
  

  

പരമകാരുണികനുും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിൻറെ നാമത്തിൽ 

ഇസ്ാും 

ഇസ്ാും; ഒരു ചെറുവിവരണും (ഖുർആനില ും നബിെരയയില്ുും 

വന്നതുപപാചല്) 

പരാമർശിത വിഷയങ്ങളുചെ ചതളിവുകൾ ഈ പല്ഖനത്തിൽ ഉൾറെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഇസ്ാമിചന കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു സുംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പ്. ഇസ്ാമിചല് സുപ്പധാന അെിസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇസ്ാമിക 

അദ്ധ്യാപനങ്ങൾ, ഇസ്ാമിൻ് റെ നന്മകൾ എന്നിവ ഖുർആനിൻ  ്റെയുും സുന്നത്തിൻ  ്റെയുും 

പിൻബലത്ത്തോറട ഈ കുറിപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നു. മുസ്ിുംകളുും അല്ലാത്തവരുമായ സർവ്വ ജനങ്ങചളയുും 

അഭിസുംപബാധന ചെയ്തു ചകാണ്െ് എഴുതചപ്പട്ട ഈ പല്ഖനും ഭാഷയുചെപയാ പ്പപേശത്തിൻ  ്റെത്യോ അന്തരമില്ലാചത 

ഏതു കാല്ഘട്ടത്തില്ുും സന്ദർഭത്തിലുും നൽകറെടോൻ അനുപയാജയമാണ്. 

1- പല്ാകങ്ങളുചെ പ്സഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് സർവ്വ മനുഷയരിപല്ക്കുമുള്ള സപന്ദശമാണ് ഇസ്ാും. 

എചന്നപന്നക്കുമുള്ള പ്പപഞ്െപ്സഷ്ടാവിൻ  ്റെ ദേവികസപന്ദശമാകുന്നു അത്. 

2- ഏചതങ്കില്ുും വിഭാഗത്തിപനാ പ്പപതയക പേശക്കാർത്കോ മാപ്തമായി നിശ്ചയിക്കചപ്പട്ടതല്ല ഇസ്ാും മതും. മറിച്ച് സർവ്വ 

ജനങ്ങൾകുമോയി അല്ലാഹു നൽകിയ മതമാകുന്നു അത്. 

3- മുൻപ  കഴിഞ്ഞു പപായ ദേവിക േൂതന്മാരുും പ്പവാെകന്മാരുും (നബിമാരുും റസൂല്ുകളുും) തങ്ങളുചെ ജനങ്ങൾക  

നൽകിയ സപന്ദശത്തിൻ  ്റെ പൂർത്തീകരണമോയി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച മതമാകുന്നു ഇസ്ാും. 

4- എല്ലാ ദേവേൂതന്മാരുചെയുും (നബിമാർ) ആൊരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വയതയാസങ്ങളുണ്ൊയിരുചന്നങ്കില്ുും അവരുചെ 

മതും ഒന്നാകുന്നു. 

5- നൂഹ് (പനാഹാ), ഇപ്ബാഹ ും (അപ്ബഹാും), മൂസാ (പമാചശ), സുദല്മാൻ (പസാളമൻ), ോവൂേ് (ോവ േ്), ഈസാ 

(പയശു) തുെങ്ങി എല്ലാ ദേവേൂതന്മാരുും (നബിമാർ) ക്ഷണിച്ച അപത ആേർശത്തിത്ലക  തചന്നയാണ് ഇസ്ാമുും 

ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതായത് സർവ്വതിൻ് റെയുും രക്ഷിതാവുും ആരാധയനുമായുള്ളവൻ അല്ലാഹുവാകുന്നു എന്ന 

സപന്ദശും. അവനാകുന്നു സർവ്വതിറനയുും സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ഏവർകുും ഉപജ വനും നൽകുന്നവനുും, 

എല്ലാവർകുും ജ വൻ നൽകുന്നവനുും, മരിപ്പിക്കുന്നവനുും അവൻ തചന്ന. സർവ്വതിൻ് റെയുും 

ഉെമസ്ഥനുും, രാജാക്കന്മാരുചെ രാജാവുമായുള്ളവനാണ് അവൻ. അവനാണ് സർവ്വതിറനയുും നിയപ്ന്തിക്കുന്നവൻ. 

അപങ്ങയറ്റും കരുണകൊക്ഷങ്ങൾ ചൊരിയുന്നവനുും സൃഷ്ടികപളാെ് േയാവായ്പുള്ളവനുമാണവൻ. 

6- അല്ലാഹുവാകുന്നു സർവ്വതിൻ  ്റെയുും പ്സഷ്ടാവ്. എല്ലാ ആരാധനകൾകുും അർഹതയുള്ളവൻ 

അവൻ മാപ്തമാകുന്നു. അവപനാചൊപ്പും മചറ്റാരാളുും ആരാധിക്കചപ്പട്ടു കൂൊ. 

7- പ്പപഞ്െത്തില്ുള്ള -നമുക്ക് േൃശയമായതുും അേൃശയമായതുമായ- എല്ലാും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാകുന്നു. അവന് 

പുറചമയുള്ളചതല്ലാും അവൻ  ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ചപട്ടവ മാപ്തമാകുന്നു. ആകാശങ്ങചളയുും ഭൂമിചയയുും ആറു 

േിവസങ്ങളില്ായി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

8- തൻ  ്റെ സർവ്വോധികോരത്തിലുും സൃഷ്ടിപ്പില്ുും നിയപ്ന്തണത്തില്ുും ഒരു പങ്കാളിയുും അല്ലാഹുവിനില്ല. 

ആരാധിക്കചപ്പൊൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളുും അവന് പുറചമയില്ല. 

9- അല്ലാഹു ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മും നൽകിയിട്ടില്ല. അവൻ ആരുചെയുും സന്താനമായി ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. അവപനാെ് 

കിെചയാത്തവപനാ, അവപനാെ് സമാനതയുള്ളവപനാ അല്ല. 

10- അല്ലാഹു അവൻ  ്റെ സൃഷ്ടിെികളിൽ വില്യും പ്പാപിക്കുകയില്ല. അവൻ  ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നില്ുും 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ അസ്തിതവും കൂെിപച്ചർന്നിട്ടുമില്ല. 



