അത്തവസ്സുൽഅനുവദിക്കപ്പെട്ടതുും
വിലക്കപ്പെട്ടതുും
സർവ്വല ോകരക്ഷിതോവോയ അല്ലോഹുവിനോണ് സ്ുത തികളെല്ലോാം. അന്തിമ
പ്രവോചകനോയ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അല്ലോഹുവിൻളെ കരുണോകടോക്ഷാം
ഉണ്ടോവളെ.അവിടുളെ കുടുാംബെിനുാം അനുചരന്മോർക്കുാം അലേഹളെ
സ്ലനഹിക്കുന്നവർക്കുാം അന്തയനോൾ വളര അനുപ്രഹാം ളചോരിയളെ.
അമ്മോ ബഅദു (ലേഷാം):
തവസ്സുൽ ളചയ്യുക എന്നത് മതരരമോയി അാംരീകരിക്കളെെതോളണന്നതിൽ
അഹ്' ുസ്സുന്നെി വൽ ജമോഅയുളട ഭൂരിരക്ഷാം രണ്ഡിതരുാം
ലയോജിക്കുന്നു.വിേുദ്ധ ഖുർആൻ വചനങ്ങെുാം സ്ഥിരളെെ പ്രവോചക വചനങ്ങെുാം
അതിനോയി ളതെിവുദ്ധരിക്കുകയുാം ളചയ്യുന്നു. എന്നോൽ ഖുർആനി ുാം
സുന്നെി ുാം വന്ന തവസ്സു ിൻളെ രൂരവുാം രൂർവ്വസൂരികെുളട മോർഗ്ഗവുാം
മനസ്സി ോക്കുന്നതിൽ ചി മുസ്ിാംകൾ ളതറ്റിദ്ധോരണയി കളെെിരിക്കുന്നു.അതിൽ
നിന്നുാം പ്രവോചകൻ(സ)യുളട സുന്നെുകലെോടുാം ഇസ്ോമിൻളെ അടിെെകലെോടുാം
എതിരോവുന്ന രൂരെിൽ അവർ ളതറ്റോയി മനസ്സി ോക്കി. ദുർബ ലമോ
ളകെിച്ചമച്ചുണ്ടോക്കിയലതോ ആയ ഹദീസുകളെയോണ് അതിനവർ
അവ ാംബമോക്കിയത്. അതി ുരരിയോയി വിേുദ്ധ ഖുർആനിള തവസ്സു ിൻളെ
വചനങ്ങളെ അവരുലേേിക്കുന്ന രിഴച്ച ആേയെിന് ലയോജിച്ച വിധെിൽ
ദുർവയോഖയോനിക്കുകയുാം ളചയ്തു.വിേുദ്ധ ഖുർആനി ുാം സുന്നെി ുാം
രരോമർേിക്കളെെ വിഷയങ്ങെിൽ വല്ല അഭിപ്രോയവയതയോസവുാം ഉടള ടുെോൽ
അത് രരിഹരിക്കോനുള്ള മോർഗ്ഗാം പ്രസ്ുത ത വിഷയാം രൂർവ്വ സൂരികെോയ
സഹോബികെുാം തോബിഉകെുമോയ മഹോന്മോർ എങ്ങിളനയോണ് മനസ്സി ോക്കിയത് എന്ന്
രരിലേോധിക്ക ോളണന്നത് സുവിദിതമോണ്. കോരണാം ആ രണ്ട് അടിസ്ഥോന
കോരയങ്ങെുാം ഏറ്റവുാം നന്നോയി അെിയുന്നവർ അത് അവതരിച്ച കോ ക്കോരോണ്.
നബി(സ) സോക്ഷയളരടുെിയതനുസരിച്ച് ഏറ്റവുാം നല്ല നൂറ്റോണ്ടിൽ ജീവിച്ചവരുാം
അവർ തളന്നയോണ്. അലേഹാം രെഞ്ഞുമനുഷയരിൽ ഏറ്റവുാം ഉെമർ എൻളെ
നൂറ്റോണ്ടുകോരോണ്. രിന്നീട് അതിനടുെ നൂറ്റോണ്ടുാം, രിന്നീട് അതിനടുെ
നൂറ്റോണ്ടുാം.(ബുഖോരി)
അതിനോൽ അല്ലോഹുവി ുാം പ്രവോചകൻ (സ)യി ുാം വിേവസിക്കുന്നവർ ലദലഹഛളയ
വർജ്ജിക്കൽ നിർബന്ധമോണ്. അത് അല്ലോഹുവിൻളെ മോർഗ്ഗെിൽ നിന്ന്
വഴിളതറ്റിക്കുന്നു. രൂർവ്വസൂരികെുളട മോർഗ്ഗാം അനുധോവനാം ളചയ്യൽ എല്ലോവർക്കുാം
നിർബന്ധമോണ്.
ഇക്കോരണെോൽ വെളര കൂടുതൽ രരോമർേിക്കളെെതുാം, ബിദഈ കക്ഷികൾ
മ ോയി വിേക നാം ളചയ്യോൻ
രിഴച്ചു ലരോവുകയുാം ളചയ്തിെുള്ള ഈ വിഷയാം സൂക്ഷ്മ
ഞോൻ ഉലേേിക്കുന്നു.അല്ലോഹുവിൽ സഹോയാം ലചോദിച്ച് തവസ്സുൽ (ഇടലതൊം) എന്ന
വിഷയെിൽ ഖുർആനി ുാം സുന്നെി ുാം വന്നിെുള്ള കഴിയോവുന്ന ളതെിവുകളെ
ഞോൻ ലപ്കോഢീകരിച്ചു.നിയ്യെിള ഇഖ്' ോസിനുാം, അഭിപ്രോയങ്ങെിള
ലനർവഴിക്കുാം അല്ലോഹുവിലനോട് പ്രോർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ മോനയനുാം
ഔദോരയവോനുമോണ്.

തവസ്സുൽ എന്നാപ്പലന്ത്.
ഭാഷാപരമായി തവസ്സുൽ എന്നാൽ:
ക്ഷയെില ക്ക് എെിക്കോനുള്ള കോരണളമന്നുാം സമീരിക്കോനുള്ള
വഴിളയന്നുമോണ്. മളറ്റോരർത്ഥെിൽ രോജസദസ്സിള രദവിളയന്നുാം സോമീരയാം
എന്നുാം രെയോവുന്നതോണ്.

സാങ്കേതികമായി തവസ്സുൽ എന്നാൽ:
അല്ലോഹുവില ക്കുള്ള സോമീരയാം കരസ്ഥമോക്കോനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ സവീകരിക്കുക
എന്നതോണ് ഇതുളകോണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. രരിേുദ്ധനോയ നോഥൻളെ തൃപ്ിത
ആപ്രഹിച്ച് നിർവ്വഹിക്കുന്ന ആരോധനകെുാം അവൻളെ സന്നിധിയിൽ ഉന്നതമോയ
രദവികൾ ഭിക്കോനോയി പ്രവോചകൻ (സ) നിർലദേിച്ച കോരയങ്ങെുാം ഈ രണെിൽ
ഉൾളെടുന്നു, ഐഹികവുാം രോരപ്തികവുമോയ ആപ്രഹങ്ങൾ ഭിക്കുന്നതിനുാം
പ്രയോസങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുാം പ്രലയോജനാം ഭിക്കുന്നതിനുാം തവസ്സുൽ
ളചയ്യോവുന്നതോണ്. എന്നോൽ അല്ലോഹു അനുവദിച്ച മോർഗ്ഗങ്ങെി ൂളട മോപ്തലമ അത്
അനുവദിക്കളെടുകയുള്ളൂ.
തവസ്സു ിന് മൂന്ന് ഭോരങ്ങെുണ്ട്:
തവസ്സുൽ ളചയ്യളെടുന്ന അതയുദോരനുാം മഹോനുമോയ അല്ലോഹു.
ആവേയ നിർവൃതിക്കോയി ലതടുന്ന ദുർബ നോയ അടിമ
അല്ലോഹുവില

ക്ക് സോമീരയാം ലതടോൻ മോർഗ്ഗമോവുന്ന രുണയകർമ്മങ്ങൾ

തൻളെ ക്ഷയ സോക്ഷോൽക്കോരെിനോയി അല്ലോഹുവിലനോട് തവസ്സുൽ ളചയ്യുന്നവൻ
തോഴ രെയുന്ന നിബന്ധനകൾ രോ ിക്കോൻ പ്േദ്ധിലക്കണ്ടതോണ്. അവനി തുലണ്ടോ
എന്ന് അവൻ രരിലേോധിക്കുകയുാം ളചലയ്യണ്ടതുണ്ട്. അവ:
അല്ലോഹുവിലനോട് തവസ്സുൽ ളചയ്യുന്നവൻ സതയവിേവോസിയുാം സജ്ജനങ്ങെിൽ
ളരെവനുമോയിരിക്കുകയുാം, അല്ലോഹുവിൻളെ പ്രീതിമോപ്താം ആപ്രഹിച്ചു ളചയ്യുന്ന
കർമ്മമോയിരിക്കുകയുാം ളചയ്യണാം.
രരിേുദ്ധനോയ അല്ലോഹുവില ക്ക് തൻളെ ദോസൻ സോമീരയാം ലനടോൻ ആപ്രഹിച്ച്
ളചയ്യുന്ന രുണയ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലോഹു അനുവദിച്ചതോയിരിക്കണാം.
അല്ലോഹു നിയമമോക്കിയതുാം പ്രവോചകൻ (സ) മോതൃക കോണിച്ചതുമോയ കോരയങ്ങൾ
രിന്തുടർന്നു ളകോണ്ടുാം ആയിരിക്കണാം. അതിൽ കൂെുവോലനോ കുെക്കുവോലനോ
രോടില്ല. അപ്രകോരാം അത് നിർണ്ണയിക്കളെെ കോ ഘെലെക്കുാം
സമയലെക്കുമുള്ളതോളണങ്കിൽ അപ്രകോരാം തളന്നയോയിരിലക്കണ്ടതോണ്.
ബിദ്അെ് രുണയകർമ്മമല്ലോെത് ലരോള , സതയവിേവോസികെുലടതല്ലോെ
കർമ്മങ്ങൾ രുണയകർമ്മലമോ അല്ലോഹുവില ക്ക് സോമീരയാം ലനടോൻ സോധിക്കുന്നലതോ
അല്ല എന്നുാം നോമെിയണാം.

തവസ്സുലിൻപ്പെ ഇനങ്ങൾ:
അഹ്' ുസ്സുന്നെിൻളെ രണ്ഡിതന്മോർ തവസ്സു ിളന രണ്ടോയി തരാം
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: അനുവദിക്കളെെ തവസ്സു ുാം, വിലരോധിക്കളെെ തവസ്സു

അനുവദിക്കപ്പെട്ട തവസ്സുലുും അതിൻപ്പെ
വിഭാഗങ്ങളുും:

ുാം.

