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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಅಕ್ರಮಿಗಳೀರಎಚ್ಚರಿಕೆ!!!

ಇತ್ತೇಚೆಗೆyದ�ಕ�yಜಿಲೆಲಾಗೆ,yಮುಸಿಲಾಮ್yಸಮುದಾಯಕೆಕಾ,yಪ್ರತ್್ಯೇಕವಾಗಿyಸಲಫಿyಸಮ್ಹದyಮುಖಕೆಕಾyಕೆಸರೆರಚು-
ವಿಂತಹಾyಒಿಂದುyನೇಡyಪ್ರವತ್ಶನೆySKSMyಎಿಂಬyಸಿಂಘಟನೆಯyಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಿಂದyನಡೆಯಿತು�yತನನುy

ವಾಚಾಳಿತನದಿಿಂದyಆಗಾಗyವವಾದಗಳನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನುನುyಚಾಳಿಯಾಗಿyಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡಿರುವyಅವರುyಈy
ಸಲyಸಾಮಾಜಿಕyಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಾyಹರಿಯyಬಿಟಟಿyಧ್ವನಸುರುಳಿyಮುಸಿಲಾಮರyಮೇಲೆyವಷಕಾರುವyಮಾಧ್ಯಮ-
ಗಳಿಗೆyಭರ್ಶರಿyಆಹಾರವಾಯಿತು�yಸಲಫಿyಮಸಿೇದಿಯನುನುy‘ಗುಡಿ’yಎಿಂದ್,yಸಿತ್ೇಯರುyಸಿಂಪೂಣ್ಶyಪದಾ್ಶy
ಪಾಲ್ಸುವyಕ್ರಮವನುನುyಗೆೇಲ್yಮಾಡಿದyಇವರುyಸಾಲದಿಂಬಿಂತ್yಮಸಿೇದಿಗಳುyಭಯೇತಾಪಾದಕರನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸುವy
ಕೆೇಿಂದ್ರಗಳಿಂಬyಇಸಾಲಾಮಿನyರತು್ರಗಳyವಾದವನುನುyಪುಷ್ಟಿೇಕರಿಸುವಿಂತ್yಮಾತಾಡಿದ್ದರು�yಇಸಾಲಾಮಿನyಬೆ್ೇಧನೆಗಳು,y
ಸುಳಾಳಾರೆ್ೇಪyಹ್ರಿಸಿyಅಭಿಮಾನವನುನುyಘಾಸಿಗೆ್ಳಿಸುವyಕುರಿತಾದyತಾಕಿೇತುಗಳನ್ನು,yಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನುy
ಅವರುyತಳಿದುಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕಾಗಿದ�

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم:  ُه َعنْــُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ

ْلُه ِمنُْه اْلَيــْوَم َقْبَل َأْن َل  »َمْن َكاَنــْت َلُه َمْظَلَمٌة ِلَِخيِه ِمــْن ِعْرِضِه َأْو َشــْيٍء، َفْلَيَتَحلَّ

َيُكوَن ِدينَــاٌر َوَل ِدْرَهــٌم، إِْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصالٌِح ُأِخــَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظَلَمتِــِه، َوإِْن َلْم 

َتُكْن َلُه َحَســنَاٌت ُأِخَذ ِمْن َســيَِّئاِت َصاِحبِِه َفُحِمــَل َعَلْيِه«.

ಹಝ್ರತ್yಅಬ್yಹುರೆೈರ yವರದಿyಮಾಡಿರುವyಹದಿೇಸ್yಒಿಂದರಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y
“ಯಾರಾದರ್yಇನೆ್ನುಬ್ಬರyಅಭಿಮಾನಕೆಕಾyಅಥವಾyದೈಹಿಕವಾಗಿyದೌರ್ಶನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದರೆyಇಿಂದೇyಅವರೆ್ಿಂದಿಗೆy
ಕ್ಷಮಯಾಚಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಲ್�y ಏಕೆಿಂದರೆy ನಾಳy ದಿೇನಾರ್y ಆಗಲ್,y ದಿಹ್ಶಮ್y ಆಗಲ್y ಇಲಲಾದy ಅವಸಥೆಯಲ್ಲಾy
ಅವರೆೇನಾದರ್y ಸತಕಾಮ್ಶವೆಸಗಿದ್ದರೆy ಅದನೆನುೇy ಈy ದೌರ್ಶನ್ಯಕೆಕಾy ಬದಲಾಗಿy ಕಸಿದುಕೆ್ಳಳಾಲಾಗುವುದು�y
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ಒಿಂದ್ಮಮೆyಅವನyಬಳಿyಸತಕಾಮ್ಶಗಳಿಲಲಾದಿದ್ದರೆyಇವನಿಂದyದೌರ್ಶನ್ಯಕೆ್ಕಾಳಗಾದವನyದುಷಕಾಮ್ಶಗಳನುನುyಇವನy
ಖಾತ್ಗೆyದಾಖಲ್ಸಲಾಗುವುದು�”

ಅಕ್ರಮy ಮತು್ತy ದೌರ್ಶನ್ಯವುy ಒಿಂದುy ದ್ಡ್ಡy ಪಾಪವಾಗಿದ�y ಕುರ್ಆನ್y ಮತು್ತy ಹದಿೇಸ್ಗಳಲ್ಲಾy ಇದನುನುy
ನಷೇಧಿಸುವyಹಲವಾರುyಉಲೆಲಾೇಖಗಳನುನುyಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ�yಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆyಕಠಿಣyಶಿಕ್ಷೆಯyಕುರಿತುyಮುನೆನುಚ್ಚ-
ರಿಕೆಗಳನುನುyಅಕ್ರಮಕೆಕಾyಒಳಗಾದವನಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಸಹಾಯದyಕುರಿತುyಸುವಾತ್್ಶಗಳನುನುyನೇಡಲಾಗಿದ�yಸಹಿೇಹ್y
ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಾರುವyಒಿಂದುyವರದಿಯಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರು yಮಾಝ್yಬಿನ್yರಬಲ್ y
ರವರನುನುyಧಮ್ಶಪ್ರಚಾರಾಥ್ಶyಯಮನ್ಗೆyಕಳುಹಿಸುವyಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y

ِه ِحَجاٌب«. ِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم. َفإِنَّ َلْيَس َبْينََها َوَبْيَن اللَّ »اتَّ

“ಶ್ೇಷ್ತರyಶಾಪವನುನುyಭಯಪಡಿರಿ�yಏಕೆಿಂದರೆy(ಶ್ೇಷ್ತರ)yಶಾಪyಮತು್ತyಅಲಾಲಾಹನyನಡುವೆyಯಾವುದೇy
ಮರೆyಇರುವುದಿಲಲಾ�”

ಈyಹದಿೇಸಿನಿಂದyಅಕ್ರಮಿಗಳುyಮತು್ತyಅಕ್ರಮಕೆ್ಕಾಳಗಾದವರyಧಮ್ಶyಕುಲಗೆ್ೇತ್ರಗಳyಪರಿಗಣನೆyಇರುವುದಿಲಲಾy
ಎನುನುವುದುyಸಪಾಷಟಿವಾಗುತ್ತದ�yಮಾತ್ರವಲಲಾದ,yಇದ್ಿಂದುyಸಾವ್ಶತ್ರಕವಾದyಆದೇರವಾಗಿದು್ದyಅಕ್ರಮಿಗೆyಅವನುy
ಮಾಡುವyಅಕ್ರಮಕೆಕಾyಅನುಗುಣವಾಗಿyಕಠಿಣyಶಿಕ್ಷೆಯyಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಯ್yಅಕ್ರಮಕೆ್ಕಾಳಗಾದವರಿಗೆyಅವರy
ಪಾ್ರಥ್ಶನೆಯುyಪರಿಗಣಿಸಲಪಾಡುವyಸುವಾತ್್ಶಯ್yಇಲ್ಲಾyಕಿಂಡುಬರುತ್ತದ�yಆದ್ದರಿಿಂದyಅಕ್ರಮಕೆ್ಕಾಳಗಾದವರy
ಶಾಪಕೆಕಾyಈಡಾಗಬಾರದುyಮತು್ತyಆyಕುರಿತುyಭಯಪಡಬೆೇಕಾಗಿದ�

ಅಕ್ರಮ–ದೌರ್ಶನ್ಯyಎಸಗಿದರ್yನನಗೆೇನ್yನಷಟಿ–ಕೆೇಡುyಸಿಂಭವಸಲ್ಲಲಾವೆಿಂದುಕೆ್ಿಂಡುyಸಿಂತ್್ೇಷಪಡುವy
ಮನೆ್ೇಭಾವyಅವನನುನುyಇನನುಷುಟಿyಅಧಃಪತನyಮತು್ತyವನಾರದತ್ತyಕೆ್ಿಂಡೆ್ಯು್ಯತ್ತದ�yಇದರಿಿಂದyಅವನಲ್ಲಾy
ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯೇy ಇಲಲಾದಿಂತಾಗುತ್ತದ�y ಅಕ್ರಮ–ದೌರ್ಶನ್ಯಕೆಕಾy ಅಲಾಲಾಹುy ನರ್ಚಯಿಸಿರುವy ಶಿಕ್ಷೆy ಜಾರಿಯಾಗಲುy
ವಳಿಂಬವಾಯಿತ್ಿಂದರೆyಅದುyರದಾ್ದಗಿದyಎಿಂದುyತಳಿಯುವುದುyಮ್ಖ್ಶತನವಾಗಿದ�yಶಿಕ್ಷೆyತಕ್ಷಣyಜಾರಿ-
ಗೆ್ಳಿಸುವುದುyಅಥವಾyತಡವಾಗಿyಎರಗಿಸುವುದರyಹಿಿಂದyಅಲಾಲಾಹನyಯುಕಿ್ತyಮತು್ತyಜಾಣೆಮೆyಅಡಗಿರುತ್ತದ�y
ಕಲ್ೇಮುಲಾಲಾಹಿyಮ್ಸಾ yರವರುyಫಿರ್ಔನನyಅಕ್ರಮyಮತು್ತyದೌರ್ಶನ್ಯದಿಿಂದyಬೆೇಸತು್ತyಅವನyನಾರಕಾಕಾಗಿy
ಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyಮೊರೆಯಿಟಟಿರು�yಅಲಾಲಾಹನುyತಕ್ಷಣyಅದಕೆಕಾyಪ್ರತಕಿ್ರಯಿಸಲ್ಲಲಾ�yಆyಶಾಪದyಪರಿಣಾಮವುy40y
ವಷ್ಶಗಳyನಿಂತರyಪ್ರಕಟವಾಯಿತು�yಅಲಾಲಾಹುyಅಕ್ರಮಿಗಳನುನುyಶಿಕ್ಷಿಸಲುyಬಲೆyಬಿೇಸುವyಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾyಅವರy
ರಕ್ಷಣೆಗೆyಅವರyಯಾವುದೇyಮಿತ್ರರೆ್ೇ,yಸಿಂಬಿಂಧಿಕರೆ್ೇyಬರಲಾರರು�yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುವಿಂತ್:

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆy (ಸಹಾಯy ಮಾಡುವ)y ಮಿತ್ರರಾಗಲ್ೇ,y ಶಿಫಾರಸುಸುದಾರರಾಗಲ್ೇy ಇರಲಾರರು�”y
(ಸ್ರyಗಾಫಿರ್y18)

ಅಲಾಲಾಹನyಉರುಳಿನಿಂದyತಪ್ಪಾಸಿಕೆ್ಳಳಾಲುyಯಾರಿಗ್yಸಾಧ್ಯವಲಲಾ�yಸಹಿೇಹುಲ್yಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಾyಅಬು್ದಲಲಾyಬಿನ್y
ಉಮರ್ yರವರುyವರದಿyಮಾಡಿರುವyಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಕಿಯಾಮತ್ನyದಿನy
ಅಕ್ರಮವುyಗಾಢಾಿಂಧಕಾರವಾಗಿರುವುದು�”

30ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಸಫಬ

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್

ಸಫರ್y ತಿಂಗಳುy ಹಿರರಿy ವಷ್ಶದy ಹನೆನುರಡುy ತಿಂಗಳುಗಳ-
ಲ್ಲಾy ಎರಡನೆಯದು�y ಅದುy ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳy ನಿಂತರy

ಬರುತ್ತದ�y ಇದಕೆಕಾy ‘ಸಫರ್’y y(صفر) ಎಿಂದುy ಹಸರುy ಬರಲುy
ಕಾರಣyಈy ತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಮಕಾಕಾy ನವಾಸಿಗಳುyಮಕಾಕಾy ನಗರವನುನುy
‘ಇಸಾಫರ್’y(إصفار)yಮಾಡಿy(ಖಾಲ್yಬಿಟುಟಿ)yಯಾತ್್ರyಹ್ೇಗುತ್ತದ್ದy
ಕಾರಣದಿಿಂದyಎಿಂದುy ಕೆಲವುyವದಾ್ವಿಂಸರುyಅಭಿಪಾ್ರಯಪಡು-
ತಾ್ತರೆ�yಈyತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಅರಬಿಗಳುyವವಧyಗೆ್ೇತ್ರಗಳಿಂದಿಗೆyಯುದ್ಧy
ಮಾಡಿyಅವರyಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನುನುyದ್ೇಚಿyಅವರನುನುy‘ಸಿಫ್್ರ’y(ِصفر)y
ಮಾಡುತ್ತದ್ದy(ಬರಿದುyಮಾಡುತ್ತದ್ದ)yಕಾರಣದಿಿಂದyಇದಕೆಕಾy‘ಸಫರ್’y
ಎಿಂದುy ಹಸರುy ಬಿಂದಿದಯಿಂದುy ಇತರy ಕೆಲವುy ವದಾ್ವಿಂಸರುy
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಡುತಾ್ತರೆ�y[ಹಚಿ್ಚನyಮಾಹಿತಗೆyನೆ್ೇಡಿ:yಲ್ಸಾನುಲ್y
ಅರಬ್y4/462-463]

ಈರತೆಗಳರಂಗ್ಗೆರಜಾಹಿಲ್ೀಕಾಲದರಅರಬಿಗಳರನೆಬಿಕೆ:

ಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಜಾಹಿಲ್ೇಕಾಲದyಅರಬಿಗಳುyಎರಡುyಮಹಾy
ನಷ್ದ್ಧyಕೃತ್ಯಗಳನುನುyಮಾಡುತ್ತದ್ದರು�

1�y ಈy ತಿಂಗಳುy ಮತು್ತy ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳನುನುy ಪರಸಪಾರy
ಅದಲುyಬದಲುyಮಾಡುವುದು�

2�y ಈyತಿಂಗಳನುನುyಅರುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುವುದು�

ನಮಗೆಲಲಾರಿಗ್y ತಳಿದಿರುವಿಂತ್y ವಷ್ಶದಲ್ಲಾy ಹನೆನುರಡುy
ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ�y ಅವುಗಳಲ್ಲಾy ನಾಲುಕಾy ತಿಂಗಳುಗಳನುನುy ಅಲಾಲಾಹುy

ಪವತ್ರಗೆ್ಳಿಸಿದಾ್ದನೆ�y ದುಲ್ಕಅ್yದ,y ದುಲ್ಹಿರ್ಜ,y ಮುಹರ್ರಿಂy
ಮತು್ತyರರಬ್yಆyನಾಲುಕಾyತಿಂಗಳುಗಳು�yಈyನಾಲುಕಾyತಿಂಗಳುಗ-
ಳಲ್ಲಾyಯುದ್ಧy ಮಾಡುವುದನುನುy ಅಲಾಲಾಹುy ನಷ್ದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಿದಾ್ದನೆ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴾
“ಭ್ಮಾ್ಯಕಾರಗಳನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸಿದyದಿನದಿಿಂದyಅಲಾಲಾಹನyದಾಖಲೆ-
ಯಲ್ಲಾರುವyಪ್ರಕಾರyತಿಂಗಳುಗಳyಸಿಂಖ್್ಯyಹನೆನುರಡು�yಅವುಗಳಲ್ಲಾy
ನಾಲುಕಾy ಪವತ್ರy ತಿಂಗಳುಗಳು�y ಇದೇy ನೆೇರವಾದy ಧಮ್ಶ�y
ಆದುದರಿಿಂದyಆyತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಾyನೇವುyನಮೊಮೆಿಂದಿಗೆೇyಅಕ್ರಮವೆ-
ಸಗಬೆೇಡಿ�”y(ಅತೌ್ತಬy36)

ಈy ನಾಲುಕಾy ತಿಂಗಳುಗಳನುನುy ಅಜ್ಾನಕಾಲದy ಮುಶಿ್ರಕರ್y
ಪವತ್ರವೆಿಂದುy ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದ್ದರು�y ಆದರೆy ಅವರುy ಅವರy
ಇಷಟಿದಿಂತ್yಆyತಿಂಗಳುಗಳನುನುyಅದಲುyಬದಲುyಮಾಡುತ್ತದ್ದರು�y
ಅವರುy ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳನುನುy ಸಫರ್y ಆಗಿy ಮತು್ತy ಸಫರ್y
ತಿಂಗಳನುನುyಮುಹರ್ರಿಂyಆಗಿyಮಾಡುತ್ತದ್ದರು!
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಹಜ್್ಜy ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಾyಉಮ್ರy ನವ್ಶಹಿಸುವುದುyಅವರyನಿಂಬಿಕೆy
ಪ್ರಕಾರy ಅತದ್ಡ್ಡy ದುಷಕಾಮ್ಶವಾಗಿತು್ತ�y ಈy ಬಗೆಗೆy ಕೆಲವುy
ವರದಿಗಳನುನುyನೆ್ೇಡೆ್ೇಣ:y

1�y ಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyವರದಿ�yಅವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y

َكاُنوا َيــَرْوَن َأنَّ اْلُعْمَرَة فِي َأْشــُهِر اْلَحجِّ ِمْن َأْفَجِر 

َم َصَفًرا  اْلُفُجــوِر فِــي اْلَْرِض. َيْجَعُلوَن اْلُمَحــرَّ

َبــْر، َوَعَفا اْلََثْر، َواْنَســَلَخ  َوَيُقوُلــوَن إَِذا َبــَرَأ الدَّ

َصَفْر َحلَّــِت اْلُعْمَرُة لَِمــِن اْعَتَمْر.

“ಹಜ್್ಜy ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಾy ಉಮ್ರy ನವ್ಶಹಿಸುವುದುy ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾy
ಮಾಡುವyಅತದ್ಡ್ಡyದುಷಕಾಕೃತ್ಯವೆಿಂದುyಅವರುyಭಾವಸುತ್ತದ್ದರು�y
ಅವರುyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನುyಸಫರ್yತಿಂಗಳಾಗಿyಪರಿವತ್ಶಸು-
ತ್ತದ್ದರು�yಒಿಂಟೆಯyಬೆನನುನyಗಾಯಗಳುyಗುಣವಾಗಿ,[1]yಅವುಗಳy
ಗುರುತುyಮಾಯವಾಗಿ,[2]yಸಫರ್yತಿಂಗಳುyಕಳದರೆyಉಮ್ರyನವ್ಶ-
ಹಿಸುವುದುyಧಮ್ಶಸಮಮೆತವಾಗುವyಸಮಯವಾಯಿತುyಎಿಂದುy
ಅವರುyಹೇಳುತ್ತದ್ದರು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy1489,yಮುಸಿಲಾಿಂy1240)

ಇಬುನುಲ್yಅರಬಿ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

“ಎರಡನೆೇyವಷಯ:yಅವರುyನಸಿೇಅ್[3]yಮಾಡುತ್ತದ್ದyವಧಾನದy
ಬಗೆಗೆ�yಈyವಷಯದಲ್ಲಾyವದಾ್ವಿಂಸರಿಗೆyಮ್ರುyಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿವೆ�

ಒಿಂದನೆೇyಅಭಿಪಾ್ರಯ:yಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

َأنَّ ُجنَاَدَة ْبَن َعــْوِف ْبِن ُأّميََّة اْلِكنَانِــيَّ َكاَن ُيَوافِي 

اْلَمْوِســَم ُكلَّ َعاٍم، َفُينَــاِدي: َأَل إِنَّ َأَبــا ُثَماَمَة َل 

َل  ُيَعــاُب َوَل ُيَحــاُب، َأَل َوإِنَّ َصَفًرا اْلَعــاَم اْلَوَّ
1y ಅರಬಿಗಳುyಒಿಂಟೆಗಳyಮೇಲೆyಸಾಮಾನುಗಳನುನುyಹ್ರಿಸಿyತಾವೂyಅವುಗಳyಮೇಲೆyಕುಳಿತುyಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸಲುyಮಕಾಕಾyನಗರಕೆಕಾyಪ್ರಯಾಣyಮಾಡುತ್ತದ್ದರು�y
ಹಿೇಗೆyಅವರುyಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸಿyಮಕಾಕಾದಿಿಂದyಮರಳಿyಊರುyಸೇರುವyಹ್ತ್ತಗೆyಒಿಂಟೆಗಳyಬೆನುನುಗಳಲ್ಲಾyಸಾಮಾನುyಹ್ತು್ತyಗಾಯಗಳುyಮ್ಡುತ್ತದ್ದವು�

2y ಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸಿyಮರಳಿyಬರುವಾಗyದಾರಿಯಲ್ಲಾyಮ್ಡಿದyಹಜ್್ಜyಗುರುತುಗಳು�yಒಿಂಟೆಗಳyಬೆನುನುಗಳಲ್ಲಾದ್ದyಗಾಯದyಕಲೆಗಳುyಮಾಯವಾಗಿyಎಿಂದುyಕ್ಡy
ಇದನುನುyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾಗಿದ�

3y ನಸಿೇಅ್yಮಾಡುವುದುyಎಿಂದರೆyಪವತ್ರyತಿಂಗಳನುನುyಪವತ್ರವಲಲಾದyತಿಂಗಳಿನೆ್ಿಂದಿಗೆyಅದಲುyಬದಲುyಮಾಡುವುದು�
4y ಅಬ್yಸುಮಾಮyಎನುನುವುದುyರುನಾದyಇಬ್ನುyಔಫ್yಇಬ್ನುyಉಮಯ್ಯನyಇನೆ್ನುಿಂದುyಹಸರು�

ُمُه َعاًمــا َوُنِحلُّــُه َعاًمــا َوَكاُنوا َمَع  َحــَاٌل َفنَُحرِّ

َهــَواِزَن َوَغْطَفاَن َوَبنِي ُســَلْيٍم.

“ಕಿನಾನy ಗೆ್ೇತ್ರದy ರುನಾದy ಇಬ್ನುy ಔಫ್y ಇಬ್ನುy ಉಮಯ್ಯy
ಪ್ರತವಷ್ಶyಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸಲುyಬರುತ್ತದ್ದ�yಅಲ್ಲಾyಆತ,yಓyರನರೆೇ!y
ಕೆೇಳಿರಿ!y ಅಬ್y ಸುಮಾಮನ[4]y y ಮಾತುy ಖಿಂಡನಾಹ್ಶವೇy
ತರಸಕಾಕೃತವೇyಅಲಲಾ�yಓyರನರೆೇ!yಕೆೇಳಿರಿ!yಕಳದyವಷ್ಶyಸಫರ್y
ತಿಂಗಳುy ಪವತ್ರವಾಗಿರಲ್ಲಲಾ�y ನಾವುy ಆy ತಿಂಗಳನುನುy ಒಿಂದುy
ವಷ್ಶy ಪವತ್ರವನಾನುಗಿy ಮತು್ತy ಇನೆ್ನುಿಂದುy ವಷ್ಶy ಪವತ್ರವಲಲಾ-
ದಾ್ದಗಿy ಮಾಡುತ್್ತೇವೆy ಎಿಂದುy ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿy ಕ್ಗಿy ಹೇಳುತ್ತದ್ದ�y
ಅವರುy(ಕಿನಾನyಗೆ್ೇತ್ರದವರು)yಈyವಷಯದಲ್ಲಾyಹವಾಝಿನ್,y
ಗತ್ಫಾನ್yಮತು್ತyಬನ್yಸುಲೆೈಮ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರyಅಭಿಪಾ್ರಯ-
ವನೆನುೇyಹ್ಿಂದಿದ್ದರು�”

ಇನೆ್ನುಿಂದುyವರದಿಯಲ್ಲಾyಹಿೇಗಿದ:

ْرَنا َصَفًرا،  َم َوَأخَّ ْمنَا اْلُمَحــرَّ ا َقدَّ ُه َكاَن َيُقــوُل: إِنَّ َأنَّ

ْمنَا َصَفًرا  ُثــمَّ َيْأتِي اْلَعــاَم الثَّانِي َفَيُقــوُل: إِنَّــا َحرَّ

َم. اْلُمَحرَّ ْرَنا  َوَأخَّ

“ಅವನುyಹೇಳುತ್ತದ್ದ:yನಾವುyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನುyಮುಿಂದಕೆಕಾy
ತಿಂದುyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನುyಹಿಿಂದಕೆಕಾyತಳಿಳಾದ್ದೇವೆ�yಮುಿಂದಿನyವಷ್ಶy
ಆತyಹೇಳುತ್ತದ್ದ:y ನಾವುy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳನುನುyಮುಿಂದಕೆಕಾy ತಿಂದುy
ಅದನುನುyಪವತ್ರವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ�yಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನುy
ಹಿಿಂದಕೆಕಾyತಳಿಳಾದ್ದೇವೆ�”

ಎರಡನೆೇyಅಭಿಪಾ್ರಯ:yಪವತ್ರyತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆyಒಿಂದುyತಿಂಗಳನುನುy
ಹಚು್ಚyಸೇರಿಸುವುದು�yಕತಾದyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

َاَلــِة َفــَزاُدوا َصَفًرا فِي  َعِمــَد َقْوٌم ِمــْن َأْهِل الضَّ
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اْلَْشــُهِر اْلُحُرِم. َفَكاَن َيُقوُم َقاِئُمُهْم فِي اْلَمْوِســِم 

َم،  َمــِت اْلَعاَم اْلُمَحرَّ َفَيُقوُل: َأَل إِنَّ آلَِهَتُكْم َقْد َحرَّ

ُموَنــُه َذلَِك اْلَعاَم. ُثمَّ َيُقوُم فِــي اْلَعاِم اْلُمْقبِِل  َفُيَحرِّ

ُموَنُه  َمْت َصَفًرا َفُيَحرِّ َفَيُقــوُل: َأَل إِنَّ آلَِهَتُكْم َقْد َحرَّ

َفَراِن. َذلَِك اْلَعــاَم. َوَيُقوُلوَن الصَّ

“ಆyಪಥಭ್ರಷಟಿyರನರುyಪವತ್ರyತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನುy
ಸೇರಿಸುತ್ತದ್ದರು�y ಹಜ್್ಜನy ಸಮಯyಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬy ಎದು್ದy ನಿಂತುy
ಹೇಳುತ್ತದ್ದ:yಓyರನರೆೇ!yಕೆೇಳಿರಿ!yನಮಮೆyದೇವರುಗಳುyಈyವಷ್ಶy
ಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನುyಪವತ್ರವನಾನುಗಿyಮಾಡಿದಾ್ದರೆ�yಆಗyಅವರುy
ಆy ವಷ್ಶyಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳನುನುy ಪವತ್ರವೆಿಂದುy ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ-
ದ್ದರು�yನಿಂತರyಮುಿಂದಿನyವಷ್ಶyಆತyಎದು್ದyನಿಂತುyಹೇಳುತ್ತದ್ದ:yಓy
ರನರೆೇ!yಕೆೇಳಿರಿ!yನಮಮೆyದೇವರುಗಳುyಈyವಷ್ಶyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನುy
ಪವತ್ರವನಾನುಗಿyಮಾಡಿದಾ್ದರೆ�yಆಗyಅವರುyಆyವಷ್ಶyಮುಹರ್ರಿಂy
ತಿಂಗಳನುನುy ಪವತ್ರವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದ್ದರು�yಅವರುy ‘ಎರಡುy
ಸಫರ್yತಿಂಗಳುಗಳು’[5]yಎನುನುತ್ತದ್ದರು�”

ಇಬ್ನುyವಹ್್ಬyಮತು್ತyಇಬುನುಲ್yಕಾಸಿಮ್yಮಾಲ್ಕ್ ರಿಿಂದyಇದೇy
ರಿೇತyವರದಿyಮಾಡಿದಾ್ದರೆ�yಅವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

َكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليَّــِة َيْجَعُلوَنُه َصَفَرْيِن. َفِلَذلَِك َقاَل 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َل َصَفَر«. النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

“ಜಾಹಿಲ್ೇಕಾಲದy ರನರುy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳನುನುy ಎರಡುy ಸಫರ್y
ತಿಂಗಳುಗಳನಾನುಗಿyಮಾಡುತ್ತದ್ದರು�yಈyಕಾರಣದಿಿಂದಲೆೇyಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಹೇಳಿದರು:yಸಫರ್yಇಲಲಾ�”

ಅಶ್ಹಬ್yಕ್ಡyಇದೇyರಿೇತyವರದಿyಮಾಡಿದಾ್ದರೆ�

ಮ್ರನೆೇyಅಭಿಪಾ್ರಯ:yಹರ್ಜನುನುyಬದಲಾಯಿಸುವುದು�y“ಪವತ್ರy
ತಿಂಗಳುಗಳನುನುyಅದಲುyಬದಲುyಮಾಡುವುದುyಸತ್ಯನಷೇಧದಲ್ಲಾ-
ರುವyಹಚು್ಚವರಿಯಾಗಿದ”y(ಕುರ್ಆನ್y9:37)yಎಿಂಬyಅಲಾಲಾಹನy
ವಚನವನುನುyವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡುತಾ್ತyಮುಜಾಹಿದ್yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

5y ಅಿಂದರೆyಅವರುyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನುy‘ಸಫರ್yಅಲ್yಅವ್ವಲ್’yಮತು್ತyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನುy‘ಸಫರ್yಅಲ್yಆಖರ್’yಎಿಂದುyಕರೆಯುತ್ತದ್ದರು�

وا فِي  ــِة َعاَمْيِن، ُثــمَّ َحجُّ ــوا فِــي ِذي اْلِحجَّ َحجُّ

ــوا فِي َصَفــٍر َعاَمْيِن،  ِم َعاَمْيــِن، ُثمَّ َحجُّ اْلُمَحــرَّ

ــوَن فِــي ُكلِّ َســنٍَة فِي ُكلِّ َشــْهٍر  َفَكاُنــوا َيُحجُّ

ــُة َأبِي َبْكــٍر فِي ِذي  َعاَمْيــِن َحتَّى َواَفَقــْت َحجَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اْلَقْعــَدِة، ُثمَّ َحــجَّ النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ

ُه  ــِة، َفَذلَِك َقــْوُل النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ فِــي ِذي اْلِحجَّ

ِحيِح فِــي ُخْطَبتِِه:  َم فِي اْلَحِديِث الصَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ُه  َمــاَن َقــِد اْســَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوم َخَلــَق اللَّ »إِنَّ الزَّ

ــَماَواِت َواْلَْرَض«. السَّ

“ಅವರುyಎರಡುyವಷ್ಶyದುಲ್ಹಿರ್ಜyತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿ-
ಸುತ್ತದ್ದರು�yನಿಂತರyಎರಡುyವಷ್ಶyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಹಜ್್ಜy
ನವ್ಶಹಿಸುತ್ತದ್ದರು�y ನಿಂತರy ಎರಡುy ವಷ್ಶy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳಲ್ಲಾy
ಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸುತ್ತದ್ದರು�yಅವರುyಪ್ರತyಎರಡುyವಷ್ಶಗಳಿಗೆ್-
ಮಮೆy ಒಿಂದ್ಿಂದುy ತಿಂಗಳಲ್ಲಾy ಹಜ್್ಜy ನವ್ಶಹಿಸುತ್ತದ್ದರು�y ಹಿೇಗೆy
ಅಬ್yಬಕ್್ರ yದುಲ್ಕಅ್yದyತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಹಜ್್ಜyನವ್ಶಹಿಸಿದರು�y
ಆದರೆyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyದುಲ್ಹಿರ್ಜyತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಹಜ್್ಜyನವ್ಶ-
ಹಿಸಿದರು�y ಈy ಕಾರಣದಿಿಂದಲೆೇy ಅಧಿಕೃತy ಹದಿೇಸ್ಿಂದರಲ್ಲಾy
ವರದಿಯಾದಿಂತ್yಹರ್ಜತುಲ್yವದಾಅ್yನyಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ

y ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಅಲಾಲಾಹುy ಭ್ಮಾ್ಯಕಾರಗಳನುನುy
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದy ದಿನದಿಿಂದಲ್y ಕಾಲವುy ಅದರy ನೆೈರy ರ್ಪದಲೆಲಾೇy
ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತದ�”yಇದನುನುyಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yಮತ್ತತರರುy
ವರದಿyಮಾಡಿದಾ್ದರೆ�y

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:

َها النَّاُس، اْســَمُعوا َقْولِي، َفإِنِّي َل َأْدِري َلَعلِّي  »َأيُّ

َها  َل َأْلَقاُكْم َبْعــَد َيْوِمي َهَذا فِي َهــَذا اْلَمْوِقِف. َأيُّ

ـاُس، إِنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َحــَراٌم إَِلى َيْوِم  النَـّ



08

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ُكــْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، فِي َشــْهِرُكْم  َتْلَقْوَن َربَّ

ُكْم  َهــَذا ، فِي َبَلِدُكــْم َهــَذا. َوإِنَُّكْم َســَتْلَقْوَن َربَّ

َفَيْســَأُلُكْم َعــْن َأْعَمالُِكْم. َوَقْد َبلَّْغــُت. َفَمْن َكاَن 

َها إَِلى َمــِن اْئَتَمنَُه َعَلْيَها. َوإِنَّ ُكلَّ  ِعنَْدُه َأَماَنٌة َفْلُيَؤدِّ

ِرًبا َمْوُضوٌع، َوَلُكــْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم، َل َتْظِلُموَن 

َوَل ُتْظَلُموَن. َقَضى اللَّــُه َأْن َل ِرًبا، َوإِنَّ ِرَبا َعبَّاِس 

ْبــِن َعْبِد اْلُمطَِّلــِب َمْوُضوٌع ُكلُّــُه، َوإِنَّ ُكلَّ َدٍم فِي 

َل ِدَماِئُكْم َأَضُع َدَم اْبِن  اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضــوٌع، َوإِنَّ َأوَّ

َربِيَعَة ْبــِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبــِد اْلُمطَِّلِب.«

“ಓyರನರೆೇ!yನನನುyಮಾತನುನುyಕೆೇಳಿರಿ�yಬಹುರಃyಈyವಷ್ಶದyಬಳಿಕy
ನಾನುyನಮಮೆನುನುyಈyಸಥೆಳದಲ್ಲಾyಭೇಟ್ಯಾಗುವyಸಾಧ್ಯತ್ಯಿಲಲಾ�yಓy
ರನರೆೇ!yಈyದಿನವುyಪವತ್ರವಾಗಿರುವಿಂತ್,yಈyತಿಂಗಳುyಪವತ್ರ-
ವಾಗಿರುವಿಂತ್yಮತು್ತyಈy ನಗರyಪವತ್ರವಾಗಿರುವಿಂತ್y ನಮಮೆಲ್ಲಾy
ಪ್ರತಯಬ್ಬರy ರಕ್ತy ಮತು್ತy ಸ್ತು್ತy ಇನೆ್ನುಬ್ಬರಿಗೆy ಪವತ್ರವಾ-
ಗಿದ�yನೇವುyನಮಮೆyರಬ್ಬನುನುyಭೇಟ್ಯಾಗುವyತನಕyನೇವದನುನುy
ಪವತ್ರವೆಿಂದೇyಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು�yನೇವುyನಮಮೆyರಬ್ಬನುನುyಖಿಂಡಿತy
ಭೇಟ್ಯಾಗುವರಿ�y ಆಗy ಅವನುy ನೇವುy ಮಾಡಿದy ಕಮ್ಶಗಳy
ಬಗೆಗೆyವಚಾರಣೆyಮಾಡುವನು�yನಾನುyನಮಗೆyಈyಸಿಂದೇರವನುನುy
ತಲುಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ�y