  

  

11-തൻ  ്റെ സൃഷ്ടികപളാെ് അപങ്ങയറ്റും േയാവായ്പ്പുള്ളവനുും, അവപരാെ് അപങ്ങയറ്റും കാരുണയും 

ചൊരിയുന്നവനുമാണ് അല്ലാഹു. അതിനാല്ാണ് അവൻ നബിമാചര (ദേവേൂതന്മാർ) അയച്ചതുും, പവേപ്ഗന്ഥങ്ങൾ 

അവതരിപ്പിച്ചതുും. 

12- സർവ്വതിൻ് റെയുും രക്ഷാധികാരിയുും അപങ്ങയറ്റും കാരുണയും ചൊരിയുന്നവനുമാണ് അല്ലാഹു. തൻ  ്റെ 

സൃഷ്ടികചള മുഴുവൻ അന്തയനാളിൽ അവൻ വിൊരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് മുൻപോയി അവരുചെ ഖബറുകളിൽ 

നിന്ന് അവൻ അവചര ഉയർറത്തഴുത്ന്നൽെികുന്നതോണ . ഓപരാ വയക്തിക്കുും അവൻ ചെയ്ത ഓപരാ 

നന്മയുചെയുും തിന്മയുചെയുും പ്പതിഫല്ും അവൻ നൽകുും. ആചരങ്കില്ുും അല്ലാഹുവിൽ വിശവസിച്ചു ചകാണ്െ് 

സർൽകർമ്മങ്ങൾ പ്പവർത്തിച്ചുറവങ്കിൽ അവന് ശാശവതമായ സുഖാനുപ്ഗഹങ്ങളുണ്ൊയിരിക്കുും. 

ആചരങ്കില്ുും അല്ലാഹുവിചന നിപഷധിക്കുകയുും, തിന്മകൾ പ്പവർത്തികുകയുും ചെയ്തുചവങ്കിൽ അവന് 

കഠിനമായ ശിക്ഷയായിരിക്കുും പരപല്ാകത്ത് ല്ഭിക്കുക. 

13- അല്ലാഹു ആേമിചന മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപേഹത്തിൻ  ്റെ പശഷും ആേമിൻ  ്റെ സന്തതികളായ 

മനുഷയർ ചപറ്റുചപരുകി. മനുഷയചരല്ലാും ഒപര പിതാവിൻ  ്റെയുും മാതാവിൻ  ്റെയുും സന്താനങ്ങൾ എന്ന 

അർത്ഥത്തിൽ തുല്ലയ്രാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിനുും മചറ്റാരു കൂട്ടപരക്കാൾ യാചതാരു പപ്ശഷ്ഠതയുമില്ല; ഒരു ജനതക്കുും 

മചറ്റാരു ജനതയുചെ പമല്ുും യാചതാരു പ്പപതയകതയുമില്ല; അവരുചെ ധർമ്മനിഷ്ഠയുറട അെിസ്ഥാനത്തില്ല്ലാചത. 

14- എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുും ജനിച്ചു വ ഴുന്നത് ശുദ്ധ്പ്പകൃതിയില്ാണ്. 

15- ഒരു മനുഷയനുും പാപിപയാ മചറ്റാരാളുചെ പാപഫല്ും പപറുന്നവനാപയാ ജനിച്ചു വ ഴുന്നില്ല. 

16- മനുഷയചരചയല്ലാും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ  ്റെ പിന്നില്ുള്ള ല്ക്ഷയ്ും അല്ലാഹുവിചന മാപ്തും ആരാധിക്കുക എന്നതാണ്. 

17- ഇസ്ാും മനുഷയചന -പുരുഷചനയുും സ്പ്ത ചയയുും- ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുചെ അവകാശങ്ങൾ ഇസ്ാും 

പൂർണ്ണമോയി അവർക  നൽകുന്നു. അപതാചൊപ്പും താൻ നെത്തുന്ന തിരചഞ്ഞെുപ്പുകളുചെയുും തൻ  ്റെ 

ചെയ്തികളുചെയുും ഇെപാെുകളുചെയുും ഉത്തരവാേിത്തും അവൻ  ്റെ പമൽ നിശ്ചയിക്കുകയുും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

അവൻ  ്റെ സവന്തത്തിപനാ, അവന് െുറ്റുമുള്ളവർത്കോ ഉപപ്േവപമൽെികുന്ന ഏചതാരു 

പ്പവർത്തിയുറടയുും ബാധയത അവൻ  ്റെ പമൽ തചന്നയായിരിക്കുചമന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുകയുും ചെയ്യുന്നു. 

18- തങ്ങളുചെ പമല്ുള്ള ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളുചെയുും, തങ്ങൾ പ്പവർത്തികുന്ന നന്മകൾക  ല്ഭിക്കുന്ന 

പ്പതിഫത്തിൻ  ്റെയുും, തിന്മകൾക  ല്ഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയുചെയുും കാരയത്തിൽ പുരുഷന്മാരുും സ്പ്ത കളുും 

തുല്ലയ്രാചണന്ന് ഇസ്ാും ഓർമ്മറെടുത്തുന്നു. 

19- സ്പ്ത ചയ ഇസ്ാും ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുചെ നല്ല പകുതിയായാണ് അവചര ഇസ്ാും പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

അവളുചെ െില്വുകൾ പുരുഷൻ  ്റെ ബാധയതയായി ഇസ്ാും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് സാധയമാകുന്നിെപത്താളും 

അതിൽ ഇളവില്ല. മകളുചെ െില്വുകൾ പിതാവിൻ  ്റെ പമല്ുും, ഉമ്മയുചെ െില്വുകൾ -പ്പായപൂർത്തിയുും 

പശഷിയുചമത്തിയ- മകൻ  ്റെ പമല്ുും, ഭാരയയുചെ െില്വുകൾ ഭർത്തോവിൻ് റെ പമല്ുമുള്ള ബാധയതയാണ്. 

20- മരണും ജ വിതത്തിൻ  ്റെ ശാശവതമായ അന്തയമല്ല. മറിച്ച് പ്പവർത്തനങ്ങളുറട പല്ാകത്തു നിന്ന് 

പ്പതിഫല്ത്തിൻ് റെ പല്ാകപത്തക്കുള്ള യാപ്ത മാപ്തമാണത്. മരണും ശര രചത്തയുും ആത്മാവിചനയുും ബാധിക്കുന്നു. 

