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                സവലാതിെന സതയം

                       ഭാഗം ഒന്



              2                                  ആമഖം  2   
       മസിംകളെട ഇനെത അവസെയ നാം കണം കാതം തറന പരിോശാധിചാ 

      ല നമക മനസിലാകം നമെട ജീവിതം ലകയമിലാെതയം ഭാവിയിോലകള 
     സമര തനങള ഇലാെതയമാണ് മോനാട നീങിെകാണിരികനത് എന്,ഈ 

       രപതില നാം മോനാട നീങിയാല നാം തെന നമെട ജീവിതെതകറിച 
 പശാതപിോകണി വരം.

           ഇനെത മസിം സമഹതിെന പതയയശാസം എന പറയനത് ശാരീരക 
    മായി കാടികടന ഒര ആചാര നമസാരവം, വതവം,  മാതമായി ചരങിയിരി 
 കന .      കടിയാല ഹജ് എന ോപരില ഒര തീ൪താടനവം.   ചില൪ ഒര രണര 

  ശതമാനം സകാതം .      ഇെതാെകയാണ് ഇനെത ഒര ശരാശരി മസിമിെന 
 ആരാധനാ കമം.

         ഇതരം ചില ോകവല ആചാരങളില മാതം ഒതങി ജീവിചാല നമക ജീവിത 
   െത നി൪വികാരമായി സമീപികാോന സാധികകയള.  …പെക .ഇതാോണാ 

 ഖ൪ആെന ലകയം?.ഇതാോണാ.....   സ൪വശകന നെമ പഠിപികനത്.?എനാണ് 
     ൈദവം നോമാട പറയനത് എന നമക ോനാകാം.

ِنيَن                                      ْؤِم ُتْم ُم ْن ُك ْعلوَن إْن  ُتم ال ْن َا
  "    അനമല അഅലൗന ഇനകനം മഅമിനീന"

       ഈ ആയതിലെട ൈദവം നമെട ,  വിശവാസങളം ,  ലകയങളം അതമോഖന 
   നമക ലഭികന പരമാധികാരവം ,  നിശയികകയാണ് െചയനത്.ഇതിന൪തം 

    ഏെതാരവനാെണങിലം അവെന സതയസനതയം പരമാധികാരവം നഷെപട 
       തരത് എനമാതമല അവന തെന പരമാധികാരം െകാണ് മറളവെര അക 

  മിച കീഴെപടതനവനം ആകരത്.     അങിെന െചയാല അവന ഒരികലം മഅ 
 മിന അല. 

             അോപാള നമെട മമില ഉയ൪ന വരന ഒര ോചാദയമാണ് എനെകാണാ 
    ണ് ഈ ൈവരദയം വനത് ?.      അതായത് ഖ൪ആന പറയന നിങള മഅമിന 

    കളാെണങില നിങള ഉനതരാണ് എന്.    പെക ഇന മഅമിനകളാെണന 
        അവകാശെപടനവരില നമക ഒര നിലകള ഔനയതയവം നാളിതവെര കാ 

 ണാന കഴിഞിടില.      അോപാള നമക എവിെടോയാ െതറ സംഭവിചിരികന .ന 
 മെട ലകയവം,      അലാഹ നോമാട വിശവസികാന കലിച ഭാഗം വിശവസികന 
  തിലം പിഴവ സംഭവിചിരികന..    അതെകാണ തെന നമെട പരമാധികാരതിന 
     പകരം അടിമതവതിനം കീഴടങലിനം നാം തയാറാോകണി വനിരികന.
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      ആയതിനാല ോലാകം മഴവനള മസിംകള ഇന മാനഹാനിയം , നീചാവസയം 

   നിറഞ ജീവിതം നയിോകണി വരന.     ഇന ോലാക മസിം ജനത ചഷണങളക 
വിോധയരായിരികന.      മസിംകള തെന മറ മസിംകെള അടിമകെളോപാെല കാണ 
ന.     ഓോരാരതരം പാവങെള പലവിധതില ചഷണം െചയന. ഇങിെനയാ 

    ോണാ സ൪വശകന നെമ പഠിപികനത്.....?   പരസരം അവോഹളികവാനം മറ 
     ളവെര ചഷണം െചയവാനമാോണാ സ൪വശകന നെമ പഠിപികനത്?.

                                                       
              ഖ൪ആനിെന െവളിെപടതലിെന ഉോദശവം ലകയവം തെന ഇതരതി 

   ലള ചഷണങള ഒഴിവാകക എനതാണ്.   നിനയവം നിസാരവമായ അവസയി 
       ല നിനം ചഷണതില നിനം മനഷയെര ോമാചിപികക എനതാണ് ഖ൪ആന 

    എന ഗനതിെന െവളിെപടതലിെന ഉോദശവം ലകയവം.

             ഇസാമിെന നാം നി൪വചിചാല അെലങില ഖ൪ആനിെന പഠനെത നാം 
       ഒന വിലയിരതിയാല ഒറ വാകില നമക് ഉതരം ലഭികന.   അതായത് ഇ 

     “  സാമിെന നി൪വചനവം ഖ൪ആനിക അധയാപനതിെന ലകയവം ഒര മനഷയനം 
    മെറാര മനഷയെന ചഷണം െചയരത് "എനതാണ്.

     നാം "  മസിം ""മഅമിന'       എനീ രണ അറബി പദങളെട ശരിയായ അ൪തം ഗ 
    ഹിചാല ഇസാമിെനകറിചള ആശയം സകമമായി മനസിലാകാം.  മസിം എ 

 നാല "   മറളവ൪ക് സരകിതതവം "  പദാനം െചയനവനം, "മഅമിന" എനത് 
"  മറളവ൪ക് "സമാധാനം"  പദാനം െചയനവനമാണ്.
        
            അറബി വയാകരണ പകാരം " ”മസിം ,” മഅമിന"   എനീ പദങള "അഫ്അ 
ല"   എന ചടകടില ഉളെപടതാണ്."മസിമം" മഅമിനം"  ക൪താവിെന നാമമാ 
ണ്.  അതായത് അറബിയില"   ഇസല ഫാഇല "എനതാണ്.   ഇതിെന അ൪തം 
"   സമാധാനവം സരകിതതവവം പദാനം"  െചയനവന എനാണ്. തീ൪ചയായം 

     നാം ഖ൪ആനില പറഞ അോത അ൪തതില സതയസനമായി"   മസിം "മഅ 
മിന"      എനീ വാകകള മനസിലാകകയം അതനസരിച് ജീവികകയം ോവണം.
                                  ഭരണ ഘടനക് ഒര ആമഖം  

                 ഖ൪ആന പചരണ പവ൪തനം എന പറയനത് ഒര പാ൪ടി രപീകരണ 
മല.       അതോപാെല ഭരിപക ആളകളോടതില നിന വയതയസമായ ചില വിശവാസ 

        ങളം ചിനാഗതികളം െവച പല൪തന ഒര െചറിയ മതവിഭാഗെത സഷികാ 
 ോനാ അല.    മനഷയഗണവം നനയമാണ് നമെട പാ൪ടി.   ഞങള ഒരികലം ഏെത 
   ങിലം മതവിഭാഗങളോകാ ചിനാഗതിോകാ എതിരല.    ആരാണ് സരക പദാനി
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     കനതില വിശവസികനത് അവന ഞങളെട സംഘതിെല അംഗമാണ്.ആരാ 

      ോണാ സമാധാനതിനോവണി പവ൪തികനത് അവന മഅമിനം നെലാര സ 
ോഹാദരനമാകന.
ًة                                               َد َواِح ُأّمًة  ّناُس  َكاَن ال
 “   കാനനാസ ഉമതന വാഹിദതന"

  "    എലാ മനഷയരം ഒെരാറ സമഹമായിരന.”

ِريَن                                            ِذ ْن َوُم ِريَن  َبّش ّييَن ُم ِب ّن ّلُه ال َعَث ال َب َف
“   ഫബഅസലാഹ അന് -      നബിയീന മബശിരീന വ മനദിരീന "

"     അതെകാണ് അലാഹ സോനാഷമറിയികനവരായം മനറിയിപകാരായം പവാ 
 ചകനാെര നിയമിച.”

                                                  
ِه             ِفي ُفوا  َل َت ِفيَمااْخ ّناِس  ْيَن ال َب ُكَم  َيْح ِل ّق  ِبالَح َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َع ْنَزَل َم َأ َو
"          വ അനസല മഅകമല കിതാബ ബിലഹഖഖി ലി യഹകമ ബയനാസി ഫീമഖതലഫ ഫീഹി.”

                                                  
        ഒരാള മെറാരാളില നിന ഏെതലാം വിഷയങളിലാണ് ോവറിടനിലകനത് എ 

      ന വയകമാകനതം മനഷയരെട അവകാശങള സതയസനമായി വിവരികന 
      തമായ ഒര പസകവം നമക അവന പദാനം െചയ.     ഈ അ൪തതില എലാ മ 

 നഷയരം ഒനാണ്.     എലാ കാലതം മനഷയ൪ ഒന തെനയായിരികം.   നമള 
    പരസരം വയതയാസമളവരായിതീരാനം ഭിനരായിതീരാനമള കാരണം ഖ൪ 
      ആനിെന അനസത മനസിലാകിയതിലള തകറാറം മനഷയ നി൪മിത െകട 

  കഥകള ഉളെകാണത മലവമാണ്
.
                    എലാ ദതനാരം ോസഹതിെനയം സമാധാനതിെനയം ,സരകിത

   തവതിെനയം ആശയങളാണ് പദാനം െചയത്.    നമെട കയില മസിം മതതി 
    ല ജനിചതെകാണ് മാതം ഖ൪ആനണ്.   ഖ൪ആനിലെട മതസൗഹാ൪ദവം സമാ

    ധാനവം എലാ മനഷയ൪കം പദാനം െചയന.   ഏത് മനഷയഗണതില െപടവനാ 
  യാലം അവന സമാധാനതിോനാ,സരകിതതവതിോനാ,ോസഹതിോനാ, എതിരാ 
    വരത് എനതാണ് ൈദവ കലപന .      ൈദവീക കലപനകള എോപാഴം കലപി 

 കനത് സമാധാനതിനം,സരകിതതവതിനം,ോസഹതിനം,  പാധാനയം െകാട 
തെകാണളതാകണം.

                 ഖ൪ആന ഒരികലം ഒര പോതയക മതവിഭാഗങളക് ഊനല െകാടത
െകാണളതല.     അത് മസിം മതവിഭാഗെത മാതം ഉോദശിചെകാണമല.ഖ൪ആന 

  മനഷയെനയാണ് പതിനിധാനം െചയനത്.     അതെകാണ തെന ഖ൪ആനിക പച
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     രണം ഒര പോതയക മതവിഭാഗെത മാതമല ഉോദശികനത്.  ഖ൪ആന മനസി 

    ലാകനതിലെട ഓോരാരതരം അവനവെന മനസാകിയിോലക ോനാകകയം, 
    ഖ൪ആനിെന കലപനകനസരിചള ജീവിതം നയികകയം ,  മനഷയന അവെന 

    െതറായ മാനസിക ചിതം മനസിലാകിെകാടകകയം െചയന.   എനിട് ആ ഖ൪ 
 ആന "ോസഹം,സമാധാനം, സരകിതതവം,  എനിവ പദാനം"  െചയകയം െചയന.

                  ഖ൪ആന ഒര പോതയക മതോതോയാ ഒര പോതയാക മതതിെന ആശയ പ 
 ചരണോമാ അല.       ഖ൪ആന ഒര മതതിെന ആശയമാെണന പറയനതാണ് ഏറ 

  വം വലിയ െതറ്.      ഖ൪ആന നമക് പദാനം െചയനത് ഒര പതയശാസവം,നമെട 
  ജീവിതം നയികാനള അചടകവമാണ്.     അതെകാണ തെന ഖ൪ആന ഒര നിയ 

 മസംഹിതയായി കണകാകെപടന.    സറതല ബഖറ അറപതിരണാം വചന 
  തില അലാഹ പറയന:-

“
          ഇനലദീന ആമന വലദീന ഹാദ വനസാറാ വസവാബിഈന മന ആമന ബിലാഹി വലയൗമില ആഖി 

         രി വഅമില സവാലിഹന ഫലഹം അജറഹം ഇനദറബിഹിം വലാ ഖൗഫന അൈലഹിം വലാഹം 
യഹസനന"

“   സമാധാനതിെനയം വിശവാസതിെനയം ആളകളാകെട,ജദനാരായിെകാണി
രനവരാകെട, കസയാനികളാകെട,   മോറത വിശവാസതില െപടവനാകെട,ആര്

     ൈദവതിലം അനയദിനതിലം വിശവസികകയം നലത് പവ൪തികകയം െച 
 യോവാ ,     അവരെട പതിഫലം തങളെട നാഥെന പകലണ്.  അവ൪ക് യാെതാനം 

ഭയെപടാനില.  അവ൪ ദഃഖിതരാവകയില"
     വളെര ലളിതമായി പറഞാല ഖ൪ആനിെന വീകണതില,  ഒരാള ജദനാവ
കെട,കിസയാനിയാകെട,  മോറെതങിലം വിശവാസിയാകെട,  ഏെതാര സതയെത

       പിനടരന വയകികം അലാഹ വാഗാനം െചയനത് അവന നിശയികന പ 
      രിധിയില നിനെകാണ് ജനങളക് സമാധാനം നലകകയം മനഷയ സമഹതി 

      നോവണി നലത് പവ൪തികകയം െചയനവനാോരാ അവന് ൈദവതിെന അട 
  കല പതിഫലമെണനം ഭയെപോടണതിെലനമാണ്.  അവന പശാതപിോകണി 

   വരികോയാ മനസാകികതണാവകോയാ ഇല എനതമാണ്.

              എനാല ഇന നാം ഖ൪ആനിക പരിഭാഷകളിലെട ഒന സഞരിചാല ഒര
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       പോതയക മതതിെന അനയായികളക മാതെമ രകയള എന രീതിയില എ 

    ഴതിെവചതായിടാണ് നമക കാണാന സാധികനത്.   എനാല ഈ വയഖയാന 
  ങെളാനം ഒര അോനവഷകോനാ,   കാരയങള സകപഠനം നടതനവോനാ, അംഗീ 
 കരികാന കഴിയില.      ഖ൪ആന ഒര ഭാഗത് ഏെതാര വിശവാസിയാെണങിലം ഏക 

      നായ ൈദവതില വിശവസികകയം മനഷയസമഹതിന ോവണി നനകള െചയ 
      െകാടകകയം െചയനവെന ശികികനില എന പറയക ,    പിെന അോത ഖ൪ 

        ആന തെന എങിെന മെറാര ഭാഗത് ഒര പോതയക മതതില െപടണെമനം 
     ആചാര ആരാധനയായ നമസാരം നി൪വഹികണെമനം അലാതവ൪ ശികക് 

 അ൪ഹരാെണനം പറയം?      അങിെന ഒര പോതയക മത വിഭാഗതിെന ോമാകം 
        കിട എന സങലപതില നിനാണ് പോതയക രീതിയിലള ഈ നമസാരം ഉട 

 െലടതത തെന.

         പ൪വീകരായ പണിതനാരം ോനതാകളം വളെര വയകമായി പറഞത് ഉനത 
       മായ ഒര സമഹം ഉണായിതീരണെമങില ഈ ആചാര നമസാരം അതയാവശയ 

 മാെണനാണ് .      അോതാെടാപം ഇവ൪ ഒരമിച പറയകയം സമതികകയം െചയ 
     ന ഒര കാരയമണ് അെതനാെണനെവചാല നമസാരതിെന രപോമാ,  മറ വിശ 

    ദാംശങോളാ ഖ൪ആനില നിന കിടകയില എനതാണ്.  മെറാര കാരയം,  ആചാര 
        നമസാരമായി ഇവ൪ െകാണവന ഈ സവലാത് ദീനിെന അടിസാന സംഭമാ 

 െണനം പറയന.      പെക അത നി൪വഹിോകണ രപം ചരിത പാരമരയതിലെട 
   യലാെത നമക ലഭികകയിെലനം .  ബഖാരി ,    മസിം ോപാെലയള പാരമരയ 

    റിോപാ൪ടകെരയം നാം ആശയികണെമനം ഇവ൪ വാദികന.  ഇതരം റിോപാ൪ 
      ടകളെട അവസ എടകകയാെണങില ഇത് റിോപാ൪ട് െചയന വയകികതെന 
   ഇതില എതമാതം സതയമണ് ,    കളവണ് എന് അറിയില എനതാണ്.(ഓോരാ 

  റിോപാ൪ടിെനയം അവസാനതില "     അലാഹവിെന ദതന യ ഥാ൪തതില ഇത് 
     പറോഞാ ഇോല എനറിയില ّلم ِه وَس ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َقال َص َكَما  ْو (أ  എന് ഇവ൪ 

  തെന എഴതി െവചിടണ്.     ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശെതകറിച ഉറപില എനത് 
 എെനാര വിോരാധാഭാസമാണ്.       മാതവമല യാെതാര ലജയം ഇലാെത ഇതരം 

    റിോപാ൪ടകള പവാചകനിോലക ഇവ൪ ോച൪കകയം െചയന.പവാചകനാകെട 
    ഇതരം നണകഥകെള തക൪കാനാണ നിോയാഗികെപടിരികനതം .

    ഹദീസിെന(റിോപാ൪ട്)      കറിചള ഒര െചറിയ കാരയം മനസിലാകിയാല തെന 
   അതിെനകറിചള നമെട സംശയങള തീരനതാണ്.   ഹദീസകെളന ോപരില 

      ഇവ൪ റിോപാ൪ട െചയ പരമരകള ഓോരാ കാലഘടതിെലയം ആയിരകണകിന 
       ആളകളില ഒോനാ രോണാ വയകികളക മാതെമ അറിയമായിരെനാള എന 

താണ്.    എലാവരം തട൪ന ോപാനിരനതം ,  മനസിലാകിയിരനതമായ കാരയ 
      ങളാെണങില ബഖാരിെയോപാലളവ൪ക് ഒര ഹദീസിെനാെക ോവണി ദീ൪ഘ
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  യാതകള നടോതണി വരിലായിരനോലാ?    ഏെതങിലം ഒര പളിയില ോപായി 

    അവിടെത ആളകോളാട ോചാദിച മനസിലാകിയാല ോപാെര?.  ഇതരം റിോപാ൪ 
      ടികളില അധികവം ഒര വയകിയില നിനാണ് അറിഞിടളത് എനതാണ് 

 മെറാര കാരയം.    ഇതെകാണ തെന ഇവരെട കഥകളില,  ബഖാരികം മസിമിനം 
    ദീ൪ഘമായ യാതകള െചോയണി വനതായം ോരഖെപടതിയിടണ്.യാഥാസിക 
      മസിംകളില ബഹഭരിഭാഗതിെന ജീവിതവം ഇതരം ഒറെപട വയകികളെട 

  െചറിയ ചിനെയ അടിസാനമാകിയളതാണ്.    ഇതരം ഒറെപട വയകികളെട 
        കഥകെള അടിസാനമാകി നമെട മതതിന നാം അടിതറ ഇടാല ഈ തലമറ 

   െയ പിോനാട വലികലായിരികം ഫലം.    നമെട അറിവിെന യഥാ൪ത ഉറവിട 
       െത അഥവാ ഖ൪ആനിെന നാം ആശയികകയാെണങില ഈ നിലകള പശ 

  ങെളാനം ഉയ൪ന വരില.

            നമെളാരാെള ഖ൪ആനിെന മാതം പഠനതിോലക തിരിച വിടാല അവന
 ഉടെന ോചാദികക"     എങിെനയാണ് പിെന നാം നമസരികക "എനായിരികം

   കാരണം നോമാട് നമസരികാന പറഞിടണോലാ?  ഖ൪ആനില അെതങിെനെയ 
   ന നമക് കാണാന കഴിയനിലോലാ?     ഖ൪ആന പറയാത ഒര കാരയം എങിെന 

        യാണ് നാം ൈദവീക കലപനയായി കണകാകക എന നമളില ഒരാളം ഒര 
   നിമിഷം എനെകാണ് ചിനികനില .?  യഥാ൪ത വയവസിതി(ദീനലഖയിമ) 

        യെട ഒര സംഭമായി ഖ൪ആന എണിയ സവലാതിെന രപം ഖ൪ആന വിശദമാ 
    കിയിടിെലങില എനെകാണ് എന നാം ചിനികണം.

            ഖ൪ആന വിവരികന സവലാത് എനാെണന് നമക അറിയണെമങില ഏ 
     ത നിലകള കലപനകളാണ് സവലാതിെനകറിച ഖ൪ആന പറഞിടളെതന 

  നമക് ഖ൪ആനിോനാട ോചാദികാം.    അതല നമക നമസാരമാണ് ആവശയെമങില 
   അത് പാരമരയമായി നമക കിടം.      അോപാള നമസാരമാോണാ ആവശയം അത് ഇ 
  ോപാള നമെട മമിലണ്.      പെക ഒരികലം അത് ഖ൪ആനില നിന ലഭികകയി 

 ല .       ഖ൪ആന കലപികന സവലാത് എനാെണന നമക് ഖ൪ആനില നിന 
 തെന പഠികാം.       എനിട് പാരമരയ നമസാരം ോവണവ൪ അതം ഖ൪ആനിെല സവ 
   ലാത് ോവണവ൪ അതം സവീകരികെട!

   സറതല ബയിനഃ വചനം 5   ല അലാഹ പറയന.
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           വമാ ഉമിറ ഇലാ ലിയഅബദലാഹ മഖലിസവീന ലഹ ദീന ഹനഫാഅ വയഖീമസവലാത വയഅതസകാത , 

   വ ദാലിക ദീനല ഖയിമ
      ഈ ആയതില പറയനത് പരിശദമായ കല൪പിലാത അനസരണം അലാഹ 
  വില മാതം പരിമിതെപടതകയം,സവലാത്,    സകാത് എനീ രണ കാരയങള 

     ജീവിത വയവസിതിയെട രണ തണകളായി പഖയാപികകയം െചയന. ഇസാമി 
 െന െനടംതണകള,    സവലാതം സകാതമാെണന് അലാഹ പഖയാപികനോതാ 

      െടാപം അതിെന മറ വിശദാംശങെളാനം ഖ൪ആന വിവരിചിടിെലന നാെമങി 
 െന വിശവസികം?.  ഇസാമിെന െനടംതണകലാത(  ദീനല ഖയിമഃ)   പല കാരയങ 

   ളം ഖ൪ആന വിശദമാകിയിടണ് താനം.   സറത് അനഹ് ല89  ാാമെത വചന 
      തില ഖ൪ആനിെനകറിച് അലാഹ പറയനത് എലാ കാരയങളെടയം വിശദീക 

   രണമായിടാണ് ഖ൪ആന അവതരിപിചളത് എനാണ്.(    തിബ് യാനന ലി കലി 
ൈശഇന).       അതെകാണ് ഖ൪ആന അതിെല ഓോരാ വിഷയങളം വളെര വയകമായ 

 വിശദീകരണങള ഉളെകാളനവയാണ്.  പാരമരയവാദികളെട വയാഖയാനമാണ് 
  ഇതിെന അവയകമാകി കളഞത്.   വളെരസശകവം പാമാണികവമായ ൈദവീക 

    പതയയശാസതിെല പവ൪തനങള വിശദമാകാെത അവയകമാകി െവകക 
 എനത് അസാധയമാണ്.     ഖ൪ആനില സവലാത് ഒനം വിശദമാകിയിടില എന 

     പറയനതിലെട നമെട ചിനെയ അഹസനതകാ൪ മരവിപിചിരികകയാണ്. 
       വാദപതിവാദതിന നിലകാെത വളെര പസകമായ ചില വചനങളിലെട നാം 

      സഞരികകയാെണങില സവലാത് വിശദമാകിയിടില എന നമക ചിനികാ 
  ന ോപാലം കഴിയില.

        വളെര വയകവം പാമാണികവമായ ഒര പതയശാസമാണ് ഖ൪ആനിെനത്.വയ 
        കമായ ഒര പതയശാസം എന നിലക് ഖ൪ആന മഴവന കാരയങളം വിശദമാ 

കിയിടണ്.   പെക സവലാത് ,  സകാത് ,   എനീ കലപനകെള ,  നാം നമസാരം,സ 
      കാത് എനീ മന ധാരണകളില എോപാള പരിമിതെപടതനോവാ,  അോപാള 

      തീ൪ചയായം നമക അതിെന വിശദാംശങള ഖ൪ആനില നിന ലഭികകയില. 
    അങിെന ആചാരമായി െചയോപാരന കാരയങളില പരിമിതെപടോതണതല 

 ഖ൪ആനിക പതയയശാസം.

                      സവലാത് എന പദം ഖ൪ആനില വയതയസ സന൪ഭങളില ഉപോയാ 
ഗിചിടണ്.    സവലാത് എനതിെന മലാകരങളാണ് സവാദ്,ലാമ്, വാ(ص ل و) അ 
സവലാ(الصل)    എനത് ശരീരതിെന പിനഭാഗതിനാണ് പറയക.  മനഭാഗം പിന 

 ഭാഗവമായിടാണോലാ ോയാജിപികക.    ഇതില നിനാണ് മലാകരങളെട അടി 
   സാന അ൪തം ഉരതിരിഞ വനിടളത്.   അതായത് പിനടരക എനഅ൪തം 

. .            ഈ ഒര അ൪തതിെന ഒര ഭാഗം നിലക് മറ ചില അ൪തങള കടി സന൪
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   ഭങളകനസരിച് നമക മനസിലാകാന കഴിയം.    അലാെത ഈ പദതിന ഒര 

      പോതയക രപതിലള ശാരീരീക പകടനങള എന അ൪തമില .  അത് ഇവ൪ക് 
   ജിബീല പഠിപിചതാണ് എനാണോലാ പറയനത്.?   അതെകാണ് തെന അതില 

  നമക് അവോരാട ത൪കിോകണതമില.

             നമസാരം എന ഒര വാക് നമക ഖ൪ആനില നിന കാണാന കഴിയില. ഖ൪ 
      ആനില സവലാത് എന പദം അലാഹ െതരെഞടതിരികനത് പവാചകെന 
     ജീവിതം മഴവന ചിലവഴിചെകാണ് സാധിെചടോകണ നീതിനയായ വയവസെയ 

 യാണ് ഉോദശികനത്.   സറത ഇബാഹീം 37   ാാംമെത വചനതില ഇബാഹീം 
  നബിയെട പാ൪തന വിവരികന.

                                                                                                            
“             റബനാ ഇനീ അസനത മിന ദര് രിയതീ ബിവാദിന ൈഗറ ദീ സ൪ഇന ഇനദ ൈബതികല മഹ൪റം 

  റബനാ ലി യഖീമസവലാത"

      ൈദവീക അചടകതിെന നടപാകലിനോവണി ഇബാഹീം തെന മകളെട ജീവി 
        തം മഴവന ഏറവം വലിയ ബലി നലകാന ോവണിയാണ് മകെള അവിെടെകാണ 

 ോപായി താമസിപിചത്.      അലാെത പാരമരയ നമസാരം നി൪വഹികാന ോവണിയ 
ല.    അത വീടില െവചം പഠിപികാവനോതയള.   ഇവ൪ പറയനതോപാെല കാടില 

  വിജനമായ സലത് താമസിപിോകണതില.   കെട നി൪തിയാല നമസരികന
  ോണാ എനം ശദികാമോലാ?

         െവറം പാരമരയ നമസാരം പഠിപികാനാണ് മകെള അവിെട െകാണോപായി
      താമസിപിച് മകളെട ജീവിതം ബലികഴിചെതങില അതിെന ആവശയം എനാ

ണ്?       പാരമരയ നമസാരം പഠിപികല മാതമാണ് ലകയെമങില അത് അോദഹ 
   തില മാതം ഒതങന കാരയമല.   മറിച് അോദഹതിെന പിനഗാമികളകവെര 

 ബാധികന കാരയമാണത്..       ആ പിനഗാമികളില പവാചകനായ മഹമദ നബി ഉ 
   ളെപടം എനതം നാം ഓ൪കണം.     അോപാള പവാചകെന ദൗതയം വെര നമസാ 

        രം നി൪വഹികകയം പഠിപികയം െചയക എനതില ഒതങെമന നാം മനസി 
ലാകണം.  നമസാരം തടരലം,     അത് എങിെനയാണ് നി൪വഹിോകണത് എന് ജന 

    ങെള പഠിപികലം മാതമാോണാ പവാചക ദൗതയം.   പവാചകെന ജീവിതം മഴവന 
  നടതിയ ോപാരാടം ഇതിനോവണിയായിരോനാ?     അതല ഒര മാതകാ സമഹതി
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   െന സാപനമായിരോനാ പവാചക ലകയം.?     തെന ജനതെയ പാരമരയ നമസാ 

      രം പരിശീലിപികാനള നിരനരമായ മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകലായിരന നബി 
     യെട ലകയെമങില അോദഹം സഹിച തയാഗങള എനിനോവണിയായിരന?.പ

    വാചകനാ൪ നാടില നിന ബഹിഷതരായത് എനിന്?   അവ൪ െകാലെപടത് എ 
നിന്?

     തീ൪ചയായം സവലാതിെന സാപനതിനോവണി ോപാരാടക എന പറയനത്
ഫലതില,      മഹാനാരായ പവാചകനാെരലാം െതരെഞടത സമ൪ണമായ ആ 

    ശയ സംസാപനതിന ോവണിയള ോപാരാടതിന തലയമാണ്.  അവരെട പരിശീ 
       ലനതിന ോശഷം ൈദവതിെന അളവോകാലിോലക അവ൪ ഉയ൪ന വരന .ൈദ 

     വം അവെന കലപനകള പവാചകനാരിോലക വഹ് യ്(   ൈദവീക ആശയ വിനിമ 
 യതിനള മാ൪ഗം)      മോഖന എതികകയം അത് സാപികാന അവെര ഏലപി 

 കകയം െചയന.     മഹാനാരായ പവാചകനാ൪ ആ കലപനകള ജനങളിോലക് 
     എതികകയം ഈ ആശയതിലധിഷിതമായ ഒര ജനതെയ വള൪തിെകാണ 

   വരാന അവ൪ ോപാരാടകയം െചയന.   അതിെനാര ഉദാഹരണമാണ് . പവാചക 
  നായ മഹമദ് നബി.     അതായത് അനകരണീയമായ ഒര സമഹതിെന തടകമാ 

 യിരന അത്.      അങിെന അവ൪ മാറം ഉണാകന ോമഖലകളിെല പധാനെപട 
   ഒര ോമഖലയാണ് സാമതിക രംഗം.     അതാണ് സറതല ഹദില 87-  ാാം വച 

       നതില ശഐബിെന ജനത അോദഹോതാട താങളെട സവലാതാോണാ ഞങ 
        ളെട ധനം ഞങളെട ആഗഹം ോപാെല ചിലവഴികനതില നിനം ഞങെള തട 
    യാന താങെള ോപരിപികനത് എന ോചാദിചത്. 

                                                      
  ശഐബിെന ജനത പറയന.:--

“           ഖാല യാ ശഐബ അസവലാതക തഅമറക അനതറക മാ യഅബദ ആബാഉനാ ഔ അനഫ്അല 
   ഫീ അംവാലിനാ മാ നശാഉ"

“        ഓ ശഐോബ നിെന സവലാതാോണാ ഞങളെട പിതാകള നിരനരമായി വണ 
      ങിയിരനത് ഉോപകികവാനം ഞങളെട ധനതില നിനം ഞങളെട ആഗഹ 
  തിനനസരിച ചിലവഴികാതിരികവാനം കലപികനത്.?”

     ഈ വചനങളെട അടിസാനതില ആശയം വളെര വയകമാണ്.   അതായത് സവ
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       ലാത് എനത് ൈദവീകമായ കലപനകളെടയം മലയങളെടയം കീഴില രപെപ 

    ട ഒര വയവസിതികാണ് പറയക എനത്.    ഈ ൈദവീക കലപനകളെട സംസാ 
      പനതിെന അടിസാനതിലാണ് ശഐബ് അവോരാട് സാമതിക രംഗതള

  അവരെട ഇടപാടകെളകറിച് സംസാരിചത്.   അലാെത അോദഹം നമസരിചതെകാ 
ണല.  അോദഹതിെന നമസാരവമല.

    ചില മതപോരാഹിതനാ൪ പറയനത് ഖ൪ആനിെന "   ദീനല ഖയിമ "(  ശകമായ പ 
തയയശാസം)      െയന ധാരണെയകറിച് ഖ൪ആന ഒനം മിണനില എനതാണ്. ന 

     മെട ോനതാകനാ൪ ഖ൪ആനിോനാട കാണികന ോസവനം എതമാതമെണന 
    ഇതില നിന തെന നമക ഊഹികാം.   ഇവ൪ ഖ൪ആനിെന ോസവകരാെണനഅ 

       വകാശെപടോമാള തെന ഖ൪ആന സമ൪ണമല എന ഇവ൪ തറന പഖയാപി 
 കകയം െചയന.     അോതാെടാപം തെന ൈവരദയങളം ,െകടകഥകളം, മതശി 

   കഥകളമള പസകങെള ആശയികകയം െചയന.    ഇതരം ആളകെള നാം ആ 
      ശയികകയാെണങില നമസാരെത കറിച ശരിയായ ഒര നിലപാട് സവീകരി 

   കാന നമക കഴിയാെത വരന.  എങിന നമസരികണം?  രണ കാലപാദങളം 
      ഒരമിച െവകണോമാ അതല ഒര കതയമായ അകലതില െവകോണാ?ൈകകള 

 െനഞില െവകോണാ,    അതല അരക സമീപത െവകോണാ,  അെലങില രണ 
    കയം രണ ഭാഗോതക തകിയിടാല മതിോയാ?   ഈ ൈവരദയങെളലാം എങി 

         െന വന എന നാം ോചാദിചാല ചില പണിതനാ൪ പറയനത് ഇെതാെക പാ 
    രമരയമായി വന അറിവിലായകള െകാണ ഉണായതാെണനാണ്.  ഈ വിവരമി 

     ലായയെട അടിസാനതില വയതയസ സംഘടനകള രപെപടകയം ,വയതയസ 
   പളികളം സാപനങളം സാപികെപടകയം െചയ.   ഇവെയലാം മസിം സമഹ 

    തിെന ഭിനിപിെനയം വിോദവഷതിെനയം അടയാളങളായി നിലെകാളകയം 
െചയന.        ഒര ജിനിെന കാരയതില വെര വിവിധ സംഘനകളം പളികളം ഉയ൪ 

 ന വരന.

       നമെട മത പോരാഹിതനാ൪ പറയനത് ഖ൪ആനില നമസാരം വിശദീകരിചിടി 
 ല എനാണ്.      എനാല ഖ൪ആന പധാനമായം ച൪ചെചയനത് സവലാത് സകാ 

    ത് എനീ രണ െനടം തണകെളകറിചാണ്.     അത രണമാണ് ദീനല ഖയിമഃ, എ 
നം,      ദീനിെന രണ സംഭങെളനമാണ് ഖ൪ആന പറഞിടളത് .  അലാഹ നമ 

       ക നലകിയതം നിരനരമായി നാം െചോയണതമായ സവലാത് എന കടമയം, 
      ശാരീരികമായി കാടികടന പാരമരയ നമസാരവം തമിലള വയതയാസം എനാ 

   െണന നമക ഖ൪ആനിോനാട ോചാദികാം.   സവലാത് എന വിഷയതിോലകനാം 
        ോനരിട പോവശികനതിന മമായി ആമഖമായി ചില കാരയങള നമക പറയാ 

നണ്.         ചില൪ ോചാദികനത് എനിനാണ് ഖ൪ആനില നിന മാതം നാം സവലാ
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 തിെന പഠികനത്?    പാരമരയ നമസാരം ൈപതമായി (മതവാതവി൪)  ആയി വര 
 നതോല ?എെനാെകയാണ്.

                                                                                                                       
       ഹദീസകളിലെടയം ൈപതകമായം നമക കിടിയതം ശാരീരികമായ പകടനങ 

     ളിലെട നാം െചയനതമായ നമസാരെമന ആരാധനയം ,   ഖ൪ആന പറഞ സവലാ 
     ത് എന പദവം പരസരം യാെതാര ബനവമില.   സവലാത് എന പദതിനഖ൪ 

     ആനിന സവനമായി തെന ഒര അ൪തവം വിശദീകരണവമണ്.  നമസാരം എന 
 പദവം "  അഖാമ അ-സവലാത"     എന പദവം വയതയസങളായ രണ ധാരണകളാ 

   ണ നമക വയകമാകി തരനത്.    ഇവ തമില യാെതാര ബനവമില.എനാല 
     സാധാരണ മസിംകള ഈ പദെത ോവറിടല മനസിലാകിയിടളത്.  കാരണം ഖ൪ 

        ആന പരിഭാഷകളെട ഏെതാര ോപജ് മറിച ോനാകിയാലം നാം കാണനത് സവ 
    ലാത് എനതിന് നമസാരം എനം ,"  അഖാമ അ- സവലാത"  എനതിന നമസാ 

      രം മറപകാരം നി൪വഹികക എനമള അ൪തം നലകിയതായിടാണ്. ഖ൪ആ 
         ന ഏറവം വലിയ ദൗതയമായി പറഞ ഒര ക൪തവയം അതിെന ആശയവം ക൪ 

     മങളം അത് വിശദീകരിചിടില എനാോണാ ഇവ൪ പറയനത്?  ഖ൪ആന എലാം 
 വിശദീകരിചിടണ് (     തിബ് യാനന ലി കലി ൈശഇന)   എന സവയം അവകാശെപ 

 ടകയം െചയനമണ്.       പെക നമസാരം ഒനം വിശദമാകിയിടില എന് ഇവ൪ വാ
    ദികകയം െചയന നാം ഏത് വിശവസികണം?

       മകളില പറഞതില നിനം രണ കാരയങളാണ് നമക മനസിലാകനത്.
1)       മനഷയന ഒനം അവതരിപികാെത തെന ഖ൪ആന സവയം വിശദീകരികന
   ഗനമാണ്.
                                                                                                        
2)   ഖ൪ആന സവയം വിശദീകരികനില.      മനഷയെന വിശദീകരണം അതയാവശയ
   മാണ്.

       ഇവിെട ഖ൪ആനിെന ആശയികന ഒര വയകിക് രണാമെത അഭിപായം ഒരി 
  കലം സവീകരികാന കഴിയില.   അവ൪ ഒനാമെത അഭിപായതിലാണ്എതിോച 

രക.       അോപാള ോചാദികക അങിെനെയങില നമസാര രപം എങിെന നമക 
 ലഭികം എനായിരികം,    ഖ൪ആന സമ൪ണമാെണന വിശവസികന ഒരാളക 
   അതിന മറപടി പറയാന പയാസമാണ്.    കാരണം പാരമരയമായി നാം അനഷിച 
     ോപാരന നമസാരം ഖ൪ആന െകാണ വിശദീകരികക സാധയമല.   ഒന കടി വയ 
    കമായി പറഞാല നമസാരം എങിെന തടങണം?   എങിെന ആളകെള കണി 

കണം,    ഏത പദങളാണ് വിളികാന ഉപോയാഗികക,   എെനലാം ശാരീരിക പക 
   ടനങളാണ് അതില നാം െചോയണത്,   നി൪തതില എന െചാലണം, ഇരിോക 

ണെതങിെന,   സജദം റകഉം എങിെന?,     എങിെന ഇത് അവസാനിപികണം
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,       ദിവസതില എത പാവശയം െചയണം ഇങിെന ഒരപാട് ോചാദയങള.

  അോപാള സതയവം,      യാഥാ൪തയവമായ ഒരാശയതിെന സാപനമാോണാ ഈ പ 
     ദം െകാണ് അ൪താമാകനത് അതല നമസാരമാോണാ ,  അതല വയവസെയനാ 

 ോണാ ,    ചിഹങളാോണാ എെനാെക നമെകാന പരിോശാധികാം.  ഒോരാ പദതി 
 െനയം അടിസാന(root)    അ൪തതിോലക നാം തിരിച ോപാകകയാെണങില 

       നമകതിെന യഥാ൪തമായ അ൪തതില നിനം ഒരിഞ മോനാട ോപാകാന കഴി 
യില,       നമസാരം എന ദ൪വയാഖയാനം െചയെപട അ൪തം നാം നലകകയാെണ 

  ങില അതിെന സമയവം,     റകതകളെട എണവം സജദകളം നമക ഖ൪ആനിക 
   വചനതില നിനം െതളിയികാന കഴിയണം.    അെലങില ഖ൪ആന പറഞ സവ 

 ലാത് ഉളെകാളണം.

      നാം ആഗഹികന ഒര൪തെത സവീകരികക എന ലകയം മാറിെവചെകാണ് 
      ഖ൪ആനിക വചനങെള തറന മനോസാെട പഠികാന നാം ശമികണം. സവലാ 

         ത് എന പദതില നമെട ശദ ോകനീകരികകയം ആ പദം വന സന൪ഭങ 
        ള നാം സക പഠനം നടതകയം െചയാല സവലാത് എനതിെന യഥാ൪തഅ൪ 

  തെമനാെണന നമക മനസിലാകാം,.     

          

                                                                                                          



         അഹ് ലല ഹദീസകാരെട പതതില നിെനാര ഭാഗം        14

      കടതലായി സവലാതിെനകറിച നാം വിശദീകരികനതിന മമായി,1997 നവ 
 മ൪ 19-25  ല "  അഖാമെത സവലാത്"    എന തലെകടില പാകിസാനിെല അ 
       ഹല ഹദീസകാരെട ഒര പതതില പസിദീകരിച വിശദീകരണതില നിനം 

 അലെമാന ോനാകാം
-----------------------------------------------------------------------------------------.
“      ഖ൪ആന നടപിലാകാന ആഗഹികന സാമഹിക നി൪ോദശങളെടയം ഇസാ

      മിക അചടകതിെനയം അടിസാന കാരയങളാണ് സവലാത് െകാണ ഉോദശി
കനത്.  ഖ൪ആന "  ഇഖാമത് അ-സവലാത്"  എനാെണന വിശദീകരികന.

     സവലാത് എന പദതിെന മല അകരങളാണ് .എനത് ص ل و   അങിെന വ 
     രോമാള അതിെന അ൪തം ഒരാളെട "    കാലടികെള പിനടരകയം മോനാട ോപാ 

 കകയം െചയക" എനാണ്.    വയകമായ അറബി നിഘണകളെട അടിസാനതി 
 ല "  അഖീമ അ-സവലാത"      എന ഖ൪ആനിക പദതിന് വയാഖയാതാകള പറ 

 ഞിടളത് "    ൈദവീക നിയമങെള നിരനരം പിനടരക" എനതാണ്.   ഒന കടി 
   വയകമായി പറഞാല അലാഹ "  വഹ് യി"    ലെട നലകിയ ൈദവീക കലപനക 

      ളിലം നിയമങളിലം ഉറച നിലകകയം അതിനനസരിചള നിരനരമായ പവ൪ 
 തനതിനമാണ് "  ഇഖാമത അ-സവലാത്"  എന പറയക. ഖ൪ആനിനസരിച് 

       ഒര സാമഹിക വയവസിതിക കീഴില ആ ഖ൪ആനിെന പചരണവം പോയാഗ 
 തില വരതലമാണ്"  ഇഖാമത അ-സവലാത്.”    അതായത് ഒോരാ വയകികെള 

      യം ഖ൪ആനിക മാ൪ഗ നി൪ോദശങളകനസരിച് വള൪തിെകാണ വരന പ 
കിയയാണ്അത്.      അങിെന െചയന വയകികള വയകിപരമായ ോനടങോളാ താ 

  ലരയങോളാ ആഗഹികാന പാടില.    ഇങിെന സവലാതിെന സാപികക എന 
    കടമയം ലകയവം വിശവാസികളക് സാധിെചടകണെമങില "   തമകന ഫില 

അ൪ള്" ോനോടണതണ്.        എന പറഞാല ഒര സവതന പോദശവം ഖ൪ആന പ 
   ചരിപികാനള സവാതനയവം ഉണായിരികണം എന൪തം.  സറതല ഹജില 

 അലാഹ പറയന. :-

“                അലദീന ഇന മകനാഹം ഫില അ൪ളി അഖാമസവലാത വ ആത സകാ ത വ അമറ ബില മഅറഫി വ 
     നഹൗ അനില മനകരി വലിലാഹി ആഖിബതല ഉമ൪"

“         നാം അവ൪ക ഭമിയില സവാധീനം െകാടതാല കാരയങളെട പതിഫലനം അ
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     ലാഹവിനായിരിെക സവലാത് സാപികകയം സകാത് നലകകയം ,നലത് 

    കലപികകയം ചീത വിോരാധികകയം െചയന.”                                   
                                                                                                     
 "  ഇഖാമത അ-സവലാതം,  ഈതാഉ അ-സകാതം"   എനീ ലകയങള സാകാ 

         ലകരികനതിനോവണി അവ൪ക അതിന പറിയ സവാധീനമള ഒര പോദശ 
       വം സാഹചരയവം ഉെണങില അവ൪ അത െചയെമനാണ് അലാഹ പറയനത്. 

      ഇവിെട നമസരികലല കാരണം നമസരികാന ഭമിയില സവാധീനോമാ അധികാര 
 ോമാ ആവശയമില.     ഇനെത സവലാത് തികചം വയകിപരമാണ് .   അത ഒര വയകി 

  ഒറകാെണങിലം സവാധീനമിെലങിലം െചയാം.   അതോപാെല രണര ശതമാനം 
  സകാത െകാടകലമല ഉോദശം.     ഇതരം കടമകെളാെക ഏത സ൪കാറിെന കീ 

     ഴിലം അെലങില ഏത പോദശതം െചയാവനോതയള.   പെക ഖ൪ആന പറഞ 
      ഇഖാത് അസവലാതം ഈതാഉസകാതം ഖ൪ആനിലെട അറിയെപട നന കലി 

      കണെമങിലം തിന വിോരാധികണെമങിലം അത െചയാനള സവാധീനം ോവണം. 
   സറത അശറയില ഒര ഇസാമിക(സമാധാന)  പോദശെതകറിച പറയന

“
      വലദീന ഇസജാബ ലി റബിഹിം വ അഖാമ അ-       സവലാത വ അംറഹം ശറാ ൈബനഹം വമിമാ റസഖനാ 

 ഹം യനഫിഖന"

  ഇവിെട അഖാമ അ-     സവലാത എനത് പറഞിരികനത് രാജയതിെന ഗണതി 
      ന ോവണിയള കാരയങള െചോയണത് പരസര ച൪ചയിലെടയായിരികണം എ 
  ന പറയനതിെന കെടയാണ്.    അതിന൪തം പരസര ഉപോദശതിലെടയം ച൪ച 

       യിലെടയം മോനാടോപാകന ഒര രാജയതിെല വയകികളെട ൈദവീക കലപനക 
    ളകനസരിചള അചടകെതകറിചാണ് ഇവിെട ഇഖാമത സവലാതെകാണ 

ഉോദശികനത്.
     സറതല അഅറാഫിെല ഒര പസാവന ോനാക:

“        …വലദീന യമസികന ബില കിതാബി വ അഖാമ അസവലാത ...”

“      അലാഹവിെന ഗനം മറെക പിടികകയം അഖാമ അ-   സവലാത എന തങള 
   െട ോജാലി നി൪വഹികകയം െചയനവരെട........”
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     ഇസാമികമായ അചടകം എനതെകാണ് യഥാ൪തതില ഉോദശികനത് ൈദവീ 

    ക ഗനതിെല സിദാനങളെട പാവ൪തിക രപമാണ്."  സവലാ "  എന പദ 
  തിെന വിപരീതമായിടാണ് "തവലാ"     എന പദം ഖ൪ആനില ഉപോയാഗിചിട 

ളത്.(  അധയായം 75 വചനം30-31)"തവലാ"     എന പറഞാല ശരിയായ മാ൪ഗ 
   തില നിനം പിനിരിഞ ോപാകക,  െവറപ കാണികക,  മഖംതിരികക എെനാ 

െകയാണ്."  സവലാ '     എന പറഞാല ൈദവീ നി൪ോദശങളകനസരിച ശരിയായ 
 പാതയിലെട ോപാകക,     ൈദവീക വയവസിതികനസരിച നിരനരമായി പവ൪തി 

       കക ആ ോജാലികള ജീവിതതിെല ഓോരാ ോമഖലയിലം ഉളെകാളക എെനാ 
 െകയാണ് അ൪തം.””

------------------------------------------------------------------------------------------
      ഇവിെട സവലാത് എന പദെത നമസാരെമന പറഞത ദ൪വയഖയാനമാെണന 

മനസിലായി.     സവലാതിന സമാനമായി ഒരികലം നമസാരെത സവീകരികാന 
കഴിയില.     അറബി നിഘണകളിലം ഗോവഷകരായ പണിതരടയം അഭിപായതി 

      ലം ഈ അ൪തം രപെപടിടളത് അതിെന മല ധാതവില  (ص ل و) നിനാണ് 
എനാണ്.   അതായത് എെനങിലം "  ഒനിെന പിനടരക" .  എന അ൪തമാണ് 
ഇതിനളത്.      ഒര കതിരപനയതില മനിോലാടന കതിരക് സാബിഖ് എനം 

         അതിെന പിറെക പിനടരന കതിരക് മസലീ എനം അ൪തം വനത് ഈ പി 
    നടരക എന അ൪തതില നിനാണ് .    മെറാര കാരയം സവലാതിെന നമസാ 

       രം എന അ൪തതില നാം മനസിലാകിയാല അതിെന പാവ൪തിക രപം 
   െതളിയികാന പറോമാ ഇലോയാ എനതാണ്.

       ഈ പസകതില വയതയസ വിഷയങളിലായി നാം സവലാതിെനകറിച ച൪ച 
െചയനണ്.        ആദയമായി സവലാത് എന പദം വന ആയതകള ച൪ചക് പരി 
ഗണികന.        ഇതില സവലാതിന നമസാരെമന അ൪തം നലകല അസാധയമാ 

 െണന െതളിയികന.       പിനീട് അസവലാത് എന പദം എവിെട നിനാണ് വന 
  െതന ച൪ച െചയന.     മനാമതായി പവാചകനാരെടയം ദതനാരെടയം സവലാ 

        ത് ച൪ച െചയന അവസാനമായി ഖ൪ആനിെല മഅമിനകളെട സവലാത് ക 
 െണതന .      തട൪ന അവിശവാസികളെടയം നിോഷധികളെടയം സവലാത് താരത 

 മയം െചയന.



                                                                                   17

                          പകവതയാ൪ന വാദങള
  

     ആദയമായി നമക ൈദവീക കലപനകളെടയം മലയങളെടയം അടിസാനതില 
      ഒര സമഹെത രപെപടതിെയടകാന ോവണി െചയന കടായ പവ൪തനം 

       എന അ൪തതിന് എവിെടെയാെകയാണ് ഖ൪ആനില സവലാത് എന പദം 
  വനിടളത് എന പരിോശാധികാം.     അതരം സലങളില നമസാരം എന അ൪ 

    തം നലകാന നമക് ഒരികലം സാധയവമല.

         ആദയമായി അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ എഴതിയ ോലഖനതില ഉദരിച വചനം ത 
 െന പരിോശാധികാം.  അലാഹ പറയന:-

“       അലദീന ഇന മകനാഹം ഫില അ൪ളി അഖാമ അ-    സവലാത വ ആത അ-    സകാത വ അമറ ബില 
       മഅറ ഫി വനഹൗ അനില മനകരി വലിലാഹി അഖിബതല ഉമ൪"

“  ഈ ജനങള,        അവ൪ക് നാം ഭമിയില സവാധീനം നലകിയാല അവ൪ സവലാ 
    ത് സാപികകയം സകാത് നലകകയം െചയം."    അംറന ബില മഅറഫിവ ന 

  ഹിയന അനില മനകരി"   എനതം അവ൪ െചയം.  ൈദവീകമായ നിയമങളകന 
   സരിചാണ് പവ൪തനങളെട ഫലം ഉണാകനത്.(    സറതല ഹജ് വചനം 41)

  ഈ വചനതിെല "  അഖാമ അ-സവലാത"    എന പവ൪തി െചയാന സവാധീനം 
     വരിക എന നിബനന െവചതായി നാം കാണന.     അലാഹ പറയനത് മഅമി 
          നകള അവ൪ക് ഒര പോദശതിെന സവതന അധികാരം കിടിയാല അവ൪ സവ 
 ലാത് സാപികെമനാണ്.      എനാല ഇവിെട നമസാരം എന് സവലാതിന അ൪ 

       തം നലകിയാല അത െചയണെമങില നമക സവനമായി പരമാധികാരം ോവണ 
െമനില.      ഇവിെട സക പരിോശാധന നടതകയാെണങില ഇവിെട സവലാതെകാ 

    ണ് നമസാരം എനല അ൪തെമനളത് മനസിലാകം.   ഒര പോദശത് സവാധീനം 
   ോവണ ഇനെത നമസാരതിന് .     ഒര വടി മനില കതാനള സലമെണങിലം 

      ഇനെത നമസാരം നി൪വഹികാം മാതമല അത വയകിപരമാണ താനം.

        ഇവിെട നമെട ഒര െചറിയ ശദ പവ൪തിചാല തെന സവലാതെകാണ് ൈദ 
  വീക കലപനകളാെണനളത് െതളിയം.     കാരണം ൈദവീക കലപനകള നടപാ 
     കാന നമക സവാധീനമള പോദശം തെന ോവോണ?    ഒര അമസിം രാജയത് ൈദ 

   വീക കലപനകള നടപിലാകാന കഴിയിലോലാ?     ോവണ ഒര മസിം രാജയതോപാ
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   ലം ഖ൪ആനിക വയവസിതി നടപാകാോനാ,   കലപികാോനാ വിോരാധികാോനാ ക 

ഴിയില.       അത പറയാനം വിലകാനം കലപികാനം നമക സവാധീനമള പോദശ 
 മായിരികണം .      എനാല ഇതരം രാജയങളില ഇനെത നമസാരം നമസരികാ 

     ന ഒര നിലകള തടസങളം ഇല.  ഒര ഇസാമിക(സമാധാന)  പോദശം സവതന 
       മായി കിടിയാല നമക അവിെട ൈദവീക കലപനകള സാപികവാന കഴിയം. 

                                                                                                                    
      എനാല അധികാരമിെലങിലം ഏത പോദശതം ഇനെത നമസാരം നമസരികാ 

 ന കഴിയം.   പളളികള വെര നി൪മികാം.    നമസരികാന ഒര ഇസാമിക സ൪കാറി 
  െനോയാ രാജയതിെനോയാ ആവശയമില.    ഇസാമികം എന പറഞതെകാണ സമാ 

     ധാനതിെന വയവസിതിയാണ് എന നാം മനസിലാകണം .   അലാെത ഇന ചി 
     ല൪ പറയനതോപാെലയള ഒര ഇസാമിക രാജയമല .   അോപാള ഈ വചനതില 

     ഒരികലം നമസാരം നി൪വഹികക എന അ൪തം "  അഖാമ അ-  സവലാ ത" എ 
   ന വാകിന നലകാന കഴിയില.

    ഇനി നമക് മെറാര വചനം പരിോശാധികാം.   അഹ് ലല കിതാബകാെരകറിച
(ോവദകാ൪)      ള ഒര ൈദവീക വിധിയാണ് ഇവിെട പറയനത്.

“           ലാകിനി൪റാസിഖന ഫില ഇലമി മിനഹം വലമഅമിനന യഅമിനന ബിമാഉനസില ഇൈലക വമാ ഉന 
     സില മിനഖബ് ലിക വല മഖീമീന അ-       സവലാതവല മഅതന സകാത വലമഅമിനന ബിലാഹി വലയൗ 

     മില ആഖിരി ഉലാഇക സനഅതീഹിം അജറന അളീം
"

“     പെക ആ ോവദകാരിെല വിജാനതില അടിയറചവരം,   അതോപാെല മഅ മി 
     നകളം നിനകിറകെപടതിലം നിനക മമളവ൪ക് ഇറകെപടതിലം വിശവസി 
     കകയം സവലാത് സാപികകയം സകാത് നലകകയം െചയന.  അവ൪ അലാ 
   ഹവിലം അവസാന നാളിലം വിശവസികനവരമാണ്.   അവ൪ക് നാം മഹതായ 

 പതിഫലം നലകനതാണ്.(4:162)

       ഈ വചനതില നിനം നമക ഉരതിരിഞ കിടന കാരയങള :-
1. സാധാരണ,     ജദരം കിസയാനികളെമന അറിയെപടന അഹ് ലകിതാബ്

(ോവദകാ൪)      കാരില ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങെളകറിചള നല ജാ
നമളവരണ്.

2.     അവ൪ നനയെടയം സമാധാനതിെനയം ആളകളായ മഅമിനകെളോപാ
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3.     അവ൪ മഅമിനകെളോപാെല സവലാത് സാപികനവരം സകാത് 

നലകനവരമാണ്.
4.    അലാഹവിലം പതിഫല നാളിലം വിശവസികന.

    ഇവിെട ഒര ോചാദയം ഉയ൪ന വരന.     അതായത് ോവദകാരിെല ആരാണ് ഈ പാ 
  രമരയ നമസാരം നി൪വഹികനവ൪.?     നാം ഒരികലം ോവദകാരില ഈ നമസാരം 

 നി൪വഹികനവെര കണിടില.     പെക ഖ൪ആന ോവദകാരില സവലാത് സാപി 
 കനവരെണനം അവകാശെപടന.       ഈ അവകാശ വാദം നമക ഒര കാരയം മ 

നസിലാകി തരന.       അതായത് ഈ രണ കടരിലം ഒോരോപാെല സവലാത് സാപി 
 കനവരെണന സതയം.    അോപാള ഈ സവലാതിെന ,   നമസാരം എന അ൪ത 

   തിെലടതാല നെമോപാെല നമസരികനവരലലോലാ .  അവ൪ ൈദവോതാടള 
   ആരാധന അവരോടതായ രപതില നി൪വഹികനവരാണവ൪.  അവ൪ മസിംക 
     ളോടതില നിനം വയതയസമായ ആരാധനാ രപംസവീകരിചവരാെണന മാതമല 
     അവ൪ക അവരോടതായ ആരാധനാ കമങളമാണ് ഉളത്.

       ഇതില നിനം നാം മനസിലാോകണ കാരയം മഅമിനകെളോപാെല തെന ോവദ 
        കാരിെല സാധാരണ പണിതനാരം ഒരോപാെല അംഗീകരിച െചയിരന ആ 

 ോജാലി എനാണ്?      സംശയമില ോവദകാരിെല ജാനികളായ ആളകളക ൈദവീ 
     ക കലപനകെളകറിചള ജാഗതയം ോബാധവമാണ് ഇവിെട പറയനത്.അവ൪ 

 കള അല-ഇലമ്(  ൈദവീക മാ൪ഗനി൪ോദശം)    അതില ഉറച നിലകാനം അത് 
   പചരിപികാനം ോപരിപിചിരന എന സാരം.    അലാെത നമെട ഇനെത നമ 

     സാരം അവരം നി൪വഹികാന വനിരന എനല .

     മകളിെല വചനങളെട ച൪ചയില നിനം ഉരതിരിഞ കാരയങള;-

1.       സവലാത് ഒര സവതന പോദശത് നി൪വഹികാന പറിയ കാരയമാണ്.
      എനാല ഇനെത നമസാരം ഒര വീടിലാെണങിലം നി൪വഹികാം.

2.    ോവദകാരിെല അറിവളവരം സവലാത് സാപിചിരന.  എനാല ോവദ
     കാരിെല ഒര വിഭാഗവം നമസാരം നി൪വഹികനവരായി ഇല.

   ഇനി നമക് സറതനിസാഇെല 43-    ാാം വചനം ച൪ച െചയാം.  ഈ വചനെത 
        ഒര മിനട ോനരം ഒന പരിോശാധികന ആ൪കം മനസിലാകം ഖ൪ആനിെല സവ 

      ലാത് എന പദം െകാണ് നമസാരമല ഉോദശികനത് എന്.  അലാഹ പറയന.:-

ُلون ُقو َت َلُموا َما  ْع َت ّتى  َكاَرى َح ُتْم ُس ْن َأ َو َة  ُبوا الّصلو ْقَر َت ُنوا ل  َءاَم ِذيَن  ّل َها ا ّي أ
َ َيا
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“      യാ അയഹലദീന ആമന ലാ തഖറബ അ-        സവലാത വ അനതം സകാറാ ഹതാ തഅലമ മാ തഖലന"

“      ഓ വിശവാസികെള നിങള ലഹരിയളവരായിെകാണ് സവലാതിെന സമീപി 
കരത്.    അതായത് നിങള പറയനെതനാെണന വയകമാകനതവെര"
 

     ഈ വചനതില അലാഹ കലപികനത് നിങള  പറയനത് എനാെണനറി 
     യാത നിലകള മനസിെന ോബാധമിലാത അവസയില സവലാതിെനനിങള 

 സമീപികരത് എനാണ്.  ഇവിെട '”തഖലന"     എന അറബി പദം സംസാരം എന 
 അ൪തതിനാണ് ഉപോയാഗികക.    എനാല നമസാരതില സംസാരികാന അ 

 നവാദവം ഇലോലാ?.       അതോപാെല ഒര ആരാധികനവന ഒനകില ഖ൪ആനിക 
 വചനങള ഉരവിടകോയാ,     അെലങില ഇമാമ് ഓതനത് ശദിചിരികകോയാ ആ 

 ണ് െചോയണത്.     പറയാനം സംസാരികാനം അനവദികന ഏത തരതിലള 
 നമസാരമാണിവിെട പറയനത്?     ഇന നാം െചയന നമസാരതില ഖ൪ആനിക 

  വചനങളെട പാരായണമാണോലാ നടകനത്.
                                                                                                                  

      ഖ൪ആനിെല ഒര വാകിെന ോപാലം വായനക് ഒനകില " ”തഖറഊന ْقرءون) َت ) 
 അെലങില "  ”തത് ലന ُلوَن) ْت َت )  എനാണ് പറയക.   സാധാരണ ഒര വിശവാസിെയ 

    സംബനിചാെണങില അയാളക് ോകളകാനം മനസിലാകാനം കഴിയനവെര 
  എന അ൪തതിെലടതാല " ”തസഊന ُعوَن) (تْسَم  എനാണ് പറയക.അോപാള

  ഇനെത നമസാരതിെല കാരയങളാെണങില,    ഹതാ തഅലമ മാ തഖഅറഊന
എോനാ,    മാ തത് ലന എോനാ,    മാ തഹ് മദന എോനാ,    മാ തസബിഹന എോനാ മാ

      തസലിമന എോനാ ഒെകയാണ് പറയക തഖലന എനല .

         ഇവിെട ഏത നിലകള ദ൪വയഖയാനങള നടതിയാലം സവലാത് എന പദ 
    തിന നമസാരം എന അ൪തം ലഭികില.   അങിെന പറയകയയാെണങില നമ 

    സാരതില സംസാരികാന അനവാദം നലോകണി വരം.

  മെറാര കാരയം "സകാറാ"   എന പദതിന "  മദയലഹരി "   എന വിവ൪തനം െച
  യാന കഴിയില എനതാണ്.      കാരണം മദയം കടികക എനത് നിോരാധികെപട ക 
 ഴിഞ കാരയമാണ്.     ഒരാള ൈദവീക വചനതില ഉറച നിലകനവനാെണങില 
  അവന കടിോകണ കാരണമില.    അോപാള തീ൪ചയായം ഇവിെട ജാനതിെന 
   അഭാവം െകാണണാകന അോബാധാവസയാണ് ഉോദശികനത്.അജതോയാ 

     അറിവിലായോയാ ആണ് സവലാതിോനാട് സമീപികനതില നിനം അവെന 
തടഞിരികനത്.      സവലാത് എന ദൗതയതിന ഇറങോമാള താന പറയനെത 

      നാണ് എന് അറിയാവന ഒര സാനം ോനടാന കഴിയണം.   ഇതിോനാട സമാന



      മായ ഒര വചനമാണ് സറത ബനീ ഇസായീലില 110-  ാാംവചനതില അലാഹ 
 പറയനത് .    നബിോയാട അലാഹ കലപികന.:

“           വലാ തജഹ൪ ബി സവലാതിക വലാ തഗാഫിത് ബിഹാ വബതഗി ൈബന ദാലിക സബീലാ"

“    നീ നിെന സവലാതിെന ഉറെകയമാകരത്,താഴോയാടകടിയമാകരത്. അതിെന 
    മധയതിലള ഒര രീതി നീ സവീകരികക"                                                   

     ഇവിെട പവാചകോനാട് അോദഹതിെന സവലാത് ഉചതിലം പതെകയമാകര 
  െതനാണ് അലാഹ കലപിചത്.     അതിെന മധയനിലകള ഒര മാതക അഥവാ 

   മാ൪ഗം സവീകരികാനാണ് അലാഹ കലപിചത്.     ഈ കലപന െവച് ഇന നിലവി 
     “ലള വിവിധ സമയങളിെല നമസാരങള നമെകാന പരിോശാധികാം .ഫജറം, 

 മഗ് രിബം,ഇശാഉം" ഉറെകയം,"ളഹറം" അസവറം"  പതെകയമാണ് ഇോപാളെചയ് 
തെകാണിരികനത്.      അതായത് സവലാതിന നമസാരം എന അ൪തം എടതാ 

      ല മഹമദ നബി അലാഹവിെന കലപനയെട വയകമായ ലംഘനമാണനടതിയി 
  രികനത് എനാവം വരിക.അതണാവിലോലാ?   അതെകാണ ഇവിെട സവലാതിന 
       നമസാരം എന അ൪തം നലകാന കഴിയില സവലാത് ഉചതിോലാ പതകെയ 
      ആകാന പാടില അങിെനയായാല അത് ൈദവീക കലപനയെട ലംഘനമായിരി 

കം.        ഇോപാഴള നമസാരം ഒനകില പതെകോയാ അെലങില ഉറെകോയാ ആണ 
ോലാ?

   ഇനി നമക് സറത് അല-  അനകബതിെല 45-   ാാംവചനം ഒന പരിോശാധികാം 
.     ൈദവീകമായ വിളംബരമാണ് ഈ വചനതില അടങിയിടളത്.:-

ُعوَن َن َتْص َلُم َما ْع َي ّلُه  َوال َبُر  ْك َأ ِه  ّل ْكُر ال ِذ َل َو َكر  ْن ْلُم َوا َفْحَشاء  ْل َعِن ا َهى  ْن َت َة  ِإّن الّصلو
“  ഇന അ-     സവലാത തനഹാ അനില ഫഹശാഇ വലമനക൪"
“

“       തീ൪ചയായം സവലാത് അശീങെളയം സവഭാവ ദശയെതയം ഉനലനം െചയ
ന"

      സവലാത് അശീങെളയം െവറകെപടന സവഭാവങെളയം ഇലാതാകം എന പ 
     രമകാരണികെന അവകാശ വാദം ഒന ോനാക.   അതായത് സവലാത് എവിെട 

     സാപിതമാകനോവാ അവിടെത ജനങള ചീതകാരയങളില നിനം സവഭാവ 
  ദശയങളില നിനം മകരായിരികം.      എനാല ഈ ലകയം നമസാരം െകാണ് പ൪ 
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തിയായിടോണാ?  ഇല .  തീ൪ചയായം ഇല.    നമസാരതിന് ആ ലകയം ഇോനവെര 

 സാകാലകരികാന സാധിചിടില.     നമസാരം കതയമായി അനഷികന മസിം രാ 
  ജയങള തെന ഇതിനദാഹരണമാണ്.   മഹാഭരിപകം നമസരികനവരായിടം തി 

നകോളാ,     ചീതകാരയങോളാ ഇോനവെര അവിെടനിനം അപതയകമായിടില എന 
 താണ് സതയം.      മാതമല അവിടെത ജനങള ധാരാളം തിനകളക് വിോധയരാക 

   നതായിടാണ് നമക കാണാന കഴിയനത്.    അറബ് രാജയങളില കഴിയന ഒര 
 അറബിയലാത മസിമിോനാട്,     അറബികള എങിെനയാണ് നമസരികന മറ മ 

         സിംകോളാട െപരമാറനത് എന ോചാദിചാല അയാള പറഞ തരം മഗോതാട 
    െപറമാറനതിോനകാള ോമാശമായിടാണ് അവരെട െപരമാറം എനളത്.മനഷയാ

       വകാശങളക ോപാലം ഇതരം രാജയങളില ഒര വിലയം ഇല .  നമസരിച നനാ 
      യ ഒര വയകിയെട ഉദാഹരണം പറഞിട കാരയമില .   ഭരിപകതിനം ഈ നമ 

      സാരം െകാണ ഒര മാറവം ഉണാകാന കഴിഞിടില .
                                                                                                                    

      മനഷയരെട സവഭാവതില നിനം ചീത കാരയങെള ഇലാതാകാന സവലാതി 
    െന സാപനതിലെട സാധികെമന അലാഹ അവകാശെപടന.  നമസാരം െകാ

     ണ് ആ അവകാശവാദം ോനടിെയടകാന നമക കഴിയനമില.  അതെകാണ തെന 
      തീ൪ചയായം നമക സവലാതെകാണള ഉോദശം നമസാരമാെണന പറയാന 

കഴിയില.      ൈദവീക കലപനകളെട അടിസാനതില രപീകതമായ അചടകവം 
   അതിെന നിരനരമായ പിനടരലമാണ് സവലാത്.    ഇത നടപിലായ ഒര സലത് 

     പിെന അശീങോളാ ചീതസവഭാവങോളാ ഉണാവില എനറപാണ് .

       മകളില നാം വിവരിച കാരയങള ഖ൪ആനിക അ൪തതിെന മാറിമറികോലാ ദ 
 ൪വയഖയാനോമാ അല.  ഭാവനയില നിനണായതമല.  ഖ൪ആനിക വചനതിെന 

  കെട മെറെനങിലം കടിോച൪തതമല.   അലാഹവിെന കലപനകളെട അവതരണം 
  മാതമാണ് നാം െചയിടളത്.

       ഇതയം ച൪ചകളില നിനം അവസാനമായി നാം എതിെപട കാരയങളെട രത 
ചരകം:-

1.      സവലാതിെന സാപനതിന് സവതനമായ ഒര പോദശം ോവണെമന
 സറത് അല-  ഹജ് 41-   ാാം വചനതില നിബനനെവകന.അതെകാ

        ണ തെന ഈ വചനതില നമസാരം എന അ൪തം സവലാതിന ശരി
      യാകില കാരണം നമസരികാന സവതനമായ ഒര പോദശം ആവശയമില.

2.  സറത അ-  നിസാഇെല 162-   ാാം വചനതില ോവദകാരിെല, ജാന
    തില അടിയറചവ൪ സവലാത് സാപികനവരാെണന പറയന.എ
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     നാല ോവദകാ൪ ഒരികലം നമെട നമസാരം നി൪വഹിചിടില.  ഇനം നി

൪വഹികനമില.     അതെകാണ ഇവിെടയം നമസാരം എന് സവലാതിെന
 വയാഖയാനികാന കഴിയില.

3.  സറത അ-  നിസാ 43-     ാാം വചനതില സംസാരവം പറചിലെമലാം ഉള
      െകാളന ഒര പവ൪തനമാണ് സവലാത് എന പറയന .എനാല 

  നമസാരതില സംസാരം അനവദനീയവമല.   അതെകാണ തെന ഇവിെട
  യം സവലാത് നമസാരമല.    രണാമത് കളകടി ഇസാമില അനവദനീയ 

മല.   അതെകാണ തെന "    നീ നമസരികാന വരോമാള കടികരെതന" 
  അ൪തം പറയല ദ൪വയഖയാനമാണ്.   അതെകാണ ഈ വചനതിലം 
      സവലാത് എന പദതിന് നമസാരം എന വയഖയാനികാന കഴിയില.

4.    സറത ബനീ ഇസായീല 110-    ാാം വചനതില നബിയെട സവലാത്
   ഉചതിലം പതെകയം ആകരെതന പറയന.  അതിെന മധയതിലള

  വഴി സവീകരികാന പറയന.    എനാല നമസാരമാകെട അത രണമാണ 
താനം.      അതെകാണ് പവാചകെന സവലാത് നമസാരമായി വയാഖയാനി 

 കാന കഴിയില.
5.     സവലാതിെന സവാധീനതിലെട അശീങളം ചീതസവഭാവങളം തടച

    നീകലാണ് ൈദവീക ലകയെമന് സറത് അല-  അനകബത് 45ാാം
   വചനതില അലാഹ തറപിച പറയന.    എനാല നമസാരം െകാണ് ഈ

   ലകയതിെലതാന ഒരിടതം നമക സാധിചിടില.   അതെകാണ ഈ വ
     ചനതിലം സവലാത് എന പദം നമസാരമാകാന തരമില.
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      ഇനി നമക പവാചകനാ൪ നി൪വഹിചിരന സവലാത് എനാെണന പരിോശാ 
ധികാം.

  പവാചകനായ ഇബാഹീമിെന സവലാത്

 സറത     ഇബാഹീമില അലാഹ പറയന:-

“             റബനാ ഇനീ അസനത മിന ദര് രിയതീ ബിവാദിന ൈഗറ ദീ സ൪ഇന ഇനദ ൈബതികല മഹ൪റം 
                    റബനാ ലി യഖീമസവലാത ഫജ്അല അഫ്ഇദതന മിനനാസി തഹ് വീ ഇൈലഹിം വ൪സക്ഹം 

   മിനസമറാതി ലഅലഹം യശകറന"

“  ഞങളെട രകിതാോവ,    നിെന പരിശദമാകെപട വീടിനടത് ,  ഊഷര താഴരയി 
   ല ഞാെനെന സനതികെള താമസിപിചിരികന.    ഞങളെട രകിതാോവ സവലാ 
 ത് സാപികനതിനോവണി.    അതിനാല ജനങളെട ഹദയങള അവരിോലക 

         നീ തിരികകയം പഴങളില നിനം അവ൪ക നീ നലകകയം െചോയണോമ അവ 
 ൪ നനിയളവരായിതീരം"

      ോനാക ഇവിെട ഇബാഹീം പാ൪തികനത് ഒെരാറ ആവശയതിന ോവണിയാ 
ണ്.    അതായത് അോദഹതിെന സനതികള "  സവലാത് സാപികനതിന"  ോവ 

  ണിയാണ് പാ൪തിചത് .     അോപാള അോദഹതിെന സനതികളെട ദൗതയം െവറം 
നമസരികലാോണാ?       അതിന ോവണിയാണ് ഒര കരണയള രകിതാവം െചയാ 

    ത കാരയം ഇബാഹീം െചയത് .      ഇന് പറയപടനത് ആളതാമസമിലാതതം 
,       കഷിയിലാതതമായ ഒര വിജനമായ പോദശത് ഇബാഹീം മകെള െകാണ 

  വന പാ൪പിച എനോല? .    അതിന൪തം മകളായ പവാചകനാരെട ആെകയള 
 ദൗതയം നമസരികലാെണനോല?    അതിന വീടില നി൪തിയാലം ോപാോര?എ 

      നാല പവാചകനാരെട ഏക ദൗതയതിന ോവണിയാണ് അോദഹം പാ൪തിചത്. 
    അതായത് ൈദവീക കലപനകളെകതിരില നിലെകാളനവോരാടള അവരെട 

  ോപാരാടമാണ് ആ ദൗതയം.        വിശാലമായ ഈ പദതിെന ആശയമാണ് ഇവിെട 
വയകമാകനത്.       എനാല നാം വിശാലമായ ഈ പദതിെന ആശയെത പാര 

    മരയ നമസാരം എന കാടികടലില ഒതകി.    ഇബാഹീം തെന സനാനങളക 
    ോവണി മാതമല സവലാത് െചയനവരാകാന പാ൪തിചത്.  മറിച് അോദഹതിന 
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  ോവണിയം അോദഹം പാ൪തിച.    ഈ അധയായതിെല തെന 40 -  ാാമെത വച 

   നതില അോദഹതിെന പാ൪തന ഉദരികന.:-

ِء َعا ُد ّبْل  َق َت َو َنا  ّب ِتى َر ّي ُذّر َوِمْن  ِة  ِقيَم الّصلو ِني ُم ْل َع            َرّب اْج
“    റബി ഇജ്അലനീ മഖീമ അ-    സവലാതി വമിന ദര് രിയതീ" 

“   ഞങളെട രകിതാോവ ,      എെനയം എെന സനതികളില നിനം സവലാത് നട 
 പിലാകനവരാകി തീ൪ോകണോമ......”