ನಮಮೆಲ್ಲಾyಒಬ್ಬರಿಗೆyಇನೆ್ನುಬ್ಬರುyನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದyಏನಾದರ್yಒಪ್ಪಾ-
ಸಿದ್ದರೆyಮೊೇಸyಮಾಡದyಅದನುನುyಅವರಿಗೆyಮರಳಿyಕೆ್ಡಬೆೇಕು�y
ಎಲಲಾy ಬಡಿ್ಡಗಳನ್ನುy ನಾನುy ನನನುy ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಾy ಹ್ಸಕಿy
ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ�yನೇವುyಕೆ್ಟಟಿyಸಾಲದyಹಣyನಮಮೆದು�y(ಅದನುನುyಕೆೇಳಿy
ಪಡೆಯಿರಿ�)y ನೇವುy ಸಾಲಗಾರರಿಗೆy ಅನಾ್ಯಯyಮಾಡಬಾರದು�y
ಅವರಿಿಂದy ನಮಗ್y ಅನಾ್ಯಯವಾಗಬಾರದು�y ಯಾವುದೇy
ಬಡಿ್ಡy ಇರಬಾರದಿಂದುyಅಲಾಲಾಹುyವಧಿಸಿದಾ್ದನೆ�yಅಬಾ್ಬಸ್yಇಬ್ನುy
ಅಬು್ದಲ್yಮುತ್ತಲ್ಬರಿಗೆyಬರಬೆೇಕಾದyಎಲಲಾyಬಡಿ್ಡಯನ್ನುyನಾನುy
ನನನುyಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಾyಹ್ಸಕಿyಹಾಕಿದ್ದೇನೆ�y

ಅಜ್ಾನಕಾಲದy ಸೇಡುಗಳನೆನುಲಾಲಾy ನಾನ್y ನನನುy ಪಾದದಡಿಯ-
ಲ್ಲಾyಹ್ಸಕಿyಹಾಕಿದ್ದೇನೆ�yಇಬ್ನುyರಬಿೇಅyಇಬುನುಲ್yಹಾರಿಸ್yಇಬ್ನುy

ಅಬು್ದಲ್y ಮುತ್ತಲ್ಬರy ಸೇಡನುನುy ನಾನುy ಮೊದಲ್ಗೆy ಹ್ಸಕಿy
ಹಾಕುತ್ತದ್ದೇನೆ�”yಅವರುyಬನ್yಲೆೈಸ್yಗೆ್ೇತ್ರದಲ್ಲಾyಮೊಲೆಹಾಲುy
ಕುಡಿಯುವyಶಿರುವಾಗಿದಾ್ದಗyಹುದೈಲ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರುyಅವರನುನುy
ಕೆ್ಿಂದಿದ್ದರು�yಜಾಹಿಲ್ೇyಕಾಲದyಸೇಡುyಮೊಟಟಿಮೊದಲುyಆರಿಂಭ-
ವಾದದು್ದyಇಲ್ಲಾಿಂದ�yನಿಂತರyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:

ــْيَطاَن َقــْد َيِئَس  ـاُس، َفإِنَّ الشَّ َها النَـّ ا َبْعــُد، َأيُّ َأمَّ

ـُه إِْن ُيَطْع فِيَما ِســَوى  َأْن ُيْعَبــَد بَِأْرِضُكْم، َوَلِكنَـّ

ــُروَن ِمْن َأْعَمالُِكْم َفَقــْد َرِضَي بِِه.  ا ُتَحقِّ َذلَِك ِممَّ

ـاُس َعَلى ِدينُِكْم. َوإِنَّ النَِّســيَئ  َها النَـّ َفاْحَذُروُه َأيُّ

ِذيَن َكَفــُروا... َوإِنَّ  ِزَياَدٌة فِــي اْلُكْفِر ُيِضلُّ بِــِه الَّ

ــَماَواِت  َمــاَن َقِد اْســَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخَلَق السَّ الزَّ

ِه اْثنَا َعَشــَر  ــُهوِر ِعنَْد اللَّ َة الشُّ َواْلَْرَض، َوإِنَّ ِعدَّ

َشــْهًرا ، ِمنَْهــا َأْرَبَعــٌة ُحــُرٌم: َثــَاٌث ُمَتَوالَِياٌت، 

ــِذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشــْعَباَن«. َوَرَجــُب ُمَضَر الَّ

“ಮುಿಂದುವರಿದುy ಹೇಳುವುದೇನೆಿಂದರೆ,y ಓy ರನರೆೇ!y ನೇವನುನುy
ನಮಮೆy ನಾಡಿನಲ್ಲಾy ಶೈತಾನನನುನುy ಆರಾಧಿಸಲಾರಿರಿy ಎಿಂದುy
ಶೈತಾನನಗೆyನರಾಶಯಾಗಿyಬಿಟ್ಟಿದ�yಆದರೆyನೇವುyತುಚ್ಛವೆಿಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸುವy ಆರಾಧನೆಯಲಲಾದy ಇತರy ವಷಯಗಳಲ್ಲಾy ನೇವುy
ಅವನನುನುy ಅನುಸರಿಸಿದರೆy ಅವನುy ಸಿಂತೃಪ್ತನಾಗುತಾ್ತನೆ�y
ಆದುದರಿಿಂದyಓyರನರೆೇ!yನಮಮೆyಧಮ್ಶದyವಷಯದಲ್ಲಾyಅವನy
ಬಗೆಗೆyಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಿ�yಪವತ್ರyತಿಂಗಳುಗಳನುನುyಅದಲುyಬದಲುy
ಮಾಡುವುದುyಸತ್ಯನಷೇಧದಲ್ಲಾರುವyಹಚು್ಚವರಿಯಾಗಿದ�yಅದರy
ಮ್ಲಕyಅವನುyಸತ್ಯನಷೇಧಿಗಳನುನುyಪಥಭ್ರಷಟಿಗೆ್ಳಿಸುತಾ್ತನೆ���y
ಅಲಾಲಾಹುy ಭ್ಮಾ್ಯಕಾರಗಳನುನುy ಸೃಷ್ಟಿಸಿದy ದಿನದಿಿಂದಲ್y
ಕಾಲವುy ಅದರy ನೆೈರy ರ್ಪದಲೆಲಾೇy ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತದ�y
ಅಲಾಲಾಹನyಪ್ರಕಾರyತಿಂಗಳುಗಳyಸಿಂಖ್್ಯyಹನೆನುರಡು�yಅವುಗಳಲ್ಲಾy
ನಾಲುಕಾy ಪವತ್ರy ತಿಂಗಳುಗಳು�y ಮ್ರುy ಒಿಂದರy ನಿಂತರy
ಒಿಂದರಿಂತ್yಬರುವy ತಿಂಗಳುಗಳು�y ನಾಲಕಾನೆಯದುyರುಮಾದಾy
ಮತು್ತy ರಅ್yಬಾನ್y ತಿಂಗಳುಗಳy ಮಧ್್ಯy ಬರುವy ಮುದರ್y
ಗೆ್ೇತ್ರದವರyರರಬ್yತಿಂಗಳು�”y
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ನಿಂತರy ಅವರುy ಪೂಣ್ಶy ಹದಿೇಸನುನುy ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದಾ್ದರೆ�”yy
(ಅಹಾಕಾಮುಲ್yಕುರ್ಆನ್y2/503-504)

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,yಸಫರ್yತಿಂಗಳುyಅರುಭyಎನುನುವyನಿಂಬಿಕೆyಜಾಹಿ-
ಲ್ೇಕಾಲದಲ್ಲಾyವಾ್ಯಪಕವಾಗಿತು್ತ�yಇಿಂದ್yಕ್ಡyಕೆಲವುyಮುಸಿಲಾಮರುy
ಈyತಿಂಗಳನುನುyಅರುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತರೆ�yಅಬ್ಹುರೆೈರಾ
yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:

»َل َعْدَوى َوَل طَِيَرَة َوَل َهاَمــَة َوَل َصَفَر َوفِرَّ ِمَن 

اْلَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اْلََســِد«.

“ಅದಾ್ವ,[6]y ತಯರ,[7]y ಹಾಮ,[8]y ಸಫರ್y ಮುಿಂತಾದy
ಯಾವುದ್y ಇಲಲಾ�y ಆದರೆy ನೇವುy ಕುಷ್ಠರೆ್ೇಗವನುನುy ಕಿಂಡರೆy
ಸಿಿಂಹವನುನುyಕಿಂಡುyಓಡುವಿಂತ್yಓಡಿyಪಾರಾಗಿ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
5387,yಮುಸಿಲಾಿಂy2220)

ಶೈಖ್yಉಸೈಮಿೇನ್ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

“ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದy‘ಸಫರ್’yಎಿಂಬyರಬ್ದವನುನುyಹಲವುy
ವಧಗಳಲ್ಲಾyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾಗಿದ�

1�y ಅದುyಸಫರ್yತಿಂಗಳು�yಜಾಹಿಲ್ೇಕಾಲದyಅರಬಿಗಳುyಅದನುನುy
ಅರುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು�

2�y ಅದುy ಒಿಂಟೆಗಳಲ್ಲಾy ಕಿಂಡುಬರುವy ಒಿಂದುy ಬಗೆಯy
ಕಾಯಿಲೆ�y ಇದುy ಒಿಂದುy ಒಿಂಟೆಯಿಿಂದy ಇನೆ್ನುಿಂದಕೆಕಾy
ಹರಡುತ್ತದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದy‘ಸಫರ್’yಎಿಂಬy
ರಬ್ದದyನರವಾದyಅಥ್ಶyಇದೇyಆಗಿದ್ದರೆyಅದುy‘ಅದಾ್ವ’ದಲ್ಲಾy
ಒಳಪಡುತ್ತದ�y ಬಹುರಃy ಅದಕೆಕಾy ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ್y ನೇಡಲುy
ಅದನುನುyಪುನಃyಹೇಳಿರಬೆೇಕು�

3�y ಅದುyಸಫರ್yತಿಂಗಳು�yಜಾಹಿಲ್ೇಕಾಲದyಅರಬಿಗಳುyಇದನುನುy
ಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳಿಂದಿಗೆyಅದಲುyಬದಲುyಮಾಡಿ,yಒಿಂದುy
ವಷ್ಶy ಇದನುನುy ಪವತ್ರವೆಿಂದುy ಮತು್ತy ಇನೆ್ನುಿಂದುy ವಷ್ಶy

6y ರೆ್ೇಗyಒಿಂದುyಜಿೇವಯಿಿಂದyಮತ್್್ತಿಂದುyಜಿೇವಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಅಪಪಾಣೆಯಿಲಲಾದyಹರಡುತ್ತದyಎಿಂಬyನಿಂಬಿಕೆ�
7y ಹಕಿಕಾಯನುನುyಹಾರಿಸಿyಅದುyಬಲಭಾಗಕೆಕಾyಹಾರಿದರೆyಒಳಿತ್ಿಂದ್yಎಡಭಾಗಕೆಕಾyಹಾರಿದರೆyಕೆಡುಕೆಿಂದ್yನಿಂಬುವುದು�
8y ಕೆ್ಲೆಯಾದyವ್ಯಕಿ್ತಯyಪರವಾಗಿyಸೇಡುyತೇರಿಸದಿದ್ದರೆyಗೆ್ೇರಿಯಲ್ಲಾyಆತನಗೆy‘ಹಾಮ’yಎಿಂಬyಹುಳyಕಿರುಕುಳyನೇಡುತ್ತದಯಿಂದುyಅವರುyನಿಂಬುತ್ತದ್ದyಒಿಂದುy
ಹುಳದyಹಸರು�yಅಥವಾyಅವರyನಿಂಬಿಕೆಯyಪ್ರಕಾರyಹಕಿಕಾಯಾಗಿyಮಾಪ್ಶಟುಟಿyಹಾರಲಾಗದyಚಡಪಡಿಸುವyಆತನyಮ್ಳಗಳು�

ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳನುನುy ಪವತ್ರವೆಿಂದುy ಕರೆಯುತ್ತದು್ದದನುನುy
ಇಲ್ಲಾyಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು�y

ಆದರೆyಪ್ರಬಲyಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಇಲ್ಲಾyಉದ್ದೇಶಿಸಿದು್ದyಮೊದಲನೆy
ಅಭಿಪಾ್ರಯ�yಅಿಂದರೆyಜಾಹಿಲ್ೇಕಾಲದyಅರಬಿಗಳುyಅರುಭವೆಿಂದುy
ನಿಂಬುತ್ತದ್ದyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳyನಿಂತರyಬರುವyಸಫರ್yತಿಂಗಳು�

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಾyಕಾಲಗಳುyಅಲಾಲಾಹನ yವಧಿನಣ್ಶಯದyಮೇಲೆy
ಯಾವುದೇyಪ್ರಭಾವyಬಿೇರವುದಿಲಲಾ�yಎಲಲಾyಕಾಲಗಳೂyಒಿಂದೇyರಿೇತ�y
ಅಲಾಲಾಹುyನಣ್ಶಯಿಸಿದyಒಳಿತುyಮತು್ತyಕೆಡುಕುyಎಲಲಾyಕಾಲಗಳಲ್ಲಾy
ಒಿಂದೇyರಿೇತಯಾಗಿರುತ್ತವೆ�

ಕೆಲವುy ರನರುy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳy 25ನೆೇy ದಿನದ್ಳಗೆy ತಮಮೆy
ಕೆಲಸyಕಾಯ್ಶಗಳನೆನುಲಲಾyಮುಗಿಸುತಾ್ತರೆ�yಕಾರಣyಅವರyನಿಂಬಿಕೆy
ಪ್ರಕಾರyಸಫರ್y25yಆಗುವಾಗyಒಳಿತನyಕಾಲyಮುಗಿಯುತ್ತದ�y
ಇವರyಈyನಿಂಬಿಕೆyಇನೆ್ನುಿಂದುyರಿೇತಯyಬಿದ್ಅತ್!yವಾಸ್ತವದ-
ಲ್ಲಾyಸಫರ್yತಿಂಗಳುyಒಳಿತಗೆ್ೇ,yಕೆಡುಕಿಗೆ್ೇyಇರುವyಕಾಲವಲಲಾ�y
ಗ್ಬೆy ಕ್ಗುವುದುy ಕೆೇಳಿದರೆ,y “ಇನ್y ಶಾy ಅಲಾಲಾಹ್,y ನಮಗೆy
ರುಭವಾಗುತ್ತದ!”yಎಿಂದುyಹೇಳುವುದನುನುyಪೂವ್ಶಕyಸರ್ಜನರುy
ವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ್ದರು�yಕಾರಣ,yಗ್ಬೆಯyಕ್ಗುyಒಳಿತು–ಕೆಡುಕು-
ಗಳನುನುyನಣ್ಶಯಿಸುವyಕ್ಗಲಲಾ�yಅದುyಇತರೆಲಲಾyಹಕಿಕಾಗಳಿಂತ್ಯೇy
ಇರುವyಕ್ಗುyಮಾತ್ರ�

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ವರೆ್ೇಧಿಸಿದy ಈy ನಾಲುಕಾy ವಷಯಗಳುy
(ಅಿಂದರೆy ಅದಾ್ವ,y ತಯರ,y ಹಾಮy ಮತು್ತy ಸಫರ್)y ಅಲಾಲಾಹ-
ನಲ್ಲಾy ಭರವಸಯಿಟುಟಿy ಪ್ರಬಲy ನಧಾ್ಶರy ಕೆೈಗೆ್ಳಳಾಬೆೇಕುy ಮತು್ತy
ಯಾವುದೇyಸಿಂಕಷಟಿyಎದುರಾಗುವಾಗyಎದಗುಿಂದಬಾರದುyಎಿಂದುy
ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ�yಈyನಾಲುಕಾyವಷಯಗಳyಬಗೆಗೆyಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿyಚಿಿಂತಸಿದರೆy
ಅವುyಈyಎರಡುyಸಿಥೆತಗಳಲ್ಲಾyಒಿಂದನುನುyಅನವಾಯ್ಶಗೆ್ಳಿಸುತ್ತದ:

1�y ಈyಮ್ಢನಿಂಬಿಕೆಗಳyಪ್ರಕಾರyಕೆಲಸyಮುಿಂದುವರಿಸುವುದುy
ಅಥವಾyಸಥೆಗಿತಗೆ್ಳಿಸುವುದು�yಅಿಂದರೆyಉದಾಹರಣೆಗೆyಹಕಿಕಾy
ಬಲಭಾಗಕೆಕಾyಹಾರಿದರೆyಕೆಲಸವನುನುyಮುಿಂದುವರಿಸುವುದುy
ಮತು್ತyಎಡಭಾಗಕೆಕಾyಹಾರಿದರೆyಸಥೆಗಿತಗೆ್ಳಿಸುವುದುyಇತಾ್ಯದಿ�y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಹಿೇಗೆyಮಾಡುವವರುyಯಾವುದೇyವಾಸ್ತವಾಿಂರವಲಲಾದyಆy
ಮ್ಢನಿಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆyತಮಮೆyಕಮ್ಶಗಳನುನುyಜ್್ೇಡಿಸುತ್ತದಾ್ದರೆ�

2�y ಈyಮ್ಢನಿಂಬಿಕೆಗಳyಕಡೆಗೆyಗಮನಹರಿಸದyಕೆಲಸವನುನುy
ಮುಿಂದುವರಿಸದಿರುವುದು�yಆದರೆyಕೆಲಸyಮುಿಂದುವರಿಸು-
ವಾಗyಮನಸಿಸುನಲ್ಲಾyಒಿಂದುyಸಣ್ಣyದುಗುಡyಅಥವಾyಚಿಂಚಲವ-
ರುವುದು�yಈyಸಿಥೆತyಮೊದಲನೆೇyಸಿಥೆತಗಿಿಂತyಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರ್y
ಈyಮ್ಢನಿಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆyಕಿವಗೆ್ಡದyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyಭರವಸ-
ಯಿಡುವುದುyಅತು್ಯತ್ತಮ�

ಇಲ್ಲಾyಈyನಾಲುಕಾyವಷಯಗಳನುನುy(ಅಿಂದರೆyಅದಾ್ವ,yತಯರ,yಹಾಮy
ಮತು್ತyಸಫರ್)yಇಲಲಾyಎಿಂದುyಹೇಳಿರುವುದುyಅವುyಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್ಲಾಲಲಾy
ಎಿಂಬyಅಥ್ಶದಲಲಾಲಲಾ�yಅವುyಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್ಲಾವೆ�yಆದರೆyಇಲ್ಲಾyಇಲಲಾyಎಿಂದುy
ಹೇಳಿರುವುದುyಅವುಗಳyಪ್ರಭಾವವನಾನುಗಿದ�yಕಾರಣ,yಪ್ರಭಾವy
ಬಿೇರುವವನುyಅಲಾಲಾಹುyಮಾತ್ರ�”y(ಮರ್ಮೆಅ್yಫತಾವಾyಇಬ್ನುy
ಉಸೈಮಿೇನ್y2/113-115)

ಈರತೆಗಳಲ್ಲಿರಮುಸ್ಲಿಮರುರಮಾಡುವರಕೆಲವುರಬಿದ್ಅತ್ಗಳು:

ಪ್ರಶನು:y ನಮಮೆy ಊರಿನy ಕೆಲವುy ಉಲಮಾಗಳುy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y
ಸಫರ್y ತಿಂಗಳy ಕೆ್ನೆಯy ಬುಧವಾರy ದುಹಾy ನಮಾಝ್ನy
ಸಮಯದಲ್ಲಾyನಾಲುಕಾyರಕ್ಅತ್ಗಳyಒಿಂದುyಪ್ರತ್್ಯೇಕyನಮಾಝ್y
ನವ್ಶಹಿಸಬೆೇಕು�y ಅದರy ಪ್ರತy ರಕ್ಅತ್ನಲ್ಲಾy ಫಾತಹy ಮತು್ತy
ಸ್ರyಕೌಸರನುನುy17yಬಾರಿ,yಸ್ರyಇಖಾಲಾಸನುನುy15yಬಾರಿyಮತು್ತy
ಮುಅವ್ವದತ್ೈನ್yಒಿಂದ್ಿಂದುyಬಾರಿyಪಾರಾಯಣyಮಾಡಬೆೇಕು�y
ಇದನುನುy ಪ್ರತy ರಕ್ಅತ್ನಲ್ಲಾy ಪುನರಾವತ್ಶಸಬೆೇಕು�y ನಿಂತರy
ಸಲಾಮ್yಹೇಳಬೆೇಕು�y

ಸಲಾಮ್yಹೇಳಿದyಬಳಿಕy“ವಲಾಲಾಹುyಗಾಲ್ಬುನ್yಅಲಾyಅಮಿ್ರಹಿೇy
ವಲಾಕಿನನುyಅಕಸುರನಾನುಸಿyಲಾyಯಅ್yಲಮ್ನ್”yಎಿಂಬyಆಯತ್ತನುನುy
360y ಬಾರಿy ಪಾರಾಯಣyಮಾಡಬೆೇಕು�y ನಿಂತರy ಜೌಹರುಲ್y
ಕಮಾಲನುನುy 3y ಬಾರಿy ಪಾರಾಯಣy ಮಾಡಬೆೇಕು�y ನಿಂತರy
“ಸುಬ್ಹಾನy ರಬಿ್ಬಕy ರಬಿ್ಬಲ್y ಇಝ್ಝತy ಅಮಾಮೆy ಯಸಿಫೂನ್�y
ವಸಲಾಮುನ್y ಅಲಲ್y ಮುಸ್ಶಲ್ೇನ್�y ವಲ್ಹಿಂದುy ಲ್ಲಾಲಾಹಿy
ರಬಿ್ಬಲ್yಆಲಮಿೇನ್”yಎಿಂದುyಹೇಳಿyಕೆ್ನೆಗೆ್ಳಿಸಬೆೇಕು�yನಿಂತರy
ಬಡವರಿಗೆyರೆ್ಟ್ಟಿಯನುನುyದಾನyಮಾಡಬೆೇಕು�y

ಇದರyಉದ್ದೇರyಸಫರ್yತಿಂಗಳyಕೆ್ನೆಯyಬುಧವಾರyಸಿಂಭವಸುವy
ಅನಾಹುತಗಳನುನುyತಪ್ಪಾಸುವುದು�

ಪ್ರತವಷ್ಶy3,20,000yಅನಾಹುತಗಳುyಸಿಂಭವಸುತ್ತವೆಯಿಂದುy
ಅವರುy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ�y ಅವೆಲಲಾವೂy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳy ಕೆ್ನೆಯy
ಬುಧವಾರದಲ್ಲಾy ಸಿಂಭವಸುತ್ತವೆಯಿಂತ್�y ಆy ದಿನy ವಷ್ಶದಲೆಲಾೇy
ಅತಪ್ರಯಾಸಕರyದಿನವಿಂತ್�yಈyನಮಾಝನುನುyyಮೇಲೆyಹೇಳಿದy
ರ್ಪದಲ್ಲಾy ನವ್ಶಹಿಸಿದರೆy ಅಲಾಲಾಹುy ಅವನy ದಯಯಿಿಂದy ಆy
ದಿನy ಸಿಂಭವಸುವy ಆy ಎಲಾಲಾy ಅನಾಹುತಗಳನುನುy ನವಾರಿಸು-
ತಾ್ತನಿಂತ್�yಇದುyನರವೆೇ?

ಉತ್ತರ:y ಸವ್ಶಸು್ತತy ಅಲಾಲಾಹನಗೆyಮಿೇಸಲು�y ಅವನy ರಸ್ಲರy
ಮೇಲೆy ಸಲಾತ್yಮತು್ತy ಸಲಾಮ್y ಇರಲ್�y ಪ್ರಶನುಯಲ್ಲಾy ಹೇಳಿದy
ಈy ನಮಾಝ್ಗೆy ಕುರ್ಆನ್yಅಥವಾy ಸುನನುತ್ತನಲ್ಲಾyಯಾವುದೇy
ಆಧಾರವನುನುyನಾವುyಕಿಂಡಿಲಲಾ�yಈyಸಮುದಾಯದyಪೂವ್ಶಕರಲ್ಲಾy
ಯಾರಾದರ್yಈyನಮಾಝ್yನವ್ಶಹಿಸಿದಾ್ದಗಿyನಮಮೆyಗಮನಕೆಕಾy
ಬಿಂದಿಲಲಾ�yವಾಸ್ತವದಲ್ಲಾyಇದ್ಿಂದುyಕೆಟಟಿyಬಿದ್ಅತ್�

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹಿೇಗೆyಹೇಳಿದು್ದyಅಧಿಕೃತವಾಗಿyದೃಢಪಟ್ಟಿದ:

.» »َمْن َعِمَل َعَمًا َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

“ನಮಮೆy ಆಜ್ಞೆಯಿಲಲಾದyಯಾವುದೇy ಕಮ್ಶವನುನುyಯಾರಾದರ್y
ಮಾಡಿದರೆyಅದುyತರಸಕಾಕೃತವಾಗಿದ�”

ಇನೆ್ನುಿಂದುyವರದಿಯಲ್ಲಾ:

.» »َمْن َأْحَدَث فِي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ

“ನಮಮೆy ಈy ಧಮ್ಶದಲ್ಲಾy ಯಾರಾದರ್y ಅದರಲ್ಲಾಲಲಾದy ಹ್ಸy
ಆಚಾರವನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆyಅದುyತರಸಕಾಕೃತವಾಗಿದ�”

ಈyನಮಾಝನುನುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಅಥವಾyಸಹಾಬಾಗಳುy
ನವ್ಶಹಿಸಿದಾ್ದರೆಿಂದುyಹೇಳುವವರುyಅತದ್ಡ್ಡyಸುಳಾಳಾರೆ್ೇಪವ-
ನುನುyಹ್ರಿಸಿದಾ್ದರೆ�yಅಲಾಲಾಹುyಅವರಿಗೆyತಕಕಾyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಖಿಂಡಿತy
ಕೆ್ಡುವನು�y(ಫತಾವಲಲಾರನುತುದಾ್ದಇಮy2/354)y

ಶೈಖ್y ಮುಹಮಮೆದ್y ಅಬು್ದಸಸುಲಾಮ್y ಅರುಶುಕೆೈರಿy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y
“ರನರುy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳy ಕೆ್ನೆಯy ಬುಧವಾರy ‘ಸಲಾಮುನ್y
ಅಲಾy ನ್ಹಿನ್y ಫಿಲ್y ಆಲಮಿೇನ್’y ಮುಿಂತಾದy ಸಲಾಮ್y
ಇರುವyಆಯತ್ಗಳನುನುy ಪ್ಿಂಗಾಣಿಗಳಲ್ಲಾy ಬರೆದುy ಕುಡಿಯುತಾ್ತy
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ಬಕ್ಶತ್y ಪಡೆಯುವುದನುನುy ರ್ಢಿಯಾಗಿyಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡಿದಾ್ದರೆ�y
ಇದುyಸಫರ್yತಿಂಗಳyಅನಾಹುತಗಳನುನುyನವಾರಿಸುತ್ತದಯಿಂದುy
ಅವರುyನಿಂಬುತಾ್ತರೆ�yಇದ್ಿಂದುyಕೆಟಟಿyನಿಂಬಿಕೆ�yಈyನಿಂಬಿಕೆಯನುನುy
ವರೆ್ೇಧಿಸಬೆೇಕಾದುದುy ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ�”y (ಅಸುಸುನನುy ವಲ್y
ಮುಬ್ತದಿಆತ್yಪುಟy111-112)

ಪ್ರವಾದಿ ರರವರರಕಾಲದಲ್ಲಿರಈರತೆಗಳಲ್ಲಿರಜರುಗಿದರ
ಯುದ್ಧಗಳುರಮತುತುರಇತರರಪ್ರಮುಖರಘಟನೆಗಳು:

ಅಲ್ಅಬಾವಾಅ್ ಸೇನಾಯಾತರೆ:

ಇಬುನುಲ್y ಕಯಿ್ಯಮ್ y ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಸ್ವತಃyಮುನೆನುಡೆಸಿದyಯುದ್ಧದyಹಸರುyಅಲ್ಅಬಾ್ವಅ್yಅಥವಾy
ವದಾ್ದನ್�yಇದರಲ್ಲಾyಅವರುyಸಕಿ್ರಯವಾಗಿyಪಾಲೆ್ಗೆಿಂಡಿದ್ದರು�yಇದುy
ಹಿರ್ರದyಹನೆನುರಡುyತಿಂಗಳyನಿಂತರyಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾyರರುಗಿತು�y
ಈyಯುದ್ಧದಲ್ಲಾyಹಿಂಝyಇಬ್ನುyಅಬು್ದಲ್yಮುತ್ತಲ್ಬ್yಧ್ವರವನುನುy
ಹಿಡಿದುಕೆ್ಿಂಡಿದ್ದರು�yಅದುyಬಿಳಿyಧ್ವರವಾಗಿತು್ತ�yಸಅ್yದ್yಇಬ್ನುy
ಉಬಾದyಮದಿೇನದyಕಾವಲ್ಗೆyನಿಂತದ್ದರು�yಯುದ್ಧದyಉದ್ದೇರy
ಕುರೆೈಶಿಗಳyಒಿಂದುyಯಾತಾ್ರyತಿಂಡವನುನುyಬಿಂಧಿಸುವುದಾಗಿತು್ತ�y
ಆದರೆyಅಲ್ಲಾyಯಾವುದೇyಯುದ್ಧyಸಿಂಭವಸಲ್ಲಲಾ�”y (ಝಾದುಲ್y
ಮಆದ್y3/164-165)

ನಂಬಿಿದ್ರೆೇಹ ಮಾಡಿ ಿ್ಲೆ:

ಇಬುನುಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಹಿರರಿyರಕೆy3ನೆೇyವಷ್ಶದy
ಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾy‘ಅದಲ್’yಮತು್ತy‘ಅಲಾಕಾರ’yಎಿಂಬyಗೆ್ೇತ್ರಗಳy
ಪ್ರತನಧಿಗಳುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದುyನಾವುyಮುಸಿಲಾ-
ಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ,y ನಮಗೆy ಕುರ್ಆನ್y ಕಲ್ಸಲುy ಕೆಲವುyರನರನುನುy
ಕಳುಹಿಸಿಕೆ್ಡಬೆೇಕೆಿಂದುyವನಿಂತಸಿದರು�yಇಬ್ನುyಇಸ್ಹಾಕ್ರವರy
ಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಆರುyಮಿಂದಿyಮತು್ತyಅಲ್ಬುಖಾರಿಯವರy
ಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಹತು್ತyಮಿಂದಿyಸಹಾಬಿಗಳನುನುyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಅವರyಜ್್ತ್ಗೆyಕಳುಹಿಸಿಕೆ್ಟಟಿರು�yಅವರಿಗೆyನಾಯಕರಾಗಿy
ಮಸ್ಶದ್y ಇಬ್ನುy ಅಬಿೇy ಮಸ್ಶದ್y ಅಲ್ಗನವೇಯವರನುನುy
ನೆೇಮಿಸಿದರು�yಖುಬೆೈಬ್yಇಬ್ನುyಅದಿೇyಅವರಲ್ಲಾದ್ದರು�y

ಹಿೇಗೆyಅವರುyಹಿಜಾಝ್yಪಾ್ರಿಂತ್ಯದಲ್ಲಾyಹುದೈಲ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರy
ನೇರಿನy ಸಥೆಳದy ಬಳಿಗೆy ತಲುಪ್ದಾಗy ಅವರುy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹy
ಮಾಡಿyಹುದೈಲ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರನುನುyಸಹಾಯಕೆಕಾyಕರೆದರು�yಹುದೈಲ್y

ಗೆ್ೇತ್ರದವರುyಸಹಾಬಿಗಳನುನುyಸುತು್ತವರಿದುyಹಚಿ್ಚನವರನುನುyಹತ್್ಯy
ಮಾಡಿದರು�yಖುಬೆೈಬ್yಇಬ್ನುyಅದಿೇyಮತು್ತyಝೈದ್yಇಬುನುyದ್ದಸಿ-
ಯ್ಯರನುನುyಹಿಡಿದುyಮಕಾಕಾದಲ್ಲಾyಕುರೆೈರರಿಗೆyಮಾರಾಟyಮಾಡಿದರು�y
ಇವರಿಬ್ಬರುyಬದ್್ರyಯುದ್ಧದಲ್ಲಾyಅನೆೇಕyಕುರೆೈಶಿyಮುಖಿಂಡರನುನುy
ಹತ್್ಯyಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದರು�”y(ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y3/244)

ಬಿಅ್ ಬ ಮಊನ ಘಟನ:

ಇಬುನುಲ್y ಕಯಿ್ಯಮ್ y ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಬಿಅ್yರ್y ಮಊನy
ಘಟನೆyಸಿಂಭವಸಿದು್ದyಹಿರ್ರyನಾಲಕಾನೆೇyವಷ್ಶyಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾ�y
‘ಮಲಾಇಬುಲ್yಅಸಿನನು’y(ಈಟ್ಗಳಿಂದಿಗೆyಆಡುವವ)yಎಿಂಬyಅಡ್ಡy
ಹಸರಿನyಅಬ್yಬರಾಅ್yಆಮಿರ್yಇಬ್ನುyಮಾಲ್ಕ್yಎಿಂಬವರುy
ಮದಿೇನಕೆಕಾy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದರು�y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಅವರನುನುyಇಸಾಲಾಮಿಗೆyಆಮಿಂತ್ರಸಿದರ್yಅವರುyಸಿ್ವೇಕರಿಸ-
ಲ್ಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮಿನಿಂದyದ್ರವಾಗಲ್yಇಲಲಾ�yಅವರುyಹೇಳಿದರು:yಓy
ಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರೆೇ!yತಾವುyನಜ್್ದಗೆyತಮಮೆyಅನುಯಾ-
ಯಿಗಳನುನುyಕಳುಹಿಸಿyಅವರನುನುyತಮಮೆyಧಮ್ಶಕೆಕಾyಆಮಿಂತ್ರಸಿದರೆy
ಅವರುyಉತ್ತರyನೇಡಲ್ಬಹುದು�y

ಆಗy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y ಆದರೆy ನಜ್್ದನy ರನರುy
ಅವರನುನುyಕೆ್ಲೆyಮಾಡುವರೆಿಂದುyನನಗೆyಹದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದ�y
ಬರಾಅ್y ಹೇಳಿದರು:y ನಾನುy ಅವರಿಗೆy ಸಿಂರಕ್ಷಣೆy ನೇಡುತ್್ತೇನೆ�y
ಆಗy ಇಬ್ನುy ಇಸ್ಹಾಕ್ರವರyಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರy 40yಮಿಂದಿy
ಮತು್ತyಸಹಿೇಹ್yಹದಿೇಸಿನyಪ್ರಕಾರy70yಮಿಂದಿyಸಹಾಬಾಗಳನುನುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಕಳುಹಿಸಿಕೆ್ಟಟಿರು�yಬನ್yಸಾಇದyಗೆ್ೇತ್ರದy
ಅಲ್ಮುಿಂದಿರ್y ಇಬ್ನುy ಅಮ್್ರರನುನುy ಇವರಿಗೆy ನಾಯಕರನಾನುಗಿy
ನೆೇಮಿಸಿದರು�yಈy70yಮಿಂದಿyಸಹಾಬಾಗಳyಪೈಕಿyಉದಾತ್ತರ್y
ಶ್ರೇಷ್ಠyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣಗಾರರ್yಆಗಿದ್ದರು�y