ആത്മാവിൻ  ്റെ മരണചമന്നാൽ ശര രത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ  ്റെ പവർെോടോണ . അന്തയനാളിൽ 

ഖബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർറത്തഴുത്ന്നൽെികറെടുത്പോൾ ആത്മാവുകൾ അവയുചെ ശര രങ്ങളിപല്ക്ക് 

തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. മരണ പശഷും ഒരാളുചെയുും ആത്മാവ് മചറ്റാരാളുചെ ശര രത്തിപല്ക്ക് പ്പപവശിക്കുകയില്ല. 

മപറ്റചതങ്കില്ുും ജ വിയിൽ ഒരാളുചെയുും ആത്മാവ് പുനർജനികുകയുമില്ല. 

21- വിശവാസപരമായ ആറ് സുപ്പധാനമായ അെിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾറകോള്ളോൻ ഇസ്ാും ക്ഷണിക്കുന്നു. (1) 

അല്ലാഹുവില്ുള്ള വിശവാസും. (2) അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ മല്ക്കുകളില്ുള്ള വിശവാസും. (3) പവേപ്ഗന്ഥങ്ങളില്ുള്ള വിശവാസും. 

തൗറാത്, ഇഞ്െ ൽ, സബൂർ പപാല്ുള്ളവ -അവയിൽ മനുഷയരുചെ ദകകെത്തല്ുകൾ ഉൾറെടുന്നതിന  മുൻപ - 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ പവേപ്ഗന്ഥങ്ങളായിരുചന്നന്നുും, വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച അവൻ  ്റെ 

സുംസാരമാചണന്നുും വിശവസിക്കുന്നത് അതിൽ ചപട്ടതാണ്. (4) അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ േൂതന്മാരായ നബിമാരില്ുും 

റസൂല്ുകളില്ുമുള്ള വിശവാസും. നബിമാരിൽ അന്തിമനായ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യില്ുള്ള വിശവാസവുും അതിൽ 

ചപട്ടതാണ്. (5) അന്തയനാളില്ുള്ള വിശവാസും. ഐഹികജ വിതമായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ  ്റെയുും അവസാനചമങ്കിൽ ഈ 



  

  

ജ വിതവുും സർവ്വതുും ത ർത്തുും അനാവശയവുും അർത്ഥശൂനയവുമോകുമോയിരുന്നു. (6) 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ വിധിനിർണ്ണയത്തിലുള്ള വിശവാസും. 

22- അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ േൂതന്മാരായ നബിമാർ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക  എത്തിച്ചു നൽകുന്ന 

സപന്ദശത്തിൻ  ്റെ കാരയത്തിൽ അബദ്ധ്ും സുംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമോയുും സുരക്ഷിതരാണ്. 

സാമാനയബുദ്ധ്ിപയാ സൽസ്വഭോവത്മോ അുംഗ കരിക്കാത്ത കാരയങ്ങളുും അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കല്ുും 

സുംഭവിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ കൽെനകൾ ജനങ്ങൾക  എത്തിച്ചു നൽകോൻ 

ഏൽെികറെട്ടവരോണ  നബിമാർ. എന്നാൽ അവർക  േിവയതവപമാ ദേവ കപമാ ആയ യാചതാരു 

കഴിവുകളുമില്ല. മറിച്ച് മചറ്റല്ലാ മനുഷയചരയുും പപാചല്യുള്ള മനുഷയർ മാപ്തമാകുന്നു അവർ; അല്ലാഹു അവൻ  ്റെ 

സപന്ദശും അവർക  നൽകുന്നു (എന്നതാണ് അവരുചെ പ്പപതയകത). 

23- അല്ലാഹുവിചന മാപ്തും ആരാധിക്കുക എന്നതിപല്ക്കാണ് ഇസ്ാും ക്ഷണിക്കുന്നത്. അെിസ്ഥാനപരമായ െില് 

ഇബാേതുകൾ (ആരാധനകൾ) അക്കൂട്ടത്തില്ുണ്െ്. 1- നിസ്കാരും. (അല്ലാഹുവിനുള്ള സ്തുതിക ർത്തനങ്ങത്ളോറട) 

നിൽകുകയുും, വണങ്ങുകയുും (റുകൂഅ്), സാഷ്ടാുംഘും ചെയ്യുകയുും (സുജൂേ്), അല്ലാഹുവിചന സ്മരിക്കുകയുും, 

പുകഴ്ത്ത്തുകയുും, അവപനാെ് പ്പാർത്ഥികുകയുും ചെയ്യുന്ന ആരാധനാകർമ്മമോണ  നിസ്കാരും. ഓപരാ 

േിവസവുും അഞ്െു തവണ നിർബന്ധമോയുും നിസ്കരിക്കണും. നിസ്കാരത്തിൻ  ്റെ പവളയിൽ എല്ലാ ഭൗതിക 

പവർതിരിവുകളുും മാഞ്ഞു പപാകുന്നു. ധനികനുും േരിപ്േനുും പനതാവുും അനുയായിയുും ഒപര നിരയിൽ നിന്നു 

ചകാണ്ൊണ് നിസ്കാരും നിർവ്വഹികറെടുന്നത . 2- സകാത്. അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച നിബന്ധനകളുചെയുും 

കണക്കുകളുചെയുും അെിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്പന്നരുചെ സവത്തിൽ നിന്ന് എെുത്ത് െില്വഴിക്കചപ്പപെണ്െ, വർഷത്തിൽ 

ഒരിക്കൽ നൽകറെടുന്ന, കുറച്ച് സമ്പാേയമാണത്. േരിപ്േർകുും മറ്റുമാണ് സകാത് നൽകറെടുക. 3- പനാമ്പ്: 

പ്വതും മുറിക്കുന്ന കാരയങ്ങളിൽ നിന്ന് റമോനിൻ  ്റെ പകല്ിൽ സവന്തചത്ത പിെിച്ചു ചവക്കുന്നതിനാണ് പനാമ്പ് എന്നു 

പറയുക. േൃഢനിശ്ചയവുും ക്ഷമയുും വളർത്തോൻ സഹായകമാണ് പനാമ്പ്. 4- ഹജ്ജ്: പരിശുദ്ധ് മക്കയിചല് 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ ഭവനും ല്ക്ഷയ്ും ചവച്ചു ചകാണ്െ് സാധിക്കുന്നവർ തങ്ങളുചെ ജ വിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ നെപത്തണ്െ 

ത ർത്ഥോടനമോണ  ഹജ്ജ്. പ്സഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിപല്ക്ക് എല്ലാവരുും ഒരു പപാചല് അഭയും പതെുന്ന ഈ 

ആരാധനാകർമ്മത്തിൽ പചങ്കെുക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ിുംകളുും തുല്ലയ്രാകുന്നു. അവർകിടയിൽ നിന്ന് എല്ലാ 

നില്ക്കുള്ള പവർതിരിവുകളുും അതിർവരപുകളുും ഹജ്ജില്ൂചെ ന ങ്ങിപപ്പാകുന്നു. 

