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XuloZnsâ alXz§Ä

മൂന്ന് സ പു്രധാനമായ അടിസ്ാനങ്ങളിൽ അല്ാഹുവിനന 
ഏകനാക്കലാണന് തൗഹീദന്.

ഒന്ന്: സർവ്വ ലലാകങ്ങനളയും സൃഷ്ിച്ചതും അവനയ നിയപത്ി
ക്കുന്വനും അവയുനടനയല്ാം ഉടമസ്നും അല്ാഹു മാപതമാണന് 
എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ഒന്ിനനയും സൃഷ്ിക്കുന്തിലലാ നിയപത്ി
ക്കുന്തിലലാ അല്ാഹുവിനന് ്രങ്ാളികലളാ സഹായികലളാ ഇല്. അവ
നറെ അധികാരത്ിൽ യാനതാരാൾക്കും ഒരു അവകാശവുമില്.

രണ്ന്: സർവ്വ ഇബാദതുകൾ അവനന് മാപതം സമർപ്ിക്കുക. നി
സന്കാരം, സകാതന്, ലനാമ്ന് ഹജ്ന് എന്ിങ്ങനനയുള്ള ഇബാദതു
കൾ അല്ാഹുവിനന് മാപതലമ സമർപ്ിക്കാൻ ്രാടുള്ളൂ എന്തന് 
ല്രാനല, പ്രാർത്ഥന, ലനർച്ച, സഹായലതട്ം എന്ിങ്ങനനയുള്ള 
എല്ാ ആരാധനകളും അല്ാഹുവിനന് മാപതലമ നൽകാൻ ്രാടുള്ളൂ.

മൂന്ന്: അല്ാഹുവിനറെ അതിമഹത്രമായ നാമങ്ങളിലും ്രരി
്രൂർണ്ണമായ വിലശഷണങ്ങളിലും അവൻ ഏകനാനണന്ന് വിശ്വസി
ക്കുക. അവലറെതന് ല്രാനല ഏറ്റവും മലനാഹരവും, ്രരി്രൂർണ്ണമായ 
വിലശഷണങ്ങളും ഉൾനക്കാള്ളുന് നാമങ്ങൾ ഒരാൾക്കുമില്. അവ
നറെ വിലശഷണങ്ങൾക്കന് തുല്ല്യലമാ സദൃശല്യമുള്ളലതാ ആയ മനറ്റാ
ന്ും തനന്യില്.

ഈ മൂന്ന് ഏകത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കലാണന് തൗഹീദന്. നമ്ുനട 
ദീനായ ഇസന് ലാമിൽ തൗഹീദിനറെ പ്രാധാനല്യവും അതിനുള്ള ലപശഷന്ഠ
തയും ഗൗരവവും ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് നതളിവുകൾ ഖുർആനിലും 
സുന്ത്ിലും അലനകമുണ്ന്. അവ ്രരിലശാധിക്കുന് ഏനതാരാൾ
ക്കും ഇസന് ലാമിൽ തൗഹീദിലനാളം പ്രധാനനപ്ട് മനറ്റാരു വിഷയവു
മില് എന്ന് സംശയലലശമലനല്യ ലബാധല്യനപ്ടും. 

തൗഹീദിനറെ ലപശഷന്ഠത ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് ചില നതളിവുകൾ 
ഇനി വായിക്കാം.
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തൗഹീദ് അല്ലാഹുവിന്റെ അവകലാശം

അല്ാഹുവാണന് നാലമവനരയും സൃഷ്ിച്ചതന്. അവനാണന് നമുക്കന് 
ഉ്രജീവനം നൽകുകയും, സർവ്വ അന പുഗഹങ്ങളും നമ്ുനട ലമൽ 
വർഷിക്കുകയും നചയന്തവൻ. അവനറെ കാരുണല്യത്ിനറെയും ഔദാ
രല്യത്ിനറെയും വിശാലതയിൽ അകനപ്ടാത് ഒന്ും നമ്ുനട സ്വ
ത്ം ശരീരങ്ങളിലലാ ചുറ്റു്രാടുകളിലലാ ഇല്. അവലനാടുള്ള നമ്ുനട 
ബാധല്യതലയക്കാൾ മഹത്രവും ഗൗരവലമറിയതുമായ മനറ്റാരു 
ബാധല്യതയും ആലരാടും നമുക്കില് തനന്.

എത്ാണന് അല്ാഹുവിലനാടുള്ള നമ്ുനട ഏറ്റവും വലിയ ബാ
ധല്യത? സംശയമില്, അവനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, അവനിൽ 
ഒരാനളയും ്രങ്ുലചർക്കാതിരിക്കുകയും നചയ്ുക എന് തൗഹീദാ
ണന് ഏറ്റവും വലിയ കടമയും ബാധല്യതയും. അല്ാഹുവിനന് അവനറെ 
അടിമകളുനട ലമലുള്ള അവകാശമാണതന്.

ُ ُعَفْيٌ، َفَقاَل: »يَا ُمَعاُذ، 
َ

اٍر ُيَقاُل ل ِبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َعَ ِحَ  انلَّ
َ

ْنُت رِْدف
ُ
اَل: ك

َ
َعْن ُمَعاٍذ، ق

 ُ
ُ

ـُه َورَُسول
َّ
ُت: الل

ْ
ل
ُ
َهْل تَْدرِي َحقَّ اهللِ َعَ ِعَبادِهِ، وََما َحقُّ الِعَباِد َعَ اهللِ؟«، ق

ًئا، وََحقَّ الِعَباِد  وا بِِه َشيْ
ُ
ْن َيْعُبُدوهُ واَلَ يُْشِك

َ
اِد أ إِنَّ َحقَّ اهللِ َعَ الِعَب

َ
اَل: »ف

َ
ُم، ق

َ
ْعل

َ
أ

ًئا« َب َمْن الَ يُْشُِك بِِه َشيْ ْن الَ ُيَعذِّ
َ
َعَ اهللِ أ

മുആദു ബന്നു ജബൽ -h- ്രറഞ് :ു “ഉഫൈർ എന്ന് ല്രരുള്ള 
ഒരു കഴുതപ്ുറത്ന് നബി-g-യുനട സഹയാപതികനായിരുന്ു 
ഞാൻ. അവിടുന്ന് എലന്ാടന് ലചാദിച്ച :ു “ലഹ മുആദന്! അല്ാഹുവിനന് 
അവനറെ അടിമകളുനട ലമലുള്ള അവകാശം എത്ാനണന്ും, അടി
മകൾക്കന് അല്ാഹുവിനറെ ലമലുള്ള അവകാശം എത്ാനണന്ും നി
നക്കന് അറിയുലമാ?” ഞാൻ ്രറഞ് :ു “അല്ാഹുവിനും റസൂലിനുമാ
ണന് ഏറ്റവും നന്ായി അറിയുക.”

അവിടുന്ന് ്രറഞ് :ു “അല്ാഹുവിനന് അവനറെ അടിമകളുനട 
ലമലുള്ള അവകാശം അവനന മാപതം അവർ ആരാധിക്കുകയും, 
അവനിൽ ഒന്ിനനയും ്രങ്ുലചർക്കാതിരിക്കുകയും നചയ്ുക എന്
താണന്. അടിമകൾക്കന് അല്ാഹുവിനറെ ലമലുള്ള അവകാശമാകനട്, 
അവനിൽ ഒന്ിനനയും ്രങ്ുലചർക്കാത്വനര ശിക്ിക്കാതിരി
ക്കുക എന്താണന്.” (ബുഖാരി: 128, മുസന് ലിം: 30)
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മഹത്രമായ ഈ ഹദീഥിൽ സ പു്രധാനമായ രണ്ന് കാരല്യങ്ങനള 
കുറിച്ചന് ്രഠിപ്ിക്കുന് .ു

ഒന്ന്: അല്ാഹുവിനന് അവനറെ അടിമകൾക്കന് ലമലുള്ള അവകാ
ശം. അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക; അവനുള്ള ആരാധന
യിൽ ഒരാനളയും ്രങ്ുലചർക്കാതിരിക്കുക എന് കടമലയക്കാൾ 
വലിയ മനറ്റാരു കാരല്യവുമില്.

ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം ഇതാകുന് .ു അതിലനക്കാൾ 
വലിയ ഒരു അവകാശവും ഒരാൾക്കും മനറ്റാരാളുനടയും ലമലില്. 
ജന്ം നൽകിയ മാതാ്രിതാക്കൾലക്കാ, വിജ്ാനം ്രകർന്ു നൽ
കിയ അധല്യാ്രകർലക്കാ ല്രാലുമില്. അവലരാടുള്ള കടപ്ാടുകളും 
ബാധല്യതകളും ആകാശം മുനട് ഉയർന്താനണങ്ിലും അല്ാഹുവി
ലനാടുള്ള ബാധല്യതലയാളം അനതാന്ും എത്ുകയില്.

ഈ മഹത്രമായ ബാധല്യതക്കന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്ിക്കാൻ 
കൽപ്ിക്കുന്തന് മാതാ്രിതാക്കളാനണങ്ിൽ ല്രാലും അവനര അനു
സരിക്കരുനതന്ാണന് അല്ാഹു അറിയിച്ചതന്:

ٌم فََل تُِطْعُهَما ۖ
ْ
َوإِن َجاَهَداَك َعَلٰ أَن تُْشَِك ِب َما لَْيَس لََك ِبِه ِعل

“നിനക്കന് യാനതാരു അറിവുമില്ാത് വല്തിനനയും എലന്ാടന് 
നീ ്രങ്ുലചർക്കണനമന്ന് അവർ ഇരുവരും (മാതാ്രിതാക്കൾ) നി
നറെ ലമൽ നിർബന്ം നചലുത്ുന് ്രക്ം നീ അവനര അനുസരി
ക്കരുതന് .” (ലുഖന്മാൻ: 15)

മാതാ്രിതാക്കൾ കൽപ്ിച്ചാൽ ല്രാലും അല്ാഹുവിൽ ്രങ്ുലചർ
ക്കുക എന് -തൗഹീദിനന് വിരുദ്ധമായ- പ്രവൃത്ി ഒരു മുസന് ലിമിൽ നി
ന്ുണ്ാകരുതന്. എത്ിനധികം! അല്ാഹുവിലനാടുള്ള ഈ ബാധല്യത
യുനട കാരല്യത്ിൽ സ്വത്ം ശരീരം ല്രാലും അവനറെ കണ്ണിൽ നിസ്ാ
രമായിരിക്കണം. താൻ പകൂരമായി ലവദനിപ്ിക്കനപ്ടും എന്ന് ലബാധല്യ
നപ്ട്ാൽ ല്രാലും അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന് ഈ 
കടമ ഹൃദയം നകാണ്ന് ധിക്കരിക്കാൻ അനുവാദമില്.

َوإِْن  ًئا،  َشيْ ـِه 
َّ
بِالل تُْشِْك   

َ
»ال ْن: 

َ
أ -ملسو هيلع هللا ىلص-  َخلِيِل  وَْصاِن 

َ
أ اَل: 

َ
ق رَْداءِ،  ادلَّ ِب 

َ
أ َعْن 

َت …«
ْ
رِّق ْعَت وَُح طِّ

ُ
ق

അബുദ്ദർദാഅന് -h- ്രറഞ് :ു “എനറെ കൂട്ുകാരനായ (നബി 
-g-) എനിക്കന് വസ്വിയ്ത്ന് നൽകി: ‘നീ അല്ാഹുവിൽ ഒരിക്കലും 
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്രങ്ു ലചർക്കരുതന്; നിനറെ (ശരീരം) കഷന്ണങ്ങളാക്കനപ്ട്ാലും, നി
നന് കത്ിച്ചു കളഞ്ാലും.” (ഇബന് നു മാജ: 4034, അൽബാനി 
ഹസൻ എന്ന് വിലയിരുത്ി)

ഹദീഥിൽ ്രരാമർശിക്കനപ്ട് രണ്ാമനത് വിഷയം: അടിമകൾ
ക്കന് അല്ാഹുവിൽ നിന്ുള്ള അവകാശമാണന്.

അല്ാഹു അവനറെ ദാസന്ാർക്കന് കനിഞ്രുളിയ ഔദാരല്യമാ
ണന് ‘അല്ാഹുവിൽ നിന്ന് അടിമകൾക്കുള്ള അവകാശം’ എന്തന് 
നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. അല്ാനത അല്ാഹുവിനറെ ലമൽ അടിമ
കൾക്കന് സ്വയം യാനതാരു അവകാശവുമില്. അവനറെ പ്രവർത്ന
ങ്ങനള ലചാദല്യം നചയ്ാലനാ, അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾക്കന് എതി
രു നിൽക്കാലനാ മനുഷല്യനന് സാധിക്കുകലയ ഇല്. അവനറെ അനുമ
തിയില്ാനത മനറ്റാരാൾക്കന് ലവണ്ി ശു്രാർശ നടത്ാൻ ല്രാലും 
ഒരാൾക്കും കഴിയില്; അതന് അല്ാഹുവിനറെ ഏറ്റവും പ്രിയനപ്ട് 
റസൂലലാ, അവലനാടന് ഏറ്റവും സാമീ്രല്യമുള്ള മലലക്കാ ആനണങ്ിൽ 
ല്രാലും.

അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും അവനിൽ ്രങ്ുലചർ
ക്കാതിരിക്കുകയും നചയന്തവർക്കന് അല്ാഹു നൽകിയ അവകാശ
നമത്ാണന്?! അവനര അവൻ ശിക്ിക്കുകയിനല്ന്താണന് ആ മഹ
ത്രമായ അവകാശം. തൗഹീദുള്ളവർ ഒരിക്കലും നരകത്ിൽ ശാ
ശ്വതരാവുകയില്. തൗഹീദിനന് വിരുദ്ധമായ ശിർകും കുൈന്റും ഒഴിച്ചു 
നിർത്ിയാൽ, അതിൽ താനഴയുള്ള തിന്കൾ ആർനക്കങ്ിലും സം
ഭവിച്ചിട്ുനണ്ങ്ിൽ അല്ാഹു ഉലദ്ദശിച്ചാൽ അവൻ അവ ന്രാറുത്ു 
നൽകും. അനല്ങ്ിൽ ആ തിന്കളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്തന് 
വനര നരകത്ിൽ ശിക്ിക്കുകയും, അതിനന് ലശഷം സ്വർഗത്ിൽ 
പ്രലവശിപ്ിക്കുകയും നചയ്ും.

ഇപതയും ്രറഞ്തിൽ നിന്ന് തൗഹീദിനറെ മഹത്വവും, അതിനു
ള്ള പ്രതിൈലത്ിനറെ വിശാലതയും ലബാധല്യനപ്ടും. അലതാനടാപ്ം 
തൗഹീദിനന് വിരുദ്ധമായ ശിർകിനറെ ഗൗരവവും, അതിനുള്ള ശിക്
യുനട കാഠിനല്യവും കൂടി മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയും. തൗഹീദുള്ളവർ 
നരകത്ിൽ ശാശ്വതരാവില് എന്തിൽ നിന്ന് തൗഹീദില്ാത്വർ 
-ശിർകന് നചയന്തവർ- നരകത്ിൽ ശാശ്വതരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്ി
ലാക്കാമലല്ാ?!
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ُ النَّاُر  َواه
ْ
َجنََّة َوَمأ

ْ
ْيِه ال هُ َعلَ َـ ّرََم الّل ِه فََقْد َح َـ  ِبالّل

ْ
إِّنَهُ َمن يُْشِك

“അല്ാഹുലവാടന് വല്വനും ്രങ്ുലചർക്കുന് ്രക്ം തീർച്ചയാ
യും അല്ാഹു അവന്ന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കുന്താണന് . നരകം 
അവനറെ വാസസ്ലമായിരിക്കുകയും നചയ്ും.” (മാഇദ: 72)

അല്ാഹുവിലനാടുള്ള ബാധല്യത നിറലവറ്റുന്വരും, തൗഹീദിൽ 
അടിയുറച്ചു നിലനകാള്ളുന്വരുമാക്കി അല്ാഹു നനമ് ജീവിപ്ിക്കു
കയും, അതിൽ തനന് നനമ് മരിപ്ിക്കുകയും നചയ്നട്. (ആമീൻ).

തൗഹീദും ഈമലാനും

ഈമാനുണ്ായിരിക്കണം എന്തന് സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കാ
നുള്ള ഒന്ാമനത് നിബന്നയാണന്. കടുകുമണിലയാളം ഈമാൻ 
ഒരാളുനട ഹൃദയത്ിലുനണ്ങ്ിൽ അയാൾ നരകത്ിൽ ശാശ്വതനാ
വില് എന്ന് നബി -g- അറിയിച്ചിട്ുമുണ്ന്.

بِِه 
ْ
ل
َ
 يَْدُخُل انلَّاَر َمْن َكَن ِف ق

َ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »ال اَل: قَ َعْن َعبِْد اهللِ بِْن َمْسُعوٍد قَ

ٍة ِمْن َخرَْدٍل ِمْن إِيَماٍن« ِمْثَقاُل َحبَّ
ഇബന്നു മസന്ഊദന് നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഹൃദയ

ത്ിൽ ഒരു കടുകു മണിലയാളം ഈമാനുള്ളവൻ നരകത്ിൽ (ശാ
ശ്വതനായി) പ്രലവശിക്കുകയില്.” (ഇബന് നു മാജ: 4173, അൽബാനി 
സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

ഈമാനിനറെ ആദല്യനത് ഭാഗവും ഏറ്റവും സ പു്രധാനമായ അടി
സ്ാനവും അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും, അവനറെ ഏകത്വം അംഗീ
കരിക്കലുമാണന്. അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ാനത ഈമാൻ നില
നിൽക്കുകലയ ഇല്. ആറന് ഈമാൻ കാരല്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്റയുന്, ജി
പബീലിനറെ ഹദീഥന് എന് ല്രരിൽ പ്രസിദ്ധമായ, നബി -g- യുനട സു
ദീർഘമായ ഹദീഥുകളിനലാന്ിൽ അവിടുന്ന് ്രറഞ് :ു

َقَدرِ َخْيِهِ 
ْ
ِخرِ، وَتُْؤِمَن بِال

ْ
وِْم ال َ بِِه، َورُُسلِِه، وَالْ ُت

ُ
ئَِكتِِه، وَك

َ
ْن تُْؤِمَن بِاهللِ، وََمل

َ
»اإلِيَماُن أ

وََشِّهِ«
“ഈമാൻ എന്ാൽ നീ അല്ാഹുവിലും, അവനറെ മലക്കുകളി

ലും, അവനറെ ലവദപഗന്ഥങ്ങളിലും, അവനറെ റസൂലുകളിലും, അത്ല്യ
നാളിലും വിശ്വസിക്കലാണന്. അവനറെ വിധിനിർണ്ണയത്ിലും, അതി
നറെ നന്യിലും തിന്യിലും വിശ്വസിക്കലാണന്.” (മുസന് ലിം: 1)
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ഈ ഹദീഥിൽ നബി -g- ഈമാനിനറെ ആദല്യനത് അടിസ്ാന
മായി എണ്ണിയതന് അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണന്. അതിനന് ലശഷം 
അവിടുന്ന് ്രറഞ് ഓലരാ കാരല്യവും അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവു
മായി ലനരിട്ന് ബന്നപ്ട്ു നിൽക്കുന് കാരല്യങ്ങളുമാണന്. മലക്കുകളി
ലും നബിമാരിലും ലവദപഗന്ഥങ്ങളിലും ്രരലലാകത്ിലും വിധിനിർ
ണ്ണയത്ിലുമുള്ള വിശ്വാസം അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ാനത 
നിലനിൽക്കുകയില്.

“ഈമാനിനറെ അടിസ്ാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട്തന് 
അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണന്. അവയിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള
തും, ഏറ്റവും ഉന്തമായ സ്ാനമുള്ളതും അതിനന് തനന്. അല്! 
ഈമാൻ കാരല്യങ്ങനളല്ാം നിലനകാള്ളുന്തന് അതിനന് ലമലാണന്. 
അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്ിൽ നിന്ാണന് ബാക്കിയുള്ള വിശ്വാ
സകാരല്യങ്ങനളല്ാം ഉടനലടുക്കുന്തും, അതിലലക്കാണന് അവനയ
ല്ാം മടങ്ങിനച്ചല്ുന്തും.” (ഉസ്വൂലുൽ ഈമാൻ: 9)

ഈമാനിനറെ ഏറ്റവും ഉന്തമായ ശാഖ അല്ാഹുവിനന ഏക
നാക്കലാണന്. ദീൻ എന്തന് ഒരു വൃക്മാനണങ്ിൽ അതിനറെ ഏറ്റ
വും ഉയരമുള്ള ശാഖ തൗഹീദാണന്.

وَن-  ْو بِْضٌع وَِستُّ
َ
ِيَماُن بِْضٌع وََسْبُعوَن -أ

ْ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »اإل اَل: قَ ِب ُهرَيْرَةَ قَ

َ
َعْن أ

ٌة  َياُء ُشْعَب َ رِيِق، وَالْ ذَى َعِن الطَّ
َ ْ
دْنَاَها إَِماَطُة ال

َ
ـُه، وَأ

َّ
 الل

َّ
َ إاِل

َ
 إِل

َ
ْوُل ال

َ
َها ق

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ
َ
ًة، ف ُشْعَب

ِيَماِن«
ْ

ِمَن اإل
നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഈമാൻ എഴു്രതിൽ ്രരം -അനല്ങ്ിൽ 

അറു്രതിൽ ്രരം- ശാഖകളാണന്. അതിൽ ഏറ്റവും ലപശഷന്ഠമായുള്ള
തന് ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന് വാക്കാണന്. അതിൽ ഏറ്റവും താനഴ
യുള്ളതന് വഴിയിൽ നിന്ന് ഉ്രപദവം നീക്കംനചയ്ലാണന്. ലജ് ഈമാ
നിനറെ ശാഖകളിൽ ഒന്ാണന്.” (മുസന് ലിം: 58)

അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കണനമന്ും, അവനന് ്രുറനമ
യുള്ള ആരാധല്യവസന്തുക്കനള അകറ്റിനിർത്ണനമന്ും ്രഠിപ്ിക്കു
ന് ശഹാദതന് കലിമയിനല ആദല്യഭാഗം ഈമാനിനറെ ഏറ്റവും ഉന്ത
മായ ശാഖയാനണന്ാണന് നബി -g- അറിയിച്ചതന്. വഴിയിൽ നിന്ന് 
ഉ്രപദവം എടുത്ു നീക്കുക എന്താകനട്, ഈമാനിനറെ ഏറ്റവും 
നചറിയ ശാഖയും. വഴിയിനല ഉ്രപദവം നീക്കുന്തന് മനുഷല്യരുനട ജീ
വൻ വനര രക്നപ്ടാൻ കാരണമാലയക്കാവുന് ഒരു മഹത്ായ പ്ര
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വൃത്ിയാണന് എന്ിരിനക്ക, അതിലനക്കാൾ എപതലയാ ഉയരത്ിൽ 
നിലനകാള്ളുന് തൗഹീദിനറെ ശാഖയുനട പ്രാധാനല്യം എപത വലുതാ
യിരിക്കും?!

തൗഹീദും ഇസ് ലലാമും

അല്ാഹുവിനറെ ദീനായ ഇസന് ലാമിലലക്കന് പ്രലവശിക്കാൻ ഒലര
നയാരു വഴി മാപതമാണന് മുന്ിലുള്ളതന്. അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം അം
ഗീകരിക്കുന് ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന് വാകല്യവും, മുഹമ്ദന് 
നബി -g- അല്ാഹുവിനറെ ദൂതനാനണന്ന് പ്രഖല്യാ്രിക്കുന് ‘മുഹമ്
ദുൻ റസൂലുല്ാഹന്’ എന് വാകല്യവും സാക്ല്യം വഹിക്കുക. ഈ ദീനി
ലലക്കന് ഒരാളുനട പ്രലവശനം തീരുമാനിക്കുന് ഒന്ാമനത് കാരല്യം 
തൗഹീദാനണന്ന് ചുരുക്കം.

ഇസന് ലാം ദീനിനറെ അഞ്ന് സന്തംഭങ്ങൾ ്രഠിപ്ിച്ചലപ്ാൾ നബി 
-g- ആദല്യം എണ്ണിയതന് തൗഹീദാണന്. ഒരു മുസന് ലിമിനറെ ഹൃദയത്ി
ലും വാക്കുകളിലും പ്രവർത്നങ്ങളിലുനമല്ാം ഒന്ാം സ്ാനം 
അലങ്രിലക്കണ്തന് തൗഹീദാണന് എന്ന് അതന് നനമ് ലബാധല്യനപ്ടു
ത്ുന്ുണ്ന്.

ـُه، 
َّ
َد الل ْن يُوَحَّ

َ
َسٍة، َعَ أ ْ ُم َعَ خَ

َ
ِْسل

ْ
اَل: »بُِنَ اإل

َ
ِبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- ق َر َعِن انلَّ َعِن ابِْن ُعَم

» جِّ َ ةِ، َوإِيَتاءِ الزََّكةِ، وَِصَياِم رََمَضاَن، وَالْ
َ

ل اِم الصَّ
َ
َوإِق

ഇബന് നു ഉമർ -k- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഇസന് ലാം 
അഞ്ു കാരല്യങ്ങൾക്കന് ലമലാണന് ്രടുത്ുയർത്നപ്ട്തന്. അല്ാഹു
വിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കനപ്ടുക (തൗഹീദന്), നിസന്കാരം നില
നിർത്ുക, സകാത്ന് നൽകുക, റമദാൻ മാസത്ിൽ ലനാനമ്ടു
ക്കുക, ഹജ്ന്.” (മുസന് ലിം: 16)

ഇസന് ലാമിനല ഏറ്റവും മഹത്രമായ നാലന് ഇബാദതുകൾ ഈ 
ഹദീഥിൽ ്രരാമർശിക്കനപ്ട്ിരിക്കുന് .ു ഈ അഞ്ന് ആരാധനാകർ
മ്ങ്ങളുനടയും പ്രാധാനല്യം അറിയാത് ഒരു മുസന് ലിമും ഉണ്ായിരി
ക്കുകയില്. അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരം ഒരാൾ ഉല്രക്ിച്ചാൽ 
അയാൾ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകും എന്ന് സ്വഹാബി
കൾ മനസ്ിലാക്കിയിരുന് .ു നബി -g- യുനട വൈാതിനന് ലശഷം 
സകാതന് നൽകാതിരുന്വലരാടന് അബൂബകന് ർ അസ്ിദ്ധീഖന് -h- യു
ദ്ധം നചയന്തിട്ുണ്ന്. റമദാനിനല ലനാമ്ന് ഉല്രക്ിക്കുക എന്തന് ഒരു 
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മുസന് ലിമിനന് ചിത്ിക്കാൻ കഴിയുന് കാരല്യമല്. ഇസന് ലാമിനറെ നാടായ 
മക്കയിലലക്കന് ഒരിക്കനലങ്ിലും ഹജ്ിനായി ്രുറനപ്ടാൻ കഴിയുന്
തന് സ്വ്രന് നമായി മനസ്ിൽ സൂക്ിക്കാത്വരും ഉണ്ാകില്.

ചിത്ിച്ചു ലനാക്ക !ൂ ഈ മഹത്രമായ ഇബാദതുകനളല്ാം ്രറ
യുന്തിനന് മുൻ്രന് -ആദല്യമായി- നബി -g- എണ്ണിയതന് തൗഹീദാണന്. 
ഈ ്രറയനപ്ട് ഇബാദതുകനളല്ാം അലങ്ങയറ്റം പ്രാധാനല്യലത്ാനട 
പശദ്ധിക്കുകയും ജീവിതത്ിൽ ്രുലർത്ുകയും നചയ്ുന് ഓലരാ മു
സന് ലിമിനറെയും ഹൃദയത്ിൽ തൗഹീദിനന് എപത വലിയ സ്ാനവും 
്രദവിയും ഉണ്ായിരിക്കണം!

ഒരാൾ നിസന്കാരം ഒഴിവാക്കിയാൽ, സകാത്ന് നൽകാതിരു
ന്ാൽ, റമദാനിൽ ലനാമ്ന് ഉല്രക്ിച്ചാൽ, ഹജ്ിനന നിസ്ാരവൽ
ക്കരിച്ചാൽ നമ്ുനട ഹൃദയത്ിൽ എത്ു വലിയ നഞ-ട്ലും പ്രയാ
സവുമുണ്ായിരിക്കും. അലപ്ാൾ തൗഹീദിനറെ കാരല്യം എപതമാപതം 
ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും?! അതിൽ ഒരാൾ അറിവില്ായന്മ ്രുല
ർത്ുകലയാ, അബദ്ധം വരുത്ുകലയാ നചയന് താൽ എത്ു മാപതം 
ഗുരുതരമായിരിക്കും അവനറെ സ്ിതി?!

ഫശഖന് അബ്ുൽ മുഹന്സിൻ അബ്ാദന് (ഹൈിദഹുല്ാഹന്) ്രറ
ഞ് :ു “ഇസന് ലാം ്രടുത്ുയർത്നപ്ട്ിരിക്കുന്തന് ഈ അഞ്ന് 
സന്തംഭങ്ങൾക്കന് ലമലാണന്. അവയിൽ ഒന്ാമനത് കാരല്യം രണ്ന് 
ശഹാദതുകളാണന്. ദീനിനറെ എല്ാ അടിസ്ാനങ്ങളുനടയും മൂലക്ക
ല്ന് ഈ രണ്ന് വാകല്യങ്ങളാണന്. ഇസന് ലാമിനല മനറ്റല്ാ കാരല്യങ്ങളും അവ
യുനട ബാക്കി്രപതം മാപതമാണന്. ഇസന് ലാമിനല ബാക്കിനയല്ാ സന്തം
ഭങ്ങളും മറ്റു പ്രവർത്നങ്ങളും ്രരലലാകത്ന് ഉ്രകാരനപ്ടണനമ
ങ്ിൽ അവനയല്ാം ഈ രണ്ന് ശഹാദതന് കലിമക്കന് ലമൽ ്രടുത്ുയർ
ത്നപ്ട്തായിരിക്കണം.” (ശർഹുൽ അർബഈൻ: 30)

ഒരാൾ രാവും ്രകലും നിസന്കരിക്കുകയും, ഭൂമി നിറനയ സ്വ
ർണ്ണവും നവള്ളിയും ദാനമായി നൽകുകയും, നിതല്യവും ലനാമ്ന് 
അനുഷന്ഠിക്കുകയും, എല്ാ വർഷവും ഹജ്ന് നിർവ്വഹിക്കുകയും 
നചയന്തുനവന്ന്  കരുതുക; എന്ാൽ ഇനതല്ാമുനണ്ങ്ിലും തൗഹീദി
നറെ വിഷയത്ിൽ  അയാൾ വീഴന്ച്ച വരുത്ിയാൽ ഈ ്രറഞ് 
ആരാധനകനളല്ാം വൃഥാവിലാണന്. ഒരു മൺതരിയുനട വില ല്രാലും 
അല്ാഹുവിങ്ൽ ആ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കില്.
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അല്ാഹു മനുഷല്യനരയും ജിന്ുകനളയുനമല്ാം സൃഷ്ിച്ചതന് തൗ
ഹീദന് പ്രാവർത്ികമാക്കുന്തിനന് ലവണ്ിയാണന്. അല്ാഹുവിനറെ 
ഏകത്വം അറിയുകയും പ്രാവർത്ികമാക്കുകയും, അതന് ഉദന്ലഘാഷി
ക്കുകയും, ആ മാർഗത്ിൽ തനന് മരണനപ്ടുകയും നചയ്ുന്തി
നന് ലവണ്ിയാണന് നനമ്നയല്ാം അല്ാഹു ്രടച്ചതന്.

ْزٍق َوَما  ن ِرّ ُُدوِن ﴿٥٦﴾ َما أُِريُد ِمْنُم ِمّ ب َس إِّلَ لَِيْع ن ِ
ْ

ِجّنَ َوال
ْ
َوَما َخلَْقُت ال

وِن ﴿٥٧﴾ ِعُم
ْ
أُِريُد أَن يُط

“ജിന്ുകനളയും മനുഷല്യനരയും എനന് മാപതം ആരാധിക്കുവാ
ൻ ലവണ്ിയല്ാനത ഞാൻ സൃഷ്ിച്ചിട്ില്. ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഉ്ര
ജീവനനമാന്ും ഉലദ്ദശിക്കുന്ില്. അവർ എനിക്കന് ഭക്ണം നൽക
ണനമന്ും ഞാൻ ഉലദ്ദശിക്കുന്ില്.” (ദാരിയാതന്: 56-57)

ِعَبادَةِ«
ْ
 ِلُمرَُهْم بِال

َّ
َس إاِل

ْ
ْقُت اجِلنَّ وَاإِلن

َ
ْي وََما َخل

َ
ـُه َعْنُه: »أ

َّ
ٌّ رَِضَ الل اَل َعِ

َ
ق

അലി -h- ്രറഞ് :ു “എനന് മാപതം ആരാധിക്കൂ എന്ന് കൽപ്ി
ക്കുന്തിനന് ലവണ്ിയല്ാനത ജിന്ുകനളയും മനുഷല്യനരയും ഞാൻ 
സൃഷ്ിച്ചിട്ില് എന്ാണന് ഈ ആയതിനറെ ഉലദ്ദശം.” (ഖുർത്വുബി: 17/55)

ആലലാചിച്ചു ലനാക്ക !ൂ 

ആദം -n- മുതൽ ്രിറന്ുവീണ ലകാടാനുലകാടി മനുഷല്യനര സൃ
ഷ്ിച്ചതന് തൗഹീദന് പ്രാവർത്ികമാക്കുന്തിനായിരുന് .ു നബിമാരും 
അല്ാത്വരുമായി എപതനയപത മനുഷല്യർ ജനിച്ചു വീണ ;ു അവനര
ല്ാം ഈ ലക്ല്യം ്രൂർത്ീകരിക്കുന്തിനന് ലവണ്ിയാണന് ഭൂമിയിലല
ക്കന് വന്തന്. അല്ാഹുവിനറെ പ്രിയ്നപ്ട് ദാസന്ാരായ ഔലിയാക്ക
ളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ശുഹദാക്കളുനമല്ാം ഈ തൗഹീദിനറെ വഴി
യിൽ ചരിക്കുന്തിനായി തനന്യാണന് സൃഷ്ിക്കനപ്ട്തന്. 

ഈ കുറിപ്ന് വായിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന് നീയും നമ്നളല്ാവരും 
അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുന്തിനന് ലവണ്ി ്രടക്കനപ്ട്വർ 
തനന്.

എന്ാൽ തൗഹീദിനറെ ഗാംഭീരല്യം ഈ ്രറഞ്തിലും അവസാ
നിക്കുന്ില്! ജിന്ുകളും മനുഷല്യരുനമല്ാം വസിക്കുന് വിശാലമായ 

തൗഹീദും സൃഷ്ിപ്ിന്റെ ലക്ഷ്യവും
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ആകാശഭൂമികളും അവക്കിടയിലുള്ളതും മുഴുവൻ സൃഷ്ിക്കനപ്ട്തന് 
അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം -തൗഹീദന്- ജനങ്ങൾക്കന് ലബാധല്യനപ്ടുന്
തിനും, അതിനുള്ള നതളിവന് സ്ാ്രിക്കുന്തിനുമനപത! അതായതന്, 
അല്ാഹു സർവ്വതും സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുന്തന് അവനറെ തൗഹീദിനന് ലവ
ണ്ിയാനണന്ന് ചുരുക്കം.

وا   َبْيَنُّنَ  لَِتْعلَُم
ُ

ر َْم
ْ

َْرِض ِمْثلَُهّنَ َيَتنَّزَُل ال
ْ

اَواٍت َوِمَن ال ْبَع َسَ ي َخلََق َس ِ هُ اّلَ َـ الّل
ًما ﴿١٢﴾

ْ
ٍء ِعل َه َقْد أََحاَط ِبُكِلّ َشْ َـ ٍء َقِديٌر َوأَّنَ الّل َه َعَلٰ كُِلّ َشْ َـ أَّنَ الّل

“അല്ാഹുവാകുന്ു ഏഴന് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവ
യന്ക്കന് തുലല്യമായതും സൃഷ്ിച്ചവൻ. അവയന്ക്കിടയിൽ (അവനറെ) 
കൽ്രന ഇറങ്ങുന് .ു അല്ാഹു ഏതന് കാരല്യത്ിനും കഴിവുള്ളവനാ
കുന്ു എന്ും ഏതു വസന്തുനവയും ചൂഴന്ന്ന് അറിയുന്വനായിരി
ക്കുന്ു എന്ും നിങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുവാൻ ലവണ്ി.” (ത്വലാഖന്: 12)

ഈ ആയത്ന് പശദ്ധലയാനട വായിച്ചു ലനാക്ക !ൂ ആകാശഭൂമിക
ളും അവക്കിടയിലുള്ളതുനമല്ാം അല്ാഹു സൃഷ്ിച്ചതന് അവൻ എല്ാ
ത്ിനും കഴിവുള്ളവനാനണന്ും, സർവ്വതും അറിയുന്വനാനണ
ന്ും നിങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുന്തിനന് ലവണ്ിയാനണന്ന് അവൻ 
നനമ് അറിയിക്കുന് .ു അല്ാഹുവിനറെ കഴിവും അറിവും മനസ്ിലാ
ക്കുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ ഭാഗമാണന്.

എന്ാൽ ഈ ലക്ല്യം മറക്കുകയും, തൗഹീദിനറെ പ്രാധാനല്യ
നത് വിസന്മരിക്കുകയും, തൗഹീദന് ്രഠിക്കുന്തും പ്രാവർത്ികമാ
ക്കുന്തും അവഗണിക്കുകയും, തൗഹീദിൽ സംഭവിക്കുന് ്രിഴവു
കനള നിസ്ാരവൽക്കരിക്കുകയും നചയ്ുന്വർ എപത വലിയ അ്ര
രാധമായിരിക്കും പ്രവർത്ിക്കുന്തന് എന്ന് ആലലാചിച്ചു ലനാക്ക .ൂ 
അല്ാഹു തനന് സൃഷ്ിച്ചതിനറെ ലക്ല്യനത് തനന് തകർക്കുന്
വൻ അല്ാഹുലവാടന് നചയ്ുന് ധിക്കാരത്ിനറെ ഗൗരവം എപത വലു
തായിരിക്കും?!

ഫശഖന് അബ്ുൽ റസാഖന് അൽ ബദന് ർ (ഹൈിദഹുല്ാഹന്) ്രറയു
ന് :ു “സർവ്വ സൃഷ്ികളുനടയും സൃഷ്ിപ്ിനറെ ്രിന്ിനല ലക്ല്യം തൗ
ഹീദാകുന് .ു അതന് ്രൂർത്ീകരിക്കുന്തിനന് ലവണ്ിയാകുന്ു അവ
നരനയല്ാം അല്ാഹു ്രടച്ചതന്… അതന് ഒരാൾ ഉല്രക്ിക്കുക എന്തന് 
തനറെ സൃഷ്ിപ്ിനറെ ലക്ല്യനത് അവഗണിക്കലാകുന് .ു” (ൈി
ഖന് ഹുൽ അദന്ഇയ്: 1/120)
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തൗഹീദും നബിമലാരുന്െ പ്രബബലാധനവും

ധാരാളം നബിമാരും റസൂലുകളും മനുഷല്യരിലലക്കന് നിലയാഗിക്ക
നപ്ട്ിട്ുണ്ന്. ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലപശഷന്ഠതയും മഹത്വവുമുള്ളവരാ
യിരുന്ു അവനരല്ാം. അല്ാഹുവിനന് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരും അവ
ലനാടന് ഏറ്റവും സാമീ്രല്യമുള്ളവരുമാണന് നബിമാരായി നിലയാഗിക്ക
നപ്ടുക. ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല് ഹൃദയത്ിനറെ ഉടമകളും, ഏറ്റവും 
ശുദ്ധമായ പ്രവർത്നങ്ങളും അവർക്കാണുള്ളതന്.

എത്ിനായിരുന്ു ഈ നബിമാനരല്ാം നിലയാഗിക്കനപ്ട്തന്?!

അവനരനയല്ാം അല്ാഹു നിലയാഗിച്ചതിനറെ ്രിന്ിനല ഏറ്റവും 
പ്രധാനലക്ല്യം തൗഹീദന് ജനങ്ങൾക്കന് എത്ിച്ചു നൽകുക എന്താ
യിരുന് .ു അല്ാഹുവിനന മാപതലമ ആരാധിക്കാവൂ എന്ും, അവനന് 
്രുറനമയുള്ള ആരാധല്യവസന്തുക്കനള ഉല്രക്ിക്കണം എന്ും ജന
ങ്ങലളാടന് കൽപ്ിക്കാനത ഒരു നബിയും ഈ ഭൂമിയിലലക്കന് നിലയാഗി
ക്കനപ്ട്ിട്ില്.

وَت َه َواْجَتنِبُوا الطَّاُغ َـ ُُدوا الّل ب وًل أَِن اْع ٍة ّرَُس ۖ َولََقْد َبَعْثنَا ِف كُِلّ أُّمَ

“തീർച്ചയായും എല്ാ ജനതയിലലക്കും നാം റസൂലുകനള നിലയാ
ഗിച്ചിട്ുണ്ന്; നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, 
(അവനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന് എല്ാ) ത്വാഗൂതുകനളയും ഉല്ര
ക്ിക്കൂ എന്ന് ലബാധനം നൽകിനക്കാണ്ന്.” (നഹന് ൽ: 36)

ഫശഖന് നാസ്വിർ അസ്അന്ദി -r- ്രറയുന് :ു “എല്ാ ജനതകളു
നടയും ലമൽ അല്ാഹു തനറെ (തൗഹീദിനറെ) നതളിവുകൾ സ്ാ്രിച്ചി
രിക്കുന്ു എന്ന് ഈ ആയത്ന് അറിയിക്കുന് .ു മുൻകാലക്കാലരാ 
്രിൽക്കാലക്കാലരാ ആയ ഒരു ജനതയിലും അല്ാഹു റസൂലുകനള 
നിലയാഗിക്കാതിരുന്ിട്ില്. അവരുനടനയല്ാം ക്ണം ഒലരനയാരു 
കാരല്യത്ിലലക്കായിരുന് .ു അവരുനടനയല്ാം ദീൻ ഒലര ദീനായിരു
ന് .ു അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, അവനിൽ ഒരു ്രങ്ു
കാരനനയും നിശ്ചയിക്കാതിരിക്കുകയും നചയ്ുക എന്തായിരുന്ു 
അതന്.” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 440)

നബിമാരുനട ചരിപതങ്ങളിൽ അല്ാഹു ആവർത്ിച്ചന് ഇക്കാരല്യം 
ലബാധല്യനപ്ടുത്ിയതായി കാണാം. എല്ാ നബിമാരും അവരുനട 
സമൂഹലത്ാടായി ്രറഞ്തന് ഈ വാക്കാണന്:
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ُ ُه
ْ

ٍه َغي ـٰ ْن ِإلَ م ِمّ َه َما لَُك َـ ُُدوا الّل ب ْوِم اْع َيا َق
“എനറെ ജനങ്ങലള! നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധി

ക്കുക. അവനന് ്രുറനമ മനറ്റാരു ആരാധല്യൻ നിങ്ങൾക്കില്.” (മുഅന്മി
നൂൻ: 32)

യാനതാരു മാറ്റവുമില്ാനത ്രല നബിമാരും തങ്ങളുനട സമൂഹ
ങ്ങലളാടന് ഇലത വാക്കുകൾ ്രറഞ്തായി കാണാൻ കഴിയും. നൂഹന് 
-m- (അഅന്റാൈന്: 59, മുഅന്മിനൂൻ: 23), ഹൂദന് -m- (അഅന്റാൈന്: 65, 
ഹൂദന്: 50), സ്വാലിഹന് -m- (അഅന്റാൈന്: 73, ഹൂദന്: 61), ശുഐബന് -m- 
(അഅന്റാൈന്: 85, ഹൂദന്: 84) എന്ിവർ ഇലത കാരല്യം തനന്യാണന് 
തങ്ങളുനട സമൂഹലത്ാടന് ഓർമ്നപ്ടുത്ിയതന്.

ഈ നബിമാരുനടനയല്ാം ജനതകളിലലക്കന് ലനാക്കിയാൽ രാ
പഷ്ീയവും സാമൂഹികവും സാമ്ത്ികവുമായ അലനകം തകർച്ചക
ളും മൂലല്യച്ചുതികളും അവരിൽ നിലനിന്ിരുന്തായി കാണാൻ കഴി
യും. ്രലക് അനതല്ാം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ായിട്ും ആ നബിമാ
രുനട പ്രലബാധനത്ിനറെ അടിത്റ തൗഹീദായിരുന്ു നിലനകാ
ണ്തന്. അല്ാഹുവിനന മാപതലമ ആരാധിക്കാവൂ എന്ായിരുന്ു 
അവർ തങ്ങളുനട ജനതലയാടന് ആവർത്ിച്ചതന്.

നബി -g- നയ ലനാക്ക !ൂ മക്കയിൽ വല്യഭിചാരവും മദല്യാസക്ി
യും നകാള്ളയും അർത്ഥമില്ാത് യുദ്ധങ്ങളും ലഗാപതലപ്ാരുകളും 
അതിനറെ ല്രരിലുള്ള രക്നച്ചാരിച്ചിലും വല്യാ്രകമായിരുന്ിലല്?! ്രി
ഞ്ുകുഞ്ുങ്ങനള ജീവലനാനട കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്വർ വനര ആ 
സമൂഹത്ിൽ നിലനിന്ിരുന്ിലല്?! എന്ാൽ അവിടുന്ന് ആദല്യം 
സംസാരിച്ചതന് ഈ ്രറഞ് എനത്ങ്ിലുനമാരു കാരല്യനത് കുറിച്ചാ
യിരുലന്ാ?! മദല്യ്രിക്കരുനതലന്ാ വല്യഭിചരിക്കരുനതലന്ാ ്രരസന്്രരം 
രക്ം ചിത്രുനതലന്ാ ആയിരുലന്ാ നബി-g-യുനട ആദല്യനത് 
കൽപ്ന?!

അല്! അവിടുന്ന് മക്കയിൽ എഴുലന്റ്റു നിന്ന് തൗഹീദന് ്രറ
ഞ് .ു വിപഗഹങ്ങനളയും മരണനപ്ട്വനരയും നബിമാനരയും സ്വാ
ലിഹീങ്ങനളയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കരുനതന്ും, അല്ാഹുവിലനാടന് 
മാപതം സഹായം ലതടണനമന്ും അവനന മാപതലമ ആരാധിക്കാവൂ 
എന്ും ആവർത്ിച്ചു നകാലണ്യിരുന് .ു ്രിന്ീടന് പസഷ്ാവായ 
അല്ാഹുവുമായി ആ ജനങ്ങളുനട ഹൃദയം അടുക്കുകയും, ്രരലലാ
കനത് കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അവരുനട ഹൃദയത്ിൽ രൂഢമൂലമാ
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വുകയും നചയന്തലപ്ാൾ ബാക്കിനയല്ാ ്രുഴുക്കുത്ുകളും എടുത്ു 
നീക്കുക എളുപ്മായി.

നബി -g- തനറെ അനുചരന്ാർക്കും ഇലത മാർഗം തനന്യാ
ണന് ഉ്രലദശിച്ചു നൽകിയതന്.

ا َبَعَث ُمَعاذًا َعَ اَلَمِن،  مَّ
َ
ـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- ل

َّ
نَّ رَُسوَل الل

َ
ـُه َعْنُهَما: أ

َّ
اٍس رَِضَ الل َعِن ابِْن َعبَّ

إِذَا 
َ
ـِه، ف

َّ
ِه ِعَبادَةُ الل ْ وََّل َما تَْدُعوُهْم إِلَ

َ
َيُكْن أ

ْ
ل
َ
ْهِل كَِتاٍب، ف

َ
وٍْم أ

َ
اَل: »إِنََّك َتْقَدُم َعَ ق

َ
ق

تِِهْم…«
َ
ل ْ وَاٍت ِف يَوِْمِهْم وَلَ

َ
َس َصل ْ ْيِهْم خَ

َ
رََض َعل

َ
ْد ف

َ
ـَه ق

َّ
نَّ الل

َ
ْخِبُْهْم أ

َ
أ
َ
ـَه، ف

َّ
وا الل

ُ
َعرَف

മുആദന് -h- വിനന യമനിലലക്കന് പ്രലബാധകനായി നിലയാഗിച്ച
യക്കുലമ്ാൾ നബി -g- ്രറഞ് :ു “ലഹ മുആദന്! ലവദക്കാരുനട സമൂ
ഹത്ിലലക്കാണന് നീ ല്രാകുന്തന്. അതിനാൽ നീ ആദല്യം അവനര 
ക്ണിലക്കണ്തന് അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന്തിലല
ക്കായിരിക്കണം. അതവർ മനസ്ിലാക്കിയാൽ രാപതിയും ്രകലുമാ
യി അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരം അവരുനട ലമൽ അല്ാഹു നിർബ
ന്മാക്കിയിട്ുനണ്ന്ന് അവനര അറിയിക്കുക…” (ബുഖാരി: 1458, മു
സന് ലിം: 19)

യമനിൽ അക്കാലത്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ായിരുന് ലവദ
ക്കാർ യഹൂദരാണന്. ഇസന് ലാമിനറെ ശരിയായ മാർഗലത്ാടന് അലന
കം വിഷയങ്ങളിൽ എതിരു നിൽക്കുന്ുണ്ന് അവരുനട മതം. മു
സന് ലിംകലളാടന് കടുത് ശപതുത ്രുലർത്ുന്വരുമാണന് യഹൂദർ. 
എന്ാൽ നബി -g- മുആദിലനാടന് ആദല്യം തനന് അവരുനട ശപതുത
നയ മയനപ്ടുത്ാലനാ, അവരുനട മറ്റന് തിന്കനള തിരുത്ാലനാ 
ഒന്ുമല് ഉ്രലദശിക്കുന്തന്. മറിച്ചന്, അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധി
ക്കുക എന് തൗഹീദന് കൽപ്ിക്കാനും, അവനല്ാത്വർക്കന് ആരാധ
നകൾ നൽകുക എന് ശിർകന് വിലക്കാനുമാണന്.

വിപഗഹങ്ങളും ജാറങ്ങളും മഖന് ബറകളും ആൾഫദവങ്ങളും മൃ
ഗങ്ങളും ്രക്ികളുനമന്ിങ്ങനന ബഹുഫദവാരാധന അതിനറെ 
സർവ്വ രൂ്രങ്ങലളാനടയും നിലനിൽക്കുന് നമ്ുലടതു ല്രാലുള്ള നാ
ടുകളിൽ തൗഹീദാണന് ആദല്യവും അവസാനവുമായി ്രറഞ്ു നകാ
ലണ്യിരിലക്കണ്തന് എന്തിൽ സംശയമില്. തൗഹീദന് ്രഠിപ്ിക്കുക
യും വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും നചയ്ുക എന്തിൽ നിന്ന് ഇസന് ലാ
മിക പ്രലബാധകന്ാർ അകന്ു ല്രാവുകയും, ഏവർക്കും സ്വീകാരല്യ
മായ -ദാനധർമ്വും കാരുണല്യവും സഹകരണവും ല്രാലുള്ള- നന്
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കൾ കൽപ്ിക്കാനും, സമൂഹം ലമാശമാനണന്ന് ന്രാതുനവ മനസ്ി
ലാക്കിയ -മദല്യ്രാനവും വല്യഭിചാരവും ലമാഷണവും ല്രാലുള്ള- തിന്
കളിൽ നിന്ന് വിലക്കാനും മാപതമായി തങ്ങളുനട ലശഷിയും സമയ
വും അവർ മാറ്റിനവക്കുന്തന് അക്ത്വല്യമായ അ്രരാധമാണന്.

ഇസന് ലാമിക പ്രലബാധനത്ിനറെ ആദല്യവരിയിൽ, ഏറ്റവും മുൻ
്രത്ിയിൽ നിൽക്കുന് വിഷയം തൗഹീദാണന് എന്തന് അതിനറെ പ്രാ
ധാനല്യവും മഹത്വവും സംശയലലശമലനല്യ ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് .ു 
അല്ാഹു നനമ് തൗഹീദിലലക്കന് ക്ണിക്കുകയും, ശിർകിൽ നിന്ന് 
തടയുകയും നചയ്ുന് ഇസന് ലാമിക പ്രലബാധകരുനട കൂട്ത്ിൽ 
ഉൾനപ്ടുത്നട്. (ആമീൻ)

മനുഷല്യൻ ഇഹലലാകത്ന് നിന്ന് വിട്രറയുന്, ്രരലലാകത്ിലല
ക്കന് കാനലടുത്ു നവക്കുന് നിർണായകമായ ഘട്മാണന് മരണം. 
ജനിച്ചവർക്കാർക്കും മരണത്ിൽ നിന്ന് രക്യില്. അതിൽ നിന്ന് 
ഓടിനയാളിക്കാൻ സാധിക്കുന് ഒരാളും തനന്യില്. എപതനയല്ാം 
സുരക്ിതമായ ലകാട്യിൽ ല്രാനയാളിച്ചാലും മരണത്ിനറെ ദൂ
തൻ എല്ാവരുനട അടുക്കലും വനന്ത്ും.

എന്ാൽ നമ്ുനട മരണലവള എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് 
എലപ്ാനഴങ്ിലും ചിത്ിച്ചിട്ുലണ്ാ?! മരണനത് മുഖാമുഖം ലനരിടു
ലമ്ാൾ നമ്ുനട മനസ്ന് എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്തിനന കുറി
ച്ചന്… പ്രിയനപ്ട്വരും കുടുബവും ചുറ്റു്രാടും നിനന് ലനാക്കിനിൽ
നക്ക -അനല്ങ്ിൽ ഏകാത്മായി- മരണനത് വരിക്കാൻ തയ്ാറാ
കുന് ലവളയിൽ നിനറെ ഹൃദയം ഏതവസ്യിലായിരിക്കും?!

മനുഷല്യനറെ ഏറ്റവും വലിയ ശപതുവായ ്രിശാചന് ശക്മായി 
അവനന വഴി്രിഴപ്ിക്കാൻ പശമിലച്ചക്കാവുന് സമയമാണന് മരണ
ലവള. ആ സന്ദർഭത്ിൽ എത്ായിരിക്കും നമ്ുനട സ്ിതി?

മരണലവളയിൽ ്രിശാചിനറെ കുതപത്ങ്ങളിൽ അകനപ്ട്ു ല്രാ
കുന്തിൽ നിന്ന് രക്ലതടാൻ നബി -g- നനമ് ്രഠിപ്ിച്ചിട്ുണ്ന്. 
നബി -g- യുനട സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയിനല ഒരു ഭാഗം ഇപ്ര
കാരമാണന്:

َطِن  ْن َيَتَخبَّ
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
 أ

ِّ
ـُهمَّ إِن

َّ
نَّ رَُسوَل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص- َكَن يَْدُعو: »الل

َ
َسِ أ

يَ
ْ
ِب ال

َ
َعْن أ

َموِْت«
ْ
ْيَطاُن ِعْنَد ال الشَّ

തൗഹീദും മരണവും
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അബുൽ യസർ -h- നിലവദനം: നബി -g- ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥി
ക്കാറുണ്ായിരുന് :ു “അല്ാഹുലവ! മരണലവളയിൽ ്രിശാചന് എനന് 
്രരാജയനപ്ടുത്ുന്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിലന്ാടന് രക് ലചാദിക്കു
ന് .ു” (അബൂദാവൂദന്: 1552, അൽബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി)

ആനരനയങ്ിലും മരണലവളയിൽ ്രിശാചന് കീഴന്നപ്ടുത്ുകയും, 
അവനറെ ബുദ്ധിയും ദീനും നശിപ്ിക്കുകയും, അല്ാഹുവിനന കുറി
ച്ചന് ലമാശം വിചാരവും, അവനറെ വിധിയിൽ നിരാശയും അമർഷവും 
നവച്ചു ്രുലർത്ുന് അവസ്യിലാക്കുകയും നചയന്താൽ അതാ
ണന് യഥാർത്ഥ ്രരാജയം.

എല്ാ നിസന്കാരങ്ങളിലും മരണലവളയിനല ്രരീക്ണത്ിൽ 
നിന്ന് രക്ലതടാൻ നബി -g- നലമ്ാടന് കൽപ്ിച്ചിരിക്കുന്ു എന്തന് 
തനന് മരണലവളയിനല പ്രയാസത്ിനറെ കാഠിനല്യം ലബാധല്യനപ്ടു
ത്ുന്താണന്.

ْسَتِعْذ بِاهللِ ِمْن  يَ
ْ
ل
َ
َحُدُكْم ف

َ
َد أ اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِذَا تََشهَّ اَل: قَ ِب ُهرَيْرَةَ قَ

َ
َعْن أ

َقْبِ، وَِمْن فِْتَنِة 
ْ
َم، وَِمْن َعَذاِب ال ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ

َ
 أ

ِّ
ـُهمَّ إِن

َّ
ْرَبٍع َيُقوُل: الل

َ
أ

اِل« َمِسيِح ادلَّجَّ
ْ
َمَماِت، وَِمْن َشِّ فِْتَنِة ال

ْ
َمْحَيا وَال

ْ
ال

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “നിങ്ങളി
ലാനരങ്ിലും (നിസന്കാരത്ിൽ) തശഹന്ഹുദന് നചാല്ിയാൽ നാലന് കാരല്യ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ാഹുവിലനാടന് രക് ലചാദിച്ചു നകാണ്ന് ഇപ്രകാരം 
്രറയനട്: അല്ാഹുലവ! നരകത്ിനറെ ശിക്യിൽ നിന്ും, ഖബറി
നല ശിക്യിൽ നിന്ും, ജീവിതത്ിനറെയും മരണത്ിനറെയും ്രരീ
ക്ണത്ിൽ നിന്ും, മസീഹുദ്ദജ്ാലിനറെ ്രരീക്ണത്ിനല തിന്
യിൽ നിന്ും ഞാൻ നിലന്ാടന് രക് ലചാദിക്കുന് .ു” (മുസന് ലിം: 588)

മരണലവളയിൽ ചിലർക്കന് സംഭവിലച്ചക്കാവുന് അനിശ്ചിതത്വ
നത് കുറിച്ചന് ഈ ഹദീഥുകൾ നനമ് ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന്ുണ്ന്. 
എന്ാൽ ഈ സന്ദർഭത്ിൽ മനസ്ിനന് ഏറ്റവും ഫസ്രല്യം നൽകു
കയും, നാവിനന ഉറപ്ിച്ചു നിർത്ുകയും, നനമ് ഇസന് ലാമിനറെ വഴി
യിൽ ഉറപ്ിച്ചു നിർത്ുകയും നചയ്ുന് മഹത്രമായ ഒരു പ്രവർ
ത്നമുണ്ന്; അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുന്തിൽ ഉറച്ചു നിൽ
ക്കുക എന് തൗഹീദാണതന്.

