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~ವಿಧೀಯತೆಬಮತ್ತುಬಅವಿಧೀಯತೆಯಬಅಸತಿಮಬಫಲ್ತಾಸಶ~

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾

“ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕ�ೊಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಆರ್ಧನ� ಮ್ಡ್ವವನೊ 
ಜನರಲ್ಲಿದ್ದುನ�. ಲ್ಭವ್ದರ� ತೃಪ್ತನ್ಗ್ತ್್ತನ� ಮತ್್ತ 
ಏನ್ದರೊ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದರ� ಹಂದಕ�ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಬಿಡ್ತ್್ತನ�. 
ಅವನ ಪ್ಲ್ಗ� ಇಹಲ�ೊ�ಕವೂ ನಷ್ಟವ್ಯಿತ್. ಪರಲ�ೊ�ಕವೂ 
ನಷ್ಟವ್ಯಿತ್. ಇದ್ವ�� ಸ್ಸ್ಪಷ್ಟ ನಷ್ಟ.”

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾
“ಅವನ್ ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಅವನಿಗ� ಹ್ನಿಯನ್ನುಗಲ್ 
ಲ್ಭವನ್ನುಗಲ್ ಒದಗಿಸಲ್ಗದಂತಹವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ್್ತನ�, 
ಇದ್ವ�� ಪಥಭರಾಷ್ಟತ�ಯ ಪರಮ್ವಧಿ.”

﴿ې ې ې ې ى ىائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾
“ಯ್ರ ಹ್ನಿಯ್ ಅವರ ಲ್ಭಕಕೆಂತ ಸವಿೊಪವಿದ�ಯ� 
ಅವರನ್ನು ಅವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ್್ತನ�. ಅವನ ಸಂರಕ್ಷಕನ್ 
ಅತ್ಂತ ನಿಕೃಷ್ಟನ್ ಮತ್್ತ ಅವನ ಮಿತರಾನ್ ಅತ್ಂತ ನಿಕೃಷ್ಟನ್.”

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ﴾

“(ಇದಕ�ಕೆ ವ್ತಿರಿಕ್ತವ್ಗಿ) ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಸತಕೆಮಥಿ-
ವ�ಸಗಿದವರನ್ನು ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ ಅಲ್ಲಿಹ್ ತಳಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲ್ವ�ಗಳು ಹರಿಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಸವಾಗ�ೊ�ಥಿದ್್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವ��-
ಶಗ�ೊಳಿಸ್ವನ್. ಅಲ್ಲಿಹ್ ತ್ನಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮ್ಡ್ತ್್ತನ�.”

﴿ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರ್ಣ್ನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿಹನ ನ್ಮದಂದ
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حت خت مت ىت يت جث مث 
ىث يث حج مج جح مح جخ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹ್ ಇಹ-ಪರಗಳಲ್ಲಿ ತನಗ��ನೊ ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡಲ್ರನ�ಂದ್ ಭ್ವಿಸಿಕ�ೊಂಡವನ್ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗದ 
ಮೊಲಕ ಆಕ್ಶಕ�ಕೆ ತಲ್ಪಿ ಬಿರ್ಕನ್ನು ಉಂಟ್ ಮ್ಡಲ್. 
ಅನಂತರ ಅವನ ಪರಾಯತನುವು ಅವನಿಗ� ಹತಕರವಲಲಿದ 
ವಿಷಯವನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸ್ತ್ತದ�ೊ� ಎಂದ್ ನ�ೊ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್.”

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾
“ನ್ವು ಈ ಕ್ರ್ಆನನ್ನು ಇಂತಹ ಸ್ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದ 
ಸೊಕ್ತಗಳ�ೊಂದಗ� ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಳಿಸಿದ�ದು�ವ� ಮತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನ್ 
ತ್ನಿಚ್ಛಿಸಿದವನಿಗ� ಸನ್ಮಾಗಥಿದಶಥಿನವನ್ನು ನಿ�ಡ್ತ್್ತನ�.”

﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾
“ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿದವರ್, 
ಯಹೊದಗಳ್ದವರ್, ಸ್ಬಿಈಗಳು, ನಸ್ರ್ಗಳು 
(ಕ�ರೈಸ್ತರ್), ಮಜೊಸಿ�ಗಳು (ಅಗಿನು ಆರ್ಧಕರ್) ಮತ್್ತ 
ಬಹ್ದ��ವ್ರ್ಧಕರ್ ಇವರ�ಲಲಿರ ನಡ್ವ� ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಪ್ನರ್ತ್ಥಾನದ ದನ ತಿ�ಮ್ಥಿನ ಮ್ಡಿ ಬಿಡ್ವನ್. 
ಪರಾತಿಯಂದ್ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲಿಹನ ದೃಷ್್ಟಯಲ್ಲಿದ�.”

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ 
گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಆಕ್ಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಇರ್ವ ಸಕಲವೂ 
ಸೊಯಥಿ, ಚಂದರಾ, ನಕ್ಷತರಾಗಳೊ, ಪವಥಿತಗಳೊ, ಮರಗಳೊ, 
ಪ್ರಾಣಿಗಳೊ ಅನ��ಕ ಮನ್ಷ್ರೊ ಯ್ತನ�ಗ� ಅಹಥಿರ್ಗಿರ್ವ 
ಅನ��ಕರೊ ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ್ಂದ� ಸ್ಷ್್ಟಂಗವ�ರಗ್ತಿ್ತರ್-
ವುದನ್ನು ನಿ�ವು ನ�ೊ�ಡ್ತಿ್ತಲಲಿವ��? ಯ್ರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅವಮ್ನಗ�ೊಳಿಸಿ ಬಿಡ್ವನ�ೊ� ಅವನನ್ನು ಬ��ರ� ಯ್ರೊ 
ಗೌರವಿಸ್ವವರಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹ್ ತ್ನಿಚ್ಛಿಸಿದದುನ�ನು� ಮ್ಡ್ತ್್ತನ�.”

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾

“ತಮಮಾ ಸಂರಕ್ಷಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹವಿರ್ವ ಎರಡ್ 
ಪಂಗಡಗಳಿವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸತ್ನಿಷ��ಧಿಗಳಿಗ� ನರಕ್ಗಿನುಯ 
ಉಡ್ಪ್ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದ�. ಅವರ ತಲ�ಗಳ ಮ�ಲ� ಕ್ದಯ್ವ 
ನಿ�ರನ್ನು ಸ್ರಿಸಲ್ಗ್ವುದ್.”

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾

“ಅದರಿಂದ ಅವರ ಚಮಥಿಗಳು ಮ್ತರಾವಲಲಿ 
ಹ�ೊಟ�್ಟಯಳಗಿರ್ವ ಭ್ಗಗಳೊ ಕರಗಿ ಹ�ೊ�ಗ್ವುವು.”

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾

32 ನ�� ಪ್ಟಕ�ಕೆ
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ಮೌಢ್ಯಬಹರಡ್ವಬಕಪಟಿಗಳುಬ
ಮಾನವಬಪ್ೀಮಿಗಳಲಲಿ

ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಸೊತ್ತು-ವಿತತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ಷ್ಯ ಮೊಢನಂಬಿಕ್ಗೆ 
ಬಲ್ಯಾಗ್ವುದನ್್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಾಣ್ತ್ತುದ್ೀವೆ. ಕ್ೀವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ 
ವಿದಾವಂಸರೊ, ವಿಜ್ಾನಿಗಳೂ, ಬ್ದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೂ, ಇತ್ಹಾಸಕಾರರೊ, ಸಾಹಿತ್ಗಳೂ ಕೊಡ 
ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ತ್ತುರ್ವುದ್ ದ್ರದೃಷ್ಟಕರ. ಸತಾ್ಯನವೀಷಣೆ, ಸಂಶೊೀಧನಗಳಿಗಾಗಿ 
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವ ಮನ್ಷ್ಯ ರೊಮಿಯಂದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಜಗಿಯಲ್ ಉತತುಮ ಘಳಿಗೆ (ಸಮಯ) 
ಯಾವುದಂದ್ ಅರಿಯಲ್ ಪುರೊೀಹಿತರನ್್ನ ಸಂಪರ್್ಭಸ್ವಂತಹ ಆಭಾಸಕರ ಸಂಗತ್ಗಳು 
ಇಂದ್ ಕೊಡ ವರದ್ಯಾಗ್ತ್ತುರ್ತತುದ.

ಮೊಢನಂಬಿಕ್ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ. ಅನೀಕ ಮಂದ್ ಸ್ಲರದಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಗ್ಲಾಮರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾತುರ. ಆ ಮೊಲಕ ಅವರ ಆಲೊೀಚನಾಶರ್ತುಯೀ ಕ್ಂಠಿತವಾಗ್ತತುದ. 
ಅನವೀಷಣಾ ಮನೊೀಭಾವವು ಕ್ೀಣಿಸ್ತತುದ. ವಿಚಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮಂಕ್ ಕವಿಯ್ತತುದ. ಆತ್ಮ 
ಸ್ಥೈಯ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಂದ್ಂಟಾಗ್ತತುದ. ಮೊಢನಂಬಿಕ್ಗಳಿಂದ ಯಾರನೊ್ನ ಸ್ಲರದಲ್ಲಿ 
ಶೊೀಷಿಸಬಹ್ದಾಗಿದ. ಕಾಪಟ್ಯವನ್ನೀ ಬಂಡವಾಳವನಾ್ನಗಿಸಿರ್ವ ಪುರೊೀಹಿತ ವಗ್ಭವು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಢನಂಬಿಕ್ಗಳನ್್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರನ್್ನ ವಂಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾವರ್ಭ 
ಲಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್್ನಸ್ತ್ತುರ್ತತುದ.

ಹಲವು ವಿದಾವಂಸರ್ ಮತ್ತು ಪುರೊೀಹಿತರ್ ತಮಗೆ ಪವಾಡ ಶರ್ತುಯದಯಂಬ ನಂಬಿಕ್ 
ಹ್ಟ್್ಟಸಬಯಸ್ತಾತುರ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ದೊರಯ್ವ ಎಲಾಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನೊ್ನ ಅವರ್ 
ಬಳಸ್ತಾತುರ. ತಮಗೆ ಪವಾಡ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿವೆಯಂದ್ ತೊೀಪ್ಭಡಿಸಲ್ಕಾಕೆಗಿ ಅವರ್ ಎಂತಹಾ 
ಮೀಸ ವಂಚನಗಳಿಗೊ ಸಿದಧಿರಿರ್ತಾತುರ. ತಮಗೆ ಅದೃಶ್ಯಗಳನ್್ನ ತ್ಳಿಯ್ವ ಹಾಗೊ ಜನರ 

ಸಂ
ಪಾ

ದಕ
ೀಯ

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء 

والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
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ಆಗ್ರಹಗಳನ್್ನ ಪೂರೈಸ್ವ, ಅವರ ರೊೀಗಗಳನ್್ನ ನಿವಾರಿಸ್ವ ವಿಶೀಷ ಸಾಮರ್ಯ್ಭವಿದಯಂದ್ 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್್ನ ನಂಬಿಸ್ತಾತುರ. ಈ ರಿೀತ್ ತಮ್ಮ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ರ್ದ ಬಡಪಾಯಗಳನ್್ನ 
ಆರ್್ಭಕವಾಗಿ ಸ್ಳಿಯ್ತಾತುರ. ಇದಲಲಿವೂ ಧಮ್ಭ ಮತ್ತು ದೀವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತ್ತುರ್-
ತತುದ. ಆದರ ನೈಜ ಧಾಮಿ್ಭಕ ಕಳಕಳಿಯ್ಳ್ಳವರ್, ಅಲಾಲಿಹನ ಧಮ್ಭನಿಷ್ಠ ದಾಸರ್, ಸಜ್ಜನರ್, 
ಸಹಾಬಿಗಳು, ಪ್ರವಾದ್ವಯ್ಭ  ರಲಲಿರೊ ಮನ್ಷ್ಯರ ಮನ-ಮಸಿತುಷಕೆದ್ಂದ ಮೊಢನಂಬಿಕ್ 
ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್್ನ ತೊಳಗಿಸಿ ಶ್ದ್ಧಿೀಕರಿಸಲಾದ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀವರಯವನ್್ನ 
ನಲನಿಲ್ಲಿಸಲ್ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಾಗಿದಾ್ರ.

ಪ್ರವಾದ್  ರ ಪ್್ರಯ ಪುತ್ರ ಇಬಾ್ರಹಿೀಂ ನಿಧನರಾದ ಆ ದ್ನ ಸೊಯ್ಭಗ್ರಹಣವುಂಟಾಯತ್. 
ಜನರ್ ಪ್ರವಾದ್  ರ ಪುತ್ರ ಮರಣಹೆೊಂದ್ದ್ರಿಂದ ಹಿೀಗಾಯತಂದ್ ಭಾವಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಅದನ್್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರ್ ಕೊಡ. ಆ ಸ್ದ್್ ತ್ಳಿದ ಪ್ರವಾದ್  ರ್ ಜನರ ಈ ನಂಬಿಕ್ಯನ್್ನ 
ತ್ದ್್ದರ್. “ಸೊಯ್ಭ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಅಲಾಲಿಹನ ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಜನನ 
ಅರವಾ ಮರಣದ್ಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯ್ವುದ್ಲಲಿ”ವೆಂದ್ ಸಾರಿ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಇಂದ್ ಜನರ್ ತಮ್ಮಂತಯೀ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದ್ವ್ಯತಯನ್್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾತುರ. ಅವರನ್್ನ 
ಆದರಿಸ್ತಾತು, ಚ್ಂಬಿಸ್ತಾತು, ಆರಾಧಿಸತೊಡಗ್ತಾತುರ. ಅವರ ಕ್ೈ-ಕಾಲ್ಗಳನ್್ನ ತಮ್ಮ ತಲಯ 
ಮೀಲ್ರಿಸಿದರ, ಅವರ ಮೈ-ಕ್ೈ ತೊಳೆದ ನಿೀರ್, ಅವರ ಉಗ್ಳು ಅರವಾ ಅವರ್ ಊದ್ಕ್ೊಟ್ಟ 
ನಿೀರನೊ್ನ ಕ್ಡಿಯ್ತಾತುರ. ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತ್ ಎಂದರ ಧಾಮಿ್ಭಕ ಮ್ಖಂಡರ್ ಇಂತಹ ಹೆೀಯ 
ಕೃತ್ಯಗಳನ್್ನ ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸ್ತಾತುರ ಅರವಾ ಮೌನಸಮ್ಮತ್ ನಿೀಡ್ತ್ತುದಾ್ರ.

ನನಗೆ ದ್ವ್ಯತ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದ್, ನನ್ನನ್್ನ ಪೂಜಸಬಾರದಂದ್ ನಿಷ್್ಠರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದ್  
ಹೆೀಳುತ್ತುದ್ರ್. ಎಲಲಿ ದೀವಪ್ರವಾದ್ಗಳೂ ಇದೀ ರಿೀತ್ ಕರಕ್ೊಡ್ತ್ತುದ್ರ್. ಆದರ ಕಾಲಕ್ರಮೀಣ 
ಅವರ ಬೆೊೀಧನಗಳನ್್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿ ಜನಸಮೊಹವು ಮೊಢನಂಬಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾತು 
ಸಾಗ್ತತುದ. ಜನರನ್್ನ ಅಲಾಲಿಹನ ಧಮ್ಭದ ಕಡೆಗೆ ಆಹಾವನಿಸಿ ಧಮ್ಭದ ನೈಜ ತತವ-ಸಿದಾಧಿಂತಗ-
ಳನ್್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿಕ್ೊಡ್ವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹ್ದ್. 
ಸಾವರ್ಭ ಹಿತಾಸರ್ತುಗಾಗಿ ಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಿ ನವಿೀನಾಚಾರಗಳನ್್ನ ಹೆೊಸ-ಹೆೊಸ ನಂಬಿಕ್ಗಳನ್್ನ 
ಪ್ರಚರಿಸ್ವ, ಕ್ಟ್ಲ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್್ನ ಶೊೀಷಿಸ್ವ ಕಪಟ್ಗಳಾದ ವಲ್ಗಳನೊ್ನ, 
ತಂಙಳ್ಗಳನೊ್ನ ಅವರ ಕ್ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿೀಡ್ವ ಪುರೊೀಹಿತರನೊ್ನ ಗ್ರ್ತ್ಸಿ ಜನರ 
ಮ್ಂದ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮ್ಂದ ಅವರ ವೆೀಷ ಕಳಚ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾ್ರರಂರವಾಗಬೆೀಕ್. ಜನರ 
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಢನಂಬಿಕ್ಗಳನ್್ನ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್್ನ ಹೆೀರ್ವ ಕೊ್ರರಕೃತ್ಯಗಳನ್್ನ ಕ್ೊನಗೆೊಳಿಸ್ವ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್್ನ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದರೊ ಅದ್ ಶಾಲಿಘನಾಹ್ಭವೆೀ ಆಗಿರ್ತತುದ. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

 " ಅಬೂ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್

ಇಮ್ಂ ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َثنَــا اْبُن  َثنَــا َيْعُقــوُب ْبــُن إِْبَراِهيَم، َقــاَل َحدَّ َحدَّ
ُعَليَّــَة، َعْن َعْبــِد اْلَعِزيِز ْبــِن ُصَهْيٍب، َعــْن َأَنٍس، 
َم َقــاَل: َقاَل  َعــِن النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكْم  النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّ
َحتَّــى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيــِه ِمْن َوالِِدِه َوَوَلــِدِه َوالنَّاِس 

. » ْجَمِعيَن َأ

ಯಅ್ ಕೊಬ್ ಇಬ್ನು ಇಬ್ರಾಹ�ಂ ನಮಗ� ತಿಳಿಸಿದರ್. ಇಬ್ನು 
ಉಲಯ್ ನಮಗ� ತಿಳಿಸಿದರ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝ�ಝ್ 
ಇಬ್ನು ಸ್ಹ�ೈಬ್ ರಿಂದ. ಅನಸ್  ರಿಂದ: ಪರಾವ್ದ  
ಹ��ಳಿದರ್: “ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಅವರ್ 
ಅವರ ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತ 
ಹ�ಚ್್ಚ ನನನುನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ.”

ಈ ಹದಿೇಸಿನಲ್್ಲರುವ ‘ವಿಶಾವಾಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ 

ಮಾತಿನ ಅರ್ಶ:

ಇಬ್ನು ಬತ್್ತಲ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

يَماِن َوَأْعَلى َدَرَجاتِِه. ُيِريُد َل َيْبُلُغ َحِقيَقَة اْلِ

“ಅಂದರ� ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿಜಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ಮತ್್ತ ಉನನುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
ತಲ್ಪ್ವುದಲಲಿ.”[1]

ಶ�ೈಖ್ ಸ್ಲ್ಹ್ ಆಲ್ಶ�ಶೈಖ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

يَماَن اْلَكاِمَل. »َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم« َيْعنِي اْلِ

“ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಅಂದರ�: 
ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ.”[2]

1	 ಸಹೀಹುಲ್	ಬುಖಾರಿಯ	ವಾಯಾಖಾಯಾನದಲ್ಲಿ	11/101
2	 ಅತ್ತಮ್ಹೀದ್	 ಲ್ಶಹಹಿ	 ಕಿತಾಬಿ	 ತ್್ತಹೀದ್,	 ಲ�ೀ:	 ಸಾಲ್ಹ್	
ಇಬಾರಾಹೀಂ	ಆಲು	ಶ�ಶೈಖ್	2/10

ಪ್ವಾದಿಬಪ್ೀಮ
محبة النبي صلى الله عليه وسلم
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ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಶಹ್ಥಿ ತ್ತಹ್ವಿಯ್ದಲ್ಲಿ ಹ�ಗ� ಹ��ಳಲ್ಗಿದ�: 

اْلُمَراُد َنْفُي اْلَكاِمِل

“ಅಂದರ� ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ.”[3]

ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َقْوُلُه: »َل ُيْؤِمُن«: َأْي إِيَماًنا َكاِماًل.

“ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಅಂದರ� ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್-
ವುದಲಲಿ.”[4]

ಅವರ್ ಮ್ಂದ್ವರಿದ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َوفِــي َكاَلِم اْلَقاِضي ِعَيــاٍض: َأنَّ َذلَِك َشــْرٌط فِي 
ُه َحَمــَل اْلَمَحبَّــَة َعَلى َمْعنَى  يَمــاِن، أِلَنَّ ِة اْلِ ِصحَّ
َبُه َصاِحــُب اْلُمْفَهِم بَِأنَّ  ْجاَلِل. َوَتَعقَّ التَّْعظِيــِم َواْلِ
َذلَِك َلْيَس ُمــَراًدا ُهنَا، أِلَنَّ اْعتَِقــاَد اأْلَْعَظِميَِّة َلْيَس 
ْنَســاُن إِْعَظاَم  ُمْســَتْلَزًما لِْلَمَحبَّــِة، إِْذ َقــْد َيِجُد اْلِ
ِه ِمــْن َمَحبَّتِِه. َقاَل: َفَعَلــى َهَذا َمْن  َشــْيٍء َمَع ُخُلوِّ
َلْم َيِجْد ِمْن َنْفِســِه َذلِــَك اْلَمْيَل َلْم َيْكُمــْل إِيَماُنُه. 
ــِذي َرَواُه اْلُمَصنُِّف  َوإَِلــى َهَذا ُيوِمُئ َقــْوُل ُعَمَر الَّ
ِه ْبِن  ـُذوِر ِمــْن َحِديِث َعْبــِد اللَّ فِــي اأْلَْيَماِن َوالنُـّ
ِهَشــاٍم: َأنَّ ُعَمــَر ْبَن اْلَخطَّــاِب َقــاَل لِلنَّبِيِّ َصلَّى 
اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: أَلَْنَت َيا َرُســوَل اللَّــِه! َأَحبُّ 

3	 ಶಹುಹಿಲ್	 ಅಕಿೀದತಿ	 ತ್ತಹಾವಿಯಯಾಯಃ,	 ಲ�ೀ:	 ಇಬ್್	 ಅಬಿಲ್	
ಇಝ್್	 ಅಲ್ಹನಫೀ.	 ತಖರಾೀಜ್:	 ನಾಸಿರುದ್ೀನ್	 ಅಲ್ಅಲಾಬಾನೀ	
1/343
4	 ಫತ್ಹುಲ್	ಬಾರಿ	1/80

إَِليَّ ِمــْن ُكلِّ َشــْيٍء إِلَّ ِمْن َنْفِســي. َفَقــاَل: »َل، 
ِذي َنْفِســي بَِيــِدِه، َحتَّى َأُكوَن َأَحــبَّ إَِلْيَك ِمْن  َوالَّ
ِه َأَحبُّ  َنْفِســَك«. َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َفإِنَّــَك اْلَن، َواللَّ
إَِليَّ ِمْن َنْفِســي. َفَقــاَل: »اْلَن َيا ُعَمــُر«. اْنَتَهى . 

َفَهــِذِه اْلَمَحبَُّة َلْيَســْت بِاْعتَِقــاِد اأْلَْعَظِميَّــِة َفَقْط، 
َفإِنََّهــا َكاَنــْت َحاِصَلًة لُِعَمــَر َقْبَل َذلِــَك َقْطًعا.

“ಅಲ್ಕ್ದ� ಇಯ್ದ್  ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಾಕ್ರ 
ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಂಧ್ವ್ಗಲ್ ಇದ್ (ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮ) ಒಂದ್ 
ಷರತ್್ತಗಿದ�. ಕ್ರರ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘನತ� ಗೌರವಗಳ 
ಅಥಥಿದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಲ್ಗಿದ�. (ಅಂದರ� ಅವರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಾಕ್ರ ಪರಾವ್ದ  ರಿಗ� ಘನತ� ಗೌರವಗಳನ್ನು 
ನಿ�ಡ್ವವನ್ ಅವರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಬ��ಕ್ದ್ದ್ ಕಡ್ಡಾಯ.) 
ಆದರ� ಅಲ್ಮ್ಫ್ಹಮ್ ಎಂಬ ಗರಾಂಥದ ಲ��ಖಕರ್ ಇದನ್ನು 
ಖಂಡಿಸ್ತ್್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಥಥಿ ಇದಲಲಿ ಎನ್ನುತ್್ತರ�. ಕ್ರರ ಪಿರಾ�ತಿ 
ಮ್ಡಬ��ಕ್ದರ� ಘನತ� ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ�ಯಿಡ್ವುದ್ 
ಅನಿವ್ಯಥಿವಲಲಿ. ಕ�ಲವೊಮಮಾ ಮನ್ಷ್ನ್ ತ್ನ್ ಪಿರಾ�ತಿಸದ 
ವಸ್್ತವನೊನು ಗೌರವಿಸಬಹ್ದ್. 

ಅವರ್ (ಅಲ್ಕ್ದ�) ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ 
(ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ) ಪರಾಕ್ರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದ್ 
ಒಲವಿಲಲಿದ ವ್ಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೊರಥಿಗ�ೊಳಿಸ್ವು-
ದಲಲಿ. ಲ��ಖಕರ್ (ಇಮ್ಂ ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿ) ಸಹ�ಹ್ಲ್ 
ಬ್ಖ್ರಿಯ ‘ಅಲ್ಐಮ್ನ್ ವನ್ನುದೊರ್’ ಎಂಬ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ವರದ ಮ್ಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಿಹ್ ಇಬ್ನು ಹಶ್ಂ  ರವರ 
ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಉಮರ್  ರವರ ಮ್ತ್ ಇದನ್ನು 
ಸೊಚ್ಸ್ತ್ತದ�. ಉಮರ್  ಪರಾವ್ದ  ರ�ೊಂದಗ� 
ಹ��ಳಿದರ್: ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! ನ್ನ್ ನನನು 
ದ��ಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರ� ಇತರ�ಲಲಿ ವಸ್್ತಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ತಮಮಾನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ�. ಆಗ ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: ಇಲಲಿ, 
ನನನು ಆತಮಾ ಯ್ರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿದ�ಯ� ಅವನ ಮ�ಲ್ಣ�! 
ತ್ವು ತಮಮಾ ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ನನನುನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ 
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ತನಕ (ತ್ವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ). ಆಗ ಉಮರ್  
ಹ��ಳಿದರ್: ಹ್ಗ್ದರ� ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ಣ�! ಈಗ ನ್ನ್ 
ನನನು ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ತಮಮಾನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ�. ಆಗ 
ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: ಓ ಉಮರ್! ಈಗ (ತ್ವು ವಿಶ್ವಾ-
ಸವಿಟ್್ಟದದು�ರಿ). 

ಈ ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಕ��ವಲ ಘನತ� ಗೌರವಗಳ ನಂಬಿಕ�ಯಿಂದ 
ಮ್ತರಾ ಉದ್ಭವವ್ದ್ದಲಲಿ. ಕ್ರರ ಇದಕಕೆಂತ ಮೊದಲೊ 
ಉಮರ್  ರವರ್ ಪರಾವ್ದ  ರಿಗ� ಘನತ� ಗೌರವಗಳನ್ನು 
ನಿ�ಡ್ತಿ್ತದದುರ್.”[5]

ಶ�ೈಖ್ ಸ್ಲ್ಹ್ ಅಲ್ಫೌಝ್ನ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َوَقْوُلــُه: »َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم«: َلْيَس َنْفًيــا أِلَْصِل 
يَماِن. َأْي: َل  َما ُهــَو َنْفٌي لَِكَمــاِل اْلِ يَماِن، َوإِنَّ اْلِ
ُســوَل  َيْكُمــُل إِيَماُن َأَحِدُكْم. َهَذا إَِذا َكاَن ُيِحبُّ الرَّ
ُم َمَحبََّتُه  َم َوَلِكــْن َل ُيَقــدِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َعَلى َمَحبَّــِة َغْيِرِه ِمــَن اْلَخْلِق . 

ُه  ُســوَل َصلَّى اللَّ ْنَســاُن َل ُيِحبُّ الرَّ ا إَِذا َكاَن اْلِ َأمَّ
ُســوَل، َفَهَذا  َم َأْصاًل، َبــْل َيْبُغُض الرَّ َعَلْيــِه َوَســلَّ
ُســوَل َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  ِذي ُيِحبُّ الرَّ ــا الَّ َكافٌِر. َأمَّ
ُم َمَحبَّــَة َوَلِدِه َوَوالِــِدِه َعَلى  َوَســلََّم، َوَلِكنَُّه ُيَقــدِّ

ُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَهَذا  ُســوِل َصلَّــى اللَّ َمَحبَّــِة الرَّ
يَمــاِن. َبْل َل َيْكُمــُل إِيَمــاُن اْلَعْبِد َوَل  َناِقــُص اْلِ
َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُســوُل َصلَّى اللَّ َيتِــمُّ َحتَّى َيُكوَن الرَّ
تِي َبْيــَن َجنَْبْيــِه، َوَأَحبَّ  َأَحبَّ إَِلْيــِه ِمْن َنْفِســِه الَّ

5	 ಫತ್ಹುಲ್	ಬಾರಿ	1/81

ِذي ُهــَو بِْضَعٌة ِمنُْه َوُجــْزٌء ِمنُْه،  إَِلْيــِه ِمْن َوَلــِدِه الَّ
ِذي ُهَو َأْصُلُه َواْلُمْحِســُن  َوَأَحــبَّ إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه الَّ
ــا َكاُنوا. ـاِس َأْجَمِعيَن َأيًّ إَِلْيــِه، َوَأَحــبَّ إَِلْيهِ ِمَن النَـّ

“ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಇದ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು 
ಅಡಿಯಿಂದಲ�� ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ನಿಷ��ಧಿಸ್ವುದಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ 
ಅದ್ ನಿಷ��ಧಿಸ್ವುದ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪೊರಥಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ತರಾ. 
ಅಂದರ�: ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿ 
ಎಂದಥಥಿ. ಇದ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ್್ತನ�, 
ಆದರ� ಇತರ�ಲಲಿ ಸೃಷ್್ಟಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಗಿಂತ ಆ ಪಿರಾ�ತಿಗ� ಹ�ಚ್್ಚ 
ಆದ್ತ� ನಿ�ಡ್ವುದಲಲಿವ�ಂದ್ದರ� ಮ್ತರಾ. 

ಆದರ� ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ�� ಇಲಲಿ, 
ಬದಲ್ಗಿ ದ�ವಾ�ಷ್ಸ್ತ್್ತನ� ಎಂದ್ದರ� ಅವನ�ೊಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾ-
ಸಿಯ್ಗಿದ್ದುನ�. ಅದ�� ಸಂದಭಥಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ್್ತನ�, ಆದರ� ಆ ಪಿರಾ�ತಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಗ� ಆದ್ತ� ನಿ�ಡ್ತ್್ತನ� 
ಎಂದ್ದರ� ಅವನ�ೊಬ್ಬ ಅಪೊರಥಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ್ಗಿದ್ದುನ�. 
ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ, ತಮಮಾ ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ, ತಮಮಾ ದ��ಹದ ಒಂದ್ 
ಭ್ಗವ್ದ ಮಕಕೆಳಿಗಿಂತಲೊ, ಜನಮಾ ನಿ�ಡಿ ಬ�ಳ�ಸಿದ ತಂದ�-
ತ್ಯಿಗಿಂತಲೊ ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ ಯ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ 
ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿ.”[6]

ಈ ಹದಿೇಸಿನ ಕ್ಲವು ಪರಯೇಜನಗಳು:

ಈ ಬಲ್ಷ್ಠ ಧಮಥಿವು ನ�ಲ�ನಿಂತಿರ್ವ ಒಂದ್ ಮಹ್ 
ತತವಾವನ್ನು ಈ ಹದ�ಸ್ ವಿವರಿಸ್ತ್ತದ�. ಸಹಭ್ಗಿಗಳಿಲಲಿದ 
ಏಕ�ೈಕ ರಬ್ಬನ್ನು ಆರ್ಧಿಸಲ್ ನಮಗ� ಆಜ್್ಪಿಸಲ್ಗಿರ್-
ವಂತ�ಯ�, ನಮಮಾ ಪರಾವ್ದಯನ್ನು, ಅವರ್ ಮ್ತ್ ಮತ್್ತ 
ಆಜ್�ಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ಸಹ ನಮಗ� ಆಜ್್ಪಿಸಲ್ಗಿದ�. 
ಇದ್ ಪಿರಾ�ತಿಯ ಆವಶ್ಕತ�ಗಳಲ�ೊಲಿಂದ್. 

6	 ಇಆನತುಲ್	ಮುಸ್ತಫೀದ್	ಬಿಶಹಹಿ	 ಕಿತಾಬಿ	 ತ್್ತಹೀದ್,	ಲ�ೀ:	
ಸಾಲ್ಹ್	ಬಿನ್	ಫ್ಝಾನ್	ಅಲ್ಫ್ಝಾನ್	2/41
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ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ರಜಬ್  ತಮಮಾ ಫತ್ಹ್ಲ್ ಬ್ರಿ ಎಂಬ 
ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َم ِمــْن ُأُصوِل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َمَحبَّــُة النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ
 . ِه َعــزَّ َوَجلَّ يَمــاِن، َوِهــَي ُمَقاَرَنــٌة لَِمَحبَِّة اللَّ اْلِ
َم َعَلْيَها  َد َمــْن َقــدَّ َوَقــْد َقَرَنَهــا اللَّــُه بَِهــا، َوَتَوعَّ
َشــْيًئا ِمَن اأْلُُمــوِر اْلَمْحُبوَبِة َطْبًعا، ِمــَن اأْلََقاِرِب 
َواأْلَْمــَواِل َواأْلَْوَطــاِن َوَغْيــِر َذلَِك. َفَقــاَل َتَعاَلى : 

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳڳ ﴾

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم:  ا َقــاَل ُعَمــُر لِلنَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ َوَلمَّ
َأْنَت َأَحــبُّ إَِليَّ ِمــْن ُكلِّ َشــْيٍء إِلَّ ِمْن َنْفِســي. 
َفَقــاَل : »َل، َيا ُعَمــُر، َحتَّى َأُكوَن َأَحــبَّ إَِلْيَك ِمْن 
ِه! َأْنــَت اْلَن َأَحبُّ إَِليَّ  َنْفِســَك«. َفَقاَل ُعَمُر: َواللَّ

ِمْن َنْفِســي. َقاَل: »اْلَن َيــا ُعَمُر«.

“ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೊಲತತವಾಗಲ್ಲಿ 
ಸ��ರಿದ್ದುಗಿದ�. ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿಯಂದಗ� 
ಜ�ೊ�ಡಣ�ಯ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅದನ್ನು ತನನು ಪಿರಾ�ತಿಯಂದಗ� 
ಜ�ೊ�ಡಿಸಿದ್ದುನ�. ತ್ನ್ ಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗಿ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ಆಪ್ತ 
ಸಂಬಂಧಿಕರ್, ಐಶವಾಯಥಿ, ದ��ಶ ಇತ್್ದಗಳಿಗ� ಆ ಪಿರಾ�ತಿಗಿಂತ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಆದ್ತ� ನಿ�ಡ್ವವರಿಗ� ಅವನ್ ಎಚ್ಚರಿಕ� ನಿ�ಡಿದ್ದುನ�. 

ಅಲ್ಲಿಹ್  ಹ��ಳುತ್್ತನ�: 

“ಹ��ಳಿರಿ: ನಿ�ವು ಅಲ್ಲಿಹನಿಗಿಂತ, ಅವನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕ-
ರಿಗಿಂತ ಮತ್್ತ ಅವನ ಮ್ಗಥಿದಲ್ಲಿರ್ವ ಹ�ೊ�ರ್ಟಕಕೆಂತ 
ಹ�ಚ್್ಚ ನಿಮಮಾ ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು, ಸ�ೊ�ದರರ್, 
ಸಂಗ್ತಿಗಳು, ನಿ�ವು ಜಮ ಮ್ಡಿದ ಐಶವಾಯಥಿ, ನಷ್ಟವ್ಗ-
ಬಹ್ದ�ಂದ್ ಹ�ದರ್ವ ವ್್ಪ್ರ, ನಿ�ವು ಇಷ್ಟಪಡ್ವ ನಿಮಮಾ 
ವಸತಿಗಳು ಮ್ಂತ್ದವುಗಳನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ದರ� ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅವನ ಆಜ್�ಯನ್ನು ತರ್ವ ತನಕ ಕ್ಯಿರಿ.” (ಅತೌ್ತಬ್: 24).