ಹಿೇಗೆy ಇವರುy ಬಿಅ್yರ್y ಮಊನy ಎಿಂಬy ಸಥೆಳy ತಲುಪ್y ಅಲ್ಲಾy
ತಿಂಗಿದರು�y ಇದುy ಬನ್y ಆಮಿರ್y ಮತು್ತy ಬನ್y ಸುಲೆೈಮ್y
ಗೆ್ೇತ್ರಗಳyನಡುವನyಸಥೆಳ�yಅಲ್ಲಾಿಂದyಅವರುyಉಮುಮೆyಸುಲೆೈಮ್ರy
ಸ್ೇದರy ಹರಾಮ್y ಇಬ್ನುy ಮಿಲ್ಹಾನ್ರನುನುy ಅಲಾಲಾಹನy
ರತು್ರy ಆಮಿರ್y ಇಬ್ನುy ತುಫೈಲ್ನy ಬಳಿಗೆy ಸಿಂದೇರದ್ಿಂದಿಗೆy
ಕಳುಹಿಸಿದರು�yಆದರೆyಆತyಆyಸಿಂದೇರyಸಿ್ವೇಕರಿಸಲುyಹಿಿಂರರಿದ�y
ಮಾತ್ರವಲಲಾyತನನುyರನರಿಗೆyಕೆೈಸನೆನುyಮಾಡಿದ�yಆಗyಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬy
ಮಿಲ್ಹಾನ್ನyಬೆನನುಗೆyಈಟ್ಯಿಿಂದyತವದ�yರಕ್ತyಬರುವುದನುನುy
ಕಿಂಡಾಗyಮಿಲ್ಹಾನ್yಹೇಳಿದರು:yಕಅ್yಬಾದyರಬಿ್ಬನyಮೇಲಾಣೆ!y
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ನಾವುy ರಯಿಸಿದವು!y ಆಗy ಅಲಾಲಾಹನy ರತು್ರy ಆಮಿರ್y ಬನ್y
ಆಮಿರ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರನುನುyಸಹಾಬಿಗಳyಮೇಲೆyದಾಳಿyಮಾಡುವಿಂತ್y
ಪ್ರಚೆ್ೇದಿಸಿದ�yಆದರೆyಅವರುyಒಪಪಾಲ್ಲಲಾ�yಕಾರಣyಸಹಾಬಿಗಳಿಗೆy
ಬರಾಅ್yಸಿಂರಕ್ಷಣೆyನೇಡಿದ್ದರು�yನಿಂತರyಆತyಬನ್yಸುಲೆೈಮ್y
ಗೆ್ೇತ್ರದವರನುನುyಪ್ರಚೆ್ೇದಿಸಿದ�yಆಗyಅವರಲ್ಲಾyಉಸಯ್ಯ,yರಿಅ್yಲ್y
ಮತು್ತyದಕಾ್ವನ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರುyಸಹಾಬಿಗಳನುನುyಸುತು್ತವರಿದರು�y

ಈyಹ್ೇರಾಟದಲ್ಲಾyಅವರುyಕಅ್yಬ್yಇಬ್ನುyಝೈದ್yಇಬುನುyನನುಜಾ್ಜ-
ರ್ರನುನುyಬಿಟುಟಿyಉಳಿದಲಲಾy ಸಹಾಬಿಗಳನುನುy ಕೆ್ಿಂದರು�y ಕಅ್yಬ್y
ತೇವ್ರy ಗಾಯಗೆ್ಿಂಡಿದ್ದರು�yಅವರುyಖಿಂದಕ್yಯುದ್ಧದyತನಕy
ಬದುಕಿದ್ದರು�yಈyಸಮಯದಲ್ಲಾyಅಮ್್ರyಇಬ್ನುyಉಮಯ್ಯyಅದ್ದಮಿ್ರy
ಮತು್ತyಅಲ್ಮುಿಂದಿರ್yಇಬ್ನುyಉಕ್ಬyಇಬ್ನುyಆಮಿರ್yಮುಸಿಲಾಮರy
ಒಿಂಟೆಗಳನುನುyಮೇಯಿಸಲುyಹ್ೇಗಿದ್ದರು�yಆಕಾರದಲ್ಲಾyಹಕಿಕಾಗಳುy
ವಲಕ್ಷಣವಾಗಿyಹಾರಾಡುವುದನುನುyಕಿಂಡಾಗyಏನೆ್ೇyಸಿಂಭವಸಿದ-
ಯಿಂದುyಅವರುyಗಾಬರಿಯಿಿಂದyಓಡಿyಬಿಂದರು�yಅಲ್ಮುಿಂದಿರ್y
ರತು್ರಗಳಿಂದಿಗೆyಯುದ್ಧyಮಾಡಿyರಹಿೇದ್yಆದರು�yಆದರೆyಅಮ್್ರy
ಸರೆಯಾದರು�yಅವರುyಮುದರ್yಗೆ್ೇತ್ರದವರೆಿಂದುyಅರಿತಾಗy
ಆಮಿರ್yಅವರನುನುyಬಿಟುಟಿಬಿಟಟಿ�y

ಅವರುyಮದಿೇನಕೆಕಾyಹಿಿಂದಿರುಗುವyದಾರಿಯಲ್ಲಾyಅಲ್ಕಕ್ಶರyಎಿಂಬy
ಸಥೆಳy ತಲುಪ್yಅಲೆ್ಲಾಿಂದುyಮರದyನೆರಳಲ್ಲಾy ತಿಂಗಿದರು�y ಬನ್y
ಕಿಲಾಬ್y ಗೆ್ೇತ್ರದy ಇಬ್ಬರುy ವ್ಯಕಿ್ತಗಳುy ಬಿಂದುy ಅದೇy ಮರದy
ನೆರಳಲ್ಲಾyತಿಂಗಿದರು�yಇವರಿಬ್ಬರುyನದಿ್ರಸಿದಾಗyಅವರುyರತು್ರyಪಕ್ಷ-
ದವರೆಿಂದುyಗ್ರಹಿಸಿyಸಹಾಬಿಗಳyಕೆ್ಲೆಗೆyಪ್ರತೇಕಾರವಾಗಿyಅಮ್್ರy
ಅವರನುನುyಕೆ್ಿಂದರು�yಆದರೆyವಾಸ್ತವವಾಗಿyಅವರುyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರೆ್ಿಂದಿಗೆyಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾದ್ದyಗೆ್ೇತ್ರದವರಾಗಿದ್ದರು�yಅಮ್್ರy
ಮದಿೇನಕೆಕಾy ಬಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರಿಗೆy ವಷಯy ತಳಿಸಿದಾಗy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:yತಾವುyಕೆ್ಲೆyಮಾಡಿದyಆyಇಬ್ಬರy
ರಕ್ತyಪರಿಹಾರವನುನುyನಾನುyಕೆ್ಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ�”y (ಝಾದುಲ್y
ಮಆದ್y3/246-248)

ಖೈಂಬ ವಿಜಯ:

ಇಬುನುಲ್y ಕಯಿ್ಯಮ್ y ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಖ್ೈಬರ್ಗೆy ಹ್ರಟದು್ದy ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳy ಕೆ್ನೆಯಲಾಲಾಗಿತು್ತy
ಆರಿಂಭದಲಲಾಲಲಾ�y ಖ್ೈಬರನುನುy ಗೆದ್ದದು್ದy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳಲಾಲಾಗಿತು್ತ�”y
(ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y3/339-340)

ಕತ್ಬ ಇಬ್್ನ ಆಮಿಬ ಇಬ್್ನ ಹದೇದರ ದಂಡಯಾತರೆ:

ಇದುy ಹಿರರಿy ರಕೆy 9ನೆೇy ವಷ್ಶy ಸಫರ್y ತಿಂಗಳಲಾಲಾಗಿತು್ತ�y
ಇಬ್ನುy ಸಅ್yದ್y ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಕತ್ಬy ಇಬ್ನುy
ಆಮಿರ್ರನುನುy20yಮಿಂದಿyಯೇಧರೆ್ಿಂದಿಗೆyತಬಾಲyಪಾ್ರಿಂತ್ಯದy
ಖಸ್ಅಮ್yಎಿಂಬyಗೆ್ೇತ್ರದyಕಡೆಗೆyಕಳುಹಿಸಿದರು�yಆyಗೆ್ೇತ್ರದy
ಮೇಲೆyದಾಳಿyಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದುyಅವರುyಆದೇಶಿಸಿದರು�yಅವರುy
ಹತು್ತyಒಿಂಟೆಗಳಲ್ಲಾyಒಬ್ಬರyನಿಂತರyಒಬ್ಬರುyಸವಾರಿyಮಾಡುತಾ್ತy
ಸಾಗಿದರು�yಅಲ್ಲಾyಅವರುyಒಬ್ಬyಮನುಷ್ಯನನುನುyಹಿಡಿದುyಪ್ರಶಿನುಸಿ-
ದರು�y ಆದರೆy ಆತyಉತ್ತರಿಸಲ್ಲಲಾ�y ಬದಲಾಗಿy ಗೆ್ೇತ್ರದವರನುನುy
ಎಚ್ಚರಿಸಲುyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyಅರಚyತ್್ಡಗಿದ�yಆಗyಅವರುyಆತನy
ಕಥೆyಮುಗಿಸಿದರು�y

ನಿಂತರy ಅವರುy ರನರುy ಮಲಗುವy ತನಕy ಕಾದುy ಒಮಮೆಲೆೇy
ದಾಳಿyಮಾಡಿದರು�yಘೇರyಯುದ್ಧyನಡೆದುyಎರಡುyಬಣಗಳy
ಯೇಧರಿಗ್yಸಾಕಷುಟಿy ಗಾಯಗಳಾದವು�yಕತ್ಬy ಇಬ್ನುyಆಮಿರ್y
ಅನೆೇಕy ರನರನುನುy ಕೆ್ಿಂದರು�y ನಿಂತರy ಅವರುy ಒಿಂಟೆಗಳು,y
ಮಹಿಳಯರುy ಮತು್ತy ಕುರಿಗಳನುನುy ವರಪಡಿಸಿy ಮದಿೇನಕೆಕಾy
ಮರಳಿದರು�yಆದರೆyಗೆ್ೇತ್ರದyರನರುyಒಟುಟಿಗ್ಡಿyಇವರyಮೇಲೆy
ಪುನಃyದಾಳಿyಮಾಡಲುyನಧ್ಶರಿಸಿyಇವರನುನುyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು�y
ಆದರೆy ಅಲಾಲಾಹು y ಇವರಿಬ್ಬರy ಮಧ್್ಯy ದ್ಡ್ಡy ಪ್ರವಾಹy
ಹರಿಯುವಿಂತ್y ಮಾಡಿದನು�y ಮುಸಿಲಾಮರುy ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಒಿಂಟೆ,y ಕುರಿy ಮತು್ತy ಖ್ೈದಿಗಳಿಂದಿಗೆy ಮದಿೇನy ತಲುಪುವು-
ದನುನುy ನೆ್ೇಡಿy ನಲಲಾಲುy ಮಾತ್ರy ರತು್ರಗಳಿಗೆy ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು�y
(ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y3/514)

ಉದರೆ ನಿಯೇಗದ ಆಗಮನ:

ಇಬುನುಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಹಿರರಿyರಕೆy9ನೆೇyವಷ್ಶy
ಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾy‘ಉದ್ರ’yಗೆ್ೇತ್ರದವರyಒಿಂದುyನಯೇಗyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದರು�yಅವರುyಹನೆನುರಡುyರನರಿದ್ದರು�yರಿಂರy
ಇಬುನುy ನುನುಅ್yಮಾನ್y ಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬರು�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಕೆೇಳಿದರು:y ಯಾರುy ನೇವು?y ಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬy ವಕಾ್ತರy ಹೇಳಿದ:y
ನಾವುyತಮಗೆyಅಪರಿಚಿತರಲಲಾ�yನಾವುyಬನ್yಉದ್ರyಗೆ್ೇತ್ರದವರು�y
ನಾವುyಕುಸಯ್್ಯರyತಾಯಿಯyಮ್ಲಕyಅವರಿಗೆyಸಹ್ೇದರರು�y
ಕುಸಯ್್ಯಗೆy ಬೆಿಂಬಲy ನೇಡಿy ಖುಝಾಅy ಮತು್ತy ಬನ್y ಬಕ್್ರy
ಗೆ್ೇತ್ರದವರನುನುy ಮಕಾಕಾದy ಕಣಿವೆಯಿಿಂದy ಹ್ರದಬಿ್ಬದವರುy
ನಾವೆೇ�yನಮಗೆyಪರಸಪಾರyಕುಟುಿಂಬyಸಿಂಬಿಂಧಗಳಿವೆ�y

4ೆನೇ ಪುಟಿಕೆ



13

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಬಾೆಬ್ರಸ್ಫೀಟ—ಇಸಾಲಿಮಿನರವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ

ಇಸಾಲಾಮ್ ಧಮ್ಮದ ಮ್ಲತತವಾಗಳನು್ನ, ನಿಯಮ ನಿದೇ್ಮಶನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಅರಿತುಿ್ಂಡರೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗ್ ಇಸಾಲಾಮ್ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಂಂಧವಿಲಲಾವಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ಅರಿತುಿ್ಳ್ಳಂಹುದು. ಇಂತಹ ಎಲಾಲಾ ವಿಧವಾಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇಸಾಲಾಮ್ ವಿರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ. ಇಸಾಲಾಮ್ ಧಮ್ಮವು 
ಯಾವತ್್ತ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಒಪ್್ಪಿ್ಳ್್ಳವುದಲಲಾ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇಸಾಲಾಮ್ ಧಮ್ಮದ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಸೇರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಮುಸಲಾ್ಮನರೆ್ಂದಗೆ ಥಳಕು ಹಾಕುವುದು ಮತು್ತ ತನ್್ಮಲಕ ಇಸಾಲಾಮ್ 
ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಾಮರನು್ನ ಕುಗಿಗಿಸಿ ತ್ೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಲಾ.

 " ಶೈಖ್ ಅಂುದುರರೆಝಾಝಾಕ್ ಇಬ್್ನ ಅಂುದುಲ್ ಮುಹ್ಸಿನ್ ಅಲ್ ಂದ್ರೆ

ಇತ್ತೇಚೆಗೆy ಪದೇy ಪದೇy ರರುಗುತ್ತರುವy ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟದy
ಕೃತ್ಯಗಳುy ಇಸಾಲಾಮ್y ಧಮ್ಶದy ಪ್ರಕಾರy ಮಹಾy ಅಪರಾಧ-

ಗಳಾಗಿವೆ�y ಅತರೆೇಕy ಮತು್ತy ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ�y ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾy
ಕ್ಷೆ್ೇಭಯನುನುy ಹರಡುವುದಾಗಿದ�y ಈy ಕೃತ್ಯಗಳುy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಧಮ್ಶದy ಉನನುತy ಗುರಿಗಳಿಗೆ,y ಸುಸಪಾಷಟಿy ನಯಮಗಳಿಗೆy ಮತು್ತy
ಉದಾತ್ತyಗುಣಗಳಿಗೆyತದಿ್ವರುದ್ಧವಾಗಿವೆ�yಈyವಧ್ವಿಂಸಕyಕೃತ್ಯಗಳುy
ಎಷುಟಿyದ್ಡ್ಡyಪಾಪyಮತು್ತyಘೇರyಅಪರಾಧವೆನುನುವುದಕೆಕಾyಈy
ಕೆಳಗಿನyಅಿಂರಗಳೇyಸಾಕ್ಷಿ�

1�y ಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶವುyನಾ್ಯಯyಪಾಲ್ಸಲು,yದಯyತ್್ೇರಲುy
ಮತು್ತyಒಳಿತುyಮಾಡಲುyಆದೇಶಿಸುತ್ತದ�yದುಷಕಾಕೃತ್ಯyಮತು್ತy
ಅತರೆೇಕವನುನುyವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎڈ ﴾
“ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿyವತ್ಶಸಲು,yಒಳಿತುyಮಾಡಲುyಮತು್ತy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರಿಗೆyದಾನಧಮ್ಶyಮಾಡಲುyಅಲಾಲಾಹುyಆದೇಶಿ-
ಸುತಾ್ತನೆ�y ನೇಚಕೃತ್ಯಗಳನುನು,y ದುಷಕಾಕೃತ್ಯಗಳನುನುy ಮತು್ತy
ಅತರೆೇಕವೆಸಗುವುದನುನುy ಅವನುy ವರೆ್ೇಧಿಸುತಾ್ತನೆ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y16:90)

ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟದಲ್ಲಾy ಯಾವುದೇy ನಾ್ಯಯ,y ಅನುಕಿಂಪ,y
ಒಳಿತುy ಇಲಲಾ�y ಅದರಲ್ಲಾರುವುದುy ಕೆೇವಲy ದುಷಕಾಕೃತ್ಯy
ಮತು್ತyಅತರೆೇಕyಮಾತ್ರ�

2�y ಇಸಾಲಾಮ್yಅತರೆೇಕyಮತು್ತyಅನಾ್ಯಯಗಳನುನುyವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�y
ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾
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“ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್y ಅತರೆೇಕವೆಸಗುವವರನುನುy ಅಲಾಲಾಹುy
ಪ್್ರೇತಸುವುದಿಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:190)

ಖುದಿಸುyಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:y

ْلَم َعَلى َنْفِســي،  ْمُت الظُّ »َيــا ِعَباِدي إِنِّــي َحرَّ

ًما، َفــَا َتَظاَلُموا«. َوَجَعْلُتــُه َبْينَُكْم ُمَحرَّ

“ಓyನನನುyದಾಸರೆೇ,yನಾನುyಅನಾ್ಯಯವೆಸಗುವುದನುನುyಸ್ವಯಿಂy
ನನನುyಮೇಲೆyನಷ್ದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇನೆyಮತು್ತyಅದನುನುyನಮಗ್y
ನಷ್ದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇನೆ�yಆದುದರಿಿಂದyನೇವುyಪರಸಪಾರyಅನಾ್ಯ-
ಯವೆಸಗಬಾರದು�”y(ಮುಸಿಲಾಿಂy2577)

3�y ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾyಕ್ಷೆ್ೇಭyಹರಡುವುದನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವರೆ್ೇಧಿ-
ಸುತ್ತದ�yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژژ 
ڑ ڑ ک ک ک ﴾

“ಅವನುy ಮರಳಿy ಹ್ೇಗುವಾಗy ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾy ಕ್ಷೆ್ೇಭy
ಹರಡಲು,y ಕೃಷ್ಗಳನುನುyಮತು್ತy ಪಾ್ರಣಿಸಿಂಕುಲವನುನುy ನಾರy
ಮಾಡಲುyಯತನುಸುತಾ್ತನೆ�yಆದರೆyಅಲಾಲಾಹುyಕ್ಷೆ್ೇಭಯನುನುy
ಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:205)

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾
“ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾyಕ್ಷೆ್ೇಭyಮಾಡಬೆೇಡಿyಎಿಂದುyಅವರೆ್ಡನೆy
ಹೇಳಲಾದರೆyನಾವುyಸುಧಾರಣೆyಮಾಡುವವರು”yಎಿಂದುy
ಅವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ�y(ಕುರ್ಆನ್y2:11)

ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟy ಮಾಡುವುದುy ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾy
ಕ್ಷೆ್ೇಭy ಹರಡುವುದಾಗಿದ�y ಮಾತ್ರವಲಲಾ,y ಅದಕಿಕಾಿಂತಲ್y
ಘೇರyಅಪರಾಧವಾಗಿದ�

4�y ಹಾನಯನುನುyತಡೆಯುವುದುyಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಮ್ಲತ-
ತ್ವಗಳಲೆ್ಲಾಿಂದು�yಪ್ರವಾದಿ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:

»َل َضَرَر َوَل ِضَراَر«.

“ನೇವುy ಯಾರಿಗ್y ಹಾನy ಮಾಡಬಾರದುy ಮತು್ತy
ನೇವುy ಯಾರಿಿಂದಲ್y ಹಾನಗೆ್ಳಗಾಗಬಾರದು�”y
(ಇಬ್ನುyಮಾರy2341)

ُه  َعــْن َأبِي ِصْرَمــَة َصاِحــِب النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َم َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ُه بِِه، َوَمْن َشــاقَّ  ُه َقاَل: »َمْن َضــارَّ َأَضرَّ اللَّ َأنَّ

ُه َعَلْيِه«. َشــقَّ اللَّ

ಅಬ್yಸಿಮ್ಶ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಯಾರುy ಹಾನy ಮಾಡುತಾ್ತರೆ್ೇy ಅವರಿಗೆy
ಅಲಾಲಾಹುy ಹಾನy ಮಾಡುವನು�y ಯಾರುy ಕಠಿಣಗೆ್ಳಿ-
ಸುತಾ್ತರೆ್ೇy ಅವರಿಗೆy ಅಲಾಲಾಹುy ಕಠಿಣಗೆ್ಳಿಸುವನು�”y
(ಅಬ್ದಾವೂದ್y3635)

ನಾವುyಮಾಡುವyಕೃತ್ಯಕೆಕಾyಅದೇyರಿೇತಯಲ್ಲಾyಪ್ರತಫಲyನೇಡಲಾ-
ಗುತ್ತದ�y ನಾವುy ಇತರರೆ್ಿಂದಿಗೆy ಹೇಗೆy ವತ್ಶಸುತ್್ತೇವೇy
ಹಾಗೆಯೇyನಮೊಮೆಿಂದಿಗ್yವತ್ಶಸಲಾಗುತ್ತದ�yಆದುದರಿಿಂದy
ಒಬ್ಬyನೆೈರyಮುಸಲಾಮೆನyಇತರರನುನುyತನನುyಮಾತನಿಂದಾಗಲ್y
ಕೃತ್ಯದಿಿಂದಾಗಲ್y ಯಾವತ್್ತy ನೆ್ೇಯಿಸಲಾರ�y ಆದರೆy
ಈyಬಾಿಂಬ್yಸ್ಫೇಟyಮಾಡುವವರನುನುy ನೆ್ೇಡಿ�yಅವರುy
ತಮಮೆನುನುyತಾವೆೇyಸ್ಫೇಟಗೆ್ಳಿಸುವyಮ್ಲಕyಅತದ್ಡ್ಡy
ಹಾನಯನುನುಿಂಟುyಮಾಡುತ್ತದಾ್ದರೆ�yಸಾಕಷುಟಿyಸಾವುyನೆ್ೇವಗೆy
ಕಾರಣರಾಗುತಾ್ತರೆ�

5�y ಒಳಿತುyಮಾಡುವುದುyಮತು್ತyಹಾನಯನುನುyತಡೆಯುವುದುy
ಇಸಾಲಾಮ್y ಧಮ್ಶದy ಮ್ಲತತ್ವಗಳು�y ಆದರೆy ಇವರy
ಈy ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಾy ಯಾವುದೇy ಒಳಿತಲಲಾ�y ಅದರಲ್ಲಾರುವy
ಹಾನಯಿಂತ್yಅಗಾಧವಾಗಿದ�
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6�y ಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಪ್ರಕಾರyಆತಮೆಹತ್್ಯyಮಾಡುವುದುyನಷ್ದ್ಧ�y
ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک ﴾
“ನೇವುy ನಮಮೆನೆನುೇy ಹತ್್ಯy ಮಾಡಬೆೇಡಿ�y ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್y
ಅಲಾಲಾಹನಗೆy ನಮಮೆy ಮೇಲೆy ಅತ್ಯಧಿಕy ದಯಯಿದ�y ಆದರೆy
ಯಾರುy ಅತರೆೇಕy ಮತು್ತy ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿy ಆತಮೆಹತ್್ಯy
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ್ೇy ಅವರನುನುy ನಾವುy ನರಕಾಗಿನುಗೆಸದುy
ಉರಿಸುವೆವು�yಅದುyಅಲಾಲಾಹನಗೆyಅತ್ಯಿಂತyಸುಲಭವಾಗಿದ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y4:29-30)

َعْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: َقاَل 

ِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َمْن  َرُســوُل اللَّ

َتــَردَّى ِمــْن َجَبــٍل َفَقَتَل َنْفَســُه َفُهَو فِــي َناِر 

ًدا فِيَهــا َأَبًدا.  َجَهنََّم َيَتــَردَّى فِيِه َخالِــًدا ُمَخلَّ

ُه فِي َيِدِه  ا َفَقَتَل َنْفَسُه َفُســمُّ ى ُســمًّ َوَمْن َتَحسَّ

ـَم َخالًِدا ُمَخلَّــًدا فِيَها  ــاُه فِي َنــاِر َجَهنَـّ َيَتَحسَّ

َأَبــًدا. َوَمْن َقَتَل َنْفَســُه بَِحِديــَدٍة َفَحِديَدُتُه فِي 

ـَم َخالًِدا  َيِدِه َيَجُأ بَِهــا فِي َبْطنِــِه فِي َناِر َجَهنَـّ

َأَبًدا«. فِيَهــا  ًدا  ُمَخلَّ

ಅಬ್yಹುರೆೈರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಬೆಟಟಿದಿಿಂದy ಜಿಗಿದುy ಆತಮೆಹತ್್ಯy ಮಾಡಿ-
ಕೆ್ಳುಳಾವವರುy ನರಕಾಗಿನುಯಲ್ಲಾy ಶಾರ್ವತವಾಗಿy ನರಿಂತರy
ಬೆಟಟಿದಿಿಂದyಜಿಗಿದುyಆತಮೆಹತ್್ಯyಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಾತ್ತಲೆೇyಇರುವರು�y
ವಷy ಸೇವಸಿy ಆತಮೆಹತ್್ಯy ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಾವವರುy ಅವರುy

ನರಕಾಗಿನುಯಲ್ಲಾyಕೆೈಯಲ್ಲಾyವಷyಹಿಡಿದುyಶಾರ್ವತವಾಗಿyನರಿಂತರy
ವಷy ಸೇವಸುತ್ತಲೆೇy ಇರುವರು�y ಯಾರುy ಕಬಿ್ಬಣದಿಿಂದy
ತವದುy ಆತಮೆಹತ್್ಯy ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಾವವರುy ಅವರುy ನರಕಾ-
ಗಿನುಯಲ್ಲಾy ಕೆೈಯಲ್ಲಾy ಕಬಿ್ಬಣವನುನುy ಹಿಡಿದುy ಶಾರ್ವತವಾಗಿy
ನರಿಂತರy ತವಯುತ್ತಲೆೇy ಇರುವರು�”y (ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
5778,yಮುಸಿಲಾಿಂy109)

ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟy ಮಾಡುವವರುy ತಮಮೆನುನುy ತಾವೆೇy ಹತ್್ಯy
ಮಾಡಿyಅದನುನುyಹುತಾತಮೆತ್yಎನುನುತಾ್ತರೆ�yಆದರೆyವಾಸ್ತವದಲ್ಲಾy
ಅದುyಆತಮೆಹತ್್ಯಯಲಲಾದyಇನೆನುೇನ್yಅಲಲಾ�

7�y ಅಮಾಯಕರನುನುyಅನಾ್ಯಯವಾಗಿyಕೆ್ಲುಲಾವುದನುನುyಇಸಾಲಾಮ್y
ವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹುy ಪವತ್ರಗೆ್ಳಿಸಿದy ದೇಹವನುನುy ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿy
ಕೆ್ಲೆyಮಾಡಬಾರದು�”y(ಕುರ್ಆನ್y17:33)

ಇನೆ್ನುಿಂದುy ಕಡೆy ವಶಾ್ವಸಿಗಳy ಗುಣಗಳನುನುy ವವರಿಸುತಾ್ತy
ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನೆ್ಿಂದಿಗೆy ಇತರy ದೇವರುಗಳನುನುy ಕರೆದುy ಪಾ್ರ-
ರ್್ಶಸದವರು,y ಅಲಾಲಾಹುy ಪವತ್ರಗೆ್ಳಿಸಿದy ದೇಹವನುನುy
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿy ಕೆ್ಲೆy ಮಾಡದವರುy ಮತು್ತy ವ್ಯಭಿಚಾರy
ಮಾಡದವರು�yಇವುಗಳನುನುyಮಾಡುವವರುyಪಾಪ್ಗಳಾಗು-
ವರು�yಪುನರುತಾಥೆನyದಿನyಅವರಿಗೆyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಇಮಮೆಡಿಗೆ್-
ಳಿಸಲಾಗುವುದುyಮತು್ತyಅವರುyಅದರಲ್ಲಾyನಿಂದ್ಯತ್ಯಿಿಂದy
ಶಾರ್ವತವಾಗಿyವಾಸಿಸುವರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y25:28-29)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

َعــْن َعْبِد اللَّــِه ْبِن َمْســُعوٍد َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم:  ِه َصلَّى اللَّ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّ

»َل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْســِلٍم َيْشــَهُد َأْن َل إَِلَه إِلَّ 

اللَّــُه َوَأنِّي َرُســوُل اللَّــِه إِلَّ بِإِْحــَدى َثَاٍث: 

انِــي، َوالنَّْفــُس بِالنَّْفــِس، َوالتَّاِرُك  الثَّيُِّب الزَّ

لِْلَجَماَعِة«. اْلُمَفــاِرُق  لِِدينِِه 

ಇಬ್ನುy ಮಸ್ಊದ್ y ರಿಿಂದy ವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಅಲಾಲಾಹನಲಲಾದy ಬೆೇರೆy ಆರಾಧ್ಯನಲಲಾy
ಮತು್ತy ನಾನುy ಅಲಾಲಾಹನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕನೆಿಂದುy ಸಾಕ್ಷಿy
ವಹಿಸುವyಒಬ್ಬyಮುಸಲಾಮೆನನನುನುyಈyಮ್ರುyಕಾರಣಗಳಿಿಂ-
ದಲಲಾದyಕೆ್ಲುಲಾವುದುyಧಮ್ಶಸಮಮೆತವಲಲಾ�yಕೆ್ಲೆಗೆyಬದಲಾಗಿy
ಕೆ್ಲೆ,y ವವಾಹಿತy ವ್ಯಭಿಚಾರಿy ಮತು್ತy ಧಮ್ಶಪರಿತಾ್ಯಗಿ�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy6878yಮುಸಿಲಾಿಂy1676)

ِه ْبِن َعْمــٍرو َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َأنَّ  َعْن َعْبــِد اللَّ

َم َقــاَل: »َلَزَواُل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

ْنَيا َأْهــَوُن َعَلى اللَّــهِ ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُمْســِلٍم«. الدُّ

ಅಬು್ದಲಾಲಾಹ್yಇಬ್ನುyಅಮ್್ರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಒಬ್ಬyಮುಸಲಾಮೆನನುನುyಕೆ್ಲೆyಮಾಡು-
ವುದಕಿಕಾಿಂತಲ್yಆಕಾರyಭ್ಮಿಗಳುyಅಳಿದುyಹ್ೇಗುವುದುy
ಅಲಾಲಾಹನಗೆyಇಷಟಿ�”y(ಅತ್ತಮಿ್ಶದಿy1395)

ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟದಿಿಂದಾಗಿy ಎಷಟಿಷುಟಿy ಮುಸಲಾಮೆನರುy
ಸಾಯುತ್ತದಾ್ದರೆ!

8�y ಇಸಾಲಾಮ್y ಕರುಣೆಯy ಧಮ್ಶ�y ಅದುy ಕರುಣೆಯನುನುy
ಬೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�y ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾರುವವರಿಗೆy ದಯy ತ್್ೇರಿರಿ�y
ಆಕಾರದಲ್ಲಾರುವವನುy ನಮಗೆy ದಯy ತ್್ೇರುವನು�y
ಅನುಕಿಂಪy ತ್್ೇರುವವರಿಗೆy ಪರಮy ಕರುಣಾಳುವಾದy
ಅಲಾಲಾಹುyಅನುಕಿಂಪyತ್್ೇರುವನು�yಈyಅಥ್ಶದಲ್ಲಾyಇನ್ನುy
ಅನೆೇಕyಹದಿೇಸ್ಗಳಿವೆ�y

َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ 

ْحَمُة  َم َقاَل:  »َل ُتنَْزُع الرَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

.» إِلَّ ِمْن َشــِقيٍّ

ಅಬ್yಹುರೆೈರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ದೌಭಾ್ಶಗ್ಯವಿಂತನy ಮನಸಿಸುನಿಂದಲಲಾದy ಬೆೇರೆy
ಯಾರyಮನಸಿಸುನಿಂದಲ್yಅಲಾಲಾಹುyಅನುಕಿಂಪವನುನುyನವಾ-
ರಿಸುವುದಿಲಲಾ�”y(ಅಬ್ದಾವೂದ್y4942yಅತ್ತಮಿ್ಶದಿy1923)y

ಇಸಾಲಾಮ್yಬೆ್ೇಧಿಸುವyಕರುಣೆyಜಾನುವಾರುಗಳನುನುyಕ್ಡy
ಆವರಿಸಿಕೆ್ಿಂಡಿದ�y

َعــْن َأبِــي ُأَماَمــَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: َقاَل 

ِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َمْن  َرُســوُل اللَّ

َرِحَم َوَلــْو َذبِيَحــًة َرِحَمُه اللَّــُه َيــْوَم اْلِقَياَمِة«.