അല്ാഹു മാപതമാണന് എനറെ രക്ിതാവന് എന്ന് പ്രഖല്യാ്രിച്ചു 
നകാണ്ന് തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു നിലനകാണ്വരുനട മരണലവളനയ കുറി
ച്ചന് അല്ാഹു അറിയിച്ചതു ലനാക്ക .ൂ
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ُوا َوَل  ُ أَّلَ َتَخاف َمَلِئَكة
ْ
ُم ال ُل َعلَْيِ هُ ُثَّ اْسَتَقامُوا َتَتنَّزَ َـ ُوا َرّبُنَا الّل ِيَن َقال إِّنَ اّلَ

ي كُنُتْ تُوَعُدوَن ﴿٣٠﴾ َجنَِّة الَِّت
ْ
وا ِبال

ُ
ِش

ْ
َتْحزَنُوا َوأَب

“ഞങ്ങളുനട റബ്ന് അല്ാഹുവാനണന്ന് ്രറയുകയും, ്രിന്ീടന് ലന
നരനിലനകാള്ളുകയും നചയന്തിട്ുള്ളവരാലരാ അവരുനട അടുക്കൽ 
മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിവന്ുനകാണ്ന് ഇപ്രകാരം ്രറയുന്താണന് : നിങ്ങ
ൾ ഭയനപ്ടുകലയാ ദുഃഖിക്കുകലയാ ലവണ് നിങ്ങൾക്കന് വാഗ്ാനം 
നൽകനപ്ട്ിരുന് സ്വർഗനത്പ്റ്റി നിങ്ങൾ സലത്ാഷമടഞ്ന് നകാ
ള്ളുക.” (ൈുസ്്വിലതന്: 30)

ആയത്ന് പശദ്ധിച്ചു വായിക്കുക! ശാത്വും മലനാഹരവുമായ 
മരണം ലഭിക്കാൻ രണ്ന് കാരല്യങ്ങളാണന് അല്ാഹു ഈ ആയത്ിൽ 
എണ്ണിപ്റഞ്തന്.

(1) അല്ാഹുവാണന് എനറെ റബ്ന് എന്ന് ്രറയുക.

(2) ്രിന്ീടന് വളവുകലളാ വല്യതിചലനങ്ങലളാ ഇല്ാനത ലനനര നില
നകാള്ളുക.

ഈ രണ്ന് കാരല്യങ്ങളും നബി -g- യുനട ഹദീഥുകളിലും ഏനറ 
പ്രാധാനല്യലത്ാനട ്രരാമർശിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്.

 
َ

 ل
ً

وْل ِْسَلِم قَ
ْ

ْل ِل ِف ال ُت: يَا رَُسوَل اهللِ، قُ
ْ
ل اَل: قُ َقِفِّ قَ اَن بِْن َعبِْد اهللِ اثلَّ َعْن ُسْفيَ

ْل: آَمْنُت بِاهللِ، ُثمَّ اْسَتِقْم«
ُ
اَل: »ق َحًدا َبْعَدَك، قَ

َ
ُه أ ُل َعنْ

َ
ْسأ

َ
أ

സുൈന് യാൻ ബന്നു അബ്ില് അസ്ഖൈി -h- നിലവദനം: ഞാൻ 
നബി -g- ലയാടന് ്രറഞ് :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂലല! താങ്ൾക്കന് 
ലശഷം മറ്റാലരാടും ലചാദിലക്കണ്തില്ാത് വിധം, ഇസന് ലാമിനറെ കാ
രല്യത്ിൽ എനിനക്കാരു വാക്കന് താങ്ൾ ്രറഞ്ു തരിക.” നബി -g- 
്രറഞ് :ു “ഞാൻ അല്ാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ു എന്ന് ്രറ
യുക. ലശഷം ലനനരനിലനകാള്ളുക.” (അഹ്മദന്: 15416, അൽബാനി 
സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

‘ഞാൻ അല്ാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന് ’ു, ‘എനറെ റബ്ന് അല്ാ
ഹുവാണന്’ എന്ീ വാക്കുകനളല്ാം തൗഹീദീ വിശ്വാസം അറിയിക്കു
ന് ്രദങ്ങൾ മാപതമാണന്. ലകവലം അല്ാഹു ഉനണ്ലന്ാ, അല്ാഹു
വാണന് എനന് സൃഷ്ിച്ചനതലന്ാ ഉള്ള വിശ്വാസമല് ഈ വാക്കുകളു
നട ഉലദ്ദശം. മറിച്ചന്, ഞാൻ എനറെ സർവ്വ ആരാധനകളും നൽകുന്, 
ഏകനായ എനറെ ആരാധല്യൻ അല്ാഹു മാപതമാണന് എന്ാണന് ഈ 
്രറഞ്തിനറെനയല്ാം ഉലദ്ദശം.
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ഇതു നകാനണ്ല്ാമാണന് മരണത്ിനറെ അടയാളങ്ങൾ ഒരാളിൽ 
കണ്ുതുടങ്ങിയാൽ അല്ാഹു മാപതമാണന് ആരാധനക്കർഹൻ എന്
റിയിക്കുന്, തൗഹീദിനറെ വചനം അയാൾക്കന് നചാല്ിനക്കാടുത്ു 
നകാലണ്യിരിക്കണം എന്ന് നബി -g- ്രഠിപ്ിച്ചതന്.

ـُه«
َّ
 الل

َّ
َ إاِل

َ
 إِل

َ
ُنوا َمْوتَاُكْم ال قِّ

َ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »ل اَل: قَ ُْدرِيِّ قَ

ْ
ِب َسِعيٍد ال

َ
َعْن أ

അബൂ സഈദന് അൽ-ഖുദന് രി -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ
ഞ് :ു “നിങ്ങളിൽ മരണം ആസന്മായവർക്കന് ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാ
ഹന്’ എന്ന് നചാല്ിനക്കാടുക്കുക.” (മുസന് ലിം: 916)

അവസാനമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന് തൗഹീദിനറെ വാ
ക്കന് ഉച്ചരിച്ചു നകാണ്ന് മരണനപ്ട്ാൽ അവൻ സ്വർഗത്ിലാണന് എന്ന് 
നബി -g- അറിയിച്ചിട്ുണ്ന്.

ـُه 
َّ
 الل

َّ
َ إاِل

َ
 إِل

َ
ِمِه ال

َ
ل

َ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »َمْن َكَن آِخُر ك اَل: قَ ٍل قَ َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبَ

َة« نَّ َ دََخَل اجلْ
മുആദന് ബന്നു ജബൽ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു 

“ആരുനടനയങ്ിലും അവസാനനത് വാക്കന് ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ 
എന്ായാൽ അവൻ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്.” (അബൂ
ദാവൂദന്: 3116, അൽബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് നാവന് നകാണ്ന് നചാല്ാൻ സാധിക്കുക 
എന്തന് നല് അത്ല്യത്ിനറെ അടയാളമാണന്. അങ്ങനന മരണനപ്ട്
വർക്കന് സ്വർഗം ലഭിക്കുനമന്ന് പ്രതീക്ിക്കാവുന്തുമാണന്. എന്ാൽ 
-പ്രലതല്യകം പശദ്ധിക്കുക!- ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന്തന് നചാല്ാനത 
മരണനപ്ട്ാലും, ഒരാൾ തൗഹീദന് ്രാലിച്ചു നകാണ്ാണന് ജീവിതം നയി
ച്ചനതങ്ിൽ അവൻ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്. നബി -g- 
യുനട ഹദീഥുകളിൽ നിന്ന് അക്കാരല്യം മനസ്ിലാക്കാം.

ِت  مَّ
ُ
نَُّه: َمْن َماَت ِمْن أ

َ
ْخَبَِن أ

َ
أ
َ
، ف تَاِن آٍت ِمْن َربِّ

َ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »أ اَل: قَ ِب ذَرٍّ قَ

َ
َعْن أ

 َوإِْن َسََق«
َ

اَل: »َوإِْن زَن ُت: وَإِْن زََن وَإِْن َسََق؟ قَ
ْ
ل َة« قُ ًئا دََخَل اجَلنَّ الَ يُْشُِك بِاهللِ َشيْ

അബൂ ദർ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “എനറെ റബ്ിൽ 
നിന്ുള്ള ഒരു ദൂതൻ എനറെയരികിൽ വരികയും, ‘അല്ാഹുവിൽ യാ
നതാന്ിനനയും ്രങ്ുലചർക്കാനത എനറെ ഉമ്ത്ിൽ നിന്ന് മരണ
നപ്ട്വൻ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്’ എന്ന് എനന് അറി
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യിക്കുകയും നചയന്തിരിക്കുന് .ു” ഞാൻ (അബൂദർ) ലചാദിച്ച :ു 
“അവൻ വല്യഭിചരിക്കുകയും ലമാഷ്ിക്കുകയും നചയന്താലും?” നബി 
-g- ്രറഞ് :ു “അവൻ വല്യഭിചരിച്ചാലും ലമാഷ്ിച്ചാലും (ശിർകന് നച
യന്തിനല്ങ്ിൽ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്).” (ബുഖാരി: 1237, 
മുസന് ലിം: 94)

ഒരാളുനട ജീവിതത്ിൽ ്രല തിന്കളുമുനണ്ങ്ിലും അല്ാഹു
വിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചു നകാണ്ാണന് അയാൾ മരിച്ചനതങ്ിൽ 
അല്ാഹു അവനറെ തിന്കൾ ഒന്നല്ങ്ിൽ ന്രാറുത്ു നൽകുന്
താണന്. അനല്ങ്ിൽ ആ തിന്കളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്തന് വനര 
അവനന നരകത്ിൽ ശിക്ിക്കുകയും, ലശഷം സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവ
ശിപ്ിക്കുകയും നചയ്ുന്താണന്.

തൗഹീദിനറെ പ്രാധാനല്യവും മഹത്വവും ഈ നതളിവുകനളല്ാം 
നനമ് ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന്ുണ്ന്. ഇപ്രകാരം തൗഹീദന് ്രാലിച്ചവരുനട 
അടുക്കൽ മരണലവളയിൽ മലക്കുകൾ വനന്ത്ുന് രൂ്രം നബി 
-g- വിശദമായി വിവരിച്ചു നൽകിയതന് കൂടി ഇവിനട നൽകനട്.

ُمْؤِمَن إِذَا َكَن ِف انِْقَطاٍع ِمَن 
ْ
َعْبَد ال

ْ
اَل رَُسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ ال اَل: قَ َبَاِء بِْن َعزٍِب قَ

ْ
َعِن ال

نَّ وُُجوَهُهُم 
َ
أ
َ
وُُجوهِ، ك

ْ
َماءِ بِيُض ال ئَِكٌة ِمَن السَّ

َ
ِه َمل ْ ِخرَةِ، نََزَل إِلَ

ْ
َباٍل ِمَن ال

ْ
َيا َوإِق ادلُّْن

ِة، َحتَّ َيْلُِسوا ِمْنُه  نَّ َ ِة، وََحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اجلْ نَّ َ َفاِن اجلْ
ْ
ك

َ
َفٌن ِمْن أ

َ
ْمُس، َمَعُهْم ك الشَّ

ِسِه، َفَيُقوُل: 
ْ
ُم، َحتَّ َيْلَِس ِعْنَد رَأ

َ
ل ْيِه السَّ

َ
َموِْت، َعل

ْ
ُك ال

َ
ََصِ، ُثمَّ يَِجُء َمل َمدَّ الْ

َما 
َ
اَل: »َفَتْخرُُج تَِسيُل ك

َ
رَةٍ ِمَن اهللِ َورِْضوَاٍن« ق  َمْغِف

َ
ُة، اْخرُِج إِل َب يِّ ُتَها انلَّْفُس الطَّ يَّ

َ
أ

ُخُذَها«
ْ
أ َي َقاءِ، َف َقْطرَةُ ِمْن ِف السِّ

ْ
تَِسيُل ال

ബറാഅന് ബന്നു ആസിബന് -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു 
“(അല്ാഹുവിൽ) വിശ്വസിച്ച ഒരു അടിമ ഇഹലലാകത്ന് നിന്ന് ലവർ
്രിരിയുകയും, ്രരലലാകത്ിലലക്കന് ്രുറനപ്ടുകയും നചയ്ുന് ലവള
യിൽ അയാളുനട അരികിൽ ആകാശത്ന് നിന്ുള്ള, നവളുത് മുഖ
മുള്ള മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിവരും. അവരുനട മുഖങ്ങൾ സൂരല്യനന ല്രാ
നലയുണ്ായിരിക്കും. സ്വർഗത്ിൽ നിന്ുള്ള കൈൻ ്രുടവകളും, 
സ്വർഗത്ിൽ നിന്ുള്ള സുഗന്വും അവലരാനടാപ്ം ഉണ്ായിരി
ക്കും. അങ്ങനന അലദ്ദഹത്ിനറെ കനണ്ണത്ുന് ദൂരത്ന് അവർ 
വന്ിരിക്കുന്താണന്.

ലശഷം മലകുൽ മൗതന് (മരണത്ിനറെ മലകന്) വരികയും, അയാ
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ളുനട തലഭാഗത്ായി ഇരിക്കുകയും നചയ്ും. അലദ്ദഹം ്രറയും: 
്രരിശുദ്ധമായ ആത്ാലവ! അല്ാഹുവിൽ നിന്ുള്ള ്രാ്രലമാചന
ത്ിലലക്കും തൃ്രന്തിയിലലക്കും മടങ്ങിനക്കാള്ളുക.” നബി -g- ്രറ
യുന് :ു “ഒരു ്രാപതത്ിൽ നിന്ന് നവള്ളം ഒഴുകിവരുന്തന് ല്രാനല 
ആ ആത്ാവന് ്രുറത്ു വരുന്താണന്. അങ്ങനന അലദ്ദഹം ആ 
ആത്ാവിനന ്രിടിക്കുന്താണന്.” (അഹ്മദന്: 18534)

നബി -g- സലത്ാഷവാർത് അറിയിച്ച, വിശ്വാസികളായ ദാ
സന്ാർക്കന് ലഭിക്കുന് മലനാഹരമായ അത്ല്യം അല്ാഹു നമുലക്ക
വർക്കും നൽകി അന പുഗഹിക്കനട്. തൗഹീദിൽ ജീവിക്കാനും, ‘ലാ 
ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ ഉച്ചരിച്ചു നകാണ്ന് മരണം വരിക്കാനും അവൻ 
നമുലക്കവർക്കും തൗൈീഖന് നൽകനട്. (ആമീൻ)

തൗഹീദും നിർഭയത്വവും

ഇസന് ലാം നിർഭയത്വം നൽകുന് മതമാണന്. മനസ്ും ശരീരവും 
വീടും കുടുംബവും നാടും ചുറ്റു്രാടും നിർഭയത്വമുള്ളതാവുക എന്
തന് ഈ ദീനിനറെ പ്രധാന ലക്ല്യങ്ങളിനലാന്ാണന്. ഇസന് ലാമിനല ഒന്ാ
മനത് അടിത്റയായ തൗഹീദാകനട്, നിർഭയത്വം ലഭിക്കാനുള്ള 
ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട് വഴിയും.

തൗഹീദന് ്രാലിക്കുന് ഹൃദയത്ിൽ നിർഭയത്വമുണ്ായിരിക്കും. 
തൗഹീദിൽ നിലനകാള്ളുന് കുടുംബം നിർഭയരായിരിക്കും. തൗഹീദന് 
്രഠിക്കുകയും പ്രാവർത്ികമാക്കുകയും നചയ്ുന് നാടും നിർഭയ
ത്വത്ിനറെ ലകപന്ദമായിരിക്കും.

ُ َوُه ّمُْهَتدُوَن ﴿٨٢﴾ َْمن
ْ

ُ ال َك لَُه ِئ ـٰ ٍم أُولَ
ْ
وا إِيَماَنُم ِبظُل ُِس ب

ْ
ُوا َولَْم َيل ِيَن آَمن اّلَ

“(അല്ാഹുവിൽ) മാപതം വിശ്വസിക്കുകയും, തങ്ങളുനട വിശ്വാ
സത്ിൽ അതിപകമം കൂട്ികലർത്ാതിരിക്കുകയും നചയന്തവരാലരാ 
അവർക്കാണന് നിർഭയത്വമുള്ളതന് . അവർ തനന്യാണന് ലനർമാർഗം 
പ്രാ്രിച്ചവർ.” (അൻആം: 82)

നിർഭയത്വം ലഭിക്കാൻ ലവണ് രണ്ന് നിബന്നകളാണന് അല്ാ
ഹു ഈ ആയത്ിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്തന്.

ഒന്ന്: അല്ാഹുവിൽ മാപതം വിശ്വസിക്കുക. അതായതന്, അല്ാ
ഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, എല്ാ ഇബാദതുകളും അവനന് 
മാപതം സമർപ്ിക്കുകയും നചയ്ുക.
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രണ്ന്: അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്ിൽ അതിപകമം കലർത്ാ
തിരിക്കുക. ന്രാതുനവ എല്ാ തിന്കൾക്കും അതിപകമം എന്ന് ്രറ
യാറുനണ്ങ്ിലും ഈ ആയത്ിനല പ്രഥമ ഉലദ്ദശം ഏറ്റവും വലിയ 
അതിപകമമായ ശിർകാണന്. നബി -g- യുനട ഹദീഥിൽ അക്കാരല്യം വല്യ
ക്മായി വന്ിട്ുണ്ന്.

ِبُسوا 
ْ
َْم يَل ِيَن آَمنُوا وَل

َّ
ا نَزَلَْت َهِذهِ اآليَُة: »ال اَل: لَمَّ ـُه َعنُْه قَ ـِه رَِضَ اللَّ َعْن َعبِْد اللَّ

ِبْس 
ْ
ا لَْم يَل نَ يُّ

َ
الُوا: أ ـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-، وَقَ ْصَحاِب رَُسوِل اللَّ

َ
ٍم« َشقَّ ذَلَِك َعَ أ

ْ
إِيَماَنُهْم بُِظل

ْقَماَن 
ُ
ْوِل ل

َ
 ق

َ
الَ تَْسَمُع إِل

َ
يَْس بَِذاَك، أ

َ
ـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَُّه ل ٍم؟ َفَقاَل رَُسوُل اللَّ

ْ
ُه بُِظل

إِيَمانَ
ٌم َعِظيٌم«

ْ
ُظل

َ
َْك ل اِلبْنِهِ: »إِنَّ الشِّ

അബ്ുല്ാഹി ബന്നു മസന്ഊദന് -h- നിലവദനം: (സൂറ. അൻആമി
നല 82 ാമനത് ആയത്ന്) അവതരിച്ചലപ്ാൾ സ്വഹാബികൾക്കന് 
അതന് വളനര പ്രയാസമുള്ളതായി ലതാന്ി. അവർ ്രറഞ് :ു തങ്ങളു
നട വിശ്വാസത്ിൽ അതിപകമം കലർത്ാത്വരായി ഞങ്ങളിൽ 
ആരാണുള്ളതന്?” നബി -g- ്രറഞ് :ു “ആ അതിപകമ മല് ഇവിനട 
ഉലദ്ദശം. ലുഖന്മാൻ തനറെ മകലനാടന് ്രറഞ്തന് നീ ലകട്ിട്ിലല്?! തീർച്ച
യായും ശിർകാകുന്ു ഏറ്റവും വലിയ അതിപകമം.” (ബുഖാരി: 4776)

ഈ രണ്ന് നിബന്നകൾ -അല്ാഹുവിൽ മാപതം വിശ്വസിക്കുക
യും, അവനിൽ ്രങ്ുലചർക്കാതിരിക്കുകയും നചയ്ുക എന്തന്- 
ഒരാൾ ്രാലിക്കുന്ലതാനട അവനന് നിർഭയത്വം ലഭിക്കുന്താണന് 
എന്ന് അല്ാഹു നനമ് അറിയിക്കുന് .ു ഈ ്രറയനപ്ട് നിർഭയത്വം 
വല്യക്ിയിലും, സമൂഹത്ിലും ഉണ്ാകുന്താണന്. ഇഹലലാകത്ും, 
മരണലശഷം ഖബർ ജീവിതത്ിലും, ്രരലലാകത്ിലും അതന് നില
നിൽക്കുന്താണന്.

തൗഹീദന് ഒരാളുനട മനസ്ിനന് നൽകുന് നിർഭയത്വനത് കുറിച്ചന് 
ചിത്ിച്ചു ലനാക്ക !ൂ ലലാകങ്ങളുനട രക്ിതാവായ അല്ാഹുവിലലക്കന് 
മാപതം ഹൃദയവും മനസ്ും ബന്ിച്ച ഒരു വല്യക്ിക്കുണ്ാകുന് സ്വ
സ്തയും ശാത്ിയും സമാധാനവും വിവരണാതീതമാണന്. അല്ാ
ഹു ്രറഞ്തു ലനാക്ക :ു

ُوُب  قُل
ْ
َمِئّنُ ال

ْ
ِه َتط َـ ِر الّل

ْ
ِه ۗ أََل ِبذِك َـ ِر الّل

ْ
ُوُبُم ِبذِك َمِئّنُ قُل

ْ
ُوا َوَتط ِيَن آَمن اّلَ

“(അല്ാഹുവിൽ) വിശ്വസിക്കുകയും അല്ാഹുനവ ്രറ്റിയുള്ള 
ഓർമ നകാണ്ന് മനസ്ുകൾ ശാത്മായിത്ീരുകയും നചയ്ുന്വർ. 
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പശദ്ധിക്കുക; അല്ാഹുനവപ്റ്റിയുള്ള ഓർമ നകാണ്നപത മനസ്ുകൾ 
ശാത്മായിത്ീരുന്തന് .” (റഅന്ദന്: 28)

തൗഹീദുള്ളവനിൽ സമാധാനമുണ്ാക്കുന്തന് അവനറെ പസഷ്ാ
വും രക്ാധികാരിയുമായ അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചുള്ള സന്മരണയാ
ണന്. അതിലാണന് അവനറെ മനസ്ന് ശാത്മാകുന്തന്. എന്ാൽ അല്ാ
ഹുവിൽ ്രങ്ുലചർത്വനറെ അവസ്ലയാ? അവനന് അല്ാഹുവിനന 
കുറിച്ചന് മാപതം ്രറഞ്ു ലകൾക്കുന്തന് മനസ്ിനന് പ്രയാസവും അസ്വ
സ്തയുമാണന് സൃഷ്ിക്കുക. ‘നിങ്ങൾക്കന് അല്ാഹു മാപതലമയു
ലള്ളാ’ എന്ായിരിക്കും അവൻ അതൃ്രന്തിലയാനട ലചാദിക്കുക. 

ബഹുഫദവാരാധന കടന്ുകൂടിയവനറെ ഹൃദയത്ിനല ഈ 
അവസ്നയ കുറിച്ചന് അല്ാഹു അറിയിച്ചിട്ുണ്ന്.

 
َ

ر ِة ۖ َوإِذَا ذُِك
َ

ر ِخ
ْ

ُوَن ِبال ِيَن َل يُْؤِمن ُوُب اّلَ َأَّزَْت قُل
ْ

ُ اش هُ َوْحَده َـ  الّل
َ

ر َوإِذَا ذُِك
وَن ﴿٤٥﴾

ُ
َتْبِش َْس ِيَن ِمن دُوِنِه إِذَا ُهْ ي اّلَ

“അല്ാഹുനവപ്റ്റി മാപതം പ്രസന്താവിക്കനപ്ട്ാൽ ്രരലലാകത്ി
ൽ വിശ്വാസമില്ാത്വരുനട ഹൃദയങ്ങൾക്കന് അസഹല്യത അനുഭവ
നപ്ടുന്താണന് . അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ളവനരപ്റ്റി പ്രസന്താവിക്ക
നപ്ട്ാലലാ അലപ്ാഴതാ അവർ സത്ുഷ്രാകുന് .ു” (സുമർ: 45)

തൗഹീദന് വല്യക്ിയിൽ നചലുത്ുന് സ്വാധീനമാണിതന്. അലപ്ാൾ 
തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു നിലനകാള്ളുന് അലനകം വല്യക്ികൾ കൂടി
ലച്ചർന്ുണ്ാകുന് സമൂഹലമാ; അവരുനട കാരല്യവും വല്യതല്യസന്തമല്. 
സമാധാനവും നിർഭയത്വവും അല്ാഹു അവരുനട മനസ്ിൽ ഇറക്കി 
നൽകുകയും, എല്ാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ും അവൻ അവനര സംര
ക്ിക്കുകയും നചയ്ും. അവരുനട ശപതുക്കളുനട -അല്ാഹുവിൽ 
്രങ്ുലചർത്വരുനട- ഹൃദയങ്ങളിൽ അവൻ ഭയവും ഭീതിയും നിറ
ക്കുകയും നചയ്ും. അല്ാഹു ്രറഞ്തന് ലനാക്ക :ൂ

وا 
ُ

ر ِيَن َكَف ُوِب اّلَ ي ِف قُل ِق
ْ
ِريَن ﴿١٥٠﴾ َسنُل ُ النَّاِص

ْ
َو َخي ْوَلكُْم ۖ َوُه ُ َم ه َـ َبِل الّل

طَانًاۖ 
ْ
ْل ِبِه ُسل ِه َما لَْم يُنَِزّ َـ َكُوا ِبالّل

ر رُّْعَب ِبَما أَْش ال
“അല്, അല്ാഹുവാകുന്ു നിങ്ങളുനട രക്ാധികാരി. അവനാ

കുന്ു ഏറ്റവും നല് സഹായി. അല്ാഹു യാനതാരു നതളിവും അവത
രിപ്ിച്ചിട്ില്ാത് വസന്തുക്കനള അല്ാഹുലവാടന് ്രങ്ുലചർത്തിനറെ 
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ൈലമായി, (അല്ാഹുവിനന) നിലഷധിച്ചവരുനട മനസ്ുകളിൽ നാം 
ഭയം ഇട്ുനകാടുക്കുന്താണന് . നരകമാകുന്ു അവരുനട സലങ്തം. 
അപകമികളുനട ്രാർപ്ിടം എപതലമാശം!” (ആലു ഇംറാൻ: 150-151)

അല്ാഹു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവനര സംരക്ിക്കുനമന്ും, 
അവനിൽ ്രങ്ുലചർത്തിനാൽ അവരുനട ശപതുക്കളുനട ഹൃദയ
ങ്ങളിൽ ഭയം നിറക്കുനമന്ും എപത വല്യക്മായാണന് നനമ് അറിയി
ച്ചിരിക്കുന്തന്. ്രീഢനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയും, നാ
നാഭാഗങ്ങളിൽ മുസന് ലിമീങ്ങൾ അപകമിക്കനപ്ടുകയും നചയ്ുന് 
വാർത്കൾ ലകൾക്കുലമ്ാൾ ഈ ആയത്ിനന കുറിച്ചന് നാം കൂടു
തലായി ചിത്ിലക്കണ്തുണ്ന്.

നമ്ുനട നിർഭയത്വം നഷ്നപ്ട്തിനറെ കാരണം തൗഹീദിൽ നാം 
വരുത്ിയ കുറവാനണന്ും, നമ്ുനട ശപതുക്കളുനട ഹൃദയങ്ങളിലു
ള്ള ഭയം നീങ്ങിയതന് നമ്ുനട കുറവു നകാണ്ന് തനന്യാനണന്ുമു
ള്ള യാഥാർഥല്യം നാം തിരിച്ചറിലയണ്തുണ്ന്.

തൗഹീദന് നകാണ്ന് ലഭിക്കുന് നിർഭയത്വം ദുനിയാവിലലക്കന് മാപത
മുള്ളതല്. മരണലവളയിലും, ഖബറിനല ലചാദല്യങ്ങളുനട സന്ദർഭത്ി
ലും, ഉയിർനത്ഴുലന്ൽപ്ിനറെ നാളിലുനമല്ാം ഈ നിർഭയത്വം 
അല്ാഹു ഓലരാ മുസന് ലിമിനും നൽകുന്താണന്. അവനറെ തൗഹീദി
നറെ ശക്ിയും ഉറപ്ും അനുസരിച്ചന് അവനന് ലഭിക്കുന് നിർഭയത്വ
ത്ിനറെ അളവും വർദ്ധിക്കുന്താണന്. അല്ാഹുവിൽ ്രങ്ുലചർ
ക്കുക എന് തിന് സംഭവിച്ചാലാകനട്, ആ നിർഭയത്വം ്രൂർണ്ണമാ
യും നശിക്കുകയും, അവനറെ ശിക്യും ശാ്രവും അത്രക്കാനര 
ബാധിക്കുകയും നചയ്ും.

ഇപബാഹീം നബി -m- തനറെ ജനതലയാടന് ലചാദിച്ച ലചാദല്യം 
ഏനറ പ്രസക്ം തനന്.

ْل ِبِه  ِه َما لَْم يُنَِزّ َـ ُت ِبالّل
ْ

ك
َ

ر ْم أَْش ُوَن أَّنَُك ُتْ َوَل َتَخاف
ْ

ك
َ

ر َف أََخاُف َما أَْش ْي وََك
وَن ﴿٨١﴾ َْمِن ۖ إِن كُنُتْ َتْعلَُم

ْ
ِ أََحّقُ ِبال

ْ
ِريَقي َف

ْ
طَانًا ۚ فَأَّيُ ال

ْ
ْم ُسل ْيُك َعلَ

“നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിലനാടന് ്രങ്ുലചർത്തിനന ഞാൻ എങ്ങ
നന ഭയനപ്ടും? നിങ്ങളാകനട്, അല്ാഹു നിങ്ങൾക്കന് യാനതാരു നത
ളിവും അവതരിപ്ിച്ചു നൽകിയിട്ില്ാത് വസന്തുക്കനള അവലനാടന് 
്രങ്ന് ലചർക്കുന്തിനനപ്റ്റി ഭയനപ്ടുന്ുമില്. അലപ്ാൾ രണ്ു കക്ി
കളിൽ ആരാണന് നിർഭയരായിരിക്കാൻ കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളവ



27XuloZnsâ alXz§Ä

ർ? (്രറയ ;ൂ) നിങ്ങൾക്കറിയാനമങ്ിൽ.” (അൻആം: 81)

അല്ാഹു തൗഹീദന് ്രാലിക്കുകയും, അതിൽ തനന് ജീവിച്ചു മരി
ക്കുകയും നചയ്ുന്വരിൽ നാലമവനരയും ഉൾനപ്ടുത്ുമാറാകനട്. 
ശിർകിനറെ നചറുതും വലുതുമായ എല്ാ ശാഖകളിൽ നിന്ും അല്ാ
ഹു നനമ് കാത്ുരക്ിക്കനട്. (ആമീൻ)
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അറബിനല ‘വഹന്ഹദ’ (َد  എന് ്രദത്ിൽ നിന്ാണന് തൗഹീദന് (َوحَّ
എന് ്രദം ഉടനലടുത്ിരിക്കുന്തന്. ഏകനാക്കുക, ഒറ്റയാക്കുക 
എനന്ല്ാമാണന് അതിനറെ അർത്ഥം. അല്ാഹുവിനന് മാപതം അവകാ
ശനപ്ട്തും അർഹതനപ്ട്തുമായ കാരല്യങ്ങളിൽ അവൻ യാനതാരു 
്രങ്ുകാരനുമില്ാത് വിധം ഏകനാനണന്ും പ്രഖല്യാ്രിക്കലാണന് 
തൗഹീദന്. ഈ ഏകത്വം ഒരാൾ മനസ്ു നകാണ്ന് അംഗീകരിക്കുകയും, 
അവനറെ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂനട ജീവിതത്ിൽ ്രുലർത്ുകയും 
നചയന്താൽ അവൻ തൗഹീദുള്ളവനായി.

‘തൗഹീദന്’ എന് ്രദം ലനർക്കുലനനര ഖുർആനിൽ വന്ിട്ിനല്
ങ്ിലും അതിലനാടന് ബന്മുള്ള, ആ ്രദഘടനലയാടന് ലചരുന് മറ്റലന
കം വാക്കുകൾ ഖുർആനിലും ഹദീഥിലും വന്തായി കാണാം.

അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങളിനലാന്ായ ‘അൽ-വാഹിദന്’ (الَواِحــُد) 
ഉദാഹരണം. തൗഹീദന് എന് ്രദത്ിനല അക്രങ്ങൾ, അലത ഘട
നയിൽ തനന്യാണന് അല്ാഹുവിനറെ ഈ നാമത്ിലും വന്ിരിക്കു
ന്തന്. അറബി ഭാഷയിൽ പ്രാഥമിക ്രരിജ്ാനമുള്ളവർക്കന് 
ല്രാലും ‘വാഹിദന്’ എന് ്രദം ്രരിചിതമായിരിക്കും. അക്കങ്ങൾ 
എണ്ണിത്ുടങ്ങുന്തന് വാഹിദിലാണന്; ഒന്ന് എന്ർത്ഥം. ഖുർആ
നിൽ ധാരാളമിടങ്ങളിൽ ‘വാഹിദന്’ എന് അല്ാഹുവിനറെ നാമം 
ആവർത്ിച്ചു വന്ിട്ുണ്ന്.

َه ِإّلَ ُهَو  ـٰ ٌه َواِحٌد ۖ ّلَ ِإلَ ـٰ ُهُكْم ِإلَ ـٰ َوِإلَ

“നിങ്ങളുനട ആരാധല്യൻ ഏകആരാധല്യൻ (ഇലാഹുൻ വാഹിദന്) 
മാപതമാകുന്ു. അവനല്ാനത ആരാധനക്കന് അർഹനായി മറ്റാരു
മില്.” (ബഖറ: 163)

اُر ﴿٣٩﴾ َقّهَ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ٌ أَِم الّلَـهُ ال

ْ
قُوَن َخي أَأَْرَباٌب ّمَُتَفِرّ

“വല്യതല്യസന്ത രക്ാധികാരികളാലണാ ഉത്മം; അതല്, ഏകനും 
(വാഹിദന്) സർവ്വാധികാരിയുമായ അല്ാഹുവാലണാ?” (യൂസുൈന്: 39)
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അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ഏറ്റവും പ്രകടമായി വല്യക്മാകുന് 
അവനറെ നാമങ്ങളിനലാന്ാണന് ‘അൽ-വാഹിദന്’. സർവ്വ ലലാകങ്ങ
ളുനടയും രക്ിതാവന് അല്ാഹു മാപതമാനണന്ും, എല്ാ ്രൂർണ്ണത
യുനട വിലശഷണങ്ങളിലും അവൻ ഏകനാനണന്ും, ആരാധന
കൾ സർവ്വവും അവനന് മാപതലമ നൽകാവൂ എന്ും ഈ നാമം 
അറിയിക്കുന്ു.
‘അൽ-അഹദന്’ (األََحُد) എന് നാമവും ഇലത അർത്ഥത്ിൽ തനന്. 

ഖുർആനിനറെ മൂന്ിനലാന്ന് എന്ന് വിലശഷിപ്ിക്കനപ്ട് സൂറ. 
ഇഖന് ലാസിൽ മാപതലമ ഈ നാമം വന്ിട്ുള്ളൂ. മുഹമ്ദന് നബി -g- 
യുനട അരികിൽ വന്ുനകാണ്ന് ‘നിനറെ രക്ിതാവിനന ഞങ്ങൾ
ക്കന് വിവരിച്ചു നൽകൂ’ എന്ന് ആവശല്യനപ്ട് ബഹുഫദവാരാധകർ
ക്കന് മറു്രടി നൽകിനക്കാണ്ാണന് സൂറ. ഇഖന് ലാസന് അവതരിക്കു
ന്തന്.
എല്ാ നിലക്കും അല്ാഹു ഏകനാനണന്ും, അവനന് ്രങ്ുകാലരാ 

്രങ്ാളികലളാ സഹായികലളാ ഇണലയാ ്രിതാലവാ സത്ാനലമാ 
ഇനല്ന്ും, അവലനാടന് സാദൃശല്യലമാ തുല്ല്യലതാ സമാനതലയാ ഉള്ള
വരിനല്ന്ും സംശയലലശമലനല്യ ഈ നാമം അറിയിക്കുന്ു. അല്ാ
ഹുവിനറെ ഏകത്വം ്രൂർണ്ണമായി ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് ഈ നാമം 
-അൽ അഹദന്- തൗഹീദന് എന് ്രദവുമായി വളനരയധികം ലചർ
ന്ു നിൽക്കുന്ു.
അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് മനറ്റാരു നാമമാണന് 

‘അൽ-വിതന് ർ’. ഒറ്റയായുള്ളവൻ എന് അർത്ഥം അറിയിക്കുന് ഈ 
നാമവും അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് നാമമാണന്. 
‘വിതന് ർ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന് തൗഹീദാണന്’ എന്ന് 
അബുൽ അബ്ാസന് അൽ-ഖുർത്വുബി -r- ്രറഞ്തായി കാണാം. 
അല്ാഹു അവനറെ അസന്തിത്വത്ിലും അവനറെ ്രൂർണ്ണതയിലും 
പ്രവർത്നങ്ങളിലും ഏകനാനണന്ും, അല്ാഹുവിനന ഏകനാ
ക്കുന്തന് അവൻ ഇഷ്നപ്ടുന്ുനവന്ുമാണന് ഈ നാമത്ിനറെ 
അർത്ഥം എന്ും അലദ്ദഹം വിവരിച്ചിട്ുണ്ന്. (മുൈന്ഹിം: 7/18)
തൗഹീദന് എന് ്രദത്ിലലക്കന് വല്യക്മായ സൂചനകൾ നൽകുന് 

അലനകം ഹദീഥുകളുമുണ്ന്. നബി -g- യുനട പ്രലബാധനം ആരം
ഭിച്ചതും അവസാനിച്ചതുനമല്ാം തൗഹീദിലായിരുന്ു എന്തി
നാൽ അവിടുനത് വാക്കുകളിൽ തൗഹീദിനന കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്
നപ്ടുത്ൽ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയും. ഇസന് ലാം കാരല്യങ്ങൾ 
എണ്ണിപ്റയുന് ഇബന് നു ഉമർ -k- യുനട ഹദീഥന് ഉദാഹരണം.

ـُه، 
َّ
َد الل ْن يُوَحَّ

َ
َْسٍة، َعَ أ ُم َعَ خَ

َ
ِْسل

ْ
َعِن ابِْن ُعَمَر َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »بُِنَ اإل

» َجِّ َكةِ، َوِصَياِم َرَمَضاَن، وَالْ ةِ، َوإِيَتاءِ الزَّ
َ

ل اِم الصَّ
َ
َوإِق
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ഇബന് നു ഉമർ -k- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ്ു: “ഇസന് ലാം 
അഞ്ു കാരല്യങ്ങൾക്കന് ലമലാണന് ്രടുത്ുയർത്നപ്ട്തന്. അല്ാ
ഹുവിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കനപ്ടുക (തൗഹീദന്), നിസന്കാരം 
നിലനിർത്ുക, സകാത്ന് നൽകുക, റമദാൻ മാസത്ിൽ ലനാ
നമ്ടുക്കുക, ഹജ്ന്.” (മുസന് ലിം: 16)
ഈ ഹദീഥിൽ അല്ാഹുവിനറെ തൗഹീദന് അംഗീകരിക്കുക എന് 

കാരല്യമാണന് നബി -g- ഇസന് ലാമിനല ആദല്യനത് സന്തംഭമായി 
എണ്ണിയതന്. ഹദീഥിനല അറബി്രദം പശദ്ധിക്കുക; തൗഹീദന് എന് 
വാക്കിനറെ പകിയാരൂ്രമാണന് അവിനട ഉ്രലയാഗിച്ചിട്ുള്ളതന്.
തൗഹീദന് എന് ്രദവുമായി ബന്നപ്ട്, ആ വാക്കിനറെ ്രദ്രര

മായ അർത്ഥം മനസ്ിലാക്കാൻ സഹായകമാകുന് ചില ്രാഠങ്ങ
ളാണന് ഇപതയും ്രറഞ്തന്. തൗഹീദന് എന്തന് നകാണ്ുള്ള ഉലദ്ദശം 
എത്ാനണന്തും ഇലതാനടാപ്ം അറിലയണ്തുണ്ന്.

അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്താണന് തൗഹീ
ദന് എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്നതന്ന് മനസ്ിലായി. എന്ാൽ 
ഏനതല്ാം കാരല്യങ്ങളിലാണന് അല്ാഹുവിനന ഏകനാലക്കണ്തന്? 
എനത്ല്ാം കാരല്യങ്ങളിൽ അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്ക
ണനമന്ാണന് വിശുദ്ധ ഖുർആനും നബി -g- യുനട സുന്ത്ും 
നലമ്ാടന് അറിയിച്ചിട്ുള്ളതന്? തൗഹീദിനന കുറിച്ചുള്ള ്രഠനത്ിൽ 
ഏനറ പ്രധാനനപ്ട് വിഷയമാണിതന്.

തൗഹീദിനന വിശദീകരിക്കനവ ്രണ്ിതന്ാർ ്രറഞ് :ു “അല്ാ
ഹുവിനന് മാപതം പ്രലതല്യകമായ കാരല്യങ്ങളിൽ അവനന ഏകനാക്കലാ
ണന് തൗഹീദന്.” 1 അതായതന്, സൃഷ്ികൾക്കാർക്കും ഇല്ാത്, അല്ാ
ഹുവിനന് മാപതം അവകാശനപ്ട്തും അർഹതനപ്ട്തുമായ, അവന
ല്ാത് മനറ്റാരാൾക്കും അവകാശനപ്ടാൻ കഴിയാത് കാരല്യങ്ങളിൽ 
അല്ാഹു ഏകനാനണന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ഇതാണന് തൗഹീദന് എന്
തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്.

ഉദാഹരണത്ിനന്, അല്ാഹുവിനറെ സൃഷ്ിപ്ിനന കുറിച്ചന് ചിത്ി
ച്ചു ലനാക്കുക. ആകാശഭൂമികനളയും അവക്കിടയിലുള്ളതിനനയും 
അവൻ മാപതമാണന് സൃഷ്ിച്ചതന്. അവ സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ ഏനതങ്ിലു
നമാരു ്രങ്ാളിലയാ സഹായിലയാ അവനുണ്ായിട്ില്. സർവ്വതിനന

1 അൽ-ഖൗലുൽ മുൈീദന് അലാ കിതാബിത്ൗഹീദന് / ഇബന് നു ഉഫഥമീൻ: 1/11.

 തൗഹീദിന്റെ ഉബദേശലാർത്ം
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യും സൃഷ്ിച്ചു എന്തന് അല്ാഹുവിനന് മാപതം പ്രലതല്യകമായ, മനറ്റാ
രാൾക്കും ്രങ്ില്ാത് കാരല്യമാണന്.

َْرَض ِف ِسّتَِة أَّيَاٍم
ْ

َماَواِت َوال ي َخلََق الّسَ ِ ِإّنَ َرّبَُكُم الّلَـهُ اّلَ
“തീർച്ചയായും നിങ്ങളുനട റബ്ന് (രക്ിതാവന്) ആറുദിവസങ്ങളി

ലായി ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ിച്ചവനായ അല്ാഹുവാകുന് .ു” 
(അഅന്റാൈന്: 54)

اُر ﴿١٦﴾ َقّهَ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ٍء َوُهَو ال قُِل الّلَـهُ َخالُِق كُِلّ َشْ

“്രറയുക: അല്ാഹുവനപത എല്ാ വസന്തുക്കളുനടയും പസഷ്ാവന് . 
അവൻ ഏകനും (വാഹിദന്) സർവ്വാധി്രതിയും (ഖഹന്ഹാർ) ആകു
ന് .ു” (റഅന്ദന്: 16)

അല്ാഹു മാപതമാണന് സർവ്വതിനനയും സൃഷ്ിച്ചതന് എന്ും, പ്ര്ര
ഞ്സൃഷ്ിപ്ിൽ അല്ാഹുവിനന് ഒരു ്രങ്ാളിയുമിനല്ന്ും, അവൻ 
അക്കാരല്യത്ിൽ ഏകനാനണന്ും ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അല്ാഹു
വിനറെ സൃഷ്ിപ്ിൽ അവൻ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കി. എന്ാൽ 
മലക്കുകലളാ ജിന്ുകലളാ നബിമാലരാ സ്വാലിഹീങ്ങലളാ അല്ാഹു
വിലനാനടാപ്ം ആകാശഭൂമികനള സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ ്രങ്ാളികളായി
രുന്ു എന്ന് ആനരങ്ിലും വിശ്വസിച്ചാൽ സൃഷ്ിപ്ിൽ അല്ാഹുവിനന് 
അവൻ ്രങ്ുകാനര നിശ്ചയിച്ചു. അല്ാഹുവിനന് മാപതം പ്രലതല്യകമായ 
കാരല്യത്ിൽ അവനന ഏകനാക്കിയില് എന്തിനാൽ അവൻ തൗ
ഹീദന് ഉല്രക്ിച്ചവനാവുകയും നചയന്ത .ു

മനറ്റാരു ഉദാഹരണം പശദ്ധിക്കുക; എല്ാം ലകൾക്കുന്വൻ 
അല്ാഹു മാപതമാകുന്ു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവൻ ലകൾക്കാത് 
ഒരു ശബ്വുമില്; രഹസല്യവും ്രരസല്യവും അവനന് ഒരു ല്രാനലയാകു
ന് .ു ഒരാൾ മനറ്റാരാലളാടന് നചവിയിൽ രഹസല്യം ്രറയുന്തും, മറ്റാരും 
ലകൾക്കാനത സ്വയം ഉരുവിടുന്തും, അവനറെ ഹൃദയത്ിൽ മപത്ി
ക്കുന്തുനമല്ാം അല്ാഹു ലകൾക്കുന് .ു ഇപ്രകാരം എല്ാം ലകൾ
ക്കുക എന്തന് അല്ാഹുവിനറെ മാപതം പ്രലതല്യകതയാണന്. മറ്റാർക്കും 
അതിനുള്ള കഴിലവാ ലശഷിലയാ ഇല്.

غُيُوِب ﴿٧٨﴾
ْ
ُ ال م ُهْ َوَنْجَواُهْ َوأَّنَ الّلَـَه َعّلَ أَلَْم َيْعلَُموا أَّنَ الّلَـَه َيْعلَُم ِسّرَ

“അവരുനട രഹസല്യവും അവരുനട ഗൂഢമപത്വും അല്ാഹു 



32XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

അറിയുന്ുനണ്ന്ും, അല്ാഹു അദൃശല്യകാരല്യങ്ങൾ നന്ായി അറി
യുന്വനാനണന്ും അവർ മനസ്ിലാക്കിയിട്ിലല്?” (തൗബ: 78)

അല്ാഹു മാപതമാണന് എല്ാം ലകൾക്കുന്വനനന്ും, അല്ാഹു
വിനന ല്രാനല ലകൾക്കുന്വർ ആരുമിനല്ന്ും ഒരാൾ വിശ്വസി
ച്ചാൽ അവൻ അക്കാരല്യത്ിൽ തൗഹീദുള്ളവനായി. എന്ാൽ അല്ാ
ഹു ലകൾക്കുന്തന് ല്രാനല ആനരങ്ിലും ലകൾക്കുനമലന്ാ, എവി
നട നിന്ന് എലപ്ാൾ വിളിച്ചാലും ലകൾക്കുന് ഏനതങ്ിലും മലലക്കാ 
നബിലയാ ഔലിയലയാ ജിലന്ാ ഉനണ്ന്ും ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ 
അവൻ തൗഹീദന് നഷ്നപ്ടുത്ിയവനായി. കാരണം അല്ാഹുവിനന് 
മാപതം അർഹതനപ്ട് ഒരു വിലശഷണം അവൻ സൃഷ്ികളിൽ ചിലർ
ക്കും ഉനണ്ന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന് .ു

കാരല്യം വല്യക്മാകുന്തിനന് മനറ്റാരു ഉദാഹരണം കൂടി പശദ്ധി
ക്കുക. അല്ാഹുവിനന് മാപതം അർഹതനപ്ട് അവനറെ ല്രരുകളിനലാ
ന്ാണന് ‘അൽ-റഹന് മാൻ’. സൃഷ്ികളിൽ ഒരാൾക്കും ആ ല്രലരാ, 
അതിലടങ്ങിയ വിലശഷണലമാ അർഹമാവുകയില്. അവസാനലമാ 
അറ്റലമാ ഇല്ാത്, അനശ്വരമായ കാരുണല്യത്ിനറെ ഉടമയാണന് 
അല്ാഹു എന്ാണലല്ാ ആ നാമം അറിയിക്കുന്തന്? അതന് സൃഷ്ി
കളിൽ ഒരാൾക്കുമില് എന്തിൽ സംശയമില്.

نَا ۖ
ْ
ل نُ آَمنَّا ِبِه َوَعلَْيِه َتَوّكَ ـٰ ْحَ  ُهَو الّرَ

ْ
قُل

“്രറയുക: അവനാകുന്ു റഹ്മാൻ (സർവ്വ വിശാലമായ കാരു
ണല്യമുള്ളവൻ). അവനിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന് .ു അവനറെ 
ലമൽ മാപതം ഞങ്ങൾ ഭരലമൽ്രിക്കുകയും നചയന്തിരിക്കുന് .ു” 
(മുൽകന്: 29)

റഹന് മാൻ എന് നാമവും അതിലടങ്ങിയ വിലശഷണവും അല്ാ
ഹുവിനന് മാപതലമ ഉള്ളൂനവന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ അക്കാ
രല്യത്ിൽ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കിയിരിക്കുന് .ു എന്ാൽ അല്ാ
ഹുവിനന ല്രാനല കരുണ നചാരിയുന്വൻ മറ്റാനരങ്ിലും ഉനണ്
ലന്ാ, ഈ ല്രരിനന് അർഹതയുള്ള ഏനതങ്ിലും സൃഷ്ികൾ ഉനണ്
ലന്ാ ആനരങ്ിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അവനറെ തൗഹീദന് തകർന്ിരിക്കു
ന് .ു കാരണം അല്ാഹുവിനറെ റഹന് മാൻ എന് നാമത്ിൽ അവൻ 
ഏകനനല്ന്ാണന് ഈ ്രിഴച്ച വിശ്വാസത്ിലൂനട അവൻ വാദിച്ചിരി
ക്കുന്തന്. ഇതു ല്രാനല തനന്യാണന് അല്ാഹുവിനറെ മറ്റു നാമങ്ങ
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ളുനടയും വിലശഷണങ്ങളുനടയുനമല്ാം കാരല്യം.

ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നൽകിനക്കാണ്ന് അവസാനിപ്ിക്കാം; ഇപത
യും ്രറഞ്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട്തന് ഇനി ്രറയുന്താകുന് .ു 
അതായതന്, ഇബാദതന് നചയ്നപ്ടാൻ -ആരാധിക്കനപ്ടാൻ- അല്ാഹു
വിനന് മാപതലമ അർഹതയും അവകാശവുമുള്ളൂ എന്താണതന്. 
അലങ്ങയറ്റം സന്ലനഹലത്ാനടയും താഴന്മലയാനടയും ആരാധിലക്കണ്
തന് അല്ാഹുവിനന മാപതമാണന്. അവനല്ാനത മറ്റാർക്കും ആരാധനയു
നട ഒരു ്രങ്ു ല്രാലും നൽകനപ്ടാനുള്ള അർഹതയില്.

يَن وا ِإّلَ لَِيْعبُُدوا الّلَـَه مُْخِلِصيَ َلُ ادِلّ
ُ

َوَما أُِمر
“മതം അല്ാഹുവിനന് മാപതം നിഷന്കളങ്മാക്കിനക്കാണ്ന് അവനന 

മാപതം ആരാധിക്കുവാനല്ാനത അവലരാടന് കൽപ്ിക്കനപ്ട്ിട്ില്.” 
(ബയ്ിനഃ: 5)

 ِإّنََما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد الّلَـَه َوَل أُْشِرَك ِبِه ۚ
ْ

قُل
“(നബിലയ!) ്രറയുക: അല്ാഹുനവ മാപതം ആരാധിക്കണനമ

ന്ും, അവനിൽ ്രങ്ുലചർക്കരുതന് എന്ും മാപതമാണന് എലന്ാടന് 
കൽ്രിക്കനപ്ട്ിട്ുള്ളതന് .” (റഅന്ദന്: 36)

ഒരാൾ അല്ാഹുവും റസൂലും -g- ്രഠിപ്ിച്ച എല്ാ ഇബാദതുക
ളും അല്ാഹുവിനന് മാപതം നൽകിയാൽ ആരാധനയിൽ അല്ാഹുവി
നന അവൻ ഏകനാക്കിയിരിക്കുന് .ു എന്ാൽ അല്ാഹുവിനന് നൽ
ലകണ് ഇബാദതുകളിൽ ഏനതങ്ിലുനമാന്ന് ഒരാൾ അല്ാഹുവല്ാ
ത്വർക്കന് നൽകിയാൽ ഈ സ പു്രധാനമായ തൗഹീദിനറെ അടി
സ്ാനം അവൻ തകർത്ു കളഞ്ിരിക്കുന് .ു കാരണം ഇബാദതു
കൾ അല്ാഹുവല്ാത്വർക്കന് നൽകുക എന്തന് അവനന് ഏറ്റവും 
ലകാ്രമുള്ള കാരല്യമാണന്.

അല്ാഹുവിനന് ഏറ്റവും ഇഷ്മുള്ള അവിടുനത് റസൂലിലനാ -g-
, അല്ാഹുവിലനാടന് ഏറ്റവും സാമീ്രല്യമുള്ള മലക്കിലനാ ല്രാലും 
ഏനതങ്ിലും ഒരു ആരാധനനയങ്ിലും സമർപ്ിക്കുന്തന് അല്ാഹു 
ഇഷ്നപ്ടുന്ില്; മറിച്ചന് അല്ാഹുവിനറെ കടുത് ലകാ്രവും ലദഷല്യവു
മാണന് ആ പ്രവൃത്ി ലനടിത്രുക.

ആരാധല്യതയിലുള്ള ഈ ഏകത്വം; അതാണന് ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാ
ഹന്’ എന് കലിമതിനറെ ഉലദ്ദശം. നബിമാരുനടനയല്ാം ആദല്യനത് പ്ര
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ലബാധന വിഷയവും ഇബാദതിലുള്ള അല്ാഹുവിനറെ ഈ ഏകത്വം 
ലബാധല്യനപ്ടുത്ലായിരുന് .ു തൗഹീദന് എന് വാക്കന് നകാണ്ന് ഏറ്റ
വും പ്രധാനമായി ഉലദ്ദശിക്കുന്തും അതന് തനന്. അല്! അഹ്ുസ്ു
ന്തിനറെ അടുക്കൽ തൗഹീദന് എന് ്രദം നിരു്രാധികമായി ്രറയ
നപ്ട്ാൽ അല്ാഹുവിനന ആരാധനയിൽ ഏകനാക്കുക എന് കാരല്യ
മാണന് അതന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കനപ്ടുന്തന്.

അല്ാഹുവിനന് മാപതം പ്രലതല്യകമായ കാരല്യങ്ങളിൽ അവനന ഏക
നാക്കലാണന് തൗഹീദന് എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന് എന് ആമു
ഖം വിശദീകരിക്കാനാണന് ഇപതയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയതന്. 
അല്ാഹുവിനന് മാപതം പ്രലതല്യകമായ, അവനന ഏകനാലക്കണ് വിഷ
യങ്ങൾ മൂന്ന് അടിസ്ാനങ്ങളിൽ ചുരുക്കി ്രറയാൻ കഴിയും.

അല്ലാഹു മലാപതമലാണ് എന്റെ റബ്്

തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് അടിത്റകളിൽ ആദല്യലത്തന് ‘അല്ാഹു മാ
പതമാണന് എനറെ റബ്ന്’ എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണന്.  റുബൂബിയ്തിനല 
തൗഹീദന് (ــِة يَّ وِب بُ ــُد الرُّ  എന്ന് ്രണ്ിതന്ാർ വിലശഷിപ്ിക്കുന്തന് (تَْوِحي
ഈ വിശ്വാസനത്യാണന്.

ഖുർആനിൽ ്രറയനപ്ട് അല്ാഹുവിനറെ അതിമഹത്രമായ 
നാമങ്ങളിൽ ധാരാളം ്രറയനപ്ട് നാമമാണന് റബ്ന് എന്തന്; റുബൂബി
യ്ഃ എന് ്രദം ബന്നപ്ട്ിരിക്കുന്തന് ഈ നാമവുമായാണന്. അതി
നാൽ ‘റബ്ന്’ എന് നാമത്ിനന് കീഴിൽ ഉലദ്ദശിക്കനപ്ടുന് കാരല്യങ്ങളി
നലല്ാം അല്ാഹു ഏകനാനണന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അവനറെ 
തൗഹീദിനറെ ആദല്യഭാഗം ശരിയായി.

റബ്ന് എന് ്രദം നകാണ്ന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരല്യങ്ങളാണന് 
ഉലദ്ദശിക്കനപ്ടുന്തന്.

