
                                                 റോഹോ  ,  റഹകോളോ  
               റഹ് എന പദം എലോവ൪കം സപരിചിതമോയ ഒര വോകോണോലോ?ഈ

     പദെത ചറിപറി ഒരപോട് കഥകള നോം ോകടിടണ്.  അതിെലോന് അലോഹ 
     സവ൪ഗതിലെവച് ഭമിയില സഷികോന ോപോകന മനഷയരെട ആതകെള 

       െയലോം ആദമിെന മതകില നിനം പറെതടത് തെന കയിെലടത് ഞോനോല 
       നിങളെട രകിതോവ് എന് ോചോദിചോപോള ആആതോകെളലോം അെത എന് 

      അംഗീകരികകയം െചയോപോള ആദമിെന മതകിോലക് തെന ആ റഹകെള 
       അഥവോ ആതോകെള കയറി വിടകയം െചയ എനോണ് ഒര കഥ.

               ഈകഥ പറഞവ൪ ഇതിന െതളിവോയി ഖ൪ആനിെല ഒര വചനെതയം 
കടപിടിചിടണ്.       അത് വിശദീകരികനതിന മമോയി ഒന രണ കോരയങള സ 
ചിപികെട.      അതോയത് റഹ് എന പദതിെന ബഹവചനമോയ "അ൪വോഹ്"
َواح) َاْر )    എന പദം ഖ൪ആന ഉപോയോഗിചിോടയില.   അഥവോ ആതോവ് എനലോ 

     െത ആതോകള എന് ഉപോയോഗിചിടില എന വയകം.   അോപോള പിെന ആത് 
 മോകളെട ോലോകം(َواح َلْر َلم ا َعا )    എന വോകിന് ഖ൪ആനികമോയി പസകിയില

       ഹദീസ് വിശവസികനവ൪ ഖ൪ആന പറയനത് വിശവസികന ഒര കോലം വര
   െട എന നമക് പതയോശികോം.റഹ്,റഹലഖദസ്,   റഹല അമീന ,എനിങിെന

 യലോെത "അ൪വോഹ്"  എന ഉപോയോഗിചിടില.    റഹ് എന പദതിെന ശരിയോയ
  അ൪തം വിശദീകരികനതിന മനപോയി7:172  നമെകോന പരിോശോധികോം.

ِهم ُفِس ْن َأ َلى  َع ُهْم  َد َه َوأْش ُهْم  َت ّي ُذّر ِهْم  ِر ُهو ُظ َءادَم ِمْن  ِنى  َب ّبَك ِمن  َذ َر َأَخ ْذ  ِإ َو  
ِلين ِف َغا َذا  َه َعْن  ّنا  ُك ّنا  ِإ ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ُلوا  ُقو َت َأن  َنا  ْد ِه َلى َش َب ُلوا  َقا ُكْم  ّب ِبَر َلْسُت  َأ

(      ആദമിന സനതികളിലനിന് അതോയത് അവരെട മതകകളിലനിന് അവര
      െട സനതികെള എടകകയം ഞോന നിങളെട രകിതോവലോയോ ?  എന് അവ൪ 

      െകതിരില അവെരതെന സോകികളോകകയം അെത ഞങള സോകയം വ
   ഹിച എനവ൪ പറയകയം െചയ.    ഇതി പനരതോന നോളില തീ൪ചയോയം 

     ഇതിെനപറി ഞങള ഉദോസീനരോയിരന എന നിങള പറയോതിരികോന
ോവണിയോണ്)
              ഈആയതില എവിെടയം ആദമിെന മതകില നിന് റഹകെള എടത

   ോപോള എന് ഒരികലം പറഞിടില.     അ൪വോഹകള എന ഒര പദംോപോലം ഈ
    വചനതില ഉപോയോഗിചിടില എനതോണ് സതയം.  എനിടം ഖ൪ആനില 

        അലോഹ പറയോത ഒര പദം െകോണവന ഇവ൪ഈ വചനെത ദ൪വയോഖയോ
 നം െചയ.       അങിെന എടതിടെണങില തെന ോലോകത് ഒര മനഷയനം അ

 ങിെന ഒരറിവില.      ഈ ോലോകത് വന് പരിചയെപട വയകികെളയലോെത മമ്
     ആതോകളെട ോലോകത് െവച് പരിചയെപട ഒരോെളയം അറിയില.