       പവാചകനായ ഇബാഹീം തെന സനതികളില നിന മാതമല സവലാത് നി൪വ 
 ഹികനവെരയണാകിതീ൪കണെമന പാ൪തിചത്.  മറിച് അോദഹെതയം 

   സവലാത് സാപികനവനാകണെമനാണ് അോദഹം പാ൪തിചത്. പവാചക 
      നായ ഇബാഹീമിെന ദൗതയം െവറം നമസാരം നി൪വഹികലാെണന ബദിയള 

  ഏെതങിലം വയകി അംഗീകരികോമാ?.    തീ൪ചയായം അോദഹതിെന സനതി 
     കളെട ദൗതയവം സവലാതിെന സാപനമായിരന.    ൈദവീകമായ ഒര നിയമ 

  വയവസ ഇവിെട സാപികലായിരന.    അതാണ് നമെട പവാചകോനാടം കല 
പിചത്.
ًفا                                            ِني ِهيَم َح ْبَرا ِإ ّلَة  ُعوا ِم ِب ّت َفا
“     ഇതബിഊ മിലത ഇബാഹീമ ഹനീഫന"

“    നിങള ഇബാഹീമിന മാ൪ഗം പിനടരക"

      അതിന൪തം ഇബാഹീമിെന മഴവന ജീവിതവം പിനടരാനാണ് നമെട പവാച 
 കോനാട കലപികനത്.    ഇബാഹീമിെന പവ൪തനങള മഴവനം ,അോദഹതിന 

   മാ൪ഗ ോരഖയെമാെകയാണ് ഇവിെട ഉോദശം.  അലാെത നമസാരമല

    പവാചകനായ ഇബാഹീമിെന മാതകയിലായിരികണം അോദഹം പവ൪തിോക 
  ണത് എന സാരം.       അെതനെകാെണനാല എോപാെഴാെക ഇബാഹീം സവലാ 

  തിെന സാപനെതകറിച് സംസാരിചിടോണാ,   അോദഹം ൈദവീകമായ ഒര 
 പോദശെതകറിചം സംസാരിചിടണ്.    ഇബാഹീമിെന മാ൪ഗം പിനടരാന നബി 

    ോയാട കലപികോമാള ഇബാഹീമിെന പാത സവീകരികാോനാ,  അെലങില ഇബാ 
     ഹീമിെന ജാഗതയം അചടകവം പിനടരാോനാ ആണ് കലപികനത്.  ഈ അ 

   ധയായതില നാം പറഞ 37  ാാംവചനതിെല ِذي َزْرٍع ْيَر  َغ  (  ൈഗറ ദീയ൪ഇന) 
  എനതിന സാധാരണയായി "  കഷിയിലാത താഴര"    എനാണ് അ൪തം പറഞി 

ടളത്.       ജനവാസോമാ കഷിോയാ ഇലാത ഊഷരതാഴര എന അ൪തവം പരിഗ 
 ണികാറണ് .        എനിനാണ് ഇബാഹീം തെന സനതികെള അവിെട െകാണ വന 

താമസിപിചത്.?     ആരെട ഹദയെങളയാണ് അവരിോലക് തിരികാന ഇബാഹീം 
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      പവാചകനാരെട ദൗതയം എോപാഴം ൈദവീക കലപനകള നടപില വരതലാ 
 ണ് .      അതോപാെല ഒര മാതകാ സമഹെത ഉണാകിതീ൪കക എനതിോലകമാ 
    ണ് അവരെട ശദ അവ൪ തിരികക.     അങിെന അവ൪ ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദ 

  ശങള മോഖന സമാധാനവം,    സരകിതതവവം നിലനി൪തന ഒര പോദശതി 
   െന നി൪മാണവമാണ് അവരെട ലകയം.   അലാെത നമസരിപികലല .   ഇതരം 

      സമഹതിെന ഫലപദമായ പവ൪തനങളെട ഫലമായി അത് മനഷയ സമഹ 
   തിന ഗണപദമാെണന് അവ൪ െതളിയികന.   പവാചകനായ ഇബാഹീം നിറ 

        ോവറിയത് ആ ദൗതയമാണ് അോദഹം തെന സനതികെള ൈദവീകമായ മാ൪ഗ 
       നി൪ോദശം ലഭികന കാരയതില വനയമായ അെലങില ഊഷരമായ ഒര ജനത 

  യെട പോദശതാണ് താമസിപിചത്.  സമാധാന പ൪ണവം,   സമനവമായ ഒര സ 
  മഹെതയാണ് അവിെട സാപിചത്.    ഇോത ഉതരവാദിതവം തെനയാണ് നമെട 
   പവാചകനിലെട മഅമിനകളക് നലകിയതായി 31   ാാം വചനതില അലാഹ 

പറയനത്.

“           ഖല ലിഇബാദിയ അലദീന ആമന യഖീമ അസവലാത വ യനഫിഖ മിമാറസഖനാഹം സി൪റന വ 
         അലാനിയതന മിന ഖബി അന യഅതിയ യൗമനലാ ൈബഉന ഫീഹി വലാ ഗിലാലന"

“     എെന വിശവാസികളായ അടിമകോളാട നീ പറയക, സൗഹദോമാ,  ത൪കങോളാ ഇ 
      ലാത ഒര ദിവസം വരനതിനമമ് സവലാത് സാപികാനം ,  നാം നലകിയ 

     ആഹാരതില നിനം രഹസയമായം പരസയമായം നലകാനം ോവണി.”

       മന കഴിഞ വചനങളില നാം കണത് നമെട പവാചകോനാടം,പവാചകനായ 
 ഇബാഹീമിോനാടം ,  മഅമിനകോളാട് മഴവനായം,  ൈദവീക കലപനകളിലധിഷിത 

   മായ അചടകം പാലികാനം ,     മനഷയരെട നിലനിലിന ോവണി അലാഹ നലകി 
       യ ആഹാരം എലാവ൪കമായി തറന െവകാനം കലപികനതാണ് .

                      പവാചകനായ ശഐബിെന സവലാത്

        പവാചകനായ ശഐബിെന കാരയം പരിഗണികോമാള നമക ഇവിെട കറച 
 കാരയങള പറയാനണ്.  “  സവലാ "  എനതിെന അ൪തം,  ൈദവീക അചടകതി 
   നനസരിച് ശരിയായ പാതയിലെടയള പയാണതിനം,   നിരനരമായി ആ വഴിയി 

  ല നിലനിലകനതിനമാണ് പറയക.    നമെട ജീവിതതിെല ഓോരാ ോനാടതിലം 
    ൈദവീക നി൪ോദശങള ഉളെകാളകയം പവ൪തികകയം െചയക.   ഈ പവ൪
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       തനങളെട വിവിധ വശങളാണ് പവാചകനായ ശഐബിെന കഥയിലെട നമ 

 ക വയകമാകിതരനത്.     ഈ അനശവരമായ സതയം എങിെനയാണ് സറത 
   ഹദില വിവരികനത് എന കാണക.     ഹദ് ജനങളെട മമില സവലാതിെന ത 

     തവസംഹിത അവതരിപിചോപാള അവ൪ അതിെന തളികളയകയം ,എതി൪ക 
 കയം ,     ഹദ് അവതരിപിചതിന മറപടിയായിെകാണ് ഇങിെന പതികരികകയം 

െചയ:-

“            ഖാലയാശഐബഅസവലാതകതഅമറക അനതറക മാ യഅബദ ആബാഉനാ ഔഅനഫ് അല ഫീ 
        അംവാലിനാ മാ നശാഉ ഇനക ല അനതല ഹലീമ അ൪റശീദ് "

“  അവ൪ ോചാദിച.        ഓ ശഐബ് നിെന ഈ സവലാത് ആോണാ ഞങളെട പ൪വീ 
   ക൪ വണങിയിരന ൈദവങെള ഉോപകികവാനം,   ഞങളെട സമത് ഞങള 

   ആഗഹികനതോപാെല ചിലവഴികനത് ഒഴിവാകവാനം ,   നിോനാട കലപിക 
നത്?(11:87)
     ഈ വചനതില രണ ഉപാധികളാണ് പറയനത്.

1.  ആരാധന ഒഴിവാകാന
2.     സാമതിക കാരയങള സവലാതിെന കീഴില െകാണവരവാന.

       നമെട മമില വീണം ചില ോചാദയങള ഉയ൪ന വരന.അതായത്,നമസാരം
   സവലാതിന സമമായി നിലകനതാോണാ?   നമസാരം സാമതിക പശങെള 

 ോചാദയം െചയനോണാ?    സാമതിക വയവസിതിയിെല ഏത കാരയെതയാണ് 
  നമസാരം ോചാദയം െചയനത്?     അെലങില നമസാരം സാമതികമായ എന് ത 

 തവങളാണ് രപെപടതനത്?     ഇല ഇനെത നമസാരം മനഷയെന സാമതി 
   ക കാരയങളില ഇടെപടോന ഇല.     എനാല ഖ൪ആന പറഞ സവലാത് സാമ 

      തിക കാരയങളില മാതമല ജനങളെട എലാ പശങളിലം ഇടെപടനതാണ് 
.        അോപാള അവരെട സാമതിക പശങളില ഇടെപടതം ോചാദയം െചയതം ൈദ 

 വീക കലപനകളാണ്.       നമസാരമല എനത് ഉറപാണ്.

                         പവാചകനായ മസയെട സവലാത്  

 പവാചകനായ മസാ(അ)   ൈദവീക ദൗതയതിന ോവണിതിരെഞടകെപടകയം
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      ആദയമായി അോദഹതിന വഹ് യ് നലകകയം െചയ .  അങിെന അോദഹതിന 

  ആദയം നലകിയ കലപനയാണ്:-
ِرى                                                                ْك ِذ ِل َة  ِم الّصلو ِق َأ َو
“    അഖിമിസവലാത ലി ദിക് രീ"

“     എെന ഓ൪കനതിന ോവണി സവലാത് നടപിലാകക"(  തവാഹാ14)
 

       ഇവിെട സവലാതിന നമസാരം എന വിവ൪തനം െചയാല വരന അ൪തം:
                                                                                                         
 “    അലാഹവിെന ഓ൪മകോവണി നമസാരം നടപിലാകക"
                                                     

         ഈ ഒര സനിഗ ഘടതില സവലാതിന് ആചാര നമസാരം എന അ൪തം നല 
     കിയാല മസയെട ഏറവം മനിയ പരിഗണന എനിനായിരികം?   ഈ ആചാര 
 നമസാരം നി൪വഹികലായിരികമോലാ?     എനാല മസാ തെന ജനതെയ ഫോറാവ 

     യെട ഏകാധിപതയതില നിനം ോമാചിപിച ോശഷം ,   മസയെട കെടയള ആളക 
ള,         മെറാര സമഹം വിഗഹെത ആരാധികനതായി കണോപാള അവ൪കം 

     ഒര വിഗഹെത ചമചണാകി െകാടകാന മസോയാട് ആവശയെപട.  അവ൪ പറ 
 യനത ോനാക:-

َهٌة                                     ِل َءا ُهْم  َل َكَما  ًها  ِإل َنا  ّل َيا ُموَسى اْجعل  ُلوا  َقا
“          ”ഖാല യാ മസാ ഇജ് അലനാ ഇലാഹന കമാ ലഹം ആലിഹതന

“  അവ൪ പറഞ,       ഓ മസാ അവ൪ക വിഗഹങളളതോപാെല ഞങളകം ഒര വി 
  ”ഗഹം ഉണാകി തര (അല-  അഅറാഫ് 138)

       ഈ കാരയം ഒന ശദികക ഇോപാള തെന അവ൪ ആരാധിക-നമസാരം-ന 
       െണങില നമക വിശവസികാന പറാത ഒര കാരയെമനാെണനെവചാല അവ൪ 

      ഇോപാള തെന െചയെകാണിരികന അവരെട ആരാധനകള വിഗെത ആവ 
 ശയെപടക എനതായിരികിോല?     അവ൪ ഈ അസാധാരണമായ ആവശയം ഉനയിച 

         ത മാതമല ഇവിടെത പശം മറിച് മസാ അതിന വിരദമായ ഒര പതികരണമാ 
    ണ് നടതനത്എന കടി നാം മനസിലാകണം. .    പവാചകനായ മസോയാട് അോദ 

       ഹതിെന ജനത ഈ ആവശയം ഉനയിചോപാള അതിനപകരം നിങള ഇോപാള 
    തെന ഒര ആരാധനയിലാണോലാ എനല പറഞത്.   മസാ പറയനത ോനാക:-

ُلوَن                                                                                   َه َتْج ْوٌم  َق ُكْم  ّن ِإ َقاَل   
“    ഖാല ഇനകം ഖൗമന തജഹലന"

“   അോദഹം പറഞ :   നിങള വിവരമിലാത ജനങളാണ്"
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     ഈ വചനതിെന െവളിചതില സറത തവാഹയിെല 14  ാാമെത വചനതി 
        െല സവലാത് െചയാനള കലപനെയ നാം നമസാരമായി കണാല ഇോപാള മ 

      സയെട ജനത െചയെകാണിരികന ആരാധനക പകരം മെറാന ആവശയെപോട 
  ണ കാരയമില.     നിങള വിവരമിലാത ജനതയാെണന മസാ പതികരിോകണതം 

ഇല.    മസാ സാധാരണ നിലക "      നിങളക ഇോപാള തെന ആചാര നമസാരം എ 
  ന ഒര ആരാധനയണോലാ?”  എനായിരികം പതികരികക.   വഹ് യിെന ഒനാം 

      തിയതി തെന മസോയാട് ആചാര നമസാരം നി൪വഹികാനല കലപികെപടക.

        ൈദവീകമായ വഹ് യ് അവതരണതിെന ഒനാം തിയതി തെന നമസാരം കല 
    പിോകണതില കാരണം ആസമഹതിന ആരാധനയെട കറവലോലാ?  അവ൪ ഇ

  ോപാള നമസരിച നടകനവരോല?     അോപാള മസോയാട് ൈദവീക െവളിപാട് െകാട 
     ത ോശഷം സവലാത സാപികാന പറഞത് നമസരികാനല.   മറിച് ആ ൈദവീ 

     ക െവളിപാടിെന സാപനവം നടപില വരതലമാണ് ഉോദശം.  ഏെതാര വിഗഹാ 
   രാധനയം അറിവിലായയാെണനാണ് മസാ പഖയാപികനത്.   അോപാള നാം എ 

   ങിെന സവലാത് നമസാരമാെണന പറയം.?

      പവാചകനാരെട എലാ ദൗതയങെളയം ഉളെകാളന പദമാണ് സവലാത് എന 
ളത്.      ൈദവീകമായ െവളിപാടിെന അറിവ െതാട തടങി ,  ൈദവീക െവളിപാടന 

       സരിചള ഒര പോദശതിെന നിയനണം വെരയള കാരയങള ഈ സവലാത് 
    എന വിശാലമായ പദതിെന കീഴില വരന.

                      നമെട പവാചകന മഹമദി  (  അ  )   െന സവലാത്  

      നാം ഏെതാര വചനെതയം അതിെന സന൪ഭതിനനസരിച് പരിചിനനം നട 
  തിയാല തീ൪ചയായം "  ഇഖാമത് അ-  സവലാത് "   എനതെകാണ് ൈദവീക കല 

     പകളകനസരിചള ഒര സാമഹിക കമം സാപിെചടകലാണ് ഉോദശികനെത 
 ന ോബാധയമാകം.    ഒര ഉദാഹരണതിന് സറത അല-അനആമിെല71,72, വചന 

   ങളിെല വിധി ഒന ശദികക

َة ِقيُموا الّصلو َأ َأْن  َو َلِميَن  َعا ْل ِلَرّب ا ِلَم  ُنْس ِل َنا  ُأِمْر َو َدى  ُه َو ال ُه ِه  ّل َدى ال ُه ِإّن  ُقْل 
ُه ُقو ّت َوا
“     ഖല ഇന ഹദലാഹി ഹവ അല-        ഹദാ വ ഉമി൪നാ ലിനസിമ ലിറബില ആലമീന വഅനഅഖീമ അ-

 സവലാത വതഖഹ"

“         അലാഹവിെന മാ൪ഗ നി൪ോദശമാണ് യഥാ൪ത മാ൪ഗനി൪ോദശെമനം ഈ പ
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    പഞതിെന നാഥെന അനസരികാന നോമാട് കലപിചിടെണനം, സവലാത് 

 സാപികാനം ,"  തഖ് വ"    ”ഉളെകാളാനം നീ പറയക

    ഈ വചനങള ഒന ശദിക ;     പവാചകനിലെട ചില കലപനകളാണ് നമക ത 
രനത്.:--

1)   ഒനാമെത കലപനയില പറയനത്,    ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശമാണ് യ
    ഥാ൪ത മാ൪ഗ നി൪ോദശം എനളതാണ് .    അതിന൪തം വഹ് യ് എന 

     അളവ ോകാലിനപറം വരനെതാനം ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദങളെലനാ 
ണ്.

2)     രണാമെത കലപന പപഞതിെന നാഥെന അനസരികാനാണ്.അതി 
     ന൪തം പപഞതിെന നല നിലനിലപിന് ൈദവീക കലപനകളലാെത 
 മെറാനം അനസരിോകണതിെലനാണ്. 

                                            
3)     മനാമെത കലപന സവലാത് നടപില വരതാനാണ്

      4)     നാലാമെത കലപന അവെന നിയമങോളാടള മനകരതലം, ശദയം
           സവീകരികാനാണ്.

      ഇവിടെത ആദയ കലപന ൈദവീക കലപനകെളകറിചളള അവോബാധം ോനടാ 
നാണ്.      രണാമെത കലപനയാകെട അവ അനസരികക എനതായിരികണം ന 

  മെട ലകയെമനാണ് .    മനാമെത കലപന അവയെട പോയാഗവലകരണം. മ 
       നാമെത കലപന പാരമരയ നമസാരം ആകാന മാതം ൈദവീക കലപനക 

    എന പറി എനാണ് നമക ോചാദികാനളത്.    അോപാള യകിഭദമായ ഒര കമം 
 എന പറയനത്,      ആദയം ൈദവീക കലപനകെളകറിചള അവോബാധം ഉണാവ 

 ക ,      പിെന അനസരികാനള താലപരയം പിെന അവയെട പോയാഗവലകരണ 
 വം നടപാകലം.    നാലാമതായി വരനത് അനസരണോകട വരാതിരികാനായി 

"ശദയം.   അോങയറെത മനകരതലം എടകക. ”  ഇവിെട തഖ് വാ"   എന പറ 
  ഞതെകാണ് അ൪തമാകനത് "  ൈദവെത ോപടികക" എനല.  ഇതിെന മല 

അകരങളാണ്(و ق ى) എനളത്."  ോമാശമായ അവസാനോമാ,  ഫലോമാ ഉണാകാ 
 ”തിരികാന ശദികക .  അതെകാണ "  ഇതഖലാഹ "   എനത െകാണ് "നീഅലാ 

 ഹവിെന ോപടികക"  എനല അ൪തം.     മറിച് ൈദവെത ധികരികക മോഖന വി 
     പരീത ഫലം ഉണാകാെത സകികക എനാണ് അ൪തം.   ഒന കടി വയകമായി 

 പറഞാല "     ”ൈദവീക നിയമതില നിനം വയതിചലികാെത സകികക . ശ 
       ദാലവം മനകരതെലടകനവനമാകക എന അ൪തം മാറി അലാഹവിെന ഭയ
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       കക എന അ൪തെമടകോമാള സതയതില നാം െചയനത് ഖ൪ആനിെന ഭയ 

പാടിെനയം,     ഭീതിയെടയം ഒര ഗന മാകിമാറകയാണ് െചയനത്.  വളെര ലളിത 
  മായി പറഞാല "     ോമാശമായ ഒര അവസാനം ഒഴിവാകക "എനതാണ്അ൪തം.

       സവലാത് സാപികക എന പദം െകാണ് പവാചകനാരെട സമ൪ണമായ ോപാ 
  രാടമാണ് ഉോദശികനതം സചിപികനതം.  അവ സാപികാനം,നടപിലാകാനമ 

     ള കലപനെകാണ ഉദശികനത് ഒനാമതായി അവോബാധം ോനടക,  രണാമത് സ 
മ൪പികക,    പിെന അവ നടപില വരതക.  അലാെത നമസരികലല. പവാചക 

       നായ ഇബാഹീമിെന ദൗതയതില നാം ഈ ഒര മാതകയാണ് കാണനത്.സറ 
  ത അ൪റം 30-32   വചനങളില പരമകാരണികന പറയന.

                                                                                                 

“          ഫ അഖിം വജഹക ലിദീനി ഹനീഫന ഫിതവറതലാഹിലതീ ഫതവറനാസഅൈലഹാ ലാ തബീല ലി 
          ഗലകിലാ ദാലികദീനല ഖയിം വലാകിന അകറനാസി ലാ യഅലമന മനീബീന ഇൈലഹി വതഖഹ 

           വ അഖീമസവലാതവലാ തകന മിനല മശ് രികീന മിനലദീന ഫ൪റക ദീനഹം വകാന ശിയഅന കല 
   ഹിസബിന ബിമാ ലൈദഹിം ഫരിഹന"

       ഈ വചനങള മനസിലാകാന വലിയ ഒര ബദിയെട ഒനം ആവശയമില.വളെര 
     ലളിതവം ോന൪ക ോനോരയള വിശദീകരണവമാണ് ഈ വചനതില.മനഷയെന 

    ഒര പകതി നിയമതിന കീഴിലാണ് സഷികെപടിടളത്.  അതിന സമാനമാെയാ 
    ര നിയമം തെനയാണ് ൈദവീക പതയയശാസവം.     മനഷയന് അലാഹ എലാ ോയാ 

 ഗയതകളം നലകി.      ൈദവം അവെന പകതി നിയമങള ഒരികലം മാറകയില. പ 
      െക ഭരിഭാഗം ജനങളം അവെയ കറിച് അോബാധാവസയിലാണ് കഴിയനത്. 

      ൈദവീകമായ പകതി നിയമങെള നാം അനസരികകയാെണങില വളെര ശക 
   വം െചാവായതമായ ഒര പതയയശാസതിലാണ്(  ദീനല ഖയിം)  നാം എതിോച 

രനത്.     അതിെനയാണ് സവലാത് സാപികക എന പറയനത്.  നാം പങോച൪ 
 കനവരാകരെതനം കലപികന.    ഒനംകല൪താെത ആ ൈദവീക കലപനകള 
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  നടപാകലാണ് ഇഖാമത് അ-സവലാത്.      എോപാള മനഷയ൪ ആ ൈദവീക കല 

        പനകളില മായം ോച൪കനോവാ അോപാള അവ൪ വിവിധ പാ൪ടികളായി പിരി 
യന.   അത മനഷയ വിഭജനതിെലതിോചരന.    കടന വരന ഓോരാ തലമറകളം, 

      അഹങാരികളായ പണിതനാരം ോച൪ന് കടതല കടതല അസമതവങള സഷി 
കന.       ൈദവീക കലപനകളില നിനം അവ൪ ജനങെള അകറിെകാണിരിക 
ന.        മനഷയെര ഭിനമായ വഴികളിെലതികനതില അവ൪ സോനാഷം കെണ 

 തകയം െചയന.
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                               സവലാതിെന കടിോച൪കല  

      പവാചകനാ൪ അവരെട സമഹതില ൈദവീക കലപനകള നടപില വരതാ 
       ന ോവണി ഏെറടതിരന ോജാലിയാണ് പവാചകനാരെട സവലാത് എന െതളി 

യികെപട.   ഇതാണ് സവലാതിെന അനസത.    ഇനി നമക ആെരാെകയാണ് സവ 
   ലാത് നടപില വരതിയവ൪ എനം,   ആരാണ് അത് നഷെപടതികളഞവ൪ 

എനം,      ആരാണ് അതിോനാട് അവജ കാണിചെതനം വയകമായി പരിോശാധി 
കാം.

  സറത മ൪യമില 58     ാാം വചനതില മഹാനാരായ പവാചകനാെരകറിച പറ 
യന:
ُنوٍح َع  َنا َم ْل َوِمّمْن َحَم َءادَم  ِة  ّي ُذّر ّييَن ِمْن  ِب ّن ِهم ّمَن ال ْي َل َع ّلُه  َعَم ال ْن َأ ِذيَن  ّل ُأولئَك ا

َياُت َءا ِهْم  ْي َل َع َلى  ْت ُت َذا  ِإ َنا  ْي َب ِت ّواْج َنا  ْي َد َه َوِمّمْن  ِئيَل  ِإْسَرا َو ِهيَم  ْبَرا ِإ ِة  ّي ُذّر َوِمْن 

ّيا  ِك ُب َو ًدا  الّرْحماِن َخّروا ُسّج
“          ഉലാഇകലദീന അനഅമലാഹ അൈലഹിം മിനനബിയീന മിന ദര് രിയതിആദമ വമിമന ഹമലനാ മഅ 

             നഹിന വമിന ദര് രിയതി ഇബാഹീമ വ ഇസറാഈല വമിമന ഹദയാ വജതൈബനാ ഇദാ തത് ലാ അ 
     ൈല ഹിം ആയാതഅ൪റഹാനി ഗ൪റ സജദന വബകിയാ"

“     അവെരലാം അലാഹ അനഗഹിചിരന പവാചകനാരില െപടവരായിരന.   അ 
      തായത് ആദമിെന സനതികളില നിനം നഹിോനാെടാപം നാം വഹിചവരില 
      നിനം ഇബാഹീമിെനയം ഇസായീലിെനയം സനതികളില നിനം നാം മാ൪ഗം 

   നി൪ോദശികകയം െതാെരെഞടകകയം െചയവരില നിനമളവ൪.  അവ൪ക 
     നാം അ൪റഹാെന അടയാളവാകയങള ഓതിെകാടതാല കരയനവരം നമിക 

 നവരമായി അമരമായിരന.”

 ഇതിന വിരദമായിെകാണ്:-

ّيا َغ َقوَن  ْل َي َفَسوف  َواِت  َه ُعوا الّش َب ّت َوا َة  ُعوا الّصلو َأَضا ْلٌف  ِهْم َخ ِد ْع َب َلَف ِمن  َفَخ  
“      ഫഗലഫ മിന ബഅദിഹിം ഗലഫന അളാഊ അ-   സവലാത വതബഊ അ-      ശ ഹവാതി ഫസൗഫ യല 

 ഖൗന ഗയാ"
“     അനനരം അവരെട ോശഷം സവലാത് നഷെപടതി,   ഇചകെള പിനപറകയം

 െചയ പിനതട൪ചകാരണായി.    അവ൪ ഉടെന വിനാശം കാണനതാണ്"
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   ോനാക മഹാനാരായ പവാചകനാരെടയം ,   സതയെത പിനടരനവരെടയം ോശ 

  ഷം സവലാത് നഷെപടതിയം,    ഇചകളെട പിടിയില െപടവരം ഉണായി.സറത 
         മ൪യം മഴവന പരിോശാധിചാലം ഇന നാം െചയ ോപാരന ഈ പാരമരയ നമസാ 

    രം നി൪വഹിചിരന ഒര പവാചകെനോപാലം കാണില.   ഈ പവാചകനാോരാെട 
       ലാം കലപിച നമസാരമല നമെട സവലാത് എന സാപികാനാണ് മിഅറാജ് 
      എന ോപരില കെറ മതശികഥകള നാം െമനഞണാകിയിരികനത് .ൈദവീ 
       കമായ വിധികളെട നടപിലാകലാണ് നമക ആ സറതില കാണാന കഴിയന 

ത്.      പവാചകനാരെട ോശഷം വന അോയാഗയരം വിജാനികളമലാത പിനതല 
       മറകാ൪ ഈ മഹതായ ദൗതയെത പിറോകാട വലികകയാണ് െചയത്. അവ൪ 

     ൈപശാചിക ചിനകെള പിനടരകയം വയതയസ മതാചാരങള െകടിചമചണാ 
 കകയം െചയ.      എതമാതെമന പറഞാല യഥാ൪ത ൈദവീക കലപനകള മന 

       സിലാകാന ോപാലം കഴിയാത രപതിലൈദവീക കലപനകെള മാറി മറിച ക 
ളഞ.     ൈദവതിെന ോപരില ൈദവീക ഗനതിെന യാെതാരഅടിസാനവമിലാ 

   ത ഒരപാട് ആചാരങള നിലനി൪തിോപാന..   ഇനെത കാലത് മതതിെന 
     ോപരില ഒരപാട് ആചാരങള മാതമാണ് നിലനിലകനത്.  മതതിെന ോപരില 

  ജനങളെട ധനം അപഹരിെചടകകയാണിവ൪.   ഇെതലാം െചയനത് മതതിെന 
  ോപരിലള െമാല മാഫിയകളാണ്.   ഈ സമദായതിെന ആഴങളിോലകിറങിയിട 

   ണ് ഇവരെട അധികാരവം സവാധീനവം.

  ഈ അോയാഗയരായവെരകറിച് ,  സറത മ൪യമിലം,   ഇവരെട സവഭാവം സറത്
അല-       അഅറാഫിലം വിശദീകരിചെകാണ് അവ൪ ൈദവീക ഗനതിെന ോമല 

    കാണിച കടനകയറം എതമാതം ഉെണന വയകമാകന.  മതപരമായ കതകാ 
    വശെതകറിച് ൈദവീക വചനം പറഞ തരന.:-

ُلوَن ُقو َي َو َنى  ْد َل َذا ا َه َعَرَض  ُذوَن  ْأُخ َي َتاَب  ِك ْل ُثوا ا ِر َو ْلٌف  ِهْم َخ ِد ْع َب َلَف ِمْن  َفَخ

َنا َل َفُر  ْغ ُي َس
“         ഫഗലഫ മിനബഅദിഹിം ഗലഫന വരിസ അലകിതാബ യഅഗദന അറളഹാദല അദനാ വയഖലനസയഗ് 

 ഫറ ലനാ"
“      ഞങളെട െതറകെളലാം െപാറത തരെമന പറഞ െകാണം,  നിലവിലള താ 
   ഴ നിലവാരതിലള ോനടങള സവീകരിചെകാണം,   ോവദെത അനനരെമടത ഒ 
    ര തലമറ അവരെട ോശഷം വന.”     ഇവിെട അനനിരം എടതത് എനാെണന വ

 ളെര വയകമായി.
        അവരെട മറ ചില സവഭാവങള കടി വിശദീകരിച ോശഷം അലാഹ അവരിെലോവ 

    െറ ചിലരെട സവഭാവങള എടത പറയന.:-
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ِلِحيَن ْلُمْص َأْجَر ا ُع  ُنِضي ّنا ل  ِإ َة  َقاُموا الّصلو َأ َو َتاِب  ِك ْل ِبا ُكوَن  ُيَمّس ِذيَن  ّل َوا  
“       വലദീന യമസികന ബില കിതാബി വ അഖാമ അ-      സവലാത ഇനാ ലാ നളീഉ അജറല മസവിഹീന" 

“       ഗനം മറെക പിടികകയം സവലാത് സാപികകയം െചയവരാോരാ അതരം 
    പരിഷ൪താകളെട പതിഫലം നാം പാഴാകകയില.(അഅറാഫ്170)

                                                                                                               
    ആരാണ് ൈദവതിെന ഗനം മറെക പിടികനവ൪,   തീ൪ചയായം അവ൪ ൈദവ 

    തിെന ഗനം മറെക പിടികന പരിഷ൪താകളായിരികം.  എനായാലം അവ൪ 
     ൈദവീക െവളിപാടിെന നിരനരമായി മറെക പിടിച ജീവികകയം,  അത് നടപില 

 വരതകയം െചയം.       എനാല മറ ചില ജനങള അലങാരതിന മാതം ഗനം 
 അവലംഭികകയം ,       അതിെല ഒനം നടപിലാകകയം ഇല എന മാതമല അവ൪ 

    സവയം അത് പവ൪തിമണലതില െകാണവരികയം ഇല.   അത് തെന ജീവിത 
ോരഖയാകകയമില.       അോപാള ഗനെത മറക പിടികക എന പറഞാല ൈക 

  െകാണ് മറെക പിടികലല.      ഏെതാര ഗനം മറെക പിടികക എന പറഞാലം 
      അതിെല കാരയങള പവ൪തനതില െകാണ വരിക എനതാണ് .അതെകാണ 

    ഈ കലപനക ോശഷം വന "  യഖീമന അ-സവലാത"    എന കലപനെകാണ് 
     നമെട പവ൪തിമണലതില െകാണവന കാരയങളെട സാപനവം , നടപില 

    വരതലമാണ് എനതില സംശയോമ ഇല.ّ   ഒനകടി വയകമാകിയാല "യമസി 
 കന ബിലകിതാബി"      എന പറഞാല ഗനതിെല കാരയങള മറെക പിടിച 

ജീവികക. "  യഖീമന അ-സവലാത"      എന പറഞാല അതിെല കാരയങള സമ 
 ഹതില സാപികക.     ോവദകാെര സംബനിച് അലാഹ വിശദീകരിചോപാള ഇ 

      ോത െനഗറീവ് പവ൪തനങളാണ് അവരില നിനം ഉണായെതന പറയന.:-

“             ഖല മന അനസലല കിതാബ അലദീ ജാഅ ബിഹീ മസാ നറന വഹദന ലിനാസി തജ്അലനഹ ഖറാതവീ 
            സ തബനഹാ വ തഗഫന കസീറന വ ഉലിംതംമാലം തഅലമ അനതം വലാ ആബാഉകം ഖലിലാഹ സമ 

   ദ൪ഹം ഫീ ഗൗളിഹിം യലഅബന"

“  നീ പറയക:      ഒര പകാശവം മനഷയ൪കെളാര മാ൪ഗ നി൪ോദശവമായി മസാ
     െകാണ വനതം നിങള ചില കഷങളാകി െവളിെപടതനതം,  അധികവം നി 

      ങള മറച െവകനതമായ ആ ഗനം ഇറകിയത് ആരാണ്?.  നിങളകം നിങ 
    ളെട പിതാകളകം അറിയാതിരനത് നിങളക പഠിപികെപടിടമണോലാ?നീ 

പറയക,"  അലാഹ "      എനിട് നീ അവെര അവരെട ചീതമാ൪ഗതില വിോടക 



ക"(6:91)                                                                                                      36
       ഇതിന ോനെര വിപരീതമായി മഅമിനകളെട ജീവിത വഴി എനാെണന വയകമാ 
 കനത കാണക:--

                                                                                                          
 “            വഹാദാ കിതാബന അനസലനാഹ മബാറകന മസവദിഖലദീ ൈബന യദയഹി വലി തനദിറ ഉമല ഖറാ 

              വമന ഹൗലഹാ വലദീന യഅമിനന ബില ആഖിറതി യഅമിനന ബിഹീ വഹം അലാ സവലാതി ഹിം 
യഹാഫിളന"

“     ഈ അനഗഹീത ഗനം ഇറകിയതം നാമാണ്.    അതിെന മമിലള ഒനിെന സ 
     തയെപടതനതം നീ അത മോഖന ഉമല -    ഖറായിെല ജനങെളയം അതിെന ചറ 
    പാടിലളവെരയം മനറിയിപ നലോകണതിനം ോവണിയമള ോവദമാകന. അനയ 

    ദിനതില വിശവസികനവ൪ ആ ഗനതില വിശവസികന.   അവ൪ അവരെട 
  സവലാതിെന കാതസകികകയം െചയം.”(6:92)

      നാം മകളില പറഞ സറത മ൪യമിെല ആയതം,അല-അഅറാഫിെലയംഅല 
-       അനആമിെലയം ആയതകളം ശദിച പഠിചാല പവാചകനാരം ,  മഅ മിനക 

  ളം എനാണ് െചയെതനം,    പിനതലമറക അവ൪ എനാണ് ൈകമാറിയരനെത 
നം,       എനിട ആ പിനതലമറ എനാണ് പാഴാകകയം മായം ോച൪കകയം,  നഷ് ട 

  െപടതികളയകയം െചയെതന ോബാധയമാകം.     നാം ഇന െചയ ോപാരന നമ 
സാരമാോണാ,     അതല ൈദവീക ോവദതിെന സാപനമാോണാ അെതന്.ൈദവീക 

            മതതില മായം ോച൪കക എന പ൪വീക മത ോനതാകനാ൪ െചയ അോത 
   കറം തെനയാണ് നമളം െചയെകാണിരികനത്.   ൈദവീക കലപനകളക കീഴി 

      ല നിതിയില അധിഷിതമായ സമനമായ ഒര സമഹമാണ് ഉണാോകണത്. അവ 
     ൪ മനഷയരെട അവകാശങള വാതിലപടിയില െകാണ ോപായിനലകം.  ഈ ഒര 

     വീകണെത നാം െവറം ആചാര നമസാരമാകിതീ൪ത .   ഈ നമസാരം െകാ 
  ണ് െചയനവനം ഗണമില.  സമഹതിനം ആവശയമില.   അലാഹവിന ോവോണാ 

എനറിയില.       ഈ ആചാര നമസാരതിെന പകടനതിന നാം കാണികന താല 
       രയതിെന ഒരംശംോപാലം മറളവരെട അവകാശങള നാം നമെട കാല കീഴിലി 

    ട് ചവിടി അരകോമാള കാണികനില.    എനിനധികം പറയന താടി െവകാന 
      കാണികന ആോവശതിെന ഒരംശെമങിലം ഇവ൪ ഖ൪ആനിോനാടം അതിെല മ 
  ലയങോളാടം കാണിചിരെനങില !!    ഇത െകാണ തെനയാണ് മനഷയാവകാശങള 

      െട ധവംസനം മസിം രാജയങളില ഏറവം കടതലായി നടകനതം. 
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                                       അധയായം മാഇദ  
             ൈദവീക കലനകളെട െവളിെപടതലം പഖയാപനവം അത് നടപാകാനള 

       അോങയറെത ശമവം നടതക എന സവലാതിെന െതറായ രപതില വയാ 
   ഖയാനികാന എങിെനയാണ് നമക് കഴിഞത്.  സാമഹിക പോരാഗതികോവണി 

    അതിെന ഔോദയഗികമായ നടപില വരതലാണ് ോവണത്.  ൈദവീക ഗനെത 
        മറെക പിടികന വിശവാസികളക് അതിെന സംരകണം മാതമല അതിെന 

 പവ൪തനരംഗത് െകാണവരലം,    അത സമഹതില നടപിലാകാനള നിരനര 
 ോപാരാടവം ഉണാവണം.      അോപാോഴ അത നടപാകിെകാണ് അവ൪ക് വിജയികാ 

 ന കഴിയ.      സറതല മാഇദഇെല ചില വചനങള നമക പരിോശാധികാം. അലാ 
 ഹ പറയന.

“        ഇനമാ വലിയകമലാഹ വറസലഹ വ ലദീന ആമന അലദീന .    യഖീമന സവലാത വ യഅതനസകാത 
 വഹം റാകിഊന"

“    നിങളെട രകാധികാരി അലാഹ മാതമാകന.   അവെന ദതനം സവലാതിെന 
സാപികകയം,  സകാതിോനാട സഹകരികകയം,   സമ൪പികകയം െചയന വി 

 ശവാസികളാോരാ അവരം.”
       വിശവാസികളെട മന സവഭാവങളാണ് അലാഹ പോതയകമായി എടത പറയന 
ത്.
  1)  സവലാതിെന സാപനം
  2)  പോരാഗതിയം ,   വള൪ചയം നലകന ോജാലി.(സകാത്)
  3)   അവനോവണി വീണം കനിയക.

         ഈ ആയതിെല ഇഖാമത് സവലാത െകാണ് ഇന നാം െചയെകാണിരിക 
         ന ആചാര നമസാരം നി൪വഹികകയം െചയക എന അ൪തമാണ് നാം നല 

    കനെതങില ആശയകഴപെതയം വിവാദങെളയമാണ് നാം അഭിമഖീകരിോക
  ണി വരിക .      ത൪കതിന ോവണി ഒരാള പാരമരയ നമസാരം നി൪വഹികലാണ് 
    ഈ വചനതിെന അ൪തം എന സങലപികക.   ഇവിെട വിശദീകരികെപട ന 

    മസാരതില എതോയാ പാവശയം അവന "റകഅ" െചയെകാോണയിരികന. പി 
    െന ഒരികലം നിറതാത എന് " റകഅ"   ആണ് വിശവാസികള െചോയണത്.?

 അോപാള "   വീണം അവനോവണി കമിടക"    എന പറഞത െകാണ് എനാണ് 
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       ൈദവീക കലനകള നടപിലാകക എന അടിസാന ലകയെതയാണ് നാം 
"   ഇഖാമത സവലാത "     െകാണ ഉോദശികനെതങില ഇവിെട ഒര ത൪കതിെന 

    ോയാ വിവാദതിോനോയാ ആവശയകത നാം കാണനില.  തീ൪ചയായം വിശവാസിക 
        ള ൈദവീക കലപനകള സാപികക എന ലകയതില മാതം അവരെട ോജാ 
        ലി നി൪താന പാടിെലനം ഈ വയവസിതിയെട കീഴില വരന എലാ ൈദവീക 

     നി൪ോദശങെളയം അനസരികനവരം ശദാലകളം ആവക എനതകടി അവര 
  െട കടമയാെണനം വരന.     അതായത് ഇഖാമതസവലാത് അഥവാ ൈദവീക ക 

     ലനകളെട സാപനോതാടകടി സാംസാരിക അചടകം പാലികകയം അവെന 
    കലപനകളക നിരനരമായി വണങി അനസരിച (റകഅ)  ജീവികകയം െചയ 

ക.    അലാെത ആചാര നമസാരം അനഷികക,  കമിട സകാതെകാടകക, അെല 
   ങില ആചാര നമസാരം നി൪വഹികക,     സകാത് െകാടകക വീണം കമിടക എ 

 െനാനമല അ൪തം.

            സറതല ബഖറ 43      ാാം വചനതില ഇതിനസമാനമായ ഒര വചനം കടി 
   വനത് നമക് ഒന പരിോശാധികാം.

 
ِعين                         ِك َع الّرا ُعوا َم َك َواْر َة  َكو ُتوا الّز َءا َو َة  ِقيُموا الّصلو َأ َو
“  വ അഖീമ-     സവലാത വ ആതസകാത വ൪കഊ മഅ൪റാകിഈന"

  
       ഈ വചനതിലം സവലാതിെന സാപനതിനം സകാത് നലകിയതിനം ോശ 
       ഷം അലാഹവിന അനസരികനവരെട അെലങില റകഅ െചയനവരെട കെട 

  കമിടാന അലാഹ കലപികന.   ൈദവീക കലപനകളെട സാപനതിലെടയ 
    ള അചടകം നിലനി൪തലാണ് ഇവിെട അ൪തമാകനത്.  അലാെത നമസരിക 

   കയം ആ നമസാരതില "റകഅ"    െചയതിന പറെമ വീണം റകഅെചയാനല. ഒര 
      മഅമിന എോപാഴം ൈദവീക കലപനയിലെടയള അചടകം സാപികാന തയാ 
 റളവനം താലപരയമളവനമായിരികം.   ഈ അചടകതിെന സംസാപനതില 

       െട സംസാര സമനമായ ഒര സമഹെത അവന ഉണാകകയം െചയന. അങി 
       െന അനസരിച ജീവികന സമഹതിെന കെട അനസരിച കഴിയാനാണ് അലാ 
 ഹ കലപികനത്.       അലാെത നമസരികക അതില തെന യോഥഷം റകഉം സജ 
  ദം െചയക ,   പിെന സകാത് െകാടകക,    പിെനയം കമിടനവെര കെട കമിടക 

  എെനാനമല ഇവിെട ഉോദശികനത്.
        
                      െചറിയ ഒര ച൪ചക ോശഷം നമക വീണം നമെട യഥാ൪ത വിഷ 

 യതിോലക തിരിചോപാകാം.  മാഇദ 56    ാാം വചനതില വിശവാസികളെട രകാ
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      ധികാരികള അലാഹവം അവെന ദതനാരം മറ വിശവാസികളമാെണന പറഞ 

 ോശഷം പറയന.
  
ُبون                 َغال ْل ِه هُم ا ّل ِإّن ِحْزَب ال َف ُنوا  َءاَم ِذيَن  ّل َوا َلُه  َوَرُسو ّلَه  َوّل ال َت َي َوَمْن 

“         വമന യതവലലാഹ വ റസലഹ വലദീന ആമന ഫഇനലാഹ ഹമല ഖാലിബന"
                                                                                                                                     

       ഈ വചനതില ആര് അലാഹവിോനയം അവെന ദതോനയം വിശവാസികെളയം 
      മിതമാകനോവാ അവെരയാണ് അലാഹവിെന പാ൪ടി എന അലാഹ വിളിചി 

രികനത്.     ഇതിനോശഷമാണ് ആെര നാം മിതമാകരെതനം,  അതിെന കാരണ 
 െമനാെണനം വിശദമാകനത്.:-

“           യാ അയഹലദീന ആമന ലാതതഹിദലദീന ഇതഹദ ദീനകം ഹസവന വ ലഇബന മിനലദീന ഊതല 
         കിതാബ മിന ഖബികം വലകഫഫാറ അവ് ലിയാഅ വതഖലാഹ ഇന കനതം മഅാ്മിനീന"

       ോനാക ഇവിെട ോവദകാരില നിന ഒര കടെര നമെട സഹതകളാകനതിെന 
 അലാഹ വിലകന.       അവ൪ നിെന പതയയശാസെത ഒര സമയം ോപാകിനം പ 

രിഹാസതിനമാകിതീ൪തിരികകയാണ്.    അടത വചനതില അവ൪ സമയം 
     ോപാകിനം തമാശയായം എടതിരികനത് എനാെണന വയകമാകന

 “          ഇദാ നാദയം ഇലസവലാതി തഹദഹാ ഹസവന വലഇബന ദാലിക ബി അനഹം ഖൗമനയഅഖിലന

    ഇോപാള കാരയം വളെര വയകമായി.    അതായത് ോവദകാരില ചിലരം ,അവിശവാ 
      സികളം വിശവാസികളെട പതയയശാസെത ഒര കളിതമാശയായം സമയം ോപാ 

 കായം എടത.         അവെര ആ ൈദവീക ആശയവമായി ോചരാനം അടകാനം ക 
     ണിചോപാള അതിെന അവ൪ പരിഹസികകയം തമാശയായി എടകകയംെചയ.

    അമതിോയഴാം വചനതില പതയയശാസം(ദീന)    എന പറഞ അോത സാന 
   തതെനയാണ് ഈ വചനതില "അസവലാതി"     ോലക് വിളിചാല എന പറ 

ഞത്.
        ഈ വചനതില എലാ ോവദകാോരയം ശതകളായി കാണണെമന വിശദീകരി
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     കക വഴി വളെര വയകമായ ദ൪വയാഖയാനമാണ് നടതിയിടളത്.  ഈ വചനതി 

     ല ോവദകാെര മഴവനായം ഉളെകാളിചെകാണല അലാഹ പറയനത്.  ഈ ൈദ 
       വീക ആശയതിന എതിരായി പവ൪തികന കറച ോവദകാെര മാതെമ ഇവി 

  െട അലാഹ പറഞിെടാള.     കാരണം ഈ പതയയശാസം അവരെട താലരയങള 
 ക എതിരാെണനളതാണ്.     അതെകാണ തെനയാണ് ഈ ൈദവീക അചടക 

    െതയം അതില വിശവസികനവെരയം പരിഹസികനവെര മിതകളാോകണ 
   തില എന അലാഹ പറഞത്.   വിശവാസികളെട സവലാതിെന പരിഹസികക 
   എന പറഞാല അവരെട നമസാരെതയല.   മറിച് അവരെട പതയയശാസെത 
 യാണ് ഉോദശം.        
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                    നമക് ോനരിട് സറതല ജമഅയില പറയന കാരയങളിോലക ോപാകാം 
.        സവലാതിെന അ൪തം ആചാര നമസാരം എന അ൪തം നലിയാല സവലാത് 

   എന പദതിെന അ൪തം വയകമാകകയില.   അെലങില ഏതാനം ആചാരാനഷാ 
    നങളകല സവലാത് എന പദം ഉപോയാഗികനത്.   ഈ അധയായതിെല "ഇദാ 

        ” നദിയ ലിസവലാതി മിന യൗമില ജമഅഃ ഫസ്ഔ ഇലാ ദിക് രിലാഹി (സോമ 
     ളന ദിവസതില സവലാതിന വിളികെപടാല അലാഹവിെന അനസരണതിന് 

 നനായി പരിശമികക)       എന പറഞ വചനം നമെകാന നനായി പഠികല 
അതയാവശയമാണ്.

            ഈ പപഞതിെല ആെരലാമാണ് തസബീഹ് എന കതയം നി൪വഹികന 
      ത് എന വിശദീകരിചെകാണാണ് സറതല ജമഅ തടങനത തെന.

“          യസബിഹ ലിലാഹി മാഫിസമാവാതി വമാ ഫില അ൪ളി അലമലികില ഖദസില അസീസില ഹകീം"

“   ആകാശങളിലം ഭമിയിലളതെമലാം അതയനതനം,  പരമ പരിശദനം,പതാപ 
വാനം,    യകിജനമായ അലാഹവിന "തസബീഹ്" െചയെകാണിരികന.”
      

   ൈദവതിന ോലാകം മഴവന "തസബീഹ"    െചാലന എന പറഞതിെന അ൪
തെമനാണ്?.     ോലാകത് ഏെതങിലം വസകള ജപമാലെയടത് "സബഹാനലാ 

 സബഹാനലാ "      എന ഉരവിടെകാണ് തസബീഹ െചാലനതായി നാം കണിടില 
  അങിെന ആരം അവകാശെപടനമില..    എനാല പപഞതിെല അണ െതാട് 

      ഏറവം വലിയ വസകള വെര അലാഹവിെന നിയമങളകനസതമായി നിരന 
  രം പവ൪തിചെകാണിരികകയാണ് .    അോപാള തസബീഹിെന അടിസാന ആ 

     ശയം എന പറയനത് ൈദവീക നിയമങളകനസതമായി നിലനിലകകയം 
   അതിനനസരിച് പവ൪തികകയം െചയക എനതാണ്.  ൈദവീക കലപനകള 

       കനസതമായിടാണ് ഈ പപഞതിെല സ൪വ വസകളം ചലികനതം നിലനി 
ലകനതം.     ഇനി രണാമെത വചനം ോനാകക
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“            ഹവലദീ ബഅസ ഫില ഉമിയീന റസലന മിനഹം യത് ല അൈലഹിം ആയാതിഹീ വ യസകീഹിം

          വയഅലിമഹമല കിതാബ വല ഹികത വ ഇന കാന മിനഖബ ലഫീ ളലാലില മബീന"

      അോറബയയിെല ജനങെള ൈദവീക കലപനകളകകീഴില െകാണ വരനതിന 
        ോവണി ൈദവീക കലപനകളം നി൪ോദശങളം െകാണ് ഒര ദതെന അവ൪ക് നി 

ോയാഗിച.        അോദഹം ഈ ൈദവീക കലപനകള മോഖന ആ സമഹെത അവരെട 
     പഴയ വിശവാസങളില നിനം സിദാനങളില നിനം ഉയ൪തിെകാണവരിക 

     യം ൈദവീക മാ൪ഗനി൪ോദശങളം കലപനകളം നലകകയം െചയ.  അോപാള പ 
       പഞതിെല ഓോരാ അണവം അവ൪ക ലഭിച മാ൪ഗ നി൪ോദശങളനസരിച തസ് 

       ബീഹ് െചയോമാള മനഷയരാകെട അവ൪ക കിടിയ ഗനങള മോഖനയാണ് അ 
 ത െചയെകാണിരികനത്.    അവെര സംസരികാനം ഉയ൪തിെകാണവരാനം ഒര 

     പവാചകെന നിയമിചതിലെട അലാഹ അവെര അനഗഹിചിരികകയാണ് .അതാ 
 ണ്അലാഹ പറയനത്.:-

“      വ ആഖരീന മിനഹം ലമാ യലഹക ബിഹിം,    വ ഹവല അസീസല ഹകീം.    ദാലിക ഫള് ലളാഹി യഅ 
       തീഹി മന യഷാഉ വലാഹ ദല ഫള് ലില അളീം"

“       അവരില നിന തങോളാട ോചരാതിരന മറ ചിലെരയം ഉയ൪െതഴോനലപിച 
വന,    അവന പതാപിയം യകിമാനമാണ്.   അത് അലാഹവിെന അനഗഹമാണ്. 

   അത് ഉോദശികനവ൪ക അവന നലകകയാണ്,   അലാഹ മഹതായ അനഗഹവാ 
നാണോലാ?”
        തസബീഹിെനകറിചം ഗനെതകറിചം പറഞോശഷം ോവദകാരെട ഒര

  ഉദാഹരണം കടി പറയന..     അതായത് ോവദകാ൪ക് തൗറാത് നലകിയിടം അ
 വ൪ ,       ഒര കഴത അതിെന പറകില ഏടകള ചമനതോപാെലയാണ് ോവദോതാട്

  െചയത് എനം പറയന.      തീ൪ചയായം ഇന ോലാകം ൈദവീക വചനങോളാട ഈ 
  ഒര സമീപനമാണ് സവീകരികനത്.

“           മഥലലദീന ഹമിലതൗറാത സമ ലം യഹിലഹാ കമഥലില ഹിമാറ യഹില അസാറന ബിഅസ മഥ
             ലല ഖൗമിലദീന കദബ ബി ആയാതിലാഹി വലാഹ ല് യഹദില ഖൗമ ളാലിമീന ഖല യാ അയഹല
             ദീന ഹാദ ഇന സഅമ് തം അനകം ഔലിയായ ലിലാഹി മിന ദനിനാസി ഫതമനവല മൗത ഇന ക
          നം സവാദിഖീന വലാ യതമനൗനഹ അബദന ബിമാ ഖദമത് അയദീഹിം വലാഹ അലീമന ബിളാലി

മീന"

“       തൗറാത് ഏലപികെപടകയം പിനീട് അത് ഏലകാതിരികകയം െചയവര
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       െട അവസ മഹാഗനങള വഹികന കഴതയെട അവസ ോപാെലയാണ് അലാ 

     ഹവിെന വചനങള നിോഷധിചവരെട അവസ എതോയാ ോമാശമാണ്. അലാഹ 
  അതികമികളായ ജനതെയ സനമാ൪ഗികളാകനവനമല.    “  നീ പറയക ോഹ ജദ 

ോര,        മനഷയെര കടാെത നിങള തെനയാണ് അലാഹവിെന മിതങെളന വാദി 
     കനെവങില നിങള സതയവാദികളാെണങില മരണെത നിങെളാന െകാതി 

 കവീന "       എനാല അവ൪ മമ പവ൪തിചെവചത നിമിതം അവ൪ ഒരികലം 
 അത് െകാതികകയില.       അകമിെളകറിച അലാഹ നനായി അറിയനവനാണ 

ോലാ?”
        ജദരെട ഉദാഹരണം പറഞ ോശഷം ഒരികലകടി അലാഹ വിശവാസികളിോല 

    ക തിരിഞെകാണ് അഭിസംോബാധന െചയന.:--

 “             യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാ നദിയ ലിസവലാതി മിന യൗമില ജമഅഃഫസ്ഔ ഇലാ ദിക് രിലാഹി വ 
     ദറല ൈബഅ ദാലികം ൈഖറലകം ഇനകനതം തഅലമന"

“        ഓ വിശവാസികെള നിങള സോമളന ദിവസം വിളികെപടാല ൈദവതിെന ദി 
 കറിനോവണി "  നിങള സഅയ്"  െചയക (    സഅയ് എന പറഞാല അദവാനിക 

ക.പരിശമികക,   ചറം ഓടക എെനാെകയാണ്)   നിങളെട കചവടം ഉോപകിക 
 കയം െചയക.     നിങള അതിെന സതെയകറിച് അറിയനവരാെണങില അതാ 

  ണ് നിങളക നലത്" .  സഅയ്(ْعْي (َس     എനത് ഇന നാം നമസാരതിന ോപാക 
 ന രീതികല.     നലവണം അദവാനികകയം പരിശമികകയം െചയനതിനാണ് 
   ഈ പദം സാധാരണ ഉപോയാഗികാറളത്.

 
       ഇവിെട വിശവാസികോളാട് ഈ വചനങളിലെട നി൪ോദശികനത് അവരെട മന 

     ോജാലികെളാെക ഒഴിവാകി ഒര ലകയതിന ോവണി സോമളികാനാണ്. അങി 
      െന എോപാഴാോണാ സവലാത് അംഗീകരികനത് അതായത് ൈദവീക കലപന 

 കളകനസരിചള തീരമാനം(ُقِضَي  decision)    ഉണാകനത് അോപാള ഭമിയില 
     പരകകയം അലാഹവിെന കലപനകെളകറിച ധാരാളമായി ഓ൪കകയം െചയ 

       നതിലെട ഉനതവം ോകമകരവമായ ഒര സമഹമായിതീരാനം നിങളക സാ 
   ധികം എനമാണ് അലാഹ പറയനത്.

       ദയവ െചയ് അടത വചനം കടി ഒന ശദിച പഠികക.  അലാഹ പറയന:--
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“                 വ ഇദാ റഅഔ തിജാറതന ഔ ലഹ് വന ഇനഫള ഇലയഹാ വ തറകക ഖായിമന ഖല മാ ഇനദലാ ഹി 
       ൈഖറന മിനലഹ് വി വ മിനതിജാറതി വലാഹ ൈഖറ൪റാസിഖീന"

“        അവ൪ വല കചവടോമാ വിോനാദോമാ കണാല നിെന നിലനവനായി ഉോപകിച 
  അതിോലക ഒഴകകയം െചയന.    നീ പറയക അലാഹവിങലളത കചവടോതകാ 

  ളം വിോനാദോതകാളം ഉതമമാണ്.   അലാഹ ദാതാകളില ഉതമനമാണ്"

      ഇവിെട നമസാരമാണ് സവലാതെകാണ ഉോദശെമങില നമക വിശവസികാന ക 
  ഴിയാത ോലാക െപാളതരമാണത്.     ഒര രണ മിനിറിനോവണി വല വിോനാദോമാ 

      കചവടോമാ കാണോമാോഴകം നബിെയ നമസാരതില അോദഹതിെന അനചര 
  നാ൪ ഇോടചോപായി എനത്.      ഈ കാലഘടതില നമെട യവതലമറ ോപാലം ഈ 

 രപതില പവ൪തികില.      വളെര പധാനെപട വല കികറ മലസരവം നടകന 
       സമയത് ജമഅ നമസാരതിന ബാങ ോകടാല നമസാരതിന ഓടിവന് പെങ 

    ടത ോപാകനതായി നമക കാണാന കഴിയം.   പിെന എങിെനയാണ് പവാചക 
      നായ മഹമദ നബിെയ നമസാതില ഒറകിോടചെകാണ് അോദഹതിെന അനച 
    രനാ൪ ഓടിോപായി എന പറഞാല വിശവസികക?

              ഇവിെട മീറിംഗ് സംഘടിപികെപടിരികനത് നമസാരതിന ോവണിയല .
  അതല ഇവിെട ഉോദശികനത്.    അതായത് സവലാതിെന സാപനമാണ് ഉോദശം. 

   ൈദവീകമായ ശികണമാണ് ഇവിെട ഉോദശികനത്. .  ഇവിെട "  ഇദാ ഖളിയതി 
സവലാത"(َيِت الّصلوة ُقِض َذا  ِإ )  എന പറഞാല"  സവലാത് തീരമാനികെപടാ 
ല"(decided) എനാണ്.      ഖളിയ എന പദതിനാണ് തീരമാനം എന അ൪തം 

 നാം നലകിയിടളത്.       ഖ൪ആനിലം ഭാഷയിലം ഈ പദം വന സലങള ഒന 
പരിോശാധികക.       ഖളിയ എന പദം ക൪മണി പോയാഗമാണ് (passive verb) അ 

     തായത് നിങള നമസരിച കഴിഞാല َة). ُتُم الّصلو ْي َقَض َذا ِإ َف )   എനാണ് അെല 
 ങില പറയക.    ഇവിെട സവലാത് എന പദം(    നായിബ് ഫാഇല് َفاِعل ِئب  َنا ) ആ 

ണ്.             ഈ കാരണതാല ചില മീറിങകളില ചിലോപാള മണികറകള നീണ 
ോപാകകയം,     ചില അനചരനാ൪ വരാതിരികകയം െചയാം. .  അതെകാണാണ് നി 

     ങളെട കചവടോതകാളം വിോനാദതിന സമയം കളയനതിോനകാളം പധാന 
    െപടതാണ് ഈ മീറിങ് എനാണ് വയകമാകനത്.   ഇവിെട സവലാതിന് നമസാ 

        രം എന അ൪തം നലിയാല സവലാതിെന വികതമയി ചിതീകരികകയാണ് 
െചയനത്.    ൈദവീക ശികണമാണ് ഇവിെട ഉോദശം.   ഈ അധയായതിെന രത 

    ചരകം ഒനകടി നമക ോനാകാം.
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          ഈ പബഞതിെല സ൪വവസകളെടയം "തസബീഹ്"   വിവരിച ോശഷം പ 

  വാചകെന ഉതരവാദിതവം വിവരികന.    അതായത് ൈദവീക കലപനകളെട അ 
ദയാപനവം,     ൈദവീക കലപനകള മോഖനയള സംസരണവമാണ് വിവരികനത് 
.       ൈദവീക കലനകെള െതറായ രീതിയില സമീപികകയം അതിെന തളികളയ 

      കയം െചയ ഒര സമഹതിെന ഉദാഹരണവം എടത പറഞ.  അതിന ോശഷം 
    വിശവാസികോളാട് സവലാതിന വിളികെപടാല കചവടം ഒഴിവാകാനം,ൈദവീക 

   കലപനളെട സാപനതിനോവണി പരിശമികവാനം ഉപോദശികന.
                                                                                                       
           സവലാതിനോവണി അവെര കണികോമാള ആ സവലാത് തെനയാണ് പ 

     പഞതിെല സ൪വ വസകളം ജീവജാലങളം െചയെകാണിരികനെതനം ,ോവദ 
     കാോരാട് തൗറാതില ഇത തെനയാണ് ആവശയെപടിരനെതനം വയകമാക 

ന.      ഖ൪ആന വിവരികനതം ആ ൈദവീക കലപനകള തെനയാണ്.  ഈ ഉോദശ 
   തിനോവണി തെനയാണ് പവാചകോനാട കലപികനതം"  യഅലിമഹമല കിതാ 

  ബ വല ഹികത"(ْكمة ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ُهُم ا ّلُم َع ُي )(    അവെര ോവദവം യകിയം പഠിപി 
കനതിന്)      ഇതാണ് ഈ അധയായതിെന മഴവന ോകന ആശയം.  മന സമഹം 

 ൈദവീക കലപനകെള,     കഴത തെന മതകില ഏടകള ചമനതോപാെലയാകിതീ 
൪ത.     അതായത് ൈദവീക കലപനകെള െതറായി സമീപിച.   ആ െതറ് ഒരികലം 

 നിങളില നിനണാകരത്.  പവാചകന നിങളകിടയിലണ്.  അോദഹം എോപാള 
      നിങെള സവലാതിന വിളികനോവാ അഥവാ ൈദവീക കലപനകളെട പഠനതി 

 ന വിളികനോവാ,      അോപാള തീ൪ചയായം നിങള അതിന കതയമായി പെങടകാ 
   ന അോദഹതിെന അടോതക െചലണം.
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                                                                 അധയായം  "  അല  -  കൗസ൪   

 
“           ഇനാ അഅതവയാകല കൗത൪ ഫസവലി ലി റബിക വനഹ൪ ഇന ശാനിഅക ഹവല അബത൪"
  

 "   നിനക ഞാന "കൗസ൪" നലകിയിരികന.   അതെകാണ നീ നമസരികകയം
 ബലിഅറകകയം െചയക.   നിെന ശതതെനയാണ് നശിചവന"

      െചറിയ ചില വയതയാസങോളാടകടി നിലവിലള പരിഭാഷകെരാെക എഴതിയഅ 
  ൪തമാണ് മകളില െകാടതത്.

        പാരമരയ ഗനങളില കൗസറിെനകറിച് നമെട ബദിക് യാെതാര ഉപകാര 
   വം െചയാത ഒരപാട് വയാഖയാനങളണ്.    അവെയലാം തെന സവയം ൈവരദയ 

 ങള നിറഞതാണ്.        നെമ സംബനിച് ഖ൪ആന എന ഒര ഹദീസ മാതെമ സ 
      തയമായിെടാള എന പറയാന കഴിയം ബാകിയളെതലാം നണകെള അടിസാ 

നമാകിയളതാണ്.       കാരണം കൗസറിന് വയതയസ ോപരകള നബി നലകക എ 
   നത് തെന അസംഭവയമായ കാരയമാണ്.

       ൈദവീകമായ വഴിയലെട നമെട പവാചകന കിടിയ അതയനതമായ അനഗഹ 
    മാണ് അെതന നമക നനായി അറിയാം.    ആ അനഗഹമാണ് ഖ൪ആനിെന ര 

 പതില നോമാെടാപമളത്.      അതിന ഒര പാോയാഗികമായ രപമാണ് ഉനതവം 
  സംസാരതിലധിഷിതവമായ ഒര സമഹം. 

          ഇവരെട ശദിോകണ ഒര കാരയം ൈദവം പറയനത് സവലാത് െചയകയം "ന 
ഹ൪"     െചയകയം െചയാല നിങളെട ശത നശികെമനാണ്.   ശത നശികക എ 

      ന പറഞാല ശാരീരികമായി അവന ഇലാതാവം എനല .   അവെന ആശയം ന 
  ശികം എനാണ് ഉോദശികനത്.   എനാല നമസാരം നി൪വഹികനതിലെടയം 

    മഗങെള അറകനതിലെടയം നബിയെട ശതകള നശികോമാ?  വാലറവനാ ക 
ോമാ?   ഒരികലം ഇല.    ഇന് മസിംകളെട ശതകെള നമസരിചം,  മഗങെള അറതം 

 നശിപികവാന സാധികോമാ?   ഇല ഒരികലം സാധയമല.
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 അവിശവാസികള--   അത് നബിയെട കാലതായാലം,  ഇനെത കാലതാെണങി 
ലം---നമസരിചതെകാോണാ,   മഗബലി നടതിയതെകാോണാ നശികോമാ?  അങി 

      െനയാെണങില എനെകാണ് നമെട നബിയെട ജീവിതതില ഒരപാട് പയാ 
സങളം,  ദരിതങളം അനഭവിോകണിവന?    അതോപാെല അറബ് സമഹം എന 

  െകാണ് യോഥഷം നമസരിചിടം,     ലകകണകിന മഗങെള അറത തളിയിടം 
     ഇോപാഴം ോലാകത് അധീനെപടതെപടവരായി ഇവ൪ ജീവിോകണി വരന.

  
          അോപാള സവലാതിെന അ൪തം നാം മമ വിവരിചതോപാെല ൈദവീക കല

 പനയിലെട അചടകവം,     ശികണവം ലഭിചതമായ ഒര സമഹതിെന സഷിപാ
 ണ് ോവണത്.    അതിെനതിെര വരന കാരയങെള പതിോരാധികാനം,തടയാനമള 

     നമെട നിലനിലാണ് നഹ൪ എനതെകാണ ഉോദശികനത്. അചടകമളതം,ശി 
 കണം ലഭിചതം,      നിയനിതവമായ ഒര സമഹതിനലാെത ശതകെള പതിോരാ 
 ധികാന കഴിയില.   ഒര സമഹതിന് ,   ദ൪ബലമായ പതയയശാസം െകാോണാ, ശ 

       കികടാെതോയാ തങളെട തല ോലാകതിന മമില ഉയ൪തിപിടികാന കഴിയി 
ല.

           ഒര ഉനതമായ സമഹെത ഉണാകാന വളെര സദഢമായ ഒര പതയയശാസം 
 അടിസാനമായി ആവശയമാണ്.     ഉറച ഒര പതയയശാസം മാതം ോപാര.  മറിച് ആ 
    പതയയശാസെത നിരനരം പിനടരന ആളകളം ഉണായിരികണം.  അതയന ത 

    മായ ഈ ആശയം എലാവ൪കം നലകകയം(   ഫസവലി ലി റപിക)  അതിെന 
 പതിോരാധതിനോവണി ജാഗരാവകയം(വനഹ൪ to stand up in resistance)ഉണ൪ 

  നിരികകയമാണ് നാം െചോയണത്.   അതിനോവണിയാണ് ൈദവീകമായ ഒരപതയ 
      യശാസം നിനക നാം നലകിയരികനത് എനാണ് അലാഹ പറയനത്.

        അോപാള തീ൪ചയായം ശതകള നശികം എനതില ഒര സംശയവം ോവണ. വി 
    ശവാസികളാല സാപിതമായ ഉനമായ ഒര ജനത.   അവരാകെട ൈദവീകമായ പ 

    തയശാസതിലാണ് വിശവസികനതെമങില സവാഭാവികമായം അതിെന ശതക 
   ളില ആ പതയയശാസം സവാധീനികാതിരികില.    അങിെന ഈ ഉനതമായ പ 

        തയയശാസം അതിെന എതിരാളില തെന സവാധീനികകയം അവ൪ ഈ ഉന 
    തമായ പതയയശാസതിോലക കടന വരികയം െചയം.    സറതനസ് റില ആ 
   കടന വരലാണ് നാം കണത്

              ഖ൪ആന പഠികക!  പിനടരക!  സംസാര സമനരാവക!
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                      വളവിെന സംബനിച സതയം

  സറത അനിസാഇല 43    ാാം വചനതില അലാഹ പറയന

   യാ അയഹല            ദീന ആമന ലാ തഖറബ അസവലാത വ അനതം സകാറാ ഹതാ തഅലമ മാ തഖലന 
             വലാ ജനബന ഇലാ ആബിരീ സബീലിന ഹതാ തഗതസില വ ഇന കനതം മ൪ളാ അവ് അലാ സഫരിന 

            ഔ ജാഅ അഹദന മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമ സവഈദന 
          തവയിബന ഫം സഹ ബി വജഹികം വഅയദിയകം ഇനലാഹ കാന അഫവന ഗഫറാ) 

(   ഓ വിശവസിചിരനവെര ,    നിങള ഉനതരായിരിെക നിങള പറയനെതെന 
   ന നിങള അറിയനതവെരയം മലീമസരായിെകാണ്--  വഴി താണനവെരാഴിച് 

--കളികനതവോരയം,  നമസാരോതാട അടകരത്.   ഇനി നിങള ോരാഗികളാവക 
ോയാ,യാതയിലാവകോയാ,      നിങളില നിന ആെരങിലം മലമത വിസ൪ജന സല 

  ത നിന വരികോയാ,     സീകളമായി പരസരം സ൪ശികകോയാ െചയാല അനനരം 
      നിങളക് െവളം കിടിയതമിെലങില നെലാര ഭപോദശം ആരായകയം ,എനിട് 

    നിങളെട മഖങളം ൈകകളം തടകകയം െചയവീന.   തീ൪ചയായം അലാഹ വ 
 ളെര മാപാകനവനം,  വളെര െപാറകനവനമാകന.) 

(        െചറിയ വയതയാസോതാട കടിയാെണങിലം നിലവിലള പരിഭാഷക൪ പറഞ ോപാരന അ൪തമാണിത്.)
        ഇവ൪ ഈ ആയതിെന വിശദീകരണതില പറയനത് ഈ ആയതിെന പരാമ 

     ൪ശ വിഷയം വളവം ആചാര നമസാരവമാെണനാണ് .   വളവിെന ഒര സാധാരണ 
       രപമാണ് ഇവിെട പറയനത് എനാണ് ഇവ൪ അവകാശെപടന മെറാര കാരയം 

.. കനിഞം(റകഅ)  സാംഷാഗം െചയം(സജദ്)   നമസരികക എന സങലപതി 
    ല നിനാണ് അവ൪ വള െതളിയികനത്.     പെക ഈ വചനതിെന സന൪ഭം ഒ 
       ന നാം സക പഠനം നടതിയാല നമസാരവം കാണാന കഴിയില.  വളവം കാ 

 ണാന കഴിയില.
  െതളിവ ഒന്  :-  
      ദയവ െചയ "   ലാ തഖറബ അ-       സവലാത വ അനം സകാറാ ഹതാ തഅലമ മാ 

 തഖലന "     എന ൈദവീക വചനം ഒന ശദികക.(     നിങള കള കടിച െകാണ്
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     നിങള പറയനെതെനന് വയകമാകനതവെര സവലാതിോനാട് നിങള അടക 

രത്.)
        ഇവിെട നമസരികനവന ഒരികലം കളകടികകയിലോലാ?   എന നാം ോചാ 

         ദിചാല ഉടെന അത് മമ് അനവദിചിരന എനം പിനീട് ആ അനവാദം ദ൪ബ 
      ലെപടതകയമാണ് െചയത് എനമായിരികം ഇവ൪ മറപടി പറയക. 