അനുവദിക്കളെെ തവസ്സുൽ:
വോക്കുകൾ, പ്രവർെനങ്ങൾ, വിേവോസങ്ങൾ എന്നിങ്ങളന അല്ലോഹു തൃപ്ിത ളെടുന്ന
നിർബന്ധലമോ, സുന്നലെോ ആയ കോരയങ്ങെി ൂളട അവനില ക്ക് സോമീരയാം
ലതട ോണത്.
ഒന്ന്:വിേിഷ്ടമോയ അല്ലോഹുവിൻളെ നോമങ്ങെുാം ഉന്നതമോയ വിലേഷണങ്ങെുാം
ളകോണ്ട് തവസ്സുൽ ളചയ്യൽവിേിഷ്ടമോയ അല്ലോഹുവിൻളെ നോമങ്ങെുാം ഉന്നതമോയ
വിലേഷണങ്ങെുാം ളകോണ്ട് തവസ്സുൽ ളചയ്യുക എന്നതോണ് തവസ്സു ിൻളെ
വിഭോരെിൽ ഏറ്റവുാം മഹെോയതുാം അടിമകൾക്ക് ഏറ്റവുാം
പ്രലയോജനകരമോയതുാം.അതിൻളെ ളതെിവുകെോണ് അല്ലോഹുവിൻളെ വചനമോയി
തോളഴ ളകോടുക്കുന്നത്.വിേിഷ്ട നോമങ്ങൾ അല്ലോഹുവിനുള്ളതോണ്. അവ ഉരലയോരിച്ച്
അല്ലോഹുവിലനോട് പ്രോർത്ഥിക്കുക(സൂെെ് അഅ്െോഫ് 180)അഥവോ, വിേിഷ്ട
നോമങ്ങൾ ഉരലയോരിച്ച് ഞോൻ അല്ലോഹുവിലനോട് പ്രോർത്ഥിക്കുന്നു; അല്ലോഹുവിൻളെ
നോമങ്ങെുാം വിലേഷണങ്ങെുാം ഉരലയോരിച്ച് അവനില ക്ക് ഇടലതടുക എന്നത്
അനുവദനീയമോളണന്നുാം അത് അല്ലോഹു ഇഷ്ടളെടുകയുാം തൃപ്ിത ളെടുകയുാം
ളചയ്യുന്ന കോരയമോളണന്നുാം ഇത് ളതെിയിക്കുന്നു.അപ്രകോരാം പ്രവോചകൻ (സ)
പ്രവർെിക്കുകയുാം ളചയ്തിെുണ്ട്.അതിനോൽ തളന്ന പ്രവോചകൻ (സ)യുാം
അനുചരന്മോരോയ സവഹോബികെുാം തോബിഉകെുാം തോബിഉ തോബിഉകെുാം സവീകരിച്ച
ആ മോർഗ്ഗാം നമുക്കുാം തവസ്സു ിന് ഉരലയോരിക്കോവുന്നതോണ്.രണ്ട്.പ്രോർത്ഥിക്കുന്ന
വയക്തി ളചയ്യുന്ന രുണയകർമ്മങ്ങൾ ഇടയോക്കി തവസ്സുൽ ളചയ്യൽഉദോഹരണമോയി
ഇപ്രകോരാം രെയുക:അല്ലോഹുലവ, നിളന്ന കുെിച്ചുള്ള എൻളെ വിേവോസളെയുാം
നിലന്നോടുള്ള എൻളെ സ്ലനഹലെയുാം പ്രവോചകരി ുള്ള വിേവോസെിൻളെ
അടിസ്ഥോനെി ുാം ഞോൻ അവിടുളെ രിൻരറ്റുന്നതുാം മുൻനിർെി ഞോൻ
നിലന്നോടു ലചോദിക്കുന്നു, എൻളെ പ്രയോസാം നീ ദൂരീകരിലക്കണലമ!.
അപ്രകോരാം അല്ലോഹുവിൻളെ പ്രീതി മോപ്താം ആപ്രഹിച്ചു ളചയ്യുന്ന രുണയകർമ്മങ്ങൾ
മുൻനിർെിയുാം അല്ലോഹുവില ക്ക് തവസ്സുൽ ലചോദിക്കോവുന്നതോണ്.
ക രാം,ലനോമ്പ്, ജിഹോദ്, ഖുർആൻ രോരോയണാം,
അല്ലോഹുവി ുള്ള വിേവോസാം,നമസ്ോ
ഫ
ത
ദിക്െുകൾ,സവ ോെുകൾ, ഇസ്ിഗ്ോെുകൾ, മറ്റു രുണയകർമ്മങ്ങെുാം നിഷിദ്ധമോയ
കോരയങ്ങൾ ഒഴിവോക്കുന്നതുളമല്ലോാം തവസ്സു ോക്കി പ്രോർത്ഥിക്കോൻ
ഉരലയോരിക്കോവുന്നതോണ്.
അതിനുള്ള ളതെിവുകൾ:ഞങ്ങെുളട നോഥോ,ഞങ്ങെിതോ വിേവസിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനോൽ ഞങ്ങെുളട രോരങ്ങൾ ളരോെുെു തരികയുാം നരക േിക്ഷയിൽ നിന്ന്
ഞങ്ങളെ കോക്കുകയുാം ളചലയ്യണലമ.(ആ ു ഇാംെോൻ 16)
സുന്നെിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ളതെിവുകെിൽ ളരെതോണ്, രൂർവ്വീകരുളട
കൂെെിൽ ളരെ മൂന്നോെുകൾ ഒരു രുഹയിൽ അകളെെ സാംഭവാം. യോപ്തക്കിടയിൽ
അവർ മൂന്നു ലരരുാം ഒരു രുഹയിൽ അഭയാം ലതടി, എന്നോൽ ആ രുഹോമുഖാം ഒരു
രോെ ഉതിർന്ന് വീണ് അടയുകയുാം അവർ അതിൽ അകളെടുകയുാം ളചയ്തു. അതിൽ
നിന്ന് രക്ഷളെടുവോനോയി അവർ അല്ലോഹുവിൻളെ പ്രീതിമോപ്താം ഉലേേിച്ച് ളചയ്ത
രുണയകർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർെി അവലനോട് പ്രോർത്ഥിച്ചു. അ ലെോൾ ആ രോെക്കല്ല്
നീങ്ങുകയുാം അവർ രക്ഷളെടുകയുാം ളചയ്തു.
(ബുഖോരിയുാം മുസ്ിമുാം െിലെോർെ് ളചയ്ത ഹദീസ്)
മൂന്ന്:സദ്'വൃെരോയ ആെുകെുളട പ്രോർത്ഥന ളകോണ്ട് തവസ്സു ോക്കൽ:ഒരു മുസ്ിാം
വെളരയധികാം പ്രയോസെിൽ അകളെെു എന്നു വിചോരിക്കുക. അലെോൾ അലേഹാം
അല്ലോഹുവിലനോട് പ്രോർത്ഥിക്കുകയല്ലോളത മറ്റ് വഴികെിളല്ലന്ന് മനസ്സി ോക്കുന്നു.
അങ്ങിളന അയോൾ തൻളെ വീക്ഷണെിൽ വിേവോസെി ുാം ഭക്തിയി ുാം
ജീവിക്കുന്നതുാം രരിേുദ്ധ ഖുർആനുാം തിരുസുന്നെുാം മനസ്സി ോക്കിയതുമോയ

ഒരോളെ സമീരിക്കുകയുാം തൻളെ ദുുഃഖവുാം പ്രയോസവുാം മോെോനോയി
അല്ലോഹുവിലനോട് പ്രോർത്ഥിക്കോൻ ആവേയളെടുകയുാം ളചയ്യുന്നു.ഇപ്രകോരാം ളചയ്യൽ
രരിേുദ്ധ ഇസ്ോാം അനുവദിച്ചിെുണ്ട്; അല്ലോഹു രെയുന്നു:ഞങ്ങൾക്ക് നീ ളരോെുെു
തരികയുാം വിേവോസെിൽ ഞങ്ങെുളട മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു ലരോയവർക്കുാം നീ
ളരോെുെു ളകോടുക്കുകയുാം ളചലയ്യണളമ.(സൂെെുൽ ഹേ്ർ 10)നബി സവല്ലല്ലോഹു
അല ഹിവസല്ലാം രെഞ്ഞു:-ഒരു സതയവിേവോസി തൻളെ സലഹോദരൻളെ
അഭോവെിൽ അയോൾക്ക് ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കുന്നത് ഉെരാം ഭിക്കളെടുാം.(മുസ്ിാം
ഉദ്ധരിച്ചത്)അനസ് (െ) യിൽ നിന്ന് നിലവദനാം, വരൾച്ച ബോധിക്കുലമ്പോൾ ഉമർ (െ)
അബ്ബോസുബ്ുന അബ്ദുൽ മുെ ിബിളന ളകോണ്ട് മഴക്കുലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിെിച്ചിരുന്നു.
ഉമർ (െ) രെയുാം അല്ലോഹുലവ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങെുളട പ്രവോചകൻ മുലഖന
(മഴക്കുലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിെിച്ച്) നിന്നില ക്ക് സോമീരയാം ലതടുകയുാം അലെോൾ
ഞങ്ങൾക്ക് മഴ ഭിക്കുകയുാം ളചയ്തിരുന്നു, ഇന്നിലെോൾ ഞങ്ങൾ നബി (സ) യുളട
രിതൃവയൻ മുലഖന (അലേഹളെളക്കോണ്ട് പ്രോർത്ഥന നടെിച്ച്) നിളന്ന
സമീരിക്കുന്നു. അതുളകോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഴ വർഷിെിലക്കണലമ. അലെോൾ
അവർക്ക് മഴ വർഷിെിക്കളെടുകയുാം ളചയ്യുാം.(ബുഖോരി)ഉമർ (െ) രെഞ്ഞതിൻളെ
ആേയാം:നബി (സ) ജീവിച്ചിരിക്കുലമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അലേഹളെ സമീരിക്കുകയുാം
ഞങ്ങൾക്ക് ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കോൻ ആവേയളെടുകയുാം, തിരുലമനിയുളട പ്രോർത്ഥന
ളകോണ്ട് അല്ലോഹുവില ക്ക് സോമീരയാം ലതടുകയുാം ളചയ്യോെുണ്ടോയിരുന്നു, എന്നോൽ
അവിടുന്ന് രരല ോക വോസാം പ്രോരിച്ച ലേഷാം ഞങ്ങൾക്ക് ലവണ്ടി അലേഹെിന്
പ്രോർത്ഥിക്കോൻ കഴിയോെതിനോൽ അലേഹെിൻളെ രിതൃവയൻ അബ്ബോസിളന
സമീരിക്കുകയുാം ഞങ്ങൾക്ക് ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കോൻ ആവേയളെടുകയുമോയിരുന്നു
ളചയ്തിരുന്നത്.അനുവദിക്കളെെ തവസ്സു ിൻളെ മൂന്നു ഇനങ്ങെോണ് നോാം മുകെിൽ
കണ്ടത്. മറ്റുള്ള രൂരങ്ങളെല്ലോാം ളതെിവുകെില്ലോെ തവസ്സു ിൻളെ
രൂരങ്ങെോണ്.മുകെിൽ രരോമർേിക്കളെെ തവസ്സു ുകെിൽ ഓലരോന്നിൻളെയുാം
ത ോണ്. അല്ലോഹുവിൻളെ വിേിഷ്ടമോയ നോമങ്ങെുാം ഉന്നതമോയ
വിധികൾ വയതയസ്മ
വിലേഷണങ്ങെുാം ളകോണ്ട് തവസ്സുൽ ളചയ്യുക എന്നതുാം അവനി ുള്ള വിേവോസാം,
തൗഹീദ് എന്നിവ ഉരലയോരിച്ച് നടെുന്ന തവസ്സു ുകെുാം വോജിബോയ രണെിൽ
ഉൾളെടുന്നു. എന്നോൽ സവോ ിഹുകെോയ വയക്തികലെോട് പ്രോർത്ഥിക്കുവോൻ
ആവേയളെടുക, രുണയകർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർെി തവസ്സുൽ ളചയ്യുക എന്നളതല്ലോാം
ത ബ്ബോയ രണെി ോണ് ഉൾളെടുക.
മസ്ഹ
അതിനോൽ പ്രയോസങ്ങെുള്ള സന്ദർഭങ്ങെിൽ ഇസ്ോാം അനുവദിച്ച മോർഗ്ഗങ്ങൾ
ഉരലയോരളെടുെി അല്ലോഹുവില ക്ക് തവസ്സുൽ ലതട ുാം, അല്ലോഹുവിളന
ഭയളെെുാം അവളന അനുസരിച്ചുാം അവലനോടുള്ള ജ്ജയോ ുാം രോരങ്ങളെയുാം
ബിദ്അെുകളെയുാം ളവടിയ ുാം നിർബന്ധമോണ്.

വിങ്കരാധിക്കപ്പെട്ട തവസ്സുലുും അതിൻപ്പെ ഇനങ്ങളുും:
അല്ലോഹുവില ക്ക് അടുക്കുന്നതിനോയി അവൻ ഇഷ്ടളെടോെതുാം
തൃപ്ിത ളെടോെതുമോയ വിേവോസാം, വോക്ക്, പ്രവർെി എന്നിവയി ൂളടയുള്ള
ഇടലതെമോണത്
ഈ രീതിയി ുള്ള തവസ്സുൽ കോരണാം അധികമോെുാം അനുവദിക്കളെെ തവസ്സു ിളന
കുെിച്ച് അപ്േദ്ധയി ോയിരിക്കുകയോണ്. അതോവളെ അല്ലോഹു അനുവദിച്ചതോണ്;
എങ്കി ുാം ആെുകൾ അതിൽ നിന്ന് ളതറ്റിലെോവുകയോണ്. വിലരോധിക്കളെെ
തവസ്സുൽ ളചയ്യുന്നതിൽ വയോരൃതരോയതിനോൽ അനുവദിക്കളെെതിൽ നിന്നുാം
തടയളെടുകയോണ് ളചയ്യുന്നത്. അതിനോൽ അവരുളട പ്രവർെനാം രോഴോവുകയുാം
ളചയ്തിരിക്കുന്നു.

മുസ്ിാംകൾക്ക് ഉരലദേമോയുാം ഇസ്ോമിൻളെ േരിയോയ രൂരാം രരിചയളരടുെുക
എന്ന ക്ഷയലെോളടയുാം വിലരോധിക്കളെെ തവസ്സു ിൻളെ ചി ഇനങ്ങൾ ഇവിളട
രരോമർേിക്കോാം.