            അ൪വോഹ് എന പദം ഖ൪ആന ഉപോയോഗിചിടിലോതതെകോണ് തെന
      ശഹദോകളെട ആതോകള ഇോപോള തെന സവ൪ഗതില പചകിളികളെട ര

      പതില പോറി നടകന എന പറയന ഹദീസകളെകോനം പസകിയില.
        ശഹദോകള എന പദം ോപോലം രകസോകി എന അ൪തതില ഖ൪ആന

ഉപോയോഗിചിടില.    ജനങളെകതിരില അലോഹവിെന വചനങളെട ജീവിത



     സോകിയകനവെരകറിചോണ് ശഹദോകള എന ഖ൪ആന ഉപോയോഗിചിട ള 
ത്.     ഇത് മെറോര വിഷയമോയി ഞോന വിശദമോകിയിടണ്.
             ഇവിെട പിെന അലോഹ എനോണ് വിശദമോകനത്?  അതോയത് മനഷയ 

        രെട റബ് മനഷയരില നിന് അഥവോ അവരെട മതകകളിലനിന് അടത തല
       മറക് ജനം നലകന ോവളയില അവെര അവ൪െകതിരില തെന സോകികളോ

       കിെകോണ് ഞോനലോയോ നിങളെട റബ് എന ഒര കരോെറടകനതിെന കറി
   ചോണ് അലോഹ വിശദമോകനത്.   ഒനകടി വയകമോകിയോല പിതോകളെട 

  മതകകളിലനിന് അമയെട ഗ൪ഭോശയതിോലകം,  അവിെടെവച് വയതയസ
  ഘടങളിലെടയള തെന രപെപടലിോലോ,ജീവിതതിോലോ,   പിനീട് ഒര ഘടം

   എതിയോപോള പറോതകള തെന വരവിോലോ,   തട൪നള വള൪ചയിോലോ തനി
ോകോ,  ഭമിയിെല മറോ൪െകങിോലോ,    വല പങം ഉോണോ ?   എന ോചോദയമോണ് അലോ 

 ഹ ോചോദികനത്?     ഇല റബിനലോെത മറോ൪കം ഒര പങമില.  ഈ രംഗങളി
       െലോെക നിെന സംരകകനോയി നിലെകോണ എനിക മോതം ോസവനം െചോയ
      ണതിന പകരം എനില നീ എനിന മറളവെര പങോച൪കന?.  എനോണ്
 അലോഹ ോചോദികനത്.

                ഇനി നീ അറിഞിെലന പറയരത്.   കോരണം നീയം ,  മറളവരം നി
     ങളെട ഇണകളമോയി ബനെപടെതോഴിചോല നിങളെട ബീജതിെന പറെപ

       ടല െതോട് അോങോടള ഒര ഘടതിലം നിങളെട റബിനലോെത നിങളോകോ 
 മറോ൪െകങിലോമോ ,      യോെതോര പങം ഇല എന് നിങള അംഗീകരിചതോല?അ

    ോപോള അലോഹ അവെരതെന അവ൪െകതിരില സോകികളോകകയോണ്
െചയനത്.       തെന വള൪ചയെട ഘടങളില റബിനലോെത ഒരോളകം ഒര പങം

   ഇലോതസിതിക് നിനക് തിരിചരിവം,   കഴിവെമോെക ോനടികഴിഞ ോശഷം
     ആ റബില നീ എനിനോണ് മറളവെര പങോച൪കനത്?  പിതോകെള അങി 
       െന ശി൪ക് െചയനതോയി ഞോന കണ എന് നീ പറയരത്.

                    ഈ ഒര ോചോദയം ഓോരോരതരം സവയം ോചോദികനതിന പറെമ ഈ
     ദത് കയില കിടിയ എലോവരം ോലോകോതോട് ോചോദികണം.  ഈരപതിലള

      ഒരവയകമോകലോെണങില മോതോമ മനഷയന ശി൪ക് െചയോല അവന കറകോ
രനോവകയഉള.        മറത് ഒരോളകം തോനോട് ഇങിെന ഒര ോചോദയം തെന റബ്
   എടതിടോണോ ഇോല ?എനവനറിയനില.   ആ൪െകങിലം അങിെന ഒരറിവ 

 ളതോയി നമകറിയില.       ോനോക ഒര ചകകര മണില നോം കഴിചിട എനെതോ
    ഴിചോല അത് ഒര െചടിയോയതിലം ,   മരമോയിതീ൪നതിലം കോയനികള നമക് 
   നലകന അവസ കളിെലതിയതിെലോനം തെന,   അതിെന പിനില പവ൪ 

    തിച റബിനലോെത നമക് ഒര പങമില.  ഇനിയം വിശദീകരികോനെണങിലം 
 ചിനികനവ൪ക് ഇതമതി.    അലോതവ൪ അലഹ സഷികോന ോപോകന 

      ആളകളെട ആതോകെള തെന ഉളംകയിെലടത് ഞോനോല നിങളെട റബ് 
        എന് ോചോദിച് അെത എന് പറയിച ോശഷം ആദമിെന മതകിോലക് അവെയ 
       കയറി വിട എനം വിശവസികെട പെകആദമിെന മകളെട മതകലോെത 

      ആദമിെന മതകിലനിന് എന് ഈ വചനതില പറഞിോട ഇല.