ഒന്ന്: അല്ാഹു മാപതമാണന് സർവ്വതിനറെയും പസഷ്ാവന്. പ്ര്രഞ്
സൃഷ്ിപ്ിൽ ഒരു ്രങ്ാളിലയാ സഹായിലയാ അല്ാഹുവിനില്. നമുക്കന് 
കാണാൻ കഴിയുന്തും കഴിയാത്തുമായ എനത്ല്ാം വസന്തുക്ക
ളുലണ്ാ; അവയുനടനയല്ാം പസഷ്ാവന് അല്ാഹു മാപതമാണന്. ശൂനല്യത
യിൽ നിന്ന് എല്ാം സൃഷ്ിക്കുകയും, നിർജ്ീവമായ വസന്തുക്കളിൽ 
നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനന ്രടക്കുകയും നചയന്ത അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ 
ഒരു പസഷ്ാവുമില്.
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ُ الّلَـِه 
ْ

 ِمْن َخالٍِق َغي
ْ

وا ِنْعَمَت الّلَـِه َعلَْيُكْم ۚ َهل
ُ

كُر
ْ
ا النَّاُس اذ َ َيا أَّيُ

َْرِض ۚ 
ْ

َماِء َوال َن الّسَ َيْرُزقُُكم ِمّ
“മനുഷല്യലര! അല്ാഹു നിങ്ങൾക്കന് നചയന്ത അന പുഗഹം നിങ്ങ

ൾ ഓർമിക്കുക. ആകാശത്ന് നിന്ും ഭൂമിയിൽ നിന്ും നിങ്ങൾക്കന് 
ഉ്രജീവനം നൽകാൻ അല്ാഹുവല്ാത് വല് പസഷ്ാവുമുലണ്ാ?” 
(ൈാത്വിർ: 3)

രണ്ന്: അല്ാഹു മാപതമാണന് സർവ്വതിനറെയും ഉടമസ്ൻ. ആകാ
ശഭൂമികനളയും അവക്കിടയിലുള്ളതിനനയും സൃഷ്ിച്ചവൻ അല്ാ
ഹു മാപതമാണന്; അതിനാൽ അവനയല്ാം അവനറെ ഉടമസ്തയിലാ
ണന്. അല്ാഹുവിനറെ ഉടമസ്തയിൽ ന്രടാത് ഒരു കണിക ല്രാലും 
പ്ര്രഞ്ത്ിൽ എവിനടയുമില്. അവനറെ അധികാരം ഒരിക്കലും 
നശിക്കുകലയാ അതിൽ കുറവന് സംഭവിക്കുകലയാ ഇല്.

ٍء َقِديٌر ﴿١٨٩﴾ َْرِض ۗ َوالّلَـهُ َعَلٰ كُّلِ َشْ
ْ

َماَواِت َوال ُك الّسَ
ْ
َولِّلَـِه مُل

“അല്ാഹുവിന്ാകുന്ു ആകാശങ്ങളുനടയും ഭൂമിയുനടയും 
ആധി്രതല്യം. അല്ാഹു എല്ാ കാരല്യത്ിനും കഴിവുള്ളവനാകുന് .ു” 
(ആലു ഇംറാൻ: 189)

 ُ ن تََشاء َك ِمّمَ
ْ
ُمل

ْ
ُ َوَتنِزُع ال َك َمن تََشاء

ْ
ُمل

ْ
ِك تُْؤِت ال

ْ
ُمل

ْ
َ َمالَِك ال ّ قُِل الّلَـُه

ۖ ُ ُ َوتُِذّلُ َمن تََشاء َوتُِعّزُ َمن تََشاء
“്രറയുക: ആധി്രതല്യത്ിനറെ ഉടമസ്നായ അല്ാഹുലവ, നീ 

ഉലദ്ദശിക്കുന്വർക്കന് നീ ആധി്രതല്യം നൽകുന് .ു നീ ഉലദ്ദശിക്കുന്വ
രിൽ നിന്ന് നീ ആധി്രതല്യം എടുത്ുനീക്കുകയും നചയ്ുന് .ു നീ ഉലദ്ദ
ശിക്കുന്വർക്കന് നീ പ്രതാ്രം നൽകുന് .ു നീ ഉലദ്ദശിക്കുന്വർക്കന് 
നീ നിന്ദല്യത വരുത്ുകയും നചയ്ുന് .ു” (ആലു ഇംറാൻ: 26)

മൂന്ന്: അല്ാഹു മാപതമാണന് സർവ്വതിനനയും നിയപത്ിക്കുന്
വൻ. പ്ര്രഞ്ത്ിനല സൂക്ന്മകണിക മുതൽ മനുഷല്യനറെ ചിത്
യിൽ ഉൾനക്കാള്ളുക ല്രാലും സാധല്യമല്ാത് നക്പതലഗാളാധികൾ 
വനര അല്ാഹുവിനറെ ്രരി്രൂർണ്ണമായ നിയപത്ണത്ിനന് കീഴിലാ
ണന്. അവനറെ ഉലദ്ദശത്ിലനാ തീരുമാനത്ിലനാ വിരുദ്ധമായി 
ഒരാൾക്കും ഒന്ും നചയ്ുക സാധല്യമല്. അവനറെ നിയപത്ണം ഒരു 
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നിമിഷലത്ക്കന് ല്രാലും നഷ്മാവുകലയാ, അവനന അപശദ്ധലയാ 
മയക്കലമാ ഉറക്കലമാ ബാധിക്കുകലയാ ഇല്.

َْرَض ِف ِسّتَِة أَّيَاٍم ُثَّ اْسَتَوٰى 
ْ

َماَواِت َوال ي َخلََق الّسَ ِ ِإّنَ َرّبَُكُم الّلَـهُ اّلَ
ۖ 

َ
َْمر

ْ
 ال

ُ
ر ِش ۖ يَُدِبّ َعْ

ْ
َعَل ال

“തീർച്ചയായും നിങ്ങളുനട റബ്ന് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ആറു
ദിവസങ്ങളിലായി സൃഷ്ിക്കുകയും, ലശഷം സിംഹാസനാലരാഹണം 
നചയ്ുകയും, കാരല്യങ്ങനള നിയപത്ിക്കുകയും നചയ്ുന്വനായ 
അല്ാഹുവാകുന് .ു” (യൂനുസന്: 3)

ا ۚ  ِبنَاِصَيِتَ
ٌ

ا ِمن َداّبٍَة ِإّلَ ُهَو آِخذ ّمَ
“അല്ാഹു നനറുകയിൽ ്രിടിച്ചു (നിയപത്ിക്കുന്) നിലയിലല്ാ

നത ഒരു ജീവിയുമില്.” (ഹൂദന്: 56)

ലമൽ ്രറഞ് മൂന്ന് കാരല്യങ്ങൾ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ 
അല്ാഹു മാപതമാണന് റബ്ന് എന് സതല്യം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ിരി
ക്കുന് .ു ആകാശഭൂമികനള ്രടച്ചതും, മഴ വർഷിക്കുന്തും, നചടി
കൾ മുളപ്ിക്കുന്തും, ഉ്രജീവനം നൽകുന്തും, സർവ്വതിനനയും 
ഉടമനപ്ടുത്ുന്തും, അവനയ നിലനിർത്ുന്വനും, എല്ാത്ി
നനയും നിയപത്ിക്കുന്വനും അല്ാഹുവാണന് എന് വിശ്വാസം മനു
ഷല്യരുനട ഹൃദയത്ിൽ ആഴത്ിൽ ഊട്ിയുറപ്ിക്കുന് അലനകം 
ആയത്ുകൾ ഖുർആനിലുണ്ന്.

അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം സ്ിരനപ്ടുലത്ണ് രണ്ാമനത് 
അടിസ്ാനം ഉലൂഹിയ്തിനല ഏകത്വമാണന്. അല്ാഹു മാപതമാണന് 
ഏകഇലാഹന് എന്ന് അംഗീകരിക്കലാണന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദന് 
നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്.

അല്ാഹുവിനറെ ഇലാഹന് എന് നാമവുമായാണന് ‘ഉലൂഹിയ്ഃ’ 
എന് ്രദം ബന്നപ്ട്ിരിക്കുന്തന്. അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം 
ഉദന്ലഘാഷിക്കുന് ശഹാദതന് കലിമയിൽ -ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് 
എന് വാക്കിൽ- ്രരാമർശിക്കനപ്ട് നാമമാണതന്.

അല്ലാഹു മലാപതമലാണ് എന്റെ ഇലലാഹ്
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ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനാണന് ഇലാഹന് എന്ന് അറബിയിൽ ്രറ
യുക; അല്ാഹു മാപതലമ ആരാധിക്കനപ്ടാൻ അർഹതയുള്ളവനാ
യി ഉള്ളൂ എന് വിശ്വാസമാണന് ‘എനറെ ഇലാഹന് അല്ാഹു മാപതമാ
ണന്’ എന്ന് ്രറയുന്തിലൂനട ഒരാൾ പ്രഖല്യാ്രിക്കുന്തന്. അതന് തനന്
യാണന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദിനറെ ഉലദ്ദശവും.

ഈ വിശ്വാസം ഹൃദയത്ിൽ ഉറക്കുന്ലതാനട അവനറെ സർവ്വ 
ഇബാദതുകളും (ആരാധനകൾ) അല്ാഹുവിനന് മാപതം സമർപ്ിക്കു
ന്വനായി അവൻ ്രരിവർത്ിപ്ിക്കനപ്ടും. അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ
യുള്ളവർക്കന് ആരാധന നൽകുക എന്തിലനക്കാൾ നവറുപ്ുള്ള 
മനറ്റാരു തിന്യും അവനറെ മുന്ിൽ ഉണ്ായിരിക്കുകയില്.

അല്ാഹുവിനന് നൽകുന് ആരാധനകളാകനട്, ്രല തരത്ിലുണ്ന്.

– ഹൃദയം നകാണ്ന് പ്രവർത്ിലക്കണ് ആരാധനകളുണ്ന്; 
അലങ്ങയറ്റനത് സന്ലനഹവും പ്രതീക്യും ഭയവും ഭരലമൽപ്ിക്ക
ലും ്രശ്ചാത്ാ്രവും മനസ്ിനുള്ളിനല അലങ്ങയറ്റനത് വിനയവും 
താഴന്മയും, അതിൽ നിന്ുണ്ാകുന് സഹായലതട്വുനമല്ാം ഹൃദയ
ത്ിനറെ ആരാധനകളാണന്.

– നാവു നകാണ്ുള്ള ആരാധനകളുമുണ്ന്; ഖുർആൻ ്രാരായ
ണവും ദികന്റുകളും നന് കൽപ്ിക്കലും തിന്വിലരാധിക്കലും പ്രാർ
ത്ഥനയും സഹായലതട്വുനമല്ാം നാവിൽ നിറയുന് ഇബാദതുക
ളാണന്.

– ശരീരാവയവങ്ങൾ നകാണ്ുള്ള ആരാധനകളുമുണ്ന്; നിസന്കാ
രവും ലനാമ്ും സകാത്ും ഹജ്ും സ്വദഖയും ലനർച്ചയും ബലി
യർപ്ണവും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ഇവനയല്ാം ഒരാൾ അല്ാഹുവിനന് മാപതം നൽകുകയും, സൃഷ്ി
കളിൽ ഒരാൾക്കും അതിൽ നിനന്ാരു നചറിയ ്രങ്ുല്രാലും അവൻ 
നൽകാതിരിക്കുകയും നചയ്ുനന്ങ്ിൽ തൗഹീദിനറെ രണ്ാമനത് 
ഭാഗം -ഇസന് ലാമിനല ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട് അടിസ്ാനവിശ്വാസം- 
അവൻ ്രൂർത്ീകരിച്ചു കഴിഞ് .ു

തൗഹീദന് എന്തന് നകാണ്ന് ന്രാതുനവ ഉലദ്ദശിക്കനപ്ടുന്തന് നാം 
ഈ വിശദീകരിച്ച ‘ഉലൂഹിയ്തിനല’ തൗഹീദാണന്. ഖുർആനിൽ ആദല്യം 
കൽപ്ിക്കനപ്ട്തും ഏറ്റവുമധികം വിശദീകരിക്കനപ്ട്തും, നബിമാർ 
തങ്ങളുനട സമൂഹനത് പ്രഥമമായി ഉണർത്ിയതും അവലരാടന് 
കൽപ്ിച്ചതും, ഇസന് ലാമിൽ പ്രലവശിക്കാൻ ആദല്യം അംഗീകരിലക്കണ്
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തും ഉച്ചരിലക്കണ്തും ഈ തൗഹീദാണന്. ഈമാനിനറെ ഏറ്റവുമുയർ
ന് ശാഖയായ, ഇസന് ലാമിനല ഒന്ാമനത് സാക്ല്യവചനമായ ‘ലാ 
ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന് വാക്കിനറെ ഉലദ്ദശവും ഇതന് തനന്.

നിതല്യവും ഓലരാ മുസന് ലിമും അല്ാഹുവുമായി കരാർ നചയ്ുന്
തന് ഈ തൗഹീദന് -ആരാധനകളിൽ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കാം 
എന് കാരല്യം- ഞാൻ ്രാലിച്ചു നകാള്ളാം എന്ാണന്. സൂറ. ൈാതിഹ
യിനല മദ്ധല്യത്ിലുള്ള ആയതന് ലനാക്ക !ൂ

﴾٥﴿ ُ ِإّيَاَك َنْعبُُد َوِإّيَاَك نَْسَتِعي
“നിനന് മാപതം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇബാദതന് നചയ്ുന് .ു നി

ലന്ാടന് മാപതം ഞങ്ങൾ സഹായം ലതടുന് .ു” (ൈാതിഹ: 5)

അല്ാഹു മാപതമാണന് ഇലാഹാകാൻ അർഹതയുള്ളവനുള്ളൂ 
എന് തൗഹീദിനറെ പ്രഥമഭാഗം വിശദീകരിക്കുന് ആയത്ുകൾ 
ഖുർആനിൽ എമ്ാടുമുണ്ന്. ചിലതന് വായിക്കുക.

ِري ﴿١٤﴾
ْ

ك َلَة ِلِ َه ِإّلَ أََنا فَاْعبُْدِن َوأَِقِم الّصَ ـٰ ِإّنَنِي أََنا الّلَـهُ َل ِإلَ
“തീർച്ചയായും ഞാനാകുന്ു അല്ാഹ .ു ഞാനല്ാനത ഒരു ഇലാ

ഹന് (ആരാധല്യൻ) ഇല്. അതിനാൽ എനന് നീ ഇബാദതന് നചയ്ുകയും, 
എനന് ഓർമിക്കുന്തിനായി നിസന്കാരം മുറല്രാനല നിർവഹിക്കു
കയും നചയ്ുക.” (ത്വാഹ: 14)

﴾١٦٣﴿ 
ُ
ِحمي نُ الّرَ ـٰ ْحَ َه ِإّلَ ُهَو الّرَ ـٰ ٌه َواِحٌد ۖ ّلَ ِإلَ ـٰ ُهُكْم ِإلَ ـٰ َوِإلَ

“നിങ്ങളുനട ഇലാഹന് ഏക ഇലാഹന് മാപതമാകുന് .ു അവനല്ാ
നത യാനതാരു ഇലാഹുമില്. അവൻ റഹ്മാനും (വിശാലമായ കാരു
ണല്യം ഉള്ളവൻ) റഹീമും (അലങ്ങയറ്റം കാരുണല്യം നചയ്ുന്വൻ) 
ആകുന് .ു” (ബഖറ: 163)

َعالَِميَ 
ْ
َحْمدُ لِّلَـِه َرّبِ ال

ْ
يَن ۗ ال ُ ادّلِ ُ مُْخِلِصيَ َل َه إِّلَ ُهَو فَاْدُعوه ـٰ ُ َل إِلَ َحّ

ْ
ُهَو ال

﴾٦٥﴿
“അവനാകുന്ു ഹയ്ന് (എനന്ന്ും ജീവിച്ചിരിക്കുന്വൻ). അവ

നല്ാനത യാനതാരു ഇലാഹുമില്. അതിനാൽ കീഴന് വണക്കം അവനന് 
നിഷന്കളങ്മാക്കിനക്കാണ്ന് നിങ്ങൾ അവലനാടന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 
റബ്ുൽ ആലമീനായ (ലലാകങ്ങളുനട രക്ിതാവായ) അല്ാഹുവിന്ന് 
സന്തുതി.” (ഗാൈിർ: 65)
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അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം സ്ിരനപ്ടുലത്ണ് മൂന്ാമനത് 
അടിസ്ാനം അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങളിലും ഗുണവിലശഷണങ്ങളി
ലുമുള്ള ഏകത്വമാണന് (َفاِت .(تَْوِحيُد األَْسَمِء َوالصِّ

അല്ാഹുവിനന് ധാരാളം നാമങ്ങളും വിലശഷണങ്ങളും ഉണ്ന്; 
അവയിൽ അല്ാഹു ഏകനാനണന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുകയും അം
ഗീകരിക്കുകയും നചയന്താൽ അസന്മാഉകളിലും (ഇസന്മന് എന്തിനറെ 
ബഹുവചനമാണതന്; നാമം എന്ർത്ഥം), സ്വിൈാതുകളിലും (സ്വിൈ
തന് എന്തിനറെ ബഹുവചനം; വിലശഷണം എന്ർത്ഥം) അല്ാഹു
വിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ് .ു

അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങൾക്കന് ഉദാഹരണമാണന് റഹന് മാൻ, 
റഹീം, അസീസന്, സമീഅന്, ബസ്വീർ, ഹയ്ന്, ഖയ്ൂം ല്രാലുള്ള, ഖുർആ
നിലലാ ഹദീഥിലലാ അല്ാഹുവിനറെ നാമമായി സ്ിരനപ്ട് ല്രരുകൾ. 
അല്ാഹു തനറെ നാമങ്ങളായി അവനറെ പഗന്ഥമായ ഖുർആനിലൂനട
യും, നബി -g- അവിടുനത് ഹദീഥുകളിലൂനടയും അറിയിച്ചു തന് 
അലനകം നാമങ്ങൾ ലവനറയുമുണ്ന്. ആ നാമങ്ങളിൽ അല്ാഹു 
ഏകനാനണന്ന് വിശ്വസിക്കണം.

اِئِه  ِحُدوَن ِف أَْسَ
ْ
يَن يُل ِ ا ۖ َوذَُروا اّلَ ُحْسنَٰى فَاْدُعوهُ ِبَ

ْ
اءُ ال َْسَ

ْ
َولِّلَـِه ال

ۚ َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا َيْعَملُوَن ﴿١٨٠﴾
“അല്ാഹുവിനന് ഏറ്റവും നല് ല്രരുകളുണ്ന് . അതിനാൽ ആ ല്ര

രുകളിൽ അവനന നിങ്ങൾ വിളിച്ചുനകാള്ളുക, അവനറെ ല്രരുകളി
ൽ ക പൃതിമം കാണിക്കുന്വനര നിങ്ങൾ വിട്ുകളയുക. അവർ നച
യന്തു വരുന്തിനറെ ൈലം അവർക്കു വഴിനയ നൽകനപ്ടും.” 
(അഅന്റാൈന്: 180)

അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങളിൽ അവനന മാപതം വിലശഷിപ്ി
ക്കാൻ അർഹതനപ്ട് ചില നാമങ്ങളുണ്ന്. അല്ാഹ ,ു റഹ്മാൻ, റബ്ന് 
ല്രാലുള്ളവ ഉദാഹരണം. ഈ നാമങ്ങളിൽ അല്ാഹുവിനന മാപതലമ 
വിളിക്കാവ ;ൂ സൃഷ്ികളിൽ ഒരാനളയും ഈ ല്രരുകളിൽ വിളിച്ചു 
കൂടാ. ഇക്കാരല്യം ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും നച
യന്താൽ പ്രസന്തുത നാമങ്ങളിൽ അവൻ അല്ാഹുവിനന ഏകനാ
ക്കിയിരിക്കുന് .ു

അല്ലാഹുവിന്റെ നലാമങ്ങളും വിബശഷണങ്ങളും
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എന്ാൽ അല്ാഹുവിനനയും അവനറെ ചില സൃഷ്ികനളയും വി
ളിക്കാൻ അനുവദിക്കനപ്ട് നാമങ്ങൾ ചിലതുണ്ന്; ഉദാഹരണത്ി
നന് റഹീം, സമീഅന്, ബസ്വീർ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ. റഹീം എന്ന് നബി 
-g- നയ അല്ാഹു ഖുർആനിൽ വിലശഷിപ്ിച്ചിട്ുണ്ന്. സമീഅന്, 
ബസ്വീർ എന്ീ ല്രരുകളിൽ മനുഷല്യനര അല്ാഹു വിലശഷിപ്ിച്ചിട്ു
ണ്ന്. ഇത്രം നാമങ്ങൾ സൃഷ്ികളുനട ല്രരുകളായി വിളിക്കാനമങ്ി
ലും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ുള്ള അർത്ഥവും ഉലദ്ദശവും ്രൂർണ്ണമാ
യും അല്ാഹുവിനന് മാപതലമ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം.

ഉദാഹരണത്ിനന് അല്ാഹു സ്വമീഅന് ആണന്. എല്ാം ലകൾക്കു
ന്വൻ എന്ാണതിനറെ അർത്ഥം. മനുഷല്യനന കുറിച്ചും സമീഅന് 
എന്ന് അല്ാഹു വിലശഷിപ്ിച്ചിട്ുണ്ന്. (ഇൻസാൻ: 2) എന്ാൽ മനു
ഷല്യനന് ലകൾവിയുനണ്ന്ന് മാപതലമ അതന് നകാണ്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ു
ള്ള ;ൂ ്രരി്രൂർണ്ണമായ ലകൾവിയുള്ളവൻ അല്ാഹു മാപതമാണന്. 
അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചും, അവനറെ സൃഷ്ികൾ ചിലതിനന കുറിച്ചും 
ഈ ല്രരന് ്രറയനപ്ട്ിട്ുനണ്ങ്ിലും ആ നാമത്ിനറെ ്രരി്രൂർണ്ണ
മായ അർത്ഥം അല്ാഹുവിനന് മാപതലമ സ്ിരീകരിക്കാവൂ എന്ന് ചു
രുക്കം. ഇതു ല്രാനല തനന് മറ്റു നാമങ്ങളും.

അല്ാഹുവിനുള്ളതന് ല്രാനല അതല്യുൽകൃഷ്വും ഏറ്റവും മഹ
ത്രവുമായ നാമങ്ങൾ മനറ്റാരാൾക്കുമില്. അവനറെ നാമങ്ങളിൽ 
അല്ാഹു ഏകനാനണന് തൗഹീദിനറെ സ പു്രധാനഭാഗമാണന് ഈ 
വിശ്വാസത്ിലൂനട ഒരു മുസന് ലിം മനസ്ിലുറപ്ിക്കുന്തന്.

 َتْعلَُم َلُ َسِّيًا ﴿٦٥﴾
ْ

َهل
“അല്ാഹുവിനന് ല്രനരാത് ആനരനയങ്ിലും താങ്ൾക്കറിയാ

ലമാ?” (മർയം: 65)

അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങലളാനടാപ്ം അവനറെ വിലശഷണങ്ങ
നള കുറിച്ചും നാം ്രറയുകയുണ്ായി. ധാരാളം വിലശഷണങ്ങൾ 
അല്ാഹുവിനുണ്ന്. അസന്തിത്വ്രരമായ വിലശഷണങ്ങൾ (َفــاُت  الصِّ
ــُة يَّ اتِ അക്കൂട്ത്ിലുണ്ന്; അല്ാഹുവിനറെ മുഖവും അവനറെ ഫക (الذَّ
കളും അവനറെ കണ്ണുകളും ഉദാഹരണം. അല്ാഹുവിനറെ സർവ്വവി
ശാലമായ കാരുണല്യവും അവനറെ അറിവും ശക്ിയും മറ്റു ചില ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണന്. അല്ാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ുമാറാത്, തു
ടക്കലമാ അവസാനലമാ ഇല്ാനത അനത്മായി അല്ാഹുവിലുള്ള 
വിലശഷണങ്ങളാണിവ.
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പ്രവൃത്ി്രരമായ വിലശഷണങ്ങളും (ــُة يَّ ْعلِ َفــاُت الِف അല്ാ (الصِّ
ഹുവിനുണ്ന്. സൃഷ്ിപ്ന്, നിയപത്ണം, സംസാരം, സിംഹാസനാലരാഹ
ണം ല്രാലുള്ളവ ഉദാഹരണം. അല്ാഹുവിനറെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ന്രട്താണന് ഈ ്രറയനപ്ട് വിലശഷണങ്ങൾ. ഇവനയല്ാം അല്ാഹു
വിനന് ഉനണ്ന്ന് സ്ിരീകരിക്കുന്തിനന് ഒപ്ം ഇതിനലല്ാം അല്ാഹു 
ഏകനാനണന്ന് ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുകയും നചയന്താൽ അല്ാഹു
വിനറെ വിലശഷണങ്ങളിൽ അവൻ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കിയി
രിക്കുന് .ു

വിലശഷണങ്ങളിൽ അല്ാഹുവിനന ഏകനാലക്കണ്തന് എങ്ങ
നനയാണന്?

അല്ാഹുവിനന ല്രാനല ഒന്ുമിനല്ന്ും, അവനറെ ഒരു വിലശഷ
ണത്ിലും അവനന് തുല്ല്യലനാ, അവലനാടന് സമാനതലയാ സാദൃശല്യലമാ 
ഉള്ള ഒരാളുമില് എന്ും അവൻ വിശ്വസിക്കണം. അല്ാഹുവിനറെ 
എല്ാ വിലശഷണങ്ങളും അവനറെ ്രൂർണ്ണതക്കും മഹത്വത്ിനും ഭം
ഗിക്കും ലയാജിച്ച രൂ്രത്ിൽ സ്ിരീകരിക്കുന്തിനനാപ്ം, സൃഷ്ിക
ളുനട വിലശഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്ും വല്യതല്യസന്തവും, അലങ്ങയ
റ്റം മഹത്രവും ഔന്തല്യമുള്ളതുമാണന് അല്ാഹുവിനറെ വിലശഷ
ണങ്ങൾ എന്ന് അവൻ മനസ്ിൽ ഉറപ്ിക്കുകയും ലവണം.

َبِصيُ ﴿١١﴾
ْ
ِميُع ال ءٌ ۖ َوُهَو الّسَ لَْيَس َكِمْثِلِ َشْ

“അവനന് തുലല്യമായി യാനതാന്ുമില്. അവൻ എല്ാം കാണുന്
വനും എല്ാം ലകൾക്കുന്വനുമാകുന് .ു” (ശൂറ: 11)

ُ كُفًُوا أََحٌد ﴿٤﴾ َولَْم َيُكن ّلَ
“അവന്ന് തുലല്യനായി ആരും ഇല് തനന്.” (ഇഖന് ലാസന്: 4)

ഇപതയും ്രറഞ്തിനറെ ചുരുക്കം ഓർമ്നപ്ടുത്ി നകാണ്ന് 
അവസാനിപ്ിക്കാം. അല്ാഹു മാപതമാണന് എനറെ റബ്ന് (റുബൂബിയ്ഃ), 
അല്ാഹു മാപതമാണന് എനറെ ഇലാഹന് (ഉലൂഹിയ്ഃ), അല്ാഹുവിനറെ നാ
മഗുണവിലശഷണങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനാണന് (അസന്മാഉ വ സ്വിൈാ
തന്) എന്ീ മൂന്ന് അടിസ്ാ്രരമായ വിശ്വാസങ്ങളാണന് തൗഹീദിനറെ 
നനട്ല്ും, ഒഴിച്ചു നിർത്ാനാകാത് അതിനറെ സന്തംഭങ്ങളും.
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അല്ാഹുവിനന ഏകനാലക്കണ് മൂന്ന് അടിസ്ാനവിഷയങ്ങ
നള കുറിച്ചാണന് കഴിഞ് കുറിപ്ിൽ വിശദീകരിച്ചതന്. ‘അല്ാഹു മാപത
മാണന് എനറെ റബ്ന്’ (റുബൂബിയ്ഃ), ‘അല്ാഹു മാപതമാണന് എനറെ 
ഇലാഹന്’ (ഉലൂഹിയ്ഃ), ‘അല്ാഹുവിനറെ നാമഗുണവിലശഷണങ്ങളിൽ 
അവൻ ഏകനാണന്’ (അസന്മാഉ വ സ്വിൈാതന്) എന്ീ മൂന്ന് അടിസ്ാ
ന്രരമായ വിശ്വാസങ്ങളാണന് അവ.

ഈ മൂന്ന് അടിസ്ാനങ്ങനള തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളായി 
്രണ്ിതന്ാർ എണ്ണിയിട്ുണ്ന്. റുബൂബിയ്തിനല തൗഹീദന് (تَْوِحيــُد 
ــِة يِّ وِب بُ ــِة) ഉലൂഹിയ്ഃതിനല തൗഹീദന് ,(الرُّ وِهيَّ  അസന്മാഉ വ ,(تَْوِحيــُد األُلُ
സ്വിൈാതിനല തൗഹീദന് (َفاِت ــَمِء َوالصِّ  എന്ിപ്രകാരമാണന് (تَْوِحيُد األَْس
തൗഹീദിനറെ മൂന്ിനങ്ങൾ എണ്ണാറുള്ളതന്.

ഇപ്രകാരം തൗഹീദന് മൂന്ന് ഇനങ്ങളായി വിഭജിച്ചു ്രറയുന്തന് 
വളനര വിശാലമായ ഈ വിഷയത്ിനറെ വല്യതല്യസന്ത ഭാഗങ്ങൾ എളു
പ്ത്ിൽ ്രഠിക്കാൻ കഴിയുന്തിനും, മനസ്ിൽ ഉറക്കുന്തിനും ലവ
ണ്ി മാപതമാണന്. വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്ത്ും മുഴുവൻ ്രര
തിയാലും ഈ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കന് ലചർക്കാൻ സാധല്യമല്ാത്, 
തൗഹീദുമായി ബന്നപ്ട് ഒരു വിഷയവും കനണ്ത്ാൻ കഴിയില്. 
കാരണം മുൻഗാമികളും ്രിൽക്കാലക്കാരുമായ ്രണ്ിതന്ാർ 
ഖുർആനിൽ നിന്ും, സുന്ത്ിൽ നിന്ും സ്വാംശീകരിനച്ചടുത്വ
യാണന് ഈ മൂന്ന് അടിസ്ാനങ്ങളും.

‘നബി -g- തൗഹീദിനന് മൂന്ന് ഇനങ്ങളുണ്ന് എന്ന് എണ്ണിപ്റ
ഞ്ിട്ുലണ്ാ? അവിടുന്ന് നചയ്ാത് ഒരു കാരല്യം ദീനിൽ ്രുതുതായി 
നിർമ്ിക്കാൻ ്രാടുലണ്ാ?’ എന്ന് ചിലർ ലചാദിലച്ചക്കാം.

ഉത്രമായി ്രറയനട്: ഈ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ എണ്ണിപ്റയുക 
എന്തന് നിർബന്മാനണലന്ാ, അതനല്ങ്ിൽ ഈ എണ്ണം ്രറയു
ന്തന് പ്രലതല്യകം ്രുണല്യാർഹമായ ആരാധനയിൽ ന്രട്താനണലന്ാ 
ആരും ്രറയുന്ില്. ഇസന് ലാമിനല ഏനറ പ്രധാനനപ്ട് ഒരു വിജ്ാ
നം എളുപ്ത്ിൽ മനസ്ിലാകുന്തിനന് ലവണ്ി മാപതമാണന് ഇപ്രകാ
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രം ലവർതിരിച്ചു ്രഠിപ്ിക്കുന്തന്. അതല്ാനത, ഈ എണ്ണത്ിലനാ 
ഈ ല്രരുകൾലക്കാ എനത്ങ്ിലും പ്രലതല്യകതലയാ മഹത്വലമാ ്രുണല്യ
ലമാ കരുതനപ്ടുന്ില്.

ഉദാഹരണം ്രറയുലമ്ാൾ കാരല്യം കൂടുതൽ വല്യക്മാകും. നി
സന്കാരത്ിനറെ ശർത്വും (നിബന്നകൾ) ൈർദ്വും (നിർബന്കർമ്
ങ്ങൾ) റുകന് നുനമല്ാം (സന്തംഭങ്ങൾ) നചറുപ്ം മുതൽ നാം ്രഠിക്കു
ന് .ു ഇവനയാന്ും നബി -g- എണ്ണിപ്റഞ്തല്. മറിച്ചന്, ഖുർആനി
നല ആയത്ുകളിൽ നിന്ും നബി -g- യുനട ഹദീഥുകളിൽ നിന്ും 
്രണ്ിതന്ാർ അവ കനണ്ത്ുകയും, ജനങ്ങൾക്കന് എളുപ്ത്ിൽ 
്രഠിനച്ചടുക്കാൻ കഴിയുന്തിനന് ലവണ്ി പ്രലതല്യകം എണ്ണിപ്റയുക
യും നചയന്തുനവന്ന് മാപതം. വുദുവിനറെയും സകാതിനറെയും ലനാമ്ി
നറെയും ഹജ്ിനറെയും മറ്റു ്രല ഇബാദതുകളുനടയും ശർത്വും ൈർ
ദ്വുനമല്ാം ഇതു ല്രാനല തനന്. ഇതന് തനന്യാണന് തൗഹീദിനന വല്യ
തല്യസന്ത ഇനങ്ങളാക്കി വിശദീകരിക്കുന്തിനറെ ്രിന്ിലും.

ചുരുക്കത്ിൽ, തൗഹീദന് ്രഠിക്കാനുള്ള എളുപ്ത്ിനന് ലവണ്ി 
മാപതമാണന് ഈ വിഭജനവും ലവർതിരിവും. ഒരാൾക്കന് അവ എണ്ണിപ്
റയാൻ കഴിയിനല്ങ്ിലും, അയാൾ അല്ാഹുവിനന ഏകനാലക്കണ് 
വിഷയങ്ങളിനലല്ാം അവനന ഏകനാക്കിയിട്ുനണ്ങ്ിൽ ഈ മൂന്ന് 
ഇനങ്ങൾ പ്രലതല്യകമായി എണ്ണിപ്റയാൻ കഴിയുന്ില് എന്തന് 
അയാളുനട സ്വർഗപ്രലവശനനത് ബാധിക്കുലന്യില്. ഒരാൾ ഇവ 
എണ്ണിപ്റയുകയും, അതിനറെ നതളിവുകൾ മുഴുവൻ മന്രാഠമാക്കു
കയും നചയന്തിട്ുനണ്ങ്ിലും ജീവിതത്ിൽ തൗഹീദന് ്രാലിച്ചിനല്
ങ്ിൽ അയാളുനട അറിവന് ്രരലലാകത്ന് യാനതാരു ഉ്രകാരവും നച
യ്ുന്തുമല്.

എന്ാൽ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്നപ്ടുത്നട്; തൗഹീദിനന വി
ഭജിച്ചതന് ്രഠനത്ിനറെ എളുപ്ത്ിനന് ലവണ്ിയാനണങ്ിലും ഓലരാരു
ത്രും അവരവർക്കന് ലതാന്ിയ രൂ്രത്ിൽ വിഭജനങ്ങൾ സൃഷ്ി
ക്കുകലയാ, തൗഹീദിനറെ ഇനങ്ങൾ എണ്ണിപ്റയുകലയാ നചയ്രുതന്. 
നിസന്കാരത്ിനറെ നിബന്നകൾ എണ്ണിപ്റയുന്തിനുള്ള അടി
സ്ാനം ഖുർആനും ഹദീഥുമാണന് എന്തന് ല്രാനല, തൗഹീദിനറെ 
ഇനങ്ങൾ എണ്ണിപ്റയുന്തിനറെ അടിസ്ാനവും ഖുർആനും സു
ന്ത്ുമാണന്.

തൗഹീദിനറെ ഓലരാ ഇനങ്ങളിലലക്കും സൂചന നൽകുന് ആയ
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ത്ുകൾ കഴിഞ് കുറിപ്ിൽ നാം നൽകിയിരുന് .ു അല്ാഹുവിനന 
ഏകനാലക്കണ് ഈ മൂന്ന് അടിസ്ാനങ്ങളിലലക്കും ഒലര സ്ലത്ന് 
സൂചന നൽകുന് നതളിവുകൾ വായിക്കാം.

1- അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

 
ْ

ُ َواْصطَِبْ لِِعَباَدِتِه ۚ َهل َْرِض َوَما َبْيَنَُما فَاْعبُْده
ْ

َماَواِت َوال ّبُ الّسَ ّرَ
َتْعلَُم َلُ َسِّيًا ﴿٦٥﴾

“ആകാശങ്ങളുനടയും ഭൂമിയുനടയും അവയന്ക്കിടയിലുള്ളതി
നറെയും റബ്ാകുന്ു അവൻ (അല്ാഹ )ു. അതിനാൽ അവനന മാ
പതം താങ്ൾ ആരാധിക്കുകയും അവന്ുള്ള ആരാധനയിൽ ക്മ
ലയാനട ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും നചയ്ുക. അവന്ന് ല്രനരാത് ആനര
നയങ്ിലും താങ്ൾക്കറിയാലമാ?” (മർയം: 65)

ഈ ആയതിൽ തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കുമുള്ള സൂ
ചന കാണാം.

ആയത്ിനറെ ആദല്യഭാഗം -“ആകാശങ്ങളുനടയും ഭൂമിയുനട
യും അവയന്ക്കിടയിലുള്ളതിനറെയും റബ്ാകുന്ു അവൻ” എന് 
ഭാഗം- അല്ാഹു മാപതമാണന് റബ്ന് എന്റിയിക്കുന് റുബൂബിയ്തി
നല തൗഹീദിലലക്കന് വല്യക്മായ സൂചന നൽകുന് .ു കാരണം ആകാ
ശഭൂമികളും അവക്കിടയിലുള്ളതും എന്ന് ്രറഞ്തിൽ സർവ്വപ്ര്ര
ഞ്വും ഉൾനപ്ട്ു കഴിഞ് .ു അവയുനടനയല്ാം റബ്ന് അല്ാഹു മാ
പതമാനണന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ അവനയ മുഴുവൻ സൃഷ്ിക്കുകയും 
ഉടമനപ്ടുത്ുകയും നിയപത്ിക്കുകയും നചയ്ുന് മനറ്റാരാളുമിനല്
ന് വിശ്വാസമായി. അതന് തനന്യാണന് റുബൂബിയ്തിനല തൗഹീദി
നറെ ഉലദ്ദശം.

രണ്ാം ഭാഗം -“അവനന മാപതം താങ്ൾ ആരാധിക്കുകയും അവ
ന്ുള്ള ആരാധനയിൽ ക്മലയാനട ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും നചയ്ുക” 
എന് ഭാഗം- അല്ാഹുവിനന മാപതലമ ആരാധിക്കാവൂ എന്റിയിക്കു
ന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദിലലക്കന് സൂചന നൽകുന് .ു ഇബാദതു
കൾ ലലാകങ്ങളുനട രക്ിതാവായ അല്ാഹുവിനന് മാപതം നൽകുക
യും, അവനന് ്രുറനമയുള്ളവനര ആരാധിക്കാൻ എനത്ല്ാം ബാഹല്യ

തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഉൾന്്ലാള്ുന്ന ആയതുകൾ



45XuloZnsâ aq¶v C\§Ä

ലപ്രരണകളുണ്ായാലും ക്മലയാനട തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക
യും നചയ്ണനമന്ാണലല്ാ ഈ ആയതന് അറിയിക്കുന്തന്. അതന് 
തനന്യാണന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദന്.

ആയത്ിനറെ അവസാനഭാഗം -അവന്ന് ല്രനരാത് ആനര
നയങ്ിലും താങ്ൾക്കറിയാലമാ? എന് ലചാദല്യം- അല്ാഹുവിനറെ നാ
മങ്ങളിലും വിലശഷണങ്ങളിലുമുള്ള തൗഹീദിലലക്കന് സൂചന നൽകു
ന് .ു അല്ാഹുവിനന ല്രാനല മഹത്രമായ നാമലമാ, അവനുള്ളതന് 
ല്രാനല ്രൂർണ്ണതയുനടയും ആദരവിനറെയും വിലശഷണങ്ങൾ ഉള്ള
വലരാ ആയി ഒരാളുമില് എന്ാണന് ആ ലചാദല്യത്ിനുള്ള ഉത്രം. 
അക്കാരല്യം ഒരാൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങളിലും 
ഗുണവിലശഷണങ്ങളിലും അവൻ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കിയി
രിക്കുന് .ു (്രരിലശാധിക്കുക: അൽ -മവാഹിബുറബ്ാനിയ്ഃ / 
സഅന്ദി: 44, 45)

2- അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

َعالَِميَ ﴿٢﴾
ْ
َحْمُد لِّلَـِه َرِبّ ال

ْ
ال

“ലലാകങ്ങളുനട റബ്ായ അല്ാഹുവിനന് സർവ്വ സന്തുതികളും.” 
(ൈാതിഹ: 1)

ഖുർആനിനല ഏറ്റവും മഹത്രമായ സൂറതായ സൂറതുൽ ൈാ
തിഹ ആരംഭിക്കുന്തന് തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കും സൂ
ചന നൽകിനക്കാണ്ാണന്.

ഒന്ാമനത് വാക്കന് ‘അൽ ഹംദന്’ എന്താണന്.

സർവ്വസന്തുതികളും എന്ാണലല്ാ ഹംദിനറെ അർത്ഥം. അല്ാ
ഹുവിനന അവനറെ മഹത്രമായ നാമങ്ങളും വിലശഷണങ്ങളും 
നകാണ്ന് സന്തുതിക്കുന്തിനാണന് ഹംദന് എന്ന് ്രറയുക. സർവ്വസന്തു
തികളും അല്ാഹുവിനന് മാപതം എന്ന് ്രറയുന്തിൽ അല്ാഹുവിനറെ 
നാമഗുണവിലശഷണങ്ങളിനല തൗഹീദിലലക്കുള്ള സൂചനയുണ്ന്. 
കാരണം സന്തുതിക്കനപ്ടാൻ അർഹമായ നാമഗുണവിലശഷണ
ങ്ങൾ അവനന് മാപതലമയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ്രദം അറിയിക്കുന് .ു

രണ്ാമനത് വാക്കന്: ‘അല്ാഹന്’ എന്താണന്.

അല്ാഹു എന് നാമത്ിനറെ അർലത്ഥാലദ്ദശം സർവ്വ സൃഷ്ികളു
നടയും ഉടമസ്നായ, ആരാധിക്കനപ്ടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ എന്ാ



46XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

ണന്. ആരാധിക്കനപ്ടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ അല്ാഹു മാപതമാണന് 
എന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദിലലക്കന് അതന് സൂചന നൽകുന് .ു

മൂന്ാമനത് വാക്കന്: ‘റബ്ുൽ ആലമീൻ’ എന്താണന്.

റബ്ന് എന് ്രദം റുബൂബിയ്തുമായി ലനരിട്ു ബന്മുള്ള ്രദമാ
നണന്ന് കഴിഞ് കുറിപ്ിൽ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ുണ്ന്. സർവ്വ ലലാക
ങ്ങളുനടയും റബ്ന് (പസഷ്ാവും ഉടമസ്നും നിയത്ാവും) അല്ാഹു 
മാപതമാനണന് റുബൂബിയ്തിനല തൗഹീദിലലക്കന് വല്യക്മായ സൂച
നയാണന് ഈ ്രദം.

ചുരുക്കത്ിൽ തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കും സൂറ. ൈാ
തിഹഃയിനല ആദല്യനത് ആയത്ന് സൂചന നൽകുന്ുണ്ന്.

3- അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

َماَواِت  ُ َما ِف الّسَ  َوَل َنْوٌم ۚ ّلَ
ٌ
ُ ِسنَة خُُذه

ْ
ُ ۚ َل َتأ َقّيُوم

ْ
ُ ال َحّ

ْ
َه ِإّلَ ُهَو ال ـٰ الّلَـهُ َل ِإلَ

َْرِض ۗ 
ْ

َوَما ِف ال
“അല്ാഹു – അവനല്ാനത ആരാധനക്കന് അർഹനായി ഒരാളുമി

ല്. എനന്ന്ും ജീവിച്ചിരിക്കുന്വൻ. എല്ാം നിയപത്ിക്കുന്വൻ. 
മയക്കലമാ ഉറക്കലമാ അവനന ബാധിക്കുകയില്. അവലറെതാണന് 
ആകാശഭൂമികളിലുള്ളനതല്ാം.” (ബഖറ: 255)

ഖുർആനിനല ഏറ്റവും മഹത്രമായ വചനമാണന് ആയതുൽ 
കുർസിയ്ന്. തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കും ഈ ആയത്ന് സൂ
ചന നൽകുന്ുണ്ന്.

ആയത്ിനറെ ആരംഭത്ിൽ അല്ാഹു ്രറയുന് :ു “അല്ാഹു – 
അവനല്ാനത ആരാധനക്കന് അർഹനായി ഒരാളുമില്.” അല്ാഹുവി
നന മാപതലമ ആരാധിക്കാവൂ എന്റിയിക്കുന് ഉലൂഹിയ്തിനല തൗ
ഹീദിലലക്കാണന് ഈ ആയത്ന് സൂചന നൽകുന്തന്.

ലശഷം അല്ാഹു ്രറയുന് :ു “എനന്ന്ും ജീവിച്ചിരിക്കുന്വൻ 
(അൽ-ഹയ്ന്). എല്ാം നിയപത്ിക്കുന്വൻ (അൽ-ഖയ്ൂം). മയക്കലമാ 
ഉറക്കലമാ അവനന ബാധിക്കുകയില്.” അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങളും 
വിലശഷണങ്ങളും ഈ വചനം ഉൾനക്കാള്ളുന് .ു അവ അസന്മാഉ വ 
സ്വിൈാതിനല തൗഹീദിലലക്കന് സൂചന നൽകുന് .ു

ലശഷം അല്ാഹു ്രറയുന് :ു “അവലറെതാണന് ആകാശഭൂമികളിലു
ള്ളനതല്ാം.” സർവ്വ പ്ര്രഞ്വും അല്ാഹുവിനറെ ഉടമസ്തക്കന് കീഴി
ലാനണന്തന് റുബൂബിയ്തിനല തൗഹീദിലലക്കന് സൂചന നൽകുന് .ു
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തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഉൾന്്ലാള്ുന്ന സൂറതുകൾ

1- സൂറ. ഫാതിഹഃ.
ഖുർആനിനറെ പ്രാരംഭം സൂറ. ൈാതിഹയാണന്. തൗറാതിലലാ 

ഇഞ്ീലിലലാ സബൂറിലലാ ഖുർആനിലലാ ൈാതിഹനയ ല്രാനല ഒരു 
സൂറതന് അവതരിപ്ിക്കനപ്ട്ിട്ില് എന്ന് നബി -g- അറിയിച്ചിട്ുണ്ന്. 
ഖുർആനിനല ഏറ്റവും മഹത്രമായ സൂറതായ ൈാതിഹ ഇസന് ലാ
മിനല അലനകം അടിസ്ാനങ്ങളിലലക്കന് സൂചന നൽകുന്തിനനാ
പ്ം തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലലക്കും വല്യക്മായ സൂചന നൽകു
ന്ുണ്ന്.

തൗഹീദിനറെ ആദല്യനത് ഭാഗമായ ‘റുബൂബിയ്’തിനല തൗഹീദന് 
ൈാതിഹയുനട ആദല്യനത് ആയത്ിൽ 1 തനന്യുണ്ന്.

َعالَِميَ ﴿٢﴾
ْ
َحْمُد لِّلَـِه َرِبّ ال

ْ
ال

“ലലാകങ്ങളുനട റബ്ായ അല്ാഹുവിനാകുന്ു സർവ്വസന്തുതിക
ളും.” (ൈാതിഹ: 2)

ലലാകങ്ങളുനട റബ്ാണന് അല്ാഹു എന് വാക്കന് സർവ്വ പ്ര്രഞ്
നത്യും സൃഷ്ിച്ചവനും, അവനയ നിയപത്ിക്കുന്വനും, അവനയ 
ഉടമനപ്ടുത്ിയവനും അല്ാഹു മാപതമാനണന്ന് അറിയിക്കുന് .ു റു
ബൂബിയ്തിനല തൗഹീദന് എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കനപ്ടുന്തന് 
ഇലത കാരല്യമാണന്.

﴾٥﴿ ُ ِإّيَاَك َنْعبُُد َوِإّيَاَك نَْسَتِعي
“നിനന് മാപതം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന് .ു നിലന്ാടന് മാപതം 

ഞങ്ങൾ സഹായം ലതടുന് .ു” (ൈാതിഹഃ: 5)

ൈാതിഹയുനട മദ്ധത്ിലുള്ള ഈ ആയത്ന് തൗഹീദിനറെ അടി
സ്ാനം ഏറ്റവും ശക്മായി ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് ആയത്ാണന്. 

1 ൈാതിഹയിനല ആദല്യനത് ആയത്ന് ഏതാനണന്തിൽ ്രണ്ിതന്ാർക്കന് 
അഭിപ്രായവല്യതല്യാസമുണ്ന്. ബിസന്മിയിലാണന് ൈാതിഹഃ ആരംഭിക്കുന്നതന്ന് അഭി
പ്രായനപ്ട്വർ ധാരാളം ല്രരുണ്ന്; നമ്ുനട ്രക്കലുള്ള മുസ്വ-ഹൈുകളിൽ ഈ അഭി
പ്രായപ്രകാരമാണന് എണ്ണം ലരഖനപ്ടുത്ിയിട്ുള്ളതന്. എന്ാൽ അൽഹ്മദുലില്ാഹന് 
എന് ആയത്ന് മുതലാണന് ൈാതിഹഃ ആരംഭിക്കുന്തന് എന്ാണന് ഹദീഥുകളിൽ നി
ന്ന് മനസ്ിലാകുന്തന്. അതു നകാണ്ാണന് ഹംദിനറെ ആയത്ിനന ആദല്യനത് 
ആയത്ന് എന്ന് വിലശഷിപ്ിച്ചതന്.
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തൗഹീദിനറെ രണ്ാമനത് ഭാഗമായ ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദാണന് 
ഈ ആയത്ിൽ പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയുക. അല്ാഹു മാപതമാ
ണന് യഥാർത്ഥ ആരാധല്യൻ എന് അടിത്റയാണന് ഈ ആയത്ിൽ 
സ്ാ്രിക്കനപ്ടുന്തന്.

‘അല്ാഹുലവ! നിനന് മാപതലമ ഞാൻ ആരാധിക്ക ’ൂ എന്ന് 
അല്ാഹുവുമായി കരാർ നചയന്ത ഒരടിമ എങ്ങനനയാണന് ഇബാദതു
കളുനട ഒരു കണികനയങ്ിലും അല്ാഹുവല്ാത്വർക്കന് നൽകുക! 
തനറെ രക്ിതാവുമായി നിതല്യവും -എല്ാ നിസന്കാരങ്ങളിലും- ആവർ
ത്ിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന് ഈ കരാർ അവൻ ലംഘിക്കുനന്ങ്ിൽ 
അതിലനക്കാൾ വലിയ അ്രരാധം മനറ്റത്ാണുള്ളതന്?!

‘അല്ാഹുലവ! നിലന്ാടന് മാപതലമ ഞങ്ങൾ സഹായം ലതടുകയു
ള്ള ’ൂ എന് കരാറും തൗഹീദിനറെ അടിത്റ തനന്യാണന് ഊട്ിയുറ
പ്ിക്കുന്തന്. എനിലക്കാ മലറ്റനതങ്ിലും സൃഷ്ികൾലക്കാ യാനതാരു 
കഴിവും ശക്ിയുമിനല്ന്ും, സർവ്വ ശക്ിയും കഴിവുമുള്ളതന് അല്ാ
ഹുവിനന് മാപതമാനണന്ും സതല്യസന്മായി വിശ്വസിക്കുന് ഒരു മു
സന് ലിം അല്ാഹു അല്ാത്വരുനട കാൽക്കൽ അഭയം ലതടിനച്ചല്ുക
ലയാ, അവനല്ാത്വലരാടന് സഹായം ലചാദിക്കുകലയാ നചയ്ുന്തന് 
സങ്ൽപ്ിക്കാൻ കഴിയുലമാ?!

ِحمِي ﴿٣﴾ ِن الّرَ ـٰ ْحَ الّرَ
“സർവ്വ വിശാലമായ കാരുണല്യമുള്ളവനും (റഹ്മാൻ), അലങ്ങയ

റ്റം കരുണ നചാരിയുന്വനും (റഹീം).” (ൈാതിഹഃ: 3)

അല്ാഹു സർവ്വവിശാലമായ കാരുണല്യമുള്ളവനാനണന്ന് അറി
യിക്കുന്ു ‘റഹ്മാൻ’ എന് അവനറെ നാമം. അവനറെ കാരുണല്യത്ി
നന് അറ്റലമാ അവസാനലമാ ഇല്. ആ കാരുണല്യം വലയം നചയ്ാത് 
ഒരു കണിക ല്രാലും പ്ര്രഞ്ത്ിൽ എവിനടയുമില്. ‘റഹീം’ എന് 
നാമമാകനട്, അല്ാഹു സൃഷ്ികൾക്കന് ലമൽ നചാരിഞ് അവനറെ 
അന പുഗഹനത് അറിയിക്കുന് .ു അവലനാളം കാരുണല്യം നചാരി
ഞ് ഒരാളുമില്; അവനറെ കാരുണല്യത്ിൽ നിന്നപത വനല്യമൃഗങ്ങൾ 
അവയുനട കുഞ്ിനന ലാളിക്കുന്തും സന്ലനഹിക്കുന്തും.

അല്ാഹുവിനറെ അസന്തിത്വ്രരമായ വിലശഷണവും, പ്രവൃത്ി
്രരമായ വിലശഷണവും ഈ ആയത്ന് ഉൾനക്കാണ്ിരിക്കുന് .ു 
അസന്മാഉ വ സ്വിൈാതിൽ അല്ാഹുവിനന ഏകനാക്കുക എന് തൗ
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ഹീദിനറെ മൂന്ാമനത് ഭാഗം ഈ ആയത്ിൽ ഉൾനക്കാണ്ിരി
ക്കുന് .ു

2- സൂറ. നാസന്.
വിശുദ്ധ ഖുർആനിനല അവസാനനത് അദ്ധല്യായമാണന് സൂറ. 

നാസന്. ഖുർആനിനല ആദല്യനത് അദ്ധല്യായം തൗഹീദിനറെ മൂന്ന് 
അടിസ്ാനങ്ങളും ഉൾനക്കാണ്തു ല്രാനല, അവസാനനത് 
അദ്ധല്യായവും അവയിലലക്കന് സൂചന നൽകിയിരിക്കുന് .ു

ِه النَّاِس ﴿٣﴾ ـٰ ِبّ النَّاِس ﴿١﴾ َمِلِك النَّاِس ﴿٢﴾ ِإلَ
َ

ُ ِبر  أَُعوذ
ْ

قُل
“്രറയുക! ജനങ്ങളുനട റബ്ിനന നകാണ്ന് ഞാൻ രക് ലചാദി

ക്കുന് .ു ജനങ്ങളുനട രാജാവിനന നകാണ്ന്. ജനങ്ങളുനട ആരാധല്യ
നന നകാണ്ന്.” (നാസന്: 1-3)

അല്ാഹുവിനറെ റബ്ന് എന് നാമമാണന് ഒന്ാമനത് ആയ
ത്ിൽ ്രരാമർശിക്കനപ്ട്തന്. റുബൂബിയ്തന് എന് ്രദവുമായി ലനരി
ട്ു ബന്മുള്ള വാക്കാണതന്. രണ്ാമനത് ആയത്ിൽ ഇലാഹന് 
എന് ്രദം വന്ിരിക്കുന് ;ു ഉലൂഹിയ്തിനല തൗഹീദിലലക്കന് അതന് 
സൂചന നൽകുന് .ു അല്ാഹുവിനറെ മൂന്ന് നാമങ്ങൾ -റബ്ന്, ഇലാഹന്, 
മലികന്- എന്ിവ അവനറെ നാമഗുണവിലശഷണങ്ങളിലലക്കുള്ള സൂ
ചന നൽകുന് ;ു അവ തൗഹീദിനറെ മൂന്ാമനത് അടിസ്ാനനത്
യും അറിയിക്കുന് .ു

ഇപതയും ്രറഞ്തന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാപതമാണന്. അത
നല്ങ്ിൽ അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം വിശദീകരിക്കുന് ആയത്ുകൾ 
കാണാനത ഖുർആനിനല ഒരു ഏടും മറിച്ചു ല്രാവുക സാധല്യമല്. 
അല്! വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ്രൂർണ്ണമായും തൗഹീദന് മാപതമാണുള്ളനത
ന്ന് ഇബന് നുൽ ഖയ്ിം -r- വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം. (മദാരിജുസ്ാ
ലികീൻ: 3/417)

അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വവും അവനന് യാനതാരു ്രങ്ുകാരനുമി
നല്ന്ും വിശദീകരിക്കുന് ആയത്ുകളാണന് എപതലയാ ആയത്ു
കളിൽ. തൗഹീദന് ്രാലിച്ചു നകാണ്ന് എങ്ങനന ജീവിക്കണനമന്ന് വിവ
രിക്കുന് -ഇബാദതുകളും സ്വഭാവഗുണങ്ങളും മറ്റും വിശദമാക്കു
ന്- ആയത്ുകളാണന് മനറ്റാരു ഭാഗം. അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വത്ി
ലലക്കന് ക്ണിച്ച നബിമാരുനടയും സ്വാലിഹീങ്ങളുനടയും ചരിപതമാ
ണന് ഇനിനയാരു ഭാഗത്ുള്ളതന്. തൗഹീദന് ്രാലിച്ചു നകാണ്ുള്ള ജീവി
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തം നയിച്ചാൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന് ഐഹികവും ്രാരപതികവുമായ 
പ്രതിൈലങ്ങനള കുറിച്ചാണന് അടുത്്രങ്ന്.

തൗഹീദന് വിശദീകരിച്ചതു ല്രാനല അതിനറെ ലനർവി്രരീതവും 
ഇലത ല്രാനല വിവരിക്കനപ്ട്തായി കാണാം. അല്ാഹുവിൽ ്രങ്ു
ലചർക്കുക എന് ശിർകിനന കുറിച്ചും, അതിനറെ ഗൗരവനത് കുറി
ച്ചും ധാരാളം ആയത്ുകളുണ്ന്. മുശന് രിക്കുകളുനട സ്വഭാവങ്ങളും 
അടയാളങ്ങളും മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന് .ു അവരുനട 
ചരിപതം ്രലലപ്ാഴായി വിവരിക്കുന് .ു അവർക്കന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന് 
ഐഹികവും ്രാരപതികവുമായ ശിക്നയ കുറിച്ചന് താക്കീതന് നൽകു
ന് .ു ചുരുക്കത്ിൽ -ഇബന് നുൽ ഖയ്ിം -r- ്രറഞ്തു ല്രാനല- 
ഖുർആൻ മുഴുവൻ തൗഹീദാണന്.