ಉಮರ್  ಪರಾವ್ದ  ರ�ೊಂದಗ�, ನನನು ದ��ಹವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟರ� ಇತರ�ಲಲಿ ವಸ್್ತಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ನ್ನ್ ತಮಮಾನ್ನು 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ� ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದ್ಗ, ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: 
ಇಲಲಿ. ಓ ಉಮರ್! ತ್ವು ತಮಮಾ ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ನನನುನ್ನು 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ ತ್ವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಆಗ ಉಮರ್

 ಹ��ಳಿದರ್: ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ಣ�! ಈಗ ನ್ನ್ ನನನು 
ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ತಮಮಾನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ�. ಪರಾವ್ದ  
ಹ��ಳಿದರ್: ಓ ಉಮರ್! ಈಗ ತ್ವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್್ಟದದು�ರಿ.”[7]

ಅವರ್ ಮ್ಂದ್ವರಿದ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

ُســوِل َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  َفَيِجــُب َتْقِديــُم َمَحبَِّة الرَّ
َواأْلََقــاِرِب  َواأْلَْوَلِد  النُُّفــوِس  َعَلــى  َم  َوَســلَّ
ا  َواأْلَْهِليَن َواأْلَْمَواِل َواْلَمَســاِكِن، َوَغْيــِر َذلَِك ِممَّ
َما َتتِــمُّ اْلَمَحبَُّة  ُيِحبُّــُه النَّاُس َغاَيــَة اْلَمَحبَّــِة. َوإِنَّ

َتَعاَلى: َقــاَل  َكَما  بِالطَّاَعــِة، 

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾

اْلُمَواَفَقُة فِي  َفَقــاَل:  اْلَمَحبَِّة،  َبْعُضُهْم َعِن  َوُســِئَل 

7 1/22
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ُســوِل  َجِميِع اأْلَْحــَواِل. َفَعاَلَمــُة َتْقِديِم َمَحبَِّة الرَّ
ُه إَِذا َتَعــاَرَض َطاَعُة  َعَلى َمَحبَّــِة ُكلِّ َمْخُلــوٍق: َأنَّ
َم فِــي َأَواِمِرِه  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ُســوِل َصلَّــى اللَّ الرَّ
َوَداٍع آَخــُر َيْدُعــو إَِلى َغْيِرَهــا ِمْن َهِذِه اأْلَْشــَياِء 
ُســوِل  َم اْلَمــْرُء َطاَعــَة الرَّ اْلَمْحُبوَبــِة، َفــإِْن َقــدَّ
اِعــي َكاَن َدلِياًل  َواْمتَِثــاَل َأَواِمــِرِه َعَلى َذلِــَك الدَّ
ُســوِل َوَتْقِديِمَهــا َعَلى ُكلِّ  ِة َمَحبَّتِِه لِلرَّ َعَلــى ِصحَّ
َم َعَلى َطاَعتِِه َواْمتَِثاِل َأَواِمِرِه َشــْيًئا  َشــْيٍء. َوإِْن َقدَّ
ِمْن َهــِذِه اأْلَْشــَياِء اْلَمْحُبوَبِة َطْبًعــا َدلَّ َذلَِك َعَلى 
يَماِن التَّامِّ اْلَواِجــِب َعَلْيِه. َوَكَذلَِك  َعــَدِم إِْتَيانِِه بِاْلِ
اْلَقــْوُل فِــي َتَعــاُرِض َمَحبَِّة اللَّــِه َوَمَحبَّــِة َداِعي 
ُســوِل َتبِــٌع لَِمَحبَِّة  اْلَهــَوى َوالنَّْفِس. َفإِنَّ َمَحبََّة الرَّ

. َوَجلَّ  َعزَّ  ُمْرِســِلِه 

َماِت.  َهَذا ُكلُّــُه فِي اْمتَِثاِل اْلَواِجَباِت َوَتــْرِك اْلُمَحرَّ
ــِريَعِة،  َوَمنُْدوَباُت الشَّ النَّْفِس  َداِعــي  َتَعاَرَض  َفإِْن 
اْلَمنُْدوَباِت َعَلى  َتْقِديــِم  اْلَمَحبَّــُة َعَلى  َبَلَغِت  َفإِْن 
يَماِن  َدَواِعــي النَّْفِس َكاَن َذلِــَك َعاَلَمَة َكَمــاِل اْلِ
َواْلَمْحُبوبِيــَن  بِيــَن  اْلُمَقرَّ َدَرَجــِة  إَِلــى  َوُبُلوِغــِه 
بِيــَن بِالنََّوافِــِل َبْعَد اْلَفَراِئــِض. َوإِْن َلْم َتْبُلْغ  اْلُمَتَقرِّ
َرَجِة َفِهَي َدَرَجــُة اْلُمْقَتِصِديَن  َهــِذِه اْلَمَحبَُّة إَِلى الدَّ
ِذيَن َكُمَلــْت َمَحبَُّتُهــْم َوَلْم  َأْصَحــاِب اْلَيِميــِن الَّ

َيِزيــُدوا َعَلْيَها.

“ಆದ್ದರಿಂದ, ಸವಾಶರಿ�ರ, ಮಕಕೆಳು, ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ್, 
ಕ್ಟ್ಂಬಿಕರ್, ಐಶವಾಯಥಿ, ವಸತಿ ಮ್ಂತ್ದ ಮನ್ಷ್ರ್ 
ಗ್ಢವ್ಗಿ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ಎಲಲಿ ವಸ್್ತಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. ಪಿರಾ�ತಿ 
ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದ್ ಅನ್ಸರಣ�ಯಿಂದ ಮ್ತರಾ. ಅಲ್ಲಿಹ್

 ಹ��ಳುತ್್ತನ�: 

“ಹ��ಳಿರಿ: ನಿ�ವು ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ದರ� ನನನುನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಿಮಮಾನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವನ್.” (ಆಲ್ 
ಇಮ್ರಾನ್: 31).

ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪಿರಾ�ತಿಯ ಬಗ�್ಗ ಕ��ಳಲ್ದ್ಗ ಅವರ್ 
ಹ��ಳಿದರ್: ಎಲಲಿ ಸಿಥಾತಿಗಳಲೊಲಿ ಪಿರಾ�ತಿಸಲ್ಗ್ವ ವ್ಕ್ತಗ� 
ಹ�ೊಂದ್ಣಿಕ�ಯ್ಗ್ವುದ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ�ಲಲಿ 
ಸೃಷ್್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದರ ಚ್ಹ�ನು 
ಏನ�ಂದರ�: ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಆಜ್� ಮತ್್ತ ಮನ್ಷ್ರ್ 
ಇಷ್ಟಪಡ್ವ ವಸ್್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ್ದರ�ೊಂದ್ ವಸ್್ತವು 
ಕರ�ಯ್ವ ವಿಷಯವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ ಬರ್ವ್ಗ, ಆ 
ವಸ್್ತವಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಆಜ್್ಪ್ಲನ� 
ಮ್ಡಲ್ ಮ್ತ್ವರ್ಥಿ ವಹಸ್ವವನ್ ತನನು ಪರಾವ್ದ 
ಪ�ರಾ�ಮವನ್ನು ರ್ಜ್ವ್ತ್ಪಡಿಸಿದ್ದುನ�. ಇನ್ನು ಪರಾವ್ದ  
ರವರ ಆಜ್್ಪ್ಲನ� ಮ್ಡ್ವುದನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಮನ್ಷ್ರ್ 
ಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ವ ಯ್ವುದ�� ವಸ್್ತವಿಗ� ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� 
ನಿ�ಡ್ವುದ್ದರ� ಅದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿ ಪೊರಥಿಗ�ೊಳಿ-
ಸಬ��ಕ್ದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೊರಥಿಗ�ೊಳಿಸಿಲಲಿ ಎನ್ನುವುದರ 
ದ�ೊ್�ತಕವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ದ��ಹ��ಚ�ಛಿ, 
ಮನದಂಗಿತಗಳ ಪಿರಾ�ತಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದ್ರ್ಗ್ವ್ಗಲೊ 
ಇದ�� ಮ್ತನ್ನು ಹ��ಳಲ್ಗ್ತ್ತದ�. ಕ್ರರ, ಪರಾವ್ದ  
ರ ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಸಿದ ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿಯನ್ನು 
ಹಂಬ್ಲ್ಸ್ತ್ತದ�.

ಇವ�ಲಲಿವೂ ಕಡ್ಡಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮತ್್ತ 
ನಿಷ್ದ್ಧಗಳನ್ನು ತ�ೊರ�ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತರಾ. ಮನಸಿಸಿನ 
ಆಸ� ಮತ್್ತ ಶರಿ�ಅತಿ್ತನಲ್ಲಿರ್ವ ಐಚ್ಛಿಕ ಕಮಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ 
ಎದ್ರ್ಗ್ವ್ಗ,  ಮನಸಿಸಿನ ಆಸ�ಯನ್ನು ಕಡ�ಗಣಿಸಿ ಐಚ್ಛಿಕ 
ಕಮಥಿಗಳನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಲ್ ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡಿದರ� ಅದ್ 
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ವಿಶ್ವಾಸವು ಪೊರಥಿಗ�ೊಂಡಿದ�ಯಂಬ್ದರ ದ�ೊ್�ತಕವ್ಗಿದ�. 
ಅದ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಮಥಿಗಳನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಿದ ಬಳಿಕ ಐಚ್ಛಿಕ 
ಕಮಥಿಗಳ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸ್ಮಿ�ಪ್ ಪಡ�ದ ಅವನ 
ಇಷ್ಟದ್ಸರ ಸ್ಥಾನಕ�ಕೆ ತಲ್ಪಿರ್ವುದಕಕೆರ್ವ ಚ್ಹ�ನುಯ್ಗಿದ�. ಈ 
ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಆ ಸ್ಥಾನಕ�ಕೆ, ಅಂದರ� ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಪೊರಥಿವ್ದ 
ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚಸದ ಬಲಭ್ಗದ ಜನರ ಸ್ಥಾನಕ�ಕೆ, 
ತಲ್ಪದದದುರೊ ಸಹ.”

ಇಮ್ಂ ಅನನುವವಿ�  ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

: َلْم ُيــِرْد بِِه  َمــاُم َأُبــو ُســَلْيَماَن اْلَخَطابِيُّ َقــاَل اْلِ
ْبــِع، َبــْل َأَراَد بِِه ُحــبَّ اِلْختَِيــاِر. أِلَنَّ  ُحــبَّ الطَّ
ْنَســاِن َنْفَســُه َطْبٌع َوَل َســبِيَل إَِلــى َقْلبِِه.  ُحبَّ اْلِ
َقــاَل: َفَمْعنَاُه َل َتْصــُدُق فِي ُحبِّي َحتَّــى ُتْفنَِي فِي 
ــَر ِرَضاَي َعَلى َهــَواَك، َوإِْن  َطاَعتِي َنْفَســَك َوُتَؤثِّ

َكاَن فِيــِه َهــاَلُكَك. َهــَذا َكاَلُم اْلَخَطابِيِّ . 

َوَقــاَل اْبــُن َبطَّــاٍل َواْلَقاِضــي ِعَيــاٍض َوَغْيُرُهَما 
َرْحَمــُة اللَّــِه َعَلْيِهــْم: اْلَمَحبَّــُة َثاَلَثــُة َأْقَســاٍم. 
َمَحبَّــُة إِْجــاَلٍل َوإِْعَظــاٍم َكَمَحبَِّة اْلَوالِــِد،  َوَمَحبَُّة 
َشــَفَقٍة َوَرْحَمــٍة َكَمَحبَّــِة اْلَوَلِد،  َوَمَحبَُّة ُمَشــاَكَلٍة 
ـاِس. َفَجَمَع َصلَّى  َواْستِْحَســاٍن َكَمَحبَِّة َســاِئِر النَـّ
َم َأْصنَــاَف اْلَمَحبَِّة فِــي َمَحبَّتِِه . اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

ُه: َوَمْعنَــى اْلَحِديِث: َأنَّ  َقــاَل اْبُن َبطَّاٍل َرِحَمــُه اللَّ
يَماَن َعِلــَم َأنَّ َحــقَّ النَّبِيِّ َصلَّى  َمِن اْســَتْكَمَل اْلِ
َم آِكــٌد َعَلْيِه ِمــْن َحقِّ َأبِيــِه َواْبنِِه  اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َوالنَّاِس َأْجَمِعيــَن. أِلَنَّ بِِه َصلَّى اللَّ
اَلِل .  اْســُتنِْقْذَنا ِمــَن النَّاِر، َوُهِدينَا ِمــَن الضَّ

ُه: َوِمــْن َمَحبَّتِِه  َقــاَل اْلَقاِضي ِعَيــاٍض َرِحَمــُه اللَّ
بُّ  َم ُنْصــَرُة ُســنَّتِِه، َوالذَّ َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
ـى ُحُضوِر َحَياتِــِه. َفَيْبُذُل َماَلُه  َعْن َشــِريَعتِِه، َوَتَمنَـّ

ُدوَنُه.  َوَنْفَســُه 

يَماِن  َقاَل: َوإَِذا َتَبيَّــَن َما َذَكْرَناُه َتَبيَّــَن َأنَّ َحِقيَقَة اْلِ
يَمــاُن إِلَّ بَِتْحِقيِق  َل َيتِمُّ إِلَّ بَِذلِــَك. َوَل َيِصحُّ اْلِ
َم َوَمنِْزَلتِِه  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ إِْعــاَلِء َقْدِر النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ
َعَلى ُكلِّ َوالٍِد َوَوَلٍد َوُمْحِســٍن َوُمْفِضــٍل. َوَمْن َلْم 
َيْعَتِقــْد َهــَذا َواْعَتَقَد ِســَواُه، َفَلْيــَس بُِمْؤِمٍن. َهَذا 

ُه َأْعَلُم. َكاَلُم اْلَقاِضــي َرِحَمُه اللَّــُه. َواللَّ

“ಇಮ್ಂ ಅಬೊ ಸ್ಲ�ೈಮ್ನ್ ಅಲ್ಖತ್್ತಬಿ�  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಇಲ್ಲಿ ಉದ�ದು�ಶಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಭ್ವಿಕ ಪಿರಾ�ತಿಯನನುಲಲಿ. 
ಬದಲ್ಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ�ದು�ಶಿಸಿರ್ವುದ್ ಸವಾಯಂಪ�ರಾ�ರಿತ 
ಪಿರಾ�ತಿಯನ್ನು. ಕ್ರರ, ಮನ್ಷ್ ತನನು ದ��ಹವನ್ನು 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಸ್ವಾಭ್ವಿಕ. ಅದನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ. 
ಈ ಹದ�ಸಿನ ಅಥಥಿವ��ನ�ಂದರ�: ನಿ�ನ್ ನಿನನು ದ��ಹವನ್ನು 
ನನನು ಅನ್ಸರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಲಯಗ�ೊಳಿಸ್ವ ತನಕ ಮತ್್ತ ನಿನನು 
ದ��ಹ��ಚ�ಛಿಗಿಂತಲೊ -ನಿನನು ನ್ಶ ಅದರಲ್ಲಿದೊದು ಸಹ- ನನನು 
ಸಂತ�ೊ�ಷಕ�ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡ್ವ ತನಕ ನಿ�ನ್ ನನನುನ್ನು 
ನಿಜರೊಪದಲ್ಲಿ ಪಿರಾ�ತಿಸಿಲಲಿ. ಇದ್ ಅಲ್ಖತ್್ತಬಿ�  ರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಬ್ನು ಬತ್್ತಲ್ , ಅಲ್ಕ್ದ� ಇಯ್ದ್  
ಮ್ಂತ್ದವರ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಪಿರಾ�ತಿ ಮೊರ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿದ�:
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1. ಘನತ�, ಗೌರವಗಳಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ. ಉದ್: ತಂದ�-ತ್ಯಿಗ-
ಳಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ.

2. ಅನ್ಕಂಪ ದಯಗಳಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ. ಉದ್: ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿರ್ವ 
ಪಿರಾ�ತಿ.

3. ಅನ್ಕರಣ�, ಸದ್್ಭವನ�ಗಳಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ. ಉದ್: ಇತರ 
ಮನ್ಷ್ರಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ.

ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ತಮಮಾ ಪಿರಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಮೊರನೊನು 
ಸ��ರಿಸಿದ್ದುರ�.

ಇಬ್ನು ಬತ್್ತಲ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಈ ಹದ�ಸಿನ ಅಥಥಿ: 
ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರ ಹಕಕೆಗಿಂತಲೊ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾಬಲವ್ಗಿರ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ  ರ ಹಕ�ಕೆಂದ್ 
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೊರಥಿಗ�ೊಳಿಸಿದವರ್ ಅರಿತಿದ್ದುರ�. ಕ್ರರ, 
ನ್ವು ನರಕದಂದ ಪ್ರ್ಗಿರ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಪಥಭರಾಷ್ಟ-
ತ�ಯಿಂದ ಸನ್ಮಾಗಥಿಕ�ಕೆ ಬಂದರ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ  ರವರ 
ಮೊಲಕವ್ಗಿದ�.

ಅಲ್ಕ್ದ� ಇಯ್ದ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಪರಾವ್ದ  
ರ ಸ್ನನುತಿ್ತಗ� ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ವುದ್, ಅವರ ಶರಿ�ಅತ್ತನ್ನು 
ಪರಾತಿರ�ೊ�ಧಿಸ್ವುದ್, ಅವರ ಬದ್ಕನ್ನು ವ್ಸ್ತವಕ�ಕೆ ತರಲ್ 
ಆಸ�ಪಡ್ವುದ್ ಅವರ ಪಿರಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವ್ಗಿದ�. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕ್ರರಕ್ಕೆಗಿ ತನ್-ಧನಗಳನ್ನು 
ವಿನಿಯ�ಗ ಮ್ಡಬ��ಕ್ಗಿದ�. 

ನ್ವು ಹ��ಳಿದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ 
ಅಥಥಿಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡರ�, ಇವುಗಳ ಮೊಲಕವಲಲಿದ� ವಿಶ್ವಾಸದ 
ನಿಜಸಿಥಾತಿಯ್ ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿವ�ಂಬ್ದನ್ನು ಅರಿಯಲ್ 
ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ತ್ತದ�. ತಂದ�-ತ್ಯಿಗಳು, ಮಕಕೆಳು, ಹತ�ೈಷ್ಗಳು, 
ಆಪ್ತರ್ ಮ್ಂತ್ದ ಎಲಲಿರ ಸ್ಥಾನಮ್ನಕಕೆಂತಲೊ ಪರಾವ್ದ

 ರವರ ಸ್ಥಾನಮ್ನ ಹ�ಚ�್ಚಂಬ್ದನ್ನು ನಿಜರೊಪದಲ್ಲಿ 
ತ�ೊ�ರಿಸ್ವ ಮೊಲಕವಲಲಿದ� ವಿಶ್ವಾಸವು ಸಿಂಧ್ವ್ಗ್ವುದಲಲಿ. 
ಇದನ್ನು ನಂಬದವರ್, ಅಥವ್ ಇದಕ�ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ 
ನಂಬ್ವವರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲಲಿ. ಇದ್ ಅಲ್ಕ್ದ� ಇಯ್ದ್

 ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹ�ಚ್್ಚ ಬಲಲಿವನ್ ಅಲ್ಲಿಹ್.”[8]

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಸಲ್ಮಾನ ತನನು ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು, 
ಐಶವಾಯಥಿ ಮ್ಂತ್ದ ತ್ನ್ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ಎಲಲಿರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಬ��ಕ್ದ್ದ್ ಅವಶ್ವ್ಗಿದ�. ಆಪ್ತ 
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಆಪ್ತರ್ಗಿರ್ವ, ತನಗ� ಇಸ್ಲಿಂ 
ಎಂಬ ಅನ್ಗರಾಹ ಸಿಗಲ್ ಕ್ರರಕತಥಿರ್ದ ಪರಾವ್ದ  
ರಿಗ� ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಅವಶ್ವ್ಗಿದ�. ಈ ಮಹ್ 
ಅನ್ಗರಾಹವನ್ನು ಇತರ ಯ್ವುದ�� ಅನ್ಗರಾಹಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಹ�ೊ�ಲ್ಸಲ್ಗದ್. ಇಹಲ�ೊ�ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ ಪರಲ�ೊ�ಕದಲ್ಲಿ 
ಮನ್ಷ್ನ ಯಶಸ್ಸಿ ಅಡಗಿರ್ವುದ್ ಇದರಲ�ಲಿ� ಆಗಿದ�.

ಶ�ೈಖ್ ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಇಬ್ನು ಸ್ಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಸ�ೈಮಿ�ನ್  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

ُه  َم َمَحبََّة َرُســوِل اللَّــِه َصلَّى اللَّ َفاْلَواِجــُب َأْن ُنَقدِّ
َم َعَلــى َمَحبَّــِة ُكلِّ َأَحٍد، َعَلــى َمَحبَِّة  َعَلْيِه َوَســلَّ
َأْيًضا.  َوالنَّْفــِس  َواْلَماِل  َواأْلَْهــِل  َواْلَوالِِد  اْلَوَلــِد 

َوَلِكْن إَِذا َقــاَل َقاِئٌل: َكْيَف الطَِّريــُق إَِلى َذلَِك َوَما 
اْلَعاَلَمُة؟  ِهَي 

َم  ــا اْلَعاَلَمُة َفِهــَي َأنَّ ُتَقدِّ َفاْلَجــَواُب َأْن َنُقــوَل: َأمَّ
ــاَلُم َعَلى َهَوى  ــاَلُة َوالسَّ ُســوِل َعَلْيِه الصَّ َأْمَر الرَّ
َنْفِســَك. َفــإِنَّ َهــَذا ُهــَو َأْكَبــُر َعاَلَمٍة َعَلــى َأنَّ 
َم َأَحــبُّ إَِلْيَك ِمْن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُســوَل َصلَّى اللَّ الرَّ
ُســوُل بَِشــْيٍء َوَنْفُسَك َتْهَوى  َنْفِســَك. َفإَِذا َأَمَر الرَّ
َأْن َل َتْفَعــَل، َأْو َنَهى َعْن َشــْيٍء َوَنْفُســَك َتْهَوى 

8	 ಸಹೀಹ್	ಮುಸಿಲಿಮ್ನ	ವಾಯಾಖಾಯಾನದಲ್ಲಿ	1/205
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َأْن َتْفَعَلــُه، ُثــمَّ َخاَلْفــَت النَّْفَس، َفَمْعنَــى َهَذا َأنَّ 
ــاَلُم َأَحــبُّ إَِلْيَك ِمْن  اَلُة َوالسَّ ُســوَل َعَلْيِه الصَّ الرَّ
َبْعَت َهَوى َنْفِســَك، َوَتَرَكْت َأْمَر  َنْفِســَك، َوإِلَّ َلتَّ

. ِل ُسو لرَّ ا

ْنَســاَن ُكلََّمــا اْزَداَد اْســتِْحَضاًرا لُِمَتاَبَعِة  ُثمَّ إِنَّ اْلِ
ــاَلُم فِــي َأْعَمالِِه  ــاَلُة َوالسَّ ُســوِل َعَلْيــِه الصَّ الرَّ
ُســوِل. َيْعنِي:  َوَأْخاَلِقــِه، َفإِنَّــُه َتــْزَداُد َمَحبَُّتُه لِلرَّ
اَلِة  َأنَّــَك َلْو ُكنَْت َتْسَتْشــِعُر ِعنْــَد اْلُوُضــوِء َوالصَّ
َيــاِم َوَغْيِرَهــا ِمــَن اْلِعَبــاَداِت، َوَكَذلَِك فِي  َوالصِّ
ْحَســاِن  َواْلِ اْلَفاِضَلِة  بِاأْلَْخــاَلِق  ـاِس  النَـّ ُمَعاَمَلِة 
اَلُة  ُســوِل َعَلْيِه الصَّ إَِلْيِهــْم َأنََّك بَِذلَِك ُمَتــَأسٍّ بِالرَّ
ــاَلُم َوُمَتابٌِع َلُه، َفــإِنَّ َذلَِك ُينِْمــي َمَحبََّتَك َلُه  َوالسَّ

ًة. َوَيْجَعُلــَك َتابًِعــا َلُه ُمَتاَبَعــًة َتامَّ

“ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತಲೊ, ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು, 
ಕ್ಟ್ಂಬಿಕರ್, ಸಂಪತ್್ತ, ದ��ಹ ಮ್ಂತ್ದವುಗಳಿಗಿಂತಲೊ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಬ��ಕ್ದ್ದ್ ಕಡ್ಡಾಯ. 

ಆದರ� ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಈ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಹ��ಗ�? 
ಇದರ ದ�ೊ್�ತಕವ��ನ್? ಎಂದ್ ಕ��ಳಿದರ� ಅದಕ�ಕೆ ಉತ್ತರ:

ನಿ�ನ್ ನಿನನು ದ��ಹ��ಚ�ಛಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರವರ 
ಆಜ್�ಗ� ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಇದರ ದ�ೊ್�ತಕವ್ಗಿದ�. 
ನಿ�ನ್ ನಿನನು ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ� ಎನ್ನುವುದಕ�ಕೆ ಇದ್ ಬಹ್ದ�ೊಡಡಾ 
ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿದ�. ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಒಂದ್ ಆಜ್�ಯನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ನಿನನು ದ��ಹ ಅಸಮಮಾತಿ ಸೊಚ್ಸ್ವ್ಗ, ಅಥವ್ 
ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ ಒಂದ್ ವಿರ�ೊ�ಧವನ್ನು 

ಮ್ಡಲ್ ನಿನನು ದ��ಹ ಸಮಮಾತಿ ಸೊಚ್ಸ್ವ್ಗ, ನಿ�ನ್ ನಿನನು 
ದ��ಹಕ�ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ ಸ್ಗಿದರ� ಇದರಥಥಿ ನಿ�ನ್ ನಿನನು 
ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ� 
ಎಂದ್ಗಿದ�. ಇಲಲಿದದದುರ� ನಿ�ನ್ ದ��ಹ��ಚ�ಛಿಯನ್ನು ಹಂಬ್ಲ್ಸಿ 
ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಆಜ್�ಯನ್ನು ತ�ೊರ�ಯ್ತಿ್ತದ�ದು.

ಕಮಥಿ, ಗ್ರಸವಾಭ್ವ ಮ್ಂತ್ದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ್ಗ ತ್ನ್ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಅನ್ಸ-
ರಿಸ್ತಿ್ತದ�ದು�ನ�ಂಬ್ದನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚ ಹ�ಚ್್ಚ ಜ್್ಪಕಕ�ಕೆ ತರ್ವ್ಗಲ�ಲಲಿ 
ಪರಾವ್ದ  ರಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ ಹ�ಚ್್ಚತಿ್ತರ್ತ್ತದ�. ಅಂದರ�: 
ವುದೊ, ನಮ್ಝ್, ಉಪವ್ಸ ಮ್ಂತ್ದ ಆರ್ಧನ�ಗಳನ್ನು 
ನಿವಥಿಹಸ್ವ್ಗ, ಅದ�� ರಿ�ತಿ ಉದ್ತ್ತ ಗ್ರಗಳ ಮೊಲಕ 
ಮನ್ಷ್ರ�ೊಂದಗ� ವ್ವಹರಿಸ್ವ್ಗ, ಜನರಿಗ� ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡ್ವ್ಗ, ತ್ನ್ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್-
ತಿ್ತದ�ದು�ನ�ಂಬ ಪರಾಜ್� ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ವುದ್ದರ� ಅದ್ ನಿಮಮಾ 
ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚಸ್ವುದ್ ಮ್ತರಾವಲಲಿದ�, ನಿಮಮಾನ್ನು 
ಪರಾವ್ದ  ರ ಪೊರಥಿ ಅನ್ಯ್ಯಿಯ್ಗಿ ಮ್ಪಥಿ-
ಡಿಸ್ತ್ತದ�.”[9]

ಪರವಾದಿ ಪ್ರೇಮವು ಅಹು್ಲಸುಸುನ್ನತಿತೌನ ಮೋಲತತವಾಗಳ-

ಲ್ೋ್ಲಂದು:

ಶ�ೈಖ್ ಸ್ಲ್ಹ್ ಅಲ್ಫೌಝ್ನ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

ُســوِل َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  َفِفــي َهــَذا َأنَّ َمَحبَّــَة الرَّ
َمــٌة َعَلــى َمَحبَِّة ُكلِّ َشــْيٍء  َم َواِجَبــٌة َوُمَقدِّ َوَســلَّ
َها َتابَِعــٌة َلَها َلِزَمــٌة َلَها.  ِســَوى َمَحبَّــِة اللَّــِه. َفإِنَّ
أِلَنََّهــا َمَحبٌَّة فِي اللَّــِه َوأِلَْجِلِه، َتِزيُد بِِزَيــاَدِة َمَحبَِّة 
اللَّــِه فِي َقْلــِب اْلُمْؤِمــِن َوَتنُْقُص بِنَْقِصَهــا. َوُكلُّ 
َما ُيِحبُّ فِي اللَّــِه َوأِلَْجِلِه.  َمــْن َكاَن ُمِحبًّا لِلَّــِه َفإِنَّ
َم َتْقَتِضــي َتْعظِيَمُه  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َوَمَحبَُّتــُه َصلَّى اللَّ

9	 ಸಹೀಹುಲ್	ಬುಖಾರಿಯ	ವಾಯಾಖಾಯಾನದಲ್ಲಿ	1/63
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َباَعُه َوَتْقِديَم َقْولِِه َعَلــى َقْوِل ُكلِّ َأَحٍد  َوَتْوِقيــَرُه َواتِّ
ِمــَن اْلَخْلِق َوَتْعظِيِم ُســنَّتِِه.

َمــُة اْبُن اْلَقيِّــِم َرِحَمُه اللَّــُه: َوُكلُّ َمَحبٍَّة  َقاَل اْلَعالَّ
ِه  َوَتْعظِيــٍم لِْلَبَشــِر َفإِنََّمــا َتُجــوُز َتَبًعا لُِمِحبَّــِة اللَّ
َعَلْيِه  اللَّــُه  ِه َصلَّى  اللَّ َكَمَحبٍَّة َرُســوِل  َوَتْعظِيِمــِه، 
َها ِمــْن َتَماِم َمَحبَِّة ُمْرِســِلِه  َم َوَتْعظِيِمــِه. َفإِنَّ َوَســلَّ
َتــُه ُيِحبُّوَنــُه لَِمَحبَّــِة اللَّــِه َلُه  َوَتْعظِيِمــِه. َفــإِنَّ ُأمَّ
ْجــاَلِل اللَّــِه َلــُه. َفِهَي  َوُيَعظُِّموَنــُه َوُيِجلُّوَنــُه ِلِ
َمَحبٌَّة ِمــْن ُموِجَباِت َمَحبَّــِة اللَّــِه. َواْلَمْقُصوُد َأنَّ 
َم َأْلَقى اللَّــُه َعَلْيِه ِمَن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ
اْلَمَهاَبِة َواْلَمَحبَّــِة. َولَِهَذا َلْم َيُكْن َبَشــٌر َأَحبُّ إَِلى 
َبَشــٍر َوَل َأْهَيــُب َوَأَجلُّ فِــي َصْدِرِه ِمْن َرُســوِل 
ُه َعَلْيِه َوَســلََّم فِي ُصــُدوِر َأْصَحابِِه  اللَّــِه َصلَّى اللَّ

. َعنُْهْم  اللَّــُه  َرِضَي 

َقــاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َبْعَد إِْســاَلِمِه: إِنَّــُه َلْم َيُكْن 
ا َأْســَلَم َلــْم َيُكْن  َشــْخٌص َأْبَغُض إَِلــيَّ ِمنُْه. َفَلمَّ
َشــْخٌص َأَحبُّ إَِلْيِه ِمنْــُه، َوَل َأَجلُّ فِــي َعْينِِه ِمنُْه. 
ــا َأَطْقُت.  َقــاَل: َوَلــْو ُســِئْلُت َأْن َأِصَفــُه َلُكْم َلمَّ
أِلَنِّــي َلْم َأُكــْن َأْمَلُ َعْينِي ِمنْــُه إِْجاَلًل َلــُه )ُمتََّفٌق 

 . ) َعَلْيِه

ِه!  َوَقاَل ُعــْرَوُة ْبُن َمْســُعوٍد لُِقَرْيٍش: َيا َقــْوِم، َواللَّ

َلَقــْد َوَفْدُت إَِلــى ِكْســَرى َوَقْيَصَر َواْلُمُلــوِك َفَما 
َرَأْيــُت َمِلًكا ُيَعظُِّمــُه َأْصَحاُبُه َما ُيَعظِّــُم َأْصَحاُب 
ِه! َما  ُه َعَلْيِه َوَســلََّم. َواللَّ ًدا َصلَّــى اللَّ ٍد ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َم ُنَخاَمًة  وَن النََّظَر إَِلْيــِه َتْعظِيًما َلُه. َوَمــا َتنَحَّ َيُحــدُّ
إِلَّ َوَقَعــْت فِــي َكفِّ َرُجــٍل ِمنُْهــْم َفَيْدُلــُك بَِها 
ــَأ َكاُدوا َيْقَتتُِلوَن َعَلى  َوْجَهــُه َوَصــْدَرُه. َوإَِذا َتَوضَّ

َعَلْيِه(. )ُمتََّفــٌق  َوُضوِئِه. 

“ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�, 
ಅಲ್ಲಿಹನ ನಂತರ ಇತರ�ಲಲಿರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಬ��ಕ್ಗಿದ�ಯಂದ್ ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿದ�. ಕ್ರರ 
ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವು ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಯ ಉಪ್ಂಗವೂ 
ಅನಿವ್ಯಥಿ ಘಟಕವೂ ಆಗಿದ�. ಯ್ಕ�ಂದರ� ಅದ್ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಮತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ್ಗಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಯ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಹ�ಚ್್ಚದಂತ� ಪರಾವ್ದ 
ಪ�ರಾ�ಮ ಕೊಡ ಹ�ಚ್್ಚಗ್ತ್ತದ�. ಅದ್ ಕಡಿಮಯ್ದಂತ� ಇದ್ 
ಕೊಡ ಕಡಿಮಯ್ಗ್ತ್ತದ�. ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವವರ�-
ಲಲಿರೊ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ್ಗಿರ್ವ 
ಪಿರಾ�ತಿಯಿಂದ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ್್ತರ�. ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವು ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಆದರಿಸ್ವುದ್, ಗೌರವಿಸ್ವುದ್, ಇತರ�ಲಲಿ ಸೃಷ್್ಟಗಳ 
ಮ್ತಿಗಿಂತಲೊ ಅವರ ಮ್ತಿಗ� ಆದ್ತ� ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಮತ್್ತ 
ಅವರ ಸ್ನನುತ್ತನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ವುದನ್ನು ಆವಶ್ಪಡ್ತ್ತದ�.

ಅಲ್ಲಿಮ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯಿ್ಂ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಒಬ್ಬ 
ವ್ಕ್ತಯನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಗೌರವಿಸ್ವುದ್ ಸಮಮಾತ್-
ಹಥಿವ್ಗಿರ್ವುದ್ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ಗೌರವವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ಗಿದದುರ� ಮ್ತರಾ. ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಗೌರವಿಸ್ವುದ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಸಿದ 
ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ಗೌರವದ ಪೊತಿ�ಥಿಕ-
ರರವ್ಗಿದ�. ಕ್ರರ, ಅವರ ಸಮ್ದ್ಯವು ಅವರನ್ನು 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಯಿಂದ ಮತ್್ತ ಅವರನ್ನು 
ಗೌರವಿಸ್ವುದ್ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಗೌರವದಂದ್ಗಿದ�. 
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ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವು ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿಯನ್ನು 
ಅನಿವ್ಯಥಿಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಯ್ಗಿದ�. ನಿಜಸಿಥಾತಿಯ�ನ�ಂದರ�, 
ಅಲ್ಲಿಹ್ ಪರಾವ್ದ  ರಿಗ� ಘನತ� ಮತ್್ತ ಪಿರಾ�ತಿಯನ್ನು 
ದಯಪ್ಲ್ಸಿದ್ದುನ�. ಈ ಕ್ರರದಂದಲ�� ಸಹ್ಬ್ಗಳ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ  ರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ 
ಗೌರವವುಳ್ಳ ಬ��ರ� ಮನ್ಷ್ನಿರಲ್ಲಲಿ.