                  അ൪വോഹകളെട ോലോകെമന പറയോന മരണോവളയില അ൪വോഹക
    െള അലോഹ പിടിെചടകനതോയി എവിെടയം പറയനില.   മറിച് നഫ് സകെള

   ഏറടകനതോയിടോണ് ഖ൪ആനില അലോഹ പറയനത്.ُفَس ْن ّفى ال َو ََت َي ّله  َال  
َها  ِت ْو 39:42ِحيَن َم  (     അലോഹ നഫ് സകെള അവയെട മരണോവളയിലം...........

പിടിചടകന......)    ഇവിെട മരണോവളയില പിടിചടകനത് അനഫസകെളയോ
 ണ് അ൪വോഹകെളയല.     നഫ് മോതമോയി ഒര പഠനം ോവണം.  ഇവിെട റഹിെന

  പഠനം മോതെമ ഉോദശികനള.
             അലോഹ പറയന:ُء ِمْن َيَشا َلى َمن  َع ِه  ِر َأْم ِبالّروِح ِمْن  َكَة  ِئ ْلَمل َنّزُل ا ُي

ُقون ّت َفا َنا  َأ ِإله إّل ّنُه ل َأ ِذُروا  ْن َأ َأْن  ِه  َباد 16:2ِع (  ഞോനലോെതോര ൈദവവമില.അ
       തിനോല നിങള എെന സകികവീന എന നിങള മനറിയിപ നലകവീന

      എന തെന കലപനയോലള ോചതനയമോയി തെന അടിമകളിലനിന തോന
    ഉോദശികനവരെട ോമല അവന മലകകെള അയകന.)  ഇവിെട ഗ൪ഭോശയ 

      തിലള കടിക് ജീവനോകന റഹമോയി മലകകെള അലോഹ അയകെമനല
     മറിച് ൈദവതിെന ഏകതവം അംഗീകരികോെത ൈദവതിെന സതയതില
       നിനം അകന ജീവികന മനഷയ൪ക് മനറിയിപ നലകവോനം മരിച കഴിയ

      ന അതരം ആളകളകള ജീവനോകന ആതോവമോയി തെന അടിമകളില 
      നിന തോന ഉോദശികനവരെട ോമല അലോഹ മലകകെള അയകന 

.      അലോഹവിെന ആശയങളിലനിനം കലപനകളില നിനം അകന ജീവിക
   നവ൪ യഥ൪തതില ജീവികികകയല െചയനത്.   മറിച് അവ൪ മരിചവരം

 തമസില കഴിയനവരമോണ്.    ജനിചതെകോണ് മോതം ഒരോള ജീവികകോയോ
  ോനതഗണമളവനിോലക് ഉയരകോയോ െചയണെമനില.   ഇങിെന തമസില ക

    ഴിയനവ൪ക് അഥവോ നി൪ജീവികളോയി കഴിയനവ൪കള ൈദവതിെന 
      എലോ കലപനയോലമള ോചതനയമോയി അലോഹ തോന ഉോദശികന ദോസരെട 
  ോമല മലകകെള അയകകയോയിരന.അതോണ്َها ِفي َوالّروُح  َكُة  ِئ ْلَمل َنّزُل ا َت
َأمر ُكّل  ِهم ّمن  ّب ْذِن َر ِإ 97:4ِب   എന പറയനത്

                മഹമദ നബിക് ഈ റഹിെനയോണ് അലോഹ െകോടതയചത് 
.എനിന്?     ജീവനിലോത ആ സമഹതിന് ജീവന നലകോന.  അതോണ് അലോഹ
പറയനത്.َنا ِر َأْم ْيَك ُروًحا ّمن  َل ِِإ َنا  ْي ْوَح َأ ِلَك  َذ َك َو (   അോത ോപോെല തെനയോണ

       നമെട കലപനയില നിെനോര റഹിെന നിനിോലക നോം ോബോധനം െചയത്
42:52)       അോപോളഈആതോവോകന പകോശം െകോണ് അലോഹ ഉോദശികന

     വെര വഴി നടതന എനോണ് തട൪നലോഹ പറയനത്.
              97:4        ല പറയന കോരയം െവചോണ് ഇന് മസിം സമഹം മലകകളം

   മരിചവരെട ആതോകളം വരനത് കോതിരികകയം,   ഒര വ൪ഷോതകള
ഭകണവം,      ആയിരം മോസം ആരോധന െചയതിെന കലിയം കോതിരികനത് 

        നറോണകളോയി ഈ സമഹം ഇത് കോതിരികോന തടങിയിട് പെകഈസമ
    ദോയതിന് ഒര ോമോചനവം ഇതവെര കിടിയിടില.   കോലോകോലം ഈ സമഹതി 

   ന് പരീകണം മോതമോോണോ ബോകി?
                  ഇവിെട മൗലവിമോ൪ َكُة ِئ ْلَمل َنّزُل ا َت    എനആയത് വിശദീകരിച്