24- ഇസ്ാമിചല് ആരാധനാകർമ്മങ്ങറള പവർതിരികുന്ന പ്പധാന ഘെകങ്ങളിചല്ാന്ന്: അവയുചെ രൂപവുും 

സമയവുും നിബന്ധനകളുചമല്ലാും നിശ്ചയിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ് എന്നതാണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അവ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരിക 

മാപ്തമാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ -ഇക്കാല്ും വചര- ഒരു മനുഷയൻ  ്റെ കൂട്ടപല്ാ കുറക്കപല്ാ കെന്നുകൂെിയിട്ടില്ല. പമൽ 

പറഞ്ഞ അെിസ്ഥാനപരമായ ഇബാേതുകൾ എല്ലാ നബിമാരുും പഠിപ്പിച്ചവയിൽ ചപട്ടതാണ്. 

26. ഇസ്ാമിൻ  ്റെ പ്പവാെകനാണ് അബ്ദുല്ലയുചെ മകൻ മുഹമ്മേ് -ملسو هيلع هللا ىلص-. ഇപ്ബാഹ മിൻ  ്റെ മകനായ 

ഇസ്മാഈല്ിൻ് റെ സന്തതിപരമ്പരയിൽ, പ്കിസ്താബ്ദും 571 ൽ മക്കചയന്ന നാട്ടില്ാണ് അവിെുന്ന് ജനിച്ചത്. 

മക്കയില്ായിരിചക്ക അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ േൂതനായി അവിെുന്ന് നിപയാഗിക്കചപ്പട്ടു. പിന്ന െ് മേ നയിപല്ക്ക് അവിെുന്ന് 

പാല്ായനും ചെയ്തു. (പ്പവാെകനായി നിപയാഗിക്കചപ്പെുന്നതിന് മുൻപ  തചന്ന) തൻ  ്റെ ജനങ്ങൾ നില്ചകാണ്െിരുന്ന 

വിപ്ഗഹാരാധനാപരമായ ആൊരങ്ങളിചല്ാന്നുും അവിെുന്ന് പങ്കുപെരാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുചെ മാനയവുും 

മഹത്തരവുമായ എല്ലാ നെപെികളില്ുും അവിെുന്ന് സഹകരിക്കുമായിരുന്നു. നബിയായി നിപയാഗിക്കചപ്പെുന്നതിന് മുൻപ  

തചന്ന അതിമഹത്തരമായ സവഭാവത്തിൻ  ്റെ ഉെമയായിരുന്നു മുഹമ്മേ് നബി. അവിെുചത്ത ജനത 'അൽ അമ ൻ' 

(വിശവസ്തൻ) എന്നായിരുന്നു അപേഹചത്ത സ്പനഹപത്താചെ വിളിച്ചിരുന്നത്. നാൽെത  വയസ്സായപപ്പാൾ അല്ലാഹു 

അവിെുചത്ത നബിയായി നിപയാഗിച്ചു. അവിെുചത്ത സതയസന്ധത പബാധയചപ്പെുത്തുന്ന അതിമഹത്തരമായ േൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ 

ചകാണ്െ് അല്ലാഹു അപേഹത്തിന് പിൻബലും നൽകി. അവയിൽ ഏറ്റവുും മഹത്തരമായ േൃഷ്ടാന്തും 

ഖുർആനോണ . എല്ലാ നബിമാർകുും നൽകറെട്ട േൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവുും വല്ുത് ഖുർആനോണ . 

നബിമാർക  നൽകറെട്ട േൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഇന്നുും നില്നിൽകുന്ന ഏകേൃഷ്ടാന്തവുും അത് തചന്ന. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് 

അല്ലാഹു മതും പൂർണ്ണമോകി നൽകുകയുും, അവിെുന്ന് അത് ഏറ്റവുും നല്ല രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക  എത്തിച്ചു 

നൽകുകയുും ചെയ്തപപ്പാൾ -63 വയസ്സായിരിചക്ക- അവിെുന്ന് വഫാതായി (മരണമെഞ്ഞു). മേ നയില്ാണ് അവിെുന്ന് 

മറവു ചെയ്യചപ്പട്ടത്. നബിമാരുചെയുും േൂതന്മാരുചെയുും പരമ്പരയിൽ അന്തിമനാണ് അവിെുന്ന്. ഉപകാരപ്പേമായ 

വിജ്ഞാനമുള്ള സന്മാർഗവുും, സൽകർമ്മങ്ങളിത്ലക  നയിക്കുന്ന സതയമതവുും ചകാണ്ൊണ് അല്ലാഹു 

അവിെുചത്ത നിപയാഗിച്ചത്. ജനങ്ങചള വിപ്ഗഹാരാധനയുചെയുും നിപഷധത്തിൻ  ്റെയുും അജ്ഞതയുചെയുും 



  

  

ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകനായ അല്ലാഹുവിചന മാപ്തും ആരാധിക്കുന്നതിൻ  ്റെയുും അവനിൽ 

വിശവസിക്കുന്നതിൻ  ്റെയുും പ്പകാശത്തിപല്ക്ക് നയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അത്. അല്ലാഹു തൻ  ്റെ അനുമതിപയാചെ 

നിപയാഗിച്ച, അല്ലാഹുവിപല്ക്കുള്ള പ്പപബാധകനാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തചന്ന അവിെുചത്ത കുറിച്ച് സാക്ഷയ്ചപ്പെുത്തി. 

26- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ചു നൽകിയ ഇസ്ാും മതത്തിൻ  ്റെ വിധിവില്ക്കുകൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് 

മനുഷയരാശിക്ക് നൽകറെട്ട അവസാനചത്ത സപന്ദശമാണ്. അതിചല് നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമോണ . ജനങ്ങളുചെ 

മതപരവുും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ നന്മകളുും അതില്ുണ്െ്. ജനങ്ങളുചെ മതവിശവാസങ്ങളുും, ജ വനുും, സമ്പാേയവുും, 

ബുദ്ധ്ിപശഷിയുും, അവരുചെ സന്താനങ്ങചളയുും സുംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഇസ്ാമിക നിയമങ്ങളുചെ പ്പഥമ ല്ക്ഷയ്ങ്ങളിൽ 

ചപട്ടതാണ്. മുൻപുള്ള മതനിയമങ്ങൾ അവക്ക് മുൻപുള്ളതിറന അസാധുവാക്കി ചകാണ്ൊണ് വന്നത് പപാചല്, 

ഇസ്ാമിൻ  ്റെ നിയമങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞ എല്ലാ നിയമസുംഹിതകചളയുും അസാധുവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

27- അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ േൂതനായ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ചു നൽകിയ ഇസ്ാും മതമല്ലാത്ത മചറ്റാരു മതവുും 

അല്ലാഹുവിങ്കൽ സവ കാരയമല്ല. അതിനാൽ ആചരങ്കില്ുും ഇസ്ാമല്ലാത്ത മപറ്റതു മതും സവ കരിക്കുചന്നങ്കില്ുും അത് 

അവനിൽ നിന്ന് സവ കരിക്കചപ്പെുന്നതല്ല. 

28- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് അല്ലാഹു സപന്ദശമായി നൽകിയ പ്ഗന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ. പല്ാകങ്ങളുചെ 

രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിൻ് റെ സുംസാരമാണത്. ഖുർആനിന  സമാനമായ ഒരു പ്ഗന്ഥപമാ, അതിചല് ഒരു 

അദ്ധ്യായത്തിന് സമാനമായ ഒരു അദ്ധ്യായപമാ ചകാണ്െുവരാൻ അല്ലാഹു മനുഷയചരയുും ജിന്നുകചളയുും 

ചവല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചവല്ലുവിളി ഇപപ്പാഴുും (പരാജിതമാകാചത) നില്നിൽകുന്നു. ല്ക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങചള 

പരിപ്ഭാന്തിയില്ാക്കിയിരിക്കുന്ന അപനകും സുപ്പധാനമായ പൊേയങ്ങൾക  ഖുർആൻ ഉത്തരും നൽകുന്നു. 

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക  മുൻപ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട അപത രൂപത്തിൽ -അറബി ഭാഷയിൽ തചന്ന- 

ഖുർആൻ ഇന്നുും സുംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിചന്നാരു അക്ഷരും പപാല്ുും കുറയുകയുണ്ൊയിട്ടില്ല. 

ആർകുും ല്ഭയമായ നില്യിൽ വിശുദ്ധ് ഖുർആനിൻ  ്റെ പതിപ്പുകൾ ല്ഭയമാണ്. ത ർച്ചയോയുും 

വായിച്ചിരിപക്കണ്െ അതിമഹത്തരവുും അതയത്ഭുതകരവുമായ പ്ഗന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. അറബ്നിയിൽ വായിക്കാൻ 

കഴിയിചല്ലങ്കിൽ അതിൻ  ്റെ പരിഭാഷചയങ്കില്ുും വായിച്ചിരിപക്കണ്െതുണ്െ്. ഇതു പപാചല് മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചെ 

അദ്ധ്യാപനങ്ങളുും െരിപ്തവുും സതയസന്ധരായ നിപവേകപരമ്പരകളാൽ സുംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിട്ടുണ്െ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- സുംസാരിച്ച 

അറബി ഭാഷയിൽ തചന്ന അതുും വായിക്കാൻ ല്ഭയമാണ്. മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചെ വാക്കുകളുും അപനകും ഭാഷകളിപല്ക്ക് 

വിവർത്തനും ചെയ്യചപ്പട്ടിട്ടുണ്െ്. വിശുദ്ധ് ഖുർആനുും, നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചെ ഹേ ഥുമാണ് ഇസ്ാമിൻ  ്റെ 

വിധിവില്ക്കുകൾകുും നിയമങ്ങൾകുമുള്ള അെിസ്ഥാനപ്പമാണങ്ങൾ. മുസ്ിുംകളാചണന്ന് അവകാശചപ്പെുന്ന 

ആരുചെചയങ്കില്ുും പ്പവർത്തികളിൽ നിന്നല്ല ഇസ്ാമിചന അറിപയണ്െത്. മറിച്ച് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള 

സപന്ദശമായ ഖുർആനിൻ  ്റെയുും നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചെ െരയയായ സുന്നത്തിൻ  ്റെയുും അെിസ്ഥാനത്തില്ാണ് ഇസ്ാും 

പഠനവിപധയമാപക്കണ്െത്. 

29- മാതാപിതാക്കപളാെ് ഏറ്റവുും നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തികണറമന്ന  ഇസ്ാും കൽെികുന്നു; അവർ 

മുസ്ിുംകളചല്ലങ്കിൽ പപാല്ുും അതിൽ മാറ്റമില്ല. അപതാചൊപ്പും സന്താനങ്ങചള പ്ശദ്ധ്ിക്കണചമന്നുും ഇസ്ാും 

ഓർമ്മറെടുത്തുന്നു. 

30- ശപ്തുക്കപളാൊചണങ്കിൽ പപാല്ുും വാക്കില്ുും പ്പവൃത്തിയില്ുും ന തിയിൽ വർത്തികണറമന്നുും ഇസ്ാും 

കൽെികുന്നു. 

31- സർവ്വ സൃഷ്ടികപളാെുും ഏറ്റവുും നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തികണറമന്നോണ  ഇസ്ാമിൻ  ്റെ കൽെന. 

സൽസ്വഭോവങ്ങളിത്ലകുും സല്പപ്പവൃത്തികളിപല്ക്കുമാണ് അത് ക്ഷണിക്കുന്നത്. 

32- സതയസന്ധത, വാഗ്േത്തപാല്നും, ജ വിതവിശുദ്ധ്ി, ല്ജ്ജ, ദധരയും, ോനസന്നദ്ധ്ത, മാനയത കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ, 

ആവശയക്കാരചന സഹായിക്കൽ, പ്പയാസത്തിൽ അകചപ്പട്ടവന് ദകത്താപങ്ങകൽ, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണും 

നൽകൽ, അയൽവോസ്ിത്യോട  നന്മയിൽ വർത്തികൽ, കുെുുംബബന്ധും പെർകൽ, മൃഗങ്ങപളാെ് 

കാരുണയും കാണിക്കൽ; ഇസ്ാും ക്ഷണിക്കുകയുും പപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും ചെയ്യുന്ന മപനാഹരമായ െില് 

സവഭാവഗുണങ്ങളാണിവ. 