അല്ാഹുവിനറെ തൗഹീദന് ്രാലിക്കുന്വരും, അതിനന് ലവണ്ി 
ല്രാരാടുന്വരും, ആ മാർഗത്ിലലക്കന് ക്ണിക്കുന്വരും, തൗഹീ
ദിനറെ വഴിയിൽ മരണം വരിക്കുകയും നചയ്ുന്വരിൽ അല്ാഹു നാ
ലമവനരയും ഉൾനപ്ടുത്നട്. (ആമീൻ)
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ഏനതാരു കാരല്യവും പ്രവർത്ിക്കുന്തിനന് മുൻ്രന് അതിനന കു
റിച്ചുള്ള അറിവന് ലനടുകയാണലല്ാ ലവണ്തന്? തൗഹീദിനറെ കാരല്യവും 
വല്യതല്യസന്തമല്. തൗഹീദന് ്രഠിക്കുന്തിനന് ഏറ്റവും വലിയ പശദ്ധ നൽ
ലകണ്തുണ്ന്. നബി -g- യും സ്വഹാബത്ും ഈ വിഷയത്ിനന് 
അലങ്ങയറ്റം മുൻഗണന നൽകിയവരായിരുന് .ു

്രതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം തൗഹീദിലലക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് 
എന് ശഹാദതന് കലിമയിലലക്കും നിരത്രം ക്ണിക്കുകയും, അതി
നറെ ല്രരിൽ നാട്ിൽ നിന്ന് ്രുറത്ാക്കനപ്ടുകയും, മദീനയിലലക്കന് 
്രാലായനം നടത്ുകയും നചയന്ത ലശഷം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 
സൂറ. മുഹമ്ദിൽ അല്ാഹു നബി -g- ലയാടന് കൽപ്ിച്ചതന് ലനാക്ക .ൂ

ُ َه ِإّلَ الّلَـه ـٰ فَاْعلَْم أَّنَهُ َل ِإلَ
“അല്ാഹു അല്ാനത ആരാധനക്കന് അർഹനായി ഒരാളുമിനല്

ന്ന് (ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്) താങ്ൾ അറിയുക.” (മുഹമ്ദന്: 19)

ലനാക്ക !ൂ തൗഹീദിനറെ ല്രരിൽ നാടും കുടുംബവും നവടിഞ് 
ഒരു സമൂഹലത്ാടാണന് -അവരുനട ലനതാവിലനാടാണന്- നിങ്ങൾ 
‘അല്ാഹുവല്ാനത ആരാധനക്കന് അർഹനായി മറ്റാരുമില് എന്ന് 
്രഠിക്കണം’ എന് കൽപ്ന വരുന്തന്! എങ്ിൽ അവർക്കന് ലശഷമു
ള്ളവർ എപത മാപതം തൗഹീദീ ്രഠനത്ിൽ പശദ്ധ ്രതിപ്ിക്കണനമ
ന്ന് ചിത്ിച്ചു ലനാക്ക !ൂ

ജീവിതത്ിൽ തൗഹീദന് ്രുലർന്ു കാണണനമന്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്
വർ ഏറ്റവും പ്രാധാനല്യമുള്ള ഈ വിഷയം ഗൗരവലത്ാനട ്രഠിക്കു
കയും, അലങ്ങയറ്റം പ്രാധാനല്യലത്ാനട പ്രാവർത്ികമാക്കുകയും 
ലവണം. അതായതന്, ഓലരാ മുസന് ലിമും ്രഠിലക്കണ് തൗഹീദും, പ്ര
വർത്ിലക്കണ് തൗഹീദുമുണ്ന്.

്രഠിബ്ണ്ട തൗഹീദ് 
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തൗഹീദിനന കുറിച്ചുള്ള ്രഠനം നിലനകാള്ളുന്തന് രണ്ന് അടി
സ്ാനങ്ങൾക്കന് ലമലാണന്. 

ഒന്ന്: തൗഹീദിന്റെ പൂർത്ീകരണത്ിനന് ആവശ്യമായ പഠനം.
അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്തന് ഇസന് ലാമി

നല ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട് വിഷയമാണന്. ദീനിനല ഏറ്റവും വിശാല
മായ വിഷയവും ഇതന് തനന്. തൗഹീദന് എന് വിഷയത്ിനന് കീഴിൽ 
-ഒരു നിലക്കന് ലനാക്കിയാൽ- ദീനിനല എല്ാ വിഷയങ്ങളും ഉൾനപ്
ടും. കാരണം അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ഉൾനക്കാള്ളാത്തായി ദീ
നിൽ ഒരു പ്രവർത്നവുമില്. കാരണം ഇസന് ലാം ദീൻ മുഴുവൻ 
യഥാർത്ഥത്ിൽ തൗഹീദന് തനന്യാണന്. എന്ാൽ;

(1) ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന് ശഹാദതന് കലിമ ്രഠിക്കുക.

(2) അല്ാഹുവിനന അവനറെ നാമഗുണവിലശഷണങ്ങളിലൂനട 
അറിയുക.

(3) അല്ാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഊട്ിയുറപ്ിക്കുന്തിനും അവ
നുള്ള ആരാധനകൾ നിഷന്കളങ്മാക്കുന്തിനും ലവണ് കാരല്യങ്ങൾ 
്രഠിക്കുക.

(4) അല്ാഹുവിനന ഏകനാലക്കണ് ഇബാദതുകൾ ഏനതല്ാമാ
നണന്ന് മനസ്ിലാക്കുക.

ഇവനയല്ാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട് വിഷയങ്ങളാകുന് .ു 
ഇവലയാലരാന്ും ഏനറ വിശദീകരിലക്കണ്താനണങ്ിലും ഒരു ചുരു
ക്ക വിവരണം താനഴ ്രറയാം.

ഒന്ാമനത് കാരല്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന് സാക്ല്യവചന
മാണന്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് ഒരാൾ ്രഠിച്ചറിയുകയും ഉൾനക്കാള്ളു
കയും നചയന്താൽ അവൻ സ്വർഗത്ിൽ ല്രാകുനമന്ന് നബി -g- 
ഉറപ്ു നൽകിയിട്ുണ്ന്.

ـُه، 
َّ
 الل

َّ
َ إاِل

َ
 إِل

َ
نَُّه ال

َ
ُم أ

َ
َعْن ُعثَْماَن، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »َمْن َماَت وَُهَو َيْعل

َنََّة« َدَخَل اجلْ
ഉഥന്മാൻ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “‘ലാ ഇലാഹ 

ഇല്ല്ാഹന്’ എന്തിനന കുറിച്ചന് അറിഞ്ു നകാണ്ാണന് ആനരങ്ിലും 
മരിക്കുന്നതങ്ിൽ അവൻ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്.” 
(മുസന് ലിം: 43)
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‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന് വാക്കിനറെ അർത്ഥവും ആശയ
വും, അതന് നിലനകാള്ളുന് അടിസ്ാന സന്തംഭങ്ങളും (റുകന്നുകൾ), 
അല്ാഹുവിങ്ൽ ഈ കലിമതന് സ്വീകരിക്കനപ്ടാൻ ലവണ് നിബന്
നകളുനമല്ാം (ശർത്വുകൾ) മനസ്ിലാക്കുന്തന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് 
്രഠിക്കുന്തിൽ ഉൾനപ്ടും. അലതാനടാപ്ം ഈ വാക്കിനറെ ലപശഷന്ഠ
തകളും മഹത്വവും, ഇഹ-്രരലലാകങ്ങളിൽ അതന് മൂലം ലഭിക്കുന് 
ലനട്ങ്ങളും ഒരാൾക്കന് ്രഠിക്കാം.

അല്ാഹുവിനന അവനറെ നാമങ്ങളിലൂനടയും ഗുണവിലശഷണ
ങ്ങളിലൂനടയും അറിയുക എന്താണന് രണ്ാമനത് കാരല്യം. അല്ാ
ഹു ആരാനണന്ന് അറിയാനത അവനന ഏകനാക്കാലനാ, അവനന 
ആരാധിക്കാലനാ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്. അവനന കുറിച്ചന് 
അറിയുക എന്താകനട്, സ്വർഗപ്രലവശനം വാഗ്ാനം നചയ്നപ്ട് 
മഹത്ായ കർമ്വുമാണന്.

 
َّ

إاِل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي اْسًما ِمائًَة  »إِنَّ هللِ  نَّ رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: 
َ
أ ِب ُهَريَْرةَ 

َ
أ َعْن 

ْحَصاَها َدَخَل اجَلنََّة«
َ
وَاِحًدا، َمْن أ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “തീർച്ച
യായും അല്ാഹുവിനന് 99 നാമങ്ങളുണ്ന്; നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിനക. 
അവ ആനരങ്ിലും ‘ഇഹന്സ്വാഅന്’ നടത്ിയാൽ അവൻ സ്വർഗ
ത്ിൽ പ്രലവശിച്ചു.” (ബുഖാരി: 2736, മുസന് ലിം: 2677)

ഹദീഥിൽ വന് ‘ഇഹന്സ്വാഅന്’ എന് ്രദം ്രഠനത്ിനറെ മൂന്ന് 
ഘട്ങ്ങനള അറിയിക്കുന് .ു

ഒന്ന്: അല്ാഹുവിനറെ നാമങ്ങൾ മന്രാഠമാക്കുക.

രണ്ന്: അവയുനട ആശയം മനസ്ിലാക്കുക.

മൂന്ന്: ആ നാമങ്ങൾ മുലഖന അല്ാഹുവിനന വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥി
ക്കുകയും, അവയുനട ആശയം ജീവിതത്ിൽ സ്വാധീനം നചലു
ത്ുന് രൂ്രത്ിൽ അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുകയും നചയ്ുക.

ഈ ്രറഞ്നതല്ാം ഗൗരവമുള്ള ്രഠനം ആവശല്യമായ തൗഹീ
ദിനറെ ഭാഗങ്ങളാണന്.

അല്ാഹുവിനറെ വിലശഷണങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുന്തും തൗഹീ
ദിൽ ഉൾനപ്ടും എന്ന് നാം ്രറഞ് .ു അവനറെ വിലശഷഗുണങ്ങൾ 
അറിയുക എന്തന് പ്ര്രഞ്സൃഷ്ിപ്ിനന് ്രിന്ിനല കാരണങ്ങളിൽ 
ഒന്ായി അല്ാഹു എണ്ണിയിട്ുണ്ന്.
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 َبْيَنُّنَ 
ُ

َْمر
ْ

ُل ال َْرِض ِمْثلَُهّنَ َيَتنَّزَ
ْ

ي َخلََق َسْبَع َسَاَواٍت َوِمَن ال ِ الّلَـهُ اّلَ

ًما ﴿١٢﴾
ْ
ٍء ِعل ٍء َقِديٌر َوأَّنَ الّلَـَه َقْد أََحاَط ِبُكِلّ َشْ لَِتْعلَُموا أَّنَ الّلَـَه َعَلٰ كُِلّ َشْ

“അല്ാഹുവാകുന്ു ഏഴന് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവ
യന്ക്കന് തുലല്യമായതും സൃഷ്ിച്ചവൻ. അവയന്ക്കിടയിൽ (അവനറെ) 
കൽ്രന ഇറങ്ങുന് .ു അല്ാഹു ഏതന് കാരല്യത്ിനും കഴിവുള്ളവനാ
കുന്ു എന്ും ഏതു വസന്തുനവയും ചൂഴന്ന്ന് അറിയുന്വനായിരി
ക്കുന്ു എന്ും നിങ്ങൾ അറിയുന്തിനന് ലവണ്ി.” (ത്വലാഖന്: 12)

അല്ാഹു എല്ാത്ിനും കഴിവുള്ളവനാനണന്ും, അവൻ 
എല്ാം അറിയുന്വനാനണന്ും നിങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുന്തിനന് ലവ
ണ്ിയാണന് ആകാശഭൂമികനള മുഴുവൻ അല്ാഹു സൃഷ്ിച്ചനതന്ന് 
ഈ ആയത്ിൽ അവൻ നനമ് അറിയിക്കുന് .ു ഇതു ല്രാനല 
അവനറെ കാരുണല്യത്ിനറെയും, മഹത്വത്ിനറെയും, പ്രതാ്രത്ിനറെ
യും വിലശഷണങ്ങൾ ്രഠിച്ചു മനസ്ിലാക്കണം. പ്രസന്തുത ്രഠനം 
തൗഹീദിനറെ ഭാഗമാനണന്തിൽ സംശയമില്.

അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചന് ഓലരാ മുസന് ലിമും ലനടുന് ഈ അറിവാ
ണന് അവനന യഥാരൂ്രത്ിൽ ഭയനപ്ടാനും, രഹസല്യത്ിലും ്രരസല്യ
ത്ിലും അല്ാഹുവിനന സൂക്ിക്കാനുമുള്ള യഥാർത്ഥ ലപ്രരണ.

بَِما  ْعَماِل 
َ
األ ِمَن  َمَرُهْم 

َ
أ َمَرُهْم، 

َ
أ إَِذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-  اللَّـِه  رَُسوُل  َكَن  قَالَْت:  َعئَِشَة،  َعْن 

َم ِمْن  يُِطيُقوَن، قَالُوا: إِنَّا لَْسنَا َكَهيْئَِتَك يَا رَُسوَل اهللِ، إِنَّ اللَّـَه قَْد َغَفَر لََك َما َتَقدَّ
ْتَقاُكْم 

َ
َر، َفيَْغَضُب َحتَّ ُيْعرََف الَغَضُب ِف وَْجِهِه، ُثمَّ َيُقوُل: »إِنَّ أ خَّ

َ
َذنِْبَك َوَما تَأ

نَا«
َ
ـِه أ

َّ
َمُكْم بِالل

َ
ْعل

َ
وَأ

ആഇശ -i- നിലവദനം: നബി -g- സ്വഹാബികലളാടന് കൽപ്ി
ക്കുകയാനണങ്ിൽ അവർക്കന് സാധല്യമാകുന് തരത്ിലുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങലള കൽപ്ിക്കാറുണ്ായിരുന്ുള്ളൂ. അലപ്ാൾ (ചിലർ) ്രറ
ഞ് :ു അല്ാഹുവിനറെ റസൂലല! ഞങ്ങൾ അങ്ങനയ ല്രാനലയല്. 
അല്ാഹു താങ്ളുനട കഴിഞ്ു ല്രായ നതറ്റുകളും, വരാനിരിക്കുന് 
നതറ്റുകളും ന്രാറുത്ു നൽകിയിരിക്കുന് .ു (ഇതന് ലകട്ാൽ) നബി 
-g- ശക്മായി -അവിടുനത് മുഖത്ന് ലദഷല്യം പ്രകടമാകുന് തര
ത്ിൽ- ലകാ്രിക്കാറുണ്ായിരുന് .ു അവിടുന്ന് ്രറയും: “നിങ്ങളിൽ 
അല്ാഹുവിനന ഏറ്റവും സൂക്ിക്കുന്തും, അവനന കുറിച്ചന് ഏറ്റ
വും അറിവുള്ളതും എനിക്കാണന്.” (ബുഖാരി: 20)
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നബി -g- ഈ ഹദീഥിൽ അല്ാഹുവിനന സൂക്ിക്കുന്തും 
അവനന കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒരുമിച്ചു ്രറഞ്തു ലനാക്ക .ൂ അവ 
രണ്ും ്രരസന്്രര്രൂരകങ്ങളാണന് എന് വല്യക്മായ സൂചന അതിലു
ണ്ന്. അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുനട അറിവും ലബാധല്യവും വർ
ദ്ധിക്കുന്തിനന് അനുസരിച്ചന് അല്ാഹുവിലനാടുള്ള അവനറെ ഭയഭ
ക്ിയും സൂക്ന്മതയും വർദ്ധിക്കുന്താണന്.

ഈമാനും ഇഖന്ലാസും വർദ്ധിപ്ിക്കുന് കാരല്യങ്ങൾ ്രഠിക്കുക 
എന്താണന് മൂന്ാമനത് വിഷയം. അല്ാഹുവിനുള്ള ആരാധന നി
ഷന്കളങ്മായി തീരുവാൻ സഹായിക്കുന് അലനകം അറിവുകൾ 
നബി -g- ്രഠിപ്ിച്ചു തന്ിട്ുണ്ന്. അല്ാഹു എനന് കാണുന്ുനണ്
ന്ും, അവൻ എനന് സദാസമയവും നിരീക്ിച്ചു നകാണ്ിരിക്കു
ന്ുനണ്ന്ുമുള്ള ചിത് അതിൽ ന്രട്താണന്. ഇതു ല്രാനല, ഈമാൻ 
വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന് അലനകം വഴികളുമുണ്ന്. ഖുർആൻ 
്രാരായണവും, അല്ാഹുവിനറെ പ്ര്രഞ്ത്ിൽ അവൻ ഒരുക്കി നവ
ച്ചിട്ുള്ള ദൃഷ്ാത്ങ്ങനള കുറിച്ചന് ചിത്ിക്കുക എന്തുനമല്ാം അവ
യിൽ ചിലതാണന്.

അല്ാഹുവിനന് നചലയ്ണ് ഇബാദതുകനള കുറിച്ചുള്ള ്രഠനമാ
ണന് നാലാമതന് ്രറഞ്തന്. ഇബാദതുകൾ വല്യതല്യസന്ത രൂ്രങ്ങളിലു
ണ്ന്. അവനയ കുറിനച്ചല്ാം സാമാനല്യധാരണ ഓലരാ മുസന് ലിമിനും 
ഉണ്ായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു കാരല്യം ഇബാദതാണന് എന് വിവ
രം ഒരാൾക്കിനല്ങ്ിൽ അവൻ -ലബാധ്രൂർവ്വമനല്ങ്ിലും- അല്ാഹു
വിനന് മാപതം അവകാശനപ്ട് ഒരു കാരല്യം അവനല്ാത്വർക്കന് സമർ
പ്ിക്കാൻ കാരണമാലയക്കാം. ഹൃദയം നകാണ്ുള്ള ഇബാദതുകളും, 
ശരീരാവയവങ്ങൾ നകാണ്ുള്ള ആരാധനകളുമുണ്ന്.

അല്ാഹുവിനന മാപതം അലങ്ങയറ്റം ഭയക്കലും, അവനിൽ മാപതം 
അലങ്ങയറ്റനത് പ്രതീക് നവക്കലും, മഹബ്ഃ (അല്ാഹുവിനന ഏറ്റ
വുമധികം സന്ലനഹിക്കൽ), തവക്കുൽ (അല്ാഹുവിനന മാപതം ഭരലമൽ
പ്ിക്കൽ), തൗബ (അല്ാഹുവിലനാടന് ന്രാറുക്കലിനന ലചാദിക്കൽ) 
എന്ിവയുനമല്ാം ഹൃദയത്ിനല ഇബാദതുകൾക്കന് ഉദാഹരണം.

അലതാനടാപ്ം പ്രാർത്ഥന (ദുആ), ഇസന്തിഗാഥ (സഹായലത
ട്ം), ബലികർമ്ം, ലനർച്ച ല്രാനല ബാഹല്യമായ ഇബാദതുകനള കുറി
ച്ചും ്രഠിക്കണം. ഇവനയല്ാം അല്ാഹുവിനന് മാപതം സമർപ്ിലക്കണ്
വയാണന്. ഇതിൽ ്രലതും -അറിവില്ാനത- ജനങ്ങളിൽ ്രലരും അല്ാ
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ഹുവല്ാത്വർക്കന് സമർപ്ിക്കുകയും, അങ്ങനന ശിർകിൽ അക
നപ്ട്ു ല്രാവുകയും നചയ്ുന്ു എന്ന് കൂടി മനസ്ിലാക്കുലമ്ാൾ 
ഇത്രം വിഷയങ്ങനള കുറിച്ചന് ്രഠിക്കുക എന്തിനറെ പ്രാധാനല്യം 
എപത മാപതമാനണന്ന് ലബാധല്യനപ്ടും.

രണ്ന്: തൗഹീദിനന് വിരുദ്ധമാകുന്വന്യ കുറിച്ുള്ള പഠനം.
തൗഹീദിനന കുറിച്ചുള്ള ്രഠനത്ിനറെ ഭാഗം തനന്യാണന് തൗ

ഹീദിനന് വിരുദ്ധമാകുന് കാരല്യങ്ങനള കുറിച്ചുള്ള ്രഠനവും. തൗഹീദാ
കുന് നന്യുനട വിരുദ്ധദിശയിൽ നിൽക്കുന് ശിർനകന് തിന്നയ 
കുറിച്ചന് അറിഞ്ിനല്ങ്ിൽ അതിൽ വീണുല്രാകാൻ വളനര സാധല്യ
തയുണ്ന്. ശിർകിനന കുറിച്ചും, എലപ്ാഴാണന് ശിർകന് സംഭവിക്കുക 
എന്ും, ശിർകിലലക്കന് നയിക്കുന് വഴികൾ ഏനതല്ാമാനണന്ും 
്രഠിക്കുന്തന് ഈ ്രറഞ്തിൽ ഉൾനപ്ടും.

ശിർകിനന കുറിച്ചുള്ള ്രഠനത്ിനറെ പ്രാധാനല്യം ലബാധല്യനപ്
ടാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനറെ ന്രാതുരീതി ്രരിലശാധിച്ചാൽ മതിയാ
കും. എപതലയാ ആയത്ുകളിൽ എത്ാണന് ശിർകന് എന്ന് അല്ാഹു 
വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന് .ു ശിർകിനറെ അ്രകടങ്ങളും, ശിർകന് നചയന്ത
വരുനട നല്യായവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറു്രടികളും, വല്യതല്യസന്ത കാലഘട്
ങ്ങളിനല മുശന് രിക്കുകളുനട ചരിപതവും, അവർക്കന് ലഭിക്കാനിരിക്കു
ന് നരകശിക്നയ കുറിച്ചുനമല്ാം അല്ാഹു ഖുർആനിൽ ്രലയിട
ത്ായി വിശദീകരിച്ചതന് കാണാം. മനറ്റാരു തിന്നയ കുറിച്ചും -വല്യഭി
ചാരനത്ലയാ ലമാഷണനത്ലയാ നകാല്രാതകനത്ലയാ കുറി
നച്ചാന്ും തനന്- ഈ രൂ്രത്ിൽ അല്ാഹു ഖുർആനിൽ വിശദീക
രിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയില്.

എത്ാണന് ശിർകന് എന്ന് ആദല്യം ്രഠിലക്കണ്തുണ്ന്. ശിർകിലല
ക്കന് എത്ിക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും, ശിർകിനറെ 
വകലഭദങ്ങളായ ലലാകമാനല്യവും (രിയാഅന്) പ്രശസന്തിലയാടുള്ള 
ആപഗഹവും അതിലലക്കന് എത്ിക്കുന് വഴികളും മനസ്ിലാലക്കണ്
തുണ്ന്. വാക്കിലും പ്രവൃത്ിയിലും സംഭവിക്കുന് ശിർകിനറെ രൂ്ര
ങ്ങളും അറിയണം. നബി -g- യുനട കാലത്ും, അവിടുലത്ക്കന് 
മുൻ്രും മുപശിക്കുകൾ ്രറഞ്ിരുന് നല്യായവാദങ്ങളും അവർക്കന് 
അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചുണ്ായിരുന് വിശ്വാസവും ്രഠിലക്കണ്തു
ണ്ന്. ശിർകിലനാടന് ലചർന്ു നിൽക്കുന് വിഷയങ്ങളായ കുൈന്റും, 
അതിനറെ ഇനങ്ങളും, നിൈാഖും (ക്രടവിശ്വാസം), നിലഷധവും 
(ഇൽഹാദും) ബന്മുള്ള മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളാണന്.
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 ِف الِْسَلِم َمْن 
َ
َما ُتنَْقُض ُعَرى الِْسَلِم ُعْرَوةً ُعْرَوةً إَِذا نََشأ اِب: إِنَّ قَاَل ُعَمُر ْبُن الَطَّ

 َيْعرُِف اجلَاِهِليََّة.
َ

ل
ഉമർ -h- ്രറഞ് :ു “ജാഹിലിയ്തന് (ഇസന് ലാമിനന് മുൻ്രുള്ള ്രിഴ

ച്ച കാലഘട്ം) എത്ാനണന്ന് അറിയാത് ഒരു സമൂഹം വളർന്ു 
വന്ാലാണന് ഇസന് ലാമിനറെ കണ്ണികൾ ഓലരാലന്ാലരാന്ായി അഴി
ഞ്ു ല്രാവുക.”

എപതലയാ ല്രർ വല്യഭിചാരവും നകാല്രാതകവും ലമാഷണവുനമ
ല്ാം വൻ്രാ്രങ്ങളായി മനസ്ിലാക്കുകയും, അതിൽ നിന്ന് വിട്ു
നിൽക്കുകയും നചയ്ുന് ;ു എന്ാൽ ശിർകിനന കുറിച്ചുള്ള അറിവി
ല്ായന്മ കാരണത്ാൽ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന് ്രല 
പ്രവർത്നങ്ങളും -ദീനിൽ ന്രട്താനണന് ധാരണയിൽ- വളനര 
താൽ്രരല്യലത്ാനടയും ആപഗഹലത്ാനടയും നചയ്ുന്തന് കാണാം. 
അവർക്കന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന് ഗുരുതരമായ ്രിഴവിനറെ കാരണമാ
ണന് ഉമർ -h- വിനറെ വാക്കിൽ നാം കണ്തന്.

തൗഹീദന് ്രഠിക്കുക എന്തന് എപത മാപതം വിശാലമായ വിശയ
മാനണന്ന് ലബാധല്യനപ്ടുന്തിനും, അതന് ്രഠിക്കുന്തിനായി തയ്ാ
നറടുലപ്ാനടയും അതിയായ താല്പരല്യലത്ാനടയും മുഅന്മിനീങ്ങൾ 
ഒരുങ്ങുന്തിനും ലവണ്ിയാണന് ഇപതയും ്രറഞ്തന്. ഇവിനട ്രരാ
മർശിക്കനപ്ട് ഓലരാ വിഷയങ്ങളും ്രഠിക്കാൻ അല്ാഹു നമുക്കന് 
തൗൈീഖന് നൽകുമാറാകനട്. (ആമീൻ).

പ്രവർതിബ്ണ്ട തൗഹീദ്

്രഠിച്ചറിയുന് തൗഹീദന് പ്രാവർത്ികമാക്കുക എന്തന് അടു
ത് ഘട്മാണന്. ്രഠിച്ചതന് പ്രവർത്ിച്ചിനല്ങ്ിൽ അതന് നകാണ്ന് യാ
നതാരു ഉ്രകാരവും ്രരലലാകത്ന് ഉണ്ാകുന്തല്. തൗഹീദന് പ്രാവർ
ത്ികമാക്കുക എന്തിനന മൂന്ന് ഘട്ങ്ങളായി തിരിക്കാം.

ഒന്ന്: തൗഹീദിന്റെ അടിത്റ പൂർത്ീകരിക്ുക.
അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും അവനന് ്രുറനമയുള്ളവ

നര ആരാധിക്കുന്തന് ്രൂർണ്ണമായും ഉല്രക്ിക്കുക എന്താണന് തൗ
ഹീദിനറെ അടിത്റ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. ഇസന് ലാമിലലക്കന് 
പ്രലവശിക്കുന് ഏനതാരു വല്യക്ിയും ഒന്ാമതായി ഈ അടിത്റ 
അംഗീകരിച്ചും ്രാലിച്ചും നകാണ്ാണന് ഈ ദീനിനന ്രുൽകുന്തന്.
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ُسوًل أَِن اْعبُُدوا الّلَـَه َواْجَتنِبُوا الطَّاُغوَت ۖ ٍة ّرَ َولََقْد َبَعْثنَا ِف كُّلِ أُّمَ
“തീർച്ചയായും ഓലരാ സമുദായത്ിലും നാം റസൂലിനന നി

ലയാഗിച്ചിട്ുണ്ന് . നിങ്ങൾ അല്ാഹുനവ ഇബാദതന് നചയ്ുകയും, ത്വാ
ഗൂതുകനള നവടിയുകയും നചയ്ണം എന്ന് (പ്രലബാധനം നചയ്ുന്
തിനന് ലവണ്ി.)” (നഹന്ൽ: 36)

രണ്ന് കാരല്യങ്ങളുമായാണന് അല്ാഹു നബിമാനര നിലയാഗിച്ചതന് 
എന്ന് ഈ ആയത്ന് അറിയിക്കുന് .ു

ഒന്ന്: അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക. രണ്ന്: അല്ാഹു
വിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ ഉല്രക്ിക്കുക.

ഈ രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങൾ തനന്യാണന് തൗഹീദിനറെ അടി
ത്റ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. ദീനിനറെ ്രരപ്രധാനമായ 
അടിസ്ാനമാണിതന്. ഇക്കാരല്യത്ിൽ സംഭവിക്കുന് അബദ്ധം ദീ
നിൽ ഒരാനള ബാധിക്കാവുന് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ്രിഴവാണന്.

അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തന് ആനരങ്ിലും ഉല്രക്ിക്കുക
ലയാ, അല്ാഹുവല്ാത്വർക്കന് ആരാധന നൽകുന്തന് അനുവദനീ
യമാനണന്ന് വിശ്വസിക്കുകലയാ, അവനന് ്രുറനമയുള്ളവർക്കന് ആരാ
ധനകളിൽ ഏനതങ്ിലും ചിലതന് സമർപ്ിക്കുകലയാ നചയന്താൽ 
അലതാനട അയാൾ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രായിരിക്കുന് .ു

തൗഹീദിനറെ ഈ അടിസ്ാനം ്രൂർത്ീകരിച്ചവർക്കുള്ള പ്രതി
ൈലം മഹത്രമാണന്. അവർ ഒരിക്കലും നരകത്ിൽ ശാശ്വതരാകില് 
എന്താണതന്. തൗഹീദിനറെ ഈ അടിത്റനയ നശിപ്ിക്കുന് ശിർ
ലകാ (ബഹുഫദവാരാധന) കുൈന് ലറാ (നിലഷധം) ല്രാലുള്ളതിൽ താ
നഴയുള്ള തിന്കൾ അവർ നചയന്തിട്ുനണ്ങ്ിൽ ഒന്നല്ങ്ിൽ അല്ാ
ഹു അവർക്കന് ന്രാറുത്ു നൽകിലയക്കാം -റഹ്മാനായ റബ്ന് അവ
നറെ കാരുണല്യം നമുക്കന് ലമൽ വർഷിക്കനട്-. അനല്ങ്ിൽ അവനര നി
ശ്ചിത കാലാവധി വനര നരകത്ിൽ ശിക്ിച്ചതിനന് ലശഷം ്രിന്ീടന് 
അവനറെ കാരുണല്യത്ാൽ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിപ്ിക്കുന്താണന്. 
-അല്ാഹു നാലമവനരയും നരകത്ിൽ നിന്ന് കാത്ുരക്ിക്കനട്-.

بِِه 
ْ
ل
َ
ـُه، َوِف ق

َّ
 الل

َّ
َ إاِل

َ
اَل الَ إِل

َ
نٍَس، َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »َيُْرُج ِمَن انلَّارِ َمْن ق

َ
َعْن أ

ةٍ ِمْن  بِِه َوْزُن بُرَّ
ْ
ل
َ
ـُه، َوِف ق

َّ
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َّ
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َ
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َ
َوْزُن َشِعَيةٍ ِمْن َخْيٍ، َوَيُْرُج ِمَن انلَّارِ َمْن ق

ةٍ ِمْن َخْيٍ« بِِه َوْزُن َذرَّ
ْ
ل
َ
ـُه، َوِف ق

َّ
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َّ
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َ
اَل الَ إِل

َ
َخْيٍ، َوَيُْرُج ِمَن انلَّارِ َمْن ق
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അനസന് -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാ
ഹന് എന്ന് ്രറഞ്വർ നരകത്ിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു വരുന്താണന്; അവ
നറെ ഹൃദയത്ിൽ ഒരു ലഗാതമ്ന് മണിലയാളം നന്നയങ്ിലും ഉനണ്
ങ്ിൽ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന്ന് ്രറഞ്വർ നരകത്ിൽ നിന്ന് ്രുറ
ത്ു വരുന്താണന്; അവനറെ ഹൃദയത്ിൽ ഒരു ലചാളമണിലയാളം 
നന്യുനണ്ങ്ിൽ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന് എന്ന് ്രറഞ്വർ നരക
ത്ിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു വരുന്താണന്; അവനറെ ഹൃദയത്ിൽ ഒരു നച
റിയ ഉറുമ്ിലനാളം നന്യുനണ്ങ്ിൽ.” (ബുഖാരി: 44, മുസന് ലിം: 193)

തൗഹീദിനറെ അടിത്റനയ കുറിച്ചാണന് ഈ ഹദീഥിൽ ്രരാമർ
ശിച്ചിരിക്കുന്തന് എന്തിൽ സംശയമില്. ശിർകന് നചയന്തവർ നരക
ത്ിൽ ശാശ്വതരാനണന്ന് ഖുർആനിൽ വല്യക്മായി വന്ിട്ുണ്ന്. 
എന്ാൽ ശിർകിൽ താനഴയുള്ള തിന് നചയന്തവർ -തൗഹീദിനറെ 
അടിസ്ാനം അവർ ്രൂർത്ീകരിച്ചിട്ുനണ്ങ്ിൽ- അവർ നരക
ത്ിൽ പ്രലവശിച്ചാലും -എനന്ങ്ിലുനമാരിക്കൽ- സ്വർഗത്ിൽ പ്ര
ലവശിക്കുന്താണന് എന്ന് ഈ ഹദീഥന് ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് .ു

തൗഹീദിനറെ ഈ അടിത്റ ശരിയായാൽ അലതാനട അവസാ
നിക്കുന്ില് തൗഹീദുമായുള്ള ബന്ം. മറിച്ചന് ഈ ഘട്ം ്രൂർത്ീകരി
ച്ച ലശഷം തൗഹീദിനന വളർത്ുകയും ്രരില്രാശിപ്ിക്കുകയും നച
ലയ്ണ്തുണ്ന്. ഒരു വടവൃക്ം അതിനറെ ലവരിൽ നിന്ന് വളർന്ുയർ
ന്തു ല്രാനല, തൗഹീദന് അതിനറെ ശാഖകളും ൈലങ്ങളുമായി ഉയർ
ന്ു നിൽക്കണം. അതാണന് തൗഹീദിനറെ പ്രാവർത്ികരൂ്രം മൂന്ന് 
ഘട്ങ്ങളാനണന്ന് തുടക്കത്ിൽ നാം ്രറഞ്ു നവച്ചതന്.

രണ്ന്: നിർബന്ധമായ തൗഹീദന് പൂർത്ീകരിക്ുക.
അല്ാഹു നിർബന്മാക്കിയ കൽപ്നകൾ പ്രവർത്ിക്കുക

യും, അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ (ഹറാമായ) കാരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കു
കയും നചയ്ുക എന്താണന് നിർബന്മായ തൗഹീദന് (ْوِحيــُد  التَّ
.എന്തിനറെ ഉലദ്ദശം (الَواِجُب

അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരവും സകാത്ും റമദാനിനല ലനാ
മ്ുനമല്ാം നിർബന്മായ കൽപ്നകളിൽ ന്രട്താണന്; അവനയ
ല്ാം അല്ാഹു കൽപ്ിച്ചതു ല്രാനല പ്രാവർത്ികമാക്കുക. നിഷിദ്ധ
മാക്കിയ (ഹറാമായ) കാരല്യങ്ങളിൽ ന്രട്താണന് വല്യഭിചാരവും നകാല
്രാതകവും ലമാഷണവും ്രരദൂഷണവും ല്രാലുള്ള തിന്കൾ. അവ 
്രൂർണ്ണമായും ഉല്രക്ിക്കുക. ഇലതാനട നിർബന്മായ തൗഹീദന് 
്രൂർത്ിയായിരിക്കുന് .ു
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തൗഹീദിനറെ ഈ ഘട്ം നിറലവറ്റിയവർക്കുള്ള പ്രതിൈലം അതി
മഹത്രമായ സ്വർഗമാണന്. അയാൾ ഒരിക്കലും നരകത്ിൽ പ്രലവ
ശിക്കനപ്ടുകയില്. നരകത്ിൽ കടലക്കണ്ി വരില് എന് നിർഭയ
ത്വം അത്ല്യനാളിൽ അല്ാഹു അയാൾക്കന് നൽകുന്താണന്.

ٍْد ثَائَِر 
َ

ْهِل ن
َ
 رَُسوِل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- ِمْن أ

َ
َحَة ْبَن ُعبَيِْد اللَّـِه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِل

ْ
َعْن َطل

ُل َعِن الِْسلَِم، 
َ
ِس، يُْسَمُع َدوِيُّ َصْوتِِه َولَ ُيْفَقُه َما َيُقوُل، َحتَّ َدنَا، فَإَِذا ُهَو يَْسأ

ْ
أ الرَّ

َّ َغْيَُها؟ قَاَل:  ِة« َفَقاَل: َهْل َعَ
َ
ْيل

َّ
وَاٍت ِف اَلوِْم وَالل

َ
ُْس َصل َفَقاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »خَ

َّ َغْيُهُ؟ قَاَل:  َع« قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »َوِصَياُم َرَمَضاَن« قَاَل: َهْل َعَ ْن َتَطوَّ
َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

َّ َغْيَُها؟ قَاَل:  َكةَ، قَاَل: َهْل َعَ ُ رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- الزَّ
َ

َع« قَاَل: وََذَكَر ل ْن َتَطوَّ
َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

ْنُقُص، 
َ
ِزيُد َعَ َهَذا َولَ أ

َ
ْدبََر الرَُّجُل وَُهَو َيُقوُل: َواللَّـِه لَ أ

َ
َع« قَاَل: فَأ ْن َتَطوَّ

َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

َح إِْن َصَدَق«
َ
ل
ْ
ف
َ
قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »أ

ഒരിക്കൽ നബി -g- യുനട അരികിൽ ഒരു മനുഷല്യൻ വന് .ു 
ഇസന് ലാമിനന കുറിച്ചന് അയാൾ ലചാദിച്ചറിഞ് .ു നിർബന് നിസന്കാ
രവും സകാത്ും ലനാമ്ുനമല്ാം നബി -g- അയാൾക്കന് ്രറഞ്ു 
നകാടുത് .ു ഉലദ്ദശിക്കുനന്ങ്ിൽ സുന്ത്ായ കർമ്ങ്ങൾ പ്രവർ
ത്ിക്കാം എലന്ാർമ്നപ്ടുത്ി. തിരിച്ചു ല്രാകുലമ്ാൾ അയാൾ 
്രറഞ്ു നകാണ്ിരുന് :ു “ഈ ്രറഞ്തിൽ ഞാൻ അധികരിപ്ി
ക്കുകലയാ കുറക്കുകലയാ ഇല്.” അയാനള ലനാക്കിനക്കാണ്ന് നബി 
-g- ്രറഞ് :ു “അവൻ സതല്യമാണന് ്രറഞ്നതങ്ിൽ വിജയിച്ചിരി
ക്കുന് .ു” (ബുഖാരി: 46, മുസന് ലിം: 11 [ആശയവിവർത്നം])

നിർബന് കർമ്ങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുകയും, നിഷിദ്ധമാക്കനപ്
ട് കാരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്താൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചിരിക്കു
ന്ു എന്ന് നബി -g- ്രറഞ്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്കന് സ്വർഗം ലഭി
ക്കും എന്ന് മനസ്ിലാക്കാവുന്താണന്. അലതാനടാപ്ം നരകത്ിൽ 
അയാൾ തീർത്ും പ്രലവശിക്കുന്തനല്ന്ും മനസ്ിലാക്കാം; കാര
ണം നരകത്ിൽ പ്രലവശിക്കനപ്ട്ാൽ അതന് ്രൂർണ്ണവിജയമാനണ
ന്ന് ്രറയുക സാധല്യമല്ലല്ാ?

ഖുർആനിൽ ്രലയിടത്ും സ്വർഗപ്രലവശനനത് കുറിച്ചന് വിജ
യം എന്ന് വിലശഷിപ്ിക്കുകയും നചയന്തിട്ുണ്ന്. അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

َجنََّة فََقْد فَاَز ۗ
ْ
فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل ال
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“ആർ നരകത്ിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്നപ്ടുകയും സ്വർഗ
ത്ിൽ പ്രലവശിപ്ിക്കനപ്ടുകയും നചയ്ുന്ുലവാ അവനാണന് വിജ
യം ലനടുന്തന് .” (ആലു ഇംറാൻ: 185)

നിർബന്മായ തൗഹീദന് ്രൂർത്ീകരിച്ചാലും തൗഹീദന് അവസാ
നിക്കുന്ില്. മൂന്ാമനത്യും അവസാനനത്യും ഘട്ം തൗഹീദി
നറെ സമ്ൂർണ്ണമായ ്രൂർത്ീകരണമാണന്.

മൂന്ന്: സുന്ത്ായ തൗഹീദന് പൂർത്ീകരിക്ുക.
ലമനല വിശദീകരിച്ച നിർബന്മായ തൗഹീദന് ്രൂർത്ീകരിച്ചതി

നനാപ്ം സുന്ത്ായ കർമ്ങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രാവർത്ികമാക്കുക
യും, അതിൽ ശക്മായി ്രരിപശമിക്കുകയും, ഇസന് ലാം നിരുത്ാഹ
നപ്ടുത്ിയ (മപകൂഹായ) കാരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും, അല്ാഹു
വിലനാടുള്ള അയാളുനട ഭരലമൽപ്ിക്കൽ അലങ്ങയറ്റം ്രൂർണ്ണമാവു
കയും നചയന്താൽ അതന് സുന്ത്ായ (ഐഛികമായ) തൗഹീദിനറെ 
( َحبُّ ْوِحيُد املُْستَ .രൂർത്ീകരണമാണന്് (التَّ

ഈ ്രറഞ്തന് ്രൂർത്ീകരിക്കാൻ ശക്മായ ്രരിപശമം ആവ
ശല്യമാണന്. തൗഹീദിനറെ ഈ ഘട്ത്ിലലക്കന് ഒരാൾ എത്ുന്ലതാനട 
അവൻ അല്ാഹുവിനറെ ്രരി്രൂർണ്ണ അടിമയായി മാറുന്തന് 
കാണാം. അയാളുനട ഹൃദയം അല്ാഹുവിൽ മാപതം ഭരലമൽപ്ിക്കു
കയും, അവനറെ കൽപ്നകൾ ഒന്ു ല്രാലും വിനട്ാഴിയാനത നിറലവ
റ്റാൻ അയാൾ പശമിക്കുകയും നചയ്ുന്തന് കാണാം.

സുന്ത്ായ തൗഹീദന് ്രൂർത്ീകരിച്ചവർക്കുള്ള പ്രതിൈലമാക
നട്, സമാനതകളില്ാത്താണന്.

ًفا بَِغْيِ 
ْ
ل
َ
ِت َسْبُعوَن أ مَّ

ُ
نَّ رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »يَْدُخُل اجَلنََّة ِمْن أ

َ
َعْن ابِْن َعبَّاٍس: أ

وَن«
ُ ُوَن، وََعَ َربِِّهْم َيَتَوكَّ وَن، َوالَ َيَتَطيَّ

ُ
ِيَن الَ يَْسَتْق

َّ
ِحَساٍب، ُهُم ال

ഇബന് നു അബ്ാസന് -k- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു ‘എനറെ 
ഉമ്ത്ിൽ നിന്ന് എഴു്രതിനായിരം ല്രർ വിചാരണലയാ ശിക്ലയാ 
കൂടാനത സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്. (തനിക്കന് ലവണ്ി) 
മപത്ിച്ചു തരാൻ (മറ്റുള്ളവലരാടന്) ആവശല്യനപ്ടുകലയാ, ശകുനം ലനാ
ക്കുകലയാ നചയ്ാത്, തങ്ങളുനട റബ്ായ അല്ാഹുവിൽ ഭരലമൽ
പ്ിച്ചവരാണന് അവർ.” (ബുഖാരി: 6472)

അത്ല്യനാളിൽ സ്വർഗത്ിൽ ഉന്തമായ ്രദവി ലഭിക്കുക എന്
തിനനല്ാം ്രുറനമ, മനുഷല്യനരല്ാം അല്ാഹുവിനറെ വിചാരണനയ 
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ഭയക്കുന് ലവളയിൽ യാനതാരു വിചാരണലയാ എനത്ങ്ിലുനമാരു 
ശിക്ലയാ ഭയനപ്ലടണ്തില്ാനത ്രരി്രൂർണ്ണ നിർഭയത്വലത്ാനട 
അവർ സ്വർഗത്ിലലക്കന് ആനയിക്കനപ്ടുന്താണന്. മഹത്രമായ 
ആ പ്രതിൈലം ലഭിക്കുന് ഭാഗല്യവാന്ാരിൽ അല്ാഹു നാലമവനരയും 
ഉൾനപ്ടുത്നട്. (ആമീൻ)

തൗഹീദിനറെ പ്രധാനനപ്ട് മൂന്ന് ഘട്ങ്ങനള കുറിച്ചാണന് നാം ചു
രുങ്ങിയ രൂ്രത്ിൽ ഇവിനട വിവരിച്ചതന്. തൗഹീദിനറെ വിശാലത
യും, ദീൻ മുഴുവൻ തൗഹീദിൽ ഉൾനപ്ടുന്ുനവന്ും ലബാധല്യമാകു
ന്തിനാണന് ഇപതയും എഴുതിയതന്. തൗഹീദിനറെ ഈ ഓലരാ ഘട്വും 
വിശദമായ വിശദീകരണം ആവശല്യമുള്ള കാരല്യങ്ങളാണന്.
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അല്ാഹുവിനന് മാപതം അർഹതനപ്ട് കാരല്യങ്ങളിൽ അവനന 
ഏകനാക്കുക എന്താണലല്ാ തൗഹീദിനറെ ഉലദ്ദശം. അല്ാഹുവി
നറെ ഏകത്വം ഒരാൾ പ്രഖല്യാ്രിക്കുകയും സ്ിരീകരിക്കുകയും നച
യ്ുന്ലതാനടാപ്ം, അവനറെ ഏകത്വത്ിനന് വിരുദ്ധമാകുന് കാരല്യങ്ങ
നള അവൻ തള്ളിപ്റയുകയും നിലഷധിക്കുകയും നചലയ്ണ്തുണ്ന്. 
ഈ രണ്ന് കാരല്യങ്ങൾ -അതായതന് ഏകത്വം സ്ിരീകരിക്കലും, അതി
നന് വിരുദ്ധമായതന് നിലഷധിക്കലും- തൗഹീദിനറെ ഏറ്റവും ഗൗരവനപ്
ട് രണ്ന് സന്തംഭങ്ങളാണന്.

ഉദാഹരണത്ിനന് അല്ാഹു മാപതമാണന് എനന് സൃഷ്ിച്ചനത
ന്ും, അവൻ മാപതമാണന് എനറെ ഉടമസ്നനന്ും അംഗീകരിക്കുക
യും സ്ാ്രിക്കുകയും നചയ്ുന് വല്യക്ി അതിനന് വിരുദ്ധമാകുന് 
എല്ാ കാരല്യനത്യും നിലഷധിക്കുന്വനായിരിക്കണം. അല്ാഹു 
മാപതമാണന് എനറെ റബ്ന് എന്ന് ്രറയുലമ്ാൾ, അവനന് ്രുറനമ ഒരാ
ളും എനറെ റബ്ല് എന് നിലഷധം കൂടി ഒപ്മുണ്ായിരിക്കണം 
എന്ന് ചുരുക്കം.

അല്ാഹു മാപതമാണന് എനറെ ആരാധല്യനനന്ും, അവനന മാപതലമ 
ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ും ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ുനണ്
ങ്ിൽ സ്വാഭാവികമായും അവനറെ ഈ വിശ്വാസത്ിനന് എതിരാകുന് 
സർവ്വതിനനയും അവൻ നിലഷധിച്ചിരിക്കണം. അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ 
ആരാധന നൽകനപ്ടുന് വസന്തുക്കൾ അതിനന് അർഹരനല്ന്ും, 
അല്ാഹുവല്ാത് ഒരാനള ആരാധിക്കുന്തന് എനറെ വിശ്വാസത്ിനന് 
കടകവിരുദ്ധമാനണന് ലബാധല്യവും അവനുണ്ായിരിക്കണം.

ഈ രണ്ന് അടിത്റകനള ്രണ്ിതന്ാർ തൗഹീദിനറെ സന്തംഭ
ങ്ങളാണന് എന്ന് വിലശഷിപ്ിച്ചതന് കാണാം. ഒന്ാമനത് അടിസ്ാ
നം അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം സ്ിരീകരിക്കലാനണങ്ിൽ (ــاُت َب  إِثْ

ِة يَّ രണ്ാമനത് അടിസ്ാനം അതിനന് വിരുദ്ധമാകുന് സർവ്വ ,(الَوْحَدانِ
തിനനയും നിലഷധിക്കലാണന് (يــِك ْشِ التَّ ْفــُي  ഇവ രണ്ും കൂടിലച്ചരു .(نَ
ലമ്ാൾ മാപതലമ തൗഹീദന് ശരിയാവുകയുള്ളൂ.

XuloZv; c@v kvXw`§Ä
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ഇസന് ലാമിലലക്കന് പ്രലവശിക്കുലമ്ാൾ തനന് അല്ാഹു ഈ 
രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങനള കുറിച്ചന് ഓലരാ വല്യക്ിനയയും ഓർമ്നപ്ടു
ത്ുന്ുണ്ന്. ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന് ശഹാദതന് കലിമയിലൂനട
യാണതന്.

തൗഹീദിനറെ ഈ വാചകം തുടങ്ങുന്തന് സർവ്വ ആരാധല്യന്ാനര
യും നിലഷധിച്ചു നകാണ്ും, തള്ളിപ്റഞ്ു നകാണ്ുമാണന്. ‘ലാ 
ഇലാഹ’ (َه എന് വാക്കിനറെ അർത്ഥം ഒരു ആരാധല്യനുമിനല്ന്ാ (َل إِلَ
ണന്. അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള സർവ്വ ആരാധന്ാനരയും തള്ളിപ്റ
യുകയാണന് ഈ വാക്കുകളിലൂനട. ലശഷം ‘ഇല്ല്ാഹന്’ (ــُه ـ  എന് (إِلَّ اللَّ
വാക്കിലൂനട അല്ാഹു മാപതലമ ആരാധല്യനായുള്ളൂ എന് ഏകത്വം 
സ്ിരീകരിക്കുകയും ഊട്ിയുറപ്ിക്കുകയും നചയ്ുന് .ു

ഖുർആനിൽ ധാരാളം ആയത്ുകളിൽ നിലഷധവും സ്ിരീകര
ണവും ഒരുമിച്ചു ലചരുന് ഈ രീതി ആവർത്ിക്കനപ്ട്തായി 
കാണാം. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പശദ്ധിക്കുക.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

َقٰى َل انِفَصاَم َلَا ۗ
ْ

ُوث
ْ
َوِة ال ُعْ

ْ
فُْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمن ِبالّلَـِه فََقِد اْسَتْمَسَك ِبال

ْ
فََمن َيك

“ആനരങ്ിലും (അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്) ‘ത്വാ
ഗൂത ’ുകനള നിലഷധിക്കുകയും, അല്ാഹുവിൽ മാപതം വിശ്വസിക്കുക
യും നചയന്താൽ അവൻ ഉറപ്ുള്ള ്രാശത്ിൽ മുറുനക ്രിടിച്ചിരി
ക്കുന് .ു അതന് ന്രാട്ിലപ്ാകുന്തല്.” (ബഖറ: 256)

രണ്ന് കാരല്യങ്ങൾ പ്രാവർത്ികമാക്കിയാൽ അവൻ ഉറപ്ുള്ള 
്രാശത്ിൽ -അതായതന് ഇസന് ലാം ദീനിൽ- മുറുനക ്രിടിച്ചിരിക്കുന്ു 
എന്ാണന് ഈ ആയത്ിൽ അല്ാഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്തന്. ഒന്ാമ
നത് കാരല്യം അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന് ത്വാഗൂതുക
നള നിലഷധിക്കുക എന്താനണങ്ിൽ, രണ്ാമനത് കാരല്യം അല്ാ
ഹുവിൽ മാപതം വിശ്വസിക്കലാണന്.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ُسوًل أَِن اْعبُُدوا الّلَـَه َواْجَتنِبُوا الطَّاُغوَت ٍة ّرَ َولََقْد َبَعْثنَا ِف كُِلّ أُّمَ

“തീർച്ചയായും എല്ാ ജനതയിലലക്കും നാം റസൂലുകനള അയ
ച്ചിരിക്കുന് ;ു നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, 
(അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്) ‘ത്വാഗൂത ’ുകനള നവടി
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യുകയും നചയ്ൂ (എന്ന് ്രറഞ്ു നകാണ്ന്).” (നഹന് ൽ: 36)

അല്ാഹു എല്ാ ജനതകളിലലക്കും നബിമാനര അയച്ചതന് രണ്ന് 
കാരല്യങ്ങൾ നകാണ്ാനണന്ന് ഈ ആയത്ന് അറിയിക്കുന് .ു ഒന്ന്: 
അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കലാണന്. രണ്ന്: അല്ാഹുവിനന് ്രുറ
നമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ ഉല്രക്ിക്കലാണന്.

നബിമാനരല്ാം ആദല്യം ക്ണിച്ചതന് തൗഹീദിലലക്കാനണന്ന് നമു
ക്കറിയാം; അവർ ്രറഞ് തൗഹീദന് ഈ രണ്ന് അടിത്റകളായിരുന്ു 
ഉൾനക്കാണ്ിരുന്തന് എന്ന് ഈ ആയതിലൂനട നമുക്കന് ലബാധല്യനപ്ടു
കയും നചയ്ുന് .ു

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ُ ُه
ْ

ٍه َغي ـٰ ْن ِإلَ َيا َقْوِم اْعبُُدوا الّلَـَه َما لَُكم ِمّ

“എനറെ ജനങ്ങലള! നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധി
ക്കുക. അവനന് ്രുറനമ നിങ്ങൾക്കന് ഒരു ആരാധല്യനുമില്.” (അഅന്റാ
ൈന്: 59)

നബിമാരിൽ ്രലരും ഒരു ല്രാനല ്രറഞ്തായി അല്ാഹു 
അറിയിച്ച വാക്കുകളാണന് ലമനലയുള്ള ആയത്ിലുള്ളതന്. നൂഹന് 
നബിയും -m-, ഹൂദന് നബിയും -m-, സ്വാലിഹന് നബിയും -m-, ശു
ഐബന് നബിയും -m- ഇലത വാക്കുകൾ തനന് യാനതാരു മാറ്റവു
മില്ാനത ്രറഞ്തായി ഖുർആനിനല അവരുനട ചരിപതവിവരണ
ങ്ങളിൽ കാണാം.

പശദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ നാം മനസ്ിലാക്കിയ തൗഹീദിനറെ രണ്ന് 
അടിസ്ാനങ്ങൾ ഇവയിലും കാണാം. ‘നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാ
പതം ആരാധിക്ക ’ൂ എന് കൽപ്ന അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം സ്ിരീ
കരിക്കാനും, ‘അവനന് ്രുറനമ മനറ്റാരു ആരാധല്യനും നിങ്ങൾക്കില്’ 
എന് വാക്കുകൾ അവനറെ ഏകത്വത്ിനന് വിരുദ്ധമാകുന് കാരല്യങ്ങ
നള നിലഷധിക്കാനും ഓർമ്നപ്ടുത്ുന് .ു

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ِن فَِإّنَهُ 
َ

ي فَطَر ِ ا َتْعبُُدوَن ﴿٢٦﴾ ِإّلَ اّلَ ّمَ اءٌ ِمّ
َ

 ِلَِبيِه َوَقْوِمِه ِإّنَنِي َبر
ُ
اِهمي

َ
 َقاَل ِإْبر

ْ
َوِإذ

ِديِن ﴿٢٧﴾ َسَيْ

“ഇപബാഹീം തനറെ ്രിതാവിലനാടും തനറെ ജനങ്ങലളാടും ്രറ
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ഞ് സന്ദർഭം; ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്വയിൽ നിനന്ല്ാം 
ഒഴിവാകുന് ;ു എനന് സൃഷ്ിച്ചവനനാഴിനക. അവൻ എനിക്കന് ലനർ
വഴി കാണിക്കുന്താണന്.” (സുഖന്റുൈന്: 26-27)

തൗഹീദീ മാർഗത്ിനറെ ലനതാവായ ഇപബാഹീം നബി -m- 
തനറെ ജനങ്ങലളാടന് രണ്ന് കാരല്യങ്ങൾ ്രറഞ്തായി ഈ ആയത്ന് 
നനമ് ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് .ു

ഒന്ന്: നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്വയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാണന്; 
അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ നിലഷധിക്കുക 
എന് തൗഹീദിനറെ ഒന്ാമനത് സന്തംഭമാണന് അതിലുള്ളതന്.

രണ്ന്: എനന് സൃഷ്ിച്ചവനായ അല്ാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴി
വല്; മറിച്ചന് അവനന മാപതലമ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ാ
ഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന് തൗഹീദിനറെ രണ്ാമനത് 
അടിസ്ാനമാണന് അതിലുള്ളതന്.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ُْم  َدمُوَن ﴿٧٦﴾ فَِإّنَ
ْ
َق

ْ
ا كُنُتْ َتْعبُُدوَن ﴿٧٥﴾ أَنُتْ َوآَباُؤكُُم ال أَْيُت ّمَ

َ
َقاَل أَفَر

َعالَِميَ ﴿٧٧﴾
ْ
َعُدّوٌ ِلّ ِإّلَ َرّبَ ال

“ഇപബാഹീം ്രറഞ് :ു “നിങ്ങൾ അലപ്ാൾ നിങ്ങൾ ആരാധി
ച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന്തന് എത്ിനനയാനണന്ന് നിങ്ങൾ ചിത്ിച്ചു ലനാ
ക്കിയിട്ുലണ്ാ? നിങ്ങളും നിങ്ങളുനട ്രൂർവ്വ്രിതാക്കളും (ആരാധി
ക്കുന്വ); അവനയല്ാം എനറെ ശപതുക്കളാകുന്ു ലലാകങ്ങളുനട 
രക്ിതാവായ അല്ാഹു ഒഴിനക” (ശുഅറാഅന്: 75-77)

ഇപബാഹീം നബി -m- യുനട തനന് ചരിപതത്ിൽ നിന്ന് അല്ാ
ഹു പ്രാധാനല്യലത്ാനട ഓർമ്നപ്ടുത്ിയ മനറ്റാരു ഉ്രലദശമാണന് ഈ 
ആയത്ുകളിലും ഉള്ളതന്. ‘നിങ്ങളും നിങ്ങളുനട ്രിതാക്കളും ആരാധി
ക്കുന്വനയല്ാം എനറെ ശപതുക്കളാകുന് ’ു എന് പ്രഖല്യാ്രനം അല്ാ
ഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള ആരാധല്യവസന്തുക്കലളാടുള്ള കടുത് നിലഷധ
നത്യാണന് അറിയിക്കുന്തന് എങ്ിൽ നതാട്ടുത് വചനം ‘ലലാകങ്ങ
ളുനട രക്ിതാവായ അല്ാഹുവിനുള്ള ആരാധന’ അന്സിഗന്ധമായി 
സ്ാ്രിക്കുകയും സ്ിരീകരിക്കുകയും നചയ്ുന് .ു

ഈ രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങളും വിശദമായി പഗഹിക്കുകയും, മന
സ്ിൽ ഉറപ്ിക്കുകയും നചലയ്ണ്തുണ്ന്. കാരണം ഇവ രണ്ും തീർ
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ത്ും ്രരസന്്രര്രൂരകങ്ങളാണന്. ഇതിൽ ഏനതങ്ിലും ഒന്ന് ഇല്ാനത
യായാൽ അടുത് ്രകുതിയും ഇല്ാനതയാകും. ചുരുങ്ങിയ രൂ്ര
ത്ിൽ ഇവനയ കുറിച്ചന് താനഴ വിവരിക്കാം.