ഒന്ന്:വയക്തികളുപ്പെ ഹഖ്,ജാഹ്, പദവി എന്നിവ പ്പകാണ്ട്
അല്ലാഹുവിങ്കലക്ക് തവസ്സുൽ നെത്തൽ.അല്ലാഹുവിൻപ്പെ
സൃഷ്ടികളിൽ ആരുപ്പെപ്പയേിലുും ജാഹ് പ്പകാണ്ട്
അല്ലാഹുവിങ്കലക്ക് തവസ്സുൽ പ്പെയ്യൽ ബിദ്അത്താണ്.
ഉദാഹരണമായി ഒരാൾ ഇപ്പകാരും പെയുക.അല്ലാഹുങ്കവ
നിൻപ്പെ പ്പവാെകൻപ്പെ ജാഹ് പ്പകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്കന്നാെ്
ങ്കൊദിക്കുന്നു. അപ്പല്ലേിൽ ഇന്ന വയക്തിയുപ്പെ ജാഹ് പ്പകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്കന്നാെ് ങ്കൊദിക്കുന്നു എപ്പന്നല്ലാും പെയുക.അല്ലാഹുങ്കവ
നിൻപ്പെ പ്പവാെകൻപ്പെ ഹഖ് പ്പകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്കന്നാെ്
ങ്കൊദിക്കുന്നു. അപ്പല്ലേിൽ ഇന്ന അെിമയുപ്പെ ഹഖ് പ്പകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്കന്നാെ് ങ്കൊദിക്കുന്നു എപ്പന്നല്ലാും പെയുക. ഇപ്പതല്ലാും
ഇസ്ലാമിൽ പരിെയമില്ലാത്ത തവസ്സുലിൻപ്പെ
രൂപങ്ങളാണ്അല്ലാഹുവിൻപ്പെ കിതാബിൽ അതിപ്പന കുെിച്ച്
പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, അവനാണ് ആ പ്ഗന്ഥപ്പത്ത പരിെയപ്പെെുത്തി
ഇപ്പകാരും പെഞ്ഞത്:പ്പസ്ുത ത പ്ഗന്ഥത്തിൽ യാപ്പതാന്നുും നാും
വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല.(സൂെത്ത് അൻആും 38)പ്പവാെകൻ (സ) യുപ്പെ
സുന്നത്തിലുും അതിപ്പന കുെിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, ആ
സുന്നത്തിപ്പന കുെിച്ചാണ് അബൂഹുറെെ ഇപ്പകാരും
പെഞ്ഞത്:നബി(സ) ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാരയങ്ങളുും
പഠിെിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്തങ്കത്താളപ്പമന്നാൽ വിസർജ്ജന മരയാദകൾ
വപ്പര.(മുസ്ലിും)സഹാബത്തിൻപ്പെ പ്പവർത്തനങ്ങളിലുും
പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.അല്ലാഹുവിൻപ്പെ വിശിഷ്ട നാമങ്ങപ്പള
പ്പകാണ്ടുും ഉന്നതമായ വിങ്കശഷണങ്ങപ്പള പ്പകാണ്ടുും
അല്ലാഹുവിങ്കനാെ് ങ്കൊദിക്കുവാനാണ് ഇസ്ലാും
കൽെിക്കുന്നത്.ബിദ്അത്തായ തവസ്സുൽ പ്പെയ്യുന്നവരുപ്പെ
വിശവാസും ഭരണാധികാരികങ്കളയുും ങ്കനതാക്കങ്കളയുും ങ്കപാപ്പല
ഇെയാളന്മാർ ആവശയമുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു എന്നാപ്പണേിൽ
അതിൻപ്പെ ആളുകപ്പള വൻപാപമായ ശിർക്കിങ്കലക്ക് വപ്പര
എത്തിക്കുും. അങ്കൊളവൻ പ്സഷ്ടാവിപ്പന സൃഷ്ടിങ്കയാെ്
താരതമയും പ്പെയ്തു. ഒരിക്കലുും അല്ലാഹുവിപ്പന സൃഷ്ടികങ്കളാെ്
തുലനും പ്പെയ്യാങ്കന പാെില്ല. അവൻപ്പെ അെുങ്കത്തക്ക്
മധയവർത്തികപ്പള സവീകരിക്കാത്ത അെിമപ്പയ അല്ലാഹു
ഇഷ്ടപ്പെെുന്നു. മെിച്ച് ഇെയാളന്മാപ്പര അല്ലാഹുവിന്
ആവശയമാപ്പണന്ന് വിശവസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻപ്പെ
ങ്കകാപവുമുണ്ടാകുും
സൃഷ്ടികൾ അവർ എപ്ത മഹോന്മോരുാം ഉന്നതരുാം ആയിരുന്നോ ുാം മ ലക്കോ
പ്രവോചകലരോ തളന്ന ആയിരുന്നോ ുാം അല്ലോഹുവിലനോട് തു നാം ളചയ്യുന്നത് േരിയല്ല.

സൃഷ്ടികളെല്ലോാം പ്സഷ്ടോവില ക്ക് ആവേയമുള്ളവരോണ്. അല്ലോഹുവോണ് പ്സഷ്ടോവ്,
അവൻ ഏകനുാം ധനയനുമോണ്, അവനില ക്ക് ഇടയോെൻളെ ആവേയമില്ല.
അല്ലോഹുവിന് രുെലമ അവർ ആരോധിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിലന്നോ ആകോേെു
നിലന്നോ യോളതോരു ഉരജീവനവുാം ഉടമളെടുെോെതുാം അതിന്
സോധിക്കോെവളയയുമോണ്.നിങ്ങൾ അല്ലോഹുവിന് ഉരമകൾ രെയരുത്. നിശ്ചയാം
അല്ലോഹു അെിയുന്നവനുാം നിങ്ങൾ അെിയോെവരുമോണ്.(സൂെെു നഹ ്
73,74)അതുളകോണ്ടോണ് സഹോബെ് പ്രവോചകൻ (സ) വഫോെോയ ലേഷാം അവർക്ക്
ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കോനോയി െസൂ ിലനോട് തവസ്സു ോക്കുന്നതിന് രകരാം
അബ്ബോസ്(െ)വിൻളെ അടുലെക്ക് ലരോയത്. അവർ 'നബി (സ) യുളട ജോഹ് ളകോണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽലകണലമ!' എന്ന് അവരുളട പ്രോർത്ഥനകെിൽ
രെയോെുണ്ടോയിരുന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥാം.പ്രവോചകൻ (സ) വഫോെോയ ലേഷാം
അവർ 'അബ്ബോസിൻളെ ജോഹ് ളകോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ ന ്ലകണലമ!' എന്ന് രെയോൻ
ആരാംഭിക്കുകയോണ് ളചയ്തത് എന്നുമല്ല അതിനർത്ഥാം.ഇതുലരോ ുള്ള ബിദ്അെോയ
പ്രോർത്ഥനകൾ സഹോബെ് നബി (സ) യിൽ നിന്ന് രഠിച്ചിെില്ല, അതിന് രരിേുദ്ധ
ഖുർആനിൽ യോളതോരു അടിസ്ഥോനവുമില്ല, അതിനോ ോണ് അവർ
ളചയ്യോതിരുന്നത്.മരണലേഷാം ആരുളടളയങ്കി ുാം ജോഹു ളകോണ്ട് ലതടൽ
അനുവദനീയമോയിരുളന്നങ്കിൽ പ്രവോചകൻ (സ) ളയ ളകോണ്ടോയിരുന്നു ഏറ്റവുാം
അർഹമോവുക. ഈ ഇനാം തവസ്സുൽ മക്ക കോ ഘെെിള ബഹുലദവ
വിേവോസികെുളട േിർക്ക് ലരോള യോണ്.അവളര സാംബന്ധിച്ച് അല്ലോഹു
രെഞ്ഞു:ഞങ്ങളെ അല്ലോഹുവില ക്ക് അടുെിക്കുന്നതിന് ലവണ്ടിയല്ലോളത ഞങ്ങൾ
അവളര ആരോധിക്കുന്നില്ല.(സൂെെു സുമർ 3)
നീ അെിയുക - അല്ലോഹു തോങ്കൾക്ക് കോരുണയാം ളചയ്യളെ - ഉരകോരാം ളചയ്യുവോലനോ
ഉരപ്ദവാം തടുക്കുവോലനോ സോധിക്കുാം എന്ന് വിേവസിച്ചു ളകോണ്ട് ഉന്നത രദവിയുള്ള
ഏളതങ്കി ുാം സൃഷ്ടികളെ ളകോലണ്ടോ അവയുളട ജോഹു ളകോലണ്ടോ ആളരങ്കി ുാം
തവസ്സുൽ ളചയ്യുന്നുളവങ്കിൽ അത് മതെിൽ നിന്ന് രുെെ് ലരോകുന്ന വ ിയ
േിർക്കോണ് - അല്ലോഹു കോെ് രക്ഷിക്കളെ.

രണ്ട്.ഔലിയാക്കങ്കളാെുും സവാലിഹുകങ്കളാെുും ഇസ്ിത ഗാസ
പ്പെയ്യലുും അവങ്കരാെ് പ്പാർത്ഥിക്കലുും അവർക്ക് ങ്കനർച്ച
ങ്കനരലുുംമരിച്ച് ങ്കപായ ഔലിയാക്കങ്കളാെുും സവാലിഹുകങ്കളാെുും
പ്പാർത്ഥിക്കലുും അവരുപ്പെ ജാഹ് പ്പകാണ്ട് ഇസ്ിത ഗാസ പ്പെയ്യലുും
മതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാരയമല്ല, മാപ്തമല്ല അത്
തൗഹീദിൻപ്പെ നിങ്കഷധവുും വലിയ ശിർക്കിൽ
ഉൾപ്പെെുന്നതുമാണ്.യാ സയ്യിദീ... എൻപ്പെ വലിങ്കയ്യ...
എന്നിപ്പകാരും വിളിക്കുകയുുംഎപ്പന്ന സഹായിങ്കക്കണങ്കമ,
എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാരയും സാധിെിങ്കക്കണങ്കമ.അല്ലാഹുവിങ്കനാെ്
എനിക്ക് ഇന്ന കാരയത്തിനായി പ്പാർത്ഥിങ്കക്കണങ്കമ,അപ്പല്ലേിൽ
ഞാൻ അങ്ങയുപ്പെ സുംരക്ഷണത്തിലാണ്, ഞാൻ
അങ്കങ്ങക്കുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവാണ് സതയുംഇപ്പകാരപ്പമല്ലാും
പെയൽ ശിർക്കിൻപ്പെ വാക്കുകളാകുന്നു.അതുങ്കപാപ്പല
തപ്പന്നയാണ് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ങ്കനർച്ച സമർെിക്കലുും.
ഇപ്പതാന്നുും അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗ്ഗമല്ല,എൻപ്പെ
സയ്യിദായവങ്കര,അല്ലാഹു എനിക്ക് ഇന്ന കാരയും നല്ിക യാൽ ഞാൻ
അങ്കങ്ങക്ക് ഇന്നത് ങ്കനർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു, എൻപ്പെ
സയ്യിദായവങ്കര, ഞാൻ താേൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാരയും

ങ്കനർച്ചയാക്കുന്നു, ഇന്നയിന്ന കാരയങ്ങപ്പളാപ്പക്ക എനിക്ക്
ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്കങ്ങക്ക് ഇന്നത് ങ്കനർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു,
എപ്പന്നാപ്പക്കയാണ് െിലർ പെയാെുള്ളത്.ഇങ്ങിപ്പന പെയുന്ന
കാരയങ്ങപ്പളല്ലാും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്കുള്ള വഴിപാൊണ്. ആ
ങ്കനർച്ചകളുും വഴിപാെുകളുും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരിങ്കലക്കാണ്
സമർെിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്.അല്ലാഹു
തആലാ പെഞ്ഞു:അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷിയിൽ
നിന്നുും കന്നുകാലികളിൽ നിന്നുും അവർ അവന് ഒരു ഓഹരി
നിശ്ചയിച്ചു പ്പകാെുത്തിരിക്കുകയാണ്.എന്നിട്ട് അവരുപ്പെ
ജൽപനമനുസരിച്ച് ഇത് അല്ലാഹുവിനുള്ളതുും മങ്കേത് തങ്ങൾ
പോളികളാക്കിയ റദവങ്ങൾക്കുള്ളതുമാപ്പണന്ന് അവർ
പെഞ്ഞു. എന്നാൽ അവരുപ്പെ പോളികൾക്കുള്ളത്
അല്ലാഹുവിന് എത്തുകയില്ല. അല്ലാഹുവിനുള്ളതാകപ്പട്ട
അവരുപ്പെ പോളികൾക്ക് എത്തുകയുും പ്പെയ്യുും.അവർ തീർെ്
കൽെിക്കുന്നത് എപ്ത ങ്കമാശും.(സൂെത്ത് അൽ അൻആും:
136)അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരിങ്കലക്ക് തിരിയുകയുും അവങ്കരാെ്
പ്പാർത്ഥിക്കുകയുും അവരുപ്പെ മഖ്ബെകൾക്ക് മുകളിൽ
ഖുബ്ബകൾ നിർമ്മിക്കുകയുും ഖബെുകളുപ്പെ സമീപത്ത്
പ്പമഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയുും പ്പെയ്യുക തുെങ്ങിയ
മതപ്പത്തക്കുെിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ പ്പെയ്യുന്ന
കാരയങ്ങപ്പളാന്നുും പ്പവാെകൻപ്പെങ്കയാ സവഹാബികളുപ്പെങ്കയാ
താബിഉകളുപ്പെങ്കയാ െരയയിൽ പ്പപട്ടതല്ല. കാരണും
പ്പാർത്ഥനകൾ അല്ലാഹുങ്കവാൊണ് നിർവ്വഹിങ്കക്കണ്ടത് എന്നാണ്
അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്,അല്ലാഹു തആലാ പെഞ്ഞത്
ങ്കപാപ്പല:എൻപ്പെ ദാസന്മാർ എപ്പന്ന കുെിച്ച് നിങ്കന്നാെ് ങ്കൊദിച്ചാൽ
നീ പെയുക, നിശ്ചയും ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ്.
പ്പാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എങ്കന്നാെ് പ്പാർത്ഥിച്ചാൽ പ്പാർത്ഥനക്ക്
ഞാൻ ഉത്തരും പ്പെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാൽ അവൻ എനിക്ക്
ഉത്തരും പ്പെയ്യുകയുും എന്നിൽ വിശവസിക്കുകയുും പ്പെയ്യപ്പട്ട.
അവർ സന്മാർഗ്ഗും പ്പാപിങ്കച്ചക്കാും.(സൂെത്തുൽ ബഖെ
186)മുവഹിദുകളുപ്പെ ങ്കനതാവായ മുഹമ്മദ് നബി(സ) അവപ്പര
പഠിെിച്ചത് കാണുക:പ്പാർത്ഥന ,അത് തപ്പന്നയാണ്
ആരാധന.(തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ചത്)അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരിങ്കലക്ക്
എങ്ങിപ്പനയാണ് പ്പാർത്ഥന തിരിച്ചു വിെുക, അത് ആരാധയനു
മാപ്തമുള്ള പ്പങ്കതയകതയാണ്.ഇത്തരും പ്പവർത്തനങ്ങപ്പളല്ലാും
തപ്പന്ന പ്പവാെകന്മാരുും അമ്പിയാക്കളുും നിങ്കയാഗിക്കപ്പെട്ട
പരിശുദ്ധ ഏകറദവ വിശവാസത്തിന് നിരക്കാത്തതാപ്പണന്ന്
നാും മനസ്സിലാക്കണും;അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് പ്പെയ്യുന്ന
മുഴുവൻ ആരാധനകപ്പളയുും അത് നിങ്കഷധിക്കുന്നു, ഏകനുും
പേുകാരില്ലാത്തവനുമായ ഏകനായ അല്ലാഹുവിന് മാപ്തമാണ്
ആരാധനകൾ സമർെിങ്കക്കണ്ടത് എന്ന്

സ്ഥാപിക്കുന്നു,അപ്പകാരും അല്ലാഹുവിൻപ്പെ ശരീഅത്ത്
അനുശാസിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാപ്തങ്കമ അവൻ
സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുും അവർ
വയക്തമാക്കി.ശിർക്കല്ലാത്ത മുഴുവൻ പാപങ്ങളുും അല്ലാഹു
പ്പപാെുക്കുന്നു.അല്ലാഹു തആലാ പെഞ്ഞു:നിശ്ചയും അല്ലാഹു
അവനിൽ പേു ങ്കെർക്കുന്നത് ഒരിക്കലുും പ്പപാെുക്കുകയില്ല,
അതല്ലാത്തവ അവനുങ്കേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്പപാെുത്തു
പ്പകാെുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിൽ ആപ്പരേിലുും പേു
ങ്കെർക്കുന്നുങ്കവാ അവൻ ഭയേര കുേമാണ് വയാജമായി
പ്പകട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നത്.(സൂെ നിസാഅ്
48)മൂന്ന്:ഔലിയാക്കളുപ്പെ പ്പീതിക്ക് ങ്കവണ്ടി മൃഗബലി
നെത്തലുും അവരുപ്പെ ഖബെുകൾക്ക് െുേുും പുണയും
പ്പതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുും പ്പെയ്യൽ.മുസ്ലിും സമൂഹത്തിപ്പല
അവിങ്കവകികളായ ആളുകൾ പ്പെയ്യുന്ന ഔലിയാക്കളുപ്പെ
ദർഗ്ഗകളിലുും അവരുപ്പെ മഖ്ബെകളിലുും അതിങ്കന്മൽ
പെുത്തുയർത്തിയ ഖുബ്ബകൾക്ക് െുേിലുും ഉെൂസുകൾ
നെത്തുന്നതിങ്കനാെനുബന്ധിച്ച് മൃഗബലി നെത്തലുും അങ്കങ്ങാട്ട്
ങ്കരാഗികപ്പള ശമനത്തിനായി പ്പകാണ്ടു ങ്കപാകലുും അവിപ്പെ
രാൊർക്കുന്നതുും അപ്പകാരും ആ ഖബെുകളിലുള്ളവങ്കരാെ്
ശഫാഅത്ത് ങ്കൊദിക്കലുും ഖബൊളികപ്പള വിളിച്ച്
പ്പാർത്ഥിക്കലുും അവങ്കരാെ് പ്പാർത്ഥിക്കാനായി
ആവശയപ്പെെലുും അവങ്കരാെു ഇസ്ിത ഗാസ നെത്തലുപ്പമല്ലാും മതും
നിർങ്കേശിക്കാത്ത ദുരാൊരങ്ങളാണ്.ഇവപ്പയല്ലാും ജാഹിലിയ്യാ
കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സപ്മ്പദായവുും ആരാധനകളിൽ
അല്ലാഹുവിൽ പേു ങ്കെർക്കലുമാണ്.ഇത്തരും
ശിർക്കിപ്പനപ്പയല്ലാും അല്ലാഹു വിങ്കരാധിച്ചിരിക്കുന്നു:നിങ്ങൾ
അല്ലാഹുവിപ്പന ആരാധിക്കുക. അവനിൽ മപ്പോന്നിപ്പനയുും
നിങ്ങൾ പേ് ങ്കെർക്കരുത്(നിസാഅ് 36)വീണ്ടുും
പെഞ്ഞു:നിങ്ങൾ അെിഞ്ഞു പ്പകാണ്ട് അല്ലാഹുവിന് സമന്മാപ്പര
ഉണ്ടാക്കരുത്.(ബഖെ 22)ഇതുങ്കപാലുള്ള കാരയങ്ങളിൽ
ശഠിച്ചിരിക്കലുും അത് അുംഗീകരിക്കലുും ഒങ്കര ങ്കപാപ്പലയാണ്.
അല്ലാഹുവിൽ പേ് ങ്കെർക്കലാണത്.ഇത്തരും ബിദ്അത്തായ
തവസ്സുൽ പ്പെയ്തുപ്പകാണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളും ആളുകൾ മുസ്ലിും
ങ്കപരിലുള്ളത് കണ്ട് നീ അല്ഭുതപ്പെങ്കട്ടക്കാും.പരിശുദ്ധ
ഖുർആനിലുും പ്പവാെക െരയയിലുും പണ്ഡിതരുപ്പെ ഏങ്കകാപിച്ച
അഭിപ്പായത്താലുും സ്ഥിരപ്പെട്ട അനുവദനീയമായ
തവസ്സുലിൻപ്പെ ഇനങ്ങളിൽനിന്നുും അവർ പിന്തിരിയുകയുും
പ്പെയ്യുന്നു.അതിന് പകരമായി അവർ സവയും നിർമ്മിച്ച
പ്പാർത്ഥനകളുും അല്ലാഹു അനുവദിക്കാത്തതുും പുതുതായി
നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതുമായ തവസ്സുലുകളുമാണ്
സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്പവാെകൻ അത് കാണിക്കുകങ്കയാ

പൂർവ്വീകരായ ആളുകൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുകങ്കയാ
പ്പെയ്തിട്ടില്ല.മുസ്ലിും സങ്കഹാദരന്മാങ്കര:ബിദ്അത്തായ തവസ്സുലിപ്പന
എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ മാപ്തമല്ല; മെിച്ച് ഇസ്ലാും മതത്തിൻപ്പെ
അെിത്തെയാണത്. പുതിയ നിർമ്മിതികപ്പളല്ലാും മതപരമായി
വിങ്കരാധിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. സഹാബത്തിൻപ്പെയുും
താബിഉകളുപ്പെയുും നാലു ഇമാമുമാരുങ്കെയുും വീക്ഷണവുും
ഇതുതപ്പന്നയാണ്.
എൻളെ ദോസന്മോർ എളന്ന കുെിച്ച് നിലന്നോട് ലചോദിച്ചോൽ നീ രെയുക, നിശ്ചയാം ഞോൻ
സമീരസ്ഥനോണ്. പ്രോർത്ഥിക്കുന്നവൻ എലന്നോട് പ്രോർത്ഥിച്ചോൽ പ്രോർത്ഥനക്ക് ഞോൻ
ഉെരാം ളചയ്യുന്നതോണ്. അതിനോൽ അവൻ എനിക്ക് ഉെരാം ളചയ്യുകയുാം എന്നിൽ
വിേവസിക്കുകയുാം ളചയ്യളെ. അവർ സന്മോർഗ്ഗാം പ്രോരിലച്ചക്കോാം.
(സൂെെുൽ ബഖെ 186)
മുവഹിദുകെുളട ലനതോവോയ മുഹമ്മദ് നബി(സ) അവളര രഠിെിച്ചത് കോണുക:
പ്രോർത്ഥന ,അത് തളന്നയോണ് ആരോധന.
(തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ചത്)
അല്ലോഹു അല്ലോെവരില ക്ക് എങ്ങിളനയോണ് പ്രോർത്ഥന തിരിച്ചു വിടുക, അത്
ആരോധയനു മോപ്തമുള്ള പ്രലതയകതയോണ്.
ഇെരാം പ്രവർെനങ്ങളെല്ലോാം തളന്ന പ്രവോചകന്മോരുാം അമ്പിയോക്കെുാം
നിലയോരിക്കളെെ രരിേുദ്ധ ഏകലദവ വിേവോസെിന് നിരക്കോെതോളണന്ന് നോാം
മനസ്സി ോക്കണാം;
അല്ലോഹു അല്ലോെവർക്ക് ളചയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആരോധനകളെയുാം അത്
നിലഷധിക്കുന്നു, ഏകനുാം രങ്കുകോരില്ലോെവനുമോയ ഏകനോയ അല്ലോഹുവിന്
മോപ്തമോണ് ആരോധനകൾ സമർെിലക്കണ്ടത് എന്ന് സ്ഥോരിക്കുന്നു,
അപ്രകോരാം അല്ലോഹുവിൻളെ േരീഅെ് അനുേോസിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ
മോപ്തലമ അവൻ സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുാം അവർ വയക്തമോക്കി.
േിർക്കല്ലോെ മുഴുവൻ രോരങ്ങെുാം അല്ലോഹു ളരോെുക്കുന്നു.
അല്ലോഹു തആ

ോ രെഞ്ഞു:

നിശ്ചയാം അല്ലോഹു അവനിൽ രങ്കു ലചർക്കുന്നത് ഒരിക്ക ുാം ളരോെുക്കുകയില്ല,
അതല്ലോെവ അവനുലേേിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ളരോെുെു ളകോടുക്കുന്നതോണ്.
അല്ലോഹുവിൽ ആളരങ്കി ുാം രങ്കു ലചർക്കുന്നുലവോ അവൻ ഭയങ്കര കുറ്റമോണ്
വയോജമോയി ളകെിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നത്.
(സൂെ നിസോഅ് 48)

മൂന്ന്:
ഔ ിയോക്കെുളട പ്രീതിക്ക് ലവണ്ടി മൃരബ ി നടെ
ചുറ്റുാം രുണയാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുാം ളചയ്യൽ.