ಇಸ್ಲಿಂ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮ್ರಾ ಇಬ್ನುಲ್ ಆಸ್  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ನನಗ� ಪರಾವ್ದ  ರ ಮ�ಲ� ಇರ್ವಷ್್ಟ ದ�ವಾ�ಷ 
ಬ��ರ� ಯ್ರ ಮ�ಲೊ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಇಸ್ಲಿಂ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ 
ಬಳಿಕ ನನಗ� ಅವರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ಗೌರವ 
ಭ್ವನ�ಗಳಿರ್ವ ಬ��ರ� ವ್ಕ್ತಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಅವರನ್ನು 
ವಿವರಿಸಬ��ಕ�ಂದ್ ನಿ�ವು ಕ��ಳಿದರ� ಅದ್ ನನಗ� ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ. 
ಯ್ಕ�ಂದರ� ಅವರಲ್ಲಿರ್ವ ಗೌರವ್ದರಗಳ ಕ್ರರ ನ್ನ್ 
ಅವರನ್ನು ಕರ್್ತಂಬ ನ�ೊ�ಡಲ�� ಇಲಲಿ.” (ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿ ಮತ್್ತ 
ಮ್ಸಿಲಿಂ) 

ಉವಥಿ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಕ್ರ�ೈಶಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಹ��ಳಿದರ್: 
“ಓ ನನನು ಜನರ��! ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ಣ�! ನ್ನ್ ಕಸ್ರಾ, 
ಕ�ೈಸರ್ ಮ್ಂತ್ದ ದ�ೊರ�ಗಳ ಬಳಿಗ� ನಿಯ�ಗಿಯ್ಗಿ 
ಹ�ೊ�ಗಿದ�ದು�ನ�. ಆದರ� ಮ್ಹಮಮಾದ್  ರನ್ನು ಅವರ 
ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳು ಗೌರವಿಸ್ವಂತ� ಯ್ವುದ�� ಒಬ್ಬ 
ದ�ೊರ�ಯನ್ನು ಅವನ ಪರಾಜ�ಗಳು ಗೌರವಿಸ್ವುದನ್ನು ಕಂಡಿಲಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ಣ�! ಅವರ ಮ�ಲ್ರ್ವ ಗೌರವ್ದರದ 
ಕ್ರರದಂದ ಅವರ್ ಅವರನ್ನು ದಟ್್ಟಸಿ ನ�ೊ�ಡ್ತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. 
ಅವರ್ ಕಫವನ್ನು ಉಗ್ಳುವ್ಗ ಅದ್ ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳ 
ಕ�ೈಯ ಮ�ಲ� ಬಿದದುರ� ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮ್ಖ 
ಮತ್್ತ ಎದ�ಗ� ಉಜ್ಜುತಿ್ತದದುರ್. ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ವುದೊ 
ಮ್ಡಿ ಮ್ಗಿಸಿದರ� ಆ ಬ್ಕಯ್ಳಿದ ನಿ�ರಿಗ್ಗಿ ಅವರ್ 
ಹ�ೊ�ರ್ಡ್ತಿ್ತದದುರ್.”  (ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿ ಮತ್್ತ ಮ್ಸಿಲಿಂ)[10]

ಶ�ೈಖ್ ಸ್ಲ್ಹ್ ಅಲ್ಫೌಝ್ನ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

“ಇತರ�ಲಲಿರ ಆಜ್್ಪ್ಲನ�ಗಿಂತ ಪರಾವ್ದ  ರವರ 

10	 ಅಕಿೀದತು	ತ್್ತಹೀದ್.	ಲ�ೀ:	ಶ�ೈಖ್	ಸಾಲ್ಹ್	ಅಲ್ಫ್ಝಾನ್	
ಪುಟ:	149

ಆಜ್್ಪ್ಲನ�ಗ� ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡಬ��ಕ�ಂದ್ ಈ ಹದ�ಸ್ 
ಆವಶ್ಪಡ್ತ್ತದ�. ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನು 
ಆಜ್್ಪಿಸ್ವ್ಗ ಆ ವಿಷಯಕ�ಕೆ ತದವಾರ್ದ್ಧವ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು 
ನಿನನು ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು, ಅಥವ್ ಇತರ ಜನರ್ 
ಆಜ್್ಪಿಸಿದರ� ಅವರ ಆಜ್�ಯನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿ ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ ನಿನಗ� ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. ಕ್ರರ 
ಪರಾವ್ದ  ರಿಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಇತರರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸದರ್ವುದ್ 
ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಅನ್ಸರಣ�ಗಿಂತಲೊ ಇತರರ 
ಅನ್ಸರಣ�ಗ� ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡದರ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮದ 
ಅನಿವ್ಯಥಿ ಘಟಕಗಳ್ಗಿವ�. ಪರಾವ್ದ  ರವರ 
ಆಜ್�ಗ� ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ ನಡ�ಯ್ವಂತ� ಯ್ರ್ದರೊ ನಿನಗ� 
ಆಜ್್ಪಿಸಿದರ� ಅವನನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಬ್ರದ್. ಆತ ನಿನನು 
ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕನ್ಗಿದದುರೊ ನಿ�ನ್ ಅತಿಹ�ಚ್್ಚ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ 
ವ್ಕ್ತಯ್ಗಿದದುರೊ ಸರಿ. ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಅನ್ಸರಣ�ಗ� 
ಪ್ರಾಧ್ನ್ತ� ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮದ ಫಲ್ತ್ಂಶವ್ಗಿದ�. 
ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಧಮಥಿನಿಯಮವ್ಗಿ ಮ್ಡದ 
ಬಿದ್ಅತ್ ಮತ್್ತ ನೊತನ್ಚ್ರಗಳನ್ನು ತ�ೊರ�ಯ್ವುದ್ 
ಕೊಡ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದರ ಸಂಕ��ತವ್ಗಿದ�. 
ಕ್ರರ, ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: 

.» »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

“ನಮಮಾ ಆಜ್�ಯಿಲಲಿದ ಒಂದ್ ಕಮಥಿವನ್ನು ಯ್ರ್ದರೊ 
ನಿವಥಿಹಸಿದರ� ಅದ್ ತಿರಸಕೃತವ್ಗಿದ�.” ಅಂದರ� ಅದನ್ನು 
ನಿವಥಿಹಸಿದವನಿಗ�� ಅದನ್ನು ಮರಳಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದ�.

ನ್ವು ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ವ�ಂದ್ ಹ��ಳುತ್ತ, 
ನೊತನ್ಚ್ರಗಳ್ದ ಮೌಲ್ದ್ ಮತ್್ತ ಮೌಲ್ದ್ 
ಸಮ್ರಂಭಗಳನ್ನು ಹಮಿಮಾಕ�ೊಳು್ಳವವರ್ ನಿಜ್ಥಥಿದಲ್ಲಿ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತಿ್ತಲಲಿ. ಕ್ರರ ಪರಾವ್ದ

 ರವರ್ ಬಿದ್ಅತ್ಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ನೊತನ್ಚ್ರಗಳನ್ನು 
ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ್ದುರ�. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರ್ ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ 
ಸ್ಳು್ಳ ಹ�ಣ�ಯ್ವವರನ್ನು ಮತ್್ತ ಸ್ಳು್ಳವ್ದಗಳನ್ನು ಮ್ತರಾ. 
ನ್ವು ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತಿ್ತದ�ದು�ವ�ಂದ್ ಇವರ್ 
ಹ��ಳುತಿ್ತರ್ವುದ್ ಸ್ಳು್ಳ. ಯ್ಕ�ಂದರ�, ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ 
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ಬಿದ್ಅತ್, ನೊತನ್ಚ್ರ, ಕ್ರ್ಫ್ತ್ ಮ್ಂತ್ದವುಗಳನ್ನು 
ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ್ದುರ�. ಜನರ�ಲಲಿರೊ ಅದನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಿದರೊ, ನಿನನು 
ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು, ಆಪ್ತರ್ ಅದನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಿದರೊ 
ಸಹ ನಿ�ನ್ ಅದನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಬ್ರದ್. ಬಿದ್ಅತ್ಗಳನ್ನು 
ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ ಕ್ಯಥಿಗಳನ್ನು 
ನಿವಥಿಹಸ್ವ ಜನರನ್ನು ನಿ�ನ್ ಅನ್ಸರಿಸಬ್ರದ್. 
ನಿ�ನ��ನ್ದರೊ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿದರ� ಅದ್ ನಿನಗ� 
ಪರಾವ್ದ  ರ ಮ�ಲ್ರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿ ಸತ್ವಲಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು 
ಸೊಚ್ಸ್ತ್ತದ�.

ಒಟ್್ಟನಲ್ಲಿ: ವ್ದ ಮಂಡಿಸ್ವುದ್ ಅಥವ್ ಸಮ್ರಂಭ 
ಹಮಿಮಾಕ�ೊಳು್ಳವುದ್ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮಕ�ಕೆ ಪ್ರ್ವ�ಯಲಲಿ. ಕ್ರರ, 
ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಆಜ್್ಪಿಸಿದದುನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್, 
ಅವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದದುನ್ನು ತ�ೊರ�ಯ್ವುದ್, ಅವರ್ 
ತಂದ ಶರಿ�ಅತಿ್ತನ ಮೊಲಕವಲಲಿದ� ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು 
ಆರ್ಧಿಸದರ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವ್ಗಿದ�. ಇವು ಪರಾವ್ದ 
ಪ�ರಾ�ಮದ ಪ್ರ್ವ�ಗಳ್ಗಿವ�. ನ್ವು ವ್ದಗಳನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸ್-
ವುದಲಲಿ. ನ್ವು ಸಿವಾ�ಕರಿಸ್ವುದ್ ವ್ದಕಕೆರ್ವ ಪ್ರ್ವ�ಯನ್ನು 
ಮ್ತರಾ.

ಸ್ನನುತಿ್ತನ ಪರಾಕ್ರ ಕಮಥಿವ�ಸಗ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಬಿದ್ಅತ್ಗಳನ್ನು 
ತ�ೊರ�ಯ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮದ ಪ್ರ್ವ�ಗಳ್ಗಿವ�. ನ್ವು 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ವ�ಂದ್ ವ್ದಸ್ತ್ತ, ತನನುನ್ನು 
ತ್ನ�� ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತ, ಅಥವ್ ಇತರ ಜನರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತ, 
ಪರಾವ್ದ  ರ ಆಜ್�ಗ� ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ ನಡ�ಯ್ತ್ತಲೊ, ಅವರ್ 
ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದದುನ್ನು ನಿವಥಿಹಸ್ತ್ತಲೊ, ಅವರ್ ಆಜ್್ಪಿಸಿ-
ದದುನ್ನು ತ�ೊರ�ಯ್ತ್ತಲೊ ಇರ್ವ ಜನರಿಗ� ಪರಾವ್ದ  ರಲ್ಲಿ 
ಪಿರಾ�ತಿಯಿಲಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ�ಕೆ ಇದ�� ದ�ೊಡಡಾ ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿದ�. 

»َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم َحتَّى َأُكــوَن َأَحــبَّ إَِلْيِه ِمْن 
ـاِس َأْجَمِعيَن«. َوالِــِدِه َوَوَلــِدِه َوالنَـّ

“ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಅವರ ತಂದ�-ತ್ಯಿ, 
ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ನನನುನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ 
ತನಕ.” ಮ್ತರಾವಲಲಿ ಅವರ ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ

 ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ.

ತಮಮಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸವಾಯಂ ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ ಬಯಸ್ವವರ್ 
ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವ ವಿಷಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು 
ಸವಾತಃ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್. ನ್ನ್ ನನನು ದ��ಹಕಕೆಂತಲೊ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ�ಯ�? ನ್ನ್ ನನನು 
ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ�್ತ�ನ�ಯ�? ಹೌದ�ಂದ್ದರ� 
ನಿ�ವು ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತಿ್ತದದು�ರಿ. ನ್ವು ಈಗ್ಗಲ�� 
ಹ��ಳಿದಂತ� ಇದರ ಪ್ರ್ವ�: ಪರಾವ್ದ  ರ ಆಜ್�ಗಳನ್ನು 
ಜ್ರಿಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಮೊಲಕ, ಅವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದದುನ್ನು 
ವರ್ಥಿಸ್ವ ಮೊಲಕ, ಅವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ ಬಿದ್ಅತ್, 
ನೊತನ್ಚ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್್ಟಬಿಡ್ವ ಮೊಲಕ ಅವರಿಗ� 
ಸಂಪೊರಥಿ ಹ�ೊಂದ್ಣಿಕ�ಯ್ಗ್ವುದ್. ತನಗ� ಆಪ್ತ ಮತ್್ತ 
ಅತಿಹ�ಚ್್ಚ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ಜನರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಡ್ತಿ್ತದದುರೊ 
ಸಹ. ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿ-
ಸ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ, ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�-
ತಿಸ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಬಿದ್ಅತ್ ಮತ್್ತ ನೊತನ್ಚ್ರಗಳ�ಲಲಿವನೊನು 
ತ�ೊರ�ಯಬ��ಕ್ಗಿದ�.

ಅಲ್ಲಿಹನ ಪಿರಾ�ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪರಾವ್ದ  ರ ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಕಡ್ಡಾ-
ಯವ್ಗಿದ�ಯಂದ್ ಈ ಹದ�ಸ್ ಸೊಚ್ಸ್ತ್ತದ�. ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು 
ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಬ��ಕ್ದರ� ಪರಾವ್ದ  
ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಅವರ ಆಜ್�ೊ�ಲಲಿಂಘನ� 
ಮ್ಡದರ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. ಪರಾವ್ದ  ರವರ 
ಆಜ್�ಗ� ತದವಾರ್ದ್ಧವ್ದ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ 
ಯ್ರ್ದರೊ ಆಜ್್ಪಿಸಿದರ� ಅವರ ಆಜ್�ಯನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿ 
ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. 
ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿರ್ವಂತ� ಪರಾವ್ದ

 ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದೊ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್  
ಹ��ಳುತ್್ತನ�: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
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“ಅಲ್ಲಿಹ್ ಮತ್್ತ ಅವನ ರಸೊಲರ್ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 
ತಿ�ಮ್ಥಿನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗ�ೊ�, ವಿಶ್ವಾಸಿನಿಗ�ೊ� ತಮಮಾ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ�� ಆಯಕೆಯಿರ್ವುದ್ ಯ್ಕ್ತವ್ದ್-
ದಲಲಿ.”[11]

ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ರಜಬ್  ತಮಮಾ ಫತ್ಹ್ಲ್ ಬ್ರಿ ಎಂಬ 
ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

“ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವು ಉದ್ಭವವ್ಗ್ವುದ್ ಅವರನ್ನು 
ಅರಿಯ್ವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪೊರಥಿತ�ಯನ್ನು, ಗ್ರವಿಶ��-
ಷರಗಳನ್ನು, ಅವರ್ ತಂದ ಶರಿ�ಅತ್ತನ್ನು ಅರಿಯ್ವುದರಿಂ-
ದ್ಗಿದ�. ಈಗ್ಗಲ�� ಹ��ಳಿದಂತ� ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಸಿದವನನ್ನು 
ಅರಿಯ್ವುದರಿಂದಲೊ ಅದ್ ಉದ್ಭವವ್ಗ್ತ್ತದ�. ಪರಾವ್ದ

 ರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮೊಲಕವಲಲಿದ� ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ 
ಪಿರಾ�ತಿಯ್ ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿ. ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮೊಲಕವಲಲಿದ� ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸಲ್ 
ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹ್  ಹ��ಳುತ್್ತನ�: 

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ಹ��ಳಿರಿ: ನಿ�ವು ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ದರ� ನನನುನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಿಮಮಾನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವನ್.” (ಆಲ್ 
ಇಮ್ರಾನ್: 31).

ಪರಾವ್ದ ಪ�ರಾ�ಮವು ಸಹ ಎರಡ್ ದಜ�ಥಿಗಳಲ್ಲಿದ�:

ಮೊದಲನ�ಯದ್: ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದ್ ಪರಾವ್ದ  
ರವರ್ ಆಜ್್ಪಿಸಿದ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಯಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಆಜ್�ಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಅವರ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ 
ನಿಷ್ದ್ಧ ಕೃತ್ಗಳಿಂದ ದೊರವ್ಗ್ವುದ್ ಹ್ಗೊ ಅದರಲ್ಲಿ 
ತೃಪ್ತನ್ಗ್ವುದ್. ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ತಂದ ಯ್ವುದ�� 
ನಿಯಮದ ಬಗ�್ಗಯೊ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಥ್ವುಂಟ್ಗದ-
ರ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಅದಕ�ಕೆ ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ಶರಣ್ಗ್ವುದ್. 

11	 ಇಆನತುಲ್	ಮುಸ್ತಫೀದ್	ಬಿಶಹಹಿ	 ಕಿತಾಬಿ	 ತ್್ತಹೀದ್,	ಲ�ೀ:	
ಸಾಲ್ಹ್	ಬಿನ್	ಫ್ಝಾನ್	ಅಲ್ಫ್ಝಾನ್	2/41-43

ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಬ�ೊ�ಧನ�ಗಳಿಂದಲಲಿದ� ಇತರ ಯ್ವುದ�� 
ಮೊಲಗಳಿಂದಲೊ ಮ್ಗಥಿದಶಥಿನ ಪಡ�ಯದರ್ವುದ್. 
ಪರಾವ್ದ  ತಂದ ಶರಿ�ಅತಿ್ತನಲಲಿಲಲಿದ� ಇತರ ಯ್ವುದರಲೊಲಿ 
ಒಳಿತನ್ನು ಹ್ಡ್ಕದರ್ವುದ್.

ಎರಡನ�� ದಜ�ಥಿ: ಐಚ್ಛಿಕವ್ದ್ದ್. ಇದ್ ಮ�ಲ� ಹ��ಳಿದ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನ್ಷ್ನ್ ಪರಾವ್ದ

 ರವರ ಸ್ನನುತ್ತನ್ನು, ಶಿಷ್್ಟಚ್ರವನ್ನು, ಸವಾಭ್ವವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್, ಅವರ್ ತ�ೊ�ರಿಸಿದ ಮ್ಗಥಿದಶಥಿನದಂತ� 
ನಡ�ಯ್ವುದ್, ಕ್ಟ್ಂಬದವರ�ೊಂದಗ�, ಸಹ�ೊ�ದರರ�ೊಂದಗ� 
ಅವರ್ ತ�ೊ�ರಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ವತಥಿನ�ಯನ್ನು ಅನ್ಕರಿಸ್ವುದ್. 
ಐಹಕ ವಿರಕ್ತ ಮತ್್ತ ಪ್ರಲೌಕಕ ತವಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಬ್ಹ್ ಗ್ರಸವಾಭ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊ-
ಳು್ಳವುದ್. ಔದ್ಯಥಿ, ನಿಸ್ವಾಥಥಿ, ಕ್ಷಮ, ಸೌಮ್ತ�, ಸಹನ�, 
ವಿನಯ ಮ್ಂತ್ದವುಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವ ಪೊರಥಿ 
ಭಯ, ಪಿರಾ�ತಿ, ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಭ��ಟ್ಯ್ಗ್ವುದಕಕೆರ್ವ 
ಅತಿ�ವ ಬಯಕ�, ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಧಿ ನಿರಥಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪಿ್ತ, 
ಸದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಬಗ�್ಗಯಿರ್ವ ಯ�ಚನ�, ಭರವಸ� ಮತ್್ತ 
ಅವಲಂಬನ� ಮ್ಂತ್ದ ಆಂತರಿಕ ಸವಾಭ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ 
ಅವರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್. ಇತರ�ಲಲಿ ಕ್ಯಥಿಕ್ರರಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಗನುರ್ಗ್ವುದನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಹೃದಯ ಮತ್್ತ ನ್ಲಗ�ಯನ್ನು 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಮಾರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಳುಗಿಸ್ವುದ್, ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಮಾರಣ�ಯಿಂದ ಮ್ದವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವುದ್, ಏಕ್ಂತದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಹನ�ೊಂದಗ� ಸಂಭ್ಷಣ� ಮ್ಡ್ವ ಅನ್ಗರಾಹವನ್ನು 
ಪಡ�ಯ್ವುದ್, ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವುದ್, ಅಥಥಿವನ್ನು 
ಅರಿತ್ ಚ್ಂತನ� ಮ್ಡ್ವುದರ�ೊಂದಗ� ಅವನ ಗರಾಂಥವನ್ನು 
ಪ್ರ್ಯರ ಮ್ಡ್ವುದ್ ಇತ್್ದ.”[12]

ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ�ಲ� ಹ��ಳಿದವುಗಳಲಲಿದ� ಇನೊನು ಅನ��ಕ 
ಪರಾಯ�ಜನಗಳಿವ�. ಆದರ� ಇದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಲ��ಖನವ್ಗಿರ್-
ವುದರಿಂದ ಎಲಲಿವನೊನು ವಿವರಿಸಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ. ಯಶಸಸಿನ್ನು 
ದಯಪ್ಲ್ಸ್ವವನ್ ಅಲ್ಲಿಹ್. ಅವನ ಹ�ೊರತ್ ಬ��ರ� ರಬ್್ಬ 
ಇಲಲಿ.  

12	 ಫತ್ಹುಲ್	ಬಾರಿ	1/24
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಕತಾೆ್ಲ್ಬವುದೂಬالوضوءಬكتاب
ಅಧಾ್ಯಯ 57

ಮಿಿಾವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು (ಹಲುಲುಜುಜುವುದು)

َعْن َأبِــي ُبْرَدَة، َعْن َأبِيــِه، َقاَل: َأَتْيــُت النَّبِيَّ َصلَّى 
َم َفَوَجْدُتُه َيْســَتنُّ بِِســَواٍك بَِيِدِه  اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

ُع. ــَواُك فِي فِيِه َكَأنَّــه َيَتَهوَّ َيُقــوُل ُأْع ُأْع َوالسِّ

181. ಅಬೊ ಮೊಸ ಅಶ್ಅರಿ  ವರದ ಮ್ಡ್ತ್್ತ 
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ನ್ನ್ ಒಮಮಾ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ  
ಸ��ವ�ಗ್ಗಿ ಹ್ಜರ್ದ�. ಆಗ ಅವರ್ ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಮ್ಡ್ತಿ್ತರ್-
ವುದನ್ನು ಕಂಡ�. ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಿಯಲ್ಲಿತ್್ತ. ಅವರ್ 
ಆಆಆ ಎಂಬ ಶಬ್ಧ ಹ�ೊರಡಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್. ನನಗ� ಅವರ್ ವ್ಂತಿ 
ಮ್ಡ್ತಿ್ತದ್ದುರ�ೊ� ಎಂದ್ ತ�ೊ�ರಿತ್.”

ಸಾರಾಂಶ: 

ವುದೊ, ನಮ್ಝ್, ತಿಲ್ವತ� ಕ್ರ್ಆನ್, ಮಲಗಿ ಎದ್ದುಗ, 
ಬ್ಯಿ ವ್ಸನ� ಮ್ಂತ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲೊಲಿ ಮಿಸ್ವಾಕ್ 
ಮ್ಡ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಚಯಥಿಯ್ಗಿದ�. 
ತಿ�ಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್್ಟ, ಒಸಡ್ಗಳ ಭದರಾತ� ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಗ್ಗಿ ಇದ್ 
ಬಹಳ ಅಗತ್ವ್ಗಿದ�. ಆಧ್ನಿಕ ವ�ೈದ್ಶ್ಸತ್ರ ಕೊಡ್ ಇದನ್ನು 
ದೃಡಿ�ಕರಿಸ್ತ್ತದ�.

َعــْن ُحَذْيَفــَة َقــاَل: َكاَن النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه 

ــَواِك. ْيِل َيُشــوُص َفاهُ بِالسِّ َم إَِذا َقــاَم ِمــَن اللَّ َوَســلَّ

182. ಹ್ಝೈಫ  ವರದ ಮ್ಡ್ತ್್ತ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 
“ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ರ್ತಿರಾ ಎದ�ದು�ಳುವ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ವಾಕ್ನಿಂದ ಶ್ಚ್ಗ�ೊಳಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್.”

ಅಧಾ್ಯಯ 58

ಹಿರಿಯರಿಗಕ ಮೊದಲು ಮಿಿಾವಾಕ್ ಿಕೊಡಬಕೇಕು

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعِن اْبــِن ُعَمــَر َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ
َرُجاَلِن  َفَجاَءنِــي  بِِســَواٍك،  ُك  َأَتَســوَّ »َأَرانِي  َقاَل: 
ــَواَك  َأَحُدُهَمــا َأْكَبــُر ِمــْن اْلَخــِر، َفنَاَوْلُت السِّ
اأْلَْصَغــَر ِمنُْهَمــا، َفِقيــَل لِي: َكبِّــْر. َفَدَفْعُتــُه إَِلى 

ِمنُْهَما«. اأْلَْكَبــِر 

183. ಇಬ್ನು ಉಮರ್  ವರದ ಮ್ಡಿರ್ವ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ನ್ನ್ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನನುನ್ನು ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಮ್ಡ್ತಿ್ತರ್ವುದ್ಗಿ ಕಂಡ�. 
ಬಳಿಕ ನನನು ಬಳಿಗ� ಇಬ್ಬರ್ ಬಂದರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ 
ಇನ�ೊನುಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹರಿಯರ್. ನ್ನ್ ಕರಿಯರಿಗ� ಮಿಸ್ವಾಕ್ 
ನಿ�ಡಿದ�. ಆಗ ನನಗ� ಹ��ಳಲ್ಯಿತ್ ಹರಿಯರಿಗ� ಮೊದಲ್ 
ಕ�ೊಡಿರಿ. ಆ ಪರಾಕ್ರ ನ್ನ್ ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಹರಿಯರಿಗ� ನಿ�ಡಿದ�.”

ಮುಖ್ತಸರ್
ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ

ಹದೀಸ್ಗಳಿಂದ
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ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಸಾರಾಂಶ: 

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗ್ವುವಂತ� ತಿನ್ನುವ, ಕ್ಡಿಯ್ವ, ಮ್ತ್ಡ್ವ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯರಿಗ� ಆದ್ತ� ಕಲ್್ಪಸತಕಕೆದ್ದು. ಕ್ಳಿತಿರ್ವ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಬಲಬದಯಿಂದ ಕ�ೊಡಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬ��ಕ್. 
ಇನ�ೊನುಬ್ಬರ ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಉಪಯ�ಗಿಸಬಹ್ದ್. ಆದರ� ಮೊದಲ್ 
ಅದನ್ನು ಶ್ದ್ಧಗ�ೊಳಿಸ್ವುದ್ ಮಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಥಿವ್ಗಿದ�.

ಅಧಾ್ಯಯ 59

ವುದೊವಿನಕೊಂದಿಗಕ ಮಲಗುವುದರ ಶಕರೇಷ್ಟತಕ

َعــْن اْلَبــَراِء ْبِن َعــاِزٍب، َقــاَل: َقاَل النَّبِــيُّ َصلَّى 
ْأ  َفَتَوضَّ َأَتْيَت َمْضَجَعــَك  َعَلْيــِه َوَســلََّم: »إَِذا  ُه  اللَّ
َك  ــاَلِة، ُثــمَّ اْضَطِجــْع َعَلى ِشــقِّ ُوُضــوَءَك لِلصَّ
اأْلَْيَمِن، ُثــمَّ ُقْل: اللَُّهمَّ َأْســَلْمُت َوْجِهــي إَِلْيَك، 
ْضــُت َأْمِري إَِلْيــَك، َوَأْلَجْأُت َظْهــِري إَِلْيَك،  َوَفوَّ
َرْغَبــًة َوَرْهَبــًة إَِلْيــَك، َل َمْلَجــَأ َوَل َمنَْجــا ِمنَْك 
ــِذي َأْنَزْلَت،  إِلَّ إَِلْيــَك، اللَُّهــمَّ آَمنْــُت بِِكَتابَِك الَّ
ــِذي َأْرَســْلَت. َفــإِْن ُمتَّ ِمــْن َلْيَلتَِك  َوبِنَبِيِّــَك الَّ
ُم  َفَأْنــَت َعَلى اْلِفْطــَرِة، َواْجَعْلُهــنَّ آِخَر َمــا َتَتَكلَّ
ْدُتَها َعَلــى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  بِــِه«. َقــاَل: َفَردَّ

ِذي  ا َبَلْغُت اللَُّهــمَّ آَمنْــُت بِِكَتابَِك الَّ َوَســلََّم، َفَلمَّ
َوَنبِيَِّك  َقــاَل: »َل،  َوَرُســولَِك،  ُقْلــُت:  َأْنَزْلــَت، 

َأْرَســْلَت«. ِذي  الَّ

184. ಬರ್ಅ್ ಬಿನ್ ಆಝಬ್  ರಿಂದ ಉದ್ಧರಣ�: 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ನನ�ೊನುಂದಗ� ಹ��ಳಿದರ್: 

“ನಿ�ವು ನಿಮಮಾ ಮಲಗ್ವ ಕ�ೊ�ಣ�ಗ� (ಸಥಾಳಕ�ಕೆ) ಹ�ೊ�ಗ್ವ 
ಮೊದಲ್ ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡಲ್ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸ್ವಂತ� 

ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸಿರಿ. ನಂತರ ಬಲಕ�ಕೆ ಸರಿದ್ ಮಲಗಿಕ�ೊಂಡ್ 
ಈ ದ್ಃಆ ಪಠಿಸಿರಿ:

ಓ ಅಲ್ಲಿಹ್! ನ್ನ್ ನಿನನು ಸಂತೃಪಿ್ತಯ ಅಭಿಲ್ಶ�ಯಿಂದ ಮತ್್ತ 
ನಿನನು ಶಿಕ್�ಯ ಭಯದಂದ ನನನುನ್ನು ಸಂಪೊರಥಿವ್ಗಿ ನಿನಗ� 
ಸಮಪಿಥಿಸ್ತಿ್ತದ�ದು�ನ�. ನಿ�ನ�� ನನನು ಅಭಯ ಕ��ಂದರಾವ�ಂದ್ 
ತಿಳಿದದ�ದು�ನ�. ನಿನನು ಹ�ೊರತ್ ನನಗ� ಬ��ರ�ಲೊಲಿ ಅಭಯ 
ಲಭಿಸದ್. ಅದ್ ನಿನನುಲ್ಲಿ ಮ್ತರಾ ಲಭ್. ಯ್ ಅಲ್ಲಿಹ್! 
ನಿ�ನ್ ಇಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟ ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದದ�ದು�ನ�. 
ನಿ�ನ್ ಕಳುಹಸಿದ ನ�ಬಿ  ರವರ ಮ�ಲೊ ನ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ 
ತಂದದ�ದು�ನ�.

ಈ ನಂತರ ನಿ�ನ್ ಒಂದ�ೊಮಮಾ ಇಂದ�� ಮರರ ಹ�ೊಂದದರ� 
ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಪರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮರರ ಹ�ೊಂದದಂತ�, ಆದರ� ಈ 
ದ್ಃಆವನ್ನು ನಿ�ವು ಇತರ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಥಿಗಳಿಂದ ವಿರಮಿಸಿದ 
ನಂತರ ಪಠಿಸ್.”

ಬರ್ಅ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ಬಳಿಕ ನ್ನ್ ಪರಾವ್ದ  
ರವರ ಮ್ಂದ� ಈ ದ್ಃಆವನ್ನು ಪ್ನರ್ವತಿಥಿಸಿದ�. ವ 
ನ�ಬಿಯಿ್ಕಲಲಿಝ� ಅಸಥಿಲ್ತ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ವರಸೊಲ್ಕಲಲಿಝ� 
ಅಸಥಿಲ್ತ ಎಂದ್ ಪಠಿಸಿದ�. ಪರಾವ್ದ  ನನನುನ್ನು ತಿದ್ದುತ್್ತ 
ವನಬಿಯಿ್ಕಲಲಿಝ� ಅಸಥಿಲ್ತ ಎಂದ್ ಪಠಿಸ್ವಂತ� ಹ��ಳಿದರ್. 

ಸಾರಾಂಶ: 

ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಕಲ್ಸಿದ ಕರಾಮ, ಶ�ೈಲ್ ಮತ್್ತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಯ್ವುದ�� ರಿ�ತಿಯ ಬದಲ್ವಣ� ಮ್ಡಬ್ರದ�ಂದ್ ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ತಿಳಿದ್ ಬರ್ತ್ತದ�. ಮ�ಲ್ನ ಹದ�ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ 
ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸಿ (ಅಂದನ) ಕಟ್ಟಕಡ�ಯ 
ಮ್ತ್ಗಿ ಈ ಮ�ಲ್ನ ದ್ಃಆ ಪಠಿಸ್ವುದ್ದರ� ಅದಕಕೆರ್ವ 
ಮಹತವಾವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡ್ತ್ತದ�. ಬಲಬದಗ� ಸರಿದ್ 
ಮಲಗ್ವುದರಿಂದ ಮ್ನಸಿಕ ಸಂತ್ಲನ ಉಂಟ್ಗ್ತ್ತದ�. 
ಇಮ್ಮ್ ಬ್ಖ್ರಿ  ಈ ಹದ�ಸಿನ�ೊಂದಗ� ಕತ್ಬ್ಲ್ 
ವುದೊ ಅಧ್್ಯವನ್ನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸ್ತ್್ತರ�. 
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

21ನ�� ಶತಮ್ನದಲ್ಲಿ ರ್�ವಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಬ್ದ್ಧ ಮತ್್ತ 
ವಿಜ್್ನದಲ್ಲಿ ಅಭ್್ದಯ ಸ್ಧಿಸಿರ್ವ ಮನ್ಷ್ ಸಮ್ಜದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡ್ ಬರ್ತಿ್ತರ್ವ ಒಂದ್ ಪರಾವರತ�ಯ್ಗಿದ� ವೃದ್್ಧಶರಾಮಗಳು. 
ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮ್ನವಿ�ಯತ�ಯ್ ಮ್ಖಕ�ಕೆ ಕ�ಸರ್ 
ಎರಚ್ವಂತಹ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯಥಿವ್ಗಿದ�. ಹ�ೊತ್್ತ, 
ಹ�ತ್್ತ, ಸ್ಕ, ಸಲಹದ ಮ್ತ್ಪಿತರ್ ಮ್ಪಿ್ಪನ ಅವಸ�ಥಾಗ� 
ತಲ್ಪಿದ್ಗ, ದೌಬಥಿಲ್ತ� ಮತ್್ತ ಅಸ್ಮಥ್ಥಿತ� ಅವರನ್ನು 
ಕ್ಡತ�ೊಡಗಿದ್ಗ ಅವರಿಗ� ಆಸರ� ಮತ್್ತ ಊರ್ಗ�ೊ�ಲ್ಗಿ 
ಸ್ಂತವಾನಗ�ೊಳಿಸಬ��ಕ್ದ ಮಕಕೆಳ�� ಅವರನ್ನು ವೃದ್್ಧಶರಾಮ 
ಎಂಬ ಆಶರಾಮಕ�ಕೆ (ಜ�ೈಲ್ಗ�) ತಳಿ್ಳ ಕ�ೈ ತ�ೊಳ�ದ್ಕ�ೊಳು್ಳವುದಕಕೆಂತ 
ದ�ೊಡಡಾ ಅಮ್ನವಿ�ಯ ಕ್ಯಥಿ ಇನ�ೊನುಂದದ�ಯ�...?

ವೃದಧಾರಿಗಾಗಿ ನಿಮಿ್ಶಸಲಾದ ಆಶರಮಗಳ ಕುರಿತು 

ಇಸಾ್ಲಮಿನ ದೃಷ್ಠಿಕ್ೋೇನ:

ಒಬ್ಬ ಮನ್ಷ್ ವೃದ್ಧರ್ದ ಅವನ ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ವೃದ್್ಧಶರಾ-
ಮಗಳಲ್ಲಿ ನ�ಲ�ಸ್ವಂತ� ಒತ್ತಡ ಹ��ರ್ತ್್ತನ�ಂದ್ದರ� ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ 
ಅವನ್ ಮನ್ಷ್ನ�� ಅಲಲಿ. ಮ್ತ್ಪಿತರ್ ಮ್ಸಿಲಿಮರ್ಗಿರಲ್, 
ಮ್ಸಿಲಿಮ�ತರರ�� ಆಗಿರಲ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಅವರ�ೊಂದಗ� ಸದವಾತಥಿನ� 
ತ�ೊ�ರ್ವಂತ�ಯೊ, ಅವರ ಮ�ಲ್ನ ಬ್ಧ್ತ�ಯನ್ನು 
ಅತ್್ತ್ತಮ ರಿ�ತಿಯಿಂದ ನಿವಥಿಹಸ್ವಂತ�ಯೊ ತ್ಕ�ತ್ 
ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. ಆದರ� ಏಕ�ೈಕ ಆರ್ಧ್ನ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ನ 

ಬ್ದ್ತ�ಗಳನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಲ್ ತ�ೊಡಕ್ಂಟ್ ಮ್ಡ್ವಂತಹ್ 
ಅವರ ಬ��ಡಿಕ�ಗಳಿಗ� ಸ್ಪಂಧಿಸಬ್ರದ�ಂದೊ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣ� 
ನಿ�ಡ್ತ್ತದ�. ಏಕ�ಂದರ� ಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನ ಮ�ಲ್ನ ಬ್ದ್ತ� ಮತ್್ತ 
ಸೃಷ್್ಟಗಳ ಮ�ಲ್ನ ಬ್ದ್ತ� ಎರಡೊ ಬ��ರ� ಬ��ರ�ಯ� ಆಗಿದ�. 
ಅಸ್ಮಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೊಬಕರ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ನನನು ಬಳಿಗ� ನನನು 
ತ್ಯಿ ಬಂದದದುರ್. ಆಗ ಅವರಿನೊನು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ನ್ನ್ ಪರಾವ್ದ ರ�ೊಂದಗ� ಕ��ಳಿದ�: “ನ್ನ್ ಅವರ�ೊಂದಗ� 
ಹ��ಗ� ವತಿಥಿಸಬ��ಕ್?” ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: “ನಿ�ನ್ 
ಅವರ�ೊಂದಗ� ಸದವಾತಥಿನ� ತ�ೊ�ರ್.” 

ಇಬ್ನು ಉಯೈನ  ಹ��ಳುವಂತ� ಈ ಕ್ರಿತ್ಗಿಯ� ಈ 
ವಚನವು ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂಡಿದ್ದುಗಿದ�.