തൗഹീദ്; നിബഷധിബ്ണ്ടന്തന്?്

അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന്തിനറെ മറുവശമാ
ണന് അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ നിലഷധിക്കുക 
എന്തന്. ഒരാൾ സതല്യവാനാകണനമങ്ിൽ കളവന് ഉല്രക്ിക്കണം 
എന്തു ല്രാനല, അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന് തൗ
ഹീദന് ്രൂർത്ീകരിക്കണനമങ്ിൽ അതിനന് വിരുദ്ധമായതന് തള്ളിപ്റ
യുകയും ഉല്രക്ിക്കുകയും ലവണം. ഇസന് ലാമിനറെ അടിസ്ാനമാ
യി ഇക്കാരല്യം അലനകം നതളിവുകളിൽ വിവരിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്.

നബി -g- യുനട മതവിശ്വാസനത് കുറിച്ചന് സംശയങ്ങൾ ഉന്
യിക്കുന്വർക്കന് മറു്രടി നൽകാൻ കൽപ്ിച്ചു നകാണ്ന് അല്ാഹു 
ഖുർആനിൽ ്രറഞ്തു ലനാക്ക :ൂ

يَن َتْعبُُدوَن ِمن  ِ ن ِدينِي فََل أَْعبُُد اّلَ ا النَّاُس ِإن كُنُتْ ِف َشٍكّ ِمّ َ  َيا أَّيُ
ْ

قُل
ي َيَتَوفَّاكُْم ۖ ِ ِكْن أَْعبُُد الّلَـَه اّلَ ـٰ دُوِن الّلَـِه َولَ

“്രറയുക: ജനങ്ങലള, എനറെ മതനത് (ഇസന് ലാമിനന) സംബ
ന്ിച്ചന് നിങ്ങൾ സംശയത്ിലാനണങ്ിൽ (മനസ്ിലാക്കുക;) അല്ാ
ഹുവിനന് ്രുറനമ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്വനര ഞാൻ ആരാധിക്കു
കയില്. എന്ാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്തന് നിങ്ങനള മരിപ്ിക്കുന്വ
നായ അല്ാഹുവിനന മാപതമാകുന് .ു” (യൂനുസന്: 104)

‘നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ നിശ്ചയിച്ചുണ്ാക്കിയിരിക്കുന് 
ആരാധല്യവസന്തുക്കനളനയാന്ും ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരാധിക്കുക
യില്’ എന് കൃതല്യമായ പ്രഖല്യാ്രനലത്ാനടയാണന് ഇസന് ലാമിനന കു
റിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നബി -g- ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്തന് എന് കാ
രല്യം പശദ്ധിക്കുക. അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള ആരാധല്യന്ാനര തള്ളി
പ്റയുകയും നിലഷധിക്കുകയും, അല്ാഹുവിനന മാപതലമ ഞാൻ 
ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്ിരീകരിക്കുകയും ഉറപ്ിക്കുകയും 
നചയ്ുന്തന് ഇസന് ലാമിനറെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ വിശദീകരണമാ
നണന്ന് ഈ ആയത്ന് നനമ് ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് .ു
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സമാനമായ ധാരാളം ആയത്ുകൾ ലവനറയും ഖുർആനിലുണ്ന്.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

َباِطُل
ْ
َحّقُ َوأَّنَ َما َيْدُعوَن ِمن دُوِنِه ُهَو ال

ْ
ٰلَِك ِبأَّنَ الّلَـَه ُهَو ال

ذَ
“അനതത്ുനകാനണ്ന്ാൽ അല്ാഹുവാണന് ‘ഹഖന്’ ആയുള്ള

വൻ. അവനു ്രുറനമ അവർ ഏനതാന്ിനന വിളിച്ചന് പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്ുലവാ അതുതനന്യാണന് ‘ബാത്വിൽ’ .” (ഹജ്ന്: 62)

ഈ ആയത്ിൽ അല്ാഹുവിനന കുറിച്ചന് ഹഖന് (  ,എന്ും (الَحــقُّ
അവനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ ‘ബാത്വിൽ’ (اِطــُل  (الَب
എന്ുമാണന് അല്ാഹു വിലശഷിപ്ിച്ചതന്. “അതായതന് അല്ാഹുവാകു
ന്ു ഹഖായ ‘യഥാർഥ’ ആരാധല്യൻ. അവനനയല്ാനത മറ്റാനരയും 
ആരാധിക്കുക എന്തന് അർഹലമാ അനുലയാജല്യലമാ അല്. അല്ാ
ഹുവിനന് ്രുറനമ ബഹുഫദവാരാധകർ ആരാധിക്കുന് വിപഗഹങ്ങ
ളും ആരാധല്യവസന്തുക്കളുനമല്ാം ബാത്വിൽ ആണന്; അതായതന് നി
രർത്ഥകമാണന്. അവ യാനതാരു ഉ്രകാരലമാ ഉ്രപദവലമാ നചയ്ുന്
തല്.” ഇതാണന് ആയത്ിനറെ ഉലദ്ദശം. (തൈന്സീറുൽ മുയസ്ർ: 339)

നബി -g- യുനട ഹദീഥുകളിലും സമാനമായ വിശദീകരണ
ങ്ങൾ ആവർത്ിച്ചു വന്ിട്ുണ്ന്.

ـُه، 
َّ
ْن ُيْعَبَد الل

َ
ٍْس، َعَ أ ُم َعَ خَ

َ
ِْسل

ْ
َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »بُِنَ اإل

َويُْكَفَر بَِما ُدونَُه …«
ഇബന് നു ഉമർ -k- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഇസന് ലാം 

്രടുത്ുയർത്നപ്ട്ിരിക്കുന്തന് അഞ്ന് കാരല്യങ്ങൾക്കന് ലമലാണന്. 
അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, അവനന് ്രുറനമയുള്ളവ
നയ നിലഷധിക്കുകയും നചയ്ുക…” (മുസന് ലിം: 20)

അഞ്ന് ഇസന് ലാം കാരല്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്റയുന്, നബി -g- യുനട 
പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഥിനറെ നിലവദനങ്ങളിൽ ഒന്ാണിതന്. അഞ്ു ലന
രനത് നിസന്കാരവും, നിർബന്മായും നൽലകണ് സകാതും, റമ
ദാനിനല ലനാമ്ും, സാധിക്കുന്വരുനട ലമൽ ബാധല്യതയായ 
ഹജ്ും ഓർമ്നപ്ടുത്ുന്തിനന് മുൻ്രന് നബി -g- ഇസന് ലാമിനറെ 
ആദല്യനത് സന്തംഭമായി എണ്ണിയതന് നാം ആവർത്ിച്ചു ്രറഞ്ു 
നകാണ്ിരിക്കുന് തൗഹീദിനറെ രണ്ന് സന്തംഭങ്ങളാനണന് കാരല്യം പശ
ദ്ധിക്കുക.
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മനറ്റാരു ഹദീഥന് കൂടി പശദ്ധിക്കുക.

 
َّ

َ إاِل
َ

 إِل
َ

اَل: ال
َ
بِيِه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »َمْن ق

َ
ِب َمالٍِك، َعْن أ

َ
َعْن أ

ـِه«
َّ
ُ، َوَدُمُه، وَِحَسابُُه َعَ الل

ُ
ـِه، َحرَُم َمال

َّ
َفَر بَِما ُيْعَبُد َمْن ُدوِن الل

َ
ـُه، َوك

َّ
الل

ത്വാരിഖന് ബന്നു അശന് യം -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു 
“ആനരങ്ിലും ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ (അല്ാഹുവല്ാനത ആരാധന
ക്കന് അർഹനായി മറ്റാരുമില്) എന്ന് ്രറയുകയും, അല്ാഹുവിനന് ്രുറ
നമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വനയ നിലഷധിക്കുകയും നചയന്താൽ അവ
നറെ സമ്ാദല്യവും രക്വും ്രവിപതമായിരിക്കുന് ;ു അവനറെ വിചാ
രണ അല്ാഹുവിങ്ലനപത.” (മുസന് ലിം: 37)

നബി -g- ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന്ന് ്രറയുവാൻ മാപതമല് 
നിർലദശിച്ചതന്. മറിച്ചന്, ഒരാൾ മുസന് ലിമായി ്രരിഗണിക്കനപ്ടണനമ
ങ്ിൽ -അവനറെ രക്വും സമ്ാദല്യവും ്രവിപതമാകണനമങ്ിൽ- ശഹാ
ദതന് കലിമ ഉച്ചരിക്കുന്തിനനാപ്ം അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്ക
നപ്ടുന്വനയ അവൻ നിലഷധിക്കുക കൂടി ലവണ്തുണ്ന്.

തൗഹീദിനന കുറിച്ചന് ചിലർക്കുള്ള നതറ്റായ ധാരണ ഈ ്രറ
ഞ്തിൽ നിന്ന് മനസ്ിലാക്കാം. അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുക 
എന്തന് മാപതമാണന് തൗഹീദിനറെ അർത്ഥമായി അവർ മനസ്ിലാ
ക്കിയിരിക്കുന്തന്. അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന്തിനന് 
വിരുദ്ധമായ എല്ാകാരല്യത്ിൽ നിന്ും അകൽച്ച പ്രഖല്യാ്രിക്കുക 
എന്ലതാ, അതിനനതിനര ശക്മായ എതിർപ്ും വിലദ്വഷവുമുണ്ാ
യിരിക്കുക എന്ലതാ തൗഹീദിനറെ ഭാഗമായി അവർ കാണുന്ില്.

ഒരാൾ ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയും അലതാ
നടാപ്ം വിപഗഹങ്ങനളലയാ മരണനപ്ട്വനരലയാ നബിമാനരലയാ 
സ്വാലിഹീങ്ങനളലയാ ഖബറാളികനളലയാ മലറ്റാ വിളിച്ചാരാധിക്കുക
യും നചയ്ുനന്ങ്ിൽ അവൻ മുസന് ലിമല്.

അല്ാഹുവല്ാത്വലരാടന് പ്രാർത്ഥിക്കുകലയാ, അവരുനട ലമൽ 
ഭരലമൽപ്ിക്കുകലയാ, ആരാധനയുനട ഏനതങ്ിലുനമാരു ഇനം 
അവർക്കന് സമർപ്ിക്കുകലയാ നചയ്ുന് വല്യക്ി ആയിരം തവണ 
‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു നകാലണ്യിരുന്ാലും അവ
നറെ തൗഹീലദാ ഇസന് ലാലമാ ശരിയായിട്ില്. കാരണം അല്ാഹുവിനന് 
്രുറനമയുള്ളവർ ആരാധിക്കനപ്ടുക എന്തിനന നിലഷധിക്കുക 
എന്തന് തൗഹീദിനറെ അടിത്റയാണന്.
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ഈ അടിസ്ാനത്ിനന് വിരുദ്ധമാകുന് പ്രവൃത്ികൾ അലനക
മുണ്ന്. ബഹുഫദവാരാധനനയ സന്ലനഹിക്കുക എന്തന് അതിൽ 
ന്രട്താണന്. ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന് ഒരാൾ അല്ാ
ഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ളവനര മറ്റാനരങ്ിലും ആരാധിക്കുന്തിൽ 
സലത്ാഷിക്കുകയും ആ പ്രവൃത്ിനയ ഇഷ്നപ്ടുകയും ലപ്രാത്ാ
ഹിപ്ിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും നചയ്ുന്ുനവന്ന് കരുതുക; 
എങ്ിൽ അവൻ ഇസന് ലാമിൽ ഉൾനപ്ട്ിട്ില്. ലനരനത് നാം ഹദീഥു
കളിൽ വായിച്ചതു ല്രാനല, അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടു
ന്വനയ അവൻ നിലഷധിച്ചിട്ില്.

അല്ാഹു തനന്യില് എന്ന് വാദിക്കുന് നിരീശ്വരവാദപ്രസ്ാ
നങ്ങനളയും, നിർമ്തവാദികളുനട ആശയങ്ങനളയും സന്ലനഹിക്കു
ന്തും ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന് കാരല്യം തനന്. ഇതു 
ല്രാനല ഇസന് ലാമിനന് വിരുദ്ധമാകുന് ഏനതാരു ആശയനത്യും 
വിശ്വാസനത്യും മതനത്യും ചിത്ാഗതിനയയും ഇഷ്നപ്ടുക 
എന്ലതാ സന്ലനഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും നചയ്ുക എന്ലതാ 
ഒരു മുസന് ലിമിനറെ ്രക്കൽ നിന്ുണ്ായിത്ീരാൻ ്രാടില്ാത് നകാ
ടിയ തിന്യാണന്.

ബഹുഫദവാരാധനലയാടും അതിനറെ രൂ്രങ്ങലളാടും സന്ലന
ഹം നവച്ചു ്രുലർത്ുന്തിലനാനടാപ്ം അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല്ാ
ഹന് എന്ന് നചാല്ിനക്കാലണ്യിരിക്കുന്ുനണ്ങ്ിൽ അതന് തീർത്ും 
ഫവരുദ്ധല്യം നിറഞ്തും ്രരിഹാസല്യവുമനപത. ‘അധ്വാനത്ിലൂനട 
മാപതലമ സമ്ാദിക്കാവൂ’ എന്ന് രായന്ക്കുരാമാനം ജനങ്ങനള ഉദന്ലബാ
ധിപ്ിക്കുകയും, ജനങ്ങളുനട സമ്ാദല്യം ലമാഷ്ിക്കാൻ ഏണിനവച്ചു 
നകാടുക്കുകയും നചയ്ുന്, ‘കള്ളനന് കഞ്ിനവക്കുന്വലരക്കാൾ’ 
അവൻ അധഃ്രതിച്ചിരിക്കുന് .ു ‘വിവാഹബന്ത്ിനറെ ്രവിപതത
നയ കുറിച്ചന് വാചാലമാവുകയും’ തനറെ ഉടമസ്തയിലുള്ള സ്ലവും 
നകട്ിടവും ലവശല്യാലയ നടത്ിപ്ിനന് വാടകക്കന് നൽകുകയും നചയന്ത
വലനക്കാൾ കടുത് കാ്രടല്യമാണന് അവൻ ്രുലർത്ുന്തന്.

കാരണം ലമാഷണവും വല്യഭിചാരവും ല്രാലുള്ള തിന്കൾ 
-അലങ്ങയറ്റം ഗുരുതരമാണന് അവനയല്ാനമങ്ിലും- ശിർകിലനാളം 
ഗൗരവമുള്ളതല്. ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ തിന്യായ ശിർകിനന സന്ലന
ഹിക്കുകയും, അലതാനടാപ്ം തൗഹീദും ഇസന് ലാമും തനറെ ഹൃദയ
ത്ിൽ ഉണ്ന് എന്ന് അവകാശനപ്ടുകയും നചയ്ുന്തിലനക്കാൾ 
വലിയ കാ്രടല്യം ലവനറനയാന്ുമില്.
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ഇതു ല്രാനല, തൗഹീദിലനാടന് വിലദ്വഷവും ലകാ്രവും നവച്ചു ്രു
ലർത്ുന്തും ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറനത്ത്ിക്കുന് പ്രവൃത്ി
യാണന്. അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കൂ എന്തന് ലകൾക്കു
ലമ്ാൾ ഈർഷല്യതയും ലകാ്രവും നകാണ്ന് തിളക്കുന്തന് ഹൃദയം 
ഇസന് ലാമിലല് നിലനകാള്ളുന്തന് എന്തിനറെ അടയാളമാണന്. അല്ാ
ഹു മുശന് രിക്കുകളുനട അടയാളമായി ്രറഞ്തു ലനാക്ക :ൂ

ِة ۖ َوِإذَا 
َ

ِخر
ْ

يَن َل يُْؤِمنُوَن ِبال ِ ْت قُلُوُب اّلَ َأَّزَ
ْ

ُ اش  الّلَـهُ َوْحَده
َ

َوِإذَا ذُِكر
وَن ﴿٤٥﴾

ُ
يَن ِمن دُوِنِه ِإذَا ُهْ يَْسَتْبِش ِ  اّلَ

َ
ذُِكر

“അല്ാഹുനവപ്റ്റി മാപതം ്രറയനപ്ട്ാൽ ്രരലലാകത്ിൽ വിശ്വാ
സമില്ാത്വരുനട ഹൃദയങ്ങൾക്കന് അസഹല്യത അനുഭവനപ്ടുന്
താണന് . അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ളവനരപ്റ്റി ്രറയനപ്ട്ാലലാ, 
അലപ്ാഴതാ അവർ സലത്ാഷവാന്ാരാകുന് .ു” (സുമർ: 45)

നബി -g- യുനട കാലഘട്ത്ിലുള്ള മക്കയിനല മുശന് രിക്കുകളു
നട സ്വഭാവമാണന് ആയത്ിൽ ്രരാമർശിക്കനപ്ട്ിരിക്കുന്തന്. 
എന്ാൽ ഇതിനന് സമാനമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ്രുലർത്ുന് 
എപതലയാ ല്രർ ഇസന് ലാമിനറെയും മുസന് ലിമീങ്ങളുനടയും ല്രരന് അവ
കാശനപ്ടുത്ുന് ലവദന നിറഞ് കാലഘട്ത്ിലാണന് നാം കഴിയു
ന്തന്. ‘അല്ാഹുലവാടന് മാപതം’ എന്ന് ്രറഞ്ു ലകൾക്കുന്തന് അത്
രക്കാർക്കന് അനിഷ്വും ലദഷല്യവുമുണ്ാക്കുന് ;ു ‘ഇന് വലിയ്ിലനാടന്, 
ഇന് നബിലയാടന്, ഇന് ജാറത്ിലലക്കന്’ എന്ിങ്ങനന അല്ാഹുവി
നന് ്രുറനമയുള്ളവനര കുറിച്ചന് ്രറയനപ്ടുലമ്ാൾ അവർ സത്ുഷ്രും 
സമാധാനചിത്രുമായി തീരുന് !ു

ഇന്ാലില്ാഹി വ ഇന്ാ ഇലയന് ഹി റാജിഊൻ!

പ്രിയനപ്ട് മുസന് ലിം സലഹാദരങ്ങലള! ദീനിനറെ ഒന്ാമനത് 
അടിത്റയായ തൗഹീദിനറെ ഏറ്റവും പ്രധാനനപ്ട് ഈ അടിസ്ാ
നം നാലമാലരാരുത്രും എപ്രകാരം മനസ്ിൽ ഉൾനക്കാള്ളുകയും, 
ആഴന്ത്ിൽ സ്വാംശീകരിക്കുകയും നചയന്തിട്ുണ്ന് എന് കാരല്യം ഗൗര
വത്ിൽ ചിത്ിക്കുക.
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ഹൃദയത്ിൽ നിന്ന് അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള സർവ്വ ആരാ
ധല്യന്ാനരയും ്രടിക്കന് ്രുറത്ാക്കുകയും, സൃഷ്ികളിൽ ആർനക്കങ്ി
ലും ആരാധന സമർപ്ിക്കുക എന് ഏറ്റവും മാലിനല്യം നിറഞ് വി
ശ്വാസവും പ്രവർത്ിയും അതിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുകയും നച
യന്താൽ മനസ്ന് ശുദ്ധമായി തീർന്ിരിക്കുന് .ു

രണ്ാമനത് ്രടി, അവൻ ഏറ്റവും സന്ലനഹിക്കുകയും ആദരി
ക്കുകയും ഭയക്കുകയും പ്രതീക്യർപ്ിക്കുകയും നചയ്ുന് അവ
നറെ പസഷ്ാവായ അല്ാഹുവിനന് മാപതം ആരാധനകൾ സമർപ്ി
ക്കുക എന് അതിമഹത്രമായ വിശ്വാസം അവിനട ഉറലപ്ാനട 
സ്ാ്രിക്കുക എന്താണന്.

അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള ഒരാനളയും ഒരു വല്യക്ി ആരാധി
ക്കുന്ില് എന്ന് വിചാരിക്കുക; എന്ാൽ അലതാനടാപ്ം അല്ാഹു
വിനനയും അവൻ ആരാധിക്കുന്ിനല്ങ്ിൽ അയാൾ ഇസന് ലാമിൽ 
പ്രലവശിക്കുകയില്. നിരീശ്വരവാദികളുനട കാരല്യം ഉദാഹരണം. 
അവർ വിപഗഹങ്ങനളലയാ ആൾഫദവങ്ങനളലയാ മരണനപ്ട്വനര
ലയാ ആരാധിക്കുന്ില്. എന്ാൽ അലതാനടാപ്ം അവർ അല്ാഹു
വിനനയും ആരാധിക്കുന്ില്.

അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള ആരാധല്യന്ാനര ഉല്രക്ിച്ചു എന്
തന് അവർക്കന് ഇഹലലാകലത്ാ ്രരലലാകലത്ാ യാനതാരു ഉ്രകാര
വും നചയ്ുന്ില്; കാരണം അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തിൽ നി
ന്ന് അഹങ്ാരം ്രുലർത്ുക എന് കടുത് നിലഷധത്ിലാണന് 
അക്കൂട്ർ അകനപ്ട്ിരിക്കുന്തന്.

അതിനാൽ അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള ആരാധല്യന്ാനര നിലഷ
ധിക്കുന്ലതാനടാപ്ം അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന്
തു കൂടി ഓലരാ മുസന് ലിമിലും ഒത്ുലചലരണ്തുണ്ന്.

അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന് ഈ അടിത്റ 
്രൂർത്ീകരിക്കുക എന്താണന് മനുഷല്യ സൃഷ്ിപ്ിനറെ ്രിന്ിനല 
ലക്ല്യം എന്ന് ഖുർആനിനല ആയത്ുകൾ നനമ് ്രഠിപ്ിക്കുന്ു
ണ്ന്. അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

نَس ِإّلَ لَِيْعبُُدوِن ﴿٥٦﴾ ِ
ْ

ِجّنَ َوال
ْ
َوَما َخلَْقُت ال

തൗഹീദ്; സ്ിരീകരിബ്ണ്ടന്തന്?്



73XuloZv; 2 kvXw`§Ä

“ജിന്ുകനളയും മനുഷല്യനരയും എനന് മാപതം ആരാധിക്കുവാ
ൻ ലവണ്ിയല്ാനത ഞാൻ സൃഷ്ിച്ചിട്ില്.” (ദാരിയാതന്: 56)

ഖുർആനിനല ആദല്യനത് കൽപ്ന എന്ന് വിലശഷിപ്ിക്കാവു
ന് ആയത്ിൽ അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

يَن ِمن َقْبِلُكْم  ِ ي َخلََقُكْم َواّلَ ِ ا النَّاُس اْعبُُدوا َرّبَُكُم اّلَ َ َيا أَّيُ
“ജനങ്ങലള, നിങ്ങലളയും നിങ്ങളുനട മുൻഗാമികലളയും സൃഷ്ി

ച്ച നിങ്ങളുനട രക്ിതാവിനന മാപതം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവിൻ.” 
(ബഖറ: 21)

സർവ്വ മനുഷല്യലരാടും അവനരയും അവരുനട മുൻഗാമികനള
യും സൃഷ്ിച്ചവനായ അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കണനമന്ന് 
കൽപ്ിക്കുകയാണന് ഈ ആയത്ന്. മനുഷല്യർ സൂക്ന്മത ്രാലിക്കു
ന്വരും, ജീവിതവിജയം ലനടുന്വരുമായി തീരണനമങ്ിൽ നിർബ
ന്മായും ്രൂർത്ീകരിലക്കണ് കടമയാണനതന്ന് സാരം.

‘എനന് മാപതം നിങ്ങൾ ആരാധിക്ക ’ൂ എന്ന് കൽപ്ിക്കുന്, 
സർവ്വ മനുഷല്യലരാടുമായുള്ള അല്ാഹുവിനറെ വാക്കുകൾ ഖുർആ
നിൽ അലനകമുണ്ന്. അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ًة َواِحَدًة َوأََنا َرّبُُكْم فَاْعبُُدوِن ﴿٩٢﴾ تُُكْم أُّمَ ِذِه أُّمَ ـٰ ِإّنَ َه
“(മനുഷല്യലര,) തീർച്ചയായും ഇതാണന് നിങ്ങളുനട മാർഗം; (അല്ാ

ഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക എന്) ഏകമാർഗം. ഞാൻ നിങ്ങ
ളുനട റബ്ുമാകുന് .ു അതിനാൽ നിങ്ങൾ എനന് മാപതം ആരാധി
ക്കുവിൻ.” (അൻബിയാഅന്: 92)

ഈ ആയത്ന് വിശദീകരിച്ചു നകാണ്ന് ്രണ്ിതന്ാർ ്രറഞ് :ു 
“ജനങ്ങലള! ഇതാകുന്ു നിങ്ങളുനട ഏകമാർഗം. അതായതന് 
ഇസന് ലാം ്രഠിപ്ിച്ചു നൽകുന് ഏകഫദവാരാധനയുനട മാർഗം. 
ഞാൻ നിങ്ങളുനട രക്ിതാവാകുന് .ു അതിനാൽ നിങ്ങളുനട ആരാ
ധനകൾ എനിക്കന് മാപതം നിഷന്കളങ്മാക്കുക എന്താണന് ആയ
ത്ിനറെ ഉലദ്ദശം.” (അൽ മുഖന്തസ്വർ: 330)

അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തിൽ നിന്ന് അഹങ്ാരം നടിക്കു
കയും, അവനറെ മുന്ിൽ താഴന്മയും വിനയവും കാണിക്കുകലയാ 
അവനന വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകലയാ നചയ്ാനതയും, അവനറെ അടി
മയാനണന്തന് അംഗീകരിക്കാനതയും ജീവിതം മുലന്ാട്ു നകാണ്ു



74XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

ല്രാകുന്തന് കടുത് അതിപകമവും അഹങ്ാരവുമാനണന്ന് വിവരി
ച്ചു നകാണ്ന് അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ِبُوَن َعْن 
ْ

يَن يَْسَتك ِ َوَقاَل َرّبُُكُم اْدُعوِن أَْسَتِجْب لَُكْم ۚ ِإّنَ اّلَ
 َداِخِريَن ﴿٦٠﴾

َ ِعَباَدِت َسَيْدخُلُوَن َجَهّنَ
“നിങ്ങളുനട രക്ിതാവന് ്രറഞ്ിരിക്കുന് :ു നിങ്ങൾ എലന്ാടന് 

പ്രാർത്ഥിക്ക .ൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കന് ഉത്രം നൽകാം. എനന് മാപതം 
ആരാധിക്കാനത അഹങ്ാരം നടിക്കുന്വരാലരാ അവർ വഴിനയ നി
ന്ദല്യരായിനക്കാണ്ന് നരകത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന് ; തീർച്ച.” (ഗാ
ൈിർ: 60)

ആയത്ിനന വിശദീകരിച്ചു നകാണ്ന് ്രണ്ിതന്ാർ ്രറഞ് :ു 
“നിങ്ങൾ എനന് മാപതം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, എനിക്കന് മാ
പതം ആരാധനകൾ നൽകുകയും നചയ്ുക. എങ്ിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ
ക്കന് ഉത്രം നൽകുന്താണന്. എന്ാൽ എനിക്കന് മാപതം ്രരി്രൂർണ്ണ 
അടിമത്വം നൽകുന്തിൽ നിന്ും, എനന് മാപതം ആരാധിക്കുന്
തിൽ നിന്ും അഹങ്ാരം നടിക്കുന്വർ; നരകത്ിൽ നിന്ദല്യരും 
അ്രമാനിതരുമായി പ്രലവശിക്കുന്താണന്” എന്ാണന് ആയത്ി
നറെ അർത്ഥം. (മുയസ്ർ: 474) അല്ാഹുവിനന വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്തും, അവനന ആരാധിക്കുന്തും ഉല്രക്ിക്കുക എന്തന് കടു
ത് അ്രരാധമാനണന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്ിലാക്കാം.

അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തന് നവടിയുകയും, അവനറെ 
അടിമയാകുന്തിൽ നിന്ന് അഹങ്ാരം ്രുലർത്ുകയും നചയ്ുക 
എന്തന് കടുത് തിന്യാണന്. അല്ാഹുവിലനാടന് പ്രാർത്ഥിക്കുകലയാ 
സഹായം ലതടുകലയാ നചയ്ാത്വനര കുറിച്ചന് അല്ാഹു ്രറഞ്തു 
ലനാക്ക :ൂ

ُ ِبُكْم َرِبّ لَْوَل دَُعاُؤكُْم ۖ   َما َيْعَبأ
ْ

قُل
“(നബിലയ,) ്രറയുക: നിങ്ങളുനട പ്രാർത്ഥനയിനല്ങ്ിൽ എനറെ 

റബ്ന് നിങ്ങൾക്കന് എത്ന് ്രരിഗണന നൽകാനാണന്?” (ൈുർഖാൻ: 77)

“ജനങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, അവ
നന ആരാധിക്കുകയും നചയ്ുന്ിനല്ങ്ിൽ അല്ാഹു അവർക്കന് യാ
നതാരു ്രരിഗണനയും നൽകില്ായിരുന്ു എന്ന് ഈ ആയത്ന് 
അറിയിക്കുന് .ു” (മുയസ്ർ: 366)
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ആരാധനയിനല വിനയവും താഴന്മയും ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന് 
ആരാധനയാണന് പ്രാർത്ഥന. അല്ാഹുവിലനാടന് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരി
ക്കുക എന്തന് അല്ാഹുവിനന് ലകാ്രമുണ്ാക്കും എന്ന് നബി -g- 
യും അറിയിച്ചതായി കാണാം.

ْيِه«
َ
ـَه َيْغَضْب َعل

َّ
ِل الل

َ
ْم يَْسأ

َ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَُّه َمْن ل

َ
َعْن أ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “തീർച്ചയാ
യും അല്ാഹുവിലനാടന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്വലരാടന് അവൻ ലകാ്രിക്കു
ന്താണന്.” (തിർമിദി: 3373, അൽബാനി ഹസൻ എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്ന ധിക്കരിക്കുകയും, അവനറെ അടിമ
യാകാൻ വിസമ്തിക്കുകയും നചയന്ത ഇബന് ലീസിനറെ ധിക്കാര
നത് കുറിച്ചന് അല്ാഹു വിലശഷിപ്ിച്ചതന് അഹങ്ാരം എന്ാണന്. 
അല്ാഹുവിനന ആരാധിച്ചു നകാണ്ന് താഴന്മ കാണിക്കാത് എല്ാ
വർക്കും ഈ വിലശഷണം അർഹമാനണന്തിൽ സംശയമില്.

َبَ 
ْ

َمَلِئَكِة اْسجُُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا ِإّلَ ِإْبِليَس أََبٰ َواْسَتك
ْ
نَا لِل

ْ
 قُل

ْ
َوِإذ

“ആദമിനന നിങ്ങൾ പ്രണമിക്കുക എന്ന് നാം മലക്കുകലളാടന് 
്രറഞ് സന്ദർഭം (പശദ്ധിക്കുക). അവർ പ്രണമിച്ച ;ു ഇബ്ീസന് ഒഴി
നക. അവൻ വിസമ്തം പ്രകടിപ്ിക്കുകയും അഹങ്ാരം നടിക്കുക
യും നചയന്ത .ു” (ബഖറ: 34)

‘ഞാനാണന് നിങ്ങളുനട ഉന്തനായ രക്ാധികാരി’ എന് കടു
ത് അഹങ്ാരത്ിനറെ വാക്കന് തനറെ ജനങ്ങലളാടന് ്രറഞ് 
ൈിർഔൻ; അല്ാഹുവിനന നിലഷധിക്കുകയും, അവനന ആരാധി
ക്കുന്തിൽ നിന്ന് അഹങ്ാരം ്രുലർത്ുകയും നചയന്ത ധിക്കാരി
യായിരുന്ു അവൻ. അല്ാഹു ആ നിലഷധിനയ കുറിച്ചന് ്രറഞ്തു 
ലനാക്ക :ൂ

َبُوا َوَكانُوا َقْوًما َعالِيَ ﴿٤٦﴾ 
ْ

ِإَلٰ فِْرَعْوَن َوَملَِئِه فَاْسَتك
“ൈിർഔനറെയും, അവനറെ പ്രമാണിസംഘത്ിനറെയും അടു

ലത്ക്കന്  (നാം ദൂതന്ാനര അയച്ച )ു. അലപ്ാൾ അവർ അഹങ്ാരം 
നടിക്കുകയാണന് നചയന്തതന് . അവർ ന്രാങ്ങച്ചക്കാരായ ഒരു ജനത
യായിരുന് .ു” (മുഅന്മിനൂൻ: 46)

ചുരുക്കത്ിൽ, അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന്വ
നയ നിലഷധിക്കുന്തിനനാപ്ം അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കുക 
എന്തന് ജീവിതത്ിൽ നകാണ്ുവരികയും ലവണം.
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അല്ാഹുവിനറെ അടിമയാവുകയും അവനന് ആരാധനകൾ 
സമർപ്ിക്കുക എന്തും ഒരു മനുഷല്യനന് ലനടിനയടുക്കാവുന് ഏറ്റ
വും മഹത്രമായ ്രദവിയാണന്. മനുഷല്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്മരായ 
നബിമാനരയും റസൂലുകനളയും അല്ാഹു ‘അബ്ന് -അടിമ’ എന് വി
ലശഷണം നൽകിനക്കാണ്ന് ്രുകഴന്ത്ിയതായി കാണാം.

യഥാർത്ഥത്ിൽ ശരിയായ സ്വാതപത്ല്യവും നിലനിൽക്കുന് ശാ
ത്ിയും അല്ാഹുവിനറെ അടിമയാകുന്തിലൂനട മാപതലമ മനുഷല്യർ
ക്കന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണന് സതല്യം.

ഖാദിസിയ് യുദ്ധലവളയിൽ സ്വഹാബിയായ റിബന്ഇയ്ു ബന്നു 
ആമിർ -h- ല്രർഷല്യക്കാരുനട ലസനാനായകനായ റുസന്തമിലനാടന് 
്രറഞ് വാക്കുകളിൽ സ്വാതപത്ല്യത്ിനറെ ഈ ഉജ്വലമായ പ്രഖല്യാ്ര
നം കാണാൻ കഴിയും. ‘എത്ിനാണന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി യുദ്ധ
ത്ിലലർനപ്ടുന്തന്? എന് റുസന്തമിനറെ ലചാദല്യത്ിനന് മറു്രടിയായി 
നകാണ്ന് അലദ്ദഹം ്രറഞ് :ു

 
َ

ْنيَا إِل  ِعبَاَدةِ اللَّـِه، َوِمْن ِضيِق ادلُّ
َ

ِعبَاِد إِل
ْ
»اللَّـُه اْبتََعثْنَا نِلُْخِرَج َمْن َشاَء ِمْن ِعبَاَدةِ ال

ِْسَلِم«
ْ

 َعْدِل ال
َ

ْديَاِن إِل
َ ْ
ِسَعِتَها، َوِمْن َجْوِر األ

“അടിമകനള ആരാധിക്കുന്തിൽ നിന്ന് അടിമകളുനട പസഷ്ാ
വായ അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തിലലക്കും, ഇഹലലാകത്ി
നറെ ഇടുക്കത്ിൽ നിന്ന് ്രരലലാകത്ിനറെ വിശാലതയിലലക്കും, 
നാനാജാതി മതങ്ങളുനട വഞ്നകളിൽ നിന്ന് ഇസന് ലാമിനറെ നീതി
യിലലക്കും ജനങ്ങനള നകാണ്ുവരുന്തിനായി അല്ാഹുവാണന് 
ഞങ്ങനള നിലയാഗിച്ചതന്.” (അൽ ബിദായ വന്ിഹായ: 7/39)

അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുകയും, അവനറെ കൽപ്നകൾ 
അനുസരിക്കുകയും നചയ്ുന്തിലാണന് സർവ്വവിജയവും യഥാർത്ഥ 
പ്രതാ്രവുമുള്ളതന് എന്ന് ഓലരാ മുസന് ലിമും തിരിച്ചറിലയണ്തുണ്ന്. 
തൗഹീദിനറെ രണ്ാമനത് ഈ അടിത്റ -അല്ാഹുവിനന മാപതം 
ആരാധിക്കുക എന്തന്- എല്ാ പ്രശന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ്രരിഹാരവും 
എല്ാ നന്കളുനടയും താലക്കാലുമാണന്.

തൗഹീദിനറെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത് രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങനള 
കുറിച്ചാണന് ഇപതയും ്രറഞ്തന്. ഈ വിശദീകരണത്ിൽ നിന്ന് പ്ര
ധാനനപ്ട് ഒരു ്രാഠം മനസ്ിലാക്കാം.

ഒരാൾ അല്ാഹുവിനന ആരാധിക്കുന്തിനനാപ്ം മറ്റു സൃഷ്ിക
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നള കൂടി ആരാധിച്ചാൽ അവൻ ബഹുഫദവാരാധനയിൽ അകനപ്ട് 
മുശന് രികാണന്. ഒരാൾ സൃഷ്ികനളനയാന്ും ആരാധിക്കുന്ില് എന്
തിനനാപ്ം അല്ാഹുവിനനയും ആരാധിക്കുന്ിനല്ങ്ിൽ അവൻ കടു
ത് നിലഷധത്ിൽ അകനപ്ട് മുൽഹിദും കാൈിറുമാണന്. അല്ാഹു
വിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, അവനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടു
ന്വനയ ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്തവർ മാപതമാണന് തൗഹീദന് ്രാലി
ക്കുന് മുവഹന്ഹിദും മുസന് ലിമുമാവുക.

തൗഹീദിനറെ രണ്ന് അടിത്റകനള കുറിച്ചാണന് നാം ്രറഞ്ു 
നവച്ചതന്. ഈ രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങളും വിശദമായി ഇനിയും ്രഠിക്കു
കയും മനസ്ിലാക്കുകയും നചലയ്ണ്തുണ്ന്.

തൗഹീദന് ദൃഢലബാധല്യലത്ാനടയും താൽ്രരല്യലത്ാനടയും ്രഠി
ക്കുകയും പ്രാവർത്ികമാക്കുകയും അതിലലക്കന് ക്ണിച്ചു നകാ
ലണ്യിരിക്കുകയും, ആ മാർഗത്ിൽ മരണനപ്ടുകയും നചയ്ുന്വ
രിൽ അല്ാഹു നാലമവനരയും ഉൾനപ്ടുത്നട്. (ആമീൻ)
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ദീനിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവനപ്ട് വിഷയമാണന് തൗഹീദന് എന്ിരിക്കി
ലും ജനങ്ങളിൽ ്രലരും ഏറ്റവും അപശദ്ധ ്രുലർത്ുകയും, തീർത്ും 
അജ്രായിരിക്കുകയും നചയ്ുന് വിഷയങ്ങളിനലാന്ാണിതന്.

അല്ാഹു മാപതമാണന് എനന് സൃഷ്ിച്ചതന് എന് വിശ്വസിച്ചാൽ 
തൗഹീദന് ്രൂർത്ിയായി എന്ന് കരുതുന് അലനകം ല്രരുണ്ന്; അല്ാ
ഹുവിനുള്ള ആരാധനകൾ അവനല്ാത്വർക്കന് സമർപ്ിക്കുന്
ലതാ, അല്ാഹുവല്ാത്വലരാടന് സഹായലതട്ങ്ങൾ നടത്ുന്ലതാ 
തൗഹീദിനന് വിരുദ്ധമായി അവർ മനസ്ിലാക്കുന്ില്. ്രലലപ്ാഴും 
അല്ാഹുവിനന മാപതം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൂ, അവലനാടന് മാപതം 
സഹായം ലതടൂ എനന്ല്ാം ലകൾക്കുന്തന് തനന് അവർക്കന് അലരാ
ചകവും അസ്വസ്തയും സൃഷ്ിക്കുന് .ു  ഇക്കൂട്ർ തൗഹീദിനറെ 
അടിസ്ാനം തനന് തകർത്ിരിക്കുന് .ു

മനറ്റാരു വിഭാഗം തൗഹീദന് എന്തന് നകാണ്ന് മനസ്ിലാക്കുന്തന് 
അല്ാഹുവിനറെ വിധികർതൃത്വത്ിനല ഏകത്വം മാപതമാണന്. ജന
ങ്ങൾ അല്ാഹുവല്ാത്വലരാടന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്തും സഹായലതട്ം 
നടത്ുന്തും യാനതാരു ഗൗരവവും നൽലകണ്തില്ാത് വിഷയ
മായി കാണുകയും, ‘അല്ാഹുവിനറെ വിധികർതൃത്വം അംഗീകരിക്കാ
നത അനിസ്ാമിക ഭരണകൂടങ്ങനള ആരാധിച്ചു നകാണ്ന് ജനങ്ങൾ 
ബഹുഭൂരി്രക്വും ശിർകിനലത്ിയിരിക്കുന് ’ു എന്ന് വിശ്വസിക്കു
കയും നചയ്ുന് രാപഷ്ീയ ഇസന് ലാമിസ്റുകളും നബിമാർ പ്രലബാധ
നം നചയന്ത തൗഹീദിനന നതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന് .ു

ഇനിനയാരു വിഭാഗം തൗഹീദിനറെ അടിത്റയിൽ കാരല്യമായ 
പശദ്ധ ്രുലർത്ുന് .ു അവർ അല്ാഹുവല്ാത്വനര വിളിച്ചു പ്രാർ
ത്ഥിക്കുകലയാ അവനല്ാത്വലരാടന് സഹായലതട്ം നടത്ുകലയാ 
നചയ്ുന്ില്. അനതല്ാം ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന് കാ
രല്യമായി അവർ മനസ്ിലാക്കുകയും നചയ്ുന് .ു എന്ാൽ ഇലതാനട 
തനറെ ജീവിതത്ിൽ തൗഹീദിനറെ ഭാഗലധയം അവസാനിച്ചു എന്ാ
ണന് അവർ ധരിക്കുന്തന്. ഇസന് ലാമിനല വിധിവിലക്കുകൾ ്രാലിക്കു
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ന്തിലും, ബിദന്അതുകളും ഹറാമുകളും ്രൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്
തിലും അവരിൽ ്രലരും പശദ്ധ ്രുലർത്ുന്ില്. അനതല്ാം തൗഹീദു
മായി യാനതാരു ബന്വുമില്ാത്, -ലവണനമങ്ിൽ പ്രവർത്ിക്കു
കലയാ അനല്ങ്ിൽ ഒഴിവാക്കുകലയാ നചയ്ാവുന്- നിസ്ാരമായ വി
ഷയങ്ങളായാണന് അവർ മനസ്ിലാക്കുന്തന്.

തൗഹീദിനന മനസ്ിലാക്കുന്തിൽ സംഭവിക്കുന് കുറവുകലളാ 
്രിഴവുകലളാ ആണന് ഈ നതറ്റിദ്ധാരണകളിൽ ്രലതിനറെയും അടി
സ്ാനകാരണം.

ഒരു വീടിനന് അതിനന താങ്ങിനിർത്ുന് അടിത്റയും, അതിനന് 
മുകളിൽ നകട്ിപ്ടുത് ചുമരുകളും തൂണുകളും, അതിനും മുകളിൽ 
ലമൽക്കൂരയും ഉണ്ായിരിക്കും. ആനരങ്ിലും അടിത്റ ഉറപ്ുള്ളതാ
ക്കാനത തനറെ വീടിനറെ ലമൽക്കൂര ്രടുത്ുയർത്ിയാൽ അവനറെ 
വീടിനന് അധികം ആയുസ്ുണ്ാവുകയില്. അടിത്റ ശക്മാക്കുക
യും, ലമൽക്കൂരയും ചുമരുകളും നിർമ്ിക്കാനത വിടുകയും നച
യന്താൽ അനതാരു ്രൂർണ്ണമായ വീടാവുകയുമില്. ഇതു ല്രാനലയാ
ണന് തൗഹീദും; അതിനും അടിത്റയും ചുവരും ലമൽക്കൂരയുമുണ്ന്.

വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തൗഹീദിനറെ വാചകമായ ‘ലാ ഇലാഹ 
ഇല്ല്ാഹന്’ എന് വാക്കിനറെ ഉ്രമ വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ ്രറഞ്
തന് കൂടുതൽ വല്യക്മാകും. അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ٍة َطِيَّبٍة أَْصلَُها َثاِبٌت 
َ

َب الّلَـهُ َمثًَل َكِلَمًة َطِيَّبًة َكَشَجر
َ

 َكْيَف َضر
َ

أَلَْم َتر
ا ۗ َوَيْضِرُب الّلَـهُ  َ ِن َرِبّ

ْ
َماِء ﴿٢٤﴾ تُْؤِت أُكُلََها كُّلَ ِحٍي ِبِإذ َوفَْرُعَها ِف الّسَ

وَن ﴿٢٥﴾
ُ

ر َْمثَاَل لِلنَّاِس لََعّلَُهْ َيَتَذّكَ
ْ

ال
“അല്ാഹു നല് വചനത്ിനന് എങ്ങനനയാണന് ഉ്രമ നൽകിയിരി

ക്കുന്തന് എന്ന് നീ കണ്ിലല്? (അതന് ) ഒരു നല് മരം ല്രാനലയാകു
ന് .ു അതിനറെ മുരടന് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്തും അതിനറെ ശാഖകൾ 
ആകാശലത്ക്കന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്തുമാകുന് .ു അതിനറെ രക്ി
താവിനറെ ഉത്രവനുസരിച്ചന് അതന് എല്ാ കാലത്ും അതിനറെ 
ൈലം നൽകിനക്കാണ്ിരിക്കും. മനുഷല്യർക്കന് അവർ ആലലാചിച്ചന് മന
സ്ിലാക്കുന്തിനായി അല്ാഹു ഉ്രമകൾ വിവരിച്ചുനകാടുക്കുന് .ു” 
(ഇപബാഹീം: 24-25)

ഈ ആയത്ിൽ തൗഹീദിനന അല്ാഹു ഒരു നല് മരലത്ാടാ

ASn¯dbpw taÂ¡qcbpw



80XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

ണന് ഉ്രമിച്ചതന്. മരത്ിനന് അടിത്റയായി ലവരുകളുണ്ന്. അവ എപത
യധികം ആഴത്ിലലക്കന് ആഴന്ന്ുല്രാകുന്ുലവാ; അപതയും ശക്
മായിരിക്കും മരത്ിനറെ ഉറപ്ും വളർച്ചയും. എന്ാൽ ലവരുകൾ മാ
പതമല് മരത്ിനുള്ളതന്; അതിനറെ തടിയും ശാഖകളും ഇലകളും ൈല
ങ്ങളുനമല്ാം മരത്ിനറെ ഭാഗം തനന്യാണന്.

ഇതു ല്രാനലയാണന് തൗഹീദും; അതിനന് ലവരുകളുണ്ന്; അല്ാഹു
വിനന മാപതം ആരാധിക്കുകയും, അവനന് ്രുറനമയുള്ളവർക്കന് ആരാ
ധനകൾ സമർപ്ിക്കുന്തന് ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയ്ുക എന്താണന് 
അതിനറെ ലവരുകൾ. അവ ഒരാളിൽ ഇല്ാനതയായാൽ അവനറെ 
തൗഹീദന് ്രൂർണ്ണമായും തകർന്ടിയും. അതിനന് യാനതാരു നിലനിൽ
പ്ും ്രിന്ീടന് ഉണ്ാകുന്തല്.

തൗഹീദിനറെ തടിയും ശാഖകളുമാണന് പ്രവർത്നങ്ങൾ. നിർബ
ന്കർമ്ങ്ങൾ (വാജിബാതുകൾ) നിർവ്വഹിക്കുന്തും, നിഷിദ്ധവൃ
ത്ികൾ (ഹറാമുകൾ) ഉല്രക്ിക്കുന്തും തൗഹീദിനറെ ലവരുകളിൽ 
നിന്ാണന് ഉയലരണ്തന്. അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരവും, സകാതും, 
റമദാനിനല ലനാമ്ും ല്രാലുള്ള നിർബന്കർമ്ങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കു
ന്തന് അവനറെ തൗഹീദിനറെ വൃക്ത്ിനന് ബലവും ശക്ിയുലമകു
ന് .ു ലലാകമാനല്യവും ബിദന്അതുകളും ഹറാമുകളും ല്രാലുള്ളവ ഉല്ര
ക്ിക്കുലമ്ാൾ അവനറെ ഈമാനിക വൃക്ം സുരക്ിതമാകുന് .ു

വൃക്ം നല്താനണങ്ിൽ അവയിൽ തണൽ വിരിക്കുന് ഇലക
ളും, മധുരമുള്ള ധാരാളം ൈലങ്ങളുമുണ്ായിരിക്കും. റവാതിബന് നി
സന്കാരങ്ങളും സ്വദഖകളും സുന്ത്ന് ലനാമ്ുകളും ല്രാലുള്ള 
ഐഛിക കർമ്ങ്ങൾ ഈ ൈലങ്ങളിൽ ന്രട്തനപത. സൂക്ന്മതക്കന് 
ലവണ്ി സംശയകരമായ കാരല്യങ്ങൾ ല്രാലും ഉല്രക്ിക്കുകയും, 
(നിഷിദ്ധമനല്ങ്ിലും ഒഴിവാക്കുന്തന് നല്തായ) മകന്റൂഹുകൾ നവടി
യുന്തും അവനറെ വൃക്ത്ിനറെ ഇലകളിലും ൈലങ്ങളിലും ്രുഴു
ക്കുത്ുകൾ വരുന്തിൽ നിന്ന് തടയുന് .ു

ഇങ്ങനന തൗഹീദിനറെ അടിലവരുകൾ ആഴത്ിലലക്കന് ഊന്ുക
യും, അതിനറെ ശാഖകൾ ആകാശം മുനട് ഉയരുകയും ലവണം. ‘ലാ 
ഇലാഹ ഇല്ല്ാഹന്’ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന് ഓലരാ മുസന് ലിമിനറെയും ഹൃദ
യത്ിൽ ഈ ലക്ല്യം ഊട്ിയുറപ്ിക്കനപ്ടുകയും, അതിനായുള്ള 
്രരിപശമങ്ങൾ മരണം വനര അവൻ തുടർന്ു നകാണ്ിരിക്കുകയും 
ലവണം. തൗഹീദിനറെ അടിത്റ ശരിനപ്ടുത്ുന്തിൽ നിന്ന് ആരം
ഭിച്ചന്, തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണത്ിലലക്കന് എത്ാനുള്ള നിതാത്
മായ ്രരിപശമം അവനറെ ഭാഗത്ന് നിന്ുണ്ാകണം.

ലമനല നാം വായിച്ച, സൂറ. ഇപബാഹീമിനല ആയത്ിനന വിശദീ
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കരിച്ചു നകാണ്ന് ഇമാം ഇബന് നുൽ ഖയ്ിം -r- ്രറഞ് :ു “ഹൃദയ
ത്ിൽ നിറഞ്ു നിൽക്കുന് തൗഹീദിനറെ വൃക്നത് നല് ഒരു മര
ത്ിലനാടാണന് അല്ാഹു ഈ ആയത്ിൽ ഉ്രമിച്ചിരിക്കുന്തന്. 
അതിനറെ ലവരുകൾ ഉറപ്ുള്ളതും, ശാഖകൾ ആകാശം മുനട് ഉയർ
ന്ു നിൽക്കുന്തുമാണന്. എല്ാ കാലാവസ്കളിലും അതന് ൈല
ങ്ങൾ നൽകിനക്കാണ്ിരിക്കുകയും നചയ്ുന് .ു

അല്ാഹു നൽകിയ ഈ ഉ്രമനയ കുറിച്ചന് ചിത്ിച്ചു ലനാക്കുക! 
ഹൃദയത്ിൽ അടിയുറച്ചു നിലനകാള്ളുന് തൗഹീദിലനാടന് ്രൂർണ്ണ
മായും അതന് ലയാജിക്കുന്തായി നിനക്കന് കാണാൻ സാധിക്കും. 
തൗഹീദിനറെ ശാഖകളായ സൽകർമ്ങ്ങളാണന് ആകാശത്ിലലക്കന് 
ഉയർന്ു നിൽക്കുന്തന്.

തൗഹീദന് ഹൃദയത്ിൽ ശക്മാവുകയും, അതിലനാടുള്ള സന്ലന
ഹവും നിഷന്കളങ്തയും വർദ്ധിക്കുകയും, അതിനന കുറിച്ചുള്ള 
ലബാധല്യവും തിരിച്ചറിവും വർദ്ധിക്കുകയും, അതിനന് അർഹമായ നി
ലക്കുള്ള പ്രവർത്നം കാഴന്ച്ച നവക്കുകയും, ലവണ് വിധം തൗഹീദി
നന ്രരിചരിക്കുകയും നചയ്ുലമ്ാൾ എല്ാ അവസ്കളിലും കാലാ
ത്രങ്ങളിലും അതിനറെ ൈലം അവനിൽ പ്രകടമായി നകാലണ്യിരി
ക്കും.” (ഇഅന്ലാമുൽ മുവഖിഈൻ: 1/132)

അല്ാഹുവിനന് മാപതം ആരാധനകൾ നൽകുകയും, അവനന് ്രുറ
നമയുള്ളവർക്കുള്ള ആരാധന തള്ളിക്കളയുകയും നചയ്ുക എന്
താണന് തൗഹീദിനറെ അടിത്റ; ഇസന് ലാമിനറെ നാരായലവരന് എന്ു 
്രറയാവുന്തന് ഈ രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങളാണന്. ‘തൗഹീദന്; നിലഷധ
വും സ്ിരീകരണവും’ എന് അദ്ധല്യായത്ിൽ ഈ അടിത്റകനള 
കുറിച്ചന് നാം വായിക്കുകയുണ്ായി. ഇനി തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകര
ണനത് കുറിച്ചന് വായിക്കാം.

എത്ാണന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണം?
തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണം എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന് 

രണ്ന് കാരല്യങ്ങളാണന്.
ഒന്ന്: ദീനിനല കൽപ്നകൾ പ്രവർത്ിച്ചു നകാണ്ന് തൗഹീദന് 

്രൂർത്ീകരിക്കൽ (ِميُل كْ (التَّ

രണ്ന്: ദീനിൽ വിലക്കനപ്ട് കാരല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വത്നത് ശു
ദ്ധീകരിക്കൽ (ْصِفَيُة (التَّ

ഈ രണ്ന് അടിസ്ാനങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ രൂ്രത്ിൽ വിശദീക
രിക്കാം.
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അടിസ്ാനം ഒന്ന്: ദീനിന്െ കൽപ്പനകൾ പപവർത്ിച്ു ന്കാ
ണ്ന് തൗഹീദന് പൂർത്ീകരിക്ൽ (ِميُل كْ (التَّ

അല്ാഹുവിനന മാപതം ആരാധിക്കണം എന് ഏറ്റവും പ്രധാന
നപ്ട് കൽപ്ന ്രൂർത്ീകരിച്ചാൽ ഒരാൾ തൗഹീദിനറെ ആദല്യ്രടി 
ചവിട്ിയിരിക്കുന് .ു എന്ാൽ അതിനന് ലശഷമുള്ള അല്ാഹുവിനറെ 
ഓലരാ കൽപ്നകളും പ്രാവർത്ികമാക്കുന്തന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർ
ത്ീകരണത്ിലലക്കുള്ള പ്രലവശനമാണന്. ഇപ്രകാരം ഇസന് ലാമിലല
ക്കും ഈമാനിലലക്കും ്രരി്രൂർണ്ണമായി പ്രലവശിക്കുക എന്തന് 
തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണമാണന്.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ِم َكافًَّة 
ْ
ل يَن آَمنُوا اْدخُلُوا ِف الّسِ ِ ا اّلَ َ َيا أَّيُ

“(അല്ാഹുവിൽ) വിശ്വസിച്ചവലര! നിങ്ങൾ ഇസന് ലാമിലലക്കന് ്രരി
്രൂർണ്ണമായി പ്രലവശിക്കുക.” (ബഖറ: 208)

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഫശഖന് നാസ്വിർ 
അസ്അന്ദി -r- ്രറഞ് :ു “ദീനിനറെ സർവ്വ നിയമങ്ങളും ്രാലിക്കു
കയും, അതിൽ നിന്ന് യാനതാന്ും ഉല്രക്ിക്കാതിരിക്കുകയും നച
യ്നട് എന്ാണന് ഈ ്രറഞ്തിനറെ അർത്ഥം.