                                                         
        ൈദവതിെന വചനങള ഓോരാനം ദിനം പതി ദ൪ബലെപടതക എനത് വള 

  െര അതിശയം തെന.   കാരണം അലാഹ പറയന.”    ലാ യബദല അല-   ഖൗല ലദ 
      യ വമാ അന ബി ളലാമിന ലില അബീദ്"    ഒര വചനവം മാറെപടകയില എനാണ് 

 അലാഹ പറയനത്.        രണ് അനെത അറബികളക െകാടത ആ അനവാദം 
    എനെകാണ് ഇനെത അവിശവാസികളക ഇവ൪ നലകനില.?  അതായത് െമെല

     െമെല കളകടി നി൪തിയാല മതി എന അനവാദം?
     െതളിവ രണ്  :-  
   അലാഹവിെന വചനം എതാണ്?   അത് എതയണ് ?   എന തീരമാനികാനള അ 

 വകാശം ആ൪കാണ്.     നറാണകള കഴിഞവന ചില ആളകളോകാ ?     അോതാ 
  ഇത് അവതരിപിച അലാഹവിോനാ?    ദ൪ബലെപടതെപട വചനങളെട ചരിതം 
       നാം പരിോശാധിചാല ഇവ ദ൪ബലെപടതെപടിരികനത് ഏകോദശം ഒോര സമ 

    യതാണ് എന നമക് കാണാന സാധികം.   മെറാരാള ോവെറാര അവസരതില 
   വരിക എനിട് വീണം ദ൪ബലെപടതക.    അവെന വചനങള ഒരികലം ദ൪ബല 

   െപടതാന ആ൪കം അവകാശമില .      മാതമല ഇവ൪ ൈദവീക വചനങെള തരം 
    തിരിചതിലമണ് ആെക ഒര െപാരതോകട് .    ഒന കടി ചിനിചാല അലാഹവി 

       െന സംസാരങളില ശരിയം െതറം ഉണ് എന പറയനതിന തലയമാണിത്. എ 
     നാ അലാഹ ോഹാം വ൪ക െചയന വിദയാ൪തിയാോണാ?  എഴതക മായക,പിെന 
  യം എഴതക മായക.   കടതലറിയാന "നസ്"     ഖ൪ആനി ല എന ോലഖനം വായിക 

ക
  െതളിവ മന്  : -  
      ഈ വചനതിെല "തഖലന"      എന പദം അറബി വയാകരണപകാരം ബഹവച 

  നവം രണാമോനാട പറയനതമാണ്.  ഇത് (ق و ل)   എന കിയയില നിനണായതാ 
ണ്.     സാധാരണ സംസാരതിനാണ് ഈ വാക് ഉപോയാഗികനത്.  ആചാര നമസാ 

   രതില സാധാരണ സംസാരം അനവദനീയമലോലാ?.   പിെന നമസാരതില കതയ 
   മായ പദങള മാതോമ അനവദിക.    അതില അധികവം ഖ൪ആനിക വചനങളെട 

 പാരായണമാണ താനം.  അതിന "തഖറഊന"ْقَرؤون َت )  എനം "  തത് ലന(ُلون ْت  (ت
 എനമാണ് പറയക.     പാ൪തികനത് എെനന അറിയനവെര എനാണ് ഉോദ 

 ശികനെതങില "    ഹതാ തഅലമ മാതദ് ഊന"  എനാണ് പറോയണിയിരനത്. 
   ഇനി ഇമാമം ജമാഅതമായി (     കണെപാടെന പാമ കടിചാലം ജമാഅതായി നമ 
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സരികണമോലാ?)     നമസരികോമാള ഇമാമ് ഓതനത് ശദികാനാെണങില ത 
സഊന(ُعون َتْسَم  )   എോനാ തസമിഊന ُعوَن) َتم َتْس )   എോനാ ആണ് പറയക. 
   െതളിവ് നാല്  :-  
    പിെന പറഞ"        വലാ ജനബന ഇലാ ആബിരീ സബീല ഹതാ തഅതസി ല" 

       നമസരികോമാള ഇവ൪ പറയന ജനാബതകരന ആകാന ഒരാള ോപാകില 
ോലാ?     അതോപാെല യാതെചയാനം അനവാദം ഇലോലാ?  ഒരാള ജനാബതകാരനാ 

   െണങില കളികാെത നമസരികാന പാടില.   എനാല യാതകാരന് കളിോകണത 
മില.   യാതകാരന എനിനാണ് െവളം?   കളികാനാെണങില എനിനാണ് യാത 

 കാരന കളികനത്?      വള ഉണാകാനാെണങില അങിെന ഒര വിഷയം തെന 
 ഇവിെട പറഞിടിലോലാ? "  ഹതാ തഅതസില"     എന പറഞാല വള ഉണാക 

   ലല എന് ആ൪കാണ് അറിയാതത്?     ഇനി വള ഉണാകലാണ് െവളതിെന ആ 
       വശയെമങില താെഴ പറയന സീകളമായി ബനെപടാല വള ഉണാകിയാല മതി 

ോയാ?         ഇവിെട യാതകാരന എനിനാ കളികനത് എന ോചാദിചാല അതിന ഇ 
       വ൪ പറയന നയായം പളിയിലെട മറിചകടകനതിന കറമില എനാണ് ഇവിെട 

 ഉോദശികനത് എനായിരികം..    നബിക് ഭമിമഴവന പളിയാകിയ വിവരം 
ഇവ൪കറിയിോല?      ഇതരം ആനകലയങള ഓ൪ത് നമക സവയം അതതെപടാം.
    െതളിവ്     അഞ്  :-  
        പിെന അലാഹ പറയനത് "         വ ഇന കനതം മ൪ളാ ഔ അലാ സഫരിന ഔ 

           ജാഅ അഹദന മിനല ഖായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫ ഇലം തജിദ മാഅന 
   ഫതയമമ സവഈദന തവയിബന "

     അതായത് നീ ോരാഗിയാവകോയാ,  അെലങില യാതയിലാവകോയാ,  കകസില നി 
   ന തിരിച വരികോയാ ,  സീകെള സ൪ശികകോയാ,   െചയിട െവളം കിടിയിെലങി 
        ല ശദമായ മണെകാണ് തയമം െചയക അതായ മണെകാണ് ൈകകളം മഖവം 

തടവക.           ഈ വചനങള ഒന ശദിച വായിചാല നമെട മമില വലിയ ഒര 
 ോചാദയം ഉയരം.      ദയവ െചയ് ഈ വചനം ഒന ശദികക.ُكم ِمَن ْن ٌدِم َأَح ْوَجاء  َأ  

ِئط َغا ْل അതായത്         ا കകസില ോപായി വന െവളം കിടിയെലങില തയമം െച 
യക.
        ഇന നിലവിലള പരിഭാഷകളിെലാെകതെനയം നിങളില ആെരങിലം ക 

        കസില ോപായി വന് െവളം കിടിയിെലങില തയമം െചയക എന തെനയാ 
 ണ് എഴതിയിടളത്.   നിങളില ഒരവനാണ് വരനത്.

        അോപാള തയമം െചയാന നാല നിബനനകളാണ െവകനത്.
1) ُتْم ّمْرَضى ْن ُك നിങള  إن  ോരാഗികളാെണങില
2) ٍر َف َلى َس َع   നിങള യാതയിലാെണങില
3) ِئِط َغا ْل ٌد ِمَن ا َأَح َجاء     നിങളില ഒരവന കകസില ോപായി വനാല
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       ഇതിെല ഓോരാ പദങളം നമക ച൪ച െചയാം.
                                                                                                                     
ِريض    മരീള്  " (  ോരാഗി  )  "   َم
              ഈ പദം ശാരീരിക അസഖെതകറിച മാതമല ഉപോയാഗിചിടളത്.മറിച് 
മാനസിക,ധാ൪മിക,   വിദയഭയാസ നയനതെയകറിചം ഉപോയാഗിചിടണ്. ഖ൪ആന 

 ശാരീരിക ോരാഗെതകറിചാോണാ?   അതല ഉനമായ മലയങെളകറിോചാ, കലപ 
      നകെളകറിോചാ അറിയാത ഒരാളെട അവസയാോണാ ഇവിെട ഉോദശികനത് ? 

       ഈ രണാമത പറഞതാണ് ഉോദശികനെതങില ഖ൪ആന ആ സമഹതില നട 
   തിയ വിപവോതയാണ് നാം കാതസകികനത്.    അതോപാെല ഖ൪ആന ആ സ 

      മഹതിെല താെഴ തടില നിനം ഉയ൪തിെകാണവന മനഷയതവവം ഉനതമലയ 
      ങളമാണ് നമക െതളിഞ കിടനതം നാം സംരകികനതം .  അോപാള ഇവിെട 

     ഒരാള ോരാഗിയായാല എനതെകാണ് ഉോദശികന് മാനസികവം ആശയപരവമാ 
 യ ോരാഗമാണ്.     ശാരീരിക അസഖമാെണങില എനിനാണ് അയാള കളികനത്?

  നമസരികാന ോരാഗി കളികോണാ?"   ഹതാ തഅത സില"   എന പറഞാല വള 
ഉണാകാനലോലാ?       അലാഹ മകളിോലാ താെഴോയാ പറയാത വള എന വിഷയം 

   നമക് എവിെട നിന കിടി.?    നിങളക് െവളംകിടിയിെലങില എന പറഞത് 
  മഴെവളമാെണങില എനിനാണ് അത്? കളികാോനാ,കടികാോനാ,  വള ഉണാകാ 

ോനാ?    ോരാഗിക് കളികാന പറാത ോരാഗമാെണങിോലാ?

  സഫ൪  "  യാത  "     َسَفر   
         ഒര സലത നിന മെറാര സലോതക ോപാവക,   പഭാതതിെല െവളിചം മ 

 ഖെത െതളിചം,  വിശദ ഗനം(   ഇതിെന ബഹവചനമാണ് അസാ൪) എെനാെക 
   യാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.    ഇോത പദതില നിനണായതാണ് സഫീ൪ 

(ambassador)  എന പദവം.

            ഇവിടെത സഫ൪ എന പദം ഭമിയിലെടയള യാതയല.   മറിച് തെന നില 
        പാടില നിോനാ ആശയതില നിോനാ ഉള മാറതിനാണ് സഫ൪ എന ഉപ 

       ോയാഗിചിടളത് ഒര പദവിയില നിന വിവിധ രംഗങളിോലകള യാതകം സ 
    ഫ൪ എന വാക തെനയാണ് ഉപോയാഗികക.    ഖ൪ആന ഒര ആതീയ സോനശം 
       എന നിലക എടകോമാള തീ൪ചയായം ഇവിെട ഒര ആശയപരമായ യാതയാ 

 ണ് ഉോദശം.       അലാെത ഒര സലത നിനം മെറാര സലോതകള യാതയാകാ 
 ന തരമില.      കാരണം ോരാഗിയെട കാരയം പറഞതോപാെല യാതകാരന എനിനാ 
 ണ് കളികനത്?  നമസരികാന ോരാഗിോയാ, യാതകാരോനാ, കളികോണാ?.
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എനതില      غ و ط   നിനാണ് ഈ പദം ഉണായിടളത് ഊളിയിടക,   മതിന ോവ 

  ണി കടലിനടിയിോലക മങിതപക.   താഴ നിരപില നിോനാ,     വിഷമതില നി 
  ോനാ ോമോലാട വരിക.അറിവിനോവണിമങക,   പശങള പരിഹരികക എെനാ 

   െകയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.

    ഗായ് എനതിന് -  താഴ നില-   യില നിോനാ ,  താഴ താഴര-   യില നിോനാ മകളിോലാ 
 ട വരിക,  എെനാെകയാണ് അ൪തം.     ഈ വചനതില ഗായിതിന് കകസില 

      നിന തിരിച വരിക എന അ൪തമാണ് ഇവ൪ നലകിയിടളത്.  മമ കാലത് 
 പിോനാകകാ൪ ,  ചിലെരാെക ഇോപാഴം,   മലമത വിസ൪ജനതിന താഴരകളിോല 

   ക ഇറങി ോപാകാറായിരന പതിവ്.    അതെകാണ് തെന നമെട പരിഭാഷകാ൪ 
    ഈ പിോനാക പവ൪തി പരിഭാഷകളില എഴതിെവച.   ഖ൪ആന ഒര പോതയക 

      കാലെത പോതയക നടപടികമങള മാതം വിശദീകരികന ഗനമല .അതിെല 
   വാകകള അനശവരവം കാലതിന അതീതവമാണ്.    അതെകാണ തെന അത അടി 

  സാന തതവങെളകറിചാണ് സംസാരികക.   തതവാധിഷിതമായ ഒര ഗനംഏെത 
      ങിലം കാലെത കറചാളകള മലമത വിസ൪ജനതിന് താഴരയിോലക് കയറി 

 ഇറങനതിെനകറിച് സംസാരികില.   സംസാരോമാ വിദയാഭയാസോമാ എതാത 
       പാകത സമഹതില വെര മലമത വിസ൪ജനം നടതിയാല വതിയാകണം 

 എനറിയാം .       എനിടോപാലം ഇതയം പരിഷത സമഹതില മല മത വിസ൪ജ 
      നം നടതിയാല െവളം കിടിയിെലങില അവിെട വതിയാകാെത മണെകാണ 

        കയം മഖവം തടചാല മതി എന അലാഹവിെന ഗനം സംസാരികനണ് എന 
   പറയനത് നാം എങിെന ഉളെകാളം.?    മലയങള വിശദീകരികന ഒര ഗനമാ 

 ണ് ഖ൪ആന.       ഏെതങിലം കാലെത ഒര പോതയക ജനങളെട വിസ൪ജന രീതി 
   യല ഖ൪ആനിെന സംസാര വിഷയം

           അോതാെടാപം തെന കകസകള സലകാലങളക അനോയാജയമായതാണ 
ഉണാകക.         മഹമദ നബിയെട മമള ജനങള വെര മലകള തരനം മരങള മ 

   റിചം വീടകളം മറം നി൪മിചവരായിരന.     പെക മഹമദ നബിയെട ആ സമഹം 
     എതമാതം സാസാരികമായി താഴ നിലയിലായിരന ജീവിചിരനത് എനാണ് 

   അലാഹ നമക പറഞ തരനത്.     അനെത പരിഭാഷകരെട ഈ െതറായ വയാ 
       ഖയാനതില നിന തെന അവരെട ചിനയെട െഫയിം എതമാതമാെണന നമ 

 ക ഊഹികാവതോലയള.ഇവിടെതال    എന ോച൪ത് ഗായിത് പറഞതില 
       നിനതെന അത സാധാരണ കഴിയല ഉോദശികനത് എന വയകമാണോലാ ? . 

      അത് ഒര പോതയക ഗായിത് ആണ് ഇവിെട ഉോദശികനത്.    ഒരാളെട ഒര ൈക 
     െകാണ അബജാഹിലിെനയം അബലഹബിെനയം അബസഫ് യാെനയം െകാടാര 
  ങളെട മോനാഹാരയത വിവരികകയം,     മോറ ൈക െകാണ് ഇസാമിക സ൪കാറിെന 
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   െവറം യാചകരാല ഭരികെപടനതായം ചിതീകരിച.    പവാചകെന ഒര ജദനില 
   നിനം കടം ോമടിചവനായം ചിതീകരിച.     ആ ജദന നബിയെട അവസാന കാല 

      ത് പവാചകെന കളിയാകകയം അവോഹളികകയം െചയകയായിരന എനം 
     മറമള കഥകള ഇവ൪ എഴതി െവച.    ഇതരം നണകള എഴതിെവച പരിഭാഷക 

        ളാണ് നമെട മനിലളത് എനത െകാണ തെന സതയം മനസിലാകാന നമക 
കഴിയനില.         ഇതെകാണ തെന അല ഗായിത് എന പദം താെഴ കിടകന ഒര 

    തണ ഭമിയാണ് എനാണ് നാം വിചാരിചിരനത്.   എനാല ബദിപരമായ ഒര 
       താഴ അവസ അെലങില ആശയപരമായ ഒര അവയകതെയകറിചാണ് ഈ 
      പദം ഉോദശികനത് എന നാം ഇോപാള തിരിചറിയന.

                                                                                                  
ّنَساء  َال  അല  -  നിസാ  
എനതില      ن س و   നിനാണ് നിസാഅ എന പദം ഉണായിടളത്. ഇതിന൪ 

  തം ദൗ൪ബലയം എനാണ്.  ഇവിെട ോച൪തെകാണ്     ال അനിസാഅ എന പറ 
       ഞതില നിനം സാധാരണ സീ എന അ൪തതിനല എന വയകമാണ്.   മറി 

      ച് പോതയകം എടത പറഞ നിസാഅ ആണ് ഉോദശം.  അതെകാണ തെനഇവിെട 
    ആശയ ദൗ൪ബലയവം ബലഹീനതയമാണ് ഉോദശം എനവയകമാകന.  ഇത നാം 

       പറയോമാള ഖ൪ആനില അനിസാ എന ഉപോയാഗിച സലങള കണ െകാണ 
  തെനയാണ് പറയനത് .    അത നാം പിനീട് വിശദമാകനതാണ്

َيّمم      "  തയമം  "     َت
      ഇതാണ് അഞാമെത പദം എനതാണ്   ي م م ഇതിെന മലപദം. ഉോദശം,  ല 

 കയം ,    എെനാെകയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.   പോയാജനപദമായ ഒര ആശ 
    യമാണ് ഈ പദം െകാണ് അ൪തമാകനത്.     അലാെത ആെക അഴക പരണ ഒ 

       ര വയകിയെട ഏെതങിലം ഒോനാ രോണാ ശരീരഭാഗങള മണെകാണ തടകാന 
ല.       തയമം െചയാനള കലപന പാപതിെനയം തിനയെടയം അഴക് കഴകിക 

      ളയാന െവളം കിടാെത വരോമാള മാതം െചയാനളതാണ് .  ആ സന൪ഭതിലാ 
  ണ് നാം "  സവഈദന തവയിബന" ോതടിോപോകണത്.    അതായത് ഇവ൪ പറയന ശ 

 ദിയള മണ്.

ًبا  ّي َط ًدا  ِعي സവഈദന   "    َص തവയിബന  "  
   " സവഈദ്"     എന പദം െകാണ് അ൪തമാകനത് ഉയ൪ന(hight)എനാണ്. 
"തവയിബ്"     പിെന എലാവ൪കം നലവണം അറിയാവന പദമാണോലാ.ശദി, വ 
തി,     അനോയാജയം എെനാെകയാണോലാ ഈ പദതിന അ൪തം.അോപാള 
"  സവഈദന തവയിബന"  എന പറഞാലവതിയം,ശദിയം,അനജയമായതമായ 

   ഒര ഉയരം ലകയം െവകക.
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      ഖ൪ആനിെന വിഷയവം ലകയവം മനഷയെന വയകിതവം വള൪തിെകാണവര 

  ലം അതിെന ശദീകരണവമാമോലാ?.   ഈ ആവശയാ൪തം സകജാനിയായ 
       അലാഹ ദതനാ൪ മോഖന ൈദവീക നി൪ോദശങള നമക എതിച തന.  ശരീര 

       ങെള നാം ോനാകി കാണകയാെണങില െവളം നമെട ശരീരം വതിയാകാനം 
കഴകാനമാണോലാ?    എനാല ചിനയെടയം ആശയതിെനയം ോലാകതിോലക 

     നാം കടനാല അവിടം വതിയാോകണത വളെര പരിശദമായഅറിവെകാണാണ് 
.       അതായത് െതറായ ചിനകളില നിനം ധാരണകളില നിനമള ശദീകരണം. 

     ഇവിെട െവളം ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങളായിടാ (  വഹ് യ്)   ണ് നമക നലകി 
യിടളത്.    അതായത് നമെട സവയം വള൪ചക്.   ഉദാഹരണതിന െവളം ആകാ 

      ശത നിന ഇറകിയിരികനത് മരിച ഭമിെയ ജീവിപികാനാണോലാ? ആകാശ 
    തനിന െവളം ഇറങനോതാടകടിമരിച ഭമി പചയായിതീരന.  അതിന സമാ 

  നമായ ഒര വള൪ചെയകറിചാണ് 
     സറത അനഫാല പതിെനാനാം വചനതില അലാഹ പറയനത്

ِطاِن  ْي ِرْجَز  الّش ُكم  ْن َع ِهَب  ْذ ُي َو ِه  ِب ُكم  ّهَر َط ُي ِل ًء  ُكم ّمَن الّسَماء َما ْي َل َع َنّزُل  ُي َو  
َدام ْق َل ِه ا ِب ّبَت  َث ُي َو ُكم  ِب ُلو ُق َلى  َع ِبَط  َيْر ِل َو  
(            വയനസില അൈലകം മിന സമായി മാഅന ലി യതവഹഹിറകം ബിഹീ വ യദഹിബ അനകം രിജസ 

        ൈശതാനിവ ലിയ൪ബിതവ അലാ ഖലീബികം വ യസബിത ബിഹീ അല അഖദാം)                   
                                                    
           ഇവിെട ആകാശത നിനം ഇറകിയ ജലം എന അ൪തമല .ൈദവീകമായ 
ജലതിനാണ്.     മനഷയരെട മനസകെളയം ഹദയങെളയം കടിയിണകക എനത് 

  മഴെവളം െകാണ് സാധയമല.     ഈ മഴെവളതിന് അവെന തീരമാനങെള സവാ 
ധീനികാോനാ,      ൈപശാചിക ോപരണകളില നിന തടകാോനാ സാധയമല .ഇതി 

    െനാെക ൈദവീകമായ നി൪ോദശങളക മാതോമ സാധികകയള. അെലങില 
    ഖ൪ആനിെനോയാ മോറെതങിലം ൈദവീക ഗനങളെടോയാ അടിസാനതിലള 

     ഉനതമായ മലയങളെട പഠനം െകാണ മാതോമ സാധികകയള.
              ഈ വളവിെനകറിോചാ കളിെയകറിോചാ പറഞ ആയതകളെട സന൪ഭം 

        ഒന കടി വയകമാവണെമങില അവക മകളിലം താെഴയമായി വന ചില ആയ 
     തകള കടി നാം ഒന പരിോശാധികണം.  അലാഹ പറയന.
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                  ഇതിന ോശഷമാണ് അലാഹ ُتْم ْن َأ َو َة  ُبوا الّصل ْقَر َت ُنوا ل َءاَم ِذيَن  ّل َها ا ّي أ

َ َيا  
ُلوَن ُقو َت َلُموا َما ْع َت ّتى  َكاَرى َح എന   ُس പറയനത് 
       ഈ പറഞതെകാണ ഉോദശികനത്.    എോപാഴോണാ നാം അതയനതമായ അറി 

      വം ൈദവിക കലപനകളം നി൪ോദശങളം പ൪ണമായി ഉളെകാളാനം മനസിലാ 
        കാനം കഴിയനത് അെപാോഴ അതയനത നിലയിലള ഒര ച൪ചയില മലസരി 
    കാനം ശദ പിടിച പറാനം കഴിയകയള.    മകളില പറഞ കാരയങളെടെയ 

      ലാം നടപാകാലിന അതിെന പിറകിലഒര ബദിയം ചിനയംകടി ആവശയമാണ്.
ُلوا           َتِس ْغ َت ّتى  ِبيٍل َح ِري َس ِب َعا ِإّل  ًبا  ُن َول ُج   
             ആരാണ് ൈദവീക കലപനയില നിനം ഒര ഭാഗോതക മാതം ോച൪നനില 

   കന അെലങില അപരിചിതനായി മാറിനിലകന,, "  ആബിരീ സബീല"അഥവാ 
    പതയയശാസപരമായ യാത നടതനവന ഒഴിച് "  ആബിരീ സബീല"     എനത് 

       ഒന കടി വയകമാകിയാല പതയയശാസപരമായി ചിനികാനള കഴിവ് ആ൪ 
  കോണാ അവെനയാണ് ഉോദശികനത്.  ൈദവതാല സാപിതമായആശയങെള 

    യം മലയങെളയം പിനടരനവന ആരാോണാ അവെനയാണ്"   ഇബ സബീല "എ 
 ന പറയനത്.      ഒന കടി വയകമാകിയാല ഒരാളക് ൈദവീക കലപനകെളകറി 
     ോചാ നി൪ോദശങെളകറിോചാ ോവണത പരിചയമിെലങിലം ചില വിഷയങളില 

       ള അയാളെട പോതയകമായ കഴിവം അറിവം െവച് ൈദവീക കലപനകളിെല 
     ചില ദ൪ശനങെളകറിച് അയാളക് ചില അഭിപായങള രപീകരികാനസാധി 

കം.     എങിലം ൈദവീക കലപനകെളകറിച് പ൪ണമായ അജതയളതെകാണ് 
      ആദയമായി അയാള അയാളെട മനസം ചിനയം ശദിയാകി െവകണം. അതാ 

   ണ് ഈ ആയതില പറഞത്.
 
       ൈദവീക നി൪ോദശങളെടയം കലപനകളെടയം അഭാവം െകാണണാകന അവ 

      സകള മാതമല മറ ചില അവസകളകടി ഇവിെട വിവരികനണ്.  അത് ഒരവ 
  ന സാമാനയോബാധമിലായമെകാണ വയസനികനവന(    വ ഇന കനം മരീളന) ഒര 

    വന മറ വല ആശയവം പിനടരനവനാെണങില(    ഔ അലാ സഫ രിന)  നിങ 
    ളില ഒരവന വളെര താഴ നിലയി(lower  level)    ലള ആശയതില നിനം ൈദവീ 

   ക നി൪ോദശങളിോലക ഇോപാള വനിെടാള,  അവനം (    ഔ ജാഅ അഹദന മിന 
  കം മിനല ഗായിതി)   ൈദവീക നി൪ോദശങെളകറിച ോവണതജാനമിലാതതി 

   നാല അതിെന ആവശയതെകാണ ോവദനികനവനം, (  ഔ ലാമസമനിസാഅ) എ 
    നാല ൈദവീക സോനശതിെന പഠനതിോലക എതിയിടമില(   ഫ ഇലം തജിദ 

മാഅന)      അോപാള നിെന പശ പരിഹാരങളം ലകയവം ഉനതവംപരിശദവമായി 
രികണം.(     ഫ തയമമ സവഈദന തവയി ബന)    അങിെന അവസാനം നിെന വീ 

  കണങളകം ക൪മോശഷികളകം ശകിപകരകയം,  വിലമതികകയം െചയക.
(      ഫംസഹ ബി വജഹികം വ അയ് ദിയകം).     അോപാള ൈദവീകജലം െകാണ്
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      കഴകാന കഴിയിെലങില ഉനതവം പരിശദവമായ ഒനെകാണ തടച മിനകക. 
     ൈദവീക നി൪ോദശങളെട അറിവമായി മനഷയ൪കണാകന വയതയസ സാഹച 

   രയങളാണ് മകളിെല ആയതില വിവരികനത്.    തട൪നള വചനങളില മന സ 
    മദായങെളോപാെലനിങള പവ൪തികരെതന െതളിവകള സഹിതം താകീത 

 െചയകയം െചയന.

(              അലം തറ ഇല അലദീന ഊത നസവീബന മിനല കിതാബി യശതറന അളലാലത വ യരീദ അന തളില 
അസബീല)

    ഇതിന൪തം 43        ാാം വചനതില അലാഹ നമക നലകിയ മാ൪ഗ നി൪ോദശം 
        നെമ അവെന വഴിയില നിനം െതറി ോപാകനതില നിനം നെമ സംരകിക 

  ന എന വിവരികന.   എനിട പരമകാരണികന പറയന.

                                                                                                  

(             വലാഹ അഅലമ ബി അഅദാഇകം വ കഫാ ബിലാഹി വലിയന വ കഫാ ബിലാഹി നസവീറാ)
                                                                                                                
  “    അലാഹവിനറിയാം ആരാണ് നിങളെട ശതകെളന്.  പെക സഹായിയായം 

  സഹതായം അലാഹ മതി.”)                        
           യഥാ൪ത വിഷയമായ അലാഹവിെന മാ൪ഗ നി൪ോദശതില നിനം അവ൪ 

     ച൪ച വഴി തിരിചവിടനതിെനകറിചാണ് അടത വചനതില പറയനത്. ജദ 
         നാരില ചില൪ ൈദവതിെന വാകകള അതിെന ശരിയായ സാനങളില നി 

  നം നീകികളയകയം "   ഞങള ോകളകകയം ധികരികകയം"െചയിരികന 
  എന പറയകയം െചയ.(      മിനലദീന ഹാദ യഹര് രിഫനല കലിമ അനമവാളിഇ 

     ഹീ വ യഖലന സമിഅാ്നാ വ അസവയാ)     ഞങള എനോകോടാ ഞങള അത 
 ോകളകാത മടിലാണ്.    ദീനിെന ആോകപിചെകാണം തറതല പറഞെകാണം 

   ഇളവ െചയണെമന അവ൪ ആവശയെപടകയമാണ്.
  

       ഇതാണ് ജദനാരില ചില൪ ൈദവീക കലപനകോളാട െവച ഉപാധികള പെക 
       അവ൪ അവരെട വാകകള മാറിയിരെനങില അതായിരന അവ൪ക് ഏറവം 

നലത്.     സമഹതിനം അത തെനയായിരന ഏറവം നലത്.     പെക അവ൪ ആ 
 ഉതരവാദിതവം ഏെറടതില.    അവ൪ ോകളകകയം അനസരികകയം െചയെകാ 

ളാം(      ലൗ അനഹം ഖാല സമിഅനാ വ അതഅാ്നാ)  എന പറഞിരനെവങി 
       ലം ഞങള പറയനത് ോകളക ഞങെള നീ ോനാക(  വസഅ വനള൪നാ) എനം 
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    പറഞിരെനങില അതായിരന അവ൪ക് നലതം ,   െചാവായ ഒര നിലപാട് 

ഉണാകനതിനം(       ല കാന ൈഖറന ലഹം വ അഖ് വമ)    പറിയ മാ൪ഗം എനാണ് 
 ഖ൪ആന വിവരികനത്.      പെക ആ ശരിയായ രീതി അവ൪ െതരെഞടതില. അ 

        വ൪ അത് തിരസരിച കാരണം അലാഹ അവെര അപമാനികകയം കറച ോപരലാ 
      തവെര വിശവാസികളില നിന മാറി നിറതകയം െചയ.

      കഴിഞ വചനങളില ജദവിഭാഗതിെന ൈദവീക കലപനോകാടള മോനാഭാവ 
 മാണ് െവളിവാകനത്.     ൈദവീക കലപനകെളകറിചം ആ കലപനകളെട പവ൪ 

      തനെതകറിചം മഴവന അറിവം ഉണാകനതവെര ൈദവീക കലപനകളെട വി 
    ഷയങളില നാം മഴകരെതനാണ് അലാഹ ഉപോദശികനത്.  കാരണം ൈദവീക 

     കലപനകെളകറിച് അജനം അവഗണികനവനം അവെന ആശയ ശദീകര 
        ണം പ൪ണമാകനതിന മമ് ൈദവീക കലപനകെളകറിച സംസാരികം എന 

തിനാലാണ്.    എനാല ഇതില നിനം ,    ചില ോമഖലകളില ബദിപരമായം ൈവ 
  ജാനികമായം ോയാഗയനായവെന ഒഴിവാകിയിടണ്.

           ഇവിെട പതയശാസപരമായം ബദിപരമായം കഴിവ കറവളവെരയം (മരീള്) 
    അെലങില മറ വല പമാണങെളയം പിനടരനവെരയം(സഫ൪), അെലങില 

     വിദയാഭയാസപരമായം ആശയപരമായം താഴ നിലയില നിനം വനവോനയം.  ( 
  ജാഅ മിനല ഗായിതി)    അെലങില ൈദവീക നി൪ോദശങെളകറിച ോവണത 

   ജാനമിലാതതിനാല അതിെന ആവശയകതെകാണ ദഃഖമനഭവികനവോനയം 
       ൈദവതിെന െവളം കിടിയിെലങില തെന ഉോദശവം ലകയവം അതയനതവം 

      ശദവമായ ഒനിോലക് ആകവാനം എനിട് അതെകാണ തെന വീകണങെള 
      യം ക൪മങെളയം തടച മിനകി ശകിെപടതാനമാണ് അലാഹ ഉപോദശിക 

നത്.
              ഈ ആയതകള വിവരിച ോശഷമാണ് ജദനാ൪ എങിെനയാണ് ൈദവീക 

      നി൪ോദശങളം കലപനകളം വളെചാടിചിരനത് എനം അവോയാട് അവരെട മ 
     ോനാഭാവം എനായിരനെവനമാണ് നമക വരച കാണിച തരനത്.  ഇനി നമക 

      മാഇദ ആറാം വചനതില പറയന വള എനാെണന ോനാകാം.
                               അധയായം അല  -  മാഇദ  

   സറതല അല മാഇദ 6       ാാം വചനതില ഇതിന സമാനമായ ഒര കലന ൈദവീ 
      ക മാ൪ഗ നി൪ോദശങള പറയനിടത് നമക കാണാന കഴിയം.   ഈ വചനവം വ 

    ളവമായി ബനെപടതിെകാണാണ് നമെട സമഹം മനസിലാകിയിടളത്. ന 
      മെട സമഹതിെന വീകണതില വിശദ ഖ൪ആന െവറം ക൪മശാസപരമാ 

      യ കാരയങള മാതം വിശദീകരികന ഒര ഗനമാകി മാറിയിരികകയാണ്.  എ
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  ങിെന കകസില ോപാകണം,കളികണം,    എന തടങി ആ൪തവം വെരയള 

      കാരയങള വിശദീകരികന ഗനമായിടാണ് നമെട സമഹം ഖ൪ആനിെന കണി 
ടളത്.                                                                                                     

      ഈ ആയതിെനകറിചള ച൪ച ആരംഭികനതിന മമ് സറത അനിസാഇെല 
43   ാാം വചനതില ഒരാളെട,    ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങെളകറിചള ോബാധമി 

     ലാത അവസെയകറിച പറഞ കാരയെമാന മനസിലാകക.  എനാല സറ 
 ത് അല-        മാഇദയില ആ കലനവീണം പറയനത് ഒരാള ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദ 

     ശെതകറിചള അറിവ ോനടകയം അതിെന പാോയാഗവലകരണതിനോവണി 
  എഴോനറാലണാകന അവസെയകറിചമാണ് വിവരികനത്.  സറത അനിസാ 

  ഇല അലാഹ പറയന. “   ലാ തഖറബ അ- …സവലാത ...    ഹതാ തഅലമ മാ തഖ 
ലന"         നീ പറയനതിെനകറിച വയകമായി അറിയാെത ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദ 

     ശങെളകറിച ഊഹിച പയകോയാ അതിോനാട അടകകോയാ െചയരത്. എനാ 
  ല സറത അല-  മാഇദയില "    ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-  സവലാത "  നിങള സവലാ 

 തിന ഒരങിയാല"     എന പറഞെകാണാണ് വചനം തടങനത് .  അലാഹ പറ 
 യനത് കാണക:

                                                                          

“       യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-      സവലാതി ഫഗസില വജഹകം വ അ൪ജലകം ഇലാ 
അല-             കഅൈബനി വ ഇന കനതം ജനബന ഫതവഹഹറ വഇന കനതം മ൪ളാ ഔ അലാ സഫരിന ഔ 

           ജാഅ അഹദന മിനകം മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമസവഈദന 
          തവയിബന ഫംസഹ ബി വജഹികം വ അയദിയകം മിനഹം മായരീദലാഹ ലിയജ്അല അൈലകം മിന 
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         ഹറജിന വലാകിന യരീദ ലിയതവ ഹഹിറകം വലിയതിമ നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന"

“     അലോയാ വിശവാസികെള നിങള നമസാരതിന എഴോനലകോമാള,നിങളെട 
      മഖങളം ൈകകള മടവെരയം കഴകകയം നിങളെട ശിരസകെള (   െവളം െകാ 

 ണ് )  തടവകയം െചയക.     നിങളെട കാലകള രണ െനരിയാണിവെരയം (കഴക 
ക)നിങള(  ക് ശരീരം)   അശദിയിലാെണങില അോപാള ശദിെപടകയംെചയവീ 
ന,       എനാല നിങള ോരാഗികള ആണ് അെലങിലയാതയിലാണ് അെലങില നി 

   ങളില െപട ഒരാള (മലമത)  വിസ൪ജനം (കഴിഞ)   വന അെലങില നിങള 
 സീകെള സ൪ശിച-    അോപാള നിങള െവളം കെണതിയിടമില.  എങില നിങ 

      ള ശദമായ മണതലെത ലകയമാകി െചലകയം നിങളെടയം മഖങെളയം 
    നിങളെട ൈകകെളയം അതെകാണ് തടവകയം െചയക.   നിങളെട ോമല െഞര 

    കെത െവകനതിന് അലാഹ ആഗഹികനില.   പെക നിങെള ശദീകരിക 
      നതിനം അവെന അനഗഹെത നിങളില പ൪തീകരികനതിനം അവന ഉ 
 ോദശികന .   നിങള നനി കാടനതിനോവണി.”

     ഇതാണ് നിലവിലള അഹ് ലല ഹദീകാരെട പരിഭാഷ."  നിങള നമസാരതിന 
 എണീറാല "         എന് അ൪തം നലകാന കാരണം നമെട മനസില നമസാരം എ 

   ന ഒര ധാരണ ഉളതെകാണാണ്.     എനാല നമക ഈ ൈദവീക കലപനകളെട 
   പിറെക ഒന ോപായി ോനാകാം.

ِة                                   َلى الّصلو ِإ ُتْم  ُقْم َذا  ِإ ُنوا  َءاَم ِذيَن  ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

 “       യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-സവലാതി"

“     ഓ വിശവാസികെള നിങള സവലാതിന എണീറാല"                             
   ൈദവീക കലപനകള വയകമായി അറിയനതവെരയം,   എനാണ് താന നി൪ോദശി 

      കനത് എന വയകമായി അറിയനതവെരയം ൈദവീക കലപനകെളകറിചള 
     സംസാരം നി൪തണം എന മാതമല ഇവിടെത സാഹചരയം.    ഇവിെട സറത 
     മാഇദയില വിശവാസികെള അഭിസംോബാധന െചയനത് "   നിങള ൈദവീക കല 
    പനകളക ോവണി ഒരങി കഴിഞാല "   ഫഅസില വജഹകം വഅയദിയകം 

 ഇലല മറാഫിഖി"      അോപാള നിങള നിങളെട വീകണങളം കഴിവകളെമലാം 
"  മറാഫിഖ് "    ആയിതീരനതിോലക കഴകി ശദമാകണം.   അതായത് ചില സ 

     ഹതകെളകറിച രണ ശരീരവം ഒര മനസമാെണന പറയാറണോലാ? ."  മ റാ 
ഫിഖ്"  എനത് "മി൪ഫഖ്"   എന പദതിെന ബഹവചനമാണ്.   ഈ പദതിെന മ 

  ല അകരങള എനിവയാണ്.    ഈر ف ق അകരങളില നിനാണ് "റഫീഖ് 
"   എന പദം ഉണായത്.     റഫീഖ് എനതിെന അ൪തം രണ ശരീരങളാെണങിലം 

     ഒറ ആതാകെളോപാെല കഴിയന സഹത് എനാണ് .   മി൪ഫഖ് എന പദംൈക 
     മട് എന അ൪തതിലം ഉപോയാഗികാറണ് .    കാരണം കയിെന മകള ഭാഗവം 

      താഴഭാഗവം തമില ോയാജിപികന ഭാഗമായതെകാണാണ് അങിെന അ൪തം
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 പിലകാലഘടതില വനത്.    മി൪ഫഖ് എന പദം ഇസലആല(മാധയമം/ഉപകര 

  ണെത സചിപികന നാമം)   ആണ് അതായത് "  മിഫ്അല "  എന അളവോകാലി 
    ല വരന പദമാണ് ഇെതന സാരം.   ഇതിന൪തം ഒര വയകിോയാ,  ഒര സംഗതി 

      ോയാ ജനങെള പരസരം അടപികാന കാരണമാകനെവങില അതിന ഉപോയാഗി 
  കന പദമാണ് ഇത്.      ജനങെള അത് അടപികന.    ഇോത പദം തെന സറത 

അല-  കഹഫ് 16   ാാം വചനതില ഉപോയാഗിചിടണ്.   ഈ പദതിെന അടിസാ 
    ന അ൪തം ൈകമട് എനല .    ഇതിെന മല അകരങളി (ر    ف ق)  ല നിനാണ് 

   ഇതിെന അടിസാന അ൪തമായി ഉരതിരിയനത്. ആ൪ദത,  ഭകിയെട മോനാ 
ഭാവം,  എളപതില നലകക,സഹദതിലാവക,   ലാഭം ോനടക എെനാെകയാണ് 

   ഈ പദതിെന അടിസാന അ൪തങള.   ചരകതില മനഷയ൪കിടയില സൗ 
     ഹദവം ോസഹവം ഉണാകിതീ൪കാനള ഉപകരണമാകനതിന നമെട കഴിവ 

    കളം ചിനകളം ശദിയാകക എന സാരം.  ഇനി "   വംസഹ ബിറഊസികം വ 
   അ൪ജലകം ഇലല കഅ ൈബനി"    അതായത് നിങളെട മതി൪നവ൪കം താഴവ 

      ൪കം പരമാധി ആദരവം ബഹമാനവം ോനടിെകാടകതക രപതില അവെര 
 ബദിപരമായി ശദിയാകക. "മസഹ"    എന പറഞാല ഒരാെള ബദിപരമായി 
  ശദിയാകക എനാണ് അ൪തം.

"   വഇനകനം ജനബന "      ഇനി നിങള അപരിചിതനായി െകാണ് ൈദവീക ആശ 
    യതിെന ഒര ഭാഗത് നിലകനവനാെണങില "  ഫതവഹഹറ "  അോപാള നിങ 

 ള ശദിയാവക.     അതിന൪തം വിശവാസികളക ൈദവീക കലപനകെളകറിച 
      മഴവന അറിവം ഉെണങില അോപാള അവരെട ചിനകളം കഴിവകളം/ പവ൪ത 
    നങളം ൈദവീക കലപനകളില ോകനീകരികണെമനാണ് കലപിചത്.   അതല 
     ഒരാളക ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശെതകറിച് ോവണത ജാനമിലാതതം, അ 

     തിെന മഴവന ദൗതയവം ഉളെകാളാതതമായ അവസയിലമാെണങില കറങ 
        ളില നിനം വിപരീത ചിനകളില നിനം ശദിയാവക എന കതയം നി൪വഹി 
  കെട എന സാരം.

    അതിന ോശഷം മനാമെത സാഹചരയം വിവരികന.
ُتُم ْو لَمْس َأ ِئِط  َغا ْل ُكْم ّمَن ا ْن ٌد ّم َأَح َء  ْو َجا َأ ٍر  َف َلى َس َع ْو  َأ ُتْم ّمْرَضى  ْن ُك ِإْن  َو

ْنُه  ُكْم ّم ِدي ْي َأ َو ُكْم  ِه ُبُجو َفاْمَسُحوا  ًبا  ّي َط ًدا  ِعي َيّمُموا َص َت َف ًء  ُدوا َما َتِج َلْم  َف ّنَساء  ال
              വ ഇന കനതം മ൪ളാ അവ് അലാ സഫരിന ഔ ജാഅ അഹദന മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ 

            ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമ സവഈദന തവയിബന ഫം സഹ ബി വജഹികം വഅയദിയകം മിനഹ"

   ഒര ോവള നീ ോരാഗിയാവകോയാ,     ഇോപാള തെന മറവല കലപനകളം പിനടരക 
ോയാ,     ബദിപരമായ താഴ നിലവാരതില നിനം കയറിവരികോയാ, ബദിപരമായ 

    വല ചാപലയവം അനഭവികകോയാ െചയകയം ,     എനിട് ൈദവീക മാ൪ഗ ദ൪ശനം



                                                                                                                   
      നിനക കെണതിയതമിെലങില അോപാള നിെന ലകയവം ഉോദശവം ഉലകഷ 

 വം ഉനതവമായിരികണം.     എനിട് ഈ ഉനതവം ഉലകഷവമായ ലകയതിെന 
    സഹായോതാടകടി നിെന ചിനാപരവം ക൪മപരവമായ പോരാഗതികോവണിയ 

    ള നിെന ക൪തവയം നീ നി൪വഹികണം.                                                 

    കാരണം ൈദവം നിനക് പയാസെത ഉോദശികനില.   മറിച് അവന ആഗഹിക 
  നത് നിെന ശദീകരികാനം,    അവെന അനഗഹം പ൪തിയാകി തരവാനമാ 

ണ്.      അതോപാെല നീ അവോനാട നനിയളവനായിതീരനോണാ എന അറിയന 
തിനോവണിയമാണ്.  അലാഹ പറയന.
ُكْم ْي َل َتُه ع ْعَم ِن ِتّم  ُي ِل َو ُكْم  ّهَر َط ُي ِل ُد  ِري ُي ِكْن  َل َو ُكْم ّمْن َحَرٍج  ْي َل َع َعَل  َيْج ِل ّلُه  ُد ال ِري ُي َما 
ُكُروَن َتْش ُكْم  ّل َع َل
“          മാ യരീദലാഹ ലിയജ്അല അൈലകം മിന ഹറജിന വലാകിന യരീദ ലിയതവഹഹറകം വലിയതിമ 

   നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന"

   ൈദവം നിെന പയാസെപടതാന ഉോദശികനില.   മറിച് അവന ഉോദശികനത് 
      നിെന ശദീകരികനതിനം നിനക അവെന അനഗഹം മഴവനായം നലകന 
    തിനം അങിെന നീ നനിയളവനായിതീരനതിനം ോവണിയാണ്.

       എനാണ് അലാഹ മകളില വിവരിചിരികനത് എന നമക ഒന ോനാകാം. പ 
  യാസം വരനത് അവസാനിപികാനം,   അലാഹവിെന അനഗഹങള ധാരാളമാ 

    യി നലകവാനം ോവണിയാണ് എനാണ് പറഞിരികനത്.   അലാഹ നമക നല 
      കിയതിെന നമക അനകലമായി ഉപോയാഗികാം എനാണ് നാം മനസിലാോക 

ണത്.    ഇവിെട നമക "  ശക്൪ "     എന പദം വിശദീകരികനതിലെട അത എങി 
     െനയാണ് പോയാജന പദമാോകണത് എന മനസിലാകാം.

                                                                                                           
        നമെട പ൪വീകരായ ആളകള എലാ കാരയങെളയം ഒര ക൪മശാസ പണിത 
 െന കാഴപാടിലം,       ആചാര അനഷാന രപതിലമാണ് നമക ൈകമാറം െചയ ത 
നിടളത്.       ഈ കാഴപാടില നിന തെനയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തെത" അ 

   “   ലാഹവിന നനി എന പറയനതില ഒതകിയത്.    എനാല ഒര വസവിെന ഗ 
       ണം മഴവനായം നമക അനകലമായി ഉപോയാഗികക എനാണ് ഇതെകാണ ഉ 

   ോദശികനത് എന നാം അറിയണം.     ഒനകടി വയകമായി പറഞാല നാം ഒര 
     ടവല ഒരാളക് സമാനമായി നലകി എന വിചാരികക.  അതെകാടത സമയ 
        തം കാണോമാെഴാെകയം നനിവാക് പറയകയം പിനീട് നാം കറച ദിവസം 

       കഴിഞ് അയാെള സന൪ശിചോപാള അത തടപ തണിയായി ഉപോയാഗികന 
    തായി നാം കാണകയം െചയാല എങിെനയണാവം?   ഇതിന വിപരീതെമോനാ
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         ണം മെറാരാളക് നാം ഇോതോപാെല ഒര ക൪ചീഫ് സമാനികകയം അത് െകാ 

       ടതോവളയില ഒര നനിവാക് പറയകയം പിനീട് നാം അയാെള കാണോമാെഴ 
      ലാം അയാളെട ോപാകറില അത് വതിയിലം നനായി ഉപോയാഗികനതായം 

 കാണകയം കാണന.       അോപാള നാം നലകിയ സമാനെത ഏറവം നനായി ഉ 
   പോയാഗിചവന ആരാെണന നമക മനസിലാകാമോലാ?

 അോപാള "ശക്൪"       എന പദതിെന അ൪തം തനിക കിടിയ വസവായാലം ആ 
     തീയമായ അറിവായാലം അത് നനായി ഉപോയാഗികക എനതാണ്. അതോപാ 

        െല അലാഹവിന നനി കാണികക എന പറഞാല അവന നമക നലകിയ 
      കാരയങെള നനായി ഉപോയാഗികക അലാെത അത നശിപികകയം മലിനമാ 

        കകയം െചയിട ഇടകിെട അവെന അോനവഷിചോപായി ഒര നനി പറഞ ോപാര 
ലല.    മകളില നാം പറഞ അല-    മാഇദയിെല ആയതകള ഒന പരിോശാധിചാല 

     അവെന ദാനങെളയം അനഗഹങെളയം നമക അനകലമായി എങിെനയാണ് 
     ഉപോയാഗിോകണത് എന നമക പഠിപിച തരനതായി മനസിലാകാം

1)     ഒനാമെത അവസ ൈദവീക കലപനകെളകറിചള പ൪ണമായ 
അറിവ്.     അോപാള അവന അത് സാപികാന പവ൪തികണം.ഇതാണ്
ِة َلى الّصلو ِإ ُتْم  ُقْم َذا  ِإ " "    ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-    സവലാതി "എന 

 വാകകളിലെട സചിപികനത്.   ൈദവിക നിയമങളെട പരമാധികാര 
   െത നീ സാപികാന ഒരങിയാല.

2)       രണാമെത അവസ ൈദവീക കലപനകെളകറിചള അജതയം ൈദ
   വീകമാ൪ഗ നി൪ോദശതകറിചള സംമ൪ണമായ പരിചയമിലായയം.

 അതിെനകറിചാണ് ًبا" ُن ُتْم ُج ْن ُك ِإْن  َو  "    വ ഇന കനതം ജനബന" എന 
പറഞത്.

3)       മനാമെത അവസ ഒര മനഷയന് ൈദവീക കലപനകെളകറിചള
 ജാനം സവനമാകിയിടില.     പെക ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങള അ 

  യാളെട പശപരിഹാരങളിലം ,    ക൪മങളിലം വന ോചരന പെക 
    അയാള പല തരതിലള കറവകള ോനരിോടണിവരന,  അെലങില മറ

   വല കലപനകെളയം നിലവില പിനടരന,  അെലങില ബദിപരമായി 
   താഴ നിലവാരതിലള പഠനങെള ഉള,   അതമെലങില ചില മാനസിക
   മായ ചാപലയങളാല ശിക അനഭവിചെകാണിരികകയാണ്. പെക
     ഈ പറഞ അവസയിലളവ൪െകാനം തെന ൈദവീക കലപനക 
     ളെട സത പ൪ണമായം ഉളെകാളാനം മനസിലാകാനം കഴിഞിടില

അല-        മാഇദ ആറാം വചനതില എലാവ൪കമള മാ൪ഗ നി൪ോദശങളായി പറ
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 യന പവ൪തനങളാണ്.  എലാ ഓോരാരത൪കം,    എലാ നിലവാരതിലള വി 

ദയാഭയാസമളവ൪കം.       ഈ വചനതിെന മമള വചനങളില മമ നാം വിശദീ 
  കരിച സറതനിസാഇെല 43   ാാം വചനതിെന തട൪ചയാണ്.  ഈ രണസല 

 ങളിലം َنا ْع َط َأ َو َنا  ْع ) َسِم  ഞങള ോകട,  ഞങള അനസരിച)   എന പറയനത് 
    നമസാരെതയല മറിച ൈദവീക കലപനകെളകറിചാെണനളത് വയകമായി 

 കാണാന കഴിയം.      അവിെട ജദരെട സവഭാവം എടത പറയനെണങിലം അോത 
     കാരയം തെന വയതയസ ൈശലിയില ഇവിെടയം അവതരിപികനത്.

     നാം ഇോപാള ച൪ച െചയെകാണിരികന സറത് അല-  മാഇദയിെല വചനങ
  ള അവസാനികനത് ഇപകാരമാണ്.

ُكُرون                                                          َتْش ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ْي َل َع َتُه  ْعَم ِن ِتّم  ُي ِل َو
 “       “വലിയതിമ നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന

“      ൈദവതിെന അനഗഹങള നിങളക പ൪തിയാകനതിന ോവണിയം നല 
    വഴിയിലെട അതിെന ഉപകാരം ലഭികാന ോവണിയം"

    ഇവിെട മമ സറത അ-  നിസാഇെല 43-47    ാാം വചനളില ജദരെട സവഭാവം 
     വിവരിച െകാണ വിശവാസികെള ഓ൪മിപികകയാണ് െചയനത്. അെതാന 

ോനാക:-
َنا ْع َط َأ َو َنا  ْع ُتْم َسِم ْل ُق ْذ  ِإ ِه  ِب ُكْم  َق َث َوا ِذي  ّل َقُه ا َثا َوِمي ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل ْعَمَة ال ِن ُكُروا  ْذ َوا
“            വദകറ നിഅമതലാഹി അൈലകം വമീസാഖഹലദീ വാസഖകം ബിഹീ ഇദ് ഖലതം സമിഅനാ വഅ 

 “തവഅനാ
“       ൈദവം നിങളക് െചയ അനഗഹവം ഞങള ോകളകകയം അനസരികകയം 
െചയെവന്(َنا ْع َط َأ َو َنا  ْع (َسِم      നിങള പറഞോപാള അവന നിങോളാട െചയ ഉട 

 മടിയം ഓ൪മികകയം...  “

      ൈദവതിെന കലപനകള വിശവാസികള ോകളകകയം അത് അപടി അനസരി 
    കകയം െചയോമാഴാണ് അവെന അനഗഹം ലഭികക.  അലാഹവിെന ഗനം 

     ശദികകയം അതനസരിച് പവ൪തികകയം െചയോമാള മാതമാണ് അവെന 
 അനഗഹം ലഭികക.    ഈ ഒര ആശയമാണ് 6   ാാം വചനതില വിവരികനത് 

.      “ഈ ആശയം വിവരിച ോശഷം അതിോലകള െതളിവിനായി َتُه ْعَم ِن ِتّم  ُي ِل " (അവ 
  െന അനഗഹതിെന പ൪ണതകോവണി)   എന പറയകയം െചയ.   ഈ ഒര സാ 

   ഹചരയം തെനയാണ് സറത അ-    നിസാഇല ജദരെട സവഭാവം വിവരിചെകാണ് 
 പറയന സന൪ഭതിലം.

ِه                                                               ِع َواِض َعن ّم ِلَم  َك ْل ُفوَن ا ُيَحّر
“       യഹര് രിഫനല കലിമ അനമവാളിഇഹീ വയഖലന സമിഅനാ വഅസവയാ “
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“      അവ൪ വാകകള അതിെന സാനത നിന െതറികകയം,പരിഹസിചെകാണ് 

   …ഞങള ോകളകകയം ധികരികകയം ...”
  എനാല സറത് അല-    മാഇദയില വിശവാസികെള അഭിസംോബാധന െചയെകാ

    ണ് പറയനത് ജദെരോപാെല ആകരെത എനാണ്.   വിശവാസികള ൈദവീക മാ
       ൪ഗ ദ൪ശനം ോകളകകയം എനിട് അതിെന നശിപികാനള പവ൪തനം ഒരി 

    കലം അവരില നിനണാകിെലനമാണ് അലാഹ പറയനത്.    മറിച് അവ പാവ 
      ൪തികമാകാന ആരംഭികകയം അങിെന ൈദവീക അനഗഹം അവ൪ക് പ൪ 

     ണമായം നലകെപടകയം െചയനതാണ് എനാണ് അലാഹ വിവരികനത്.
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                                       സാഷാംഗം  ُسُجود  
          
        "സജദ"     എന പദം നാം മമ് വിശദീകരിചിടണ്.   എലാം ഒര അധികാരിക് 

     സമ൪പികക എനതാണ് ഇതിെന അ൪തെമന നാം പറയകയണായി.എനാല 
       ോഖദകരെമന പറയെട പതീകാതകമായ ചില പകടനതില മാതം ഈ പദ 

     തിെന വിശാലമായ താലരയെത നമെട പണിതനാ൪ ഒതകികളഞ.നിലത് 
 െനറി െവകക"       എന ഒര െചറിയ കാരയതിലെട നമെട സ൪വവം അലാഹവി 

   ല സമ൪പിച എനതാണ് "സജദ"     എന പദതിലെട നാം െചോയണ ക൪തവയം 
   എന നെമ അവ൪ പഠിപിച.   എനാല നമെട ചിനകളിലം,വിശവാസങളിലം 
 നമെട ജീവിതതിലടനീളവം,    സവതകളിലെമലാം ൈദവീക കലപനകള നടപി 

      ലാകകയം പവ൪തി പദതില െകാണവരികയം െചയനതവെര നാം സജദ് 
     െചയക എന ക൪തവയം നി൪വഹിചിടില എനതാണ് സതയം.പരമകാരണികന 
       മനഷയ൪ െചയന ഒര കാരയമായി മാതം ഈ പദെത ഉപോയാഗിചില.  മറിച് മഗ 

ങളം,പകികളം,  സസയങളം ,   ഖരപദാ൪തങളെമലാം സജദ് െചയനതായിടാ 
  ണ് അലാഹ പറയനത്.     ചരകതില ഈ പപഞതില നിലനിലകന എലാ 

     വസകളം സജദ് െചയെകാണിരികനണ് എനാണ് അലാഹ വയകമാകന 
ത്.      താെഴ പറയന വചനങള ഒന ോനാക.   സറത അനഹല 47-50 വെരയള 

   വചനങളില പരമകാരണികന പറയനത ശദിക:-

 “           അവലം യറൗ ഇലാ മാ ഖലഖലാഹ മിന ൈശഇന യതഫയഉ ളിലാലഹ അനിലയമീനി വശമാഇലി 
   സജദന ലിലാഹി വഹം ദാഗിറന.      വലിലാഹി യസജദമാ ഫിസമാവാതി വമാഫില അ൪ളി മിന 

          ദാബതിന വലമലാഇകത വഹംലാ യസകബിറന യഗാഫന റബഹം മിന ഫൗഖിഹിം വയഫ്അലന മാ 
യഅമറന"

“     അലാഹ സഷിച വസകളിോലക അവന ോനാകിയിടമിോല?  തങള അനസരി 
     കനവരായിരിെക അവയെട നിഴലകള അലാഹവിന സജദ് െചയെകാണതാ

   വലത വശോതകം ഇടതവശോതകം നീങിെകാണിരികന.ആകാശങളില
   ളതം ഭമിയിലളതമായ ഏെതാര ജനവം, മലകകളം,  അഹങരികാെത അലാ 
    ഹവിന തെനയാണ് സജദ് െചയനത് .   അവ൪ തങോളാട കലപികെപടനത 

       പവ൪തിചെകാണ തങളെട മകളില നിനം തങളെട നാഥെന ഭയെപട െകാ 
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       ഈ വചനങളില നിനം താെഴ പറയന കാരയങള വളെര വയകമാകന.
                                                                                                                     
1)      ആദയമായി അവെന വസകളെട സഷിപിെനകറിച് ചിനികാന പറയന.
         2)       രപമള എലാ വസകളെടയം നിഴലകള അലാഹവിന സജദ് െചയ
             ന.
         3)     ഈ പപഞതിെല എലാ വസകളം ജീവജാലങളം,  മലകകളം അലാ
              ഹവിന സജദ് െചയന.
         4)    ഈ പപഞതിെല അഹങരികനതായി ഒനമില.
         5)       ഈ പപഞതിെല എലാ ജീവജാലങളം അവരെട സഷാവിെന ഭയ
             കന.
         6)     അവ അവെന കലപനക് അനസരിച് പവ൪തികന.

       െചറിയ ഒര ചിനയിലെട തെന ഏെതാരാളകം 'സജദ'   എന കിയയെട അ൪
     തം മനസിലാകാന കഴിഞിരികം എന ഞാന വിചാരികന.  നമെട വയാഖയാ 

        താകളം പണിതനാരം പറയനത് അവയെട സജദ് ഒനം നമക അറിയില എ 
നാണ്.  സസയങളെടയം ,ജീവജാലങളെടയം,    മറ പദാ൪തങളെടയം സജദ് നമ 

         ക മനസിലാകില എനം അലാഹവിന മാതെമ അറിയ എനമാണ് ഇവ൪ പറയ 
നത്.       എനാല ഈ വചനതില അലാഹ ഈ ജീവജാലങളെടയം പദാ൪തങള 

 െടയം സഷിപിെനകറിചം,  സജദിെനകറിചം ചിനികാനാണപറയനത്. അടത 
      വചനതില ആ സജദ് എങിെനയാണ് എനം വിശദീകരികന.  സജദിെന സ 

   ത എനാെണന ഒന ചിനിക.

َداِخُروَن(1          ُهْم  َو  "  വഹം ദാഗിറന"    അവ൪ അവന അനസരികനവരാണ്.
       
ِبُروَن(2          ْك َت َيْس ُهْم ل   َو  "   വഹം ലാ യസകബിറന"   അവ൪ അഹങരികകയി
             ല.(  അവ൪ വിനീതരായിരികം)

ُيؤَمُرون(3          ُلوَن َما  َع ْف َي َو  "   വയഅഫ്അലന മാ യഅമറന"   അവ൪ കലപി
             കെപടനത് പവ൪തികനവരായിരികം.

 പപഞതിെല ,പദാ൪തങളം,സസയങളം,മഗങളം,പകികളം,  മനഷയരം മല 
കകളം,   എലാം അലാഹവിന അനസരികന.,ഉദാഹരണതിന്,   സരയന ഒരിക 

  ലം ഉദികാന വിസമതികനില.    ആട് പാല് തരാന വിസമതികനില.മരങള 
  ഫലങള തരനത് നി൪തനില.      അതോപാെല പപഞതിെല ഒര അണ െതാട്
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      മലകള വെര എലാം അലാഹവിെന നിയമങളക് വിോധയമായിടാണ് ജീവിക 

നത്.         ആ നിയമങെള അവ൪ ധികരികനില എന മാതമല അവോയാട കല 
   പികെപടോപാെല അവ പവ൪തികകയം െചയന.  ഇതിനാണ് "സജദ" എന 

 അലാഹ പറഞിടളത്.     മെറാര കാരയം കടി നമെകാന പഠികാം.  സറത ഹ 
    ജില പതിെനടാമെത വചനതില പരമകാരണികന പറയന.:--

َوالّشْمُس َلْرِض  ِفى ا َوَمن  َواِت  ِفي الّسَم َلُه َمن  ُد  َيْسُج ّلَه  َأّن ال َتَر  َلْم  َأ

ّناِس  ِثيٌر ّمَن ال َك َو ّدواّب  َوال َوالّشَجُر  َباُل  ْلِج َوا ّنُجوُم  َوال َقَمُر  َوال
“           അലം തറ അനലാഹ യസജദ ലഹ മന ഫിസമാവാതി വമന ഫില അ൪ളിവശംസ വലഖമറ, വനജമ, 
വലജിബാല, വശജറ,വദവാബ,   വകസീറന മിനനാ സി"

“ആകാശങളിലളവരം,ഭമിയിലളവരം,സരയനം, ചനനം,  നകതങളം പ൪വ 
തങളം,വകങളം,മഗങളം,  ധാരാളം മനഷയരം,    അലാഹവിന തെനയാണ് സ 

   ജദ് െചയനെതന നീ കണിോല?”

      മമ് പറഞ അോത കാരയം തെനയാണ് ഇവിെടയം വിശദീകരികനത്.ൈദവ 
    തിന പപഞതിെല എലാ വസകളം സജദ്"   െചയനത് നീ കണിോലഎനാ 

  ണ് അലാഹ ോചാദികനത്.     എനാല ഇന നാം െചയന "  സജദ് "  ോലാകത ഒര 
  വസവം െചയനതായി കാണനമില.     എനാല പപഞതിെല ഒരാറം െതാട് എലാ 

     വസകളം അലാഹവിെന നിയമങള അനസരികനതായി നാം കാണന. അ 
    ോപാള ഇത തെനയാണ് അവയെട സജദ്.     ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശവം അവ അ 

   നസരികലം ആയിരികണം നമെട ലകയം.   അവെന കലപനകള അനസരിക 
 ലാണ്  സജദ     എനതെകാണ് അ൪തമാകനത് എന് നമക് മനസിലായോലാ?.

         പിനീട് ഇവിെട പറഞ മെറാര കാരയം ഭരിപകം ജനങളം സജദ് െചയന എ 
നളതാണ്.      എനാല മസിംകള ഇന െചയന പാരമരയവം പകടനാതകവമായ 

     സജദ് അധിക ജനങളം െചയനതായി നാം കാണനമില.   എനാല മനഷയ൪ അ 
       വരെട ജനനം െതാട് മരണം വെര അലാഹവിെന നിയമങളക വിോധയരായിടാ 

 ണ് ജീവികനത്.     അങിെനയള മനഷയരില ആെരങിലം അലാഹവിെന കലപ 
     നകളക് കീെഴടാന തയാറാകനോവാ അതാണ് അവെന സജദ്.
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      നമസാരതിെന സതയം എന വിഷയം പ൪ണമാകണെമങില ഖിബ് ലെയകറിച് 
      പറയന വചനങള കടി നാം ഒന ച൪ച െചോയണതണ്.   ഖിബ് ലെയകറിച് പ 

   രമകാരണികന പറയന സറത് അല-  ബഖറ 145-146   വചനങള ഒന പരിോശാ 
ധികാം:-

“             വലഇന അതയലദീന ഊതല കിതാബ ബികലി ആയതിന മാ തബിഊ ഖിബ് ലതക വമാ അനത ബി 
            താബിഇ ഖിബ് ലതഹം വമാ ബഅളഹം ബി താബിഇന ഖിബ് ലത ബഅളിന വലഇന ഇതബഅത അഹ് 
         വഅഹം മിനബഅദി മാ ജാഅക മിനല ഇലമി ഇനക ഇദന ലമിനളാലിമീന .   അലദീആത യാ ഹമല 
          കിതാബ യഅരിഫനഹ കമാ യഅരിഫന അബാഅഹം വഇന ഫരീഖന മിനഹം ലയകമനല ഹക വഹം 
 യഅലമന "

“         ോവദം നലകെപടവരെട അടോതക് നീ സ൪വ െതളിവകള െകാണ െചനാ ല 
     ോപാലം അവ൪ നിെന ഖിബ് ല പിനപറകയില.     നീ അവരെട ഖിബ് ല പിനപറ 

നവനമല.       അവരിെല ചില൪ മറ ചിലരെട ഖിബ് ല പിനപറനവരമല.   ഇനി ഈ 
        അറിവ വന കിടിയ ോശഷം അവരെട ോസവചകെള പിനപറിയാല അോനരം നീ 

  അകമികളെട കടതില തെനയായിരികം.     നാം ോവദം നലകിയവ൪ തങളെട 
   പതനാെര അറിയനതോപാെല അത് തിരിചറിയനണ്.    അവരില ഒര വിഭാഗം 

     അറിയനവരായിെകാണ് ആ സതയം മറചെവകക തെനയാണ് െചയനത്.”
    ഈ ആയതില നിനം മനസിലാകന കാരയങള:--

1)    ോവദം നലകെപടവ൪ നിങളെട "  ഖിബ് ല"പിനപറകയില.അതിന൪ 
      തംഖിബ് ല എനത് പിനപറാന പറന ഒനാണ് എനതാണ്.

2)    നിങള അവരെട "  ഖിബ് ല"  പിനപറാനം ോപാകനില.അതിന൪തം
      ോവദകാ൪ക് അവ൪ക് സവനമായി തെന അവ൪ പിനടരന ഒര 

"  ഖിബ് ല" ഉെണനാണ്.
3)     ആ ോവദകാരില തെന വയതയസ "  ഖിബ് ല"യളവരണ്.   അവ൪ എലാ
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  വരം ഒര "  ഖിബ് ല"ോയോയാ,     ഒര കട൪ മെറാര കടരെട "  ഖിബ് ല"ോയാ 

         പിനടരകയില എനമാണ് വയകമാകനത്
                                                       

         നാം എനിോനയാണ് പിനടരക എന നാം അലെമാന ചിനിചാല തെന മന 
സിലാകം.       ആ പിനടരന കാരയം എോപാഴം നമെട വീകണമായി മാറണം. അത് 

  നമെട ക൪മമായി മാറണം.      ആെരയാണ് ഗനതിെന ആളകള എന നാം വിളി 
കക.      ആ ഗനതിെല കാരയങള പിനടരനവെരയാണ് ഗനതിെന ആളകള 

  എന വിളികക .     അലാെത ഗനതിെന ോനെര തിരിഞ നിലകനവെനയല 
.        അതോപാെല ഈ ോലാകത ഉള എലാവ൪കം അറിയാം തങള ഏെതാനിെന 

      യാണ് സാധാരണ തങളെട ജീവിതതില പിനടരനത് എന്?

 ഒനാമെത െതളിവ്.     നാം അധികവം കലപനകെളയാണ് പിനടരക എനതാണ് 
.  അലാെത കലകളെകാോണാ,     ഇഷികകള െകാോണാ ഉണാകിയ ഒര െകടിടെത 

 യല പിനപറക.   മറിച് ഒര പതയയശാസ(ദീന)  െതയാണ് പിനടരക. മനഷയാവ 
      കാശങെളകറിച് വിശദീകരികന ൈദവീക മലയങളാണ് നാം പിനടോരണ ആ 

കലപനകള..     ഈ മലയങള സമാധാനവം സരകിതതവവം ഉണാകാനളതാണ് 
.        ഈ കലപനകള തക൪കെപടാല അതിെന ഫലം അനീതിയെട ോതോരാടവം 

  മനഷയതവതിെന തക൪ചയമായിരികം ഫലം.     ഈ കാരണം െകാണ തെന ൈദ 
      വീക കലപനകകളെട കെട മനഷയനി൪മിെത നിയമങള കടിോച൪കല അനീ 
 തിയം അകമവമാണ്.      നമെട പവാചകോനാട് അലാഹ സചിപികനതം അതാ 

ണ്.     അതായത് നീ അവരെട ഖിബ് ലെയ(   അതായത് സവാ൪ത താലരയങെളَواء ْه َأ  
)       ൈദവതില നിനമള വയകമായ അറിവ കിടിയ ോശഷവം പിനട൪നാലനീയം 

   അവെരോപാെല അകമിയായിതീരെമനാണ് അലാഹ പറയനത്.

 രണാമെത െതളിവ്.     മറള സമഹങള അവരെട ഖിബ് ല"  െയയാണ് പിനടര
നെതനം,        അവ൪ക് ഒറ ഖിബ് ലയല ഉളെതനം മറിച് ഓോരാ വിഭാഗതിനം

 വയതയസമായ "  ഖിബ് ല"യാെണനമളതാണ്.    ഓോരാ ഗപം വയതയസ "  ഖിബ് ല" 
 െയയാണ് പിനടരനത്.       അതായത് ഓോരാ ഗപം അവ൪ സവനമായി തെന വയതയ 

       സ മതങള ഉണാകകയം അതിെന പിനടരകയം അത് അവരെട വീകണമാ 
   യി നിലനി൪തകയം െചയന എനാണ്.   മെറാര വിഭാഗതിെന "  ഖിബ് ല"െയ 

   പിനടരന ോവെറാര വിഭാഗവം ഇല.     ഈ കാരയങളില നിെനലാം നമക മന 
 സിലാകനത് കലകളെകാോണാ,ഇഷികകളെകാോണാ,     ഉണാകിയ ഒനല ഈ 

"  ഖിബ് ല" എനളതാണ്.         മറിച് മനഷയന സദാ പിനടരന ഒര ആശയെത 
 യാണ് ഉോദശികനത്.
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     ഇനി മകളില വിവരിച ആയതെകാണ് ജദനാെരയാണ് ഉോദശികനെതങില

 അവരെട "  ഖിബ് ല"    സൈലമാന നി൪മിച പളിയാെണനം വിചാരികക.  അ
   ോപാഴം ഒര സംശയം ബാകിയാകന.   അതായത് കിസയാനികളെട "  ഖിബ് ല"  ഏ 

  താെണനളത് എങിെനയാണ് മനസിലാകക?

       നാം നിലവില ച൪ച െചയെകാണിരികന സൈലമാന നി൪മിച പളിെയയം 
  കഅബെയയം മാറിെവചെകാണ് ,    ഓോരാ മനഷയനം സവീകരിോകണ മാ൪ഗനി൪ 

       ോദശം എന നിലക് എടകകയാെണങില ഓോരാ മനഷയനം സവീകരികന മാ൪ 
  ഗനി൪ോദശമാണ് അവെന "  ”ഖിബ് ല .     അവ എനം നമെട വീകണമായി സകി 

 കകയം െചയാം.  ൈദവീക മാ൪ഗനി൪ോദശങളം,    മലയങളം എത പരിശദവം, 
     അവരണാകിയ െകടകഥകള എതമാതം വികതമാെണനം നമക് മനസിലാകാ 

വനോതയള.      നാം എനിന മറള മതസെര കറം പറയണം.?  നമെട അധയാപന 
    ങെള എതമാതം വികതമായിടാണ് നാം അവതരിപിചിടളത്.?

 സറത "യനസ്"87        ാാം വചനതില മസാ നബി തെന ജനങോളാട് അവരെട 
    വീടകെള ഖിബ് ലയാകാന കലപികനത് കാണക.

“            വ അവഹയാ ഇലാ മസാ വഅഗീഹി അനതബവആ ലിഖൗമികമാ ബിമിസവറ ബയതന വജ്അല ബയ ത 
                 കം ഖിബ് ലതന വഅഖീമസവലാത വബശിരില മഅമിനീന"

“     നാം മസകം അോദഹതിെന സോഹാദരനം "  വഹ് യ്" െകാടത:  നിങള രണ 
      ോപരം നിങളെട ജനതകോവണി ഈജിപില ചില ഭവനങള തയാറാകകയം 

  നിങളെട ഭവനങെള "ഖിബ"യാകകയം,   അസവലാത് നി൪വഹി കകയം,വിശവാ 
  സികളക് സോനാഷമറിയികകയം െചയക"

     പവാചകനായ മസോയാടം സോഹാദരോനാടം ഈജിപില വീടകള നി൪മികാനാ 
  ണ് ഇവിെട കലപികനത്.    അങിെനെയങില നമക ോചാദികാനളത് ഈജി 

   പില താമസികാന വീടകള ഉണായിരനിോല?   അവ൪ വീടകളിലാണ് താമസിചി 
     രനെതങില പിെന എനിനാണ് വീടകള നി൪മികാന കലിചത്?

    രണാമെത നമെട സംശയം ഇവിെട "ബയത്"   എന പദം "ൈബത്"  എന പ 
  ദതിെന ബഹവചനമായിടാണോലാ ഉപോയാഗിചിടളത്.  ഈ "ൈബത്"     എന
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       പദം മഹാനായ പവാചകന ഇബാഹീമിെന ചരിതം പറഞ സലതം വിശദീക 

രിചിടണോലാ?      യഥാ൪തതില ഇതിെന അ൪തം ഭവനങള എനല .    മറിച് 
    ആശയതിെന അടിസാനതില നി൪മികെപട സാപനങളാണ് ഉോദശിക 

നത്.    ആ ഓോരാ സാപനങെളയം "  ഖിബ് ല"   യാകി മാറാനമാണ് കലപികന 
ത്.    ഒനകടി വയകമാകിയാല ഏെതാര വീടിെനയം(  സാപനങ െളയം) ഉോദശ 

   വം ലകയവം പഖയാപികകയം ,   അത് തങളെട "  ഖിബ് ല"   യാ യി തീരകയം 
ോവണം.       മെറാര അ൪തതില പറഞാല ആ സാപനങള ൈദവീക കലപന 

        കളെട െവളിചം പരതന ഒോരാ ൈദവീക മാ൪ഗ ോരഖയായതീരക എന സാരം. 
       പ൪വീകരായ വയാഖയാതാകള സാധാരണെത ോപാെല ഇവിെടയം െതറായി 

വയാഖയാനിചിടണ്.    അതായത് ഈ വീടകെളലാം "  ഖിബ് ല"   യെട ോന൪ക് തിരിയ 
       നതായിരികണം എന രീതിയില ആണ് വയാഖയാനിചിടളത് ഇവിെട "ബയത് 

"   എനത് ക൪മ നാമമാണ്.    അതായത് ക൪താവിെന പവ൪തി സംഭവികനത് 
 ആ ക൪മതിലാണ്.   "   ഖിബ് ല "     എന പദം ആദയക൪മതിെന അവസ വയക 

 മാകന ക൪മമാണ്.       അോപാള അ൪തം വളെര വയകമാകന .  അതായത് ഈ 
      ജിപിെല ജനങളകോവണി ബയതകള ഉണാകക അഥവാ പതയയ ശാസതി 

  ലധിഷിതമായ സാപനങള ഉണാകക.   ഓോരാ സാപനവം "  ഖിബ് ല" എന 
    നിലക് ജനങളക് ോസവനം െചയകയം െചയക.

    ഈ ഒര വയാഖയാനതിലെട ഒരപാട് "ഖിബ"  കള ഉണായിതീരന.അതായത്
      ഓോരാ കടംബവം അത് വീടായാലം സാപനമായാലം ഓോരാ "ഖിബ"  യായി നില 

  െകാളണം എന സാരം.
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                              നബിയെട ോപരിലള സവലാത്  

  സറതല അല-  അഹസാബ് 56     ാാം വചനതില അലാഹ പറയനത കാണക

“     ഇനലാഹ വമലാഇകതഹ യസവലന അലനബി .       യാ അയഹലദീന ആമന സവല അൈലഹി വ സലിമ 
തസീമാ"
“       തീ൪ചയായം അലാഹവം മലകകളം പവാചകെന ോമല സലാത് െചയെകാണി 
രികന.     അതെകാണ് വിശവാസികെള നിങളം അോദഹതിന് അനസരണോയാടം 

     താലരയോതാടം കടി അോദഹതിെന ോമല സവലാത് െചയക"

       സാധാരണ നാം വിശവസികനത് നബിയെട ോപരില അലാഹവം മലകകളം സവ 
  ലാത് െചാലിെകാണിരികന എനാണ്.   അതെകാണ് നമളം നബിയെടോപരില 

  സവലാത് െചാലിെകാണിരികണം എനാണ്.    ഇതിന നാം െതളിവ പറയനത് 
     പവാചകനായ ഇബാഹീമിന് അലാഹ സവലാത് െചാലിയടണ് എനാണ്.ഇതാ 

    ണ് ഇന മസിംകളകിടയില അറിയെപട കാരയം.

