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  رحيمبسم اهللا الرمحن ال
  

റജബ്  മാസtില് oരു വിഭാഗം മുsിംകള് സാധാര 
ണയായി ആചരിcു വരാറുll iര്സാa◌്  - മിa◌്  
റാജ്  ആേഘാഷ ള്. iതിെനkുറിc്  സ◌ൗദി aേറ 
ബയ്യിെല ചീഫ്  മു തിയായിരുn abുല് aസീസ്  
iബ് നു abുലല്ാഹ്  iബ് നു ബാസിെന്റ ഫത് വ:  
 
േചാദയ്ം  
iസ് റാa◌്  മിa◌് റാജ്  enീ രാവുകള് ആേഘാഷി 
kുതിെന്റ’’isാമിക’’വിധി’’en് .? 
 
utരം :  
aലല്ാഹുവിെന്റ മഹtായ ദൃ ാn െള വയ്k 
മായി മനsിലാkാന് പരയ്ാപ്തമായ രണ്ടു സംഭവ 

ളായിരു◌ു  iസ് റാuം മിa◌് റാജും eതില് സംശയ 
മിലല്. മുഹmദ് (സ) ര്പവാചകനായിരുnുെയn്  യാഥാ 
ര്tയ്വും aതിലൂെട വിളിcറിയിkുnുണ്ട് . സര്v 
വ തുkെളkാള് aതയ്ുnതനായ aലല്ാഹുവിെന്റ 
കഴിവിെനയും aവെന്റ aടുkല് ര്പവാചകന് 
(സ)kുll മഹാsാനെtയും മനsിലാkാനും iത്  
സഹായകമാണ് .  
 
aലല്ാഹു’’പറയുnത് ’’കാണുക: (തെന്റ ദാസെന 
(നബിെയ) oരു രാര്തിയില് മ ജിദുല് ഹറാമില് 
നിnും മ ജിദുല് a സയിേലk് - aതി െന്റ 
പരിസരം നാം aനുര്ഗഹീതമാkിയിരിkുnു- 
നിശായാര്ത െചyിpിcവന് eര്തേയാ പരിശുdന്. 
നmുെട ദൃ ാn ളില് ചിലത്  aേdഹtിന്  നാം 
കാണിcു െകാടുkുവാന് േവണ്ടിയെര്ത aത് . 
തീര്cയായും aവന് (aലല്ാഹു) eലല്ാം േകള്kു 
വനും’’കാണുnവനുമെര്ത)-iസ് റാa◌് .-1  
 
ഈ സംഭവെt കുറിc്  ര്പവാചകനില് (സ) നിn്  
ധാരാളം പരmരകളിലൂെട റിേpാര് ്    െചyെp  
ഹദീസുകളില് നിn്  iര്പകാരം മനsിലാkാന് 
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സാധിkും. ആകാശ േലാകേtk്  aേdഹെt uയ 
ര്tെp ിരുnു. ഓേരാ ആകാശtിെന്റയും വാതിലു 
കള് തുറkെpടുകയും ഏഴാനാകാശംവെര aേdഹം 
etുകയും െചയ്തു. aവിെട െവc്  തെന്റ 
സംരkകനായ നാഥന് aവന് uേdശിc കാരയ് ള് 
ര്പവാചകന് (സ) േയാടു സംസാരിcു. a ചു 
േനരെt നമ കാരം നിര്ബnമാkെp ു. ആദയ്മാ 
യി amത്  സമയ ളിലുll നമ കാരമാ യിരുnു 
aലല്ാഹു നിര്ബnമാkിയിരുത് . enാല് ര്പവാച 
കന്(സ) പല ര്പാവശയ്ം aവയുെട e ം ചുരുkു 
വാന് ആവശയ്െp ു. a െന amത്  enത്  
a ചാkി ചുരുkുകയും amതിെന്റ ര്പതിഫലം 
aതില് uെള്kാllിkുകയും െചയ്തു.കാരണം നന്മ 
കള്kുll ര്പതിഫലം പtിര ിയെര്ത. aനുര്ഗഹ 
ദാതാവായ aലല്ാഹുവിനാണ്  സര്vസുതുതികളും .  
 
iസ് റാa◌്  മിa◌് റാജ്  enീ സംഭവ ള് നടnത്  
ഏതു രാര്തിയിലായിരുnു en്  കൃതയ്മായി 
നി യിkെp ു െകാണ്ടുll sിരെp  ഹദീസുകള് 
onും റിേpാര് ു െചyെp ി ിലല്. ഈ രാര്തിയിലാ 
യിരുnു aത്  നടnത്  en്  പറയെpടുn ഹദീസു 
കള് sിരെpടാt ദുര്ബല ളാണ്  enണ്  ഹദീസു 
പണ്ഢിതന്മാരുെട’’aഭിര്പായം.  
 