        തനസല എന കിയ വ൪തമോന കോല കിയോ രപതിലോണ് അലോഹ പറ
ഞിടളെതനം,      അതെകോണ് ൈലലതല ഖദ് ൪ ഇോപോഴം ഇറങനെണനം

     ഇല എന പറയനവ൪ വിഡികളോെണനം തടിവിടോറണ് .  ഒര൪തതില പറ
    ഞോല ഇവ൪ പറയനത് ശരിയോണ് .    അെതനോെണന െവചോല അലോഹവി

         മഹമദ നബിക് വഹ് യ് െകോടത എന പറഞ ഖ൪ആനോകന റഹില
       നിന് ജനങള അകലകയം ജീവനിലോെത തമസില കഴിയകയം െചയനഈ

      കോലത് ആ റഹ് മോഖന ജീവന െകോടകല അതയോവശയമോണ്.
                    പിെന ഇവ൪ പറയന രപതിലള ൈലലതല ഖദ്൪ ഇോപോഴം ഇ

    റങനോണോ എന നമക് ഒന് പരിോശോധികോം.തനസല(َنّزُل َت )  എന കിയയ
    െട ഒര ക൪തോവ് മലകകള എനോണോലോ?   എനിനോണ് ഇന് മലകകള

ഇറങനത്.     നബിയെട കോലതോെണങില ഖ൪ആനോകന റഹിെന നബിെയ
  ഏലപികോനോണ് എന മനസിലോകോം.    ഇന് ആ൪ക് ഖ൪ആന െകോടകോനോ 

  ണ് മലകകള ഇറങനത്?    പിെന ജനങളെട പവ൪തനങളെട കണെകട
 കോനം َبادة ِع    െചയനവരെട കണെകടകോനമോെണങില അങിെന ഒര 
   കോരയം ഈആയതില പറഞിടിലോലോ?

             പിെന രണോമെത ക൪തോവോയ എനത്   الّروح ഖ൪ആനോകന ആതോ 
    വ് ഇന് ആ൪കോണ് ഇറകി െകോടകക?     ഇനി ജിബീല എന് ചില൪ അ൪ 

 തം പറയോറണ്.  എനോല എന      الّروح മോതം പറഞോല ജിബീല എന അ൪
  തം ഖ൪ആനിെലവിെടയം ഇല.ُقدس ْل എോനോ   ُروُح ا َالّروح الِمين എെനോ

    െക പറഞോല ജിബീലോെണന പറയോെമനലോെത َالّروح   െകോണ മോതം
ജിബീലോവില.      ോവെറ ചില൪ പറയനതോപോെല മരിച ോപോയവരെട ആതോക 

      ള കടംബങെള കോണോനം െനയപം തിനോനമോണ് വരനെതങില അതം
ശരിയോവില.     കോരണം ആതോവ് മോതമലോെത ആതോകള ഇലോലോ?ചരക 

      തില ഖ൪ആനിെന ശരിയോയ അ൪തതില നിനം വയതിചലിചോല ആെക
പശമോണ്.
            ഇനി ഇവ൪ പറയന വ൪തമോന കോലകിയ എനോെണന പരിോശോധികോം
      അതോപോെല നോം വിവരമിലോതവരോോണോ അോല എനം ോനോകോം.ഇവ൪

      പറയം ോപോെല തനസല എനത് വ൪തമോനകോല കിയോ രപതിലോയതിനോ 
          ല ഇനം സംഭവികന കോരയമോണ് എനോണ് വോദെമങില മറ പല കോരയങ 
       ളം ഇന സംഭവിോകണി വരം ഉദോഹരണതിന് അലോഹ പറയനത് കോണക

ُكم َء َنا ْب َأ ّبُحوَن  َذ ُي َذاِب  َع ْل َءا ُكم ُسو َن َيُسوُمو ْوَن  َع ِفْر َءاِل  ُكم ّمْن َنا ْي َنّج ْذ  ِإ َو  
ِظيم َع ُكم  ّب ٌء ّمن ّر َبل ُكم  ِل َذ ِفي  َو ُكم  َء ِنَسا ُيوَن  َتْح َيْس 2:49َو

   ഈആയതില َنا ْي َنّج  എനത് ഭതകോലകിയോ(َماِضي) രപതിലം,ُكم َن َيُسوُمو  
ُيوَن َتْح َيْس ّبُحوَن , َذ ُي       എനീ മന കിയകളം വ൪തമോനകോല കിയോ രപതിലം
ആണ്.       എനിടം ഫോറോവയം കടരം ഇസോയീലയെര ഇോപോഴം ശികയെട ദശയ

 തിലെട ോമകനതോയിോടോ,  ആണകടികെള െകോനെകോണിരികനതോയിോടോ
  െപണകടികെള അപമോനികനതോയിോടോ കോണനില.    ഇവിെട വ൪തമോന കോ 