        ഇവിെട ഒര ോചാദയം ഉയ൪ന വരനെതനാെണനെവചാല അലാഹ സവയം ത 
       െന ഇബാഹീമിന സവലാത് െചയ എങില നാെമനിനാണ് അലാഹവിോനാട് ന 

   ബിക് സവലാത് െചയാന കലപികനത്?     നബിയെട ോപരില ഏത നിലകള 
  സവലാതാണ് അലാഹ െചയനത്?      മെറാര സംശയം അലാഹ നോമാട െചയാന 

      കലിച സവലാത് എനിനാണ് അലാഹവിോനാട െചയാന നാം കലപികനത്?
 ഇവിെട ِبّي ّن َعلى ال ُهّم َصّل  ّل َال  "       ഓ അലാഹോവ നീ നബിയെട ോമല സവലാത് 

െചയോണ"

     ഇത് െചറിയ ഒര ഉദാഹരണതിലെട പറഞാല ,    താങള താങളെട കീഴില ോജാ 
  ലി െചയന ഒരാോളാട്"      എെന അടത് ഇരികന ഇോദഹം എെന കടകാരനാണ് 

      ദയവെചയ് ഇയാളക് അലം െവളം െകാണ വന െകാടക"   എന പറഞ സന 
  ൪ഭതില "       സാ൪ നിങള അോദഹതിന് െവളം െകാണ വന െകാടക"  എന 

       അയാള താങോളാട പതികരിചാല താങളെട അോപാഴെത അവസ എനായിരി 
കം?.

        ഇതോപാെല തെനയാണ് അലാഹ നോമാട പവാചകന് സവലാത് െചയാന കല
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   പിചോപാള നാം തിരിച് َعلى محمد  " ُهّم َصّل  ّل أل

َ   "    അലാഹോവ നീ തെന പവാ 
   ചകെന ോമല സവലാത് െചയക"     എന പറഞാല അലാഹവിന നോമാടള പ 

 തികരണം എങിെനയണാകം?
  

      രണാമെത സംശയം പവാചകന അോദഹതിെന നമസാരതില തനിക തെന 
    സവലാത് െചയാന എങിെനയാണ് അലാഹവിോനാട് ആവശയെപടക?അെലങി 

       ല ഏത പവാചകന ോവണിയാണ് അോദഹം സവലാത് നലകാന പാ൪തികക?

      ഈ സവലാതിെന പവ൪തനതിെന വയകത കിടനതിനോവണി നമക് ഖ൪
  ആനിക വചനങള പരിോശാധികാം..  സറത് അല-  അഹസാബ് 43  ാാം വചന 

  തില അലാഹ പറയന.:

“             ഹവലദീ യസവലീ അൈലകം വമലാഇകതഹ ലി യഗ് രിജകം മിനളലമാ തി ഇലനരി വകാന ബില
 മഅമിനീന റഹീമാ"

“      ഇരടില നിനം െവളിചതിോലക് നിങെളെയലാം െകാണവരനതിന ോവണി 
      അലാഹവം അവെന മലകകളം നിങളെട ോമല സവലാത് െചയന.  അവന മഅ 
 മിനകളക് കരണെചയനവനായിരികന.”

      അതായത് അലാഹ ചില പോതയക ആവശയങളകോവണി െപാത സമഹതിെന 
   ോമലസവലാത് െചയെകാണിരികന എനാണ് പറഞിരികനത്.  അവെര ഇര 

   ടില നിനം െവളിചതിോലക് െകാണവരനതിനോവണി.   ൈദവതിെന ഈ സവ 
    ലാതിന് അ൪ഹരായവെര അലാഹ ോപെരടത് പറഞിടോണാ?     ഈ അനഗ 

  ഹം എലാവ൪കം കിടനോണാ?     അതല ജനങളിെല ഒര പോതയക വിഭാഗങള 
 ക മാതമാോണാ?     നമക് അലാഹവിെന അനഗഹതിെന പണയം ആ൪കാണ് 

      എന നമക അവന പറഞത തനത് ഒന കാണാം.  സറത് അല-  ബഖറ യില 
  പരമകാരണികന പറയനത കാണക:-
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“            വലനബവനകം ബി ൈശഇന മിനല ഗൗഫി വല ജഇ വനഖസവിന മി നല അംവാലി വസമറാതി 

             വബശിരി അസവാബിരീന അലദീന ഇദാ അസവാബതഹം മസവീബതന ഖാല ഇനാ ലിലാഹി വഇനാ ഇ 
       ൈലഹി റാജിഊന ഉലായിക അൈലഹിം സവലാവാതന മി൪റബിഹിം ,   വറഹതന വ ഉലായികഹമല 

മഹതദന"

                                                                                                    
“  ഭയം െകാണം, വിശപെകാണം,    ജീവിത നഷം െകാണം ,  ധനതിെനയം പഴവ൪ 

     ഗങളെട കമിെകാണം നിങെള ഞാന പരീകികവാന ോപാകകയാണ്.നിരന 
   രമായി പരിശമികനവ൪ക് നീ സോനാഷമറിയികക.   അതായത് അവ൪ക വല 

       വിപതം പറിയാല ഞങള എലാം അലാഹവിനാണ് നലകനെതനം എലാ പ 
    ശങളിലം ഞങള അലാഹവിോലകാണ് മടങനെതനം അവ൪പറയം.അവരെട 

    ോമല അവരെട നാഥെന സവലാതം കാരണയവമണ്.   സനാ൪ഗികളം അവ൪ തെന 
    യാണ് (2:155-157)

  സറതല അഹസാബിെല 43      ാാം വചനതില നാം ച൪ച െചയ ആയതിെല
     പകാശതിോലക് വനവ൪ ആരാെണന് ഈ ആയതില വയകമാകി.

      മകളിെല ചചയില നിനം നമക കിടിയ കാരയങള ഇെതാെകയാണ്:-

     1)      ൈദവതിെന സവലാത് നബിക മാതമല സാധാരണ വിശവാസികളകം
         ലഭികം. 
2)          ഈ വിശവാസികള തങളെട സ൪വവം ൈദവതിെന നിയമങളക് 
സമ൪പികന.     അത് ൈദവതിെന സവലാതിന് അവെര അ൪ഹരാകന.

        ജനങെള ഇരടില നിനം െവളിചതിോലക െകാണവരാന ൈദവം ഏത മാധയ 
  മമാണ് ഉപോയാഗികനെതന ോനാകാം.   അതിെന പാവ൪തിക രപതിലെട 

      ജനങെള എങിെനയാണ് ഇരടില നിനം െവളിചതിോലക് െകാണവരിക എ 
 നം മനസിലാകാം.      സറത ഇബാഹീമിെല ഒനാമെത വചനതില അലാഹ 

പറയന.

 “        കിതാബന അനസലനാഹ ഇൈലക ലിതഗ് രിജനാസ മിനളലമാതി ഇലനരി"

“       മനഷയെര ഇരടില നിനം പകാശതിോലക് െകാണവരാന ോവണി നിനിോല 
     ക് നാം ഒര ഗനം ഇറകി തനിരികന.”

       ഇവിെട മനഷയെര അലാഹ ഇരടില നിനം പകാശതിോലക െകാണവരാനള
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   മാധയമമായി പറഞിരികനത് അവെന ഗനെതയാണ്.    ൈദവതിെന ആ ഗ 

         നെത പിനട൪ന െകാണ് നാം സവയം ൈദവതിോലക തിരികക എനതാ 
  ണ് പണയകരമായ കാരയം.     ോമാചനതിലള ഏക മാ൪ഗവം അവെന ഗനമാണ്. 

     പിോനാകതില നിനം ഇത് മസിംകെള മാതമല ഉയ൪തിെകാണവരിക,മറിച് 
   മനഷയെര മഴവന ഇത് ഉയ൪തിെകാണവരന.    അങിെന ഒര മാതകാ സമഹ 

      െത വള൪തിെകാണവരാന ഈ ഗനം മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകന. ഫി൪ഔനി 
(ോസവചാധിപതി)െനോപാെലയളോതാ,ഖാറെന(   കരണയിലാത സമനന )ോപാ 
െലയളോതാ,ഹാമാെന(   ഏറവം വലിയ പോരാഹിതന)  ോപാെലയളോതാ ആയഅഹ 

      ങാരികളാകാതിരികവാനം ഈ ഗനം നമക് മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകന.

 സറത് അല-  അഹസാബിെല 56      ാാം വചനം നാം ഒന ശദാപ൪വം മനസിലാ 
    കകയാെണങില നാം പവാചകന് സവലാത് െചയോമാള,     ൈദവം ِليًما  " َتْس  

"-- —      ആജാനസാരിയാവക എന ഒര നിബനനകടി െവകനതായി കാണാന 
കഴിയം.       അതിന൪തം മഅമിനകള അവരെട ജീവിതം പവാചകന് കീഴടകക എ 
നതാണ്.       ൈദവ മാകെട അവെന എലാ അനഗഹങളം പവാചകന് നലകിെകാ 

 ണിരികകയം െചയന.   ൈദവതിനാകെട പവാചകന് കീഴടങകോയാ, അനസരി 
 കകോയാ ,  െചോയണ ആവശയമിലലോലാ?   തങളെട ജീവിതം കീഴടകലം,അനസ 

    രികലം ഒെക മഅമിനകളെട മാതം ബാധയതയാണോലാ?.  അലാെത അലാഹവിന 
   നബിയെട മമില അത് െചോയണതിലോലാ?.   അതെകാണ് തെന തസീമാ എന 

   ൈദവതിോലക് ോച൪തിെകാണ് ഇവിെട പറഞതമില.

       അോപാള നാം ഇത് മഴവനായം ഒന മനസിലാകകയാെണങില മഅമിനകള ന 
        ബിക് സവലാത് െചയക എനതെകാണ് ഇന നാം െചയന സവലാത് ഉരവിട 

        ലാെണങില മഅമിനകളെട ജീവിതം മഴവന അോദഹതിന കീഴടകി െകാടക 
    ക എന നിബനന െവചതിെന അ൪തെമനാണ്?.   ഒരാള മെറാരാളക് തെന 

 ജീവിതം കീഴടകിെകാടകക(surrenders)    എന പറഞാല അയാളെട നിലപാട് 
     അെലങില ദൗതയം പ൪ണമായം സവീകരികക എനതാണ്.  നമെട പവാചകെന 

      ദൗതയം എന പറയനത് ൈദവതിെന ഗനതിെന പരമാധികാരം ഇവിെടസാ 
പികലാണോലാ?.     അങിെന വരോമാഴാണോലാ ഇരടിലനിനം പ൪ണമായി മക 

    മായ ഒര സമഹെത സാപിെചടകാന കഴിയക?.   അോപാള മഅമിനകള സവലാ 
 ത് െചയകയം,      തങളെട ജീവിതം മഴവന അോദഹതിന കീഴടകകയം െചയക 

     എന പറഞതെകാണ യഥാ൪തതില അ൪തമാകനത് പവാചകെന ദൗതയം 
     വിജയമാകനതിനോവണി ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങളക് കീഴടങകയം പവാ 

     ചകെന പവ൪തികന കരങളായിതീരകയം െചയക എനതാണ്.അതിലെട 
      എലാ ഏകാധിപതയവം അവസാനിപികകയം മനഷയ൪ക് ഭയകാെതയം ദഃഖി
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    കാെതയം ജീവികാനള അവസ ഉണായിതീരകയം െചയന.

      പവാചകെന ോവ൪പാടിന ോശഷം ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശതിെന പരമാധികാ 
    രം സാപികാനള ഉതരവാദിതവം മഅമിനകളെട ചമലിലായിതീ൪ന. സതയ 

 സനരായ മസിംകളക്,     ഖ൪ആനിക തതവങളിലധിഷിതമായ ഒര അനകരണീ 
      യ സമഹെത വാ൪െതടകാനള നിരനരമായ പരിശമം നടതക എനതാണ് 

ക൪തവയം.       ചരകതില ഖ൪ആന പറഞ സവലാത് എനതെകാണ് മനസി 
  ലാകനത് "     ൈദവീക ഗനെത മഴവനായം പിനടരക " “   യം ഒര മാതകാ സമഹ 

      െത സാപിെചടകാന നെമ സവയം സമ൪പികകയം െചയക "എനതാണ്.ബാ 
    കിയളെതാെക മനഷയ൪ സവയം ഉണാകിയതാണ്.   മനഷയ നി൪മിത െതളിവ 

  കളിോലക് നാം ോനാോകണതില.     മാതമല ഇതരം മിതകളില നിനം െതറായ 
      വയാഖയനങളില നിനം ഖ൪ആനിെന മകമാകനതിനോവണി അവെയ നാം പ൪ 

 ണമായം അവഗണികക.       ഇനി നമക് സലാതിെന ദ൪വയഖയാനം െചയ മറ ചില 
      സലങള കടി ഖ൪ആനിക വചനതിെന അടിസാനതില വിശകലനം െച 

യാം.

   മഅമിനകളക ോവണിയള പവാചകെന സവലാത്:-
      പവാചകെന മഅമിനകളക ോവണിയള സവലാത് രണ് സന൪ഭങളിലാണ് 

  ഖ൪ആനില ച൪ച െചയനത്.  സറത അ-  തൗബയിെല 103  ാാം വചനതിലാ
 ണ് ഒന്.   അലാഹ പവാചകോനാട പറയന.:-

“          ഖദ് മിന അംവാലിഹിം സവദഖതന തതവഹഹിറഹം വതസകീഹിം ബിഹാവ സവലി അൈലഹിം ഇന 
     സവലാതക സകനന ലഹം വലാഹ സമീഉന അലീം"

“       നീ അവെര ശദീകരിചെകാണം സംസരിചെകാണം അവരെട സവതകളില നി 
  ന് നീ "  സവദഖ "     എടകകയം അവ൪ക് സവലാത് െചയകയം െചയക.തീ൪ചയാ 
     യം നിെന സവലാത് അവ൪ക് സാനവനം നലകനതാണ്.”

   ഈ വചനതില പവാചകോനാട് "സവദഖത്"  ോശഖരികാന കലപികകയംഅത 
   െകാണ സമഹതിെല അംഗങെള ശാരാരികവം,  മാനസികവമായി വള൪തിെകാ 

  ണവരവാനം ശദീകരികവാനം കലപികന.    അതായത് സവദഖത് അവരെട 
    വള൪ചകം പോരാഗതികം സഹായകമാകം എന സാരം.

 ഇനി ِهْم" ْي َل َع َوَصّل   "”   വ സവലി അൈലഹിം"  എനതിെല "  വ "  എന അകരെത 
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      വിശദീകരണതിന ോവണി എടകകയാെണങില വള൪ചയം ശദീകരണവം ത 

   െനയാണ് സവലാത് എന വരം.  അതല "  “അതഫ് ْطف) َع )   ന ോവണി എടക 
 കയാെണങില "  സാനവനം "    കിടാവന ഒര പദതി നി൪വഹികാനാണ്.  ഒന ക 

        ടി വയകമാകിയാല ഈ സവലാത് പവാചകന െചയാല ആ സമഹതിന് സാ 
   നവനമായിരികം അതിെന ഫലമായി കിടക.    അത് ഇനെത പാരമരയ നമസാരം 

 ആകാന പറിലോലാ?     അോപാള പവാചകന സവദഖാത് ോശഖരികകയം, അോദഹ 
      തിെന നിരനരമായ പശംസയം ജനങളകിടയില ൈധരയം ഉണാകാന കാരണ 

മാകന.       പവാചകന മരിചതിന ോശഷം സവദഖാത് ോശഖരികലം അടിസാന ആ 
     വശയങളക ോവണി അത് നലകലം സ൪കാറിെന ോജാലിയാണ്.  അതാണ് സറ 

 ത് അ-  തൗബ 60     ാാം വചനതില വിശദീ കരികന.(   ഈ വചനങളെട ച൪ 
      ചയില നിനം നമക് മനസിലാകന ഒര കാരയം "സവദഖ"    എനത് നാം സാധാര 

   ണ െചയന ചിലറ െകാടകോലാ,     െചറിയ ധ൪മങോളാ ഒനം അല എനളതാ 
ണ്.    മറിച് മനഷയെര ോസഹികാനം ,     നലത് െചയെകാടകാനം പറിയ ഒര സാപ 

       നം ഉണാകകയം ദരിദരെട വിജയതിനാവശയമായത് നാം അതിലെട നലകക 
യം,         അങിെന അവ൪ അവരെട ോരാഗാവസയില നിനം അവ൪ തിരിച വരിക 
യം,       അവ൪ക് സംതപിയം അഭിമാനവം അനഭവെപടകയം െചയന അവസ 

  ഉണാകിതീ൪കകയം ോവണം .      എനാല ഇന നാം െചയന െചറിയ കാരയങള 
   തെന മഹാ കാരയങളായിടാണ് കാണനത്.)    ഇവിെട സവലാതിെന നമസാരം 

         എന അ൪തതിന് എന മാറമാണ് വനത് എനം ആ പദതിെന ലകയങള 
       കം വിഷയങളകം എന മാറമാണ് വനത് എനം നാം മനസിലാകിയോലാ? 

 സറത് അ-  തൗബ 84     ാാം വചനതില പരമകാരണികന കലപികന.:-

ِه                             ِر ْب َق َلى  َع ُقْم  َت َول  ًدا  َاب ُهْم ّماَت  ْن ٍد ّم َأَح َلى  َع ُتَصّل  َول 
“             വലാ തസവലി അലാ അഹദിന മിനഹം മാത അബദന വലാ തഖം അലാ ഖബ് രിഹീ"

“        കപടനാരില നിന ആെരങിലം ഒരവന മരിചാല അവെന ോമല സവലാത്െചയ 
കോയാ,     അവെന ഖബറിോനല നിലകകോയാ െചയരത്"

ഇവിെട" قبر"/ഖബ൪"-ശവകഴി-     എന അ൪തം പാരമരയമായി വന അ൪ത 
  തില നിനാണ് ഉദരിചിടളത്.      ഖബറിന ോമല മയിതിനോവണി നിലകക എ

        നതെകാണ് ശവകഴിയെട അടത നിനെകാണ് മനം െചാലക എന സങല 
 പമാണ് ഉളത്.      ഈ അ൪തതിെന ഒര കാരണം.  അതോപാെല "തസവലി ُتَصّل  

"     എനത് ോശഷകിയയായി നടതന നമസാരതിനം ോശഷകിയകളകമാണ് 
   ഉപോയാഗികനത് എനതാണ് മെറാര സങലപം.

          എനാല ഖബ൪ എന വാകിെന അ൪തം ശവശരീരം മറവ െചയന കഴി എന
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മാതമല.     മറ ചില അ൪തങള കടി അതിനണ്.   അലാമാ റഷീദ് നഅമാനിഅോദഹ 

  തിെന ലഗത് അല-  ഖ൪ആനില അല-    മഫറദാത് എന ഗനതില നിനം 
 എടത െകാണ്,  രഹസയമായി കഴിയക,ദസവഭാവങളിലം,  അജതയെട ആഗാധ 

    ഗ൪തതിലം കഴിയക എനീ അ൪തങളം ഉദരിചിടണ്.അവിശവാസികളെട 
      അവസ തീ൪ചയായം ഈ രപതിലള ചീത സവഭാവങളെടയം അജതയെട 
   കഴിയില കഴിയന ഒര അവസയമാണോലാ?.    അതെകാണ തെന അതരം പവ 

     ൪തനങെളയം സവഭാവങെളയം നാം ഒരികലം പിനാങകോയാ പശംസികക 
 ോയാ െചയരത്.      അതാണ് പവാചകെന കപടനാോരാ അവിശവാസികോളാ മരിചാല 

  അവെര പിനാങനതിലനിനം ,    അംഗീകരികനതില നിനം അലാഹ വിലകി 
യത്.   ഇവിെട മരികക എന     "َماَت" പദതിെന അ൪തം നാെമാന ശദികണം 
.      ശാരീരിക മരണതിന തീ൪ചയായം ഈ പദം ഉപോയാഗികാറണ്.  എനാല ശാരീ 

    രിക മരണതിന മാതമല മറിച് ആതീമായം,   ബദിപരമായം ഉള മരണതിനം 
  ചിനയെട മരണതിനം ഉപോയാഗികം.   ഖ൪ആനില അധയായം 30  വചനം 52 ല 

        അലാഹ അവെന അധയാപനങെള ശദികാെത മഖം തിരിച ോപാകന ചില വയ 
    കികെള മരിച വയകികള എന വിളിചിടണ്.   പരമകാരണികന പറയനത് ഒന 

ശദിക:--

                                                       
ِريَن         ِب ْد ْوا ُم ّل َو َذا  ِإ َء  َعا ّد ُع الّصّم ال ُتْسِم َول  َتى  ْو ْلَم ُع ا ُتْسِم ّنَك ل  ِإ َف
“          ഫഇനക ലാ തസിഉല മൗതാ വലാ തസിഉസമ അദആ ഇദാ വലൗ മദബിരീന"

 “     അോപാള നി൪ജീവ൪ക നീ ോകളപികക തെനയില,ബധിര൪കം.  അവ൪ പി 
  നിരിഞോപായാല നീ ോകളപികനില"

      ഈ ആയതിെന അടിസാനതില മരിച വയകിെയ നിെന അധയാപനങെളയം 
     നിെന വിളിെയയം ോകളപികാന കഴിയില എന പറയന.   ഈ വചനവം തൗബ 
      യിെല വചനവം കടിവായിചാല നമക മനസിലാകനത് "മാത"   എന പദം ശാ 
      രീരിക മരണെത അല സചിപികനത് എനാണ്.    മറിച് ഖ൪ആന ച൪ച െചയ 

   നത് അവിശവാസികളെടയം, നിോഷധികളെടയം,   കപടനാരെടയം ആതീയവം 
,      ആശയപരമവമായ മരണെതകറിചാണ് ച൪ച െചയനത് എന വയകമാണ് 
.ആയതെകാണ്" ِه ِر ْب َق َلى  َع ُقْم  َت " ل    എന പറഞതെകാണ് "   നീ അവരെട ഖബ 
റിോനല(  ശവകഴിയെട ോമല) നിലകരത്"     എനല അ൪തമാകനത് മറിച് നീ 

    അവരെട നശീകരണാശയങെള പിനടരകോയാ സഹായികകോയാ െചയരെത 
നം,       അവ൪ക അനകലമായ ഒര നിലപാട് സവീകരികരെതനമാണ് വയകമാക 
നത്.
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                             മസവലീന  (   സവലാത് നി൪വഹികനവ൪  )  

"  മസവലീന "     എന പദതിന അടിസാന അകരങള (ص ل و)  എനത തെന 
യാണ്." ”തഫ്ഈല ِعيل) ْف َت َباب  )”   എന മസവദറിെന "   ഇസല ഫാഇല "ക൪തനാ 

    മം ആയി വരന പദമാണ് "  മസവലീ "എനത്.   അതിെന ബഹവചനമാണ് "  മസവ 
ലന" എനത്.  അതിന൪തം "    മറളവ൪ക് ോവണി സവലാത് െചയനവ൪"എന 

   തം ഇതിെന അ൪തമാ ണ്.    തഅലീം എനതില നിനം "മഅലിം"  എനം "മഅ 
ലിമീന"  എനെമാെക നി൪മികനതോപാെല.  ഈ "മസവലീന"   എന പദം ഖ൪ആ 

  നില മനവചനങളില വനിടണ്.      ആ മന വചനങളം ഇവിെട ച൪ച െചയനത് 
  നമക് നനായിരികം .    ആ സന൪ഭങോളാോരാനം അവധാനപ൪വം ചിനിചാല 

    മസവലീന വന എലാ സന൪ഭങളം വയകമാകം.   ആദയമായി സറത് "അല-മആ 
രിജി"    ല പറഞ വചനം ോനാകാം.

1)  സറത്  "  അല  -  മആരിജ്  "     വചനം  22  
 "മസവലീന"   എന പദം 22   ാാംമെത വചനതിലാണ് വനിടളെതങിലം

  ആയതിെന സന൪ഭം അറിയനതിനോവണി19   ാാമെത വചനം മതല
 നമക് ആരംഭികാം.

 

“        ഇനല ഇനസാന ഖലിഖ ഹലആ ഇദാ മസഹ അ-          ശ൪റ ജസആ വഇദാ മസഹല ൈഗറ മനആ ഇല 
അല-              മസവലീന അലദീന ഹം അലാ സവലാതി ഹിം ദാഇമന വലദീന ഫീ അംവാലിഹിം ഹഖഖന മഅ 
ലം,  ലിസാഇലി വലമഹറം.         വലദീന യസവദിഖന ബിയൗമിദീന വലദീനഹം മിന അദാബി റബിഹിം മശ് 

              ഫിഖന ഇന അദാബ റബിഹിം െഗായറ മഅമന വലദീനഹം ലിഫറജിഹിം ഹാഫിളന ഇലാ അലാ അസ് 
            വാജിഹിം ഔ മാ മലകത് അയാന ഹം ഫഇനഹം െഗായറ മലമീന ഫമനിബതഗാ വറാഅ ദാലിക ഫഉ 

            ലാഇകഹമല ആദന വലദീനഹം ലി അമാനാതിഹിം വ അഹദിഹിം റാഊന വലദീനഹം ബി ശഹാദാ 
            തിഹിം ഖായിമന വലദീനഹം അലാ സവലാതിഹിം യഹാഫി ളന ഉലാഇക ഫീ ജനാതിന മകറമന"
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“    തീ൪ചയായം മനഷയന സഷികെപടിരികനത് അകമനായിടാണ്.  അവെന വല 

   ചീതയം ബാധിചാല ോകാപം വരനവനം(തപിയിലായ),     വല നനയം അവെന 
  ബാധിചാന പിശകനം ആയിരികം.മസവലികെളാഴിച്,  തങളെട സവലാതില 

നിരനമാമായവെരാഴിച്,    തങളെട സവതകളില ോചാദികനവ൪കം തടയെപടവ 
  ൪കം അറിയെപട ഒരവകാശമളവെരാഴിചം.  യൗമ അ-  ദീനിെന ശരിെവകനവ 

െരാഴിചം,    തങളെട നാഥെന ശികെയകറിച് ആശങികനവെരാഴിചം,അവരെട 
    നാഥെന ശിക സമാധാനതില നിനം അകെലയാണ് 

.......................   .........................................................................................”

2)അധയായം  "   അല  -  മദസി൪  "     വചനം  43  

    ഈ ആയതില വിശദീകരികനത് ഒരാള "മസവലി"  ആയിതീ൪നില എനം
     അവെന ഉതരവാദിതവങള അവന അവഗണിചെവനം അതെകാണ തെനഅ 

   വന നാശതിന വിോധയനാെയനം ആണ്. 40 മതല47  വെരയള വചനങളില 
  അലാഹ പറയനത കാണക:--

“     കല നഫിന ബിമാ കസബത് റഹീനതന,      ഇലാ അസവഹാബല യമീനഫീ ജനാതിന യതസാ അ 
             ലന അനില മജിമീന മാ സലകകം ഫീ സഖ൪ഖാല ലം നക മിനല മസവലീന വലം നക നതവ്ഇമല 

         മിസീന വകനാ നഗളമഅല ഗായിളീന വകനാ നകദിബ ബിയൗമിദീന ഹതാ അതാനല യഖീന"

“     എലാ ഓോരാരതരം തെന പവ൪തനങളക് പണയെപടതെപടവരാണ്. വ 
 ലത പകകാെരാഴിച്.      അവ൪ ജനാതകളില െവച് കറം െചയവെരകറിച് അവ 

     ൪ എനെകാണാണ് ഈ നാശതില പോവശിചെതന ോചാദികന.   അവ൪ ഉത 
 രം പറയം:-    ഞങള മസവലികളെട കടതില ഉളെപടില.  ഞങള അഗതികളക് 

 ഭകണം നലകിയില.   ഞങള അലയനവോരാെടാനിച അലയകയായിരന.ഞ 
  ങള യൗമ അ-  ദീനിെന നിോഷധികകയമായിരന.    ഞങളക സതയം ോബാധയം 

വനിടകടി"

3)     സറത അല  -    മാഊന വചനം  3  
   നമക് "  മസവലീന "     എന വന ആയതകെളാെകയം ഒന പരിോശാധികാം.അ 

 ലാഹ പറയന.
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“       അറഅയലദീ യകദിബ ബിദീന ഫദാലിക അലദീ യദഉഉല യതീം,   വലായഹള അലാ തവആമിലമിസീന 
        ഫൈവലന ലിലമസവലീന അലദീനഹം അനസവലാതിഹിം സാഹന അലദീനഹം യറാഊന വയംനഊ നല 

മാഊന"

“     ഈ ദീനിെന കളവാകിയവെന നീ കണോവാ?    എനാല അവനാണ് യതീമി (അ 
നാഥ)   െന തടിമാറകയം മസാകീനകെള(നിസഹായരായവ൪)ഭകിപികവാന 

 ോപരിപികാതിരികകയം െചയനവന.    അോപാള മഹാനാശം സവലാതിെന അന 
      സത ഉളെകാളാെത ോലാകെര കാണികാന ോവണി സവലാത് െചയനവ൪ 

കാണ്.    ജനങളെട വള൪ചക് ആവശയമായെതലാം മടകനവരമാണവ൪"

        മകളില സചിപിച മന വചനങളം നാം ഒന പരിോശാധിചാല മസവലീന എന 
    തിെന മന വയതയസ അവസകളാണ് വിശദീകരികനത്.  സറത് അല-മആരി 

    ജില മസവലികളായ ആളകളെട സവിോശഷതകളാണ് വിശദീകരികനത്.സറത് 
അല-      മദസിറില മസവലീങളില ഉളെപടാതത കാരണം ഉണാകന നാശെതക 

 റിചാണ് വിശദമാകനത്.   എനാല സറത അല-   മാഊനില കപടനാരായ മസവ 
 ലീങെളകറിചാണ് വയകമാകനത്.

 സറത അല-  മദസി൪ 19-23     വെരയള വചനങളില മസവലികളെട വയതയസ അ 
 വസകെളകറിചാണ് സംസാരികനത്.      നിറെയ സൗഹദവം ോസഹവം ഉള മന 

   ഷയന അവനാണ് ഒര മനഷയന.      പെക കാലം മാറോമാള അവന അകമനായം , 
 മനോകാപിയായം മാറന.     ഇവിെട ോവെറാര െചറിയ കാരയം സചിപികാനളത് 

.        സാധാരണ നാം കാണന ഒര പതിവ് എനാെണനെവചാല ചില സലങളില 
"  ”അക൪മക കിയ (passive  verb فعل مجهول)    ആയി ഉപോയാഗിചത് അത് തി 

    നകാെണങില ോപാലം ൈദവതിോലക് ോച൪കനതായി കാണാം.   ൈദവം ഒരി 
   കലം ഒരവെന തിനക് ോപരിപികനില.  ഇവിെട "ഖലിഖ"  എനതിെന അ൪തം 

"നി൪മികെപട"  എനാണ് .       ഈ കിയയെട ക൪താവ് ൈദവമാെണനാണ് ഇ 
   വിെട പറഞ വരനത്.    എനാല ഇത് അക൪മക കിയയാണ്.   ഈ കിയക് ക൪ 

താവില.     സന൪ഭതില നിന തെന ക൪താവിെന മനസിലാകാം.ഇവിെട 
"ഖലിഖ"   എനത് ക൪മവമായി ബനെപടതാണ്.  അത് മനഷയനമാണ്.അോപാള 

   മനഷയെന സവഭാവമാണ് ആ പറഞത്.  മനഷയെന ആഗഹങളം, സമഹതിെല 
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 മനോകാപികളം അകമരമായിതീരന.    എനാല ൈദവം അവെന ോസഹമളവ 

  നം സൗഹദമളവനമായിടാണ് സഷിചിടളത്.    അവന സവോമധയാ താഴ നിലവാ 
       രതിോലക വരികയം ദഃഖോമാ പയാസോമാ വനാല ഉറെക നിലവിളികകയം ന 

     ലത് വനാല നനകെള തടയനവനായി മാറകയം െചയന.  പെക മസവലികള അ 
 ങിെന ആകില.    അവ൪ മകളില പറഞതോപാെലയള െപരമാറമളവരാകില.അ 

     വ൪ അവരെട സവലാതിെന വഴിയിലെട നിരനമായി കഴിയനവരായിരികം.

 "സവലാത്"   എനാല ഒര മനഷയന,    മനഷയനായി ജീവികാന ആവശയമായ ജീവി 
       ത പദതികാണ് പറയക എന് ഇോപാള നിങളക് മനസിലാകാന കഴിഞി 

രികം.    മനസ നിറെയ ോസഹമളവനായിരികം അവന.   സഷിപിെന ലകയങളാ 
     യി ൈദവം വിശദീകരിചതിനനസരിചായിരികം അവന ജീവികക ശദമായപക 

 തിയായിരികം അവോനത്.   ഒരികലം അവന അകമോനാ,  മനോകാപിോയാ ആയി 
തീരില.       വല ോവദനോയാ പയാസോമാ വനാല അവന അടഹസിച് കരയില. തനി 

  ക് വല അധികാരോമാ,    സമോതാ കിടിയാല മനഷയരെട ആശവാസതിനോവണി 
 അതെകാണ് പവ൪തികം.    എലാ തിനകളം ഉോപകികംഎനമാതമല ൈദവം 

       അവന നലകിയ ജീവിത വയവസെയ അഥവാ ൈദവീക കലപനകെള പിനട൪ 
       നെകാണ് എലാ നല ഗണങളെടയം ആെകതകയായി അവന മാറം.  ചില മന 

    ഷയ൪ അടിചമ൪തെപടെനയം ആവശയകാരെനയം അവകാശങെള തിരിചറിയ 
ന.      അവരെട പവ൪തനങള ദീന എന വിളികെപടന കലപനകെളെകാണ് 

 പരിോശാധികകയം െചയന.   അവ൪ ചീത കാരയങെളയം,  പീഡനങെളയം തിരി 
       ചറിയകയം അവയില നിനണാകന വിപരീത ഫലങെള ഭയകകയം െചയന. 

      ഈ പീഡനം എനതിെന വിപരീതമായി വരനതാണോലാ സമാധാനം എനത്. 
 ഇതയമല മസവലി   കളെട വിോശഷണങള .    മറിച് അവ൪ അവരെട "  അസ് വാജ" 

     കളക പറെമ വലംൈക ഉടമെപടതിയവ൪കം തങളെട "ഫറജ്" സംരകിച 
നലകനവരാണ്.   അത് അവ൪കള കറെപടതലല.   അവ൪ അതികമിച കടകന 

 ഒര പവ൪തനവമല.     അവ൪ അവരെട കടമകളം ക൪തവയങളം പ൪തിയാകം. 
       ആയതകളെട അവസാനതില അവ൪ അവരെട സവലാത് സംരകികം എന 

 പറഞ നി൪തന.    ൈദവീക കലപനകളെട അടിസാനതില സാപിതമായ 
   സവലാത് വിപരീത പവ൪തനങളല െചയക,    മറിച് എലാ പരിപാടികളം നലനി 

ലകാകിതീ൪കകയം,      സമഹതില നിനം എലാ തിനകെളയം ഉനലനം െചയ 
കയം,     അവ൪ക് നലത് മനസിലാകി െകാടകകയം െചയന.  ഈ രപതിലള 

   പദതികള സമഹതിെന പനഃസഷി നടതന.  ൈദവതിെന അനഗഹങളെട 
 പ൪ണതയാണ് അത്.     ആ അനഗഹം എലാവ൪കം തറനിട കിടന.

   ഇതിന വിപരീതം പവ൪തികനവരാണ് മസവലീ  ങളില ഉളെപടാതവ൪.  സറ
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 ത് അല-   മദസിറില ആരാണ് "    അസവ് ഹാബല യമീന "  എന വിവരികന.:--

      *    നലത് പവ൪തികനവരം അനഗഹികെപടവനം
      *     ഉലകഷമായ സവഭാവവം ധാ൪മികതയം ഉളവന
      *                        ൈദവീക കലപനകളകനസരിച് പവ൪തികനവന
                                                     
 *      ൈദവീക ആശയങെള ആദരികകയം ബഹമാനികകയം െചയനവന

•    ൈദവതിന് ഇഷെപടതിനോവണി യോഥഷം െചാരിയനവന
                                                                                                   

    ”ഇവിെട പധാനെപട ഒര കാരയം പറയാനളത് .മസാകീന"   ആയവെര ഒര മന 
     ഷയനാകി തീ൪കനതിനോവണി ചിലവഴികാതവന അവന മസവലികളില െപട 

വനല.  അവെനാര കറവാളിയാണ്.     നാം സാധാരണ പറയാറളവരല യഥാ൪ത മ 
    സാകീനകള ഏെതാര മനഷയെന അവകാശങള ഹനികെപടിടോണാ,അവെന 

   വള൪ചകോവണി നലകെപടകയം െചയിടില ,   എങില അവരാണ് മസാകീന.

        ഓോരാ മനഷയെനയം അവകാശങള മഴവന നലകെപട ഒര സമഹം എവിെട നി 
ലനിലകനോവാ,     തങളെട ആവശയങെളകറിച് ോവവലാതിെപടന ആരം അവി 

 െട ഉണാകില.      അവിെട തങളെട ആവശയങള ോചാദികാെത തെന ലഭികം. ഇ 
    ങിെനയള ഒര സമഹെതയാണ് മസവലികള സാപിെചടകനത്.

      തങളെട സമയം ഉപോയാഗ ശനയമാകതക രപതില അവ൪ സവലാത്െചയി 
ല.    അവരെട പവ൪തനങള സമഹതിന ോനടമണാകനതായിരികം.അങിെന 

  യെലങില അത് "  യൗമ അദീനി"  െന നിോഷധികലായിരികം.  അതോപാെല ൈദവീ 
    ക കലപനകളെട െതറായ വയാഖയാനവമായിരികം അത്.   അനയ വിധിദിനം വെര 

  അവ൪ സിരമായി പവ൪തിചെകാോണയിരികം.

   ഇനി നമക് സറത് അല-     മാഊന എനതം കടി ഒന പഠികാം.  ഈ സറതിെല 
 മസവലികളെട അവസ,    മാനസികമായി തയാറാകാെത ൈദവീക കലപനകളെട 

  പവ൪തനങളകോവണി ഉോദശികനവരാണ് അവ൪.   അതോപാെല തങള മസവ 
    ലികളാെണന് ജനങെള കാണികലമാണ് അവരെട ഉോദശം.

        ഈ അധയായതില ൈദവീക വയവസെയ നിോഷധിചവന എന പറയനത് ത 
  ങളെട നാവെകാണ് ഉചരികനവനല.    മറിച് അവെന പവ൪തനങളാണ് അവ 

   െന ൈദവീക വയവസെയ നിോഷധികനവനാകനത്.   അതായത് യതീമിെന ത 
ളികളയനവന--      ഇോത അവസ തെന മസാകീനിെന കാരയതില സറത് 
അല-  മദസറില വിവരിചിടളതം--    അതോപാെല മസാകീനിെന വള൪ചകോവണി
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   നലകാതിരികനവന ഇവെരാെകയാണ് ൈദവീക വയവസെയതളിപറഞവന.

        മകളില നാം വിവരിചതില നിനം നമക മനസിലാകനത് ഏെതാരാളെട അവ 
     കാശങളാോണാ തടിെതറിപികെപടിടളത് അവന് സവയം സമാദികാന കഴിയ 

  നമില അവനാണ് മസാകീന.      അോപാള ഈ അധയായതിെല ഏക വിഷയം ,ആ 
     രാോണാ യതീമിെന തടികളയനവന അതോപാെല ആരാോണാ മസാകീനകളെട 

       വള൪ചക് ോവണി നലകനത് തളികളയനത് അവന ഫലതില ദീന നിോഷധി 
 യാണ് എനളതാണ്.      ചരകതില ദീനിെന അനസത എന പറയനത് യതീ 

   മകളെടയം മസാകീനകളെടയം അവകാശങള പനഃസാപിചെകാടകലാണ്. 

   ദീന എന പറയനത് സവലാതാണ്.നമസാരമല.    ദീന ജീവിത വയവസയാണ് അ 
 ലാെത ആരാധനയല.     ദീനിെന കീഴില മനഷയന സവനം താലപരയങളകനസരി 

 ചല പവ൪തികക.      മറിച് ൈദവീക കലപനളെട അടിസാനതില ആണ് അവ 
 ൪ പവ൪തികക.     ആരെടയം അടിസാന അവകാശങള ഹനികെപടാത ഒര 

    സംസാരം സാപിെചടകാന അവ൪ ജാഗത കാണികം.   അവിെട ആ൪കം യാചി 
  ച നടോകണി വരില.   ഓോരാരതരം മറളവെര സംരകികം.  സവനം താലരയങ 

    ളക ോവണി മാതം ആരം പവ൪തികില.     ൈദവതിെന അനഗഹങള ഒരാ 
  ളില മാതം പരിമിതെപടതില.     അവെന നനകള എലാവ൪കം ോവണി തറനിടം.
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                                          മസവലാ  
                                             

                                                   (   ക൪മ വാചി  /   കിയാ വിോശഷണം  )  

            തഫ്ഈല(ِعيل ْف (ت     എന കിയാ ധാതവില നിനാണ് "മഫഅ-അല"
(مفعل)   എന കിയാ വിോശഷണവം,   ക൪മ വാചിയം ഉണായിടളത്.  ആയതെകാ 

 ണ്  മസവലാ      എന പദതിെന അ൪തം ഒനകില കിയാവിോശഷണ ِاْسم)  
َظْرف    Adverb)  മാെണന പറയാം.   അതായത് സലെതകറികന കിയാവിോശ 
ഷണം.  അെലങില ُعول ْف ْلَم ِاْسم ا  Objective Noun  ആെണന പറയാം. അതായ 

  ത് പിനടരെപടന വസ.   രണ അ൪തവം ശരിയാണ്.  അതിനാല ഖ൪ആനികവ 
       ചനം വന സന൪ഭോതാട ഏത് അ൪തമാണ് ഏറവം അനോയാജയവം ശരിയായ 

  തം എന പരിോശാധികാം.

" മസവലാ"     എന പദെത നാം കിയാ വിോശഷണമായി( َظْرف ِاْسم  )എടതാല 
   എനായിരികം അ൪തെമന ോനാകാം.  കിയാ വിോശഷണം( َظْرف ِاْسم     ) 

     ഒര പവ൪തി നടകന സമയതിനം സലതിനം വരം.    മഗ് രിബ് (west) എ 
    ന പദെമടതാല സരയന അസമികന സമയതിനം,  സലതിനം ഉപോയാഗി 

കനതാണ്.  ആയതിനാല  മസവലാ     എന പദം ഒരാള പിനടരന സമയതിനം 
ഉപോയാഗികാം.    ഒരാള പിനടരന സലതിനം ഉപോയാഗികാം. സവലാതിന് 

   നമസാരം എന അ൪തെമടതാല "   നമസരികാന നി൪ോദശികെപട സലം" എ 
  ന െതറായി വയാഖയാനിചതാണ്.

    എനാല ഈ പദം ُعول ْف ْلَم ِاْسم ا  Objective Noun   എന നിലക് എടതാല 
ആദ൪ശങള.      അെലങില പവ൪തനങള എനിവെയ പിനടരക എന അ൪ത 

 മായിരികം വരിക.       അെത ഒര മസിമിന് ൈദവീക കലപനകളം നി൪ോദശങളമ 
   ലാെത ഒനം ഇലോലാ പിനടരാന?     ഈ പദം ُعول ْف ْلَم ِاْسم ا  Objective Noun 
        ആണ് എനതിനള ധാരാളം െതളിവകള സറതല ബഖറയില നിനം നമക് 

 കാണാന സാധികം.

                ആദയമായി സറതല ഫാതിഹയില മനഷയെന പഖയാപനെതകറിചം 
  അംഗീകാരെതകറിചം അലാഹ പറയന.   ൈദവതിെന പരമാധികാരം മനഷയ 

 ന അംഗീകരികന.     സഷാവായ ൈദവം ഏകനാെണനം അവെന പവ൪തനങ 
       ള ഈ പപഞതിലാകമാനം നിറഞ നിലന എനം അവന അംഗീകരികന. 

         ൈദവം പരമദയാലവം വലിയ അളവില അവെന അനഗഹങള െചാരിയനവ
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 നാെണനം പറയന.      പിെന എനിനാണ് അവോനാട സഹായംോതടനത നാം നി൪ 

തനതം,    ആതീയ നി൪ോദശം നലകനത് എടകാതിരികനതം?  നമക് എന 
     െകാണ് അവെന മാ൪ഗനി൪ോദശങള ോതടകയം അവെന കലപനകളകനസരി 

  ച് പവ൪തികയം െചയകടാ?    അതായത് അവെന അനഗങളകം ഇഷങളകം 
 വിോധയരായവരെട മാ൪ഗം.    അതായത് അവെന അമ൪ഷതിന വിോധയരായവര 

െടയം,    അവെന മാ൪ഗനി൪ോദശം നഷെപടതിയവരെടയം മാ൪ഗമല.
.
               ഈ അംഗീകാരതിന ോശഷം അലാഹ അവെന ഗനം നമക നലകിെകാ 

 ണ പറയന.അെതടതെകാളക,    നീ ആഗഹികന ഒര ഗനമാണ്അത്.   നിന 
       ക അനഗഹം ലഭികണെമങില അതിന ഉതകന ഗനമാണ് .   ഇത് ശരിയായ 

 മാ൪ഗ നി൪ോദശമാണ്.    ഒര മതഖിെയ ഉണാകിതീ൪കന ഗനമാണത്.

              സറത് അലബഖറയെട ആദയെത രണമന വചനങളക ോശഷം ൈദവം 
    മന തരം മനഷയരെട സവഭാവങള വിവരികന.    ഇതില ഒനാമെത വയകി ൈദ 

  വതിെന വഴി കെണതിയവനം,    വിജയം വരിചവനം പശംസക് അ൪ഹനമായ 
വനാണ്.    രണാമന അവിശവാസിയം ൈദവശികക് വിോധയനാകനവനം.മനാമ 
      െത വയകി കപടനം വഴിെതറികനവനം ോവദനിപികന ശികക് കാതിരി 
കനവനമാണ്. 

            ചില അടിസാന തതവങള വിവരിച ോശഷം മനഷയെന ഉയ൪ച താഴയെട ച 
       രിതം ചരകി വിവരികകയം ഇസായീലിെന മകളെട ചില പിഴവകള വിവരിക 
 കയം െചയന.     ഇവരെട ചരിതം വയതയസ അധയായങളില വിവരിചിടണ്. അതി 

       ന ോശഷമാണ് ചരിതതിെല ഏറവം വലിയ തണിെന ചരിതം പറയനത്. അതാ 
   യത് പവാചകനായ ഇബാഹീമിെന കാലഘടം.   അലബഖറ വചനം 124,125 ൈദ 
    വീക കലപനകളെട വിളംബരോതാെടയാണ് ഇത് തടങനത്.  ൈദവം പറയന. 
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 (             വ ഇദി ബതലാ ഇബാഹീമ റബഹ ബി കലിമാതിന ഫഅതമഹന ഖാലഇനീ ജാഇലക ലിനാസി ഇമാ 

 മന .               ഖാല വമിന ദര് രിയതീ ഖാല ലാ യനാല അഹദീ അളാലിമീന വ ഇദ് ജഅലനല ൈബത മസാബ 
              തന ലിനാസി വ അമന വതഹിദ മിന മഖാമി ഇബാഹീമ മസവലാ വ അഹിദനാ ഇലാ ഇബാഹീമ വ ഇ 

          സാഈല അന തവഹഹിറാ ൈബതിയ ലിതായിഫീന വല ആകിഫീന വ റ് റകഇ സജദ്)

                                                                                                         
       ഈ ആയതിെല ചില പദങള നമക് സകമായി പഠിോകണതണ്.അവയാണ്
                                                     
 1)    കലിമാത് 2)അല-     ൈബത് 3)       മസാബത് 4)  അമ് നന
      5)           മഖാം 6)       തവഹഹറത് 7)      തവായിഫീന 8)ആകിഫീന
      9)         റകഅ 10)സജദ്
  
കലിമാത്  :-  

              കലപനകള എനതിന തലയമായ ഒര അ൪തതിനാണ് എലാ ഖ൪ആന 
   വയാഖയാതാകളം ഈ പദെത എടതിടളത്.    പവാചകനായ ഇബാഹീം ഈ ൈദ 

      വീക കലപനകെള പിനതട൪നെകാണ് തെന സതയസനതയം താന മനഷയര 
  െട ോനതാവാെണനം െതളിയിച.     അതെകാണ് തെന മനഷയരെട നായകതവം അ 

 ോദഹതിന നലകെപട.
അല  -  ൈബത്  :-  

അല-     ൈബത് എന പദം സാധാരണയായി സാപനം/വസതി/   വീട് എനീ അ൪ 
   തങളകാണ് ഉപോയാഗിച ോപാരനത്.   സാപനം എന അ൪തതിലാണ് 

ൈബതല-   മാല എെനാെക ഉപോയാഗികനത്.   ഇംഗീഷില ഭരണ സാപനങ 
      ളകം സാധാരണ വീടകളകം ഈ പദം സാധാരണയായി ഉപോയാഗികന. ഒര 

   സാപനം അെതാര െകടിടമാകെട അലാതാവെട.   ഏതാനം ആശയങള പഠിപി 
    കെപടനതിെന ഒര അടയാളമായിടാണ് അതിെന കാണനത്.   ഇത് ഒരാെള ച 

    ണിെകാണ് അയാള സവയം ഒര സാപനമാെണനപറയാറണ്.   ഒര മനഷയന ജീ 
     വികാന കഴിയന ഒനിനം വീട് എന ഉപോയാഗികം.

         എനാല ൈദവം ഈ പദം എെന വീട് എന പറഞതെകാണ് ൈദവം താമസി 
   കന വീട് എനതല സചിപികനത്.     കാരണം ൈദവതിന പകല ോജാലി െചയ് 

       കീണിച വരോമാള ഉറങാന കറച വീടകള ോവണെമന മസിംകള വിശവസി 
കനില.  പിെന അല-      ൈബത െകാണ സചിപികനത് ൈദവതിെന കലപ 

     നകള പറെപടവികകയം വിളംബരം നടതകയം െചയന വീടിെനയാണ്.
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മസാബതന  :-  
ഇതിെന(ث و ب)       മല പദോമതാെണന നാം മമ് വിശദീകരിച കഴിഞിടണ് മമ 

     നാം വിശദീകരിച അ൪തം തെനയാണ് ഇവിെടയം ഉപോയാഗികനത്.“ث و ب 
"      എന മലധാത അടിസാന തതവെതയം   തിരിച വരാനള  ഉതാഹെതയ 

 മാണ് അവതരിപികനത്."മസാബ"   എന കിയാ വിോശഷണം ِ(Adverb of place 
َظرف മടങി   (اْسم  ോപാകാനള സലം(സാനം)   എന അ൪തതിലാണ് ഉപ 
ോയാഗിചിടളത്.     അതായത് മനഷയ൪ക് കാലാകാലങളില തിരിച ോപാകാനം 

       വീണം ൈദവീക കലപനകള ോതടാനമള സാപനം ഏതാോണാ അതാണ് അല-
   ൈബത് എനത െകാണ് അ൪തമാകനത്.

                                           
 അമ് നന  :-  

  ഈ പദതിെന മലാകരങളാണ്ام ن എനളത്.   വിശാലമായി അ൪തം മനസി 
   ലാോകണ ഒര പദമാണ് ഇത്.  അതായത് "سلمة"ഉം"امن"  സമാധാനവം .സരകി 

 തതവവം എന൪തം..     അറബി ഭാഷാ പകാരം ഇത് ْلَحال ُذوا ُعول  ْف എന   َم പദമാ 
ണ്.       ഒന കടി വയകമാകിയാല ഈ വചനതില പറഞ അല-  ൈബതിെന അ 

  വസ വിവരികന പദമാണ്.     അതായത് ആ ൈബത് സമാധാനവം സരകിത 
    തവവം നലകന അവസയാണ് അതിനളത്.

 ഇനി അല-     ൈബതിെന വിവിധ രപങെളകറിച് നമക് തീരമാനികാം. അല 
-   ൈബത് ഒര ോകനബിനവാണ്.     ൈദവീക കലപനകളെട ഒര ോകന തലസാന 

  മാണ് ഇത്എന പറയാം. .    കാലാകാലങളില മനഷയ൪ക് മാ൪ഗ നി൪ോദശങള 
  ോതടി മടങിോപാകാനളത് അവിോടകാണ്.   ഇതിെന അകകാമ് എനപറയനത് 

സമാധാനമാണ്.     മെറാര അ൪തതില പറയകയാെണങില ഇത് മനഷയ൪കിട 
    യില സമാധാനം നടപിലാകാന ഉതരവാദിതവമള ോകനമാണ്.അെലങിലസാ 

പനമാണ്.

   അടത കലപന ഇബാഹീമിെന "മഖാം" "മസവല"  യായി സവീകരികണെമനതാ 
ണ്.

     ഇവിെട പവാചകനായ ഇബാഹീം നബിെയ ഒന ആദരിചിരികകയാണ്.  ഈ ക 
    ലപന ൈദവീക കലപനകെളകറിചാോണാ അതല നമസാരമാോണാ?.  ഇതിന മമ് 
    മഖാം എന പദെതകറിച് നമക് ചിനികാം.

മഖാം......     ഖ൪ആനില മഖാം എന പദം  മ   എന അകരതിന "  ഉ  "     കാരം ഇട് വ
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  നതായി നമക കാണാം.     അോപാള നാം അത് വായികക മഖാം  എനാണ് മഖാം 

   എന പദെത ഉചരികോമാള സലം(place)    എന അ൪തതിനാണ് ഉപോയാ 
ഗിചിടളത്.

 എനാല  മ       എന അകരതിന് അകാരമിട മഖാം എന വായിചാല "പദവി,” 
" ”സാനം ," ”നിലപാട് (status,post,standing)  മതലായ അ൪തങളകാണ്.  ോയ 

  ശദാസ് ഉനതമായ പദവി(മഖാം)    യിലള ഒര ഗായകനാെണന പറയാം. ഇനയ 
   യില െനഹ അതയനതമായ പദവി(മഖാം)   യിലിരന ആളാെണന പറയാം.  ഒന 

        വയകമായി പറഞാല നാം ഒര സലെത സചിപികാനാെണങില ഉകാരം ോച 
   ൪തെകാണ് മഖാം എനാണ് പറോയണത്.  പദവി സാനം,  നിലപാട് മതലായഅ൪ 

    തങെള ഉോദശികാനാണ് നാം സംസാരികനെതങില  മ   എന അകരതിന 
    അകാരം ോച൪തെകാണ് മഖാം എന പറയണം.

                                                       
          നാം ഈ പറഞത് ശരിയാോണാ അോല എന ോനാകാന നമക് ഖ൪ആനില ഒ 

 ന പരിോശാധികാം.     നരകതിെന അവസ വിവരികനിടത് സറത അല-ഫ൪ 
 ഖാനില വചനം66   ല അലാഹ പറയന.

َقاما                                                        َوُم َقّر ا  َت َساءْت ُمْس

   സവ൪ഗെതകറിച് വചനം 76   ല അലാഹ പറയന.
َقاما                                                           َوُم َقّرا  َت َنْت ُمْس َحُس

     ഇവിെട നരകെതകറിചം സവ൪ഗെതകറിചമാണ് സംസാരിചത് ഒന ചീത 
   സലവം മോറത് സനരമായ സലവം.     ഇതിന സമാനമായ ഒര പദം തെനയാണ

 സറത അല-   അഹസാബില വചനം 13     ല യഥ് രിബകാോരാട പറയനതായി അ 
 ലാഹ പറയന.

ُعوا                                           َفارِج ُكم  َل َقام  ِرب لُم ْث َي َيااهل 
  "ഓ,      യസ് രിബിെല ജനങെള നിങളകിവിെട സലമില.  അതെകാണ് നിങ 

 ള മടങിോപാകക"
           ഇനി നമക് ഖ൪ആനില മഖാം എന പദം എങിെനയാണ് വിശദീകരിചിടള 

  ത് എന ോനാകാം.     സറത ബന ഇസറാഈലില വചനം 79   ല അലാഹ പവാച 
      കനായ മഹമദിോനാട ചില കലപനകള പറഞ ോശഷം പറയന. 

ًدا                                                    َقاًما محمو ّبَك َم َثَك َر َع ْب َي َأْن  َعَسى 
“       ഒരോവള നിെന റബ് നിെന സതികെപടന സാനത് നിോയാഗിോചകാം.”
        പവാചകനായ മഹമദിന അ൪ഹികന ഒര സാനം നലകിെകാണ് സോനാഷ
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    മറിയിചെതങിെന എന നാം ഇവിെട കണ.     ഈ പറഞത് അോദഹതിന നല 

  കിയ ഏെതങിലം സലെതകറിചല.   മറിച് അോദഹതിന നലകെപടനസതയ൪ 
   ഹമായ പദവിെയകറിോചാ സാനെതകറിോചാ ഒെകയാണ്.   കാരണം ഇവിെട 

   അകാരോതാടകടി മഖാം എനാണ് ഉപോയാഗിചിടളത്.

         ഇതിന സമാനമായ വാക തെനയാണ് സറതല ബഖറയില ഇോപാള നാം പഠി 
   ച െകാണിരികന വചനതിലം വനിടളത്.ّلى ِهيَم ُمَص ْبَرا ِإ ِم  َقا ُذوا ِمْن ّم ّتِخ َوا  

 ഇവിെട മഖാം    എനാണ് അലാഹ പറഞിടളത്  മഖാം എനല.   ഇവിെട സാന 
വം,      പദവിയെമാെകയാണ് അ൪തം എനതിെന ശകി പകരനതാണ് അോദഹ 
 െത 124   ാാം വചനതില ഇമാം(اَماما)  എന വിളിചത്.
         മസവലാ എനത് നാം വിശദീകരിച കഴിഞ.  പവാചകനായ ഇബാഹീമിനസാ 

       നവം പദവിയം എന വിോശഷണമാണ് നലകിയിരികനത് എന െതളിഞ.ഈ 
    ആശയതിന സമാനമായ ഒരപാട് വചനങള ഖ൪ആനിലടനീളംവനിടണ്. അ 

    തിെല ഒര വചനം ഇവിെട അവതരിപികാം.
                                                      
َكان من ِنيفا-وَما ِهيم َح ْبَرا ِإ ّلَة  َبل ِم ُقل  ُدوا- َت ْه َت َنَصارى  ًدا او  ُهو ُنوا  ُكو ُلوا    َقا َو  
 المشركين
“      ജനങള പറഞ നിങള ജദോനാ കിസയാനിോയാ ആയിതീരക.   നിങള സ 
നാ൪ഗികളാവം.   ഇബാഹീം െചാവായ മാ൪ഗതിലായിരനെവനം,മശികകളില 

   ആയിരനിെലനം നീ അവോരാട് പറയക"    ഒര മഅമിനിെന എങിെനയാണ് ഇ 
       ബാബീം നബിയെട ആശയങെള പിനടരാന കലപികനത് എന നാം ശദി 

കണം.  മഅമിനിെന മാതമല,    നമെട പവാചകെന വെര നി൪ബനികന. ഈ 
      വചനതില ഇബാഹീം നബിയെട നിലപാടിെന പിറെക ോപാകാനം അോദഹതി 

     െന കാലടികെള പിനടരാനം വളെര വയകമായി പറയന.

         ഇോപാള നാം ച൪ച െചയെകാണിരികന വചനതിെന രണാം ഭാഗത്
"തവഹഹറ"  "  തവാഇഫീന "” ആകിഫീന"  "  റകഅ " "അസജദ്"  എനീ പദങള 

  നമക് കാണാന സാധികം.        ഇവിെട റകഇെനയം സജദിെനയം കാരണം പറ 
  ഞെകാണ് നമസാരം കണപിടിചിരികകയാണ്.   ആയതെകാണ് ഈ പദങളം 

  നാം സകമായി പഠിോകണതണ്.

തവഹഹറ  :-  
        തവഹഹറ എന പറഞാല എലാ അഴകില നിനം ഒഴിവാകക എനാണ്. ൈദ 

     വീക കലപനകളെകതിരായി മനഷയനി൪മിത വചനങളില നിനം കലപനക 
    ളിലനിനം ശദിയാവക എനതാണ് ഇതിെന അ൪തം.    അോപാള എലാ മനഷയ
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   നി൪മിത വചനങളില നിനം പറതവരിക.

   എനാല ഇത് ചല    െകാണ് വതിയാകനതാണ് ഉോദശികനെതങില നമെടഭൗ 
      തിക ോലാകത് നാം അഭിമഖീകരിോകണി വരന അഴകകെളയം െചളിെയയം 

  വതിയാകാനള പവ൪തനങളായിരികം വരിക.  അത നലതാെണങിലംഭൗതി 
       ക ജീവിതതിെല അഴകകള നീകന കാരയതിന ആതീയ ജീവിതതിെല 

      അഴകകള നീകന കാരയോതകാള പാധാനയം നലകനത് വളെര സങടകരമാ 
ണ്.

തവായിഫീന  :-  
      തവായിഫീന എനത് തവായിഫ് എന പദതിെന ബഹവചനമാണ്.ط و ف എ

  ന കിയയെട ആണ്   اسم الفاعل ഈ പദം.   വീണം സന൪ശികക എനതാണ്
 ഇതിെന അ൪തം.     അതായത് ആവ൪തിചാവ൪തിച് വരികയം ോപാകകയം െച 

യക.     ഇതില നിന തെനയാണ് തവായിഫത് َفة) ِئ َطا )   എന പദവം ഉണായത്. തവാ 
      യിഫീന എന പദതിെന അ൪തം സറത തൗബ 122   ാാം വചനതില വിശദീ 

കരികന.

(            വമാകാന അലമഅമിനന ലിയനഫിറ കാഫതന ഫലൗലാ നഫര മിന കലി ഫി൪ഖതിന മിനഹം തവായി 
           ഫതന ലിയതഫഖഖഹ ഫിദീനി വലിയനദിറ ഖൗമഹം ഇദാ റജഊ ഇൈലഹിം ലഅലഹം യഹദറന)

      ദയവെചയ് ഇവിടെത തവായിഫത് എന പദം ഒന ചിനികക.  ദീന പഠികാന 
      ോപാകാനം അങിെന ൈദവീക കലപനകെളകറിച് ോവണത ജാനം ോനടി 

        െകാണ് തിരിച വന ോശഷം ഇവ൪ പഠിച ൈദവീക കലപനകെളകറിച് തെന 
    സമഹെത അറിയികകയം െചയാനാണ് അലാഹ പറയനത്.  എങില അവ൪ക് 

        ഈ പഠനതിലെട യഥാ൪ത ജീവിത വഴിയിോലക തിരിച വരാന സാധികം. 
      ഇങിെന ഇടകിെട ദീന പഠികാന ോപാകകയം വരികയം െചയക.  എനിട് തെന 

  സമഹെത അറിയികക .    തവായിഫ് എനതിെന ബഹവചനമാണ് തവായിഫീന 
 എന സചിപിചവോലാ?    അതില നിനണായ പദമാണോലാ തവായിഫത്.

ആകിഫീന  :-  
     ആകിഫ് എന പദതിെന ബഹവചനമാണ് ആകിഫീന എനത്,  ഇത ഇസല

 ഫാഇല തെനയാണ്.ع ك ف    എനതാണ് അതിെന മല അകരങള..  കാരയങള
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      സകമായി ശദിച ോശഷം ഒര തീരമാനതിെലതിോചരാന ോവണി ധയാനതി 

    ന ഇരികക എനതാണ് ഇതിെന അ൪തം.

റകഅന  :-  

അസജദ്  .  
  ഈ പദം  സാജിദ്     എന പദതിെന ബഹ വചനമാണ്.    ഇതം ഇസല ഫായില ത 

െനയാണ്.س ج د       എന അടിസാന അകരങളില നിനാണ് ഈ പദം ഉര 
തിരിഞണായിടളത്.    ഈ പദം വിശദമായി പലസലങളിലം,  ഈ ഗനതി 

  ല തെനയം  സജദ   എന സറതിലം വിശദീകരിചിടണ്.   ഇവിെട ഈ പദതിെന 
   അടിസാന അ൪തം മാതെമ പറയെനാള.”   മറളവെന കലപനകനസരിച് പ 

 വ൪ തികക"    സമ൪ണമായ അംഗീകാരോതാടകടി മെറാരതന കമിടക"എ 
    നെതാ െകയാണ് സജദ എനതിെന അ൪തം. “  മഴവന ആതാ൪തതോയാടം 

   കടി ഒര നയതിന അനസരികക"    എനതാണ് ഇതിെന ശരിയായ അ൪തം. ഒ 
     രാള ഒരാശയെത സവീകരികകയം മഴവന ആതാ൪തോയാടം അംഗീകാരോതാ 

        ടം കടി അതിന വഴങിെകാടകക എനതാണ് ഇതിെന ആശയം.  ഒര ആശയ 
  തിന ോവണി പവ൪തികക,       ഒരാള സവനെത മഴവനായം സമ൪പികക എ 

   നെതാെകയാണ് സജദിെന അ൪തങള .
                                                        

     ഈ വിഷയം പ൪ണമാകണെമങില സറതല ഹജ് 26    ാാം വചനം കടി വിശദീ 
 കരികല അതയാവശയമാണ്.  അലാഹ പറയന

           വഇദ് ബവഅനാ ലി ഇബാഹീമ മകാനല ൈബതി അനലാ തശിക് ബീ ൈശഅന വ തവഹഹിറാ 
        ൈബതി യ ലി തവായിഫീന വല ഖായിമീന വ റ് റകഇസജദ്)

      ഈ ആയതിെല ചില കാരയങള നാം സകമായി പഠിോകണതണ്.  ആ കാരയ 
 ങള ഇവയാണ്.

1)       ഇബാഹീമിന ഒര സലം നലകി എനതിെന ശരിയായ അ൪തെമനാണ്.
2)  എനാണ് "  മകാനല ൈബത് “?
3)      അലാഹവില പങ ോച൪കക എന പറഞതിെന ആശയെമനാണ്.?
4)       എെന ൈബത് മതവഹഹറാകി െവകക എന പറഞതിെന അ൪തെമ
നാണ്?.
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5)   സറതല ബഖറയില "  ആകിഫീന "    എന ഉപോയാഗിച സാനത് സറതല

 ഹജില "ഖായിമീന"   എന ഉപോയാഗിചതിെന കാരണെമനാണ്?.

  ബവഅാ്നാ ലി ഇബാഹീം  .:-  
  ഇബാഹീമിന് ഒര രാജയം,  ഒര ഭപോദശം,   ഒര സലം നലകി.ب و ء എനിയാണ് 

   ഈ പദതിെന അടിസാന അകരങള.  ഒര പയാസോമാ,  ബദിമോടാ അനഭവി 
     ോകണാത ഒര പോദശം അതാണ് ഇതിെന അ൪തം.   അവിെട എലാ സൗകരയങ 

 ളം ലഭയമാണ്.     തെന ആഗഹംോപാെല പവ൪തികാനം പ൪ണ അധികാരവമള 
 ഒര പോദശം.     ഇതിന൪തം ൈദവതിെന അനഗഹതാല പവാചകന ഇബാഹീ 
      മിന പ൪ണ സവാതനയമളളതം സമനവം ഉദാരപ൪ണവമായ ഒര ജീവിതംആസവ 

  ദികാന കഴിഞ എനാണ്.     അതാണ് സറതല ബഖറ യി ല"   ഇനീ ജാഇലക 
 ലിനാസി ഇമാമാ"  എന പറഞത്.” “    നിെന ഞാന മനഷയ൪ക് ോനതാവാകി" 

       ഒരാെള മനഷയരെട ോനതാവാകി എന പറയോമാള ഒര ഭപോദശതിെന ഉടമ 
      സതയം കടി അയാള കയാളന എനതാണ് അതിെന താലരയം.  അവിെട തെന 

    താലരയതിനം ഇഷതിനമനസരിച് കലനകള പറെപടവികാന കഴിയന.എലാ 
  നിലകള നിലനിലപിനം പോരാഗതികം 

       ആവശയമായ ഒര പദവി ൈദവതാല നലകെപടിരികന എനത കടിയാണ് ഇ 
 തിെന സാരം.

    അനലാ തശ് രിക് ബിഹീ ൈശഅന  :-  
“      അതായത് നീ ഒനിോനയം എോനാടകടി പങ ോച൪കരത്"   ഈ വാചകം വളെര 

   എളപതില നമെട മനസിോലക് പോവശികം.   വിഗഹാരാധന എന ഒരെചറിയ 
    ബിനവില മാതം ഒതോകണ കാരയമല ഇത്.     നമെട മനസില ശി൪ക് എന ോകള 
    കോമാള െവറം വിഗഹാരാധന മാതമാണ് ഓടിവരിക.  എനാല വിധിയിലളശി 

     ൪ക് നാം മറകകയം തളികളയകയമാണ് െചയിടളത്.ِه ِفي ُحكِم ُيْشرك  َول  
ًدا َأَح      എന സറതല കഹഫില വചനം 26   ല അലാഹ കലപികന.

          ഒരാള "   അലാഹ നമെട സഷാവല"    എന പറഞാല അതിന൪തം അലാ 
  ഹവിെന കെട മെറാരാളെണനല.    എന വിചാരിച അവന കറവിമകനാെണനല 

.       മനഷയന എോപാള ൈദവീക കലപനകളകം മാ൪ഗ നി൪ോദശങളകം മാറങ 
ോളാ,       ോഭദഗതിോയാ വരതനോവാ അോപാള അവന കരതയം നീതിോകടമാണ് കാ 
ണികനത്.      അലാഹ സവയം തെന അത നിോഷധികനത് കാണക:-
                                                                                                                
ِبيد َع ْل ِم ا َظّل ِب َنا  أ

َ ّي وَما  َد َل َقوُل  ْل ّدل ا َب ُي എെന    َما  വാകകള ോഭദഗതികളക വിോധ 
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          യമല കാരണം ഞാന എെന ദാസനാോരാട കരനല എന പറയോമാള നാം എ 

     ങിെന അവെന വിധിവിലകളില മാറോമാ കടിോച൪കോലാ വരതം.?

    ൈദവം തെന കലപനകളില മാറം വരതകയില.   കാരണം അവെന കലപനകള 
     എോപാഴം തെന സഷികളക ോവണി നീതിയിലധിഷിതവം അനോയാജയവമാകി 

യിടണ്.       അതില ഒര െചറിയ ോഭദഗതി വരതനതോപാലം ഏെതങിലം ഒരാോളാട 
 ള കരതയായിരികം.     ഇതാണ് ൈദവതിെന അധികാരതില പങ ോച൪കരത് 

  എന ഖ൪ആന കലപിചത്.     നമെട പ൪വീകരം പിതാകളം ഉണാകിെവച ഇത 
    രം വിഗഹങളിലാണ് നാം കയറി പിടിചിടളത്.   ഇവരാണ് മതതിെന കതക 

 കാരായ വിഗഹങള.     അവെയ തക൪കാന നാം ൈധരയം കാണികണം.  ചില സ 
     മയങളില ഇതരം വിഗഹങള ഭരണാധികാരികളെട രതിലം പതയകെപട 

ന.       ൈദവീക കലപനകെള തളിെകാണ് അവരെട കലപനകെള നാം പിനടര 
ന.

       എനാല ഇബാഹീം നബി ൈദവതിെന കെട മെറാരാെള പങോച൪കനത ഒരി 
 കലം അംഗീകരികില.     അതോപാെല ൈദവീക കലപനകളിലം ആെരയം പങോച൪ 

കില.      അതിോനാട് മനഷയ ശരീഅത് അോദഹം ഒരികലം ോച൪കില.  മനഷയ നി൪ 
     മിതമായ ഒര മതം ഒരികലം അോദഹം സവീകരികില.   ആ നിലകള ശദീകര 

   ണമാണ് ഇവിെട ഉോദശം .     അലാെത പളി ചലെകാണ് അടിച വതിയാകലല.

      അന തവഹഹിറാ ൈബതിയ ലിതവായിഫീന വല ഖായിമീന വ 
റകഇസജദ്

       മനഷയ നി൪മിത ആശയങളില നിനം അലാഹവിെന ദീന മനസിലാകാന ആ 
ഗഹികനവ൪കോവണി(ِفي الدين അവെന    (تفقه  അധയാപനങെള നീ ശദീക 
രികക.     ൈദവീക കലപനകോളാട വയകമായ നിലോപാട എടകനവ൪കം(
َقائِمين ,ോവണിയം (ال      മനകരോതാടകടി അലാഹവിെന കലപനകള മാതം മറ 

  െക പിടികനവ൪ക ോവണിയം.    ഈ ആശയെത നീ ശദിയാകക.  ൈദവീക ക 
     ലപനകളെട പഠനതിലെട തെന നിരനരമായ പവ൪തനങെള ആരെതരെഞ 

 ടകനോവാ അവനാണ്ആകിഫ്,     ആകിഫീന എനതം ഖായിമീന എനതം സമാന 
   മായ അ൪തതിലാണ് ഖ൪ആന ഉപോയാഗിചിടളത്.   അതാണ് സറതല ബഖറ 
 യില ആകിഫീന      എന പറഞ സനത് സറതല ഹജില  ഖായിമീന എന 

പോയാഗിചത്.        ഇനി റകഉം സജദം െചയക എന പറഞതെകാണ ഉോദശികന
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ത്,       ആരാോണാ ഈ ആശയങെളയം മലയങെളയം അംഗീകരികകയം അവക് സ 

    മ൪പികകയം െചയനോവാ അവ൪കവണിയം ശദിയാകിെവകക എനതാണ്.

 അതെകാണ് "മസവലാ"     എന പറഞത് നമസരികാന നി൪ോദശികെപട സലമ 
ല.       പവാചകനായ ഇബാഹീം ഏറവം മനഗണനോയാടകടി മറെക പിടിച അലാഹ 

   വിെന കലപനകെളയാണ് മസവലെകാണ് ഉോദശം.     ശകമായ ഒര നയം എന നില 
     ക് അോദഹം പിനട൪ന ആശയമാണ് ഈ മസവല.   ഒര പതയയശാസവം നിരനര 

 പവ൪തനങളമാണ് അത്.     അതാണ് നമെട നിലപാടായി നാം സവീകരിോക 
ണതം.

              ഇെതാര അനസരണമാണ് ഇഷമളവന സവീകരികാം അലാതവ൪ക്
തളികളയാം.   ഖ൪ആന പഠികക !പിനടരക!!
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                                    സവലാതിെന സതയം  

                                        ഭാഗം രണ്
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                                          അധയായം  "   അല  -  ബഖറ  "                    

          സറതല ബഖറ 238    ാാമെത വചനതില അലാഹ കലപികന.

“        ഹാഫിള അലസവലാതി വസവലാതില വസവ് തവാ വഖമ ലിലാഹി ഖാനിതീന"

“    നിങള സവലാതകളില ജാഗതയളവരാകക.   പോതയകിച് മധയ സവലാതില
   അലാഹവിന അനസരണയളവരായി നിലെകാളകയം െചയക"

     ഈ വചനതില "സവലാത്"      എന പദം നമസാരം എന അ൪തതിലാണ് വി 
 വ൪തനം െചയെപടിടളത്.  അതോപാെല "മധയ"  സവലാത് "നട"   വിെല സവലാ 

      ത് എനതിെന അസ൪ നമസാരം എന അ൪തതിലാണ് വയഖയാനിചിടളത്.

      എനാല ധാരാളം അഭിപായ വയതയാസങള ഈ കാരയതില വയാഖയാതകളകി 
 ടയില ഉണ്.   ചില ആളകള "ഫജ്൪"      നമസാരെമനം മറ ചില൪ മറ പല നമസാര 

  ങളെടയം ോപരകളം ഉദരിചിടണ്.    എെനാെക തെനയായാലം ഖ൪ആന സമ൪ 
ണവം,വിശദമായം,   സമഗമായം കാരയങള വിശദമാകിയിടണ്. ത൪കങളിലള 

 തീ൪പ് ,  മഴവനായം ,   ലളിതമായം ഖ൪ആന വയകമാകിയിടണ്.

       ഈ 238      ാാമെത വചനം നാം ശദികകയാെണങില അത് വിവാഹോമാച 
       നതിെനയം കടംബ പശങള ച൪ച െചയനതിെനയം ഇടകാണ് സാനം പിടി 

ചിടളത്.      നമസാരം എന അ൪തം ഇവിെട െതറായി നലകിയതാണ്.

        ഇവിെട നമസാരം എന സവലാതിന അ൪തം നലകിയാല സാന൪ഭികമായി ഒ 
  രികലം സാപികാന കഴിയില.     ഈ വചനതിെന മകളിലം താെഴയമായി ച൪ച 
   െചയന വിഷയം വിവാഹ ോമാചനവം,  കടംബ പശങളമാണ്.   ദയവ െചയ് വചനം 

225   മതല ഒന ശദികക,    വിവാഹ ോമാചനെതകറിചള ആജയില നിന 
  തടങി അവസാനം 232      ാാമെത വചനതില ആ വിഷയം അവ സാനിപികന. 