ജന െളലല്ാം aത്  മറn്  േപായത്  തെn 
aലല്ാഹുവിെന്റ eെn ിലും യുkിയായിരിkും 
eേn നമുk്  മനsിലാkാനുll . iനി ആ സംഭവം 
നടnത്  enായിരുnു en്  sിരീകരിkെp ു 
en്  സ ല്പിcാല് തെnയും ആ േപരില് 
eെn ിലും ആരാധനകള് ര്പേതയ്കമായി െചyുവാ 
ന് മുsിംകള്k്  aനുവാദമിലല്. ര്പ തുത ദിവസം 
eെn ിലും ആേഘാഷിkുnതും aനുവദ നീയമലല്. 
കാരണം, നബി(സ)േയാ aേdഹtിെന്റ aനുചര 
ന്മാേരാ iസ് റാa◌്  മിa◌് റാജ്  enിവയുെട 
േപരില് ര്പേതയ്കമായി ആരാധനകേളാ ആേഘാഷ  
േളാ െചയ്തിരുnിലല്. i െനയുll കാരയ് ള് 
ദീനില് uണ്ടായിരുnുെവ ില് നബി(സ) തെന്റ 
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സമുദായtിന്  aത്  വിവരിcു െകാടുkുമായിരുnു. 
a െനയുll വലല് ര്പവര്tി േയാ വാേkാ 
uണ്ടായിരുnുെവ ില് സഹാബികള് aത്  റിേpാര് ്  
െചyുകയും aത്  നമുk്  ലഭിkുകയും െചyു 
മായിരുnു. തെന്റ സമുദായ tിന്  ആവശയ്മുll 
സര്v കാരയ് ളും യാെതാരു വീഴ്ചയും കൂടാെത 
സഹാബികള് റിേpാര് ു െചയ്തി ുണ്ട് . മാര്തമലല്, 
iതുേപാലുll നന്മകള് െചyുnതില് മാtരയ്ം 
കാണിkുnവരും കൂടി ആയിരുnു aവര് 
enിരിെk, ഈ രാവിന്  eെn ിലും സവിേശഷത 
uണ്ടായിരുnുെവ ില് aത്  സഹാബികള് നമുk്  
പറ ുതരുമായിരുnു. മാനവരാശിേയാട്  ഏ വുമധി 
കം ഗുണകാംkയുll മുഹmദ് (സ) തെന്റ ദ◌ൗതയ് 
നിര്vഹണtില് പരിപൂര് മായും കടമ 
നിര്vഹിcി ുമുണ്ട് . aേpാള് ര്പ തുത രാവിന്  
വലല് മഹത വും uണ്ടായിരുnുെവ ില് ര്പവാചകന് 
(സ) aതിെനപ ി aര്ശdമായി eേnാ, aത്  മറcു 
െവcു eേnാ പറേയണ്ടിവരും. aത്  aസംഭ 
വയ്മാണ് . aേpാള് ര്പ തുതരാവിന്  മഹത ം കല്pി 
kുnതും aതിേനാടനുബnിc്  ആേഘാഷ ള് 
uണ്ടാkുnതും isാമില് െപ തെലല്n്  മനsിലാ 
kാം. aലല്ാഹു തെന്റ aനുര്ഗഹം പരിപൂര് മാkി 
; isാമിെന മതമായി പൂര്tികരിcു തരികയും 
െചയ്ത േശഷം ഈ ദീനില് aലല്ാഹുവിെന്റ aനുവാ 
ദമിലല്ാt കാരയ് ള് uണ്ടാkാന് ആര്kാണ്  aവ 
കാശമുllത് ? .aതാകെ ' aവന് വിലkി യതാ 
ണു’’താനും.  
 