     ലകിയകള മെനണമണോയിടം ഇോപോഴം ഈ സംഭവങള നടകനതോയി



  എനോണ് ഇവ൪ അവകോശെപടോതത്.    ْنَزل ّأ
ّ
   എന ഒര ഭതകോലകിയയം 

َنّزل َت       എന ഒര വ൪തമോനകോല കിയയം കണോപോോഴകം ൈലലതല ഖദ്൪ 
    ഇോപോഴം നടനെകോണിരികനണ് എനപറയനതില എന നയോയമോണള 

ത്.        തനസല എന കിയയെട ക൪തോവ് മലകകളം റഹം ആെണനതം ഓ൪ 
കണം.  അോപോള യസമന,യദബിഹന,     യസഹ് യന എനീ മന വ൪തമോന 

   കോലകിയ കണിടം ഇവ൪െകനോ അനകിലോതത്?
       അലോഹ പറയന., َبال ْلِج َكا ْوٍج  ِفي َم ِهْم  ِب ِرى  َتْج ِهَي  11:42َو  (  അത് അവ

   െരെകോണ പ൪വതങെളോപോലള തിരമോലയില സഞരികന) ഇവിെടَتْجري
   എനത് വ൪തമോനകോല കിയോ രപതിലോണോലോ?    അതെകോണ് ഇന് അവി

        െട ോപോയി ോനോകിയോല എലോ വ൪ഷവം നഹിെന കപല സഞരികനത് കോ
 ണോന കഴിയോമോ?    െവറെത ഓോരോന് പറഞിട് കോരയമില.  പറയനത് നയോയമോ 

യിരികണം.     യഥോ൪തതില ഖ൪ആനിെനഈ പോയോഗമോണ് സോഹിതയം. 
      ഉദോഹരണതിന് മമ് നടന സംഭവമോണ് ഇെതങിലം ഇോപോഴം നമെട 

  മമില നടകനതോപോെല അവതരിപികക.    അതോയത് മമ് നടന കോരയങള 
 ഇോപോള നടകനതോപോെലയം,    ഇനി നടകോനള കോരയങെള സംഭവിച 

    കഴിഞതോപോെലയംഅവതരിപികക എനത് ഖ൪ആനിെന ഒര സോഹിതയ 
ൈശലിയോണ്.  അതരംപോയോഗതിലോണ് ജീവനളതം,ആതോവളതം.എലോ 

  ഭോഷകളിലമണ് ഇതരം പോയോഗങള.   അവെരെകോണ് കപല കടലിലെട
     സഞരിച എന പറഞോല അതില ഒര സോഹിതയവമില.ജീവനമില.

                ഈൈലലതലഖദ്൪ വിശദീകരിചെകോണ് ഒര മജോഹിദ് മൗലവി പതി
  നഞ് വ൪ഷങളകമമ് പറയകയണോയി.   അത് ഇന് ആവ൪തികനില 
      എന് അതിനോദഹം പറഞ ഉദോഹരണം ഇനം ഞോന ഒ൪മികന.അതോയത്

   െനഹവിെന ൈസനയം െചോങോടയിോലക് കടന.   അവരതോ ശതകളെട തല 
 അരിഞ വീഴിെകോണിരികന.  അവെര ബനികളോകിെകോണിരികന.ഇവി

       െട വ൪തമോന കോലകിയോ രപതിലോണ് പറയനെതങിലം ഇോപോള അത്
   നടകോതതോപോെല ൈലലതലഖദ്൪ ഇന് ആവ൪തികനില.മകളില 

       ഖ൪ആനില നിനം നോം ഉദരിച സംഭവങെളലോം സംഭവിച കഴിഞ രപ 
     തില പറഞിരനെവങില അത് ജീവനിലോത ഒര സംസോരമോോയോന.മമ

       ള മൗലവിമോെരലോം സമ൪ണ സതയമോയ ഖ൪ആന െകോണ് അസതയങളം
     അ൪ദ സതയങളം ഉളെകോളന ഹദീസിെന വയോഖയനികോറോയിരന പതിവ്

    ഇനെത മൗലവിമോ൪ ഖ൪ആനിെന ഹദീസെകോണോണ് വയോഖയോനികനത്
 അതോയത് അസതയങളം,    അ൪ദസതയങളമോയ കോരയങള െകോണ് സമ൪ണ

      സതയവം അലോഹ നമക നലകിയ റഹമോയ ഖ൪ആനിെന വയോഖയോനികന.
         ഒരദോഹരണം കടി പറയോം .    ബോകി ൈലലതലഖദ്൪ എന ോലഖനതില
വിശദമോകിയിടണ്.  അലോഹ പറയനْتُه َء َوَجا ُع  ْو ِهيَم الّر ْبَرا ِإ َعْن  َهَب  َذ َلّما  َف

ُلوٍط ِم  َقو ِفي  َنا  ُل ِد ُيَجا ُبْشَرى  ْل 11:74ا  (   അങിെന ഇബോഹീമിലനിന് ഭയം
      ോപോകകയം അോദഹതിന് സോനോഷവോ൪ത എതകയം െചയോപോള അോദ