.  പിനീട് 233  മതല 237   വെര കടികളക് മലെകാടോകണതിെനകറിചം,വിവാഹ 
   ോമാചിതയായ സീയെട വിവാഹ അോനവഷണെതകറിചം,  ജീവനാംശം നലോകണ 
  തിെനകറിചം ച൪ച െചയന.      അതിന ോശഷമാണ് മകളില നാം പറഞ വചനം 

പറയനത്.   വചനം 238    ല അലാഹ കലപികന :-
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“        ഹാഫിള അലസവലാതി വസവലാതില വസവ് തവാ വഖമ ലിലാഹി ഖാനിതീന"

                                                                                                                                                 

“    നിങള സവലാതകളില ജാഗതയളവരാകക.   പോതയകിച് മധയ സവലാതില
   അലാഹവിന അനസരണയളവരായി നിലെകാളകയം െചയക"

       ദയവെചയ നമള ഈ വചനതിെന സന൪ഭതിനനോയാജയമായ രപതില
      മനസിലാകകയാെണങില ൈദവീക കലപനകളെട ഒര സവലാതാണ് നമക് ഇ 

 വിെട ലഭികക.        ഒര കടം കടംബ പശങള ച൪ച െചയനിടത് നമസാരം ചിതീ 
   കരികലം വിശദീകരികലം ോയാജിച കാരയമല.     ഈ ആയതിന ോശഷം വീണം 

240-242       വെരയള വചനങളില കടംബ കാരയങള തെനയാണ് ച൪ച െചയന 
ത്.  അോപാള 225-242       വെരയള വചനങളില കടംബ നിയമങളാണ് ച൪ച െച 
യനത്.  ഇതിനിടയില 238     ാാമെത വചനതില സവലാതില ജാഗത പാലിോക 
ണതിെനകറിചം,     ൈദവീക കലപനകളെട സരകാ വയവസെയകറിചള വിശ 

     ദീകരണവമായി ബനെപടതാണ് അതോപാെല കടംബ പശങളില ൈദവീകനി൪ 
      ോദശങള പാലികനിടത് ഒര മധയമ നിലകള സവലാത് നി൪വഹികാനം, 

  സകത പല൪താനം ,     ആ ൈദവീക കലപനകള അനസരികനവരായി നില 
  െകാളവാനമാണ് അലാഹ പറയനത്.     കടംബ പശങള പറയനിടത് ഒര പ 

      ോതയക ശദ ചില പോതയക കാരയതിോലക തിരിച വിടിരികകയാണ്.  അത ോപാ 
 െല 239      ാാം വചനതില ൈദവീക കലപനകെള നിരീകികകയം പസാവിക 

  കയം െചോയണത് "രിജാലന"  ആോയാ "റകബാനന"    ആോയാ ആണ് ോവണത് എ 
നാണ്.  അതിന൪തം ൈധരയോതാടം,  മനകരോതാടം കടിയം,  പരസരം "കടായ 
"  ോയാടം "ഐകയോതാടം"  കടിയം എനാണ്."രിജാലന"  എനതിന് "  ചറം നടക 
ക" എനം" ൈധരയോതാെട"  എനം അ൪തമണ്,  അതോപാെല "റകബാനന" എ 

 നതിന് "സഞരികക"  എനം "പരസരം"  എനം "ഐകയോതാെട"  എനം അ൪ 
തമണ്.   ഇതിനോശഷം അലാഹ പറയന.

َلُمون ْع َت ُنوا  ُكو َت َلْم  ًكْم ّما ّلَم َع َكَما  ّلَه  ُكُروا ال ْذ َفا ُتْم  ْن َأِم َذا  ِإ َف  
“        ഫഇദാ അമിനതം ഫദകറലാഹ കമാ അലമകം മാലം തകന തഅലമന"

“         എനി നിങള സമാധാനതില ആയാല ൈദവീക കലപനകെള നിങള പറയ 
     കയം പസാവികകയം െചോയണത് നിങള പഠിപികെപടകയം പരിശീലിപിക 

 െപടകയം െചയതോപാെലയായിരികണം.”
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         ോനാക നാം ഇവിെട നമസാരെതകറിച സംസാരികാന നമസാരം പരിശീലി 

  പികനതായി എവിെടയം കണില.    പിെന നമസാരം നി൪വഹികാനാണ് ഇവിെട 
     വിളിച പറഞിരികനത് എന് എങിെന നാം പറയം.   അത് എങിെന തടങ 

ണം,   നിലോകണ രപം എങിെന,    കമിടലം സാഷാംഗവം എങിെന െചയണം 
,    അവ എത പാവശയം െചയണം,      സജദാോണാ ആദയം െചോയണത് അതല റകഅ 
ആോണാ?     അതില എെനലാം ഉരവിടകയം വായികകയം െചയണം?ഇെതാനം 

  അലാഹ നെമ പഠിപിചിടില.

    എനാല ഖ൪ആന "  കമാ അലമകമലാഹ"  എന പറയന."  നിങളക് അലാഹ 
പഠിപിചോപാെല"      അതിന൪തം പരമകാരണികന ആ രംഗത് നാം പാലിോകണ 

  കാരയങെളാെക പഠിപിചിരികന എനോല?    അോപാള ഇവിടെത സവലാത് എ 
   നതെകാണ് അ൪തമാകനത് നമസാരോമാ "  സവലാതല വസവാ"  െകാണ് അ 

    സ൪ നമസാരോമാ അല എനത് തീ൪ചയാണ്.ُكم ّلَم َع َكَما   (  കമാ അലമകം)  "അവ 
  ന നിങെള പഠിപിചതോപാെല"      എന പറഞാല മെറാനിെനയം ആവശയം ഇ 

     ലാെത തെന ഇതില നിനം കിടണമോലാ എലാം.?

         ഈ വചനങള ഒന ചരകി വിശകലനം െചയാല നമക തെന "സവലാത്"
      െകാണ് നമസാരമാോണാ അതല ൈദവീക കലപനകളാോണാ എന മനസിലാകാ 

 ന കഴിയം.  പിെന "   സവലാതല വസവാ "    എനതെകാണ ഈ കടംബ സംബനമാ 
      യ നിയമങളില ൈദവീക നി൪ോദശങളെട സമഗവം വിശാലവമായ ഒരവിവരണ 

   മാണ് നാം സവീകരിോകണത് എനാണ്.   അതല ഈ വിഷയങളില"അസ൪" നമ 
     സാരതിെന പാധാനയെതകറിചാണ് പറയനെതങില പപഞ സഷാവിന് സന 

      ൪ഭതിന് അനസരിച് സംസാരികാന അറിയില എനായിരികം വരിക.അത 
     െകാണ് ദയവെചയ് ഖ൪ആനിക വചനങെള സന൪ഭതിനനസരിച് മനസിലാ 

 കാന ശമികക.       ഒര സാധാരണ മനഷയന ോപാലം പറയനകാരയം തടകം മതല 
  അവസാനം വെര െകാണോപാകം.   പിെനയാോണാ പപഞ സഷാവ്. സറതലബഖ 

 റ 43    ാാം വചനതില അലാഹ പറയന.:-

“      വ അഖീമസവലാത വ ആതസകാത വ൪കഊ മഅ൪റാകിഈന"

“   സവലാത് സാപികകയം ,     സകാത് നലകകയം കമിടനവരെട കെട കമി
 ടകയം െചയവീന"

      സാധാരണയായി നമസാരം സാപികാന ോവണി ഉപോയാഗികന ഒര വചനമാ 
 ണ് ഇത്.       ആദയ പഠനതില തെന നമസാരതിെന വിശദവിവരങള ഇവിെട നി 
    നം കിടകയില എന് മനസിലാകം .    ഇവിെട വാദതിന ോവണി "  അഖാമസവലാ
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ത"      എനതിന നമസരികക എന അ൪തം നലകി ോനാകാം.  അോപാള "അഖീ 
മസവലാത"      എനതിന റകഉം സജദെമലാം ഉളെകാളന നമസാരം നി൪വഹിച 

 എനം വിചാരികക.   എങില പിെന ِعين ِك َع الّرا ُعوا َم َك َواْر    കമിടനവരെട കെട 
     കമിടക എന കലപന െകാണ അ൪തമാകനത് എനാണ്.?  ഇവിെട "അഖീമ 

സവലാത"       അഥവാ സവലാത് സാപികക എന പദം നടപിലാകണെമങില ഒ 
  ര കടം ആളകോളാ,  സമദായതിെനോയാ ആവശയമണോലാ?  കാരണം "അഖീമസവ 

 ലാത "        എനത് ഒര വയകിോയാടള കലപനയല മറിച് ഒര സമഹോതാടള ക 
ലപനയാണ്.     അഥവാ ഇസായീല സനതികോളാട മഴവനായള കലപനയാണ് 
.      അതെകാണ തെന അഖീമസവലാതഎന കലപനെകാണ് ൈദവീക കലപനക 

  ളെട ശകിെപടതലാണ് ഉോദശം.      അതിന ോശഷം "വ൪കഊമഅ൪റാകിഈന 
"        എന കലപനെകാണ് ഒര മനഷയെന ൈദവീക കലപനകെള പിനടരാനള 

 താലരയെതകകറിചാണ് പറയനത്.     അോപാള മകളില ഉദരിച വചനതിന ഇ 
  ങിെന അ൪തം പറയാം.    “   ൈദവീക കലപനകള നടപിലാകക,  സകാത് നല 
 കകയം െചയക,     ൈദവീക കലപനകളക അനസരിചെകാണ് അവ നി൪വഹിക 

   നവോരാെടാപം നിങളം ോചരക"

   സറതല ബഖറ 83     ാാം വചനതില ഇസായീല സനതികളെട കാരയങളവിശ 
     ദീകരികനിടതാണ് സവലാത് സാപികാനം സകാത് നലകാനം പറഞത് 

       ആ കലപികന വചനതില അവോരാട െചയ കരാറം ഉളെകാളിചിടണ് സവലാ 
        ത്എനതിന് നമസാരം എന അ൪തമാണ് നലകനെതങില നാം ഇവിെട ഒര 

  ഖ൪ആനിക സംവാദതിന തയാറില.   കാരണം ഇസായില സനതികളമായിഅലാ 
     ഹ ഉണാകിയ കരാറില പാരമരയ നമസാരം ഉളെകാളിചിടില.   ഖ൪ആന നമ 
      ക അങിെന ഒര പാരമരയ നമസാരം പഠിപിചിടം ഇല.     പിെന എനിനാണ് 

     നമസാരതിന അനകലമായ ഒര സംവാദതിന നാം തയാറാകണം.   ഈ ആയ 
        തിലം നമസാരതിെന സമയോമാ രപോമാ നമക് അലാഹ പറഞ തനിടില.

  ഇനി 110    ാാം വചനതില അലാഹ പറയന.:-

“            വ അഖീമ അസവലാത വ ആത അസകാത വമാ തഖദിമ ലി അനഫസികം തജിദഹ ഇനദലാഹി"

“       സവലാത് സാപികകയം സകാത് നലകകയം നിങളെട ജനങളക് നിങ 
       ള നലകകയം െചയനോവാ അതിനള പതിഫലം ൈദവതില നിന നിങള 
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       ഈ വചനതിലം നമസാരതിെന രപോമാ സമയോമാ വിവരികനില എന നാം 

മനസിലാകണം.        അോപാള ൈദവീകമായ ഒര സാമഹിക സാമതിക വയവസി 
     തി നടപിലാകകയം അതിനനസരിച ഒര സംസാരം സമഹതിലെകാണവരിയം 

    നലത് നമെട സമഹതിന നലകകയം െചയക.   അതിനള പതിഫലം കിടാതി 
രികില.

  സറതല ബഖറ 177     ാാം വചനതില പണയങള എെനാെകയാെണന വിശദീ 
      കരികന ോവളയില ഈ സവലാതിെന കാരയങള കടി വിശദീകരികന.

                                                                                                            

““       നിങളെട മഖങള കിഴോകാടം പഠിഞാോറാടം തിരികലില പണയം പതയത
     പണയം ആ൪ ൈദവതിലം പരോലാകനാളിലം ോവദഗനതിലം പവാചകനാരിലം 

     വിശവസിച് ധനോതാട് ോസഹമണായിരിെക അത് ഉറ ബനകളകം,  അനാഥ൪ 
കം, അഗതികളകം,  ൈദവീക മാ൪ഗപതനം,   അോപകക൪കം അടിമകളെട കാ 
രയതിലം,       െകാടത് സവലാത് സാപിച് സകാത് െകാടത് ദരിതതിലം ഉപദ 

     വതിലം കഠിനഘടതിലം കമികനവോരാെടാനിച് തങള ഉടമടി െചയാല 
   അത് പ൪തീകരികകയം െചയവരാണ് സതയസനനാ൪.     അവ൪ തെനയാണ് 

മതഖികള"

        ഇവിെട പണയവം നനയം ലഭികാന െചോയണ കാരയങളാണ് അലാഹ വിവരിചി 
രികനത്.     പണയം ോനടാനള ശരിയായ പവ൪തി കിഴോകാോടാ,പടിഞാോറാോടാ 

 തിരിയനതിലല .      അതോപാെല നമസാരതില നമെട മഖം കിഴോകാോടാ പടി 
  ഞാോറാോടാ തിരികനതിലം അല.     മറിച് നമെട ധനം ആവശയകാ൪ക തറനിട 

താകക.       ഈ ആയതിലം നമസാരതിെന രപോമാ സമയോമാ ഒനം വിവരിചിടി 
ല.        തടകതില തെന മഖങള ഏെതങിലം ഒര ഭാഗോതക തിരികനതില ഒര 
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  പണയവമില എനാണ് പറഞിടളത്.      നാം കാണന എലാ ആചാര അനഷാന ന 
       മസാരങളം ഏെതങിലം ഒര പോതയക ഭാഗോതക തിരിഞ െകാണാണ്.

   ഇനി സറതല ബഖറ 277   ാാം വചനതില "രിബ"   യമായി ബനെപട പറയന 
 ോവളയില "    അഖീമസവലാത വ ആതസകാത "    എന പോയാഗം വനിടണ് അലാ 

 ഹ പറയന:-

                                                                                                                                          
“           യംഹഖലാഹ ര് രിബാ വ യറബിസവദഖാതി വലാഹ ലാ യഹിബ കല കഫഫാരിന അസീം.ഇനലദീന 

          ആമന വഅമിലസവാലിഹാതി വ അഖാമസവലാത വ ആതസകാത ലഹം അജറഹം ഇനദ റബിഹിം വലാ 
   ഖൗഫന അൈലഹിം വലാഹം യഹസനന'”

“  അലാഹ "രിബെയ" നശിപികകയം,"സവദഖാതിെന"  വള൪തകയം െചയന. 
    അലാഹ കറവാളികളായ സ൪വ നിോഷധികെളയം ഇഷെപടനില. വിശവസികക 

    യം നനകള പവ൪തികകയം സവലാത് സാപികകയം,  സകാത് െകാടകക 
      യം െചയെകാണിരികനവ൪ ആോരാ അവ൪ക അവരെട പതിഫലം അവെന 

 നാഥെന പകലണ്.   അവ൪ക് യാെതാര ഭയവമില.  അവ൪ സങടെപടനവരമല.”
    ഈ വചനതിെന സന൪ഭം പരിോശാധിചാല "രിബാ"     എന പറയനത് ഒര സാ 

 മഹിക ചഷണമാണ്.   ഒര രാജയതിെന താലരയതിെനതിരാോയാ,  ഒര വിഭാഗതി 
     െന ശികികന രപതിോലോകാ ോപാകക എനാണ് "രിബ"  യമായി നടതന 

 ഇടപാടകള െകാണണാകനത്.    കറവാളികളായ ആളകളെട സാമതികം വിസത 
     മാകോമാള സംഭവികനതം അതാെണനാണ് അലാഹ പറയനത് .ഇങിെന 

    കറവാളികളായ ആളകളെട സാമതിക വിസതികോവണി നടതന"രിബ"യെട 
     ഇടപാടകള രാജയതിെന നിയമങളെകതിരം സമഹതിെല മറ വിഭാഗങള 

െകതിരമാണ്.

     ചരകതില വിശവാസികോളാട കലപികനത് പരിഷരണ പവ൪തനങള െച 
     യാനം ൈദവീക നിയമങള സാപികാനം സമഹതിെന പോരാഗതികോവണി 

 പവ൪തികാനം ോവണിയാണ്.      അങിെന െചയോമാള അവ൪ റബിെന ആളക 
  ളാകകയം അവ൪ക് ഭയെപടകോയാ,    സങടെപോടണി വരികോയാ ഇല എനമാണ്.
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"രിബ"      െയ നാം വിലയിരതോമാള അതിെല പധാനെപടകാരയം 279    ാാം വച 

 നതില വിശദമാകനണ്.  അലാഹ പറയന.َلُموَن ْظ ُت ِلُموَن ول ْظ ) لت    ലാ തള് 
   ലിമന വലാ തള് ലമന)”  “    നിങള മറളവെര ഉപദവികകോയാ /  അനീതി കാണി 

     കകോയാ െചയാതതോപാെല അവരാല നിങള ഉപദവികെപടകോയാ/ അനീ 
  തി കാണികെപടകോയാ െചയനില.”രിബ"    െയ ഒഴിവാകാന പറയനതിെല പ 

     ധാനെപട ഒര വശമാണ് അലാഹ ഇവിെട വിവരിചത്.    അകമികളിോലക സമ 
       തിെന ഒരമിച കടല നടതക എന പറയനത് അലാഹവിോനാടം പവാചക 

 ോനാടമള ഏറമടലാണ്(   ൈദവീക കലപനകോളാടം രാജയോതാടം).

  സറതല ബഖറ 3     ാാമെത വചനതില മതഖികളെട ഗണങള വിവരികന 
 ത് ോനാകക.;-

“    അലദീന യഅമിനന ബി അല-ൈഗബി,  വയഖീമന അ-   സവലാത വമിമാറസഖനാഹം യനഫിഖന"

“  മതഖികള അല-  ൈഗബില വിശവസികനവരം,  സവലാത് സാപികനവരം 
,       മനഷയരെട നിലനിലപിനോവണി നാം നലകിയതിെന ജനങളക ോവണി തറ 
നിടനവരമാണ്"
        ോനാക ഇവിെട ഒരാള മതഖി ആയിതീരാനള നിബനനകളാണ് ഇവിെട വി 
വരികനത്.       ഇോപാള തെന മതഖിയാെണങില ആ നില തടരാനമാണ് ഇവിെട 
പറയനത്.   അലാെത നമസാരതിെന രപോമാ,  സമയങോളാ ഒനമല.

  സറതല ബഖറ 45    ാാമെത വചനതില പരമാകാരണികന കലപികന.
ِة   َوالّصلو ِر  ْب ِبالّص ُنوا  ِعي َت ِاْس  (    ഇസഈന ബിസവബ് രി വസവലാതി)  ഈ വചനം

      ഇസായീലിെന മകെള അഭിസംോബാധന െചയനതിനിടയില വന വചനമാണ് . 
 അവെര "  കഠിനാദവാനതിനം സവലാതിനം"  ോപരിപികന വചനമാണിത്.  ഇ 

     തിന സമാനമായ ഒര വചനം സറത അല-  അഅറാഫ് 128   ാാം വചനതില പ 
   വാചകനായ മസെയകറിച പറയോമാള വനിടണ്.

ِبُروا َواْص ِه  ّل ِبال ُنوا  ِعي َت َقاَل ُموَسى اْس  (      മസാ തെന ജനങോളാട അലാഹവില നി 
     ന സഹായം ോതടാനം കഠിനാദവാനം െചയാനം പറഞ) 

     ഈ വചനെത നാം ഒന ശദികക,    സവലാതില നിന സഹായം ോചാദികാന 
  പറഞതിെന ഇവിെട മാറി.     എനിട അലാഹവിെന സഹായം ോതടാന ഉപോദശിച 

.        സതയതില അലാഹവിെന സഹായം ോതടക എന പറഞാല ൈദവീക കലപ 
    നകളില നിനള സഹായം ോതടനതിന തലയമാണോലാ?   അതായത് അവെന മാ൪ 
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  ഗ നി൪ോദശങളം മലയങളമാണ്.       തീ൪ചയായം ഈ സവലാത് നമസരമല എന 

റപാണ്.കാരണം:-
         –                   ഒര രപം പറഞ തനിടില.
      _                      സമയങള പറഞ തനിടില.
     –                        എത പാവശയം നമസരികണെമന പറഞിടില.
       _                      എെനലാമാണ് ഉരവിോടണെതന പറഞ തനിടില.
 

      അതെകാണ ഈ വചനതിലം സവലാതെകാണ് അ൪തമാകനത് ൈദവീക മാ 
  ൪ഗ നി൪ോദശങള തെനയാണ്.  അലാെത നമസാരമല.

   സറതല ബഖറ 153     ാാം വചനതില അലാഹ മഅമിനകോളാട കലപികന.

“         യാ അയഹലദീന ആമന ഇസഈന ബിസവബ് രി വസവലാതി ഇനലാഹ മഅസവാബിരീന"

“      ഓ വിശവാസികെള നിങള കഠിനാദവാനതിലെടയം സവലാതിലെടയം സഹാ 
 യം ോതടക,    തീ൪ചയായം അലാഹ പയതികനവരെട കെടയാണ്.”

       ോനാക മഅമിനകോളാട് ഇസായീല മകോളാട കലപിച അോത കലപന തെനയാ 
 ണ് കലപികനത്.       നമസരിചാല സഹായം കിടെമങില പിെന ഖ൪ആന എനി 

 നാണ് അവതരിപിചത്?     അതിെല കലപനകള എനിനാണ് നമക തനത്?. ഖ൪ 
   ആന അവതരിപിോകണ ആവശയം എനാണ്?.
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                                     അധയായം  "  അ  -  നിസാ  "  

      നമസാരെതകറിച് നാം വിശദീകരികോമാള സറത അ-  നിസാഇെല 101 മ 
തല103     വെരയള വചനങള നാം നി൪ബനമായം വിശദീകരിോകണതണ്. ഈ 

 അധയായതിെല 71        ാാം നമ൪ ആയതിന ോശഷം വന ആയതകളില വന 
      കാരയങളം ഈ ആയതില പറയന കാരയങളം തമില വയതയാസമില.പരമകാ 

 രണികന പറയന.:-
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“           വഇദാ ളറബതം ഫില അ൪ളി ഫൈലസ അൈലകം ജനാഹന അന തഖസറ മിന അ-   സവലാതി ഇന ഗി 

        ഫതം അനയഫിനകമലദീന കഫറ ഇനല കാഫിരീന കാന ലകം അദവന മബീനാ.   വഇദാ കനത ഫീ 
  ഹിം ഫ അ-        ഖംത ലഹമസവലാത ഫലതഖം തവായിഫതന മിനഹം മഅക വലയഅഹദ അസവിഹ 

             തഹം ഫഇദാ സജദ ഫലയകന മിന വറായികം വലതഅതി തവായിഫതന ഉഖറാ ലംയസവല ഫലയ 
           സവല മഅക വലയഅഗദ ഹിദറഹം വഅസിഹതഹം വദലദീന കഫറ ലൗ തഗഫലന അന അസി ഹതികം 

         വ അമതിഅതികം ഫയമീലന അൈലകം മയലതന വാഹിദതന വലാ ജനാഹ അൈലകംഇനകാന ബികം 
           അദന മിനമതവറിന ഔ കനം മ൪ളാ അന തളഊ അസിഹതകം വഗദ ഗിദറകംഇനലാഹ അഅദ ലില 

   കാഫിരീന അദാബന മഹീനാ .        ഫഇദാ ഖളയമസവലാത ഫദകറലാഹ ഖിയാമന വഖഊദന വഅലാജ ന 
    ബികം ഫഇദാ ഇതവമഅനനതം ഫഅഖീമ അ-   സവലാത ഇന അ-   സവലാതകാനത് അലല മഅമിനീന 

 കിതാബന മൗഖതാ.         വലാ തഹിന ഫീ ഇബതിഗാഇല ഖൗമി ഇന തകനതഅലമന ഫഇനഹം യഅലമന 
       കമാ തഅലമന വത൪ജന മിനലാഹി മാലാ യ൪ജന വകാനലാഹഅലീമന ഹകീമാ"

“       നിങള നാടില സഞരിചാല നിോഷധിചിരനവ൪ നിങെള കഴകെമന ഭയ
 നാല ,       അോപാള നിങള സവലാതില നിന് ചരകനതിന് നിങളക് കറെമാ 

നമില.    തീ൪ചയായം നിോഷധികള വയകമയ ശതവായിരികന.  നീ (   ഓ പ വാച 
കാ)        അവരെട കെട ഉണാകകയം അോപാള അവ൪ക നീ സവലാത് സാപിച 

      െകാടകകയമാെണങില അവരില ഒര വിഭാഗം അവരെട ആയധങള എടത് 
  നിെന കെട നിലകെട.       അവ൪ സജദ് െചയ കഴിഞാല അവ൪ നിങളെട പിന 

 ഭാഗതാകകയം െചയെട.      സവലാത് െചയാതിരന മോറ വിഭാഗം വരികയം എനി 
        ട് നിെന കെട സവലാത് െചയകയം അവ൪ അവരെട ജാഗത എടകകയംആയധ 

 മണിയകയം െചയെട.     നിങള നിങളെട ആയധങെളപറിയം സാമഗികെള പറി 
      യം ഉദാസീനരാെയങില അോപാള നിങളെട ോനെര ഒനിച് ഒരാഞടിഅടികാമാ 

   യിരന എന നിോഷധിചവ൪ ആഗഹിചിരികന..   അോപാള നിങളക് മഴയെട 
 വല പശവമണാകകോയാ,ോരാഗിയാവകോയാ,   െചയാല നിങള പതിോരാധികാന 

   തയാറാകനതില നിങളക കറമില ,     നിങള നിങളെട ജാഗതസവീകരികക. 
      തീ൪ചയായം അലാഹ അവിശവാസികളക് അപമാനകരമായ ശിക ഒരികിയിരി 

കന.   നിങള നിങളെട അ-    സവലാത് അവസാനിപിചാല അലാഹവിെന നിനം 
,ഇരനം,   പാ൪ശവങളായിെകാണം അലാഹവിെന ഓ൪കക.   എനാല നിങള സ 

  മാധാനതിലായാല സവലാത് സാപികക.   തീ൪ചയായം സവലാത് വിശവാസി 
    കളെട ോമല പരിധി നിശയിച ക൪തവയം/കിതാബ്/  നിയമം ആണ്. നിങള 

  ജനെത അോനവഷികനതില ദ൪ബലരാകരത്.  നിങള പയാസംസഹികനവരാ 
       െണങില നിങള പയാസം സഹികനതോപാെല അവരം പയാസം സഹികന 

ണ്.      എനാല അവ൪ ആഗഹികാതത് നിങള ആഗഹികകയം െചയന. അലാ 
 ഹ സ൪വജനംയകിജനമാകന.”

    ചില െതളിവകള നാം ഇവിെട പരിഗണിോകണതണ്.

 െതളിവ് ഒന്  :  
     ഇവിെട യദെതകറിചള ഒര കാഴപാോടാടകടി അവതരിപികെപടതാോണാ ഈ 
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  വചനങള എെനാന ശദികക.   അനെത യദതിലണായിരന ോജാലികളം 

  ഒന പഠികാം .     െവലവിളി ഏെറടതെകാണ് ഇരപതിനായിരോതാളം വരന 
   മജാഹിദകളായ പടാളകാ൪ ഒര ഭാഗത്.     മകാ വിജയവം തബക് യദവം ഒന 

പരിോശാധികക. (       തബക് യദം ഒര ലകോതാളം വരന ോറാമന ൈസനയോതാ 
 ട് ആയിരനോലാ?.)         ഇനി നമക് ഈ വലിയ ഒര ൈസനയെത നമസരികാന 

       ോവണി പവാചകന കമീകരികന സാഹചരയം നമെകാന ോനാകാം. ആയധ 
      ങള ചമനെകാണ പകതി ൈസനയം നബിയെട കെട നമസരികന.  ബാകി പ 
        കതി ൈസനയം ആയധങള ചമനെകാണ് ജമാഅതായി നമസരികവാനള 

  കലനയം കാത നിലകന.      ഒര വിഭാഗം നമസരിച് മോറ വിഭാഗം നമസരികാന 
    ജമാഅതിന വരനതിനിടയില നബി എന െചയകയായിരികം.?  സജദ് െചയ 

 ോശഷം ഇരികകയായിരികോമാ?     അതല എഴോനറ് വീണം ഖ൪ആന പാരായണം 
 െചയെകാോണ നിലകകയായിരികോമാ?   പതിനായിരോതാളം വരന ൈസനയങ 

      ള വരിയില വന നിലകകയം നമസാരതില പെങടകകയം ോവോണ?  ഒര വിഭാ 
       ഗതിന് പിരിഞ ോപാകാനം മെറാര വിഭാഗതിന് നമസാരതില ോചരാനം എ 

   ത സമയം ോവണി വരം?  നിങോളാോരാരതരം സങലപികക?  അതോപാെല ഈ 
        പകിയ ദിവസതില അഞ് പാവശയം തടരകയം ോവണം എന കാരയവം ചിനി 

കക?     ഇവ൪ക് നമസാരതില ശദ ോകനീകരികാന പറോമാ?  അതല യദതില 
 ശദികാന പറോമാ?

        ഇത് നാം ഇവ൪ പറഞ ഒര ൈസനയതിെന എണം എടത ോചാദിചതാണ്.  മ 
    സിം ൈസനയതിെന ഈ എണം അമതിനായിരവം,ലകവം,  രണ ലകവംഒെക 

    ആയാലള സിതിയം ഒന ചിനികക .     ഇവെര രണ ഭാഗമാകി അഞോനരം നമ 
സരികക,    എനായിരികം അവസെയന് നിങള ഊഹികക

  െതളിവ് രണ്  :  
പതിനയിരോതാളം,     അെലങില ഇരപതി അയായിരോതാളം വരന ഒനാമെത 

   ജമാഅത് ആയധമണിഞ നമസരികാന നിലകന. പതിനായിരോതാളോമാ, 
      ഇരപതി അയായിരോതാളോമാ വരന രണാമെത ൈസനയം ജമാഅത് നമസാ 

 രതിനോവണി കാതിരികന.    എത് നിലകള അരാജകതവമായിരികം അതിെന 
 ഫലമായി ഉണാവക?.   എതമാതം സമയം പാഴാകം?   താങളക് എളപതില കണ 

കാകാവനോതയള.       ഇോത പകിയ ദിവസതില അഞ് ോനരം കിതയമായി െചയ 
   ണം എന നാം മനസിലാകണം.   ൈസനിക൪ ചിനി ചിതറന.  ഈ മാറങളകി 

      ടയില തങളക നിശയിച സലങളം പദവികളം ഒളിതാവളങളം മാറന?ഇ 
       ങിെന െചയോമാള തങളെട സാനങള സകികാനം ശതകളില നിനം അ 

   തിെന രഹസയം സകികാനം കഴിയോമാ?.

   െതളിവ് മന്  :  
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     ഒര വിഭാഗതിന നബിയെട കെട നമസരികാനള തിരകിലായിരികം. രണാ

       മെത വിഭാഗം ഒനാമെത വിഭാഗതിെന ഒനാമെത റകഅത് കഴിയാന കാ 
 ത നിലകന.      ഈ സമയത് ശതകെള അഭിമഖീകരിച നിലകക ആരായിരി 

കം?
                                                                                                              

  െതളിവ് നാല് :                                                                         
          ൈസനിക൪ ദിവോസന അഞ ോനരം മോനാടം പിോനാടം നീങിെകാണിരിക
ന.  യദമാകെട വാളകളെകാണം,  കനങളെകാണമാണ താനം.  അത് മഖാമഖം 

  നിനെകാണള തറന യദവം.     യദം െചയെകാണിരികോമാള അതില നിനം 
   നമസരികാന പിനിരിഞ ോപാരാന പറോമാ?

   െതളിവ് അഞ്  :  
      ഈ രംഗത് പകതി ൈസനയം ആയധങള ഏനി നമസരികന.   മോറ വിഭാഗം ത 

  യാറായി നിലകന .     ോനതാവ് നമസരിചം ഓതിയം നിലകന.  ൈസനിക നായ 
  കന പടാളതില ഹാജറാകനില.    അോദഹതിന തിരക് നമസാരതിലാണ താ 

 നം .          ഈ ഒര അവസരം ശതകളക് െപെടനള ഒര ആകമണതിന ശകി 
  സംഭരികാനള അവസരം നലകലോല?.     ഖ൪ആന അോത സോനശം നമക നലക 

നമണോലാ?          അതായത് നിങള അശദരായാല നിങളെട ോമല െപെടനള 
      ഒരാകമണതിന് ശതകള ആഗഹിചെകാണിരികനണ് എന് ഖ൪ആന പറ 

ഞതാണോലാ?.

  െതളിവ് ആറ് :
      ഇവിെട ശദിോകണ പധാനെപട മെറാര കാരയം എനാെണനെവചാല ഒനാമ 

  െത വിഭാഗോതാട്   ആയധങള മാതം എടകാോന പറഞിെടാള. 
ُهْم َت ِلَح َأْس ُذوا ْأُخ َي ْل َو " (    അവ൪ അവരെട ആയധങള എടകെട).  എനാല രണാമ 
     െത വിഭാഗം ആയധം മാതം എടതാല ോപാരാ.    മറിച് പതിോരാധതിനള സ 

     ജീകരണങള കടി അവ൪ എടകാന അലാഹ കലപിചിടണ്.അതായത്
ُهْم َت ِلَح َأْس َو ُهْم  ْذَر ُذوا ِح ْأُخ َي ْل َو    എനാണോലാ അലാഹ പറഞിടളത്?.എനാണ്

  ഇവിെട ഈ വയതയാസം?.     സവലാത് നമസാരമാെണങില ഈ രണ വയതയാസതി 
 െന കാരണെമനാണ്.?       ഇതിെനാെക പറെമ ഒനാമെത ഗപിോനാട് ആയധം എ 

      ടകാനം രണാമെത ഗപിോനാട് ആയധം മാതമല പതിോരാധ സജീകരണങ 
   ള കടി എടകാനം കലപിെചെതനെകാണാണ്?.

       ഒര കാരണവം ഇലാെത അലാഹ ഒര പദം അധികമായി ഉപോയാഗികില.  അോപാ
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 ള "   “അസിഹഃ യം"   “     ഹിദറം തമില ചില വയതയാസങള ഉണായിരികം.ആ 

   വയതയാസം നമെട വയാഖയാതാകള ശദിചില.   അോതാ അവ൪ക് മനസിലാകാ 
 യയാോണാ എനമറിയില!

   ഏഴാമെത െതളിവ്  :  
 ഇവിെട 101      ാാമെത വചനതില എലാ മഅമിനകെളയം അഭിസംോബാധനെച 

   യെകാണ് നിങള യാതെചയകയാെണങില എനം.--     യദ തീവത നില നിലക 
   ന സാഹചരയമാെണനം നാം ഓ൪കണം.--   അവിശവാസികള കഴപം സഷികന 

  സാഹചരയമാെണങില എനം ഉപോദശികന.   അങിെനയള സാഹചരയതില 
   സവലാത് ചരകാന അനവാദം നലകന.102   ാാമെത വചനതില പവാചക 

    ോനാട് അഭിസംോബാധന െചയെകാണ് കറചാളകെളകറിച് "  ആ വിഭാഗം"എന 
പറയന."സജദി"    ന ോശഷം അവ൪ "  നിങളെട കെട"   നിങെള പിനട൪ന നില 
െകെട(   അെലങില അവ൪ നിരയായിതീരക)  എനം പറയന.  അതായത് അവ൪ 

   നിെന അനസരികനവ൪ ആയിതീ൪നാല എന൪തം.  നമെട വയഖയാതാകള 
  അവ൪ എന വിഭാഗെതയം,     നിങള എന് അഭിസംോബാധന െചയ വിഭാഗെത 

  യം ോവ൪തിരിച കണില.      എനാല ഈ രണ വിഭാഗവം വയതയസ വിഭാഗങള 
തെനയാണ്.    ആ രണ വിഭാഗവം ഒനല.  അവെരകറിചം നിങെളകറിചമാണ് 
ച൪ച.    അവ൪ ഒനല ഒോര ജനതയമല.   ചരകി പറഞാല "നിങളം" "അവരം" 

 ഒരികലം ഒനാവകയില.

         ഈ വിഷയങളക ോശഷം നമക് നാം ച൪ച െചയന പസത വചനങളിോലക് 
 ോനരിട ോപാകാം.       ഈ ആയതിെന സാഹചരയതില നിനം എന കാഴപാട് ആ 

  ണ് നമക് ലഭികനെതനം,     എന വാദങളാണ് ഇവിെട നിരതനെതനം നമക 
പഠികാം.

       ഈ വചനങളിലെട നാം ഒന കോണാടിചാല തെന ഇെതാര യദതിെനപിനാ 
   മറമാെണന എളപതില മനസിലാകാന കഴിയം.    നാം ഈ കലപനകളെട ഒര 

       അനിമ വിധിെയഴതനതിന മമ് ഈ വിഷയം എവിെട നിനാണ് ആരംഭിചത് 
    എന മനസിലാകാന നമക് അലെമാന പറോകാടോപാകാം.  ഏത രീതിയിലാെണ 

       നം ഏത വിഷയമാണ് ഇവിെട ച൪ച െചയനത് എനം ോനാകാം.  ഏറമടല സം 
   ബനമായ വിഷയം ആരംഭികനത് 71   ാാമെത വചനം മതലകാണ്. മഅമിന 

   കെള ഏറമടലിന് ോപരിപികനതായി കാണാം.    ഏറ മടാനള കാരണങള െവളി 
     വാകകയം ജനങളെട വയതയസ പതികരണങെളകറിച് വിശദീകരികകയം 

െചയന.  തട൪ന 72        ാാമെത വചനതില ഒര പോതയക രീതിയില ഒര പോതയ 
   ക ജനവിഭാഗെത ചണിെകാണ് "       ഒര പോതയക സമയം വെര നിങള കമ ൈക 
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  െകാളകയം സവലാത് സാപികകയം,     സകാത് നലകകയം െചയാന കല 
  പികെപടവെര നീ കാണനിോല?”  എന പറയന.   അവോരാട് ഏറമടാന കലപി 

       കോമാള അവ൪ക് ഭയം തടങകയം ഏറമോടണ അവരെട ബാധയതെയകറിച 
  ോചാദയം െചയകയം െചയന.    അടത വചനങളിലം ഏറമടലിെനകറിച തെനയാ 

  ണ് ച൪ച െചയനത്.      വയതയസ സഹചരയങള ച൪ചക് െകാണ വരികയം െചയ 
ന.   ചില പരിഹാരങളം വിശദീകരികനണ്.   അതിന ോശഷം ഏറമടലിനവരാെത 

   പറകില ഇരികന ആളകെളകറിച് പറയന.  അവ൪ക് "  അല ഖായിദന"(
ُدون َقاِع ْل എനാണ്  (ا 95      മെത ആയതില ോപര് വിളിചിടളത്.അവെരകറിച് 

 പറയനത കാണക"      മഅമിനകളില നിനം ഏറമടലില നിെനാഴിഞിരിക 
      നവരം അലാഹവിെന മാ൪ഗതില സമരം െചയനവരം സമനാരാകനില തങ 

     ളെട ധനം െകാണം ശരീരങളെകാണം ോപരാടനവെര ഒഴിഞിരികനവോരകാ 
    ള അലാഹ പദവി െകാണ് ോശഷരാകിയിരികന.”97  ാാമെത വചനതില 

    പാലായനം െചയാതവെര വിളിച െകാണ് "   നിങള എനെകാണാണ് പിനില 
ഇരികനത്?”  എന് അോനവഷികന.    ഇോത വിഷയം തെനയാണ് 100ാാമെത 

  വചനതിലം ച൪ച െചയനത്.     ഈ പറയെപട അോത ജനങളക തെനയള 
  ഉചിതമായ പരിശീലനെതകറിചാണ് 102    ാാമെത വചനതില ച൪ച െചയ 

നത്.

     ഈ വചനങളക ോശഷം യദതിെന നിബനനകെളകറിചാണ് വിവരികന 
ത്.      ഈ വചനങളെടെയലാം രതചരകമായിെകാണ് "   നിങള ശതകെള പി 

  നടരന ോവളയില ദ൪ബലരാകരത്.    കാരണം നിങളക് ഇോപാള പയാസം 
 സഹികനെണങില ,     അതോപാെല നിങളെട ശതകളകം പയാസം ോനരിടന 

 െണന് പറയന.”101    ാാമെത വചനം മതല 104     ാാമെത വചനം വെര യദ 
  തനങെളകറിച് വിവരികന സാഹചരയമാണ്.  യദാവസരതില പ൪ണമായ 

  പരിശീലനം നലകക സാധയമല.    അതെകാണാണ് ജനങളക് അടിസാന പരി 
      ശീലനം നലകാനം അടിസാന പരിശീലനം നലകലാകിെകാണ് ചരകാനം 
 അലാഹ കലപിചത്.(   നമസാരം പകതി (نصف)   ആകാനല ഇവിെട കലപികന 

ത്).   ആ കാരയമാണ് 100    ാാമെത വചനതില ച൪ച െചയനത്.  അതായത് ന 
      മെട മനസില യദതിെനയം പലായനതിെനയം ഒര പിനാമറം ഉണായിരി 

കണം.     അതോപാെല പിനിലിരികനവ൪കള ഒര മിലിടറി പരിശീലനമാണ് 
     ഇവിെട പറയനത് എനം നാം ഓ൪കണം.    ആ കാരണതാലാണ് ُهم " َل َقْمَت  َأ  ف

َة “ "الصلو      നീ അവ൪ക് നടപടികമം നിശയികക/   അവ൪കള വയവസ നിശ 
 യികക "  എന പറഞത്.

        ഈ വചനങളില പറയനത് നിങള ഒര ഭപോദശതകടി മറിചകടകകയം ശ
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     തകള വല പശങളം ഉണാകകയാെണന ഭയെപടകയം െചയകയാെണങില 

      പിനിലിരികനവ൪കള അഥവാ നിങളെട കെട പാലായനം െചയാന കഴിയാ 
     തവ൪കള പരിശീലനതിെന അളവ് കറകാം എനാണ്.    ഒര വിഭാഗതിന് 

  ആയധോപാരാടതിനള പരിശീലനവം ُهم" َت ِلَح َأْس ُذوا  َيأُخ ْل َو  "    മോറ ഗപിന് ആയ 
   ധോപാരാടതിനള പരിശീലനം മാതമല ,   പതിോരാധതിനള തനങളം നല 

 കാനാണ് പറയനത്.      “ ِهْم ِت ِلَح َأْس َو ُهْم  ْذَر ُذوا ِح ْأُخ َي ْل َو "  അങിെന പരിശീലനം 
       പ൪തിയായാല അവ൪ നിെന പറകില വരിയില വന നിലകാനം പറയന. അ 

      ലാെത പിനില നിന നമസരിച ോശഷം യദമഖോതക ോപാകാനല. അതോപാ 
       െല നിങളെട ആയധങളം മറ ഉപകരണങളം ശദികാനം അവോരാട് കലപി 

കന.     ഒരികലം ആ ഉപകരണങെള അവഗണികരെതനം പറയന. അങിെന 
      െയങില അവിശവാസികള നിങളെട ോമല െപെടനാകമികെമനം ഖ൪ആന പറ 

യന.     യദകളതില െവച് വിശവാസികോളാട് നമസരികാനാണ് കലപിചിരിക 
  നത് എന വിചാരികക,     എങില അവിശവാസികളക് ആകമികാന വളെര എള 

പമായിരികം.      പോതയകിച് മസിം പടാളകാരെട താവളങള രഹസയമായി സകി 
      കാന കഴിയാത രപതില നമസാരതിനോവണിയള ോപാക വരവം, സജദം 

,       റകഉം അതോപാെല കമാണ൪ ആെണങില മഴവന സമയ നമസാരവം,അോദഹ 
      തിന് തെന ശദ മഴവന നമസാരതില ോകനീകരികാോന സമയമള.

       ആയധങോളാ മറ ഉപകരണങോളാ അവഗണികരെതന കലപനക പറെമ ോവ 
      െറാര പോതയക സാഹചരയവം കടി ഇവിെട എടത പറയനണ്,അെതനാെണന 

       െവചാല നിങളക് മഴയെടോയാ മറ വല ദൗ൪ബലയവം അനഭവെപടകോയാ െച 
      യാല നിങളെട ആയധങള താെഴ െവകാം എന പറയന..  പെക പതിോരാധ 
 തില ശദാലവായിരികണം.   ഈ വചനങളില " “     “മഴ എനം ോരാഗാവസ" 
   എനീ രണ വാകകള വനിടണ്.     മഴ എനതെകാണ് മഴ തെനയാോണാ അോല 

   എെനാനം നമെട പരിഭാഷക൪ ചിനിചിടില.    രണ ൈസനയമാെണങിലം മഴ വ൪ 
     ഷിചാല അവ൪ യദം സവോമധയാ തെന നിറതിെവകം.  അതോപാെല എോപാഴാ 

      ോണാ ഒര പടാളകാരന ോരാഗിയാവനത് സവാഭാവികമായം അവെന സഹതകള 
  അവെന ചമന െകാണോപാകം.     എങില ഖ൪ആന ഇവിെട സചിപികന കാരയം 

എനാണ്?
        ഇവിെട ഒര മിലിടറി പരിശീലനതിെന ഒര ഭാഗമായ കാരയമായതിനാല :രണ 

     കടോരാടം അഥവാ ആയധ ോപാരാടം നടതനവോരാടം,  പതിോരാധം സവീകരിക 
       നവോരാടം എതി൪കാന വരന ശതകളെകതിരില പ൪ണ ശദ ൈകെകാ 

 ളാന ഉപോദശികന.     ഈ സാഹചരയതില നിന െകാണായിരികണം ഇവിെട 
  പതിപാദിച അമകളെടോയാ,   അെലങില ആയധങളെടോയാ "മഴ" (  വ൪ഷി ക 

ല)മനസിലാകാന.       അവിെട ആസതണതിെന ചില അഭാവങള ഉണ താനം. 
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       അോപാള നിങളക് പതിോരാധികാനള ോപാരാടതിന പറെമ ആകമണ ോപാ 

     രാടവം ആസതണം െചയാം എനാണ് ഖ൪ആന സചിപികനത്.

ഇവിടെത"മഴ"  െവളതിെന മഴയല.   യോദാപകരണതില നിനം വ൪ഷിക 
   ന മഴയാണ് ഇവിെട വിവക.     അത് ആധനിക കാലത യദതിന ഉപോയാഗിക 
    ന ആയധങളില നിനം വരന മഴയായാലം,  മമകാലെത അമകളെടോയാ,തീ 

  പനങളെടോയാ വ൪ഷികലായാലം ശരി.     ഇതാണ് ഖ൪ആനിെന ഭംഗി എന പറ 
യനത്.     അമകളെട മഴ എെനാരികലം ഖ൪ആന പറഞില.  അങിെന പറഞി 

    രിനെവങില ഖ൪ആനിെന അനോതക മാതം പരിമിതെപടതലാകമായിരന 
അത്.       ഏത് കാലഘടതിലം ഏത് ആയധം ഉപോയാഗിചാലം അതിന അനോയാജയ 

    മായ രപതിലാണ് ഖ൪ആന പദം ഉപോയാഗിചിടളത്.     അതായത് അതിെന 
 നമക് "മഴ"  എന വിളികാം.  അതോപാെല "ോരാഗം"    എന പറഞത് ഒര വയകി 

  യെട ശാരീരിക അസഖമല.    ോപാരാടാനള അവെന കഴിവ കറവ്,  അഥവാ നയനത 
 യാണ് ഉോദശം.                                             

                                                                                                          
      ൈദവം വിശദീകരികനത് ഇതിന സമാനമായ സാഹചരയം എവിെട സംജാതമാ 

     കനോവാ അതരം സന൪ഭങളില അവിശവാസികെള മാനസികമായി തള൪താ 
  ന അവന െകലപളവനാെണനാണ്.     പെക നിങളക നി൪ോദശികെപട പവ 

   ൪തനങളെടയം മലയങളെടയം മാ൪ഗോരഖകനസരിചായിരികണം പവ൪തി 
ോകണത്.   അതിനോശഷം അലാഹ കലപികന. "َة ُتْم الّصلو ْي َقَض َذا  ِإ َف  "
“    അോപാള നിങള എോപാഴാോണാ അ-   സവലാത് തീരമാനെമടകനത് അോപാള 
ُكْم”.… ِب ُنو َلى ُج َع َو ًدا  ُعو ُق َو  َياًما  ِق ّلَه  ُكُروا ال ْذ َفا  "    നിങള അലാഹവിെന കലപ 

 നകള നിലനവരായം, ഇരികനവരായം,     നിങളെട ഇടതം വലതം ഊനിപറ 
യക"   നമെട സമഹം ّله" ْكُر ال ِذ  "(  ൈദവെത ഓ൪കക)  എനത് സാധാരണയായി 
"  അല ഹംദലിലാ"(ِه ّل ِِل ُد  ْلَحْم َأ ) “സബഹാനലാ"(ّله ْبَحان ال ോപാെലയള   (ُس ചില 

   മനങള ആവ൪തിച ഉരവിടനതാെണനാണ് മനസിലാകിയിടളത്. അലാഹ 
       വിെന ഓ൪കക എന പറഞാല ഈ രപതിലളമനങള ഉരവിടലല.മറിച് 

  ൈദവീക കലപനകളെട ഊനിപറയലം,  ജാഗതയമാണ് ോവണത്.  ഈ വചനതി 
   ലം അത തെനയാണ് അ൪തം.    അതായത് നിങള ഏത് അവസയിലായിരനാ 
     ലം ൈദവീക കലപനകളിോലക കണികാനള ശദയണായിരികണം എന 

 നി൪ോദശമാണ് നലകനത്.    ഖിയാമന എനതെകാണ് ഉോദശികനത്" ശകമായ 
നിലപാെടടകക"       എനം ഖഅദ എനതെകാണ് ോപാരാടതിന ഇരികക എനം, 

    ജനബ് എനാല നമെകലാം അറിയനതോപാെല "ഭാഗങള"    എനമാണോലാ 
അ൪തമാകനത്.    ഇവിെട യദസാഹചരയമാണ് വിശദീകരികനത് എനളത 

    െകാണ് അതിന അനോയാജയമായ വാകകളാണ് ഇവെയലാം.   അതായത് പരിശീ
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     ലനം കിടികഴിഞ ോശഷം പടാളകാ൪ യദരംഗോതക് എതികഴിഞാല 
    അവ൪ അവരെട ോജാലി കതയമായി നി൪വഹികണം.   ൈദവീക കലപനകള തങ 

   ളെട ചിനയില കാതസകികകയം ോവണം.    അത താന നിയമികെപട പദവി 
 യില നിനെകാണായാലം,  ആകമണതിന ഇരികോമാഴം,   അെലങില തെനഭാഗ 

  ങളിോലക് ആകമണം നടതോമാഴായാലം.

    അതിന ോശഷം പരമകാരണികന പറയനത് "    അതെകാണ് നീ എോപാള സമാ
 ധാനതിലായിതീരനോവാ َة" ِقيُموا الصلو َأ َف ُتْم  ْن َن ْطَمأ َذا ا ِإ َف "  അോപാള നിങള 

    സവലാത് ചരകനതിന പകരം സവാലാത് സാപികക.   അതായത് മഴവന സവ 
 ലാതം സാപികക.    ഇവിെട കറകാന പറഞ സവലാതിോനയാണോപാരാടതി 

        ന ോശഷം സമാധാന അനരീകം വരികയാെണങില മഴവനായം െചയാന കല 
പിചിടളത്.       സവലാത് സാപികക എന പറഞതെകാണ് ൈദവീക കലപന 

   യില അധിഷിതമായ അചടകതിെന സാപനമാണ്.   അത് തെന ആവശയമായ 
  പരിശീലനം കിടിയ ോശഷം.       ഇതാണ് ഒര മഅമിനിെന ഏറവം വലിയ ലകയം .മി 

      ലിടറി പരിശീലനതിനിടയില അവന ലഭികന അചടകെതയാണ് ഇവിെട സവ 
  ലാത് എന പറഞിടളത്.     സവലാതിെന സാപനം എന പറയനത് എലാ 

      അചടകവം ഉളെകാളന ഒര മാതകാ സമഹതിെന സാപനമാണ് ഉോദശിക 
നത്.       ആ സമഹെത രപെപടതിെയടകാന ോവണി നടതന ഏത് അചടക 

   നടപടികളം സവലാതിെന കീഴില വരം.

   അതിന ോശഷം പരമകാരണികന പറയന.:-
ًتا                                                 ًبا موقو َعلى الُمؤمنيَن كتا َنْت  َكا َة  ِإّن الّصلو
“    തീ൪ചയായം സവലാത് മഅമിനകളക് "മൗഖത്"  ആയ ക൪തവയമായിരിക 
ന.”

       ഈ വചനവം നമസാരം സാപികാന ോവണി അവതരിപികന വചനമാണ്. പ 
   െക ഈ വചനതില "    സമയബനിതമായി നി൪ോദശികെപടതാണ് നമസാരം " 

   എന അ൪തതിലാണ് വിവ൪തനം െചയെപടിടളത്.

    സവലാത് എനത് ഖ൪ആനിലടനീളം നമസാരമായി മാറിയിരികന.സവലാത്
    നമസാരമാകി മാറിയാല ഖ൪ആനിെന ലകയവം,     ഉോദശവം തെന മരികക എ 
 നതായിരികം ഫലം.

 "   സവലാതന മൗഖതാ "        എന വാകില നിനം നമസാരം കണ പിടിചത് പ൪ 
  വീക൪ സവയം കണപിടിചതാണ്.    അവരെട ോപരകെളാനം ഇവിെട പറയനില. 

      പ൪വീകരായ ആളകള നമസാരം സാപിചതം െതളിയിചതം പാരമരയമായം ,ഹ 
 ദീസകളെട െവളിചതിലമാണ്.       ഖ൪ആനില നിനം സവലാത് എന പദമലാെത
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  മെറാനം അവ൪ക് ലഭയമല.    ബാകിയള െതളിവകെളാെക പാരമരയമായം ഹദീ 
  സകളില നിനം ലഭിചതാണ്.

   ഇനി നമക് "      ഇന അസവലാത കാനത് അലലമഅമിനീന കിതാബന മൗഖ 
തന"    എന വചനതിെന വിശദീകരണതിോലക ോപാകാം.    ഈ വചനം പോതയ 

   കം വിശദീകരിോകണ വാചകം ആണ്.    എനിെന ക൪തവാണ് അസവലാത് എ 
 നതം ,  കിതാബന എനളതം,ഉറപികാനം,  വിശദീകരികാനം ഉപോയാഗികന 

 പദമായ "ഇന"  യെട വിവരണം(ഖബ൪ َبر ?ആോണാ(َخ  ഏതിെന സവാധീനംെകാണാ 
 ണ് "അസവലാത"  എന് പറഞിടളത്.   കാനത് എനതിെന സവാധീനംെകാണാ 

 ോണാ "കിതാബന"  എന പറഞിടളത്. “മൗഖതന"   എനത് കിതാബിെന വി 
  ോശഷണം മാതമല .     മറിച് അത് പതിഗാഹികാ വിഭകി/   ക൪മ നാമം ആണ്. 

  കാനത് എനതിെന സവാധീനതിലാണ്"   കിതാബന മൗഖതന "   എന വനിട 
ളത്.   അോപാള യഥാ൪തതിലള വാചകം"  അസവലാത കിതാബന" എനാണ് 

   അതിന൪തം അസവലാത് ഗനമാകന എനാണ്.   ഇനി നമക "   കിതാബ് മൗ ഖ 
ത്"   വിശദീകരണ പദം പരിഗണികാം

       കിതാബ് എനാല ഗനം അെലങില നിയമം എനാെണന് വളെര അറിയെപട 
കാരയമാണോലാ.      ഖ൪ആന എനത് ൈദവീക കലപനകള വിശദീകരികനതം ൈദ 

    വീക മാ൪ഗ നി൪ോദശം കിതാെബന നിലകമാണോലാ."മൗഖതന"  എനത് ഗന 
   തിെന വിശദീകരണമാണോലാ .    ചില അളവോകാലകള െകാണം പരിധികളെകാ 

        ണം അതിര് നിശയികെപടതിനാണ് മൗഖത് എന പറയക എന് ലഗതല 
    ഖ൪ആന എന ഗനതില ോപജ് നമ൪ 1729  ല പറയന.   ഇതില നിനം കാ 

   രയം വളെര വയകമായി .     അതായത് അതിരകള നിശയികെപട ഗനമാണ് അ 
 സവലാത് എനത്. 

       ലഗതല ഖ൪ആനില പറഞ െതളിവ െവച് ോനാകകയാെണങില സമയവം പ 
   രിധിയം ഒനാെണനതോപാെല തെന സമവമാണ്."വഖത്"  എന പദതിെന 

"  ഇസല മഫ്ഊലാ"ണ്"  മൗഖത് "എനത്.  അതോപാെല "പരിധി(ഹദ്)”  എന 
 പദതിെന "  ഇസല മഫ്ഊല"  ആണ് "മഹദദ്" എനത്.   ഇോപാള നമക ചരങി 

   യ വാകകളില ഇത് വയകമാകാം.     അതിരകള നിശയികെപട ഗനമാകന 
സവലാത്.        അതിരകളില നിനം പരിധികളില നിനം മകമായ പഠനമല അതി 
ോനത്.      അത സവയം തെന അതിരകള ഇടിടണ് .    ഒനമതല എലാ അചടകവം 

   നടപിലാോകണത് അതിെന കീഴില നിനെകാണായിരികണം.  മനഷയന് െചയാ 
      ന കഴിയന പരിധികളില നിന െകാണാണ് അത് വിശദീകരിചിടളത്. അടത 

  വചനതില പരമകാരണികന പറയന.
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“            വലാ തഹിന ഫീ ഇബതിഗാഇല ഖൗമി ഇന തകന തഅലമന ഫഇനഹംയഅലമന കമാതഅലമന വത 
      ൪ജന മിനലാഹി മാലാ യ൪ജന വകാനലാഹ അലീമന ഹകീമാ"

“      നിങള ജനെത അോനവഷികനതില ദ൪ബലരാകരത് നിങളക് ോവദനിക 
    നെണങില നിങളക് ോവദനികനതോപാെല അവ൪കം ോവദനികനണ്.എ 

      നാല അവ൪ ആഗഹികാതത നിങള അലാഹവില നിനം ആഗഹികകയം 
െചയന.   അലാഹ സ൪വജനം നയായാധിപനമാകന.”

      ഇവിെട വയകമാകന ഒര കാരയം എനാെണനെവചാല ശതകെള (അകമിക 
ള)       പിനടരന കാരയതില നിങള കാണികന ഏെതാര മടപം ,അലസതയം 

   നിങളക് നഷങള ഉണാകം എനാണ്.    അകമതിെന പാത സവീകരിച ശത 
        വിെന അനയം കാണനതവെര നിങള അലസരാകരത് എനാണ് അലാഹ വയ 

കമാകനത്.     അോപാള ഇവിെട ശതകെളകറിചം അവോരാടള ോപാരാടെതക 
 റിചമാണ് ച൪ച.   നമസാരവമായി യാെതാര ബനവമില.”സവലാത്"  എനാല നമ 

    സാരമാെണനളതിനള സംശയതിെന ഒര കണികോപാലം നിലനിലനില.
                                                                                                          

     നമസാരമായി ഇവിെട ചിതീകരിചത് മഴവനായം സന൪ഭതിന നിരകാതതാണ്
                                                                                                   

    ഇനി നമക് സറത അനിസാഇെല 142    ാാം വചനതിെന പഠനതിോലക ോപാ 
കാം.         നമസാരതിെന ഒര രപവം ഖ൪ആന വിവരിചിടില എനത് നാം കണ. 

    എനാല എലായിടതം നമസാരമായി ചിതീകരികകയം െചയിടണ്താനം.  അ 
      ലാഹ അവെന ഈ പരിശദ വചനങളില സവലാതിെന നിോഷധികോളാടള 
   െവറപ് പകടിപികനതായി കാണാന കഴിയം.     ആയതെകാണ് ഇതിന മമള 

   ചില വചനങള കടി ശദികക 137 മതല141   വെരയള വചനങളില നിോഷ 
      ധികളക് മഅമിനകോളാടം ൈദവീക കലപനകോളാടമള അവരെട ആ സവഭാവ 

 െതകറിച വിവരികന.137   ാാം വചനം തടങന.:-
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“             ഇനലദീന ആമന സമ കഫറ സമ ആമന സമ കഫറ സമ ഇസദാദകഫറന ലം യകനിലാഹ 
    ലിയഗഫറ ലഹം വലാ ലിയഹദീഹിം സബീലാ,       ബശിരില മനാഫിഖീന ബി അന ലഹം അദാബന അലീ 

മാ.  അലദീന യതഗിദനഅല-        കാഫിരീന ഔലിയാഅ മിന ദനില മഅമിനീന അയബതഗന ഇനദഹമ ല 
    ഇസത ഫഇനല ഇസത ലിലാഹി ജമീആ.        വഖദ് നസല അൈലകം ഫില കിതാബി അന ഇദാ സമി 
            അതം ആയാതിലാഹി യകഫറ ബിഹാ വയ സഗസഹ ബിഹാ ഫലാ തഖ്ഉദ മഅഹം ഹതാ യഗള ഫീ 

           ഹദീസില ൈഗരിഹീ ഇനകം ഇദന മിസഹം ഇനലാഹ ജാമിഉല മനാഫിഖീന വലകാഫിരീ ന ഫീ ജഹ 
 നമ ജമീഅന.         അലദീന യതറബസവൂന ബികം ഫഇനകാന ലകംഫതഹം മിനലാഹി ഖാല അലന നകന 

മഅകം,              വഇന കാന ലില കാഫിരീ ന നസവീബന ഖാല അലം നസഹ് വിദ് അൈലകം വനമഉകം മിനല 
          മഅമിനീന ഫലാഹ യഹകമ ൈബനകം യൗമല ഖിയാമതി വലന യജ്അലലാ ഹ ലിലകാഫിരീന അലല 
 മിഅമിനീന സബീലാ"

                                                                                                            
“      തീ൪ചയായം വിശവസികകയം പിെന നിോഷധികകയം പിെന വിശവസികക 

         യം പിെന നിോഷധികകയം പിെന നിോഷധതില അതിഗമികകയം െച യ് ത 
 െകാണിരികനവ൪ ആോരാ,     അലാഹ അവ൪ക് െപാറകകോയാ അവെര സനാ൪ 

 ഗികളാകകോയാ െചയാനാവില.     തീ൪ചയായം കപട വിശവാസികളക് കഠിന ശി 
   കയെണന് നീ സോനാഷമറിയികക .   അതായത് വിശവാസികെള വിട്നിോഷധിക 

 െള മിതങളാകിെകാണിരികനവ൪ക്,    അവരെട അടതാണോലാ ഇവ൪ പതാ 
 പം ോതടിെകാണിരികനത്.    എങില സ൪വ പതാപവം അലാഹവിനളതാകന. 
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     അവന നിങളെട ോമല ഈ ോവദതില ഇറകിയിടമണ്.നിങള, അലാഹവിെന 

      ദഷാനങള പരിഹസികെപടകയം നിോഷധികെപടയം െചയനതായി ോകടാ 
          ല അവ൪ അത് അലാത മറ വല സംസാരതിലം അകെപടംവെര നിങള അ 

  വരെട കെട ഇരികരത്.    എങില തീ൪ചയായം നിങള അവെരോപാെലയാണ്. തീ 
    ൪ചയായം അലാഹ കപടവിശവാസികെളയം നിോഷധികെളയം അഗികണതില 

ഒരമിചകടനതാണ്.     നിങെള പാതിരനെകാണ് നിങളക് അലാഹവില നി 
         ന് വല വിജയവം ഉണായാല ഞങള നിങളെട കെടയായിരനിോല എന പറ 

 യകയം ,       എനി നിോഷധികളക് വല പങമണായാല ഞങള നിങളക് കാവലി 
     രികകയം വിശവാസികളില നിന് നിങെള സംരകികകയമായിരനിോല എന് 

പറയകയം,  െചയെകാണിരനവരാകെട ,   അലാഹ നിങളകിടയില വിധിനയായ 
 ദിനതില വിധികലപികനതാണ്.   അലാഹ നിോഷധികളക് മഅമിനകളെക 

   തിരില ഒരികലം ഒരമാഗവം ഉണാകകയില.”

     കപടവിശവാസികളെട ഇതയം സവഭവങള വിവരിച ോശഷം അ-  നിസാ ഇെല
142   ാാം വചനം ആരംഭികന.

“        ഇനല മനാഫിഖീന യഹാദിഊനലാഹ വഹവ ഹാദിഉഹം വഇദാ ഖാമ ഇലഅ-    സവലാതി ഖാമ കസാ ലാ 
     യറാഊന അനാസ വലാ യദകറനലാഹ ഇലാ ഖലീലാ.       മദബബീന ൈബന ദാലിഖ ലാ ഇലാ ഹാഉ ലാഇ 

         വലാ ഇലാ ഹാഹലാ ഇ വമനയള് ലിലാഹ ഫലന തജിദ ലഹ സബീലാ"
“    തീ൪ചയായം കപടവിശവാസികള അലാഹവിെന വഞികന.  എനാല അോത

     രപതില അലാഹ അവ൪ക് മറപടി നലകകയാണ്.   ആ കപടനാ൪ സവലാതി 
     ന് ഒരങിയാല ജനങെള കാണിചെകാണ് അലസനാരായി നിലെകാളകയം 

െചയം.      അവ൪ അലമലാെത അലാഹവിെന ഓ൪മികകയമില ,  ഈ കടരിോല 
 ോകാ ,     ആ കടരിോലോകാ അലാെത അതിനിടയില ചാഞാടനവരായിെകാണങി 

െന,     എനാല അലാഹ വലവെരയം വഴിെതറകാരാകിയാല പിെനഅവ൪െകാര 
   മാ൪ഗവം നീ കെണതക തെനയില"

       അവിശവാസികള അലാഹവിെന അടയാളങെള അവഗണികകയം അവെന ക 
    ലനകെള നിോഷധികനവരായിരികകയം െചയോമാള അവെര കടകാരാകനത് 

സകികണം.    അവ൪ അലാഹവിെന വഞികകയാണ് െചയനത്.  അങിെനയള
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      അവ൪ മഅമിനിെന കെട എനിന് നമസരികവാന വരണം?   അതരം പതയക 

      ശതകള എനിന പാരമരയ നമസാരം അനഷികാന വാശി പിടികണം?.   എ 
      നാല ഒര കപടവിശവാസിക് വയകമായ ഒര വയകിതവം ഉണാവില.  അവോരാട 

  കടകടാന മഅനിെന അനവദികനമില.    അങിെനയള വയകികള എങിെന 
  മഅമിനിെന ആരാധനയില പങോചരം?      എനാല അതരം ആളകള ഒര മസിം 
      സ൪കാറിെന കീഴില അവിടെത നിയമങളം നി൪ോദശങളം വഴിെപടാന അവ 

 ന നി൪ബനിതനാകന.    അവന ൈദവതിെന കലപനകള അനസരിോചകാം. 
      എന പറഞാല നി൪ബനിതനായിെകാണം നിയമങള അനസരികന ഒര 

      പൗരെനന നിലക സാകാറിെന സാധാരണ നിയമങളം നി൪ോദശങളം അവന 
അനസരികന.      പെക ആതാ൪തമായി ൈദവീക കലപനകെള അവന സവീകരി 
കകയില.

 ഇനി 77     ാാമെത വചനതിലം കപടവിശവാസികെളകറിച തെനയാണ് ച൪ച
െചയനത്.     പെക ഈ വിഷയം 71    ാാമെത വചനം മതല ആരംഭിചിടണ്.പര 

 മകാരണികന പറയന.

“      അലംതറ ഇലലദീന ഖീല ലഹം കഫഫ അയദിയകം,     വഅഖീമ അസവലാത വആത അസകാത ഫലമാ 
         കതിബ അൈലഹിമല ഖിതാല ഇദാ ഫരീഖമിനഹം യഗശൗനനാസ കഗശിയതിലാഹി ഔ അശദ ഗശി 

           യതന വഖാല റബനാ ലിമ കതബത അൈലനല ഖിതാല ലൗലാ അഹഹ൪തനാ ഇലാ അജലിന ഖരീ 
ബീന.......”

"        തങളെട ൈകകള കടകയം സവലാത് സാപിെചടകകയം സകാത് െകാണ 
     വരികയം െചയവീന എന പറയെപടിരനവെര നീ കണിോല?  അവസാനം അവ൪ 

      ക് ോപാരാടം നി൪ബനമാകെപടോപാള അവരില നിെനാര വിഭാഗമതാ അലാ 
 ഹവിെന ഭയെപടനതോപാെലോയാ,   അതിലം കഠിനമായ ഭയോമാ,  മനഷയെര ഭയെപ 

ടകയം,   ഞങളെട നാഥാ ,       നീ ഞങളെട ോമല എനിനീ യദം നി൪ബനമാകി? 
    എനെകാണ് അത് അല സമയം മാറിെവചകടായിരോനാ?”

                                                                                                           
   ഇവിെട സവലാത് എനതെകാണ ഉോദശികനത്,   ൈദവീക കലപനയെട അടി 

   സാനതില ആസതണം െചയെപട അചടകവം,  അതിെന സാപികലമാണ് 
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ഉോദശികനത്.         ഇവിെട നമസാരം എന സങലപതിന ഒര വിദര സാധയത ോപാ 

 ലം ഇല.     ഇവിെട കറച കാരയങള ച൪ച െചോയണതണ്.   ഈ വചനതിെന ആദയ 
  ഭാഗത് വിശവാസികള പതയകെപടനണ്.    യദം നി൪തിെവകാനം അചടക 

മളവരാകവാനം,     ൈദവീക കലപനയിലധിഷിതമായ ഒര സമഹെത സാപിെച 
ടകാനം, ഉപോദശികന.      അങിെന ഉനതമായ ഒര സമഹം രപീകതമാവകയം 
,       ോപാരാടതിെന കലപന പറെപടവികകയം െചയോപാള അവരില നിെനാര 

      പോതയക വിഭാഗം ശരിയായ വഴിയില നിനം മാറിോപാകാന തടങി.

  ഈ അധയായതിെല 43        ാാം വചനം ഈ പസകതിെന ആദയ ഭാഗത് വളവി 
     െന കാരയം പറയനിടത് വിശദീകരിചിടണ്.
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                                                  അധയായം  "   അല  -  മാഇദ  "  

    ഇസായീലിെന മകളെട കാരയങള വിശദീകരികന 12   ാാമെത വചനം ഒന
ശദികക.  പരമകാരണികന പറയന.

“          വലഖദ് അഗദലാഹ മീസാഖ ബനീ ഇസറായീല വബഅസാ മിനഹം ഇൈസഅശറ നഖീബന വഖാല 
   ലാഹ ഇനീ മഅകം,     ലഇന അഖംതം അസവലാതവ ആൈതതം അ-    സകാത വ ആമനതം ബിറ 
       സലീ വഅസ൪തമഹം വഅഖറളതമലാ ഖ൪ളന ഹസനന ലഉകഫഫിറന അനകം സയിആതികം,വല

           ഉദഖിലനകം ജനാതിന തജീ മിന തഹതിഹല അനഹാറ ഫമന കഫറ ബഅദ ദാലിക മിനകം ഫഖദ് 
  ളല സവാഅ അസബീലി"

       തീ൪ചയായം ഇസായിലിെന സനതികളില നിനം അലാഹ ഉറപവാങിയിര 
ന.       അവരെട കടതില നിനം പനണ് കാരയദ൪ശിമാെര നാം എഴോനലപിക 

   കയം അലാഹ പറയകയം െചയ.    ഞാന നിങോളാെടാപം തെനയണ് നിങള 
    ൈദവീക കലപനകളെട സിദാനെത സാപികകയം ,  സാമഹിക സംസരണ 

 ോജാലി നി൪വഹികകയം,    എെന ദതനാരില വിശവസികകയം ,  അവെര സഹായി 
 കകയം ,       അലാഹവിന നെലാര കടം െകാടകകയം െചയാല തീ൪ചയായം നി 

     ങളെട തിനകെള നിങളില നിന മായകയം,    ചവടില നിന് അരവികള ഒഴക 
      ന ചില ോതാടങളില നിങെള ഞാന പോവശികകയം െചയം.  അതിനാല വലവ 
         രം അതിന ോശഷം നിോഷധിചാല ശരിയായ പാതയില നിനം അവന പിഴച ക 

ഴിഞ.”

     ദയവെചയ് മകളില പറഞ വചനം ഒന ശദികക.   ഇവിെട സവലാത െകാണ് 
 അ൪തമാകനത് നമസാരമല.    ഇവിെട ൈദവീക കലപനകളെട പ൪തീകരണ 

  െതകറിചം സാമഹികോകമെതകറിചമാണ് സംസാരികനത്. നമസാരതി 
     െന രപോമാ സമയോമാ ഒനം ഇവിെട ച൪ചയില.   അതിനാല ൈദവീക കലപനക 

       ളെട സാപനെതകറിചള കലപനെയ നാം നമസാരമാകിയാല െതറായ ഒര 
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   സറത അലമാഇദയിെല 91    ാാമെത വചനം അടിസാനപരമായി "  അല ഗംറം" 
"അലൈമസറ"മായി(الخمر و الميسر) ബനെപടതാണ്.   ഇതിെന മമെത വച 

 നതില "അല-ഗംറം" "അല-ൈമസറം"അല- അനസവാബം,""  അല അസാമ" െമ 
    ലാം ൈപശാചിക പവ൪തനങളെട ോമചതകളാെണന പറയന.   അതായത് അ 

     വെയലാം വിപരീത ഫലമാണ് നലകനത് എന സാരം.  അതെകാണ് അവെയലാം 
   ഉോപകികക എങില നിങള വിജയികം.    ആ വചനം ഒന ോനാക.:-

"        യാ അയഹലദീന ആമന ഇനമല ഗംറ വലൈമസിറ വല അനസാബ,    വല അസാമ രിജസന മിന 
   അമലിൈശതാനി ഫജതനിബഹ ലഅലകം തഫിഹന"

"  ഓ മഅമിനകെള,     ൈപശാചിക പവ൪തനങളില നിനം ഉണാകന അഴകക 
ളാണ്,അല-ഗംറം,അലൈമസിറം, അല-  അനസവാബം ,അല-  അസാമെമലാം നിങ 

   ള വിജയികനതിനോവണി അവെയലാം ഒഴിവാകക"
   ഇതിന ോശഷം പരമകാരണികന പറയന.:-

“          ഇനമാ യരീദ ൈശതാന അനയഖിഅ ൈബനകമല അദാവത വലബഗളാ അ ഫില -ഗംരി,  വല ൈമസി 
       രി വയസദകം അനദികിരിലാഹി വഅനിസവലാ തി ഫഹല അനതം മനതഹന"

"  പിശാച് ആഗഹികനത്,അല-ഗംറിലം,അല-    ൈമസിറിലം നിങള തമില വി 
  ോദവഷവം ശതതയം ഉളവാകവാനം,     ൈദവീക കലപനയില നിനം അവെന സര 
   ണയില നിനം നിങെള തടയവാനമാണ്.   നിങള വിലകനവരാകാന ോപാകക 

യാോണാ?”