ಅಬ್yಉಮಾಮ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಅನುಕಿಂಪy ತ್್ೇರಿಸುವವರಿಗೆ,y ಅದ್ಿಂದುy
ಕುರಿಯನುನುy ಕೆ್ಯು್ಯವಾಗಲಾದರ್y ಸರಿ,y ಪುನರುತಾಥೆನy
ದಿನyಅಲಾಲಾಹುyಅನುಕಿಂಪyತ್್ೇರಿಸುವನು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
‘ಅಲ್ಅದಬುಲ್yಮುಫ್ರದ್’ನಲ್ಲಾy381)

ُه َعنْــُه َأنَّ َرُجًا َقــاَل: َيا  َة َرِضــَي اللَّ َعْن ُقــرَّ

ــاَة َفَأْرَحُمَها؟  ِه، إِنِّي َلَْذَبــُح الشَّ َرُســوَل اللَّ

ــاُة إِْن َرِحْمَتَها َرِحَمــَك اللَُّه«. َقــاَل: »َوالشَّ

ಕುರ್ರ y ರಿಿಂದy ವರದಿ:y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತy ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರೆ್ಿಂದಿಗೆyಕೆೇಳಿದರು:y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರೆೇ,y
ಕುರಿಯನುನುy ಕೆ್ಯು್ಯವಾಗy ಅನುಕಿಂಪy ತ್್ೇರಿಸಬೆೇಕೆೇ?”y
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುyಹೇಳಿದರು:y “ನೇನುy ನನನುy ಕುರಿಯy
ಮೇಲೆyಅನುಕಿಂಪyತ್್ೇರಿಸಿದರೆyಅಲಾಲಾಹುyನನಗೆyಅನುಕಿಂಪy
ತ್್ೇರಿಸುವನು�”y (ಅಲ್ಬುಖಾರಿy ‘ಅಲ್ಅದಬುಲ್y
ಮುಫ್ರದ್’ನಲ್ಲಾy373)
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿ್ತyಒಿಂದುyನಾಯಿಗೆyಅನುಕಿಂಪyತ್್ೇರಿಸಿದyಕಾರಣy
ಅಲಾಲಾಹುy ಅವನy ಪಾಪಗಳನುನುy ಕ್ಷಮಿಸಿದನೆಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಹೇಳಿದರು�yನಾಯಿyದಾಹದಿಿಂದyಬಳಲುತಾ್ತy
ಮಣು್ಣyನೆಕುಕಾವುದನುನುyಕಿಂಡಾಗyಆತyಮರುಕಪಟುಟಿyಹತ್ತರದy
ಬಾವಗಿಳಿದುy ತನನುy ಬ್ಟ್ನಲ್ಲಾy ನೇರುy ತುಿಂಬಿಸಿy ತಿಂದುy
ಅದಕೆಕಾy ಕುಡಿಸಿದನು�yಆತನyಈyಕೃತ್ಯವನುನುy ಕಿಂಡುy ಕೃತಜ್ಞ-
ತ್ಯಾಗಿy ಅಲಾಲಾಹುy ಅವನy ಪಾಪಗಳನುನುy ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟಟಿನು�y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy2466yಮುಸಿಲಾಿಂy2244)

َعــْن َعْبِد اللَّــِه ْبِن َمْســُعوٍد َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، 

َقــاَل: ُكنَّا َمَع َرُســوِل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه 

َوَســلََّم فِي َســَفٍر، َفاْنَطَلــَق لَِحاَجتِــِه، َفَرَأْينَا 

ُحَمَرًة َمَعَها َفْرَخاِن، َفَأَخْذَنــا َفْرَخْيَها َفَجاَءِت 

اْلُحَمَرُة َفَجَعَلــْت َتْفِرُش، َفَجــاَء النَّبِيُّ َصلَّى 

َم َفَقــاَل: »َمْن َفَجــَع َهِذِه  اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

وا َوَلَدَهــا إَِلْيَها«. بَِوَلِدَهــا؟ ُردُّ

ಇಬ್ನುy ಮಸ್ಊದ್ y ರಿಿಂದy ವರದಿ:y ನಾವುy ಪ್ರವಾದಿ
y ರವರೆ್ಿಂದಿಗೆy ಒಿಂದುy ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಾದ್ದವು�y ಆಗy

ಯಾವುದ್ೇyಅಗತ್ಯಕಾಕಾಗಿyಅವರುyಸ್ವಲಪಾyಮುಿಂದyಹ್ೇದರು�y
ಆಗyನಾವುyಒಿಂದುyಹಕಿಕಾyಮತು್ತyಅದರyಎರಡುyಮರಿಗಳನುನುy
ಕಿಂಡೆವು�yನಾವುyಆyಮರಿಗಳನುನುyತ್ಗೆದುಕೆ್ಿಂಡೆವು�yಆಗyಆy
ಹಕಿಕಾyವಲಕ್ಷಣವಾಗಿyಹಾರಾಡಲುyತ್್ಡಗಿತು�yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಬಿಂದುyಕೆೇಳಿದರು:y“ಆyಹಕಿಕಾಯyಮರಿಗಳನುನುyತ್ಗೆದುy
ಅದಕೆಕಾyನೆ್ೇವುyಕೆ್ಟಟಿವರುyಯಾರು?yಅದರyಮರಿಗಳನುನುy
ಅದಕೆಕಾyಮರಳಿಕೆ್ಡಿ�”y(ಅಬ್ದಾವೂದ್y2675)

ಇಸಾಲಾಮ್yಬೆ್ೇಧಿಸುವyಈyಮಹಾyಕರುಣೆಯನುನುyನೆ್ೇಡಿ�y
ನಿಂತರy ಈy ಅಪರಾಧy ಕೃತ್ಯಗಳನೆನುಸಗುವವರನುನುy ನೆ್ೇಡಿ�y
ಅವರy ಕೃತ್ಯದಿಿಂದಾಗಿy ಮಕಕಾಳುy ಅನಾಥರಾಗುತ್ತದಾ್ದರೆ,y
ಮಹಿಳಯರುyವಧವೆಯರಾಗುತ್ತದಾ್ದರೆ,yಪಾ್ರಣಗಳುyನಾರವಾ-
ಗುತ್ತವೆ,yಹೃದಯಗಳುyಕಿಂಪ್ಸುತ್ತವೆ,yಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತyಹಾನಯಾಗು-
ತ್ತವೆ�yಇಲ್ಲಾyಇಸಾಲಾಮ್yಬೆ್ೇಧಿಸಿದyಕರುಣೆyಎಲ್ಲಾದ?

9�y ಮುಸಿಲಾಮರನುನುyಬೆದರಿಸುವುದನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವರೆ್ೇಧಿಸಿದ�y

َثنَا  ْحَمِن ْبــِن َأبِي َلْيَلــى َقــاَل َحدَّ َعــْن َعْبــِد الرَّ

ُهْم  ٍد َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: َأنَّ َأْصَحــاُب ُمَحمَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َكاُنوا َيِســيُروَن َمَع النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

َفنَاَم َرُجٌل ِمنُْهــْم، َفاْنَطَلَق َبْعُضُهــْم إَِلى َحْبٍل َمَعُه 

ُه َعَلْيِه  ِه َصلَّــى اللَّ َفَأَخــَذُه َفَفِزَع، َفَقاَل َرُســوُل اللَّ

َع ُمْسِلًما«. َوَســلََّم: »َل َيِحلُّ لُِمْســِلٍم َأْن ُيَروِّ

ಅಬು್ದರ್ರಹಾಮೆನ್yಇಬ್ನುyಅಬಿೇyಲೆೈಲಾ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಒಮಮೆy
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಮತು್ತy ಅವರy ಅನುಯಾಯಿಗಳುy
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಾದ್ದರು�y ಪ್ರಯಾಣದy ಮಧ್್ಯy ಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬy
ನದ್ದyಹ್ೇದ�yಆಗyಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಾy ಕೆಲವರುyಆತನy
ಹಗಗೆವನುನುy ಹಿಡಿದಳದರು�y ಆತy ಒಮಮೆಲೆy ಗಾಬರಿಯಿಿಂದy
ಎಚೆ್ಚತ್ತ�yಇದನುನುyಕಿಂಡುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:y
“ಒಬ್ಬyಮುಸಿಲಾಮನನುನುyಬೆದರಿಸುವುದುyಇನೆ್ನುಬ್ಬyಮುಸಿಲಾಮನಗೆy
ಧಮ್ಶಸಮಮೆತವಲಲಾ�”y(ಅಬ್ದಾವೂದ್y5004)

ಆದರೆy ಈy ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟಗಳಿಿಂದಾಗಿy ಎಷಟಿಷುಟಿy ರನರುy
ಭಯದಿಿಂದyತತ್ತರಿಸುತ್ತದಾ್ದರೆ!

10�yಒಬ್ಬyಮುಸಲಾಮೆನyಇನೆ್ನುಬ್ಬyಮುಸಲಾಮೆನನyವರುದ್ಧyಆಯುಧ-
ವೆತು್ತವುದುyನಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�y

ِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّــُه َعنُْهَما، َعِن  َعْن َعْبــِد اللَّ

َم َقاَل: »َمْن َحَمَل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

ِمنَّا«. َفَلْيَس  َاَح  السِّ َعَلْينَا 

ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y“ನಮಮೆyವರುದ್ಧyಆಯುಧವೆತು್ತವವನುyನಮಮೆವ-
ನಲಲಾ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy7070yಮುಸಿಲಾಿಂy98)

ُه َعنُْه، َعــِن النَّبِيِّ  َعْن َأبِي ُموَســى َرِضــَي اللَّ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

َم َقــاَل: »إَِذا َمرَّ َأَحُدُكْم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

فِي َمْسِجِدَنا َأْو فِي ُســوِقنَا َوَمَعُه َنْبٌل َفْلُيْمِسْك 

ِه َأْن ُيِصيَب  َعَلى نَِصالَِها، َأْو َقــاَل َفْلَيْقبِْض بَِكفِّ

َأَحًدا ِمَن اْلُمْســِلِميَن ِمنَْها َشْيٌء«.

ಅಬ್yಮ್ಸಾ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y“ನಮಮೆಲೆ್ಲಾಬ್ಬನುyಒಿಂದುyಬಾಣವನುನುyಹಿಡಿದುy
ನಮಮೆy ಮಸಿೇದಿಯy ಮ್ಲಕy ಅಥವಾy ಮಾರುಕಟೆಟಿಯy
ಮ್ಲಕy ಹಾದುಹ್ೇಗುವುದಾದರೆy ಅದರy ಚ್ಪಾದy
ತುದಿಯನುನುyಹಿಡಿದುಕೆ್ಳಳಾಲ್�yಅದುyಇತರyಮುಸಲಾಮೆನರಿಗೆy
ತಾಗದಿರುವುದಕಾಕಾಗಿ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy7075yಮುಸಿಲಾಿಂy2615)

ಆದರೆyಇವರುyಬಾಿಂಬ್ಗಳನುನುyಮಸಿೇದಿಗಳಲ್ಲಾ,yರನನಬಿಡy
ಪ್ರದೇರಗಳಲ್ಲಾyಮತು್ತyಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳಲೆಲಾೇyಸ್ಫೇಟ್ಸುತಾ್ತರೆ�

11�y ಆಯುಧyಮುಿಂತಾದವುಗಳyಮ್ಲಕyಒಬ್ಬyಮುಸಲಾಮೆನನy
ಕಡೆಗೆy ಬೆ್ಟುಟಿy ಮಾಡುವುದನುನುy ಇಸಾಲಾಮ್y ವರೆ್ೇಧಿಸಿದ�y
ಅದುy ತಮಾಷಗಾದರ್y ಅಥವಾy ನರವಾಗಿಯಾ-
ದರ್y ಸರಿ�yಅದೇy ರಿೇತyಚ್ಪಾದyಖಡಗೆಗಳನುನುy ಹಿಡಿದುy
ವ್ಯವಹಾರyಮಾಡುವುದನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವರೆ್ೇಧಿಸಿದ�yಇದುy
ರನರy ಸುರಕ್ಷತ್yಮತು್ತy ಶಾಿಂತಯನುನುy ಖಾತ್ರಪಡಿಸುವುದುy
ಇದರyಉದ್ದೇರವಾಗಿದ�

َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َعــِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: »َل ُيِشــيُر  َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ــَاِح، َفإِنَّــُه َل َيْدِري  َأَحُدُكــْم َعَلى َأِخيِه بِالسِّ

ــْيَطاَن َينِْزُع فِــي َيِدِه َفَيَقــُع فِي ُحْفَرٍة  َلَعلَّ الشَّ

ِمــَن النَّاِر«.

ಅಬ್yಹುರೆೈರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ನೇವುyಆಯುಧದಿಿಂದyನಮಮೆy ಸಹ್ೇದರನy
ಕಡೆಗೆy ಬೆ್ಟುಟಿy ಮಾಡಬಾರದು�y ಏಕೆಿಂದರೆ,y ಬಹುರಃy

ಶೈತಾನನುyಅದನುನುyನಮಮೆyಕೆೈಯಿಿಂದyಎಸಯುವಿಂತ್yಮಾಡಿ,y
ತರುವಾಯyನೇವುyನರಕಾಗಿನುಯyಹ್ಿಂಡದಲ್ಲಾyಬಿೇಳುವಿಂತ್y
ಮಾಡಲಾರನುyಎಿಂಬyಬಗೆಗೆyನಮಗೆyಯಾವುದೇyಖಾತ್ರಯ್y
ಇಲಲಾ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy7072yಮುಸಿಲಾಿಂy2617)

َعْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َقــاَل َأُبو 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َمْن َأَشــاَر  اْلَقاِســِم َصلَّى اللَّ

إَِلى َأِخيــِه بَِحِديَدٍة، َفإِنَّ اْلَمَاِئَكــَة َتْلَعنُُه َحتَّى 

ِه«. َيَدَعــُه، َوإِْن َكاَن َأَخــاُه ِلَبِيِه َوُأمِّ

ಅಬ್yಹುರೆೈರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಯಾರುyಆಯುಧದಿಿಂದyತನನುyಸಹ್ೇದರನy
ಕಡೆಗೆy ಬೆ್ಟುಟಿy ಮಾಡುತಾ್ತನೆ್ೇy ಅವನನುನುy ಮಲಕ್ಗಳುy
ರಪ್ಸುವರು�yಅವನುyಅದನುನುyಬಿಟುಟಿಬಿಡುವyತನಕ�yಆತy
(ಸಹ್ೇದರ)yಅವನyತಿಂದಯyಅಥವಾyತಾಯಿಯyಮಗನಾ-
ಗಿದ್ದರ್yಸರಿ�”y(ಮುಸಿಲಾಿಂy2616)

ಇವೆಲಲಾವೂyಉದ್ದೇರಪೂವ್ಶಕವಲಲಾದyಸಿಂಭವಸುವyಪ್ರಮಾ-
ದಗಳನುನುy ತಪ್ಪಾಸುವುದಕಿಕಾರುವy ಮುಿಂಜಾಗ್ರತ್ಗಳಾಗಿವೆ�y
ಹಾಗಾದರೆy ಉದ್ದೇರಪೂವ್ಶಕವಾಗಿy ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟy
ಮಾಡಿyಅಮಾಯಕರನುನುyಕೆ್ಿಂದುyಹಾಕುವವರyಅಿಂತಮy
ಪರಿಣಾಮyಹೇಗಿರಬಹುದು?

12�yಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶವುyವಿಂಚನೆyಮತು್ತyನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹವನುನುy
ವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹುyವಿಂಚಕರನುನುyಪ್್ರೇತಸುವುದಿಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y8:58)

ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:y

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ﴾



19

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನವಂಂಬ 2ೆ10

“ವಿಂಚಕರ್,yಪಾಪ್ಗಳೂyಆಗಿರುವyಯಾರನ್ನುyಅಲಾಲಾಹುy
ಪ್್ರೇತಸುವುದಿಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y4:107)

َعــْن َأبِي َســِعيٍد اْلَخــْدِريِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، 

َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه 

َوَســلََّم: »لُِكلِّ َغاِدٍر لِــَواٌء َيــْوَم اْلِقَياَمِة، ُيْرَفُع 

َلُه بَِقــْدِر َغْدِرِه، َأَل َوَل َغــاِدَر َأْعَظُم َغْدًرا ِمْن 

ٍة«. َأِميــِر َعامَّ

ಅಬ್yಸಈದ್yಅಲ್ಖುದಿ್ರ y ರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ
yರವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಪುನರುತಾಥೆನyದಿನyಪ್ರತಯಬ್ಬy

ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹಿಗ್yಒಿಂದುyಧ್ವರವನುನುyನೇಡಲಾಗುವುದು�y
ಅವನy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹಕಕಾನುಗುಣವಾಗಿy ಅದನುನುy ಎತ್ತರ-
ಕೆಕಾೇರಿಸಲಾಗುವುದು�y ಪ್ರಜ್ಗಳy ಆಡಳಿತy ಮಾಡುವವನುy
ಮಾಡುವy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹಕಿಕಾಿಂತy ದ್ಡ್ಡy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹy
ಬೆೇರೆಯಿಲಲಾ�”y(ಮುಸಿಲಾಿಂy1738)

ُه َعنُْهَما َقاَل: َســِمْعُت  َعِن اْبــِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ

َم َيُقــوُل: »لُِكلِّ  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

َغاِدٍر لَِواٌء ُينَْصــُب بَِغْدَرتِِه َيــْوَم اْلِقَياَمِة«.

ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಪುನರುತಾಥೆನy ದಿನy ಪ್ರತಯಬ್ಬy ನಿಂಬಿಕೆ-
ದ್್ರೇಹಿಗ್yಅವನy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹಕೆಕಾy ತಕಕಾಿಂತ್y ಧ್ವರವನುನುy
ನೆಡಲಾಗುವುದು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy3188yಮುಸಿಲಾಿಂy1735)

َعــْن ُبَرْيَدَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َكاَن َرُســوُل 

َر َأِميًرا َعَلى  َم إَِذا َأمَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ اللَّ

ِه  تِِه بَِتْقَوى اللَّ ٍة َأْوَصاُه فِي َخاصَّ َجْيٍش َأْو َســِريَّ

َوَمــْن َمَعُه ِمــَن اْلُمْســِلِميَن َخْيًرا، ُثــمَّ َقاَل: 

ِه، َقاتُِلوا َمْن  ِه فِي َســبِيِل اللَّ »اْغُزوا بِاْســِم اللَّ

ِه، اْغــُزوا َوَل َتُغلُّــوا َوَل َتْغِدُروا َوَل  َكَفَر بِاللَّ

َتْمُثُلــوا َوَل َتْقُتُلوا َولِيًدا...«

ಬುರೆೈದ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಒಿಂದುy
ಸೇನೆಗೆyಒಬ್ಬನನುನುyನಾಯಕನನಾನುಗಿyಮಾಡಿyಕಳುಹಿಸುವಾಗy
ಆತನಗೆy ಅಲಾಲಾಹನನುನುy ಭಯಪಡುವಿಂತ್y ಮತು್ತy
ಇತರy ಮುಸಲಾಮೆನರy ವಚಾರದಲ್ಲಾy ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಿಂತ್y
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿyಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದ್ದರು�yನಿಂತರyಅವರುyಹೇಳು-
ತ್ತದ್ದರು:y “ಅಲಾಲಾಹನyಮಾಗ್ಶದಲ್ಲಾy ಅಲಾಲಾಹನy ನಾಮದಲ್ಲಾy
ಯುದ್ಧy ಮಾಡಿರಿ�y (ನಮಮೆy ವರುದ್ಧy ಯುದ್ಧy ಮಾಡುವ)y
ಅವಶಾ್ವಸಿಗಳನುನುyಕೆ್ಲ್ಲಾರಿ�yಯುದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�yಆದರೆyಮೊೇಸy
ಮಾಡಬೆೇಡಿ�yನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹyಎಸಗಬೆೇಡಿ�yಅಿಂಗವಚೆ್ಛೇದನy
ಮಾಡಬೆೇಡಿ�y ಶಿರುಗಳನುನುy ಸಾಯಿಸಬೆೇಡಿ���”y (ಮುಸಿಲಾಿಂy
1731)y ಆದರೆy ಇವರುy ಮಾಡುತ್ತರುವy ನಿಂಬಿಕೆದ್್ರೇಹ,y
ವಿಂಚನೆyಊಹಗ್yನಲುಕುವುದಿಲಲಾ�

13�yಮಕಕಾಳು,yಮಹಿಳಯರು,yವೃದ್ಧರುyಮುಿಂತಾದವರನುನುyಕೆ್ಲುಲಾ-
ವುದನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವರೆ್ೇಧಿಸಿದ�y

ಮೇಲ್ನy ಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y
“ಶಿರುಗಳನುನುyಸಾಯಿಸಬೆೇಡಿ�”y

ُه َعنُْهَمــا َقاَل: َأنَّ اْمَرَأًة  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ

ُه  ُوِجــَدْت فِي َبْعــِض َمَغاِزي النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

ِه َصلَّى  َم َمْقُتوَلًة َفَأْنَكَر َرُســوُل اللَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ْبَياِن. َم َقْتَل النَِّســاِء َوالصِّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಿಂದyವರದಿ:y“ಒಮಮೆyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುy ಒಿಂದುy ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾy ಒಬ್ಬy ಮಹಿಳy ಕೆ್ಲೆಯಾಗಿy
ಬಿದಿ್ದರುವುದನುನುy ಕಿಂಡರು�y ಆಗy ಅವರುy ಮಹಿಳy ಮತು್ತy
ಮಕಕಾಳನುನುyಕೆ್ಲುಲಾವುದನುನುyವರೆ್ೇಧಿಸಿದರು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
3014yಮುಸಿಲಾಿಂy1744)



20

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ُه َعنُْه َأنَّ َرُســوَل  َعْن َأَنــِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَّ

َم َقــاَل: »اْنَطِلُقوا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ اللَّ

ِه،  ِة َرُســوِل اللَّ ِه َوَعَلــى ِملَّ بِاْســِم اللَّــِه َوبِاللَّ

َوَل َتْقُتُلوا َشــْيًخا َفانًِيا َوَل طِْفــًا َوَل َصِغيًرا 

اْمَرَأًة...« َوَل 

ಅನಸ್yಇಬ್ನುyಮಾಲ್ಕ್ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ y

ರವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಅಲಾಲಾಹನyಹಸರನುನುyಹೇಳಿ,yಅಲಾಲಾಹ-

ನಗಾಗಿyಅಲಾಲಾಹನyರಸ್ಲರyಮಾಗ್ಶದಲ್ಲಾyಯುದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�y

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾyಪಾಲೆ್ಗೆಳಳಾದyವೃದ್ಧರನುನು,yಶಿರುಗಳನುನು,yಮಕಕಾಳನುನು,y

ಮಹಿಳಯರನುನುyಸಾಯಿಸಬೆೇಡಿ�”y(ಅಬ್ದಾವೂದ್y2614)

ಆದರೆy ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟy ಮಾಡುವy ಈy ಅಪರಾಧಿಗಳುy

ಮಕಕಾಳು,y ದ್ಡ್ಡವರು,y ಪುರುಷರು,y ಮಹಿಳಯರುy ಎಿಂಬy

ಬೆೇಧವಲಲಾದyರನರನುನುyಸಾಯಿಸುತಾ್ತರೆ�y

14�y ಕರಾರುy ಮತು್ತy ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳನುನುy ಪಾಲ್ಸಬೆೇಕೆಿಂದುy

ಇಸಾಲಾಮ್y ಹೇಳುತ್ತದ�y ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾರುವy ರನರನುನುy

ಕೆ್ಲುಲಾವುದುy ಇಸಾಲಾಮ್y ಧಮ್ಶದy ಪ್ರಕಾರy ನಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�y

ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ﴾
“ಕರಾರನುನುyಪಾಲ್ಸಿರಿ�yಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್yಕರಾರಿನyಕುರಿತುy

ನಮಮೆಲ್ಲಾyಪ್ರಶಿನುಸಲಾಗುವುದು�”y(ಕುರ್ಆನ್y17:34)

ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ﴾

“ಓy ವಶಾ್ವಸವಟಟಿವರೆೇ,y ಕರಾರುಗಳನುನುy

ಪಾಲ್ಸಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:1)

ِه ْبِن َعْمــٍرو َرِضَي اللَّــُه َعنُْهَما،  َعْن َعْبــِد اللَّ

َم َقاَل: »َمْن  َعــِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ـِة، َوإِنَّ  َقَتَل ُمَعاَهــًدا َلْم َيــِرْح َراِئَحــَة اْلَجنَـّ

ِريَحَهــا ُتوَجُد ِمْن َمِســيَرِة َأْرَبِعيــَن َعاًما«.

ಅಬು್ದಲಾಲಾಹ್yಇಬ್ನುyಅಮ್್ರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾರುವy ವ್ಯಕಿ್ತಯನುನುy
ಕೆ್ಲುಲಾವವನುyಸ್ವಗ್ಶದyಪರಿಮಳವನ್ನುyಅನುಭವಸಲಾರ�y
ಅದರy ಪರಿಮಳವನುನುy 40y ವಷ್ಶಗಳಷುಟಿy ದ್ರದಿಿಂದಲೆೇy
ಅನುಭವಸಬಹುದು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy3166)

َعــْن َعْمــِرو ْبــِن اْلَحِمــِق اْلُخَزاِعــيِّ َرِضَي 

ُه  ُه َعنْــُه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ اللَّ

َعَلْيــِه َوآلِِه َوَســلََّم: »َمــْن آَمَن َرُجــًا َعَلى 

َدِمِه َفَقَتَلــُه َفَأَنا َبــِريٌء ِمَن اْلَقاتِــِل، َوإِْن َكاَن 

َكافًِرا«. اْلَمْقُتــوُل 

ಅಮ್್ರy ಇಬುನುಲ್y ಹಮಿಕ್y ಅಲ್ಖುಝಾಈ y ರಿಿಂದy
ವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತy
ಇನೆ್ನುಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತಗೆy ಆರ್ರಯy ನೇಡಿy ತರುವಾಯy ಅವನನುನುy
ಕೆ್ಲೆyಮಾಡಿದರೆyಆyಕೆ್ಲೆಗಾರನಗ್yನನಗ್yಯಾವುದೇy
ಸಿಂಬಿಂಧವಲಲಾ�y ಕೆ್ಲೆಯಾದವನುy ಅವಶಾ್ವಸಿಯಾದರ್y
ಸರಿ�”y(ಇಬ್ನುyಹಿಬಾ್ಬನ್y5982yಅತ್ತಬರಾನೇy38)

ಮುಸಿಲಾಮ್y ದೇರದy ಆಡಳಿತಗಾರy ನೇಡುವy ಸುರಕ್ಷತ್ಯy
ಕರಾರಿನy ಮೇರೆಗೆy ಒಡಿಂಬಡಿಕೆy ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡುy ಅವನy
ಆರ್ರಯದಲ್ಲಾy ಮುಸಿಲಾಮ್y ದೇರಕೆಕಾy ಬರುವyಮುಸಿಲಾಮೇತರರy
ಮೇಲೆyಅತರೆೇಕವೆಸಗುವುದು,yಕೆ್ಲುಲಾವುದು,yದ್ೇಚುವುದುy
ನಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�y ಇಲ್ಲಾy ಆಡಳಿತಗಾರನುy ನೇಡುವy ಆರ್ರಯy
ಮುಸಿಲಾಮರೆಲಲಾರ್yನೇಡುವyಆರ್ರಯವಾಗಿದ�yಮುಸಲಾಮೆನರy
ಹ್ಣೆಗಾರಿಕೆyಒಿಂದೇyಆಗಿದ�y

ِه ْبــِن َعْمــٍرو َرِضَي اللَّــُه َعنُْه،  َعْن َعْبــِد اللَّ
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َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه 

َم »اْلُمْســِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم َيْســَعى  َوَســلَّ

َأْدَناُهْم..« تِِهــْم  بِِذمَّ

ಅಬು್ದಲಾಲಾಹ್yಇಬ್ನುyಅಮ್್ರ yರಿಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಮುಸಿಲಾಮರುy ನೇಡುವy ಅಭಯಾರ್ರ-
ಯವುy ಒಿಂದೇ�y ಒಬ್ಬy ಮುಸಿಲಾಮನy ಹ್ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನುy
ವದ್ರದಲ್ಲಾರುವy ಮುಸಿಲಾಮನುy ಕ್ಡy ಪಾಲ್ಸಬೆೇಕು��”y
(ಅಬ್ದಾವೂದ್y2751)

ಆದರೆyಈyಅತರೆೇಕಿಗಳುyಮುಸಲಾಮೆನರyಹ್ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನುy
ಪಾಲ್ಸುವುದಿಲಲಾ�yಕರಾರುyಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳನುನುyಗೌರವಸುವು-
ದಿಲಲಾ�yಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾರುವyರನರನುನುyಮತು್ತyಆರ್ರಯದಲ್ಲಾ-
ರುವyರನರನ್ನುyಕೆ್ಲುಲಾತಾ್ತರೆ�

15�y ಇತರರyಮೇಲೆyಅತರೆೇಕವೆಸಗುವುದುyಮತು್ತyಅವರyಆಸಿ್ತ-
ಪಾಸಿ್ತಗಳನುನುyನಾರಮಾಡುವುದುyಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಪ್ರಕಾರy
ನಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�y

ُه َعنْــُه، َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  َعــْن َأبِي َبْكَرَة َرِضَي اللَّ

َم َقــاَل: »إِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

َوَأْعَراَضُكْم َبْينَُكْم َحــَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا 

فِي َشــْهِرُكْم َهَذا فِي َبَلِدُكْم َهَذا«.

ಅಬ್ಬಕ್ರ y ರಿಿಂದy ವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ನಮಮೆy ರಕ್ತ,y ಸಿಂಪತು್ತy ಮತು್ತy ಘನತ್y ನೇವುy
ಪರಸಪಾರy ಗೌರವಸಬೆೇಕಾದy ಪವತ್ರy ವಸು್ತಗಳಾಗಿವೆ�y ಈy
ದಿನದ,y ಈy ತಿಂಗಳy ಮತು್ತy ಈyಊರಿನy ಪಾವತ್ರ್ಯದಿಂತ್�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy67yಮುಸಿಲಾಿಂy1679)

ಆy ಬಾಿಂಬ್y ಸ್ಫೇಟಗಳಿಿಂದಾಗಿy ಕಟಟಿಡಗಳು,y ಮನೆಗಳು,y
ವಾಹನಗಳುy ನಾರವಾಗುತ್ತವೆ�y ರನರುy ದಿಕಾಕಾಪಾಲಾಗಿy
ಓಡುತಾ್ತರೆ�yಎಲೆಲಾಲ್ಲಾyರಕ್ತದyಕೆ್ೇಡಿyಹರಿಯುತ್ತದ�

16�y ರಾತ್ರy ವೆೇಳy ರನರುy ನದಿ್ರಸಿy ವಶಾ್ರಿಂತy ಪಡೆಯುತ್ತರುವy
ಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾy ಬಾಣy ಪ್ರಯೇಗಿಸುವುದು,y ಆಕ್ರಮಣy

ಮಾಡುವುದುy ಇಸಾಲಾಮ್y ಧಮ್ಶದy ಪ್ರಕಾರy ನಷ್ದ್ಧವಾ-
ಗಿದ�yಹಿೇಗೆyಮಾಡುವವರಿಗೆyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಕಠಿಣy
ಎಚ್ಚರಿಕೆyನೇಡಿದಾ್ದರೆ�y

ُه َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل  َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ

ْيِل  ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َمْن َرَماَنــا بِاللَّ اللَّ

ِمنَّا«. َفَلْيَس 

ಅಬ್y ಹುರೆೈರ y ರಿಿಂದy ವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ರಾತ್ರy ವೆೇಳy ಬಾಣy ಬಿಡುವವನುy ನಮಮೆವನಲಲಾ�”y
(ಅಹಮೆದ್y2/321)yಆದರೆyಈyಅಪರಾಧಿಗಳುyಅಪರಾಧವೆಸಗಲುy
ರಾತ್ರyಸಮಯವನೆನುೇyಆರಿಸುತಾ್ತರೆ�

ಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಮ್ಲತತ್ವಗಳನುನು,yನಯಮyನದೇ್ಶರನಗಳ-
ನುನುyಮತು್ತyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನಗಳನುನುyಸರಿಯಾಗಿyಅರಿತುಕೆ್ಿಂಡರೆy
ಈy ಅಪರಾಧy ಕೃತ್ಯಗಳಿಗ್y ಇಸಾಲಾಮ್y ಧಮ್ಶಕ್ಕಾyಯಾವುದೇy
ಸಿಂಬಿಂಧವಲಲಾವೆಿಂದುyಸಪಾಷಟಿವಾಗಿyಅರಿತುಕೆ್ಳಳಾಬಹುದು�yಇಿಂತಹy
ಎಲಾಲಾyವಧ್ವಿಂಸಕyಕೃತ್ಯಗಳನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�yಇಸಾಲಾಮ್y
ಧಮ್ಶವುy ಯಾವತ್್ತy ಇಿಂತಹy ಕೃತ್ಯಗಳನುನುy ಒಪ್ಪಾಕೆ್ಳುಳಾವುದಿ-
ಲಲಾ�yಆದುದರಿಿಂದyಈyಕೃತ್ಯಗಳನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಹಸರಿಗೆy
ಸೇರಿಸುವುದುyಮತು್ತyಆyಅಪರಾಧಿಗಳನುನುyಮುಸಲಾಮೆನರೆ್ಿಂದಿಗೆy
ಥಳಕುyಹಾಕುವುದುyಮತು್ತyತನ್ಮೆಲಕyಇಸಾಲಾಮ್yಮತು್ತyಮುಸಿಲಾ-
ಮರನುನುyಕುಗಿಗೆಸಿyತ್್ೇರಿಸುವುದುyಸರಿಯಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶವುy
ಸದಾಚಾರವನುನುy ಬೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದy ಮತು್ತy ದುರಾಚಾರವನುನುy
ವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ�yಇದುyಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶದyಮ್ಲಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದ�y
ಇಸಾಲಾಮಿೇy ಶಿಕ್ಷಣದyಮ್ಲy ಪಾಠವಾಗಿದ�y ಈy ಅಪರಾಧಿಗಳುy
ಮಾಡುವyಕೃತ್ಯಗಳುyಒಿಂಟ್yಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿದು್ದyಅವುyಅವರುyಮತು್ತy
ಅವರy ನಾಯಕರy ಮನೆ್ೇಸಿಥೆತಯನುನುy ಪ್ರತಬಿಿಂಬಿಸುತ್ತದಯೇy
ವನಾyಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಶವನನುಲಲಾ�yಅದನುನುyಮಾಡುವವರೆೇyಅದರy
ಪಾಪವನುನುyಉಣು್ಣತಾ್ತರೆ�

﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾

“ಒಬ್ಬyಇನೆ್ನುಬ್ಬನyಪಾಪಭಾರವನುನುyಹ್ರುವುದಿಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y
17:15)� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಈಮಾನ್—ಒೆದುರಸೆಕ್ಷಿಪತುರವಶಲಿೀಷನೆ

ಈಮಾನಿನಲಿಲಾ ಏರಿಳಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ ಎನು್ನವುದು ಅಹುಲಾಸುಸಿನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್್ತನ ಅಖೇದ (ವಿಶಾವಾಸ)ವಾಗಿದ. 
ಹೃದಯದಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ, ನಾಲಗೆಯಂದ ಉಚ್ಛರಿಸಿ, ಅವಯವಗಳ ಮ್ಲಕ ಕಾಯ್ಮರ್ಪಕ್ಕೆಳಿಸುವುದು 
ಈಮಾನ್ ಆಗಿದ. ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಈ, ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಹಂಂಲ್, ಇಮಾಮ್ ಂುಖಾರಿ ಮೊದಲಾದ 
ಮಹಾತ್ಮರು ಕುಬಆನ್ ಮತು್ತ ಹದೇಸಿನ ಪುರಾವಗಳನು್ನ ಮುಂದಟು್ಟಿ್ಂಡು ಸತಕೆಮ್ಮಗಳಿಂದ ಈಮಾನ್ 
ವಧಿ್ಮಸುತ್ತದ ಹಾಗ್ ದುಷಕೆಮ್ಮಗಳಿಂದ ಈಮಾನಿನಲಿಲಾ ಿ್ರತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದಯಂದು ಚಚ್ಮಸಿರುವುದನು್ನ ನಾವು 
ನ್ೇಡಂಹುದಾಗಿದ.