വിശുd ഖുര്ആനിെല ചില വചന ള് കാണുക:  
 
(in്  ഞാന് നി ള്k്  നി ളുെട മതം പൂര്tിയാ 
kി തnിരിkുnു. eെന്റ aനുര്ഗഹം നി ള്k്  
ഞാന് നിറേവ ിtരികയും െചയ്തിരിkുnു. മതമാ 
യി isാമിെന ഞാന് നി ള്k്  തൃപ്തിെp ു 
തnിരിkുnു.)-മാiദ-3 
 
(aതലല്, aലല്ാഹു aനുവദിcി ിലല്ാt കാരയ്ം 
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മതമായി aവര്k്  നി യിcു െകാടുt വലല് 
പ ാളികളും aവര്kുേണ്ടാ ?, നിര് ായക വിധി 
െയ പ ിയുll കല്പന നിലവിലിലല്ായി രുnുെവ 

ില് aവര്kിടയില് uടെന വിധി കല്pിkെp 
ടുമായിരുnു. aര്കമികളാേരാ aവര്k്  തീര്cയാ 
യും േവദനേയറിയ ശിkയുണ്ട് .)- ശൂറ-21  
 
വയ്kമായ വഴിേകടിേലk്  നയിkുn aനാചാ 
ര െള കരുതിയിരിkണെമn മുnറിയിpും, ബിദ്  
atുകെള്kതിേര  സമുദായം uണര്nിരി േkണ്ട 
തിെന്റ aനിവാരയ്തയും ര്പവാചകന് (സ) ഊnിpറ 

ി ുണ്ട് . ബിദ് atുകള് െചyുnവര്k്  uണ്ടാ 
േയkാവുn കു െtkുറിc്  aവിടുn്  നെm 
uണര്tിയി ുമുണ്ട് . ബുഖാരിയും മുsിമും കൂടി 
ആയിശ(റ)വില് നിnും udരിkുn sിരെp  oരു 
ഹദീസില് iര്പകാരം കാണാം. (നmുെട ഈ 
(മത)കാരയ്tില്, aതിലിലല്ാt വലല്തും ആെര ിലും 
പുതുതായി uണ്ടാkിയാല് aത്  തllെpേടണ്ട 
താണ് .)  
 
മെ ാരു’’വചനtില്:  
 
(നmുെട കല്പന iലല്ാt വലല്കാരയ്വും ആെര ിലും 
െചyുnുെവ ില് aത്  തllെpേടണ്ടതാണ് . -മുsിം  
 
നബി(സ)െവllിയാഴ്ച ഖുതുബകളില് പറയാറുണ്ടാ 
യിരുn oരു വചനം ജാബിര്(റ)-ല് നി്  udരിkുnത്  
iര്പകാരമാണ് .  
 
(നി യം വൃtാn ളില് ഏ വും േര്ശഷ്ഠമായത്  
aലല്ാഹുവിെന്റ ര്ഗnമാകുnു. ഏ വും നലല് മാര്gം 
മുഹmദ്  നബി(സ)യുെട മാര്gവും .കാരയ് ളില് 
ഏ വും േമാശമായത്  പുതുതായി uണ്ടായതാണ് . 
eലല്ാ aനാചാര ളും വഴിേകടുമാണ് .) -മുsിം.  
 
െഹര്ബാള് ബ് നുസാരിy udരിkുn oരു സംഭവം 
കാണുക.’’aേdഹംപറ ു: 
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ര്പവാചകന്(സ) oരു ദിവസം ഞ ളുെട ക ുകെള 
ഈറനണിയിkുകയും, ഹൃദയ െള നടുkുകയും 
െചyുn വിധtില് വളെര ഗ◌ൗരവമായി ഞ  
േളാട്  ര്പസംഗിcു .മനsില് ത ുn ര്പസംഗം േക േpാ 
ള് ഞ ള് േചാദിcു ;aലല്ാഹുവിെന്റ റസൂേല ,oരു 
വിടവാ ല് ര്പസംഗം േപാെലയാ ണേലല്ാ താ ള് 
സംസാരിkുnത്  .ഞ ള്k്  ആവശയ്മുll uപേദശം 
നല്കിയാലും. aേpാള് aവിടുn്  പറ ു: (നി ള് 
aലല്ാഹുവിെന സൂkിkുക . നി ളുെട 
ൈകകാരയ്കര്tാkള് പറയുnത്  േകള്kുകയും 
aനുസരിkുകയും െചyുക. eെന്റ േശഷം 
ജീവിkുn നി ള്k്  ധാരാളം കാരയ് ളില് 
aഭിര്പായ വിതയ്ാസം uണ്ടാേയkാം . aേpാള് 
നി ള് eെന്റ ചരയ്െയ മുറുെക പിടിkുക. eെന്റ 
േശഷമുll ഖുലഫാuറാഷിദുകളുെട ചരയ്െയയും 
നി ള് സ ീകരിkുക. aവ മുറുെക പിടിkുക. 
aണpലല്ുകള് െകാണ്ട്  കടിcു പിടിkുക. 
(മതtില്) പുതുതായി uണ്ടാവുn കാരയ് െള 
നി ള് കരുതുക. കാരണം (മതtില്) പുതുതായി 
uണ്ടാവുn കാരയ് ള് aനാചാര ളാകുnു. eലല്ാ 
aനാചാരവും വഴിേകടുമാകുnു).-ahദ് , aബൂ 
ദാവൂദ് ,’’തുര്മുദി,’’iബ് നുമാജ,- 
 
