ജനാബതകാരന
ഈ പദം എലാവ൪കം സപരിചിതമാണോലാ? 4/43 ലം 5/6 െലയം ജനബന എ
ന പദം എടതെകാണ സീപരഷ ബനതിലെട അശദരാകന വയകികള
കാണ് വലിയ അശദികാ൪ അഥവാ ജനാബതകാ൪ എന പറയക എനാണ്
നാം പാരമരയമതതില നിനം മനസിലാകിയിടളത്.എനാല ഖ൪ആനില ഈ
പദം എനിനാണ് ഉപോയാഗിചിടളത് എന നമക ഒര പരിോശാധികാം.
“ജ ന ബ  " ج ن بഎന മല അകരങളില നിനാണ് ഈ പദം ഉണായിടളത്
അകന നിലകക ,ഒര ഭാഗം ോച൪ന നിലകക എെനാെകയാണ് ഈ കിയയ
െട അ൪തം.ഭാഷയില ഇതാണ് അ൪തെമങില ഖ൪ആനില ഈ പദം എനിനാ
ണ് ഉപോയാഗിചിടളത് എന പരിോശാധികാം. പരമകാരണികന 14/35 ല പറ
യന

ഇവിെട ഇബാഹീം നബി അോദഹെതയം അോദഹതിെന സനതികെളയം വിഗ
ഹങളക വണങനതില നിനം അകറി നി൪ോതണോമ(ഉജനബീ) എന പാ൪
തികകയാണ് െചയനത്. ഈ ആയതില പറഞ "ഉജ് നബ് " എന പദം "ജ
ന ബ " എന കിയയെട കലപനകിയയാണ്.അലാഹവിോനാടാകോമാള അത
പാ൪തനാ രപതില എടകണെമനമാതം .ചരകതില ഇവിെട എെനയം
എെന സനതികെളയം വലിയ അശദികാരാകണോമ എന പാ൪തന അല എ
നറപാണോലാ?
َ ّ فَعഎന രപതില ഖ൪ആനില വന സലം ഒന പരി
ഇനി ഈ കിയയെട ل
ോശാധികാം പരമകാരണികന പറയന.92/17
ഇവിെട അഗിയില നിനം മതഖിെയ അകറി നി൪തം എനാണോലാ അ൪തം
അലാെത മതഖിെയ വലിയ അശദികാരനാകം എനലോലാ?
ഈ കിയയെട തെന فّعل
َ َ  تഎന രപതില വന സലം ോനാക :-87/11
َ َ(ا ِفْت َعഇഫ് തഅല) രപതിലാകോമാള വന സ
ഇനി നമക ഈ കിയെയ ل
ലങള പരിോശാധികാം 39/17 , 4/31 , 42/38 , 53/32 , 16/36 , 22/30 , 49/12,
5/90 എനീ വചനങള പരിോശാധികക
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ഇവിെട ജനബന എന പദം തെന ഖ൪ആനില ഉപോയാഗിചതായി നമക കാ
ണാന കഴിയം. പരമകാരണികന പറയന.28/11

ഈ ആയതിെല ജനബന എന പദതിനം സീപരഷ ബനതിലെട ഉള അ
ശദി എന അ൪തം ആരം നലകിയതായി നമക മനസിലായിടില. ഇവിെടെയാ
െക അകെല നിനം, ഒര ഭാഗത നിനം, എനീ അ൪തങള തെനയാണ് പറ
ഞിടളത്.
ചരകതില 4/43 ല നിങള പറയനെതനാെണന വയകമായി അറിയനവെര
നിങളഅസവലാതിന സമീപികരത് എന പറഞതോപാെല നിങള പ൪ണമാ
യം ൈദവീക കലപനകളെകാണം മാ൪ഗ നി൪ോദശങളെകാണം ശദിയാകന
തവെര(ഹതാ തഅതസില) സവലാതിോനാട് സമീപികരത്. അലാെത വലിയ
അശദികാരന കളികനതവെര എനല.
ഇത തെനയാണ് 5/6 ലം വയകമാകനത്. അതായത് നിങള സവലാതിെന
പാോയാഗിക തലതിോലക ഇറങോമാള നിങള ൈദവതിെന കലനെയ െവടി
ഞ് ജീവികനവരാെണങില നിങള അവെകാണ പരിശദരാകണം(ഫതവ ഹ്
ഹറ). എനിട ോവണം നിങള അസവലാതിെന പാോയാഗിക രംഗോതക് ഇറങാ
ന. ജനബന എനതിന ൈലംഗിക ോവഴയിലെട അശദരാകക എന അ൪തം മ
നസിലാകനവ൪ അങിെന മനസിലാകെട.നമക ഖ൪ആെനടകാം.