ലദലഹഛനയ ആരാധല്യനാക്കിയവരിൽ നിങ്ങൾ ഉൾനപ്ടരുതന്. 
തങ്ങളുനട ഇഛക്കന് ലയാജിച്ചതന് കൽപ്ിക്കനപ്ട്ാൽ അതന് പ്രവർത്ി
ക്കുകയും, അതിനന് വിരുദ്ധമായനതല്ാം ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയ്ു
ന്വരായി നിങ്ങൾ മാറരുതന്. മറിച്ചന്, നിങ്ങളുനട ഇഛകൾ അല്ാഹു
വിനറെ ദീനിലനാടന് ലയാജിച്ച രൂ്രത്ിലായി മാറുകയാണന് ലവണ്തന്. 
തനിക്കന് സാധല്യമാകുന് നന്കനളല്ാം പ്രവർത്ിക്കുക; അസാധല്യ
മായ കാരല്യങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കണനമന്ന് മനസ്ിൽ കരുതുകയും ഉലദ്ദ
ശിക്കുകയും നചയ്ുക.” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 94)

അല്ാഹുവിനറെയും റസൂലിനറെയും -g- കൽപ്നകൾ സാധല്യമാ
കുന്ിടലത്ാളം പ്രവർത്ിലക്കണ്തുണ്ന്. ഇസന് ലാമിൽ നിർബന്മാ
യും കൽപ്ിക്കനപ്ട് കാരല്യങ്ങൾ -പ്രവർത്ിക്കാൻ സാധിക്കുനമങ്ിൽ- 
ഒരു കാരണവശാലും ഉല്രക്ിക്കരുതന്. ഇനി ഭാഗികമാനയങ്ിലും നിറ
ലവറ്റാൻ കഴിയുനമന്ാനണങ്ിൽ സാധല്യമായതന് നിറലവറ്റണം.

تُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم«
ْ
أ
َ
ْمٍر ف

َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
ِب ُهَريَْرةَ َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: » … إَِذا أ

َ
َعْن أ
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അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഞാൻ 
നിങ്ങലളാടന് ഒരു കാരല്യം കൽപ്ിച്ചാൽ അതന് സാധല്യമാകുന്ിടലത്ാളം 
നിങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുക.” (ബുഖാരി: 7288, മുസന് ലിം: 1337)

ഈ ഹദീഥിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഇമാം നവവി -r- ്രറയു
ന് :ു “ഇസന് ലാമിനല പ്രധാനനപ്ട് അടിത്റകളിനലാന്ാണന് ഈ 
ഹദീഥന്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആശയസമ്ുഷ്മായ വാക്കുകൾ 
്രറയാൻ കഴിയുന് നബി -g- യുനട ‘ജവാമിഉൽ കലിമി’നറെ ഉദാഹ
രണവുമാണ്ാ ഇതന്. എണ്ണിത്ിട്നപ്ടുത്ാൻ കഴിയാത് അലനകം 
വിധിവിലക്കുകൾ ഈ ഹദീഥിൽ ഉൾനപ്ടുന്തായി കാണാം.

ഉദാഹരണത്ിനന് നിസന്കാരത്ിനറെ കാരല്യം ലനാക്കുക; ഒരാൾ
ക്കന് നിസന്കാരത്ിനല റുകന് നുകളിലലാ (നിസന്കാരത്ിനല റുകൂഉം 
സുജൂദും ഉദാഹരണം) ശർത്വുകളിലലാ (നിസന്കാരത്ിനന് മുൻ്രന് വു
ദൂഅന് എടുക്കുന്തും, ഖിബ്ക്കന് ലനനര തിരിയലും ഉദാഹരണം) ന്ര
ട് എല്ാ കാരല്യങ്ങളും പ്രവർത്ിക്കാൻ സാധിക്കിനല്ങ്ിൽ അവൻ 
തനിക്കന് കഴിയുന്വ നിർവ്വഹിക്കുക എന്തന് നിർബന്മാണന്. വുദൂ
ഇനറെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും കഴുകാലനാ, ജനാബത്ിനറെ കുളി 
ശരീരം മുഴുവനും കഴുകുന് രൂ്രത്ിലലാ സാധിക്കിനല്ങ്ിൽ കഴിയു
ന് ഭാഗങ്ങൾ കഴുകുക…” (ശർഹു മുസന് ലിം: 9/102)

അല്ാഹുവും റസൂലും ദീനിനറെ കാരല്യത്ിൽ ഒരു വിഷയം നിർ
ബന്മാക്കിയാൽ അതിൽ ഇഛപ്രകാരം തിരനഞ്ടുപ്ന് നടത്ാ
ലനാ, വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ്രറയാലനാ ഒരു മുസന് ലിമിനന് ്രാടുള്ളതല്. 
അല്ാഹുവിലനാടും റസൂലിലനാടും എതിരാകുക എന്തന് അവരുനട 
വിശ്വാസനത്യും തൗഹീദിനനയുമാണന് ്രരിലക്കൽപ്ിക്കുക.

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

 ُ َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَل مُْؤِمنٍَة ِإذَا َقَضى الّلَـهُ َوَرُسوُلُ أَْمًرا أَن َيُكوَن لَُه
ِخَيَةُ ِمْن أَْمِرِهْ ۗ َوَمن َيْعِص الّلَـَه َوَرُسوَلُ فََقْد َضّلَ َضَلًل ّمُِبينًا ﴿٣٦﴾

ْ
ال

“അല്ാഹുവും അവനറെ റസൂലും ഒരു കാരല്യത്ിൽ തീരുമാനനമ
ടുത്ന് കഴിഞ്ാൽ സതല്യവിശ്വാസിയായ ഒരു ്രുരുഷന്ാകനട്, 
സന്പതീക്കാകനട് തങ്ങളുനട കാരല്യനത് സംബന്ിച്ചന് സ്വതപത്മായ 
അഭിപ്രായം ഉണ്ായിരിക്കാവുന്തല്. വല്വനും അല്ാഹുനവയും 
അവനറെ ദൂതനനയും ധിക്കരിക്കുന് ്രക്ം അവൻ വല്യക്മായ നി
ലയിൽ വഴി്രിഴച്ചു ല്രായിരിക്കുന് .ു” (അഹന്സാബന്: 36)
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ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഫശഖന് നാസ്വിർ 
അസ്അന്ദി -r- ്രറഞ് :ു “അല്ാഹുവിനറെയും റസൂലിനറെയും -g- 
തൃ്രന്തിക്കായി മത്രിക്കുകയും, അല്ാഹുവിനറെ റസൂലിനറെയും -g- 
ലകാ്രത്ിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുകയും, അവരുനട കൽപ്നകൾ ്രാലി
ക്കുകയും, വിലക്കുകൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയ്ുക എന്തല്ാനത 
മനറ്റാന്ും തനന് ഈമാൻ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്കും ലയാജിച്ചതല്.

അതിനാൽ അല്ാഹുവും റസൂലും -g- ഒരു കാരല്യത്ിൽ വിധി 
്രറയുകയും, ആ കൽപ്ന നിർബന്മാക്കുകയും നചയന്താൽ സതല്യ
വിശ്വാസിയായ ഒരു ്രുരുഷലനാ സന്പതീലയാ അതിൽ സ്വാഭിപ്രായം തി
രനഞ്ടുക്കുക എന്തന് അവർക്കന് ലയാജിച്ചതല്. ഇതന് നചയ്ണലമാ 
ലവണ്ലയാ എന് തിരനഞ്ടുപ്ിനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്.

മറിച്ചന്, അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- യാണന് തനറെ സ്വത്ലത്
ക്കാൾ തനിക്കന് ലവണ്നപ്ട്നതന് കാരല്യം അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാ
ണന് നചയ്ുക. തനറെ ആപഗഹങ്ങളിൽ ചിലതന് അല്ാഹുവിനറെയും 
റസൂലിനറെയും കൽപ്നകൾ അനുസരിക്കുന്തിനന് തടസ്മായി 
അവൻ ഒരിക്കലും കണ്ുകൂടാ.” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 665)

ചരിപതതില് നിന്ന് ...

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായും നിറലവറ്റിനക്കാണ്ന് 
തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണം നിറലവറ്റിയ അലനകം നബിമാരുനട
യും സ്വാലിഹീങ്ങളുനടയും ചരിപതം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വിവരിക്ക
നപ്ട്ിട്ുണ്ന്.

ഖലീലുല്ാഹി ഇപബാഹീം -m- തൗഹീദിനറെ മാർഗത്ിൽ 
അത്ുതകരമായ ചരിപതങ്ങൾ രചിച്ച മഹാനായ നബിയും റസൂലു
മാണന്. അലദ്ദഹനത് കുറിച്ചന് അല്ാഹു ്രറഞ്തു ലനാക്ക :ൂ

ُهّنَ ۖ َقاَل ِإِنّ َجاِعلَُك لِلنَّاِس ِإَماًما ۖ  َرّبُهُ ِبَكِلَماٍت فَأََتّمَ
َ
اِهمي

َ
َوِإِذ اْبَتَلٰ ِإْبر

“ഇപബാഹീമിനന അലദ്ദഹത്ിനറെ റബ്ന് ചില കൽ്രനകൾനകാ
ണ്ന് ്രരീക്ിക്കുകയും, അലദ്ദഹമതന് ്രൂർണ്ണമായി നിറലവറ്റുകയും 
നചയന്ത കാരല്യവും (നിങ്ങൾ അനുസന്മരിക്കുക.) അല്ാഹു (അലപ്ാ
ൾ) അലദ്ദഹലത്ാടന് ്രറഞ് :ു ഞാൻ നിനന് മനുഷല്യർക്കന് ഇമാം (മാ
തൃകയാക്കനപ്ടാവുന് ലനതാവന്) ആക്കുകയാണന്.” (ബഖറ: 124)



85ASn¯dbpw taÂ¡qcbpw

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഇമാം ഇബന് നു കഥീർ 
-r- ്രറയുന് :ു “നബിലയ! ഇപബാഹീമിനന അല്ാഹു ്രരീക്ിച്ചതി
നന കുറിച്ചന് ഈ ബഹുഫദവാരാധകർക്കന് വിവരിച്ചു നകാടുക്കുക. 
അല്ാഹു (വിവിധങ്ങളായ) കൽപ്നകളും വിലക്കുകളും നകാണ്ന് 
അലദ്ദഹനത് ്രരീക്ിച്ചു. അലപ്ാൾ അവനയല്ാം അലദ്ദഹം ്രൂർണ്ണ
മായി നിറലവറ്റുകയുണ്ായി.” (തൈന്സീർ ഇബന്നി കഥീർ: 1/405)

ഇപബാഹീം നബി -m- നന കുറിച്ചന് മനറ്റാരിടത്ന് അല്ാഹു ്രറ
ഞ്തു ലനാക്ക :ൂ

﴾٣٧﴿ ٰ ي َوّفَ ِ  اّلَ
َ
اِهمي

َ
َوِإْبر

“(കടമകൾ) ്രൂർണ്ണമായും നിറലവറ്റിയ ഇപബാഹീമും.” (നജന്മന്: 37)

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഇമാം ഇബന് നു കഥീർ 
-r- ്രറഞ് :ു “ഇപബാഹീം -m- എല്ാ കൽപ്നകളും നിറലവറ്റുക
യും, എല്ാ വിലക്കുകളും ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്ത .ു അല്ാഹുവി
നറെ സലന്ദശം ്രൂർണ്ണമായി അലദ്ദഹം ജനങ്ങൾക്കന് എത്ിച്ചു നൽ
കുകയും നചയന്ത .ു ഇക്കാരണത്ാലാണന് അലദ്ദഹം ജനങ്ങളുനട 
ഇമാമാകാൻ അർഹനായതന്; എല്ാ അവസ്ാത്രങ്ങളിലും വാക്കു
കളിലും പ്രവർത്നങ്ങളിലും ്രിത്ുടരനപ്ടാൻ അലദ്ദഹം അനുലയാ
ജല്യനനപത.” (തൈന്സീറു ഇബന്നി കഥീർ: 7/463)

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായി നിറലവറ്റുക എന്
തിനറെ അത്ുതകരമായ മാതൃകകൾ ഇപബാഹീം -m- യുനട ജീവിത
ത്ിൽ നിരത്രമായി കനണ്ത്ാൻ കഴിയും. അല്ാഹുവിനറെ ഏക
ത്വം പ്രഖല്യാ്രിച്ചതിനറെ ല്രരിൽ അലദ്ദഹം തീകുണ്ാരത്ിലലക്കന് 
എറിയനപ്ട്ു. തൗഹീദന് ജനങ്ങൾക്കന് എത്ിച്ചു നൽകുന്തിനായി 
നാട്ിൽ നിന്ന് ്രാലായനം നചയന്ത .ു അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്ന അനു
സരിച്ചു നകാണ്ന് തനറെ ഭാരല്യനയയും ്രിഞ്ുകുഞ്ിനനയും മക്ക
യിൽ -ജനവാസമില്ാത്യിടത്ന്- അല്ാഹുവിൽ ഭരലമൽപ്ിച്ചു നകാ
ണ്ന് അലദ്ദഹം വിലട്ച്ചു ല്രായി. കാത്ിരുന്ു ലഭിച്ച കുഞ്ിനന 
അറുക്കണനമന് കൽപ്ന ലഭിച്ചലപ്ാൾ അതന് പ്രാവർത്ികമാ
ക്കാൻ തുനഞ്ിറങ്ങി. ഇങ്ങനന അലനകം സംഭവങ്ങൾ!

നമ്ുനട റസൂലായ മുഹമ്ദന് -g- യുനട ചരിപതവും വല്യതല്യസന്തമ
ല്. അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ അനുസരിക്കുന്തിൽ ഏറ്റവും 
മുൻ്രത്ിയിൽ നിന്വരായിരുന്ു അവിടുന്ന്. തനന് ‘അൽ അമീൻ’ 



86XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

എന്ന് വിലശഷിപ്ിച്ച നാട്ുകാരുനട അതൃ്രന്തിക്കന് കാരണമാകുനമ
ന്റിഞ്ിട്ും അവിടുന്ന് അല്ാഹു ഏൽപ്ിച്ച ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ 
നിന്ന് ഒരണുവിട ്രിലന്ാട്ു ല്രായില്. ശപതുക്കളുനട ്രരിഹാസങ്ങ
ളും ്രീഡനങ്ങളും അല്ാഹുവിനറെ ദീനിനല ഒരു കാരല്യവും മറച്ചു നവ
ക്കാൻ അവിടുലത്ക്കന് കാരണമായില്. നീണ് ്രതിമൂന്ന് വർഷക്കാ
ലം അവിടുന്ന് വിപശമമില്ാനത തൗഹീദിലലക്കന് ക്ണിച്ചു നകാലണ്
യിരുന് .ു

്രിന്ീടന് അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്ന പ്രകാരം ജനിച്ചു വളർന് മക്ക
നയ നവടിഞ്ന് മദീനയിലലക്കന് അവിടുന്ന് ്രാലായനം നചയന്ത .ു 
അല്ാഹുവിനറെ അനുമതി ലഭിച്ചലപ്ാൾ ബദന് റിൽ -തലന്ാലടാപ്മു
ള്ള സ്വഹാബികലളക്കാൾ മൂന്ു മടങ്ങന് വരുന്- ബഹുഫദവാരാധ
കരുനട ഫസനല്യത്ിനനതിനര മുന്ിൽ നിന്ന് ല്രാരാടി. അല്ാഹുവി
നറെ വചനം ഉന്തമാകുന്തിനന് ലവണ്ി ദൂരങ്ങൾ താണ്ി അലനകം 
യുദ്ധങ്ങൾക്കന് ലനതൃത്വം നൽകുകയും, സ്വഹാബികനള നയിച്ചു 
നകാണ്ന് രണാങ്ണത്ിനറെ മുൻ്രത്ിയിൽ നിന്ു നകാണ്ന് ല്രാരാ
ടുകയും നചയന്ത .ു

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായും നിറലവറ്റുന്തിൽ 
നബി -g- ്രുലർത്ിയിരുന് ശക്മായ കണിശത ലബാധല്യനപ്ടു
ത്ുന് ചരിപത സംഭവങ്ങളിനലാന്ാണന് ഫസനബന് -i- യുമായു
ള്ള വിവാഹത്ിനറെ ചരിപതം. നബി -g- യുനട വളർത്ു ്രുപതനാ
യിരുന് ഫസദന് ബന്നു ഹാരിഥ -h- യുമായി ഫസനബിനറെ -i- 
വിവാഹം നടത്ിയതന് നബി -g- യുനട നിർലദശപ്രകാരമാണന്. 
എന്ാൽ അവരുനട വിവാഹം കൂടുതൽ കാലം നീണ്ുനിന്ില്. 
ഫസദന് -h- ഫസനബിനന വിവാഹലമാചനം നചയന്തലപ്ാൾ അവ
നര വിവാഹം കഴിക്കാൻ നബി -g- ലയാടന് അല്ാഹു കൽപ്ിച്ചു.

വളർത്ു ്ര പുതനറെ മകനന വിവാഹം കഴിക്കുക എന്തന് ലമാശ
മായി കണ്ിരുന് അറബികളുനട രീതി തിരുത്ുക എന് മഹത്ര
മായ ഉലദ്ദശം ഈ കൽപ്നക്കന് ്രിന്ിലുണ്ായിരുന് .ു ക്രടവിശ്വാസി
കളും മ പുശിക്കുകളും തനിനക്കതിനര അ്രവാധം ്രറഞ്ു പ്രചരിപ്ി
ക്കുനമന് ഭയം നബി -g- യുനട മനസ്ിലുണ്ായിരുന് .ു എന്ാൽ 
നബി -g- അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്ന ശിരസ്ാവഹിക്കുകയും, അതി
നന് ്രൂർണ്ണമായി കീനഴാതുങ്ങുകയും നചയന്ത .ു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 
ഈ സംഭവനത് കുറിച്ചുള്ള വല്യക്മായ ്രരാമർശമുണ്ന്.
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 الّلَـهُ َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواّتَِق 
َ

ي أَْنَعم ِ  َتقُوُل لِّلَ
ْ
َوِإذ

 ۖ ُ الّلَـَه َوتُْخِفي ِف َنْفِسَك َما الّلَـهُ مُْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َوالّلَـهُ أََحّقُ أَن َتْخَشاه
“നിനറെ ഭാരല്യനയ നീ നിനറെ അടുത്ന് തനന് നിർത്ിലപ്ാരുക

യും, അല്ാഹുനവ നീ സൂക്ിക്കുകയും നചയ്ുക എന്ന് , അല്ാഹു 
അന പുഗഹം നചയന്തുനകാടുത്ിട്ുള്ളവനും നീ അന പുഗഹം നചയന്തു
നകാടുത്ിട്ുള്ളവനുമായ ഒരാലളാടന് (ഫസദന് ബന്നു ഹാരിഥലയാടന്) നീ 
്രറഞ്ിരുന് സന്ദർഭം (ഓർക്കുക.) അല്ാഹു നവളിനപ്ടുത്ാൻ 
ല്രാകുന് ഒരു കാരല്യം നിനറെ മനസ്ിൽ നീ മറച്ചു നവക്കുകയും ജന
ങ്ങനള നീ ല്രടിക്കുകയും നചയന്തിരുന് .ു എന്ാൽ നീ ല്രടിക്കുവാൻ 
ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവൻ അല്ാഹുവാകുന് .ു” (അഹന്സാബന്: 37)

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ മുൈസ്ിറുകൾ ്രറ
ഞ് :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂലല! ഫസദന് തനറെ ഭാരല്യനയ വിവാഹ
ലമാചനം നടത്ിയ ലശഷം താങ്ൾ ഫസനബിനന വിവാഹം കഴി
ക്കണനമന് അല്ാഹുവിനറെ സലന്ദശം താങ്ൾ മനസ്ിൽ സൂക്ി
ച്ചു. എന്ാൽ താങ്ൾ മനസ്ിൽ നവച്ചതന് അല്ാഹു ്രുറത്ു നകാ
ണ്ുവരുന്താണന്. ‘തനറെ വളർത്ു ്രുപതൻ വിവാഹലമാചനം നച
യന്ത സന്പതീനയ മുഹമ്ദന് വിവാഹം നചയന്തിരിക്കുന് ’ു എന്ന് ക്രടവി
ശ്വാസികൾ ്രറഞ്ു ്രരത്ുനമന്ന് താങ്ൾ ഭയക്കുന് ;ു എന്ാൽ 
അല്ാഹുവിനനയാണന് താങ്ൾ ഏറ്റവും ഭയലക്കണ്തന്.” (തൈന്സീ
റുൽ മുയസ്ർ: 423)

يََة: 
ْ

نِْزَل َعلَيِْه لََكتََم َهِذهِ اآل
ُ
ا أ ٌد -ملسو هيلع هللا ىلص- َكتًِما َشيْئًا ِممَّ َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َولَْو َكَن ُمَمَّ

ْنَعْمَت َعلَيِْه« اآليََة. ]مسلم: 288[
َ
ْنَعَم اللَّـُه َعلَيِْه َوأ

َ
ي أ ِ

َّ
»َوإِذْ َتُقوُل لِل

സൂറതുൽ അഹന്സാബിനല ഈ ആയതിനന കുറിച്ചന് ആഇശ 
-i- ്രറയുന് :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- അവിടുലത്ക്കന് ലഭി
ച്ച അല്ാഹുവിനറെ സലന്ദശത്ിൽ നിന്ന് എനത്ങ്ിലുനമാന്ന് മറച്ചു 
നവക്കുമായിരുനന്ങ്ിൽ ഈ ആയത്ന് അവിടുന്ന് മറച്ചു നവക്കുമാ
യിരുന് .ു” (മുസന് ലിം: 288)

മഹാന്ാരായ രണ്ന് നബിമാരുനട ചരിപതങ്ങളിൽ നിന്ന് വളനര 
ചുരുങ്ങിയ ചില സംഭവങ്ങൾ മാപതമാണന് നാം ഇവിനട സൂചിപ്ിച്ച
തന്. അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായി നിറലവറ്റുന്തിൽ 
നബിമാരും സ്വാലിഹീങ്ങളും ്രുലർത്ിയ മത്രബുദ്ധിയുനട നത
ളിവുകൾ ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന് അലനകം സംഭവങ്ങൾ ഖുർആ
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നിൽ അനവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവരിക്കനപ്ട്തായി കാണാം. തൗ
ഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂനട വിവരിക്കുന് ചരി
പതങ്ങളാണന് അവനയല്ാം എന്തിൽ സംശയമില്.

ഈ ചരിപത സംഭവങ്ങൾ പശദ്ധലയാനട വായിക്കുകയും, നമ്ു
നട സ്വത്ം ജീവിതത്ിലലക്കന് തിരിഞ്ു ലനാക്കുകയും, അല്ാഹു
വിനറെ കൽപ്നകൾ അനുസരിക്കുന്തിൽ നമുക്കന് സംഭവിക്കുന് 
കുറവുകളും അലസതയും സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും നചയ്ാൻ നമു
ക്കന് സാധിലക്കണ്തുണ്ന്.

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായി നിറലവറ്റുകയും, 
അവനറെ വിലക്കുകൾ തീർത്ും ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയ്ുന് അവ
നറെ സച്ചരിതരായ ദാസന്ാരിൽ അല്ാഹു നാലമവനരയും ഉൾനപ്ടു
ത്ുമാറാകനട്! (ആമീൻ)

അടിസ്ാനം രണ്ന്: ദീനിൽ വിെക്ന്പ്പട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 
സ്വന്തന്ത് ശുദ്ധീകരിക്ൽ (ْصِفَيُة (التَّ

അല്ാഹുവിനറെ ദീനിൽ വിലരാധിക്കനപ്ട് അലനകം തിന്കളു
ണ്ന്. അവയിൽ ഏറ്റവും വലുതന് ശിർകാണന്. അല്ാഹുവിനുള്ള ആരാ
ധനയിൽ ്രങ്ുലചർക്കുക എന് ഗുരുതരമായ ഈ ്രാ്രം നച
യന്താൽ അവൻ തൗഹീദിനറെ അടിത്റ തനന് തച്ചുടച്ചിരിക്കുന് .ു 
അതിനന് സമാനമായ തിന്കൾ തനന്യാണന് അല്ാഹുവിനനയും 
അവനറെ റസൂലിനനയും നിലഷധിക്കുക എന് കുൈന്റും, മനസ്ിനു
ള്ളിൽ നിലഷധം ഒളിപ്ിച്ചു നകാണ്ന് ്രുറലമക്കന് ഇസന് ലാം പ്രകടിപ്ിക്കു
ന് നിൈാഖുനമല്ാം.

ഇതിൽ താനഴയുള്ള തിന്കളും ്രാ്രങ്ങളും ഇസന് ലാമിൽ വിശദീ
കരിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്. വൻ്രാ്രങ്ങളിൽ ന്രടുന് വല്യഭിചാരവും നകാല്രാ
തകവും ്രലിശയുനമല്ാം അതിൽ മുൻ്രത്ിയിൽ നിൽക്കുന് .ു നചറു
്രാ്രങ്ങൾ എന്ന് വിലശഷിപ്ിക്കനപ്ടുന് ‘സ്വഗാഇറുകൾ’ അതിലും 
താനഴയുള്ള നതറ്റുകളാണന്. ‘ഒഴിവാക്കുന്താണന് ഉത്മം’ എന്ന് ്രറയ
നപ്ടാവുന് മകന്റൂഹുകൾ (നവറുക്കനപ്ട് കാരല്യങ്ങൾ) ഉല്രക്ിലക്ക
ണ് കാരല്യങ്ങൾ തനന്. ഇത്രം തിന്കളിൽ നിന്ും നതറ്റുകളിൽ നി
ന്ുനമല്ാം ്രൂർണ്ണമായും വിട്ുനിൽക്കുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർ
ത്ീകരണത്ിനല രണ്ാമനത് അടിസ്ാനമാണന്.

തനറെ അടിമ തിന്കൾ പ്രവർത്ിക്കുക എന്തന് അല്ാഹുവിനന് 
നവറുപ്ുണ്ാക്കുന് കാരല്യമാണന്. മനറ്റത്ിലനക്കാളും അല്ാഹുവിനന 
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സന്ലനഹിക്കുന് ഒരടിമ അല്ാഹുവിനറെ ഇഷ്ത്ിനന് വിരുദ്ധമായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ നചയ്ുന്തിൽ നിന്ന് വിട്ുനിൽക്കാൻ ്രരമാവധി പശ
മിച്ചു നകാണ്ിരിക്കും.

അല്ാഹുവിലനാടുള്ള അവനറെ സന്ലനഹത്ിനറെ ദൃഢതയും 
ശക്ിയും അനുസരിച്ചന് അല്ാഹുവിനന് നവറുപ്ുണ്ാക്കുന് കാരല്യ
ങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള അവനറെ അകൽച്ചയും വർദ്ധിക്കും. ഇപ്രകാരം 
തിന്കളിൽ നിന്ന് ്രൂർണ്ണമായി തനന് ശുദ്ധീകരിക്കുലമ്ാൾ അവ
നറെ തൗഹീദന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ്രൂർണ്ണതയിലലക്കന് അടുക്കുകയാ
ണന് നചയ്ുന്തന്.

َْمنُ َوُه ّمُْهَتُدوَن ﴿٨٢﴾
ْ

ُ ال ِئَك لَُه ـٰ ٍم أُولَ
ْ
بُِسوا ِإيَماَنُم ِبظُل

ْ
يَن آَمنُوا َولَْم َيل ِ اّلَ

“(അല്ാഹുവിലും അവനറെ റസൂലിലും ്രരലലാകത്ിലും) വിശ്വ
സിക്കുകയും, തങ്ങളുനട വിശ്വാസത്ിൽ യാനതാരു അതിപകമവും 
കൂട്ിക്കലർത്ാതിരിക്കുകയും നചയന്തവർ; അവർക്കാകുന്ു നിർഭ
യത്വമുള്ളതന്. അവർ തനന്യാകുന്ു സന്ാർഗം സിദ്ധിച്ചവർ.” 
(അൻആം: 82)

ഇഹലലാകത്ും ്രരലലാകത്ും നിർഭയത്വം ലഭിക്കുന്തന് 
‘അല്ാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, ലശഷം തനറെ വിശ്വാസത്ിൽ 
യാനതാരു അതിപകമവും കൂട്ിക്കലർത്ാതിരിക്കുകയും നചയന്തവർ
ക്കാണന്’ എന് അല്ാഹുവിനറെ ഈ വചനം തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീക
രണത്ിലലക്കന് ഏറ്റവും വല്യക്മായ സൂചന നൽകുന് ആയത്ാ
ണന്. കാരണം ആയത്ിൽ ്രരാമർശിക്കനപ്ട് നിർഭയത്വം രണ്ന് രൂ്ര
ത്ിലുണ്ന്.

ഒന്ന്: ്രരി്രൂർണ്ണമായ നിർഭയത്വം. ഇസന് ലാം സ്വീകരിച്ച ലശഷം 
ഒരു തിന്യും തനറെ ജീവിതത്ിൽ കൂട്ിക്കലർത്ാതിരിക്കുകയും, 
എനത്ങ്ിലും തിന് സംഭവിച്ചാൽ ഉടനടി അല്ാഹുവിലലക്കന് ്രശ്ചാ
ത്്രിച്ചു മടങ്ങുകയും നചയന്തവർക്കന് ്രരി്രൂർണ്ണമായ നിർഭയത്വ
മാണന് ഉണ്ായിരിക്കുക. അവനന് ്രരലലാകത്ന് യാനതാരു ശിക്നയ
യും ഭയലക്കണ്ി വരികയില്.

രണ്ന്: ഭാഗികമായ നിർഭയത്വം. ഇസന് ലാം സ്വീകരിച്ച ലശഷം ദീ
നിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന് തരത്ിലുള്ള ശിർലകാ (ബഹുഫദ
വാരാധന) കുൈന് ലറാ (നിലഷധം) നിൈാലഖാ (ക്രടവിശ്വാസം) രിദ്ദലതാ 
(ദീൻ ഉല്രക്ിക്കൽ) ല്രാലുള്ള തിന്കൾ പ്രവർത്ിക്കാത്വർക്കന് 
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ഭാഗികമായ നിർഭയത്വമുണ്ായിരിക്കും. എന്ാൽ അതിൽ താനഴ
യുള്ള നതറ്റുകൾ -വൻ്രാ്രങ്ങളും മറ്റും- അവർ നചയന്തിട്ുനണ്
ങ്ിൽ ആ തിന്കളുനട ലതാതനുസരിച്ചന് അവരുനട നിർഭയത്വത്ിൽ 
കുറവുണ്ാകുന്താണന്.

ലമനല നൽകിയ ആയതിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഫശഖന് നാ
സ്വിർ അസ്അന്ദി -r- ഇക്കാരല്യം വിവരിച്ചിട്ുണ്ന്. അലദ്ദഹം ്രറഞ് :ു 
“വിശ്വാസത്ിൽ യാനതാരു അതിപകമവും -ശിർലകാ മനറ്റനത്ങ്ിലും 
തിന്കലളാ ഒന്ും- കൂട്ിക്കലർത്ാത്വർക്കന് ്രരി്രൂർണ്ണമായ നിർ
ഭയത്വവും സന്ാർഗവും ഉണ്ായിരിക്കുന്താണന്. എന്ാൽ തങ്ങളു
നട വിശ്വാസത്ിൽ ശിർകന് കൂട്ിക്കലർത്ിയിട്ിനല്ങ്ിലും മറ്റു ്രല 
തിന്കളും പ്രവർത്ിച്ചവരാനണങ്ിൽ അവർക്കന് അടിസ്ാന്രരമാ
യി സന്ാർഗവും നിർഭയത്വവുമുണ്ായിരിക്കും; എങ്ിലും അതന് ്രൂർ
ണ്ണമായിരിക്കുകയില്.” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 263)

തിന്കൾ ്രൂർണ്ണമായി ഉല്രക്ിക്കുലമ്ാഴാണന് തൗഹീദിനറെ 
്രൂർത്ീകരണം സാധല്യമാവുക എന്ന് ഈ ്രറഞ്തിൽ നിന്ന് മന
സ്ിലാകും. തിന്കളിൽ നിന്ന് സാധല്യമാകുന്ിടലത്ാളം അകന്ു 
നിൽക്കാനുള്ള ഇസന് ലാമിനറെ നിരത്രമായ ഉ്രലദശങ്ങൾ ഇതി
ലനാടന് ലചർത്ു വായിക്കാവുന് കാരല്യങ്ങളിൽ ന്രട്താണന്. തിന്കൾ 
നചയ്രുതന് എന്തിനന് ്രകരം തിന്യുനട വഴികളിലലക്കന് പ്രലവശിക്കു
കലയ അരുതന് എന്ാണന് ്രലയിടങ്ങളിലും കൽപ്ിക്കനപ്ട്ിട്ുള്ളതന്.

അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമ ആരാധിക്കനപ്ടുന് ത്വാഗൂതുകനള സം
ബന്ിച്ചന് ്രറഞ്ലപ്ാൾ അല്ാഹു കൽപ്ിച്ചതന് ലനാക്ക .ൂ

ُسوًل أَِن اْعبُُدوا الّلَـَه َواْجَتنِبُوا الطَّاُغوَت ۖ ٍة ّرَ َولََقْد َبَعْثنَا ِف كُِلّ أُّمَ
“തീർച്ചയായും ഓലരാ സമുദായത്ിലും നാം ദൂതനന നിലയാഗി

ച്ചിട്ുണ്ന് . നിങ്ങൾ അല്ാഹുനവ ആരാധിക്കുകയും, ത്വാഗൂതുകനള 
നവടിയുകയും നചയ്ണം എന്ന് (പ്രലബാധനം നചയ്ുന്തിനന് ലവ
ണ്ി.) ” (നഹന്-ലന്: 35)

ഈ ആയത്ിനന വിശദീകരിച്ചു നകാണ്ന് ്രണ്ിതന്ാർ ്രറ
ഞ് :ു “ത്വാഗൂതുകനള ഉല്രക്ിക്കൂ എന്ന് മാപതം അർത്ഥം ലഭിക്കു
ന് ‘ഉതന്റുക ــوا) ൂ’ رُكُ എന് ്രദമല് ഈ ആയത്ിൽ വന്ിരിക്കുന് (اتْ
തന്. മറിച്ചന്, ഉല്രക്ിക്കുന്തിലനാനടാപ്ം തീർത്ും അകലലക്കന് മാറ്റി
നിർത്ൂ എന് അർത്ഥം കൂടി ലഭിക്കുന് ‘ഇജന്തനിബൂ’ (ــوا ُب ِن  (اْجَت
എന് ്രദമാണന് ഈ ആയത്ിലുള്ളതന്. അതന് കൂടുതൽ ശക്മായ 
പ്രലയാഗമാണന്.” (ഹാശിയതു കിതാബിത്ൗഹീദന്: 14)
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വിപഗഹങ്ങനള ഉല്രക്ിക്കാൻ കൽപ്ിച്ചലപ്ാൾ സമാനമായ പ്ര
ലയാഗം ഖുർആനിൽ മനറ്റാരിടത്ും ആവർത്ിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്.

وِر ﴿٣٠﴾ َْوَثاِن َواْجَتنِبُوا َقْوَل الّزُ
ْ

ْجَس ِمَن ال فَاْجَتنِبُوا الِرّ
“ആകയാൽ വിപഗഹങ്ങളാകുന് മാലിനല്യത്ിൽ നിന്ും നിങ്ങ

ൾ അകന്ന് നിൽക്കുക. വല്യാജവാക്കിൽ നിന്ും നിങ്ങൾ അകന്ന് നി
ൽക്കുക.” (ഹജ്ന്: 30)

ഈ ആയത്ിൽ വിപഗഹങ്ങനള ഉല്രക്ിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച 
അലത ്രദപ്രലയാഗം തനന്യാണന് വല്യാജവാക്കുകൾ ഉല്രക്ിക്കണ
നമന്ന് കൽപ്ിക്കാനും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്തന്. തിന്കൾ ഒരു ദിശയി
ലാനണങ്ിൽ അതിനറെ തീർത്ും വി്രരീത ദിശയിലായിരിക്കണം 
നീ ഉണ്ായിരിലക്കണ്തന് എന് ഓർമ്നപ്ടുത്ൽ ഈ വാകല്യങ്ങളി
നലല്ാമുണ്ന്. ്രാ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്ും അകന്ു നിൽക്കുന്തന് 
തൗഹീദന് ്രൂർത്ീകരിക്കുന്തിനറെ ഭാഗമാനണന്ന് ഇനതല്ാം നനമ് 
ഓർമ്നപ്ടുത്ുന് .ു

വല്യഭിചാരത്ിൽ നിന്ന് വിലക്കി നകാണ്ുള്ള ഖുർആൻ വാകല്യ
ത്ിലും സമാനമായ പ്രലയാഗം കാണാം.

َنٰ ۖ ِإّنَهُ َكاَن فَاِحَشًة َوَساءَ َسِبيًل ﴿٣٢﴾ بُوا الِزّ
َ

َوَل َتْقر
“നിങ്ങൾ വല്യഭിചാരനത് സമീ്രിച്ചന് ല്രാകരുതന് . തീർച്ചയായും അതന് 

ഒരു നീചവൃത്ിയും ദുഷിച്ച മാർഗവുമാകുന് .ു” (ഇസന്റാഅന്: 32)

ഈ ആയത്ിനന വിശദീകരിച്ചു നകാണ്ന് ഫശഖന് നാസ്വിർ 
അസ്അന്ദി -r- ്രറഞ് :ു “വല്യഭിചാരം നിലരാധിക്കുക എന്തിലന
ക്കാൾ ശക്മാണന് വല്യഭിചാരലത്ാടന് അടുത്ു ല്രാകുന്തന് വനര 
വിലക്കുക എന്തന്. കാരണം ഇലതാനട വല്യഭിചാരത്ിലലക്കന് നയി
ക്കുന്തും അതിലലക്കന് ലപ്രരിപ്ിക്കുന്തുമായ എല്ാ കാരല്യങ്ങളും 
വിലക്കനപ്ട്ു കഴിഞ് .ു” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 457)

തിന്കനളയും അതിലലക്കന് നയിലച്ചക്കാവുന് വഴികനളയും 
അകറ്റിനിർത്ുകയും, അവനയ ജീവിതത്ിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കി
നക്കാണ്ന് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നചയ്ുന്തന് ഈമാനിനറെയും 
തൗഹീദിനറെയും ്രൂർണ്ണതയുനട ഭാഗമാനണന്ന് ഈ നതളിവുകനള
ല്ാം നനമ് ഓർമ്നപ്ടുത്ുന് .ു

ഇക്കാരല്യം മലനാഹരമായ ഉ്രമയിലൂനട വിശദീകരിക്കുന് നബി 
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-g- യുനട ഹദീഥന് കൂടി ഇവിനട നൽകുന്തന് തീർത്ും അനുലയാജല്യ
മായിരിക്കും.

، َوإِنَّ  ٌ َل َبنيِّ
َ

َل َعِن انلُّْعَماِن بِْن بَِشٍي قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »إِنَّ الْ
ُبَهاِت  ثٌِي ِمَن انلَّاِس، َفَمِن اتََّق الشُّ

َ
ُمُهنَّ ك

َ
 َيْعل

َ
، َوَبيَْنُهَما ُمْشتَبَِهاٌت ال ٌ َرَاَم َبنيِّ الْ

َرَاِم، َكلرَّاِع يَْرَع َحْوَل  َع ِف الْ
َ
ُبَهاِت وَق َع ِف الشُّ

َ
 دِلِينِِه، وَِعْرِضِه، َوَمْن وَق

َ
اْستَْبَأ

ـِه َمَارُِمُه«
َّ
 َوإِنَّ ِحَم الل

َ
ال

َ
 َملٍِك ِحًم، أ

ِّ
 َوإِنَّ لُِك

َ
ال

َ
ْن يَْرَتَع فِيِه، أ

َ
َِم، يُوِشُك أ

ْ
ال

നുഅന്മാനു ബന്നു ബശീർ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ
ഞ് :ു “തീർച്ചയായും ഹലാൽ (അനുവദിക്കനപ്ട്തന്) വല്യക്മാണന്. 
തീർച്ചയായും ഹറാമും (നിഷിദ്ധമാക്കനപ്ട്തന്) വല്യക്മാണന്. അവ
ക്കിടയിൽ അവല്യക്മായ ചിലതുണ്ന്; ജനങ്ങളിൽ ധാരാളം ല്രർക്കന് 
അവ അറിയുകയില്. ആനരങ്ിലും അവല്യക്മായ കാരല്യങ്ങനള സൂ
ക്ിച്ചാൽ അവൻ തനറെ ദീനിനനയും അഭിമാനനത്യും സുരക്ി
തമാക്കിയിരിക്കുന് .ു ആനരങ്ിലും അവല്യക്മായ കാരല്യങ്ങളിൽ വീ
ണുല്രായാൽ അവൻ ഹറാമിൽ വീഴുന്താണന്.

ഒരു ആട്ിടയനറെ കാരല്യം ല്രാനല. അയാൾ സംരക്ണലവലി
ക്കന് ചുറ്റും (തനറെ കാലികനള) ലമയന്ക്കുന് .ു അവ ആ ലവലിക്കപ്ുറം 
കടക്കാനായിരിക്കുന് .ു അറിയുക! എല്ാ രാജാക്കന്ാർക്കും സുര
ക്ിതലവലിയുണ്ന്. അറിയുക! അല്ാഹുവിനറെ സുരക്ിതലരഖ 
അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയവയാകുന് .ു” (മുസന് ലിം: 1599)

തിന്കളിലലക്കന് നയിലച്ചക്കുനമന്ന് ഭയനപ്ടുന് കാരല്യങ്ങൾ വനര 
സൂക്ന്മതയുനട ല്രരിൽ ഉല്രക്ിക്കുന്തിനന നബി -g- ്രുകഴന്ത്ി
നയങ്ിൽ വല്യക്മായ തിന്കളിൽ നിന്ന് വിട്ുനിൽക്കണനമന്തന് എപത 
ശക്മായ കൽപ്നയായിരിക്കും?! അല്ാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ എല്ാ 
കാരല്യങ്ങളിൽ നിന്ുമുള്ള ഈ ്രരി്രൂർണ്ണമായ അകൽച്ച തൗഹീദന് 
്രൂർത്ീകരിക്കുന്തിനറെ രണ്ാമനത് അടിത്റയാണന്.

ചരിപതതില് നിന്ന് ...

ഈ അടിസ്ാനം ഏറ്റവും മലനാഹരമായി പ്രാവർത്ികമാ
ക്കിയ മാതൃകകൾ നബിമാരുനടയും സ്വാലിഹീങ്ങളുനടയും ചരിപത
ത്ിൽ അലനകം കനണ്ത്ാൻ കഴിയും. തിന്കളിലലക്കന് നകാനണ്
ത്ിലച്ചക്കാവുന് സാഹചരല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ു നിൽക്കാൻ 
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അവർ ്രുലർത്ിയ പശദ്ധയും, അതിലലക്കന് വീണു ല്രാകുലമാ എന്
തിൽ അവർക്കുണ്ായിരുന് ഭയവും വിവരിക്കുന് അലനകം ചരി
പതങ്ങൾ ഖുർആനിലും ഹദീഥുകളിലും കനണ്ത്ാൻ കഴിയും.

യൂസുൈന് നബി -m- നറെ ചരിപതം ഈ വിഷയത്ിനല ഏറ്റവും 
സുന്ദരമായ ഉദാഹരണങ്ങളിനലാന്ാണന്. അലദ്ദഹത്ിനറെ സൗന്ദരല്യ
ത്ിൽ ആകൃഷ്യായ സന്പതീയുനട തപത്ങ്ങളിൽ വീണു ല്രാകുലമാ 
എന് ഭയം അലദ്ദഹനത് ്രിടികൂടിയലപ്ാൾ സുഖസൗകരല്യങ്ങൾ 
്രലതുമുള്ള തനറെ ഉടമസ്നറെ നകാട്ാരം ഉല്രക്ിച്ചു നകാണ്ന് ഇടു
ങ്ങിയ ജയിലറ തിരനഞ്ടുക്കുകയാണന് അലദ്ദഹം നചയന്തതന്.

 َعنِّي 
ْ

ا َيْدُعوَننِي ِإلَْيِه ۖ َوِإّلَ َتْصِرف َ ِمّمَ ْجنُ أََحّبُ ِإَلّ َقاَل َرِبّ الِسّ
َجاِهِليَ ﴿٣٣﴾

ْ
َن ال ّنَ َوأَكُن ِمّ َكْيَدُهّنَ أَْصُب ِإلَْيِ

“അലദ്ദഹം (യൂസുൈന് ) ്രറഞ് :ു എനറെ റലബ്! ഇവർ എനന് 
ഏനതാന്ിലലക്കന് ക്ണിക്കുന്ുലവാ അതിനനക്കാളും എനിക്കന് കൂ
ടുതൽ പ്രിയനപ്ട്തന് ജയിലാകുന് .ു ഇവരുനട കുതപത്ം എനന് വിട്ന് 
നീ തിരിച്ചുകളയാത് ്രക്ം ഞാൻ അവരിലലക്കന് ചാഞ്ുല്രാലയ
ക്കും. അങ്ങനന ഞാൻ അവിലവകികളുനട കൂട്ത്ിൽ ആയില്രാ
കുകയും നചയ്ും.” (യൂസുൈന്: 33)

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഫശഖന് നാസ്വിർ 
അസ്അന്ദി -r- ്രറയുന് :ു “അല്ാഹുവിനറെ കഠിനമായ ശിക്ക്കന് 
കാരണമാകുന്, തനറെ മുന്ിനലത്ി നിൽക്കുന് ഈ ആസ്വാദന
ലത്ക്കാൾ ഭൗതിക ശിക്യും ജയിൽവാസവുമാണന് അലദ്ദഹത്ി
നന് പ്രിയങ്രമായി തീർന്തന്… (അലപ്ാൾ ആനരങ്ിലും) തീനര നചറു
തും, ഒട്ും ്രരിശുദ്ധവുമല്ാത് ഒരു ഭൗതിക ആസ്വാദനനത് 
എനന്ന്ും നിലനിൽക്കുന് ആസ്വാദനങ്ങൾക്കും വല്യതല്യസന്തങ്ങ
ളായ സുഖാന പുഗഹങ്ങൾക്കും മഹത്രമായ സ്വർഗീയാരാമങ്ങൾ
ക്കും മുകളിൽ പ്രതിഷന്ഠിക്കുന്ുനവങ്ിൽ അവലനക്കാൾ വലിയ വി
ഡ്ി മറ്റാരുണ്ന്?!” (തൈന്സീറുസ്അന്ദി: 397)

ഹാൈിദ്വന് ഇബന് നു കഥീർ -r- ്രറയുന് :ു “അല്ാഹു യൂസുൈന് 
നബി -m- നന് വളനര വലിയ കാവൽ തനന്യാണന് ഏർനപ്ടുത്ിയ
തന്. അതിനാൽ ആ സന്പതീയുനട വശീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്ും 
വിട്കന്ു നിൽക്കാൻ അലദ്ദഹത്ിനന് സാധിച്ചു. അവരുനട ആപഗഹ
ങ്ങൾക്കന് വഴങ്ങുന്തിലനക്കാൾ ജയിൽവാസമാണന് അലദ്ദഹത്ിനന് 
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പ്രിയങ്രമായതന്. ഇതന് (തിന്യിൽ നിന്ു വിട്ുനിൽക്കുക എന്തിൽ 
ഒരാൾക്കന് ലനടിനയടുക്കാവുന്) ്രൂർണ്ണതയുനട ഏറ്റവും ഉത്ുംഗത
യാണന്.” (തൈന്സീർ ഇബന്നി കഥീർ: 4/387)

അല്ാഹുവിനന് നവറുപ്ുണ്ാക്കുന് എല്ാ കാരല്യത്ിൽ നിന്ും 
്രൂർണ്ണമായി വിട്ുനിൽക്കുന്തിൽ നമ്ുനട റസൂലായ മുഹമ്ദന് 
നബി -g- കാണിച്ചു തന് മാതൃകയും ഏറ്റവും ഉദാത്മാണന്. നബി 
-g- യുനട ജീവിതരീതിനയ കുറിച്ചന് ആഇശ -i- അറിയിച്ച വാക്കു
കളിൽ നിന്ന് അക്കാരല്യം മനസ്ിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

 
َّ

ْمَريِْن إِل
َ
َ رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َبْيَ أ َها قَالَْت: »َما ُخيِّ نَّ

َ
َعْن َعئَِشَة رَِضَ اللَّـُه َعنَْها، أ

ْبَعَد انلَّاِس ِمنُْه، َوَما اْنتََقَم رَُسوُل 
َ
يَْسَُهَما، َما لَْم يَُكْن إِْثًما، فَإِْن َكَن إِْثًما َكَن أ

َ
َخَذ أ

َ
أ

ْن تُنْتََهَك ُحْرَمُة اللَّـِه، َفيَنْتَِقَم لِلَّـِه بَِها«
َ
 أ

َّ
اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- نِلَْفِسِه إِل

ആഇശ -i- നിലവദനം: “രണ്ന് കാരല്യങ്ങളിൽ ഏനതങ്ിലും ഒന്ന് 
തിരനഞ്ടുക്കാൻ നബി -g- ക്കന് അവസരം വന്ാൽ അതിൽ 
ഏറ്റവും എളുപ്മുള്ളലത അവിടുന്ന് തിരനഞ്ടുക്കുമായിരുന്ു
ള്ള ;ൂ അതന് ഒരു തിന്യാകാത്ിടലത്ാളം. അക്കാരല്യം ഒരു തിന്യാ
നണങ്ിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലം ്രാലിക്കുന് വല്യക്ി 
അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- ആയിരിക്കും.

അവിടുന്ന് തനിക്കന് ലവണ്ി ഒരിക്കൽ ല്രാലും പ്രതികാരം നച
യന്തിട്ില്; അല്ാഹുവിനറെ നിഷിദ്ധമാക്കിയതന് ഹനിക്കനപ്ട്ാലല്ാ
നത. അലപ്ാൾ അതിനറെ ല്രരിൽ അവിടുന്ന് പ്രതികാരനമടുക്കുമാ
യിരുന് .ു” (ബുഖാരി: 3560, മുസന് ലിം: 2327)

നബി -g- നയ മാതൃകയാക്കാൻ മത്രിച്ചിരുന് സ്വഹാബിക
ളും നതറ്റുകളും തിന്കളും അകറ്റി നിർത്ുന്തിൽ ്രുലർത്ിയിരു
ന് സൂക്ന്മത അ്രാരമായിരുന് .ു ധാരാളം ചരിപതസംഭവങ്ങൾ ഈ 
വിഷയത്ിൽ കനണ്ത്ാൻ കഴിയും. ഒന്ു രണ്ന് സംഭവങ്ങൾ മാ
പതം താനഴ ്രറയാം.

ى َخاَتًما ِمْن َذَهٍب ِف يَِد رَُجٍل، 
َ
نَّ رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- رَأ

َ
َعْن َعبِْد اللَّـِه بِْن َعبَّاٍس، أ

َها ِف يَِدهِ«، فَِقيَل 
ُ
ِمْن نَاٍر َفَيْجَعل  َجَْرةٍ 

َ
َحُدُكْم إِل

َ
َفَنََعُه َفَطرََحُه، َوقَاَل: »َيْعِمُد أ

 
َ

 َواللَّـِه، ل
َ

لِلرَُّجِل َبْعَد َما َذَهَب رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: ُخْذ َخاتَِمَك اْنتَِفْع بِِه، قَاَل: ل
بًَدا َوقَْد َطرََحُه رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-.

َ
آُخُذهُ أ
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അബ്ുല്ാഹി ബന്നു അബ്ാസന് -k- നിലവദനം: ഒരിക്കൽ നബി 
-g- ഒരു സ്വഹാബിയുനട കയ്ിൽ സ്വർണ്ണത്ിനറെ ഒരു ലമാതിരം 
കണ്ു. അവിടുന്ന് അതന് ഊരിനയടുക്കുകയും വലിനച്ചറിയുകയും 
നചയന്ത ലശഷം ലചാദിച്ച :ു “അഗ്ി നകാണ്ുള്ള ഒരു വളയനമടുത്ാ
ണന് നിങ്ങൾ കയ്ിൽ അണിഞ്ിരിക്കുന്തന്.”

നബി -g- അവിനട നിന്ന് ല്രായതിനന് ലശഷം ആ സ്വഹാബിലയാ
ടന് ചിലർ ്രറഞ് :ു “നിനറെ ലമാതിരം എടുത്ന് മനറ്റനത്ങ്ിലും കാരല്യ
ത്ിനന് പ്രലയാജനനപ്ടുത്ിനക്കാള്ള .ൂ” അലദ്ദഹം ്രറഞ് :ു “ഒരിക്ക
ലുമില്! അല്ാഹു സതല്യം! അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- വലിനച്ചറിഞ് 
ഒന്ന് ഞാനിനി ഒരിക്കലും എടുക്കുകയില്.” (മുസന് ലിം: 2090)

ഇമാം നവവി -r- ്രറയുന് :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- 
യുനട കൽപ്ന സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുന്ന് നിലരാധിച്ചതന് നവടിയു
കയും നചയ്ുന്തിലുള്ള അലങ്ങയറ്റനത് പശദ്ധയാണന് ഈ സ്വഹാ
ബിയിൽ കണ്തന്. തീർത്ും ദുർബലമായ വല്യാഖല്യാങ്ങൾ നകാണ്ന് 
ഇളവുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അലദ്ദഹം പശമിക്കുകലയ നചയന്തില്.” (ശർ
ഹുന്വവി: 14/65)

അല്ാഹുവിനറെയും റസൂലിനറെയും -g- വിലക്കുകളിൽ ്രല
തും പ്രവർത്ിക്കുകയും, അതിനന് യാനതാരു അടിസ്ാനലമാ അടി
ത്റലയാ ഇല്ാത് വല്യാഖല്യാനങ്ങൾ കനണ്ത്ുകയും, ദീനിനറെ വി
ധിവിലക്കുകനള ്രരിഹസിക്കുകയും നചയ്ുന്വർ സ്വഹാബികൾ 
്രുലർത്ിയിരുന് ഈ സൂക്ന്മതയും പശദ്ധയും കണ്ു്രഠിലക്കണ്
തുണ്ന്. നബി -g- യുനട വിലക്കിനന് എതിരു ്രറഞ്തിനറെ ല്രരിൽ 
തനറെ മകനുമായി ബന്ം വിലഛദിച്ച സ്വഹാബികൾ വനരയുണ്ന്.

 َتْمَنُعوا نَِساَءُكُم 
َ

َعْن َعبِْد اللَّـِه بِْن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »ال
، قَاَل:  َْمنَُعُهنَّ َْها« قَاَل: َفَقاَل بَِلُل ْبُن َعبِْد اللَّـِه: َواللَّـِه نلَ َذنَُّكْم إِلَ

ْ
َمَساِجَد إَِذا اْسَتأ

ْ
ال

ْخِبَُك َعْن 
ُ
ْقبََل َعلَيِْه َعبُْد اللَّـِه: فََسبَُّه َسبًّا َسيِّئًا َما َسِمْعتُُه َسبَُّه ِمثْلَُه َقطُّ َوقَاَل: »أ

َ
فَأ

» َْمنَُعُهنَّ رَُسوِل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َوَتُقوُل: َواللَّـِه نلَ
ഇബന് നു ഉമർ -k- യുനട മകൻ സാലിം നിലവദനം നചയ്ുന് :ു 

ഇബന് നു ഉമർ ്രറഞ് :ു “നബി -g- ്രറഞ്ിരിക്കുന് :ു “നിങ്ങൾ 
അല്ാഹുവിനറെ അടിയാത്ികനള മസന്ജിദുകളിൽ നിന്ന് തടയരുതന്; 
അവർ നിങ്ങലളാടന് അതിനന് അനുമതി ലചാദിച്ചാൽ.”  അലപ്ാൾ അലദ്ദ
ഹത്ിനറെ മകനായ ബിലാൽ ്രറഞ് :ു “അല്ാഹു സതല്യം! ഞങ്ങൾ 
അവനര തടയുക തനന് നചയ്ും.”
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സാലിം ്രറയുന് :ു “ഇതന് ലകട്ലപ്ാൾ ഇബന് നു ഉമർ തനറെ മക
നന വളനരയധികം ചീത് ്രറഞ്ു, അതു ല്രാനല അലദ്ദഹം ഒരാ
നളയും ചീത് ്രറയുന്തന് ഞാൻ ലകട്ിട്ില്. അലദ്ദഹം ്രറയുകയു
ണ്ായി: “അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- ്രറഞ്തായി ഒരു കാരല്യം 
ഞാൻ നിലന്ാടന് ്രറയുലമ്ാൾ ‘ഞങ്ങൾ തടയുക തനന് നചയ്ുനമ
ന്ന്’ നീ മറു്രടി ്രറയുകലയാ?!” (മുസന് ലിം: 442) ്രിന്ീടന് ഇബന് നു ഉമർ 
മരണം വനര തനറെ ആ മകലനാടന് മിണ്ിയിട്ില്. (ഹിൽയതുൽ ഔലി
യാ: 2/813)

ഇബന് നു ഉമറിനറെ മകൻ നബി -g- യുനട വാക്കിനന് ലനനര 
എതിരു ്രറഞ്താണന് എന്ന് ആരും നതറ്റിദ്ധരിക്കരുതന്. മറിച്ചന്, വീ
ട്ിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകാനുള്ള ഒരു വഴിയായി മസന്ജിദിലലക്കന് 
ല്രാവുക എന് നല്യായം സന്പതീകൾ ്രറയുനമന്തിനാലാണന് അവനര 
ഞാൻ തടയുനമന്ന് അലദ്ദഹം ്രറഞ്തന്. എന്ാൽ അല്ാഹുവിനറെ 
റസൂൽ -g- വിലക്കിയ ഒരു കാരല്യത്ിനന് എതിരായി മറുനല്യായം ്രറ
യുന്തന് ഇബന് നു ഉമർ -k- ക്കന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ില്. അല്ാഹു
വും റസൂലും -g- വിലക്കിയ കാരല്യങ്ങലളാടന് അവർക്കുണ്ായിരുന് 
അകൽച്ച ലബാധല്യനപ്ടുന്തിനാണന് ഈ സംഭവം നൽകിയതന്.

അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ ്രൂർണ്ണമായി നിറലവറ്റുകയും, 
അവനറെ വിലക്കുകൾ ്രൂർണ്ണമായി ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്തു 
നകാണ്ന് അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ്രൂർത്ീകരിക്കുന് അവനറെ 
ഇഷ്ദാസന്ാരിൽ അല്ാഹു നാലമവനരയും ഉൾനപ്ടുത്ുമാറാക
നട്. (ആമീൻ)
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അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്നകൾ സാധല്യമാകുന്നതല്ാം പ്രാവർ
ത്ികമാക്കി നകാണ്ന് തനറെ ഈമാൻ ്രൂർത്ീകരിക്കാൻ പശമിക്കു
കയും, അവനറെ വിലക്കുകൾ ഉല്രക്ിച്ചു നകാണ്ന് സ്വത്നത് ്രര
മാവധി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നചയ്ുക എന്താണന് തൗഹീദിനറെ 
്രൂർത്ീകരണം നകാണ്ന് അർത്ഥമാക്കുന്തന് എന്ന് നാം വിവരിച്ചു. 
എന്ാൽ തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണം രണ്ന് ്രദവികളുണ്ന്.