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾

“ಧಮಥಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮೊಮಾಂದಗ� ಯ್ದ್ಧ ಮ್ಡದ�� 
ಇರ್ವ ಜನರ�ೊಂದಗ� ನಿ�ವು ಸದವಾತಥಿನ� ತ�ೊ�ರ್ವುದರಿಂದ 
ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಿಮಮಾನ್ನು ತಡ�ಯ್ವುದಲಲಿ” (ಸಹ�ಹ್ ಬ್ಖ್ರಿ 
925)

ದ್ಬಥಿಲರ್ದ ಮ್ತ್ಪಿತರ ಸ��ವ� ಮ್ಸಿಲಿಮರ ಮ�ಲ� 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ನ ಹ�ೊಣ�ಗ್ರಿಕ�ಗಳ 

ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು
ಮಾತಾಪಿತರಬಅವಗಣನೆಯಬಫಲ್ತಾಸಶ
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ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ನಂತರ ಅತ್ಂತ ಶ�ರಾ�ಷ್ಠತ� ಮತ್್ತ ಮಹತವಾವಿರ್ವ ಹ�ೊಣ�ಗ್ರಿಕ� 
ಮ್ತ್ಪಿತರ ಮ�ಲ್ರ್ವುದ್ಗಿದ�. ಅವರ�ೊಂದಗ� ಸದವಾತಥಿನ� 
ತ�ೊ�ರ್ವುದ್ ಅಂತಿಮ ಉಸಿರಿನ ತನಕ ಅವರನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್, ಅವರ�ೊಂದಗ� ಇರಿಸ್-ಮ್ರಿಸ್ ತ�ೊ�ರದ�, 
ಸಿಡ್ಕ್ ಪರಾದಶಿಥಿಸದ� ಸದ್ ವಿನಮರಾತ�ಯಿಂದ ವತಿಥಿಸ್ವುದ್, 
ಸದ್ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವುದ್, ಅವರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ವ 
ಜನರನ್ನು ಆದರಿಸ್ವುದ್ ಇತ್್ದ ಅವರಿಗ� ಅಲ್ಲಿಹ್ ಮಕಕೆಳ 
ಮ�ಲ� ಕ�ೊಟ್್ಟರ್ವ ಹಕ್ಕೆಗಳ್ಗಿವ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ನಮಮಾನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸಿ ಪರಿಪ್ಲ್ಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಿ�ವು 
ಅವನ ಹ�ೊರತ್ ಅನ್ ಯ್ರನೊನು ಆರ್ಧಿಸಬ್ರದ�ಂದೊ 
ಮ್ತ್ಪಿತರ�ೊಂದಗ� ಒಳಿತನ್ನು ತ�ೊ�ರಬ��ಕ�ಂದ್ ನಿಮಗ� 
ಕಟ್ಟಪ್ಪಣ� ನಿ�ಡ್ತ್್ತನ�. ಅವರಿಬ್ಬರ್ ಅಥವ್ ಅವರ ಪ�ೈಕ 
ಒಬ್ಬರ್ ವೃದ್ಧರ್ದ ಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮೊಮಾಂದಗಿದದುರ� ಅವರ 
ಕ್ರಿತ್ ಛ�� ಎನ್ನುವ ಮ್ತನೊನು ಆಡ್ವುದ್ಗಲ್ ಅವರನ್ನು 
ಗದರಿಸ್ವುದ್ಗಲ್� ಮ್ಡದರಿ. ಅವರ�ೊಂದಗ� ಗೌರವ 
ಮತ್್ತ ಆದರದ ಮ್ತ್ಗಳನ�ನು� ಆಡಿರಿ. ವಿನಯ ಮತ್್ತ 
ವಿಧ��ಯತ�ಯಿಂದ ಅವರ ಮ್ಂದ� ತಗಿ್ಗಕ�ೊಂಡಿರಿ ಮತ್್ತ “ಓ 
ಅಲ್ಲಿಹ್! ನನನು ಬ್ಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಮಮತ�ಯಿಂದ ನನನುನ್ನು 
ಪ್ಲನ�-ಪ�ೊ�ಷಣ� ಮ್ಡಿದಂತ� ನಿ�ನೊ ಅವರ ಮ�ಲ� 
ಕರ್ಣ� ತ�ೊ�ರ್” ಎಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿ್ತರಿ.” (17:23-24)

ಆಧ್ನಿಕ ಯ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಶ್್ಚತ್ ಸಂಸಕೃತಿಯ್ ಜನರ 
ಮನ-ಮಸಿ್ತಷಕೆವನ್ನು ಕಲ್ಷ್ತಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಪರಾತಿಯಂದ್ 
ಊರಿನಲೊಲಿ ವೃದ್್ಧಶರಾಮಗಳು ತಲ� ಎತ್್ತತಿ್ತವ�. ದ್ಬಥಿಲರ್ದ 
ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ನ�ಲ�ಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಪರಾತ�್�ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು 

ನಿಮ್ಥಿರಗ�ೊಂಡಿದ�. ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ಅವರ ಮನ�ಯಿಂದ 
ಬ��ಪಥಿಡಿಸಲ್ಯಿತ್. ಅವರ ಮಕಕೆಳಿಂದ ಅವರನ್ನು 
ದೊರಸರಿಸಲ್ಯಿತ್. ಕ್ಟ್ಂಬ ರ್�ವನದ ಬ್ನ್ದಯನ�ನು� 
ಭಗನುಗ�ೊಳಿಸಲ್ಯಿತ್. ಇದ�ಲಲಿವೂ ಪ್ಶ್್ಚತ್ ಸಂಸಕೃತಿಯ್ 
ಉಂಟ್ ಮ್ಡ್ತಿ್ತರ್ವ ವಿನ್ಶಕಗಳ್ಗಿವ�. ಈ ಸಂಸಕೃತಿಯ್ 
ಮನ್ಷ್ರಿಂದ ಮ್ನವಿ�ಯ ಮೌಲ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದ್ಕ�ೊಳು್ಳ-
ತಿ್ತದ�. ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ತ್ಪಿತರಿಗ� ಅತ್ಂತ ಉನನುತ 
ಸ್ಥಾನ-ಮ್ನಗಳನ್ನು ನಿ�ಡ್ತಿ್ತದ�. ಅವರ ಕ�ೊನ�ಯ್ಸಿರಿನ 
ತನಕವೂ ಅವರ ಸ��ವ� ಮ್ಡ್ವುದ್ ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಅವರ್ ಮರರಗ�ೊಂಡ ನಂತರವೂ 
ಅವರ ಶ್ಂತಿ ಮತ್್ತ ಸದ್ಗತಿಗ್ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ��ಕ�ಂದ್ ತ್ಕ�ತ್ 
ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. ಅವರ್ ಉಪವ್ಸಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಸಿದದುರ� ಅದನ್ನು 
ಹಡಿದ್ ಪೊತಿಥಿಗ�ೊಳಿಸ್ವಂತ�, ಅವರ ವಸಿ�ಯತ್ಗಳನ್ನು 
ನ�ರವ��ರಿಸ್ವಂತ�, ಮಕಕೆಳು ಸ್ಮಥ್ಥಿವಂತರ್ಗಿದದುರ� 
ಮ್ತ್ಪಿತರ ಪರವ್ಗಿ ಹಜ್ಜು ನಿವಥಿಹಸಿ ಅವರಿಗ� ಅದರ 
ಪ್ರ್ ದ�ೊರಕಸಿಕ�ೊಡ್ವಂತ�, ನಿರಂತರ ಪರಾತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ವ 
ದ್ನ (ಸದಕ ಜ್ರಿಯ) ನಿ�ಡ್ವಂತ� ಅದ್ ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ತ್ಕ�ತ್ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ತ್ಯಿಯ ಪ್ದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಗಥಿವಿದ�.” 
(ಅಹಮಾದ್, ನಸ್ಈ) “ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂತೃಪಿ್ತಯ್ ತಂದ�ಯ 
ಸಂತೃಪಿ್ತಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�” (ಅಲ್ಅದಬ್ಲ್ 
ಮ್ಫರಾದ್, ಬ್ಖ್ರಿ 1/14)

ಮ್ತ್ಪಿತರ ಅನ್ಸರಣ� ಪರಾತಿ ಸಂದಭಥಿದಲೊಲಿ 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. (ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಧಿ-ನಿದ��ಥಿಶನಗಳಿಗ� 
ವಿರ್ದ್ಧವಿರ್ವ ಹ�ೊರತ್) ಮ್ತ್ಪಿತರ್ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ� 
ಭ್ಗಿ�ದ್ರರನ್ನು ಸಂಕಲ್್ಪಸಲ್ ಹ��ಳಿದರ�, ಇಸ್ಲಿಮಿನ 
ಆಜ್್ದ��ಶಗಳಿಗ� ವಿರ್ದ್ಧ ಪರಾವತಿಥಿಸಲ್ ಒತ್್ತಯ ಮ್ಡಿದರ�, 
ಶಿಕ್ಥಿ ಬಿದ್ಅತ್ ಖ್ರ್ಫ್ತ್ಗಳ ಕಡ�ಗ� ಕರ�ದರ�, 
ಮ್ಸಿಲಿಮ�ತರರ ಆಚ್ರ ವಿಚ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ವಂತ� 
ಹ��ಳಿದರ�, ಮಡದ ಮಕಕೆಳ ಮ�ಲ� ಅಕರಾಮವ�ಸಗ್ವಂತ� 
ಪರಾಚ�ೊ�ದನ� ನಿ�ಡಿದರ� ಈ ಕ್ಯಥಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಮತ್್ತ 
ಅವನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ  ವಿಧಿ-ನಿದ��ಥಿಶನಗಳಿಗ� ಆದ್ತ� 
ಕಲ್್ಪಸಬ��ಕ್ಗಿದ�. ಯ್ರ��ನ�� ಎಂದರೊ, ಯ್ವ ರಿ�ತಿಯ 
ಪರಾತಿಕರಾಯ ವ್ಕ್ತವ್ದರೊ ಅಲ್ಲಿಹನ ಇಷ್್ಟನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲ��ಬ��ಕ್. ಸವಾಗಥಿದ ವ್ಗ್್ಧನ ಪಡ�ದ ಸಹ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ 
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ಓವಥಿರ್ದ ಸಅದ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ� ವಕ್ಸ್  ಈ ಕ್ಯಥಿದಲ್ಲಿ 
ನಮಗ� ಸೊಫೂತಿಥಿಯ್ಗಬ��ಕ್. ಅವರ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ 
ಸ್ದ್ಧ ತಿಳಿದ ಅವರ ತ್ಯಿ ಸಂಪೊರಥಿ ಬ��ಸರಗ�ೊಂಡರ್. 
ಅನನು ಪ್ನಿ�ಯಗಳ�ಲಲಿವನ್ನು ತ�ೊರ�ದರ್. ಎರಡ್ ದನಗಳು 
ಸರಿದವು. ಅವರ ದ��ಹವು ತ್ಂಬ್ ಕ್ಷಿ�ಣಿಸಿತ್. ಆದರೊ 
ತಳಮಳಗ�ೊಳ್ಳದ ಸಅದ್  ಹ��ಳಿದರ್: “ಅಮ್ಮಾ! ನಿನಗ� 
ನೊರ್ ಪ್ರಾರಗಳಿದ್ದು ಅದ್ ಒಂದ�ೊಂದ್ಗಿ ನನನು ಕರ್ಣ 
ಮ್ಂದ� ಹ್ರಿ ಹ�ೊ�ದರೊ ನ್ನ್ ನನನುನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿ-
ಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಅಲ್ಲಿಹನನ್ನು ಬ��ಸರಗ�ೊಳು್ಳವಂತ� ಮ್ಡಲ್ರ�. 
ಇಸ್ಲಿಮಿಗ� ಬದಲ್ಗಿ ಶಿಕಥಿನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್ರ�”.

ಇಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್್ಧಪ್ದ ದೌಬಥಿಲ್ ಬ್ಧಿಸಿರ್ವ 
ಮ್ತ್ಪಿತರ ಸಿಥಾತಿಯ್ ಅತ್ಂತ ಶ�ೋ�ಚನಿ�ಯವ್ಗಿದ�. 
ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ಚಡಪಡಿಸ್ವಂತ� ಮ್ಡಿ ಮಕಕೆಳು 
ಅವರದ�� ಆದ ಮೊ�ರ್ನ ರ್�ವನದಲ್ಲಿ ಮಗನುರ್ಗಿದ್ದುರ�. 
ತಮಮಾ ಸಂತ�ೊ�ಷ-ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮೊ�ಜ್ ಮಸಿ್ತಯ 
ಮತಿ್ತನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ್ದ ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ಒಂದ್ ಹ�ೊರ� 
ಎಂದ್ ಭ್ವಿಸ್ವುದ್ ಅತ್ಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸವಾಭ್ವ ಮತ್್ತ 
ನ�ೈತಿಕ ಅಧಃಪತನದ ದ�ೊ್�ತಕವ್ಗಿದ�. ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ 
ವೃದ್ಧರ್ದ ತಂದ�-ತ್ಯಿಗಳ ಸ��ವ� ಮ್ಡ್ವ ಅವಕ್ಶ 
ಕ��ವಲ ಭ್ಗ್ವಂತರಿಗಷ�್ಟ� ಲಭಿಸ್ತ್ತದ�. ದ್ಬಥಿಲರ್ದ 
ಹ�ತ್ತವರ್ ಒಡಲ್ಳದಂದ ಮ್ಡ್ವ ಪ್ರಾಥಥಿನ� ಯ್ರ 
ಪರವ್ಗಿರ್ವುದ�ೊ ಅವರ್ ಸೌಭ್ಗ್ವಂತರ�� ಸರಿ. 
ವೃದ್್ಧಪ್ದಂದ ದ್ಬಥಿಲರ್ದ ಮ್ತ್ಪಿತರಿದ್ದು ಅವರ 
ಸ��ವ� ಮ್ಡಿ ಪ್ರ್ ಸಂಪ್ದಸಲ್ ಅಸಮಥಥಿರ್ದವರ್ 
ನತದೃಷ್ಟರ�� ಸರಿ. ಅವರ್ ರ್�ವಂತವಿರ್ವ್ಗಲೊ, ಅವರ್ 
ಮರರ ಹ�ೊಂದದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಒಳಿತಿಗ್ಗಿ ನಿರಂತರ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಿಮ್ ನ�ೈಜ ಮ್ಸಿಲಿಮರ ಲಕ್ಷರವ್ಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಮಗ�ಲಲಿ ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಶಿಕ್ಷರವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ಆಧರಿಸ್ವ ಸೌಭ್ಗ್ವನ್ನು 
ಕರ್ಣಿಸಲ್.

ವೃದಾಧಾಶರಮಗಳು ಮತುತೌ ಅಸಹಾಯಕ ವಯೇವೃದಧಾರು:

ಮ್ತ್ಪಿತರ ಸ��ವ� ಮಕಕೆಳ ಹ�ೊಣ�ಗ್ರಿಕ�ಯ್ಗಿದ�. 

ಅವರಿಗ� ಆಹ್ರ ಮತ್್ತ ವಸತಿ ಸೌಕಯಥಿ ಒದಗಿಸ್ವುದ್ 
ಮಕಕೆಳ ಹ�ೊಣ�ಗ್ರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡ್ತ್ತದ�. ಮಕಕೆಳು ಅವರ್ 
ನ�ಲ�ಸ್ವಲ�ಲಿ� ಅವರ ಮ್ತ್ಪಿತರಿಗೊ ನ�ಲ�ಸಲ್ ಅವಕ್ಶ 
ಕಲ್್ಪಸಬ��ಕ�� ಹ�ೊರತ್ ಹ್ಸ�್ಟಲ್ಗಳಲ�ೊಲಿ� ಆಶರಾಮಗಳಲ�ೊಲಿ� 
ಅವರನ್ನು ಸ��ರಿಸಿ ಹ�ೊಣ� ನಿವಥಿಹಸಿದ�ದು�ನ�ಂದ್ 
ತಿಳಿದ್ಕ�ೊಳು್ಳವುದ್ ಅಧಮಥಿವೂ ಅಮ್ನವಿ�ಯವೂ 
ಆದ ಕ್ಯಥಿವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ಬಳಿ ಇದ್ ಶಿಕ್್ಹಥಿ 
ಅಪರ್ಧವೂ ಆಗಿರ್ತ್ತದ�. ಏಕ�ಂದರ� ಮ್ತ್ಪಿತರ 
ಸ��ವ� ಮತ್್ತ ಅವರ�ೊಂದಗ� ಸದವಾತಥಿನ� ಮಕಕೆಳ ಮ�ಲ� 
ಕಡ್ಡಾಯವ�ನ್ನುವ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಿಮಿನಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಪ್ದಸಲ್ಪಟ್್ಟದ�. 
ಆದದುರಿಂದ ಮನ್ಷ್ತವಾದ ಲವಶ��ಷವಿರ್ವ ಯ್ರ�ೊಬ್ಬರೊ 
ಸವಾಂತ ಮನ�ಗಳಿದ್ದು ಮ್ತ್ಪಿತರನ್ನು ಇಂತಹ್ ಆಶರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಟ್್ಟ ಬಿಡಲ್ರರ್. ಒಂದ�ೊಮಮಾ ಯ್ರ್ದರೊ ಹ�ಗ� 
ಮ್ಡಿದರ� ಮ್ಸಿಲಿಮ್ ಸಮೊಹವು ಅಂತಹ್ ವ್ಕ್ತಯನ್ನು 
ಪರಾತಿಬಂಧಿಸಬ��ಕ್. ತಕ್ಷರ ಆ ಅಸಹ್ಯಕ ವೃದ್ಧ ರ್�ವಿಗಳನ್ನು 
ಮನ�ಗ� ಕರ�ತರ್ವಂತ� ಒತ್ತಡ ಹ��ರಬ��ಕ್.

ಆಶರಯ ಮತುತೌ ಆಸರ್ಯ ಕ್ೇಂದರ:

ವಯ�ವೃದ್ಧರ್ ನಿರ್ಶಿರಾತರ್ಗಿದ್ದು ಆಸರ� ನಿ�ಡ್ವ ಯ್ವ 
ಮಕಕೆಳೊ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊ ಇಲಲಿದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 
ಹ್ದ-ಬಿ�ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ�ಮ್ರಿಗಳಂತ� ತಿರ್ಗ್ಡ್ತ್್ತ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ� ಬದ್ಕಲ್-ಸ್ಯಲ್ ಬಿಟ್್ಟ ಬಿಡ್ವುದ್ 
ಮನ್ಷ್ ಸಮೊಹಕ�ಕೆ ಶ�ೋ�ಭ� ತರ್ವುದಲಲಿ. ಅಂತಹ್ 
ಅಸಹ್ಯಕ ಜನರಿಗ� ಆಹ್ರ-ಆಶರಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕ�ೊಟ್್ಟ 
ಅವರ ರ್�ವನದ ಅಂತಿಮ ದನಗಳನ್ನು ಶ್ಂತಿ ಮತ್್ತ 
ಸಮ್ಧ್ನದಂದ ಕಳ�ಯ್ವಂತ�, ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಮಾರಣ�-ಆರ್-
ಧನ�ಗಳಿಂದ ರ್�ವನ ಪಯರದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನುದರೊ 
ಕೃತ್ತಥಿಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಅವಕ್ಶ ಕಲ್್ಪಸ್ವುದ್ ಒಂದ್ 
ಮಹ್ಪ್ರ್ ಕ್ಯಥಿವ�ನಿಸಿ�ತ್. ಆ ನ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 
ಕ��ಂದರಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ವುದನ್ನು ಆಕ್��ಪಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ. ಇದ್ 
ಪ�ೊರಾ�ತ್ಸಿಹನಿ�ಯ ಕ್ಯಥಿವ�ನಿಸ್ತ್ತದ�. 



25

ಸಿರಾತಕೇ ಮುಸ್ತಕೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಅಧಾ್ಯಯ 59

ಅಲಾಲುಹನ ಕುರಿತು ತಪುಪುಕಲಪುನಕ ಸಲಲುದು

ಸವಥಿ ಚರ್ಚರಗಳ ಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನೊ ಸಂರಕ್ಷಕನೊ ಆದ 
ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾

“ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿಹ್ವಿನ ಕ್ರಿತ್ ಅಜ್್ನ ಕ್ಲಘಟ್ಟದ(ಜ-
ನರಂತ�) ಸತ್ಕ�ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ ಸಂಕಲ್್ಪಸಿಕ�ೊಳು್ಳತ್್ತರ�. ನಮಗ� 
ಕ್ಯಥಿನಿವಥಿಹಣ�ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ದರೊ ಪ್ಲ್ದ�ಯ�?’ 

ಎಂದ್ ಅವರ್ ಕ��ಳುತಿ್ತದದುರ್. ಹ��ಳಿರಿ! ಅಧಿಕ್ರವ�ಲಲಿವೂ 
ಅಲ್ಲಿಹನದ�� ಆಗಿದ�. ನಿಮಗ� ತಿಳಿಯದಂತ� ಬಹಳಷ್್ಟ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವರ್ ತಮಮಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಡ್ತ್್ತರ�. 
(ತಿ�ಮ್ಥಿನ ಕ�ೈಗ�ೊಳು್ಳವ) ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗ��ನ್ದರೊ 
ಪ್ಲ್ ಇರ್ತಿ್ತದದುರ� ನ್ವಿಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ (ಪರಸ್ಪರ) ಹ��ಳಿಕ�ೊಳು್ಳತ್್ತರ�. ನಿ�ವು ಹ��ಳಿರಿ! ಯ್ರಿಗ� 
ಮರರವು ಬರ�ಯಲ್ಪಟ್್ಟದ�ಯ� ಅವರ್ ತಮಮಾ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಇರ್ತಿ್ತದದುರೊ ಅವಶ್ವ್ಗಿ ಅವರ್ ತಮಮಾ ಮರರ ಬರ�ದಟ್ಟ 
ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಸವಾಯಂ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಿ್ತದದುರ್. ಇದ�ಲಲಿ ಅಲ್ಲಿಹ್ ನಿಮಮಾ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ವುದನ್ನು ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಸತ್್ಂಶವನ್ನು 
ಅರಿಯಲ್ ಮ್ತರಾ. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಗಳನ್ನು 
ಚ�ನ್ನುಗಿ ಅರಿಯ್ವವನ�� ಆಗಿರ್ತ್್ತನ�”.

ಇನ�ೊನುಂದ್ ಕಡ� ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

﴿ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴾

“ಯ್ರ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ರಿತ್ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿ ಇಟ್್ಟಕ�ೊಳು್ಳ-
ತ್್ತರ�ೊ� ಅವರ ಮ�ಲ� ಕ��ಡ್ ಎರಗ್ವುದ್”.

ಇಬ್ನು ಖಯಿ್ಮ್  ಮೊದಲ ವಚನದ ಕ್ರಿತ್ 
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: (ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ರಿತ್ ಅಜ್್ನ ಕ್ಲಘಟ್ಟದ ಸತ್ಕ�ಕೆ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಧ್ರಣ� ಇಟ್್ಟಕ�ೊಳು್ಳವವರ್) ಇದರ ಅಥಥಿ ಅಲ್ಲಿಹ್ 

ಕತ್ಬ್ ತೌ್ತಹ�ದ್
 " ಶ�ೈಖ್ ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್
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ತನನು ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರಿಗ�  ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ವುದಲಲಿ. 
ಸಂದ��ಶಪರಾಚ್ರ ಕ್ಯಥಿವು ಸದ್ದಲ�ಲಿ� ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳು್ಳವುದ್ 
ಮತ್್ತ ಮ್ಸಲ್ಮಾನರಿಗ� ಬಂದರ್ವ ಆಪತ್್ತ ಮತ್್ತ ನ್ಶವು 
ಅಲ್ಲಿಹನ್ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ವಿಧಿಯಲಲಿವ�ಂದ್ ಅವರ್ ಗ್ಮ್-
ನಿಯಲ್ಲಿದದುರ್.

ಈ ವಿವರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಸತ್ನಿಷ��ಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಧಿ, ಯ್ಕ್ತ 
ಮತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ  ಯಶಸಸಿನ್ನು ನಿರ್-
ಕರಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್. ಈ ಧಮಥಿವು (ಇಸ್ಲಿಮ್) ಲ�ೊ�ಕದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿ-
ಷ್್ಟಪನ�ಗ�ೊಳ್ಳಲ್ರದ�ಂದ್ ಅವರ್ ಭ್ವಿಸಿದದುರ್.

ಕಪಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್್ತ ಬಹ್ದ��ವ್ರ್ಧಕರ್ 
ಇಟ್್ಟಕ�ೊಂಡಿದದು ಧ್ರಣ� ಅಥವ್ ಗ್ಮ್ನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನಿನ ಸೊರಃ ಅಲ್ಫತ್ಹ್ನ ಈ ಕ�ಳಗಿನ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹರಂಗಪಡಿಸ್ತ್್ತನ�:

﴿ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴾

ಇವರ ಈ ಗ್ಮ್ನಿಯ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸ್ಥಾನ-ಮ್ನ 
ಮತ್್ತ ಪರಾತಿಷ�್ಟಗ� ಪರಾತಿಕೊಲವ್ಗಿತ್್ತ. ಮ್ತರಾವಲಲಿದ� ಇವರ 
ನಂಬಿಕ� ಅಲ್ಲಿಹನ ಯ್ಕ್ತ, ಘನತ�, ಗೌರವ ಮತ್್ತ ಅವನ 
ವ್ಗ್ದುನಕ�ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿತ್್ತ. ಯ್ರ್ದರೊ ಅಸತ್ಕ�ಕೆ ಸತ್ದ 
ಮ್ಂದ� ಅಲ್ಲಿಹ್ ಶ್ಶವಾತವ್ದ ವಿಜಯವನ್ನು ದಯಪ್-
ಲ್ಸ್ತ್್ತನ�ಂದರ� ಸತ್ವು ನಿನ್ಥಿಮವ್ಗ್ವುದ�ಂದ್ 
ಭ್ವಿಸ್ವುದ್ದರ�, ಯ್ವುದ�� ಕ್ಯಥಿವು ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ವಿಧಿಯ ಪರಾಕ್ರ ನಡ�ದದದುಲಲಿವ�ಂದರ� ಅಥವ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಧಿ 
ಸಿವಾ�ಕ್ರ್ಹಥಿವೂ, ಸಮಮಾತ್ಥಿಹವೂ ಆಗಿಲಲಿವ�ಂದ್ ಭ್ವಿಸಿದರ� 
ಅದ್ ಸತ್ ನಿಷ��ಧಿಗಳ (ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ರಿತ್ಗಿ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ) 
ಗ್ಮ್ನಿಯ್ಗಿದ�. ನರಕದಲ್ಲಿ ಯ್ತನ್ಮಯ ಶಿಕ್�ಯ್ 
ಇವರಿಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಿಡಲ್ಗಿದ�. ಹ�ಚ್್ಚನ ಜನರ್ ಅವರ 
ಮತ್್ತ ಇತರರ ಕ್ಯಥಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಬಗ�್ಗ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿ 
ಇಟ್್ಟಕ�ೊಂಡಿರ್ತ್್ತರ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ನ್ಮ ವಿಶ��ಷರಗಳ 
ಕ್ರಿತ್ ಸರಿಯ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ ಮನದಟ್್ಟ ಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡವರ್ 
ಮ್ತರಾ ಇಂತಹ್ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿಗಳಿಂದ ದೊರ ಸರಿಯ್ವರ್.

ಯ್ರ್ ಅವರ ಶ�ರಾ�ಯಸ್ಸಿ ಮತ್್ತ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತ್್ತರ�ೊ 
ಅವರ್ ಮ�ಲ್ನ ಉಲ�ಲಿ�ಖಗಳಿಂದ ಲ್ಭ ಪಡ�ದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಕ್ರಿತ್ ಇಂತಹ್ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿಗಳಿಂದ ದೊರ ಸರಿಯಲ್. 
ಸವಾಯಂ ಸಂಸಕೆರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಹನ�ೊಂದಗ� ಪಶ್್ಚತ್್ತಪ 
ಪರಾಕಟ್ಸಿ ಕ್ಷಮಯ್ಚ್ಸಲ್.

ನಿ�ವು ಜನರ್ ಹ��ಳುವ ಮ್ತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್್ಟ ಆಲ್ಸಿ 
ಹ�ಚ್್ಚನವರ್ ಅವರ ಸಿಥಾತಿ-ಗತಿಯ ಕ್ರಿತ್ ಆಕ್��ಪ, 
ಅಸಮ್ಧ್ನ, ಪರಾಕಟ್ಸ್ವವರ�� ಆಗಿರ್ತ್್ತರ�. ದ್ರ್ದೃಷ್ಟ, 
ದ್ವಿಥಿಧಿ ಎಂದ್ ಮೊದಲ್ಸ್ತ್ತಲ�� ಇರ್ತ್್ತರ�. ಅದ್ ಹ್ಗ� 
ಆಗಬ��ಕ್ಗಿತ್್ತ. ಇಂತಿಂತಹ್ ಕ್ರರದಂದ ಹ�ಗ್ಯಿತ್, 
ನನಗಷ್್ಟ ಸಿಗಬ��ಕ್ಗಿತ್್ತ. ಹ�ಗ್ಗಿದದುಕ�ಕೆ ಇಷ್್ಟ ಲಭಿಸಿತ್ 
ಎಂಬ ಮ್ತ್ ಧ್ರ್ಳವ್ಗಿ ಕ��ಳಿ ಬರ್ತ್ತಲ�� ಇರ್ತ್ತದ�.

ನಿ�ವೊಮಮಾ ಆತಮಾ ವಿಮಶ�ಥಿ ಮ್ಡಿಕ�ೊಳಿ್ಳ. ನಿ�ವು ಇಂತಹ್ ಕ�ಟ್ಟ 
ಗ್ಮ್ನಿಗಳಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಿದದು�ರಿ ತ್ನ��...?

“ನಿ�ವು ಇದರಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಿದದು�ರ್ದರ� ದ�ೊಡಡಾ ಒಂದ್ 
ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಪ್ರ್ದರ�ಂದ್ ತಿಳಿದ್ಕ�ೊಳಿ್ಳ. ನಿ�ವು ಸ್ರಕ್ಷಿತ-
ರಿದದು�ರ�ಂದ್ ನ್ನ್ ಹ��ಳಲ್ರ�.” (ಅರಬಿ ದವಾಪದ)

ಸಾರಾಂಶ:

1. ಸೊರಃ ಆಲ� ಇಮ್ರಾನ್ನ 154ನ�� ವಚನದ ವಿವರಣ� 
ಇದ�. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹ್ವಿನ ಕ್ರಿತ್ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿ 
ಇಟ್್ಟಕ�ೊಂಡವರ ಪರಾಸ್್ತಪವಿದ�.

2. ಸೊರಃ ಅಲ್ಫತ್ಹ್ನ 6ನ�� ವಚನದ ವಿವರಣ� ಇದ�. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿ ಇಟ್್ಟಕ�ೊಂಡವರ್ ದ್ಘಥಿಟನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಸ��ರಿಕ�ೊಳು್ಳವರ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲ್ಗಿದ�.

3. ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿಗ� ಬಹಳ ರೊಪ ವಿಧಗಳಿವ�. ಅದನ�ನುಲಲಿ 
ಉಲ�ಲಿ�ಖಿಸ್ವುದ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ.

4. ಅಲ್ಲಿಹನ ಗ್ರ ನ್ಮ-ವಿಶ��ಷರಗಳ ಕ್ರಿತ್ 
ಮನದಟ್್ಟ ಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡವರ�� ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ರಿತ್ದ 
ಕ�ಟ್ಟ ಗ್ಮ್ನಿಗಳಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಬಲಲಿರ್. (ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಇಚ್ಛಿಸಿದರ�). 
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ಸವಥಿಸ್್ತತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ� ಮಿ�ಸಲ್. ಅತಿಶ�ರಾ�ಷ್ಠ 
ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್ದ ಮ್ಹಮಮಾದ್  ರವರ ಮ�ಲ� 

ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಲ್ತ್ ಮತ್್ತ ಸಲ್ಂ ಇರಲ್. ಮ್ಂದ್ವರಿದ್ 
ಹ��ಳುವುದ��ನ�ಂದರ�:

ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವುದ್ 
ಇಸ್ಲಿಂ ಧಮಥಿದ ಮೊಲಭೊತ ತತವಾಗಳಲ�ೊಲಿಂದ್. ಇತರ�ಲಲಿ 
ಜನರಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಾವ್ದ  ರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ ಒಬ್ಬ 
ವ್ಕ್ತಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೊರಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿ. 

ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: 

»َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم َحتَّى َأُكــوَن َأَحــبَّ إَِلْيِه ِمْن 

ـاِس َأْجَمِعيَن«. َوالِــِدِه َوَوَلــِدِه َوالنَـّ

“ತನನು ತಂದ�-ತ್ಯಿ, ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಇತರ�ಲಲಿ ಜನರಿಗಿಂತ 
ಹ�ಚ್್ಚ ನನನುನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ವ ತನಕ ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾ-
ಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ.” [1].

1	 ಇದನು್	ಅಲ್ಬುಖಾರಿ	ಮತು್ತ	ಮುಸಿಲಿಂ	ವರದ	ಮಾಡಿದಾ್ರ�

ಆದರ� ಇದರ ಅಥಥಿ ನ್ವು ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಜನಮಾ 
ದನ್ಚರಣ� ಆಚರಿಸಬ��ಕ�ಂದ��? 

ಈ ಪರಶ್್ನಗ್ ಉತತೌರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಳಗ್ 

ಹ್ೇಳದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅರಿತಿರಬ್ೇಕು:

1. ಅಲ್ಲಿಹ್  ಅವನ ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴾
“ಇಂದ್ ನ್ನ್ ನಿಮಮಾ ಧಮಥಿವನ್ನು ಪೊರಥಿಗ�ೊಳಿಸಿ-
ದ�ದು�ನ�. ನನನು ಅನ್ಗರಾಹವನ್ನು ನಿಮಗ� ಪೊತಿ�ಥಿಕರಿಸಿದ�ದು�ನ�. 
ಇಸ್ಲಿಮನ್ನು ನಿಮಗ� ಒಂದ್ ಧಮಥಿವ್ಗಿ ನ್ನ್ ತೃಪ್ತಪ-
ಟ್್ಟದ�ದು�ನ�.” (ಅಲ್ಮ್ಇದಃ 3). 

ಅಂದ್ ಧಮಥಿದಲ್ಲಿ ಸ��ರಿರದ ಯ್ವುದ�� ವಿಷಯವೂ 
ಇಂದ್ ಧಮಥಿದಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದ್ದುಗ್ವುದಲಲಿ.

2. ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್:

.» »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

“ನಮಮಾ ಆಜ್�ಯಿಲಲಿದ ಒಂದ್ ಕಮಥಿವನ್ನು ಯ್ರ್ದರೊ 

ಪ್ರವಾದ  ರ ಜನ್ಮದನಾಚರಣೆ 

ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ
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ನಿವಥಿಹಸಿದರ� ಅದ್ ತಿರಸಕೃತವ್ಗಿದ�.” [2] ಅಂದರ�: ಅದ್ 
ಸಿವಾ�ಕ್ರಯ�ಗ್ವಲಲಿ. 

ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: 

»ُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة«.

“ಎಲಲಿ ಬಿದ್ಅತ್ಗಳೊ ಪಥಭರಾಷ್ಟತ�ಯ್ಗಿವ�.” [3] 

ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಧಮಥಿದಲ್ಲಿ ಸ��ರಿಸದ ಯ್ವುದ�� 
ವಿಷಯವೂ ಧಮಥಿದಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದದುಲಲಿವ�ಂದ್ ಮತ್್ತ ಅದ್ 
ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಥಿವ್ಗ್ವುದಲಲಿವ�ಂದ್ ಈ ಎರಡ್ 
ಹದ�ಸ್ಗಳು ಸೊಚ್ಸ್ತ್ತವ�. ಯ್ಕ�ಂದರ� ‘ಎಲಲಿ’ (كل) 
ಎಂಬ ಶಬದುವು ಒಂದ್ ಸ್ವಥಿತಿರಾಕ ಪರಾಯ�ಗವ್ಗಿದ�.

3. ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಸಹ್ಬ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಧಿಕ 
ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ್ತಲೊ ಗೌರವಿಸ್ತ್ತಲೊ ಇದದುರ್. ಬ್ದ್ಧಯ್ಳ್ಳ 
ಯ್ವುದ�� ವ್ಕ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ನಪಡಲ್ರ. ಆದರೊ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ದರೊ ಪರಾವ್ದ  ರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ� 
ಆಚರಿಸಿದ ಬಗ�್ಗ ಯ್ವುದ�� ಮ್ಹತಿ ಲಭ್ವಿಲಲಿ. ಹ್ಗ್ದರ� 
ಪರಾವ್ದ  ರಲ್ಲಿರ್ವ ನಮಮಾ ಪಿರಾ�ತಿ ಅವರ ಪಿರಾ�ತಿಗಿಂತಲೊ 
ದ�ೊಡಡಾದ��!!?

4. ಮೌಲ್ದ್ ಆಚರಿಸ್ವವನ�ೊಂದಗ� ನ್ವು ಕ��ಳುತ�್ತ�ವ�: 
“ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಅವರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ�ಯನ್ನು 
ಆಚರಿಸಿದ್ದುರ�ೊ� ಇಲಲಿವೊ�?”

ಆತ ಇಲಲಿವ�ಂದ್ ಹ��ಳಿದರ� ನ್ವು ಕ��ಳುತ�್ತ�ವ�: “ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಕಡ�ಗ� ಸಮಿ�ಪಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಯ್ವುದ�� ವಿಷಯವನೊನು 
ಸಮ್ದ್ಯಕ�ಕೆ ಕಲ್ಸಿಕ�ೊಡದ� ಬಿಡದ ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ 
ತಮಮಾ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ�ಯನ್ನು ಆಚರಿಸದ� ಇರ್ವ್ಗ 
ಅದನ�ೊನುಂದ್ ಪ್ರ್ಕಮಥಿವ�ಂದ್ ಭ್ವಿಸಿ ಆಚರಿಸಲ್ 
ನಿನಗ�ಷ್್ಟ ಧ�ೈಯಥಿ?”

ಇನ್ನು ಆತ ಹೌದ�ಂದ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರ� ನ್ವು ಹ��ಳುತ�್ತ�ವ�: 
“ನಿ�ವು ಸತ್ವನ�ನು� ಹ��ಳುವವರ್ದರ� ನಿಮಮಾ ಪ್ರ್ವ�ಯನ್ನು 
ತನಿನುರಿ.” (ಅಲ್ಬಕರಃ 111) 

2	 ಮುಸಿಲಿಂ
3	 ಮುಸಿಲಿಂ

ಆದರ� ಪ್ರ್ವ� ತರ್ವುದ್ ಅಸಂಭವ್ವ್ಗಿದ�.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾವ್ದ  ರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ� 
ಆಚರಿಸ್ವುದನ್ನು ಯ್ರಿಗೊ ಧಮಥಿನಿಯಮವನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿಲಲಿ.

ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣ್ಯ ಪಾರರಂಭ:

ಈ ಆಚರಣ�ಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರ್ ಫ್ತಿ-
ಮಿ�ಗಳ್ಗಿದದುರ್. ಸರಿಯ್ಗಿ ಹ��ಳಬ��ಕ್ದರ� ಉಬ�ೈದ�ಗಳ್-
ಗಿದದುರ್. ಅನ��ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ಹ��ಳಿದ್ದುರ�. 
ಇಮ್ಂ ಇಬ್ನು ಕಸಿ�ರ್ (ಅಲ್ಬಿದ್ಯಃ ವನಿನುಹ್ಯಃ) 
ಮತ್್ತ ಈರ್ಪಿ್ಟನ ಮ್ರ್ ಮ್ಫಿ್ತ ಶ�ೈಖ್ ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಬ್ಖಿ�ತ್ 
ಅಲ್ಮ್ತಿ�ಈ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡ್ತ್್ತರ�.

ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಜನಮಾದನ ಯ್ವುದ�ಂಬ್ದಕ�ಕೆ ಖಚ್ತವ್ದ 
ಇತಿಹ್ಸ ಲಭ್ವಿಲಲಿವ�ಂದ್ ಇಬ್ನು ಕಸಿ�ರ್ ಅಲ್ಬಿದ್ಯಃ 
ವನಿನುಹ್ಯಃದಲ್ಲಿ ಪರಾಸ್್ತಪಿಸಿದ್ದುರ�. ಪರಾವ್ದ  ರವರ 
ಜನಮಾದನದ ಬಗ�್ಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿರ್ವ ಭಿನನುಮತಗಳ ಒಂದ್ 
ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಕ್ತ್ಥಿಬಿ� ಅಲ್ಮ್ಲ್ಕ�  ತಮಮಾ 
ತಫಿಸಿ�ರ್ನಲ್ಲಿ [20/194] ಪರಾಸ್್ತಪಿಸಿದ್ದುರ�. ಇನ್ನು ಪರಾವ್ದ  
ರವರ್ ಹ್ಟ್್ಟದ್ದು ರಬಿ�ಉಲ್ ಅವವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಹನನುರಡನ�� 
ದನವ�ಂದ್ ಒಪಿ್ಪಕ�ೊಂಡರೊ ಸಹ ಅವರ್ ನಿಧನರ್ದದ್ದು 
ಕೊಡ ಅದ�� ದನವ್ಗಿದ�. ಈ ದನದಲ್ಲಿ ದ್ಃಖಪಡ್ವು-
ದಕಕೆಂತಲೊ ಸಂತ�ೊ�ಷಪಡ್ವುದ್ ಒಬ್ಬ ಮ್ಸಲ್ಮಾನನಿಗ� 
ಹ��ಳಿಸಿದದುಲಲಿ.

ಪುರಾವ್ಗಳು ಮತುತೌ ಉತತೌರಗಳು:

﴿ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

“ಹ��ಳಿರಿ: ಇದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಔದ್ಯಥಿ ಮತ್್ತ 
ದಯಯಿಂದ್ಗಿದ�. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಗಿ ಅವರ್ 
ಸಂತ�ೊ�ಷಪಡಲ್. ಅವರ್ ಜಮ ಮ್ಡ್ವ ಎಲಲಿಕಕೆಂತಲೊ 
ಇದ್ ಅತ್್ತ್ತಮವ್ಗಿದ�.” (ಯೊನ್ಸ್: 58).
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ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಅಲ್ಲಿಹನ  ಈ ವಚನವನ್ನು ಆಧ್ರವ್ಗಿ ತ�ೊ�ರಿಸಿ 
ಪರಾವ್ದ  ರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ�ಯ್ ಧಮಥಿದಲ್ಲಿ 
ಸ��ರಿದ�ದುಂದ್ ವ್ದಸ್ವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ. ಯ್ಕ�ಂದರ� ಮೊರ್ 
ಶ�ರಾ�ಷ್ಠ ತಲ�ಮ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ಸಹ ಈ ಆಯತ್ತನ್ನು 
ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿ ತ�ೊ�ರಿಸಿ ಪರಾವ್ದ  ರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ� 
ಆಚರಿಸಿಲಲಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿ ತ�ೊ�ರಿಸದ ಮತ್್ತ 
ಜನಮಾದನ್ಚರಣ�ಯನ�ನು� ಆಚರಿಸದ ಸಹ್ಬ್ಗಳು, 
ತ್ಬಿಊನ್ಗಳು ಮ್ಂತ್ದವರಿಗಿಂತಲೊ ಅಲ್ಲಿಹನ  
ಗರಾಂಥವನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚ ಅಥಥಿಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡವರ್ ನ್ವೊ�? ಈ 
ಆಯತ್ತನ್ನು ಈ ಆಚರಣ�ಗ� ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿ ತ�ೊ�ರಿಸಬ್ರದ್ 
ಎನ್ನುವುದಕ�ಕೆ ಇದ�ೊಂದ್ ಏಕಕಂಠ್ಭಿಪ್ರಾಯವ್ಗಿದ�. 

ಪೊವಿಥಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಈ ಆಯತಿ್ತನ ಅಥಥಿವನ್ನು 
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಕ್ತ್ಥಿಬಿ� ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

ْساَلُم َوَرْحَمُتُه اْلُقْرآُن. ِه اْلِ َفْضُل اللَّ

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಔದ್ಯಥಿ ಎಂದರ� ಇಸ್ಲಿಂ ಮತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ದಯ ಎಂದರ� ಕ್ರ್ಆನ್.” [4]

ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಹ್ಟ್್ಟದ ಸ್ದದು ಕ��ಳಿದ್ಗ ಅಬೊ 
ಲಹಬ್ ಸಂತ�ೊ�ಷಪಟ್ಟ ಕ್ರರ, ಅಲ್ಲಿಹ್  ಅವನಿಗ� 
ಶಿಕ್�ಯಲ್ಲಿ ರಿಯ್ಯಿತಿ ಕ�ೊಟ್ಟನ�ಂಬ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿ 
ತ�ೊ�ರಿಸ್ವುದ್ ಕೊಡ ಸರಿಯಲಲಿ. ಕ್ರರ, ಸನದ್ನ 
ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ನ�ೊ�ಡ್ವ್ಗ ಇದ್ ಸಹ�ಹ್ಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ 
ಸಂಗತಿಯಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಮ್ಡಿದ ಸತಕೆಮಥಿಗಳಿಗ� 
ಪರಾತಿಫಲವಿಲಲಿ. ಯ್ಕ�ಂದರ� ಕಮಥಿ ಸಿವಾ�ಕ್ರಕಕೆರ್ವ ಷರತ್್ತ-
ಗಳಲ�ೊಲಿಂದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅವನಲ್ಲಿಲಲಿ. ಇದ್ ಮ್ತರಾವಲಲಿದ� 
ಅಬೊ ಲಹಬ್ ಮ್ಡಿದ ಕಮಥಿ ಕೊಡ ಸತಕೆಮಥಿವಲಲಿ. 
ಕ್ರರ, ಮಕಕೆಳು ಹ್ಟ್್ಟವ್ಗ ಸಂತ�ೊ�ಷಪಡ್ವುದ್ 
ಸ್ವಾಭ್ವಿಕ. ಕ��ವಲ ಇದಕ್ಕೆಗಿ ಮನ್ಷ್ನಿಗ� ಯ್ವುದ�� 
ಪರಾತಿಫಲ ಸಿಗ್ವುದಲಲಿ.

ಇನ್ನು ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಹ್ಟ್್ಟದ್ದು ಮತ್್ತ ಪರಾವ್ದಯ್ದದ್ದು 

4	 ಅಲ್ಜಾಮಿಅ್	8/353

ಸ�ೊ�ಮವ್ರ ಎಂಬ ಕ್ರರದಂದ ಅವರ್ ಆ ದನ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತದದುರ�ಂಬ ಸಂಗತಿ ಅವರ ಜನಮಾದನ ಆಚರಿಸಲ್ 
ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗ್ವುದಲಲಿ. ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಪ್ರ್ವ� ನ್ವು 
ಈ ಅನ್ಗರಾಹಕ�ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತ� ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಪರಾತಿ ಸ�ೊ�ಮವ್ರ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ��ಕ್ ಎಂದ್ಗಿದ�. ಪರಾತಿವಷಥಿ ಒಂದ್ 
ದನ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ� ಆಚರಿಸಬ��ಕ�ಂಬ್ದಕ�ಕೆ ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಯ್ವುದ�� ಪ್ರ್ವ�ಯಿಲಲಿ. ಇಬ್ದತ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಕಯ್ಸ್ ಮ್ಡ್ವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ.

ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣ್ ಬಿದ್ಅತ್:

ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಜನಮಾದನ್ಚರಣ� ಆಚರಿಸ್ವುದ್ 
ಬಿದ್ಅತ್ ಎಂದ್ ಮ್ಲ್ಕ� ಮದ್ಹಬ್ನವರ್ದ ಇಮ್ಂ 
ಅಲ್ಫ್ಕಹ್ನಿ� ತಮಮಾ ‘ಅಲ್ಮೌರಿದ್ ಫಿಲ್ ಕಲ್ಮಿ 
ಅಲಲ್ ಮೌಲ್ದ್’ (المورد في الكالم على المولد) ಎಂಬ 
ಕರ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ಹ��ಳಿದ್ದುರ�. ಇಬ್ನುಲ್ ಹ್ಜ್ 
ಅಲ್ಮ್ಲ್ಕ� ಕೊಡ ಇದ�� ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಕ್ತಪಡಿಸಿ-
ದ್ದುರ�. [5]

ಉತ್ತಮ ಬಿದ್ಅತ್ ಎನ್ನುವುದ್ ಇಸ್ಲಿಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಲಿವ�ಂದ್ 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಮ್ಸಿಲಿಂ ಅರಿತಿರಬ��ಕ್. ಎಲಲಿ ಒಳಿತ್ಗಳಿರ್ವುದ್ 
ಪೊವಿಥಿಕ ಸಜಜುನರನ್ನು (ಸಲಫ್ಗಳನ್ನು) ಅನ್ಸರಿಸ್-
ವುದರಲ್ಲಿ. ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಸ್ನನುತ್ತನ್ನು ಬಿಗಿಯ್ಗಿ 
ಹಡಿದ್ಕ�ೊಳು್ಳವುದ್ ಅವರಲ್ಲಿರ್ವ ಪಿರಾ�ತಿಗ� ಅತಿದ�ೊಡಡಾ 
ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿದ�. ಪರಾವ್ದ  ರಿಗ� ಮತ್್ತ ಅವರ 
ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗ� ಸ್ಕ್ದದ್ದು ನಮಗೊ ಸ್ಕ್ಗಲ್.

ಎಲಲಿ ಮ್ಸಿಲಿಮರಿಗೊ ಸನ್ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ಮ್ಡಬ��ಕ�ಂದ್ 
ಮತ್್ತ ಸತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಗೊ್ಗಡಿಸಬ��ಕ�ಂದ್ ನ್ವು 
ಅಲ್ಲಿಹನ�ೊಂದಗ� ಬ��ಡ್ತ�್ತ�ವ�.

ನಮಮಾ ಅತಿಪಿರಾ�ತಿಯ ಪರಾವ್ದಯ್ದ ಮ್ಹಮಮಾದ್  ರವರ 
ಮ�ಲ�, ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಮ�ಲ� ಮತ್್ತ ಅವರ ಸಹ್ಬ್ಗಳ 
ಮ�ಲ� ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಲ್ತ್ ಮತ್್ತ ಸಲ್ಂ ಇರಲ್. 

5	 ಅಲ್ಮದ್ಖಲ್	2/11-12
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಪೀಟೆಯಲ್ಲಿಬಪಾಲ್ಸತಕ್ಕಬಶಷಾಟಾಚಾರಗಳು
1. ಪ��ಟ�ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವ��ಶಿಸಿದ ತಕ್ಷರ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ದ್ಃಆ 
ಪಠಿಸ್ವುದ್ ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಚಯಥಿಯ್ಗಿತ್್ತ.

»َل إَِلــَه إِلَّ اللَّــُه َوْحَدُه َل َشــِريَك َلُه، َلــُه اْلُمْلُك 
َوَلــُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي َوُيِميُت، َوُهــَو َحيٌّ َل َيُموُت، 
بَِيــِدِه اْلَخْيــُر، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر«. رواه 

ي مذ لتر ا

2. ಪ��ಟ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಜಗಳ-ಸಂಘಷಥಿಗಳಿಂದ, ಕ್ತಕಥಿ-
-ಚಚ�ಥಿಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಬ��ಕ್. ಸಕ್ರರವಿಲಲಿದ� ಎತ್ತರದ 
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಬ್ರದ್.

3. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ಚ್ತವಾವನ್ನು ಕ್ಪ್ಡಬ��ಕ್. ಕಂಡ 
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಉಗ್ಳುವುದ್, ಕಸ-ಕಡಿಡಾಗಳನ್ನು ಎಸ�ಯ್ವುದ್ 
ಮ್ಡಬ್ರದ್. ಕಸ-ಕಡಿಡಾಗಳನ್ನು ಹ್ಕಲ್ ಗ�ೊತ್್ತಪಡಿಸಲ್ದ 
ಸಥಾಳಗಳಲ�ಲಿ� ಅದನ್ನು ಹ್ಕರಿ.

4. ಕ�ೊಡ್-ಕ�ೊಳು್ಳವ ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪಿ್ಪ 
ಮ್ಡಿಕ�ೊಳು್ಳವ ಕರ್ರನ್ನು ಪ್ಲ್ಸ್ವುದ್ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದ�. 
ಅಲ್ಲಿಹನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ�ಗಿದ�:

﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ﴾

“ಸತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ�� ನಿ�ವು ಕರ್ರನ್ನು ಪೊತಿಥಿಕರಿಸಿರಿ.” (5:1)

5. ವ್ವಹ್ರಗಳ ಕರ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಷಿಗಳ ಸಹತ 
ಬರವಣಿಗ�ಯಲ್ಲಿ ಭದರಾಪಡಿಸ್ವುದ್ ಅಗತ್ವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

﴿ى ى ائائ ﴾

“ಕ�ೊಡ್-ಕ�ೊಳು್ಳವ ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳನ್ನು 
ಇಟ್್ಟಕ�ೊಳಿ್ಳರಿ.” (2:282)

6. ಕ�ೊಡ್ ಕ�ೊಳು್ಳವ ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ವ್ಗಿರಿ ಮತ್್ತ 
ಹೃದಯ ವ�ೈಶ್ಲ್ತ�ಯನ್ನು ಪರಾದಶಿಥಿಸಿರಿ. ಪರಾವ್ದ  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

ُه َعْبــًدا َســْمًحا إَِذا َبــاَع، َســْمًحا إَِذا  »َرِحــَم اللَّ
اْقَتَضــى«. إَِذا  اْشــَتَرى، َوَســْمًحا 

“(ಕ�ೊಡ್-ಕ�ೊಳು್ಳವ) ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲ ವಸೊಲ್ 
ಮ್ಡ್ವ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ ಸವಾಭ್ವವನ್ನು ಹೃದಯ 
ವ�ೈಶ್ಲ್ತ�ಯನ್ನು ತ�ೊ�ಪಥಿಡಿಸ್ವವರ ಮ�ಲ� ಅಲ್ಲಿಹನ್ 
ಕರ್ಣ� ತ�ೊ�ರ್ತ್್ತನ�.”

 " ಅಮೀನ್ರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಉಮ್ರ

ಜೀವನದಬಶಷಾಟಾಚಾರಗಳು
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7. ವ್್ಪ್ರ-ವ್ವಹ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಲಿ ಸತ್, ನ್್ಯ, 
ಧಮಥಿವನ್ನು ಮರ�ಯಬ್ರದ್. ಏನ್ದರೊ ಕ್ಂದ್-ಕ�ೊರತ� 
ಬರ್ವ ವಸ್್ತವನೊನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡ್ವುದ್ದರ� ಗ್ರಾಹಕರಿಗ� 
ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬ��ಕ್. ಮರ�ಮ್ಚಬ್ರದ್. ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಅಂತಿಮ ಪರಾವ್ದ ಮ್ಹಮಮಾದ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

َقا، َفــإِْن َصَدَقا َوَبيَّنَا  »اْلَبيَِّعــاِن بِاْلِخَياِر َما َلــْم َيَتَفرَّ
ُبوِرَك َلُهَما فِــي َبْيِعِهَما، َوإِْن َكَتَمــا َوَكَذَبا ُمِحَقْت 

َبْيِعِهَما«. َبَرَكُة 

“ವ್್ಪ್ರ ಮ್ಡ್ವ (ಮ್ರ್ವವ ಮತ್್ತ ಖರಿ�ದಸ್ವ)
ವರ ನಡ್ವಿನ ಬ್ಧ್ತ� ಅವರ್ ಪರಸ್ಪರ ಬ��ಪಥಿಡ್ವ ತನಕ 
(ಮ್ತರಾ)ವಿರ್ತ್ತದ�. ಆದದುರಿಂದ ಅವರ್ ಸತ್ವನ�ನು� ಹ��ಳಬ��ಕ್. 
ಮ್ರ್ಟದ ವಸ್್ತವಿನ ಕ್ರಿತ್ ಸರಿಯ್ದ ಮ್ಹತಿಯನ�ನು� 
ನಿ�ಡಬ��ಕ್. (ಅಂದರ� ಯ್ವುದ�� ಕ್ಂದ್ಕ�ೊರತ�ಯನ್ನು 
ಮರ�ಮ್ಚಬ್ರದ್) ಆಗ ಅವರ ಆ ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಬಕಥಿತ್ 
(ಸಮೃದ್ಧ) ಉಂಟ್ಗ್ವುದ್. ಇನ್ನು ಸ್ಳು್ಳ ಹ��ಳಿ, ಸತ್ವನ್ನು 
ಮರ�ಮ್ಚ್ ವ್ವಹ್ರ ನಡ�ಸ್ವುದ್ದರ� ಅದರಿಂದ ಬಕಥಿತ್ 
(ಸಮೃದ್ಧ) ಕಸಿದ್ಕ�ೊಳ್ಳಲ್ಗ್ವುದ್.” (ಬ್ಖ್ರಿ- ಮ್ಸಿಲಿಂ)

8. ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗ ಆಣ� ಹ್ಕ್ವುದ್-ಪರಾಮ್ರ 
ಮ್ಡ್ವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ. ಏಕ�ಂದರ� ಇದರಿಂದ ವ್ವಹ್ರ 
ಕ್ದ್ರಬಹ್ದ್. ಲ್ಭ ಸಿಗಬಹ್ದ್. ಆದರ� ಆದರಿಂದ 
ಬಕಥಿತ್ (ಸಮೃದ್ಧ) ಕಸಿದ್ಕ�ೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ವುದ್. (ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

9. ವ್ವಹ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊ�ಸ, ವಂಚನ� ಸಲಲಿದ್. ಮಿತಿಮಿ�ರಿ 
ಲ್ಭ ಪಡ�ಯಲೊಬ್ರದ್. ಒಮಮಾ ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ 
ಒಂದ್ ಆಹ್ರ ಧ್ನ್ದ ಅಂಗಡಿಯ ಮ್ಂದನಿಂದ ಹ್ದ್ 
ಹ�ೊ�ಗ್ತಿ್ತದದುರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರ ಗಮನ ಗ�ೊ�ಧಿಯ 
ರ್ಶಿಯ ಮ�ಲ� ಬಿತ್್ತ. ಅವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ�ೈ ತೊರಿದರ್. 
ರ್ಶಿಯ ಒಳಗ� ನಿ�ರಿನ ಪಸ� ಇರ್ವುದನ್ನು ಕಂಡ್ಕ�ೊಂಡರ್. 
ಮತ್್ತ ಆ ಕ್ರಿತ್ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ವಿಚ್ರಿಸಿದ್ಗ ಅವರ್ 
ಹ��ಳಿದರ್. “ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! ಮಳ�ಯ ಕ್ರರ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಸ� ಬಂದದ�.” ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: “ನಿ�ವು 

ಈ ನಿ�ರಿನ ಪಸ� ಇರ್ವ ಅಂಶವನ್ನು ಜನರ್ ನ�ೊ�ಡ್ವಂತ� 
ಏಕ� ಇಡ್ವುದಲಲಿ? ನ�ನಪಿಡಿ! ಮೊ�ಸ ಮ್ಡ್ವವರ್ 
ನಮಮಾವರಲಲಿ.” (ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

10. ಅಳತ� ಮತ್್ತ ತೊಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನ� ಮ್ಡಬ್ರದ್. 
ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

“ವಿನ್ಶ ಕ್ದದ�! ಅಳತ� ತೊಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನ� ಮ್ಡ್ವವರಿಗ�. 
ತೊಕ ಮ್ಡಿ ಜನರಿಂದ ವಸೊಲ್ ಮ್ಡ್ವ್ಗ ಅವರ್ 
ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳು್ಳತ್್ತರ�. ತೊಕ ಮ್ಡಿ ಅಥವ್ 
ಅಳತ� ಮ್ಡಿ ಕ�ೊಡ್ವ್ಗ ಕಡಿತ ಮ್ಡಿ ಕ�ೊಡ್ತ್್ತರ�.”

11. ಬಡಿಡಾಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರ್ವ ವ್ವಹ್ರದಂದ 
ಸಂಪಕಥಿ ದೊರವಿರಿ. ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

َبا َوُموِكَلُه َوَشاِهَدُه َوَكاتَِبُه«. ُه آِكَل الرِّ »َلَعَن اللَّ

“ಅಲ್ಲಿಹ್ ಬಡಿಡಾ ತಿನ್ನುವವರನ್ನು, ಬಡಿಡಾ ತಿನಿನುಸ್ವುವವರನ್ನು 
ಅದಕ�ಕೆ ಸ್ಕ್ಷಿ ನಿಂತವರನ್ನು ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ಬರ�ದಡ್ವ 
(ಕ�ಲಸ) ಮ್ಡ್ವವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದುನ�.” (ಅಹಮಾದ್)

12. ಬ�ಲ� ಹ�ಚ್್ಚಸ್ವ ಉದ�ದು�ಶದಂದ ಆಹ್ರ ಧ್ನ್ಗಳನ್ನು 
ದ್ಸ್್ತನ್ಗ�ೊಳಿಸ್ವುದ್ ನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗಿದ� ಮತ್್ತ ಜನರಿಗ� 
ತ�ೊಂದರ� ನಿ�ಡ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಥಿಗಳು ನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗಿದ�. 
ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�:

»َل َيْحَتِكُر إِلَّ َخاطٌِئ«.

“ಆಹ್ರ ಧ್ನ್ಗಳನ್ನು ಅಕರಾಮ ದ್ಸ್್ತನ್ ಮ್ಡಿಸ್ವವರ್ 
ಅಪರ್ಧಿಗಳ�� ಆಗಿದ್ದುರ�.”

13. ನಿಷ್ದ್ಧವ್ದ ವಸ್್ತಗಳಿಂದ ಪ��ಟ� ಅಥವ್ ನಗರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶ್ದ್ಧವ್ಗಿಟ್್ಟಕ�ೊಳ್ಳಬ��ಕ್ಗಿದ�.

14. ಅತಿಯ್ದ ಲ್ಭಗಳಿಸ್ವ ಉದ�ದು�ಶದಂದ ಮ್ರ್ಟದ 



32

ಸಿರಾತಕೇ ಮುಸ್ತಕೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ವಸ್್ತಗಳಿಗ� ಅತಿಯ್ದ ಬ�ಲ� ಹ�ಚ್್ಚಸ್ವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ. ಪರಾವ್ದ
 ಇದರಿಂದ ತಡ�ದರ್ತ್್ತರ�. (ಬ್ಖ್ರಿ - ಮ್ಸಿಲಿಂ)

15. ಅಕರಾಮ ಕಳ್ಳತನದ ಸ�ೊತ್್ತ ಅಥವ್ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ಯ್ವುದ್ ಕೊಡ ನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಒಂದ್ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ�ಗ� ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

“ಸತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ��! ಅಕರಾಮ ವಿಧ್ನಗಳಿಂದ ನಿ�ವು ಒಬ್ಬರ್ 
ಇನ�ೊನುಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿನನುಬ��ಡಿರಿ. ನಿ�ವು ನಿಮೊಮಾಳಗ� 
ಸವಥಿಸಮಮಾತವ್ಗಿ ನಡ�ಸ್ವ ವ್ವಹ್ರಗಳ ಹ�ೊರತ್.” 
(4:29)

16. ಪ��ಟ� ಅಥವ್ ಮ್ಕ�ಥಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ ಸಿತ್ರ�ಯರನ್ನು 
ನ�ೊ�ಡ್ವುದ್, ಮ್ತನ್ಡ್ವುದ್, ಸ್ಪಶಿಥಿಸ್ವುದ್, 
ಭ��ಟ್ ಮ್ಡ್ವುದ್ ಮ್ಂತ್ದ ಕ�ಟ್ಟ ಕ್ಯಥಿಗಳಿಂದ 
ದೊರವಿರಬ��ಕ್ಗಿದ�.

17. ಮ್ಕ�ಥಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಇಸ್ಲಿಮಿ ಆದಶಥಿ ಮತ್್ತ 
ಶಿಷ್್ಟಚ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್್ಟನಿಟ್್ಟಗಿ ಪ್ಲ್ಸಬ��ಕ್. ಶ್ಪಿಂಗ್ 
(ಖರಿ�ದ) ಅಥವ್ ಮ್ರ್ಟದ ಜಂಜ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಝ್, 
ಉಪವ್ಸ ನಷ್ಟವ್ಗಬ್ರದ್. ನಮ್ಝಗ� ವಿಳಂಬವ್ಗ-
ಲೊಬ್ರದ್. ಅಲ್ಲಿಹ್ ತನನು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ��ಳುತ್್ತನ�:

“ವ್್ಪ್ರವೊ�, ಕರಾಯವಿಕರಾಯವೊ� ಅವರನ್ನು (ಸಜಜುನ 
ದ್ಸರನ್ನು) ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಮಾರಣ�ಯಿಂದ, ಝಕ್ತ್ 
ಕ�ೊಡ್ವುದರಿಂದ ತಡ�ಯ್ವುದಲಲಿ.” (24:37)

18. ಜನರ ಪ�ೈಕ ಅತ್ಂತ ಉತ್ತಮರ್ ಮತ್್ತ ಶ�ರಾ�ಷ್ಠವ್ದವರ್ 
ಐಹಕ ತ್ತ್ಪಯಥಿಕ್ಕೆಗಿ ಪರಲ�ೊ�ಕವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕ�ೊ-
ಳು್ಳವುದಲಲಿ. ಅದ�� ಪರಾಕ್ರ ಪರಲ�ೊ�ಕಕ�ಕೆ ಬ��ಕ್ಗಿ ಲ�ೊ�ಕ 
ವಿರಕ್ತಯನ್ನು ಪಡ�ದ್ (ಸನ್್ಸ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿ) ಐಹಕ ರ್�ವನವನ್ನು 
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವುದೊ ಇಲಲಿ. 

“ಮತ್್ತ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಕ್ಕೆಗಿ ಕಬಿ್ಬರದ ಗದ�ಗಳಿರ್ವುವು.”

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ﴾
“ಅವರ್ ಭಯಭಿ�ತರ್ಗಿ ನರಕದಂದ ಹ�ೊರ ಹ�ೊ�ಗಿ 
ಬಿಡಲ್ ಪರಾಯತಿನುಸಿದ್ಗಲ�ಲಲಿ ಸ್ಡ್ವ ಶಿಕ್�ಯ ರ್ಚ್ಯನ್ನು 
ಸವಿಯಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಪ್ನಃ ಅದರ�ೊಳಗ�� ದೊಡಲ್ಪಡ್ವರ್.”

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

یی ی جئ حئ مئ ﴾
“(ಇನ�ೊನುಂದ್ ಕಡ�) ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿದವರನ್ನು 
ಮತ್್ತ ಸತಕೆಮಥಿವ�ಸಗಿದವರನ್ನು ತಳಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ವ�ಗಳು 
ಹರಿಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಸವಾಗ�ೊ�ಥಿದ್್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವ��ಶಗ�ೊಳಿಸ್ವನ್. 
ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಚ್ನನುದ ಕಂಕರಗಳಿಂದಲೊ ಮ್ತ್್ತಗಳಿಂದಲೊ 
ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡ್ವರ್. ಅವರ ಉಡ್ಪ್ ರ��ಶ�ಮಾಯದ್ದುಗಿ-
ರ್ವುದ್.”

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ﴾

“ಅವರಿಗ� ಪರಿಶ್ದ್ಧ ಮ್ತನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸ್ವಂತಹ 
ಮ್ಗಥಿದಶಥಿನ ನಿ�ಡಲ್ಯಿತ್. ಮತ್್ತ ಅವರಿಗ� ಸ್್ತತ್ಹಥಿ-
ನ್ದವನ ಮ್ಗಥಿವನ್ನು ತ�ೊ�ರಿಸಲ್ಯಿತ್.” 

ಅಲಾಲಿಹನಬಸಸದೀಶ
5 ನ�� ಪ್ಟದಂದ
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 " ಶ�ೈಖ್ ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಇಬ್ನ್ ಸ್ಲಿಹ್ ಅಲ್ಉಸ�ೈ-

ಮೀನ್

ಅಬೊ ಹ್ರ�ೈರ್  ರಿಂದ ವರದ: ಪರಾವ್ದ  
ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

اْلُجْمَعِة،  إَِلــى  َواْلُجْمَعُة  اْلَخْمــُس،  َلــَواُت  »الصَّ
إَِذا   ، َبْينَُهنَّ َراٌت لَِمــا  ُمَكفِّ َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضــاَن، 

اْلَكَباِئُر«. اْجُتنَِبــِت 

“ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್, ಒಂದ್ ಜ್ಮ್ಅದಂದ 
ಇನ�ೊನುಂದ್ ಜ್ಮ್ಅ, ಒಂದ್ ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 
ಇನ�ೊನುಂದ್ ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡ್ವ�ಯಿರ್ವ 
ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸಿದರ�.” 
(ಇದನ್ನು ಮ್ಸಿಲಿಂ ವರದ ಮ್ಡಿದ್ದುರ�).

ಅಬೊ ಹ್ರ�ೈರ್  ರಿಂದ ವರದ: ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

ُه بِــِه اْلَخَطاَيا َوَيْرَفُع  ُكْم َعَلــى َما َيْمُحو اللَّ »َأَل َأُدلُّ
َرَجاِت؟«  الدَّ بِِه 

“ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ವ ಮತ್್ತ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ವ 
ಒಂದ್ ವಿಷಯದ ಬಗ�್ಗ ನ್ವು ನಿಮಗ� ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲ��?” 

ಸಹ್ಬ್ಗಳು ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! 
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಿ.”

ಆಗ ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

»إِْســَباُغ اْلُوُضــوِء َعَلى اْلَمــَكاِرِه، َوَكْثــَرُة اْلُخَطا 
اَلِة،  اَلِة َبْعــَد الصَّ إَِلــى اْلَمَســاِجِد، َواْنتَِظــاُر الصَّ

َباُط«. الرِّ َفَذلُِكــْم 

“ಕಷ್ಟಸ್ಧ್ ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ವುದೊ 
ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್, ಮಸಿ�ದಗಳ ಕಡ�ಗ� ಅತ್ಧಿಕ ಹ�ಜ�ಜು 
ಹ್ಕ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಒಂದ್ ನಮ್ಝ್ ನಿವಥಿಹಸಿದ ಬಳಿಕ 
ಇನ�ೊನುಂದ್ ನಮ್ಝನ್ನು ಕ್ಯ್ವುದ್. ಅದ್ ರಿಬ್ತ್.” 
(ಇದನ್ನು ಮ್ಸಿಲಿಂ ವರದ ಮ್ಡಿದ್ದುರ�).

ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ:

ಅಬೊ ಹ್ರ�ೈರ್  ರಿಂದ ವರದ: ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: 
“ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್, ಒಂದ್ ಜ್ಮ್ಅದಂದ 
ಇನ�ೊನುಂದ್ ಜ್ಮ್ಅ, ಒಂದ್ ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 

ಎರಡು ಹದೀಸ್ಗಳು
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ಇನ�ೊನುಂದ್ ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡ್ವ�ಯಿರ್ವ 
ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸಿದರ�.” 

ಅಂದರ�: ಫಜ್ರಾ ನಮ್ಝ್ನಿಂದ ತ�ೊಡಗಿ ಝ್ಹ್ರಾ 
ನಮ್ಝ್ನವರ�ಗಿನ, ಝ್ಹ್ರಾ ನಮ್ಝ್ನಿಂದ ತ�ೊಡಗಿ 
ಅಸ್ರಾ ನಮ್ಝ್ನವರ�ಗಿನ, ಅಸ್ರಾ ನಮ್ಝ್ನಿಂದ ತ�ೊಡಗಿ 
ಮಗಿರಾಬ್ ನಮ್ಝ್ನವರ�ಗಿನ, ಮಗಿರಾಬ್ ನಮ್ಝ್ನಿಂದ 
ತ�ೊಡಗಿ ಇಶ್ ನಮ್ಝ್ನವರ�ಗಿನ, ಇಶ್ ನಮ್ಝ್ನಿಂದ 
ತ�ೊಡಗಿ ಫಜ್ರಾ ನಮ್ಝ್ನವರ�ಗಿನ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಈ 
ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗಳು ಅಳಿಸ್ತ್ತದ�. ಅಂದರ� ಈ 
ನಮ್ಝ್ಗಳು ಅವುಗಳ ನಡ್ವಿನ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. 
ಪ್ಪವ�ಸಗಿದ ವ್ಕ್ತ ಈ ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗಳನ್ನು 
ಚ್ಚೊತಪ್ಪದ� ನಿವಥಿಹಸಿದರ� ಅವು ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. 

ಆದರ� ಇದರ�ೊಂದಗ� ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಒಂದ್ ಮ್ತನ್ನು 
ಕೊಡ ಹ��ಳಿದ್ದುರ�: “ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸಿದರ�.” 
ಅಂದರ�: ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸಿದರ�.

ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಎಂದರ್: 

1. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಕ�ಲವು ವಿಶ��ಷ ಶಿಕ್�ಗಳನ್ನು ಇಟ್್ಟರ್ವಂತಹ 
ಪ್ಪಗಳು. 

2. ಯ್ವ ಪ್ಪವನ್ನು ಎಸಗ್ವವನನ್ನು ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ 
ಶಪಿಸಿರ್ವರ�ೊ� ಅದ್ ಮಹ್ಪ್ಪ. 

3. ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಂತ್ದ ಇಹಲ�ೊ�ಕದಲ�ಲಿ� ಶಿಕ್�ಯಿರ್ವ 
ಪ್ಪಗಳು, 

4. ಬಡಿಡಾ ಮ್ಂತ್ದ ಪರಲ�ೊ�ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್�ಯಿದ�ಯಂದ್ 
ಎಚ್ಚರಿಕ� ನಿ�ಡಲ್ಗಿರ್ವ ಪ್ಪಗಳು.

5. “ತ್ನಿಷ್ಟಪಡ್ವುದನ�ನು� ತನನು ಸಹ�ೊ�ದರನಿಗೊ ಇಷ್ಟಪಡ್ವ 
ತನಕ ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವುದಲಲಿ” ಎಂಬ 
ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವಂತ� ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಷ��ಧಿಸ್ವಂತಹ 
ಪ್ಪಗಳು. 

6. “ನಮಮಾನ್ನು ವಂಚ್ಸಿದನ್ ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದವನಲಲಿ” ಎಂಬ 
ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವಂತ� ವಿಶ್ವಾಸಮ್ಕ್ತಗ�ೊಳಿಸ್ವಂತಹ 

ಪ್ಪಗಳು. 

7. ಇವುಗಳಂತಿರ್ವ ಇತರ ಮಹ್ಪ್ಪಗಳು.

ಮಹಾಪಾಪಗಳನು್ನ ವಜಿ್ಶಸಿದರ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಶ:

ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಹ��ಳಿದ “ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು 
ವರ್ಥಿಸಿದರ�” ಎಂಬ ವ್ಕ್ದ ಅಥಥಿ ಏನ�ಂಬ ಬಗ�್ಗ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವ�:

1. ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸಿದರ� ಮ್ತರಾ ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ 
ನಮ್ಝ್ಗಳು ಮ್ಂತ್ದ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಹ��ಳಿರ್ವ 
ಸತಕೆಮಥಿಗಳು ಕರಿಯ ಪ್ಪಗಳು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�.

2. ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಹ��ಳಲ್ಗಿರ್ವ ಇತರ ಸತಕೆಮಥಿಗಳು ಮತ್್ತ 
ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಥಿಸ್ವುದ್ ಎಂಬ ಎರಡ್ 
ಷರತ್್ತಗಳನ್ನು ನ�ರವ��ರಿದರ� ಮ್ತರಾ ಕರಿಯ ಪ್ಪಗಳು 
ಅಳಿದ್ಹ�ೊ�ಗ್ತ್ತವ�. 

3. ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಹ��ಳಲ್ಗಿರ್ವ ಇತರ ಸತಕೆಮಥಿಗಳು ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್್ಟ ಇತರ�ಲಲಿ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. 

ಮೊರನ�ಯ ಅಥಥಿದ ಪರಾಕ್ರ ಕರಿಯ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲ್ 
ಇರ್ವ ಷರತ್್ತ ಒಂದ್ ಮ್ತರಾ. ಅದ್ ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ 
ನಮ್ಝ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸ್ವುದ್, ಒಂದ್ ಜ್ಮ್ಅ 
ನಿವಥಿಹಸಿ ಇನ�ೊನುಂದ್ ಜ್ಮ್ಅ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್, ಒಂದ್ 
ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿ ಇನ�ೊನುಂದ್ 
ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸ್ವುದ್. 