33- പരിശുദ്ധ്മായ ഭക്ഷണപാന യങ്ങചളല്ലാും ഇസ്ാും അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃേയവുും ശര രവുും ഭവനവുചമല്ലാും 

ശുദ്ധ്ിയായിരിക്കണചമന്നുും ഈ മതും കൽെികുന്നു. ഇപ്പകാരും നല്ല ആസവാേനങ്ങൾ അനുവേിച്ചതു ചകാണ്ൊണ് 



  

  

വിവാഹും ഇസ്ാും അനുവേിച്ചത്. നബിമാപരാചെല്ലാും കൽെികറെട്ട കാരയങ്ങളിചല്ാന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതപ്തയുും. 

അവർ തങ്ങളുചെ ജനതപയാെുും ഏറ്റവുും പരിശുദ്ധ്മായത് തചന്നയായിരുന്നു കൽെിച്ചിരുന്നത . 

34- നിഷിദ്ധ്വൃത്തികളുചെ അെിപവരുകൾ എന്ന് വിപശഷിപ്പിക്കാവുന്ന തിന്മകചളചയല്ലാും ഇസ്ാും വില്ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുപെർകുക, അല്ലാഹുവിചന നിപഷധിക്കുക, വിപ്ഗഹങ്ങചള ആരാധിക്കുക, അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ 

പപരിൽ അറിവില്ലാചത സുംസാരിക്കുക, (ോരിപ്േയഭയത്താൽ) മക്കചള ചകാല്ചപ്പെുത്തുക, നിരപരാധിചയ വധിക്കുക, 

ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ൊക്കുക, മാരണും ചെയ്യുക പപാല്ുള്ളവ അവയുചെ ഉോഹരണങ്ങളാണ്. ഇതു പപാചല് -പ്പകെവുും 

പഗാപയവുമായ- എല്ലാ പേഛവൃത്തികചളയുും ഇസ്ാും നിപരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. വയഭിൊരവുും സവവർഗരതിയുും 

പപാല്ുള്ളവ ഇസ്ാമിൽ ശക്തമായി നിപരാധിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പല്ിശയുും, ശവപഭാജനവുും, വിപ്ഗഹങ്ങൾകുും 

പ്പതിഷ്ഠകൾകുും പവണ്െി ബല്ിയർെികറെട്ടതുും, പന്നിമാുംസവുും, മചറ്റല്ലാ മാല്ിനയങ്ങളുും വൃത്തിപകെുകളുും 

ഈ േ നിൽ നിപരാധിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അനാഥൻ  ്റെ സമ്പത്ത് ഭക്ഷിക്കുക, അളവുത്തൂക്കത്തിൽ കൃപ്തിമും 

കാണിക്കുക, കുെുുംബബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുക പപാല്ുള്ളവചയല്ലാും ഇസ്ാമിൽ നിപരാധിക്കചപ്പട്ട കാരയങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 

നിഷിദ്ധ്വൃത്തികചളല്ലാും എല്ലാ നബിമാരുും നിപരാധിച്ച കാരയങ്ങൾ തചന്ന. 

35- പമാശും സവഭാവഗുണങ്ങൾ പുല്ർത്തുക എന്നത് ഇസ്ാും ശക്തമായി നിപരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കളവ്, െതി, വഞ്െന, 

കുതപ്ന്തും, അസൂയ, പമാഷണും, അതിപ്കമും, അന തി എന്നിവചയല്ലാും ഇസ്ാും വില്ക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏചതല്ലാും 

പേഛസവഭാവങ്ങളുണ്പൊ, അവചയല്ലാും ഇസ്ാമിൽ വിപരാധിക്കചപ്പട്ടവയാണ്. 

36- പല്ിശ അെങ്ങിയപതാ, മറ്റുള്ളവർക  ഉപപ്േവകരമായപതാ, െതിപയാ അതിപ്കമപമാ വഞ്െനപയാ അെങ്ങിയപതാ 

ആയ എല്ലാ സമ്പത്തിക ഇെപാെുകളുും ഇസ്ാും നിപരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിപനാ രാജയത്തിപനാ വയക്തികൾത്കോ 

ചമാത്തത്തിൽ പ്പയാസും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇെപാെുകളാചണങ്കില്ുും അവ പാെില്ല. 

37- മനുഷയബുദ്ധ്ിചയ സുംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ാമിക നിയമങ്ങൾ. അതിനാൽ ബുദ്ധ്ിചയ നശിപ്പിക്കുന്നചതല്ലാും ഇസ്ാും 

നിഷിദ്ധ്മാക്കിയിരിക്കുന്നു. മേയും നിഷിദ്ധ്മാക്കിയത് ഒരു ഉോഹരണും. ബുദ്ധ്ിക്ക് ഇസ്ാും ഉന്നതമായ സ്ഥാനും 

നൽകിയിരികുന്നു; ഒരാളുചെ പമൽ മതനിയമങ്ങൾ ബാധകമാകാനുള്ള അെിസ്ഥാന നിബന്ധനയാണ് അയാൾക  

ബുദ്ധ്ിയുണ്ൊയിരിക്കുക എന്നത്. അതിനാൽ ബുദ്ധ്ിചയ പരിഹസിക്കുന്ന അന്ധവിശവാസങ്ങളിൽ നിന്നുും, 

വിപ്ഗഹപൂജയിൽ നിന്നുും ഇസ്ാും ബുദ്ധ്ിചയ പമാെിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏചതങ്കില്ുും ഒരു പ്പപതയക വിഭാഗത്തിന് 

മാപ്തും ബാധകമായ രഹസയങ്ങപളാ വിധിവില്ക്കുകപളാ ഇസ്ാമിൽ കണ്ചെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതിചല് എല്ലാ 

വിധിവില്ക്കുകളുും മതനിയമങ്ങളുും എല്ലാവരുചെയുും ശരിയായ ബുദ്ധ്ിക്ക് പയാജിക്കുന്നതാണ്. ന തിയുചെയുും 

മഹത്തരമായ യുക്തിയുചെയുും പതട്ടമാണ് ഇസ്ാമിചല് ഓപരാ വിധിവില്ക്കുകളുും. 