ഒന്ാമലത്തന് നിർബന്മായും ഓലരാ മുസ്ിമും ്രൂർത്ീകരി
ലക്കണ് തൗഹീദാനണങ്ിൽ രണ്ാമലത്തന് സുന്ത്ാണന്. 'നിർബന്
മായ തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണവും' (ــِب ــِد الَواِج وِْحي ــُق التَّ ْحِقي സുന്' ,(تَ
ത്ായ തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണവും' ( ــَتَحبِّ وٍْحيِد املُْس ْحِقيُق التَّ ലവർ (تَ
തിരിച്ചു ്രഠിക്കുകയും, മരണത്ിനന് മുൻ്രന് ഈ രണ്ന് ്രദവികളും ചവി
ട്ികയറാൻ ്രരമാവധി പശമിക്കുകയും നചലയ്ണ്തുണ്ന് നാം.
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നിർബന്ധമലായ തൗഹീദ്
അല്ാഹു നിർബന്മാക്കിയ -വാജിബായ- കാരല്യങ്ങൾ പ്രവർ

ത്ിക്കുകയും, നിഷിദ്ധമാക്കിയ -ഹറാമായ- കാരല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കു
കയും നചയന്താൽ നിർബന്മായ തൗഹീദന് ഒരാൾ ്രൂർത്ീകരിച്ചിരി
ക്കുന് .ു തൗഹീദിനറെ ഈ ്രദവി ്രൂർത്ീകരിച്ച ഒരു വല്യക്ിനയ സം
ബന്ിച്ചിടലത്ാളം അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്
തല്. ്രരലലാകത്ിൽ ഉറപ്ായും അവൻ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കു
ന്താണന്.

ٍْد ثَائَِر 
َ

ْهِل ن
َ
 رَُسوِل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- ِمْن أ

َ
َحَة بِْن ُعبَيِْد اللَّـِه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِل

ْ
َعْن َطل

ُل َعِن الِْسلَِم، 
َ
ِس، يُْسَمُع َدوِيُّ َصْوتِِه َولَ ُيْفَقُه َما َيُقوُل، َحتَّ َدنَا، فَإَِذا ُهَو يَْسأ

ْ
أ الرَّ

َّ َغْيَُها؟ قَاَل:  ِة« َفَقاَل: َهْل َعَ
َ
ْيل

َّ
وَاٍت ِف اَلوِْم وَالل

َ
ُْس َصل َفَقاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »خَ

َّ َغْيُهُ؟ قَاَل:  َع« قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »َوِصَياُم َرَمَضاَن« قَاَل: َهْل َعَ ْن َتَطوَّ
َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

َّ َغْيَُها؟ قَاَل:  َكةَ، قَاَل: َهْل َعَ ُ رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- الزَّ
َ

َع« قَاَل: وََذَكَر ل ْن َتَطوَّ
َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

ْنُقُص، 
َ
ِزيُد َعَ َهَذا َولَ أ

َ
ْدبََر الرَُّجُل وَُهَو َيُقوُل: َواللَّـِه لَ أ

َ
َع« قَاَل: فَأ ْن َتَطوَّ

َ
 أ

َّ
»الَ، إاِل

َح إِْن َصَدَق«
َ
ل
ْ
ف
َ
قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »أ
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ത്വൽഹതു ബന്നു ഉഫബദില്ാഹന് -h- നിലവദനം: നബി -g- 
യുനട അരികിൽ നജന്ദിൽ നിന്ന്, ചിതറിയ മുടിയുള്ള ഒരാൾ വന് .ു 
അലദ്ദഹത്ിനറെ ശബ്ത്ിനറെ ഇരമ്ം ലകൾക്കുന്ുനണ്ങ്ിലും 
അലദ്ദഹം ്രറയുന്തന് മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയുന്ില്. ഇസന് ലാമിനന 
കുറിച്ചായിരുന്ു അലദ്ദഹം ലചാദിക്കുന്ുണ്ായിരുന്തന്.

അലപ്ാൾ നബി -g- ്രറഞ് :ു “്രകലും രാപതിയുമായി അഞ്ു 
ലനരനത് നിസന്കാരം (ഇസന് ലാമിലുണ്ന്).” അലദ്ദഹം ലചാദിച്ച :ു “അത
ല്ാത് (ലവനറ നിസന്കാരം) എനറെ ലമൽ ബാധല്യതയുലണ്ാ?!” നബി 
-g- ്രറഞ് :ു “ഇല്. താങ്ൾ സുന്ത്ന് (ഐഛികം) നിർവ്വഹി
ക്കുക എന്നതാഴിനക.”

ലശഷം നബി -g- ്രറഞ് :ു “റമദാനിനല ലനാമ്ുമുണ്ന്.” 
അയാൾ ലചാദിച്ച :ു “അതല്ാത് (ലനാമ്ന്) എനറെ ലമൽ നിർബന്മു
ലണ്ാ?!” നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഇല്. താങ്ൾ സുന്ത്ന് നിർവ്വഹി
ക്കുക എന്നതാഴിനക.” ലശഷം നബി -g- അലദ്ദഹലത്ാടന് സകാ
തിനന കുറിച്ചന് കൂടി ്രറഞ്ു നകാടുത് .ു അലപ്ാൾ അലദ്ദഹം ലചാ
ദിച്ച :ു “അതല്ാത് (ദാനധർമ്ം) എനറെ ലമൽ നിർബന്മുലണ്ാ?!” 
നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഇല്. താങ്ൾ സുന്ത്ന് നിർവ്വഹിക്കുക എന്
നതാഴിനക.”

തിരിഞ്ു നടക്കുലമ്ാൾ അലദ്ദഹം ്രറയുന്ുണ്ായിരുന് :ു 
“ഈ ്രറഞ്തിൽ ഞാൻ അധികരിപ്ിക്കുകലയാ, അതിൽ കുറവു 
വരുത്ുകലയാ ഇല്.” (അലപ്ാൾ) നബി -g- ്രറഞ് :ു “സതല്യമാണന് 
അയാൾ ്രറയുന്തന് എങ്ിൽ, അയാൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന് .ു” (ബു
ഖാരി: 46, മുസന് ലിം: 11)

ഹദീഥിനറെ ചില നിലവദനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമാണുള്ളതന്: 
“ലശഷം നബി -g- അലദ്ദഹത്ിനറെ ഇസന് ലാമിനല വിധിവിലക്കു
കൾ വിശദീകരിച്ചു നകാടുത് .ു അലപ്ാൾ അലദ്ദഹം ്രറഞ് :ു 
“അല്ാഹു സതല്യം! അല്ാഹു എനറെ ലമൽ നിർബന്മാക്കിയ കാരല്യ
ത്ിൽ ഒന്ും ഞാൻ കൂട്ുകലയാ കുറക്കുകലയാ നചയ്ുകയില്.” 
(അൽ ബഹന് ർ / അഥല്യൂബി: 1/215)

അല്ാഹു മതത്ിൽ നിർബന്മാക്കിയ കാരല്യങ്ങൾ -യാനതാരു 
കുറ്റലമാ കുറവുകലളാ വരുത്ാനത- നിർവ്വഹിക്കുകയും, അവൻ നി
ഷിദ്ധമാക്കിയ കാരല്യങ്ങൾ തീർത്ും ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്താൽ 
അയാൾ സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന് എന്ന് ഈ ഹദീഥന് വല്യ
ക്മാക്കുന്ുണ്ന്.
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ഈ ഹദീഥിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ ഇമാം നവവി -r- ്രറയു
ന് :ു “നിർബന്കർമ്ങ്ങളിൽ ഒരു വീഴന്ച്ചയും വരുത്ാനത -സുന്
ത്ുകൾ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുകയാനണങ്ിൽ- അയാൾ വിജയിക്കുനമ
ന്തിൽ സംശയമില്. തുടർച്ചയായി സുന്ത്ുകൾ ഉല്രക്ിക്കുന്
തന് ആലക്്രകരമായ കാരല്യമാണന് എങ്ിലും -അക്കാരണത്ാൽ 
അയാളുനട സാക്ല്യം സ്വീകരിക്കനപ്ടാതിരിക്കുന്താണന് എന് 
വസന്തുത ഉനണ്ങ്ിലും- അയാൾ അല്ാഹുവിനന ധിക്കരിച്ചിരിക്കു
ന്ു എന്ന് ്രറയാൻ സാധിക്കില്. അല്! അയാൾ (സ്വർഗം) വിജയിച്ച
ടക്കിയവനും, (നരകത്ിൽ നിന്ന്) രക്നപ്ട്വനുമാണന് എന്താണന് 
യാഥാർത്ഥല്യം.” (ശർഹുന്വവി: 1/167)

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ഈ ്രറയനപ്ട് വിഷയം ്രരാമർശിക്ക
നപ്ട്ിട്ുണ്ന്. അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

يَن اْصطََفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا ۖ فَِمْنُْم َظالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمْنُم ّمُْقَتِصٌد  ِ ِكَتاَب اّلَ
ْ
نَا ال

ْ
 ُثَّ أَْوَرث

﴾٣٢﴿ ُ َكِبي
ْ
َفْضُل ال

ْ
ٰلَِك ُهَو ال

ِن الّلَـِه ۚ ذَ
ْ
َاِت ِبِإذ

ْ
َخي

ْ
َوِمْنُْم َساِبٌق ِبال

“്രിന്ീടന് നമ്ുനട ദാസൻമാരിൽ നിന്ന് നാം നതരനഞ്ടുത്വ
ർക്കന് നാം ലവദപഗന്ഥം അവകാശനപ്ടുത്ിനകാടുത് .ു അവരുനട 
കൂട്ത്ിൽ സ്വത്ലത്ാടന് അനല്യായം നചയന്തവരുണ്ന് . മദ്ധല്യനില്രാടു
കാരും അവരിലുണ്ന് . അല്ാഹുവിനറെ അനുമതിലയാനട നൻമകളി
ൽ മുൻകടന്വരും അവരിലുണ്ന് . അതു തനന്യാണന് മഹത്ായ 
അന പുഗഹം.” (ൈാത്വിർ: 32)

ഈ ആയത്ിനറെ വിശദീകരണത്ിൽ മുൈസ്ിറുകൾ ്രറയു
ന് :ു “മുൻകാല സമൂഹങ്ങളുനട നാശത്ിനന് ലശഷം നാം തിരനഞ്
ടുത്വരായ മുഹമ്ദന് നബി -g- യുനട സമൂഹത്ിനന് നാം വിശുദ്ധ 
ഖുർആൻ നൽകി. അവരിൽ സ്വത്ലത്ാടന് അതിപകമം പ്രവർത്ിച്ച
വരുണ്ന്; ചില തിന്കൾ പ്രവർത്ിച്ചവരാണവർ. അവരിൽ മദ്ധല്യ നി
ല്രാടിലുള്ളവരുണ്ന്; നിർബന് കാരല്യങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുകയും, നി
ഷിദ്ധ വൃത്ികൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്തവരാണവർ. -അല്ാ
ഹുവിനറെ അനുമതിലയാനട- നന്കളുമായി മുലന്റിയവരും അക്കൂ
ട്ത്ിലുണ്ന്; വാജിബും സുന്ത്ുകളും പ്രവർത്ിച്ചു നകാണ്ന് സൽ
കർമ്ങ്ങൾ നചയ്ുന്തിൽ കഠിനമായി ്രരിപശമിച്ചവരാണവർ.” 
(തൈന്സീറുൽ മുയസ്ർ: 438)

ഇവിനട മദ്ധല്യ നില്രാടിലുള്ളവർ (ُمْقَتِصــٌد) എന്ന് വിലശഷിപ്ിച്ച
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തന് നിർബന് കാരല്യങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുകയും, നിഷിദ്ധവൃത്ികൾ 
ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്തവനരയാണന്. ഇക്കൂട്രും, നന്കളിൽ മു
ലന്റിയവരും യാനതാരു ശിക്യും ലനരിടാനത സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവ
ശിക്കുന്താണന്; എന്ാൽ വാജിബുകൾ ഉല്രക്ിക്കുകലയാ ഹറാ
മുകൾ പ്രവർത്ിക്കുകലയാ നചയന്തു നകാണ്ന് സ്വത്ലത്ാടന് അതി
പകമം പ്രവർത്ിച്ചവരാകനട്, അവർ അല്ാഹുവിങ്ൽ ശിക്ക്കന് അർ
ഹരാണന്.

ഇപതയും ്രറഞ്തന് സുന്ത്ുകൾ ഉല്രക്ിക്കാനുള്ള നല്യായ
മായി ആരും കണ്ുകൂടാ. വാജിബുകൾ നചയ്ുന്ുനണ്ന് ധാരണ
യിൽ സുന്ത്ുകൾ ഉല്രക്ിക്കാനുള്ള ലപ്രരണയും ഈ ്രറഞ്
തിൽ ഇല്. കാരണം വാജിബുകളിൽ സംഭവിക്കുന് കുറ്റങ്ങളും കുറ
വുകളും നികത്ാനുള്ള മാർഗവും, വാജിബുകനള സംരക്ിക്കുന് 
്രരിചയുമാണന് സുന്ത്ുകൾ. അവ ഉല്രക്ിക്കുന്തന് വാജിബുക
ളുനട സംരക്ണം എടുത്ു കളയുകയും, അവയിലുള്ള കുറവു
കൾ കാരണത്ാൽ ശിക്ിക്കനപ്ടാനുള്ള കാരണമായിത്ീരുക
യും നചയ്ുന് .ു

നിസന്കാരത്ിനറെ കാരല്യം ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഒരാൾ 
സുന്ത്ന് നിസന്കാരങ്ങൾ സ്ിരമായി നിർവ്വഹിക്കുന്ുണ്ന് എങ്ിൽ 
വാജിബുകൾ അയാൾ ഉറപ്ായും പശദ്ധിക്കുന്തായിരിക്കും. സുന്
ത്ുകളിൽ പശദ്ധ നചലുത്ുന് ഒരു മനുഷല്യനറെ വാജിബായ നി
സന്കാരം നഷ്നപ്ടുക എന്തന് അസാധല്യമാണന്. അലതാനടാപ്ം 
അയാളുനട വാജിബായ നിസന്കാരങ്ങളിൽ വരുന് കുറവുകൾ നിക
ത്നപ്ടാനും ഈ സുന്ത്ായ നിസന്കാരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്
താണന്.

َل َما ُيَاَسُب بِِه الَعْبُد  وَّ
َ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »إِنَّ أ

َ
َعْن أ

َسَدْت َفَقْد َخاَب 
َ
ََح، َوإِْن ف

ْ
ن

َ
َح وَأ

َ
ل
ْ
ف
َ
َحْت َفَقْد أ

ُ
إِْن َصل

َ
تُُه، ف

َ
يَوَْم الِقَياَمِة ِمْن َعَملِِه َصل

: اْنُظُروا َهْل لَِعْبِدي ِمْن  اَل الرَّبُّ َعزَّ وََجلَّ
َ
ٌء، ق ِريَضتِِه َشْ

َ
إِْن اْنَتَقَص ِمْن ف

َ
، ف وََخِسَ

َل بَِها َما اْنَتَقَص ِمَن الَفِريَضِة، ُثمَّ يَُكوُن َسائُِر َعَملِِه َعَ َذلَِك« مَّ
َ
ٍع َفُيك َتَطوُّ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “അത്ല്യ
നാളിൽ മനുഷല്യരുനട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ആദല്യമായി വിചാരണ നച
യ്നപ്ടുക അവനറെ നിസന്കാരമാണന്. അതന് നന്ായാൽ അവൻ വിജ
യിക്കുകയും രക്നപ്ടുകയും നചയന്തിരിക്കുന് .ു അതന് നശിച്ചിട്ു
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നണ്ങ്ിൽ അവൻ ്രരാജിതനാവുകയും അവനന് നഷ്ം സംഭവിക്കു
കയും നചയന്തിരിക്കുന് .ു

അവനറെ നിർബന് നിസന്കാരത്ിൽ എനത്ങ്ിലും കുറവന് സം
ഭവിച്ചിട്ുനണ്ങ്ിൽ അല്ാഹു ്രറയും: “എനറെ ദാസനന് എനത്ങ്ിലും 
സുന്ത്ുകളുലണ്ാ എന്ന് ലനാക്കുക!” അവനറെ നിർബന് നി
സന്കാരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കുറവുകൾ അതിലൂനട നികത്നപ്ടുന്
താണന്. ലശഷം അവനറെ എല്ാ പ്രവർത്നങ്ങളും ഈ രൂ്രത്ിൽ 
വിചാരണ നചയ്നപ്ടും.” (തിർമിദി: 413, അബൂദാവൂദന്: 864, അൽ
ബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

സുന്നതലായ തൗഹീദ്

അല്ാഹുവിനന് അർഹതനപ്ട് ആരാധനകൾ അവനന് മാപതം 
നൽകിനക്കാണ്ന്, അല്ാഹുവിനറെ മുൻ്രിലുള്ള തനറെ അടിമത്വം 
അംഗീകരിക്കുകയാണന് ഓലരാ തൗഹീദിനറെ വക്ാവും. ഈ അടിമ
ത്വത്ിനറെ ഏറ്റവും ഉന്തമായ ്രൂർണ്ണതയാണന് തൗഹീദിനറെ സു
ന്ത്ായ ്രൂർത്ീകരണത്ിലൂനട സംഭവിക്കുന്തന്.

ഫശഖന് സ്വാലിഹന് അൽ ഉഫസ്വമി ്രറയുന് :ു “ഹൃദയം അല്ാ
ഹുവിലലക്കന് ്രൂർണ്ണമായി അഭിമുഖീകരിക്കുകയും, അവനിലലക്കന് 
അഭയം ലതടിയണയുകയും, അവനറെ മുന്ിൽ സ്വയം സമർപ്ിക്കു
കയും, അല്ാഹുവല്ാത് സർവ്വതിലനാടും സർവ്വലരാടുമുള്ള അടിമ
ത്വത്ിനറെ ചങ്ങലകൾ ഊരിമാറ്റുകയും നചയ്ുലമ്ാഴാണന് തൗഹീദി
നറെ സുന്ത്ായ -ഐഛികമായ- ്രദവി ഒരാൾ ്രൂർത്ീകരിക്കു
ന്തന്.” (തഖന് രീറാതന് അലാ കിതാബിത്ൗഹീദന്: 16)

അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

يَن اْصطََفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا ۖ فَِمْنُْم َظالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمْنُم  ِ ِكَتاَب اّلَ
ْ
نَا ال

ْ
 ُثَّ أَْوَرث

﴾٣٢﴿ ُ َكِبي
ْ
َفْضُل ال

ْ
ٰلَِك ُهَو ال

ِن الّلَـِه ۚ ذَ
ْ
َاِت ِبِإذ

ْ
َخي

ْ
ّمُْقَتِصٌد َوِمْنُْم َساِبٌق ِبال

“്രിന്ീടന് നമ്ുനട ദാസൻമാരിൽ നിന്ന് നാം നതരനഞ്ടുത്വ
ർക്കന് നാം ലവദപഗന്ഥം അവകാശനപ്ടുത്ിനകാടുത് .ു അവരുനട 
കൂട്ത്ിൽ സ്വത്ലത്ാടന് അനല്യായം നചയന്തവരുണ്ന് . മദ്ധല്യനില്രാടു
കാരും അവരിലുണ്ന് . അല്ാഹുവിനറെ അനുമതിലയാനട നന് കളിൽ 
മുൻകടന്വരും അവരിലുണ്ന് . അതു തനന്യാണന് മഹത്ായ 
അന പുഗഹം.” (ൈാത്വിർ: 32)
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തൗഹീദിനറെ നിർബന്മായ ്രൂർത്ീകരണം വിവരിക്കനവ 
ഈ ആയതന് നാം ്രരാമർശിച്ചിരുന് .ു മദ്ധല്യനില്രാടുകാർ എന്തന് 
നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന് തൗഹീദിനറെ പ്രസന്തുതഘട്ം ്രൂർത്ീകരി
ച്ചവരാനണന്ും വിവരിച്ചിരുന് .ു എന്ാൽ ‘അല്ാഹുവിനറെ അനുമ
തിലയാനട നന്കളിൽ മുൻകടന്വർ’ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കു
ന്തന് തൗഹീദിനറെ സുന്ത്ായ ഘട്വും ്രൂർത്ീകരിച്ചവരാണന്.

اَل: َمْن َعَدى ِل َوِلًّا َفَقْد 
َ
ـَه ق

َّ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ الل

َ
َعْن أ

ْيِه، َوَما يَزَاُل 
َ
َتَْضُت َعل

ْ
ا اف َّ ِممَّ َحبَّ إِلَ

َ
ٍء أ َّ َعْبِدي بَِشْ آَذْنُتُه بِاَلْرِب، َوَما َتَقرََّب إِلَ

ِحبَُّه«
ُ
َّ بِانلَّوَافِِل َحتَّ أ َعْبِدي َيَتَقرَُّب إِلَ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “അല്ാ
ഹു ്രറഞ്ിരിക്കുന് :ു “ആനരങ്ിലും എനറെ വലിയ്ിലനാടന് (ഇഷ്ദാ
സലനാടന്) ശപതുത ്രുലർത്ിയാൽ അവലനാടന് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖല്യാ
്രിച്ചിരിക്കുന് .ു ഞാൻ നിർബന്മാക്കിയ കാരല്യങ്ങലളക്കാൾ എന്ി
ലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടാൻ എനറെ അടിമക്കന് മനറ്റാരു കാരല്യവുമില്. സു
ന്ത്ുകൾ നകാണ്ന് എനറെ അടിമ എന്ിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടി
നക്കാലണ്യിരിക്കും; അങ്ങനന ഞാൻ അവനന സന്ലനഹിക്കുന്തന് 
വനര.” (ബുഖാരി: 6502)

ഫശഖുൽ ഇസന് ലാം -r- ്രറയുന് :ു “അല്ാഹുവിലലക്കന് സാമീ
്രല്യം ലതടൽ രണ്ന് ഘട്ങ്ങളായുനണ്ന്ന് ഈ ഹദീഥിൽ പ്രസന്താവിക്ക
നപ്ട്ിരിക്കുന് .ു

ഒന്ന്: നിർബന്കർമ്ങ്ങൾ നചയന്തു നകാണ്ന് അല്ാഹുവിലല
ക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടലാണന്.

രണ്ന്: ൈർദ്വുകൾ പ്രവർത്ിച്ചതിനന് ലശഷം സുന്ത്ുകൾ കൂടി 
പ്രവർത്ിച്ചു നകാണ്ന് അല്ാഹുവിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടലാണന്. 

ഒന്ാമലത്തന് മദ്ധല്യമനില്രാടന് സ്വീകരിച്ച, വലതു ്രക്ക്കാ
രായ (അസന് ഹാബുൽ യമീൻ) മുഖന്തസ്വിദീങ്ങളുനട മാർഗമാണന്. 
രണ്ാമലത്തന് മുഅന്മിനീങ്ങളിനല സാബിഖീങ്ങളുനട (മുൻകടന്വ
രുനട) മാർഗവും.” (മജന്മൂഉൽ ൈതാവാ: 3/417)

“നന്കളിൽ മുലന്റുന് ഈ വിഭാഗം ഒരു ആയലതാ ഹദീലഥാ 
ലകട്ാൽ അതന് പ്രാവർത്ികമാക്കുന്തിനന് ലവണ്ി ധൃതി കൂട്ുന്താ
ണന്. തങ്ങൾക്കന് സാധല്യമാകുന് രൂ്രത്ിൽ അവരതന് പ്രവർത്ി്രഥ
ത്ിൽ നകാണ്ുവരുന്തുമാണന്.
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ജുമുഅക്കന് ലനരനത് വരുന്തിനറെ ലപശഷന്ഠത ലകട്ാൽ അതന് 
ലനടിനയടുക്കുന്തിനന് ആദല്യസമയം തനന് അവർ മസന്ജിദിൽ 
വനന്ത്ും. രാപതിയുനട അവസാനത്ിലലാ ജുമുഅഃയുനട ്രകലി
ലലാ പ്രാർത്ഥനക്കന് ഉത്രം ലഭിക്കുനമന്ന് മനസ്ിലായാൽ ആ സമ
യം അവർ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിരതരാകും.

നന്യുനട ഒരു വഴിയിലും അവർ ധൃതിയിൽ പ്രലവശിക്കാനത 
വിടുകയില്. ഐഹികവിരക്ിയിലും സൂക്ന്മതയിലും ക്മയിലും 
അല്ാഹുവിലനാടുള്ള നന്ദിയിലും, അവനറെ ലമൽ ഭരലമൽപ്ിക്കുന്
തിനും, നിസന്കാരത്ിലും സകാത്ിലും ലനാമ്ിലും ഹജ്ിലും ജി
ഹാദിലും വിജ്ാന സമ്ാദനത്ിലും ദൃഢവിശ്വാസത്ിലും 
തഖന് വയുനട സർവ്വ ലമഖലകളിലും അവർക്കന് തങ്ങളുലടതായ ്രങ്ു
കളുണ്ായിരിക്കും.

എന്ാൽ ഇനതല്ാമുനണ്ങ്ിലും അവർ സ്വത്നത് ്രുകഴന്ത്ു
കയില്. തങ്ങളുനട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ അവർ ്രരലലാകരക് ഏൽ
പ്ിച്ചിട്ുമില്. ഒരാളും തനറെ പ്രവർത്നം നകാണ്ുമാപതം സ്വർഗ
ത്ിൽ പ്രലവശിക്കുകയില് എന്വർക്കന് അറിയാം. അല്ാഹുവിനറെ 
കാരുണല്യവും ഔദാരല്യവും മാപതമാണന് സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിപ്ിക്കു
ന്തന് എന്വർക്കന് ലബാധല്യമുണ്ന്…

വാജിബുകളും സുന്ത്ുകളും പ്രവർത്ിക്കുകയും, ഹറാമുക
ളും മകന്റൂഹുകളും ഉല്രക്ിക്കുകയും, അനുവദനീയമായ കാരല്യ
ങ്ങൾ അധികരിപ്ിക്കുന്തിൽ വല്യാ്രൃതരാകാതിരിക്കുകയും നചയ്ു
ന്വരാണവർ. ലവണ്തില്ാത് ലനാട്ലമാ സംസാരലമാ ഭക്ണലമാ 
ഉറക്കലമാ ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടകലരലലാ അവരിൽ കാണില്. 
അല്ാഹു ആ മുത്ഖീങ്ങളിൽ നനമ് ഉൾനപ്ടുത്ുമാറാകനട്.” 
(അഖന്സാമുത്ൗഹീദി വൽ മുവഹന്ഹിദീൻ / : 144-145)/

തൗഹീദിനറെ സുന്ത്ായ ഘട്ം ്രൂർത്ീകരിക്കുന്വർക്കുള്ള 
പ്രതിൈലം അതിമഹത്രമാണന്. ഈമാനിനറെ ഏറ്റവും ഉന്തമായ 
്രദവിയിൽ എത്ിലച്ചർന്വർക്കുള്ള ലപശഷന്ഠതകൾക്കും ആദരവി
നും അനുലയാജല്യമായ പ്രതിൈലമാണന് അവർക്കായി അല്ാഹു ഒരു
ക്കിനവച്ചിരിക്കുന്തന്.

ًفا بَِغْيِ 
ْ
ل
َ
ِت َسْبُعوَن أ مَّ

ُ
نَّ رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »يَْدُخُل اجَلنََّة ِمْن أ

َ
َعْن ابِْن َعبَّاٍس: أ

وَن«
ُ ُوَن، وََعَ َربِِّهْم َيَتَوكَّ وَن، َوالَ َيَتَطيَّ

ُ
ِيَن الَ يَْسَتْق

َّ
ِحَساٍب، ُهُم ال
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ഇബന് നു അബ്ാസന് -k- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “എനറെ 
ഉമ്ത്ിൽ നിന്ന് എഴു്രതിനായിരം ല്രർ വിചാരണയില്ാനത സ്വർഗ
ത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്താണന്. മപത്ിക്കാൻ ആവശല്യനപ്ടുകലയാ ശകു
നം ലനാക്കുകലയാ നചയ്ാത്വരാണന് അവർ. തങ്ങളുനട രക്ിതാവി
ലായിരിക്കും അവർ ഭരലമൽപ്ിക്കുക.” (ബുഖാരി: 6472)

തൗഹീദന് എല്ാ നിലക്കും ്രൂർത്ീകരിക്കുകയും, അല്ാഹുവി
ലനാടല്ാനത മറ്റാലരാടും ലചാദിക്കാത്വരും, അവനിൽ ഭരലമൽപ്ി
ക്കുന്വരുമായി അവർ മാറിയലപ്ാൾ അതന് വിചാരണയില്ാനത 
-അല്ാഹുവിനറെ അന പുഗഹത്ാൽ- ലനടിട്ന് സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശി
ക്കാൻ അവർക്കന് വഴിനയാരുക്കി.

സ്വർഗത്ിൽ പ്രലവശിച്ചവരുനട കൂട്ത്ിലും തൗഹീദിനറെ ഉന്
തമായ ഈ ്രദവി ്രൂർത്ീകരിച്ചവർക്കുള്ള ലപശഷന്ഠതകളിലും 
അന പുഗഹങ്ങളിലും വല്യതല്യാസമുണ്ായിരിക്കും.

ഇബന് നുൽ ഖയ്ിം -r- ്രറയുന് :ു “സൂറതുൽ ഇൻസാനിൽ (16, 
21 ആയതുകളിൽ) അല്ാഹു ‘അബന്റാറുകളുനട’ (തൗഹീദിനറെ നിർ
ബന്ഘട്ം ്രൂർത്ീകരിച്ചവരുനട) പ്രതിൈലം വിവരിച്ചിട്ുണ്ന്… നവ
ള്ളി നകാണ്ുള്ള വളകളും ലകാപ്കളും അവർക്കന് നൽകനപ്ടുനമന്ാ
ണന് അവിനട അവൻ വിവരിച്ചതന്.

എന്ാൽ സൂറതുൽ മലാഇകയിൽ (സൂറതു ൈാത്വിർ: 35 ാം 
ആയതന്) നന്കളുമായി മുൻകടന് സാബിഖീങ്ങളുനട (തൗഹീദിനറെ 
സുന്ത്ായ ഘട്ം ്രൂർത്ീകരിച്ചവർ) പ്രതിൈലം വിവരിച്ചിട്ുണ്ന്. 
സ്വർണ്ണം നകാണ്ുള്ള വളകളാണന് അവിനട പ്രതിൈലമായി അല്ാഹു 
എടുത്ു ്രറഞ്തന്!” (ത്വരീഖുൽ ഹിജന്റതയന്നി: 188)

അലദ്ദഹം തനന് ്രറയുന് :ു “സ്വർഗത്ിനല ഏറ്റവും ഉന്ത
മായ ്രാനീയമാണന് തസന്നീം. അബന്റാറുകളുനട ്രാനീയത്ിനല 
കലർപ്ന് തസന്നീമിൽ നിന്ായിരിക്കും എന്ന് അല്ാഹു (സൂറ. മുത്വ
ൈന്ൈിൈീനിൽ: 27-28) അറിയിച്ചിട്ുണ്ന്. എന്ാൽ മുഖർരിബീങ്ങൾ 
യാനതാരു കലർപ്ുമില്ാനത തസന്നീമിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്താണന്. 

കാരണം ഓലരാരുത്രുനടയും പ്രവർത്നത്ിനന് ലയാജിച്ച 
തരത്ിലുള്ള പ്രതിൈലമാണന് ലഭിക്കുക. മുഖർരിബീങ്ങളുനട പ്രവർ
ത്നം തീർത്ും നിഷന്കളങ്മായതിനാൽ അവരുനട ്രാനീയവും 
കളങ്മില്ാത്തായിരിക്കും. അബന്റാറുകളുനട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
അനുവദിക്കനപ്ട് ചില പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്തിനാൽ 
അവരുനട ്രാനീയത്ിൽ കലർപ്ുമുണ്ായിരിക്കും.” (ത്വരീഖുൽ ഹി
ജന്റതയന്നി: 194)
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ഒരാൾ മൂന്ന് കാരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും, ഒരു കാരല്യം പ്രാവർ
ത്ികമാക്കുകയും നചയന്താൽ അവൻ നിർബന്മായ തൗഹീദന് 
്രൂർത്ീകരിച്ചിരിക്കുന് .ു

ഉല്രക്ിലക്കണ് മൂന്ന് കാരല്യങ്ങൾ ഇവയാണന്:
 (1) നചറിയ ശിർകന്.
 (2) ബിദന്അതന്.
 (3) തിന്കളിൽ തുടരൽ.
പ്രാവർത്ികമാലക്കണ് ഒരു കാരല്യം ഇതാണന്:
 (1) വാജിബുകൾ നിർവ്വഹിക്കൽ.
ഇവലയാലരാന്ും ചുരുങ്ങിയ രൂ്രത്ിൽ വിശദീകരിക്കാം.

XuloZv; hmPn_nsâ L«§Ä

ന്ചറിയ ശിർക്

തൗഹീദിനറെ സത്യിൽ ഏറ്റവും കുറവു വരുത്ുന് കാരല്യങ്ങ
ളിനലാന്ാണന് ശിർകുൻ അസ്വന്-ഗർ (أَْصَغــُر  .നചറിയ ശിർകന് / (ِشٌْك 
ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകാൻ കാരണമാകുന് വലിയ ശിർ
കിലലക്കന് എത്ിക്കുന് കാരല്യങ്ങളിനലാന്ു കൂടിയാണന് ഈ പ്രവർ
ത്ി. ഇതന് രണ്ന് രൂ്രത്ിലുണ്ന്.

ഒന്ന്: പപകടമായതന്. ്രുറലമക്കന് കാണാവുന് തരത്ിലുള്ള പ്ര
വർത്നങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്, അല്ാഹുവിൽ ്രങ്ുലചർക്കുന്തി
ലലക്കന് എത്ിക്കുന് വാക്കുകളും പ്രവർത്നങ്ങളുമാണന് ഈ ്രറ
ഞ്തിൽ ഉൾനപ്ടുക.

വാക്കുകളിൽ സംഭവിക്കുന് നചറിയ ശിർകിനന് അലനകം ഉദാ
ഹരണങ്ങളുണ്ന്. അല്ാഹുവല്ാത്വരുനട ല്രരിൽ സതല്യം നചയ്ുക 
എന്തന് അതിനലാന്ാണന്.

ُ اْبُن 
َ

َكْعبَِة، َفَقاَل ل
ْ
 َوال

َ
َعْن َسْعِد بِْن ُعبَيَْدةَ، قَاَل: َسِمَع اْبُن ُعَمَر، رَُجًل َيِْلُف: ل

ْشََك«
َ
ـِه َفَقْد أ

َّ
َف بَِغْيِ الل

َ
ُعَمَر: إِنِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »َمْن َحل

സഅന്ദു ബന്നു ഉഫബദഃ -h- ്രറയുന് :ു ഒരാൾ കഅന്ബനയ 
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നകാണ്ന് സതല്യം നചയ്ുന്തന് ഇബന് നു ഉമർ -k- കണ്ു. അലപ്ാൾ 
അയാലളാടന് ഇബന് നു ഉമർ -k- ്രറഞ് :ു നബി -g- ്രറയുന്തന് 
ഞാൻ ലകട്ിരിക്കുന് :ു “ആനരങ്ിലും അല്ാഹുവല്ാത്വനര നകാ
ണ്ന് സതല്യം നചയന്താൽ അവൻ ശിർകന് നചയന്തിരിക്കുന് .ു” (അബൂ
ദാവൂദന്: 3251, അൽബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ളവരുനട ല്രരിൽ സതല്യം നചയ്ുക 
എന്തന് സൃഷ്ികളുമായുള്ള കടുത് ഹൃദയബന്ത്ിലലക്കന് സൂ
ചന നൽകുന്ു എന്തിനാലാണന് അതന് നചറിയ ശിർകാകുന്തന്. 
എന്ാൽ സതല്യം നചയ്നപ്ടുന് വസന്തുവിലനാ വല്യക്ിലക്കാ അല്ാ
ഹുവിനറെ അലത സ്ാനവും മഹത്വവും ഉനണ്ന് വിശ്വാസലത്ാ
നടയാണന് ആനരങ്ിലും സതല്യം നചയ്ുന്തന് എങ്ിൽ അതന് വലിയ 
ശിർകാണന്. അപ്രകാരം നചയന്തവൻ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു 
ല്രാവുകയും നചയ്ുന്താണന്.

പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്, പ്രകടമായ നചറിയ ശിർകി
നറെ രൂ്രങ്ങൾക്കും അലനകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ന്. ഉറുക്കുകളും 
ഏലസ്ുകളും ശരീരത്ിൽ ബന്ിക്കുകയും, നന്കൾ നൽകനപ്ടാ
നും ഉ്രപദവങ്ങൾ തടയനപ്ടാനും അതന് കാരണമാകുന്താണന് 
എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നചയ്ുന്തന് അതിൽ ന്രട്താണന്.

تِْسَعًة  َفبَاَيَع  ِْه رَْهٌط، 
َ

إِل ْقبََل 
َ
أ اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-  نَّ رَُسوَل 

َ
أ  ، َُهِنِّ

ْ
َعْن ُعْقبََة بِْن َعِمٍر اجل

ْيِه 
َ
َت َهَذا؟ قَاَل: »إِنَّ َعل

ْ
ْمَسَك َعْن َواِحٍد، َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اللَّـِه، بَاَيْعَت تِْسَعًة َوتََرك

َ
َوأ

ْشََك«
َ
َق تَِميَمًة َفَقْد أ

َّ
ْدَخَل يََدهُ َفَقَطَعَها، َفبَاَيَعُه، َوقَاَل: »َمْن َعل

َ
تَِميَمًة« فَأ

ഉഖന്ബതു ബന്നു ആമിർ -h- നിലവദനം: നബി -g- യുനട അരി
കിൽ ഒരു സംഘമാളുകൾ വന് .ു അവിടുന്ന് അതിൽ ഒൻ്രതന് ല്രർ
ക്കന് ബയന്അതന് നൽകി. ഒരാൾക്കന് ഫബഅതന് നൽകാനത വിടുക
യും നചയന്ത .ു അലപ്ാൾ സ്വഹാബികൾ ലചാദിച്ച :ു “അല്ാഹുവിനറെ 
റസൂലല! താങ്ൾ ഒൻ്രതന് ല്രർക്കന് ബയന്അതന് നൽകുകയും, ഇയാ
നള ഉല്രക്ിക്കുകയും നചയന്തലല്ാ?!”

നബി -g- ്രറഞ് :ു “അവനറെ ലമൽ ഒരു ഉറുക്കുണ്ന്.” 
അലപ്ാൾ അയാൾ തനറെ ഫക നകാണ്ന് അതന് ന്രാട്ിനച്ചറിഞ് .ു 
നബി -g- ്രറഞ് :ു “ആനരങ്ിലും ഉറുക്കന് ധരിച്ചാൽ അവൻ ശിർ
കന് നചയന്തിരിക്കുന് .ു” (അഹ്മദന്: 17422, അൽബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് 
വിലയിരുത്ി)

ഉറുക്കും ഏലസ്ും കാരണത്ാൽ അല്ാഹു തനന് സഹായി
ക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുലമ്ാഴാണന് അതന് നചറിയ ശിർകാകുന്തന്. 
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കാരണം അല്ാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ില്ാത് ഒരു മാർഗം അവനറെ തൃ
്രന്തിക്കുള്ള കാരണമായി നിശ്ചയിക്കുക എന്താണന് അതിലൂനട 
സംഭവിക്കുന്തന്.

എന്ാൽ ആനരങ്ിലും ഉറുക്കും ഏലസ്ും സ്വയം സഹായിക്കു
ന്താനണന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും, അതിനന ആദരിക്കുകയും ആരാ
ധിക്കുകയും നചയ്ുകയാനണങ്ിൽ അവൻ വലിയ ശിർകാണന് നച
യന്തിരിക്കുന്തന്. അതാകനട്, ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകാനു
ള്ള കാരണവുമാണന്.

രണ്ന്: ഗ�ാപ്യമായതന്. ്രുറലമക്കന് കാണാൻ കഴിയാത്, അല്ാ
ഹുവിൽ ്രങ്ുലചർക്കുന്തിലലക്കന് എത്ിക്കുന് ഹൃദയത്ിനറെ പ്ര
വർത്നങ്ങളാണന് ലഗാ്രല്യമായ ശിർകന് എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കു
ന്തന്. ശിർകിനറെ ഈ രൂ്രനത് കുറിച്ചന് ശിർകുൻ ഖൈിയ്ന് (ِشٌْك 
.എന്ും വിലശഷിപ്ിക്കാറുണ്ന് (َخِفيٌّ

സൽകർമ്ം നചയ്ുന് ലവളയിൽ അതന് ജനങ്ങൾ കാണണനമ
ന്ും, അവർ തനന് അതിനറെ ല്രരിൽ പ്രശംസിക്കണനമന്ും ആപഗ
ഹിക്കൽ ലഗാ്രല്യമായ ശിർകിനറെ ഉദാഹരണത്ിൽ ന്രട്താണന്.

اَل،  جَّ َمِسيَح ادلَّ
ْ
ُْن َنتََذاَكُر ال

َ
ِب َسِعيٍد، قَاَل: َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َون

َ
َعْن أ

نَا: 
ْ
اِل؟« قَاَل: قُل َمِسيِح ادلَّجَّ

ْ
ْيُكْم ِعْنِدي ِمَن ال

َ
 َعل

ُ
ْخوَف

َ
ْخِبُُكْم بَِما ُهَو أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َفَقاَل: »أ

تَُه، لَِما يََرى ِمْن َنَظرِ رَُجٍل«
َ

، َفُيَيُِّن َصل ْن َيُقوَم الرَُّجُل يَُصلِّ
َ
، أ َِفُّ ُْك الْ بََل، َفَقاَل: »الشِّ

അബൂ സഈദന് -h- നിലവദനം: ഞങ്ങൾ മസീഹുദ്ദജ്ാലിനന 
കുറിച്ചന് ്രരസന്്രരം സംസാരിച്ചു നകാണ്ിരിക്കനവ നബി -g- ഞങ്ങ
ളുനട അരികിൽ വന് .ു അലപ്ാൾ അവിടുന്ന് ്രറഞ് :ു “മസീഹുദ്ദ
ജ്ാലിലനക്കാൾ നിങ്ങളുനട കാരല്യത്ിൽ ഞാൻ ഭയക്കുന്തന് 
എത്ാനണന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കന് ്രറഞ്ു തരനട്ലയാ?!” ഞങ്ങൾ 
്രറഞ് :ു “അനത.” 

നബി -g- ്രറഞ് :ു “ശിർകുൻ ഖൈിയ്ന് (ലഗാ്രല്യമായ ശിർകന്). 
ഒരാൾ എഴുലന്റ്റന് നിസന്കരിച്ചു തുടങ്ങുകയും, മനറ്റാരാൾ ലനാക്കു
ന്ുണ്ന് എന്തിനറെ ല്രരിൽ അയാൾ തനറെ നിസന്കാരം ഭംഗി കൂട്ു
കയും നചയ്ുക എന്താണതന്.” (ഇബന് നു മാജ: 4204, അൽബാനി 
ഹസൻ എന്ന് വിലയിരുത്ി)

എന്ാൽ ഒരാളുനട സൽകർമ്ങ്ങൾ മുഴുവനും -അതനല്ങ്ിൽ 
ബഹുഭൂരി്രക്ം നന്കളും- ജനങ്ങനള കാണിക്കുന്തിനന് ലവണ്ി
യാവുകയാനണങ്ിൽ അതന് വലിയ ശിർകാവുന്താണന്. ഈ അവ
സ്യിൽ ജീവിക്കുന് മനുഷല്യൻ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് തനന് ്രുറത്ു 
ല്രാകുന്തുമാണന്. അല്ാഹു കാക്കനട്!
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നചറിയ ശിർകന് ഉല്രക്ിക്കുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ നിർബന്
മായ ്രൂർത്ീകരണത്ിൽ ന്രട്താണന്. സൽകർമ്ങ്ങൾ നചയ്ാൻ 
ഉലദ്ദശിക്കുലമ്ാലഴാ, അവ നചയന്തു നകാണ്ിരിക്കുന് ലവളയിലലാ, 
അവ നചയന്തു കഴിഞ്തിനന് ലശഷലമാ ഇഖന് ലാസിനന ദുർബലനപ്
ടുത്ുന് ചിത്കൾ മനസ്ിലലക്കന് വരുലമ്ാൾ അതിനന പ്രതിലരാധി
ക്കുകയും, നിയ്ത്ിനറെ ശുദ്ധി കാത്ുസൂക്ിക്കാൻ ്രരിപശമിക്കു
കയും നചയ്ുന്വൻ തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണത്ിനറെ നിർബ
ന് കടമ്യിൽ ആദല്യനത് ്രടിചവിട്ിയിരിക്കുന് .ു

ബിദ്അതുകൾ

ദീനിൽ ്രുതുതായി നിർമ്ിക്കനപ്ടുന് മാർഗങ്ങൾക്കാണന് ബി
ദന്അതുകൾ എന്ന് ്രറയുക. അല്ാഹുവും റസൂലും ്രഠിപ്ിച്ചു നൽ
കിയലതാ, സ്വഹാബികൾ അറിയിച്ചു തന്ലതാ അല്ാത് ഒരു മാർ
ഗം ദീനിനറെ ഭാഗമാക്കി ഒരാൾ മാറ്റുന്ു എങ്ിൽ അതന് ബിദന്അതുക
ളിലാണന് ഉൾനപ്ടുക.

َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اللَّـِه قَاَل َكَن رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- إَِذا َخَطَب اْحَرَّْت َعيْنَاهُ وََعَل 
َِديِث كَِتاُب  إِنَّ َخْيَ الْ

َ
ا َبْعُد؛ ف مَّ

َ
نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش َيُقوُل »أ

َ
َصْوتُُه َواْشتَدَّ َغَضبُُه َحتَّ َكأ

ٌة «
َ
اُتَها َوُكُّ بِْدَعٍة َضلَل

َ
ُمورِ ُمَْدث

ُ
ٍد َوَشُّ ال ُهَدى ُهَدى ُمَمَّ

ْ
ـِه وََخْيُ ال

َّ
الل

ജാബിർ ബന്നു അബ്ില് -h- നിലവദനം: നബി -g- പ്രസംഗി
ക്കുലമ്ാൾ അലദ്ദഹത്ിനറെ കണ്ണുകൾ ചുവക്കും, ശബ്ം ഉയരും, 
ലരാഷം പ്രകടമാകും – ഒരു ലസനാനായകനന ല്രാനല. അവിടുന്ന് 
്രറയാറുണ്ന്: “നിശ്ചയം! ഏറ്റവും നല് സംസാരം അല്ാഹുവിനറെ പഗ
ന്ഥമാണന്. ഏറ്റവും നല് മാർഗം മുഹമ്ദന്-g-യുനട മാർഗമാണന്. കാ
രല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലമാശം ്രുതുതായി ഉണ്ാക്കനപ്ട്താണന്. എല്ാ 
ബിദന്അത്ുകളും വഴിലകടുകളാണന്.” (മുസന് ലിം)

്രാ്രങ്ങലളക്കാൾ ഗുരുതരമാണന് ബിദന്അതുകൾ എന്ന് അലന
കം ്രണ്ിതന്ാർ വല്യക്മാക്കിയിട്ുണ്ന്. കാരണം വല്യഭിചാരവും ലമാ
ഷണവും ല്രാലുള്ള തിന്കൾ നചയന്തു നകാണ്ിരിക്കുന്വർ താൻ 
നചയ്ുന്തന് നതറ്റുകളാണന് എന് ലബാധല്യമുള്ളതിനാൽ അതിൽ നി
ന്ന് ്രാ്രലമാചനം ലതടാൻ സാധല്യതയുണ്ന്. എന്ാൽ ബിദന്അതു
കൾ നചയ്ുന്വർ -അല്ാഹുവിനന ധിക്കരിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുലമ്ാ
ഴും- സ്വയം ധരിച്ചു നവക്കുന്തന് തങ്ങൾ നന്യാണന് നചയന്തു നകാ
ണ്ിരിക്കുന്തന് എന്ാണന്.
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 إِبِْليَس ِمْن الَمْعِصيَِة، َوالَمْعِصيَُة ُيتَاُب ِمنَْها، 
َ

َحبُّ إِل
َ
: »ابِلْدَعُة أ قَاَل ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ

 ُيتَاُب ِمنَْها«
َ

َوابِلْدَعُة ل
സുൈന് യാൻ അഥൗരി -r- ്രറയുന് :ു “്രിശാചിനന് തിന്കലള

ക്കാൾ ഇഷ്ം ബിദന്അതുകളാണന്. കാരണം തിന്കളിൽ നിന്ന് (അതന് 
നചയ്ുന്വർ) ്രശ്ചാത്ാ്രം ലചാദിക്കാറുണ്ന്. ബിദന്അതുകൾ നച
യ്ുന്വർ അതിൽ നിന്ന് ്രശ്ചാത്ാ്രം ലചാദിക്കാറില്.” (ശർഹുസ്ു
ന് / ബഗവി: 1/216)

ബിദന്അതുകനള പ്രധാനമായും രണ്ായി തരം തിരിക്കാം.
ഒന്ന്: വിശ്വാസപരമായ ബിദന്അതുകൾ. അല്ാഹുവിനറെ വി

ലശഷണങ്ങനള നിലഷധിച്ച ജഹ്മിയ്ാക്കളുനട വാദങ്ങളും, ബുദ്ധിനയ 
അടിസ്ാനനപ്ടുത്ി സ്ിരനപ്ട് ഹദീഥുകനള നിലഷധിച്ച മുഅന്ത
സലികളുനട ചിത്ാഗതികളും, സ്വഹാബികനള കാൈിറായി മുപദകു
ത്ുന് റാൈിദ്വികളുനട നകട്ിച്ചമക്കലും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണന്.

ഇമാം ത്വുർത്വൂശീ -r- ്രറയുന് :ു “ബിദന്അതിനറെ അടിത്റ
കൾ നാനലണ്ണമാണന്. (മുസന് ലിം ഉമ്ത്ിൽ ഉടനലടുക്കുന്) എഴു്ര
ത്ിരണ്ന് ്രിഴച്ച കക്ികനളല്ാം അവയിൽ നിന്ാണന് ഉടനലടുത്ിട്ു
ള്ളതന്. ഖവാരിജുകൾ, റാൈിദ്വികൾ, ഖദരികൾ, മുർജിയാക്കൾ; ഇവ
രാണവർ.” (അൽ ഹവാദിഥു വൽ ബിദഅന്: 14)

മുസന് ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദല്യമായി ഉടനലടുത് ഖവാരിജുകനള 
കുറിച്ചന് നബി -g- കടുത് ഭാഷയിൽ താക്കീതുകൾ നൽകിയിട്ുണ്ന്.

وٌْم 
َ
نَُّه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »َيُْرُج فِيُكْم ق

َ
ِب َسِعيٍد الُْدرِيِّ أ

َ
َعْن أ

ُكْم َمَع َعَملِِهْم، 
َ
ِْقُروَن َصلَتَُكْم َمَع َصلَتِِهْم، وَِصَياَمُكْم َمَع ِصَياِمِهْم، وََعَمل تَ

ِميَِّة« ْهُم ِمَن الرَّ َما َيْمُرُق السَّ
َ
يِن ك وَن ِمَن ادلِّ

ُ
َويَْقرَُءوَن الُقْرآَن الَ ُيَاوُِز َحَناِجرَُهْم، َيْمرُق

അബൂ സഈദന് അൽ ഖുദന് രി -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ
ഞ് :ു “നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ർ ്രുറനപ്ടുന്താണന്. അവരുനട 
നിസന്കാരത്ിനന് മുൻ്രിൽ നിങ്ങളുനട നിസന്കാരവും, അവരുനട 
ലനാമ്ിനന് മുൻ്രിൽ നിങ്ങളുനട ലനാമ്ും, അവരുനട പ്രവർത്ന
ത്ിനന് മുൻ്രിൽ നിങ്ങളുനട പ്രവർത്നവും നിസ്ാരമായി നിങ്ങൾ
ക്കന് ലതാന്ും.

അവർ ഖുർആൻ ്രാരായണം നചയ്ും; അതവരുനട നതാണ്
ക്കുഴി വിട്ുകടക്കുകയില്. ലവട്മൃഗത്ിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു കടന് 
അമ്ു ല്രാനല അവർ ദീനിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന്താണന്.” 
(ബുഖാരി: 5058, മുസന് ലിം: 1064)
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അല്ാഹുവിനറെ വിധിനിർണ്ണയനത് നിലഷധിച്ച കൂട്രായിരുന് 
ഖദരികനള കുറിച്ചന് ഇബന് നു ഉമർ -k- ്രറഞ് വാക്കുകൾ ഇത്രം 
ബിദന്അതുകളുനട ഗൗരവം ലബാധല്യനപ്ടുത്ുന്താണന്. അലദ്ദഹ
ത്ിനറെ അരികിൽ ബസ്വറയിൽ നിന്ുള്ള രണ്ു ല്രർ ഇക്കൂട്നര 
കുറിച്ചന് ലചാദിക്കുന്തിനായി വനന്ത്ി.

ِي 
َّ

«، َوال ُهْم بَُرآُء ِمنِّ نَّ
َ
نِّ بَرِيٌء ِمنُْهْم، وَأ

َ
ْخِبُْهْم أ

َ
َِك فَأ

َ
ول

ُ
قَاَل اْبُن ُعَمَر: »فَإَِذا لَِقيَت أ

ْنَفَقُه َما قَِبَل اهللُ ِمنُْه 
َ
ُحٍد َذَهبًا، فَأ

ُ
َحِدِهْم ِمثَْل أ

َ
نَّ أِل

َ
َيِْلُف بِِه َعبُْد اهللِ ْبُن ُعَمَر »لَْو أ

َقَدِر«
ْ
َحتَّ يُْؤِمَن بِال

അവർ ്രറഞ് :ു “ഞങ്ങളുനട നാട്ിൽ ഒരു കൂട്ർ പ്രതല്യക്നപ്ട്ി
രിക്കുന് .ു അവർ ഖുർആൻ ്രാരായണം നചയ്ുകയും, മത്രരമായ 
വിജ്ാനം കരസ്മാക്കാൻ കഠിനമായി ്രരിപശമിക്കുകയും നച
യ്ുന്വരാണന്.” അക്കൂട്രുനട ചില വിലശഷണങ്ങനളല്ാം ്രറഞ് 
ലശഷം അല്ാഹുവിനറെ വിധിനിർണ്ണയനത് അവർ നിലഷധിക്കു
ന്ുണ്ന് എന്ും, കാരല്യങ്ങൾ (അല്ാഹുവിനറെ വിധിനിർണ്ണയമില്ാ
നത) ഉണ്ായിനക്കാണ്ിരിക്കുകയാണന് എന്ും അവർ ്രറഞ് .ു

ഇതന് ലകട്ലപ്ാൾ ഇബന് നു ഉമർ -k- ്രറഞ് :ു “നിങ്ങൾ അവ
നര കണ്ുമുട്ുകയാനണങ്ിൽ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാനണ
ന്ും, അവർ എന്ിൽ നിന്ന് ഒഴിവാനണന്ും അക്കൂട്നര നിങ്ങൾ 
അറിയിലച്ചക്കുക! അല്ാഹുവിനറെ ലമൽ സതല്യം നചയന്തു നകാണ്ന് 
ഇബന് നു ഉമർ ഇതാ ്രറയുന് :ു അവരിൽ ആർനക്കങ്ിലും ഉഹന്ദന് മല
ലയാളം സ്വർണ്ണമുണ്ായിരിക്കുകയും, അനതല്ാം അവർ ദാനം നൽ
കുകയും നചയന്താലും -അവൻ അല്ാഹുവിനറെ വിധിനിർണ്ണയ
ത്ിൽ വിശ്വസിക്കുന്തന് വനര- അല്ാഹു അതന് അവനിൽ നിന്ന് 
സ്വീകരിക്കുകയില്.” (മുസന് ലിം: 1)

രണ്ന്: കർമ്മപരമായ ബിദന്അതുകൾ: പ്രവർത്നങ്ങളിൽ കട
ന്ു കൂടുന് ബിദന്അതുകളാണന് ഇതന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. ഇതന് 
്രല രൂ്രത്ിലുണ്ന്. അവയിൽ പ്രധാനനപ്ട് ചിലതന് താനഴ ്രറയാം:

1- തീർത്ും ്രുതിയ ഒരു പ്രവർത്നം ദീനിൽ കടത്ിക്കൂട്ുക: 
ഉദാഹരണത്ിനന് ഇസന് ലാമിൽ ഒരു നതളിവുമില്ാത് ഏനതങ്ിലും 
നിസന്കാരലമാ, ലനാലമ്ാ നിർമ്ിച്ചുണ്ാക്കുക. നബി -g- ജനിച്ച ദി
വസം നകാണ്ാടുന് ആലഘാഷങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾനപ്ടുന്താണന്.

2- സ്ിരനപ്ട് ഇബാദതിൽ വർദ്ധനവന് ഉണ്ാക്കുക: ഉദാഹരണ
ത്ിനന് ഒരാൾ സുബന് ഹി നിസന്കാരത്ിനല റകന്അതുകളുനട എണ്ണം 
മൂന്ാക്കി വർദ്ധിപ്ിക്കുകയും, അതിനന് കൂടുതൽ പ്രതിൈലമുണ്ന് 
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എന്ന് വാദിക്കുകയും നചയന്താൽ അതന് ബിദന്അതാണന്.
3- സ്ിരനപ്ട് ഒരു ആരാധനയുനട രൂ്രത്ിൽ വല്യതല്യാസം വരു

ത്ുക: ഉദാഹരണത്ിനന് ഓലരാരുത്രും വല്യക്ി്രരമായി നചാലല്
ണ് ദികന്റുകൾ കൂട്മായി നചാല്ാൻ ്രഠിപ്ിക്കുകലയാ, അതിനന് പ്ര
ലതല്യക ഭാവരൂ്രങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകലയാ നചയ്ുക.