ಸರಿಯ್ದ ಅಥಥಿವು ಇದ�� -ಹ�ಚ್್ಚ ಬಲಲಿವನ್ ಅಲ್ಲಿಹ್. 
ಅಂದರ� ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗಳು ಅವುಗಳ 
ನಡ್ವ�ಯಿರ್ವ ಕರಿಯ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತವ�. ಅದ�� 
ರಿ�ತಿ ಒಂದ್ ಜ್ಮ್ಅದಂದ ಇನ�ೊನುಂದ್ ಜ್ಮ್ಅ 
ಅವುಗಳ ನಡ್ವ�ಯಿರ್ವ ಕರಿಯ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತದ�. 
ಅದ�� ರಿ�ತಿ ಒಂದ್ ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ�ೊನುಂದ್ 
ರಮದ್ನ್ ತಿಂಗಳು ಅವುಗಳ ನಡ್ವ�ಯಿರ್ವ ಕರಿಯ 
ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್ತದ�. 
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ಇದಕ�ಕೆ ಕ್ರರ, ಮಹ್ಪ್ಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬ��ಕ್ದರ� 
ತೌಬ್ (ಪಶ್್ಚತ್್ತಪ) ಅತ್್ವಶ್. ತೌಬ್ ಮ್ಡಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪ-
ಪಡದದದುರ� ಸತಕೆಮಥಿಗಳು ಮಹ್ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ವುದಲಲಿ. 
ಬದಲ್ಗಿ ಮಹ್ಪ್ಪಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಡಲ್ ತೌಬ್ 
ಮ್ಡ್ವುದ್ ಅನಿವ್ಯಥಿ.

ಎರಡನ್ೇ ಹದಿೇಸ್:

ಅಬೊ ಹ್ರ�ೈರ್  ರವರ ಎರಡನ�� ಹದ�ಸಿನ ಬಗ�್ಗ 
ಹ��ಳುವುದ್ದರ� ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ತಮಮಾ 
ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳಿಗ� ಪರಾಶ�ನು ಕ��ಳುತ್್ತರ�. ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳು 
ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ತ್್ತರ�ಂದ್ ಪರಾವ್ದ  ರಿಗ� ಗ�ೊತಿ್ತದ�. 
ಇದ್ ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಬ�ೊ�ಧನ�ಯ ಉತ್ತಮ 
ರಿ�ತಿಗಳಲ�ೊಲಿಂದ್. ಅವರ್ ಕ�ಲವೊಮಮಾ ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳ 
ಗಮನ ಸ�ಳ�ಯ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಪರಾಶ�ನು ಕ��ಳುತ್್ತರ�. ಏನ್ ಉತ್ತರ 
ಸಿಗ್ತ್ತದ�ಯಂದ್ ಅವರಿಗ� ಗ�ೊತಿ್ತರ್ತ್ತದ�. 

ಅವರ್ ಕ��ಳುತ್್ತರ�: “ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ವ ಮತ್್ತ 
ಪದವಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ವ ಒಂದ್ ವಿಷಯದ ಬಗ�್ಗ ನ್ವು 
ನಿಮಗ� ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲ��?” 

“ನ್ನ್ ನಿಮಗ� ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲ��” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಕ��ಳುತ್್ತರ�. 
ಸಹ್ಬ್ಗಳು, “ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! 
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಿ” ಎಂದ್ ಉತ್ತರಿಸ್ವರ�ಂಬ್ದ್ ಸ್ವಿಧಿತ. 
ಆದರೊ ಪರಾವ್ದ  ರವರ್ ಈ ಶ�ೈಲ್ಯನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸ್ವುದ್ ಅವರಿಗ� ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲ್ಗ್ವ ವಿಷಯದ 
ಬಗ�್ಗ ಅವರ್ ಪೊರಥಿ ಗಮನಹರಿಸಬ��ಕ�ಂಬ ಉದ�ದು�ಶದಂದ. 

ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳು ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಿ.” ಅಂದರ�: “ಪದವಿಗಳನ್ನು 
ಏರಿಸ್ವ ಮತ್್ತ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ವ ವಿಷಯ 
ಯ್ವುದ�ಂದ್ ನಮಗ� ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಿ.” 

ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳುತ್್ತರ�: “ಕಷ್ಟಸ್ಧ್ ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್, ಮಸಿ�ದಗಳ 
ಕಡ�ಗ� ಅತ್ಧಿಕ ಹ�ಜ�ಜು ಹ್ಕ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಒಂದ್ ನಮ್ಝ್ 

ನಿವಥಿಹಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ�ೊನುಂದ್ ನಮ್ಝನ್ನು ಕ್ಯ್ವುದ್.” 

ಇಲ್್ಲ ಮೋರು ಸಂಗತಿಗಳವ್:

ಮೊದಲನ�ಯದ್: ಕಷ್ಟಸ್ಧ್ ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್. ಅಂದರ�: ಚಳಿಗ್ಲದಲ್ಲಿ 
ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್. ಚಳಿಗ್ಲದಲ್ಲಿ 
ನಿ�ರ್ ತಂಪ್ಗಿರ್ತ್ತದ�. ಆಗ ವುದೊವನ್ನು ಪೊರಥಿವ್ಗಿ 
ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್ ಅಂದರ� ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್ 
ದ��ಹಕ�ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವ್ಗ್ತ್ತದ�. ಈ ಪರಾಯ್ಸಕರ ಸನಿನುವ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸಿದರ� ಅದ್ ಅವನ 
ವಿಶ್ವಾಸದ ಪೊರಥಿತ�ಗ� ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ�. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅದರ ಮೊಲಕ ಅವನ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ತ್್ತನ� ಮತ್್ತ 
ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್್ತನ�.

ಎರಡನ�ಯದ್: ಮಸಿ�ದಗಳ ಕಡ�ಗ� ಅತ್ಧಿಕ ಹ�ಜ�ಜು ಹ್ಕ್ವುದ್. 
ಅಂದರ�: ಮಸಿ�ದಯನ್ನು ಉದ�ದು�ಶಿಸಿ ತ�ರಳುವುದ್. ಮಸಿ�ದ 
ದೊರವಿದದುರೊ ಸಹ, ಐದ್ ವ��ಳ�ಯ ನಮ್ಝ್ಗ� 
ಮಸಿ�ದಗ� ತ�ರಳುವುದ್ ಧಮಥಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದ್ದುಗಿದ�. 
ಮಸಿ�ದ ಮನ�ಯಿಂದ ದೊರವಿದದುಷ್್ಟ ಮನ್ಷ್ನ ಒಳಿತ್ಗಳು 
ಹ�ಚ್್ಚಗ್ತ್ತವ�. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸಿ 
ಮಸಿ�ದಗ� ತ�ರಳಿದರ�, ಅವನ ಉದ�ದು�ಶ ಮಸಿ�ದಯಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಝ್ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದಲಲಿದ� ಬ��ರ��ನೊ ಆಗಿರದದದುರ�, 
ಅವರ್ ಇಡ್ವ ಒಂದ�ೊಂದ್ ಹ�ಜ�ಜುಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅವನಿಗ� ಒಂದ�ೊಂದ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತ್್ತನ� ಮತ್್ತ 
ಒಂದ�ೊಂದ್ ಪ್ಪವನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್್ತನ�.

ಮೊರನ�ಯದ್: ಒಂದ್ ನಮ್ಝ್ ನಿವಥಿಹಸಿದ ಬಳಿಕ 
ಇನ�ೊನುಂದ್ ನಮ್ಝನ್ನು ಕ್ಯ್ವುದ್. ಅಂದರ�: 
ಮನ್ಷ್ನಿಗ� ನಮ್ಝ್ನ ಬಗ�್ಗ ಅತಿ�ವ ಆಸಕ್ತಯಿರಬ��ಕ್. 
ಒಂದ್ ನಮ್ಝ್ ಮ್ಗಿಸಿದ ಕೊಡಲ�� ಅವನ 
ಹೃದಯ ಇನ�ೊನುಂದ್ ನಮ್ಝನ್ನು ಕ್ಯ್ತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮ್ಳುಗಿರಬ��ಕ್. ಈ ಸಿಥಾತಿಯ್ ಅವನಿಗ� ಈ ಮಹ್ 

47 ನ�� ಪ್ಟಕ�ಕೆ
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ಗೂೀರಿಗಳಬಫಿತ್ನಕೆ್ಕಬಕಾರಣಗಳು

ಗ�ೊ�ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತಗಳು ಹ್ನಿಯನ�ೊನು�, 
ಲ್ಭವನ�ೊನು�, ಮರರವನ�ೊನು�, 

ರ್�ವನವನ�ೊನು�, ಪ್ನರ್ತ್ಥಾನವನ�ೊನು� ಯ್ವುದನೊನು ಸ್ವಾ-
ಧಿ�ನದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕ�ೊಂಡಿಲಲಿ ಎನ್ನುವ ಅರಿವಿದೊದು ಸಹ ಜನರ್ 
ಗ�ೊ�ರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿತನುಕ�ೊಕೆಳಗ್ಗಲ್ ಕ್ರರವ��ನ್ 
ಎಂಬ ಪರಾಶ�ನುಗ�, ನ್ವು ನಿ�ಡ್ವ ಉತ್ತರವ��ನ�ಂದರ� ಅನ��ಕ 
ವಿಷಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಈ ಫಿತನುದಲ್ಲಿ ಕ�ಡವಿಬಿಟ್್ಟದ�.

ಒಂದ್: ಯ್ವ ತೌಹ�ದನ್ನು ನಿಜಪಡಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಯ್ವ 
ಶಿಕಥಿನ ಕ್ರರಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಪರಾವ್ದಯ-
ವರನ್ನು, ಮ್ತರಾವಲಲಿ ಸವಥಿ ಪರಾವ್ದಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸಿದನ�ೊ� 
ಆ ತೌಹ�ದನ ಬಗ�್ಗ ಜನರ್ ಅಜ್್ನದಲ್ಲಿರ್ವುದ್. ಶ�ೈತ್ನನ್ 
ಜನರನ್ನು ಗ�ೊ�ರಿಯ ಕಡ�ಗ� ಕರ�ದ್ಗಲ�ಲಲಿ ಅರಿವುಳ್ಳ ಜನರ್ 
ತಮಮಾ ಅರಿವಿಗನ್ಗ್ರವ್ಗಿ ಅವರ ಕರ�ಯನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದರ�, 
ಅಜ್್ನದಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರ್ ತಮಮಾ ಅಜ್್ನಕಕೆನ್ಗ್ರವ್ಗಿ 
ಅವನ ಕರ�ಗ� ಸ್ಪಂದಸಿದರ್.

ಎರಡ್: ಗ�ೊ�ರಿಯ್ರ್ಧಕರ್ ಪರಾವ್ದಯವರ್  
ತಂದ ಧಮಥಿವನ್ನು ನಿಷ��ಧಿಸ್ವ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿರ್ವ 
ಕೃತಕ ಹದ�ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಾವ್ದಯವರ  ಹ�ಸರಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿಥಿಸಿರ್ವುದ್. ಉದ್ಹರಣ�ಗ�, 

إَِذا َأْعَيْتُكُم اأْلُُموُر َفَعَلْيُكْم بَِأْصَحاِب اْلُقُبوِر.

“ನಿಮಗ� ಪರಾಯ್ಸಗಳು ಎದ್ರ್ದರ� ಗ�ೊ�ರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ವ 
ವ್ಕ್ತಗಳ ಬಳಿಗ� ಹ�ೊ�ಗಿರಿ.”

َن َأَحُدُكْم َظنَُّه بِاْلَحَجِر َنَفَعُه. َلْو َحسَّ

“ನಿಮಮಾಲ�ೊಲಿಬ್ಬನ್ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ�್ಗ ಸದ್್ಭವನ�ಯನಿನುಟ್್ಟ-
ಕ�ೊಂಡರ� ಅದ್ ಅವನಿಗ� ಉಪಕ್ರ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�.”

ಇಸ್ಲಿಂ ಧಮಥಿಕ�ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿರ್ವ ಇಂತಹ ಸ್ಳು್ಳ 
ಹದ�ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ�ೊ�ರಿಯ್ರ್ಧಕರ್ ನಿಮಿಥಿಸಿದರ್. 
ಅವು ಅವರಂತಿರ್ವ ಅಜ್್ನಿಗಳ ಮತ್್ತ ಪಥಭರಾಷ್ಟರ 
ಮಧ�್ ಪರಾಚ್ರವ್ಯಿತ್. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಪರಾವ್ದಯವರನ್ನು

 ಕಳುಹಸಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್್ಭ-
ವನ�ಯನಿನುಟ್್ಟಕ�ೊಳು್ಳವವರನ್ನು ಸಂಹ್ರ ಮ್ಡಲ್ ಮತ್್ತ 
ಈಗ್ಗಲ�� ಹ��ಳಿದಂತ� ಗ�ೊ�ರಿಗಳ ಫಿತನುಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ಡವುವ 
ಸವಥಿ ಮ್ಗಥಿಗಳನೊನು ಮ್ಚ್್ಚವುದಕ್ಕೆಗಿತ್್ತ.

ಮೊರ್: ಗ�ೊ�ರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತಗಳ ಹ�ಸರಲ್ಲಿ ಪರಾಚ್ರವ್ಗ್ವ 

ಗೂೀರಿಬಸಸದಶಷಿನ
±ÀjÃCvï£À°ègÀÄªÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ²Pïð DVgÀÄªÀ «zsÁ£À

" C±ÉêöÊSï ªÀÄÄ»å¢ÝÃ£ï ªÀÄÄºÀªÀÄäzï C¯ï©PÀð«Ã C¯ïºÀ£À¦üÃ

ة ة وا������ش���������ي��� ���ر — ا������ش���������ي��� ة���ب ي���ر�ة ا������ ��� رز
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ಕಟ್್ಟಕಥ�ಗಳು. ಉದ್ಹರಣ�ಗ�, ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತಗ� ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಗ 
ಅವನ್ ಇಂತಿಂತಹ ವ್ಕ್ತಯ ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, 
ಆಗ ಅವನ ಕಷ್ಟ ನಿವ್ರಣ�ಯ್ಯಿತ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ತನನು 
ಇಷ್್ಟಥಥಿ ಈಡ��ರಲ್ ಇಂತಿಂತಹ ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ಗ ಅವನ ಇಷ್್ಟಥಥಿ ಈಡ��ರಿತ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತಗ� 
ಅನ್ಹ್ತ ಎದ್ರ್ದ್ಗ ಅವನ್ ತನನುನ್ನು ಪ್ರ್ಮ್ಡಲ್ 
ಇಂತಿಂತಹ ಗ�ೊ�ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ಗ 
ಅವನ್ ಬಚ್ವ್ದನ್. ಎಂಬಂತಹ ಕಟ್್ಟಕಥ�ಗಳು. 
ಗ�ೊ�ರಿಗಳ ಸ��ವ� ಮ್ಡ್ವ ಗ�ೊ�ರಿ ಪೊಜ್ರಿಗಳ ಬಳಿ 
ಇಂತಹ ಅನ��ಕ ಕಟ್್ಟಕಥ�ಗಳಿವ�. ಇವರ್ ಜನರಲ�ಲಿ� ಅತಿಹ�ಚ್್ಚ 
ಸ್ಳು್ಳ ಹ��ಳುವವರ್ಗಿದ್ದುರ�.

ಬಯಕ�ಗಳು ಈಡ��ರಲ್ ಮತ್್ತ ಕಷ್ಟ ನಿವ್ರಣ�ಯ್ಗಲ್ 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ ಮನಸೊಸಿ ಹ್ತ�ೊರ�ಯ್ತ್ತದ�. ಇಂತಿಂತಹ 
ವ್ಕ್ತಯ ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಹ�ೊ�ದರ� ಕ್ಯಿಲ�ಗಳು 
ಗ್ರವ್ಗ್ತ್ತವ� ಎಂದ್ ಯ್ರ್ದರೊ ಹ��ಳಿದರ� ಜನರ್ 
ಆ ಕಡ�ಗ� ತ�ರಳುತ್್ತರ�. ಶ�ೈತ್ನನ್ ಜನರನ್ನು ಬಹಳ 
ನಯವ್ಗಿಯ� ಗ�ೊ�ರಿಗಳತ್ತ ಕರ�ಯ್ತ್್ತನ�. 

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತಗ� ಶ�ೈತ್ನನ್ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ್ ಗ�ೊ�ರಿಯ 
ಬಳಿ ಹ�ೊ�ಗಿ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವಂತ� ಸಲಹ� ಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. 
ಹ�ಗ� ಆ ವ್ಕ್ತ ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಹ�ೊ�ಗಿ ತನನು ಅಸಹ್ಯ-
ಕತ�ಯನ್ನು ಮತ್್ತ ದಯನಿ�ಯ ಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ತ�ೊ�ಪಥಿಡಿಸಿ, 
ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಮನನ�ೊಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ್್ತನ�. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅವನಿಗ� ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ವುದ್ 
ಅವನ್ ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಹ�ೊ�ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ರರಕಕೆಲಲಿ. 
ಬದಲ್ಗಿ ಅವನ ಆ ದಯನಿ�ಯ ಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ ಉತ್ತರ 
ಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. ಅವನ್ ಅದ�� ರಿ�ತಿ ಶರ್ಬ್ ಅಂಗಡಿಯಲ�ೊಲಿ�, 
ಶೌಚ್ಲಯದಲ�ೊಲಿ�, ಬಜ್ರಿನಲ�ೊಲಿ� ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದದುರ� ಆಗಲೊ 
ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅವನಿಗ� ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ತಿ್ತದದುನ್. ತನಗ� ಉತ್ತರ 
ಸಿಗಲ್ ಈ ಗ�ೊ�ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತ ಪರಾಭ್ವ ಬಿ�ರಿದ್ದುರ� 
ಎಂದ್ ಆ ಬಡಪ್ಯಿ ಭ್ವಿಸ್ತ್್ತನ�. 

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ವವರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರ� ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅವರ ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಗ� 
ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. ಅವರ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ಗಿದದುರೊ ಸಹ. 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವ್ಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕಕೆದವರ�ಲಲಿರ ಬಗ�್ಗ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಸಂತೃ-

ಪ್ತನ್ಗಿದ್ದುನ�, ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅವರನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ತ್್ತನ�, ಅವರ್ 
ಮ್ಡ್ತಿ್ತರ್ವ ಕಮಥಿಗಳ ಬಗ�್ಗ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ� ಇಷ್ಟವಿದ� ಎಂದ್ 
ಭ್ವಿಸಬ��ಕ್ಗಿಲಲಿ. ಕ್ರರ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಸತಕೆಮಿಥಿ, ದ್ಷಕೆಮಿಥಿ, 
ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಮ್ಂತ್ದ ಎಲಲಿರ ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಗೊ ಉತ್ತರ 
ಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. 

ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುವುದ್ ನ�ೊ�ಡಿ:

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾

“ಇಲಲಿ, ನಿ�ವು ಅವನಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿ್ತ�ರಿ. 
ಆಗ ನಿ�ವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದದುನ್ನು ಅವನಿಚ್ಛಿಸಿದರ� ಅವನ್ ನಿವ್-
ರಿಸಿಕ�ೊಡ್ತ್್ತನ�. ಆಗ ನಿ�ವು ಮ್ಡಿದ ಶಿಕಥಿನ್ನು ನಿ�ವು 
ಮರ�ತ್ಬಿಡ್ತಿ್ತ�ರಿ.” (ಕ್ರ್ಆನ್ 6:41)

ಅನ��ಕ ಜನರ್ ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಮಿ�ರ್ತ್್ತರ�. ಕ�ಲವರ್ 
ಶಿಕ್ಥಿ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ�. ಕ�ಲವರ್ ಕ��ಳಬ್ರದದುನ್ನು ಕ��ಳುತ್್ತರ�. 
ಆದರ� ಇವರ�ಲಲಿರಿಗೊ ಅವರ್ ಬ��ಡಿದ್ದು, ಅಥವ್ ಬ��ಡಿದದುರಲ್ಲಿ 
ಒಂದಂಶ ಸಿಗ್ತ್ತದ�. ಆಗ ಅವರ್ ತ್ವು ಮ್ಡ್ತಿ್ತರ್ವ ಈ 
ಕಮಥಿ ಸತಕೆಮಥಿವ್ಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್್ಟದ್ದುನ� 
ಎಂದ್ ಭ್ವಿಸ್ತ್್ತರ�. ಇವರ ಸಿಥಾತಿಯ್ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಕ�ಲವರಿಗ� 
ಸಂಪತ್್ತ ಮತ್್ತ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್್ಟ, ಅವಧಿಯನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕ�ೊಡ್ವಂತ�ಯ್ಗಿದ�. ಆಗ ಆ ಬಡಪ್ಯಿಗಳು 
ತಮಗ� ಅಲ್ಲಿಹ್ ಒಳಿತನ್ನು ಕ�ೊಡಲ್ ಆತ್ರಪಡ್ತ್್ತನ� 
ಎಂದ್ ಭ್ವಿಸ್ತ್್ತರ�.

ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳುವುದ್ ನ�ೊ�ಡಿ:

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ನ್ವು ಅವರಿಗ� ಸಂಪತ್್ತ ಮತ್್ತ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಿ�ಡಿ 
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ಅವರಿಗ� ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ವುದ್, ಅವರಿಗ� ಒಳಿತನ್ನು 
ನಿ�ಡಲ್ ಆತ್ರಪಡ್ವುದ�ಂದ್ ಅವರ್ ಭ್ವಿಸ್ತಿ್ತದ್ದುರ�ೊ�? 
ಅಲಲಿ, (ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ) ಅವರ್ ಅರಿಯ್ವುದಲಲಿ.” (ಕ್ರ್ಆನ್ 
23:55-56)

﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ ﴾

“ತಮಗ� ನ�ನಪಿಸಲ್ದದದುನ್ನು ಅವರ್ ಮರ�ತ್ಬಿಟ್್ಟಗ ನ್ವು 
ಅವರಿಗ� ಎಲಲಿ ದ್ವಾರಗಳನೊನು ತ�ರ�ದ್ಕ�ೊಟ�್ಟವು.” (ಕ್ರ್ಆನ್ 
6:44)

ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಯ್ ಕ�ಲವೊಮಮಾ ಇಬ್ದತ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ-
ವರಿಗ� ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದದುಕ್ಕೆಗಿ ಪರಾತಿಫಲ ಸಿಗ್ತ್ತದ�. ಕ�ಲವೊಮಮಾ 
ಅದ್ ಕ��ವಲ ಒಂದ್ ಬ��ಡಿಕ�ಯ್ಗಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ 
ಅಗತ್ ಈಡ��ರಿದರೊ ಅದ್ ಅವರಿಗ� ಹ್ನಿಕರವ್ಗಿದ�. 
ಕ್ರರ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಅವರಿಗ� ಏನ್ ಸಿಕಕೆದ�ಯ� 
ಅದರ ಮೊಲಕ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಗಬಹ್ದ್, ಅಥವ್ 
ಅವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಲ್ಗಬಹ್ದ್. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅವರ 
ಬಯಕ�ಯನ್ನು ಈಡ��ರಿಸ್ತ್್ತನ್ದರೊ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಲ್ ಧ�ೈಯಥಿ ತ�ೊ�ರಿದದುಕ್ಕೆಗಿ ಮತ್್ತ 
ಅವನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಿ�ರಿದದುಕ್ಕೆಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ವನ್.

ಒಟ್್ಟನಲ್ಲಿ, ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವುದನ್ನು ಅಂದಗ�ೊಳಿಸಿ 
ತ�ೊ�ರಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಮತ್್ತ ಅದಕ�ಕೆ ಮನ�ಯಲ�ೊಲಿ�, 
ಮಸಿ�ದಯಲ�ೊಲಿ�, ಸಹರಿಯ ಸಮಯದಲ�ೊಲಿ� ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್-
ವುದಕಕೆಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಮಹತವಾವಿದ�ಯಂದ್ ಕ್ಣಿಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಶ�ೈತ್ನನ್ ನಯವ್ಗಿಯ� ತನನು ತಂತರಾವನ್ನು ಹ�ಣ�ಯ್ತ್್ತನ�. 

ಜನರ್ ಅವನ ಈ ಸಲಹ�ಯನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದರ� ಅವನ್ ಅದನ್ನು 
ಒಂದ್ ಹಂತ ಮ�ಲಕ�ಕೆ�ರಿಸಿ, ಗ�ೊ�ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತಯನ್ನು 
ಮ್ಂದಟ್್ಟ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವಂತ� ಹ��ಳುತ್್ತನ�. 
ಗ�ೊ�ರಿಯ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವುದಕಕೆಂತಲೊ 
ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ ಇದ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಅಹಥಿವ�ಂದ್ ಹ��ಳುತ್್ತನ�. 

ಕ್ರರ, ಗ�ೊ�ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ವ್ಕ್ತ ಸ್ತಿವಾಕನ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಅವನನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ ಮ್ಡಿದ ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ತಿರಸಕೆರಿಸ್ವುದಲಲಿವ�ನ್ನುತ್್ತನ�.

ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅಲಲಿದವರನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿ-
ಸ್ವುದನ್ನು ಇಮ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ��ಕ ಮಂದ ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿದ್ದುರ�. 
ಅಬ್ಲ್ ಹಸನ್ ಅಲ್ಕ್ದೊರಿ� ತಮಮಾ ಶಹ್ಥಿ ಕತ್ಬಿಲ್ 
ಕಖಿ�ಥಿ ಎಂಬ ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

َقاَل بِْشــُر ْبُن اْلَولِيِد: َســِمْعُت َأَبا ُيوُســَف َيُقوُل: 
َه  َقاَل َأُبــو َحنِيَفــَة: َل َينَْبِغــي أِلََحٍد َأْن َيْدُعــَو اللَّ
َتَعاَلــى إِلَّ بِــِه، َقــاَل: َوَأْكــَرُه َأْن َيُقوَل: َأْســَأُلَك 
بَِمْعَقــِد اْلِعزِّ ِمْن َعْرِشــَك. َوَأْكــَرُه َأْن َيُقوَل: بَِحقِّ 
ُفــاَلٍن، َوبَِحــقِّ َأْنبَِياِئَك َوُرُســِلِك، َوبَِحــقِّ اْلَبْيِت 

 . ِم ا ْلَحَر ا

ಬಿಶ್ರಾ ಇಬ್ನುಲ್ ವಲ್�ದ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ಅಬೊ ಯೊಸ್ಫ್ 
ಹ�ಗ� ಹ��ಳುವುದನ್ನು ನ್ನ್ ಕ��ಳಿದ�ದು�ನ�: ಅಬೊ ಹನಿ�ಫ್ 
ಹ��ಳಿದರ್: ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವ್ಗ ಅಲ್ಲಿಹನನನುಲಲಿದ� 
ಇತರರನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟಕ�ೊಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ ಯ್ರಿಗೊ 
ಅನ್ಮತಿಯಿಲಲಿ. ಅಬೊ ಯೊಸ್ಫ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: ನಿನನು 
ಸಿಂಹ್ಸನದ ಪರಾತ್ಪವನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ ನ್ನ್ ನಿನನುಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ�್ತ�ನ� ಎಂದ್ ಹ��ಳುವುದನ್ನು ನ್ನ್ ಅಸಹ್ಪ-
ಡ್ತ�್ತ�ನ�. ಇಂತಿಂತಹ ವ್ಕ್ತಯ ಹಕಕೆನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ, ನಿನನು 
ಅಂಬಿಯ್ಗಳ ಮತ್್ತ ರಸೊಲ್ಗಳ ಹಕಕೆನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ, 
ಕಅಬ್ಲಯದ ಹಕಕೆನ್ನು ಮ್ಂದಟ್್ಟ, ನ್ನ್ ನಿನನುಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ�್ತ�ನ� ಎಂದ್ ಹ��ಳುವುದನೊನು ನ್ನ್ ಅಸಹ್ಪ-
ಡ್ತ�್ತ�ನ�.

 (ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವುದ್)
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ಅಲಾಲಿಹನಬಮಾಗಷಿದಿಬಕರ್ಳಬಕ್ಡಗಳಬಸಮಪಷಿಣೆ

 " ಉಮ್ಮಾ ಸನದ್

ಖನ್ಸಿ  ಅರಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಖ್್ತಿ ಪಡ�ದ ಕವಯಿ-
ತಿರಾಯ್ಗಿದದುರ್. ಕ್ವ್ ರಚನ� ಮತ್್ತ ಕವನ 

ವ್ಚನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಿ�ರ್ವವರ್ ಯ್ರೊ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಸ್ವಥಿಜನಿಕ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹ್ಕಲ್ಗ್ವ ಇವರ ಡ��ರ�ಯ 
ಬ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫಲಕವನ್ನು ನ��ತ್ ಹ್ಕಲ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ಅದರಲ್ಲಿ “ಅಸಿ�ಥಿಲ್ ಅರಬ್” (ಅರಬ್ನ ಅತ್ಂತ ದ�ೊಡಡಾ 
ಶ�ರಾ�ಷ್ಠ ಕವಯಿತಿರಾ) ಎಂದ್ ಬರ�ಯಲ್ಗಿತ್್ತ. ಇಸ್ಲಿಮಿನಿಂದ 
ಪರಾಭ್ವಿತರ್ದ ಅವರ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದರ್. ಅರಬ್ನ 
ಚರಿತ�ರಾಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ವಂತ� ಇಸ್ಲಿಮಿನ ದವಾತಿ�ಯ ಖಲ್�ಫ 
ಉಮರ್  ರವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 
ಕ್ದಸಿಯ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತನನು ನ್ಲ್ಕೆ ಪ್ತರಾರ�ೊಂದಗ� 
ಭ್ಗವಹಸಿದದುರ್. ಯ್ದ್ಧದ ಕ್ವ��ರ್ತಿ್ತದದುಂತ� ಅವರ್ ತನನು 
ಪ್ತರಾರ�ೊಂದಗ� ಹ�ಗ� ಹ��ಳುತಿ್ತದದುರ್:

ಖನ್ಸಿ: ನನನು ಪಿರಾ�ತಿಯ ಮಕಕೆಳ��! ನಿ�ವು ನಿಮಮಾ ನ್ಡಿಗ� ಒಂದ್ 
ಹ�ೊರ�ಯ್ಗಿಲಲಿ, ನಿಮಮಾ ನ್ಡಲ್ಲಿ ಬರವೂ ಇಲಲಿ. ಆದರೊ 
ನಿ�ವು ನಿಮಮಾ ತ್ಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗ� ಕರ�ತಂದರಿ. ಫ�ರಾಂಚರ 
ಮ್ಂದ� ತಂದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಿ. ನಿ�ವು ಆತ್ಮಾಥಥಿವ್ಗಿ ಸವಥಿ-
ತ್್ಗಗಳಿಗೊ ಸನನುದ್ಧರ್ಗಿಯ� ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದದು�ರಿ. 
ಮ್ತರಾವಲಲಿದ� ನಿಮಮಾ ಸವಾಂತ ಇಚ�ಛಿ ಪರಾಕ್ರವ�� ಹರ್ರ್ ಮ್ಡಿ 

ಬಂದದದು�ರಿ. ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣ�! ನಿ�ವು ಒಂದ�� ತ್ಯಿಯ 
ಹ�ೊಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ� ಒಬ್ಬನ�� ತಂದ�ಯ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಹಂಚ್ಕ�ೊಂಡಿದದು�ರಿ. ನ್ನ್ ನಿಮಮಾ ತಂದ�ಗ� ದ�ೊರಾ�ಹವ�ಸಗಿ-
ದವಳಲಲಿ. ನಿಮಮಾ ಮ್ವಂದರಿಗ� ಅಪಮ್ನಗ�ೊಳಿಸಿದವಳೊ 
ಅಲಲಿ. ಆದದುರಿಂದ ಹ�ೊ�ಗಿ ಕ�ೊನ�ಯ ಉಸಿರಿನ ತನಕವೂ 
ವಿ�ರ್ವ��ಶದಂದ ಹ�ೊ�ರ್ಡಿ”.

ಖನ್ಸಿ  ರವರ ಮಕಕೆಳು ಹ�ತ್ತ ತ್ಯಿಯ ಒಡಲ್ಳದಂದ 
ಚ್ಮಿಮಾ ಬಂದ ಭ್ವ್ವ��ಶದ ಮ್ತ್ಗಳಿಂದ ಸೊಫೂತಿಥಿ 
ಪಡ�ದ್ ಶಸತ್ರ ಸನನುದ್ಧರ್ಗಿ ಶತ್ರಾಗಳ ಮ�ಲ� ಎರಗಿದರ್. 
ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳಿಂತ� ಕ್ದ್ಡ್ತ್್ತ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತ� 
ನ್ಲವಾರೊ ಸಮರ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ದರ್. 
ಮಕಕೆಳು ಹ್ತ್ತಮಾರ್ದ ಸ್ದ್ಧ ತಿಳಿಯ್ತಿ್ತದದುಂತ�� ಖನ್ಸಿ  
ಆಕ್ಶಗಳ ಮ�ಲ್ರ್ವ ಒಡ�ಯನ ಕಡ�ಗ� ಅವರ ಕರಗಳು 
ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಿ್ತತ್್ತ ಮತ್್ತ ಅವರ ತ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಥಥಿನ�ಯ್ 
ಪ್ನರ್ವತಥಿನ�ಯ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ.

ಖನ್ಸಿ : “ನನನು ಮಕಕೆಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ್ಗಥಿದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ 
ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿ ಮ್ಡಿದ ಹರಿಮಯನ್ನು ನನಗ� ದಯಪ್ಲ್ಸಿದ 
ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ� ಸವಥಿಸ್್ತತಿ. ಅವನ್ ನಮಮಾಲಲಿರನ್ನು ಅವನ 
ಕರ್ಣ�ಯ ನ�ರಳಲ್ಲಿ ಒಗೊ್ಗಡಿಸ್ತ್್ತನ�ಂಬ ನಂಬಿಕ� ನನಗಿದ�”.
 

ಆದಶಥಿ ನ್ರಿಯರ ಸವಿಶ��ಷತ�ಗಳು
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ನ್ರ್ಹ್ೋರ್ಯ ಸಂಬಂಧ: 

ಇಸ್ಲಿಮ್ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರ ಸಂಬಂಧಕ�ಕೆ ತ್ಂಬ್ ಪ್ವಿತರಾ್ಯತ�-
ಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್್ಟದ�. ಪರಾವ್ದ  ಯವರ್ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರ್ 
ಹಸಿದರ್ವ್ಗ ಹ�ೊಟ�್ಟ ತ್ಂಬ್ ತಿಂದ್ ಮಲಗ್ವವನ್ 
ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಯಲಲಿವ�ಂದ್ ಹ��ಳಿರ್ವರ್. ಅವರ್ ಮತ�ೊ್ತಂದ್ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಪದ್ಥಥಿಕ�ಕೆ ನಿ�ರನ್ನು 
ಬ�ರ�ಸಿಯ್ದರೊ ಹ�ಚ್್ಚಸಿ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವನಿಗ� ಕ�ೊಟ್್ಟಬಿಡಿ 
ಎಂದರ್ವರ್. ಒಮಮಾ ಅವರ್ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರ ಮ�ಲ್ರ್ವ 
ಬ್ಧ್ತ�ಗಳ ಕ್ರಿತ್ ವಿವರಿಸ್ವ್ಗ ಸಹ್ಬಿಗಳಿಗ� ವ್ರಿ�ಸ್ 
ಸ�ೊತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಪರಾವ್ದ  ರ್ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವ-
ರನೊನು ಸ��ರಿಸ್ತಿ್ತದ್ದುರ�ಯ� ಎಂದ್ ಅನಿಸಿತ್್ತ. ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಇಸ್ಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಮಟ್್ಟಗ� ಮಹತವಾಪೊರಥಿವ್ಗಿದ�. 

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾

“ಬಂಧ್ಗಳ�ೊಂದಗ�, ತಬ್ಬಲ್ಗಳ�ೊಂದಗ�, ನಿಗಥಿತಿಕರ�ೊಂದಗ�, 
ಬಂಧ್ಗಳ್ದ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರ�ೊಂದಗ�, ಪರಕ�ಯರ್ದ 
ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರ�ೊಂದಗ�, ಸಹವ್ಸಿಗಳ�ೊಂದಗ�, 
ಸಂಚ್ರಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಹ್ಗೊ ನಿಮಮಾ ಅಧಿ�ನವಿರ್ವ 

ದ್ಸರ�ೊಂದಗ� ಉತ್ತಮ ನ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ವತಿಥಿಸಿರಿ. 
ಅಹಂಕ್ರಿಗಳ್ಗಿ ಮರ�ಯ್ವ, ಆತಮಾ ಪರಾಶಂಸಿಗಳ್ದ ಜನರನ್ನು 
ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ವುದಲಲಿ.” (4:36)

ಸಭ್ಯತ್: 

ಮ್ನವನ್ ಸಮ್ಜ ರ್�ವಿಯ್ಗಿದದುರಿಂದ ಸಭ್ 
ನಡವಳಿಕ�ಯಿಂದ ಬದ್ಕ್ವುದ್ ಅನಿವ್ಯಥಿ. ಇನ�ೊನುಬ್ಬರ 
ಹಕ್ಕೆ ಮತ್್ತ ಸ್ವಾತಂತರಾ್ಯಗಳಿಗ� ಚ್್ತಿಯ್ಂಟ್ಗ್ವಂತ� 
ವತಿಥಿಸಿದರ� ಅಲ್ಲಿ ನ�ಮಮಾದ ನ�ಲ�ಸಲ್ರದ್. ಕ್ರ್ಆನ್ 
ಮ್ನವನಿಗ� ಸಭ್ತ�ಯ ಪ್ಠವನ್ನು ಕಲ್ಸಿ ಕ�ೊಡ್ತ್ತದ�. 