38- ഇസ്ാമിതര മതങ്ങൾ തങ്ങളുചെ അനുയായികചള പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതും മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് മുകളില്ാചണന്നാണ്. 

പകവല് ബുദ്ധ്ി പപാല്ുും നിരസിക്കുന്ന ദവരുദ്ധ്യങ്ങചള കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സുംശയത്തില്ായാൽ ഇതാണ് അവർക  

നൽകോനോകുന്ന ഏകമറുപെി. എന്നാൽ അപത സമയും മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് വഴികാട്ടുന്ന പ്പകാശമാണ് മതചമന്നാണ് 

ഇസ്ാമിക അദ്ധ്യാപനും. മനുഷയൻ തൻ  ്റെ ബുദ്ധ്ി വല്ിചച്ചറിയുകയുും, തങ്ങചള പിൻപറ്റുകയുും ചെയ്യണചമന്നാണ് 

അസതയവാേികൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നചതങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുചെ ബുദ്ധ്ിചയ ചതാട്ടുണർത്തുകയുും, എല്ലാ കാരയങ്ങളുും 

അതിൻ  ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സില്ാക്കുകയുും ചെയ്യണചമന്നാണ് ഇസ്ാും ഉപേശിക്കുന്നത്. 

39- ശരിയായ വിജ്ഞാനത്തിന് ഇസ്ാും വല്ിയ പ്പാധാനയും കൽെിച്ചിരികുന്നു. പേപഹഛകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ 

ശാസ്പ്ത യ പഠനങ്ങൾക  ഇസ്ാും പപ്പാത്സാഹനും നൽകുകയോണ  ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണു തുറന്നു കാണുവാനുും, 

സവന്തചത്ത കുറിച്ചുും തൻ  ്റെ െുറ്റുപാെുകചള കുറിച്ചുും െിന്തിക്കാനുും ഇസ്ാും ഓപരാ മനുഷയചനയുും ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ശരിയായ ശാസ്പ്ത പഠനങ്ങളില്ൂചെ ല്ഭിക്കുന്ന ഒരു പ്പപഞ്െയാഥാർത്ഥയത്തിനുും ഇസ്ാും എതിരാവുന്നില്ല. 

40- അല്ലാഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുും, അവചന അനുസരിക്കുകയുും, അവൻ  ്റെ േൂതന്മാചര സതയചപ്പെുത്തുകയുും 

ചെയ്തവരിൽ നിന്നല്ലാചത അല്ലാഹു പ്പവർത്തനങ്ങൾ സവ കരിക്കുകപയാ അവക്ക് പ്പതിഫല്ും നൽകുകത്യോ 

ഇല്ല. ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച രൂപത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചോലല്ലോറത അവൻ 

പരിഗണിക്കുകയുമില്ല. അല്ലാഹുവിചന നിപഷധിച്ച ഒരാൾക  എങ്ങചനയാണ് തൻ  ്റെ പ്പവർത്തനങ്ങൾക  

അല്ലാഹു പ്പതിഫല്ും നൽകണറമന്ന  ആവശയചപ്പൊൻ കഴിയുക?! അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ േൂതന്മാരില്ുും, 

അവൻ  ്റെ പ്പവാെകനായ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യില്ുും വിശവസിക്കാചത ഒരാളുചെയുും വിശവാസവുും അല്ലാഹു 

സവ കരിക്കുകയില്ല. 



  

  

41- അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങളുചെചയല്ലാും ല്ക്ഷയ്ും ഒന്നാണ്: മതവുും മനുഷയനുും ഒരു പപാചല് 

ഉണർന്നുയരുകയുും, മനുഷയൻ അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ മാപ്തും അെിമായാവുകയുും ചെയ്യുക. മനുഷയൻ അവചന 

പപാല്ുള്ള മറ്റു മനുഷയരുചെപയാ, ഭൗതികതയുചെപയാ, അന്തവിശവാസങ്ങളുചെപയാ അെിമതവത്തിൽ ചപട്ടുഴപറണ്െവനല്ല. 

അതിനാൽ -നിനക്ക് വയക്തമായി കാണാവുന്നത് പപാചല്- ഇസ്ാമിൽ വയക്തികചള േിവയതവവൽകരികത്ലോ, 

അവർക  അർഹതറെട്ട സ്ഥാനത്തിനപ്പുറും അവചര ഉയർത്തത്ലോ ഇല്ല. അവചര അല്ലാഹുവിന് പുറചമയുള്ള 

ആരാധയന്മാപരാ രക്ഷിതാക്കപളാ ആക്കുക എന്ന ര തിയുമില്ല. 

42- അല്ലാഹു ഇസ്ാമിൽ നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളിചല്ാന്നാണ് തൗബഃ (പശ്ചാത്താപും). മനുഷയൻ തിന്മകൾ ഉപപക്ഷിച്ചു 

ചകാണ്െ് തൻ  ്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിപല്ക്ക് മെങ്ങല്ാണ് തൗബഃ എന്നതു ചകാണ്െ് ഉപേശിക്കുന്നത്. ഇസ്ാും 

സവ കരിക്കുക എന്നത് മുൻകഴിഞ്ഞ എല്ലാ തിന്മകചളയുും ഇല്ലാചതയാക്കുന്നതാണ്. സുംഭവിച്ചു പപായ ചതറ്റുകൾ 

മായ്ച്ചു കളയുന്ന പ്പവൃത്തിയാണ് തൗബഃ. മനുഷയൻ തനിക്ക് സുംഭവിച്ചു പപായ ചതറ്റുകൾ -അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ 

മുൻപിലല്ലോറത- ഒരു മനുഷയൻ  ്റെ മുൻപിലുും ഏറ്റു പറഞ്ഞു കുമ്പസരിക്കണചമന്ന് ഇസ്ാും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. 

43- ഇസ്ാമിൽ മനുഷയനുും അവൻ  ്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവുും തമ്മില്ുള്ള ബന്ധും ത ർത്തുും ല്ളിതമാണ്. 

നിനക്കുും അല്ലാഹുവിനുും ഇെയിൽ ഒരു ഇെയാളൻ  ്റെ ആവശയമില്ല. സൃഷ്ടികർതൃതവത്തിത്ലോ ആരാധനയിപല്ാ 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ പങ്കാളികളാക്കി മനുഷയചന പ്പതിഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ഇസ്ാും ശക്തമായി വില്ക്കുന്നു. 