ുാം അവരുളട ഖബെുകൾക്ക്

മുസ്ിാം സമൂഹെിള അവിലവകികെോയ ആെുകൾ ളചയ്യുന്ന ഔ ിയോക്കെുളട
ദർഗ്ഗകെി ുാം അവരുളട മഖ്ബെകെി ുാം അതിലന്മൽ രടുെുയർെിയ
ഖുബ്ബകൾക്ക് ചുറ്റി ുാം ഉെൂസുകൾ നടെുന്നതിലനോടനുബന്ധിച്ച് മൃരബ ി
നടെ ുാം അലങ്ങോെ് ലരോരികളെ േമനെിനോയി ളകോണ്ടു ലരോക ുാം അവിളട

രോെോർക്കുന്നതുാം അപ്രകോരാം ആ ഖബെുകെി ുള്ളവലരോട് േഫോഅെ്
ലചോദിക്ക ുാം ഖബെോെികളെ വിെിച്ച് പ്രോർത്ഥിക്ക ുാം അവലരോട് പ്രോർത്ഥിക്കോനോയി
ആവേയളെട ുാം അവലരോടു ഇസ്ിത രോസ നടെ ുളമല്ലോാം മതാം നിർലേേിക്കോെ
ദുരോചോരങ്ങെോണ്.
ഇവളയല്ലോാം ജോഹി ിയ്യോ കോ െുണ്ടോയിരുന്ന സപ്മ്പദോയവുാം ആരോധനകെിൽ
അല്ലോഹുവിൽ രങ്കു ലചർക്ക ുമോണ്.
ഇെരാം േിർക്കിളനളയല്ലോാം അല്ലോഹു വിലരോധിച്ചിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങൾ അല്ലോഹുവിളന ആരോധിക്കുക. അവനിൽ മളറ്റോന്നിളനയുാം നിങ്ങൾ രങ്ക്
ലചർക്കരുത്
(നിസോഅ് 36)
വീണ്ടുാം രെഞ്ഞു:
നിങ്ങൾ അെിഞ്ഞു ളകോണ്ട് അല്ലോഹുവിന് സമന്മോളര ഉണ്ടോക്കരുത്.
(ബഖെ 22)
ഇതുലരോ ുള്ള കോരയങ്ങെിൽ േഠിച്ചിരിക്ക ുാം അത് അാംരീകരിക്ക
ലരോള യോണ്. അല്ലോഹുവിൽ രങ്ക് ലചർക്ക ോണത്.

ുാം ഒലര

ഇെരാം ബിദ്അെോയ തവസ്സുൽ ളചയ്തുളകോണ്ടിരിക്കുന്ന ധോരോൊം ആെുകൾ മുസ്ിാം
ലരരി ുള്ളത് കണ്ട് നീ അ ഭ
് ുതളെലെക്കോാം.
രരിേുദ്ധ ഖുർആനി ുാം പ്രവോചക ചരയയി ുാം രണ്ഡിതരുളട ഏലകോരിച്ച
അഭിപ്രോയെോ ുാം സ്ഥിരളെെ അനുവദനീയമോയ തവസ്സു ിൻളെ
ഇനങ്ങെിൽനിന്നുാം അവർ രിന്തിരിയുകയുാം ളചയ്യുന്നു.
അതിന് രകരമോയി അവർ സവയാം നിർമ്മിച്ച പ്രോർത്ഥനകെുാം അല്ലോഹു
അനുവദിക്കോെതുാം രുതുതോയി നിർമ്മിച്ചുണ്ടോക്കിയതുമോയ തവസ്സു ുകെുമോണ്
സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവോചകൻ അത് കോണിക്കുകലയോ രൂർവ്വീകരോയ ആെുകൾ
അത് അനുഷ്ഠിക്കുകലയോ ളചയ്തിെില്ല.
മുസ്ിാം സലഹോദരന്മോലര:
ബിദ്അെോയ തവസ്സു ിളന എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ മോപ്തമല്ല; മെിച്ച് ഇസ്ോാം
മതെിൻളെ അടിെെയോണത്. രുതിയ നിർമ്മിതികളെല്ലോാം മതരരമോയി
വിലരോധിക്കളെെതുമോണ്. സഹോബെിൻളെയുാം തോബിഉകെുളടയുാം നോ ു
ഇമോമുമോരുലടയുാം വീക്ഷണവുാം ഇതുതളന്നയോണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിുംകൾ പ്പതേിങ്കൊകാനുണ്ടായ
കാരണും
ഒന്നോമളെ കോരണാം: മുസ്ിാംകെിൽ ധോരോൊം ആെുകെുാം തവസ്സു ിൻളെ
വിഷയെിൽ വഴി ളതറ്റോനുള്ള പ്രധോന കോരണാം അവരുളട അന്ധമോയ
അനുകരണമോണ്. അന്ധമോയ അനുകരണളമന്നോൽ:
ളതെിവുകെില്ലോളത രെയുന്ന കോരയങ്ങൾ അാംരീകരിക്ക ോണത്. ഇത് മതരരമോയി
രോടില്ലോെ കോരയമോണ്. ഒരു രണ്ഡിതളന അന്ധമോയി അനുകരിക്കുന്നവരോണ്
മുഖല്ലിദുകൾ. അലേഹാം രെഞ്ഞതിളനതിരോയി ളതെിവുകൾ സ്ഥിരളെെോ ുാം
അലേഹെിൻളെ വോക്കിന് അവർ എതിര് പ്രവർെിക്കുകയുമില്ല.

ധോരോൊം ആയെുകെി ൂളട അല്ലോഹു ആ കോരയാം ആലക്ഷരിക്കുകയുാം
വി ക്കുകയുാം ളചയ്തിരിക്കുന്നു.
അല്ലോഹു തആ

ോ രെഞ്ഞു:

അല്ലോഹു അവതരിെിച്ചതിളന നിങ്ങൾ രിൻരറ്റി ജീവിക്കുക എന്ന് അവലരോട്
ആളരങ്കി ുാം രെഞ്ഞോൽ, അല്ല, ഞങ്ങെുളട രിതോക്കൾ സവീകരിച്ചതോയി കണ്ടലത
ഞങ്ങൾ രിൻരറ്റുകയുള്ളൂ എന്നോയിരിക്കുാം അവർ രെയുന്നത്. അവരുളട രിതോക്കൾ
യോളതോന്നുാം ചിന്തിച്ച് മനസ്സി ോക്കോെവരുാം ലനർവഴി
കളണ്ടെോെവരോയിരുളന്നങ്കിൽ ലരോ ുാം. (അവളര രിൻരറ്റുകയോലണോ)
(സൂെെുൽ ബഖെ :170)
ത ിദുകെോയ ഇമോമുമോരുാം അന്ധമോയ
രൂർവ്വ സൂരികെോയ രണ്ഡിതരുാം മുജ്ഹ
അനുകരണളെ ആലക്ഷരിക്കുകയുാം വി ക്കുകയുാം ളചയ്തിെുണ്ട്.
എന്തുളകോളണ്ടന്നോൽ അത് മുസ്ിാംകെുളട ഇടയിൽ അലനകയെിനുാം
ദൗർബ യെിനുാം കോരണമോവുന്ന കോരണങ്ങെിൽ ളരെതോണ്. ഐകയെിൻളെ
മോനദണ്ഡാം പ്രവോചകളന അനുധോവനാം ളചയ്യ ുാം അഭിപ്രോയവയതയോസമുള്ള
വിഷയങ്ങെിൽ അല്ലോഹുവിൻളെ കൽെനയുാം പ്രവോചകചരയയുാം
അാംരീകരിക്ക ുമോണ്.സഹോബികളെ നോാം പ്േദ്ധിച്ചോൽ അവരോരുാം സർവ്വ
വിഷയങ്ങെി ുാം ആലരയുാം അന്ധമോയി അനുകരിച്ചിെില്ലോയിരുന്നു എന്ന്
കോണോാം.എന്തിനധികാം,നോ ു ഇമോമുമോർ ആരുാം അവരുളട തളന്ന
അഭിപ്രോയങ്ങലെോട് ലരോ ുാം രക്ഷാം രിടിച്ചവരോയിരുന്നില്ല. ഹദീസുകൾക്കനുസരിച്ച്
തങ്ങെുളട അഭിപ്രോയങ്ങളെ ഉലരക്ഷിക്കുന്നവരോയിരുന്നു അവർ. അവരുളട
വീക്ഷണെിന് അവർ രെഞ്ഞ ളതെിവുകൾ ലനോക്കോളത ആ അഭിപ്രോയങ്ങൾ
സവീകരിക്കോൻ രോടിളല്ലന്ന് മറ്റുള്ളവളര അവർ വി ക്കുകയുാം ളചയ്തിരുന്നു. കോരണാം
അവർ അല്ലോഹുവിൻളെ വചനാം മനസ്സി ോക്കിയവരോയിരുന്നു.നിങ്ങെുളട
രക്ഷിതോവിങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിെിക്കളെെത് നിങ്ങൾ രിൻരറ്റുക,
അവനു രുെളമ മറ്റു രക്ഷോധികോരികളെ നിങ്ങൾ രിൻരറ്റരുത്. വെളര കുെച്ചു
മോപ്തലമ നിങ്ങൾ ആല ോചിച്ച് മനസ്സി ോക്കുന്നുള്ളൂ.(സൂെ അഅ്െോഫ് :3)രണ്ടോമളെ
കോരണാം:ചി ആയെുകെുാം ചി ഹദീസുകെുാം മോപ്താം സവീകരിക്കുകയുാം ര തുാം
ക ിക്കുകയുാം ളചയ്യുന്ന സമീരനമോണ്. അവ തളന്ന ആ വോദക്കോരുളട
തിരസ്ര
ആേയങ്ങൾക്കുള്ള ളതെിവുകെല്ല; കോരണാം അവയുളട േരിയോയ വയോഖയോനമല്ല
അവർ അാംരീകരിക്കുന്നത്. യോഥോർത്ഥയെിന് നിരക്കോെ രൂരെിൽ അവർ
വയോഖയോനാം നടെുകയുാം ളചയ്യുന്നു.അങ്ങിളനയുള്ള ഏതോനുാം ആയെുകൾ
കോണുക:സതയവിേവോസികലെ, നിങ്ങൾ അല്ലോഹുവിളന സൂക്ഷിക്കുകയുാം
അവനില ക്ക് വസീ ലതടുകയുാം ളചയ്യുക(സൂെെുൽ മോഇദ:35)ഇവിളട വസീ
എന്നതു ളകോണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലോഹു ഇഷ്ടളെടുന്ന വോക്കുകെുാം
പ്രവർെികെുാം ളചയ്ത് അവന് കീഴ്ളെെ് ജീവിക്കുക എന്നതോണ്. ഖുർആൻ
വയോഖയോതോക്കൾക്കിടയിൽ ഈ വിഷയെിൽ അഭിപ്രോയ വയതയോസമില്ല,എന്നോൽ
അല്ലോഹു അല്ലോെവലരോട് ഇസ്ിത രോസ നടെോനുള്ള ളതെിവോയിെോണ് ഈ
വചനളെ ചി ർ രെയോെുള്ളത്. അത് അല്ലോഹുവിൻളെ വചനളെ അതിൻളെ
സ്ഥോനെ് നിന്ന് ളതറ്റിച്ചു ളകോണ്ടുള്ള വയോഖയോനമോണ്. അല്ലോഹുവില ക്ക് വസീ
ലതലടണ്ടത് അവനിഷ്ടളെടുന്ന പ്രവർെനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു ളകോണ്ടോയിരിക്കണാം
എന്നോണ് ഈ വചനെിൻളെ വിവക്ഷ. ഖുർആൻ വയോഖയോതോക്കൾക്കിടയിൽ ഈ
വിഷയെിൽ അഭിപ്രോയോന്തരമില്ല.ഇപ്രകോരാം ദുർവയോഖയോനിക്കുന്നതുാം ഹദീസിൽ
രരോമർേിക്കളെെതുമോയ ഒരു സാംഭവമോണ് മുമ്പ് വിവരിച്ച കോരയാം. അഥവോ, ഉമർ (െ)
അബ്ബോസ് (െ)വിളന ഇടയോെനോക്കി മഴക്ക് പ്രോർത്ഥിച്ചത്. അബ്ബോസ് (െ) വിന് നബി (സ)
യുമോയി കുടുാംബ ബന്ധമുള്ളതു ളകോണ്ടോണ് അലേഹളെ ഇടയോക്കി ഉമർ (െ)
തവസ്സുൽ നടെിയളതന്നോണ് വയോഖയോനിക്കോെുള്ളത്. എന്നോൽ അതിന് നമുക്ക്
രെയോനുള്ളത്.മുആവിയ(െ)വിൻളെ കോ െ് മുസ്ിാംകളെല്ലോവരുാം യസീദുബ്ുന