﴿ې ې ى ﴾

“ನಿ�ವು ಜನರ�ೊಡನ� ಒಳ�್ಳಯ ಮ್ತ್ಗಳನ್ನುಡಿರಿ”. (2:83)

﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئجب حب خب مب ىب يبجت ﴾

“ಓ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ��! ಒಂದ್ ತಂಡ ಇನ�ೊನುಂದ್ ತಂಡವನ್ನು 

ಕ್ಂಆನ್ಬಬೂೀಧಿಸ್ದಬ
ಸಾಮಾಜಕಬಜವಾಬಾದಾರಿ
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ಅಪಹ್ಸ್ ಮ್ಡದರಲ್. ಇವರಿಗಿಂತ ಅವರ�� ಉತ್ತಮರ್ 
ಇರಬಹ್ದ್. ಸಿತ್ರ�ಯರೊ ಇನಿನುತರ ಸಿತ್ರ�ಯರ ಅಪಹ್ಸ್ 
ಮ್ಡದರಲ್. ಇವರಿಗಿಂತ ಅವರ�� ಉತ್ತಮರಿರಬಹ್ದ್. 
ಒಬ್ಬರಿನ�ೊನುಬ್ಬರನ್ನು ದ�ವಾ�ಷ್ಸದರಿ. ಪರಸ್ಪರ ದ್ನ್ಥಿಮಗಳನ್ನು 
ಕ�ೊಡದರಿ. ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕ�ಟ್ಟ ಹ�ಸರ್ ಪ್ಪಕೃತ್ವ�� 
ಆಗಿದ�.” (49:11)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴾
“ಓ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ��! ಹ�ಚ್್ಚನ ಗ್ಮ್ನಿಯಿಂದ ದೊರವಿರಿ. 
ನಿಸಸಿಂದ��ಹವ್ಗಿ ಕ�ಲವು ಗ್ಮ್ನಿಗಳು ಪ್ಪವ್ಗ್ತ್ತದ�. 
ತಪಿ್ಪನ ಶ�ೋ�ಧದಲ್ಲಿರಬ��ಡಿ. ನಿಮಮಾಲ್ಲಿ ಯ್ವನೊ ಇನ�ೊನುಬ್ಬನ 
ಬ�ನನು ಹಂದ� ಅವರನ್ನು ನಿಂದಸದರಲ್.” (49:12) 

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“ನಿಮಗ� ಯ್ವುದರ ಜ್್ನವಿಲಲಿವೊ� ಅದರ ಬ�ನ್ನು 
ಹಡಿಯದರಿ. ಏಕ�ಂದರ� ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ ಶರಾವರ, ದೃಷ್್ಟ 
ಮತ್್ತ ಅಂತರಂಗ ಇವ�ಲಲಿವುಗಳ ಬಗ�ಗೊ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 
ವ್ಕ್ತಯನ್ನು ಪರಾಶಿನುಸಲ್ಗ್ವುದ್.” (17:36)

ಕ್ಷಮಾಪಣ್: 

ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತಯಿಂದ ಮತ�ೊ್ತ�ವಥಿನಿಗ� ಅನ್್ಯವ್ದ್ಗ ತಪ್ಪನ್ನು 
ಕ್ಷಮಿಸ್ವ ಸವಾಭ್ವ ಕ್ಷಮ್ಗ್ರವ್ಗಿದ�. ಅನ್್ಯಕ�ೊಕೆಳ-
ಗ್ದವನ್ ಅಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಕ್ನೊನ್ ಪರಾಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್ 
ಅಥವ್ ಸ�ರ�ಯಲ್ಲಿಡಬಹ್ದ್. ಅಥವ್ ಅವನಿಗ� ದಂಡ 
ಹ�ೊರಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್್ವುದೊ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿವ�ಂದ್ದರ� 
ಮಧಿಥಿತನ�� ಮಧಥಿಕನಿಗ� ತಕಕೆ ಶ್ಸಿ್ತ ಮ್ಡಬಹ್ದ್. ಆದರ� 
ಅಪರ್ಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ವುದರಿಂದ ಅವನಿಗ� ಇನನುಷ್್ಟ ಉತ್ತಮ 
ಪರಾತಿಫಲವಿದ�.

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾

“ಕ�ೊ�ಪವನ್ನು ತಡ�ಯ್ವವರೊ, ಜನರಿಗ� ಕ್ಷಮ ತ�ೊ�ರ್ವ 
ಸತಕೆಮಿಥಿಗಳನೊನು ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತ್್ತನ�”. (3:134)

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ﴾

“ಕ��ಡಿನ ಪರಾತಿಫಲ ಕ��ಡ�� ಆಗಿದ�. ಆದರ� ಕ್ಷಮಿಸಿ 
ಸಂಭ್ಳಿಸಿಕ�ೊಂಡವನ ಪರಾತಿಫಲ ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ�ಲ್ದ�”. 
(42:41)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾದಾರಿ: 

ಸಮ್ಜದ ಸದಸ್ರ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕ್ರ, ಸಹ�ೊ�ದರತ�, 
ಸ್ಮರಸ್ ಹ್ಗೊ ಹತ್ಕ್ಂಕ್�ಯಂದಗ� ಬದ್ಕಬ��ಕ�ಂದ್ 
ಕ್ರ್ಆನ್ ಕರ� ನಿ�ಡ್ತ್ತದ�. 

﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴾

“ಒಳಿತ್ ಮತ್್ತ ದ��ವಭಕ್ತಯ ಕ್ಯಥಿಗಳಿಗ್ಗಿ ಪರಸ್ಪರ 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿರಿ. ಪ್ಪಕ್ಕೆಗಿಯೊ, ಅತಿಕರಾಮಕ್ಕೆಗಿಯೊ 
ಪರಸ್ಪರ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬ್ರದ್”(5:2) 

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 

ۉ ې ې ې ې ﴾
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“ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ�ೊ�ದರರ್. ತಮಮಾ ಈವಥಿರ್ 
ಸ�ೊ�ದರರ ನಡ್ವ� ಶ್ಂತಿ, ಸಂಧ್ನ ಮ್ಡಿಸಿರಿ ಮತ್್ತ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಭಯವಿರಿಸಿಕ�ೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮಮಾ ಮ�ಲ� ದಯ 
ತ�ೊ�ರಲ್ಪಡಲೊಬಹ್ದ್”. (49:10) 

ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ಸಂಘಷಥಿ, ಅಕರಾಮ, ಹಂಸ�ಯನ್ನು 
ವಿರ�ೊ�ಧಿಸ್ತ್ತದ�. 

﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಆದರಣಿ�ಯವ್ಗಿಸಿರ್ವ ದ��ಹವನ್ನು ನ್್ಯದಲ್ಲಿ 
ಹ�ೊರತ್ ವಧಿಸದರಿ”. (6:151)

﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ﴾

“ಒಂದ್ ದ��ಹವನ್ನು ವಧಿಸಿದದುಕ್ಕೆಗಲ್�, ಇಲಲಿವ�� ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಕರ್ಕ್ಳವನ್ನುಂಟ್ ಮ್ಡಿದದುಕ್ಕೆಗಲ್� ಹ�ೊರತ್. ಒಂದ್ 
ರ್�ವವನ್ನು ಯ್ವನ್ದರೊ ಕ�ೊಂದರ�, ಅಖಂಡ ಮ್ನವ 
ಜನ್ಂಗವನ�ನು� ಅವನ್ ಕ�ೊಂದಂತ� ಅಥವ್ ಒಂದ್ 
ರ್�ವವನ್ನು ಯ್ವನ್ದರೊ ಉಳಿಸಿದರ� ಅದ್ ಅಖಂಡ 
ಮ್ನವ ಜನ್ಂಗದ ರ್�ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ�.” (5:32)

ಸೌಮ್ಯತ್: 

ಇತರರಿಗ� ಮ್ನಸಿಕ ಅಥವ್ ದ�ೈಹಕ ಕ�ಲಿ�ಶಗಳನ್ನು ನಿ�ಡದ� 
ಸೌಮ್ತ�ಯಿಂದಲೊ ಸಮ್ಧ್ನದಂದಲೊ ರ್�ವಿಸ್ವುದ್ 
ಉತಕೃಷ್ಟ ನ�ೈತಿಕ ಗ್ರವ್ಗಿದ�. ಇದ್ ಮ್ನವತ�ಗ� 
ಅತ್್ವಶ್ಕವೂ ಅನ್ಗರಾಹದ್ಯಕವೂ ಆದ ಒಂದ್ ಸತ್ಸವಾ-
ಭ್ವವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಹ�ಗ� ಉಪದ��ಶಿಸ್ತ್್ತನ�. 

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ದಯ್ಮಯನ ದ್ಸರ್ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮರಾತ�ಯ 
ನಡತ� ನಡ�ಯ್ವವರ್ ಮತ್್ತ ಅಜ್್ನಿಗಳು ಅವರ ಹತಿ್ತರ 
(ಅಜ್್ನದ) ಮ್ತನ್ನು ಆಡಿದ್ಗಲ�ಲಲಿ ಅವರ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�; 
ನಿಮಗ� ಸಲ್ಮ್.” (25:63)

﴿ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಅವರ್ (ದಯ್ಮಯನ ದ್ಸರ್) ಸ್ಳಿ್ಳನ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳು 
ಆಗ್ವುದಲಲಿ ಮತ್್ತ ನಿರಥಥಿಕ ಕ್ಯಥಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ 
ದ್ಟ್ವ್ಗಲ�ಲಲಿ ಸಜಜುನ ವ್ಕ್ತಗಳಂತ� ದ್ಟ್ ಹ�ೊ�ಗ್ತ್್ತರ�”. 
(25:72)

﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಒಳಿತ್, ಕ�ಡ್ಕ್ಗಳು ಸರಿಸಮ್ನವ್ಗಲ್ರವು. (ಕ�ಡ್ಕನ್ನು) 
ಉತ್ತಮ ವಿಧ್ನದಂದ ದೊರಿ�ಕರಿಸಿ. ನಿಮಮಾ ಮತ್್ತ ಅವನ 
ನಡ್ವ� ವ�ೈರವಿರ್ವವನ�� ಆಗಿದದುರೊ ಆಗ ಅವನ್ ನಿಮಮಾ 
ಆತಿಮೀಯ ಮಿತರಾನಂತ� ಆಗಿಬಿಡ್ವನ್”. (41:34)

ಮಿತವ್ಯಯ: 

ಕ್ರ್ಆನ್ ಅಪವ್ಯ ಮ್ಡ್ವವನ್ ಶ�ೈತ್ನನ ಸಹ�ೊ�ದ-
ರನ್ಗಿರ್ವನ�ಂದ್ ಹ��ಳಿದ�: 

﴿ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴾
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“ನಿ�ವು ತಿನಿನುರಿ, ಕ್ಡಿಯಿರಿ. ಆದರ� ಮಿತಿಮಿ�ರದರಿ”. (7:31) 

﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

یی ی جئ حئ مئ ىئ ﴾

“ಅಪವ್ಯ ಮ್ಡದರಿ ನಿಸಸಿಂದ��ಹವ್ಗಿಯೊ ಅಪವ್ಯ 
ಮ್ಡ್ವವರ್ ಶ�ೈತ್ನನ ಸಹ�ೊ�ದರರ್. ಶ�ೈತ್ನನ್ದರ�ೊ� 
ತನನು ಒಡ�ಯನಿಗ� ಎರಡನ್ನು ಬಗ�ದವನ್”. (17:26,27)

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ مئ ﴾
“ದಯ್ಮಯನ್ದ ದ��ವನ ವಿನಿ�ತ ದ್ಸರ್ ವ�ಚ್ಚ 
ಮ್ಡ್ವ್ಗ ಅಪವ್ಯ ಮ್ಡ್ವುದೊ ಇಲಲಿ. ರ್ಪ್ರತ� 
ತ�ೊ�ರಿಸ್ವುದೊ ಇಲಲಿ. ಅವರ್ ಇವರ�ಡರ ಮಧ್ ನ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಥಾರಗ�ೊಳು್ಳತ್್ತರ�”. (25:67)

ಪರ್ೋೇಪಕಾರ: 

ಸಂಪತ್್ತ ಅಲ್ಲಿಹನ್ ದಯಪ್ಲ್ಸ್ವ ಅನ್ಗರಾಹವ್ಗಿದ�. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿರಾ�ಮಂತನ ಸ�ೊತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಬಡವನಿಗ� 
ಪ್ಲ್ದ�ಯಂದ್ ಕ್ರ್ಆನ್ ಹ��ಳಿದ�. ಅನ್ಥರ್, ಬಡವರಿಗ� 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ವುದ್ ಹ್ಗೊ ಅವರ ಕಲ್್ರ ಕ್ಯಥಿ-
ಕರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ�ೊ್ಗಳು್ಳವುದ್ ಮ್ಸಿಲಿಮನ ಬ್ಧ್ತ�ಯ್ಗಿದ�. 
ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ಮ್ತ್ತಖಿಗಳ (ಧಮಥಿನಿಷ್ಠರ) ಗ್ರ 
ಸವಾಭ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ�ಡ� ದ್ನಶಿ�ಲತ�ಯನೊನು ಒಂದ್ 
ಗ್ರವ�ಂದ್ ಉಲ�ಲಿ�ಖಿಸಿದ�. 

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಜನರ ಸ�ೊತ್್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ಚ್ಸ್ವವರಿಗ� ಹ್ಗೊ 
ಯ್ಚ್ಸದವರಿಗೊ ಪ್ಲ್ದ�”. (51:19)

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ್ಗಥಿದಲ್ಲಿ ವ�ಚ್ಚ ಮ್ಡದರಲ್ 
ನಿಮಗ��ನ್ಯಿತ್? ಭೊಮ್್ಕ್ಶಗಳ ವ್ರಿ�ಸ್ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ� 
ಇದ�ಯಲಲಿ!” (57:10)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴾

“ನಿಮಗ� ಪಿರಾಯವ್ದ ವಸ್್ತಗಳಿಂದ ನಿ�ವು ವ�ಚ್ಚ ಮ್ಡ್ವ 
ತನಕ ಒಳಿತನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ರಿರಿ.” (3:92) 

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾

“ಅವರ್ ಸ್ಖ್ವಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿಯೊ ವಿಷಮ್ವಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿಯೊ 
ದ್ನಧಮಥಿ ಮ್ಡ್ವರ್”. (3:134)

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ದವಸದಲ್ಲಿ, ಮಲಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, 
ಗರಾಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಾವ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ವವರ್ ತಮಮಾ 
ಧನವನ್ನು ಆತನ ಸಂಪಿರಾ�ತಿಗ್ಗಿ ಬಂಧ್ಗಳಿಗ�, ಅನ್ಥರಿಗ�, 
ದರಿದರಾರಿಗ�, ಸಂಚ್ರಿಗಳಿಗ�, ಸಹ್ಯ್ರ್ಥಿಗಳಿಗ� ಮತ್್ತ ದ್ಸ್ 
ವಿಮೊ�ಚನ�ಗ್ಗಿ ಕ�ೊಡ್ತ್್ತರ�”. (2:177) 
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ಹ್ದೈಬಿಯಾಬಒಪ್ಸದಬ(ಹಿಜರಿಬ6ಬದ್ಲ್ಕಅದ)

ಬಳಿಕ ಹ್ಲ�ೈಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಕೆಮ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿನ ಬನೊ 
ಕನ್ನ ಗ�ೊ�ತರಾಸ್ತರ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಹ��ಳಿದರ್ “ನನನುನ್ನು 

ಅವರ ಬಳಿಗ� ಹ�ೊ�ಗಲ್ ಬಿಡಿ.” ಜನರ್ ಅವರ ಬ��ಡಿಕ�ಯಂತ� 
ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಸಿಕ�ೊಟ್ಟರ್. ಆ ವ್ಕ್ತ ಮ್ಸಲ್ಮಾನರ ಕಡ�ಗ� 
ಸಮಿ�ಪಿಸ್ತಿ್ತದದುಂತ� ನಬಿ� ಕರಿ�ಂ  ಸಹ್ಬಿಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಹ��ಳಿದರ್. “ಇವರ್ ಇಂತಿಂತಹ ವ್ಕ್ತಯ್ಗಿದ್ದುರ�. ಇವರ್ 
ಪರಾತಿನಿಧಿ�ಕರಿಸ್ವ ಸಮೊಹವು ಬಲ್ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ 
ಗೌರವದಂದ ಕ್ರ್ತ್್ತರ�. ಆದದುರಿಂದ ಬಲ್ ನಿ�ಡಲ್ ತಂದ 
ಜ್ನ್ವ್ರ್ಗಳನ್ನು ತಂದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.” 

ಸಹ್ಬಿಗಳು ಜ್ನ್ವ್ರ್ಗಳನ್ನು ತಂದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರ್. 
ಪರಾವ್ದಗಳು ಸವಾತಃ ಲಬ�್ಬೈಕ್ ಹ��ಳುತ್್ತ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರ್. 
ಆ ವ್ಕ್ತ  ಈ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಥಾತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ ಸವಾಯಂ 
ಹ��ಳಿಕ�ೊಂಡ “ಸ್ಬ್ಹ್ನಲ್ಲಿಹ್! ಈ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಭವನದಂದ ತಡ�ಯ್ವುದ್ ಎಂದಗೊ ಸರಿಯಲಲಿ.” 

ತಕ್ಷರ ಅವರ್ ತನನು ಜನರ�ಡ�ಗ� ಮರಳಿ ಹ�ೊ�ದರ್ ಮತ್್ತ 
ಹ��ಳಿದರ್: “ನ್ನ್ ಬಲ್ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕಂಡ�. ಅವುಗಳ 
ಕ�ೊರಳಲ್ಲಿ ಪಟ್್ಟಗಳಿದದುವು. ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ 
ನಿ�ಡ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗಿತ್್ತ. ಆದದುರಿಂದ ಅವರನ್ನು 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಭವನದಂದ ತಡ�ಯ್ವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದ್ 
ನ್ನ್ ಭ್ವಿಸ್ತ�್ತ�ನ�.” ಇವರ ಮ್ತ್ ಕ��ಳಿ ಖ್ರ�ೈಶರ್ 
ಕ�ರಳಿದರ್ ಅವರ�ೊಳಗ� ವ್ಗ್ವಾದ ನಡ�ಯಿತ್.

ಆ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಉವಥಿ ಬಿನ್ ಮಸ್ಊದ್ ಸಕಫಿ ಮಧ�್ 
ಪರಾವ��ಶಿಸಿ ಹ��ಳಿದ “ಆ ವ್ಕ್ತ (ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಸಲಲಿಲ್ಲಿಹ್ 
ಅಲ�ೈಹ ವಸಲಲಿಮ್) ನಿಮಮಾ ಮ್ಂದ� ಒಂದ್ ಉತ್ತಮ 
ಸಂಪರಾದ್ಯವನ್ನು ಪರಾದಶಿಥಿಸಿದ್ದುರ�. ಆದದುರಿಂದ ಅದನ್ನು 
ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿಕ�ೊಳಿ್ಳರಿ ಮತ್್ತ ನನನುನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗ� ಹ�ೊ�ಗಲ್ 
ಬಿಡಿರಿ.” 

ಜನರ್ ಹ��ಳಿದರ್. “ಸರಿ ನಿ�ವು ಹ�ೊ�ಗಿ ಬನಿನು.” 

ಆ ಪರಾಕ್ರ ಅವನ್ ಪರಾವ್ದ ರವರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ಜರ್ದನ್ ಮತ್್ತ ಮ್ತ್ಕತ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದನ್. ಪರಾವ್ದ

 ಅವನ�ೊಂದಗ� ಕೊಡ ಬ್ದ�ೈಲ್ಗ� ಹ��ಳಿದ ಮ್ತನ�ನು� 
ಪ್ನರ್ವತಿಥಿಸಿದರ್. ಆಗ ಉವಥಿ ಹ��ಳಿದನ್, “ಮ್ಹಮಮಾದ್

! ನಿ�ವ��ನ್ ನಿಮಮಾ ಸಮ್ದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೊರಥಿವ್ಗಿ 
ಸಂಹರಿಸಲ್ ಹ�ೊರಟ್ದದು�ರ್? ಅರಬರ ಚರಿತ�ರಾಯಲ್ಲಿ 
ಎಂದ್ದರೊ ಇಂತಹ ಪರಾಯತನುಗಳು ಯಶಸಿವಾಯ್ಗಿದ�ಯ�? 
ಒಂದ�ೊಮಮಾ ಫಲ್ತ್ಂಶವು ನಿಮಮಾ ಅಭಿಲ್ಷ�ಗ� ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿ 
ಬಂದರ� ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣ� ನಿಮಮಾ ಸ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಇರ್ವವರ್ 
ಎಲಲಿರೊ ನಿಮಮಾನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಓಡಿ ಹ�ೊ�ಗ್ತ್್ತರ�ಂದ�� ನನಗ� 
ತ�ೊ�ರ್ತ್ತದ�.” 

ಅಲ�ಲಿ� ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಅಬೊಬಕಕೆರ್  ಉವಥಿನ ಕ್ಹಕಕ�ಕೆ 
ತಿ�ಕ್ಷ್ಣವ್ಗಿ ಪರಾತಿಕರಾಯಿಸ್ತ್್ತ ಹ��ಳಿದರ್, “ಹ�ೊ�ಗ್! ಲ್ತನ 

‘ಚರಿತ�ರಾ ಅವಲ�ೊ�ಕನ’ ಎಂಬ ಈ ಅಂಕರದಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ 
ಮ್ಹಮಮಾದ್ ರವರ ರ್�ವನ ಚರಿತ�ರಾಯನ್ನು ವಸ್್ತನಿಷ್ಠವ್ಗಿ, 
ವಿವರ ಪೊರಥಿವ್ಗಿ ಓದ್ಗರಿಗ� ಕಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿ�ಡ್ 
ತಿ್ತದ�ದು�ವ�. ಹಜರಿ 1396 ರಲ್ಲಿ ‘ರ್ಬಿತತ್ಲ್ ಆಲಮಿಲ್ 
ಇಸ್ಲಿಮಿ� ಯವರ್ ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ ರ್�ವನ ಚರಿತ�ರಾಯ 
ಕ್ರಿತ್ ಏಪಥಿಡಿಸಿದದು ಬರಹಗಳ ಸ್ಪಧ�ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಥಮ 
ಸ್ಥಾನ ಪಡ�ದ ಮೌಲವಿ ಸಫಿ�ಉರರಾಹ್ಮಾನ್ ಮ್ಬ್ರಕ್ಪ್-
ರಿಯವರ ‘ಅರರಾಹ�ಕ್ಲ್ ಮಖೊ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಉದ್ಥಿ 
ಗರಾಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಪರಾಸ್್ತತ ಚರಿತ�ರಾಯ್ ಪರಾಕ-
ಟವ್ಗ್ತಿ್ತದ�. ಮೌಲವಿ ಸಫಿ�ಉರರಾಹ್ಮಾನ್ ಮ್ಬ್ರ-
ಕ್ಪ್ರಿಯವರ್ ಅರ��ಬಿಕ್ ಮತ್್ತ ಉದ್ಥಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅನ��ಕ ಗರಾಂಥಗಳನ್ನು ರಚ್ಸಿದ್ದು ಇಸ್ಲಿಮಿ� ಸ್ಹತ್ ಕ್��ತರಾಕ�ಕೆ 
ಮಹತ್ತರ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ್ಗಿದ್ದುರ�.

ಚರಿತ�ರಾ ಅವಲ�ೊ�ಕನ



45

ಸಿರಾತಕೇ ಮುಸ್ತಕೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಡಿಕಂಂಬ ್ 10

ಗ್ಹ್ಸ್ಥಾನದ ನ��ತ್ಡ್ವ ಚಮಥಿವನ್ನು ನ�ಕ್ಕೆ ಹ�ೊ�ಗ್! 
ನ್ವು ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಓಡ್ವುದ��!?” 
ಉವಥಿ ಕ��ಳಿದ: “ಈ ವ್ಕ್ತ ಯ್ರ್?” ಜನರ್ ಹ��ಳಿದರ್: 

“ಅಬ್ಬಕಕೆರ್.” ಅವನಿ�ಗ ಅಬ್ಬಕಕೆರ್  ರನ್ನು ಉದ�ದು�ಶಿಸಿ 
ಹ��ಳಿದ: “ಯ್ರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ರಾರವಿದ�ಯ� ಅವನ 
ಮ�ಲ್ಣ�! ಒಂದ�ೊಮಮಾ ನ್ನ್ ನಿನನು ಒಂದ್ ಉಪಕ್ರದ 
ಋರ ನನನು ಮ�ಲ� ಇರದರ್ತಿ್ತದದುರ� ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ 
ನ್ನ್ ನಿನನು ಈ ಮ್ತಿಗ� ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡ್ತಿ್ತದ�ದು.”

ಬಳಿಕ ಮತ�್ತ ಉವಥಿ ನಬಿ�  ರ�ೊಂದಗ� ಮ್ತ್ಡಲ್-
ರಂಭಿಸಿದನ್. ಅವನ್ ಮ್ತಿನ ಮಧ�್ ಆಗ್ಗ ಪರಾವ್ದ
ರವರ ಗಡಡಾದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಯ್ಡಿಸ್ತಿ್ತದದುನ್. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ  
ಪಕಕೆದಲ�ಲಿ� ಇದದು ಮ್ಗಿ�ರ ಬಿನ್ ಶ್ಅಬ  ತನನು ಕ�ೈಯಲ್ದದು 
ಖಡ್ಗದ ಕಡ�ಯಿಂದ ಪರಾವ್ದ  ರ ಗಡಡಾವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಥಿಸ್-
ತಿ್ತದದು ಅವನ ಕ�ೈಗ� ಹ�ೊಡ�ಯ್ತಿ್ತದದುರ್ ಮತ್್ತ ಹ��ಳುತಿ್ತದದುರ್ 

“ನಿನನು ಕ�ೈಯನ್ನು ನಬಿ�  ರವರಿಂದ ದೊರ ಸರಿಸ್.” 
ಕ�ೊನ�ಗ� ಉವಥಿ ತಲ�ಯತಿ್ತ ಅವರನ�ೊನುಮಮಾ ಕ��ಳಿದ: “ಇದ್ 
ಯ್ರ್?” ಜನರ್ ಹ��ಳಿದರ್: “ಮ್ಗಿ�ರ ಬಿನ್ ಶ್ಅಬ.” 
ತಕ್ಷರ ಅವನ್ ಪರಾತಿಕರಾಯಿಸ್ತ್್ತ ಹ��ಳಿದ: “ಓ ನಂಬಿಕ�ದ�ೊರಾ�ಹ! 
ನಿ�ನ್ ಮ್ಡಿದ ದ�ೊರಾ�ಹಕ�ಕೆ ಪರಾತಿಯ್ಗಿ ನ್ನ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದ 
ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರ�ತ್ಬಿಟ್್ಟಯ್?” ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮ್ಗಿ�ರ 
ಉವಥಿನ ಸಹ�ೊ�ದರ ಪ್ತರಾನ್ಗಿದದುರ್. ಅಜ್್ನದಲ್ಲಿ 
ಮ್ಳುಗಿದದು ಒಂದ್ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಗಿ�ರ ತನನು ಕ�ಲವು 
ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಹತ�್ಮ್ಡಿ ಅವರ ಸವಾತ್್ತ ವಿತ್ತಗಳನ್ನು 
ಅಪಹರಿಸಿ ಪರ್ರಿಯ್ಗಿದದುರ್. ಬಳಿಕ ಅವರ್ ಮದ�ನಕ�ಕೆ  
ಬಂದ್ ಪರಾವ್ದ  ರವರಿಂದ  ಇಸ್ಲಿಂ ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದದುರ್. 
ಆ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದದುರ್: “ನ್ನ್ 
ನಿಮಮಾನ್ನು ಇಸ್ಲಿಮಿಗ� ಸ��ರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�ದು�ನ�. ಆದರ� ನಿಮಮಾ ಆ 
ವ್ವಹ್ರದ ಕ್ರಿತ್ ನ್ವು ಹ�ೊಣ�ಗ್ರರಲಲಿ.” ಈ ವಿಷಯಕ�ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ� ಉವಥಿ ತನನು ಸಹ�ೊ�ದರ ಪ್ತರಾನ ಪರವ್ಗಿ 
ಬಹಳ ಪರಿಶರಾಮಪಟ್್ಟದದುನ್. 

ಬಳಿಕ ಉವಥಿ ಪರಾವ್ದ  ಮತ್್ತ ಸಹ್ಬಿಗಳ ನಡ್ವಿನ 
ಸ�ನು�ಹ ಮತ್್ತ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಿತ್ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವ್ದ ಅವಲ�ೊ�ಕನ 
ನಡ�ಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ್ ತನನು ಜನರ ಕಡ�ಗ� ಮರಳಿ ಬಂದ್ 
ಹ��ಳಿದ “ಓ ಜನರ��! ನ್ನ್ ಖ�ೈಸರ್, ಖಿಸ್ರಾ ಮತ್್ತ ನಜ್ಜು-

ಶಿಯವರಂತಹ್ ಬ್ದಶಹಗಳ ಸನಿನುಧಿಗ� ಹ�ೊ�ಗಿ ಬಂದದ�ದು�ನ�. 
ಆದರ� ಮ್ಹಮಮಾದ್  ರವರ ಸಂಗ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು 
ಆದರಿಸ್ವಂತ� ಅಥವ್ ಗೌರವಿಸ್ವಂತ� ಯ್ವ ಬ್ದಶ್ಹನ 
ಸಂಗ್ತಿಗಳು ಅವರ ಬ್ದಶಹರನ್ನು ಆದರಿಸ್ವುದನ್ನು ನ್ನ್ 
ಕಂಡಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣ�! ಮ್ಹಮಮಾದ್  ಉಗ್ಳಿದದುನ್ನು 
ಕೊಡ ಅವರ ಸಹಚರರ್ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಎತಿ್ತಕ�ೊಂಡ್ ಅವರ 
ಮ್ಖ ಮತ್್ತ ದ��ಹಕ�ಕೆ ಒರ�ಸಿಕ�ೊಂಡದದುನ್ನು ನ್ನ್ ಕಂಡ� ಮತ್್ತ 
ಮ್ಹಮಮಾದ್  ಒಂದ್ ಆದ��ಶವನ್ನು ನಿ�ಡಿದರ� ಅದನ್ನು 
ನ�ರವ��ರಿಸಿಕ�ೊಡಲ್ ಅವರ ಸಹಚರರ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ�ೈಪ�ೊ�ಟ್ 
ನಡ�ಸ್ತಿ್ತದದುರ್. ಮ್ಹಮಮಾದ್  ವುದೊ ನಿವಥಿಹಸ್ವ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಗ್ಂಗದಂದ ಚ�ಲ್ಲಿವ ನಿ�ರಿಗ್ಗಿ 
ಅವರ ಜನರ್ ಜಗಳ್ಡ್ತಿ್ತದ್ದುರ�ೊ� ಎಂದ್ ಭ್ಸವ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ಮ್ಹಮಮಾದ್  ಮ್ತ್ಡ್ವ್ಗ ನಿಶ್ಬದುರ್ಗ್ತಿ್ತದದು ಅವರ 
ಸಮೊಹ ಅವರ ದೃಷ್್ಟಯನ್ನು ಸಂಪೊರಥಿ ಮ್ಹಮಮಾದರ 
ಮ�ಲ� ಕ��ಂದರಾ�ಕರಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್. ಆದದುರಿಂದ ಮ್ಹಮಮಾದ್  
ರವರ ಪರಾಸ್್ತಪವನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿಕ�ೊಳಿ್ಳ, ಅದ�� ನಿಮಮಾ ಮಟ್್ಟಗ� 
ಉತ್ತಮವ್ಗಿದ�.”

ಇತ್ತ ಖ್ರ�ೈಶರ್ ಮ್ಸಲ್ಮಾನರ�ೊಂದಗ� ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಏಪಥಿಡ್ವತ್ತ ವ್ಲ್ತಿ್ತರ್ವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಖ್ರ�ೈಶರ 
ಕ�ಲವು ಯ್ವಕರ್, ಸಿಪ್ಯಿಗಳು ಹ��ಗ್ದರೊ ಮ್ಡಿ 
ಈ ಸಂಧಿ ನಡ�ಯದಂತ� ತಡ�ಯ್ವ ತಿ�ಮ್ಥಿನವನ್ನು 
ಮ್ಡಿದರ್. ಅವರ್ ಅಂದ�� ರ್ತಿರಾ ಗ್ಪ್ತವ್ಗಿ ಮ್ಸಲ್ಮಾನರ 
ಕ್್ಂಪಿನ�ೊಳಗ� ನ್ಗಿ್ಗ ದ್ಂದಲ� ಮ್ಡಿ ಯ್ದದುಕ�ಕೆ ಕಡಿಹಚ್್ಚವ 
ಷಡ್ಂತರಾವನ್ನು ರಚ್ಸಿದರ್. ಅವರ್ ತಮಮಾ ಉದ�ದು�ಶ ಸ್ಧನ�ಗ್ಗಿ 
ರ್ತಿರಾಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್್ತ ಅಥವ್ ಎಂಬತ್್ತ ಜನರ್ 
ಜಬಲ� ತನ್ಈಮ್ನಿಂದ ಕ�ಳಗಿಳಿದ್ ಮ್ಸಲ್ಮಾನರ ಕ್್ಂಪಿನಲ್ಲಿ 
ನ್ಗ್್ಗವ ಪರಾಯತನು ಮ್ಡಿದರ್. ಆದರ� ಪಹರ� ನಡ�ಸ್ತಿ್ತದದು 
ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಸ��ನ್ನಿಗಳು ಮತ್್ತ ಅವರ ಕಮ್ಂಡರ್ 
ಮ್ಹಮಮಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಸಲಮ ತಕ್ಷರ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಟ್್ಟ 
ಹ್ಕದರ್. ನಂತರ ಸಂಧಿಯ್ ಸ್ಗಮವ್ಗಿ ನಡ�ಯಲ�ಂದ್ 
ಪರಾವ್ದ ರವರ್ ಅವರ�ಲಲಿರಿಗೊ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸವಾತಂತರಾಗ�ೊಳಿಸಿ 
ಕಳುಹಸಿದರ್. ಈ ಕ್ರಿತ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಹ��ಳಿದ ಒಂದ್ 
ವಚನ ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ಗ� ಉಲ�ಲಿ�ಖಗ�ೊಂಡಿದ�:
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“ಅವರ (ಶತ್ರಾಗಳ) ಮ�ಲ� ನಿಮಗ� ಗ�ಲ್ವನ್ನು ದಯಪ್ಲ್ಸಿದ 
ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕೆದ�ೊಳಗ� ಅವರ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ನಿಮಿಮಾಂದ ಮತ್್ತ 
ನಿಮಮಾ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಡ�ದವನ್ ಅವನ್ಗಿರ್ವನ್.” 
(ಕ್ರ್ಆನ್ 48:24)

ಉಸಾ್ಮನ್  ರವರ ರಾಯಭಾರ: 

ಈಗ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ಕ್ರ�ೈಶರ ಬಳಿಗ� 
ಓವಥಿ ರ್ಯಭ್ರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಸಿಕ�ೊಟ್್ಟ ಪರಾಸ್್ತತ ಅವರ 
ಬರ�ೊ�ರದ ಉದ�ದು�ಶ ಉಮರಾಃ ನಿವಥಿಹಸ್ವುದ್ಗಿದ್ದು 
ಯ್ದ್ಧ ಅಲಲಿವ�� ಅಲಲಿವ�ಂದ್ ಮನವರಿಕ� ಮ್ಡಿಕ�ೊಡ್ವ 
ಬಗ�್ಗ ಆಲ�ೊ�ಚ್ಸತ�ೊಡಗಿದರ್. ಮೊದಲ್ಗ� ಅವರ್ 
ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್್ತಬ್  ರವರಿಗ� ಆ ಕ್ಯಥಿವನ್ನು 
ವಹಸಲ�ಂದ್ ಅವರನ್ನು ಕರ�ದರ್. ಆದರ� ಉಮರ್

 “ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ��! ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ನನನುನ್ನು 
ಸಮರ್ಥಿಸ್ವಂತಹ್ ಒಬ್ಬನ�� ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್ತ ಇಲಲಿ, ಇದರಿಂದ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಬಿಗಡ್ಯಿಸಬಹ್ದ್. ನಿ�ವು ಉಸ್ಮಾನ್  ರನ್ನು 
ಕಳುಹಸ್ವುದ್ದರ� ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬಸಥಾರ್ ಮತ್್ತ ಗ�ೊ�ತರಾಸಥಾರ್ 
ಬಹಳಷ್್ಟ ಜನ ಇನೊನು ಮಕ್ಕೆದಲ�ಲಿ� ಇದ್ದುರ�. ಅವರ್ ನಿಮಮಾ 
ಸಂದ��ಶವನ್ನು ಬಹಳ ಚ�ನ್ನುಗಿ ಕ್ರ�ೈಷರಿಗ� ಮನವರಿಕ� 
ಮ್ಡಿಕ�ೊಡಬಲಲಿರ್” ಎಂದರ್. ಆ ಪರಾಕ್ರ ಪರಾವ್ದ  
ಉಸ್ಮಾನ್  ರನ್ನು ಕರ�ದ್ ಅವರಿಗ� ರವ್ನ�ಯ್ಗ್ವಂತ� 
ಆದ��ಶಿಸ್ತ್್ತ ಹ��ಳಿದರ್: “ನ್ವು ಯ್ದ್ಧಕಕೆಲಲಿ ಬದಲ್ಗಿ 
ಉಮರಾಃ ನಿವಥಿಹಸಲ್ ಬಂದರ್ವುದನ್ನು ಅವರಿಗ� ಸ್ಪಷ್ಟ-
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಡಿ. ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಿಮಿಗ� ಆಮಂತಿರಾಸಿರಿ. ಅದ�� 
ಪರಾಕ್ರ ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿರ್ವ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ದ ಸಿತ್ರ� ಮತ್್ತ 
ಪ್ರ್ಷರ�ೊಂದಗ� ಇಸ್ಲಿಮಿನ ವಿಜಯದ ಶ್ಭವ್ತ�ಥಿಯನೊನು 
ಹಂಚ್ರಿ ಮತ್್ತ ಸದ್ದಲ�ಲಿ� ಸವಥಿಶಕ್ತನ್ದ ಅಲ್ಲಿಹ್ ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಪಡ�ಯ ಘೊ�ಷ ಮೊಳಗಿಸಲ್ದ್ದುನ�ಂದ್ ತಿಳಿಸಿರಿ. 
ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿನ್ನು ಯ್ವುದ�� ರಿ�ತಿಯ ಸಮಸ�್ ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ 
ಉಂಟ್ಗದ�ಂದೊ ಭರವಸ� ನಿ�ಡಿರಿ.”