        ഈ ആയതിലം നമസാരതിെന രപം വിശദീകരിചിടില എന കാരയം ഒന ശ 
ദിക.      കടാെത പിശാചിെന ഉോദശെതകറിച് താകീത െചയകയം െചയന. അ 

      വന നിെന സവലാതില നിനം തടയനതിെന കരതിയിരികാനം കലികന. 
        ഇവിെട സവലാതിന് നമസാരം എന് പരിഭാഷെപടതാന കാരണം നമെട മന
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  സിലള മനധാരണ െവചാണ്.    രണാമതായി ൈദവ സരണോയാട ബനെപടതി 

  യാണ് സവലാത് പറഞിടളത്.   ഈ വചനതിന പിറെക
َذُروا ُعوا الّرُسول و اْح ِطي َأ ّلَه و  ُعوا ال ِطي َأ  (   അലാഹവിെന അനസരികകയം ദത 

    െന അനസരികകയം നിങള ശദാലകളാവകയം െചയക)  എനാണ് പറഞി 
ടളത്.       ഇതിലനിനം വളെര വയകമാണ് മകളിെല വചനം ൈദവെത അനസരി 

      കകയം പവാചകെന അനസരികകയം െചയലമായി ബനെപടതാണ് എന്. 
     അതായത് ൈദവീക കലപയിലധിഷിതമായ അചടകം പാലികാനാണ് ൈദവം 

കലപികനത്.      ആ അചടകതിെന ഉതരവാദിതം പവാചകനാണ് കയാളന 
ത്.       വിപരീത തീരമാനങള പരിഷരണ പദതികെള തകിടം മറികം അതായത് 

  പിശാചിെന കാലടികെള പിനടരല.        ൈദവീക കലപനകള മാതെമ ശരിയായ 
  പാതയിോലക് നിെന തിരിചവിടകെയാള.

   ഇനി നമക് സറത് അല-  മാഇദയിെല 106   ാാം വചനം പഠികാം.:-

“           യാ അയഹലദീന ആമന ശഹാദത ൈബനികം ഇദാ ഹളറ അഹദകമല മൗത ഹീന അലവസിയതി 
  ഇസാനി ദവാ അദലിനമിനകം,    ഔ ആഖറാനി മിനഗയ് രികം,      ഇന അനതം ളറബതം ഫില അ൪ളി ഫഅ 

        സവാബതകം മസവീബതല മൗതി തഹബിസനഹമാ മിന ബഅദിസവലാതി ഫയഖസിമാനി ബിലാ ഹി 
            ഇനി൪തബതം ലാ നശതരീ ബിഹീ സമനന കലീലന വലൗ കാന ദാഖ൪ബാ വലാ നകമ ശഹാ ദതലാഹി 

   ഇനാ ഇദന ലമിനല ആസിമീന"

“  വിശവസിചവെര ,       നിങളില ഒരാളക് മരണമടതാല ഉപോദശം നലകന ോവള 
        യില നിങളക മോദയ സാകയം വഹിോകണത് നിങളില നിനം രണ് നയായാ 

ധിപരനാരാകന.     അെലങില നിങള യാതയിലാെണങില നിങള മരണതി 
      െന വല വിപതകളം അഭിമഖീകരികകയമാെണങില മറളവരില നിനം രണ 
സാകികള.       അവ൪ സവലാതിന ോശഷം നിങള തടഞെവകനവരം നിങള 
സംശയിചാല,      ബനകാരനായാല ോപാലം ഇതിന യാെതാര വിലയം വാങകയി 
െലനം,   അലാഹവിെന സാകയം മറചെവകകയിെലനം,  അോപാള തീ൪ചയായം 

   ഞങള അകമികളില െപടവ൪ തെനയാകെമനം,   അലാഹവിനാല സതയംെചയ 
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    ഇവിെട ചില കാരയങള നാം ശദികണം.     അതായത് ആരാണ് ഈ "  ദവാ അദ് 
ല"َعدل َوا  َذ "  ?  ഈ "  മിനകം ُكم)" ْن എന  (ِم പറഞതെകാണം,ൈഗറകം
ُكم) ْير َغ )     എന പറഞതെകാണം എനാണ് അ൪തമാകനത്? അതോപാെല
"   ബഅദ അസവലാത് ْعد الّصلة-" َب   എനതെകാണ് ഉോദശികനെതനാണ്.?

     പാോദശികമായളവ൪ വിലപതം തയാറാകകയാെണങില വിശവാസികളില നി 
    നാണ് സാകി നിലോകണത് എനത് "മിനകം"   എന പോയാഗതില നിനം 

വയകമാണ്.  എനാല ൈഗറകം    എന പറഞതെകാണ ഉോദശികനത് അമസിം 
കെളയാോണാ?    അതില തെന നിരീശവരവാദികള െപടോമാ?  ശതകളായ സമഹ 

   തില നിനം സാകികളാകാന പറോമാ?   ഇത് അസവീകാരയമായിടാണ് ോതാന 
നത്.     അവ൪ ഏത അലാഹവിലാണ് സാകയം വഹികനത്?  ഒരശത രാജയതകടി 

     യാതെചയോമാള ശതകളായ ആളകളില നിനം എങിെനയാണ് സാകിയായി 
നിയമികനത്?      ആവശയമായി വരന സമയത് അവെര സാകിക് വിളികാന 
പറോമാ?      അവ൪ ശതകളായിരിെക എങിെന നമെട പോദശത് പോവശികം.?

      ഒര ശതവിെന സാകയതവതിന് ആശയികക എന പറയനത് അസാധയമാണ് 
.    അതെകാണ അവരം വിശവാസികള തെനയാണ്.    പെക അവ൪ മെറാര ഭപോദ 
ശതളവരാണ്.     വിലപതം തയാറാകനവ൪ മെറാര ഭപോദശത താമസികന 

 വരാകാം എനാണ്.      സകിയായി എോപാള ആവശയം വനാലം വിളികാന കഴിയ 
ണം.

രണാമതായി,      ച൪ച െചയാനളത് ഈ വചനതിെല അസവലാത് എനതെകാ 
  ണ് എനാണ് ഉോദശികനത്.     നയായാധിപനാരായ അംഗങള അവരെട നയായ വി 

     ധികള നടപാകി കഴിഞ ോശഷം എനാണ് ഉോദശികനത്."  ദവാ അദല" എന 
   തെകാണ നയായാധിപനാരായ ഉോദയഗസനാരാണ്.   ഇവ൪ വരാനിരികന കാരയ 

     ങളക ഉപായം കെണതകയം നിയപരമായ തീരമാനങള എടകകയംോവണം 
.       അവരെട നിതയോജാലിയായ നയായ വിധികള നടതക എനത് അവസാനിപിച 

       ോശഷമാണ് ഈ രണ നയായാധിപനാരായ ഉോദയഗസനാെര സാകികളായി നിയ 
മിോകണത്.   ഇനെത ോകാടതികള ോപാെല.

 അോപാള "  ദവാ അദല"    എനതെകാണ ഉോദശികനത് ോകാടതിയമായി ോച൪ക 
  െപട ഉോദയഗോസഥനാെരയാണ് . “മിനകം"    എനതെകാണ് നിങളെട സവനം നാട 

കാ൪.     ൈഗറകം എനതെകാണ ഉോദശികനത് വിശവാസികെളതെനയാണ് . 
  പെക നിങളെട പോദശതകാരല.       മറിച് നീ യാത െചയന ആ പോദശതകാ൪ . 

    അസവലാത് എനതെകാണ് നയായാധിപെരന നിലകള അവരെടഉതരവാദി 
തവങള.
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                                      അധയായം  "   അല  -   അനആം  "  

 സറത് അല-  അനആം 91  ഉം 92    ഉം വചനങള ോവദകാോരയം വിശവാസികെള
    യം തമില താരതമയം െചയകയാണ് െചയനത്.   ൈദവീക കലപനകോളാട് ോവ

     ദകാ൪ കാണിച മോനാഭാവം വളെര വയകമാകന.  പസത കലപനകോളാട്
   വിശവാസികളക് ഉണായിരിോകണ കാരയങളം വയകമാകന. പരമകാരണിന

 പറയന.

              വമാ ഖദറലാഹ ഹക ഖദ് രിഹീ ഇദ് ഖാല മാ അനസലലാഹ അലാ ബഷരി നമിന ൈശഇന ഖല മന 
           അനസല അലകിതാബ അലദീ ജാഅ ബിഹീ മസാ നറന വഹദന ലിനാസി തജ്അലനഹ ഖറാതീസ 
         തബനഹാ വതഗാഫനകസീ റന വ ഉലിംതം മാലം തഅലമ അനതം വലാ ആബാഉകം,  ഖലിലാഹ സമ 

   ദ൪ഹം ഫീ ഗൗളിഹിം യലഅബന"

“         ൈദവം ഒര മനഷയെന ോമലിലം യാെതാനം ഇറകിയിടില എന് അവ൪ പറ
       ഞോപാള അവ൪ അലാഹവിെന അവന അ൪ഹികന വിലയിരതല അവ൪ വി 

ലയിരതിയില.     നീ ോചാദികക ഒര െവളിചവം,  മനഷയ൪കെളാര മാ൪ഗനി൪ോദ 
      ശവമായി മസാ െകാണവനതം നിങള പലകഷങളാകി വിഭജിച് ,  ചിലത് െവ 

ളിെപടതകയം,      പെക അധികവം മറചെവകനതമായ ആ ോവദം ഇറകിയത് 
ആരാണ്?       നിങളകം നിങളെട പിതാകളകം അറിയാതിരനത് നിങളക് 
പഠിപികെപടിടമണോലാ?   നീ പറയക ,  അതാണ് അലാഹ.   എനിട് അവരെട ബാ 

   ലിശമായ െപരമാറതില അവെര വിോടകക"

     ഇതിന ോനെര വിപരീതമായി െകാണ് മഅമിനകെള പരിചയെപടതന.പരമകാ 
  രണികന സറത് അല-  അനആം 92   ാാം വചനതില പറയന.:-

            വഹാദാ കിതാബന അനസലനാഹ മബാറകന മസവദികലദീ ൈബന യൈദ ഹി വലി തനദിറ ഉമല ഖറാ 
    വമന ഹൗലഹാ വലദീന യഅമിനന ബില     ആഖിറതി യഅമിനന ബിഹീ വഹം അലാ  സവലാ തിഹിം
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“    ഇതം നാം ഇറകിയതം അനഗഹീതവം,    അതിെന മമിലളതിെന സതയെപട
      തനതം നീ അതമോഖന ഉമലകറെയയം അതിെന ചറപാടിലളവെരയം താകീ 

 ത നലോകണതിനം,  ോവണിയള ഗനമാകന.   അനിമ ജീവിതതില വിശവസി 
    കന ഏവരം ഈ ഗനതിലം വിശവസികന.    അവ൪ അവരെട സവലാത് സംര 

കികനവരമാണ്.”

    ോവദകാരെട മോനാഭാവങള എെനലാമാെണന നമെകാന ോനാകാം.
    

1.    ൈദവീക ഗനെത കഷങളാകി വിഭജികന.
2.    ചിലത് െവളിെപടതകയം അധികവം മറചെവകന.
3.  അതിെന വിോനാദവം,സമയംോപാകായം,  കളിയായം ആകന.

    ഇതിന ോനെര വിപരീതമായി മഅമിനകെള പരിചയെപടതന.

1.   ൈദവീക ഗനെത സതയെപടതന.
2.   അതിെന വിശവാസികളായി മാറന.
3.   അവരെട സവലാത് സംരകികന-  ോവദകാെരോപാെല കഷങ

 ളാകി വിഭജികില.
   ോവദകാ൪ എനാണ് കഷങളാകി വിഭജിചിരനെതനം,  മഅമിനകള എനാണ് 

    സംരകിചിരനെതനം നിങളക തെന ഊഹിചാല മനസിലാകം.?   അോത കാ 
  രയം തെനയാണ് സവലാത്.

 സറത് അല-       അനആമില മെറാര സലതകടി അസവലാത് എന പദം വനി 
ടണ്.    മമെത വചനതിെന തട൪ചയായിെകാണാണ് 72  ാാമെത വചനതില 

  ഈ പദം വനിടളത്.   പവാചകോനാട് പരമകാരണികന കലികന.
َعالِمين                ْل ِلَرّب ا ِلَم  ُنْس ِل َنا  ُأِمْر َو َدى  ُه ْل َو ا ُه ِه  ّل َدى ال ُه ِإّن  ُقْل            
“         ഖല ഇന ഹദലാഹി ഹവലഹദാ വഉമി൪നാ ലിനസിമ ലി റബില ആലമീന"

“  നീ പഖയാപികക:    അലാഹവിെന മാ൪ഗനി൪ോദശം അതതെനയാണ് സതയമായ 
 മാ൪ഗ നി൪ോദശം.      നാം സ൪വോലാക രകിതാവിനോവണി സരക ഉറപവരത 

 നവരായിതീരാനം കലപികെപടിരികന.”

“        വ അന അഖീമ അസവലാത വതഖഹ വഹവലദീ ഇൈലഹി തഹശറന"

“      ൈദവീക കലപനകള സാപിെചടകാനം ആ കലനകെള സകികനവരായി 
 കഴിയവാനം .     നിങള ഒരമിച കടെപടനത് അവനിോലക തെനയാെണനം.”

  ഈ വചനതില "  നസിമ "      എന പദതിന നാം സരക ഉറപവരതനവരായി
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  തീരാനം എനാണ് വയാഖയാനിചിടളത്.   ഈ പദം "  അഫ്അല "  എന വിഭാഗ 

   തില വരന പദമാണ് .   അതായത് മെറാരാളില പതിഫലനോമാ,  സവാധീനോമാ ഉ 
    ണാകന അ൪തമാണ് ഇതരം കിയകളക വരിക.    ഇത് നാം മമ് പറഞിടണ 

ോലാ.        മസിം എന പദം അഫ്അല എനതിെന ക൪ത നാമമായി വരനതാണ് 
.      അതിന൪തം മറളവരിോലക് തെന ഗണങള എതികക എനതാണ്. അത 

 ോപാെല "  നസിമ "   എന കിയയം "അഫ്അല"   എനതില നിനം ഉണായതാണ് 
.    അോപാള അതെകാണ് അ൪തമാകനത് "   മറളവ൪ക സരക നലക" അെലങി 

 ല "   മറളവ൪ക സരക ഉറപാകക" എെനലാമാണ്.    ഈ സരക ഉറപാകണ 
     െമങില ൈദവീക കലപനകള നടപില വരതല അതയാവശയമാണോലാ? . എ 

     നാല ഈ ആധനിക കാലത് പളികളില നമസരിചെകാണിരികോമാളവെര 
    പരസരം വളെര കരമായി ോബാംബിംഗ് നടതിെകാണിരികകയാണോലാ? അത 

        െകാണ തെന ഈ പാരമരയ നമസാരം െകാണ് ഒരികലം സരകയം സമാധാന 
      വം ആ നമസാരം തട൪നോപാരനവരില വെര ഉണാകിെയടകാന കഴിഞിടില 

 എനതോല സതയം.      ൈദവീക കലപനകളെട സാപനം െകാണ മാതെമ മഅമിനി 
(  സമാധാനം ഉറപവരതനവെന)െനയം.മസിമിെന(  സരക ഉറപവരതനവെന 

 യം )  ഉണാകിതീ൪കാന കഴിയ.       ഈ വചനം മമ് നാം ച൪ച െചയിടണ ോലാ?
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                                             അധയായം  "   അ  -  തൗബ  "  

 സറത് അ-  തൗബ 5    ാാം വചനതില പരമകാരണികന കലപികന.

ُهْم َل ِبي ّلوا َس َفَخ َة  َكا ُوا الّز َت َوآ َة  َقاُموا الّصَل َأ َو ُبوا  َتا ِإن  ُفوٌر ّرِحيٌم َف َغ ّلـَه  ِإّن ال  ۚ  ﴿
"    ഫഇന താബ വഅഖമ അ-        സവലാത വ ആതസകാത ഫഗല സബീലഹം ഇനലാഹ ഗഫറന റഹീം"

“       അവ൪ അവരെട നാടനടപകള ഒഴിവാകി മടങിവരകയം അഖാമ അ-സവലാ
      തം ഈതാഉസകാതം എന ക൪തവയം നി൪വഹികകയം ,  െചയാല അവ൪ 

   ദീനില നിങളെട സോഹാദരങളാണ്.”
   മശികകളായ ആളകള അഖാമ അസവലാതം,    ആതസകാതം എന നല കാരയ 

       ങള െചയാല അവ൪െകതിെര മഅമിനകളില നിനം ഒര നപടിയം എടകാന 
  പാടില എനാണ് പറയനത്.   മാതമല മഅമിനകളെട ദീനിെല(ആശയം)സോഹാദ 

  രങളായി കണകാകകയം െചയണം.     ഈ ഒര തതവതിെന അടിസാനതില , 
   അഖാമസവലാത എന ക൪തവയം നി൪വഹികകയം,  ഈതാഉസകാത് നി൪വ 

      ഹികകയം െചയനവ൪െകതിരില ഒര ശികാ നടപടിയം സവീകരികാന പാടി 
ല.       ഒര നമസരികനവന നിയമലംഘനം നടതിയാല ഇതോപാലള ഒര കാരയ 

 തിന് വിോധയനാകോമാ?

   ഒര നമസരികനവന െകാലനടതകോയാ,  കളവനടതകോയാ ,  െചയാല അവന 
     നമസരികനവനം സകാത് െകാടകനവനം ആയി എനതെകാണ് അവെന 

   െവറെത വിടാന സാധയതയില .    ഒര നമസരികനവെന നമസാരം അവെനശികാ 
   നടപടികളില നിനം രകികനിെലങില സവലാത്,   നമസാരം അല എനറപാ 

ണ്.       കാരണം സവലാതിെന നടതിപകാ൪ തെന അത് നടപാകാന ഉതരവാദ 
  െപടവരം നിയമലംഘനം നടതാതവരമായിരികണം.  ൈദവീക നിയമങളി 

     ലധിഷിതമായ അചടകം അവ൪ സവോമധയാ തെന പിനടരനവരായിരികകയം 
 നിയമലംഘനതിന് വിോധയരലാതവരമായിരികം.   ഒരോവള ആെരങിലം നിയമ 

      ലംഘനം നടതിയാല അവന സവലാതിെന നടതിപകാ൪ എന വിളികെപട 
  നവരില നിനം പറതായിരികം.

     എനെകാണ് സവലാതം സകാതം നി൪വഹികനവെന സോഹാദരനായി കണ 
      കാകണെമനം ഒര നിയമനടപടിയം സവീകരികരെതനം പറഞ എനോചാദി 

  ചാല ,   അവന നിയമം മറിചകടകില,    പകരം ൈദവീക വിധികള നടപാകാന 
 ചമതല വഹികനവനായിരികം..     അതോപാെല അവന ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശം 



                                                                                                                  128
 പചരിപികനവനായിരികകയം െചയം.    അവന ഒര മനഷയനി൪മിത നിയമങ 

   െള ൈദവീക നിയമങളമായി കടിോച൪കില.     എന പറഞാല അവന മശ് രിക് 
  അവകയില എന് അ൪തം.   സറത് അ൪റമിെല 31   ാാം വചനതില ആരാണ് 

    മശ് രിക് എന് പരമകാരണികന വിശദീകരികനണ്.   ആര് തെനയം പ൪വീകര 
       െടയം ചിനകള ൈദവീക മാ൪ഗനി൪ോദശോതാട ോച൪കനോവാ അവനാണ് മ ശ് 
 രിക് .      അത് പ൪വീകരെട ോപരം പറഞെകാണ് ആയിരകണകിന വിഭാഗങ 

   ളം ആരാധനകളം ഉണാകിതീ൪കാന കാരണമാകന.

       സറത അതൗബ പതിെനടാമെത വചനതിലം സവലാത് എന പദം വനിട 
ണ്.      പെക അതിെന ശരിയായ വിശദീകരണം മനസിലാകണെമങില 17ാാമ
   െത വചനം കടി പഠികണം.   ഈ വചനങളിെല "മസാജിദലാഹ"  എനതം മന 
സിലാകണം.  പരമകാരണികന കലികന.:-

 “           മാകാന ലില മശികീന അനയഅമറ മസാജിദലാഹി ശാഹിദീന അലാ അ നഫസിഹിം ബില കഫി. 
     ഉലാഇക ഹബിതത് അഅമാലഹം വഫിനാരിഹം ഗാലിദന .     ഇനമാ യഅമറ മോസജിദലാഹി മന ആമന 
         ബിലാഹി വല യൗമില ആഖിരി വഅഖാമസവലാത വആതസകാത വലം യഗശ ഇലലാഹ ഫ

    അസാ ഉലാഇക അനയകന മിനല മഹതദീന"

“       മശ് രികകളക് അവ൪ അവരെട ജനങളക് കഫറി(നിോഷധം,അവിശവാസം) 
       ന് സവയം സാകികളായിെകാണ് അലാഹവിെന മസാജിദകള സാപികാന 

കഴിയില.     അവ൪ അവരെട പവ൪തനങള വിഫലമാെണന് െതളിയിചെകാണി 
രികകയാണ്.     ൈദവീക കലപനകളിലം അനയദിനതിലം വിശവസികനവ൪ മാ 

      തമാണ് ൈദവതിെന മസാജിദകള തങളെട ജീവിതതില സാപികക . അവ 
      െയ അവ൪ സാപികകയം സമദിയം ോകമവം മനഷയ൪ക് ഉറപെകാടകകയം, 

   ൈദവീക കലപനകെളയലാെത അവ൪ ഭയെപടകയമില.   അവ൪ ൈദവീക മാ൪ഗ 
   നി൪ോദശം ലഭിചവരില െപടാന ആഗഹിചിടമണ്"

   സറത അതൗബയെട ആദയെത 28    വചനം മശികകള പവാചകെന മമില 
    അോദഹതിെനതിരില നടതിയ തറന യദെതകറിചാണ് സംസാരികനത്. 
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      ഈ കലപനയമായി ബനെപടെകാണാണ് ഒരാള െചളിപരണ് മസജിദല ഹറാ 

     മിെന സമീപ പോദശോതക് വരരത് എന് കലപിചത്.     ഈ കലന മമ് മസിം 
     കള എലാ മശ് രികകളിലം നടപാകകയം,    എലാവരെട പോവശനം തടയകയം 

െചയിരന.
                                                                                                          

   നമെട രണാമെത െതളിവ് "മസജിദ്"  എനതാണ് .    എനാണ് അലാഹവിെന മ 
 സജിദെകാണ് അ൪തമാകനത്.?     മസജിദ് എനത് മഫ്അല രപതിലം കിയാ 

 വിോശഷണവമാണ് .     സമയെതയം സലെതയമാണ് ഇതിെന മല അകരങള 
സചിപികനത്.       മസജിദ് എനത് ൈദവീക കലപനകളക് മമില സാഷാംഗം 

 െചയന സലമാണ്.     ഇത് നമസാരതിെല സജദ് എന അ൪തതിെലടതാല 
       മസിംകളെട ആരാധന െചയന സലം എന സങലപമാണ് നാം െകാണവരന 

ത്.        ൈദവീക കലപനകളക് കീഴടങക എന അ൪തതിന സജദ എന പദം 
      നാം എടതാല അോപാള മസജിദെകാണ ഉോദശികനത് മനഷയ൪ കീഴടോങണ 

  ൈദവീക കലപനകളാണ് ഉോദശികനത്.     ഈ ഒര രീതിയില നാം കാണോമാള 
       ഇസാമിക ോസറിെന ഭാഗമായി കഴിയന ഏെതാര സമഹവം അലാഹവിെന മസ് 

      ജിദകള എനവിളികന ൈദവീക കലപനകളക് കീെഴാെതാങി കഴിയന സ 
     തയതില അനയജീവിതതിലം ൈദവീക കലപനകളിലം വിശവസികന സമഹ 

   െത മസിംകളെട വിഭാഗതില ഉളെകാളികണം.   അവ൪ ൈദവീക കലപനക 
     ള സാപികകയം സമഹതിെന പോരാഗതി ഉറപവരതകയം െചയന.  ആ ൈദ 

     വീക കലപനകളെട തക൪ച മാതെമ അവ൪ ഭയെപടകയള.  അവ൪ ൈദവതിെന 
      മാ൪ഗ നി൪ോദശം കിടിയ ആളകളില ഉളെപടാന ആഗഹികകയം െചയന.

 ഇനി 54    ാാമെത വചനതില അവിശവാസികെളകറിച് പറയന.

“         വമാ മനഅഹം അനതഖബല മിനഹം നഫഖാതഹം ഇലാ അനഹം കഫറബിലാഹി വബിറസലിഹീ 
         വലാ യഅതന അസവലാത ഇലാ വഹം കസാലാവലാ യനഫിഖന ഇലാ വഹം കാരിഹന"

“      അവ൪ ൈദവോതയം അവെന ദതോനയം നിോഷധിച എനതം,താലരയമിലാത 
  വരായിടലാെത അസവലാതിോലക് വരനിെലനതം, െവറകനവരായിടലാെത 

     െചലവഴികനതമലാെത അവരില നിന് അവരെട െചലവഴിപകള സവീകരിക 
    െപനതില നിനം അവെര തടഞിോട ഇല.”
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      ഇവിെട നിോഷധികള ൈദവതിെന മാ൪ഗതില ചിലവഴികനില എന മാത 

      മല സവലാതിോലക അത് നനായി നി൪വഹികനതിനോവണി അവ൪ വരനമി 
 ല .       ഇനി അവ൪ ൈദവതിെന മാ൪ഗതില ചിലവഴികകയാെണങില തെന താ 

 ലരയമിലാെതയം ,  ഭകിയിലാെതയം ആയിരികം.   അവന സവലാതിോലക് വരന 
   ോതാ അതം താലരയമിലാെതയം ,  തയാറാകാെതയം ആയിരികം..  അതരം ആള 

     കളെട ദാനങള സവീകരികകയില എനാണ് ൈദവം പറയനത്.

                                                                                                                
   ഇതരം കപടനാരെട സവഭാവം 38      ാാം വചനം മതല ആണ് അലാഹ വിവരിച 

 തടങിയത് .      അവിെട ഇവരെട സവഭാവമായി വിശദീകരികനത് അവെര അലാഹ 
       വിെന മാ൪ഗതിോലക് കണിചാല അവ൪ അലസത കാണികകയം അലാഹ 
      വിെന കലനയില നിനം ഒഴിഞമാറാന ആയിരം ഒഴിവകഴിവകള പറയകയം 

െചയം.      അലാഹവിെന മാ൪ഗതില ചിലവഴികാന പറഞാല അവരെട അസന 
  ഷി പകടിപികകയം െചയം.    അവിശവാസികളമായി സൗഹദം സകികകയം മഅ 

     മിനകോളാടള താലരയം പകടിപികാന അവ൪ ശമികകയം െചയം.ഇവ൪എോപാ 
     ഴം വിശവാസികളക് ഉപദവം ഉണാകാന ശമികകയം െചയം.   അവ൪ ഈ രപ 

      തിലള കിമിനല സവഭാവമള ആളകളായതെകാണ തെന അവരെട സംഭാവ 
  നകള സവീകാരയവമല .      മകളില പറഞ വചനതില ഇവരെട സംഭാവനകള സവീ 

  കരികാതിരികാനള കാരണങള ഇെതാെകയാണ്.

1)     അവ൪ അലാഹവിെനയം അവെന ദതോനയം നിോഷധികന(കഫ്൪)
2)     അവ൪ സവലാതിോനാട് ൈവമഖയം കാണികന.
3)    താലരയമിലാെതയാണ് അവ൪ സംഭാവന െചയനത്.

    ഈ വചനതില കപടനാരെട സവഭാവമാണ് വയകമാകനത്.  അവോരാട് അവര 
       െട വീടകളില നിനം ൈദവീക മാ൪ഗതിോലക് കടനവരാന പറഞാല അവ൪ 

 കാരണങള െകടിചമചണാകം.    അതായത് അലാഹവിെനയം ദതെനയം കലപന 
  കള അവ൪ നിോഷധികകയായിരികം.   കാരണങളണാകി വഴിമാറിോപാകാന അ 
  വ൪ ശമികകയം െചയം.

      രണാമെത അവരെട കറം താലരയമിലാെത നി൪ബനതിന വഴങിയാണ് അവ 
   ൪ സംഭാവന നലകനത് എനതാണ്.    അതില നിനം രകെപടാനള മാ൪ഗവം 

 അവ൪ ചമചണാകം.     കപടനാെരകറിച് വിശദമായി സറത അനിസാ 142 
  ാാം വചനതില വിശദീകരിചിടണ്.

  സറത് അതൗബ 71    ാാം വചനതില പരമകാരണികന വിധികന.
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“        വലമഅമിനന വലമഅമിനാത ബഅളഹം ഔലിയാഉ ബഅളിന യഅമറന ബിലമഅറഫി വയനഹൗ 
       ന അനിലമനകരി വയഖീമന അസവലാത വയഅതന അസകാത വയതവീഊനലാഹ വറസലഹ 

    ഉലാഇക സയ൪ഹമഹമലാഹ ഇനലാഹ അസീസന ഹകീം.”
“  മഅമിനകളായ പരഷനാരം,    മഅമിനകളായ സീകളം പരസരം കടകാരാണ്. അ 

   വ൪ നന കലികകയം ,     തിന വിോരാധികകയം ൈദവീക കലപനകള സാപി 
കകയം,     ോകമവം ഐശവരയവം ഉറപ വരതകയം െചയം.  അവ൪ ൈദവെതയം 

   അവെന ദതോനയം അനസരികകയം ,     ൈദവം അവെന കാരണയം അവരെട ോമല 
വ൪ഷികന.   ൈദവം പതാപവാനം യകിമാനമാകന.”

     ഈ വചനതില മഅമിനകളായ പരഷനാരെടയം മഅമിനകളായ സീകളെടയം 
 പവ൪തനങളാണ് വിവരികനത്.      ഇതിെന മമെത വചനങളില മന സമദാ 

 യങെളകറിചാണ് വിവരികനത്.    ആ വചനങളില നഹിെന ജനതെയകറി 
 ചം ,  ആദ് സമഹെതകറിചം,  ഥമദ് ,  ഇബാഹീം എനിവെരകറിചം,  മദ് യന 

കാെരകറിചം,     തങളെട കരതകാരണം നിോഷധികളം നണയനാരമായ ജനതെയ 
 കറിചം വിവരികന.      അവരെട പവ൪തനങളെട പരിണിത ഫലം അവ൪ അനഭ 

     വിോകണി വനതിെനകറിചം അെതലാം അവരെട െതറായ പവ൪തനങളെട 
     ഫലമാെണനം അെതാനം ൈദവതിെന ഭാഗതനിനം ഉണായ കരതയെലനം 

വിവരികന.

      ഇതിെനാെക ോശഷമാണ് ഇോപാള നാം പഠിചെകാണിരികന വചനം വരന 
 ത് .     ആയതെകാണ് നിങള കരരാകരെതനം കരനാെരോപാെല പവ൪തികര 
 െത നം, വിരികന.      അതിനാല ഈ വചനതിലം ഇഖാമത് അസവലാത എന 

   ത െകാണ് നമസാരമല ഉോദശികനത്.    മറിച് ൈദവീക കലപനകളെട സാപനമാ 
 ണ് ഉോദശികനത്.

  സറത് അതൗബയിെല 99     ാാമെത വചനതില സവലാത് അ൪റസല എന് 
ഉപോയാഗിചിടണ്.       ഈ റസലിെന സവലാത് റസലിെന പാ൪തന എന് െതറാ 

 യിടാണ് വയാഖയാനിചിടളത്.        കാരണം ഇവിെട നമസാരം എന് ഇവ൪ക് അ൪ 
   തം പറയാന കഴിയാത അവസയാണഉളത്.  അതെകാണാണ് നമസാരതിന 

    പകരം പാ൪തന എന അ൪തം നലകിയത്.
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     സവലാതിെന അടിസാന അ൪തം നലകകയാെണങില ഇതരം പശങെളാ

  നം ഉയ൪ന വരില.       സവലാത് എനതിെന അടിസാന അ൪തം നാം മമ വിശ 
ദമാകിയതാണോലാ.  അതായത് "   എെനങിലം ഒനിെന പിനടരക" എനാണോലാ 
അ൪തം.       അോപാള റസലിെന സവലാത് എനതെകാണ അ൪തമാകനത് മ 

     അമിനകളെട പവ൪തനങളക് പവാചകെന പിനണയം സഹായവം നലകക 
എനതാണ്.       ഈ പദതിെന അടിസാന അ൪തതില നിനം െതറിയതെകാ 

       ണാണ് പാ൪തന എനം ആശീ൪വാദം എെനലാം അ൪തം പറോയണി വനത്. 
        റസലിെന പിനണ ഏെതങിലം ഒരാളക് കിടക എന പറഞാല അോദഹം എ 

      ലാ നിലകള തെന അനഗഹങളം വ൪ഷികക എനാണോലാ .
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           ൈദവീക കലപനകളെട അധയാപനതിെന അടിസാനെപടതിയാണ് സറ 

 തല "ഹദ്" അവതരിചിടളത്.     ദയവ െചയ് ഈ അധയായതിെല 13   മതല 19 
   വെരയള വചനങള ഒന ശദികക.     ആ വചനങള ഈ അധയായതിെന അ 

     വസാന ഭാഗെത പതിനിദാനം െചയനോതാെടാപം ൈദവീക കലപനകെളമാതം 
  ൈകകാരയം െചയകയം െചയന.   ഇോതോപാെല അവസാന ഭാഗവംവിശദീകരികന 

  തിന മനപായി ,       നയായങള അവതരിപികാന ോവണി മനപ കഴിഞോപായ ഒ 
     രപാട് ഉനതനാരായ പവാചകനാരെട അധയാപനങളം അവതരിപികന.പ 

   വാചകന നഹിെന അധയാപനെതകറിച 25 മതല49  വെരയം ,  പവാചകന ഹ 
  ദിെന അധയാപനങെളകറിച് 50  മതല 60   വെരയം പവാചകന സവാലിഹിെന 

 അധയാപനങെളകറിച് 61  മതല 67  വെരയം ,   പവാചകന ഇബാഹീമിെന അ 
  ധയാപനങെളകറിച് 69-76   വെരയം ,   പവാചകന ലതവിെന അധയാപനങെള 

 കറിച് 77-83  വെരയം ,     പവാചകന ശഅയബിെന അധയാപനങെളകറിച് 85-
95 വെരയം,        അവസാനം മസാ നബിയെട അധയാ പനങെളകറിച് 96-99 വെര 

   യം വയതയസ രപതില അവതരിപിച.   എനിട് 100    ാാമ െത വചനം മതല 
      വീണം നമെട പവാചകന മഹമദ നബിെയ അഭിസംോബാധന െചയന.അതില 

      പറയനത് പ൪വീക ജനത ഈ അധയാപനങോളാട കരമായാണ് െപരമാറിയത് 
.     പെക അലാഹ അവോരാട് കരനായില .     അവ൪ പരസരം തെനയാണ് കരനാരാ 

  യത് എനാണ് .   ഈ വിഷയം 109    ാാമെത വചനതില അവസാനിപിച ോശഷം 
      വചനങെള വീണം അതിെന പാരമയതയിോലക് തിരിചെകാണ ോപായി അവസാ 

നിപികന.

       വചനം 12     ല അവിശവാസികളെട പവ൪തനഫലമായി പവാചകെന മനസി 
     ലണാകിയ അടകിെവച ദഃഖെതകറിച് അലാഹ പറയനെതാന ശദികക 

ْدرك ِبه َص ِئق  َوَضا ْيَك  َل ِإ ُيوَحى  ْعَض َما  َب َتارك  َعلَك  َل َف  (   ഫലഅലക താരിഖ ബഅ 
       ള മാ യഹാ ഇൈലക വ ളായിഖ ബിഹീ സവദറക)"...    നീ ഒരോവള നിനിോലക് അ 

      യകെപടന സോനശതില ചിലത് ഉോപകികകയം നിെന മനസ് വിഷമികക 
 യം െചോയകാം..."     നിോഷധികളെട പതികരണങളാണ് നബിക് ഇങിെന വിഷ 
  മം വരാന കാരണം.       പെക അത നീ കാരയമാോകണതിെലനം നീ എന നിലപാ 

  ടാണ് സവീകരിോകണെതനം .    ഈ വചനതിെന തട൪ചയായിെകാണ് 112ാാമ 
   െത വചനതില അലാഹ കലപികന.
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“            ഫസഖിം കമാ ഉമി൪ത വമന താബ മഅക വലാ തതവ്ഔ ഇനഹ ബിമാ തഅമലന ബസവീ൪. വലാ 
          ത൪കന ഇലലദീന ളലമ ഫതമസകമനാറ വമാലകം മിനദനിലാഹി മിന ഔലിയാഅ സമ ലാ തനസവറന 

.          വ അഖിമിസവലാത തവറഫഇനഹാരി വ സലഫന മിനൈലലി ഇനല ഹസനാതി യദഹിബ സയിആതി 
  ദാലിക ദികറാ ലിദാകിരീന"

“(      അതിനാല നിോനാട കലപികെപടതോപാെല നിെന കെട മടങിയവോരാെടാനി 
 ച് ,     അതിരകവിയാെത നീ െചാോവ നിലകകയം െചയക.    അവന നിങള പവ൪ 

  തികനെതലാം കാണനവനാണ് .    അകമിചവരിോലക് നിങള ചായകയം അ 
രത്.    എങില നിങെള നരകം പിടികടം.   നിങളക് അലാഹവിെനകടാെത ഒര 

    രകാധികാരിയം ഇലാതിരിെക പിെന നിങള സഹായികെപടാതിരികകയം 
െചയനതാണ്.   പകലിെന രണ ഭാഗതം,   രാതിയില നിനളആദയഭാഗതം , നീ 

  സവലാത് സാപികകയം െചയക.     തീ൪ചയായം നല പവ൪തനങള ചിത പ 
 വ൪തനങളകള പരിഹാരമാണ്.    അത് ഉപോദശം സവീകരികനവ൪കള ഒര 

ഉപോദശമാകന.)

      ഇവിെട എന    طرف പദതിന് സാധാരണയായി" ”ഭാഗം ,"അറം"  എനീ അ൪ 
 തങള നലകാറണ്.     എനാല ഖ൪ആന ഖ൪ആനിെന തെന വിശദീകരികന 

താണോലാ?.    ഉദാഹരണതിന് സറത് ആലഇംറാന 127    ാാം വചനതില "തവറ 
 ഫ് "        എന പദം ഭാഗം എന അ൪തതിന ഉപോയാഗിചതായി നമക കാണാന 

കഴിയം.  അലാഹ പറയന.

َفُروا              َك ِذيَن  ّل ًفا ِمَن ا َطَر َع  َط ْق َي ِل
         "     അവിശവാസികളെട ഒര ഭാഗം മറികനതിനോവണി.......” 

       അോപാള ഹദ് നറി പതിനാലാമെത വചനതില പറയനത് സവലാതിെന
   സാപനം പകലിെന രണഭാഗോതകം വിസതമാകാനാണ്.  ഒനകടി വയകമായി 
   പറഞാല പകല മഴവനം എന൪തം.      അോത കാരയം തെന രാതിയെട ആദയഭാ
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   ഗതം തടരാനാണ് അലാഹ കലപികനത്.   അതായത് സവലാതിെന സംസാപ 

          നം എന പദതി രാവിെല മതല രാതി വെര വളെര ശകിയായം നിരനരമായം 
  തടരാനാണ് അലാഹ പറയനത്.     രാതിയം പകലം എന പറഞതെകാണ് അ൪ 

       തമാകനത് ഭമിയെട കറകതിനനസരിച് ഉണാകന രാതിയം പകലമാകാം 
.      അെലങില ൈദവീക കലപനകള െവളിെപടതനകാലം എന അ൪തതിന 
മാകാം.    “  സറത ഇസറാഈലില ദലകി ശംസി"   എന പറഞതിെല ഇരട്ൈദ 

    വീക അധയാപനങെള അവഗണിച ഇരളിെനഅടയാളമായിടാണ് പറഞിടളത്. 
        അോപാള പകല മഴവനം രാതിയില നിന കറച സമയം ൈദവീക വയവസയില 

   ധിഷിതമായ അചടകവം സാപികണം .   കരനാരായ ആളകളിോലക ചായകയം
അരത്.       അലാെത അകമികള അകമം കാണികോമാള നിങള അവരിോലക്

 ചായരെതനം ,    നിങളോപായി നമസരിചെകാള എനമല .  അകമികളിോലക ചാ
  യാനം പാടില .    അകമം എോനനകമായി അവസാനിപികാന പവാചകനാെര
     ലാവരം െചയതോപാെല നീയം ൈദവീക കലപനയിലെടയം നി൪ോദശതിലെട

    യം അചടകം സാപിെചടകകയം ോവണം .    നാടില അകമം നടകോമാള ഞാന
      അവരിോലക ചായനില എനം പറഞ് പളിയില ോപായി നമസരിചിരികാനല

  അലാഹ നബിോയാട് നി൪ോദശികനത്.     അങിെന ആണ് അ൪തം എന വിചാ 
 രികനവ൪ നമസരിചിരികെട.     ഇവിടെത അൈലല എനളതം അനഹാ൪ എ 

   നളതം നമക ഒനകടി പഠിോകണതണ്.
        മകളില വിവരിചതില നിനം ,     സറതല ഹദിെന തടകം മതല അവസാനം 

     വെര പവാചകനാരിലെട ൈദവീക ഗനതിെല സിദാനങളെട പചരണവമാ 
  യി ബനെപട വിഷയമാണ്.     ഇവിെട നമസാരം കണപിടികക എനത് മിതമായ 

  ഭാഷയില പറഞാല ധികാരമാണ്.     ഇനി നമസാരമാണ് സവലാത് െകാണ അ൪ 
    തമാകനത് എന പറയനവ൪ നമസരിചെകാളെട .   ഇത് ത൪കികാന ോവണി 

 യല .        സറത് ഹദ് ആദയം മതല അവസാനം വെര ശദിച വായികക..
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                                  അധയായം  "  അ൪റഅദ്  "  

  സറത് അ൪റഅദ് 22       ാാം വചനതില അഖാമ അസവലാത് എന വാക് വനി 
ടണ്.      ഈ വചനതിലം ഇതിെന മമള വചനതിലം "  ഉലല അലബാബ്"െന 

 ഗണങള വിവരിചിടണ്.      ഈ വചനതിെന െതാടമമള വചനതില ഉലല അ 
      ലബാബ് ൈദവോതാടള പതിജയം അവോനാട െചയ ഉടമടിയം പ൪തിയാ 

 കനവരാെണന വിവരികന.     ആ ഉടമടികള അവ൪ ലംഘികകയിെലനം ൈദ 
       വം എനാോണാ കലപിചത് അത് സകികെമനം അവ൪ അവരെട രകിതാ 

     വിെന ഭയെപടകയം കണെകടപിെന ഫലെതകറിച് ഭയെപടകയം െചയനവ 
  രാണ് അവെരനം പറയന.   ഇതിന ോശഷമാണ് 22   ാാമെത വചനതില ഇപ 
 കാരം പറയനത്.:-

“          വലദീന സവബറ ഇബതിഗാഅ വജഹി റബിഹിം വഅഖാമ അസവലാത വഅനഫഖ മിമാ റസഖനാഹം 
        സി൪റന വഅലാനിയതന വയദറഊന ബിലഹസനതി അസയിഅത ഉലാഇക ലഹം ഉഖബ അദാ൪"

“       തങളെട നാഥെന ശദെയ ോതടിെകാണ് പരിശമികകയം സവലാത് സാ
      പികകയം നാം അവ൪ക് നലകിയതിലനിനം പരസയമായം രഹസയമായം ചില 
      വഴികകയം നന െകാണ തിനെയ പതിോരാധികകയം െചയനവരാോരാ അവ൪ 
 കായിരികം "  ഉഖബ അദാ൪" 

      ോനാക ഇവിെടയം സവലാത് നമസാരം എന അ൪തതിെലടതാല ഒരികലം 
 അതിെന രപോമാ,സമയോമാ,     മറ നമസാരവമായി ബനെപട നി൪ോദശങോളാ ഒ 

     നം തെന നമക് ഇവിെട കാണാന കഴിയില.   എനാല ഇതിന വിപരീതമായി 
     ൈദവീക കലപനകളിലധിഷിതമായ ഒര അചടകം ോനടിയാല ജീവിതതില 
    ഒരപാട് സവഭാവഗണങള അവനിലണാകാന കഴിയെമന വിശദീകരികനണ്. 
    ൈദവീക കലപനകളക കീഴില രപെപടതിെയടത അചടകതിനമാതോമ 

     സവയം തെന ഒരപാട് ഗണങള ഉണാകിെയടകാന സാധിക.  എനാല നമസ 
        രികന വയകിയില ഈ നിലകള ഒര നല ഗണവം ഉണാകനില .കതയമായി 

      നമസരികനവനില അലാഹ ഉലല അലബാബിന പറഞ സവഭാവ ഗണങെളാ 
    നം തെന നമക കാണാന കഴിയനില.    അതെകാണ തെന അവന സവലാതി 

 െന സാപകനല.     അതെകാണ് തെന രപെപടതിെയടത നമസാരമല സവലാ 
ത്.
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   സറത ബനീ ഇസറാഈല 110     ാാം വചനതില പരമ കാരണികന പറയന

"          ഖലിദഉലാഹ അവിദഉ൪റഹാന അയനമാ തദ്ഊ ഫലഹല അസമാഉലഹ സാവലാ തജഹ൪ ബിസവ ലാ 

       തിക വലാ തഗാഫിത് ബിഹാ വബതഗി ൈബന ദാലിക സബീലാ"
പറയക,    നിങള അലാഹ എന വിളികക,    അെലങില അ൪റഹാന എന വിളി 
കക.        നിങള ഏെതാര വാകെകാണ വിളിചാലം എലാ ഭംഗിയള നാമങളം അ 

 വന ോവണിയാണ്.    നീ നിെന സവലാത് ഉറെകയമാകണ.പതെകയമാകണ. അ 
   തിനിടയിലള മധയമ വഴി ോതടക"

     അടിസാനപരമായി സറത ബനീ ഇസറാഈല ഖ൪ആനിെനകറിചാണ് വിവരി 
കനത്.81     ാാമെത വചനം മതല നമക പഠികാം.81  ാാമെത വചനതില 
അല-ഹഖ്(  ആ സതയം) െവളിവാെയനം,അല-  ബാതവില (  ആ അസതയം) അപതയ 

      കമാെയനം പരമകാരണികന പഖയാപികന അസതയം നശികക തെന െച 
 യം .     ഖ൪ആന മഅമിനകളക് ഒര ആശവാസവം കരണയം,  കരനാ൪ക് നാശ 

   െതയമാണ് വ൪ദിപികനത് എനാണ് െവളിവാകനത്.     ഈ ഒര വിഷയം ത 
   െനയാണ് പിനീടള വചനങളിലം വിശദീകരികനത്.   അതിനടയില ചില കല 

 പനകളം കലികന.88    ാാമെത വചനതിലമനഷയനം ജിനകളം ഒെതാരമിച 
      ശമിചാല ോപാലം ഖ൪ആനിന സമാനമായത് ഒനെകാണവരാന കഴിയില എനം 

പറയന.      മമെത വചനങളില പവാചകെന ജനങളെട പതികരണങള വിവ 
രികന.   അതിനള പതിഫലവംഅവ൪ക് പറഞെകാടകന.  എനിട് 101 ാാം 

     വചനതില പവാചകനായ മസയെട ഒര ഉദാഹരണവം വയകമാകന.അതായത് 
       മസെയ ഫോറാവയെട അടോതക് വയകമായ െതളിവകളമായി അയച എന വിവ 

രികന.    ഫോറാവയെടപതികരണവം അവെന നാശവം വിവരികന.  പിനീട് 105 
    ാാം വചനതില ആ ഖ൪ആനിെന അല-  ഹഖമായിടാണ് െവളിെപടതിയിടള 

െതനം,    പവാചകെന അലഹഖെകാണ് സോനാഷമറിയികനവനം മനറിയിപ 
   നലകനവനമായിടാണ് അയചിടളത് എനം പഖയാപികന.  ഖ൪ആന സതയാ 

       സതയവിോവചന ഗനമാെണനം അതെകാണ കമമായി പഠിപികാനം കലിക 
ന.     സതയതിെന െവളിെപടതലമായിടാണ് നാം അതിെന െവളിെപടതിയിട 

   ളത് എനം പറയന .      അതിന ോശഷമാണ് താെഴ പറയന കലന പറയനത്.
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“              ഖല ആമിന ബിഹീ ഔ ലാ തഅമിന ഇനലദീന ഊത അലഇലമ മിന ഖബിഹീ ഇദാ യതാ അൈലഹിം 

   യഖി൪റന ലില അദഖാനി സജദന,         വയഖല ന സബഹാന റബിനാ ഇന കാന വഅദ റബിനാ ലമഫ്ഊലാ 
     വയഖി൪റന ലില അദഖാനി യബകന വയസീദഹം ഗശആ"

“പറയക,   നിങള അതില വിശവസിക.  അെലങില വിശവസികണ. തീ൪ചയായം 
മമ്" അലഇലമ്"      നലകെപടവ൪ അത് അവ൪ക് വിവരിചെകാടതാല "അസാ 
നിന"        ോവണി അവ൪ സാഷാഗം െചയകയം ഞങളെട ോപാരാടം ഞങളെട രകി 

    താവിനോവണിയാണ് എന അവ൪ പറയകയം െചയം.  ഞങളെട രകിതാവിെന 
  വാഗാനം പ൪തിയാകാന ോപാവകയാണ്.   അവ൪ കരഞെകാണ് "  അസാനി ന 

ോവണി"     കനിയകയം അവരെട ഭയം വ൪ദിപികകയം െചയന.”

  ഈ വചനതില "അദഖാന"   എന പദം ഉപോയാഗിചിടണ്.  ഇവിെട വിവ൪തനം 
 െചയിടളത് "  താടിയെട ോമല" എനാണ്. “  ലില അദഖാനി"   താടിക ോവണി എ 

    ന പറഞത് തലകനികാന ോവണിയള കനിയോലാ,സാഷാംഗതിനോവണിയ 
  ള കനിയോലാ അല.      “  അങിെന െനറി നിലതകതാനാെണങില അലല ജ 

ബീന"  എനാണ് പറോയണിയിരനത്. “ദിഖന"    എനതിന മഖം എന അ൪ത 
  തിെലടതാന തെന "  അലല അദഖാന" (മഖതിോനല)  എനാണ് പറോയണി 

യിരനത്.    അറബി സാഹിതയ ഭാഷയില എന       (ലി)ِل പദം َلى َع  (അലാ) എന 
   അ൪തതിന ഉപോയാഗിചതായി കാണാന കഴിയില.  ഇകാരണതാല തെന 

"  ലില അദഖാന"  എനതിന് "  അലല അദഖാന"     എന് അ൪തം പറയാന ഒര 
കാരണവമില.  കടാെത (ലി) ل     എന അകരം َعلى  (അലാ)  എന അ൪തതിന 

   ഉപോയാഗിച സലങെളാെകെയാന നാം പരിോശാധിോകണതണ്."ദിഖന" എ 
   ന പദം ആലങാരികമായിടാണ് ഉപോയാഗിചിടളത്.  ഉദാഹരണതിന് َعان" َت  اْس

ِبذقنه "(  ഇസആന ബിദിഖനിഹീ)      അവന ദ൪ബലനായി ഒരാളില നിനം സഹായം 
 ോചാദിച .      ഈ ഉദാഹരണതിലനിനം നമക മനസിലാകനത് ഒരാളെട ദൗ൪ബ 

    ലയം കാണികാനാണ് ദിഖനഎന പദം ഉപോയാഗികാറളത്.  ചരകതില ലില 



                                                                                                             139
അദഖാന       എനതിന് മഖം നിലതകതക എന അ൪തം സങലപികാന കഴി 
യില.  മറിച് "    ഒരാളെട ദൗ൪ബലയെത സാനവനെപടതനതിനോവണി ഒരാോളാട് 

 ആവശയെപടക "    അെലങില മറളവോരാട് വിനയം കാണികക"എെനാെകയാണ് 
ഉോദശം.      അടതവചനതില പരമകാരണികന പറയനത് നിങള അവെര അലാ 

 ഹവിോലക് വിളികക,    അെലങില അവെര അ൪റഹാനിോലക വിളികക, ജനങ 
       െള അവെന ഏത ോപരിോലക വിളിചാലം എലാ നല വിോശഷണങളം(മലയങളം, 

കലനകളം)  അവനളതാണ്.     നീ നിെന സവലാത് ഉറെകയം പതെകയമാകര 
ത്.       പെകഅതിനിടയിലള ഒര വഴി നീ സവീകരികക.  അലാഹവിെന പരമാധി 

 കാരെതപഖയാപികകയം െചയക.  അവന പിനഗാമിോയാ,പങാളിോയാ, അവെന 
     ചില നയനതകള പരിഹരികാന സഹതകോളാ അവനില.  അവന വയകമാകി 

     തനതോപാലള അവെന പരമാധികാരം നീ സാപികകയം ോവണം.110   ാാ മ 
        െതവചനതില ഈ ഒര വീകണതിെന തട൪ച കാതസകികാനാണ് വയ 

കമാകനത്.  അെതാനകടി ോനാകാം.:-

       ഇതിെന മമെത വചനതിെല വിഷയം എനാണ് പറഞോപാരനത് എന നി 
      ങള കണ കഴിഞ ഖ൪ആനിെനകറിചാണ് ഇവിടെത സംസാര വിഷയം.ഇതി 

 െന തട൪ചയായം,   ബനെപടതിയമാണ് പരമകാരണികന പറയനത്.“.......അറി 
വള(അലഇലമ്)      ജനങളക് ഈ വചനങള പറഞെകാടതാല അവ൪ ഭയം 

   െകാണം ഭകിെകാണം സജദ് െചയം"    ഇതില നിനം സാഷാഗം(സജദ്) എന 
 ത് "  സമ൪ണമായ സമ൪പണമാെണനളത്"   വളെര വയകമാണ് .  മാതമല യഥാ 

         ൪ത സമ൪പണം എന പറയനത് നിലത കിടന െകാണ െചയന ഒനല. 
       അവെന വചനങളക് സജദ് െചയക എന പറഞാല അതിെന വിശവാസെത 

     െതളിയിചെകാടകകയം ഒര െവറപം കടാെത അതിനനസരിച പവ൪തികകയ 
 മാണ് ോവണത്.      അതാണ് അവെന വചനങള ോകളകോമാഴള സജദ് .  ഈ വി 

    ളിയാകന അലാഹവിോലകള വിളി എന പറഞത്.   ഇതാണ് നിങള അലാഹ 
 വിോലോകാ ,      അവെന ഏറവം നല വിോശഷണമായ അ൪റഹ് മാനിോലോകാവിളിക 

 എന പറഞത്.    എനായാലം ൈദവതിെന വിോശഷണങളാകക എനതാണ് 
 അടിസാന കാരയം.     അതായത് അവെന കലനകളം ഗണങളം അോങയറെത 
  ഭംഗിയളതം കരണയളതമാണ് .    ൈദവതിെന ഭംഗിയള ഈ വിോശഷണങളി 

    ോലകള വിളിയായിരന നമെട പവാചകെന സവലാത്.   ആ സവലാതിെനയാ 
         ണ് നീ ഉറെകയം പതെകയമാകണ എനം മറിച് അവ രണിനമിടയിലള ഒര
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    വഴി സവീകരിക എനം അലാഹ പറഞത്.

       എനാല ഇന് നമെട മമില അലാഹവിെന അസാഉകള എന സങലപതില 
 അവെന 99  ോപരകള അവതരിപികെപടിടണ്.    മതതിെന ആളകള ഈ നാമങ 

      ളെട ഒനം അ൪തോമാ ആശയോമാ അറിയാെത െവറെത ആവ൪തിചാവ൪തിച 
     ഉരവിടെകാണിരികന ഒര കാഴയാണ് ഇന നാം കണെകാണിരികനത്. മെറാ 

     ര സങലപെമനാെണനെവചാല ഈ നാമങളെട ആശയം വയകമാകകയം 
    അങിെന വയകമാകന ആശയതിനനസരിച് പരിഷരികെപടതം ഐശവരയ 

    പ൪ണവമായ ഒര സമഹെത സഷിെചടകക എനതാണ്.  ഒനകടി വയകമാകി 
   യാല അവെന വിോശഷണങള ഉരവിടെകാണിരികകയലോവണത്.ൈദവതിെന 

        വിോശഷണങള വിവരികക എന പറഞാല ആ ഗണങളള ഒര സമഹെത 
 സഷിെചടകക എനതാണ്.        നാം ശദാപ൪വം ഒന ഖ൪ആന പഠിചാല ഖ൪ 

       ആനിെന ദ൪ശനം മഴവന ഈ അസാഉകളിലാണ് ഒളിഞിരികനത് എന് നമ 
 ക മനസിലാകം.     അതാണ് ൈദവതിെന വിോശഷണങള വിവരിചെകാണ് അ 

   വെന കലനകളിോലക് കണികാന പറയനത്.   അതിെന ആെകതക ഒനതെന 
 യാണ് .    എനാണ് പവാചകെന സവലാത് .    അ൪റഹ് മാന എന വിോശഷണതി 

       െന പാധാനയം വിവരിചെകാടകക വഴി മനഷയെര ചഷണങളില നിനം ോമാചി 
    പികക എനതിോലക് കണികാനാണ് ൈദവം കലികനത്.    ആ വിളി അടിച 

 മ൪തലം ,  ഏകാധിപതയവം അവസാനിപികന.   ഈ വിളി ഉചതിലം, തറനതമാ 
കരത്.        കാരണം ശതകള അതിെന തടകതില തെന അത തക൪ത കളയം 
,      ഒര സവാധീനോമാ പതിഫലനോമാ ഉണാകാത വിധം പതെകയമാകരത്.

       ഈ വചനങളില നിനം നമസരികക എന അ൪തം മനസിലാകാന നമക
 കഴിയില .     കാരണം ഇനെത നമസാരം ഒനകില ഉറെകോയാ(സബഹി,  മഗ് രി

ബ്,ഇശാ)   അെലങില പതെകോയാ (ളഹ൪, അസ൪) ആണ്.   എനാല സവലാ ത് 
ഉറെകോയാ/തറനോതാ,പതെകോയാ/  രഹസയമാോയാ അലോലാ?

   സറത് ബനീ ഇസായീല 78    ാാം വചനതില പരമകാരണികന കലികന.

"      അഖിമിസവലാത ലിദലകി അശംസി ഇലാ ഗസഖി അൈലലി.........”

“       സരയന അസമികാന തടങിയതമതല ഇരടനതവെര നമസാരം നിലനി൪ തക 
"
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      ഈ വചനതിെന വിശദീകരണതില പരിഭാഷകാ൪ ദലക് എന പദതിെന

 അ൪തെത പരിമിതെപടതിയിരികകയാണ്.    അതായത് ഉച കഴിഞ് സരയന 
    അസമനതിോലക് നീങനതിെനയാണ് ദലക് എനതെകാണ ഉോദശികനത് 

  എനാണ് ഇവ൪ പറഞിടളത്.      എനാല സരയെന ഓോരാ ചലനതിനം ദലക് 
 എനാണ് പറയനത്.      നമെട പണിതനാ൪ ഓോരാരതരം സവനമായി തെന 

    ദലക് എന പദതിന് അ൪തം നലകിയിടണ്.     ചില൪ പറയനത് ളഹ൪ നമ സാ 
 രതിെന സമയമാെണനാണ്.       മറ ചില൪ പറയനത് ഉചക് ോശഷം തട൪ന വര 

   ന െപെടനള സമയമാണ് എനാണ്.    മറ ചില൪ പറയനത് സരയാസനതിന 
  െതാടമമള സമയതിനാണ് എനാണ്.     ഇതില നിനാണ് അസ൪ നമസാരം ക 

ണപിടിചത്.       ചില൪ പറയനത് ദലക് എനതിെന ബഹവചനമാണ് ദലക് എനാ 
ണ്.        ദലകിന നിമിഷം എെനടതാല സരയന ഉചക് ചലനം തടങിയതമതല 

  എനാണ് ഇവ൪ അ൪തമാകനത്.  അങിെനെയങില ഒോരാ" ദലക്" (ചലനതി 
ലം)     ലം ഒോരാ നമസാരം െചോയണി വരം.    ഓോരാ മിനടിെലയം സലങളില എന 

   അ൪തം വിചാരിചാല മണികറില 60   നമസാരം നമസരിോകണി വരം. അതായ 
        ത് ഒര ളഹ൪ നമസാരം െകാണം അസ൪ നമസാരംെകാണം മതിയാകക എനത് 

  ശരിയല എന സാരം.      അതായത് ഒരാളക് പ൪തനയില നിനം ഒഴിഞ നിലാ 
      ന ഒര നിമിഷം ോപാലം പാടില എന് അ൪തം.   അലാമാ പ൪ോവശ് അോദഹതി 

  െന ലഗത് അല-   ഖ൪ആന എന ഗനതിലം,   അലാമാ റശീദ് നഅമാനിയം 
        ദലക് എന പറഞാല ഉചക ോശഷമള സമയതിനല പറയക എന വയകമാ 

”കിയിടണ് .  ലഗത് അല-    ഖ൪ആന എന ഗനതിെല 664   ാാം ോപജില " ചലി 
 കക "     എനതാണ് ഇതിെന മല അ൪തെമന വയകമാകിയിടണ്.  രാവിെല മതല 

      ഉചവെരയള ചലനതിനം ദലക് എന തെനയാണ് പറയക ("  നവാദിറല അഅ 
റാബ്" പരിോശാധിചവയകമാകിയത്) .    അതോപാെല ഉചമതലള ചലനതിനം ദ 
ലക്   എന തെനയാണ് പറയക.

      ഇനി നമക് ഈ വചനതിെന പ൪ണമായ അ൪തെമാന പരിോശാധികാം.

          ഇരടിെന കടിയിോലക് സരയെന ചലനതിെന ോവണി ൈദവീക കലനകളം 
,    ജാോനാദയതിെന ഖ൪ആനം സാപികക .  ജാോനാദയതിെന ഖ൪ആന 

 കാണതക രീതിയിലളതാണ്.”
     ഈ വാക് വിശദീകരിചെകാണ് അലാമാ പ൪ോവശ് വിവരികന:-17/78 എന

     വചനതിെന അടിസാനതില ഇഖാമതസവലാത് എന പറഞാല ജീവിത 
  തിെല ഉതരവാദിതങള ഏെറടകക,    അെലങില ഖ൪ആനിക അചടകം സാ 
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  പിെചടകക എനതാണ് ഉോദശം.    എലാ പഭാതതിലം അതായത് നിതയോജാലി 
       തടങനതിന മമായി ഈ ഉതരവാദിതം ഏെറടകാന ആവശയമായ മാ൪ഗ 

   നി൪ോദശം ഖ൪ആനില നിനം കെണതണം.  അതാണ് ُقرآن الفجر  "ഖ൪ആന 
അല-  ഫജ്൪ "    എനിട് ആ ലകയം പ൪തിയാകക.   ഇതാണ് ദലക്അശസ് മതല 

   ഗസക അൈലല വെരയള സവലാത്"

 അതോപാെല ോസവചാധിപതയതിെനയം,അനീതിയെടയം,അറിവിലായയെടയംകരി 
      രടിോലക് ഒര സരയെന ചലനതിനോവണി ൈദവീക കലപനകളം ജാോനാദയ 

        തിെന ഖ൪ആനം സാപിെചടകക എന ഒര അ൪തം കടി ഈ വചനതിന 
ണ്.    ഇവിെട ലിദലകി എനതിെല  ലി   എന അകരതിന "മതല"  എനം ഇലാ 

      എനതിന് വെര എന അ൪തവം നലകിയിരികനത് െതറായിടാണ് ലി എനാ 
   ല ോവണി എനം َلى ِإ      ഇലാ എനാല ോലക് (to) എനമാണ്അ൪തം.എനാല 

        നമെട വയഖയാതാകള ഈ രണ അകരങളെട അ൪തം പല സലതം െതറാ 
 യിടാണ് വിശദീകരിചിടളത്.  ഏകാധിപതയതിെനയം അധാ൪മികതയെടയം 

   അറിവിലായയെടയം ഇരടിോലക് സതയതിെനയം ,   അറിവിെനയം ഒര പതിയ 
    സരയെന തിരികനതിനോവണി ൈദവീക കലനകളം ,  പലരിയെടയം ഖ൪ആനം 

 സാപിെചടകക .        അലാെത ലി എനതിന മതല എനം ഇലാ എനതിന് വെര 
    എനം അ൪തം പറഞത് െതറായിടാണ് .    ചരകതില ഇവിെട നമസാരം നി൪ 

       വഹികക എന ഒര അ൪തതിന യാെതാര സാധയതയമില എനതാണ് സതയം 
.       പിെന പാരമരയ ആചാര നമസാരം നി൪വഹികനവ൪ അത് െചയെട!!
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                                                അധയായം  "  മ൪യം  "  

  സറത മ൪യം 31    ാാം വചനതില അലാഹ പറയന.

"        ഖാല ഇനീ അബലാഹി ആതാനിയ അലകിതാബ വജഅലനീ നബിയാ ,     വജഅലനീ മബാറകന അയ മാ 
      കനത വ ഔസവാനീ ബിസവലാതി വസകാതിമാ ദംത ഹയാ"

“(  പവാചകനായ ഈസാ) പറഞ,    തീ൪ചയായം ഞാന ൈദവതിന് വണങന 
    വനാണ് എനിക് ഗനം നലകെപടിരികന .   എെന പവാചകനായി നിയമിക 

 കയം െചയിടണ്.     ഞാന എവിെടയായിരനാലം എെന അനഗഹികകയം െചയി 
ടണ്.   ഞാന ജീവിചിരികനിടോതാളം അസവലാതിനം,  അസകാതിനം കലപി 
ചിടണ്"

       ഇവിെട പവാചകനായ ഈസാ തെന പവാചകതവ പഖയാപനതിന ോശഷം ത 
       ോനാട അസവലാതം അസകാതം െചയാന കലികെപടിടെണന പറയന , 
      ഇവിെട സവലാതിെന നമസാരമായി എടതാല അത് എങിെനയാണ് െചോയണ 

         ത് എനം ഏെതാെക സമയങളിലാണ് െചോയണത് എനം ഇവിെട വയകമാ 
കിയിടില.  ഇതോപാെല 59    ാാമെത വചനതില ഒരപാട് പവാചകനാെരകറിച് 

  പറഞ ോശഷം ,      അവരെട പിനതലമറകാ൪ സവലാത് നഷെപടതി എനം അ 
       വ൪ അവരെട സവനമായ ഇചകെള പിനട൪ന പവ൪തികാന തടങി എനം 

പറയന.    പരമകാരണികന പറയനത കാണക :-
      

“                                             
         ഫഗലഫ മിനബഅദിഹിം ഗലഫന അളാഊ അസവലാത വതബഊ അശഹവാതി ഫസൗഫ യല ഖൗ

 ന ഗയാ"
“        അോപാള അവരെട പിന തലമറകാ൪ അവരെട മാ൪ഗതില നിനം ഭിനിക 

   കയം സവലാത് പാഴാകകയം െചയ.    അവരെട സവനം ആഗഹങെള പിനടര 
 കയം െചയ.    അവ൪ ോതാനയാവാസതിന് വിോധയരാവകയം െചയ.”
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    ഇവിെടയം നമസാരെതകറിച് ഒനം പറഞിടിെലന് കണിോല?

                                                                                                         
   ഇോത അധയായതില തെന 52      ാാം വചനതില പവാചകനായ ഇസാഈല ത 

  െന അഹ് ലി(ജനങോളാട്)     ോനാട സവലാത് െചയാനം രകിതാവിെന തപിെപട 
  വരാകാനം കലപികനത ോനാക

"          വകാന യഅമറ അഹ് ലഹ ബിസവലാതി വസകാതി വകാന ഇനദ റബിഹീമ൪ളിയാ "

“      അോദഹം തെന ജനങോളാട സവലാതിനം സകാതിനം കലപികാറണായിര 
    ന അോദഹം തെന രകിതാവിെന തപിെപടവനമായിരന.”

       ഈ വചനതിലം വയാഖയാതാകള സവലാത് എനതിന് നമസാരം എനാണ് അ 
 ൪തം നലകിയിടളത്.    എനാല ഇവിെടയം ൈദവീക കലപനകളിലധിഷിതമാ 

     യ അചടകം ോനടക എനതാണ് ച൪ച െചയനത്.

      ഇതിന അനോയാജയമായ ഒര വചനം സറത് ആലഇംറാന 39  ാാം വചനതില
     നമക കാണാം പരമകാരണികന പറയനത് ോനാക :

                             
ْلمْحَراب                                         ِفى ا ّلى  ُيَص َقائم  َو  ُه َو َكة  ْلَملئ ْتُه ا َد َنا َف
       ഫനാദത്ഹല മലാഇകത വഹവ ഖായിമന യസവലീ ഫില മിഹറാബി"

“  അോദഹം "  മിഹറാബില "   സവലാത് െചയെകാണ് "ഖായിം"   ആയിരിെക അോദ
  ഹെത മാലാഖമാ൪ വിളിച.

     ഈ ആയതിലം െപാതെവയള ധാരണ നമസാരവമായി ബനെപടതാണ്.സവ
     ലാതിെന വയഖയാനികനത് ആരാധന എന അ൪തതിലാണ് .  എനാല ഇവി 

       െടയം ഖ൪ആന വയകമാകിയതനസരിച് ൈദവീക കലപനകളെട സാപനം 
  തെനയാണ് ഉോദശികനത്.    അതിന അനോയാജയമായ ഒര വിശദീകരണമാണ് 

 ഈ ആയതിലളത്. "മിഹറാബ്"     എന പദം ആരാധന െചയന സലങളിെല 
    താഴികകടങോളോയാ ആ൪ചകെളോയാ അല ഉോദശികനത് .  മറിച് ോപാരാടതി 

    നള കവചനതിെനയാണ് ഈ വാകെകാണ ഉോദശികനത്.  അതായത് ഒര 
  ൈസനിക പദവിോയാ ,     ൈസനിക ഉപകരോണാ ആണ് ഉോദശികനത് . "മിഹറാ

 ബ് "   എന പദം ഹറബ"   എന ح ر ب" കിയെട "  മിഫ്ആല "  രപമാണ് .ٌ  ഈ കി
  യയെട അ൪തം ,  യദം ,  ോപാരാടം എെനാെകയാണ്.   അോപാള മിഹറാബ് എന
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     പദതിെന അ൪തം ഒനകില ോപാരാടതിനള ഉപകരണം ,  അെലങില ോപാരാ 
  ടതിനള പദവി എെനാെകയാണ്.    ഈ രണിോലെതങിലം ഒര൪തം ഉോദശികാ

   ന പറിയ പദമാണ് ഇത്.
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                                                   അധയായം  "   തവാഹാ  "  
   സറത തവാഹാ 132    ാാം വചനതില പരമകാരണികന പറയന.

            വഅമ൪ അഹക ബിസവലാതി വസബി൪ അൈലഹാ ലാ നസ്അലക രിസ് ഖന നഹ് ന ന൪സഖക വല 
   ആഖിബത ലിതഖ് വാ "

“        നിെന ജനങോളാട സവലാത് െചയാനം അതില നിരനരമായി നിലനിലാനം
കലപികക.     നാം നിങോളാട ആഹാരം ആവശയെപടനില .   എനാല നാം നിങള 

  കാണ് ആഹാരം നലകനത്.    തഖ് വകോവണിയളതാണ് സോനാഷകരമായ പ
രയവസാനം.”

    ഈ വചനതിെന വിശദീകരണതിന നമക 124    ാാം വചനം മതല വിശദീകരി 
 ച തടോങണതണ്.       ഈ വിഷയം ഈ വചനം മതല ആണ് തടങനത്.124 മതല 

126       വെരയള വചനങളില അലാഹ വയകമാകനത് ആരാോണാ അവെന ആശ
യ(ദിക്൪)       തില നിനം അകന ജീവികനത് അവെന ജീവിതം പയാസകരവം

    അവെന അനയദിനതില അനനായി ഹാജറാകെപടനതമാണ് .  ആ സന൪ഭ
       തില അവന ോചാദികം ഞാന വളെര ബദിമാനായിരനവോലാ പിെന എന 
   െകാണ് ഞാന അനനായി ഹാജറാകെപട?എന്.    എെന വചനങള നിനക വ 

      ന കിടിയിരന അന നീ അത മറന കളഞ.    ആയതെകാണ് ഇന നീ മറക 
െപടിരികകയാണ്.     അങിെന അകമികളകം ൈദവീക വചനതില വിശവസിക 

   നവരായിതീരകയം െചയാതവ൪ക് ശിക നലകനത്.  അനയദിനതിെല ശി 
      ക വളെര ോവദനാജനകവം അതില അവ൪ ശാശവതരായിരികകയം െചയം. എ 

        നാല ബദിമാനാ൪ മമ നാം നശിപിച ജനങളില നിനം പാഠം ഉളെകാള 
   നവരായിരികം എനാണ് അലാഹ പറയനത്.    നിെന ശതകളം ഈ രപതില 

നശിപികെപടം.
   അതിന ോശഷം പരമകാരണികന പറയന:-

“            ഫസബി൪ അലാമാ യഖലന വസബിഹ് ബിഹംദി റബിക ഖബ തലീഇഅശംസി വഖബ് ല ഗറബിഹാ വ
       മിന ആനാഅൈലലി ഫസബിഹ് വ അതവ് റാഫനഹാരി ലഅലക ത൪ളാ"
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“         അവ൪ എനാണ് പറയനത് എന ശദിച നിലാെത നീ നിരനരം പരിശമിച

  മോനാട ോപാകക .    നിെന റബിെന ഹംദമായി രാവിെലയം,  ൈവകോനരവം ,രാതി
 യിലം "തസബീഹ്"  െചയക .     ദിവസം മഴവന തസബീഹ് െചയക .അങിെനെയ 
  ങില നീ തപിെപടവനാകം"

                                                                                                           
     ഈ വചനം ഒന ശദിച ോനാക ,      ഈ വചനതില സവലാത് എന പദം ോപാ 

  ലം വനിടില .      ഇവിടെത വിഷയം സവലാത് അലാത മെറാനാണ് . എനാല 
      ചില വയഖയാതാകള തസബീഹം ഹംദെമലാം നമസാരമായിടാണ് വയാഖയാനിചി 

ടളത്.     അതോപാെല തസബീഹ് എനതെകാണ് ജപമാലകളിെല മതകെളണിക 
   െളണിെകാണള ഒര മനമായം വയാഖയാനിചിടണ്.  എനാല പദാ൪തങളം, മ 

ലകളം,      മരങളെമലാം തസബീഹ െചയനതായി ഖ൪ആന വയകമാകിയിടണ് . ന 
      െമ സംബനിച് തസബീഹ െചയക എനതെകാണ അ൪തമാകനത് ൈദവീക 

     കലപനകളെട അടിസാനതില തനില നികിപതമായ ക൪തവയങള നിരന 
   ര പരിശമതിലെട നി൪വഹികക എനതാണ്.  അലാെത സബഹാനലാ എന 

   മനികോലാ നമസരികോലാ അല.     മരങളം പപഞതിെല മറ പദാ൪തങളം മാ 
       ലമണികളില മനികനോതാ നമസരികനോതാ നാം കാണനില .  മറിച് അവ 

    ൈദവീക നിയമങള അനസരിചാണ് മോനാട ോപായിെകാണിരികനത്. ൈദവം 
    അവക് നിശയിച പവ൪തനങള അവ െചയെകാണിരികന.

    ഇവിെട ോവെറാര വശം കടിയണ് .    അതായത് പാരമരയ നമസാരം നി൪വഹികന 
      തിലെടയം മാലമണികളില മനങള ഉരവിടനതിലെടയം എങിെനയാണ് ശത

    കളെട ഗഢാോലാചനെയ തടകാന നബിോയാട കലപികനത്.?  പാരമരയ നമ 
   സാരവം മാലമണികളിലള ഉരവിടെകാണിരികലമാോണാ അവിശവാസികെളയം 

,   ശതകെളയം തടകാനള മാ൪ഗം.    അതല ൈദവീക കലനകളിലെട ൈദവതിെന 
  പരമാധികാരം സാപികകയാോണാ ോവണത്? ചിനികക.അതാകെടആനരീകമാ

    യ സമാധാനതിലധിഷിതമായ ഒര സമഹെത സഷിെചടകകയം,ബാഹയമായ
     ഭീഷണികെള തടകനതിനോവണി ോപാരാടകയം അങിെന അവസാനം ൈദവീക
  കലപനകള സാപികകയം െചയക.   അങിെനയാണ് അവിശവാസികള പറയ

       നതിെന െചറകക അലാെത പാരമരയ നമസാരം നി൪വഹിചം മനങള െചാ
ലിയമല.    അങിെന െചയനവ൪ അതം െചയെട.