ಇಸಾಲಾಮಿಕ್yಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಾy‘ಈಮಾನ್’,y‘ಮುಅ್yಮಿನ್’yಎಿಂಬy
ಪದಗಳುy ಧಾರಾಳವಾಗಿy ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದನುನುy ನಾವುy

ನೆ್ೇಡಬಹುದಾಗಿದ�yಭಾಷಯಲ್ಲಾy‘ಈಮಾನ್’yಎಿಂದರೆyಅಿಂಗಿೇ-
ಕರಿಸುವುದು,yಅಥವಾyಒಿಂದುyಕಾಯ್ಶವನುನುyಸತ್ಯವೆಿಂದುyಒಪ್ಪಾ-
ಕೆ್ಳುಳಾವುದಾಗಿದ�y ಧಾಮಿ್ಶಕy ಅಥ್ಶದಲ್ಲಾy ಅದುy ಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ವಶಾ್ವಸವರಿಸಿ,y ನಾಲಗೆಯಿಿಂದy ಘೇಷ್ಸಿ,y ಅವಯವಗಳಿಿಂದy
ಕಾಯ್ಶರ್ಪಕಿಕಾಳಿಸುವುದುyಎಿಂದಾಗುತ್ತದ�yಅಲಾಲಾಹನyಅನುಸ-
ರಣೆಯಿಿಂದyಅದುyವಧಿ್ಶಸುತ್ತದyಮತು್ತyಪಾಪದyಕಾರಣದಿಿಂದy
ಅದುyಕೃರವಾಗುತ್ತದ�

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ yಅವರಿಿಂದyನವೆೇದನೆ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಈಮಾನ್ಗೆyಅರುವತ್ತರಷುಟಿyಶಾಖ್ಗಳಿವೆ�yಅದರಲ್ಲಾy
ಅತ್ಯಧಿಕy ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದುy ‘ಲಾy ಇಲಾಹy ಇಲಲಾಲಾಲಾಹ್’y ಎಿಂಬy
ವಚನವನುನುyಹೇಳುವುದಾಗಿದ�yಅದರಲ್ಲಾyಅತ್ಯಿಂತyಕೆಳಗಿನyಮಟಟಿದ-
ಲ್ಲಾರುವುದುyದಾರಿಯಲ್ಲಾರುವyತ್್ಿಂದರೆಗಳನುನುyನೇಗಿಸುವುದಾಗಿದ�y
ಲಜ್್ಜಯುyಈಮಾನನyಒಿಂದುyಭಾಗವಾಗಿದ�”y(ಮುಸಿಲಾಮ್)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿರುವyಈyಕಾಯ್ಶಗಳುyಈಮಾನನy
ವವರಣೆಯಲ್ಲಾy ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದನುನುy ನೆ್ೇಡಬಹುದಾಗಿದ�y

ಅರುವತ್ತರಷುಟಿyಶಾಖ್ಗಳಿರುವyಈಮಾನನಲ್ಲಾyಅತ್ಯಿಂತyಶ್ರೇಷ್ಠವಾ-
ದುದುy‘ಲಾyಇಲಾಹyಇಲಲಾಲಾಲಾಹ್’yಎಿಂಬyವಚನyನಾಲಗೆಯyಉಚಾ್ಛ-
ರವಾಗಿದ�yದಾರಿಯಲ್ಲಾರುವyತ್್ಿಂದರೆಗಳನುನುyನವಾರಿಸುವುದುy
ಈಮಾನನy ವಷಯದಲ್ಲಾy ಅವಯವಗಳy ಪ್ರವೃತ್ತನೆಯಾಗಿದ�y
ಈಮಾನನyಭಾಗವಾದyಲಜ್್ಜಯುyಹೃದಯದyಪ್ರವೃತ್ತನೆಯಾಗಿದ�y
ಹೃದಯದyಅಿಂಗಿೇಕಾರವುyವಭಿನನುyರಿೇತಯಲ್ಲಾರುವುದರಿಿಂದyಈy
ಈಮಾನನಲ್ಲಾy ಏರಿಳಿತy ಸಿಂಭವಸುತ್ತದಯಿಂದುy ಅಹುಲಾಸುಸುನನುದy
ವದಾ್ವಿಂಸರುyಸಪಾಷಟಿಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ�

ಒಿಂದುyಸುದಿ್ದಯನುನುyಆಲ್ಸುವುದು,yಕಣು್ಣಗಳಿಿಂದyನೆ್ೇಡುವುದು,y
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವುದುyಸಮಾನವಲಲಾ�yಒಬ್ಬರುyಹೇಳಿಕೆ್ಟಟಿyಹಾಗ್y
ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತyಹಚು್ಚyರನರುyಹೇಳಿಕೆ್ಟಟಿyಕಾಯ್ಶದyವಷಯವೂy
ತಥೆೈವ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಪ್ರಭ್,y ಮೃತಪಟಟಿವರನುನುy ನೇನುy ಹೇಗೆy ಜಿೇವಗೆ್ಳಿಸುತ್ತೇy
ಎಿಂಬುದನುನುy ನನಗೆy ತ್್ೇರಿಸಿಕೆ್ಡುy ಎಿಂದುy ಇಬಾ್ರಹಿೇಮರುy
ಹೇಳಿದyಸಿಂದಭ್ಶವನುನುyಸಮೆರಿಸಿರಿ�yಏನುyನಮಗೆyವಶಾ್ವಸವಲಲಾವೆೇ?y
ಎಿಂದುyಅಲಾಲಾಹನುyಕೆೇಳಿದಾಗ,yವಶಾ್ವಸವದ,yಆದರೆyಮನಸಸುಿಂ-
ತೃಪ್್ತyಬಯಸುತ್್ತೇನೆ”yಎಿಂದುyಇಬಾ್ರಹಿೇಮರುyಹೇಳಿದರು�yಆಗy
ಅಲಾಲಾಹನು,y ಹಾಗಾದರೆy ನಾಲುಕಾy ಪಕ್ಷಿಗಳನುನುy ಸೇರಿಸಿಕೆ್ಿಂಡುy
ಅನಿಂತರy ಅವುಗಳy ಒಿಂದ್ಿಂದುy ಭಾಗವನುನುy (ತುಿಂಡರಿಸಿ)y
ಒಿಂದ್ಿಂದುyಬೆಟಟಿದyಮೇಲೆyಇರಿಸು�yಆಮೇಲೆyಅವುಗಳನುನುyಕ್ಗಿy
ಕರೆ�yಅವುyನನನುyಬಳಿಗೆyಧಾವಸಿyಬರುವುವು�yಅಲಾಲಾಹನುyಮಹಾy
ಪ್ರತಾಪ್ಯ್yಯುಕಿ್ತಪೂಣ್ಶನ್yಆಗಿರುತಾ್ತನೆಿಂಬುದನುನುyಚೆನಾನುಗಿy
ಅರಿತುಕೆ್ೇyಎಿಂದನು�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:260)

ಹೃದಯದಿಿಂದy ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವy ಮ್ಲಕy ಲಭಿಸುವy ಶಾಿಂತy
ಮತು್ತy ಸಮಾಧಾನಕಕಾನುಸಾರy ಈಮಾನ್y ವಧಿ್ಶಸುತ್ತದ�y ಸ್ವಗ್ಶy
ಮತು್ತy ನರಕಕೆಕಾy ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿyಉಪದೇರಗಳನುನುy ಆಲ್ಸುವಾಗy
ಈಮಾನನಲ್ಲಾy ವಧ್ಶನೆಯಾಗುತ್ತದ�y ಅವುಗಳನುನುy ಕಣು್ಣಗಳುy
ನೆ್ೇಡುವಿಂತ್ಯ್yತ್್ೇಚುತ್ತದ�yಆದರೆyಅದೇyಉಪದೇರದಿಿಂದy
ವರಮಿಸಿy ಅರೃದ್ಧಯಲ್ಲಾy ಏಪ್ಶಟ್ಟಿಗy ಈಮಾನನಲ್ಲಾy
ಇಳಿತyಸಿಂಭವಸುತ್ತದ�

ನಮಮೆyಮಾತನyಮ್ಲಕyವಧಿ್ಶಸುವyಈಮಾನನyಅವಸಥೆyಕ್ಡಾy
ಹಿೇಗೆಯೇy ಇರುತ್ತದ�y ಒಿಂದುy ಬಾರಿy ಅಲಾಲಾಹನy ನಾಮವನುನುy
ಉಚ್ಛರಿಸುವಾಗಲ್yಅದಕಿಕಾಿಂತyಹಚು್ಚyಬಾರಿyಉಚ್ಛರಿಸುವಾಗಲ್y
ಈಮಾನನಲ್ಲಾy ವ್ಯತಾ್ಯಸy ಉಿಂಟ್ಗುತ್ತದ�y ದಿಕ್್ರy ಒಳಪಟ್ಟಿರುವy
ಅಲಾಲಾಹನyಆರಾಧನೆಯನುನುyಅದರyಪೂಣ್ಶyರ್ಪದಲ್ಲಾyನವ್ಶ-
ಹಿಸುವಾಗyಒಬ್ಬನyಈಮಾನ್yವಧಿ್ಶಸುತ್ತದ�yಪ್ರಸು್ತತyಆರಾಧನೆ-
ಯಲ್ಲಾy ಕುಿಂದುಕೆ್ರತ್ಗಳಿದ್ದರೆy ಈಮಾನ್y ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದ�y
ಒಬ್ಬನುyಅವಯವಗಳಿಿಂದyಧಾರಾಳyಆರಾಧನೆyಮಾಡುವುದುy
ಮತು್ತy ಅದನುನುy ಮಾಡದಿರುವುದy ಫಲ್ತಾಿಂರವೂy ಹಿೇಗೆಯೇy
ಪ್ರಕಟಗೆ್ಳುಳಾತ್ತದ�

ಈಮಾನನಲ್ಲಾyಏರಿಳಿತyಸಿಂಭವಸುತ್ತದyಎನುನುವುದುyಅಹುಲಾಸುಸುನನುy
ವಲ್yರಮಾಅತ್ತನyಅಖಿೇದy(ವಶಾ್ವಸ)ವಾಗಿದ�yಹೃದಯದಿಿಂದy
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿ,yನಾಲಗೆಯಿಿಂದyಉಚ್ಛರಿಸಿ,yಅವಯವಗಳyಮ್ಲಕy
ಕಾಯ್ಶರ್ಪಕಿಕಾಳಿಸುವುದುy ಈಮಾನ್y ಆಗಿದ�y ಇಮಾಮ್y

ಶಾಫಿಈ,yಇಮಾಮ್yಅಹಮೆದ್yಇಬ್ನುyಹಿಂಬಲ್,yಇಮಾಮ್yಬುಖಾರಿy
ಮೊದಲಾದyಮಹಾತಮೆರುyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಹದಿೇಸಿನyಪುರಾವೆಗಳ-
ನುನುyಮುಿಂದಿಟುಟಿಕೆ್ಿಂಡುyಸತಕಾಮ್ಶಗಳಿಿಂದyಈಮಾನ್yವಧಿ್ಶಸುತ್ತದy
ಹಾಗ್yದುಷಕಾಮ್ಶಗಳಿಿಂದyಈಮಾನನಲ್ಲಾyಕೆ್ರತ್yಸಿಂಭವಸುತ್ತದ-
ಯಿಂದುyಚಚಿ್ಶಸಿರುವುದನುನುyನಾವುyನೆ್ೇಡಬಹುದಾಗಿದ�

ಮದಿೇನದಲ್ಲಾy ವಾಸಿಸುತ್ತದ್ದy ಗ್ರಿಂಥದವರಾದy ಯಹ್ದಿಗಳಿಗೆy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک 
ک گ گ گ گ ڳ ﴾

“ನೇವುy ಪರಸಪಾರy ರಕ್ತಪಾತyಮಾಡಬಾರದಿಂದ್y ಪರಸಪಾರರನುನುy
ಗೃಹಬಾಹಿರರನಾನುಗಿy ಮಾಡಬಾರದಿಂದ್y ನಾವುy ನಮೊಮೆಡನೆy
ಬಲವಾದyಕರಾರನುನುyಪಡೆದyಆyಸಿಂದಭ್ಶವನುನುyಸಮೆರಿಸಿರಿ�yನೇವುy
ಅದನುನುy ಒಪ್ಪಾಕೆ್ಿಂಡಿದಿ್ದರಿ�y ಅದಕೆಕಾy ನೇವೆೇy ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇರಿ�y
ಆದರೆyಈಗyನೇವೆೇyನಮಮೆyಬಿಂಧುಬಳಗದವರyಕೆ್ಲೆಗೆೈಯುತ್ತೇ-
ರಲಲಾದy ನಮೊಮೆಳಗಿನವರನೆನುೇy ಗೃಹಬಾಹಿರರನಾನುಗಿyಮಾಡುತ್ತೇರಿ�y
ಅವರyವರುದ್ಧyಅಕ್ರಮyಗುಿಂಪುಗಾರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಾತ್ತೇರಿ�yಅವರುy
ಯುದ್ಧy ಸರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿyಬಿಂದಾಗyಅವರyವಮೊೇಚನೆಗಾಗಿy
ವಮೊೇಚನಾyಮೌಲ್ಯy ಪಡೆದೇy ಅವರನುನುy ಬಿಡುತ್ತೇರಿ�y ವಸು್ತತಃy
ಅವರನುನುy ಗೃಹಬಾಹಿರರನಾನುಗಿy ಮಾಡುವುದನೆನುೇy ನಮಗೆy
ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿತು್ತ�y ನೇವೆೇನುy ಗ್ರಿಂಥದy ಒಿಂದಿಂರದy ಮೇಲೆy
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ವಶಾ್ವಸವಟುಟಿyಇನೆ್ನುಿಂದಿಂರವನುನುyನಷೇಧಿಸುತ್ತೇರಾ?yನಮಮೆyಪೈಕಿy
ಹಿೇಗೆyಮಾಡುವವರyಶಿಕ್ಷೆಯುyಇಹದಲ್ಲಾyಅಪಮಾನತyಜಿೇವನವೂy
ಪರದಲ್ಲಾyಘೇರyಯಾತನೆಯyಕಡೆಗೆyತಳಳಾಲಪಾಡುವುದ್yಆಗಿರಬೆೇ-
ಕಲಲಾದyಇನೆನುೇನು?yನೇವುyಮಾಡುವುದರyಬಗೆಗೆyಅಲಾಲಾಹನುyಅರೃದ್ಧ-
ನಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:84-85)

ಅಲಾಲಾಹನy ಆದೇರಗಳನುನುy ಪಾಲ್ಸುವುದುyಮತು್ತy ಅಲಾಲಾಹನುy
ವರೆ್ೇಧಿಸಿದವುಗಳನುನುy ತ್್ರೆಯುವುದುy ಈಮಾನನಲ್ಲಾy
ಒಳಪಟಟಿyಕಾಯ್ಶಗಳಾಗಿವೆyಎನುನುವುದಕೆಕಾyಈyಸ್ಕ್ತಗಳುyದ್ಡ್ಡy
ಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಖಾ್ಯತyವದಾ್ವಿಂಸರಾದyಅಬು್ದರ್ರಹಾಮೆನ್yಬಿನ್y
ನಾಸರ್y ಅಸಸುಅದಿ y ಅವರy ತಫಿಸುೇರಿನಲ್ಲಾy ಈy ವಷಯವನುನುy
ಸಪಾಷಟಿವಾಗಿyವವರಿಸಿದಾ್ದರೆ�yಇಲ್ಲಾyಯಹ್ದಿಗಳುyಮ್ರುyಕಾಯ್ಶ-
ಗಳನುನುyಎಸಗುತಾ್ತರೆ�y

1�y ಪರಸಪಾರyರಕ್ತyಹರಿಸುವುದು�

2�y ಪರಸಪಾರyಮನೆಗಳಿಿಂದyಹ್ರದಬು್ಬವುದು�

3�y ಯುದ್ಧದyಸರೆಯಾಳುಗಳನುನುyಬಿಡುಗಡೆಗೆ್ಳಿಸುವುದು�

ಈyಮ್ರುyಕಾಯ್ಶಗಳುyಕ್ಡyಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳಾಗಿವೆ�yಅವರyಈy
ಕಮ್ಶಗಳyಕುರಿತುyಅಲಾಲಾಹುyಕೆೇಳಿದ:

﴿ڃ ڃ چ 

چ چچ ﴾
“ನೇವೆೇನುyಗ್ರಿಂಥದyಒಿಂದಿಂರದyಮೇಲೆyವಶಾ್ವಸವಟುಟಿyಇನೆ್ನುಿಂ-
ದಿಂರವನುನುyನಷೇಧಿಸುತ್ತೇರಾ?”

ಗ್ರಿಂಥದವರಾದyಯಹ್ದ್ಯರುyದೈವಕyಗ್ರಿಂಥದyಕೆಲವುyಕಾಯ್ಶಗ-
ಳಲ್ಲಾyಈಮಾನ್yಪ್ರಕಟ್ಸಿyಇನುನುyಕೆಲವುyಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾyಈಮಾನಗೆy
ತದಿ್ವರುದ್ಧವಾದyಕುಫ್ರನುನುyಪ್ರಕಟ್ಸುತ್ತದ್ದರು�yಈಮಾನ್yಎಿಂದರೆy
ಕೆೇವಲyವಶಾ್ವಸyಮಾತ್ರವಲಲಾ,yಕಮ್ಶವೂyಅದರಲ್ಲಾyಒಳಪಡುತ್ತದy
ಎನುನುವುದುyಸಪಾಷಟಿವದ�

ಮೇಲ್ನy ಆಯತ್ಗೆy ಉಮರ್y ಮೌಲವy ನೇಡಿದy ವವರಣೆy
ಗಮನಾಹ್ಶವಾಗಿದ�y“ಈಮಾನ್yಮತು್ತyಕುಫ್್ರyಮನಸಿಸುಗೆyಮಾತ್ರy
ಸಿೇಮಿತವಾಗುವy ಕಾಯ್ಶವಲಲಾ�y ಮದಿೇನದಲ್ಲಾy ಔಸ್y ಮತು್ತy
ಖಝ್ರಜ್yಎಿಂಬyಅರಬಿyಗೆ್ೇತ್ರಗಳಿದ್ದವು�yವಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾದy

ಇವರುy ಪರಸಪಾರy ಯುದ್ಧಗಳನುನುy ಮಾಡಿದ್ದರು�y ಕ್ವಯಿನುಕಾ್ವಅ ,್y
ನದಿೇರ್y ಎಿಂಬy ಯಹ್ದಿy ಗೆ್ೇತ್ರಗಳುy ಖಝ್ರಜ್ರವರೆ್ಿಂ-
ದಿಗೆy ಸಿಂಧಾನದಲ್ಲಾy ಏಪ್ಶಟ್ಟಿತು�y ಕುರೆೈಳy ಎಿಂಬy ಯಹ್ದಿy
ಗೆ್ೇತ್ರವುy ಔಸ್ನೆ್ಿಂದಿಗಿದ್ದy ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿತು್ತ�y ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾy
ಯಹ್ದ್ಯರುy ಮಿತ್ರಪಕ್ಷದy ಜ್್ತ್ಗ್ಡಿy ಹ್ೇರಾಡುತಾ್ತರೆ�y
ಅದರಲ್ಲಾyಯಹ್ದ್ಯರೆ್ೇyಅರಬಿಗಳೇyಎಿಂಬyಬೆೇಧಭಾವವ-
ರಲ್ಲಲಾ�yಅವರುyಕೆ್ಲೆyಮತು್ತyಸ್ತು್ತಗಳನುನುyಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದ್ದರು�y
ರತು್ರಪಕ್ಷದವರನುನುy ಮನೆಗಳಿಿಂದy ಹ್ರದಬು್ಬತ್ತದ್ದರು�y ಬಿಂಧಿ-
ಸುತ್ತದ್ದರು�yಆದರೆyಯುದ್ಧyಮುಗಿದyನಿಂತರyಸರೆಯಾಳುಗಳಾದy
ತಮಮೆy ಸಹ್ೇದರರನುನುy ಯಹ್ದ್ಯರುy ಬಿಡುಗಡೆಗೆ್ಳಿಸಲುy
ಪ್ರಯತನುಸುತ್ತದ್ದರು�yವಮೊೇಚನಾyಮೌಲ್ಯವನುನುyಕೆ್ಡಲುyಅದನುನುy
ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದ್ದರು�y ಹಿೇಗೆyಅವರುyಖ್ೈದಿಗಳನುನುy ಬಿಡುಗಡೆಗೆ್-
ಳಿಸುತ್ತದ್ದರು�yಪ್ರಸು್ತತyಆಯತ್ನಲ್ಲಾyಇದೇyಸಿಂಗತyಪರಾಮಶಿ್ಶ-
ಸಲಪಾಟ್ಟಿದ�yಸಹ್ೇದರರಾದyಯಹ್ದಿಗಳyವರುದ್ಧyಹ್ೇರಾಡಿy
ತರುವಾಯyಖ್ೈದಿಗಳಾದyಅವರನುನುyಬಿಡುಗಡೆಗೆ್ಳಿಸುತ್ತರುವು-
ದೇಕೆyಎಿಂಬyಪ್ರಶನುಗೆyಯಹ್ದ್ಯರyಉತ್ತರyಹಿೇಗಿತು್ತ�yಮಿತ್ರಪಕ್ಷದ-
ವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಲುyಅವರೆ್ಿಂದಿಗೆyಸೇರಿಕೆ್ಿಂಡುyಯುದ್ಧy
ಮಾಡುತ್್ತೇವೆ�y ಒಪಪಾಿಂದವನುನುy ಉಲಲಾಿಂಫಿಸುವುದುy ಅಪಮಾನ-
ಕರವಾಗಿದ�y ಕೆೈದಿಗಳನುನುy ವಮೊೇಚಿಸುವy ವಷಯyನಮಮೆy ಗ್ರಿಂ-
ಥದಲ್ಲಾದ�y ಈy ಕುರಿತುy ಕುರ್ಆನ್ನy ಪ್ರಶನು:y ಸಹ್ೇದರರನುನುy
ಗೃಹಬಾಹಿರರನಾನುಗಿy ಮಾಡಬಾರದಿಂಬy ದೈವಕy ಆದೇರವನುನುy
ನೇವುyಉಲಲಾಿಂಫಿಸುತ್ತೇರಿ�yವಮೊೇಚಿಸುವyಕಾಯ್ಶವನುನುyಅನುಸ-
ರಿಸುತ್ತೇರಿ�yನೇವುyಇಷಟಿಪಡುವyಕೆಲವುyಅಿಂರವನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸುತ್ತೇರಿ�y
ಇಷಟಿವಾಗದyಕೆಲವುyಅಿಂರಗಳನುನುyತರಸಕಾರಿಸುತ್ತೇರಿ�yನಮಮೆyಇಿಂತಹy
ನಲುವುyಮಹಾyಅಕ್ರಮವಾಗಿದಯಿಂದುyತಳಿದುಕೆ್ಳಿಳಾರಿ�yಇದಕೆಕಾy
ಸಮಾನವಾದy ನಲುವುyಮುಸಿಲಾಮರಲ್ಲಾಯ್y ಇದ�y ನಮಾಝ್y
ನವ್ಶಹಿಸುವವನುy ಝಕಾತನುನುy ಕಲಾಪ್ತವಾಗಿy ಕೆ್ಡುವುದಿಲಲಾ�y
ಉಪವಾಸವನುನುy ಅನುಷ್್ಠಸುವವನುy ಬಡಿ್ಡy ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಾy
ಏಪ್ಶಡುತಾ್ತನೆ�y ಹಿೇಗೆy ಹಲವುy ವಷಯಗಳಲ್ಲಾy ಯಹ್ದಿಗಳy
ಮಾದರಿಯನುನುy ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲಪಾಡುತ್ತದ!”y (ತರು್ಶಮಾನುಲ್y
ಕುರ್ಆನ್yಭಾಗy1yಪುಟy83)

ಧಮ್ಶವುy ಆದೇಶಿಸಿದy ಯಾವy ಕಮ್ಶಗಳನ್ನುy ಮಾಡದy
ಗತಕಾಲದyಕೆಲವರುyಹೇಳಿದರು:yನನಗೆyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyವಶಾ್ವಸವದ�y
ಅವನುyನನನುyಹೃದಯವನುನುyವೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ�yನಾನುyವಶಾ್ವಸದ್ಿಂ-
ದಿಗೆy ಮಾತ್ರy ಬದುಕುತ್್ತೇನೆ�y ಹಿೇಗೆy ಹೇಳುವವರುy ಅಲಾಲಾಹನುy
ಒಬ್ಬನyಹೃದಯವನುನುyನೆ್ೇಡುತಾ್ತನೆyಎಿಂಬyಸಮಥ್ಶನೆಯನುನುy
ಮುಿಂದಿಡುತಾ್ತರೆ�yಇವರನುನುyಅಹುಲಾಸುಸುನನುದyವದಾ್ವಿಂಸರುyಇಬಿಲಾೇಸನy

35ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಹತುತುರವಸ್ಯ್ಯತ್ಗಳು

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಉಸೈಮಿೇನ್

ಆರನೆೀರವಸ್ಯ್ಯತ್:

ನಿಂತರyಅಲಾಲಾಹು yಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀ ﴾
"ಅತು್ಯತ್ತಮy ವಧದಿಿಂದಲಲಾದy ನೇವುy ಅನಾಥರy ಸ್ತ್ತನುನುy
ಮುಟಟಿಬಾರದು�y ಅವರುy ಪೌ್ರಢರಾಗುವy ತನಕ�"y
(ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಅನಾಥರುyಎಿಂದರೆyಪೌ್ರಢರಾಗುವುದಕೆಕಾyಮೊದಲೆೇyತಿಂದಯನುನುy
ಕಳಕೆ್ಿಂಡವರು�yಅವರುyಹಣಾ್ಣಗಿದ್ದರ್yಗಿಂಡಾಗಿದ್ದರ್yಅವರy
ವಧಿy ಒಿಂದೇ�y ಪೌ್ರಢರಾಗುವುದಕೆಕಾy ಮೊದಲುy ತಾಯಿಯನುನುy
ಕಳಕೆ್ಿಂಡವರುyಅನಾಥರಲಲಾ�

ಅನಾಥyಮಕಕಾಳಿಗೆy ಅವರy ತಿಂದy ಬಿಟುಟಿy ಹ್ೇದy ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೆy
ಅದನುನುy ನೆ್ೇಡಿಕೆ್ಳಳಾಲುy ಒಬ್ಬy ಪೇಷಕನರುವುದುy ಅತಾ್ಯ-
ವರ್ಯಕ�y ಆyಪೇಷಕy ಒಿಂದ್ೇy ತಿಂದy ವಸಿಯ್ಯತ್ತನy ಮ್ಲಕy
ನೆೇಮಿಸಿದy ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿರಬಹುದು�y ಅಥವಾy ನಾ್ಯಯಾಧಿೇರ-
ನಿಂದyನೆೇಮಕವಾದವನಾಗಿರಬಹುದು�yಆyಪೇಷಕನೆ್ಿಂದಿಗೆy
ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾

"ಅತು್ಯತ್ತಮy ವಧದಿಿಂದಲಲಾದy ನೇವುy ಅನಾಥರy ಸ್ತ್ತನುನುy
ಮುಟಟಿಬಾರದು�"y(ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಅನಾಥರyಸ್ತ್ತನುನುyಮ್ರುyಉದ್ದೇರಗಳಿಿಂದyಮುಟಟಿಲಾಗುತ್ತದ:

1�y ಕೆಟಟಿyಉದ್ದೇರದಿಿಂದ

2�y ಒಳಳಾಯyಉದ್ದೇರದಿಿಂದ

3�y ಎರಡ್yಉದ್ದೇರಗಳಿಲಲಾದ

ಕೆಟಟಿyಉದ್ದೇರದಿಿಂದyಅನಾಥರyಸ್ತ್ತನುನುyಮುಟುಟಿವುದುyನಷ್ದ್ಧ�y
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yನೇವುyಅನಾಥರyಸ್ತ್ತನಿಂದyಒಿಂದುyವಸು್ತವನುನುy
ಖರಿೇದಿಸಲುy ಇಚಿ್ಛಸುತ್ತೇರಿ�y ಆದರೆy ಆy ವಸು್ತy ಬೆೇಗನೆೇy ಕೆಟುಟಿy
ಹ್ೇಗುತ್ತದಿಂದುyನಮಗೆyಖಾತ್ರಯಿದ�yಹಾಗಾದರೆyಆyವಸು್ತವನುನುy
ಖರಿೇದಿಸುವುದುyನಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಅದುyಆyಅನಾಥನಗೆy
ಅನಾ್ಯಯyಮಾಡುವುದಾಗಿದ�yಅವನyಸ್ತ್ತನುನುyಕೆಟಟಿyವಧದಲ್ಲಾy
ವ್ಯಯಿಸುವುದಾಗಿದ�y ಇನುನುy ಆy ವಸು್ತy ಒಳಳಾಯದ್ೇy ಅಥವಾy
ಕೆಟಟಿದ್ೇy ಎಿಂಬyಬಗೆಗೆy ನಮಗೆyಖಾತ್ರಯಿಲಲಾದಿದ್ದರ್y ನೇವುyಆy
ವಸು್ತವನುನುyಖರಿೇದಿಸಬಾರದು�yಕಾರಣ,yಅದುyಕ್ಡyನಷ್ದ್ಧವಾ-
ಗಿದ�yಏಕೆಿಂದರೆyಅಲಾಲಾಹು yಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

"ಅತು್ಯತ್ತಮy ವಧದಿಿಂದಲಲಾದy ನೇವುy ಅನಾಥರy ಸ್ತ್ತನುನುy
ಮುಟಟಿಬಾರದು�"y(ಕುರ್ಆನ್y6-152)

ಇನುನುyನೇವುyಅನಾಥರyಸ್ತ್ತನಿಂದyಒಿಂದುyವಾ್ಯಪಾರyಮಾಡಲುy
ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇರಿ�yನಮಮೆyಮುಿಂದyಎರಡುyಆಯಕಾಗಳಿವೆ�yಒಿಂದುy
ಸಾಧಾರಣy ಲಾಭವರುವy ವಾ್ಯಪಾರ�y ಇನೆ್ನುಿಂದುy ಹಚು್ಚy
ಲಾಭವರುವyವಾ್ಯಪಾರ�yನೇವುyಯಾವುದನುನುyಆಯಕಾyಮಾಡುತ್ತೇರಿ?y
ಹಚು್ಚyಲಾಭವರುವುದನೆನುೇyನೇವುyಆಯಕಾyಮಾಡಬೆೇಕು�yಕಾರಣ,y
ಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ ٻ پ پ پ ﴾
“ಅತು್ಯತ್ತಮyವಧದಿಿಂದಲಲಾದ�”y(ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಇನೆ್ನುಿಂದುy ಉದಾಹರಣೆy ನೆ್ೇಡೆ್ೇಣ:y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತy ನಮಮೆಲ್ಲಾ,y
“ಆyಅನಾಥನyಸ್ತ್ತನುನುy ನನಗೆyಸಾಲyಕೆ್ಡು”yಎಿಂದುyಸಾಲy
ಕೆೇಳುತಾ್ತನೆ�yಈತyಸಾಲyಮರುಪಾವತyಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾyಬಹಳy
ನಧಾನ�yಇಿಂತಹವನಗೆyಸಾಲyಕೆ್ಡಬಹುದೇ?yಕ್ಡದು�yಕಾರಣy
ಅದರಿಿಂದyಅನಾಥರyಸ್ತ್ತಗೆyಅಪಾಯವರುತ್ತದ�

ಇನೆ್ನುಬ್ಬyವ್ಯಕಿ್ತyಬಿಂದುy“ಆyಅನಾಥನyಸ್ತ್ತನುನುyನನಗೆyಸಾಲಕೆ್-
ಡು”ಎಿಂದುy ಸಾಲy ಕೆೇಳುತಾ್ತನೆ�y ಆy ವ್ಯಕಿ್ತy ಸಾಲy ಮರುಪಾವತy
ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾy ಬಹಳy ನಸಿಸುೇಮ�y ಆದರೆy ಅವನಗೆy ಸಾಲy
ಕೆ್ಡುವುದರಿಿಂದy ಅನಾಥರಿಗೆy ಯಾವುದೇy ಉಪಯೇಗವ-
ಲಲಾ�y ಇಿಂತಹವನಗೆy ಸಾಲy ಕೆ್ಡಬಹುದೇ?y ಕ್ಡದು�y ಕಾರಣy
ಅದರಿಿಂದyಅನಾಥರyಸ್ತ್ತಗೆyಏನ್yಉಪಯೇಗವಲಲಾ�

ಇನೆ್ನುಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತy ಬಿಂದುy “ಆy ಅನಾಥನy ಸ್ತ್ತನುನುy ನನಗೆy
ಸಾಲಕೆ್ಡು”yಎಿಂದುyಸಾಲyಕೆೇಳುತಾ್ತನೆ�yಆyಸ್ತು್ತyನಮಮೆyಬಳಿy
ಉಳಿದರೆy ಯಾರಾದರ್y ಕದಿಯುವರೆಿಂಬy ಭಯy ನಮಮೆನುನುy
ಕಾಡುತ್ತದ�yಇಿಂತಹyವ್ಯಕಿ್ತಗೆyಸಾಲyಕೆ್ಡುವುದರಿಿಂದyಅನಾಥರy
ಸ್ತ್ತಗೆyಏನಾದರ್yಉಪಯೇಗವದಯೇ?

ಈyವ್ಯಕಿ್ತyಸಾಲyಮರುಪಾವತyಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾyಬಹಳyನಸಿಸುೇಮ�y
ರಾತ್ರy ಹಗಲುy ಎಿಂಬy ಬೆೇಧವಲಲಾದy ಯಾವುದೇy ಸಮಯದಲ್ಲಾy
ಅದನುನುyವಾಪಸುyಕೆ ೇೇಳಿದರ್yಅವನುyವಾಪಸುyಕೆ್ಡುತಾ್ತನೆ�yಆy
ಸ್ತು್ತyನನನುyಬಳಿyಉಳಿದರೆyಯಾರಾದರ್yಅತರೆೇಕವೆಸಗಿyಅದನುನುy

ಕಬಳಿಸುವರು,y ಅಥವಾyಯಾರಾದರ್y ಕದಿಯಲ್ಬಹುದು�y
ಇಿಂತಹyಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾyನೇನುyಆyವ್ಯಕಿ್ತಗೆyಸಾಲyಕೆ್ಡಬಹುದು�y
ಕಾರಣyಅದುyಅತು್ಯತ್ತಮyರಿೇತಯಾಗಿದ�y

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ,y ಅನಾಥರy ಪೇಷಕರಾಗಿರುವy ನೇವುy ಅನಾಥರy
ಸ್ತ್ತನುನುyಅತು್ಯತ್ತಮyರಿೇತಯಲ್ಲಾಯೇyಹ್ರತುyಮುಟಟಿಬಾರದು�y
ಅನಾಥರy ಸ್ತ್ತನುನುy ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲುy ನೆೇಮಕರಾದy ಪೇಷಕರುy
ಅತು್ಯತ್ತಮy ರಿೇತಯಲಲಾಲಲಾದy ಆy ಸ್ತ್ತನುನುy ಮುಟಟಿಬಾರದುy
ಎನುನುವುದೇyಇಲ್ಲಾನyತತ್ವ�

ನಮಗೆyನಮಮೆyಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾyಹೇಗೆyಬೆೇಕಾದರ್yವ್ಯವಹರಿಸಲುyಸಾ್ವ-
ತಿಂತ್ರ್ಯವದ�yಆದರೆyಇನೆ್ನುಬ್ಬನyಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾyನೇವುyಅತು್ಯತ್ತಮyರಿೇತ-
ಯಿಿಂದಲಲಾದyವ್ಯವಹರಿಸಬಾರದು�yಒಿಂದುyವೆೇಳyಇಬ್ಬರುyವ್ಯಕಿ್ತಗಳುy
ನಮಮೆy ಬಳಿಗೆy ಬಿಂದುy ನಮಮೆyಮಗಳನುನುy ಕೆೇಳಿದರುy ಎಿಂದಿಟುಟಿ-
ಕೆ್ಳಳಾೇಣ�yಅವರಲೆ್ಲಾಬ್ಬನುyಧಮ್ಶದಲ್ಲಾಯ್yಗುಣದಲ್ಲಾಯ್y
ಅತು್ಯತ್ತಮ�yಆದರೆyಇನೆ್ನುಬ್ಬyಅಷುಟಿyಉತ್ತಮನಲಲಾ�yನೇವುyನಮಮೆy
ಮಗಳನುನುyಯಾರಿಗೆyವವಾಹyಮಾಡಿಕೆ್ಡುತ್ತೇರಿ?yಮೊದಲನೆ-
ಯವನಗೆ್ೇy ಅಥವಾy ಎರಡನೆಯವನಗೆ್ೇ?yಮೊದಲನೆಯ-
ವನಗೆyವವಾಹyಮಾಡಿಕೆ್ಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯ�yಕಾರಣ,yಅದುy
ಅತು್ಯತ್ತಮyರಿೇತ�yಆyವ್ಯಕಿ್ತyನಮಮೆyಮಗಳನುನುyಇಷಟಿಪಟಟಿರೆyಉತ್ತಮy
ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ಇಟುಟಿಕೆ್ಳುಳಾವನು�y ಇನುನುy ಇಷಟಿವಲಲಾದಿದ್ದರೆy ಉತ್ತಮy
ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ವಚೆ್ಛೇದನy ಮಾಡುವನು�y ಆದರೆy ನೇವುy ನಮಮೆy
ಮಗಳನುನುyಯಾರಿಗೆyವವಾಹyಮಾಡಿಕೆ್ಡುವುದಾದರ್yಅದನುನುy
ತಡೆಯುವyಹಕುಕಾyಯಾರಿಗ್yಇಲಲಾ�yಆದರೆyಒಬ್ಬyತಿಂದyಧಮ್ಶದ-
ಲ್ಲಾಯ್yಗುಣದಲ್ಲಾಯ್yಅತು್ಯತ್ತಮನಾದyವ್ಯಕಿ್ತಗಲಲಾದyಮಗಳನುನುy
ವವಾಹyಮಾಡಿಕೆ್ಡಲಾರ�yಕಾರಣ,yಅದುyಮಗಳಿಂದಿಗೆyಅತು್ಯ-
ತ್ತಮವಾಗಿyವತ್ಶಸುವುದಕೆಕಾyವರುದ್ಧವಾಗಿದ�y

ಅದೇy ರಿೇತyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿ್ತy ನಮಗೆyಝಕಾತನyಹಣವನುನುy ಕೆ್ಟುಟಿy
ಇದನುನುyಅಹ್ಶyಬಡವರಿಗೆyಹಿಂಚಲುyಹೇಳಿದರುyಎಿಂದಿಟುಟಿಕೆ್-
ಳಳಾೇಣ�yನೇವುyಒಬ್ಬyಬಡವನನುನುyಕಾಣುತ್ತೇರಿ�yಅವನಗಿಿಂತಲ್y
ಬಡವನಾದy ಇನೆ್ನುಬ್ಬನನುನುy ಕಾಣುತ್ತೇರಿ�y ಆಗy ನೇವುy ಆy
ಹಣವನುನುyಯಾರಿಗೆyಕೆ್ಡುತ್ತೇರಿ?yಹಚು್ಚyಬಡತನದಲ್ಲಾರುವyವ್ಯಕಿ್ತಗೆy
ಕೆ್ಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಅದುyಝಕಾತ್yನೇಡಿದy
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆyಹಚು್ಚyಪ್ರಯೇರನyನೇಡುತ್ತದ�yನಮಗ್yಸಹ�yಆದುದರಿಿಂದy
ಇತರರy ಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾy ವ್ಯವಹಾರy ಮಾಡುವಾಗy ಅತು್ಯತ್ತಮy
ರಿೇತಯಲ್ಲಾಯೇyವ್ಯವಹಾರyಮಾಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�

3ೆನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಮನಸುಸುಗಳೊೆದಿಗ್ರಸೆವಾದಿಸುವರದೈವಕರಗ್ರೆಥ

ದೈವಿಕ ವಚನಗಳ ಮ್ಲಕ ಕಲಿಸುವ ಏಕದೇವಾರಾಧನ ಮತು್ತ ಪರಲೆ್ೇಕ ವಿಶಾವಾಸವು ಮನವರಿಿ 
ಯಾಗುವುದರೆ್ಂದಗೆ ಆ ಜನತಯಲಿಲಾ ಹೆ್ೇಲಿಿಯಲಲಾದ ಂದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ರಿೇತ್ಯಲಿಲಾ ಕುಬಆನ್ 
ಅವತ್ೇರ್ಮಗೆ್ಳ್್ಳವ ಪರೆಕಾರ ಅದರ ತ್ರುಳನು್ನ ಮೈಗ್ಡಿಸಿಿ್ಂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು ಬೆಳೆದು ಂಂತು.