അസവദ് അൽ ജെഷീളയന്ന വയക്തിളയ ഇടനിർെി മഴക്ക് ലവണ്ടി
പ്രോർത്ഥിക്കുകയുാം മഴ ഭിക്കുകയുാം ളചയ്തിെിലല്ല എന്നോണ്.അപ്രകോരാം അന്ധനോയ
സഹോബി വന്ന് നബി(സ)ലയോട് പ്രോർത്ഥിക്കുവോൻ ആവേയളെെ സാംഭവാം:-അലേഹാം
രെഞ്ഞു: എനിക്ക് േമനാം ഭിക്കോനോയി അങ്ങ് അല്ലോഹുവിലനോട്
പ്രോർത്ഥിച്ചോ ുാം,നബി (സ) രെഞ്ഞു:നീ ഉലേേിക്കുന്നുളവങ്കിൽ ഞോൻ പ്രോർത്ഥിക്കോാം.
എന്നോൽ നീ ഉലേേിക്കുന്നുളവങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക ോണ് നിനക്ക് രുണകരാം.അലേഹാം
രെഞ്ഞു. നബിലയ, പ്രോർത്ഥിച്ചോ ുാം. അലെോൾ നബി(സ) അലേഹലെോട് ഏറ്റവുാം നല്ല
രൂരെിൽ വുെു എടുെ് വരോൻ ആവേയളെടുകയുാം ഈ പ്രോർത്ഥന പ്രോർത്ഥിക്കോൻ
കൽെിക്കുകയുാം ളചയ്തു.അല്ലോഹുലവ,കോരുണയെിൻളെ പ്രവോചകനോയ മുഹമ്മദ്
നബി മുലഖന ഞോനിതോ നിന്നില ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയോണ്, മുഹമ്മദ്
നബിലയ,ഞോൻ അങ്ങയുളട മുഖോന്തിരാം എൻളെ കോരയ സോധയെിനോയി എൻളെ
രക്ഷിതോവില ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയോണ്, എനിക്ക് ലവണ്ടിയുള്ള
അലേഹെിൻളെ േുരോർേ അല്ലോഹുലവ നീ സവീകരിക്കലണ. അലെോൾ
അലേഹെിന് കോഴ്ച തിരിച്ചു കിെുകയുാം ളചയ്തു.ഈ ഹദീസിൽ കോരയാം വെളര
വയക്തമോണ്. അലേഹാം നബി(സ)ലയോട് തനിക്ക് ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കോൻ
ആവേയളെടുകയോണ് ളചയ്തത.് എനിക്ക് ലവണ്ടിയുള്ള അലേഹെിൻളെ േുരോർേ
സവീകരിക്കലണ എന്ന് നബി(സ)യുളട പ്രോർത്ഥന സവീകരിക്കോനോയി
അല്ലോഹുവിലനോട് അലേഹവുാം പ്രോർത്ഥിക്കുന്നു.
സഹോബികളെ നോാം പ്േദ്ധിച്ചോൽ അവരോരുാം സർവ്വ വിഷയങ്ങെി
അന്ധമോയി അനുകരിച്ചിെില്ലോയിരുന്നു എന്ന് കോണോാം.

ുാം ആലരയുാം

എന്തിനധികാം,നോ ു ഇമോമുമോർ ആരുാം അവരുളട തളന്ന അഭിപ്രോയങ്ങലെോട് ലരോ ുാം
രക്ഷാം രിടിച്ചവരോയിരുന്നില്ല. ഹദീസുകൾക്കനുസരിച്ച് തങ്ങെുളട അഭിപ്രോയങ്ങളെ
ഉലരക്ഷിക്കുന്നവരോയിരുന്നു അവർ. അവരുളട വീക്ഷണെിന് അവർ രെഞ്ഞ
ളതെിവുകൾ ലനോക്കോളത ആ അഭിപ്രോയങ്ങൾ സവീകരിക്കോൻ രോടിളല്ലന്ന്
മറ്റുള്ളവളര അവർ വി ക്കുകയുാം ളചയ്തിരുന്നു. കോരണാം അവർ അല്ലോഹുവിൻളെ
വചനാം മനസ്സി ോക്കിയവരോയിരുന്നു.
നിങ്ങെുളട രക്ഷിതോവിങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിെിക്കളെെത് നിങ്ങൾ
രിൻരറ്റുക, അവനു രുെളമ മറ്റു രക്ഷോധികോരികളെ നിങ്ങൾ രിൻരറ്റരുത്. വെളര
കുെച്ചു മോപ്തലമ നിങ്ങൾ ആല ോചിച്ച് മനസ്സി ോക്കുന്നുള്ളൂ.
(സൂെ അഅ്െോഫ് :3)
രണ്ടോമളെ കോരണാം:ചി ആയെുകെുാം ചി ഹദീസുകെുാം മോപ്താം
ക ിക്കുകയുാം ളചയ്യുന്ന സമീരനമോണ്. അവ തളന്ന
സവീകരിക്കുകയുാം ര തുാം തിരസ്ര
ആ വോദക്കോരുളട ആേയങ്ങൾക്കുള്ള ളതെിവുകെല്ല; കോരണാം അവയുളട േരിയോയ
വയോഖയോനമല്ല അവർ അാംരീകരിക്കുന്നത്. യോഥോർത്ഥയെിന് നിരക്കോെ
രൂരെിൽ അവർ വയോഖയോനാം നടെുകയുാം ളചയ്യുന്നു.
അങ്ങിളനയുള്ള ഏതോനുാം ആയെുകൾ കോണുക:
സതയവിേവോസികലെ, നിങ്ങൾ അല്ലോഹുവിളന സൂക്ഷിക്കുകയുാം അവനില ക്ക്
വസീ ലതടുകയുാം ളചയ്യുക
(സൂെെുൽ മോഇദ:35)
ഇവിളട വസീ എന്നതു ളകോണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലോഹു ഇഷ്ടളെടുന്ന
വോക്കുകെുാം പ്രവർെികെുാം ളചയ്ത് അവന് കീഴ്ളെെ് ജീവിക്കുക എന്നതോണ്.
ഖുർആൻ വയോഖയോതോക്കൾക്കിടയിൽ ഈ വിഷയെിൽ അഭിപ്രോയ വയതയോസമില്ല,
എന്നോൽ അല്ലോഹു അല്ലോെവലരോട് ഇസ്ിത രോസ നടെോനുള്ള ളതെിവോയിെോണ് ഈ
വചനളെ ചി ർ രെയോെുള്ളത്. അത് അല്ലോഹുവിൻളെ വചനളെ അതിൻളെ

സ്ഥോനെ് നിന്ന് ളതറ്റിച്ചു ളകോണ്ടുള്ള വയോഖയോനമോണ്. അല്ലോഹുവില ക്ക് വസീ
ലതലടണ്ടത് അവനിഷ്ടളെടുന്ന പ്രവർെനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു ളകോണ്ടോയിരിക്കണാം
എന്നോണ് ഈ വചനെിൻളെ വിവക്ഷ. ഖുർആൻ വയോഖയോതോക്കൾക്കിടയിൽ ഈ
വിഷയെിൽ അഭിപ്രോയോന്തരമില്ല.
ഇപ്രകോരാം ദുർവയോഖയോനിക്കുന്നതുാം ഹദീസിൽ രരോമർേിക്കളെെതുമോയ ഒരു
സാംഭവമോണ് മുമ്പ് വിവരിച്ച കോരയാം. അഥവോ, ഉമർ (െ) അബ്ബോസ് (െ)വിളന
ഇടയോെനോക്കി മഴക്ക് പ്രോർത്ഥിച്ചത്. അബ്ബോസ് (െ) വിന് നബി (സ) യുമോയി കുടുാംബ
ബന്ധമുള്ളതു ളകോണ്ടോണ് അലേഹളെ ഇടയോക്കി ഉമർ (െ) തവസ്സുൽ
നടെിയളതന്നോണ് വയോഖയോനിക്കോെുള്ളത്. എന്നോൽ അതിന് നമുക്ക് രെയോനുള്ളത്.
മുആവിയ(െ)വിൻളെ കോ െ് മുസ്ിാംകളെല്ലോവരുാം യസീദുബ്ുന അസവദ് അൽ
ജെഷീളയന്ന വയക്തിളയ ഇടനിർെി മഴക്ക് ലവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കുകയുാം മഴ
ഭിക്കുകയുാം ളചയ്തിെിലല്ല എന്നോണ്.
അപ്രകോരാം അന്ധനോയ സഹോബി വന്ന് നബി(സ)ലയോട് പ്രോർത്ഥിക്കുവോൻ
ആവേയളെെ സാംഭവാം:അലേഹാം രെഞ്ഞു: എനിക്ക് േമനാം
പ്രോർത്ഥിച്ചോ ുാം,

ഭിക്കോനോയി അങ്ങ് അല്ലോഹുവിലനോട്

നബി (സ) രെഞ്ഞു:
നീ ഉലേേിക്കുന്നുളവങ്കിൽ ഞോൻ പ്രോർത്ഥിക്കോാം. എന്നോൽ നീ
ഉലേേിക്കുന്നുളവങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക ോണ് നിനക്ക് രുണകരാം.
അലേഹാം രെഞ്ഞു. നബിലയ, പ്രോർത്ഥിച്ചോ ുാം. അലെോൾ നബി(സ) അലേഹലെോട്
ഏറ്റവുാം നല്ല രൂരെിൽ വുെു എടുെ് വരോൻ ആവേയളെടുകയുാം ഈ പ്രോർത്ഥന
പ്രോർത്ഥിക്കോൻ കൽെിക്കുകയുാം ളചയ്തു.
അല്ലോഹുലവ,കോരുണയെിൻളെ പ്രവോചകനോയ മുഹമ്മദ് നബി മുലഖന ഞോനിതോ
നിന്നില ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയോണ്, മുഹമ്മദ് നബിലയ,ഞോൻ അങ്ങയുളട
മുഖോന്തിരാം എൻളെ കോരയ സോധയെിനോയി എൻളെ രക്ഷിതോവില ക്ക്
തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയോണ്, എനിക്ക് ലവണ്ടിയുള്ള അലേഹെിൻളെ േുരോർേ
അല്ലോഹുലവ നീ സവീകരിക്കലണ. അലെോൾ അലേഹെിന് കോഴ്ച തിരിച്ചു കിെുകയുാം
ളചയ്തു.
ഈ ഹദീസിൽ കോരയാം വെളര വയക്തമോണ്. അലേഹാം നബി(സ)ലയോട് തനിക്ക് ലവണ്ടി
പ്രോർത്ഥിക്കോൻ ആവേയളെടുകയോണ് ളചയ്തത്.
എനിക്ക് ലവണ്ടിയുള്ള അലേഹെിൻളെ േുരോർേ സവീകരിക്കലണ എന്ന്
നബി(സ)യുളട പ്രോർത്ഥന സവീകരിക്കോനോയി അല്ലോഹുവിലനോട് അലേഹവുാം
പ്രോർത്ഥിക്കുന്നു.
മൂന്നോമളെ കോരണാം, യോളതോരു അടിസ്ഥോനവുമില്ലോെതുാം ദുർബ വുാം
ളകെിച്ചമച്ചുണ്ടോക്കിയതുമോയ ഹദീസുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർെിക്കൽ. ര
മതെിൻളെ അടിസ്ഥോന തതവങ്ങൾക്ക് നിരക്കോെവയോയിരിക്കുാം അത്.
അതിനുള്ള ഏതോനുാം ഉദോഹരണങ്ങൾ ഇവിളട പ്രതിരോദിക്കോാം. എല്ലോാം
ഉദ്ധരിലക്കണ്ടതില്ല.
എൻളെ ജോഹ് ളകോണ്ട് നിങ്ങൾ തവസ്സുൽ ളചയ്യുക, നിശ്ചയാം എൻളെ ജോഹ്
അല്ലോഹുവിങ്കൽ മോഹോത്മ്യാം ഉള്ളതോകുന്നു.