  സറത  "  ഖാഫ്  "  
      ഈ പറഞ കാരയങള തെനയാണ് സറത് ഖാഫ് 39 , 40 വചനങളിലൈദവം

വിവരികനതം.    അതായത് സറത് തവാഹാ 132    ാാം വചനതില ച൪ച െചയ
      ന അോത കാരയം തെനയാണ് ഈ വചനങളിലം വിവരികനത്. പരമകാരണി 
 കന പറയന:-
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“              ഫസബി൪ അലാമാ യഖലന വ സബിഹ് ബിഹംദി റബിക ഖബ തലഇ അശംസി വ ഖബല ഗറബ് വമിന 
     ൈലലി വ സബിഹാഹ വ അദബാരി അസജദ്"

“        അവ൪ എനാണ് പറയനത് എന ശദികാെത നീ നിരനരം പരിശമിച് 
  മോനാട ോപാകക .    നിെന റബിെന ഹംദമായി രാവിെലയം,  ൈവകോനരവം ,രാതി

  യിലം തസബീഹ് െചയക.    സജദകളക് ോശഷം തസബീഹ് െചയക"

      ഈ വചനങളെട മമള വചനങളില പ൪വീകരായ ജനങെളകറിചാണ് ച൪
 ച െചയനത്.     ഇവെരകാെളാെക എതോയാ പതിനടങ് ശകരായ ജനങെളയാ
  ണ് നാം നശിപിചിടളത്.     അവ൪ അവരിെല നല ജനങളെകതിരില ോപാരാടി

   െയങിലം അവെരാനം രകാമാ൪ഗം കണില. ോകളകാനംചിനികാനം,നിരീകി
    കാനം കഴിയനവ൪ക് ഇെതാര പാഠമാണ് .    ഈ പപഞെത ആറ ോസജകളി 

 ലായിടാണ് സഷിചിടളത്.    അത യാഥാ൪തയമാകനതിനോവണി ഒര പയാസ 
  വം അവന അഭിമഖീകരിചിടില.

       പരമകാരണികന നശിപിച കളഞ എന പറഞവെരകറിച് ഒന ചിനികക 
        അവ൪ വളെര ശകരം അവരെട സാഹചരയതില നിനെകാണ തെന അവ൪ 

  രകെപടാന ശമികകയം െചയ.      പെക അതിനള വഴി അവ൪ കെണതിയില . 
      കാരണം തെന സഷികെള െവച ോനാകോമാള സഷാവ് ശകനാണോലാ?.അവ 
     നാണോലാ ഈ പപഞെത ആറ ോസജകളായി സഷിെചടതിടളത്?   ആ രംഗ 

    ത് ഒര ദൗ൪ബലയവം അവന ോനരിടിടമില.   പിെന എങിെനയാണ് മനഷയന 
    അവെന പിടിയില നിനം രകെപടാന സാധികക?   ഇതിന ോശഷമാണ് ഇോപാള 

   നാം പഠിചെകാണിരികന വചനം വരനത്.      ആ വചനതില നീ അവ൪ പറയ 
        നതിെന ശദിച കാതിരിോകണതില എനം നീ നിരനരം പരിശമികക എ 

      നം ൈദവതിെന പരമാധികാരം സാപികനതിനോവണിയള ോപാരാടം നിര 
   നരം നടതക എനം ,   അതിന രാവിെലയായാലം ,രാതിയായാലം,  ൈവകോന

       രമായാലം അവന സമ൪പികക എനം അവെന അനസരികാനള പരിശമം ത
  ടരക എനം പറയന.

  ഇവിെട പറയന   തസബീഹം ബില ഹംോദാ  ,  തസബീോഹാ     ഒനം നമസാരെത
 അല ഉോദശികനത്.       കാരണം ഏെതാര ോജാലിയം സജദിന ോശഷം അഥവാ അ 

  നസരിചതിന ോശഷമാണോലാ െചയക.     ഇനി സജദ എനതിന നമസാരം എന് 
     അ൪തം നലിയാല തസബീഹ് സജദിന ോശഷമാണോലാ കലിചിടളത്.  ഇനി 

      നമക തസബീഹ് നമസാരം എന അ൪തതിെലടതാല നമസാരതിന ോശഷം 
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  ഇവിെട തസബീഹ് നമസാരോമാ,      സജദ് നമസാരോമാ അല എന കാരയം വളെര
വയകമാണ്.       എനാല ഇതിന വിപരീതമായി പപഞതിെല സ൪വ വസകളം ത

   സബീഹ് െചയനതായിടാണ് ഖ൪ആന പറയനത്.   അതിന൪തം ൈദവീക നിയ 
    മങളകനസരിച് നിരനരം പവ൪തികന എനാണ് ഉോദശികനത്.അതാണ് 

തസബീഹ്.   എനാല പകലം ,  രാതിയം ,   എന പദങെളാെക ആലങാരികമായി 
      എടതാല ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശതിെന െവളിചം എോപാഴാോണാ പരകനത് 
     അെലങില ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശങള തടച മാറെപടകയം,  എന പറഞാല 
     കരതയെട ഇരട ജയിചെകാണിരികകയം െചയോമാള ൈദവീക കലപനകളക 

 സമ൪പികകയം ,  അവയെട പചരണതിനം,    സാപനതിനം ോവണി ോപാരാടക 
   യം െചയക എന് അ൪തം.

  സറത തവാഹയിെല 130        ാാം വചനം നാം പഠിച ോശഷം സറത ഖാഫിെല 39,
40    വചലങള നാം ച൪ച െചയ.    ഈ രണ സലങളിലം ,  പവാചകന അവിശവാ

     സികള പയാസകരമായ അവസ ഉണാകിയോപാള അതിെന എതി൪തെകാ 
   ണാണ് അലാഹ പവാചകോനാട് "   അവ൪ പറയനതിെന കാരയമാോകണതിെല

നം,രാതിയിലം,      പകലിലം ൈദവീക കലപനകളെട സാപനതില നീ മറെക
    പിടിചെകാളക എന് അലാഹ കലപിചത്.   അതിന ോശഷമാണ് 131,132 വച 

   നങളില പരമകാരണികന ഇപകാരം കലപികനത്.:-

“           വലാ തമദന അയയ ഇലാ മാ മതഅനാ ബിഹീ അസവാജന മിനഹം സഹറതല ഹയാതതദനയാ
          ലി നഫ് തിനഹം ബിഹീ വ രിസ റബിക ൈഗറന വ അബ് ഖാ"

“        നാം ഒന പരീകികനതിനോവണി ഭൗതിക ജീവിതിെല അലങാരങള നാം
  നലകിയവരിോലക നീ ോനാകണ.     കാരണം നിെന റബിെന ആഹാരമാണ് എറ 

    വം നലതം എനം നിലനിലകനതം.”

  ഇതിനോശഷമാണ് 132     ാാം വചനതില നിങളെട ജനങോളാട സവലാതിനം
       ആ സവലാതിനോവണി നിരനരം പരിശമികാനം കലപികാന നബിോയാട പറ 
യനത്.      നമക നിങളില നിനം ആഹാരം ആവശയമില .   നാം നിങളക് ആഹാ 

  രം നലകകയാണ് െചയനത്.     തഖ് വയള ജനങളകാണ് അവസാന തീ൪പ്. 
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       ഈ ആയതിലം സവലാതിെന നമസാരം എന അ൪തതിെലടതാല ആ നമ 

    സാരതിെന രപോമാ സമയോമാ നമക കിടകയില.   ഈ വചനതില അവിശവാ 
       സികളെട വഞനെയ പതിോരാധികനതിനോവണി ഇനി അവ൪ എത തെന ആ 

      ഡംബര ജീവിതം നയികനവരായാലം നിങള നിങളെട സവലാതില നിരനരം 
  പരിശമികക എന കലപികന.      മാതമല നമെട പവാചകെന ജീവിതം െകാ 

       ണ തെന അവിശവാസികളെട കരതെയ പതിോരാധിചിരികന എന െതളിയിച 
 െകാടകകയം െചയിടണ്.     ഈ െതളിയിച െകാടകല ആചാര നമസാരംനി൪വഹി 

ചല.     മറിച് ൈദവീക കലപനയിലധിഷിതമായ അചടകം സാപിെചടകനതില 
 െടയാണ് അത്.     ആചാര നമസാരം നി൪വഹികനവ൪ അതം െചയെട.

    ഇെതാര ഖ൪ആനിക െവളിെപടതലാണ് ഇഷമളന സവീകരികാം.!!!
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                                       അധയായം  "   അല  -  അമിയാ  "  

 സറത് അല-    അമിയാ വചനം 73       ല മാതെമ സവലാത് എന പദം വനിെടാ 
ള.       ഈ അധയായതില ചില സമഹങളെട മരണവം അവരെട പാവാചകനാെര 

 കറിചം വിശദീകരികന.  പവാചകനാരായ ,  ഇബാഹീം ,  ലത് ,  ഇസഹാഖ് ,യ 
 അഖബ് ,       എനിവെരകറിച് പറഞ ോശഷം പരമ കാരണികന പറയനത് കാണ 

 ക :-

"            വജഅലനാ മിനഹം അയിമതന യഹദന ബി അംരിനാ വ ഔഹയാ ഇൈലഹിം ഫിഅലല ൈഗറാതി
      വഇഖാമ അസവലാതി വ ഈതാഇസകാതി വകാന ലനാ ആബിദീന"

“   അവെര നാം ോനതാകനാരാകകയം,    അവ൪ നമെട കലപനയാലള മാ൪ഗനി൪ 
   ോദശം പക൪ന െകാടകകയം െചയ.    സവലാത് സാപികാനം സംസാരം നലകാ 

      നം നാം അവ൪ക് വഹ് യ് നലകകയം െചയ.   അവ൪ നമെട അനസാരികളായി 
രന.”

         ോനാക ഈ വചനതില ൈദവം പറയനത് എെന കലപനയാല അവ൪ ജനങ
 ളെട ോനതാകനാരായിതീരകയം,    അവ൪ക് സതയതിെന പാതയിോലക ജനങ 

    െള കണികനതിനള മാ൪ഗ നി൪ോദശങള െകാടകകയം,  ആ ോനതാകനാോരാ 
  ട് നന പവ൪തികാനം,   ൈദവതിെന കലനകള സാപിെചടകാനം,ജനങളില 

   അതിനനസരിചള സംസാരം എതികാനം കലപികന.   ഇവിെട പാരമരയമാ 
    യ ഒര ആരാധനോയാ അതിെന സമയോമാ,    രപോമാ ഒനം വിവരികനില .  ഈ പ 

     വാചകനാ൪ക് അവെര ആകാശോതക െകാണോപായി നമസാരങളെട എണ 
ോമാ,         മലക ഭമിയില വന് നമസാര രപോമാ ഒനം പഠിപിചതായി ഇവിെട പറയ 
നില.

      ഇത ഖ൪ആനിെന ഒര അനസരണമാണ് ഇഷമളവന സവീകരികാം !!!
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                                       അധയായം  "  അല  -  ഹജ്  "  

 സറത് അല-  ഹജിെല 77 , 78     വചനങളില ഇബാദത് എന പദം മാതമല
  നമസാരതിെന ഭാഗങളായ റകഅ,    സജദ് എനീ പദങളം വനിടണ്.സവലാത് 

   ഇബാദത് എനീ പദങളം വനിടണ്.     അതെകാണ തെന ഈ വചനങളില നി 
      നം നമസാരം കണപിടികാനള സാധയത എതമാതമെണന നമെകാന പരി 

ോശാധികാം.    പരമകാരണികെന കലനകള ഒന വായിക:-

“            യാ അയഹലദീന ആമന ഇ൪കഊ വസജദ വഅബദ റബകം വഫ് അലല ൈഗറ ലഅലകം തഫ്ഇലന
           വജാഹിദ ഫിലാഹി ഹഖഖ ജിഹാദിഹീ ഹവ ഇജതബാകം വമാ ജഅല അൈലകം മിനഹറജിന മിലത
            അബീകം ഇബാഹീമ ഹവ സമാകമല മസിമീന മിന ഖബ് ല വഫീ ഹാദാ ലിയകനഅ൪റസല ശഹീദന 
           അൈലകം വതകന ശഹദാഅ അലനാസി ഫ അഖീമ അസവലാത വ ആത അസകാത വഅതസവിമ ബി

      ലാഹി ഹവ മൗലാകം വനിഅമല മൗലാ വനിഅമ അനസവീ൪"

“  ോഹ വിശവസിചവെര,     നിങള വിജയികാന ോവണി കനിയകയം,നമികകയംനി
    ങളെട റബിന് ഇബാദത് െചയകയം ,  നന പവ൪തികകയം,  െചയവീന അലാ 

     ഹവിെന മാ൪ഗതില ോപാരാോടണ രപതില ോപാരാടകയം െചയവീന. അലാഹ 
     നിങെള െതരെഞടകകയം ദീനില ഒര പയാസവം ഉണാകിയടമില.അതാണ് 
   നിങളെട പിതാവായ ഇബാഹീമിെന മാ൪ഗം.    അലാഹ മമം ഇതിലം നിങളക് 
  മസിംകള എനാണ് ോപരിടിരികനത്.    ഈ ദതന നിങളെകതിരില സാകിയാ 
   കനതിനം നിങള ജനങളെകതിരില സാകിയാകനതിനം.   എനിട് നിങള
     സവലാത് സാപികകയം സകാത് െകാണവരികയം അലാഹവിെന അവലംഭി

      കകയം െചയവീന അവന നിങളെട രകാധികാരിയാകന .   എത നെലാര ര 
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   നമസാരതിെന ഭാഗങളായി വിശദീകരികെപട  റകഉ സജദ്   എനീ പദങെള
   െകാണാണ് ഈ വചനം ആരംഭിചിരികനത്.   അോപാള ച൪ച ബാകിയള 

   സലങളിോലക െകാണോപാകാെത ഇവിെട അവസാനിപികാം.  കാരണം നാം 
    ഇോപാള തെന നമസാരം നി൪വഹിച കഴിഞ.  പിെനനിനാണ് "  “ഇഅബദ  

   എന വീണം അലാഹ കലികനത്.     നിങള ആരാധിക എന് ോവെറ പറോയണ 
     തോണാ നാം ഇോപാള തെന നമസരിചിോല?    എങില പിെന ഏത് ഇബാദതാ 

        ണ് ഇവിെട വീണം കലികനത് നമസാരം ഈ ഇബാദതില ഉളെപടിടെണങി 
    ല പിെനനിനാണ് ഈ അകാരണമായ ആവ൪തനം.?   അോപാള നമസാരം ഇബാ 

  ദതിെന പറത് നിലകന.

 ഇവിെട റകഅ   ഒര നമസാരം ,സജദ്  മെറാര നമസാരം,  ഇബാദത്  പിെനയം ന
      മസാരവം ആെണന സങലപിചാല ജനങളക് മാതകയാകാന നാം െചോയണ

      സലക൪മങളം ജിഹാദെമലാം ഒഴിവാകാന മെറാര കലന നാം കെണോതണി 
വരം.   എനാല നോമാട ജിഹാദം,    സലക൪മങളെമലാം െചയാന കലിച ോശഷം 

  അതാ വരന "    അനനരം നിങള സവലാത് നി൪വഹിക"    എന കലന റകഉം 
സജദം,     ഇബാദതെമലാം നമസാരമായി നി൪വഹിചത ോപാരാഞിടാോണാ അഖീ 
     മ അസവലാത എന കലന വീണം പറയനത്.?    അതല ഇെതലാം നമസാരം ത 
െനയാോണാ?       എനിട പിെന ഒര സവലാത് വീണം എങിെന വന?.

  ഈ വചനതില "  എനിട് (then ف)    എന ഒര പദം    അഖീമ അസവലാത എന 
   കലനക് മമ വനത് ശദികക.     ആ പദം വളെര പധാനെപടതാണ് .  ഈ പദം 

        ചില പോതയക സാഹചരയങള മമ വിവരികകയം എനിട അതിെന തട൪ന അ 
    തിെന കാരണങള വിവരികാന ഉപോയാഗികന പദമാണ്.  അതെകാണ തെന 

     പരിഷതവം ഐശവരയപ൪ണവമായ ഒര സമഹെത പനഃസഷിെചടകാനള കാ 
        രയങളെട തടകം മതല ഒടകം വെരയള ോസജകളാണ് ഇവെര വിവരികനത്.

 പരിഷതവം ,  സമനവം ,    ഐശവരയപ൪ണവമായ ഒര സമഹെത പനഃസഷിെചട 
   കാനള ആദയെത പടി  റകഅ ആണ്.   അതായത് ൈദവീക കലപനകോളാടള 

    അോങ അറെത ജിജാസ കാണികലാണ് .    ഒരാള കമിടക എന പറഞാല 
      അവന ഒര കലനക് അനസരികാനള തെന താലരയം കാണികലിെനയാണ് 

   അത് സചിപികനത്.     അടത പടി ൈദവീക കലപനക അനസരികവാനള 
      തെന സജീവത പകടിപികകയം അത് കാത സകികകയം െചയക. ആോസജി 

 െനയാണ് സജദ്  എന വിളികനത്.    അതായത് ൈദവീക കലപനകോളാടള ഒര 
      മനഷയെന ജിജാസക ോശഷം അതിനള അവെന സമ൪പണെത സചിപിക 

ന.    അടത പടി അനസരികാനള കലനയാണ്.  ൈദവീക കലപനകളിസെടയള 
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നിലനിലിനം,  വള൪ചകം ,     അചടകതിനം താന ഇതിന കീെഴാതങി ജീവികാന 

  തയാറാെണന ഇതി സചിപികന.    പിനീട് ഐശവരയപ൪ണമായ ഒര സാധാരണ 
      സമഹെത ലകയം െവചെകാണള സലക൪മങള ആ സമഹെത മനഷയ൪ക് 

  മാതകയാകാന പറന രപതിലാകണം.    ഈ ഒര സാഹചരയെതയാണ് ശഹാദ 
 തന അലനാസി(ّناس َعلى ال َهادة  ജനങളകള    (َش സാകി എന വിളിചത്. 

    മകളില പറഞ കാരയങെളാെക ആഗഹികതകതായാല അോപാളthen സവ 
ലാത്സാപികകയം,     ഓോരാ വയകികളിലം സംസാരം ഉണാകിതീ൪കകയം 
ോവണം.

     മമ വിശദീകരിച വികസനതിെന അവസാന പടിയായിടാണ് "  എനിട് സവലാ 
    ത് സാപികകയം സംസാരം ഉറപവരതകയം"(    അഖീമ അസവലാത വ ആത 

 അസ കാത)  എന കലിചത്.   ഇതാണ് വികസനതിെലതിോചരാനള അനിമ 
 മായ പടി(ോസജ്) .     ചരകിപറഞാല ഒര പാരമരയ നമസാരതിെന ോഘാഷയാ 

       തെയകറിചള കലപനകളല ഇവിെട മറിച് ഒര സമനമായ സമഹെത സഷി 
    െചടകാനള ഓോരാ പടികെളകോളാോരാനം എണിപറയകയം നി൪ോദശികകയമാ 

  ണ് ഇവിെട െചയിരികനത്.
  സറത് അലഹജിെല 35    ാാം വചനതില വിനയാനവിതരായ ُمختبين)

mukhtabeen)     ആളകളെട ഗണങള ആണ് വിവരികനത് .:-

“           അലദീന ഇദാ ദകിറലാഹ വജിലത് ഖലബഹം വസവാബിരീന അലാമാ അസവബഹം വല മഖീമീ അ
   സവലാതി വമിമാ റസഖനാഹം യനഫിഖന"

      ഇവിെട വിനീതരായ ആളകളെട സവഭാവെതകറിച പറയന ഈ ആയതിലം
     നമസാരതിെന രപോമാ സമയോമാ ഒനം വിവരിചിടില .  മറിച് ,അലാഹവിെന

        കറിച് അഥവാ അവെന ദിക്൪ പറയെപടാല അവരെട മനസ് മദലമാവകയം അ 
        വരെട മനസിെന ബാധിച ആ പശതിനോവണി അവ൪ പരിശമികകയം സവ
        ലാത് സാപികകയം ൈദവം അവ൪ക് നലകിയതില നിനം അവ൪ ചിലവഴി
   കകയം െചയനതാണ് എനാണ് വിശദീകരിചിടളത്.

     സവലാത് എന പദം സറത് അലഹജിെല 40   ാാം വചനതിലം വനിടണ്.
   ഈ വചനതില വന സവലവാത്(َوات َل എന    (َص പദം സവലാത്  എന (صلوة)
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  പദതിെന വിപരീതമായിടാണ് വിവരിചിടള്.   എനാല ജദനാരെട ആരാധനാ

     ലയം എന അ൪തതിലാണ് എലാ വയാഖയാതാകളം വയാഖയാനിചിടളത്. ഇത്
    ഹിബ ഭാഷയാെണനാണ് ഇവ൪ പറയനത് .   യഥാ൪തതില ഈ പദംصلوتا

    എനായിരന എനാണ് ഇവ൪ പറയനത്.   ഇനി നമക 39 , 40   വചനങള പ രി 
 ോശാധികാം .

                                                                                                     

“                ഉദിന ലിലദീന യഖാതിലന ബി അനഹം ളലിമ വ ഇനലാഹ അലാ നസവ് രിഹിം ല ഖദീ൪ അലദീന ഉഖ്
            രിജ മിന ദിയാരിഹിം ബി ൈഗരി െഗായ് രി ഹഖഖിന ഇലാ അനയഖല റബനലാഹ വലൗലാ ദഫ്ഉളാഹി

          ബഅളഹം ബിബഅളിന ല ഹദിമതന സവവാമിഉന വ ബിയഉന വ സവലവാതന വമസാജിദ യദകറ 
         ഫീഹാഇസളാഹി കസീറന വലയനസറലാഹ മന യനസറഹ ഇനലാഹ ല ഖവിയന അസീസന "

“     തങള അകമികെപടതിെന കാരണതാല ോപാരാടിെകാണിരികനവ൪ക് അ 
 നവാദം നലകെപടിരികന.    അലാഹ അവെര സഹായികാന കഴിവളവനതെന

 യാണ് .      അതായത് അലാഹവാണ് തങളെട രകിതാവ് എന് പറയനതലാെതയാ
      െതാര അവകാശവം കടാെത തങളെട ഭവനങളില നിനം പറതാകെപടവ൪ 

ക്.      അലാഹ ചിലെര മറ ചിലെരെകാണള പതിോരാധ കഴിവണാകിതീ൪തി 
  ലായിരനെവങില "സവവാമിഉം"  "ബിയഉം"  "സവലവാതം"   അലാഹവിെന നാ 

   മം ധാരാളമായി പറയന "മസാജിദകളം" തരിപണമാകെപടമായിരന. തീ൪ചയാ 
    യം ൈദവം അവെന സഹായികനവെന സഹായികനവനാകന.  അവന ശക 
  നം പതാപവാനമാണ് "
       ഈ വചനതില നാല് പദങള വനിടണ് അവയിെലാന് സവലവാത് എനതാ

ണ്.    ആ നാല പദങളാണ് َوات  , َمَساِجد َل َيع   , َص ِب َوامع , എനിവ   َص (സവവാ 
 മിഅബിയഅ ,   സവലവാത് ,  മസാജിദ )
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സവവാമിഅ  :  
,സവ ص م ع  മ ,      അ എനിവയാണ് ഇതിെല മല അകരങള "  ബഹമാനം അ൪ഹി

”കന ,   എനം "      വളെര പധാനെപട അവസയിലള പദവിയില ഒരാെള നിയമി 
കക"    എനമാണ് ഇതിെന അ൪തങള .

 ബിയഉന  :  
   ഇതിെന മല അകരങളാണ് എനിവ“   ب ي ع .  ഇടപാട നടതക"  എനതാണ്

അ൪തം.        ൈബഅത് എന പദം ഇതിെന മല അകരങളില നിനം ഉണായതാ
ണ്. "  കചവടം "    എനതം ഇതിെന അ൪തമാണ് .

സവലവാതന  :  
എനതാണ്         ص ل و ഇതിെന മല അകരങള എന നാം മമ ച൪ച െചയതാ
ണോലാ?       ൈദവീക കലപനകെള പിനട൪ന ജീവികന ഒര സമഹെത സാപി 

 െചടകക .
മസാജിദ്  :  

      മസജിദ് എനതിെന ബഹവചനമാണ് ഈ മസാജിദ് എന പദം. "  കലപനകള "
     ഇതിലെട സാപിതമായ ഒര സമഹതിെന മാ൪ഗനി൪ോദശതിെനയം ോമലോനാ

  ടതിെനയം കീഴിലള ോകനം/    സാപനം എെനെകയാണ് അ൪തങള .

   ഈ ആയതിെന െമാതതിലള അ൪തം:  അനീതിയെടയം ,അകമതിനയം
 കാലത് ,      വളെര പധാനെപട പദവികളില നിയമികെപടവ൪ അവരെട ഔോദയാ

       ഗിക പദവികളില നിനം നീകം െചയെപടകയം അവരെട സാനത് അകമിക 
  ള പകരം വരികയം,  കചവട ോകനങള/ഇടപാടകള/  കരാറകള തക൪കെപടക 
   യം ദരിതതിലകെപട സമഹവം ,   ൈദവീക കലപനകളം ,   ഒര ഭാഗോതക് നീകി 

 െവകെപടകയം െചയമായിരന.

      മകളില വിശദീകരിച വയഖയാനതില നിനം കാരയം വളെര വയകമാണ്.എനാല
     പാരമരയ വയഖയാനം െതറായ രീതിയിലാകാന കാരണം സവലവാത് എനപദതി

      ന് ജദരെട ആരാധനാലയം എന അ൪തം പറയക മോഖനയാണ്.  എനാല ഇവ൪
  എനെകാണ് മസിംകളെട സവലാതിന"  ജദ നമസാരം"  എന വിളികനില.
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                                           അധയായം  "  അന൪  "  

  സറത് അന൪ 58      ാാം വചനതിലം നമസാരതിെന രപോമാ സമയോമാ വയക 
 മാകിയിടില .       നിലവില എന തനമാോണാ സവീകരിചിടള അോത നില തെന 
   തടരാനാണ് ഈ വചനതില വയകമാകനത്.   അതോപാെല ൈദവീക കലപനക 

      ള പചരിപികാന തടങാനള അനോയാജയമായ സന൪ഭങള ഏതാെണനം വയ 
കമാകന.      നമക ഈ വചനങള ഒന പഠികാം .  പരമകാരണികന പറയനത 

 ോനാക :-

“           യാ അയഹലദീന ആമന ലിയസഅദിനകമലദീന മലകത് അയാനകം വലദീന ലം യബഗല ഹലമ മി
          നകം സലാസ മ൪റാതിന മിന ഖബി സവലാതില ഫജി വഹീന തളഊന സിയാബകം മിനളഹീറ

           തി വമിന ബഅദി സവലാതില ഇശാഇ സലാസ ഔറാതിന ലകം ൈലസ അൈലകം വലാ അൈലഹിം
         ജനാഹന ബഅദഹന തവവാഫന അൈലകം ബഅളകം അലാ ബഅളിന കദാലിക യബയിനലാഹ ലകമ

    ല ആയാതി വലാഹ അലീമന ഹകീം.”

“   വിശവാസികെള നിങളെട "   മിലകല യമീന "കാരം,  നിങളിലനിനം പകവത 
 എതാതവരം ,     തീ൪ചയായം മന സന൪ഭങളില അനവാദം ോചാദികെട.സവലാ 

ത്"അലഫജറിന" മമം,  നിങളെട "  സിയാബ് " "  ളഹീറതില ""വളഅ" െചയ 
 ോമാഴംസവലാത് "  അലഇശാ "  ക ോശഷവം.    ഇതാണ് നിങളകള മന രഹസയ 

 സമയങള .       അവക ോശഷം നിങളോകാ അവ൪ോകാ യാെതാര കറവമില .കാര 
    ണം നിങെളലാവരം ഇടകിെട സന൪ശികനവരാണ് .   ഈ രപതിലാണ് ൈദ 

     വം അവെന വചനങള നിങളക വിവരിച തരനത്.    ൈദവം എലാ അറിയന 
 വനം യകിജനമാണ്. ”

      ഇവിെട പധാനമായം പരിഗണിോകണ ചില കാരയങളണ് :-
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1)    ആരാണ് ഈ "  മിലകല യമീന" ?     അതോപാെല ആരാണ് ഈ പകവത എ

 താതവ൪.?        തീ൪ചയായം അവ൪ നിങളെട മീറിംഗില നിനം മാറി നില
 കണം.
                                                                                                          

2)         ആരാണ് ഇതവെരയം നിങളില നിനം പകവത എതാതവ൪ മിനകം എ 
  ന പദം (നിങളിലനിനം)      ഇവിെട ഉപോയാഗിചതെകാണ് എനാണ്

 ഉോദശികനത്.      ഈ പദം കടികള എന അ൪തതിലല ഉപോയാഗിചിടള
  ത് .     ഇവിെട കടികള എനാണ് ഉോദശികനെതങില "  അതവ് ഫാലകം"
ُكم  ُل َفا ْط എോനാ   أ അെലങില "ഔലാദകം"     എോനാ ആണ് ഏറവം അന
 ോയാജയമായത്. 59      ാാംെത വചനതില ഇോത ആളകളക തെന അതവ് 

   ഫാ ല എന ഉപോയാഗിചിടണ്.    പെക അതവ് ഫാലകം (  നിങളെട അതവ് 
ഫാല)   എന ഉപോയാഗിചിടില .  മറിച് ُكم ْن َفاٌل ِم ْط َل അതവ്   ا ഫാലന മിന 
കം     നിങളിലനിനമള അതവ് ഫാല എന ഉപോയാഗിചിടണ്. ഇോപാഴം 

      ആ ജനങളകിടയില കണവരന അതവ് ഫാല ഇതവോരയം അവ൪ക്മാന 
   സികമായി പകവത എതിയിടില .

3)   ഇവിെട "വളഅ"      എനതില നിനം ഉണായ പദമായ തളഊന ُعون) َتَض ) 
 വിവസനാവക ,     െചരപ് അഴിചെവകക എന അ൪തമാണ് നലകിയിട 

ളത്.   നിെന െചരപ് അഴിചെവകക(َليَك ْع َن എനതിന്  (اخلع  َلع  എന  َخ
   പദം ഉപോയാഗിചത് വളെര പസിദമാണോലാ?(   ഇത് ഒര ആലങാരികമായി 

       എടകകയാെണങില ചറം അലഞ നടകല നി൪തക എനം അ൪ത 
മാകാം.)

4)    ഇനി  "  സിയാബകം  "   .  "സിയാബ്"   എന പദം എന  ث و ب മല 
    അകരങളില നിനം ഉരതിരിഞതാണ് . "   തിരിച നലകക "എനതാ 

  ണ് ഇതിെന അ൪തം.     ഇോത മലാകരങളില നിന തെനയാണ്  ثواب
   സവാബ് എന പദവം ഉണായിടളത്.പവ൪തനങളെടപതിഫലമായി 
       െകാണ് ൈദവം തിരിച നലകക എനതാണ് ഇതിെന അ൪തെമനത് 

 നമക് അറിയാമോലാ? .     വിശവാസികളകള പതിഫലം എന നല അ൪ 
 തതിലെമടകാം .     ഇതിന വിപരീതമായി നിോഷധികളക് തിരിച നല 

 കനതിനം ഉപോയാഗികാം.   സറത് അല -  മതവഫഫിഫീന 36  ാാം വചന 
   തില അലാഹ പറയന ُلون َع ْف َي ُنوا  َكا ّفاُر َما ُك ْل ّوَب ا ُث َهْل   -"അവിശവാ 

     സികളക് അവ൪ പവ൪തിചതിന അോതോപാെല തിരിചള പതിഫലം" 
“.      ഒര ഭാവിയിോലകള തനതിെന അഥവാ പദതിയെട ഫലതിനം 
ഈ"തവാബ്"   എന പദം ഉപോയാഗികം.  സറത് അല-   മദസി റില അലാഹ 

 പറയന ّهر َط َف َبَك  َيا ِث َو  -  നിെന പദതി/   തനം അഴകകളില മകമാകക.
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          ഇവിെട ഒര ോചാദയം നമക ോചാദികാനണ് .  വതിയാകാന കലികാന
        മാതം പവാചകെന വസം െചളിപരണതായിരനോവാ?  ഇത് തീ൪ചയാ 

    യം ഒര തലതിരിഞ ധാരണയാണ് .   മാതമല പവാചകെന വയകിതവെത
      കളിയാകലമാണ് .  അതെകാണ് തൗബ്(ْوب َث )  എനതെകാണ് അ൪തമാ
       കനത് ലകയം,തനം,   ഫലങള എെനാെകയാണ് ഉോദശികനത്.അ
        ോപാള പവാചകെന ലകയവം,തനവം,  അതിലനിനകിടന ഫലവെമ 
            ലാം ശി൪കില നിനം മകമാകാനാണ് ഇവിെട കലപികനത്.

5)           മിന അ  -   ളഹീറതി  (    അളഹീറതില നിനം  )  
                                                                                          
         ഇവിെട സവലാത് അല-    ഫജ്൪ എനതം സവലാത് അല-  ഇശാ എന 
          തംപോതയകം ശദികണം .      ഇവിെട ഫജ്൪ നമസാരം എനം ഇശാ നമ 
            സാരം എനം അ൪തതിെലടകകയാെണങില അോപാള തീ൪ചയാ 
              യം സവലാത് അളഹ൪ എനായിരികം ഈ പദം പറയക.  മിന അള 
               ഹീറതി എന പദം തെന െതളിവാണ് ഇവിെട ളഹ൪ നമസാരമല ഉ 

  ോദശികനത് എന വയകമാകാന.  അതെകാണ് "ളഹീറത്"   എന പദവം
             അതിെന മല അകരങളില നിന തെന മനസിലാകണം.
ِهيرة         َظ       ളഹീറ എന പദം എന     ظ ه ر മല അകരങളില നിനം ഉ
         രതിരിഞണായതാണ് .     അതിെന ഫഈല എന രപതില ഉണാ 
          യതാണ് ളഹീ൪ എനത്.    ളഹീ൪ എന പറഞാല ഏെതാര 

 വയകിയാോണാആധിപതയതിെന ഗണങളളവനായിതീരനത് 
     അവനാണ് ളഹീ൪ പമഖനായിതീരക എനതം ഇതിെന അ൪തമാണ് 

.     ആധിപതയം എനതാണ് ഇതിെന മല അ൪തം.   ഒരാള മഴവന പാമഖയ 
   ോതാട കടി പശസിയിോലക വരിക.   ആ സവാധീനം ഭൗതികമാകാം 

  അെലങില അയാളെട ഗണങളെകാണാകാം.   എനായാലം ഈ പദം 
    സവാധീനതിന കാരണമാകന അവസകളകാണ് ഉപോയാഗികക.

6)          സവലാത് അല  -  ഫജ്൪  
        സവലാത്  അലഫജ്൪       എന വാക് സറത് ബനീ ഇസായീല 78ാാ 
          മെത വചനതില വനിടണ്.    അവിെട ഖ൪ആന അലഫജ്൪ സാപി
        കാനാണ് കലപിചിടളത്.     ഫജ്൪ എനാല ഏെതങിലം ഒര വസവി 
    െന െപാടി വിടരലാണ്(bursting)അ൪തമാകനത്.പഭാതതിെല 

       െവളിചം ഇരടില നിനം െപാടിവിടരന സമയതിനാണ് ഫജ്൪ എന 
  പറയനത് അതെകാണ   ഖ൪ആനിക െവളിചതിെന െപാടിവിടരലം 

 പരകലമാണ് "  ഖ൪ആന അലഫജ്൪"  എനതെകാണ ഉോദശിക 
       നത് .     ഒര പതിയ പലരിയെട ഖ൪ആന .    സവലാത് അലഫജ്൪
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             എനാല ൈദവീക കലനകളെട കീഴില ഒര പതിയ പലരികോവണി 
ആവിഷ  രികെപട അചടകെത  യാണ് ഉോദശികനത്.  സവലാത് അല-

 ഇശാ     എനതം ഇരടിെന നീകനതിനോവണി ചമതല ഏലപികെപട 
  അചടകെതയാണ് വയകമാകനത് .   എങിെനയള ഇരട് എന 

    ോചാദിചാല ൈദവതിെന കലപനകള മറചെവകാനം മടിെവകാനം 
,    തക൪തകളയാനം കാരണമാകന ഇരട് .

     ഈ വചനങള നമക ഒനകടി വയകമായി പഠികണം..  വിശവാസികോളാട് ,നിങ 
ള,    പവ൪ അോറാണിയിലെട നിങളെട കീഴിലളവോരാടം,  ഇതവെര പകവതയിെല

      താതവരം തീ൪ചയായം മന വയതയസ അവസകളില അനവാദം ോചാദികെട
    എന നി൪ോദശം നലക എന കലികന.
1)    ഖ൪ആനിക നി൪ോദശങളകനസരിചള അചടകം സാപിെചടക 

  കന അവസക മമ്
2)     നിങളെട ആധിപതയതിനോവണിയള പദതിയം തനവം 

  ആവിഷരികെപടന അവസയില നിങളായിരികോമാഴം.
3)      അറിവിലായയെട ഇരട് ഇോപാഴം ആധിപതയം െചലതിെകാണിരിക

 ോമാഴം.
       ഈ മന സമയങള നി൪ണായകമായ സമയങള മാതമല മറിച് ദൗ൪ബലയവം

 കടിയാണ് .       മറ സമയങളിെലാനം തെന ഈ വിലക് ഇല .   കാരണം നിങള
  പരസരം ബനെപട കഴിയനവരാണോലാ.    അങിെനയാണ് അലാഹ അവെന ക 
   ലനകള നിങളക് വിവരിച തരനത്.   അവന അറിയനവനം യകിജനമാണ് 

.

      ഈ കലന മഅമിനകള അവരെട പദതികളം തനങളം തീരമാനികാനള
  കൗണസില ോയാഗം നടതനവോരാടളതാണ്.    ആദയെത ോസജ് ഖ൪ആനിക അ 

  ചടകം ഇോപാഴം സാപിതമായിടില.     പെക ഖ൪ആനിെന െവളിചം െപാടി വിടരാ 
  ന ോപാകകയാണ് .    ഖ൪ആനിക പലരിയിോലക് നയികെപടാന ോപാവകയാണ് 

.        അതെകാണ തെന മാനസികവം ബദിപരവമായ ൈകമാകിോലക് ഇോപാഴം 
  എതാതവരം അെലങില മിലകല-യമീനം,    ഇതരം മീറങകളില നിനം 

  തീ൪ചയായം വിട നിലണം.      ചില മീറിങകള ചില വയകികളെട പരിചയ സമ 
      നതയെട അടിസാനതില ചില തനങള ആവിഷരികാന ോവണി മാതമാ 

യിരികം.      അതെകാണ ഇതരം തലതിോലക് ഉയരാന കഴിയാതവെര തീ൪ച 
   യായം അതരം ോയാഗങളില പെങടപികരത്.

   ഇോത കലപന തെനയാണ് "   മിന അളഹീറതി " -  ആധിപതയതിെന സമയം.-
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 എനോവളയില നടപാോകണതം.     കാരണം അതരം ഒര സാഹചരയതില ഭാവി 

  യിോലകള തനങെളകറിച് ചിനിോകണിവരം.   അതരം പകിയകളിലം പകവ 
  ത എതാത ആളകളം,     മിലകല യമീനകളായ ആളകളം ഒരികലം അതില 

പെങടകരത്.       അതോപാെല ചില കാരണങളാല ൈദവീക കലപനയിന കീഴി 
     ലള അചടകം ആവിഷരികെപടാതിരികകയം എനാല അതിന ോവണിയള 

      പരിശമതിെന വഴിയിലമാണ് അതരം സമയങളിലം ഈ കലന നടപാകണം 
.    കാരണം ഇതരം സന൪ഭങെളാെക ദ൪ബലമായ(ൈവകാരികം)  ഒനായിടാണ് 
കണിടളത്.     തനങള ോചാ൪നോപായാല മറിവണാകാവന തകരാറകളക് 

 അത് കാരണമാകം.  അതെകാണാണ് അല-     ഇശാ എന പദം ഇവിെട ഉപോയാഗിചി 
ടളത്.  മടക (covered)     മറചെവകക എെനലാമാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.

     ഇവിെട ഭാരയഭ൪താകനാരെട റമകളിോലക പോവശികാനള അനവാദം ോചാദി 
  കലാെണങില ഈ കടികളം,  പകവതെയതാതവരം ,   അടിമകളം മാതം സമതം

 ോചാദിചാല മതിോയാ?

      ഒര കാരയം നമെട മനസില എോപാഴം ഉണായിരികണം .  അതായത് എോപാെഴാ 
       െക ഇഖാമത് അസവലാത് എനം ഈതാഉ അസകാത് എനം ഖ൪ആനില 

         വനിടോണാ അോപാെഴാെക വളെര വയകമായി അതിെന കാരയങള അലാഹ 
വിശദമാകിയിടണ്.

      എനാല ഈ വചനങളിലം ആചാര നമസാരതിെന രപോമാ ,സമയങോളാ, ഒ 
  നം വിശദമാകിയിടില .        ഇനി ഫജ്൪ എനതം ഇശാ എനതം രാവിലെത സമ 
       യം എനം രാതിയിെല സമയം എനം മനസിലാകിയാല തെന "  മിന അളഹീ 

റതി"        എന പറഞതില നിനം ളഹ൪ നമസാരതിെന സമയം തെന തളിക 
ളയന.       എനാല സവലാത് എന പദെത ൈദവീക കലപനകളമായി ബനെപട 

    കാരയങെളകറിച് ആോലാചികകയാെണങില ഈ കലപനകളെട വിശദാംശ 
        ങള നമക കാണാന കഴിയക മാതമല കടതല ോവഗതില അതിെന വിശദീക 

   രണങള നമക കെണതാനം കഴിയന.   ഇതാണ് സവലാത് ആചാരനമസാരമല 
  എനതിെന ഒര െതളിവ്.     ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪ോദശതിന കീഴിലള കലപനകള 

   എന എടതാല അത മനസിലാകാനം,  അതിനനസരിച് പവ൪തികാനം,ഒര 
      സമഹെത വികസിപിെചടകാനം ഇഖാമത് അസവലാത എന പദം വിശദമാ 
  കനതായി നമക കാണാം.

  സറത് അന൪ 37    ാാം വചനതില പരമകാരണികന പറയന.
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“             രിജാലന ലാ തലഹീഹിം തിജാറതന വലാ ൈബഉന അന ദിക് രിലാഹ വ ഇഖാമി അസവലാതി ഈ 

      താഇ അസകാതി യഗാഫന യൗമന തതഖലബ ഫീഹിലഖലബ വലഅബസവാറ.”

“    ചില രിജാലകള അവെര കചവടോമാ,ഇടപാടകോളാ,  ൈദവെത ഓ൪കനതില 
      നിനം സവലാതം സാപികകയം സംസാരം െകാണവരികയം െചയനതില നി 

   നം അശദമാകനില.  കണകളം ,     ഹദയങളം കിടന മറിയന ഒര ദിനെത 
ഭയകനവരമാണവ൪"

        ൈദവതിെന പോതയകമായ ചില ആളകളെട അവസ ഒന പോതയകം എടത പ
 റയകയാണ് ഇവിെട.   ഇവിെട നമസാരതിെന സമയോമാ,  രപോമാ വിവരികകയ

ണാോയാ?  ഇവിെട രിജാല      എന ഒര പദം ഈ വചനതില വനിടണ്. പരഷനം
   സീകം ഈ പദം ഉപോയാഗികം.     കാരണം ആരാോണാ ദീനിെന മറെക പിടികന

     ത് അത പരഷനാ൪ മാതമല െചയക .   സീകളം അങിെന െചയനവരാണ്.

  സറത് അന൪ 55   ാാം വചനതില ൈദവം,   പരിഷരണ പവ൪തനങളില ഏ
       ൪െപടന വിശവാസികളക് നാടില അധികാരം നലാെമനം ഭയതിന ോശഷം നി 
   ൪ഭയതവം നലകാെമനം വാഗതം െചയന.   അവ൪ എെന അനസരിചകഴിയന 

     വരാെണനം അവ൪ എെന കലപനകളില ആോരയം പങോച൪കകയിെലനം 
 ൈദവം പറയന.     എനാല ഇതിെനാെക ോശഷം ആെരങിലം അവിശവാസികളായി 

    തീ൪നാല അവ൪ അകമികളാെണനം ൈദവം പറയന.  ഈ വചനതിനോശഷ 
 മാണ് 56     ാാമെത വചനതില ഇങിെന പറയനത്.:-

“           വഅഖീമ അസവലാത വ ആത അസകാത വ അതീഊ അ൪റസല ലഅലകം ത൪ഹമന "

“       സവലാത് സാപികകയം സംസാരം െകാണിവരികയം ൈദവദതെന അനസരി
കകയം,     െചയക എങില നിങള കരണ െചയെപടം.”
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    ഈ വചനതില നമസാരതിെന രപോമാ ,     സമയങോളാ ഒനം തെന വിവരിചി
 ടില .       ഈ വചനതില ൈദവതിെന കാരണയം കിടാനള കാരയങളാണ് പറയ 

നത്.  സവലാത് സാപികകയം,  സകാത് െകാണവരികയം,  ദതന അനസരിക
    കയം െചയാല ൈദവതിെന കാരണയതിന അ൪ഹരാകം.  ൈദവതിന കാരണയ 
       തിന അ൪ഹരായ ഒര സമനമായ സമഹതിന് ൈദവീക കലപനകള സാപി 

                                                                                                                 
   ചാല മാതം ോപാര .      അതിനനസരിച് ൈദവീക മാ൪ഗതില ചിലവഴിചം മറം സം
 സാരം െകാണവരികയം,     ൈദവദതെന അനസരികകയം െചെയങിോല കഴിയ നമ

      സരിചെകാണ് ഇതിന കഴിയം എന വിശവസികനവ൪ അതം െചയെട.
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                                         അധയായം അനംല്  

  സറത് അന-     നംലില സവലാത് എന പദം 3    ാാമെത വചനതില മാതെമ വ
നിെടാള.      സറത് അനംലില സവലാത് സാപികലമായി ബനെപട കാരയങ 

   ളാണ് ൈകകാരയം െചയനത് .     അതെകാണ തടകതില തെന വിശവാസികളെട
       ഗണങള പറഞ സലത് അവ൪ സവലാത് സാപികനവരാെണന പറയ

ന.  പരമകാരണികന പറയന.

“          അലദീന യഖീമന അസവലാത വയഅതന അസകാത വഹം ബില ആഖിറതി ഹം യഖിനന"

“        മഅമിനകള സവലാത് സാപികകയം സകാത് െകാണവരികയം അവ൪ അ
  നയദിനതില വിശവസികകയം െചയം.”

       ഖ൪ആനില ഈ വിഷയം വിവിധ വചനങളില നാം ച൪ച െചയതാണ്.  എലാ വ 
    ചനതിലം ഈ കലന നിങള കണതാണ്.    പെക അവിെടെയാനം തെന നമ 
  സാരതിെന രപോമാ ,     സമയങോളാ പറഞതായി നാം കണിടില .  നിങള ഈ 

     അധയായം മഴവന പഠികകയാെണങില യഥാ൪തതില സവലാത് എനാെണ 
  ന മനസിലാകാന കഴിയം.  പവാചകനാരായ മസയം,സൈലമാനം,സവാലിഹം

     ലതെമലാം അവരവരെട കാലത് നി൪വഹിചിരന സവലാത് എനാെണന്
     ഈ സറതില നിനം നമക മനസിലാകാന കഴിയം.

      മസയെട ോപാരാടെതകറിചം അോദഹം എങിെനയാണ് തിരിച വനെതനം അ 
     ടിമതവതിെന ചങലകളം പീഢനവം എങിെനയാണ് അോദഹം ഇലാതാകിയ 

     െതനം അോദഹതിെന ജനതെയ എങിെനയാണ് സവതനമാകിയെതനം നാം 
കണതാണ്.      എങിെനയാണ് പവാചകനായ സൈലമാന ഈ സവാതനയം െകാണ 
വനെതനം,     മശികകെള എങിെന ൈകൈകരയം െചയെതനംനാം കണതാണ് 
.       എങിെനയാണ് പവാചകനായ സവാലിഹ് രണ ഗപകളാകി തിരിചെതനം ,മഅ 

     മിനകള വിജയിചെതങിെനെയനം നാം ഈ അധയായതില കണതാണ്. ോവ 
      െറാര ജനത പവാചകനായ ലതിെന ജനതയെട പീഢനതില സഹായികളായ 

     ത് എങിെനാെണനം നാം മനസിലാകി.    ഈ കഥകെളാെക സറത് അനംലി 
         ല നിങളക കാണാന കഴിയം ഈ അധയായം ഉടനീളം പരിോശാധിചാലം നമ 

  സാരം കണപിടികാന കഴിയില.      അെത ഈ പവാചകനാെരലാവരം അവരെട 
      അകമികളായ ജനതെകതിരില തങളെട ആശയങള െകാണ് എങിെനയാണ്
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   ോനരിടെതന നിനക കാണാന കഴിയം.   നീതിയെടയം ധ൪മതിെനയം അടി 

     സാ നതില വികസിതമായ സമഹങെളയം നമക കാണാം.
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        സറത് ലഖമാനില സവലാത് എന പദം രണ പാവശയം വനിടണ് .  ഒന് 4ാാം
  വചനതിലം അടതത് 17  ാാം വചനതിലം.    നാലാം വചനതില നന െചയന

  വരെട സവഭാവങള വിവരികന.    സറത് അനംലില മഅമിനകെള സവഭാവം
 വിവരികകയണായി .     അതോപാെല ഈ വചനതിലം നന പവ൪തികനവരെട 

 ഗണങളാണ് വിവരികനത്.   പരമ കാരണികന പറയന.:-

      ഈ വചനം മമ നാം വിവരിച കഴിഞ .   ഇവിെടയം നമസാരതിെന സമയങ
   ോളാ രപോമാ ഒനം വിവരിചിടില.

      ഇോത അധയാപനം തെന ലഖമാന അോദഹതിെന മകന െകാടകനഉപോദശതി
 ലം െവളിവാകന. 17     ാാം നമ൪ വചനതില അലാഹ പറയന.

“               യാ ബനയ അഖിമി അസവലാത വഅമ൪ ബില മഅറഫി വനഹ അനില മനകരി വസബി൪ അലാ മാ അ
     സവാബക ഇന ദാലിക മിന അദമില ഉമ൪"

“  ോമാെന ,  സവലാത് സാപികക.   നന കലികക ,   തിന വിോരാധികക . അതിെന
     ഫലമായി നീ എന അഭിമഖീകരിചാലം പരിശമിച മോനറക. തീ൪ചയായം 
     അെതലാം കലപനകള അനസരികനതിനള നിെന തീരമാനങളാണ്.”

    സറത് ലഖമാന നന പവ൪തികനവരെട (മഹസിനീന)  ഗണങളാണ് വിവരി 
   കനത് എന നാം പറഞവോലാ?    ഇവ൪ ൈദവീക നിയമങള സാപികനവരാ

ണ്.      ഐശവരയപ൪ണമായ ഒര സമഹതിെന ചമതല വഹികനവരാണ് .അനയദി
  നതില വിശവസികനവരാണ് .      ഇതിന ോശഷം പരമ കാരണികന പറയനത് ഇ

    വ൪ രകിതാവിെന നി൪ോദശങളകനസരിച് നിരനരമായി പരിശമികനവരാ
ണ്.   അവരാണ് വിജയികള .

   ഇതിന വിപരീതമായിെകാണ് മെറാര വിഭാഗെതകറിച്പറയന.ഇവെരകറിച്
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   പറയനത് ആറാമെത വചനതിലാണ് .   ൈദവീക മാ൪ഗ കലപനകെളകറിച് 
     യാെതാര അറിവമിലാെത ജനങെള ശരിയായ മാ൪ഗതില നിനംെതറികനതി 

     ന ോവണി വാ൪താ വിോനാദങള കചവടം നടതകയം, െചയന.  മാതമല ഇവ൪ 
   നന പവ൪തികനവെര പരിഹസികകയം െചയന.   ഇവരാണ് ശികയിോലക്

എറിയെപടനവ൪.

   ഇവിെട ഒന ചിനികക ,     എന് തമാശയാണ് സവലാത് െകാണ് കളികനത്?
    സവലാതിെന ോപരില എന കചവടമാണ് നടതനത്. ?   അതെകാണ് നാം പണം 

ഉണാകനോണാ?       അദവാനതിലെട ോനടിയ ഒരാളെട അദവാനഫലം ഒന െചയാ 
    ത മെറാരതെന ോപാകറിോലക് വരാമള മാധയമെമനാണ്.? ആരിലെടയാണ് 

    ജനങെള ൈദവീക കലപനകളില നിനം അകറക?
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 സറത് അല-        അഹസാബില സവലാത് എന പദം ഒര സലത് മാതെമ വനി
െടാള. 33     ാാമെത വചനതില പരമ കാരണികന പറയന.:-

“            വ ഖ൪ന ഫീ ബയതികന വലാ തബ൪റജന തബ൪റജല ജാഹിലിയതില ഊ ലാ വഅഖിംന അസവലാ 
        ത വ ആതീന അസകാത വ അതവിഅനലാഹ വറസ ല ഹ.”

“(      തെന ഭാരയമാോരാട് നി൪ോദശം െകാടകാന പവാചകോനാട കലപികന.)അവ൪
        അവരെട വീടകളില കഴിയെട എനം ആ പഴയ അറിവിലായയെട വഴികള ഇനി

    പിനടരെതനം സവലാത് സാപികാനം സകാത് െകാണവരാനം,ൈദവോത
    യം അവെന ദതോനയം അനസരികാനം കലപികന.

 ഇവിടെത "  അഖാമ അസവലാത"     എന കലന നമസാരമായി എടതാല വളെര
  അതതകരമായിരികം അത്.      നമെട പവാചകെന ഭാരയമാ൪ ഈ നമസാരം നി൪ 

      വഹികാഞിട് ആോണാ അവോരാട ഈ നമസാരം നി൪വഹികാന കലികനത്? 
      അങിെനെയങില ോലാകത് മഴവനമള ആളകളക് അത് നമസാരതില നി 

        നം രകെപടാോനാ വിടവീഴോകാ ഉള ഒര കാരണമായിതീരം എനത് ഉറപാ 
 ണ് .       എനാല ഇത് ൈദവീക കലപനകളെട സാപനതിനോവണി തങളെട പ 

     രിശമങള തിരിചവിടാനം സിരമായി അതില നിലെകാളാനമള കലനയാ 
       െണങില ആ൪കം ഒര അയെവാെക അനവദികെപടക എനത് സവാഭാവികമാ 

ണ്.     മറളവ൪ പവ൪തിചെകാണിരികോമാള ചില ഒഴിവാകെപടെലലാം സാധയ 
മാണ്.        പെക നമെട പവാചകെന ഭാരയമാ൪ െചയല നി൪ബനമായ ഇബാദത 

      കളില അവ൪ക് അയവ നലകക എനത് അസംഭവയമാണ് .   മെറാന കടി പറ 
    ഞാല ഈ ആയതിെലവിെടയം നമസാരതിെന രപോമാ,  സമയങോളാ വിവരി 

 ചിടില .
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        ഫാതവി൪ എന അധയായതില സവലാത് എന പദം രണ പാവശയം വനിടണ്.
 വചനം 18   ലം വചനം 29  ലം .15  മതല 18   വെരയള വചനങളില പരമകാരണി 

 കന കലികന.

“         യാ അയഹനാസ അനതമല ഫഖറാഅ ഇലലാഹി വലാഹ ഹവ അലഗനിയല ഹമീദ്,  ഇനയശഅ യദഹി
         ബകം വയ് ബി ഗലഖിന ജദീദ് വമാ ദാലിക അലാഹി ബി അസീസ്.     വലാ തസിറ വാസിറതന വിസറ
               ഉഗറാ വ ഇന തദ്ഉ മസലതന ഇലാ ഹംലിഹാ ലാ യഹല മിനഹ ൈശഉന വലൗ കാന ദാ ഖ൪ബാ ഇനമാ

          തനദിറലദീന യഗശൗന റബഹംബില ൈഗബി വ അഖാമ അസവലാത വമന തസകാ ഫഇനമാ തസകാ
    ലിനഫ് സിഹീ വ ഇലലാഹില മസവീ൪"

“      ഓ മനഷയെര നിങള അലാഹവിെന ആശയിോകണവരം ,  അലാഹവാകെട നി 
  രാശയനം സതയ൪ഹനം തെനയാണ്.   അവന ആഗഹികകയാെണങില നിങ 

        െള അവന ഇലാതാകകയം പതിയ ഒര സഷിെയ പകരം െകാണവരികയം െച 
 യം .    അത അവന പയാസകരമല .    ഒരതനം മറളവരെട ഉതരവാദിതം ചമ 

 ലിോലറനില .      ഇനി ഒരതെന തെന ഉതരവാദിതതിോലക് വിളിചാല ഉറ 
       ബനവായാല ോപാലം അതില നിന യാെതാര വസവം വഹികെപടനമില .നീ 

  “താകീത നലകനത ൈഗബ്"     െകാണ തങളെട നാഥെന ഭയെപടകയം ,സവലാ 
  ത് സാപികകനവെരയം മാതമാണ്.   ആെരങിലം സംസതനാകകയാെണങില 
      അത അവന ോവണി തെനയാണ് അവന സംസതനാകനത്.  നാം ൈദവതിോല 

 കാണ് മടകെപടനത്.”
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    ഇവിെട ഒര കാരയം ശദികക ,  മനഷയരെട പവ൪തനങെളകറിചാണ്ഇവിെട

 അവ൪ക് വയകമാകിെകാടകനത്.     അവോരാട പറയനത് തങള െചയന പവ 
    ൪തനങെളെനങിലം അലാഹവിന ആവശയമണായിടാണ് െചയനത് എന് 

    ആെരങിലം വിചാരികനെവങില അവ൪ക് ആെക െതറപറി.അവനഎലാതില 
  നിനം സവതനനാണ് .     അവന നിങെളോയാ നിങളെട ഒര പവ൪തിോയോയാ 

 ആവശയമില .      നിങളെട ആവശയങള സിരമാെണന നിലക് നിങള മഴവന 
ആശിതരാണ്.        ഇവിെട ഒര നിമിഷം നാം ഒന ചിനികക ,  ൈദവതിന നമെട 

  വല ആരാധനയം ആവശയമോണാ?    തീ൪ചയായം ഉതരം ഇല എനായിരികം.

     അോപാള മെറാര ോചാദയം നമളില നിനം ഉണാകന.   ൈദവതിന അവെന കല 
     നകളക് നാം അനസരിോകണതിെന വല ആവശയകതയം ഉോണാ?  ഉതരം വീ 

    ണം ഇല എന തെനയായിരികം.

      എന പറഞാല നമെട ആരാധന അലാഹവിന ആവശയമിലാതതോപാെല ത
      െന നാം അവെന കലപനകളക അനസരികനതം അതിനനോയാജയമായി ജീ 

   വികനതം അവെന ആവശയതിനോവണിയല .   പിെന മകളില പറഞതിലനാം
     െചയാന ൈദവം നി൪ബനം പിടികനത് ഏതാണ് ?    അത് സവലാതിെന സാ
 പനമാണ് .       കാരണം സവലാത് സാപികാനള കലന നമക നമെട ജീവിതതി 

  ല വിജയം നലകന.    മനഷയരെട ജീവിതം ഐശവരയപ൪ണമായിതീരാനള ആ
    കലനകള മതമണികെളോപാെല ഖ൪ആനിലട നീളം ചിതറികിടകന.ഈസവലാ 

     ത് സാപികനതിനോവണി മഹാനാരായ പവാചകനാ൪ അവരെട ജീവിതതി 
    ലടനീളം പരിശമികകയം പവ൪തികകയം െചയിലായിരനെവങില അവരെട 
 ജീവിതം അ൪തശനയമാകമായിരന.    എന് ധ൪മമാണ് ഖ൪ആന വിവരികന 

ത്?   ആ൪കോവണിയാണ് ഈ കലപനകെളലാം?    ൈദവം അവെന സഷികളെട വി 
   ജയവം പോരാഗതിയം ആണ് ആവശയെപടനത്.   ഇത് നമകോവണിയള പരീക 

   ണവം പരിശീലവമാണ് .

     ഇോത ആശയം തെന അധയായം ഫാതവിറില 29    ാാമെത വചനതില മെറാര
 രപതില വിവരികനത്.  പരമകാരണികന പറയന.:-

“             ഇനലദീന യതന കിതാബലാഹി വ അഖാമ അസവലാത വ അനഫഖ മിമാ റസഖനാഹം സി൪റന വ അ
      ലാനിയതന യ൪ജന തിദാറതന ലന തബറ "
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“       തീ൪ചയായം ൈദവതിെന ബക് പാരായണം െചയകയം സവലാത് സാപിചം

       നാം തങളക് നലകിയതില നിനം രഹസയമായം പരസയമായം ചിലവഴികക 
      യം െചയെകാണിരികനവ൪ ആോരാ അവ൪ ആഗഹികനത ഒരികലം പരാജയ

   െപടാത ഒര കചവടമാണ് "

                                                                                                       
     ഈ വചനതില ചില പോതയക ജനങെളകറിചാണ് വിവരികനത്

  
1.       അവ൪ ൈദവതിെന ഗനം പാരായണം െചയന.
2.     അവ൪ സവലാത് സാപികന.
3.           ൈദവം നലകിയ ആഹാരം അവ൪ മറളവ൪കോവണി തറന െവ

കന.
 ഒനാമതായി ,        ൈദവതിെന ബക് പാരായണം െചയക എന പറഞാല നാം ഇ

     ന് വീടകളിലം മദസകളിലം പാരായണം െചയനതോപാെലയളതല .  എന പറ
   ഞാല െവറെത വിറചെകാണള പാരായണോമാ,   അ൪ത ശനയമായ ആവ൪തന

  ോമാ അല .      അെലങില പോതയക രീതിയിലള ഖിറാഅോതാ അല .  അെലങില ഏ
    െതങിലം പാടകെള ോകാപിയടിചെകാണള ഖിറാഅോതാ അല.  തിലാവത് എ
   നതിെന യഥാ൪ത അ൪തം "    ഏെതങിലം ഒനിെന ശദിചം മനസിലാകിയം

 പിനടരനതിനാണ് " പറയക.

തീ൪ചയായം,     ആര് ൈദവതിെന ബക മനസിലാകകയം ,  അതിനനസരിച്
     പവ൪തികകയം െചയനോവാ അവനാണ് സവലാത് സാപികനവന .കാരയ

       ങള മനസിലാകിയ ോശഷം വയകമായ ജീവിത അചടകം ആര രപെപടതി 
െയടകകയം,     മറളവ൪കോവണി ൈദവം നലകിയ ആഹാരം തറനെവകകയം 

      െചയനോവാ അവ൪ ഒരികലം പരാജയെപടാത ഒര കചവടമാണ് നടതിെകാ 
ണിരികനത്.       കാരണം ഒര സമഹം തങളെട പവ൪തനങള െകാണ് പോരാഗ 

   തിയിോലക സംസരികെപട വരനത് ,    ആ സമഹമാണ് ൈദവതിെന സമഹം. 
  അവരാണ് വിജയികന സമഹം.     അവിെട ൈദവീകമായ ഐശവരയം നിറഞ നി 

ലം.     സമനവം ഉദാരവമായിരികം ആ സമഹം ,   അതിനാണ് ൈദവതിെന കലപ 
 നകള അനസരികനത്.

   ഒര സമഹതിെന വിജയവം,     ഐശവരയവം സമാധനവം സരകയമായി ബനെപ 
  ട കിടകനതാണ് .     ഇെതലാം സവനം ജനങളെട ോനടതിനോവണിയാണ് (ൈദ 
വതിനല.       പരമ കാരണികന അവെന ഉനതമായ അവസ ഇതില നിെനലാം 

 മകവം സവതനമാണ്)
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      ശറാ എന അധയായതില സവലാത് എന പദം 38    ാാം നമ൪ വചനതില മാ
 തെമ വനിെടാള.  ഇവിെട ,     ആരാണ് ൈദവതില മാതം വിശവസികകയം ഭരോമ

   ോമലപികകയം െചയനത് എന വിശദീകരികകയാണ്.  പരമകാരണികന പറയ 
ന.:-

“           വലദീന ഇസജാബ ലി റബിഹിം വഅഖാമ അസവലാത വഅംറഹം ശറാ ൈബനഹം വമിമാ റസഖനാഹം
 യനഫിഖന "

“        ആര് തങളെട നാഥെന വിളിക് ഉതരം നലകകയം സവലാത് സാപികകയം
     അവരെട പദതികെളാെക പരസരം കടിയാോലാചനയിലെട ആയിരികകയം െച

യകയം,     നാം നലകിയത് തറനെവകകയം െചയനോണാ "

      ഇവിെട ആരാണ് ൈദവതിെന വിളിക് ഉതരം നലനത് ,  അവ൪ ൈദവതിെന
     ലകയതിനോവണി സവയം സനദരാവകയം മനഷയരെട നിലനിലിനം ഐശവരയ

  തിനം ോവണി ശദാലവമായിരികം.    അവ൪ സവലാത് സാപികകയം അവര 
     െട കാരയങള പരസര ച൪ചയിലെട തീരമാനികകയം െചയം.  ൈദവീക അനഗ 

      ഹതില നിനം അവ൪ എെനാെക ഏെറടകനോവാ അെതാെക മറളവ൪ക 
  ോവണി തറന നലകം.

 ആരാണ് ൈദവതിെന,   നലകനവന എനം,   രകിതാവ് എനമള ഗണങള 
     അംഗീകരികനത് അവ൪ ൈദവതിെന സഷികളക് അവെന പിയെപടെതലാം 

  ആ൪ജികനതിനോവണി ോസവനം െചയനവരാണ്.   അവ൪ കരതയം ഏകാധിപ 
  തയവംഭമഖതനിനം തടച നീകം.    മനഷയാവകാശങളക ോവണി അവ൪ ോപാരാ 

ടം,     അവ൪ ൈദവീക വയവസിതി നടപാകാന പരിശമികം,  അതിലെട ോസവചാ 
     ധിപതയം അവസാനിപിച് മനഷയാവകാശങള തിരിച നലകം.അനവിശവാസ 
     ങളെടയം ആചാരങളെടയം ചങലകളില നിനം അവ൪ മകരായിരികം. അവ 

     രെട തനങള പരസരം കടിയാോലാചനയിലെട പരിഹരികം .  ൈദവീക അനഗ 
    ഹങള മറളവ൪ക ോവണി തറനിടം.
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     അലമജാദല എന അധയായതില സവലാത് എന പദം13  ാാം വചനതില
 മാതെമ വനിെടാള.      പെക അതിന മമള വചനങളില വിശവാസികോളാട ദത 
 നമായി "   നജ് വ "   നടതാന ഉപോദശികന.    തീ൪ചയായം അവ൪ ആദയം ധ൪മം 

 നലകാനം പറയന.      അവെര സവീകരികാനള ഏറവം നലതം പരിശദവമായ 
  വഴി ഇതാെണനാണ് പറയനത്.     ഈ വചനതിെന അടിസാനതില ഒര െതറാ 

        യ ധാരണ ഉണാകാനിടയണ് അതായത് പണകാരായ ആളകളക് എോപാള ോവ 
    ണെമങിലം പവാചകെന ോകളവികാരാകാന സാധികം ,  എനാല പാവെപടവ൪ 

     ക് അവരാഗഹികോമാള പവാചകെന ോകളവികാരാന കഴിയകയം ഇല.അതി 
    നള അവസരം പാവെപടവ൪ക കിടകയമില .   ഈ കാരണതാലാണ് ّدُموا َق َف  

ُكم َصدقًة َوا َنْج َيدي  َبين    (     എോപാള നിങള രഹസയം പറയാന ആഗഹികന 
     ോവാ അോപാള ആദയം നിങള ധ൪മം നലകക)   ഇതിെന ഫലമായി പാവെപടവ൪ 

      ക അവസരം ലഭികാതിരികകയം ആ ധ൪മതിെന കാരയതില പണകാ൪ക് 
      ോകാപം വരികയം െചയോപാള ഈ വചനം ദ൪ബലെപടതകയം അതിെനതട൪ 

      ന താെഴ പറയന വചനം അവതരിപികകയം െചയ :-

“          അ അശഫഖതം അനതഖദിമ ൈബന യദയ് നജവാകം സവദഖാതിന ഫഇനലം തഫ്അല വതാബലാഹ
           അൈലകം ഫഅഖീമ അസവലാത വ ആത അസകാത വ അതീഊ ലാഹ വറസലഹ വലഹ ഗബീറന

  ബിമാ തഅമലന "

“       നിങളെട സവകാരയാോലാചനക മമ് ദാനധ൪മങള മനകടി െചയനത (മലം
ദാരിദയെത)    നിങള ഭയെപടനോണാ അതെകാണ് അതപവ൪തിചെകാളാെത

        യം അലാഹ നിങോളാട കരണാ പ൪വം തിരിയകയം െചയെവ നമസാരം നിലനി
      ൪തകയം സകാത് െകാടകകയം അലാഹവിോനയം അവെന ദതെനയം അനസ 
  രികകയം െചയവീന .    അലാഹ നിങള പവ൪തികനതിെനകറിച് ോബാധവാ

നാകന.”(      ചിലറ ഏറകറചിോലാടകടി എലാ തഫീറകളിലം കാണെപടന ഒരവയാ 
   ഖയാനമാണ് മകളില പറഞെതലാം)

        അലാഹവിനം ദതനം നാം എനാണ് െചോയണത് എന നമക ഈ വയാഖയാന 
    തില നിനം മനസിലാകാന സാധിചിടില .     ഈ വചനതിന് അ൪തശനയമാ
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  യ ഒര ആശയവം,        െതറായ ഒര വയഖയാനവം നലകക മോഖന നാം ഇസാമിെന െത 

   റായ ഒരസോനശമാണ് ോലാകതിന നലകനത്.
                                                                                                                  

      ഈ ആയത് അവതരിപിചതിെന കാരണം വളെര പതമ ോതാനന.  ഇോപാഴം ഒ 
     ര വയകിക മാതെമ സവദഖ നലകാന അവസരമള.   എനാല ഈ വചനമാകെട 

   പ൪ണമായം റദ െചയകയം െചയിരികന.  എനിട പറയന.”   ശരി നിങള അങി 
     െന പവ൪തികനിെലങില നമസാരം സാപികകയം സകാത് െകാടകകയം 

െചയക"
                                                                                                        
അല-        മജാദല എന അധയായം നാം ശദിച പഠികകയാെണങില നമക ഒര

 കാരയം വയകമാകം.      അതായത് അടിസാനപരമായി ഈ ഈ അധയായം ഗഢാോലാ
     ചന നടതന ഒര സംഘതിെനതിരായിടള ശികാനടപടി സവീകരികനതിെന 

  കറിചാണ് .     അവെര രഹസയമീറിങകളില നിനം ഗഢതനങളക് കാരണമാ 
 കാതിരികാന തടോയണതമാണ്.    അതോപാെല പവാചകനം അനയായികളം ഭാവി

        യിെല തനങെളകറിച് ച൪ച െചയാന ോവണി കടന മീറിങകളില നിനം തട 
  യകയം ോവണം.      അതിനോവണി മാതമാണ് ചില മീറിങകളില പെങടകാന സവദ

    ഖ നലകനവ൪ോക പാെടാള എന പറഞത്.

       ഇവിെട സവദഖത് എന വാകിെനകറിച് അലം ച൪ച െചയനത് നനായിരി 
  കം എന വിചാരികന.     സവദഖത് എനതിെന മല അകരങളാണ്  ص د ق

എനത്.“   എെനങിലം ഒന സതയെപടതക"    ഒര കാരയം പവ൪തനതിലെട ശരി 
 െവകക "“  “    സതയം എെനാെകയാണ് ഇതിെന അ൪തങള .  ആ൪കാോണാ ത 

          െന ോസറിോനാട് ോസഹമളത് അവ൪ തങളെട കറ് െതളിയികാന അവ൪ നി൪ 
  ണായകമായചില ഉതരവാദിതങള നി൪വഹികണം.   അെലങില അവരെട സ 

   മത് ചില വഴികണം .     അങിെനയാണ് അവരെട ോസറിോനാടള കറ് െതളിയി 
 ോകണത് .

       മകളില പറഞ രണ കാരയവം ഏെറടകാന കഴിയാതവ൪ അവോരാടാണ് സവലാ 
 ത് സാപികാനം,    സകാത് ഉറപ വരതാനം ആവശയെപടനത്.അതോപാെല 
     പരമ കാരണികെനയം അവെന ദതോനയം അനസരികവാനം കലികന.

       ചരകി പറഞാല രാജയതിന ഗണകരമലാത വല സവഭാവവം ആരില നിെന
  ങിലം ഉണായാല "  ഇനഫാഖ് "   െചയാല മാതം ോപാര,  ഭാവിയിോലകള തനങ 

      ളആവിഷരികാന ോചരന രഹസയമീറിങകളില അതികമിച കയറാനം പാടില
. 
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      കടാെത അചടകം സാപിെചടകാനള പരിശമങള നടതകയം ോവണം.ഇ 

  വിെട പിെനയം നമസാരവം,   അതിെന സമയങളം ,    രപവം ഒനം തെന പറഞി 
 ടില .
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       നമെട ഖ൪ആന വയാഖയാതാകള എോപാെഴാെക ഖ൪ആനിക വചനങെള വിശ
 ദീകരിചിടോണാ ,      അോപാെഴാെക അവരെട വിശദീകരങള ഏെതങിലം ഒര കഥ

     യമാോയാ അെലങില ഏെതങിലം ഐതീഹയമാോയാ വയകികളമാോയാ ബനെപട 
തിയിടണായിരികം.   അതിെന അവ൪ "   അവതരണ കാരണം (സബബനസല)”

  എന വിളികകയം െചയിടണ്.

      ഖആനിക വചനങെള ചില പോതയക സംഭവങളമാോയാ ,  വയകികളമാോയാ ബ
       നെപടതി അവതരിപിചതാണ് എന പറയക എനത് െതറായ ഒര വിലയിര

 തലാണ് .    അവയെട െപാതവായ പാോയാഗികതയം ,  സാധയതോയയം ,പരിമിതെപ
ടതലമാണത്.       അതോപാെല ഏെതങിലം ഒര പോതയക കാലെത വയകിയെട ജീ 
വിതവമാോയാ,      സംഭവവമാോയാ ൈദവീക വചനങെള ചരകക എന പറയനത് 

     അവയെട വിശാലമായ ആശയങളെട ഒര വതതില ഒതകലമാണ്.

       ഈ െചറിയ ഒര അഭിപായ പകനടതിന ോശഷം നമക അല-  മസമില എന
 അധയായം പഠികാം.

ْلُمّزّمل َها ا ّي َيا ا "  “   ഓ മസമില .     ഈ വാക് പല രപതില വയാഖയാനിചിടണ്.
   ചില ആളകള വിശദീകരിചിടളത് "     വസങള െകാണ് പതചവന എന അ൪ത 

തിലാണ്"        ഇത് ആലങാരികമായി എടതാല ഒര വയകി തെന ോജാലിയില നി 
       െനലാം ഒഴിഞ് അലസനായി ഇരികനവെന വിളികകയാണ് എനാണ് ചില 

 ൪ പറഞിടളത്.          പെക അോത സമയം തെന ഈ വയകി ഒര സാധാരണ മന 
    ഷയെന അോപകിച് തെന പവ൪തനങളില സജീവനം,    അോങ അറെത താല 

  രയമളവനമാെണന കാണാന സാധികം.   ൈദവതിെന സഷികളക ോസവനം 
െചയനതിലം,      അവെര ൈദവീക ആശയങളമായി ബനെപടതനതിലം അോദ 

   ഹം അോങ അറെത താലരയമളവനമാണ്.   ഖ൪ആന പറയനത് ോനാക:

ُنوا مؤمنين                                         ُكو َي ْفَسَك أل َن َباِخع  ّلَك  َع َل
(      ഫലഅലക ബാഗിഉ നഫക അലാ യകന മഅമിനീന)

      നിനിലെട അവതരിപിച ജീവിത വയവസക തങെള സമ൪പികാതവ൪ ,അവ
      ൪കോവണി നിെന ജീവിതം മഴവന നീ കീണിപികകയാണ് .