     ഹമതോ ലതിെന ജനതയെട കോരയതില നോമോട് ത൪കികന.)  ോനോകഈ



 ആയതിലം ത൪കിച(َدل (َجا    എന പറയോെത വ൪തമോനകോല കിയോരപതി 
 ല ത൪കികന(ِدُل ُيَجا )  എനോണ് പറഞത്.    അതെകോണ് ദയവ െചയ് വിവര 

    മിലോതവ൪ എെനോനം ആെരകറിചം ഒറയടിക് പറയരത്.അറിയോത 
     കോരയങളോെണങില പഠിചിട പറയോം എെനങിലം പറയോന ശമികക.ഈയ

        ളവെനോെക അറബി അകരങളെട അ൪തം വെര അഫ് സലല ഉലമ പോ
   സോയിടോപോലം അറിഞിരനിെലന പിനീടോണ് മനസിലോയത്.അതോയത്

   അലീഫ് എനോല കോളയോെണനം സീന(س)  എനോല പലോെണനെമോെക
     അതെകോണോണ് സീന എന അകരംപലിെന രപതില അറബികള 

എഴതിയത്.     അങിെനഒോരോ അകരവം ഏെതോര൪തെതയോോണോ സചിപി ക 
        നത് ആ രപതിലോണ് ആ അകരം എഴതനത് എന കോരയെമലോം പിനീടോ 

   ണ് എനിക പഠികോന കഴിഞത്.
           ഇവിെട കഴിഞോപോയ കോരയങള ഇോപോള നടകനതോയി അവതരിപി 

  കനതോപോെല ,    വരോനിരികന സംഭവങെള നടന കോരയങെളോപോെല 
     അവതരിപിചതോയം നമക ഖ൪ആനില ധോരോളമോയി കോണോന സോധികം.

            മകളില നോം വിശദമോകിയ ആ റഹിെന അഥവോ ൈദവീകമോയ ഒര ആതോ 
    വിെന തെനയോണ് മ൪യമില അലോഹ ഊതിയതം.   അവ൪ പതിവതയോയി ജീ 

        വിചോപോള അലോഹ അവളില ൈദവീകമോയ ഒര ോചതനെയ അഥവോ ആതോ
       വിെന ഊതകയം അവെന വചനങെള അവള ശരിെവകകയം അവന് വ
    ഴിെപട് വണങി ജീവികനവരില അവളോയിതീരകയം െചയ.ഇങിെനോനത 

    ഗണമള മ൪യമിെനയോണ് അലോഹ ോലോകതിന് മോതകയോകിയത്.ഞോന
     സചിപിചവോലോ ജനിചതെകോണ് മോതം ഒരോളില ഈ ഗണങളണോയിെകോ

ളണെമനില.         ൈദവീകമോയ ഒര റഹ് വന് കിടകയം ആ സതയം നോം ഉളെകോ
      ണ ജീവികകയം െചയോമോഴോണ് നോം യഥോ൪തതില ജീവികനത് അങി

   െനയള ഒരോെള ോലോകതിന് മോതകയോവ.   അലെത ഗോഹയനിയെത സംരകി
     ച് ജീവിച ഒരോളെട ഗോഹയനിയതിോലക് അലോഹ -സനതജമോഅതകോ൪

 പറയന -     റഹിെന ഊതിയിടല അവെര ോലോകതിന് മോതകയോകക.അങിെന
      ഫ൪ജിോലക് അലോഹ റഹിെന ഊതിയണോകിയ കടിയോണ് ഈസെയങില

     ഈസോ ൈദവതിെന പതനോെണന് കിസയോനികള പറയനതില എനോണ്
െതറ്.        ഈയടത് ഒര മസിയോ൪ കിസീയ പോരോഹിതനോയി മോറിയ ോശഷം അ

    യോള നടതിയ ഒര പസംഗം ോകട.   അതില അോദഹം പറയനത്.  ഈസോ ൈദ
     വതിെന പതനോെണനം അോദഹം മരിചിടിെലനം ഖ൪ആനില പറഞിട 

      െണനം അങിെന ൈദവതിെന പതനം മരികോതവനമോയ ോയശവില വി
     ശവസികനതോണ് നലെതന് ോതോനിയതെകോണോണ് അയോള കിസയോനി ആ

  യത് എെനോെക .    അഹസനതകോ൪ ഹദീസിെന അടിസോനതില പചരിപി
     കന മതമോണ് ഇസോെമങില അയോള മതനിോഷധിയോവോെത കിസയോനിയോയ

  ത് തെന മഹോഭോഗയം.
       അഹസനതകോ൪ പറയനത് ചിനികോോനോ,   ോചോദയം െചയോോനോ പോടില 

     എനം അലോഹ പറയോതതോെണങിലം ഇവ൪പറയനത് അപടി വിശവസിക 



  ണെമനമോണ് .     എനോല ോലോകത് ചിനകനോ൪ ഉണോയതെകോണോണ് ോലോ
   കം ഇതയം പോരോഗമിചത് .      നയടന തലയില ആപിള വീണോപോള ചിനിചത