ಮನುಷ್ಯರಾದy ನಾವುy ಕರುಣಾನಧಿಯಾದy ಅಲಾಲಾಹನy
ವೆೈವಧ್ಯಮಯy ಸೃಷ್ಟಿಜಾಲಗಳy ಪೈಕಿy ವವೆೇಕದಿಿಂದಾಗಿy

ಆದರಿಸಲಪಾಟಟಿy ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ�y ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾy ನಮಮೆy
ಶಾಿಂತಯುತy ಜಿೇವನಕೆಕಾy ಅಗತ್ಯವರುವುದನೆನುಲಾಲಾy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನುy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದಾ್ದನೆ�y ಹಸಿವೆಯನುನುy ನೇಗಿಸಲುy ರುಚಿಕರವಾದy
ಆಹಾರyವಸು್ತಗಳು,yಕುಡಿಯಲುyರುದ್ಧyನೇರು,yತ್್ಡಲುyಚೆಿಂದದy
ವಸತ್ಗಳು,y ಪ್ರಯಾಣಿಸಲುy ಸ್ಕ್ತವಾದy ವಾಹನಗಳು���y ಹಿೇಗೆy
ಅಲಾಲಾಹನುy ದಯಪಾಲ್ಸಿದy ಅನುಗ್ರಹಗಳುy ಅಪಾರವಾಗಿದ�y
ಆದರೆyನಮಮೆyಮಾನಸಿಕyಶಾಿಂತ,yಆಧಾ್ಯತಮೆಕyದಾಹದyನವಾರಣೆy
ಹಾಗ್y ಎಲಲಾಕಿಕಾಿಂತy ಮುಖ್ಯವಾಗಿy ಮರಣಾನಿಂತರy ಜಿೇವನದy
ಯರಸಿ್ವಗಾಗಿy ಅಲಾಲಾಹನುy ದಯಪಾಲ್ಸಿದy ಅನುಗ್ರಹಿೇತy
ಗ್ರಿಂಥವಾದy ಪವತ್ರy ಕುರ್ಆನ್y ಎಲಾಲಾy ಅನುಗ್ರಹಗ-
ಳಿಗಿಿಂತyಮಿಗಿಲಾಗಿದ�

ಹೌದು,yಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yನಮಗಾಗಿyನಮಮೆyಪ್ರಭುyಅವತೇಣ್ಶ-
ಗೆ್ಳಿಸಿದyಒಳಿತನyಗ್ರಿಂಥವಾಗಿದ�yಆದರೆyಹಲವುyಕಾರಣಗಳಿಿಂದy
ರನರಲ್ಲಾyಹಚಿ್ಚನವರುyಈyದೈವಕy ಗ್ರಿಂಥದy ಕುರಿತುyಅಜ್ಾನಗ-
ಳಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ದೇವಸಿಂದೇರವಾಹಕರy ರೃಿಂಖಲೆಯಲ್ಲಾy ಅಿಂತಮy
ಕೆ್ಿಂಡಿಯಾದyಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮಮೆದ್ yರyಮ್ಲಕyಅದುy
ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಲಪಾಟ್ಟಿತು�yಆyದೈವಕyಗ್ರಿಂಥದyಕುರಿತುyಅರಿತು,y
ಅದರy ತತಾ್ವದರ್ಶಗಳನುನುy ಜಿೇವನದಲ್ಲಾy ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಲುy
ಪ್ರಯತನುಸದಿದ್ದರೆy ಪಯಾ್ಶವಸಾನವುy ದುರಿಂತವಾಗಿರುತ್ತದy

ಎನುನುವುದರಲ್ಲಾy ಸಿಂರಯವಲಲಾ�y ಕುರ್ಆನನy ಕುರಿತುy ನಾವುy
ಅದ್ಿಂದುyನದಿ್ಶಷಟಿyವಭಾಗyಅಥವಾyಗೆ್ೇತ್ರಕೆಕಾyಮಾತ್ರyಅವತೇ-
ಣ್ಶಗೆ್ಿಂಡಿದಯಿಂದುy ನಾವುy ಭಾವಸಿದ್ದರೆy ಅದುy ನಮಮೆy
ಅಜ್ಾನದಿಿಂದy ಹುಟ್ಟಿಕೆ್ಿಂಡy ತಪುಪಾಕಲಪಾನೆಯಾಗಿದ�y ಪವತ್ರy
ಕುರ್ಆನನy ವಚನಗಳುy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನುy ಮತು್ತy ಸಿಂರಕ್ಷಕನಾದy
ಅಲಾಲಾಹನyಕಲಾಮುಗಳುyಅಥವಾyಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ�yರನರನುನುy
ಅಿಂಧವಶಾ್ವಸy ಮತು್ತy ತಪುಪಾಕಲಪಾನೆಯy ಕಾಗ್ಶತ್ತಲ್ನಿಂದy ದೈವಕy
ಸಿಂದೇರಗಳyಹ್ಿಂಗಿರಣದyಸರಣಿಯಡೆಗೆyಕೆ್ಿಂಡೆ್ಯು್ಯವುದುy
ಕುರ್ಆನನyಗುರಿಯಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“ಇದ್ಿಂದುyಗ್ರಿಂಥ�yರನರನುನುyಅವರyಪ್ರಭುವನyಅನುಜ್ಞೆಯಿಂತ್y
ಅಿಂಧಕಾರಗಳಿಿಂದyಹ್ರತ್ಗೆದುyಪ್ರಕಾರದyಕಡೆಗೆyತರಲ್ಕಾಕಾಗಿy
ನಾವುyಇದನುನುyನಮಗೆyಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇವೆ�yಅವನುyಮಹಾy
ಪ್ರತಾಪ್ಯ್yಸ್ವಯಿಂyಸು್ತತ್ಯಹ್ಶನ್yಆಗಿರುತಾ್ತನೆ�”y(14:1)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಅಿಂತಮyದೈವಕyಗ್ರಿಂಥವಾದyಕುರ್ಆನನುನುyಲೆ್ೇಕಾವಸಾನದy
ತನಕyಯಾವುದೇyವಧದyಬದಲಾವಣೆಗೆyಒಳಗಾಗದಿಂತ್yರಕ್ಷಿಸ-
ಲಾಗುವುದಿಂದುyಅಲಾಲಾಹನುyಘೇಷ್ಸಿದಾ್ದನೆ�yಬೆೇರೆyಯಾವುದೇy
ವೆೇದಗ್ರಿಂಥಗಳುyಹಿೇಗೆyವಾದಿಸುವುದಿಲಲಾyಎನುನುವುದುyಗಮನಾಹ್ಶ-
ವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾

“ಈy ಉಪದೇರವನುನುy ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್y ನಾವುy ಅವತೇ-
ಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇವೆ�y ಮತು್ತy ಸ್ವತಃy ನಾವೆೇy ಅದರy ಸಿಂರಕ್ಷಕರ್y
ಆಗಿರುತ್್ತೇವೆ�”y(15:9)

ಒಿಂದುyಗ್ರಿಂಥವುyದೈವಕವಾಗಿದಯೇyಎಿಂದುyಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲುyಯಾವy
ಮಾನದಿಂಡಗಳಿವೆಯೇyಅವುಗಳಲಲಾವೂyಪವತ್ರy ಕುರ್ಆನನುನುy
ಅಲಾಲಾಹನೆೇy ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದಾ್ದನೆಿಂದುy ಮನವರಿಕೆy
ಮಾಡಿಕೆ್ಡುವುದುyಆರ್ಚಯ್ಶವೆೇyಸರಿ�yಈyವಾಸ್ತವಕತ್ಯಡೆಗೆy
ಬೆಳಕುyಚೆಲುಲಾವyಒಿಂದುyವಚನವನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

﴿چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾
“ಇವರೆೇನುyಕುರ್ಆನನyಬಗೆಗೆyಚಿಿಂತನೆyನಡೆಸುವುದಿಲಲಾವೆೇ?yಇದುy
ಅಲಾಲಾಹನy ಹ್ರತುy ಇನಾನುರy ಕಡೆಯಿಿಂದಾದರ್y ಆಗಿರು-
ತ್ತದ್ದರೆy ಇದರಲ್ಲಾy ಅನೆೇಕy ವರೆ್ೇಧಾಭಾಸಗಳುy ಕಿಂಡುಬರು-
ತ್ತದ್ದವು�”y(4:82)

ಇಿಂತಹyಒಿಂದುy ಗ್ರಿಂಥವನುನುy ರಚಿಸಿyತನನುರಿyಎಿಂಬyಕುರ್ಆನನy
ಪಿಂಥಾಹಾ್ವನವನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸಲುyಇಿಂದಿನyತನಕyಯಾರಿಗ್yಸಾಧ್ಯ-
ವಾಗಿಲಲಾ�yಇದುyಕ್ಡyಕುರ್ಆನನyದೈವಕತ್ಯನುನುyಸ್ಚಿಸುತ್ತದ�y

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئمئ ىئ يئ جب ﴾
“ನಾವುy ನಮಮೆy ದಾಸನಗೆy ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದy ಈy ಗ್ರಿಂಥವುy
ನಮಮೆದ್ೇyಅಲಲಾವೇyಎಿಂಬyವಷಯದಲ್ಲಾy ನಮಗೆy ಸಿಂದೇಹ-
ವದ್ದರೆyಇದಕೆಕಾyಸರಿಸಮಾನವಾದyಒಿಂದುyಅಧಾ್ಯಯವನಾನುದರ್y
ರಚಿಸಿy ತನನುರಿ�y ಅಲಾಲಾಹನy ಹ್ರತುy ನಮಮೆಲಾಲಾy ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನುy
ನಮಮೆy ಸಹಾಯಕಾಕಾಗಿy ಕರೆದುy ತನನುರಿ�y ನೇವುy ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿ-
ದ್ದರೆyಈyಕಾಯ್ಶವನುನುyಮಾಡಿyತ್್ೇರಿಸಿರಿ�yಆದರೆyನೇವುyಹಾಗೆy
ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಾy –ಮತು್ತy ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್yನೇವುyಹಾಗೆಿಂದ್y
ಮಾಡಲಾರಿರಿ–y ಸತ್ಯನಷೇಧಿಗಳಿಗಾಗಿy ಸಿದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಲಪಾಟ್ಟಿರುವy
ಹಾಗ್yಮನುಷ್ಯರನ್ನುyಶಿಲೆಗಳನ್ನುyಇಿಂಧನವಾಗಿyಉರಿಸುವyಆy
ನರಕವನುನುyಭಯಪಡಿರಿ�”y(2:23-24)

ಕುಬಆನಿನರಪ್ರಭಾವ:

ವಶಾ್ವಸy ಮತು್ತy ಸಿಂಸಾಕಾರದy ಎಲಾಲಾy ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾy ಅಧಃಪತನದy
ಹ್ಿಂಡಕೆಕಾy ಬಿದು್ದy ನರಳುತ್ತದ್ದy ಒಿಂದುy ಸಮುದಾಯವನುನುy
ಲೆ್ೇಕಾವಸಾನದyತನಕವರುವyಎಲಾಲಾyರನರಿಗೆyಆದರ್ಶಪಾ್ರಯ-
ರನಾನುಗಿyಬದಲಾಯಿಸಲುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಯರಸಿ್ವಯಾದರು�y
ಈyಬದಲಾವಣೆyತರಲುyಅವರಿಗೆyಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರೇರಣೆಯಾ-
ಗಿತು್ತ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಾರುವy ಪ್ರತಯಿಂದುy ವಸು್ತವೂy ಭ್ಮಿಯ-
ಲ್ಲಾರುವy ಪ್ರತಯಿಂದುy ವಸು್ತವೂy ಅಲಾಲಾಹನನುನುy ರಪ್ಸುತ್ತವೆ�y
ಅತ್ಯಿಂತyಪರಿರುದ್ಧನ್yಪ್ರಬಲನ್yಯುಕಿ್ತಪೂಣ್ಶನ್yಆಗಿರುವy
ಸಾಮಾ್ರಟನು�yನರಕ್ಷರಿಗಳyನಡುವೆyಅವರಿಿಂದಲೆೇyಒಬ್ಬyಸಿಂದೇ-
ರವಾಹಕರನುನುy ಎಬಿ್ಬಸಿದವನುy ಅವನೆೇ�y ಅವರುy ಆy ರನರಿಗೆy
ಅವನy ಸ್ಕ್ತಗಳನುನುy ಓದಿy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ,y ಅವರy ಜಿೇವನವನುನುy
ಸಿಂಸಕಾರಿಸುತಾ್ತರೆyಮತು್ತyಅವರಿಗೆyಗ್ರಿಂಥyಹಾಗ್yಸದಿ್ವವೆೇಕದyಶಿಕ್ಷಣy
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ನೇಡುತಾ್ತರೆ�yವಸು್ತತಃyಇದಕಿಕಾಿಂತyಮುಿಂಚೆyಅವರುyಸುಸಪಾಷಟಿyಪಥಭ್ರ-
ಷಟಿತ್ಯಲ್ಲಾyಬಿದಿ್ದದ್ದರು�”y(62:1-2)

ದೈವಕy ವಚನಗಳy ಮ್ಲಕy ಕಲ್ಸುವy ಏಕದೇವಾರಾಧನೆy
ಮತು್ತy ಪರಲೆ್ೇಕy ವಶಾ್ವಸವುy ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದ-
ರೆ್ಿಂದಿಗೆy ಆy ರನತ್ಯಲ್ಲಾy ಹ್ೇಲ್ಕೆಯಿಲಲಾದy ಬದಲಾವಣೆy
ಸಿಂಭವಸಿತು�y ಈy ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ಕುರ್ಆನ್y ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್-
ಳುಳಾವy ಪ್ರಕಾರy ಅದರy ತರುಳನುನುy ಮೈಗ್ಡಿಸಿಕೆ್ಿಂಡy ಒಿಂದುy
ಸಮುದಾಯವುyಬೆಳದುyಬಿಂತು�

ಕುರ್ಆನನyಅನುಕರಣಾತೇತyವಶಿೇಕರಣವುyಸತ್ಯನಷೇಧಿಗಳನುನುy
ಕ್ಡyಆರ್ಚಯ್ಶಚಕಿತರನಾನುಗಿyಮಾಡಿತು್ತ�yಕಿೇತ್ಶyಮತು್ತyಹಗಗೆಳಿಕೆಯy
ನಮಿತ್ತyಕುರೆೈಶ್yಗೆ್ೇತ್ರದyಪರಿಮಳದyಗಿಡyಎಿಂದುyಕರೆಯಲಪಾಡು-
ತ್ತದ್ದyವಲ್ೇದ್yಬಿನ್yಮುಗಿೇರyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದರು�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಅವರಿಗೆyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡಿy
ಆಲ್ಸುವಿಂತ್yಮಾಡಿದರು�yತನನುಮಿತ್ತyಅವರyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಸ್ವಲಪಾy
ಅಲೆ್ಲಾೇಲಕಲೆ್ಲಾೇಲyಉಿಂಟ್ದಿಂತಾಯಿತು�yಈyಘಟನೆyಕುರೆೈಶ್y
ನಾಯಕರಾದyಅಬ್ರಹಲ್yಬಿನ್yಹಾಶಿಿಂಗೆyತಳಿದುyಅವನುy
ತಕ್ಷಣyವಲ್ೇದ್ರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದುyಹಿೇಗೆಿಂದ:

“ಓy ಚಿಕಕಾಪಪಾ!y ನಮಮೆy ರನತ್y ಸ್ವಲಪಾy ಧನವನುನುy ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಿಕೆ್-
ಡಲುy ಬಯಸುತಾ್ತರೆ�”y ವಲ್ೇದ್y ಕೆೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಇದುy ಏಕೆ?”y
ಅಬ್ರಹಲ್:y“ನಮಗೆyನೇಡುವyಸಲುವಾಗಿ,yಏಕೆಿಂದರೆyನೇವುy
ಮುಹಮಮೆದರyಬಳಿಯಲ್ಲಾರುವುದನುನುyಕೆೇಳಲುyಹ್ೇಗಿದಿ್ದೇರಷಟಿ”�y
ವಲ್ೇದ್:y “ಕುರೆೈರರy ಪೈಕಿy ನಾನುy ಸಾಕಷುಟಿy ಶಿ್ರೇಮಿಂತನೆಿಂದುy
ಅವರಿಗೆy ತಳಿದಿದಯಲಲಾ”�y ಅಬ್ರಹಲ್:y “ಹಾಗಿದ್ದರೆy
ಮುಹಮಮೆದರುy ತಿಂದಿರುವy ಕಾಯ್ಶದಲ್ಲಾy ಕುರೆೈರರಲ್ಲಾy ದ್ವೇಷy
ಹುಟ್ಟಿಸುವಿಂತಹy ಏನನಾನುದರ್y ತಳಿಸಲೆೇಬೆೇಕು�”y ವಲ್ೇದ್:y
“ನಾನುy ಅವರy ಕುರಿತುy ಏನನುನುy ಹೇಳಲ್?y ಅಲಾಲಾಹನಾಣೆಗ್y
ಸತ್ಯy!yನಮಮೆಲ್ಲಾyಯಾರ್yನನನುಷುಟಿyಕವತ್yಬಲಲಾವರಲಲಾ�yಪಠ್ಯyಮತು್ತy
ಜಿನ್ನುಗಳyಹಾಡುyನನಗೆyಗೆ್ತ್ತರುವಷುಟಿyನಮಗೆyಗೆ್ತ್ತಲಲಾ�yಅಲಾಲಾ-
ಹನಾಣೆಗ್yಸತ್ಯy!yಮುಹಮಮೆದ್yಹೇಳುತ್ತರುವುದುy(ಕುರ್ಆನ್)y
ಇವುಗಳಾವುದರೆ್ಿಂದಿಗ್yಹ್ೇಲ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹ-
ನಾಣೆಗ್yಅವರುyಹೇಳುತ್ತರುವyಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾyಏನೆ್ೇyಒಿಂದುy
ಮಾಧುಯ್ಶವದ�yಅವರyಕೆಳಗಿರುವುದನೆನುಲಲಾyಅದುy(ಕುರ್ಆನ್)y
ಮಟ್ಟಿy ನಲುಲಾತ್ತದ�y ಅದಕಿಕಾಿಂತyಮೇಲೆyಯಾವುದ್y ನೆಲೆಗೆ್ಳುಳಾ-
ವುದಿಲಲಾ�”yಅಬ್ರಹಲ್:y “ಹಾಗಿದ್ದರ್yನೇವುyಅದರyಕುರಿತುy
ನಮಮೆy ರನತ್ಗೆy ಏನನಾನುದರ್y (ವರೆ್ೇಧವಾಗಿ)y ಹೇಳದಿದ್ದರೆy

ಅವರುyತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲಲಾ�”yವಲ್ೇದ್:y“ಸರಿ�yಹಾಗಿದ್ದರೆyನೇವುy
ನನನುನುನುy ಬಿಟುಟಿಬಿಡಿರಿ�y ನಾನುy ಈy ಕುರಿತುyಯೇಚಿಸುತ್್ತೇನೆ�”y
ಆಲೆ್ೇಚನೆಯy ನಿಂತರy ಅವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಇದುy ಬೆೇರೆy
ಯಾರಿಿಂದಲೆ್ೇyಉಲೆಲಾೇಖಿಸಲಪಾಡುವyಸಿಹ್್ರyಅಥವಾyಮಾಟಗಾರಿ-
ಕೆಯಾಗಿದ�”y(ಇಬ್ನುyಕಸಿೇರ್y4/534)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವಾಗyಅದರy
ಪ್ರಭಾವಕೆ್ಕಾಳಗಾದyಅವರನುನುyವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ್ದyಸತ್ಯನಷೇಧಿಗಳುy
ಕ್ಡyಸಾಷಾಟಿಿಂಗವೆರಗಿದyಚರಿತ್್ರyಸಮೆರಣಿೇಯವಾಗಿದ�

ಕುಬಆನ್ರಅಧ್ಯಯನ:

ಅಲಾಲಾಹನುyನಮಮೆyಒಳಿತಗಾಗಿyಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದyಗ್ರಿಂಥವನುನುy
ಕಲ್ಯುವುದುy ಪ್ರತಯಬ್ಬರy ಬಾಧ್ಯತ್ಯಾಗಿದy ಎನುನುವುದ-
ರಲ್ಲಾy ಸಿಂರಯವಲಲಾ�y ದೈವಕyವಚನಗಳyಅಧ್ಯಯನದyಮ್ಲಕy
ಮಾತ್ರyನಮಗೆyಉತ್ತಮyಸಿಂಸಾಕಾರವಿಂತರಾಗಿyಬದುಕಲುyಸಾಧ್ಯ�y
ಅದರyಶೈಲ್y ಕಲ್ಯಲುyಅತ್ಯಿಂತyಸುಲಭವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುy
ಹೇಳುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ�y

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ನಾವುyಈyಕುರ್ಆನನುನುyಉಪದೇರಕಾಕಾಗಿyಸುಲಭyಸಾಧನವಾಗಿy
ಮಾಡಿರುವೆವು�y ಉಪದೇರy ಪಡೆಯುವವರುy ಯಾರಾದರ್y
ಇದಾ್ದರೆಯೇ?”y(54:32)

ರನರyಪೈಕಿy ಕುರ್ಆನ್yಕಲ್ಸುವವರುyಮತು್ತy ಕಲ್ಯುವವರುy
ಅತು್ಯತ್ತಮರೆಿಂದುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿರುವರು�yಕುರ್ಆನನy
ಅಧ್ಯಯನyರಿಂಗದಲ್ಲಾy ಸಕಾರಾತಮೆಕy ರಿೇತಯಲ್ಲಾರುವyಅಸ್ಯy
ಅನುವದನೇಯವೆಿಂದುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿರುವರು�y

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ yಅವರಿಿಂದyನವೆೇದನೆ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಎರಡುyಕಾಯ್ಶಗಳನುನುyಹ್ರತುಪಡಿಸಿyಅಸ್ಯy
ಇರಬಾರದು�yಒಬ್ಬನಗೆyಅಲಾಲಾಹನುyಧಾರಾಳyಕುರ್ಆನ್yಕಲ್ಸಿದ�y
ಆyವ್ಯಕಿ್ತyರಾತ್ರಹಗಲುಗಳಲ್ಲಾyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತಾ್ತರೆ�y
ಆಗyಅದನುನುyನೆರೆಯವನುyಆಲ್ಸಿyನಿಂತರyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:yಇವರಿಗೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಲಪಾಟ್ಟಿರುವುದುy ನನಗೆy ದಯಪಾಲ್ಸಲಪಾಡುತ್ತ-
ದ್ದರೆy ಅವರುy ಅನುಷ್ಟಿಸುವಿಂತ್y ನಾನುy ಕ್ಡy ಕಮ್ಶಗಳನುನುy
ಮಾಡುತ್ತದ್ದ���”y(ಬುಖಾರಿ)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಕುರ್ಆನ್y ಅಧ್ಯಯನy ಮತು್ತy ಪಾರಾಯಣಕಾಕಾಗಿy ಒಗ್ಗೆಡು-
ವುದರyಮಹತ್ವವನುನುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyವವರಿಸಿಕೆ್ಟ್ಟಿದಾ್ದರೆ�y
ಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣದyಪ್ರತಫಲವನುನುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹಿೇಗೆyವವರಿಸುತಾ್ತರೆ:

“ಒಬ್ಬನುyಅಲಾಲಾಹನyಗ್ರಿಂಥದಿಿಂದy(ಕುರ್ಆನನಿಂದ)yಒಿಂದುyಅಕ್ಷರy
ಪಠಿಸಿದರೆyಅದರಿಿಂದyಅವನಗೆyಒಿಂದುyಪುಣ್ಯವದ�yಒಿಂದುyಪುಣ್ಯಕೆಕಾy
ಹತು್ತyಪಾಲುyಪ್ರತಫಲವದ�yಅಲ್ಫ್,yಲಾಮ್,yಮಿೇಮ್yಒಿಂದಕ್ಷರ-
ವೆಿಂದುyನಾನುyಹೇಳುವುದಿಲಲಾ�yಅಲ್ಫ್,yಲಾಮ್,yಮಿೇಮ್yಬೆೇರೆy
ಬೆೇರೆyಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ�”yy(ಸುನನುyತ್ತಮು್ಶದಿ)

ಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವಾಗyಗಮನವಟುಟಿyಆಲ್ಸಬೆೇಕು�y

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾
“ನಮಮೆyಮುಿಂದyಕುರ್ಆನ್yಓದಿದಾಗyಅದನುನುyಲಕ್ಷ್ಯವಟುಟಿyಕೆೇಳಿರಿy
ಮತು್ತyಮೌನವಾಗಿರಿ�yನೇವುyಅನುಗ್ರಹಿೇತರಾಗಬಹುದು�”

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾
“ಇದ್ಿಂದುyಅತyಸಮೃದ್ಧವಾದyಗ್ರಿಂಥವಾಗಿದು್ದyಇವರುyಇದರy
ಸ್ಕ್ತಗಳyಕುರಿತುyಚಿಿಂತನೆyನಡೆಸಲೆಿಂದುyಮತು್ತyಬುದಿ್ಧಜಿೇವಗಳುy
ಇದರಿಿಂದyಉಪದೇರyಪಡೆಯುವಿಂತಾಗಲೆಿಂದುyನಾವುyಇದನುನುy
ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇವೆ�”y(38:29)

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾
“ನಾವುyಈyಕುರ್ಆನನyಅವತರಣಾyಸರಣಿಯಲ್ಲಾyವಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆy
ಗುಣೌಷಧy ಮತು್ತy ಅನುಗ್ರಹವನುನುy ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇವೆ�y
ಆದರೆyಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆyಅದುyನಷಟಿದyವನಾyಇನಾನುವುದನ್ನುyವಧಿ್ಶ-
ಸುವುದಿಲಲಾ�”y(17:82)

﴿ىت يت جث مث ىث يث ﴾

“ಕೆೇಳಿರಿ:yಮನಶಾಿಂತಯದಗುವುದುyಅಲಾಲಾಹನyಸಮೆರಣೆಯಿಿಂದy
ಮಾತ್ರ�”y(13:28)� n

﴿پ ڀ ڀڀ ﴾

“ಪೌ್ರಢರಾಗುವyತನಕ�”y(ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಪೌ್ರಢರಾಗುವುದುy ಎಿಂದರೆೇನು?y ಪೌ್ರಢರಾಗುವುದುy ಎಿಂದರೆy
ವವೆೇಚನೆಯyಪಾ್ರಯವನುನುyತಲುಪುವುದು�yಕಾರಣ,yಕುರ್ಆನನy
ಒಿಂದುyಸ್ಕಿ್ತಯನುನುyಇನೆ್ನುಿಂದುyಸ್ಕಿ್ತyವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡುತ್ತದ�y
ಇನೆ್ನುಿಂದುyಕಡೆyಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾

“ಅನಾಥರನುನುyಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಿ�yಅವರುyವವಾಹವಾಗುವyಪಾ್ರಯವನುನುy
ತಲುಪ್yನೇವುyಅವರಲ್ಲಾyವವೆೇಚನೆಯನುನುyಕಿಂಡರೆyಅವರyಸ್ತ್ತನುನುy
ಅವರಿಗೆyಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y4:6)

ಹಣವನುನುyವವೆೇಕದಿಿಂದyಖಚು್ಶyಮಾಡುವyಪಾ್ರಯಕೆಕಾyತಲುಪ್ದರೆy
ಅವರy ಸ್ತ್ತನುನುy ಅವರಿಗೆyಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಬೆೇಕು�yಹಿಿಂದಿರುಗಿಸು-
ವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಅಲಾಲಾಹುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾ 
“ಅವರyಸ್ತ್ತನುನುyಅವರಿಗೆyಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y4:6)

ಕಾರಣyಇನುನುyಮೇಲೆyಯಾರ್yಅವರಿಗೆyಪೇಷಕರಾಗಬೆೇಕಾದy
ಅಗತ್ಯವಲಲಾ�y (ಮುಿಂದುವರಿಯುವುದು)

ಹತುತುರವಸ್ಯ್ಯತ್ಗಳು26 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಮರಣವನುನುರಮರೆಯದಿರಿ

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೆೇ)y ಇವರೆ್ಡನೆy ಹೇಳಿರಿ:y ನೇವುy ಯಾವy
ಮರಣದಿಿಂದy ಪಲಾಯನyಮಾಡುತ್ತರುವರೆ್ೇy ಅದುy ನಮಗೆy
ಬಿಂದೇyತೇರುವುದು�yಅನಿಂತರyನೇವುyಪ್ರತ್ಯಕ್ಷyಮತು್ತyಪರೆ್ೇಕ್ಷಗ-
ಳನುನುyಬಲಲಾವನಾಗಿರುವವನyಮುಿಂದyಹಾರರುಗೆ್ಳಿಸಲಪಾಡುವರಿ�y
ನೇವುyಏನೆೇನುyಮಾಡುತ್ತದಿ್ದರೆಿಂಬುದನುನುyಅವನುyಆಗyನಮಗೆy
ತಳಿಸುವನು�”y(ಕುರ್ಆನ್y62:8)

ರ್ರದಾ್ಧಿಂರಲ್ಯyಸುದಿ್ದಗಾಗಿyಪತ್ರಕೆಯಲ್ಲಾyಪ್ರತ್್ಯೇಕyಜಾಗyಕಾದಿರಿಸಿ-
ರುವುದನುನುyನಾವುyನೆ್ೇಡಬಹುದಾಗಿದ�yಪತ್ರಕೆಗಳುyಕೆೈಗೆyಸಿಕಿಕಾದy
ತಕ್ಷಣyಮೊದಲುyಆyಪುಟವನುನುyಓದಲುyಹಾತ್್ರೆಯುವವರುy
ಧಾರಾಳವದಾ್ದರೆ�yದಿನನತ್ಯyಪ್ರಕಟಗೆ್ಳುಳಾತ್ತರುವyರ್ರದಾ್ಧಿಂರಲ್ಯy
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾyಪಾ್ರಯದyವ್ಯತಾ್ಯಸವಲಲಾದyಎಲಾಲಾyವಧದyರನರಿರುತಾ್ತರೆ�y
ಹಲವುyಆಸyಅಭಿಲಾಷಗಳನುನುyಬಾಕಿಯಿಟುಟಿyವದಾಯಕೆ್ೇರಿದ-
ವರು,y ವವಾಹದy ದಿನಾಿಂಕವನುನುy ನರ್ಚಯಿಸಿy ಕಾಯುತ್ತದ್ದವರು,y
ಮನೆಯyಕೆಲಸವನುನುyಪೂತ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿyವಾಸ್ತವ್ಯyಹ್ಡಲುyಸಿದ್ಧತ್y
ನಡೆಸಿದವರು,y ಉತ್ತಮವಾದy ಉದ್್ಯೇಗಕೆಕಾy ಸೇರಲುy ಮರಳಿy
ಬಿಂದವರು���ಹಿೇಗೆyಅನೆೇಕyರನರುyಆyಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾರುತಾ್ತರೆ�

ಹಿೇಗೆಯೇy ನಾನುy ಕ್ಡy ಇಿಂದ್ೇy ನಾಳಯೇy ಮರಣದy
ಮಿಂಚyಎಿಂಬyವಾಹನದಲ್ಲಾyಯಾತ್್ರyಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದಯಿಂದುy

ಯೇಚಿಸುವುದುy ಉತ್ತಮವಾಗಿದ�y ಸೃಷ್ಟಿಯy ಪ್ರತಯಿಂದುy
ಘಟಟಿವನುನುyವವರಿಸಿದyನಿಂತರyಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಮರಣದyಕುರಿತುy
ಹೇಳುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾

“ಅದಾದy ಬಳಿy ನಮಗೆy ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್y ಮೃತಪಡಲ್-
ಕಿಕಾದ�”y(23:15)