ലെോഴുാം

ആദാം (അ) യുമോയി ബന്ധളെെ് പ്രചരിെിക്കളെടുന്ന കഥ. അലേഹാം ളതറ്റു
ളചയ്തലെോൾ ഇപ്രകോരാം രെഞ്ഞുവളപ്ത. അല്ലോഹുലവ, മുഹമ്മദ് നബിയുളട ഹഖ്
ളകോണ്ട് ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് നീ ളരോെുെു തലരണലമ. അലെോൾ
അല്ലോഹു ലചോദിച്ചു. അല്ലലയോ ആദലമ, മുഹമ്മദിളന ഞോൻ സൃഷ്ടിക്കലരോ ുാം
ളചയ്തിെില്ല. രിളന്ന എങ്ങിളനയോണ് നിനക്കത് മനസ്സി ോയത്. അലേഹാം രെഞ്ഞു.
അല്ലോഹുലവ, നീ നിൻളെ ലകളകോണ്ട് എളന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയുാം എന്നിൽ നിൻളെ
ആത്മ്ോവ് ഊതുകയുാം ളചയ്തലെോൾ ഞോൻ ത ഉയർെി. അലെോൾ നിൻളെ
അർഷിൻളെ കോ ുകെിൽ '' ോ ഇ ോഹ ഇല്ലല്ലോഹ് മുഹമ്മദു െസൂ ുള്ളോഹ്'' എന്ന്
ലരഖളെടുെിയത് കോണുകയുണ്ടോയി. അലെോൾ നിൻളെ ഉന്നതമോയ നോമലെോട്
ലചർെി എഴുതുന്ന സൃഷ്ടികൾ നിനക്ക് ഏറ്റവുാം പ്രിയളെെവരോകോതിരിക്കില്ല എന്ന്
ഞോൻ മനസ്സി ോക്കി എന്ന് മെുരടി രെഞ്ഞു. അത് ലകെലെോൾ അല്ലോഹു രെഞ്ഞു.
മുഹമ്മദിളന ഞോൻ സൃഷ്ടിച്ചില്ലോയിരുളന്നങ്കിൽ നിളന്നയുാം ഞോൻ
സൃഷ്ടിക്കുമോയിരുന്നില്ല, നിനക്ക് ഞോൻ ളരോെുെു തന്നിരിക്കുന്നു.
അൽ മീസോൻ എന്ന കിതോബിൽ ഇമോാം ദഹബി രെഞ്ഞു:മുകെിൽ രെഞ്ഞ കഥ
ക രെിനോയി
ളകെിച്ചമച്ചതുാം വയർത്ഥവുമോണ്.മളറ്റോരു കഥ ഇപ്രകോരമോണ്. നമസ്ോ
വീെിൽ നിന്ന് രുെെിെങ്ങിയവൻ രെയുന്നു. അല്ലോഹുലവ ലചോദിക്കുന്നവർക്ക്
നിൻളെ അടുെുള്ള ഹഖ് ളകോണ്ടിതോ ഞോനുാം ലചോദിക്കുന്നു, ഈ നടക്കുന്ന
കോ ടികെുളട ഹഖ് ളകോണ്ടുാം ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു.ഇമോാം ദഹബിയുാം ഇമോാം
ഇബ്ുന ലതമിയോയുാം ഇത് ദുർബ മോളണന്ന്
വയക്തമോക്കിയിെുണ്ട്.അവസോനമോയി:വി ക്കളെെ തവസ്സു ുകെിൽ നിന്ന്
മുവഹിദുകൾ അകന്നു നിൽക്കൽ നിർബന്ധമോണ്. എന്തുളകോളണ്ടന്നോൽ അെരാം
വോക്കുകെുാം പ്രവർെികെുാം വ ിയ േിർക്കിൽ എെിലച്ചക്കോാം . അളല്ലങ്കിൽ
ളചെിയ േിർക്കില ോ ഹെോമോയ ബിദ്അെുകെില ോ ഉൾളെടുന്നതോലയക്കോാം.
മോപ്തമല്ല, അെരാം പ്രോർത്ഥനകൾ രരിധികൾ ാംഘിക്കളെടുന്നതുമോണ്,
അതിനോൽ തളന്ന ഉെരാം ഭിക്കളെടുകയുമില്ല, നിശ്ചയാം അല്ലോഹു മത
നിയമങ്ങൾക്ക് ലയോജിക്കുന്നവ മോപ്തലമ സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
മുകെിൽ രെഞ്ഞ കഥ ളകെിച്ചമച്ചതുാം വയർത്ഥവുമോണ്.
ക രെിനോയി വീെിൽ നിന്ന് രുെെിെങ്ങിയവൻ
മളറ്റോരു കഥ ഇപ്രകോരമോണ്. നമസ്ോ
രെയുന്നു. അല്ലോഹുലവ ലചോദിക്കുന്നവർക്ക് നിൻളെ അടുെുള്ള ഹഖ് ളകോണ്ടിതോ
ഞോനുാം ലചോദിക്കുന്നു, ഈ നടക്കുന്ന കോ ടികെുളട ഹഖ് ളകോണ്ടുാം ഞോൻ നിലന്നോട്
ലചോദിക്കുന്നു.
ഇമോാം ദഹബിയുാം ഇമോാം ഇബ്ുന ലതമിയോയുാം ഇത് ദുർബ
വയക്തമോക്കിയിെുണ്ട്.

മോളണന്ന്

അവസോനമോയി:
വി ക്കളെെ തവസ്സു ുകെിൽ നിന്ന് മുവഹിദുകൾ അകന്നു നിൽക്കൽ
നിർബന്ധമോണ്. എന്തുളകോളണ്ടന്നോൽ അെരാം വോക്കുകെുാം പ്രവർെികെുാം
വ ിയ േിർക്കിൽ എെിലച്ചക്കോാം . അളല്ലങ്കിൽ ളചെിയ േിർക്കില ോ ഹെോമോയ
ബിദ്അെുകെില ോ ഉൾളെടുന്നതോലയക്കോാം. മോപ്തമല്ല, അെരാം പ്രോർത്ഥനകൾ
രരിധികൾ ാംഘിക്കളെടുന്നതുമോണ്, അതിനോൽ തളന്ന ഉെരാം
ഭിക്കളെടുകയുമില്ല, നിശ്ചയാം അല്ലോഹു മത നിയമങ്ങൾക്ക് ലയോജിക്കുന്നവ
മോപ്തലമ സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
ഖുർആനി ുാം പ്രവോചക ചരയയി ുാം സ്ഥിരളെെ പ്രോർത്ഥനകൾ ഉൾളക്കോള്ള ോണ്
വിേവോസികൾക്ക് അഭികോമയമോയിരിക്കുന്നത്. അതോണ് ഉെരാം ഭിക്കോൻ ഏറ്റവുാം
അർഹമോയിരിക്കുന്നതുാം. കോരണാം പ്രോർത്ഥന ധോരോൊം പ്രതിഫ മുള്ള
രുണയമോണലല്ലോ.

അതിനാൽ
അല്ലോഹുലവ,നിൻളെ വിേിഷ്ടമോയ നോമങ്ങെുാം വിലേഷണങ്ങെുാം ളകോണ്ട് ഞങ്ങൾ
നിന്നില ക്ക് സോമീരയാം ലതടുന്നു.നിന്നി ുള്ള വിേവോസാം ളകോണ്ടുാം നിൻളെ
കോരുണയെിൻളെ പ്രവോചകലനോടുള്ള സ്ലനഹാം ളകോണ്ടുാം ആ പ്രവോചക ചരയളയ
അനുധോവനാം ളചയ്യുന്നതിളന ളകോണ്ടുാം നിൻളെ വജ്ഹ് മോപ്താം ആപ്രഹിച്ചു ളചയ്യുന്ന
രുണയകർമ്മങ്ങളെ ളകോണ്ടുാം മുൻ നിർെി ഞങ്ങൾ ലചോദിക്കുന്നു.
അല്ലോഹുലവ,ഞങ്ങളെ നീ മുവഹ്ഹിദുകെിൽ ഉൾളെടുലെണലമ.നിൻളെ
മോർഗ്ഗെിൽ പ്രലബോധന പ്രവർെനാം ളചയ്യുന്നവരിൽ ഉൾളെടുലെണലമ, നിൻളെ
പ്രവോചക മോർഗ്ഗെിൽ ഞങ്ങളെ നീ നി നിർലെണലമ.സതയെിൽ ഞങ്ങളെ
സ്ഥിരളെടുലെണലമ. ഞങ്ങെുളട േപ്തുക്കൾക്ക് എതിരിൽ ഞങ്ങളെ നീ
സഹോയിലക്കണലമ. നിശ്ചയാം നീ പ്രോർത്ഥന ലകെ് ഉെരാം
ളചയ്യുന്നവനോണ്.അല്ലോഹുലവ ഞങ്ങെുളട പ്രവോചകൻ മുഹമ്മദി (സ) ന് നീ രുണാം
ളചലയ്യണലമ. അലേഹെിൻളെ അനുചരന്മോർക്കുാം നീ രുണാം ളചലയ്യണലമ.

അെവസ്സുൽഅനുവദിക്കളെെതുാം വി
തവസ്സുൽ എന്നോള
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ഒന്ന്:വയക്തികെുളട ഹഖ്,ജോഹ്, രദവി എന്നിവ ളകോണ്ട് അല്ലോഹുവില ക്ക്
തവസ്സുൽ നടെൽ.അല്ലോഹുവിൻളെ സൃഷ്ടികെിൽ ആരുളടളയങ്കി ുാം ജോഹ്
ളകോണ്ട് അല്ലോഹുവില ക്ക് തവസ്സുൽ ളചയ്യൽ ബിദ്അെോണ്. ഉദോഹരണമോയി
ഒരോൾ ഇപ്രകോരാം രെയുക.അല്ലോഹുലവ നിൻളെ പ്രവോചകൻളെ ജോഹ് ളകോണ്ട്
ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു. അളല്ലങ്കിൽ ഇന്ന വയക്തിയുളട ജോഹ് ളകോണ്ട്
ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു എളന്നല്ലോാം രെയുക.അല്ലോഹുലവ നിൻളെ
പ്രവോചകൻളെ ഹഖ് ളകോണ്ട് ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു. അളല്ലങ്കിൽ ഇന്ന
അടിമയുളട ഹഖ് ളകോണ്ട് ഞോൻ നിലന്നോട് ലചോദിക്കുന്നു എളന്നല്ലോാം രെയുക.
ഇളതല്ലോാം ഇസ്ോമിൽ രരിചയമില്ലോെ തവസ്സു ിൻളെ
രൂരങ്ങെോണ്അല്ലോഹുവിൻളെ കിതോബിൽ അതിളന കുെിച്ച് രരോമർേിച്ചിെില്ല,
അവനോണ് ആ പ്രന്ഥളെ രരിചയളെടുെി ഇപ്രകോരാം രെഞ്ഞത്:പ്രസ്ുത ത
പ്രന്ഥെിൽ യോളതോന്നുാം നോാം വിെ് കെഞ്ഞിെില്ല.(സൂെെ് അൻആാം
38)പ്രവോചകൻ (സ) യുളട സുന്നെി ുാം അതിളന കുെിച്ച് രരോമർേിച്ചിെില്ല,
ആ സുന്നെിളന കുെിച്ചോണ് അബൂഹുലെെ ഇപ്രകോരാം രെഞ്ഞത്:നബി(സ)
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലോ കോരയങ്ങെുാം രഠിെിച്ചിെുണ്ട്, എപ്തലെോെളമന്നോൽ
വിസർജ്ജന മരയോദകൾ വളര.(മുസ്ിാം)സഹോബെിൻളെ പ്രവർെനങ്ങെി ുാം
രരോമർേിക്കളെെിെില്ല.അല്ലോഹുവിൻളെ വിേിഷ്ട നോമങ്ങളെ ളകോണ്ടുാം
ഉന്നതമോയ വിലേഷണങ്ങളെ ളകോണ്ടുാം അല്ലോഹുവിലനോട് ലചോദിക്കുവോനോണ്
ഇസ്ോാം കൽെിക്കുന്നത്.ബിദ്അെോയ തവസ്സുൽ ളചയ്യുന്നവരുളട വിേവോസാം
ഭരണോധികോരികലെയുാം ലനതോക്കലെയുാം ലരോള ഇടയോെന്മോർ
ആവേയമുള്ളവനോണ് അല്ലോഹു എന്നോളണങ്കിൽ അതിൻളെ ആെുകളെ
വൻരോരമോയ േിർക്കില ക്ക് വളര എെിക്കുാം. അലെോെവൻ പ്സഷ്ടോവിളന
സൃഷ്ടിലയോട് തോരതമയാം ളചയ്തു. ഒരിക്ക ുാം അല്ലോഹുവിളന സൃഷ്ടികലെോട്
തു നാം ളചയ്യോലന രോടില്ല. അവൻളെ അടുലെക്ക് മധയവർെികളെ
സവീകരിക്കോെ അടിമളയ അല്ലോഹു ഇഷ്ടളെടുന്നു. മെിച്ച് ഇടയോെന്മോളര
അല്ലോഹുവിന് ആവേയമോളണന്ന് വിേവസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലോഹുവിൻളെ
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രണ്ട്.ഔ ിയോക്കലെോടുാം സവോ ിഹുകലെോടുാം ഇസ്ിത രോസ ളചയ്യ ുാം അവലരോട്
പ്രോർത്ഥിക്ക ുാം അവർക്ക് ലനർച്ച ലനര ുാംമരിച്ച് ലരോയ ഔ ിയോക്കലെോടുാം
സവോ ിഹുകലെോടുാം പ്രോർത്ഥിക്ക ുാം അവരുളട ജോഹ് ളകോണ്ട് ഇസ്ിത രോസ
ളചയ്യ ുാം മതെിൽ അനുവദിക്കളെെ കോരയമല്ല, മോപ്തമല്ല അത് തൗഹീദിൻളെ
നിലഷധവുാം വ ിയ േിർക്കിൽ ഉൾളെടുന്നതുമോണ്.യോ സയ്യിദീ... എൻളെ
വ ിലയ്യ... എന്നിപ്രകോരാം വിെിക്കുകയുാംഎളന്ന സഹോയിലക്കണലമ, എനിക്ക്
ഇന്ന ഇന്ന കോരയാം സോധിെിലക്കണലമ.അല്ലോഹുവിലനോട് എനിക്ക് ഇന്ന
കോരയെിനോയി പ്രോർത്ഥിലക്കണലമ,അളല്ലങ്കിൽ ഞോൻ അങ്ങയുളട
സാംരക്ഷണെി ോണ്, ഞോൻ അലങ്ങക്കുള്ളതോണ് അല്ലോഹുവോണ്
സതയാംഇപ്രകോരളമല്ലോാം രെയൽ േിർക്കിൻളെ വോക്കുകെോകുന്നു.അതുലരോള
തളന്നയോണ് മരണളെെവർക്ക് ലനർച്ച സമർെിക്ക ുാം. ഇളതോന്നുാം