aനാചാര െള സൂkിkണം enും aവയില്നി 
n്  aകn്  നില്kണെമnും പൂര്vീകരായ പ ി 
തന്മാരും, സഹാബികളും, uപേദശിcി ുണ്ട് . കാര 
ണം aലല്ാഹുവിെന്റ aനുമതിയിലല്ാെത മത നിയമ 

ളില് കടtിkൂ ുnവയായിരിkും aത് . aേതാ 
െടാpം aലല്ാഹുവിെന്റ ശര്തുkളായ കൃ തയ്ാ 
നികളും യഹൂദികളും aവരുെട മതtില് aലല്ാഹു 
വിെന്റ aനുവാദമിലല്ാെത പലതും കടtിkൂ ിയതു 
േപാലുll ര്പവര്tനവുമാണത് . മാര്തമലല് isാം 
aപൂര് വും നയ്ൂനതയുllതുമാണ്  en ധ നിയും 
ഈകടtിkൂ ലില് uണ്ടാവുnു. യഥാര്ttില് 
iത്  '(in്  ഞാന് നി ള്k്  നി ളുെട മതം 
പൂര്tിയാkി തnിരിkുnു.) en aലല്ാഹു 
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വിെന്റ വചനേtാടുll ഏ ുമു ലും വൃtിെക  
ആേരാപണവുമാണ് . aനാചാര െള്kതിെര ജാര്ഗത 
പാലിkണെമn തിരുനബി(സ)യുെട വചനേtാടുll 
eതിര്pുമാണ്  aതിനു പിnിലുllത് .  
 
iസ് റാa◌് , മിa◌് റാജ്  രാവില് ര്പേതയ്കമായി 
ആരാധനകള് aനുഷ്ഠിkുnതും, ആേഘാഷ ള് 
സംഘടിpിkുnതും isാമില് െപ തലല് aനാചാരമാ 
െണn് മനsിലാkാന് oരു സതയ്ാേന ാഷിk്  തിക 
cും പരയ്ാപ്തമായ െതളിവുകളാണ്  നാം മുകളില് 
പരാമര്ശിcിരിkുnത് . 
 
'മനsിലാkിയ സതയ്ം മറcുെവkല് പാപമാണ് . 
aലല്ാഹുവിെന്റ നിയമ നിേര്dശ ള് ജന ള്k്  
വിവരിcു െകാടുkല് മുsിംകള്kു െചyുn 
ഗുണകാംkയുമാണ് . aത്  aലല്ാഹു നിര്ബnമാkി 
യതുമാണ് . aതിനാല് തെn പല നാ ിെലയും മുsിം 
സേഹാദരന്മാര് മതtിെന്റ ഭാഗമാെണn് െത ിd 
രിcു െചയ്തു െകാണ്ടിരിkുn ഈ ദുരാചാര 
െtkുറിc്  uണര്tണെമn് ഞാന് uേdശിcു. 
സര്v മുsിംകള്kും നന്മയുണ്ടാവെ ' enു 
ഞാന് ര്പാര്tിkുnു. aവര്k്  മതവിjാനം 
വര്dിkെ ' enും ആര്ഗഹിkുnു. സതയ്െt 
സ ീകരിkുവാനും aതില് sിരമായി നിലയുറpി 
kുവാനും aവര്k്  ത◌ൗഫീഖ്  ലഭിkെ ' . 
തിന്മകെള uേപkിkുവാനുll സന്മനs്  aലല്ാഹു 
aവര്k്  ര്പധാനം െചyെ ' . aവന് സര്v 
ശkനാണേലല്ാ. 

 
.وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين  
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