ನಾವುy ದಿನನತ್ಯy ನೆ್ೇಡುತ್ತರುವy ಒಿಂದುy ವಾಸ್ತವಕತ್ಯ-
ನುನುy ಇಷ್ಟಿಿಂದುy ಖಾತರಿy ಮತು್ತy ಗಿಂಭಿೇರವಾಗಿy ಪ್ರಸಾ್ತಪ್ಸಲುy
ಕಾರಣವೆೇನು?y ಇದುy ಮರಣದy ಕುರಿತರುವy ಮನುಷ್ಯನy
ನಲ್ಶಕ್ಷ್ಯy ಹಾಗ್y ಇಹಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy ಶಾರ್ವತವಾಗಿy ವಾಸಿಸುತ್್ತೇ-
ನೆಿಂಬyಧಾರಣೆಯಲ್ಲಾyಅವನುyಮಾಡುತ್ತರುವುದನುನುyನೆನಪ್ಸಲುy
ಬಲವಾಗಿyಎಚ್ಚರಿಸುವyಅನವಾಯ್ಶತ್ಯನುನುyತಳಿಸಿಕೆ್ಡುತ್ತದ�

ಮರಣದyಮುಿಂದyಮನುಷ್ಯನುyಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ�yಅದಷುಟಿy
ದ್ಡ್್ಡy ರೌಡಿಯಾಗಿದ್ದರ್y ಅಲ್ಲಾy ರರಣಾಗದy ಗತ್ಯಿಂತರವಲಲಾ�y
ಸಿಂಪತು್ತyಮತು್ತyರನಬಲವುyಅದನುನುyತಡೆಗಟಟಿಲುyಪಯಾ್ಶಪ್ತವಲಲಾ�y

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

40ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಮಹಿಳರಇಸಾಲಿಮಿನರಬೆಳಕನಲ್ಲಿ

ಮುಸಿಲಾಮನಾದy ಓವ್ಶy ದಾಸನಗೆy ಅಲಾಲಾಹನುy ಮಾಡಿರುವy
ಅನುಗ್ರಹyಮಹತ್ತರವಾಗಿದ�yಇಸಾಲಾಮಿಕ್yಆದರ್ಶದಡೆಗೆy

ಮಾಗ್ಶy ತ್್ೇರಿಸುವುದುyಅವನyಮೇಲ್ನyಅಲಾಲಾಹನyದ್ಡ್ಡy
ಔದಾಯ್ಶವಾಗಿದ�yಇಸಾಲಾಮ್yಅವನುyತೃಪ್್ತಪಟುಟಿyಪೂತ್ಶಗೆ್-
ಳಿಸಿದyಧಮ್ಶವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyತನನುyದಾಸರಿಿಂದyಇಸಾಲಾಮಿಗೆy
ಹ್ರತಾದyಬೆೇರೆyಯಾವುದೇyಆದರ್ಶವನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ�

ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴾
“ಇಿಂದುyನಮಮೆyಧಮ್ಶವನುನುyನಮಗಾಗಿyಪರಿಪೂಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇನೆ�y
ನನನುy ಕೆ್ಡುಗೆಯನುನುy ನಮಮೆy ಮೇಲೆy ಪರಿಪೂಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದ್ದೇನೆy
ಮತು್ತyಇಸಾಲಾಮನುನುyನಮಮೆyಧಮ್ಶವಾಗಿyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ�”y(5:3)

﴿ڃ ڃ چ چ چچ ﴾

“ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್y ಅಲಾಲಾಹನy ಬಳಿy ಧಮ್ಶವುy
ಇಸಾಲಾಮ್yಮಾತ್ರ�”y(3:19)

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಯಾರಾದರ್y ಇಸಾಲಾಮನುನುy ಹ್ರತುy ಇತರy ಪದ್ಧತಯನುನುy
ಧಮ್ಶವಾಗಿy ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್ಚಿ್ಛಸಿದರೆy ಅವನಿಂದy ಅದುy ಎಷುಟಿy
ಮಾತ್ರಕ್ಕಾyಸಿ್ವೇಕರಿಸಲಪಾಡದು�yಪರಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾyಅವನುyನಷಟಿಹ್ಿಂ-
ದಿದವರಲ್ಲಾyಸೇರುತಾ್ತನೆ�”y(3:85)

ಅಲಾಲಾಹನುy ಇಸಾಲಾಮಿನy ಮ್ಲಕy ಮನುಷ್ಯನy ವಶಾ್ವಸy ಮತು್ತy
ಸ್ವಭಾವವನುನುyಪರಿಷಕಾರಿಸಿದ�yಇಹಪರyಜಿೇವನವನುನುyಸಿಂಸಕಾರಿಸಿದy
ಮತು್ತyಅವನyಒಳ–ಹ್ರಗುಗಳನುನುyಅಲಿಂಕರಿಸಿದ�yಅನೇತಯy
ಪ್ರಪಾತಕೆಕಾyಬಿದ್ದವರು,yಅಸತ್ಯದyಕರಾಳyಹಸ್ತದಲ್ಲಾyಬಿಂಧಿತರಾದವರು,y
ಪಥಭ್ರಷಟಿತ್ಯyವೆೇದಿಕೆಗಳಿಿಂದyಈyಆದರ್ಶವನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸಿyಅದಕೆಕಾy
ಬದ್ಧರಾದವರನುನುyಅಲಾಲಾಹನುyರಕ್ಷಿಸಿದ�yಇಸಾಲಾಮ್yಋರುಮಾಗ್ಶ,y
ಗುರಿ,yಆದರ್ಶ,yನದೇ್ಶರನ,yನದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಾyಯುಕಿ್ತಪೂಣ್ಶವಾ-
ಗಿದ�yಅದರyವೃತಾ್ತಿಂತಗಳಲಲಾವೂyಸತ್ಯyಮತು್ತyವಸು್ತನಷ್ಠವಾಗಿದ�y
ಅದರyವಧಿಗಳಲಲಾವೂyನೆೈತಕವೂ,yಪ್ರಯೇರನಕಾರಿಯ್yಆಗಿದ�y
ಮನುಷ್ಯನy ಬುದಿ್ಧಯುy ಇಸಾಲಾಮ್y ವರೆ್ೇಧಿಸುತ್ತದ್ದರೆy ಚೆನಾನುಗಿ-
ತ್್ತಿಂದುy ಹೇಳುವy ಯಾವy ಕಾಯ್ಶವನ್ನುy ಅದುy ಆದೇಶಿಸಿಲಲಾ�y
ಆದೇಶಿಸಿದರೆyಚೆನಾನುಗಿತ್್ತಿಂದುyಹೇಳುವyಯಾವyಕಾಯ್ಶವನ್ನುy
ಅದುyವರೆ್ೇಧಿಸಿಯ್yಇಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮಿನyಮಹತ್ವಪೂಣ್ಶyವೃತಾ್ತಿಂ-
ತಗಳನುನುy ಸುಳಳಾಿಂದುy ವಜ್ಾನವುyಯಾವತ್್ತy ಹೇಳಿಲಲಾ�y ಅದರy
ಋರುವಾದyವಧಿಗಳನುನುyಅಸಿಿಂಧುಗೆ್ಳಿಸುವyಯಾವುದೇyವಧಿy
ಯಾವತ್್ತyಬೆಳಕುyಕಿಂಡಿಲಲಾ�

ಇಸಾಲಾಮ್yಸತ್ಯyಮತು್ತyಸನಾಮೆಗ್ಶದyಸರಣಿಯಡೆಗೆyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನy
ನೇಡುವyಧಮ್ಶವಾಗಿದ�yಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ್yಅದರyಲಾಿಂಛನವಾಗಿದ�y
ನಾ್ಯಯವುy ಅದರy ಚೌಕಟುಟಿ,y ಸತ್ಯವುy ಅದರy ವ್ಯವಸಥೆಯಾಗಿದ�y
ಕರುಣೆಯುyಅದರyಆತಮೆವಾಗಿದ�yಒಳಿತುyಅದರyಸಿಂಗಾತಯಾಗಿದ�y
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ಸಿಂಸಾಕಾರyಮತು್ತyಪರಿಷಕಾರಣೆyಅದರyಚೆಿಂದyಮತು್ತyನೇತಯಾಗಿದ�y
ನೆೇರಪಥವುyಅದರyಮಾಗ್ಶವಾಗಿದ�yಒಬ್ಬನುyಇಸಾಲಾಮ್yಹಾಗ್y
ಇಸಾಲಾಮಿನy ಮಾಗ್ಶದರ್ಶನವನುನುy ತ್್ರೆದರೆy ಅವನಿಂದy ನೆೈರy
ವಶಾ್ವಸ,yಮಹತ್ವಪೂಣ್ಶyಕಮ್ಶyಮತು್ತyಉತಕಾಷಟಿyಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳುy
ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ�yಅದರyಸಾಥೆನದಲ್ಲಾyಊಹಾಪೇಹ,yನರಥ್ಶಕy
ಸಿಂಕಲಪಾಗಳು,y ಕೆಟಟಿy ಕಮ್ಶy ಹಾಗ್y ನೇಚy ಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳುy
ಪ್ರತಷಾ್ಠಪನೆಯಾಗುತ್ತದ�

ಆದುದರಿಿಂದy ಈy ಮಹನೇಯy ಆದರ್ಶಕೆಕಾy ಬದ್ಧರಾಗಿy ಜಿೇವಸಿ,y
ಅದರyಉಪದೇರಗಳನುನುyಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಶಕವಾಗಿyಪಾಲ್ಸುವುದುy
ದಾಸನyಕತ್ಶವ್ಯವಾಗಿದ�

ಇಸಾಲಾಮ್yಮುಸಿಲಾಿಂy ಸಿತ್ೇಯರನುನುy ಗೌರವಸಿy ಸಿಂಸಕಾರಿಸಿತು�yಅವಳy
ಹಕುಕಾಗಳಿಗೆyಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ್yನೇಡಿತು�yಆಕೆಯyವರುದ್ಧyನಡೆಯುತ್ತದ್ದy
ಅತಕ್ರಮಣವನುನುyತಡೆಯಿತು�yಆಕೆಯyದೌಬ್ಶಲ್ಯವನುನುyಶ್ೇಷ್ಸು-
ತ್ತದ್ದyಶ್ೇಷಕರyಹಿಡಿತದಿಿಂದyಪಾರುಗೆ್ಳಿಸಿತು�yಅವಳyಜಿೇವನy
ಮಟಟಿವನುನುy ಎತ್ತರಿಸಿದy ಇಸಾಲಾಮ್y ಆಕೆಯy ಇಹಪರy ಜಿೇವನದy
ಯರಸಿ್ವಗೆyಪಾ್ರಯೇಗಿಕವಾದyನಯಮಗಳನುನುyತ್್ೇರಿಸಿಕೆ್ಟ್ಟಿತು�y
ಇಸಾಲಾಮ್yಮಹಿಳಗೆyನೇಡಿದyಘನತ್,yಸಾಥೆನಮಾನyಈyಧಮ್ಶದy
ಸಿಂಪೂಣ್ಶತ್yಮತು್ತyಸೌಿಂದಯ್ಶಕೆಕಾyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�

ಪ್ರಮುಖರತತ್ವಗಳು:

ಒಬ್ಬyಮುಸಿಲಾಮನುyಈyಸಿಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾyಕೆಲವುyಪ್ರಮುಖyತತ್ವಗಳುy
ಹಾಗ್y ಗಿಂಭಿೇರವಾದy ನಯಮಗಳನುನುy ತಳಿದಿರಬೆೇಕಾದುದುy
ಅನವಾಯ್ಶವಾಗಿದ�y ಅವುಗಳನುನುy ಅರಿತುy ಅವುಗಳy ಪ್ರಕಾರy
ಜಿೇವನವನುನುy ರ್ಪ್ಸಿಕೆ್ಿಂಡರೆy ಇಹy ಮತು್ತy ಪರಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy
ಒಳಿತು,yಅನುಗ್ರಹ,yಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನುನುyಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ�

1�y ಇಸಾಲಾಮಿನy ವಧಿಗಳುy ಸವ್ಶಲೆ್ೇಕದy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶy ಮತು್ತy
ಪರಿಪಾಲಕನಾದy ಅಲಾಲಾಹನy ವಧಿಗಳಾಗಿವೆಯಿಂದುy
ತಳಿದುಕೆ್ಿಂಡುyಅದರಲ್ಲಾyಅಚಿಂಚಲyವಶಾ್ವಸವನನುರಿಸಿಕೆ್ಳಳಾ-
ಬೆೇಕು�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ی ی جئحئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನy ತೇಮಾ್ಶನಕಿಕಾಿಂತy ಶ್ರೇಷ್ಠy ತೇಮಾ್ಶನy
ಮಾಡುವವರುyಇನಾನುರಿದಾ್ದರೆ?”y(5:50)

﴿ى ائ ائ ەئ ﴾

“ಅವನೆೇyಎಲಲಾರಿಗಿಿಂತಲ್yಉತ್ತಮyತೇಮಾ್ಶನyಮಾಡುವವ-
ನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ�”y(7:87)

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನುyಎಲಾಲಾyತೇಪು್ಶಗಾರರಿಗಿಿಂತyಮಿಗಿಲಾದyತೇಪು್ಶ-
ಗಾರನಲಲಾವೆೇ?”y(95:8)

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾
“ಈyರಿೇತಯಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನುyತನನುyಸ್ಕ್ತಗಳನುನುyನಮಮೆyಮುಿಂದy
ಬಿಡಿಸಿyಹೇಳುತಾ್ತನೆ�yಮತು್ತyಅವನುyಸವ್ಶಜ್ಞನ್yಯುಕಿ್ತಪೂ-
ಣ್ಶನ್yಆಗಿರುತಾ್ತನೆ�”y(24:59)

2�y ಪ್ರಭುವಗೆy ವಧ್ೇಯನಾಗಿy ಅವನy ಧಮ್ಶದy ವಧಿಗಳನುನುy
ಯಥಾವತಾ್ತಗಿy ಪಾಲ್ಸುವುದರಲ್ಲಾy ದಾಸನy ಸೌಭಾಗ್ಯy
ಮತು್ತy ಹಿರಿಮy ಅಡಗಿದ�y ಅವನಲ್ಲಾರುವy ಧಮ್ಶನಷ್ಠಯy
ಪ್ರಮಾಣಕಕಾನುಸಾರyಭಾಗ್ಯದyಪಾಲುyನಣ್ಶಯಿಸಲಪಾಡುತ್ತದ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾

“ನಮಗೆy ವರೆ್ೇಧಿಸಲಪಾಟಟಿy ಮಹಾಪಾಪಗಳನುನುy ನೇವುy
ವಜಿ್ಶಸಿದರೆyನಮಮೆyಕೆಡುಕುಗಳನುನುyನಾವುyಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್್ತೇವೆy
ಮತು್ತyನಮಮೆನುನುyನಾವುyಒಿಂದುyಗೌರವಾನ್ವತyಸಾಥೆನಕೆಕಾyಪ್ರವೆೇ-
ರಗೆ್ಳಿಸುವೆವು�”y(4:31)

ಸ್ರy ಯಾಸಿೇನ್ನಲ್ಲಾy ಓವ್ಶy ವಶಾ್ವಸಿಯy ಕುರಿತುy
ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
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﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾
“ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್yನಮಮೆyಪ್ರಭುವನyಮೇಲೆyವಶಾ್ವಸವರಿಸಿ-
ದನು�yನೇವೂyನನನುyಮಾತನುನುyಒಪ್ಪಾಕೆ್ಳಳಾರಿ�yಆyವ್ಯಕಿ್ತಯಡನೆy
ಸ್ವಗ್ಶದಲ್ಲಾyಪ್ರವೆೇಶಿಸಿyಎಿಂದುyಹೇಳಲಾಯಿತು�yಅವನುyನನನುy
ಪ್ರಭುy ಯಾವುದಕಾಕಾಗಿy ನನನುನುನುy ಕ್ಷಮಿಸಿದನುy ಮತು್ತy ನನನುy
ಸನಾಮೆನ್ಯyರನರಲ್ಲಾyಸೇರಿಸದನೆಿಂಬುದುyನನನುyರನಾಿಂಗಕೆಕಾyತಳಿ-
ದಿರುತ್ತದ್ದರೆyಎಿಂದನು�”y(36:25-27)

ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾
“ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ್y ತನನುy ಆತಮೆವನುನುy ಸಿಂಸಕಾರಿಸಿಕೆ್ಿಂಡ-
ವನುyವರಯಿಯಾದನು�yಮತು್ತyಅದನುನುyದಮನಸಿದವನುy
ಸ್ೇಲುಿಂಡನು�”y(91:9-10)

﴿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 ڳ ڳ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನy ವತಯಿಿಂದy ಒಿಂದುy ಪ್ರಕಾರy ಮತು್ತy ಒಿಂದುy
ಸುವ್ಯಕ್ತy ಗ್ರಿಂಥವುy ನಮಮೆy ಬಳಿಗೆy ಬಿಂದುy ಬಿಟ್ಟಿದ�y ಅದರy
ಮ್ಲಕy ಅಲಾಲಾಹನುy ತನನುy ಸಿಂಪ್್ರೇತಯನುನುy ಅಪೇಕ್ಷಿಸು-
ವವರಿಗೆy ರಕ್ಾಮಾಗ್ಶವನುನುy ತ್್ೇರಿಸಿy ತನನುy ಇಚೆ್ಛಯಿಿಂದy
ಅವರನುನುyಅಿಂಧಕಾರಗಳಿಿಂದyಹ್ರತ್ಗೆದುyಪ್ರಕಾರದyಕಡೆಗೆy

ಒಯು್ಯತಾ್ತನೆyಮತು್ತyಸನಾಮೆಗ್ಶದತ್ತyಅವರಿಗೆyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನy
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ�”y(5:15-16)

3�y ಮುಸಿಲಾಮನಾದyದಾಸನನುನುyಅಲಾಲಾಹನyದಾರಿಯಿಿಂದyಪಥಭ್ರ-
ಷಟಿಗೆ್ಳಿಸುವyಮ್ಲಕyಅವನನುನುyನಾರಕೆಕಾyಗುರಿಪಡಿಸಲುy
ಇಹಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy ಹಲವುy ದುಷಟಿy ರಕಿ್ತಗಳುy ಹ್ಿಂಚುಹಾಕಿy
ಕ್ತದಾ್ದರೆ�yಅವರೆಲಲಾರyಮುಿಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಾyಸೈತಾನನದಾ್ದನೆ�y
ಅವನುyಅಲಾಲಾಹನyನಷಾ್ಠವಿಂತyದಾಸರನುನುyಬಿಟುಟಿyಬೆೇರೆಲಲಾ-
ರನುನುyದಾರಿyತಪ್ಪಾಸುತ್್ತೇನೆಿಂದುyಅಲಾಲಾಹನyಮುಿಂದyರಪಥy
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ�y(17:61-64)yಆದುದರಿಿಂದyಮುಸಿಲಾಮನುyಸನಾಮೆ-
ಗ್ಶದಿಿಂದy ವ್ಯತಚಲ್ಸುವಿಂತ್yಮಾಡುವy ರತು್ರಗಳy ಕುರಿತುy
ಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಬೆೇಕು�

4�y ತನನುy ಪ್ರತಯಿಂದುy ಕಾಯ್ಶವುy ಅಲಾಲಾಹನy ಹಸ್ತದಲ್ಲಾದು್ದy
ಅವನyತೇಮಾ್ಶನyಪ್ರಕಾರವೆೇyಸಿಂಭವಸುತ್ತದಯಿಂದುyವಶಾ್ವ-
ಸವನನುರಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕು�y ದಾಸನಗೆy ತನನುy ಸ್ೇಲು–ಗೆಲುವು,y
ಸೌಭಾಗ್ಯ–ದೌಭಾ್ಶಗ್ಯಗಳಲಲಾವೂyಅವನyವಧಿಯನನುನುಸರಿಸಿದy
ಎಿಂಬyದೃಢವಶಾ್ವಸyಅನವಾಯ್ಶ�

﴿ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾
“ಅಲಾಲಾಹನುy ಒಬ್ಬನನುನುy ಅಪಮಾನಕಿಕಾೇಡುy ಮಾಡಿದರೆy
ಅವನನುನುy ಗೌರವಸುವವರುy ಯಾರ್y ಇಲಲಾ�y ನರ್ಚ-
ಯವಾಗಿಯ್y ಅಲಾಲಾಹನುy ತಾನಚಿ್ಛಸುವುದನುನುy
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ�”y(22:18)

ಆದುದರಿಿಂದy ಪ್ರಭುವನೆ್ಿಂದಿಗಿನy ಸಿಂಬಿಂಧವನುನುy
ದೃಢಗೆ್ಳಿಸಿy ತನಗಿರುವy ಗೌರವವನುನುy ನೆಲೆನಲ್ಲಾಸುವಿಂತ್y
ಮಾಡಲುy ಅವನೆ್ಿಂದಿಗೆy ಪಾ್ರರ್್ಶಸುವುದುy ಸತ್ಯವ-
ಶಾ್ವಸಿಯyಬಾಧ್ಯತ್ಯಾಗಿದ�

5�y ಅಲಾಲಾಹನyಸನನುಧಿಯಲ್ಲಾyತಾನುyಆದರಣಿೇಯನಾಗಬೆೇಕೆನುನು-
ವುದುy ಇಹಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy ಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿಗಳy ಅತ್ಯಿಂತy ದ್ಡ್ಡy
ಉದ್ದೇರವಾಗಿರಬೆೇಕು�yಹಿೇಗಾದರೆyಅವನುyಅಲಾಲಾಹನಿಂದy
ಗೌರವಾನ್ವತನಾಗಿ,yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನುyತನನುyಸರ್ಜನyದಾಸರಿಗೆyಸಿದ್ಧ-
ಪಡಿಸಿಟಟಿyಮಹಾyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyಪಾತ್ರನಾಗುತಾ್ತನೆ�
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴾

“ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್y ಅತ್ಯಧಿಕy ಧಮ್ಶನಷ್ಠಯುಳಳಾವನೆೇy
ಅಲಾಲಾಹನy ಬಳಿಯಲ್ಲಾy ಹಚು್ಚy ಮಾನಾಹ್ಶನಾಗಿರು-
ತಾ್ತನೆ�”y(49:13)

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ y ಅವರಿಿಂದy ನವೆೇದಿಸಲಪಾಟಟಿy ಒಿಂದುy
ಹದಿೇಸ್yಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಾದ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರಲ್ಲಾyರನರಲ್ಲಾy
ಅತ್ಯಧಿಕy ಆದರಣಿೇಯರುy ಯಾರುy ಎಿಂದುy ಕೆೇಳಿದಾಗy
ಅವರುyಹೇಳಿದರು:yಅತ್ಯಧಿಕyಭಯಭಕಿ್ತಯಿರುವವನುyಹಚು್ಚy
ಗೌರವಾನ್ವತನು�y(ಬುಖಾರಿ)

ಒಬ್ಬನುy ಇಸಾಲಾಮೇತರyಆದರ್ಶದಲ್ಲಾy ಗೌರವವನುನುy ಅರಸು-
ತ್ತದ್ದರೆyಅವನುyಮರಿೇಚಿಕೆಯyಹಿಿಂದyಹ್ೇಗುತ್ತದಾ್ದನೆಿಂದೇy
ಅಥ್ಶ�y ಅವನುy ನರಾಶy ಮತು್ತy ನಾರದy ದಾರಿಯಲ್ಲಾy
ಸಿಂಚರಿಸುತ್ತರುವನು�y

6�y ಇಸಾಲಾಮಿನಲ್ಲಾರುವyಮಹಿಳಯರಿಗೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿyವಧಿಗಳುy
ಎಲಾಲಾy ವಧದy ನ್್ಯನತ್y ಮತು್ತy ಅನಾ್ಯಯದಿಿಂದy ಮುಕ್ತ-
ವಾಗಿದು್ದy ಯುಕಿ್ತಪೂಣ್ಶವಾಗಿದಯಿಂದುy ಮಹಿಳಯರುy
ಅರಿತುಕೆ್ಳುಳಾವುದುy ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�y ಈy ವಧಿಗಳನೆನುಲಾಲಾy
ಅವತೇಣ್ಶಗೆ್ಳಿಸಿದವನುy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನಾದy ಅಲಾಲಾಹ-
ನಾಗಿರುವಾಗy ಅದರಲ್ಲಾy ಯಾವುದೇy ಪ್ರಮಾದ,y ತಪುಪಾ,y
ನ್್ಯನತ್ಗಳಿಗೆyಆಸಪಾದವೆೇyಇಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನyವಧಿಗಳಲ್ಲಾyಹುಳು-
ಕುಗಳಿವೆಯಿಂದುy ಹೇಳುವುದುy ಆಜ್ಞೆ್ೇಲಲಾಿಂಘನೆಯಾಗಿದ�y

ಇದುyಅತ್ಯಿಂತyದ್ಡ್ಡyಪಾಪವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದyಕಠಿಣyಶಿಕ್ಷೆy
ಕಾದಿದ�yಒಬ್ಬನುyಹಾಗೆyಹೇಳಿದರೆyಅವನುyತನನುyಪ್ರಭುವನುನುy
ಅರಿಯಬೆೇಕಾದy ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ಅರಿತಲಲಾy ಹಾಗ್y ಅವನನುನುy
ಗೌರವಸಬೆೇಕಾದy ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ಗೌರವಸಿಲಲಾy ಎಿಂದೇy ಅಥ್ಶ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ನೇವುyಅಲಾಲಾಹನyಬಗೆಗೆyಯಾವುದೇyಪ್ರತಷ್ಠಯನುನುyನರಿೇಕ್ಷಿ-
ಸದಿರಲುyನಮಗೆೇನಾಗಿದ?”y (71:13)yಅಥವಾyಅವನನುನುy
ಗೌರವಸುವವರುy ಅವನೆ್ಿಂದಿಗೆy ವತ್ಶಸುವಿಂತ್y ನೇವುy
ವತ್ಶಸುವುದಿಲಲಾ�yನಮಮೆyನಡೆyಸರ್ಜನyದಾಸರyನಡೆಗೆyವ್ಯತರಿ-
ಕ್ತವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನyವಧಿಗಳನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸಿyಅವನyಆದೇರ-
ಗಳನುನುyಅನುಸರಿಸುವುದುyಮತು್ತyಇದರಲ್ಲಾಯೇyಮನುಷ್ಯನy
ಸುರಕ್ಷತ್yಮತು್ತyಔನನುತ್ಯಗಳಿವೆಯಿಂದುyವಶಾ್ವಸವರಿಸುವುದುy
ಅವನೆ್ಿಂದಿಗಿರುವyಗೌರವದಲ್ಲಾyಒಳಪಡುವyಕಾಯ್ಶಗಳಾ-
ಗಿವೆ�yಒಬ್ಬನುyಇದಕೆಕಾyವರುದ್ಧವಾದyವಶಾ್ವಸವನುನುyಹ್ಿಂದಿದರೆy
ಅವನುyಅಲಾಲಾಹನನುನುyಗೌರವಸುವುದರಿಿಂದyತುಿಂಬಾyದ್ರy
ಸರಿದನುy ಎಿಂದಥ್ಶ�y ಅಿಂತಹವನುy ಇಹ–ಪರಗಳಲ್ಲಾy
ಅಪಮಾನಕೆಕಾyಅಹ್ಶನಾಗುತಾ್ತನೆ�

ಈy ಮ್ಲಭ್ತy ತತ್ವಗಳನುನುy ಅರಿತರುವುದುy ಅನವಾಯ್ಶ�y
ಮಹಿಳಯರಿಗೆyಇಸಾಲಾಮ್yನೇಡಿದyಸಾಥೆನಮಾನಗಳನುನುyಚಚಿ್ಶಸುವy
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾyಮೇಲ್ನyತತ್ವಗಳನುನುy ಗಮನದಲ್ಲಾಟುಟಿಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕಾ-
ದುದುyಅಗತ್ಯ�yy (ಇನ್ನುyಇದ)

ಪಿಂಗಡದವರುyಎಿಂದಿರುವರು�yಅಲಾಲಾಹನುyಪ್ರವಾದಿyಆದಮರಿಗೆ
yಸಾಷಾಟಿಿಂಗವೆರಗಲುyಆದೇಶಿಸಿದಾಗyಅಲಾಲಾಹನyಏಕತ್ವದ-

ಲ್ಲಾyವಶಾ್ವಸವರಿಸಿದ್ದyಇಬಿಲಾೇಸನುyಅಿಂದುyನೆೈಸಗಿ್ಶಕyನಾ್ಯಯವನುನುy
ಮುಿಂದ್ಡಿ್ಡy ಅವನy ಆದೇರವನುನುy ಧಿಕಕಾರಿಸಿದ�y ಬೆಿಂಕಿಯಲ್ಲಾy
ಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಾಟಟಿy ನಾನುy ಮಣಿ್ಣನಿಂದy ಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಾಟಟಿy ಮನುಷ್ಯನಾದy
ಆದಮರಿಗೆyಸಾಷಾಟಿಿಂಗವೆರಗುವುದುyಹೇಗೆ?yಎಿಂದುyಕೆೇಳುತಾ್ತನೆ�y
ಇಲ್ಲಾy ಇಬಿಲಾೇಸನುy ಅಲಾಲಾಹನy ಆದೇರದy ಉಲಲಾಿಂಘನೆಯನುನುy
ಸಮರ್್ಶಸುವyಕೆಲಸವನುನುyಮಾಡುತಾ್ತನೆ�yಆದುದರಿಿಂದyಅಲಾಲಾಹನy
ಅಸಿ್ತತ್ವದyಮೇಲೆyವಶಾ್ವಸವದ್ದರೆyಮಾತ್ರyಸಾಲದು�yಬದಲಾಗಿyಪ್ರಸು್ತತy

ವಶಾ್ವಸಕಕಾನುಗುಣವಾದyಕಮ್ಶಗಳೂyಪ್ರತಫಲ್ಸಬೆೇಕು�yವಶಾ್ವಸ-
ದ್ಿಂದಿಗೆyಅಲಾಲಾಹನುyಆದೇಶಿಸಿದyಕಮ್ಶಗಳನೆನುಸಗುವಾಗyಮಾತ್ರy
ಅವನyಈಮಾನ್yಸರಿಯಾಗುತ್ತದ�

ಈಮಾನ್yಎಿಂಬyಸಾಿಂಕೆೇತಕyಪದವುyಹೃದಯದಲ್ಲಾyವಶಾ್ವಸವರಿಸಿ,y
ಆyವಶಾ್ವಸವುyನಾಲಗೆyಮತು್ತyಕಮ್ಶಗಳyಮ್ಲಕyಸಾಕ್ಾತಕಾರಿಸ-
ಲಪಾಡುವಿಂತದಾ್ದಗಿದಯಿಂದುy ತಳಿದುಕೆ್ಳಳಾಲುy ಪ್ರಯತನುಸುವಾಗy
ಅದಕೆಕಾy ತಳಕುy ಹಾಕಿಕೆ್ಿಂಡಿರುವy ನಮಮೆy ಕುಿಂದುಕೆ್ರತ್ಗಳy
ಕುರಿತುyಆತಾ್ವವಲೆ್ೇಕನyನಡೆಸಿyಅವುಗಳನುನುyಬಗೆಹರಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ�y� n

ಈಮಾನ್—ಒೆದುರಸೆಕ್ಷಿಪತುರವಶಲಿೀಷನೆ24 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಈರಸೆಕೆ್ೀಲೆಗಳನುನುರಕತ್ತುಸಯಿರಿ!

ಇಸಾಲಾಮ್ ಕಲಿಸುವ ಏಕದೇವವಿಶಾವಾಸವು ಹಲವು ಹೆ್ರೆ ಮತು್ತ ಸಂಿ್ೇಲೆಯ ಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಮೊೇಚನಯ 
ವಿಶಾಲ ಅನುಭ್ತ್ಯಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರೆಸುತ್ತದ. 