അനുവദിക്കളെെ മോർഗ്ഗമല്ല,എൻളെ സയ്യിദോയവലര,അല്ലോഹു എനിക്ക് ഇന്ന
കോരയാം നല്ിക യോൽ ഞോൻ അലങ്ങക്ക് ഇന്നത് ലനർച്ചയോക്കിയിരിക്കുന്നു, എൻളെ
സയ്യിദോയവലര, ഞോൻ തോങ്കൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കോരയാം ലനർച്ചയോക്കുന്നു, ഇന്നയിന്ന
കോരയങ്ങളെോളക്ക എനിക്ക് ഭിച്ചോൽ ഞോൻ അലങ്ങക്ക് ഇന്നത്
ലനർച്ചയോക്കിയിരിക്കുന്നു, എളന്നോളക്കയോണ് ചി ർ രെയോെുള്ളത്.ഇങ്ങിളന
രെയുന്ന കോരയങ്ങളെല്ലോാം അല്ലോഹു അല്ലോെവർക്കുള്ള വഴിരോടോണ്. ആ
ലനർച്ചകെുാം വഴിരോടുകെുാം അല്ലോഹു അല്ലോെവരില ക്കോണ്
സമർെിക്കുന്നത്. ഇസ്ോാം അതിൽ നിന്ന് മുക്തമോണ്.അല്ലോഹു തആ ോ
രെഞ്ഞു:അല്ലോഹു സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടോക്കിയ കൃഷിയിൽ നിന്നുാം കന്നുകോ ികെിൽ
നിന്നുാം അവർ അവന് ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു
ളകോടുെിരിക്കുകയോണ്.എന്നിെ് അവരുളട ജൽരനമനുസരിച്ച് ഇത്
അല്ലോഹുവിനുള്ളതുാം മലറ്റത് തങ്ങൾ രങ്കോെികെോക്കിയ
ലദവങ്ങൾക്കുള്ളതുമോളണന്ന് അവർ രെഞ്ഞു. എന്നോൽ അവരുളട
രങ്കോെികൾക്കുള്ളത് അല്ലോഹുവിന് എെുകയില്ല. അല്ലോഹുവിനുള്ളതോകളെ
അവരുളട രങ്കോെികൾക്ക് എെുകയുാം ളചയ്യുാം.അവർ തീർെ് കൽെിക്കുന്നത്
എപ്ത ലമോോം.(സൂെെ് അൽ അൻആാം: 136)അല്ലോഹു അല്ലോെവരില ക്ക്
തിരിയുകയുാം അവലരോട് പ്രോർത്ഥിക്കുകയുാം അവരുളട മഖ്ബെകൾക്ക്
മുകെിൽ ഖുബ്ബകൾ നിർമ്മിക്കുകയുാം ഖബെുകെുളട സമീരെ് ളമഴുകുതിരി
കെിക്കുകയുാം ളചയ്യുക തുടങ്ങിയ മതളെക്കുെിച്ച് വിവരമില്ലോെവർ
ളചയ്യുന്ന കോരയങ്ങളെോന്നുാം പ്രവോചകൻളെലയോ സവഹോബികെുളടലയോ
തോബിഉകെുളടലയോ ചരയയിൽ ളരെതല്ല. കോരണാം പ്രോർത്ഥനകൾ
അല്ലോഹുലവോടോണ് നിർവ്വഹിലക്കണ്ടത് എന്നോണ് അവർ
മനസ്സി ോക്കിയത്,അല്ലോഹു തആ ോ രെഞ്ഞത് ലരോള :എൻളെ ദോസന്മോർ
എളന്ന കുെിച്ച് നിലന്നോട് ലചോദിച്ചോൽ നീ രെയുക, നിശ്ചയാം ഞോൻ
സമീരസ്ഥനോണ്. പ്രോർത്ഥിക്കുന്നവൻ എലന്നോട് പ്രോർത്ഥിച്ചോൽ പ്രോർത്ഥനക്ക്
ഞോൻ ഉെരാം ളചയ്യുന്നതോണ്. അതിനോൽ അവൻ എനിക്ക് ഉെരാം
ളചയ്യുകയുാം എന്നിൽ വിേവസിക്കുകയുാം ളചയ്യളെ. അവർ സന്മോർഗ്ഗാം
പ്രോരിലച്ചക്കോാം.(സൂെെുൽ ബഖെ 186)മുവഹിദുകെുളട ലനതോവോയ മുഹമ്മദ്
നബി(സ) അവളര രഠിെിച്ചത് കോണുക:പ്രോർത്ഥന ,അത് തളന്നയോണ്
ആരോധന.(തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ചത്)അല്ലോഹു അല്ലോെവരില ക്ക് എങ്ങിളനയോണ്
പ്രോർത്ഥന തിരിച്ചു വിടുക, അത് ആരോധയനു മോപ്തമുള്ള
പ്രലതയകതയോണ്.ഇെരാം പ്രവർെനങ്ങളെല്ലോാം തളന്ന പ്രവോചകന്മോരുാം
അമ്പിയോക്കെുാം നിലയോരിക്കളെെ രരിേുദ്ധ ഏകലദവ വിേവോസെിന്
നിരക്കോെതോളണന്ന് നോാം മനസ്സി ോക്കണാം;അല്ലോഹു അല്ലോെവർക്ക്
ളചയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആരോധനകളെയുാം അത് നിലഷധിക്കുന്നു, ഏകനുാം
രങ്കുകോരില്ലോെവനുമോയ ഏകനോയ അല്ലോഹുവിന് മോപ്തമോണ് ആരോധനകൾ
സമർെിലക്കണ്ടത് എന്ന് സ്ഥോരിക്കുന്നു,അപ്രകോരാം അല്ലോഹുവിൻളെ
േരീഅെ് അനുേോസിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മോപ്തലമ അവൻ
സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുാം അവർ വയക്തമോക്കി.േിർക്കല്ലോെ മുഴുവൻ
രോരങ്ങെുാം അല്ലോഹു ളരോെുക്കുന്നു.അല്ലോഹു തആ ോ രെഞ്ഞു:നിശ്ചയാം
അല്ലോഹു അവനിൽ രങ്കു ലചർക്കുന്നത് ഒരിക്ക ുാം ളരോെുക്കുകയില്ല,
അതല്ലോെവ അവനുലേേിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ളരോെുെു
ളകോടുക്കുന്നതോണ്. അല്ലോഹുവിൽ ആളരങ്കി ുാം രങ്കു ലചർക്കുന്നുലവോ അവൻ
ഭയങ്കര കുറ്റമോണ് വയോജമോയി ളകെിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നത്.(സൂെ നിസോഅ്
48)മൂന്ന്:ഔ ിയോക്കെുളട പ്രീതിക്ക് ലവണ്ടി മൃരബ ി നടെ ുാം അവരുളട
ഖബെുകൾക്ക് ചുറ്റുാം രുണയാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുാം ളചയ്യൽ.മുസ്ിാം
സമൂഹെിള അവിലവകികെോയ ആെുകൾ ളചയ്യുന്ന ഔ ിയോക്കെുളട
ദർഗ്ഗകെി ുാം അവരുളട മഖ്ബെകെി ുാം അതിലന്മൽ രടുെുയർെിയ
ഖുബ്ബകൾക്ക് ചുറ്റി ുാം ഉെൂസുകൾ നടെുന്നതിലനോടനുബന്ധിച്ച് മൃരബ ി

നടെ ുാം അലങ്ങോെ് ലരോരികളെ േമനെിനോയി ളകോണ്ടു ലരോക ുാം അവിളട
രോെോർക്കുന്നതുാം അപ്രകോരാം ആ ഖബെുകെി ുള്ളവലരോട് േഫോഅെ്
ലചോദിക്ക ുാം ഖബെോെികളെ വിെിച്ച് പ്രോർത്ഥിക്ക ുാം അവലരോട്
പ്രോർത്ഥിക്കോനോയി ആവേയളെട ുാം അവലരോടു ഇസ്ിത രോസ നടെ ുളമല്ലോാം
മതാം നിർലേേിക്കോെ ദുരോചോരങ്ങെോണ്.ഇവളയല്ലോാം ജോഹി ിയ്യോ
കോ െുണ്ടോയിരുന്ന സപ്മ്പദോയവുാം ആരോധനകെിൽ അല്ലോഹുവിൽ രങ്കു
ലചർക്ക ുമോണ്.ഇെരാം േിർക്കിളനളയല്ലോാം അല്ലോഹു
വിലരോധിച്ചിരിക്കുന്നു:നിങ്ങൾ അല്ലോഹുവിളന ആരോധിക്കുക. അവനിൽ
മളറ്റോന്നിളനയുാം നിങ്ങൾ രങ്ക് ലചർക്കരുത്(നിസോഅ് 36)വീണ്ടുാം
രെഞ്ഞു:നിങ്ങൾ അെിഞ്ഞു ളകോണ്ട് അല്ലോഹുവിന് സമന്മോളര
ഉണ്ടോക്കരുത്.(ബഖെ 22)ഇതുലരോ ുള്ള കോരയങ്ങെിൽ േഠിച്ചിരിക്ക ുാം അത്
അാംരീകരിക്ക ുാം ഒലര ലരോള യോണ്. അല്ലോഹുവിൽ രങ്ക്
ലചർക്ക ോണത്.ഇെരാം ബിദ്അെോയ തവസ്സുൽ ളചയ്തുളകോണ്ടിരിക്കുന്ന
ധോരോൊം ആെുകൾ മുസ്ിാം ലരരി ുള്ളത് കണ്ട് നീ
അ ്ഭുതളെലെക്കോാം.രരിേുദ്ധ ഖുർആനി ുാം പ്രവോചക ചരയയി ുാം
രണ്ഡിതരുളട ഏലകോരിച്ച അഭിപ്രോയെോ ുാം സ്ഥിരളെെ അനുവദനീയമോയ
തവസ്സു ിൻളെ ഇനങ്ങെിൽനിന്നുാം അവർ രിന്തിരിയുകയുാം ളചയ്യുന്നു.അതിന്
രകരമോയി അവർ സവയാം നിർമ്മിച്ച പ്രോർത്ഥനകെുാം അല്ലോഹു
അനുവദിക്കോെതുാം രുതുതോയി നിർമ്മിച്ചുണ്ടോക്കിയതുമോയ
തവസ്സു ുകെുമോണ് സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവോചകൻ അത്
കോണിക്കുകലയോ രൂർവ്വീകരോയ ആെുകൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുകലയോ
ളചയ്തിെില്ല.മുസ്ിാം സലഹോദരന്മോലര:ബിദ്അെോയ തവസ്സു ിളന
എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ മോപ്തമല്ല; മെിച്ച് ഇസ്ോാം മതെിൻളെ അടിെെയോണത്.
രുതിയ നിർമ്മിതികളെല്ലോാം മതരരമോയി വിലരോധിക്കളെെതുമോണ്.
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