   െകോണോണ് ഭമിയെട ഗരതവോക൪ഷണം കണപിടിചത്.  ഖ൪ആന പറയനതം
ചിനികോനോണ്.     ഇവ൪ പറയനത ോപോെലയോെണങില ചിനിോകണആവശയ 

 ോമ ഇലോലോ?     കോരണം ഒോരോ ആയതം നബി വിശദീകരിചിടണോലോ?ഈയടത്
        ഒര മൗലവി പറഞത് നബി ചരയ പിനപറോതവന ഇസോമില നിന് പറതോ
        ണ് എനോണ് എനിടോദഹം പറഞ ഉദോഹരണം നബി തല ഒര പോവശയോമ

       തടവിയിെടോള അതെകോണ് ഒരോള മന പോവശയം തല തടവിയോല അവന
        നബി ചരയ അംഗീകരിചില അതെകോണ് അവന ഇസോമില നിന തെന

പറതോണ്.      ഒര ഖ൪ആന വിശവോസി ചിനികകയോണ് അലോഹ കയം 
    മഖവെമലോം കഴകണെമനം ഏതവെരകഴകണെമനം തലതടവണ െമനെമോ 

       െക പറഞഎനലോെത എണം പറയോതതെകോണ് എണമല പശം വതി 
      യോകലിലോണകോരയം എന ചിനിചോല അവന ഇസോമില നിന് പറത്.മന 

       പോവശയം ൈക കഴകിയോപോള അഴക് കറചകടി കയില കണോപോള ഒരോള 
         ആഅഴക് ോപോകോന ോവണി ഒന രണ പോവശയം കടി അധികം കഴകിയോല 

   അവന ഇസോമില നിന് പറത്. ഒരോളെകോലയോളിയോയോലം, വയഭിചോരിയോ 
യോലം,നണപറയനവനം, അനയെനോയോ,   സ൪കോരിെനോയോ ധനം അപഹരിചോ 

   ലം ഒനം ഇവ൪ക് പശമില.     ലോഇലോഹ ഇലളോ എന് അവസോനം പറഞോല 
മതി.അവനസവ൪ഗതിലോയി.  എെനോര എളപം?  ഞോെനോന ോചോദികെട

    അഹസനതകോ൪ പറയനതോപോെലയള ഇസോമോെണങില ോലോകത് മഴവന
     െമങില ോലോകതമഴവനമള മനഷയെരോെക അഞ് ോനരം ജമോഅതോയി 

നമസരികക,   ദിക്൪ എലോമനഷയരം പെങടകക,    എലോ മനഷയരം ഹദീസ് കോ
  സിന് ഒനിച് ോപോവക,       ഒര നമസോരം കഴിഞ് അടത നമസോരം വെര പോ൪

      തനക് ഉതരം കിട്ന സമയവം ോനോകി എലോവരം പളിയിലിരികക.എ
  നോയിരികം ോലോകതിെന അവസ?

       എനോല ോനോക.      ഇസോമിെന മലയങളോയി അലോഹ ഖ൪ആനില പറഞ
       കളവ് ോലോകത ഉള എലോവരം െചയോന തടങിയോല ആയിരം പടിട് 

    പടിയോലം ഒരോളക് സഖമോയി കിടനറങോന കഴിയില.   മറിച് ഒരോളം കകനി 
    െലങിോലോ വോതില തറനിട് സഖമോയി കിടനറങോം.   ഇങിെന ഓോരോ കോരയ 

  വം ചിനിച മനസിലോകക.     ഇവ൪ പറയന ആരോധനകള കടതലോരം െചയോ
    തതെകോണോണ് ോലോകം ഇങിെനെയങിലം മോനോട ോപോകനത്.  ോലോകത്

    ഒര സംസോരം െകോണവരോനല മസിംകള ശമികനത്.   മറിച് തോടി നീടോനം
 പ൪ദ ധരികോനം,    അങോടികളില നിസരികോനമള അവകോശം അനവധിച

  കിടോനോണ് ഇവരെട സമരം.      അതെകോണ തെന യോറോപയ൪ ഇനെത ഇസോം
  അോങോട െചലനതിെന ഭയകന.    മടിെന തോെഴ തണിെയങോനം കണോപോ 

     യോോലോ മടിയെട അലപ ഭോഗം പറത കോണകോയോ,   തോടിയെട നീളം കറഞ 
    ോപോകകോയോ െചയോല വയലനോവകയം െവടിെവചെകോലകയം െചയന 

  ഇസോമോനിയോണ് യോറോപയ൪ ഭയകനത്.