       ആ വയകിയെട അവസ എനാെണനെവചാല ശരിയായ ൈദവീക മാ൪ഗം ൈദ
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     വതിെന സഷികളക കാണിചെകാടകവാന ോവണിയള അദവാനം െകാണ്

  മതക വളഞിരികകയാണ് ,     അങിെനയള ഒരാള തെന ോജാലിയില അലസനാ
    കോമാ എന് നിങള സങലപിചാല മതി.

                                                                                                          
                          ഇത് നമെട പവാചകെന അനസിെന തരംതാഴലാണ്.

         അതെകാണ് മസമില എന വാകിെന അ൪തം വിവരികക എനത് ഈ അ 
   ധയായതിെന ഉോദശം വിവരികനതിന അനോയാജയവം,  പവാചകെന ഉനതമായ 
    സവഭാവതിന അനോയാജയമായതം ആയിരികം എനറപാണ് .

അല-      മസമില എന പദതിെന മല അകരങളാണ് “ .എനത് ز م ل  നിെന ക
    െട കതിരപറത് സവാരിെചയന കടകാരന എനാണ്"   അതിെന അ൪തം .അത

 െകാണ അല-     മസമില എന പറഞതെകാണ അ൪തമാകനത് "ആരാോണാ
  പരസരം കടായിതീരനത് അവന" .    അവ൪ കതിരപറത് പരസരം കറങിോയ 

 കാം .     അവ൪ പരസരം ഒരമിച് യാത െചോയകാം..

   മൗലാനാ ഉൈബദലാ പറയന :    അതിനാല മസമില എനതെകാണ് അ൪തമാ
     കനത് ഖ൪ആനിക വിപവതിെന മവെമനകള മോനാട െകാണവരനതിനോവ

       ണി ആരാോണാ ഈ വിപവ തതവങെള നയികകയം അവയെട കടകാരനാവക 
   യം െചയനത് അവനാണ് മസമില.     അെലങില ഈ മോനറതിനോവണി ആ 

      രാോണാ ഒര ചങാതിമാരെട വിഭാഗതിെലതന അവനാണ് മസമില "

എന      َزميل പദം കടകാരന എന അ൪തതില ഉപോയാഗികന.  അതോപാെല മ
       സമില എനാല ഒരാള ധാരാളമായി കടകാെര ഒരകകയം ഉണാകിെയടക ക 

     യം െചയകയാെണങില അയാെള മസമില എന വിളികം.  അവസാനമായി നമ 
  ക പറയാനളത് "    ഖ൪ആനിക അധയാപനങളകനസരിച് കടകാെര തയാറാക 

 ക "      അോപാള മടിയനായി പതച കിടകന നബിയല മസമില.

“   ഖമിൈലല ഇലാ ഖലീലാ,         നിസഹ ഔ ഇനഖസ് മിനഹ ഖലീലാ ഔ സിദ് അൈലഹി വറതിലില 
ഖ൪ആനത൪തീലാ"

“      സമയം അലപം കറചെകാണ് രാതിയില നീ എഴോനലകക,  രാതിയില നിനം
   മധയതില അെലങില ോനരെത ,  അെലങില അതിോനകാളോനരോത.കമതില

  ഖ൪ആന വായികകയം െചയക.” 
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       ഇടക് നി൪തി ഖ൪ആന വായികക എന പറഞതില നിനം അ൪തമാകന 

    ത് ഖ൪ആന മനസിലാകാനം ,   ചിനികാനം സഹായികന എനതാണ്.ഖ൪ 
   ആനമനസിലാകാന പയാസം ോനരിടാതിരികാനാണ് .    ഖ൪ആന വിശദമായി മന 

      സിലാകാെത െവറെത ഓടിച വായിചാല മതിെയനാണ് നാം മനസിലാകിയിട 
ളത്.      സകമായി ഖ൪ആന മനസിലാോകണതിെലനം െവറം തിലാവത് മാതം 

  നടതിയാല മതിെയനം ,     അത തെന ധാരാളമാെണനമള രീതിയിലാണ് മസിം 
 കെള മനസിലാകിപിചിടളത്.    അതെകാണ തെന ോകാടികണകിന മസിംകള 

     ഈ ഒര സവഭാവെത മറെക പിടിചിരികകയാണ് .:

 
  “      ഇനാ സനലഖീ അൈലക ഖൗലന സഖീലന "

“       നാം നിെന ഒര ഉതരവാദിതം ഏലപികാന ോപാകകയാണ്"
 ഇവിെട "  ഖൗലന സഖീലന"    എന പറഞതെകാണ അ൪തമാകനത് ഖ൪ആ 

      നിക അധയാപനങള നലകിെകാണ ഒര ഉതരവാദിതതിന തയാറാകക എ 
നാണ്.      അനീതികളിലാത ഒര സമഹെത സാപിെചടകക എനതാണ് ഈ 

   ഉതരവാദിതം െകാണ് ലകയം െവകനത്.    അവിെട ഒരാളം മെറാരാളെട സമാധാ 
   നവം സരകിതതവം തക൪കകയില .   എന പറഞാല നലതം, വിജയിചതം, 

    അനകരണീയവമായ ഒര സമഹെത സാപികക .   അതിന രാതികളിലകടി ോജാ 
 ലിെയടോകണി വരം.

          “          ഇന നാഷിഅതൈലലി ഹിയ അശദ വത്അന വ അഖ് വമ ഖീലാ "

  “   തീ൪ചയായം രാതിയിെല ഉണ൪നിരികല(മോനറം)  കാരയങള ഗഹികാനം
      ഏറവം െചവായ നിലക് സംസാരികാനം ശകി പകരനതാണ് "

      എന പറഞാല രാതിയില ഉണ൪നിരികക എനത് കാരയങള അനോയാജയമാ 
   യ രപതില മനസിലാകാനം,    അവെയ ശകമായി അവലംഭികാനം വിശദീക 

  രിച െകാടകവാനം നലതാണ്.
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     ഇവിെട ഇോപാള നടപാകെപടതം അനഷിച ോപാരനതമായ നമസാരതിടയില
    ചിനിച സംസാരിോകണ ഒര ഘടകവം ഇലോലാ.   ഖ൪ആനിക വചനങളെട പാരാ

      യണം നാം നമസാരതില അംഗീകരിചാല തെന പാ൪തനകിടയില സംസാ
  രം ഇല എനറപാണോലാ?.   അതോപാെല ച൪ചയിലെടയള ോചാദയങോളാ,പഠന 

ോമാ,    മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകോലാ ,   വിശദീകരികോലാ ഒനം നമസാരതിലിലോലാ?

            

“      ഇന ലക ഫിനഹാരി സബഹന തവീലാ "

                                                                                                         
“       തീ൪ചയായം നിനക പകലിലടനീളം ദീ൪ഘമായ ോപാരാടം നടോതണതണ് "

     ജനങളെട പരിഷരണതിനോവണി െവറം രാതിമാതം നടതന പരിശീലനകാ
  സെകാണ മതിയാകില .     ജനങളമായള ബനം സാപികലാണ് സപധാനം .
     അതായത് അങിെനയാണ് ഖ൪ആനിക വിപവതിെന ലകയം പ൪തീകരിോക

ണത്.       അലാെത രാതിയിെല പഠനം െകാണ മാതം മതിയാകില .  മറിച പകലില 
    ടനീളം പരിശമികകയം കഠിനാദവാനം െചയകയം ോവണം.

   “     വദകറിസ റബിക വതബതല ഇൈലഹി തബതീലാ"        നിെന രകിതാവിെന നാമം നീ അനസരികക .

“           റബല മശരികി വല മഗ് രിബി ലാഇലാഹ ഇലാ ഹവ ഫതഗിദഹ വകീലാ "

“    അവനാകന കിഴകിെനയം പടിഞാറിെനയം രകിതാവ്.   അവനലാെത ഒര ഇ
 ലാഹ് ഇല.   അവെന മാതം ആശയികക"

       ഈ വചനതില പഠിപികന ആശയം മമ് വിശദീകരികെപടതാണ് .  മമ നാം
       അവതരിപിചതിനനസരിച് അവെന നാമങള എന പറയനത് അവെന ഐഡ

 നിറികളാണ് .   കാരണം പരമകാരണികന (ഇലാഹ്)    എന വിളികനവെന നമക
   രപംെകാണ് തിരിചറിയാന കഴിയില .     ഈ പപഞതില വയാപിച കിടകന അ
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    വെന സഷികളിലെടയാണ് അവെന നാം തിരിചറിോയണത്.  മനഷയ൪ ൈദവെത

     തിരിചറിയനത് അവെന നിയമങളിലെടയം ഒരികലം മാറാന കഴിയാതതമായ
 ഈ പപഞതിലെടയമാണ്.    മനഷയ൪കോവണി അവന നലകിയിടള തതവങ 

    െളപിനടരാനം തളികളയാനമള സവാതനയവം അവന നലിയിടണ്.അതെകാ 
ണാ   ണ് ൈദവതിെന തതവങളം,   നിലവാരങളം കാതസകികാന അവനകലി 
ചത്.

       എനാല നാം ഒര കാരയെതകറിചം ചിനികാെത മറ മതസെര അനകരിച
   െകാണ മാലമണികളില ഉരവിടെകാണിരികകയല ോവണത്.    മറിച ഇതരം മ
 ലയങളം ,    തതവങളം സമഹതില നടപാകകയം പോയാഗവലകരികകയമാ

 ണ് ോവണത്.       മാനവ സമഹതില ഈ മലയങളം തതവങളം അനസരിചള ൈദ
    വീക വയവസിതി സാപിെചടകകയാണ് ോവണത്.    ഈ ഒര ആവശയതിന ോവ

         ണി ൈദവീക മലയങെള നാം മറെക പിടികകയം മനഷയ ചിനകളില നിനം
      അവരെട ആശയങെള കടകല൪തനതില നിനം ഇതിെന മകമാകണം .ഈ
     മലയങള കിഴെകോനാ പടിഞാെറോനാ വയതയാസമിലാെത അവെയ എതിക

   ല നമെട ബാധയതയാണ് .     അോപാള ൈദവീക മലയങളം കലനകളം മഴവനായം
       അംഗീകരികകയം നടപാകകയം െചയനതില നിനം നെമ തടയനത് എനാ

ണ്?        ഏെതങിലം ഒര പോദശത് അവ നടപാകനിെലങില നാം ആരെടമലയങ 
 ളം ,        കലനകളം ആോണാ നടപാകാതത് അവനാണ് നമെടയം ആ പോദശതി

    െനയം രകിതാവ് എന നാം തിരിചറിയണം.

       അടത വചനതില നമെട നബിെയപറി പരമകാരണികന പറയനത് കാണക

“           ഇനാ അ൪സലനാ ഇൈലകം റസലന ശാഹിദന അൈലകം കമാ അ൪സലനാ ഇലാ ഫി൪ഔന റസലാ"

“       ഫോറാവയിോലക് നാം ഒര ദതെന അയചതോപാെല നിങളെകതിരില സാകി
   യായിെകാണ നിങളിോലെകാര ദതെന അയചിരികന.”

“       ഫ അസവാ ഫി൪ഔന അ൪റസല ഫഅഗദനാഹ അഗന വബീലാ"
“     ഫി൪ഔന ആ ദതെന അനസരിചില .    അോപാള അവെന നാം ോവദനിപികന
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     ഫോറാവയെട ോസവചാധിപതയവം ഏകാധിപതയവം ഇസായീല സനതികെളയം

   അോദഹതിെന ജനതെയയം ചഷണം െചയെകാണിരിന.  അോദഹതിെന അടിമ
   തവതിന കീഴില അവെര ബനിചെകാോണയിരന.    ഈ വചനതില ഫോറാവ
    െയകറിചം അവനിോലക് ഒര ദതെനനിോയാഗിചതിെനകറിചമാണ് പറയനത് 

.        ഖ൪ആനില പലയിടങളിലം ഈ ദതനായ മസയം ഫോറാവയം തമിലള ഏറ 
 മടല വിവരികനണ്.     അതിെന ഫലമായി ഇസായീലയ൪ക ോമാചനം ലഭിചതിെന 

 കറിചം വിവരികനണ്.   ഈ വചനതില "   ഫോറാവയിോലെകാര ദതെന അയച 
     തോപാെല നിങളിോലകം ഞാെനാര ദതെന അയചിരികന "  എനാണ് വയക 

മാകനത്.     ഇതിന൪തം അോറബയയിെല ോഗാതതലവനാരെട സമയം അവസാ 
   നികാറായിരികന എന മനറിയിപാണ് നലകനത്.    ആ ആവശയം മന നിറതി 

    യാണ് നിങളിോലക് ഞാെനാര ദതെന അയചിരികനത്.

     ഇനി അടത വചനതില പരമകാരണികന പറയനത് കാണക:-

“        തീ൪ചയായം നീയം നിെന കടകാരില നിെനാര വിഭാഗവം രാതിയെട മനില
 രണ ഭാഗം,   അതിെന പകതി ,      രാതിയെട മനില ഒര ഭാഗം ഉണ൪നിരികന

   െണന അലാഹ മനസിലാകിയിടണ്.   പകലിെനയം രാതിയെടയം അളവോകാല 
 അലാഹവാണ് ഉണാകിയിടളതം.     ഇനി ഇതോപാെല തടരാന നിങളക് കഴിയി 

  ല എനം മനസിലാകിയിടണ്.            അതെകാണ് അവന കരണയമായി നിങ
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  ളിോലക് മടങിയിരികന .      അതെകാണ ഇനി മതല ഖ൪ആനില നിന എളപമാ

  യിതീ൪നത് വായികക .    നിങളില ചില൪ ോരാഗികളാെണനം ,   മറ ചില൪ നാ
    ടിലെട സഞരികകയം ൈദവതിെന അനഗഹങള അോനവഷികകയം,  മറ ചില

     ൪ അലാഹവിെന മാ൪ഗതില ോപാരാടിെകാണിരികനെണനം അവന മനസി
ലാകിയിടണ്.      അതെകാണ നിങളക് എളപതില കഴിയാവനത് വായികക

 യം ,    സവലാത് സാപികകയം സംസരണം നലകകയം,  അലാഹവിന കടംെകാട 
  കകയം െചയക . “ൈഗറി"        ല നിനം എന് നിങള നിങളെട ജനങളക നല
     കനോവാ അത് നിങളക് അലാഹവിെന അടത് കെണതാം.  അവനാണ് നല

  തം പതിഫലതില മഹാനായാവനം.    ൈദവതില നിനള സംരകണം ോചാദി
  കകയം െചയക .    തീ൪ചയായം അവനാകന സംരകകനം കാരണയവാനം.”

അല-        മസമില എന അധയായതിെന തടകം മതല ഒനകടി നമക പഠികാം.
     അലമസമില എന ഒര നാമം നബിക െകാടകന.    വളെര പധാനെപട ഒര ഉ
    തരവാദിതം അോദഹതിന െകാടകാന ോപാവകയാെണന് പറയന.അതെകാ

    ണ അതിനള മെനാരകം നടതാന ആവശയെപടന.  പകല ആശയോപാരാട
      തിനള കമീകരണം നടതാനം ഈ ആവശയതിനോവണി ഖ൪ആനിക മാ൪ഗ 

   നി൪ോദശതിെന അടിസാനതില കമീകരികെപടപവ൪തനങള നടതാനം
നി൪ോദശികന.

    മധയതിലള വചനങളില ഖ൪ആനിക അധയാപനങള നടതോമാഴം,അവെയ
     മറെക പിടികോമാഴം പയാസരഹിതമായിരികണം എന കലികന .ആവശയമി
   ലാത അദവാനം ോവണ .      ജനങളെട ദരിതം മനസിലാകി മാതം പവ൪തിക

 ക .    കാരണം അവരില അസഖമളവരം ,   ോജാലികോവണി യാത െചയനവരം,
 ോപാരാടനവരം ഉണാകം.    അതെകാണ ൈദവീക കലപനകള സാപിെചടകയം

 സംസാരം അവരിലണാകകയം,     അങിെന വിജയികന ഒര സമഹെത വാ൪ 
 െതടകക .      ആ ആവശയതിനോവണി ൈദവതിന നിങള കടം െകാടകക.ൈദ

       വതിെന മാ൪ഗതില എന് നിങള ചിലവഴികനോവാ അതിെന ഫലം ഉടെന
  നിങള കെണതനതാണ് .

     അറബികളായ ോഗാതവ൪കാരെട ഏകാധിപതയതിെന കരതകള അവസാനി 
      പിച ോശഷം നല ഒര സമഹെത വാ൪െതടകാനാണ്. അല-   മസമില എന

      അധയായം ച൪ച െചയനത് എന വളെര വയകമാണ് .    ഇതിെന മകളില ആചാര
       നമസാരം എന ആശയം ഒടികക എന പറയനത് ഖ൪ആനിക ആശയതില

     നാം നടതന അോങ അറെത ൈകകടതലാണ് .
  ഖ൪ആന പഠികക !     നല ഒര സമഹെത വാ൪െതടകക!!
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    (     മൗലാനാ ഉൈബദലാ സിനി എഴതിയ "    ഖ൪ആനീ ദസ് തെറ ഇങിലാബ്"
                             എന ബകില നിനം പക൪തിെയടതത്)

ّثر“  ّد ْلُم َها ا ّي أ
َ َيا   "(   യാ അയഹല മദഥഥി൪)  ഓ ,  മദഥഥി൪ ,     ഈ പദതിെന മല

 അകരങളാണ് എനത്   د ث ر .    ഇതിെന സാഹിതയതിലള അ൪തമാണ്
“  െകാലക (to kill)” എനത്.     പെക മദഥഥി൪ എനതിെന അ൪തം "  മനഷയ സ

      മഹതില നിനം എലാ തരതിലള ോസവചാധിപതയെതയം ോവോരാെട അറത
 കളയനവനാ "      രാോണാ അവെനയാണ് മദഥഥി൪ എന പറയക .

ِدْر“ ْن َأ َف ُقْم   "(   ഖം ഫ അനദി൪)  “  എഴോനലകക ,   മനറിയിപ് നലകക "
 ഇവിെട  ഖം       എന കലനയിലെട ഉറങികിടകന ഒര വയകിോയാട ഉറകില നി 

   നം എഴോനലകാന പറയകയല  .    അതോപാെല പതപ് പതച് കിടകനവോനാട്
 എഴോനലകാനമല പറയനത്.      മറിച് ഒര സമഹതിെന പോരാഗതിക ോവണി ന

      ടതന ോപാരാടതിന ോനതതവം െകാടകാന ോവണി എഴോനലകാനാണ് പറ
യനത്.    രാതി ഉറകെമാഴികകയം ,       പകല് ോപാരാടകയം െചയ ോശഷം ഒര സമ 

     ഹതിെന പരിഷരണതിനോവണിയള പാോയാഗിക നടപടികള എടകാനള 
  മനറിയിപാണ് ഇവിെട നടതനത്.    ഒര മാറതിനോവണി ആഗഹികന ജനങ 

     ളക് അതിെന സമയമായിരികന എന മനറിയിപാണ് ഇവിെട.   മനഷയെര അ 
 ടിചമ൪തലം ,     നിരനരമായി അവ൪ അനഭവിചെകാണിരന ഏകാധിപതയവം അ 

    വസാനിപികാനള സമയമായിരികന എന മനറിപകടിയാണ് ഇത്.

ّبْر“ َك َف ّبَك  َو َر   " (    വ റബക ഫ കബി൪)   നിെന  റബിെന    മഹതവം നീ സാപി 
കക
 “   അലാഹ അകബ൪ "     എന വാകകള െവറെത ഉരവിടോലാ ,  ധയാനോമാ ഒനമല

  ഈ പറഞതെകാണ അ൪തമാകനത്.   നിങളെട റബിെന റബബിയാതാകന
     അചടകം സാപിെചടകാന ഉതകന പാോയാഗിക പരിപാടികളിോലകള കണ

 മാണ് ഇത്.      അത് ആ റബിെന കലനകളിലെടയം മാ൪ഗ നി൪ോദശങളിലെടയം 
      ഒര ഐശവരയപ൪ണമായ സമഹെത സഷിെചടകക എനതാണ് .അങിെനയാ 
   ണ് അവെന പരമാധികാരം സാപിോകണത്.    അലാെത അലാഹ അകബ൪ എന 

 മനങളിലെടയല .      അങിെന രപെപടന ഒര സമഹതില മനഷയരെട അവകാ 
    ശങള ോചാദികനതിന മമ തെന നലകെപടം.

ّهْر َط َف َبَك  َيا ِث َو "(   വ ഥിയാബക ഫതവഹഹി൪) "    നിെന വസം ശദിയാകക "
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     െപാതവായി ഈ രപതിലള വിവ൪തനമാണ് െചയെപടിടളത്.ഥിയാബ് 

     എനത് ഥൗബ് എന വാകിെന ബഹവചനമാണ് എനതാണ്   ث و ب. ഇതിെന 
  മല അകരങള .    ഇതില നിനാണ് ഥവാബ് َواب) َث )   എന പദം ഉണായിടളത്. 

    തിരിചോപാകക എനതാണ് ഇതിെന അ൪തം.   അറബികള അവരെട വസങള 
    ക് ഥൗബ് എന വിളിചിരന .     അങിെനയാണ് വസം എന അ൪തം വനത്. 

        ദയവെചയ് ഇവിെട ഥിയാബ് എന പദതിന് വസം എന അ൪തം നമെകാന 
 സങലപിച ോനാകാം.     അതിന൪തം നബിയെട വസം അഴക പരണതായിരന 

      എനം അതെകാണാണ് അത വതിയാകാന പറഞത് എനോല വരിക. അങി 
       െന ഒര അ൪തം ഒരികലം സവീകാരയമല .   എനി പവാചകെന ോപാരാടതിന 

      കിടന ഫലം എന അ൪തതിെലടതാല അോദഹതിെന വീകണങളം ധാര 
  ണകളം പരിശദമാകാനാണ് കലികനത്.    തീ൪ചയായം അവ ശി൪കില നിനം 

 മകമാകണെമന സാരം.

ْهُجْر“ َفا َوالّرْجَز   "(  വ൪റജസ ഫഹജ൪)    അഴകകളില നിനം അകന നിലകക

       ഇവിെട പറഞ അഴകം ശാരീരിക അഴകകള എന അ൪തതില െതറായി
വയാഖയാനിചിടണ്.    അലമസമില എന അധയായതിലം ,  അലമദഥഥി൪ എന 

      അധയായതിലം പരിഷരണ പവ൪തനങളെട വയതയസ ോസജകളാണ് ച൪ച
െചയനത്.     ൈദവീക കലപനകളിലധിഷിതമായ അചടകം സാപിെചടകാന ല

         കയം െവച െകാണ നടതന പരിഷരണ തനങള ആണ് അലമസമില എ
  ന അധയായതില വിവരികനത്.     അവ ഒര നായകന െചോയണ തനങളാണ്.

      എനാല സറത് അലമദഥഥിറില സമഹം തിനകളില നിനം സരകിതമാോക
  ണതിെനകറിചാണ് വിവരികനത് .   വ൪റജസ ഫഹജ൪ (  അഴക് അകറക) .ഇതി

     ന൪തം നമെട നബിയെട വസങള െചളിപരണതാെണോനാ ,   അോദഹം പതപ
   പതച കിടകകയാെണോനാ ഒനമല . 

      യഥാ൪ത അവസയിോലക തിരിചോപാകക എോനാ ഒര പദതിയെട യഥാ൪ത 
    ഉദശതിോലകള തിരിച വരോവാ ആണ് ഥവബ(ث و ب )    എനതിെന അ൪തം

       അലാമാ റഷീദ് നഅമാനി അോദഹതിെന ലഗതല ഖ൪ആന എന ഗനതില
ّهْر  َفط َبَك  َيا ِث َو   (  വഥയാബക ഫതവഹഹി൪)    എന ആയതമായി ബനെപട പറ 
യന.  "          ചില ആളകള ഥിയാബ് എന പദം വസം എന അ൪തതിലം മറ ചില 

  ൪ ആലങാരികമായി "സവയം"  (نفس self)   എന അ൪തതിലം പറഞിടണ് 
.      അതായത് നീ സവയം വതിയളവനം പരിശദനം ആയിതീരക.  സവയം നനാ 

 കാനള പതിജെയടകക.   അതാണ് പരമകാരണികന പറയനത്.َلَح من ْف َأ ْد  َق  
َها َدّسى ْد َخاَب مْن  َق َهاو ّكي )  َز        ഖദ് അഫഹ മന സകാഹാ വഖദ് ഗാബ മന ദസാഹ
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ാാ)     സവ യം സംസരണം ോനടിയവന വിജയിച,  അതിെന അടിചമ൪തിയവന 

 പരാജയെപട .      ഈ നഫിെനകറിച തെനയാണ് ഈ അധയായതില ഥൗബ് 
  എന പറഞത് .”
     എലാ അശദികളില നിനം സവനെത ശദിയാകാനം സംസരികവാനമാണ് 

 അലാഹ കലപികനത്.     െവറപിനം അറപിനം കാരണമാകന അഴകകളകാ 
 ണ് രിജസ്   എന പറയക .      ഒര നല മനഷയന എലാ തിനകെളയം  രിജസ് ആയി

      കാണകയം അനസരണോകടിെന അവന െവറകന കാരയമായികാണകയം െച 
യന.        ഈ പറഞ ഒര അവസ നമെട പവാചകനം ഒരികലം ഉണാവകയില. 

     റസലിെന ജീവിതം മറളവ൪ക് മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകനതാണ്.അോദഹതി 
      െന ഉനതമായ വയകിതവം ഉനതമായ സംസാരവം ചിനയം ഉളെകാളനത 

    മാതമല ശാരീരികമായ പരിശദിയം അോദഹം െവളിെപടതം. പരമകാരണികന 
പറയന.

ِثْر“ ْك َت َتْس ُنْن  َتْم َول  "  (   വലാ തംനന തസകഥി൪) “    അധികം ോനടാം എന പതീക
      യില ജനങെള നീ ക൪തവയങളക കീഴില െകാണ വരരത്:   അതായത് നീ ഒ

     രാളക് നിെന ദയവെകാണ ഒര കടമ െചയെകാടത.   അവനില നിനം അതിന 
    ള അനസരണം നീ പതീകികരത്.    ഒരാള ശതവാെണങിലം അെലങിലം അ

     വ൪ക ആവശയമായ കടമ നീ നി൪വഹികക .    ഒരാോളാടം തിരിച നന െചയാന 
ആവശയെപടരത്.       അതയാഗഹം നമില തിരിച നന കിടാനള ആഗഹം ഉണാ 
കം.       ഇങിെന ഒര കാരയം രകിതാകള അവരെട മകോളാട പറഞാെലങിെന 

 യണാകം ,       അതായത് തിരിചകിടാന ോവണിയാണ് നിങളക നന െചയനത് എ 
ന്.       അോപാള പരിശദനായ പവാചകന അോദഹം ഉനതമായ സവഭാവതിെന 

    ഉടമയായിരിെക ഒരികലം അങിെന ആഗഹികിലോലാ?   അോദഹം നന െചയ 
       െകാടകനവരില നിനം തനികള അനസരണം ഒരികലം അോദഹം പതീകി 

കില.

      ഉനത വയകിതവതിെന ഉടമയായ നമെട പവാചകെന െചളിയിലിറകക വഴി
     നമെട വയാഖയാതാകള വായനകാരായ നമളില ദഃഖവം ,  മാനോകടം ഉണാകി 

തീ൪തിരികകയാണ്.  ഇവ൪ "  കഥറത് ْثرة َك "    എനതിന് സമത് എനാണ്
 അ൪തം നലകിയിടളത്. “     ജനങളെട സമത ോനടനതിനോവണി നീ ജനങ 

      െള സോനാഷിപികകോയാ അവ൪കള കടമ െചയെകാടകകോയാ െചയരത്"
  എനാണ് അ൪തം നലിയിരികനത്.   അതാോണാ ൈദവം വിലകിയിരികനത്, 
 എെനാര വഷളതരം!      നമെട പവാചകെന എന് ചിതമാണ് ജനങളക മമി 

  ല നാം ചിതീകരികനത്!
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 സറത അല-  അനആം 128      ാാം വചനതില ജിനകോളാട ോചാദികനത് ഒന 
  ശദിച ോനാക ْنس-: ُتم من  ال َثْر ْك َت ْد اْس َق ْعَشر الجن  َيا َم  (  യാ മഅശറലജിനി 

   ഖദ് ഇസകഥ൪തം മിനല ഇനസി)  “      ഓ ജിന സമഹോമ നിങള മനഷയരില നി
  നം ധാരാളം അധീനെപടതിയിരികന:

  അോപാള സറത അല-   അനആമില "  ഇസകഥറ "   എന പദതിന അധീനതില
     െകാണ വരിക എനാണ് അ൪തെമങില സറത അല-  മദഥഥറില ُنن َتْم َول   

എനതിന്  "تستكثر "     നീ നനിയായിെകാണ് സമത് അധികം ആഗഹികരത്
   എന് എങിെന അ൪തം നലകം?    അോപാള യഥാ൪തതില ഇവിടെത അ൪
       തവം അവ൪ക് നലത് െചയെകാടകോമാള അവെര അധീനരാകി "തിരിച് 

 അനസരണം പതീകികരത്"  എനാണ് .
َفاْصبر“ ّبَك  ِلَر َو " (    വ ലി റബിക ഫസബി൪)    നിെന രകിതാവിന ോവണി ചാഞലയ

 മിലാത മനസളവനാകക
“  ഉറച മനസളവനാകക"     എന കലന ഒന ശദികക .   ഇതിന൪തം നീ നിെന
റബിെന(പരമകാരണികന)   കറിച് സംസാരികോമാള ,  ൈദവീക അചടകെത

       തക൪കാന താലരയം കാണികന ജനങള നിെന എതി൪കാന തയാറാകം. 
         അതെകാണ ആ സമയത് നീ ഉറച മനോസാടകടി പവ൪തികകയം നിെന ര 
       കിതാവിെന അചടകം സാപികക എന ലകയതിനോവണി നീ ോപാരാടക

  യം െചയക . 
      മകളില പറഞ വചനങള താെഴ പറയന കലനകളാണ് കലികനത്.:-

1.     നിെന റബിെന മഹതവം ആശയതിലം പവ൪തിയിലം 
 സാപിെചടകക .  വായയിലെടയള ഉരവിടലില. 

2.       നിെന ചിനകളിലം ആശയതിലം പരിശദമായ ദീന എന ധാരണ
     സകികകയം പവ൪തനങളം ധ൪മവം ശദീകരികകയം െചയക.

3.       ജനങളക് കടമകള െചയെകാടകനത് തിരിച നന പതീകിച െകാ
 ണാവരത് .     അവ൪ തങളക അനസരികനവരായിതീരണം എന ആ

ഗഹതാലമാവരത്.
4.      ഈ പദതികളകോവണി അഭിമഖീകരിോകണി വരന എന പശങളാ

    യാലം ഉറച മനോസാെട മോനാട ോപാകക.
      ഈ വചനങളില പരമകാരണികെന കലനെകാത് നിലെകാളന ഒര പരിഷ

    രണെതകറിചള ഒര ചിതമാണ് വരച കാടനത്.   മൗലാനാ ഉൈബദലാ സിനി
       പരോലാകതിെല വലിയ ശികക് മമ് ഒര െചറിയ ശികെയകറിച വിവരിക 

നണ്.      പരിഷരണം മാതമല ഈ ബകിെന വിഷയം .   അതെകാണ തെന ഉൈബദ 
        ലാ സിനിയെട താെഴ പറയന വചനങളെട വിശദീകരണവം നാം നിങളെട മ 
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“       നമെട വയാഖയാതാകള ഈ വചനങെള പരോലാകവമായി ബനിപിച ോശഷം

 മൗനം പാലിചിരികകയാണ്.        ആ വലിയ ശികക മമ് ഈ ോലാകം ഒര െചറിയ
  ശികെയ അഭിമഖീകരികനതാണ് .   അതാണ് പരിഷരണതിെന കാലഘടം."

        മകളില വിവരിച വചനങളക ോശഷം വിശവാസികെള സംബനിച വിവരിക
  ന വചനമാണ് വരനത്,  സറത് അല-    മദഥഥിറില ആ വിശവാസികള സവ൪ഗ

  തില താമസിചെകാണ ോചാദികന
ِفي َسقر  َلككم  ْلمْجرمين َما َس ُلون من ا َتَساء َي ّناٍت  ِفى َج  (   ഫീ ജനാതിന യത

      സാഅലന മിനലമജിമീന മാ സലകകം ഫീ സഖ൪)   അവ൪ ോതാടങളില െവച്
      അകമികെളകറിച ോചാദികം നിങള എനെകാണാണ് ഈ ശികക് വിോധയ 

 രായത് ?     കറവാളികള അോപാള പറഞ ّلين. ْلمص َنُك ِمن ا َلْم  ُلوا  َقا  (  ഖാല ലം 
  നക മിനല മസവലീന)    ഞങള മസവലീങളില ആയിതീ൪നില .

       ഇതിന൪തം ആ അകമികള മസവലികളായിതീ൪നില എന ഒര കറെമ െചയി 
  െടാള എനോല .     ഇോപാള നിങള സവയം തീരമാനികക .  ഫോറാവ െകാലെപടത്

   നമസരികാതതിെന ഒറ കാരണതാലാോണാ? .   അെലങില ഇസായീലയെര അടി 
   മതവതിെന ചങലകളില തളചതിെന ോപരിലായിരനോവാ? ഖൈറശികളായ 

   അറബ് ോഗാതവ൪കാരെട കറം നമസരികാതതാോണാ?   അതല അവരെട ഏ 
  കാധിപതയ വയവസിതി നിലനി൪തിയതാോണാ?   പവാചകനായ ഈസാ ോറാമന 

     സാമാജയതിെനതിരില വിപവം നയിചത് അവ൪ നമസരികാതതിെന ോപരിലാ 
യിരനോവാ?      അതല അവ൪ ജദമതോനതാകനാരമായി ഗഢാോലാചന നടതി ജ 

    ദരനാരായ െപാതജനങെള അടിമകളാകി െവചതാോണാ കാരണം? ചിനികക 
.       ഇങിെന ോലാകത വന അകമികെളാെക ഈ ോലാകതാെണങിലം ,പരോലാക

      താെണങിലം ശികികെപടനത് ഇനെത ആചാര നമസാരം നമസരികാത
 തിെന ോപരിലാോണാ?     ൈദവീക വയവസിെയ പ൪ണമായം പിനട൪ന ജീവികാ 

       ത ചില നമസരികനവരം ശികക് വിധായരാകം എനോല ഇന പറയെപടന 
ത്.

    അടത ഖ൪ആനിക വചനങള മസവലികളലാതവെരകറിച് വിവരികന.
ِكين“ ْلِمْس ِعُم ا ْط ُن َنُك  َلْم  َو  " (    വലം നക നതവ്ഇമല മിസീന)മസാകീനകളകള

    ആഹാരം ഞങള ഏ൪പാട് െചയില ِئِضين. ْلَخا َع ا َنُخوُض َم ّنا  ُك َو "(  വകനാ നഗള
 മഅല ഗായിളീന)       ഞങള ജനങളമായി ഉപോയാഗശനയമായ ച൪ചകളില മഴ

കിയിരികകയായിരന.ّدين َيوم ال ِب ّذُب  َك ُن ّنا  ُك َو "(     വ കനാ നകദിബ ബി യൗമിദീ
ന)   യൗമദീനിെന ഞങള തളികളയകയായിരന. ْنفعهم َت َفَما  َيِقين  ْل َنا ا َأت ّتى  َح
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ِفعين َفاعة الّشا )" َش    ഹതാ അതാനല യഖീന ,   ഫമാ തനഫഉഹം ശഫാഅത
അശാഫിഈന)-   അനിവാരയമായത് വനിടകടി .  അങിെനയളവ൪ക് ശപാ൪ശക 

    രെട ശപാ൪ശെയാനം ഫലം െചയനില .
       ൈദവതിെന ശപാ൪ശകള ഒനം ഫലം െചയാതതോപാെല ഈ ഭൗതിക ോലാക

     െത സ൪കാറകളകം അവിടെത ഭരണക൪താകളെകതിരില ചാരപവ൪ 
         തനങള നടതന ആളകളക അവ൪ െചയന ഈ കറങളക ഒര ശപാ൪ ശ 

   യം ഫലം െചയില .      അതരം ആളകെള ോനെര ജയിലിോലക് അയകകയാണ് പ 
തിവ്.   അതിനോശഷം അലാഹ പറയന.
ِرِضين“ ْع ِكرة ُم ْذ ّت َعِن ال ُهم  َل َفَما  " (    ഫമാ ലഹം അനിതദകിറതി മഅരിളീന)എ

     നിട് ൈദവീകമായ ഓ൪മെപടതലകളില നിനം അവ൪ പിനിരിഞോപാകാന 
   ള കാരണം എനാണ് .

    അടത വചനങള അവിശവാസികളെട അവസ വിവരികന.  അവ൪ ഖ൪ആനില 
      നിനം കഴതകള സിംഹെത കണ് ഭയോനാടനതോപാെല തിരിോഞാടന എന 

വിവരികന.      അവരിെല ഓോരാരതരം െവോവെറ ഏടകള ലഭികാനാണ് ആഗ 
  ഹികനത് എനം പറയന.      അവരെട അനിമ വിധി അവ൪ ഭയകനില എന 

വിവരികന
ِإّل ان يشاءالله ُكُرون  ْذ َي َوَما  َفمن َشاء ذكره   ِكرة  ْذ َت ّنُه  ِإ "(  ഇനഹ തസിറതന,ഫ

     മനശാഅ ദകറഹ വമാ യദകറന ഇലാ അനയശാഅലാഹ)-  തീ൪ചയായം ,ആര് 
      ശാസനക് തയാറാകാന ആഗഹികനോവാ അവ൪കള ഒര ശാസനയാണ് ഇത്.

      പെക അതിെന ോനടം അലാഹ ആഗഹികനവ൪ക മാതമാണ് ْهُل“  " َأ ُهو 
ْغِفرة ْلم ْهل ا َوأ َوى  ْق ّت )"ال         ഹവ അഹ് ലതഖ് വാ വ അഹ് ലല മഗഫിറത്) അവ 

    രാണ് തഖ് വയെട ആളകള .    അവരാണ് മഗഫിറയെട ആളകള . 

      ോനാക ഈ അധയായം മഴവന ആെരയാണ് മസവലികെളന വിളിചത്.   ഇത് പരി
   ഷരണെതകറിച് വിവരികന അധയായമാണ് .   ഈ അധയായതിെന ആെകത

    ക പരിഷരണതിനോവണിയള ോപാരാടെതകറിച വിവരികലാണ് . ആശയപര
    മായ അധയാപനങളാണ് ഇത് ൈകകാരയം െചയനത്.     ഒരാള മസവലീ അല എന

  പറയാനള കാരണങള വിവരികന.     അവ൪ മസാകീനകളെട ആഹാരം ഏ൪
  പാടാകി െകാടകില .      ഒര മാറം െകാണവരാനള ഉതരവാദിതം അവ൪ ഏെറട

 കില .  ഐശവരയപ൪ണവം ,    മാതകാപരവമായ ഒര സമഹെത പനഃസഷിെചടകാ 
      നള പരിശമങളില അവ൪ പങ ോചരില .    ഈ അധയായെത പാരമരയ നമസാ 

      രവമായി ബനെപടതക എന പറയനത് ഖ൪ആനിോനാട കാണികന ഏറവം
  വലിയ അനീതിയാണ് .
      സവയം ആശവാസം കെണതാനള വയകിപരമായ ഒര പവ൪തിയാണ് നമസാ 

രം.      ഖ൪ആനിക സവലാതിെന നമസാരമായി െതറായി വയാഖയാനികക എനത്
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   ഏറവം അനോയാജയമലാത കാരയമാണ് .    സവലാതിന പകരം നമസാരമാണ് െചയ

     നെതങില സവലാതിെന സാപനതിലെട ോനോടണ ലകയം എെനോനകമായി
 നഷെപടതലാകം ഫലം.ഏകാധിപതയവം,   അടിമതവതിെന ചങലകളം ഒരിക 

      ലം മനഷയരില നിനം നീകം െചയാന കഴിയില .   സമാധാനവം സരകയം ഒരി
  കലം പനഃസാപികെപടില .    ഈ ോലാകം ഭീകരതയെടയം ൈപശാചികതയെട 

      യം താവളമായി മാറം .
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      സവലാത് എന പദം മെറാര പദോതാട ോച൪തെകാണ്

    സവലാത് എന വിഷയം അതിെന അവസാനതിെലതിയിരികകയാണ്.സവലാ
        ത് എന പദം മെറാര പദോതാട ോച൪തപറയന സലങള കടി വിശദീകരി

ോകണതണ്.        ോച൪തെകാണ സവലാത് എന പദം വന സലങളെട പടിക ആ
 ദയം ോച൪കാം.

 രണാമന  (  مَخاطب  ) ,  ഏകവചനം  ,   പലിംഗം  

 അധയായം "അതൗബ"  വചനം 103
 അധയായം "ഹദ്"     വചനം 87
  അധയായം "  ബനീ ഇസാഈല"  വചനം 110

 മനാമന  (  َغائب  ),   ദവിവചനം  ,  പലിംഗം  .  

 അധയായം "ന൪"    വചനം 41

 മനാമന  (  َغائب  ),   ബഹവചനം  ,  പലിംഗം  

    അധയായം അല അനആം വചനം 21
 അധയായം അല-   അനഫാല വചനം 35
 അധയായം അല-   മഅമിനന വചനം 2, 9.

 ഒനാമന  (  َكلم َت   ഏകവചനം  ,   പലിംഗം   ,(  ُم

അധയായം    അനആം വചനം 163

 രണാമന  (  مَخاطب  ) ,  ഏകവചനം  ,   പലിംഗം  

 സവലാതക ُتَك) -(َصلو  നിെന "  സവലാത് "    അധയായം അതൗബ വചനം 103 ല
  പരമ കാരണികന പറയന:
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“         ഗദ് മിന അംവാലിഹിം സവദഖതന തതവഹഹിറഹം വതസകീഹിം ബിഹാ വസവലി അൈലഹിം,  ഇന സവ 
  ലാതക സകനന ലഹം"

“      അവരെട സമതില നിനം സവദഖാത് സവീകരികക ,  അതെകാണ് അവെര 
    സംസരികകയം വള൪തിെകാണവരികയം അവെര ോപാതാഹിപികകയം െച

 യക .        തീ൪ചയായം നിെന ോപാതാഹനം അവ൪െകാര ആശവാസമാണ് .ൈദവം
 അറിവളവനം ,  ോകളകനവനമാണ് .”

       ഈ വചനതിലം ഒര വിദരമായ അ൪തതില ോപാലം നമസാരം പതിപാദിചി
ടില. ص ل و      എന മല അകരങളെട കലനകിയയാണ് സവലി എനളത്.ഒരാ 

  െള പിനാങക ,    ോപാതാഹിപികക എെനാെകയാണ് ഇതിെന അ൪തം.ഇവി
    െട നമസാരം സംസാര വിഷയോമ അല.

     ബാകിയള രണ വചനങളില ഒന അധയായം "  ഹദ് "  വചനം 87  ഉം ,അധയായം
"  ബനീ ഇസായില"  വചനം 110   ഉം ആണ് .      ഇവ രണം നമള പഠിച കഴിഞ .

 മനാമന  ,  ഏകവചനം  ,   പലിംഗം  

സവലാതഹ: (صلوته)- "   അവെന സവലാത് "
 അധയായം "ന൪"  വചനം 41    ല പരമകാരണികന പറയന .

“            അലം തറ അനലാഹ യസബിഹ ലഹ മന ഫിസമാവാതി വല അ൪ളി വതയറ സവാഫഫാതിന കലന 
         ഖദ് അലിമ സവലാതബ തസബീഹഹ വലാഹ അലീമന ബിമാ യഫ്അലന "

“  ആകാശങളിലം ,  ഭമിയിലളവരം ,   പകികള അണിയായിെകാണം ,ൈദവതി
 െന "  തസബീഹ് "   െചയനെവന് നീ അറിഞിടിോല?   ൈദവം സ൪വ ജനനാ 

     യിരിെക എലാവരം തങളെട സവലാതം തസബീഹം അറിഞകഴിഞിരിക 
ന,”
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     ഈ വചനം നാം നലവണം പരിഗണികണം .  തസബീഹിെനയം സവലാതിെന 
  യം വിശദീകരണവം ,  അ൪തവം ,     ഒന െചറതായി ശദിചാല തെന കാരയങള

 വളെര വയകമാകം,        ഈ വചനതില വന ചില കാരയങള ോനെര െചാെവ ഒന
ശദികക
1)  ഒനാതായി ,  മനഷയോരാട "   …നിങള കാണനിോല ..”   എന പറയന .അതിന൪
        തം ദിവോസന അവന നിരീകികന കാരയമാണ് അെതനാണ്.  ഈ പകികള
          െടയം മഗങളെടയം തസബീഹം സവലാതം നമെട സിരം നിരീകണതില
     ല എനലോലാ?     അങിെനയായിരനെവങില നിങള കാണനിോല എന പറ
     യനതിന അ൪തമിലോലാ?

2)  രണാമതായി ,    ഈ പപഞതില എെനാെകയോണാ അവെയലാം 
 ൈദവതിന് അനസരിചെകാണിരികന.   അവന ോവണിയള ോപാരാടതി 

ലാണ്.  പകികള കടമായം(  വതയറ സവാഫഫാതിന).   ഇവിെട ഒര കാരയം
           വയകമാണ് അതായത് ആ പകികള വരികളക ോശഷം വരികളായിടാണ് എ
     നളത് .   ഇവെയ "      മന ഫിസമാവാതി വ ല അ൪ളി "    എനതില നിനം പ
      ോതയകം എടത പറഞിടണ്.     അവയെട പോതയകമായ ഗണങളം എനാണ് എ
     നം ,      അവെയ പോതയകം വിവരിചത് എനാണ് എനളതമാണ് നി൪ോദശികാ
    നളത്.
3)     എലാ ജീവ ജാലങളകം അവയെട സവലാതം,   തസബീഹം നനായി അറി 
      യാെമനാണ് പറയനത്.     അതിന൪തം എലാ ജീവികളകം അവയെട ൈദവീ
        ക കലപനകെളകറിച് അറിയാെമനാണ് .   അവ അതിനോവണിയാണ് നിശ
     യികെപടിടളത്.    ൈദവീക കലപനകളകനസരിച് എനാണ് പവ൪തിോക
        ണത് എന അറിവ് അവകണ്.     പോതയകിച് വരിയില നിലകന ആ പകി
     കളക്.
4)      ഈ തസബീഹം സവലാതം ൈദവതിനം അറിയാവനതാണ് .

      ഒന െചറതായി ചിനിചാല തെന സവലാതിെനയം തസബീഹിെനയം അ൪തം 
 എനാെണന വയകമാകം.  അതായത് ,    ോപാരാടതിന സമാനമായ ഒര സംഗതി 

  യാണ് തസബീഹ് ,      സവലാത് എനാല താന എെനാര ജീവിത ലകയതിനോവ
   ണിയാണ് ോപാരരാടനത് എനതമാണ് .     അലാെത ഇവിെട നമസാരം എന അ൪
    തതിന വിദര സാധയതോപാലം ഇല .

 മനാമന  (  َغائب  ),   ബഹവചനം  ,  പലിംഗം  
സവലാതിഹിം  (ِتهم അവരെട   -(صلو സവലാത്

  അധയായം "അല-അനആമി"   ല 92    ാാം വചനതില പരമകാരണികന പറയന
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“          വഹാദാ കിതാബന അനസലനാഹ മബാറകന മസവദിഖലദീ ൈബന യൈദഹി വലി തനദിറ ഉമലഖറാ
          വമനഹൗലഹാ വലദീന യഅമിനന ബില ആഖിറതി യഅമിനന ബിഹീ വഹം അലാ സവലാതിഹിം 

 യഹാഫിളന "

“       ഇതം നാം ഇറകിയതം അനഗഹിചതം അതിെന മമിലളതിെന സതയമാകന 
           തം നീ അത മോഖന ഉമല ഖറെയയം അതിെന ചറപാടമള ജനങെളയം മന

   റിയിപ നലകനതിനോവണിയമള ഒര ഗനമാകന.   അനിമ ജീവിതതില വി
 ശവസികനവരം ,     തങളെട സവലാത് സംരകികകയം െചയനതായ ഏെതാരാ 

  ളം ഇതില വിശവസികന.”

       ഈ വചനതിലം നമസാരം കണപിടികാനള ഒര മാ൪ഗവം ഇല .ഇവിടെത 
    അടിസാന വിഷയം തെന അല -  കിതാബ് ആണ്.   അതായത് ൈദവീക കലപന 

കളാണ്.  ആദയമായി അല-   കിതാബ് അനഗഹതിനം സതയെപടതാനമാെണന
പറയന.       പിനീട് ഖ൪ആനിെന ലകയം ഉമല ഖറയെടയം ചറപാടമള പാമാണി

      മാ൪ക് അവരെട ഏകാധിപതയതിെനതിരില താകീത െചയാനാണ് എന പറ 
യന.     മഅമിന ഖ൪ആനില വിശവാസിയായി നിലനിലകനോതാെടാപം ആഖിറ

 തിലം വിശവസികന.      ഈ ജനങള അവരെട സവലാത് സംരകികകയം െച
 യം .        അവ൪ ഖ൪ആനിെന അതായത് ൈദവീക കലപനകെള തങളെട കലപന

 യായി സവീകരികന.    അടത പടി അത് നടപാകന.   അവ൪ നമസാരികാന തട
 ങകയല െചയക.        ഖ൪ആന എന് െചയണ എന് െചയണം എന കലപനകന

  സരിച് അവ൪ പവ൪തികം.      ഒര ബക് മനസിലാകിയിട് അതനസരിച് പവ൪
      തിചിടിെലങില അതിെല അധയാപനങള പാഴായി ോപാവകയാണ് െചയക .

 അധയായം  "  അല  -  അനഫാല  "    വചനം  35  
 ഇവിെട        നമെട പവാചകെന സമഹതിെന സവലാത് ആണ് പറയനത്.ഈ

   ജനങളെട സവഭാവമാണ് ഇവിെട വിവരികനത്.   അവ൪ ആരാധനെയ അ൪തമി 
    ലാത കരചിലകളം അടഹാസങളമായിടാണ് അവ൪ എടതിടളത്. പരമകാര 
  ണികന പറയന
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“       വമാകാന സവലാതഹം ഇനദല ൈബതി ഇലാ മകാഅന വതസദിയതന,    ഫദഖല അദാബ ബിമാ കന
  തം തകഫറന "

“  ആ അല-      ൈബതിനരികില അവരെട സവലാത് അടഹസികലം കരചിലം,ച
    ളമിടലം പതിധവനി ഉണാകലമലാെത മെറാനമായിരനില .  അതിനാല നിങള

     നിോഷധികളായിതീ൪നത കാരണം ആ ശിക രചികവീന "
    ഇവിെട അവിശവാസികള എനാണ് നിോഷധികനത് ?   തീ൪ചയായം അവ൪ ൈദ

  വീക കലപനകളാണ് നിോഷധികനത്.  നീതിയം ,  നിയമാനസതമായ െപരമാറ
 ങളം പവ൪തികാനം,   മനഷയാവകാശങള തിരിചെകാണവരാനമാണ് അവോരാ

 ട കലപിചത്.     അവ൪ അവ പ൪ണമായം തളികളയകയാണ് െചയത്. അോതാെടാ
     പം പാരമരയ ആരാധനെയ അനിമമായി സവീകരികകകയം െചയ.  ൈദവെത പീ

 തിെപടതാന "   മകാഅന വ തസദിയോതാ"    ടകടിയ പാരമരയ ആരാധന കണപി 
 ടികകയം െചയ.     അതായത് ഉപോയാഗ ശനയമായ നിലവിളിയം ആവ൪തിചള

 അടഹാസങളം .
      അതിന വിരദമായിെകാണ് ഖ൪ആന മഅമിനകോളാട ആവശയെപടനത് സമയ 

  ബനിതമായിെകാണ് നീതി നടപാകാനം,  നലത് പവ൪തികാനം,മസാകീനക
 ളെടയം ,   യതീമകളെടയം അവകാശങള പനഃസാപികാനം,ഐശവരയപ൪ണവം

    മാതകാപരവമായ ഒര സമഹെത വാ൪െതടകാനമാണ് .   ഖ൪ആനിെല ഓോരാ
      ോപജിലം നാം കാണന സവലാത് ഇതാണ് .    ഇതിന വിരദമായി നമസാരതി

      െന ഒര വിശദീകരണവം ഖ൪ആനില നിന ലഭികകയില .  നാം ഖ൪ആനിെല 
   സവലാതിെന ആെക മാറിമറിചിരികകയാണ് .   ഇവിെട അവിശവാസികളെട സവലാ 

  താണ് വിവരിചിരികനത് .    മഅമിനകളെട സവലാത് പറഞിടില .

   അധയായം അലമഅമിനന വചനം  2, 9 .  
  രണാമെത വചനതില സവലാതിഹിം   എ       ന ഒര പദം നമക കാണാന കഴി 

യം.    സവലാത് എന പദം ഏകവചനവം,  ഹം  മനാമെന(غائب)സചിപികനതം
ബഹവചനവം,  പലിംഗവം ,  സ൪വനാമവമാണ് .   എനാല വചനം 9  ല സവലാതി 
     െന ബഹവചനമായി സവലവാത് എന പദം വനിടളത്. ബഹവചനവം,പലിംഗ 
വം,       മനാമെന സചിപികന സ൪വനാമം അതിോനാെടാപം ോച൪ന വനിടണ് .
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 വചനം 1 മതല11    വെര മഅമിനകെളകറിചള പശംസയം ,മലയനി൪ണയവമാണ്

വിവരികനത്.     രണാമെത വചനതില പരമകാരണികന പറയനത് "അലദീന
   ഹം ഫീ സവലാതിഹിം ഗാശിഊന"     ഈ മഅമിനകള അവരെട സവലാതില ഗാ

 ശിഈങള ആയിരികം.    ഒമതാമെത വചനതില പരമകാരണികന പറയനത്
 “    വലദീനഹം അലാ സവലവാതിഹിം യഹാഫിളന"   മഅമിനകള അവരെട സവലാ 

   തകള കാത സകികനവരാണ് .

    രണാമെത വചനതില മഅമിനകളെട പവ൪തനങെളകറിചാണ് വിവരിക 
നത്.    അവ൪ അവരെട സവലാതില ശദെചലതനവരായിരികം.ഒമതാമെത

   വചനതില അവ൪ അവരെട സവലാതകളെടോമല(صلوات)കാവലകാരായിരി 
  കം എനമാണ് .     ആദയെത വചനതില മഅമിനകളെട സവനം സവലാതിെനക

 റിചാണ് വിവരികനത്.     അതായത് അവരെട സവലാതില അവ൪ ശദെചലത 
 നവരായിരികം .   ഒമതാമെത വചനതില "  അലാ സവലവാതിഹിം"(َعلى

ِتهم َوا . (صل    അതിന൪തം സമഹതിെനോമലള സവലാതാണ് വിരികനത്.അതാ
     യത് അവരില ഒരാള മെറാരാളെട സവലാതിെനോമല കാവലകാരായിതീരക 

 യം .       അവ൪ തങളെട മഅമിനകളായ സോഹാദരങെള ശരിയായ ദിശയിോലക ന
    യികനതിനോവണി അവരെട ോമല കാവലളവരായിരികകയം െചയം.

 അധയായം  "  അല  -   മആരിജ്  "   വചനം  23,24 .  
  ഈ അധയായതിലം ,      അലമഅമിനന എന അധയായതിെല അോത രീതി തെന

  യാണ് ഉപോയാരിചിടളത്.       പെക സവലാത് എന പദതിെന ബഹവചനം ഉ
  പോയാഗിചിടില എന മാതം. "സവലാതിഹിം"     എന കടി ഘടിപികെപട പ 

    ദം മാതെമ ഈ വചനങളില വനിെടാള.
 വചനം 23   ല പരമകാരണികന പറയന.

“     അലദീന ഹം അലാ സവലാതിഹിം ദാഇമന "
“       അവ൪ അവരെട സവലാതില സദാ ഉറച ോപാകനവരാണ് "

  അതോപാെല വചനം 34    ല പരമകാരണികന പറയന

“വ     ലദീന അലാ സവലാതിഹിം യഹാഫിളന "

       അവ൪ അവരെട സവലാതിെനോമല കാത സകികകയം െചയനവരാണ് "
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23    ാാമെത വചനതിലം 35    ാാമെത വചനതിലം മസവലികളെട ഗണങളാണ്
വിവരികനത്.   മസവലീന      എന തലെകടിന താെഴ ഈ രണ ആയതകളം 

 നാം വിവരിചിടണ്.        സവലാത് എന ഒര ധാരണ മാതമല സവലാതിെന സാപ
      നവം നമെട മനസിോലക വയകമായി കടന വരന .


 ഒനാമന  (  മതകലിം  ) ,    ഏകവചനം  ,   പലിംഗം  .  

 സവലാതീ ِتى) (َصل
 അധയായം അല  -    അനആം വചനം  162  

     പരമകാരണികന അവെന പവാചകോനാട ഇങിെന പഖയാപികാന പറയന:
“   എെന സവലാത് ,   എെന നസ് ,   എെന ജീവിതവം ,   എെന മരണവം ,  ഈ പപ 

 ഞതിെന രകിതാവിനാകന.    പസത വചനം ഒന ോനാക

          ഖല ഇന സവലാതീ വനസീ വമഹ് യായ വമമാതീ ലിലാഹി റബില ആലമീന "

“        നീ പറയക തീ൪ചയായം എെന സവലാതം എെന രീതിയം ,  എെന ജീവിതവം,
     എെന മരണവെമലാം ഈ പപഞതിെന രകിതാവായ അലാഹവിനാകന.”
       ഇവിെട സവലാതിെന നമസാരം എന അ൪തതിെലടതാല അോപാള എനാ 

  ണ്  നസ് ക് .      കാരണം നസ് പാരമരയ ആരാധനകള എന അ൪തമാണോലാ
നലകിയിടളത്.        മകളിെല വചനങള നാം ഒന പരിോശാധിചാല ഈ വചന തി 

      ല നാല് നിബനനകള പറഞതായി നമക കാണാന സാധികം. പരമകാരണി
 കന പറയന.

“ഖല            ഇനനീ ഹദാനീ റബീ ഇലാ സവിറാതിന മസഖീം ദീനന ഖയിമന മിലത ഇബാഹീമ ഹനീഫന വ
    മാ കാന മിനല മശരികീന "

“  നീ പറയക ,    തീ൪ചയായം എെന  റബ്      എെന ഏറവം െചാവായ ദീന് എന നി
   ലകള ഒര ോന൪മാ൪ഗതിോലക നയിചിരികന.  അതായത് പങോച൪കനവരി

     ലെപടാെത ോനെര നിനവനായ ഇബാഹീമിെന മാ൪ഗതിോലക് "  നാം പഠിച 
    െകാണിരികനവചനം ഈ വചനതിന ോശഷമാണ് അവതരിപിചിരികനത്.പ

      വചാകോനാട് തെന ദീന എനാെണന പഖയപികാനാണ് പറയനത് .അതിന൪
    തം സവലാത് തെനയാണ് അോദഹതിെന "ദീനലഖയിം".   ഈ ദീനലഖയിം ര

   പെപടതിെയടകനതം പരിഷരിെചടകനതമായ സവഭാവവം രീതികളമാണ്
 നസ് ക്  എനതെകാണ് അ൪തമാകനത്.
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ല     ص ل و             നിനള കിയകള  
           ഖ൪ആനില ഈ പദതിലനിനം വന എലാ വാകകളംനമെട ച൪ചയെട 

   കീഴില െകാണവരനതിന ോവണി എന    ص ل و മലഅകരങളില നിനം വന 
      കിയകള ഏെതലാം ആെണന ോവ൪തിരിച് പഠികല നമക അതയാവശയമാണ്. 

      എനിട ോവണം ഈ പദങള എവിെടെയലാം ഉപോയാഗിചിടെണന പരിോശാധി 
 കാന .        എങിെല ഒര പഠിതാവിന അയാളെട ഭാവിയിലള ോജാലികള സഗമമാ 

വകയള.       ഈ ധാതവില നിനം വന കിയകളാണ് താെഴ പറയനവ:-

ُيصلى    ,സവലാ  صلى    യസവലീ,        ُيصلون  യസവലന,  ُيصلوا  
യസവല,
.തസവലി  تصل       ,സവല صلوا    ,സവലി صل  

എന         ص ل و        ധാതവില നിനം വന കിയകളം നാമങളം നാം മമ് വിശ 
  ദീകരിചതില നിനം "      ഏെതങിലം ഒനിെനോയാ ഒരാളെടോയാ പിറെക ോപാകന 

തിനാണ്"     ഈപദം ഉപോയാഗികക എന ആശയം ഗഹിചിടണായിരികം.നാം 
      ൈദവീക കലപനകളെട പിറെകയാണ് ോപാകനെതങില അത നാം വിശദീകരിച 

കഴിഞ.       അതെകാണ തെന സവലാത് എന പദതിെന വയവസകള അംഗീക 
    രിപികക എനതല നാം ഇവിെട െചയനത്.   മറിച് എന   ص ل و ധാതവില നി 

      നം ലഭികന പദങെളകറിചള ച൪ചയാണ് നാം ഉോദശികനത്.
           ഉദാഹരണതിന ഒര ൈസനികെന കറിച മലയാളതില നാം ഒര പസകം എ 

   ഴതകയാെണങില ഒര സലത് "  ഉണ "    എന വനിടെണങില അത " “bullet” 
 എന അ൪തതിലായിരികം.    “  പെക ഇോത പസകതില തെന അയാള തെന 

       വീടിോലക തിരിച ോപായി തെന മകന ഒര ഉണ നലകി"   എന പറഞാല അ 
    തിന൪തം ബളറ് നലകി എനലലോലാ വരിക.വതതിോലാ,  വടതിോലാ ഒെകയ 

       ള ഒര വസ സമാനമായി െകാടതതാണ് എന നമക് മനസിലാകാം.ഇയാള 
    ഒര ഓപോറഷന നടതി എന പറഞാലം,     ഒര ോഡാക൪ ഓപോറഷന നടതി എ 
 ന പറഞാലം,      ഒര ോപാലീസ് ഓപോറഷന നടതി എന പറഞാലം,  ഒര െമകാ 

        നിക് ഓപോറഷന നടതി എന പറഞാലം ഒോര അ൪തതിനല എന നമക 
അറിയാമോലാ?   പദം ഓപോറഷന തനയാെണങിലം
           ഇവിെട നാം സവലാത് എന വാകിെനകറിചല ച൪ച നടതനത്.പിെന 

 ോയാ എനതില     ص ل و നിനം ഉരതിരഞണായ കിയയാണ് പരിഗണികന 
ത്."   പിറെക നടകക "     എനതാണ് ഈ പദതിെന അടിസാന അ൪തം. നമക 

    സവലാ എന പദെതകറിച് ച൪ച െചയാം.
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              സവലാ എന കിയ മനാമെന സചിപികന പദമാണ്.    ഏകവചനമാണ് പ

ലിംഗമാണ്.      ഈ കിയ ഖ൪ആനില മന സലങളില വനിടണ്.  സറതല ഖിയാ 
  മ നമ൪ 31,  സറത് അല-   അഅലാ നമ൪ 15,  സറത അല-   അലഖ് നമ൪ 10,

          ഇതില ആദയെത സാഹചരയമായ സറത അല-    ഖിയാമയില അലാഹ പറ 
യന.
ّلى         َو َت َو ّذَب   َك ِكْن  َل َو ّلى   َول َص َق  ّد َل َص َف
"             ഫലാ സവദഖ വലാ സവലാ വലാകിന കദബ വ തവലാ"
  “      അവന വിശവസിചതമില പിനട൪നതമില പെക അവന കളവാകകയംപിനി 

 രിഞോപാകകയം െചയ"

        ഇവിെട ഒര വയകി എങിെനയാണ് ൈദവീക കലപനകോളാട െപറമാറനത്
 എനാണ് വയകമാകനത്.     അതായത് അവന ൈദവീക കലപനകളിലം നി൪ോദശ 

      ങളിലം വിശവസികോയാ പിനടരകോയാെചയനില എന മാതമല അവന അവ 
       െയ കളവാകകയം അവയില നിന മഖം തിരിച പിനിരിയകയം െചയന.ഇവി 

    െട ഒര കാരയം പോതയകം ശദികണം.     അതായത് സവലാ എനതിെന അ൪തം 
 നമസരികക എനതല.      നമസാരം എന അ൪തംവരാന ഇവിെട ഒര സാഹചരയ 

  വം ഇല.       കാരണം അലാഹ ഇവിെട രണ വിപരീത പദങളാണ് ഉപോയാഗിചിട 
       ളത് അലാഹ അവെന ഗനതിെന ആശയം സംരകികാന പല മാ൪ഗങളം 

സവീകരിചിടണ്.       അതിെല ഒര മാ൪ഗമാണ് വിപരീത പദങള ഒോര വചനതില 
  തെന പോയാഗികക എനത്.

             പരമ കാരണികന ഇവിെട സവലാ എന പദതിെന ശരിയായ അ൪തം വിവ 
രികന.        സവദഖ എന പദതിെന വിപരീത പദമായിടാണ് കദബ എന അലാഹ 
പറഞിരികനത്.     അതാണ് അവന വിശവസികകയം ശരിെവകകയമല മറിച് 

      അവന കളവാകകയം നിോഷധികകയമാണ് െചയക എന പറഞതില നിനം 
വയകമാകനത്.      ഖ൪ആന മഴവന നാം പരിോശാധിചാല നമക് മനസിലാകനത് 

       കദബ എന പറഞാല സാധാരണ സംസാരങെള കളവാ കനതിനല .മറിച് 
      ൈദവീക കലപനകെള കളവാകകയം നിോഷധികകയം െചയനതിനാണ് ഉപ 

ോയാഗിചിടളത്.      ഒര മനഷയന ൈദവീക കലപനകെള വിശവസികകയല കളവാ 
    കകയാണ് െചയക എനാണ് ഇവിെട പറഞത്.

        അോപാള "സവദഖ"   എനതിന വിപരീതമായിടാണ് "  കദബ "  എന പറഞിട
  ളത് അതോപാെല "സവലാ"   എനതിന വിപരീതമായിടാണ് "  തവലാ "  എന ഉപ

ോയാഗിചിടളത്."തവലാ"     എന പറഞാല മഖം തിരികകയം പിനിരിഞോപാ
 കകയം െചയക.      ഈ വാചകം ഇവിെട പറഞതില നിനം "  സവലാ "  എന പറ
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      ഞതെകാണ അ൪തമാകനത് ഒനിെന പിറെക ോപാകക എനളതാണ് "തവ 

 ലാ "     എന പറഞാല തിരിഞോപാകക എനമാണ് അ൪തം.   ഒന കടി വയകമാ 
      കിയാല നിരനരമായി ൈദവീക കലപനകളെട പിറെക ോപാകക അതാണസവലാ 

.       അവയില നിനം മഖം തിരിച് പിനിരിഞ ോപാകകയാണ് " ”തവലാ .  അലാെത 
 ആചാര നമസാരമല.

           ഇനി രണാമെത വചനമായ അല അഅലാ15,   ല പരമകാരണികന പറയന 
ّلى. َفَص ّبه  َكَر اْسَم َر َذ َو  (        വ ദകറ ഇസ റബിഹീ ഫ സവലാ)    ഈ വചനം ഒന പരിോശാധി 
കാം. 
                ഒര പശസനായ വയകിയെട നാമം നാം പറഞാല െപെടന ആ വയകിയ 

    െട വയകിതവം നമെട മനില െവളിവാകന.  അയാളെട ശീലങള, പകടനങള 
,  സവഭാവങള എനിവ..    ഉദാഹരണതിന് ഗാനിജിെയകറിച് നാം പറയോമാള 

      അോദഹതിെന ോവഷം കണട കയിെലാര വടി അോദഹതിെന ോതാളമണ്. െചര 
പ്.       പിെന അോദഹതിെന ഏറവം വലിയ പോതയകതയായ ഇനയക സവാതനയം 

 വാങി തനത്.      ഇങിെന ധാരാളം കാരയങള നമെട മനസിോലക ഓ൪മവര 
ന.       പിനീട് അോദഹതിെന ോപര പറയാെത വിോശഷണംപറഞാല തെന നാം 

   വിധികന അത് മഹാതാ ഗാനിയാെണന്.
          ഇതിോനാട സമാനമായിടതെനയാണ് നാം ഈ പപഞതിെന നാഥെന നാം 
വിളികനതം.    അലാഹ എനാണോലാ നാം വിളികനത്.  യഥാ൪തതില സഷാ 

    വ് നമെട വിശദീകരങളെകലാം എതോയാ അകെലയാണ്.  അതാണ് അവന 
 അവെനകറിച് പറഞത്.ْبَصار َل ُكُه ا ِر ْد ُي ) ل    ലാ യദ് രികഹ അല അബസവാ൪) അതാ 

   യത് അവെന ബദിെകാണ് ചിനിചതെകാോണാ,   കണിെന കാഴ െകാോണാകാണാ 
 ന കഴിയില.    അവെന അസിതവെതകറിചള ചിലധാരണകളാണ് നമകളത്. 

  ചിലോപാള അത് െതറാകാം.    അവെന അസിതവെതകറിച നമക വിവരിക 
     ണെമങില ൈദവീക വചനങളിലെട മാതെമ സാധിക.  അവെന കലപനകള 

     അവെന അസാഉകെളകറിചാണ് നമക മാ൪ഗ നി൪ോദശം നലകിയിടളത്.അത 
  തെനയാണ് അവെന ഗണങളം.     ആ മാധയമതിലെടയാണ് നമക അവെന അവ 

 തരിപികവാന കഴിയകയള.
            അവന അവെന റബ് എന വിളിച.     കാരണം അവനാണോലാ ോലാകെത മഴ 

 വന ോപാഷിപികനവന.    അവെന വള൪തലം ോപാഷിപികലമാണോലാ മഴവന 
  വയാപിചകിടകനതം സ൪വശകിയായി നിലെകാളനതം.  എലാ ജീവചാലങള 

      കം അവ൪ ോതടനത് ഈ ശകിയില നിനാണോലാ ലഭികനത്.  അവെന ഈ 
      സംരകണം കരണ നിറഞതാണ് കാരണം അവനാണോലാ സഷാവ്.അവന 

   അവെന അലാഹ എന വിളിച.(    വയതയസ ജനങളെട സാംസാരിക വയതയാസ 
     തിനനസരിച അവെന എന ോപര വിളിചാലം ശരി).    അവന സംരകിച വള൪ 

     തിെകാണവരനവനാെണന നിലക റബ് എന വിളിച .  ദയാലആയതെകാണ
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       റഹീം എനം കാരണയവാനായതെകാണ് റഹാന എനം അവന അവെന വിളിച. 

   ആ കാരയമാണ് ഖ൪ആന െവളിവാകനത്.
 

َنى    ْلُحس َلُه الْسَماء ا َف ُعوا  ْد َت ُعوا الرْحَمان ايا ما  ْد ّلَه او ا ُعوا ال ْد ُقل ا
 (           ഖല ഉദ്ഉലാഹ ഔ ഉദ്ഉ റ് റഹാന അയമാ തദ്ഊ ഫലഹല അസാഉല ഹസാ) 
 "      നീ അവെന അലാഹ എന ോപര വിളിോചാള,    അെലങില അ൪റഹ് മാന എന
വിളിക.         നിങള എന ോപര വിളിചാലം എലാ നല ോപരകളം അവനള താണ്"

              ഇനി നമക് സറതല അഅലിെല വചനതിെന ച൪ചയിോലക തിരിചോപാ 
കാം.  പരമകാരണികന പറയന.
ّلى َفَص ِه  ّب َكَر اْسم َر َذ َو ّكى- َتَز َلَح َمْن  ْف َأ ْد  َق

      വിജയവം പോരാഗതിയം ൈകവരണെമങില ഒരാള സവയം സംസാരം ഉളെകാണ 
      വളരകയം തെന വീകണതില ൈദവീക നി൪ോദശങെള കാത സകികകയം 

   അവെയ നിരനരമായി പിനടരകയം െചയണം.
         ഈ വചനങളില സവലാ എനത മാതമല വിവരികനത്.  തെന ബദിെയയം 

     മനസിെനയം ൈദവീക കലപനകളിലെട വള൪തിെകാണവരാനം തസിയ എന 
  തിലെട ഖ൪ആന െവളിവാകനണ്.

         ഇനി മനാമെത വചനമായ സറത അല-    അലഖിെല പതാം വചനം നമക 
 ഒന പരിോശാധികാം.

َأَمَر ْو  َأ َدى   ُه ْل َلى ا َع َكاَن  ِإْن  ْيَت  َأَرء ّلى    َذا َص ِإ ًدا  ْب َع َهى     ْن َي ِذي  ّل ْيَت ا َء َأَر  
َوى ْق ّت ِبال
“           അറഅയലദീ യനഹാ അബന ഇദാ സവലാ അറഅയ ഇനകാന അലലഹദാഔ അമറ ബിതഖ് വാ"
(        ൈദവീക കലപനകെള പിനട൪ന ഒര ദാസെന തടഞവെന നീ കണോവാ?അ 

       വന സനാ൪ഗതിലാവകോയാ തഖ് വ കലപികകോയാ െചയിരെനങില എന 
 നീ കോണാ?)

            ദയവ െചയ് ഈ വചനങള ഒന ശദിച ോനാകക,   രണ വയകികെള പരസ 
    രം താരതമയം െചയകയാണ് ഈ വചനങളില.    ഒരാള ൈദവീക കലപനകെള പി 

 നതടരനവന .     അലാഹ അവെന അവെന മാ൪ഗതില ആയിതീ൪നവനായം 
   തഖ് വെയ ോപാലസാഹിപികനവനായം വിവരികന.  രണാമെതആള ഒനാ 
 മെന തടഞെവകന.     അതാണ് അടത വചനതില അലാഹ പറയനത്.

ّلى      َو َت ّذَب و َك ِإْن  ْيَت  َء َأَر

 “     അറഅയ ഇന കദബ വ തവലാ"(     കളവാകി പിനിരിഞ ോപായവെന നീ കണിെല 
ോയാ?)
               ഇവിെടയം തവലാ എന പദവം അതിെന വിപരീത പദമായ സവലാ എന പദ
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  വം ഖ൪ആന െകാണവന.      ഇത് സവലാ എനതിന് ൈദവീക കലനകെള പിനടര 

        ക എന അ൪തമാണ് ഉളത് എന് ഒനകടി ഉറപികന .    തഖ് വ െയ ോപാല 
  സാ ഹിപികകയം െചയന.     ഇതിെന ോനെര വിപരീത സവഭാവമാണ് കളവാകി 

  പിനിരിഞ ോപാകക എനത്.    തൗബ എന അദയായതില 84,103  വചനങളം

   അഹസാബ് എന അധയയതില 43,56,വചനങളം,  അലബഖ റയില156 ,157 
 വചനങളം വിവരിചവോലാ?.      തൗബയില ഈ പദം െനഗറീവ് ആയം ോപാസിറീവ് 

   ആയം വനത് നാം പഠിച.  അഹസാബില യസവല(  ഏകവച നം,മനാമന, പലിം 
ഗം, വ൪തമാനകാലം)  യസവലന (മനാമന,ബഹവചനം,പലിംഗം,)  എനിവയം അ 

   വ വിവരികനിടത് നാം പഠിച.  സോഹാദരങെള വി    ശദ ഖ൪ആന പഠികക ചി 
 നികക

              