ಉಸ್ಮಾನ್  ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಸಂದ��ಶದ�ೊಂದಗ� 
ರವ್ನ�ಯ್ದರ್. ಬಲದು ಎಂಬ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರ�ೈಷರ್ ಅವರನ್ನು 
ತಡ�ದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ��ಳಿದರ್: “ಎಲ್ಲಿಗ� ಹ�ೊರಟ್ದದು�ರಿ?” ಉಸ್ಮಾನ್

 ಹ��ಳಿದರ್: “ನ್ನ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ 
ಸಂದ��ಶದ�ೊಂದಗ� ಬಂದದ�ದು�ನ�.” ಕ್ರ�ೈಷರ್ ಹ��ಳಿದರ್: 

“ನ್ವು ನಿಮಮಾ ಸಂದ��ಶ ಆಲ್ಸಿದ�ವು, ಇನ್ನು ನಿ�ವು ನಿಮಮಾ ಕ�ಲಸ 
ನ�ೊ�ಡಿ.” ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ�ೈಕ ಸಈದ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ ಮ್ಂದ� 
ಬಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ಬಳಿಕ ಉಸ್ಮಾನ್ರಿಗ� 
ಅಭಯವನ್ನು ಘೊ�ಷ್ಸ್ತ್್ತ ತನನು ಕ್ದ್ರ�ಗ��ರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ 
ಮಕ್ಕೆದ ಕಡ�ಗ� ರವ್ನ�ಯ್ದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್  
ಕ್ರ�ೈಷರ ನ��ತೃತವಾಕ�ಕೆ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ  
ಸಂದ��ಶವನ್ನು ತಲ್ಪಿಸಿದರ್. ಬಳಿಕ ಕ್ರ�ೈಷರ್ ಉಸ್ಮಾನ್

 ರವರಿಗ� ಕಅಬ್ಲಯ ತವಾವ್ಫ್ ನಿವಥಿಹಸ್ವ 
ಕ�ೊಡ್ಗ�ಯನೊನು ಮ್ಂದಟ್ಟರ್. ಆದರ� ಉಸ್ಮಾನ್  
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ್ ತವಾವ್ಫ್ 
ನಿವಥಿಹಸಲ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ.

ಉಸಾ್ಮನ್  ರವರ ಹತ್್ಯಯ ವದಂತಿ ಮತುತೌ 

ಬ್ೈಅತುರಿರದಾವಾನ್:

ಉಸ್ಮಾನ್  ತನನು ರ್ಯಭ್ರವನ್ನು ನಿವಥಿಹಸಿ ಆಯಿತ್. 
ಆದರ� ಬಳಿಕ ಕ್ರ�ೈಷರ್ ತಕ್ಷರ ಅವರಿಗ� ಯ್ವುದ�� 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ�ೊಡಲ್ಲಲಿ. ಪರಾವ್ದ  ರವರ ಪರಾಸ್್ತಪವನ್ನು 
ಚ�ನ್ನುಗಿ ಮನನ ಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡ್ ಆಲ�ೊ�ಚ್ಸಿ, ಚಚ್ಥಿಸಿ 
ಒಂದ್ ತಿ�ಮ್ಥಿನಕ�ಕೆ ಬರ್ವುದ್ ಅವರ ಉದ�ದು�ಶವ್ಗಿತ್್ತ. 
ಆ ಬಳಿಕವ�� ಉತ್ತರದ�ೊಂದಗ� ಉಸ್ಮಾನ್  ರವರನ್ನು 
ರವ್ನಿಸ್ವುದ�ಂದ್  ಉಸ್ಮಾನ್  ರನ್ನು ಅಲ�ಲಿ� 
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ಇತ್ತ ಉಸ್ಮಾನ್  ರವರ  ದ್ರಿ 
ಕ್ಯ್ತಿ್ತದದು ಮ್ಸಿಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮರಳುವಿಕ�ಯಲ್ಲಿದ 
ವಿಳಂಬದಂದ ಶತ್ರಾಗಳು ಉಸ್ಮಾನ್  ರನ್ನು ಹತ�್ಗ�ೈದರ�ಂಬ 
ವದಂತಿ ಹರಡಲ್ ಅವಕ್ಶವ್ಯಿತ್. 

ವಿಷಯವು ಪರಾವ್ದ ರವರ ಕವಿಗ� ಬಿದದು ತಕ್ಷರ ಅವರ್ 
ಹ��ಳಿದರ್: “ನ್ವು ಉಸ್ಮಾನ್  ರವರ ಹತ�್ಗ� ಪರಾತಿ�ಕ್ರ 
ಪಡ�ಯ್ವ ತನಕ ಈ ಸಥಾಳದಂದ ಕದಲ್ವುದಲಲಿ. ಮತ�ೊ್ತಂದ್ 
ಯ್ದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದರೊ ಸರಿ.” 
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ಬಳಿಕ ಅವರ್ ಸಹ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ೈಅತ್ ಮ್ಡ್ವಂತ� 
ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರ್. ಸಹ್ಬಿಗಳು ಆವ��ಶ ಮತ್್ತ ಹ್ಮಮಾಸಿಸಿನಿಂದ 
ಬ�ೈಅತ್ ನಿವಥಿಹಸಲ್ ಧ್ವಿಸಿ ಬಂದರ್. ಯ್ದ್ಧ 
ಭೊಮಿಯಿಂದ ಕದಲ್ವುದಲಲಿವ�ಂದ್ ಅವರ್ ಪರಾಮ್ರ 
ಮ್ಡಿದರ್. ಅಂತಿಮ ಉಸಿರಿನ ತನಕ ಹ�ೊ�ರ್ಡ್ವ ಪರ 
ತ�ೊಟ್ಟರ್.

ಸವಥಿ ಪರಾಥಮವ್ಗಿ ಬ�ೈಅತ್ ಮ್ಡಿದವರ್ ಅಬ್ ಸಿನ್ನ್ 
ಅಸದ ರವರ್ಗಿದ್ದುರ�. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್

 ಸವಾಯಂ ತನನು ಕ�ೈಯನ್ನು ಹಡಿದ್ಕ�ೊಂಡ್ ಹ��ಳಿದರ್: 
“ಇದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ರವರ ಕ�ೈಯ್ಗಿದ�.” ಬ�ೈಅತ್ನ ಪರಾಕರಾಯಯ್ 
ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಂಡಿತ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್  ಆಗಮಿಸಿದರ್. 
ಅವರ್ ಕೊಡ ಪರಾತಿಜ್� ಮ್ಡಿದರ್. ಈ ಪರಾಕರಾಯಯಲ್ಲಿ ಕ��ವಲ 
ಒಬ್ಬನ�� ವ್ಕ್ತ ಬ�ೈಅತ್ ಮ್ಡಲ್ಲಲಿ ಅವನ ಹ�ಸರ್ ಜದ್ಬನ್ 
ಖ�ೈಸ್ ಆಗಿದ�. 

ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದ��ಶವ್ಹಕರ್  ಒಂದ್ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಹ್ಬಿಗಳಿಂದ ಬ�ೈಅತ್ ಮ್ಡಿಸಿದ್ದುಗಿದ�. ಉಮರ್  
ಕ�ೈ ಕಟ್್ಟಕ�ೊಂಡ್ ನಿಂತಿದದುರ್. ಮ್ಅಕಕೆಲ್ ಬಿನ್ ಯಸ್ರ್

 ಮರದ ರ�ಂಬ�ಗಳನ್ನು ಪರಾವ್ದ  ರವರಿಂದ ಸರಿಸಿ 
ಹಡಿದ್ಕ�ೊಂಡಿದದುರ್. ಈ ಘಟನ�ಯ್ ಬ�ೈಅತ್ ರಿದ್ವಾನ್ 
ಎಂಬ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಖ್್ತವ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಈ ಕ್ರಿತ್ 
ಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಚನವನ್ನು ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದುನ�:

﴿ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾

“ಆ ಮರದ ಬ್ಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮೊಮಾಂದಗ� 
ಪರಾತಿಜ್�ಗ�ೈದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ ಅಲ್ಲಿಹ್ 
ಅವರ ಬಗ�್ಗ ಸಂತೃಪ್ತನ್ಗಿರ್ವನ್.” [48:18] 

ಆರ್ಧನ�ಯ ಮ�ಲ� ವಿಶ್ವಾಸ, ಪಿರಾ�ತಿ ಮತ್್ತ ತವಕ 
ಇದ�ಯಂಬ್ದಕ�ಕೆ ಪ್ರ್ವ�ಯ್ಗಿದ�.  

ನಮ್ಝ್ನ ಬಗ�್ಗ ಪರಾವ್ದ  ರ್ ಹ��ಳುತ್್ತರ�: 

اَلِة« ُة َعْينِي فِي الصَّ »َوُجِعَلْت ُقرَّ

“ನನನು ಕಣಿ್ಣನ ತಂಪನ್ನು ನಮ್ಝ್ನಲ್ಲಿಡಲ್ಗಿದ�.” 

ಒಂದ್ ನಮ್ಝ್ ನಿವಥಿಹಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ�ೊನುಂದ್ 
ನಮ್ಝನ್ನು ಕ್ಯ್ವ್ಗ, ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅದರ ಮೊಲಕ 
ಪದವಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ತ್್ತನ� ಮತ್್ತ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ತ್್ತನ�.

ಪರಾವ್ದ  ಹ��ಳಿದರ್: “ಅದ್ ರಿಬ್ತ್.” 

ರಿಬಾತ್ ಎಂದರ್ೇನು?

ರಿಬ್ತ್ನ ಮೊಲ ಅಥಥಿ: ಶತ್ರಾವಿನ�ೊಂದಗ� ಯ್ದ್ಧದ 
ಮೊಲಕ ರ್ಹ್ದ್ ಮ್ಡಲ್ ಸ��ನ�ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ವುದ್ 
ಮತ್್ತ ಅದಕ್ಕೆಗಿ ಕ್ದ್ರ�ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸ್ವುದ್. ಇದ್ 
ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ಕ್ಯಥಿನಿವಥಿಹಣ�ಯ್ಗಿದ�. ಈ ಕ್ರರದಂದಲ�� 
ಈ ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತಕೆಮಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ಇಬ್ದತ್ಗಳನ್ನು 
ರಿಬ್ತ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲ್ಗಿದ�. ಅಂದರ�: ಶ್ಚ್ತವಾ, ನಮ್ಝ್ 
ಮತ್್ತ ಇಬ್ದತ್ಗಳನ್ನು ಚ್ಚೊ ತಪ್ಪದ� ದನನಿತ್ ನಿವಥಿಹ-
ಸ್ವುದನ್ನು ರ್ಹ್ದ್ನ�ೊಂದಗ� ಹ�ೊ�ಲ್ಸಲ್ಗಿದ�.

ಹ�ಗ� ಹ��ಳಲ್ಗ್ತ್ತದ�: ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ತ್ ಕಟ್್ಟಡ್ವ ವಸ್್ತ. 
ಅಂದರ� ಇದರ ಅಥಥಿ: ಹದ�ಸಿನಲ್ಲಿ ಹ��ಳಲ್ದ ಈ ಮೊರ್ 
ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಪ್ಪವ�ಸಗ್ವುದರಿಂದ ತಡ�ದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ಪ್ಪಗಳಿಂದ ದೊರ ಮ್ಡಿ ಕಟ್್ಟಡ್ತ್ತವ�. 

ಎರಡ್ಬಹದಿೀಸ್ಗಳು
35 ನ�� ಪ್ಟದಂದ
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ಕ್ಂಆನ್ನಬಭಾಷೆಬ(ಅರಬಿ)ಗಬಏನಾದರೂಬವೈಶಷಟಾ್ಯತೆಗಳಿವಯೀ?

ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂ-
ಡಿರ್ವುದ್ ಒಂದ್ ಆಕಸಿಮಾಕವಲಲಿ. ಕ್ರ್ಆನಿನ ಮೊದಲ 

ಅಭಿಸಂಬ�ೊ�ಧಿತರ್ ಹ್ಗೊ ಅವರ ಸಮ್ದ್ಯವು ಅರಬಿ-
ಗಳ್ಗಿದದುರಷ�್ಟ. ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿರ್ವ ಪರಾತಿಯಂದ್ ಜನ್ಂಗದ 
ಮ್ಗಥಿದಶಥಿನವ್ದ ಅಂತಿಮ ಹ್ಗೊ ಶ್ಶವಾತವ್ದ 
ದ��ವಗರಾಂಥವನ್ನು ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಅರಬಿ 
ಭ್ಷ�ಯನ�ನು� ಆರಿಸಿದ. ಇತರ ಯ್ವ ಭ್ಷ�ಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಕಂಡ್ 
ಬರದ ಹಲವು ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯತ�ಗಳು ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಗಿದ�. ಸ್ಮ್ರ್ 
ಹತ್್ತ ಸೊಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಆನಿನ ಭ್ಷ� ಅರಬಿಯ್ಗಿದ�ಯಂದ್ 
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�. ಅವುಗಳಲ�ೊಲಿಂದ್ ಹ�ಗಿದ�: 

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾

“ನಿಸಸಿಂದ��ಹವ್ಗಿಯೊ ಇದ್ (ಕ್ರ್ಆನ್) ಸವಥಿಲ�ೊ�ಕಗಳ 
ಒಡ�ಯನಿಂದ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂಡ ಸಂದ��ಶವ್ಗಿದ�. 
ವಿಶವಾಸನಿ�ಯ ಆತಮಾವು ಇದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಂದಳಿಸಿದ�. 
ನಿ�ವು ಜನರಿಗ� ಮ್ನ�ನುಚ್ಚರಿಕ� ಕ�ೊಡ್ವವರಲ್ಲಿಗಬ��ಕ�ಂದ್, 
ಸ್ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ.” (26:192-195) 

ಸ್ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದ ಅರಬಿ ಭ್ಷ� ಎಂಬ ಹ��ಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಅರಬಿ 
ಭ್ಷ�ಯ ವ�ೈಶಿಷ್ತ� ವ್ಕ್ತವಿದ�. ಆಶಯ ಅದ�ಷ್್ಟ ಗಹನ ಮತ್್ತ 
ಸಂಕ�ರಥಿವ್ಗಿದದುರೊ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿಯ್ಗಿ 
ಪರಾಕಟ್ಸಲ್ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಷ್್ಟ ಸಮಥಥಿವ್ದ ಭ್ಷ� 
ಮತ�ೊ್ತಂದಲಲಿ. ಈ ಭ್ಷ�ಯ್ ಒಂದ್ ಆಶಯದ ಆಳಕಕೆಳಿದ್ 
ಅದರ ಮೊಲತತವಾವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವ್ಗಿ ಪರಾಕಟ್ಸಲ್ 
ಪಯ್ಥಿಪ್ತವಿದ�. 

ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ತನನು ಅಭಿಸಂಬ�ೊ�ಧಿತರಿಗ� ಅಭೌತಿಕ ಹ್ಗೊ 
ಇಂದರಾಯ್ತಿ�ತ ವ್ಸ್ತವಿಕತ�ಗಳನ್ನು ಶಿ�ಘರಾ ಅಥಥಿವ್ಗ್ವಂತ� 
ಆಕಷಥಿಕ ಶ�ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಪ್ದಸಿದ�. ಜನಸ್ಮ್ನ್ರ್, 
ವಿದ್ವಾಂಸರ್, ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರ್, ಬ್ದ್ಧರ್�ವಿಗಳು ಹ�ಗ� 
ಎಲಲಿರನೊನು ತನ�ನುಡ�ಗ� ಸ�ಳ�ದ್ ಅವರ�ಲಲಿರನ್ನು ಆಶ್ಚಯಥಿಚಕ-
ತರನ್ನುಗಿಸಿ ಮ್ಡಿದ ದವ್ ಪರಾಕಟನ� (ವಹ್್)ಯನ್ನು ತ್ಂಬ್ 
ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿಯ್ಗಿ ಪರಾಸ್್ತತಪಡಿಸ್ವ ನಿಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಅರಬಿ 
ಭ್ಷ� ಪಡ�ದ ಯಶಸ್ಸಿ ಅದರ ಉದ್ತ್ತತ�ಗ� ನಿದಶಥಿನವ್ಗಿದ�. 

ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚ್ಕಕೆ ವ್ಕ್ದ ಮೊಲಕ ಅನ್ವ-
ರರಗ�ೊಳು್ಳವ ಒಂದ್ ಆಶಯವನ್ನು ಇತರ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಕ್ತಪಡಿಸಬ��ಕ್ದರ� ಒಂದಕಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚ್್ಚನ ಸ್ದ�ಘಥಿ 
ವ್ಕ್ಗಳು ಅಗತ್ವ್ಗ್ತ್ತದ�. 

ಜವ್ಬ್
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ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂಡಿರ್ವ ಕ್ಲದಲ್ಲಿಯ� 
ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ್ ಪರಿಪಕವಾವ್ಗಿತ್್ತ. ಸ್ಹತ್ ಭ್ಷ�ಯ್ಗಿ 
ಬ�ಳ�ದತ್್ತ. ಕ್ರ್ಆನ್ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಳು್ಳವ ಮೊದಲ್ ಮೊರ್ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ�ಕೆ ತಲ್ಪಲ್ 
ಸಹ್ಯಕವ್ಯಿತ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು 
ಪರಾವ್ದ ಇಸ್ಮಾಈಲ್  ಕ್ಲದ�ೊಂದಗ� ಜ�ೊ�ಡಿಸಲ್ಪಟ್್ಟವ�. 

ಭ್ಷ್ ವಿಜ್್ನಿಗಳು ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ ಪ್ರಾಚ್�ನ ಶ�ೈಲ್ಯನ್ನು 
ಸ್ಮ್ನ್ವ್ಗಿ ಖಹ್್ತವಾನಿ, ಹಂಯರಿ, ಶ್ದ್ಧ ಅರಬಿ ಹ�ಗ� 
ಮೊರ್ ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತ್್ತರ�. ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ 
ಶ್ದ್ಧ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂಡಿದ�. ಈ ಶ್ದ್ಧ 
ಅರಬಿಯ್ ಇಸ್ಮಾಈಲ್  ರಿಗ� ದವ್ ಪರಾಕಟನ� ಮೊಲಕ 
ಲಭಿಸಿತ�ಂದ್ ಭ್ವಿಸ್ವವರಿದ್ದುರ�. 

ಆದರ� ಹಬೊರಾ ಭ್ಷ�ಯವರ್ದ ಪರಾವ್ದ ಇಸ್ಮಾಈಲ್  
ರ್ ಮಕ್ಕೆದ ಜ್ಹೊಥಿಂ ಗ�ೊ�ತರಾದ�ೊಂದಗ� ವ�ೈವ್ಹಕ 
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏಪಥಿಟ್ಟ ಕ್ರರ ಅವರ್ ಹ್ಗೊ ಜ್ಹೊಥಿಂ 
ಗ�ೊ�ತರಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪಕಥಿದ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಶ್ದ್ಧ 
ಅರಬಿ ಹ್ಟ್್ಟತ�ಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪರಾಬಲವ್ಗಿದ�. ಸ�ಮಿಟ್ಕ್ 
ಭ್ಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಮತ್್ತ ಹಬೊರಾ ಸ�ೊ�ದರ ಭ್ಷ�ಗಳ�ಂದ್ 
ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತ್ತದ�.

ಅರ��ಬಿಯ್ದ ವಿವಿಧ ಪರಾದ��ಶ ಹ್ಗೊ ಅರ��ಬಿಯ್ದ 
ಹ�ೊರಗಿನವರ�ೊಂದಗ� ಅದ್ನುನ್ ಗ�ೊ�ತರಾದವರ ಒಡನ್ಟವು 
ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ ದವಾತಿ�ಯ ಹಂತದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 
ನ್ಂದಯ್ಯಿತ್. ಈ ಗ�ೊ�ತರಾದವರ್ ರ್�ವನ ನಿವಥಿಹಣ�ಗ್ಗಿ 
ವಿವಿಧ ಪರಾದ��ಶಗಳಿಗ� ವಲಸ� ಹ�ೊ�ದ್ಗ ಅವರಿಗ� ಅಲ್ಲಿ 
ಜನರ�ೊಂದಗ� ಬ�ರ�ಯ್ವ ಅವಕ್ಶ ದ�ೊರ�ಯಿತ್. ಇದರ 
ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಅವರ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಪದ ಮತ್್ತ 
ಪರಾಯ�ಗಗಳು ಪರಾಚ್ರಕ�ಕೆ ಬಂತ್. 

ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ ತೃತಿ�ಯ ಹಂತದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ ಖರ�ೈಷ್ 
ಗ�ೊ�ತರಾದವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ�. ಕಅಬ್ ಮಂದರದ 
ಪರಿಪ್ಲಕರ�ಂಬ ನ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ಖರ�ೈಷರ್ ಅರಬಿಗಳಿಗ� ಗೌರವ್-
ನಿವಾತರ್ಗಿದದುರ್. ಹಜ್ಜುನ ಸಂದಭಥಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ�ೊ�ತರಾದವರ್ 
ಖ್ರ�ೈಷರನ್ನು ಭ��ಟ್ಯ್ಗ್ವುದ್ ಸಂಪರಾದ್ಯವ್ಗಿತ್್ತ. 

ಖ್ರ�ೈಷರ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಸತಕೆರಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್. ಇದ್ 
ಅವರಿಗ� ವಿವಿಧ ಗ�ೊ�ತರಾಗಳ ಭ್ಷ್ ಪರಾಯ�ಗ ಮತ್್ತ 
ಶ�ೈಲ್ಯನ್ನು ಅರಿತ್ಕ�ೊಳ್ಳಲ್ ಸಹ್ಯಕವ್ಯಿತ್. 

ಅವರ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಸ್ಂದರ ಹ್ಗೊ ಆಕಷಥಿಕವ್-
ದವುಗಳನ್ನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹ್ಗೊ ಕಲಿಷ್ಟಕ-
ರವ್ದ್ದನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದರ್. ಹ�ಗ� ಖ್ರ�ೈಷ್ ಭ್ಷ�ಯ್ 
ತ್ಂಬ್ ಪರಿಷಕೃತವ್ಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ್ಯಿತ್. ಮ್ತರಾವಲಲಿದ�, 
ಖ್ರ�ೈಷ್ಗಳು ವ್್ಪ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ಂ, ಯಮನ್, ಪಷ್ಥಿಯ್, 
ಅಬಿಸಿ�ನಿಯ್ ಮೊದಲ್ದ ರ್ಷಟ್ರಗಳಿಗ� ತ�ರಳುತಿ್ತದ್ದುದ್ 
ಕೊಡ್ ಅವರ ಭ್ಷ�ಯ್ ಅಭ್್ದಯ ಮತ್್ತ ಮತ್ತಷ್್ಟ ಪರಾಬಲ 
ಹ್ಗೊ ಸಮೃದ್ಧವ್ಯಿತ್. ಇದ್ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಇತರ 
ಗ�ೊ�ತರಾರದವರ ಭ್ಷ�ಗ� ದಕಕೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್ಗದ ಸ್ಧನ�ಯ್ಗಿತ್್ತ.

ಹಜ್ಝ್ನಲ್ಲಿ ಏಪಥಿಡಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದದು ಉತಸಿವಗಳು ಖ್ರ�ೈಷ್ 
ಭ್ಷ�ಯ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭ್ವ ಬಿ�ರಿದ ಮತ�ೊ್ತಂದ್ 
ಘಟಕವ್ಗಿದ�. ಈ ಉತಸಿವಗಳು ವ್ಣಿಜ್ ಸರಕ್ಗಳ 
ಮ್ರ್ಕಟ�್ಟಯ್ಗಿರ್ವಂತ� ಕವಿಗಳು ಹ್ಗೊ ಭ್ಷರಕತಥಿರಿಗ� 
ತಮಮಾ ಪರಾತಿಭ�ಯನ್ನು ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮಾಸ್ವ ಹ್ಗೊ ವಿಭಿನನು 
ಭ್ಷ್ಶ�ೈಲ್ಗಳ ಸಂಗಮ ವ��ದಕ�ಯ್ದ ಕ್ರರ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಬಿ 
ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ನೊತನವ್ಗಿ ಅವಿಷ್ಕೆರದ ಪರಾಯ�ಗ ಮತ್್ತ 
ಶ�ೈಲ್ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗಿದ�. 

ಖ್ರ�ೈಷರ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ ಪರಾಚ್ರಗ�ೊಳಿಸಿದರ್. ಖ್ರ�ೈಷರ 
ಕ��ಂದರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡ�ಯ್ತಿ್ತದದು ಇಂತಹ ಸಂಗಮಗಳಿಂದ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಪರಾಯ�ಜನ ಪಡ�ಯ್ವವರ್ ಅವರ�� ಆಗಿದದುರ್. ಈ ಎಲ್ಲಿ 
ಕ್ರರಗಳಿಂದ ಕ್ರ್ಆನ್ ಅವತರರಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� 
ಖ್ರ�ೈಷ್ ಭ್ಷ�ಗ� ಪರಾಥಮ ಪ್ರಾಶಸತ್ಯ ಲಭಿಸಿತ್. ಮ್ದರಿ 
ಮ್ಸ್ಹಫ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ತೃತಿ�ಯ 
ಖಲ್�ಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್  ರ್ ಕ್ರ್ಆನ್, ಕ್ರ�ೈಷ್ಗಳ 
ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ ಅವತಿ�ರಥಿಗ�ೊಂಡಿದ�ಯಂದ್ ನಿ�ಡಿದ ಹ��ಳಿಕ� 
ಗಮನ್ಹಥಿವ್ಗಿದ�.

ಕ್ರ್ಆನ್ ಅವತಿ�ರಥಿವ್ಗ್ವುದರ�ೊಂದಗ� ಅರಬಿ ಭ್ಷ� 
ಯ�ಚ್ಸಲ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗದಂತಹ ಅಭ್್ದಯವನ್ನು 
ಸ್ಧಿಸಿತ್. ಕ್ರ್ಆನ್ ಅವತಿ�ರಥಿವ್ಗ್ವುದಕಕೆಂತ ಮೊದಲ್ 
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ಅರ��ಬಿಯ್ದ ವಿವಿಧ ಭ್ಗಗಳು ಮತ್್ತ ಗ�ೊ�ತರಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ ಪ್ರಾದ��ಶಿಕ ಪರಾಕ್ರಗಳು ಪರಾಚ್ರದ-
ಲ್ಲಿತ್್ತ. ಈ ಉಪಭ್ಷ�ಗಳ ನಡ್ವ� ಪರಸ್ಪರ ಪೊರಥಿವ್ದ 
ಆಶಯ ವಿನಿಮಯ ನಡ�ಸಲ್ ಕೊಡ್ ಅಸ್ಧ್ವ್ಗ್ವಂತಹ 
ಅಂತರವಿತ್್ತ. ಕ್ರ್ಆನ್ ಇಲಲಿದರ್ತ್ತದದುರ� ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ್ 
ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದ��ಶಿಕ ಭ್ಷ�ಗಳ್ಗಿ ಛಿನನುಭಿನನುವ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ಇದರಿಂದ ಕ್ರ್ಆನ್ ಅರಬಿಗಳ ಮ�ಲ� ಸ್ಹತ್ವ್ಗಿ ಎಷ್ಟರ 
ಮಟ್್ಟಗ� ಪರಾಭ್ವ ಬಿ�ರಿತ�್ತಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗ್ತ್ತದ�. 

ಇಂದ್ ಇರ್ಕನ ನ್ಗರಿಕನ�ೊ�ವಥಿ ಮೊರಕ�ೊಕೆ� ನಿವ್ಸಿಯ 
ಮ್ತನ್ನು ಸಂಪೊರಥಿವ್ಗಿ ಗರಾಹಸಲ್ ತ್ಸ್ ಪರಾಯ್ಸ 
ಪಡಬಹ್ದ್ದರೊ, ಅವನ ಲ್ಖಿತ ಭ್ಷ�ಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭದಲ್ಲಿ 
ಗರಾಹಸಬಲಲಿ. ಕ್ರರವ��ನ�ಂದರ� ಇರ್ಕ್, ಮೊರಕ�ೊಕೆ�, ಸಿರಿಯ್, 
ಅರ��ಬಿಯ್, ಈರ್ಪ್್ಟ ಮೊದಲ್ದ ಪರಾದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಆನಿನ 
ಪಡಿಯಚ್್ಚನಲ್ಲಿ ರೊಪ್ತಳ�ದ ಕ್ಲಿಸಿಕಲ್ ಭ್ಷ� ಅಷ್ಟರ ಮಟ್್ಟಗ� 
ಆಳದಲ್ಲಿ ಬ��ರೊರಿ ವ್್ಪಕವ್ಗಿದ�.

ಕ್ರ್ಆನಿನ ಭ್ಷ�ಯಂಬ ನ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ್ 
ಶ್ಶವಾತ ಗರಾಂಥ ಹ್ಗೊ ದ�ೈವಿಕ ಧಮಥಿದ ಭ್ಷ�ಯ್ಯಿತ್. 
ಅಲ್ಲಿಹನ್ ಕ್ರ್ಆನಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ರಕ್ಷಿತತ�ಯ ವ್ಗ್ದುನವನ್ನು 
ನಿ�ಡಿದ್ದುನ�. ಅದ್ ಲ�ೊ�ಕ್ವಸ್ನದ ತನಕವಿರ್ವ ಜನರಿಗ� 
ಮ್ಗಥಿದಶಥಿನ ಹ್ಗೊ ಮ್ಸಿಲಿಮರ ಸಂವಿಧ್ನವ್ಗಿ 
ನ�ಲ�ಗ�ೊಳು್ಳತ್ತದ�. ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯನ್ನು ಅರಿಯದ� ಕ್ರ್ಆನನ್ನು 
ಅರಿಯ್ವುದ್ ಅಸ್ಧ್. ಖ್ರ್ಆನನ್ನು ಅರಿಯಬ��ಕ್ದರ� 
ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ ಅಸಿ್ತತವಾ ಅನಿವ್ಯಥಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಕ್ರ್ಆನಿನ ಅನಶವಾರತ� ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯನ್ನು ಕೊಡ್ ಅನಶವಾ-
ರಗ�ೊಳಿಸಿತ್.

ಪವಿತರಾ ಕ್ರ್ಆನ್ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯನ್ನು ಅರ��ಬಿಯ್ದ 
ಸಿ�ಮಿತ ಗಡಿಯಿಂದ ವಿಶವಾವ್್ಪಕವ್ಗಿ ಪಸರಿಸಿತ್. ಇಸ್ಲಿಮಿನ 
ಪರಾಚ್ರದ�ೊಂದಗ� ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯೊ ಪರಾಚ್ರವ್ಯಿತ್. 
ಅರಬಿಯ್ ವಿವಿಧ ಭ್ಷ�ಗಳನ್ನುಡ್ವ ಜ್ಗತಿಕ ಮ್ಸಿಲಿಮರನ್ನು 
ಪರಸ್ಪರ ಬ�ಸ�ಯ್ವ ಕ�ೊಂಡಿಯ್ಗಿ ಮ್ಪಥಿಟ್್ಟತ್. ಕ್ರ್ಆನ್ 
ಹ�ೊಸ ಹ�ೊಸ ಪರಾಯ�ಗ, ಸಂಕ��ತ ಹ್ಗೊ ಆಶಯಗಳನ್ನು 
ನಿ�ಡಿ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯನ್ನು ಪ್ಷ್್ಠಗ�ೊಳಿಸಿತ್. ಫ್ಕ್ಥಿನ್, 
ಕ್ಫ್ರಾ, ಈಮ್ನ್, ಇಶ್ರಾಕ್, ಇಸ್ಲಿಮ್, ನಿಕ್ಹ್, ಸೌಮ್, 

ಸವಾಲ್ತ್, ಝಕ್ತ್, ತಯಮ್ಮಾಮ್, ರ್ಕೊಅ್ , ಸ್ಜೊದ್ 
ಮ್ಂತ್ದವುಗಳು ಕ�ಲವು ಉದ್ಹರಣ�ಗಳು ಮ್ತರಾ.

ಕ್ರ್ಆನ್ ಕ��ವಲ ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯನ್ನು ಮ್ತರಾ ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊ-
ಳಿಸಿದದುಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ, ಅದರಿಂದ ಜ್್ನದ ವಿವಿಧ ಪರಾಕ್ರಗಳು 
ಕೊಡ್ ಹ್ಟ್್ಟಕ�ೊಂಡಿತ್. ಅವ�ಲಲಿವೂ ಕ್ರ್ಆನ್ ಪರಾತಿಪ್ದಸ್ವ 
ಆಶಯದ ಆಳ ಮತ್್ತ ಹರವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್್ಟಗಿದ�ಯಂದ್ 
ತಿಳಿಯಲ್ ಸಹ್ಯಕವ್ಗಿದ�. 

ಇಲ್ಮಾಲ್ ಖಿರ್ಅತ್ (ಕ್ರ್ಆನ್ ಪ್ರ್ಯರ ಶ್ಸತ್ರ), ತಪಿಸಿ�ರ್ 
(ಕ್ರ್ಆನ್ ವ್್ಖ್್ನ) ಅಸ್್ಬಬ್ ನ್ನುಝೊಲ್ (ಅವತರರದ 
ಹನ�ನುಲ�), ನಹ್ವಾ (ವ್್ಕರರ), ಸವಾಫ್ಥಿ (ಪದರೊಪ ಶ್ಸತ್ರ), 
ಇಲ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಗಃ (ಅಲಂಕ್ರ ಶ್ಸತ್ರ), ಇಲ್ಮಾಲ್ಲಿಗಃ 
(ಭ್ಷ್ಶ್ಸತ್ರ), ಇಲ್ಮಾಲ್ ಅದಬ್ (ಸ್ಹತ್ ಜ್್ನ), ಇಲ್ಮಾಲ್ 
ಇಶಿ್ತಖ್ಖ್ (ಪದಗಳ ವು್ತ್ಪತಿ್ತ ಶ್ಸತ್ರ) ಇಲ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಆನ್ 
(ಕ್ರ್ಆನ್ ಜ್್ನ), ಇಲ್ಮಾಲ್ ಹದ�ಸ್ (ಹದ�ಸ್ ಜ್್ನ), ಫಿಕ್ಹ್ 
(ಕಮಥಿಶ್ಸತ್ರ), ಉಸೊಲ್ಲ್ ಫಿಕ್ಹ್ (ಕಮಥಿಶ್ಸತ್ರ ವಿಧ್ನ 
ತತವಾಗಳು) ಮೊದಲ್ದ ಜ್್ನಶ್ಖ�ಗಳು ಅವಿಭಥಿವಿಸಿ ಸವಾತಂತರಾ 
ಅಧ್ಯನ ಹ್ಗೊ ರಚನ�ಗಳಿಗ� ಪ�ರಾ�ರಕವ್ಯಿತ್. ಈ 
ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ಇಮ್ಮ್ ಸ್ಯೊರ್  ಯವರ್ ತಮಮಾ 

“ಅಲ್ಇತ್ಖಾನ್” ಎಂಬ ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ತ್ಂಬ್ ಗಂಭಿ�ರವ್ಗಿ 
ಚಚ್ಥಿಸಿದ್ದುರ�. 

ಅರಬಿ ಭ್ಷ� ಮತ್್ತ ಸ್ಹತ್ದ ಮ�ಲ� ಕ್ರ್ಆನ್ 
ಬಿ�ರಿದ ಪರಾಭ್ವ ಜಗತಿ್ತನ ಯ್ವ ಭ್ಷ�ಯ ಮ�ಲೊ ಆ 
ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಗರಾಂಥಗಳು ಬಿ�ರಿಲಲಿ ಎಂಬ್ದಕ�ಕೆ ಇತಿಹ್ಸ 
ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ�. ಕ್ರ್ಆನ್ ಹದನ್ಲ್ಕೆ ಶತಮ್ನಗಳ 
ನಂತರವೂ, ಅರಬಿ ಭ್ಷ� ಹ್ಗೊ ಸ್ಹತ್ದ ಉದ್ತ್ತ 
ಮ್ದರಿಯ್ಗಿ ವಿರ್ಜಮ್ನವ್ಗಿದ�. ಕ್ರ್ಆನಿನ ಯ್ವುದ�� 
ಪದ ಅಥವ್ ಪರಾಯ�ಗ ವ್್ವಹ್ರಿಕ ರಂಗದಂದ 
ಮರ�ಯ್ಗಿಲಲಿ. ಇಂದಗೊ ಕ್ರ್ಆನಿನ ಭ್ಷ� ಸ್ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದ 
ಅರಬಿ ಭ್ಷ�ಯ್ಗಿದ�. 