44- ഈ പല്ഖനത്തിൻ  ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ നാും െില് കാരയങ്ങൾ ഓർമ്മറെടുത്തറട്ട: കാല്ഘട്ടവുും 
സാമൂഹിക െുറ്റുപാെുകളുും രാജയങ്ങളുും വയതയാസചപ്പെുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മനുഷയരുചെ െിന്തകളില്ുും 

ഉപേശല്ക്ഷയ്ങ്ങളില്ുും വയതയാസങ്ങൾ സവാഭാവികമാണ്. മനുഷയസമൂഹത്തിൻ  ്റെ ചമാത്തും പ്പകൃതിയിൽ 

ചപട്ടതാണത്. അവൻ  ്റെ പ്പവർത്തനങ്ങളുും ര തികളുും പരസ്പരവിഭിന്നമായിരിക്കുും. അതിനാൽ അവർക  

വഴികാട്ടുന്ന ഒരു മാർഗദർശി എപപ്പാഴുും അനിവാരയമാണ്. അവചര ഒരുമിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു വിശവാസസുംഹിത 

നിർബന്ധമോയുും പവണ്െതുണ്െ്. അവചര സുംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധികർത്തോറവത്ന്നോണും നില്ചകാള്ളുന്ന 

ഒരാൾ. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശത്തിൻ  ്റെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമാർ അക്കാരയും 

നിറപവറ്റിയിരുന്നു. അവർ നന്മയുചെയുും വിപവകത്തിൻ  ്റെയുും വഴിയിപല്ക്ക് മനുഷയചര നയിച്ചവരായിരുന്നു. 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ മതനിയമങ്ങൾക  പമൽ അവർ ജനങ്ങചള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി. അവർകിടയിൽ സതയവുും 

ന തിയുും പ്പകാരും വിധികൽെിച്ചു. നബിമാർക  ഉത്തരും നൽകുന്നതിറല ശുഷ്കാന്തിയുചെയുും, 

പ്പവാെകന്മാരുചെ കാല്ഘട്ടപത്താെുള്ള സാമ പയത്തിൻ  ്റെയുും പതാതനുസരിച്ച് അവരുചെ കാരയങ്ങൾ ശരിയായി 

നില്ചകാണ്െു. എന്നാൽ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചെ നിപയാഗമനപത്താചെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങൾക  

അവൻ അന്തയും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് നൽകിയ സപന്ദശും അവൻ നില്നിർത്തുകയുും, 

ജനങ്ങൾക  സന്മാർഗമോയി അതിചന അവൻ ഇവിചെ ബാക്കി നിർത്തുകയുും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷയർക  

പ്പകാശവുും, അല്ലാഹുവിപല്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴിയിപല്ക്ക് മാർഗദർശനും നൽകുന്നതുമോകുന്നു അത്. 

45- അതിനാൽ -പഹ സുഹൃപത്ത!-! നിചന്ന ഞാനിതാ ക്ഷണിക്കുന്നു. അന്ധമായ അനുകരണവുും നാട്ടാൊരങ്ങളുും 

മാറ്റിചവച്ചു ചകാണ്െ് നിചന്ന സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിൻ  ്റെ മാർഗത്തിൽ സതയസന്ധതപയാചെ എഴുപന്നറ്റു 

നിൽകുക. നിൻ  ്റെ മരണപശഷും ന  നിൻ  ്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിപല്ക്കാണ് മെങ്ങാനിരിക്കുന്നത് എന്ന 

കാരയും ഓർകുക. നിൻ  ്റെ സവന്തും ശര രത്തിപല്ക്കുും, നിനക്ക് െുറ്റുമാെുമുള്ള പ്പപഞ്െത്തിൻ  ്റെ 

െപ്കവാളസ മയിപല്ക്കുും പനാക്കുക! ഗുണപാഠും ഉൾറകോള്ളുക! അതിനാൽ ന  മുസ്ിമാവുക; എങ്കിൽ നിനക്ക് 

നിൻ  ്റെ ഈ ജ വിതത്തില്ുും, മരണ പശഷമുള്ള നിൻ  ്റെ പാരപ്തിക ജ വിതത്തില്ുും മഹത്തായ സൗഭാഗയും നുകരാും! 

ഇസ്ാും സവ കരിക്കുന്നതിന് ന  ഇപ്തും മാപ്തപമ ചെപയ്യണ്െതുള്ളൂ: "അശ്ഹേു അൻ ല്ാ ഇല്ാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, വ അശ്ഹേു 

അന്ന മുഹമ്മേൻ റസൂല്ുല്ലാഹ്" (അല്ലാഹുവല്ലാചത ആരാധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റാറ്റുമിചല്ലന്നുും, മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

അല്ലാഹുവിൻ് റെ േൂതനാചണന്നുും ഞാൻ സാക്ഷയ്ും വഹിക്കുന്നു) എന്ന് സാക്ഷയ്ും വഹിക്കുക. അല്ലാഹുവിന് പുറചമ 

ആരാധിക്കചപ്പെുന്ന സർവ്വതിൽ നിന്നുും ന  ബന്ധവിപഛേനും നെത്തുക. മരണചപ്പട്ടവചര അല്ലാഹു 

ഉയർറത്തഴുത്ന്നൽെികുന്നതോറണന്നുും, അല്ലാഹുവിൻ് റെ വിൊരണയുും, അവൻ ഒരുക്കി 

ചവച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയുും പ്പതിഫല്വുും സതയമാചണന്നുും വിശവസിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ സാക്ഷയ്വെനും ന  ഉച്ചരിക്കുകയുും, 

ഇക്കാരയങ്ങൾ ന  വിശവസിക്കുകയുും ചെയ്താൽ അപതാചെ ന  മുസ്ിമായിരിക്കുന്നു. മുസ്ിമാകുന്നപതാചെ അല്ലാഹു 

കൽെിച്ച മതനിയമങ്ങൾ ന  പാല്ിക്കണും. അഞ്െു പനരും നിസ്കാരും നിർവ്വഹികുക, സകാത് നൽകുക, 

റമോൻ മാസത്തിൽ പനാമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക, സാധിക്കുചമങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങചനയുള്ള കാരയങ്ങൾ 

ഉോഹരണും. 
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