4- സ്ിരനപ്ട് ഒരു ഇബാദതിനന് പ്രലതല്യകമായ ഒരു സമയം ്രുതു
തായി നിശ്ചയിക്കുക: ഉദാഹരണത്ിനന് ശഅന്ബാൻ ്രതിനഞ്ി
നറെ ദിവസത്ിൽ പ്രലതല്യക നിസന്കാരങ്ങളും ഇബാദതുകളും നിശ്ച
യിക്കുക എന്തന്.

ബിദന്അതുകളായി ഉൾനപ്ടുന് ചില കാരല്യങ്ങൾ മനസ്ിലാ
ക്കാൻ സഹായകമായ ചില അടിത്റകൾ മാപതമാണന് ഇപതയും ്രറ
ഞ്തന്. ഇസന് ലാം അല്ാഹു ്രൂർത്ീകരിച്ചിരിക്കുന്ു എന്ന് വിശു
ദ്ധ ഖുർആനിലൂനട അറിയിക്കുകയും, നബി -g- അവിടുനത് 
ദീൻ ്രൂർണ്ണമായി എത്ിച്ചു നൽകുകയും നചയന്ത ലശഷം അതിൽ 
്രുതുതായി വല്തും കടത്ിക്കൂട്ുക എന്തന് അല്ാഹുവിനറെ ദീനി
ലനാടന് ്രുലർത്ുന് ശപതുതയും എതിർപ്ുമാണന്. ഇവ ഉല്രക്ിക്കു
ന്തന് വനര ഒരാളുനടയും തൗഹീദന് നിർബന്മായ ്രൂർണ്ണത ഫകവ
രിക്കുന്തല്.

തിന്മകളില് തുെരല്

തിന്കൾ രണ്ു രൂ്രത്ിലുണ്ന്. വൻ്രാ്രങ്ങളും നചറു്രാ്രങ്ങ
ളും. ഇവ രണ്ും ഉല്രക്ിക്കനപ്ലടണ്താണന്. എന്ാൽ തൗഹീദിനറെ 
നിർബന്മായ ്രൂർത്ീകരണത്ിനന് തടസ്മാകുന് രൂ്രത്ിൽ 
്രാ്രങ്ങൾ ആയിത്ീരുന്തന് എലപ്ാഴാണന്? ഇതന് പ്രലതല്യകം വിശദീ
കരിലക്കണ്തുണ്ന്.

ഒന്ന്: വൻപാപങ്ങൾ. (ُر ائِ َب (الكَ
കബാഇറുകളിൽ എണ്ണനപ്ട് ശിർകന്, സിഹന് ർ (മാരണം) ല്രാലു

ള്ള, ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് ്രുറത്ു ല്രാകുന് തിന്കളല് ഇവിനട വൻ
്രാ്രങ്ങൾ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. കാരണം അത്രം തി
ന്കളിൽ ഏനതങ്ിലും പ്രവർത്ിക്കുന്തന് ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് തനന് 
്രുറത്ു ല്രാകാനുള്ള കാരണമാകുന്താണന്.

എന്ാൽ ശിർകിനറെയും കുൈന്റിനറെയും താനഴ വരുന് വൻ്രാ
്രങ്ങൾ -വല്യഭിചാരണവും ലമാഷണവും ല്രാലുള്ള തിന്കൾ- ഉല്ര
ക്ിക്കുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ നിർബന്മായ ്രൂർത്ീകരണ
ത്ിനന് അനിവാരല്യമാണന്.
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ഇഹലലാകത്ന് ശിക്ാനട്രടി (ഹദ്ദന്) വിധിക്കനപ്ട്ലതാ, ്രരലലാ
കത്ന് ശിക് താക്കീതന് നൽകനപ്ടുകലയാ നചയന്ത തിന്കളാണന് 
വൻ്രാ്രങ്ങളിൽ എണ്ണനപ്ടുക. വല്യഭിചാരം, ലമാഷണം, നകാല്രാത
കം ല്രാലുള്ള തിന്കൾക്കന് ഇഹലലാകത്ന് ശിക്ാനട്രടികൾ നി
ശ്ചയിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്. ്രരദൂഷണം, ഏഷണി, അസൂയ ല്രാലുള്ള തി
ന്കൾക്കന് ്രരലലാകത്ന് ശിക് താക്കീതന് നൽകനപ്ട്ിട്ുണ്ന്. ഇവനയ
ല്ാം വൻ്രാ്രങ്ങളിൽ ഉൾനപ്ടുന്തുമാണന്.

വൻ്രാ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഏഴന് കാരല്യങ്ങൾ നബി 
-g- പ്രലതല്യകം എണ്ണിപ്റഞ്ിട്ുണ്ന്.

ْبَع الُموبَِقاِت«، قَالُوا: يَا رَُسوَل اللَّـِه  ِب ُهَريَْرةَ َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »اْجَتنُِبوا السَّ
َ
َعْن أ

ُل 
ْ
ك

َ
، وَأ  بِاَلقِّ

َّ
ـُه إاِل

َّ
ِت َحرََّم الل

َّ
ْتُل انلَّْفِس ال

َ
ْحُر، وَق ـِه، وَالسِّ

َّ
ُك بِالل ْ ؟ قَاَل: »الشِّ َوَما ُهنَّ

 الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغافِلَِت«
ُ

ْذف
َ
 يَوَْم الزَّْحِف، َوق

ِّ
ُل َماِل اَلتِيِم، وَاتلََّول

ْ
ك

َ
َبا، وَأ الرِّ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഏഴു 
നാശകാരികളായ ്രാ്രങ്ങനള നിങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കുക.” സ്വഹാബി
കൾ ലചാദിച്ച :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂലല! ഏനതല്ാമാണവ?!”

നബി -g- ്രറഞ് :ു “അല്ാഹുവിൽ ്രങ്ുലചർക്കൽ, മാരണം, 
അല്ാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ജീവനന അനല്യായമായി വധിക്കുക, 
്രലിശ ഭക്ിക്കുക, അനാഥനറെ സമ്ത്ന് ഭക്ിക്കുക, യുദ്ധം നകാ
ടുമ്ിരി നകാള്ളുന് ലവളയിൽ ്രിത്ിരിലഞ്ാടുക, ്രതിപവതകളും 
ചാരിപതല്യവതികളുമായ സന്പതീകനള കുറിച്ചന് അ്രവാദം പ്രചരിപ്ി
ക്കുക.” (ബുഖാരി: 2766, മുസന് ലിം: 89)

വൻ്രാ്രങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുന് വല്യക്ി ‘ൈാസിഖന്’ (അധർമ്ി) 
എന്ാണന് വിലശഷിപ്ിക്കനപ്ടുക. അവനന് ്രൂർണ്ണമായ ഈമാൻ 
ഉണ്ന് എന്ന് ്രറയുക സാധല്യമല്; മറിച്ചന് അവനറെ ഈമാനിൽ കുറവന് 
സംഭവിച്ചിരിക്കുന് .ു ്രരലലാകത്ാകനട്, അവനറെ തിന്കൾ അല്ാ
ഹു ഉലദ്ദശിച്ചാൽ ന്രാറുത്ു നകാടുലത്ക്കാം; ഇനല്ങ്ിൽ അവ കാ
രണത്ാൽ അവൻ നരകത്ിൽ നിശ്ചിത കാലാവധി വനര ശിക്ി
നപ്ലട്ക്കാം.

വൻ്രാ്രങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർ ഇസന് ലാമിൽ നിന്ന് തനന് ്രുറ
ത്ു ല്രാകും എന് ്രിഴച്ച വാദമുള്ളവരാണന് ഖവാരിജുകൾ. ഈ ്രി
ഴച്ച വാദം കാരണത്ാലാണന് ബഹുഭൂരി്രക്ം വരുന് മുസന് ലിംക
നളയും അവർ കാൈിറുകളും മുർതദ്ദുകളുമായി മുപദകുത്ിയതന്.

വിശുദ്ധ ഖുർആനിനല വല്യക്മായ ആയത്ിനന് വിരുദ്ധമാണന് 
ഖവാരിജുകളുനട ഈ ്രിഴച്ച വാദം. ശിർകിൽ താനഴയുള്ള ഏതന് തി
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ന്യും അല്ാഹു ഉലദ്ദശിച്ചാൽ ന്രാറുത്ു നൽകുനമന്ന് അവൻ വാ
ഗ്ാനം നൽകിയിട്ുണ്ന്; അല്ാഹു വാഗ്ാനം ലംഘിക്കുന്വനല്.

 
ْ

ك ُ ۚ َوَمن يُْشِ ٰلَِك لَِمن يََشاء
 َما دُوَن ذَ

ُ
َك ِبِه َوَيْغِفر

َ
 أَن يُْش

ُ
ِإّنَ الّلَـَه َل َيْغِفر

ًما َعِظيًما ﴿٤٨﴾
ْ

ٰى ِإث َتَ
ْ
ِبالّلَـِه فََقِد اف

“തലന്ാടന് ്രങ്ുലചർക്കനപ്ടുന്തന് (ശിർകന് നചയ്ുന്തന്) അല്ാഹു 
ഒരിക്കലും ന്രാറുക്കുകയില്. അനതാഴിച്ചുള്ളനതല്ാം അവൻ ഉലദ്ദശി
ക്കുന്വർക്കന് അവൻ ന്രാറുത്ുനകാടുക്കുന്താണന് . ആർ അല്ാ
ഹുലവാടന് ്രങ്ുലചർത്ുലവാ അവൻ തീർച്ചയായും ഗുരുതരമായ ഒരു 
കുറ്റകൃതല്യമാണന് ചമച്ചുണ്ാക്കിയിരിക്കുന്തന് .” (നിസാഅന്: 48)

ഖവാരിജുകളുലടതന് അതിവാദമാനണങ്ിൽ ഇതിനന് ലനർവി്രരീ
തമായ വാദം സ്വീകരിക്കുകയും, ്രിഴച്ചു ല്രാവുകയും നചയന്തവരാ
ണന് മുർജിയാക്കൾ. വൻ്രാ്രങ്ങൾ ഈമാനിൽ യാനതാരു കുറവും 
വരുത്ുന്തല് എന്താണന് അക്കൂട്രുനട നില്രാടന്. ശിർകിൽ താ
നഴയുള്ള തിന്കൾക്കന് ശിക് താക്കീതന് നൽകുന് എപതലയാ ആയ
തുകൾക്കും ഹദീഥുകൾക്കും കടകവിരുദ്ധമാണന് ഈ വിശ്വാസം.

എന്ാൽ സാന്ദർഭികമായി രണ്ന് കാരല്യങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്കനട്:
ഒന്ന്: ഏനതാരു വൻ്രാ്രവും -മരണത്ിനന് മുൻ്രന്- അല്ാഹുവി

ലനാടന് ്രശ്ചാത്്രിച്ചാൽ അവൻ ന്രാറുത്ു നൽകുന്താണന്. ശിർ
കും കുൈന്റുമാണന് നചയന്തിട്ുള്ളതന് എങ്ിലും മരണത്ിനന് മുൻ്രന് 
ആത്ാർത്ഥമായി ്രശ്ചാത്്രിച്ചാൽ അല്ാഹു അതന് ന്രാറുത്ു 
നൽകുന്താണന്. ശിർകന്, നകാല്രാതകം, വല്യഭിചാരം എന്ീ ഗുരുതര
മായ ്രാ്രങ്ങൾ നചയന്തവർക്കന് ്രരലലാകത്ന് കടുത് ശിക്യുണ്ന് 
എന്ന് അറിയിച്ചതിനന് ലശഷം അല്ാഹു ്രറയുന് :ു

ْم  ُل الّلَـهُ َسِيَّئاِتِ ِئَك يَُبِدّ ـٰ ِإّلَ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًل َصالًِحا فَأُولَ
ِحيًما ﴿٧٠﴾ َحَسنَاٍت ۗ َوَكاَن الّلَـهُ َغفُوًرا ّرَ

“്രശ്ചാത്്രിക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയും സൽകർമ്ം പ്രവ
ർത്ിക്കുകയും നചയന്തവനരാഴിനക. അത്രക്കാർക്കന് അല്ാഹു 
തങ്ങളുനട തിൻമകൾക്കന് ്രകരം നൻമകൾ മാറ്റിനകാടുക്കുന്താ
ണന് . അല്ാഹു ഏനറ ന്രാറുക്കുന്വനും (ഗൈൂർ) അലങ്ങയറ്റം 
കരുണ നചാരിയുന്വനും (റഹീം) ആകുന് .ു” (ൈുർഖാൻ: 70)

തിന്കൾ പ്രവർത്ിച്ചവലരാടന് അല്ാഹുവിനറെ കാരുണല്യത്ിൽ 
നിന്ന് നിരാശരാകരുനതന്ും, അവൻ നതറ്റുകൾ ധാരാളമായി ന്രാറു
ത്ു നൽകുന്വനാനണന്ും അല്ാഹു ഓർമ്നപ്ടുത്ിയിട്ുണ്ന്.
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ْحَِة الّلَـِه ۚ ِإّنَ الّلَـَه  فُوا َعَلٰ أَنفُِسِهْ َل َتْقنَطُوا ِمن ّرَ
َ

يَن أَْسر ِ  َيا ِعَباِدَي اّلَ
ْ

قُل
﴾٥٣﴿ 

ُ
ِحمي َغفُوُر الّرَ

ْ
 اّلُنُوَب َجِيًعا ۚ ِإّنَهُ ُهَو ال

ُ
َيْغِفر

“്രറയുക: സ്വത്ം ആത്ാക്കലളാടന് അതിപകമം പ്രവർത്ിച്ചന് 
ല്രായ എനറെ ദാസൻമാലര, അല്ാഹുവിനറെ കാരുണല്യനത്പ്റ്റി നി
ങ്ങൾ നിരാശനപ്ടരുതന് . തീർച്ചയായും അല്ാഹു ്രാ്രങ്ങനളല്ാം 
ന്രാറുക്കുന്താണന് . തീർച്ചയായും അവൻ തനന്യാകുന്ു ഏനറ 
ന്രാറുക്കുന്വനും (ഗൈൂർ) അലങ്ങയറ്റം കരുണ നചാരിയുന്വ
നും (റഹീം).” (സുമർ: 53)

ആത്ാർത്ഥമായ ്രശ്ചാത്ാ്രത്ിൽ മൂന്ന് കാരല്യങ്ങളാണന് 
ഉണ്ാലകണ്തന്. (1) സംഭവിച്ചു ല്രായ നതറ്റുകളിലുള്ള ലഖദം. (2) ഇനി
നയാരിക്കലും ആ നതറ്റിലലക്കന് തിരിച്ചു ല്രാകിനല്ന് ദൃഢനിശ്ചയം. 
(3) അല്ാഹു നതറ്റുകൾ ന്രാറുത്ു നൽകാനുള്ള ലതട്ം. ഈ രൂ്ര
ത്ിൽ ഒരാൾ ്രശ്ചാത്്രിച്ചാൽ അവൻ നതറ്റുകൾ നചയന്തിലട്യി
ല്ാത്വനന ല്രാനലയാണന്.

 ذَنَْب 
َ

َمْن ال
َ
َعْن َعبِْد اللَّـِه بِْن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »اتلَّائُِب ِمَن الَّنِْب، ك

»ُ
َ

ل
അബ്ുല്ാഹി ബന്നു മസന്ഊദന് -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ

ഞ് :ു “തിന്യിൽ നിന്ന് ്രശ്ചാത്്രിച്ചവൻ തിന്യില്ാത്വനന 
ല്രാനലയാണന്.” (ഇബന് നു മാജഃ: 4250, അൽബാനി ഹസൻ എന്ന് വി
ലയിരുത്ി.)

രണ്ന്: തിന്കൾ സംഭവിച്ചു ല്രാവുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർ
ത്ീകരണത്ിനന് തടസ്മാകുന്തല്. കാരണം മനുഷല്യനറെ പ്രകൃത
ത്ിൽ ന്രട്താണന് തിന്കൾ സംഭവിക്കുക എന്തന്. നതറ്റുകൾ സം
ഭവിച്ചു ല്രാകുലമ്ാൾ അതിൽ നിന്ന് ്രശ്ചാത്്രിക്കാതിരിക്കുക
യും, അതിൽ തുടരുകയും നചയ്ുക എന്താണന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർ
ത്ീകരണത്ിനന് തടസ്മാവുക.

ائنَِي اتلَّوَّابُوَن« َطَّ اٌء، وََخْيُ الْ نٍَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »ُكُّ بَِن آَدَم َخطَّ
َ
َعْن أ

അനസന് -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ആദമിനറെ എല്ാ 
സത്തികളും ധാരാളമായി നതറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്വരാണന്. അവ
രിൽ ഏറ്റവും നല്വർ ധാരാളമായി ്രശ്ചാത്്രിക്കുന്വരാണന്.” 
(ഇബന് നു മാജഃ: 4251, അൽബാനി ഹസൻ എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

ََهَب  ْم تُْذنُِبوا لَ
َ
ْو ل

َ
ِي َنْفِس بَِيِدهِ ل

َّ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »وَال

َ
َعْن أ



115XuloZv; hmPn_nsâ L«§Ä

ُهْم«
َ
ـَه َفَيْغِفُر ل

َّ
يَْسَتْغِفُروَن الل

َ
َاَء بَِقوٍْم يُْذنُِبوَن، ف

َ
ـُه بُِكْم، َوجل

َّ
الل

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “നി
ങ്ങൾ തിന്കൾ നചയ്ുന്ില്ാനയങ്ിൽ അല്ാഹു നിങ്ങനള ഇല്ാനത
യാക്കുകയും, നതറ്റുകൾ നചയ്ുന് ഒരു കൂട്നര അല്ാഹു നകാണ്ുവ
രുന്താണന്. ലശഷം അവർ അല്ാഹുവിലനാടന് ്രാ്രലമാചനം ലതടുക
യും, അവൻ അവർക്കന് ന്രാറുത്ു നൽകുകയും നചയ്ുന്താണന്.” 
(മുസന് ലിം: 2749)

ഈ ഹദീഥുകനളാന്ും തിന്കൾ നചയ്ാനുള്ള ലപ്രാത്ാഹനമ
ല് നൽകുന്തന്. മറിച്ചന്, മനുഷല്യരിൽ നിന്ന് നതറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്
താനണന്ും, അലപ്ാൾ ഉടനടി ്രശ്ചാത്്രിക്കുക എന്താണന് ലവ
ണ്നതന്ും, അതാണന് അല്ാഹുവിനന് തൃ്രന്തികരമായ മാർഗനമന്ു
മാണന് ഇവനയല്ാം നനമ് ഓർമ്നപ്ടുത്ുന്തന്.

രണ്ന്: ന്െറുപാപങ്ങൾ (ُر َغائِ (الصَّ
ദുനിയാവിൽ ശിക്ാനട്രടി നിശ്ചയിക്കനപ്ടുകലയാ, ്രരലലാ

കത്ന് ശിക് താക്കീതന് നൽകനപ്ടുകലയാ നചയന്തിട്ില്ാത് തിന്
കൾ നചറു്രാ്രങ്ങളിലാണന് ഉൾനപ്ടുക. ഇവ സംഭവിക്കുന്തന് തൗ
ഹീദിനറെ നിർബന്മായ ്രൂർത്ീകരണത്ിനന് തടസ്മല്.

എന്ാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നചറു്രാ്രങ്ങൾ വൻ്രാ്രങ്ങളു
നട ്രരിധിയിലലക്കന് എത്ിലപ്ാലയക്കാം. തൗഹീദിനറെ നിർബന്
മായ ്രൂർത്ീകരണം ആപഗഹിക്കുന് ഓലരാ വല്യക്ിയും ഈ സാ
ഹചരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിലക്കണ്തുണ്ന്.

1- നചറു്രാ്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നചയന്താൽ.

اِر« ِْصَ
ْ

 َصِغَيةَ َمَع ال
َ

 َكِبَيةَ َمَع اِلْسِتْغَفاِر، َول
َ

نَُّه قَاَل: »ل
َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس أ

ഇബന് നു അബ്ാസന് -k- ്രറയുന് :ു “്രശ്ചാത്ാ്രം ലതടുന്ു
നണ്ങ്ിൽ ഒരു ്രാ്രവും വൻ്രാ്രമല്. തുടർച്ചയായി നചയ്ുലമ്ാൾ 
ഒരു തിന്യും നചറു്രാ്രവുമല്.” (ശുഅബുൽ ഈമാൻ / ബയന്ഹ
ഖി: 6882)

رَاِت الُّنُوِب،  نَّ رَُسوَل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »إِيَّاُكْم َوُمَقَّ
َ
َعْن َعبِْد اللَّـِه بِْن َمْسُعوٍد أ

َنُه« َوإِنَّ رَُسوَل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص- َضََب لَُهنَّ َمثًَل: 
ْ
إِنَُّهنَّ َيَْتِمْعَن َعَ الرَُّجِل َحتَّ ُيْهلِك

َ
ف

َفَيِجُء  َيْنَطلُِق،  الرَُّجُل  َجَعَل 
َ
ف َقوِْم، 

ْ
ال َحَضَ َصنِيُع 

َ
ةٍ، ف

َ
ل

َ
ْرَض ف

َ
أ وا 

ُ
نََزل وٍْم 

َ
َمَثِل ق

َ
»ك

وا فِيَها«
ُ
َذف

َ
نَْضُجوا َما ق

َ
ُجوا نَارًا، وَأ جَّ

َ
أ
َ
ُعودِ، َحتَّ َجَُعوا َسوَاًدا، ف

ْ
ُعودِ، وَالرَُّجُل يَِجُء بِال

ْ
بِال
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ഇബന് നു മസന്ഊദന് -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “നി
ങ്ങൾ നിസ്ാരമാക്കനപ്ടുന് തിന്കനള സൂക്ിക്കുക! ഒരാനള നശി
പ്ിച്ചു കളയുന് രൂ്രത്ിൽ അതവനറെ ലമൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്താ
ണന്.” അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ -g- അവനക്കാരു ഉ്രമ വിവരിച്ചു തരി
കയും നചയന്ത .ു

വിജനമായ ഒരു പ്രലദശത്ന് താവളമടിച്ച ചിലർ ഭക്ണം ്രാച
കം നചയന്തതു ല്രാനലയാണതന്. അങ്ങനന അവരിൽ ഓലരാരുത്
രും ല്രായി ഓലരാ കമ്ുകളുമായി തിരിച്ചു വന് .ു അങ്ങനന അവർ 
ഒരു കൂട്ം കമ്ുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ുകയും, അഗ്ി ആളിക്കത്ിക്കുക
യും നചയന്ത .ു ആ അഗ്ിയിലലക്കന് അവരിട് നകാള്ളികൾ അവരുനട 
ഭക്ണം ്രാകമാക്കാൻ മതിയായിത്ീർന്ിട്ുണ്ന്.” (അഹ്മദന്: 3818, 
അൽബാനി ഹസൻ എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

2- നചറു്രാ്രങ്ങൾ നിസ്ാരമായി കാണുകലയാ മലറ്റാ നച
യന്താൽ.

ഇബന് നു അബിൽ ഇസ്ൽ ഹനൈി -r- ്രറയുന് :ു “നചറു്രാ്ര
ങ്ങൾ നചയ്ുന്തിനനാപ്ം അതന് നചയ്ുന്തിൽ യാനതാരു ലജ്യു
മില്ാതാവുകയും, അനതാന്ും ഒരു കാരല്യമായി ്രരിഗണിക്കാതിരി
ക്കുന് അവസ് ഉണ്ാവുകയും, അതിൽ (ശിക്ിക്കനപ്ടുനമന്) 
ഭയം നഷ്നപ്ടുകയും നചയന്താൽ അവ ചിലലപ്ാൾ വൻ്രാ്രങ്ങളി
ലലക്കന് ലചർക്കനപ്ലട്ക്കാം.

ഇതിനറെ അടിസ്ാനം ഹൃദയമാണന്. ലകവല പ്രവർത്ിക്കന് അപ്ു
റം ഹൃദയത്ിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന് വികാരങ്ങളാണന് ഈ മാറ്റം സൃഷ്ി
ക്കുന്തന്. ഓലരാ വല്യക്ിക്കും ഇക്കാരല്യത്ിൽ തനറെ സ്വത്ം അവ
സ് മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയുന്താണന്.” (ശർഹുത്്വഹാവിയ്ഃ: 308)

ഇപതയും ്രറഞ്തിൽ നിന്ന് മനസ്ിലാക്കാവുന്തിനറെ ചുരു
ക്കം ഇതാണന്: വൻ്രാ്രങ്ങൾ നചയ്ുക എന്തും, അതിൽ നിന്ന് 
തൗബ നചയ്ാതിരിക്കുക എന്തും, നചറു്രാ്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി 
നചയ്ുകലയാ അതിനന അവഗണിക്കുന് മാനസികാവസ്യിൽ 
എത്ിനപ്ടുകലയാ നചയ്ുക എന്തും തൗഹീദിനറെ നിർബന്
മായ ്രൂർത്ീകരണത്ിനന് തടസ്മാണന്. അവ ഉല്രക്ിക്കുക എന്
താകനട്, തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണത്ിനന് അനിവാരല്യമായും ലവ
ണ് ഘടകവുമാണന്.
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നിർബന്മായും പ്രവർത്ിക്കണനമന്ന് അല്ാഹു കൽപ്ിച്ച, 
ഉല്രക്ിക്കാൻ അനുവാദമില്ാത് കാരല്യങ്ങളാണന് വാജിബുകൾ. 
അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരവും, റമദാനിനല ലനാമ്ുനമല്ാം ഏവർ
ക്കുമറിയുന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണന്. അല്ാഹു നിർബന്മായി 
നിശ്ചയിച്ച കാരല്യങ്ങൾ പ്രാവർത്ികമാക്കുക എന്തന് തൗഹീദിനറെ 
നിർബന്മായ ്രൂർത്ീകരണത്ിൽ ഉൾനപ്ടുന്താണന്.

اَل: َمْن َعَدى ِل َوِلًّا َفَقْد 
َ
ـَه ق

َّ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ الل

َ
َعْن أ

ْيِه، َوَما يَزَاُل 
َ
َتَْضُت َعل

ْ
ا اف َّ ِممَّ َحبَّ إِلَ

َ
ٍء أ َّ َعْبِدي بَِشْ آَذْنُتُه بِاَلْرِب، َوَما َتَقرََّب إِلَ

ِحبَُّه …«
ُ
َّ بِانلَّوَافِِل َحتَّ أ َعْبِدي َيَتَقرَُّب إِلَ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “അല്ാ
ഹു ്രറഞ്ിരിക്കുന് :ു ആനരങ്ിലും എനറെ ഇഷ്ദാസലനാടന് ശപതുത 
നവച്ചാൽ അവലനാടന് ഞാൻ യുദ്ധപ്രഖല്യാ്രനം നടത്ിയിരിക്കുന് .ു 
എനറെ ദാസനന് ലമൽ ഞാൻ നിർബന്മാക്കിയ കാരല്യങ്ങലളക്കാൾ 
(വാജിബുകലളക്കാൾ) എനിക്കന് ഇഷ്നപ്ട് മനറ്റാന്ു നകാണ്ും 
അവൻ എന്ിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടിയിട്ില്. എനറെ ദാസനന ഞാൻ 
ഇഷ്നപ്ടുന്തന് വനര സുന്ത്ുകൾ നചയന്തു നകാണ്ന് അവൻ 
എന്ിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടിനക്കാലണ്യിരിക്കും.” (ബുഖാരി: 6502)

വാജിബുകൾ നചയ്ുന്തന് വനര അല്ാഹു സുന്ത്ായ കർമ്
ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്.

ْيِل 
َّ
ا بِالل ـِه َحقًّ

َّ
ْيِل ، َوإِنَّ لِل

َّ
ُه بِالل

ُ
 َيْقَبل

َ
ا بِانلََّهارِ ال ـِه َحقًّ

َّ
يُق: »إِنَّ لِل دِّ بُو بَْكٍر الصِّ

َ
قَاَل أ

َفِريَضُة«
ْ
ًة َحتَّ تَُؤدَّى ال

َ
 َيْقَبُل نَافِل

َ
ُه بِانلََّهارِ ، َوإِنَُّه ال

ُ
 َيْقَبل

َ
ال

അബൂ ബകന് ർ അസ്ിദ്ദീഖന് -h- ഉമർ -h- വിലനാടന് ്രറഞ് :ു “നീ 
അറിയുക! അല്ാഹുവിനായി രാവിനല നചലയ്ണ് ചില പ്രവർത്ന
ങ്ങളുണ്ന്; അവനതന് രാപതി സ്വീകരിക്കുന്തല്. രാപതിയിനല ചില പ്ര
വർത്നങ്ങളുമുണ്ന്; അവനതന് രാവിനല സ്വീകരിക്കുന്തല്. നിർബ
ന് കർമ്ങ്ങൾ (ൈർദ്വുകൾ) നിർവ്വഹിക്കുന്തന് വനര അവൻ സുന്
ത്ുകളും സ്വീകരിക്കുന്തല്.” (ഹിൽയഃ / അബൂ നുഐം: 1/36)

വാജിബായ കർമ്ങ്ങൾക്കന് സുന്ത്ുകലളക്കാൾ ലപശഷന്ഠത
യും മഹത്വവും വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ചിലതന് ്രണ്ിത
ന്ാർ വിവരിച്ചിട്ുണ്ന്. 

വലാജിബുകൾ നിർവ്വഹി്ല്



118XuloZv; Nne ASnØm\]mT§Ä

ഇമാം ഇബന് നു റജബന് -r- ്രറയുന് :ു “വാജിബുകൾ നിർവ്വഹി
ക്കുന്തന് അല്ാഹുവിനറെ കൽപ്ന പ്രാവർത്ികമാക്കി നകാണ്ും, 
കൽപ്ന നൽകിയ റബ്ിനന ആദരിച്ചു നകാണ്ുമാണന്. അല്ാഹുവി
നറെ രക്ാകർതൃത്വത്ിനറെ മഹത്വവും, മനുഷല്യരുനട അടിമത്വവും 
അതിൽ വല്യക്മായി പ്രകടമാകുന്ുണ്ന്. ഇവനയല്ാം സുന്ത്ു
കൾ നചയ്ുലമ്ാഴും ഉണ്ാകുന്ുനണ്ങ്ിലും വാജിബുകളിലലതന് ല്രാ
നലയല് അനതാന്ും. കാരണം വാജിബുകൾ നിർബന്മായും നച
യന്തിരിക്കണനമന് കൽപ്ന നിറലവറ്റലാണന്…” (ൈതന് ഹുൽ ബാരി / 
ഇബന് നു റജബന്: 4/213)

നിർബന്മായ തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണത്ിൽ അനിവാരല്യ
മായും ഉണ്ായിരിലക്കണ് നാലന് കാരല്യങ്ങളാണന് നാം വിവരിച്ചതന്. ഇവ 
്രടി്രടിയായി ചവിട്ിക്കയറാൻ അല്ാഹുവിലനാടുള്ള നിരത്രമായ 
പ്രാർത്ഥനയും,  ആത്ാർത്ഥമായ ്രരിപശമവും ലവണ്തുണ്ന്. അവ 
രണ്ും ലക്ല്യം ലനടിനയടുക്കാൻ അനിവാരല്യമായും ലവണ് ഗുണങ്ങ
ളാണന്.

ـِه ِمَن 
َّ
 الل

َ
َحبُّ إِل

َ
، َخْيٌ وَأ َقوِيُّ

ْ
ُمْؤِمُن ال

ْ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »ال

َ
َعْن أ

 َتْعَجْز«
َ

ـِه َوال
َّ
، اْحرِْص َعَ َما َيْنَفُعَك، وَاْسَتِعْن بِالل ِعيِف، َوِف ُكٍّ َخْيٌ ُمْؤِمِن الضَّ

ْ
ال

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ശക്
നായ മുഅന്മിനാണന് ദുർബനായ മുഅന്മിനിലനക്കാൾ അല്ാഹുവിനന് 
പ്രിയങ്രനായുള്ളതന്. എല്ാവരിലും നന്യുണ്ന്. നിനക്കന് ഉ്രകാരപ്രദ
മായതിൽ നീ ്രരിപശമിക്കുക. അല്ാഹുവിലനാടന് സഹായം ലതടുക
യും നചയ്ുക. നീ മടിഞ്ിരിക്കരുതന്.” (മുസന് ലിം: 2664)

അല്ാഹുവിനറെ ഏകത്വം ്രൂർത്ീകരിക്കുകയും, അവനറെ മാർ
ഗത്ിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും നചയ്ുന്വരിൽ അല്ാഹു 
നനമ് ഉൾനപ്ടുത്ുമാറാകനട്. (ആമീൻ)
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ഒരാൾ നാലന് കാരല്യങ്ങൾ ഉല്രക്ിക്കുകയും, ഒരു കാരല്യം പ്രാവർ
ത്ികമാക്കുകയും നചയന്താൽ അവൻ സുന്ത്ായ തൗഹീദന് ്രൂർ
ത്ീകരിച്ചിരിക്കുന് .ു

ഉല്രക്ിലക്കണ് നാലന് കാരല്യങ്ങൾ ഇവയാണന്:
 (1) മകന്റൂഹുകൾ.
 (2) മുശന്തബിഹാതുകൾ.
 (3) ൈുദ്വൂലുൽ മുബാഹാതന്.
 (4) സുആലുന്ാസന്.
പ്രാവർത്ികമാലക്കണ് ഒരു കാരല്യം ഇതാണന്:
 (1) സുന്ത്ുകൾ
ഇവലയാലരാന്ും ചുരുങ്ങിയ രൂ്രത്ിൽ വിശദീകരിക്കാം.
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മക്റൂഹുകൾ

അല്ാഹു അവനറെ അടിമകലളാടന് ഉല്രക്ിക്കണനമന്ന് -നിർബ
ന്സ്വരത്ിലല്ാനത- കൽപ്ിച്ച കാരല്യങ്ങളാണന് മകന്റൂഹുകൾ (നവറു
ക്കനപ്ട് കാരല്യങ്ങൾ). അല്ാഹുവിനറെ പ്രതിൈലം ഉലദ്ദശിച്ചു നകാണ്ന് 
ഇവ ആനരങ്ിലും ഉല്രക്ിച്ചാൽ അതിനന് പ്രതിൈലമുണ്ായിരി
ക്കും. എന്ാൽ അവ പ്രവർത്ിച്ചാൽ അവൻ ശിക്ക്കന് അർഹനാ
കുന്തല്.

َهاِت،  مَّ
ُ
ْيُكْم: ُعُقوَق ال

َ
َعِن الُمِغَيةِ بِْن ُشْعبََة قَاَل: قَاَل انلَِّبُّ -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ اهللََّ َحرََّم َعل

َؤاِل، َوإَِضاَعَة الَماِل« ةَ السُّ َ ثْ
َ
اَل، َوك

َ
ُكْم قِيَل َوق

َ
رِهَ ل

َ
َد اَلَناِت، َوَمَنَع وََهاِت، َوك

ْ
َووَأ

മുഗീറതു ബന്നു ശുഅന്ബഃ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ
ഞ് :ു “മാതാക്കനള പ്രയാസനപ്ടുത്ുന്തും, ന്രൺമക്കനള കുഴി
ച്ചു മൂടുന്തും, അവകാശങ്ങൾ തടഞ്ു നവക്കുകയും അർഹത
യില്ാത്തന് ലചാദിക്കുന്തും അല്ാഹു നിങ്ങളുനട ലമൽ നിഷിദ്ധമാ
ക്കിയിരിക്കുന് .ു ‘ഖാലഖീലകൾ’ (ലകട്ുലകൾവികൾ), അധികരിച്ച 
ലചാദല്യങ്ങളും, സമ്ത്ന് ്രാഴാക്കുന്തും അല്ാഹു നിങ്ങൾക്കന് ലമൽ 
നവറുത്ിരിക്കുന് .ു” (ബുഖാരി: 2408, മുസന് ലിം: 593)
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ഈ ഹദീഥിൽ ആദല്യം ്രറഞ് മൂന്ു കാരല്യങ്ങൾ ഹറാമുകളാ
നണങ്ിൽ ലശഷം ്രറഞ് മൂന്ു കാരല്യങ്ങൾ മകന്റൂഹുകളാണന്. പ്ര
സന്തുത വാക്കിലനാടന് ലനനരബന്മുള്ള ‘കരിഹ’ എന് വാക്കാണന് 
നബി -g- ഹദീഥിൽ പ്രലയാഗിച്ചതും.

അനുവദനീയമാലണാ നിഷിദ്ധമാലണാ എന്തിൽ സംശയം 
ഉടനലടുത് കാരല്യങ്ങൾക്കാണന് മുശന്തബഹാതുകൾ (അവല്യക്മാ
യവ) എന്ന് ്രറയുക. ഹലാലുകളിലലലക്കാ ഹറാമുകളിലലലക്കാ ലചർ
ത്നപ്ടാത്, അവയുനട മദ്ധല്യത്ിൽ  അവല്യക്മായി നിലനകാള്ളു
ന് ഇത്രം കാരല്യങ്ങൾ ഹറാമിൽ ന്രട്താലയക്കാം എന് ഭയം കാ
രണത്ാൽ ഒരാൾ അതന് ഉല്രക്ിക്കുന്ുനവങ്ിൽ അതന് അവനറെ 
ഉന്തമായ തഖന് വയുനട ഭാഗമാണന്.

، َوإِنَّ  ٌ َل َبنيِّ
َ

َل َعِن انلُّْعَماِن بِْن بَِشٍي قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »إِنَّ الْ
ُبَهاِت  ثٌِي ِمَن انلَّاِس، َفَمِن اتََّق الشُّ

َ
ُمُهنَّ ك

َ
 َيْعل

َ
، َوَبيَْنُهَما ُمْشتَبَِهاٌت ال ٌ َرَاَم َبنيِّ الْ

َرَاِم، َكلرَّاِع يَْرَع َحْوَل  َع ِف الْ
َ
ُبَهاِت وَق َع ِف الشُّ

َ
 دِلِينِِه وَِعْرِضِه، َوَمْن وَق

َ
اْستَْبَأ

 َوإِنَّ ِحَم اهللَِّ َمَارُِمُه«
َ

ال
َ
 َملٍِك ِحًم، أ

ِّ
 َوإِنَّ لُِك

َ
ال

َ
ْن يَْرَتَع فِيِه، أ

َ
َِم، يُوِشُك أ

ْ
ال

നുഅന്മാനു ബന്നു ബശീർ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറ
ഞ് :ു “തീർച്ചയായും ഹലാൽ (അനുവദനീയമായതന്) വല്യക്മാണന്. 
തീർച്ചയായും ഹറാമും (നിഷിദ്ധമായതന്) വല്യക്മാണന്. അവ രണ്ിനു
മിടയിൽ മുശന്തബിഹാതുകളുണ്ന്. ജനങ്ങളിൽ ധാരാളം ല്രർക്കന് 
അവ അറിയുകയില്. ആനരങ്ിലും അവല്യക്മായവനയ സൂക്ി
ച്ചാൽ അവൻ തനറെ ദീനും അഭിമാനവും സംരക്ിച്ചിരിക്കുന് .ു 
ആനരങ്ിലും അവല്യക്മായവയിൽ വീണുല്രായാൽ അവൻ ഹറാ
മിൽ വീണുല്രായിരിക്കുന് .ു

ഒരു ഇടയനറെ ഉ്രമ ല്രാനല; അവൻ സുരക്ിതലവലിക്കന് ചു
റ്റും ലമയന്ച്ചു നകാണ്ിരുന്ാൽ (അവനറെ കാലികൾ) അതിലലക്കന് പ്ര
ലവശിച്ചു ലമലഞ്ക്കാം. അറിയുക! എല്ാ രാജാവിനും സുരക്ിത
ലവലികളുണ്ന്. അറിയുക! അല്ാഹുവിനറെ സുരക്ിതലവലി അവൻ 
നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാരല്യങ്ങളാകുന് .ു” (മുസന് ലിം: 1599)

അവല്യക്മായ കാരല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ുനിൽക്കുക എന്തന് 
ഏറ്റവും നല്രൂ്രത്ിൽ നനമ് ്രഠിപ്ിച്ചതന് അല്ാഹുവിനറെ റസൂൽ 
-g- തനന്യാണന്.

മുശ്തബിഹലാതുകൾ
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ِجُد 
َ
أ
َ
ْهِل، ف

َ
 أ

َ
ْنَقلُِب إِل

َ َ
 ل

ِّ
ِب ُهَريَْرةَ رَِضَ اهللَُّ َعنُْه َعِن انلَِّبِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: »إِن

َ
َعْن أ

ِقيَها«
ْ
ل
ُ
أ
َ
ًة، ف

َ
ْن تَُكوَن َصَدق

َ
ْخَش أ

َ
َها، ُثمَّ أ

َ
ْرَفُعَها ِلُك

َ
أ
َ
اتلَّْمَرةَ َساقَِطًة َعَ فِرَاِش، ف

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “ഞാൻ 
എനറെ വീട്ുകാരുനട അടുക്കലലക്കന് തിരിച്ചു നചല്ുലമ്ാൾ എനറെ വി
രിപ്ിൽ വീണുകിടക്കുന് ഈത്പ്ഴം ഞാൻ കാണാറുണ്ന്. അതന് 
ഭക്ിക്കാൻ ലവണ്ി ഞാൻ എടുക്കുനമങ്ിലും ്രിന്ീടന് അതന് ദാനം 
നൽകനപ്ട്തായിരിക്കുലമാ എന് ഭയത്ാൽ ഞാൻ അവിനടത്
നന് ഉല്രക്ിക്കും.” (ബുഖാരി: 2432, മുസന് ലിം: 1070)

നബി -g- ദാനം നൽകനപ്ട്ാൽ അതന് സ്വീകരിക്കാറില്ായിരു
ന് ;ു സമ്ാനങ്ങൾ മാപതമായിരുന്ു അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്തന്. 
തനറെ സ്വത്ം വീട്ിനല വിരിപ്ിൽ കിടക്കുന് ഈത്പ്ഴനമങ്ങാനും 
അങ്ങനന ധാനം നൽകനപ്ട്തായിരിക്കുലമാ എന് ഭയം കാരണ
ത്ാൽ വായിലലക്കുയർത്ിയ ഭക്ണം അവിടുന്ന് തിരിച്ചുനവ
ക്കാറുണ്ായിരുന്ു എന്ാണന് ഈ ഹദീഥന് നനമ് അറിയിക്കുന്തന്.

അല്ാഹുവിലനാടുള്ള ആദരവിനറെയും, അവനറെ വിധിവിലക്കു
കൾ ്രാലിക്കുന്തിലുള്ള സൂക്ന്മതയുനടയും ്രൂർണ്ണതയാണന് ഈ 
സ്വഭാവഗുണത്ിൽ പ്രകടമാകുന്തന് എന്തിൽ സംശയമില്. ഇതു 
നകാണ്ന് തനന് തൗഹീദിനറെ ്രൂർത്ീകരണത്ിൽ ഇക്കാരല്യം ഉൾ
നപ്ടുന്തുമാണന്. വല്ാഹു അഅന്ലം.

ഫുദ്വവൂലുല് മുബലാഹലാത്

ഭക്ണം, ഉറക്കം, സംസാരം, ചിരി ല്രാനല അല്ാഹു അനുവദ
നീയമാക്കിയ അലനകം കാരല്യങ്ങളുണ്ന്. ഇവ നചയ്ുന്തിലനാ നച
യ്ാതിരിക്കുന്തിലനാ പ്രലതല്യകിച്ചന് പ്രതിൈലലമാ ശിക്ലയാ ഇല്. 
ഏനതങ്ിലും നന്കളിലലക്കുള്ള വഴികളാണന് അവനയങ്ിൽ -ഉദാഹ
രണത്ിനന് അല്ാഹുവിലലക്കന് ക്ണിക്കുന്തിനന് ലവണ്ി സംസാരി
ച്ചാൽ- അതന് നന്യായി ്രരിഗണിക്കനപ്ടും. തിന്യിലലക്കന് ക്ണി
ച്ചു നകാണ്ുള്ള സംസാരം തിന്യായും ്രരിഗണിക്കനപ്ടും.

എന്ാൽ അല്ാഹുവിനന അനുസരിക്കുന്തിനന് സഹായിക്കാ
ത് രൂ്രത്ിൽ, നന്കളിൽ നിന്ന് അപശദ്ധയിലാക്കുന് തരത്ിലല
ക്കന് അവ അധികരിക്കുന്തന് നല്തല്. യഥാർത്ഥത്ിൽ -പ്രലതല്യകി
നച്ചാരു നന്ലയാ ഉ്രകാരലമാ നൽകാത് അത്രം പ്രവൃത്ികൾ- 
ഇല്ാതിരിക്കുന്താണന് അവ നചയ്ുന്തിലനക്കാൾ നല്തന്. എന്ാൽ 
ഒരാനള തിന്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഇത്രം അനുവദനീയമായ 
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കാരല്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്തന് സഹായിക്കുന്ുണ്ന് എങ്ിൽ അവനന 
സംബന്ിച്ചിടലത്ാളം അതന് -പ്രസന്തുത സ്ിതിയിൽ- നല്താനണ
ന്ന് ്രറയാൻ കഴിയും. (മജന്മൂഉൽ ൈതാവാ: 10/461)

ഈ ്രറഞ്തിനറെ അർത്ഥം അല്ാഹു അനുവദനീയമാക്കിയ 
കാരല്യങ്ങൾ തൗഹീദന് ്രൂർത്ീകരിച്ചവർ ഉല്രക്ിച്ചിരിക്കുന്ു എന്
ല്. മറിച്ചന്, അല്ാഹു അനുവദനീയമാക്കിയ കാരല്യങ്ങൾ എന് ഓർമ്
ലയാനട അവരതന് ജീവിതത്ിൽ നകാണ്ുവരാറുണ്ന്. അലതാനടാപ്ം 
ഇത്രം മുബാഹുകൾ നചയ്ുലമ്ാൾ രണ്ന് കാരല്യങ്ങൾ അവർ പശ
ദ്ധിക്കും.

ഒന്ന്: അവ നന്യിലലക്കന് നയിക്കുന്തായിരിക്കാൻ പശദ്ധി
ക്കും. ഉദാഹരണത്ിനന് അവർ ഭക്ണം കഴിക്കുന്തന് അല്ാഹുവി
നന് ഇബാദതന് നചയ്ാനുള്ള ശക്ി ഇതിലൂനട ലനടിനയടുക്കുക എന് 
ലക്ല്യലത്ാനടയായിരിക്കും.

രണ്ന്: അവ നചയ്ുന്തിനന് ്രിന്ിൽ അവർക്കന് നല് നിയ്തുണ്ാ
യിരിക്കും. മുആദന് -h- ്രറഞ്തു ല്രാനല: “എനറെ നിസന്കാര
ത്ിൽ ഞാൻ പ്രതിൈലം പ്രതീക്ിക്കുന്തന് ല്രാനല, എനറെ ഉറക്ക
ത്ിലും ഞാൻ പ്രതീക് നവക്കാറുണ്ന്.” (അവലംബം: ശർഹു കിതാ
ബിത്ൗഹീദന് / സ്വാലിഹന് സിന്ദി)

അല്ാഹുവിലനാടുള്ള ആദരവും അവനറെ മുന്ിലുള്ള താഴന്മ
യും അവരുനട ഹൃദയത്ിൽ നിറഞ്ിരിക്കുന്തിനാൽ അല്ാഹു
വിലനാടന് മാപതം ലചാദിക്കാലന അവരുനട ഹൃദയം തയ്ാറാവുകയു
ള്ളൂ. അല്ാഹുവിനന് ്രുറനമയുള്ള സൃഷ്ികളുനട മുൻ്രിൽ മുഖം കു
നിക്കാൻ -അല്ാഹുവിലനാടുള്ള അടിമത്വത്ിനറെ ്രൂർണ്ണത- അവ
നര തടയുന് .ു

അല്ാഹുവിലനാടന് മാപതലമ അവർ ലചാദിക്കുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങ
ലളാടന് ലചാദിക്കുന്തന് ഒഴിവാക്കാൻ അവർക്കന് തീർത്ും ്രരിപശമി
ക്കുന്തുമാണന്.

 ُتبَايُِعوَن 
َ

ل
َ
ْشَجِعِّ قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل اهللَِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَقاَل: أ

َ ْ
َعْن َعوِْف بِْن َمالٍِك األ

نَا: يَا رَُسوَل اهللَِّ، 
ْ
يِْدَينَا َفبَاَيْعنَاهُ َفُقل

َ
ْمنَا أ اٍت- َفَقدَّ رَُسوَل اهللَِّ -ملسو هيلع هللا ىلص-؟ -فَرَدََّدَها ثََلَث َمرَّ

َْمِس، 
ْ
لََواِت ال ُكوا بِِه َشيْئًا، َوالصَّ  تُْشِ

َ
ْن َتْعبُُدوا اهللََّ َول

َ
قَْد بَاَيْعنَاَك َفَعَلَم؟ قَاَل: »َعَ أ

لُوا انلَّاَس َشيْئًا«
َ
 تَْسأ

َ
ْن ل

َ
َسَّ َكَِمًة َخِفيًَّة أ

َ
َوأ

സൃഷ്ികബളലാെ് ബചലാദി്ല്
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ഔൈു ബന്നു മാലികന് -h- നിലവദനം: ഞങ്ങൾ നബി -g- 
യുനട അരികിലായിരുന് .ു അലപ്ാൾ അവിടുന്ന് ലചാദിച്ച :ു “നിങ്ങൾ 
അല്ാഹുവിനറെ റസൂലിനന് ബയന്അതന് (കരാർ) നചയ്ുന്ിലല്?!” നബി 
-g- മൂന്ന് തവണ ലചാദല്യം ആവർത്ിച്ചു. അലപ്ാൾ ഞങ്ങൾ ഫക
കൾ നീട്ുകയും നബി -g- ക്കന് ഫബഅതന് നൽകുകയും നചയന്ത .ു 
ഞങ്ങൾ ലചാദിച്ച :ു “അല്ാഹുവിനറെ റസൂലല! താങ്ൾക്കന് ഞങ്ങൾ 
ബയന്അതന് നചയന്തിരിക്കുന് ;ു എത്ിനറെ ലമലാണന് (ഞങ്ങൾ കരാർ 
നചലയ്ണ്തന്?)

നബി -g- ്രറഞ് :ു “നിങ്ങൾ അല്ാഹുവിനന മാപതലമ ആരാ
ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ും, അവനിൽ ഒന്ിനനയും ്രങ്ുലചർക്കുകയില് 
എന്ും, അഞ്ു ലനരനത് നിസന്കാരം നിലനിർത്ുനമന്ും.” ലശഷം 
അവിടുന്ന് തനറെ സ്വരം താഴന്ത്ി നകാണ്ന് ്രറഞ് :ു “നിങ്ങൾ ജന
ങ്ങലളാടന് ഒന്ും തനന് ലചാദിക്കുകയിനല്ന്ും.” (നസാഈ: 460, 
അൽബാനി സ്വഹീഹന് എന്ന് വിലയിരുത്ി.)

അല്ാഹു അവനറെ അടിമകലളാടന് പ്രവർത്ിക്കണനമന്ന് കൽ
പ്ിച്ച, എന്ാൽ അവരുനട ലമൽ നിർബന്മാക്കിയിട്ില്ാത് കാരല്യ
ങ്ങളാണന് സുന്ത്ുകൾ എന്തന് നകാണ്ന് ഉലദ്ദശിക്കുന്തന്. തത്വവ്വു
അന്, മൻദൂബന്, മുസന്തഹബ്ന്, നാൈിലഃ എന്ിങ്ങനനയുള്ള ്രദങ്ങളും 
സുന്ത്ിനന് -ഈ അർത്ഥത്ിൽ- ്രരല്യായമായി ്രറയനപ്ടാറുണ്ന്.

സുന്ത്ുകൾ എല്ാം ഒലര ്രദവിയിലല്. മറിച്ചന്, മൂന്ന് രൂ്ര
ത്ിൽ സുന്ത്ുകൾ ലവർതിരിക്കനപ്ട്ിട്ുണ്ന്.

1- പ്രബലമായ സുന്ത്ന് (സുന്തുൻ മുഅക്കദഃ): നബി -g- 
സ്ിരമായി പ്രവർത്ിച്ചിരുന്, അവിടുന്ന് ലപ്രാത്ാഹനം നൽകുക
യും നചയന്ത പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ ്രറഞ്തിൽ ഉൾനപ്ടും. സ്വു
ബന് ഹി നിസന്കാരത്ിനന് മുൻ്രുള്ള രണ്ന് റകന്അതുകൾ ഉദാഹരണം.

2- സാധാരണ സുന്ത്ുകൾ (സുന്തുൻ ഗയന്റു മുഅക്കദഃ): 
നബി -g- സ്ിരമായി പ്രവർത്ിച്ചിട്ിനല്ങ്ിലും, അവിടുന്ന് വാക്കു
കൾ നകാണ്ന് ലപ്രാത്ാഹനം നൽകിയ സുന്ത്ുകൾ ഈ ്രറ
ഞ്തിൽ ഉൾനപ്ടും. നബി -g- യുനട സുന്ത്ായ ലനാമ്ുകൾ 
ഉദാഹരണം.

3- നല് മരല്യാദകളും ലപശഷന്ഠസ്വഭാവങ്ങളും (ൈദ്വീല / അദബന്): 
നബി -g- യുനട ജീവിതഫശലിയുമായും, അവിടുന്ന് ജീവിച്ച ചുറ്റു
്രാടുമായും ബന്നപ്ട് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ ്രറഞ്തിൽ ഉൾ

സുന്നതുകൾ
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നപ്ടുത്ാം. നബി -g- യുനട ഭക്ണരീതികളും (കഴിച്ച ഭക്ണങ്ങ
ളും ്രാനീയങ്ങളും), വസന്പതധാരണ രീതികളും ഉദാഹരണം.

ഇവനയല്ാം ഒരാൾ ജീവിക്കുന് സ്ലത്ും കാലത്ുമുള്ള 
ന്രാതു മുസന് ലിം വസന്പതധാരണ രീതിലയാടന് എതിരാകാത്ിടലത്ാ
ളം ഒരാൾ -നബി -g- ലയാടന് സദൃശല്യനപ്ടുക എന് ഉലദ്ദശലത്ാനട
യും, അവിടുലത്ാടുള്ള സന്ലനഹത്ാലും- പ്രാവർത്ികമാക്കുകയാ
നണങ്ിൽ അവനറെ നിയ്ത്ിനന് പ്രതിൈലമുണ്ായിരിക്കുന്താണന്.

സുന്ത്ുകളുനട വല്യതല്യസന്ത ്രദവികനള കുറിച്ചാണന് ഇപതയും ്രറ
ഞ്തന്. ൈർദ്വായ കർമ്ങ്ങൾ കഴിഞ്ാൽ അല്ാഹുവിനന് ഏറ്റവും പ്രി
യങ്രമാണന് സുന്ത്ായ കാരല്യങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുക എന്തന്.

اَل: َمْن َعَدى ِل َوِلًّا َفَقْد 
َ
ـَه ق

َّ
ِب ُهَريَْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّـِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ الل

َ
َعْن أ

ْيِه، َوَما يَزَاُل 
َ
َتَْضُت َعل

ْ
ا اف َّ ِممَّ َحبَّ إِلَ

َ
ٍء أ َّ َعْبِدي بَِشْ آَذْنُتُه بِاَلْرِب، َوَما َتَقرََّب إِلَ

ِحبَُّه …«
ُ
َّ بِانلَّوَافِِل َحتَّ أ َعْبِدي َيَتَقرَُّب إِلَ

അബൂ ഹുഫററ -h- നിലവദനം: നബി -g- ്രറഞ് :ു “അല്ാ
ഹു ്രറഞ്ിരിക്കുന് :ു ആനരങ്ിലും എനറെ ഇഷ്ദാസലനാടന് ശപതുത 
നവച്ചാൽ അവലനാടന് ഞാൻ യുദ്ധപ്രഖല്യാ്രനം നടത്ിയിരിക്കുന് .ു 
എനറെ ദാസനന് ലമൽ ഞാൻ നിർബന്മാക്കിയ കാരല്യങ്ങലളക്കാൾ 
(വാജിബുകലളക്കാൾ) എനിക്കന് ഇഷ്നപ്ട് മനറ്റാന്ു നകാണ്ും 
അവൻ എന്ിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടിയിട്ില്. എനറെ ദാസനന ഞാൻ 
ഇഷ്നപ്ടുന്തന് വനര സുന്ത്ുകൾ നചയന്തു നകാണ്ന് അവൻ 
എന്ിലലക്കന് സാമീ്രല്യം ലതടിനക്കാലണ്യിരിക്കും.” (ബുഖാരി: 6502)

ഈ ്രറഞ് അഞ്ു കാരല്യങ്ങൾ ഒരാൾ നിർവ്വഹിച്ചാൽ അവൻ 
തൗഹീദിനറെ ഐഛികമായ ്രൂർത്ീകരണം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന് .ു 
ഉന്തമായ ഈ ്രദവിയിനലത്ാൻ അല്ാഹു ഒരാൾക്കന് അവസരം 
നൽകുക എന്തിലനക്കാൾ മഹത്രമായ അന പുഗഹം മനറ്റത്ുണ്ന്?!

അല്ാഹു നാലമവനരയും അവനറെ തൗഹീദന് ്രഠിക്കുകയും, പ്രാ
വർത്ികമാക്കുകയും, അതിലലക്കന് ക്ണിക്കുകയും, ആ മാർഗ
ത്ിൽ ക്മലയാനട നിലയുറക്കുകയും, തൗഹീദിലായി നകാണ്ന് മര
ണനപ്ടുകയും നചയ്ുന്വരിൽ ഉൾനപ്ടുത്ുമാറാകനട്! (ആമീൻ)

اِلَاُت الَْمُد لِلَّـِه الِّي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ
ِن الَْمُد لِلَّـِه رَبِّ الَعالَِمَي

َ
َوآِخُر َدْعَوانَا أ

ٍد وََصلَّ اللَّـُه وََسلََّم َوَبارََك َعَ نَِبيِّنَا ُمَمَّ
يِن  يَْوِم ادلِّ

َ
ْتبَاِعِه إِل

َ
ْصَحابِِه َوأ

َ
وََعَ آِلِ َوأ