                അോപോള നമക് നമെട വിശയതിോലക് വരോം മ൪യമിന് അലോഹ
    നലകിയ റഹിെനകറിച് അലോഹ പറയനത കോണക.َنَت ِعْمَراَن ْب َيَم ا َوَمْر

ِبه ُت ُك َو َها  ّب ِلَماِت َر َك ِب َقْت  ّد َوَص ِه ِمن ّروِحنا  ِفي َنا  َفْخ َن َف َها  َفْرَج َنْت   َأْحَص ِتي  ّل  ا
ِتين ِن َقا ْل َنْت ِمَن ا َكا 66:12َو    പരിശദയോയി മ൪യം ജീവിചോപോള അലോഹവില
     നിനള ോചതനെയ അഥവോ ആതോവിെന അവളില ഊതകയം,  അവള തെന 

   രകിതോവിെന വചനങളം വിധികളം ശരിെവകകയം,വിനീതകളിലോവകയം
െചയ.       അലോഹ വിെന ഏകമോയ ഈആതോവ് ഒരോളക് ലഭികനോതോടകടി

    അയോളില പതിയ ഒര മനഷയന ജനികകയോയി.   ഇത് അലോഹവിെന കലപന 
 യോലോണ് ഒരോളിലണോവനത്.     ൈവദയതിയം ഫോനം ഉെണങിലം സവിച് ഓണ

  െചയോമോഴോണ് അത് ചലികനത്.     അതോപോെല ബഞം ഡസം റമകളം എലോം 
     ഉെണങിലം സ൪കോറിെന അംഗീകോരം ലഭികോമോഴോണ് അത് പവ൪തി 

 കോന തടങനത്.      സവിച് ഓഫ് െചയോമോള ഒനം ോപോകനത് കോണനിെല
   ങിലം ഫോനിെന കറകം നിലകന.

             ഇതോപോെലയോണ് അലോഹവിെന കലപനയോലണോകന ഒനോണ് റഹ്
    എന നോം ആയതകള മോഖന വിശദമോകിയോലോ?  ഒരോയത്കടി ശദികക

ًل ِلي َق ِم إّل  ْل ِع ْل ُتم ِمَن ا ِتي ُأو َوَما  ّبي  ِر َر َأْم ُقِل الّروح ِمْن  َعِن الّروِح  َنَك  ُلو َئ َيْس َو
17:85(      ആതോവിെനകറിച അവ൪ നിോനോട ോചോദികകയം െചയന.  നീ പറ
യക"     ആതോവ എെന നോഥെന കലപലയോലളതോണ് അലപമലോെത 

   അതിെന അറിവിലനിന നിങളക നലകെപടിടമിലോലോ")  ഇവിെട ആതോവി
     െനകറിച് ോചോദിചോല അത് അലോഹവിെന കലപനയോലളതോെണന് പറ

  യോനോണ് അലോഹ കലപികനത്.   മകളില ഞോന സചിപിചവോലോ?  ഒര സളി
    െന പവ൪തനം സ൪കോറിെന ഓ൪ഡ൪ ഇറങോമോഴോണോലോ?  സളിെന അം

       ഗീകോരം സ൪കോ൪ തിരിെചടകോമോള ഒര വസവം അവിെട നിന് ോപോകനി 
ലോലോ?
         ആദമില അലഹഊതിയ ആതോവം ഇതതെനയോണ്.   ആദമിെന ഒര ഒത

       മനഷയനോയി രപെപടതി അലോഹ അവെന ോചതന അഥവോ അവെന ആതോ 
     വ് അവനില ഊതിയോപോള ആദം സജീവനം ,   ൈചതനയം ഉളവനം ോനത 

     ഗണങളള ഒരോളമോയിതീ൪നോപോള ആആദമിെന അനസരികോന അഥവോ 
      അവെന വണങോന മലകകോളോട് കലപിചോപോള അവെരലോം അവന് അനസ 

     രികകയം ഇബീസ് ആദമിെന അംഗീകരികോന തയോറോവോതിരികകയം െചയ 
       എനോണ് അലോഹ പറയനത് അലെത മണെകോണ് ഒര മനഷയ രപമണോകി 

      അതില അലോഹ ഊതിയോപോള ചോവി െകോടതവിട പോവെയോപോെല ചലി 
  കോന തടങി എനല.    ദിവയൈചതനയംമോണ് അവന പവോചകനോരിലെട െകോട
  തയച റഹ് .    ആഅറിവോകന ദിവയൈചതനയം ഏകമോണ്.  അതിന് ദവിതവോമോ,

  ബഹതവോമോ ഇല തെന.     ആൈദവീക ൈചതനയതിെന അനിവോരയത ഈ
 കോലഘടതില പകടമോയിരികകയോണ്.   വിശദ ഖ൪ആന പഠികക.ചിനിക 

 ക പിനടരക.   ൈപശോചിക വചനങള തളികളയക.

                                      തടരം അബ യോസീന ോകോഴിോകോട്