ಮನುಷ್ಯರುyಪರತಿಂತ್ರವನುನುyಮಚ್ಚದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�yಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವ-
ಲಲಾದyಜಿೇವನyಅವನyಮಟ್ಟಿಗೆyಅಸಹನೇಯವಾಗಿದ�yರತು್ರಗಳy

ಅಕೆ್ಟಿೇಪಸ್yಹಿಡಿತದಲ್ಲಾyಸಿಲುಕಿyವಲವಲನೆyಒದಾ್ದಡುವyಬದಲುy
ಮೃತು್ಯವೆೇyಅವನಗೆyಇಷಟಿವಾಗುತ್ತದ�yಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯದyದಾಹyಅವನy
ಅದುಮಿಡಲಾಗದyಒಳಧ್ವನಯಾಗಿದ�yಆದುದರಿಿಂದyಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯದy
ಹಾದಿಯಲ್ಲಾyಅದಷ್ಟಿೇyಮಹಾನುಭಾವರುyತಮಮೆyಅಮ್ಲ್ಯವಾದy
ಹಲವನುನುyಸಮಪ್್ಶಸಿದಾ್ದರೆ�yಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವನುನುyಅನುಭವಸುತ್ತರುವy
ನಿಂತರದyತಲೆಮಾರುಗಳುyಹಲವಮಮೆyಅಿಂತಹyಪೂವ್ಶಕರನುನುy
ಸಮೆರಿಸುತ್ತಲಲಾyಎನುನುವುದುyಒಿಂದುyವಾಸ್ತವಕತ್ಯಾಗಿದ�

ನಾವುy ಭಾರತೇಯರು�y ಒಮಮೆy ನಮಮೆನುನುy ಗುಲಾಮರನಾನುಗಿy
ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡಿದ್ದyವದೇಶಿೇಯರyದಾಸ್ಯತ್ವದyನೆ್ಗದಿಿಂದyನಾವುy
ವಮೊೇಚಿತರಾದವು�y ಆದರ್y ಸಾಮಾ್ರರ್ಯಶಾಹಿತ್ವy ಹಾಗ್y
ಸಾಿಂಸಕಾಕೃತಕyಆಕ್ರಮಣದಿಿಂದyನಾವುyಸಿಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿyವಮೊೇ-
ಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇyಎನುನುವುದುyಯೇಚಿಸತಕಕಾyವಷಯವಾಗಿದ�y

ಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy ಗುಲಾಮಗಿರಿy ಒಿಂದುy ವಾಸ್ತವಕತ್ಯಾಗಿತು್ತ�y
ಅದರಿಿಂದyಮನುಷ್ಯರನುನುyಹಿಂತyಹಿಂತವಾಗಿyಬಿಡುಗಡೆಗೆ್ಳಿಸುವy
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕyನಲುವನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yಸಿ್ವೇಕರಿಸಿತು�yಅದುyಹಲವುy
ಪಾಪಗಳಿಗೆy ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿy ಗುಲಾಮರy ವಮೊೇಚನೆಯನುನುy
ನರ್ಚಯಿಸಿತು�yಅದುyಗುಲಾಮರyವಮೊೇಚನೆಗೆyಭಾರಿೇyಪ್ರತಫಲ-
ವದಯಿಂದುyಕಲ್ಸಿತು�yಅದರೆಡೆಗೆyಸ್ಚನೆyನೇಡುವyಕುರ್ಆನನy
ಒಿಂದುyವಚನವನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ�

“ಅವರyಮೇಲೆyಹೇರಲಾದyಹ್ರೆಗಳನುನುyಇಳಿಸುತಾ್ತರೆ�yಅವರಿಗೆy
ಬಿಗಿಯಲಾದyಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಗಳನುನುyಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ�”y(7:157)

ಹಾಗೆಯೇy ನಮಮೆಲ್ಲಾy ಹಲವರುy ಇದಕಿಕಾಿಂತಲ್y ನೇಚy ಮತು್ತy
ವಕೃತವಾದy ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಾy ಗೆ್ರಕೆy ಹ್ಡೆಯುತ್ತದಾ್ದರೆ�y
ಅವರುy ನಶಯೇರಿಸಿಕೆ್ಿಂಡುy ಮತ್ತರಾಗಿy ಮಲಗಿರುವವ-
ರಿಂತ್y ತಮಮೆನುನುy ಬಿಂಧಿಸಲಪಾಟಟಿy ದಾಸ್ಯತ್ವದy ಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಗಳನುನುy
ಅರಿಯುವುದುyಕ್ಡyಇಲಲಾ�

ನಮಮೆy ಮಟ್ಟಿಗೆy ನೆೈರy ವಮೊೇಚನೆy ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೆೇಕಾದರೆy
ಮೊತ್ತಮೊದಲುy ದಾಸ್ಯತ್ವದy ಎಲಾಲಾy ಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಗಳನುನುy ಹರಿದ್-
ಗೆಯಬೆೇಕು�y ಬಹುದೇವಾರಾಧನೆಯುy ದಾಸ್ಯತ್ವದy ಪ್ರಬಲy
ಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಯಾಗಿದ�yಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯದyವೆೈಶಾಲ್ಯತ್ಯನುನುyಅನುಭವಸy
ಬೆೇಕಾದರೆyಬಹುದೇವಾರಾಧನೆಯyಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಯನುನುyಪುಡಿಗಟ್ಟಿy
ಸವ್ಶyಚರಾಚರಗಳyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನ್,yಸವ್ಶರಕ್ತನ್yಆದyಅಲಾಲಾ-
ಹನನುನುy ಮಾತ್ರy ಆರಾಧಿಸಿ,y ಅವನನುನುy ಮಾತ್ರy ಭಯಪಟುಟಿ,y
ಅವನಿಂದy ನಾವುy ಸಹಾಯy ಬೆೇಡಬೆೇಕು�y ಅಥವಾy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಕಲ್ಸುವyತೌಹಿೇದ್y(ಏಕದೇವವಶಾ್ವಸ)yಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕು�

ಒಬ್ಬನಲ್ಲಾyತೌಹಿೇದ್yಇಲಲಾದಿದ್ದರೆyಅವನುyಕಪುಪಾyಬೆಕುಕಾyಅಡ್ಡyಬಿಂದರೆy
ಆರಿಂಭಿಸಿದy ಪ್ರಯಾಣವನುನುy ಅಧ್ಶದಲ್ಲಾಯೇy ಮೊಟಕುಗೆ್ಳಿ-
ಸುವವನಾಗುತಾ್ತನೆ�yಕೆಲವುyಪ್ರತ್್ಯೇಕyಸಿಂಖ್್ಯಗಳನುನುyಭಯಪಟುಟಿy
ಜಿೇವಸುವವನಾಗುತಾ್ತನೆ�y ಆಗ್ರಹy ಸಫಲ್ೇಕರಣy ಮತು್ತy
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಸಿಂಸಕಾರಣೆಗಾಗಿyಯಾರನುನುyಸಿಂಪ್್ರೇತಗೆ್ಳಿಸಬೆೇಕೆಿಂದುyತಳಿಯದy
ದಿಕೆಕಾಟುಟಿyಅಲೆಯುವವನಾಗುತಾ್ತನೆ�yದುಬ್ಶಲರಾದyಸೃಷ್ಟಿಜಾಲಗಳ-
ನುನುyದೇವನyಸಾಥೆನಕೆಕಾೇರಿಸಿyರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿyಅವುಗಳಿಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ಶಸು-
ವಾಗyವಾಸ್ತವದಲ್ಲಾyಒಿಂದುyರಿೇತಯyಅಧಮತ್yಮತು್ತyದಾಸ್ಯತ್ವವನುನುy
ನಾವಾಗಿಯೇyಸ್ವಯಿಂyಬರಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಾತ್್ತೇವೆ�yyಇಸಾಲಾಮ್yಕಲ್ಸುವy
ಏಕದೇವವಶಾ್ವಸವುyಅಿಂತಹyಹಲವುyಹ್ರೆyಮತು್ತyಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಯy
ಕಟುಟಿಗಳನುನುyಬಿಡಿಸಿyವಮೊೇಚನೆಯyವಶಾಲyಅನುಭ್ತಯಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತ್ರಸುತ್ತದ�y

ಅಿಂತಮyಸಿಂದೇರವಾಹಕರಾದyಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮಮೆದ್ yರy
ಕುರಿತುyಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yವವರಿಸುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ�

“ಅವರyಮೇಲೆyಹೇರಲಾದyಹ್ರೆಗಳನುನುyಇಳಿಸುತಾ್ತರೆ�yಅವರಿಗೆy
ಬಿಗಿಯಲಾದyಸಿಂಕೆ್ೇಲೆಗಳನುನುyಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ�”y(7:157)

“ರನರೆೇ!yಒಿಂದುyಉದಾಹರಣೆyಕೆ್ಡಲಾಗುತ್ತದ�yಗಮನವಟುಟಿy
ಕೆೇಳಿರಿ�yನೇವುyಅಲಾಲಾಹನನುನುyಬಿಟುಟಿyಯಾವyಆರಾಧ್ಯರನುನುyಪಾ್ರ-
ರ್್ಶಸುತ್ತೇರೆ್ೇyಅವರೆಲಲಾರ್yಒಟ್ಟಿಗಿyಒಿಂದುyನೆ್ಣವನುನುyಸೃಷ್ಟಿ-
ಸಲಾರರು�yಮಾತ್ರವಲಲಾ,yಅದುyಅವರಿಿಂದೇನನಾನುದರ್yಕಸಿದುy
ಕೆ್ಿಂಡೆ್ಯ್ದರೆyಅವರಿಗೆyಅದನುನುyಬಿಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗದು�y
ಸಹಾಯಾರ್್ಶಗಳೂyದುಬ್ಶಲರು�yಯಾರಿಿಂದyಸಹಾಯyಬೆೇಡಲಾ-
ಗುತ್ತದ್ೇyಅವರ್yದುಬ್ಶಲರು�”y(22:73)y� n

ಇನೆ್ನುಿಂದುy ವರದಿಯಲ್ಲಾy ಸಈದ್y ಬಿನ್yಝೈದ್ y ಉದ್ಧರಿ-
ಸುತಾ್ತರೆ�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಯಾರಾದರ್y
ಇನೆ್ನುಬ್ಬರy ಭ್ಮಿಯನುನುy ಅಕ್ರಮವಾಗಿy ಕಬಳಿಸಿದರೆy
ಕಿಯಾಮತ್ನಿಂದುyಅವನyಮೇಲೆyಅಿಂತಹಾyಏಳುyಭ್ಮಿಗಳy
ಭಾರyಹ್ರಿಸಲಾಗುವುದು�yಅಥವಾyಅವನನುನುyಏಳುyಭ್ಮಿಗಳy
ಆಳಕೆಕಾyಹುದುಗಿಸಲಾಗುವುದು�”

ಇಷಟಿಲಾಲಾyಕಟೆಟಿಚ್ಚರಿಕೆyಮತು್ತyತಾಕಿೇತುಗಳyಹ್ರತಾಗಿಯ್yರನರುy
ಅಕ್ರಮವೆಸಗುವುದನುನುy ತ್್ರೆಯದಿದ್ದರೆyತನನುಿಂದyದೌರ್ಶನ್ಯಕಿಕಾೇ-
ಡಾದವರಲ್ಲಾyಕ್ಷಮಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ,yತನನುyಪಾಪಗಳಿಗೆyಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತy
ಮಾಡಿಕೆ್ಡುy ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪy ಪ್ರಕಟ್ಸದಿದ್ದರೆy ಅವರy ಇಹಲೆ್ೇಕy
ಮತು್ತyಪರಲೆ್ೇಕಗಳರಡ್yನರಫಲವಾಗಿಬಿಡುವುದುyಖಿಂಡಿತ�

ಅಕ್ರಮy ಅಥವಾy ದೌರ್ಶನ್ಯವುy ಎಷ್ಟಿಿಂದುy ಅನಷಟಿವಾದy
ಕಾಯ್ಶವೆಿಂದರೆy ಅಲಾಲಾಹುy ಸವ್ಶರಕ್ತನಾಗಿರುವy ಹ್ರತ್y
ಅವನುyಸ್ವಯಿಂyಅವನyಮೇಲೆyಅದನುನುyನಷ್ದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಿರುತಾ್ತನೆ�y
ನಾನುyನನನುyಮೇಲೆyಹಾಗ್yನಮೊಮೆಳಗೆyಅಕ್ರಮವನುನುyನಷ್ದ್ಧಗೆ್ಳಿ-
ಸಿರುತ್್ತೇನೆಿಂದುyಘೇಷ್ಸುತಾ್ತನೆ�yಆದ್ದರಿಿಂದyಪರಸಪಾರyದೌರ್ಶನ್ಯವೆ-
ಸಗದಿರಿ�ಅಕ್ರಮಿಗಳುyಅವರಿಿಂದyಅಕ್ರಮಕಿಕಾೇಡಾದವರyಶಾಪವನುನುy
ಭಯಪಡಬೆೇಕು�yಅಲಾಲಾಹನyಶಿಕ್ಷೆಯyಕುರಿತುyಭಯವಟುಟಿಕೆ್-
ಳಳಾಬೆೇಕು�yಅಲಾಲಾಹನyಎಚ್ಚರಿಕೆyಮತು್ತyತಾಕಿೇತುಗಳನುನುyಗಮನದ-
ಲ್ಲಾಟುಟಿಕೆ್ಿಂಡುyಅಲಾಲಾಹುyನೇಡಿದyಸಮಯಾವಕಾರವನುನುyತನನುy
ಅಕ್ರಮಕೆಕಾy ನೇಡಲಾದy ಪರವಾನಗೆy ಎಿಂದುy ತಳಿಯದy ತಕ್ಷಣy

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟುಟಿyಅಲಾಲಾಹನಿಂದಲ್yನಮಿಮೆಿಂದyಅಕ್ರಮyಮತು್ತy
ದೌರ್ಶನ್ಯಕೆಕಾyಒಳಗಾದವರಿಿಂದಲ್yಕ್ಷಮಯಾಚಿಸಬೆೇಕಾಗಿದ�yಈy
ಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾyಅಕ್ರಮyಮತು್ತyದೌರ್ಶನ್ಯವೆಸಗುತಾ್ತyಜಿೇವಸಿದyಪ್ರತ-
ಯಬ್ಬರyಅಿಂತ್ಯವೂyಅತ್ಯಿಂತyದುರಿಂತಕರವೂyಅಪಮಾನಕರವೂy
ಆಗಿತ್್ತನುನುವುದನುನುyಮನಗಾಣಬೆೇಕು�yಅವರyಅಹಿಂಕಾರ,yರಿಂಭ,y
ಪ್ರತಷ್ಠ,yಸಾಥೆನಮಾನyಅವರಿಗೆyಯಾವyರಿೇತಯಲ್ಲಾyಉಪಕರಿಸಲ್-
ಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹುyಅವರನುನುyಸಮ್ಲyನಾರyಮಾಡಿyತಪಪಾಗೆಸದಿರುವು-
ದನುನುyಚರಿತ್್ರಯyಪುಟಗಳುyಸಾಕ್ಷಿyಒದಗಿಸುತ್ತದ�y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ಅಲಾಲಾಹುy ಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆy
ಕಾಲಾವಕಾರyನೇಡುತಾ್ತನೆ�yಆದರೆyತದನಿಂತರyಹಿಡಿದನೆಿಂದರೆy
ಮತ್್ತyಅವರಿಗೆyರಕ್ಷೆyಇರುವುದಿಲಲಾ�”

ಆದ್ದರಿಿಂದy ಅಕ್ರಮಿಗಳೇ!y ರನರy ಮೇಲೆy ದ್ೇಷಾರೆ್ೇಪy
ಹ್ರಿಸಿy ಅವರy ಅಭಿಮಾನyಮತು್ತy ಗೌರವಗಳyಮೇಲೆy ದಾಳಿy
ನಡೆಸುವವರೆೇ!yನಮಮೆyಈyಚಾಳಿಯನುನುyತ್್ರೆದುyಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಿ�y
ನಮಮೆyಪ್ರಭಾವ,yನಮಮೆyಸಾಥೆನಮಾನ,yನಮಮೆyಸಿಂಘಟನೆyಯಾವುದ್y
ನಮಗೆyಉಪಕರಿಸದು�yನೇವುyಇಹಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾyನಿಂದ್ಯರಾದಿಂತ್y
ಪರಲೆ್ೇಕದಲ್ಲಾy ಅಲಾಲಾಹನy ಕಠಿಣy ಶಿಕ್ಷೆಗೆy ಗುರಿಯಾಗಬೆೇಕಾ-
ದಿೇತು!yಎಚ್ಚರಿಕೆ!!!

ಅಲಾಲಾಹುy ನಮಮೆನುನುy ಅಕ್ರಮಿಗಳy ಅಕ್ರಮy ಮತು್ತy ದೌರ್ಶನ್ಯಗ-
ಳಿಿಂದ,yಅಸ್ಯಪಡುವವರyಕ್ಷೆ್ೇಭಯಿಿಂದ,yದ್ೇಷಾರೆ್ೇಪy
ಹ್ರಿಸುವವರyಸವ್ಶyಫಿತನುಗಳಿಿಂದyರಕ್ಷಿಸಲ್����yಆಮಿೇನ್�y� n

ಸೆಪಾದಕೀಯೆ4 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಸಾಮಾಜಿಕರಸೆಂೆಧಗಳುರಮುರಿಯದಿರಲ್

ಮನುಷ್ಯರುyಇತರyಜಿೇವಜಾಲಗಳಿಿಂದyಭಿನನುವಾಗಿyಹಲವಾರುy
ವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯತ್ಗಳುyನೇಡಲಪಾಟಟಿವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�yಅವುಗಳಲ್ಲಾyಅತ್ಯಿಂತy

ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದy ವವೆೇಕವಾಗಿದ�y ಮನುಷ್ಯರಿಗೆy ಬುದಿ್ಧಯನುನುy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನುy ಇತರy ಜಿೇವಜಾಲಗಳಿಗ್y
ಅವುಗಳಿಗೆyಸ್ಕ್ತವಾದyಬುದಿ್ಧಯನುನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾ್ದನೆ�yಆದರೆy
ವವೆೇಕವೆನುನುವುದುy ಮನುಷ್ಯರಿಗೆy ಮಾತ್ರy ನೇಡಲಪಾಟಟಿy ಅನುಗ್ರ-
ಹವಾಗಿದ�yಈy ಕಾರಣದಿಿಂದy ತನನುನುನುy ಹತು್ತy ಹಾಲುy ಕುಡಿಸಿದy
ತಾಯಿಯಿಂದಿಗೆy ಲೆೈಿಂಗಿಕy ಸಿಂಪಕ್ಶದಲ್ಲಾy ಏಪ್ಶಟುಟಿy ಸಿಂತಾ-
ನೆ್ೇತಾಪಾದನೆyನಡೆಸುವyಗ್ಳಿyನಮಮೆನುನುyಆರ್ಚಯ್ಶಪಡಿಸುವುದಿ-
ಲಲಾ�yಹಾಗೆಯೇyಒಿಂದೇyಬಾರಿಗೆyಐದಾರುyಮರಿಗಳನುನುyಹಾಕುವy
ಪಾ್ರಣಿಗಳುy ಮತು್ತy ಮೊಟೆಟಿಯy ಮೇಲೆy ಕ್ತುy ಕಾವುಕೆ್ಟುಟಿy
ಅದರಿಿಂದy ಮರಿಗಳುy ಹ್ರಬರುವಿಂತ್y ಮಾಡುವy ಪಕ್ಷಿಗಳುy
ತಮಮೆyಮಕಕಾಳಿಂದಿಗೆyಸಿಂಸಗ್ಶyನಡೆಸಿyಅವುಗಳyಮರಿಗಳಿಗೆyರನಮೆy
ನೇಡುವುದರಲ್ಲಾyನಮಗೆyಯಾವುದೇyಅಸಹರತ್yಕಿಂಡುಬರುವುದಿ-
ಲಲಾ�yಏಕೆಿಂದರೆyಅವುಗಳyಪ್ರಕೃತಯೇyಹಾಗಿದ�y

ಆದರೆyಮನುಷ್ಯರುy ಇದಕಿಕಾಿಂತy ತೇರಾy ಭಿನನುವಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ಅವರy
ಜಿೇವನಚಕ್ರವುy ಭದ್ರವಾದy ಸಾಮಾಜಿಕy ಬುನಾದಿಯy ಮೇಲೆy
ತರುಗುತ್ತದ�yಯಾರೆ್ಿಂದಿಗೆyಏನುyಬೆೇಕಾದರ್yಆಗಬಹುದುy
ಎನುನುವುದಕೆಕಾyಬದಲಾಗಿyಪ್ರತಯಿಂದಕ್ಕಾyಮೇರೆಗಳಿಿಂದyಬೆೇಪ್ಶ-
ಡಿಸಲಪಾಟ್ಟಿದ�yಕೆೇವಲyಬುದಿ್ಧಗಿಿಂತyಆಚೆಗೆyವವೆೇಕ,yಜ್ಾನದyಆಚೆಗೆy
ವವೆೇಚನೆyಪಡೆಯುವಾಗyಒಬ್ಬನುyನೆೈರyಮನುಷ್ಯನಾಗುತಾ್ತನೆ�

ಮನುಷ್ಯನy ಜಿೇವನy ವ್ಯವಸಥೆಯುy ಪ್ರಮುಖವಾಗಿy ಮ್ರುy
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಾy ರ್ಪ್ಸಲಪಾಟ್ಟಿದ�y ಅವನy ಜಿೇವನy ವ್ಯವಹಾರ-
ಗಳುy ವ್ಯಕಿ್ತ,y ಕುಟುಿಂಬ,y ಸಮಾರy ಎಿಂಬy ಮ್ರುy ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಾy

ಅಧಿಷ್ಟಿತಗೆ್ಿಂಡಿದ�yಉತ್ತಮyವ್ಯಕಿ್ತಗಳುyಸೇರಿyಉತ್ತಮyಕುಟುಿಂಬ,y
ಉತ್ತಮyಕುಟುಿಂಬಗಳುyಸೇರಿyಉತ್ತಮyಸಮಾರyರ್ಪುಗೆ್ಳುಳಾತ್ತದ�y
ಇದರyತದಿ್ವರುದ್ಧವೂyಸಿಂಭವಸಬಹುದು�

ಸಹಕಾರರಮಾನವನರಅಸ್ತುತ್ವಕೆಕೆರಅನಿವಾಯ್ಯ:

ಮನುಷ್ಯನುyಸಮಾರಜಿೇವಯಾಗಿದು್ದyಇತರರನುನುyಆರ್ರಯಿಸಿದರೆy
ಮಾತ್ರyಭ್ಮಿಯಲ್ಲಾyಅವನyಅಸಿ್ತತ್ವyಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ�yಇದರಲ್ಲಾy
ಶಿ್ರೇಮಿಂತ,yಬಡವ,yಆಡಳಿತಗಾರ,yಪ್ರಜ್yಎಿಂಬyಯಾವyವ್ಯತಾ್ಯಸವೂy
ಇಲಲಾ�yಪ್ರತಯಬ್ಬರ್yಒಿಂದಲಲಾyಒಿಂದುyವಧದಲ್ಲಾyಪರಸಪಾರyಆರ್ರಯದy
ಅಗತ್ಯವರುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ಕೃಷ್ಕನುy ನೆಲವನುನುy ಅಗೆದುy ಬಿತ್ತy
ಕಷಟಿಪಟುಟಿyಬೆಳyಬೆಳಸುವುದರಿಿಂದyನಮಮೆyಊಟದyಮೇರುಗಳುy
ಸಿಂಪನನುವಾಗುತ್ತವೆ�yನಾವುyಧರಿಸುತ್ತರುವyಉಡುಪುಗಳುyಬಟೆಟಿಯy
ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಾyಬೆವರುyಹರಿಸುತ್ತರುವyಕಾಮಿ್ಶಕರyರ್ರಮದyಪ್ರತಫ-
ಲವಾಗಿದ�yನಾವುyದಿನನತ್ಯyಉಪಯೇಗಿಸುತ್ತರುವyಪ್ರತಯಿಂದುy
ವಸು್ತವನyಕಾಯ್ಶವೂyತಥೆೈವ�yಉಪ್ಪಾನಿಂದyಆರಿಂಭಿಸಿyಕಪೂ್ಶರದy
ತನಕyಅವುಗಳುyನಮಮೆyಕೆೈyಸೇರುವಾಗyಅದರಲ್ಲಾyಅನೆೇಕರyರ್ರಮ-
ವರುತ್ತದ�y ಇಿಂತಹy ಸಹಕಾರy ಮತು್ತy ಪರಸಪಾರy ಆರ್ರಯವನುನುy
ಹ್ರತುಪಡಿಸಿದyಜಿೇವನyಮನುಷ್ಯನಗೆyಅಸಾಧ್ಯ�

“ಪುಣ್ಯy ಹಾಗ್y ದೇವಭಯದy ಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾy ಎಲಲಾರy ಜ್್ತ್y
ಸಹಕರಿಸಿರಿyಮತು್ತy ಪಾಪy ಹಾಗ್y ಅತರೆೇಕದy ಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾy
ಯಾರೆ್ಿಂದಿಗ್yಸಹಕರಿಸದಿರಿ”y(5:2)yಎನುನುವುದುyಅಲಾಲಾಹನy
ಆದೇರವಾಗಿದ�y ಈy ಆದೇರವನುನುy ನಾವುy ಜಿೇವನದಲ್ಲಾy
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕಾಗಿದ�yಸಾಮಾಜಿಕyಸಿಂಬಿಂಧಗಳಲ್ಲಾyಭಾರಿೇy
ಬಿರುಕುyಮತು್ತyಅಗಲ್ಕೆಗಳುyಮ್ಡಿರುವyಈyಕಾಲದಲ್ಲಾyನಾವುy
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ಇಿಂತಹyವಷಯಗಳಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮನyನಲುವನyಕುರಿತುyಸಪಾಷಟಿವಾಗಿy
ತಳಿಯಬೆೇಕಾಗಿದ�y ಅನ್ಯಥಾy ಕತು್ತy ಕೆ್ಯ್ಯಲುy ಕತ್ತಯನುನುy
ಹರಿತಗೆ್ಳಿಸಿyಕಾದುyನಿಂತರುವyಷಡ್ಯಿಂತ್ರಗಳyಕೆೈಗೆyಬಲ್ಯಾಗು-
ವುದರಲ್ಲಾyಸಿಂರಯವಲಲಾ�

ಸಾಮಾಜಿಕರಸೆಂೆಧಗಳು:ರನಾವುರಗಮನಿಸಬೆೀಕಾದರ
ಕಾಯ್ಯಗಳು:

ಪ್ರತಯಿಂದುyಚಿಕಕಾyಮತು್ತyದ್ಡ್ಡyಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿಗಳy
ಆದರ್ಶಪುರುಷyಪ್ರವಾದಿ yರವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�yಅವರುyನಮಗೆy
ಕೆೇವಲy ಆರಾಧನಾy ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾy ಮಾತ್ರy ದಾರಿy ತ್್ೇರಿಸಿದ್ದಲಲಾ�y
ಸಮಾರದಿಿಂದyಆರಿಂಭಿಸಿyಜಿೇವನದyಪ್ರತಯಿಂದುyಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾy
ಅವರುy ನಮಗೆy ಆದರ್ಶಪಾ್ರಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ಪವತ್ರy ಕುರ್ಆನ್y
ಹೇಳುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

“ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್yಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರಲ್ಲಾyನಮಗಾಗಿy
ಅತು್ಯತ್ತಮy ಮಾದರಿಯಿದ�y ಇದುy ಅಲಾಲಾಹ್y ಮತು್ತy ಅಿಂತಮy
ದಿನವನುನುyನರಿೇಕ್ಷಿಸುವವನಗೆyಮತು್ತyಅಲಾಲಾಹನನುನುyಬಹಳವಾಗಿy
ಸಮೆರಿಸುವವನಗೆ�”y(33:21)

ಪ್ರವಾದಿತ್ವyಪಾ್ರಪ್್ತಗಿಿಂತyಮೊದಲ್ನyಅವರyಜಿೇವನವುyಕ್ಡಾyಈy
ಕಾಯ್ಶವನುನುyನಮಗೆyಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆ್ಡುತ್ತದ�yಅವರನುನುy
ಮಕಾಕಾy ನವಾಸಿಗಳುy ‘ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ’y ಎಿಂದುy ಪ್್ರೇತಯಿಿಂದy
ಕರೆಯುತ್ತದು್ದದುyಇದಕೆ್ಕಾಿಂದುyಉತ್ತಮyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ�y
ಕಅ್yಬಾದyಪುನನ್ಶಮಾ್ಶಣದyವೆೇಳಯಲ್ಲಾyಹರರುಲ್yಅಸ್ವದನುನುy
ಕ್ರಿಸುವಾಗy ಅವರy ನಡುವೆy ಉದ್ಭವಸಿದy ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯy
ಹೇಗೆy ಬಗೆಹರಿಸಲಪಾಟ್ಟಿತ್ಿಂದುy ನಾವುy ತಳಿದಿದ್ದೇವೆ�y ಗೆ್ೇತ್ರಗಳy
ಪ್ರತಷ್ಠಯy ವಷಯದಲ್ಲಾy ಅಹಿಂಕಾರಪಡುತ್ತದ್ದy ಅರಬಿಗಳುy
ಪ್ರತಯಿಂದುy ಗೆ್ೇತ್ರಗಳುy ಅದಕಾಕಾಗಿy ಹಕುಕಾy ಮಿಂಡಿಸಿದಾಗy
ಸಮಸ್ಯyಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು�yಆಗyಅವರೆಲಲಾyಅಲ್ಲಾಗೆyಮೊದಲುyಬರುವy
ವ್ಯಕಿ್ತಯನುನುy ಮಧ್ಯವತ್ಶಯನಾನುಗಿy ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿy ಅವರy ನದೇ್ಶರನy
ಪ್ರಕಾರy ನಡೆದುಕೆ್ಳುಳಾವy ಒಮಮೆತದy ತೇಮಾ್ಶನಕೆಕಾy ಬರುತಾ್ತರೆ�y
ಅಲ್ಲಾಗೆy ಮೊತ್ತಮೊದಲುy ಬರುವವರುy ಅಲ್ಅಮಿೇನರಾದy
ಮುಹಮಮೆದ್ yರವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�yಅವರುyಸ್ಚಿಸಿದyಪರಿಹಾರy
ಪ್ರಕಾರy ಅವರy ನಡುವನy ಸಮಸ್ಯy ಇತ್ಯಥ್ಶಗೆ್ಿಂಡಿತ್ನುನುವುದುy
ಇತಹಾಸ�y ಸಮಾರದಲ್ಲಾy ಸಮಸ್ಯyಉದ್ಭವಸಿದಾಗyಅದಕೆಕಾy ಬೆನುನುy
ತರುಗಿಸುವುದುyಅಥವಾyಬೆಿಂಕಿಗೆyಎಣೆ್ಣyಸುರಿಯುವುದಕೆಕಾyಬದಲಾಗಿy
ಆyಸಮಸ್ಯಯyಮಮ್ಶವನುನುyಅರಿತುyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿವರyನಡುವೆy

ಒಮಮೆತyಮ್ಡಿಸುವುದುyಓವ್ಶyಉತ್ತಮyಮನುಷ್ಯನyಲಕ್ಷಣವಾಗಿ-
ದಯಿಂದುyಈyಘಟನೆಯುyನಮಗೆyಕಲ್ಸಿಕೆ್ಡುತ್ತದ�

ಉತತುಮರವಶಾ್ವಸ್ರಉತತುಮರಮನುಷ್ಯನ್ರಆಗಬೆೀಕಾಗಿದ:

ಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿyತಾನುyಜಿೇವಸುತ್ತರುವyಸಮಾರದ್ಿಂದಿಗಿರುವyಬಾಧ್ಯ-
ತ್ಯನುನುyನೆರವೆೇರಿಸಬೆೇಕು�yರನರೆಲಲಾರ್yಕುಟುಿಂಬ,yನೆರೆಹ್ರೆ,y
ಸಮಾರ���yಇವರೆ್ಿಂದಿಗೆyಒಿಂದಲಲಾyಒಿಂದುyವಧದಲ್ಲಾyಸಿಂಬಿಂಧ-
ವನನುಟುಟಿಕೆ್ಳಳಾಲೆೇyಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ�yಅವರೆ್ಿಂದಿಗಿರುವyಸಿಂಬಿಂಧy
ಅತು್ಯತ್ತಮyಮತು್ತy ಉತಕಾಕೃಷಟಿವಾಗಿರಬೆೇಕು�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy
ಸ್ವಭಾವದyಕುರಿತುyಕೆೇಳಿದಾಗyಅವರyಪತನುyಆಯಿಶಾ yನೇಡಿದy
ಉತ್ತರ,y“ಅವರyಸ್ವಭಾವyಕುರ್ಆನ್yಆಗಿತು್ತ”yಎಿಂದಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ

yರವರyವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವನುನುyಅಳಯಲುyಈyಒಿಂದುyಉತ್ತರವೆೇyಸಾಕು�y
ಒಬ್ಬರy ಬಾಹ್ಯy ಜಿೇವನದyಆಚೆಗಿರುವy ಆಿಂತರಿಕy ಜಿೇವನವನುನುy
ಚೆನಾನುಗಿy ತಳಿಯುವವರುy ಬಾಳy ಸಿಂಗಾತಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ಹಿೇಗೆy
ತಳಿದವರೆ್ಿಂದಿಗೆy ತನನುy ಪತಯy ಕುರಿತುy ಕೆೇಳಿದಾಗy ಏನನ್ನುy
ಯೇಚಿಸದy ತಕ್ಷಣy ಉತ್ತಮವಾದುದನುನುy ಮಾತ್ರy ಹೇಳಿದರೆy
ಅದರಲ್ಲಾyಈyವ್ಯಕಿ್ತಯyಔನನುತ್ಯವೆೇyಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದ�yಕುಟುಿಂಬಕೆಕಾy
ಮನೆವಾತ್್ಶಗಳಲ್ಲಾyಕೆಲಸyಮಾಡುತ್ತದ್ದyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyತಮಮೆy
ವೆೈಯುಕಿ್ತಕyಅಗತ್ಯಗಳನುನುyಪರಮಾವಧಿyತಾವೆೇyಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡುy
ಆyಸಿಂಬಿಂಧವನುನುyನೆಟುಟಿyನೇರುyಹಾಕಿyಬೆಳಸಿದರು�yಅವರುyತಮಮೆy
ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆyಪತನುಯರೆ್ಿಂದಿಗೆyಉತ್ತಮವಾಗಿyವ್ಯವಹರಿಸ-
ಬೆೇಕೆಿಂದುyಉಪದೇಶಿಸಿದರು�

ನೆರೆಹ್ರೆಯವರೆ್ಿಂದಿಗಿರುವy ಕತ್ಶವ್ಯಗಳy ಕುರಿತುy ಅವರುy
ತಮಮೆyಅನುಯಾಯಿಗಳನುನುyನರಿಂತರವಾಗಿyಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದ್ದyಸಿಂಗತy
ಇತಹಾಸyಗ್ರಿಂಥಗಳಲ್ಲಾyದಾಖಲ್ಸಲಪಾಟ್ಟಿದ�yಆಯಿಶಾ yಮತು್ತy
ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದyಒಿಂದುyಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾyಹಿೇಗಿದ:

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y “ನೆರೆಹ್ರೆಯವರy
ವಷಯದಲ್ಲಾy ಜಿಬಿ್ರೇಲರು y ನನಗೆy ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದ್ದರು�y
ವಾರಿೇಸುy ಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾy ಕ್ಡಾyನೆರೆಹ್ರೆಯವರನುನುy ಪಾಲೆ್ಗೆಳಿ-
ಸುತಾ್ತರೆ್ೇy ಏನೆ್ೇy ಎಿಂದುyಯೇಚಿಸುವy ರಿೇತಯಲ್ಲಾy ಅವರy
ಉಪದೇರವತು್ತ�”y(ಬುಖಾರಿyಮುಸಿಲಾಮ್)

ನೆರೆಹ್ರೆಯವರy ಸಿಂಬಿಂಧದy ಆಳy ಹರವುyಮತು್ತy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಅದಕೆಕಾyನೇಡಿರುವyಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ್ಯನುನುyತಳಿಸಿಕೆ್ಡಲುyಇದಕಿಕಾಿಂತy
ಮಿಗಿಲಾದyಮಾತುಗಳಿಲಲಾ�
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಅಬ್ದರ್್ರ yಉಲೆಲಾೇಖಿಸುವyಮತ್್್ತಿಂದುyಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾyಹಿೇಗಿದ:y
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಒಮಮೆy ಅವರೆ್ಿಂದಿಗೆy ಹೇಳಿದರು:y “ಓy
ಅಬ್ದರ್್ರ,yನೇವುyಒಿಂದುyಸಾರುyಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆyಅದರಲ್ಲಾy
ಸ್ವಲಪಾy ನೇರುy ಬೆರೆಸಿಯಾದರ್y ನಮಮೆy ನೆರೆಹ್ರೆಯವರನುನುy
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ�”y(ಮುಸಿಲಾಮ್)

ನೆರೆಹ್ರೆಯyಸಿಂಬಿಂಧದyಶಿಷಾಟಿಚಾರವನುನುyವವರಿಸುವyಇಿಂತಹy
ಹಲವಾರುyಹದಿೇಸ್ಗಳುyವರದಿಯಾಗಿವೆ�y

ಮತ್್್ತಿಂದುy ಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಾy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಒಬ್ಬನy
ಕಿರುಕುಳದಿಿಂದyಅವನyನೆರೆಹ್ರೆಯವನುyಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವy
ತನಕyಅವನುyಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿಯಾಗುವುದಿಲಲಾವೆಿಂದುyಹೇಳಿರುವರು�y
ಇವೆಲಲಾವನ್ನುy ಅವರುy ತಮಮೆy ಜಿೇವನದಲ್ಲಾy ಕಾಯ್ಶಗತಗೆ್-
ಳಿಸಿy ತ್್ೇರಿಸಿದಾ್ದರೆ�y ಅಬು್ದಲಾಲಾಹಿy ಬಿನ್y ಮುಬಾರಕ್y ಎಿಂಬy
ತಾಬಿಈy ವದಾ್ವಿಂಸರy ಜಿೇವನಚರಿತ್್ರಯಲ್ಲಾy ದಾಖಲ್ಸಲಪಾಟ್ಟಿರುವy
ಒಿಂದುyಘಟನೆyಹಿೇಗಿದ:y

ಅವರಿಗೆ್ೇವ್ಶyಯಹ್ದಿyನೆರೆಹ್ರೆಯವರಿದ್ದರು�yಆyಯಹ್ದಿy
ತನನುyಮನೆಯನುನುyಮಾರಾಟಕಿಕಾಟಟಿ�yವಾ್ಯಪಾರyಕುದುರಿಸಲುyಬಿಂದy
ತಿಂಡವುyಅವನೆ್ಿಂದಿಗೆyಅದರyಬೆಲೆyಕೆೇಳಿತು�yಅವನುyಹೇಳಿದ:y
“ಎರಡುyಸಾವರyದಿೇನಾರ್”�yಆಗyಅವರುyಇದುyಸಾವರyದಿೇನಾರ್y

ಮಾತ್ರy ಬೆಲೆಬಾಳುವy ಮನೆಯಾಗಿದy ಎಿಂದರು�y ಆy ಸಿಂದಭ್ಶy
ಆyಯಹ್ದಿyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:y“ನೇವುyಹೇಳಿದು್ದyಸರಿ�yಅದರyಬೆಲೆy
ಸಾವರyದಿೇನಾರ್yಆಗಿದ�yಆದರೆyಈyಮನೆಯನುನುyಖರಿೇದಿಸುವು-
ದರೆ್ಿಂದಿಗೆyನೇವುyಅತು್ಯತ್ತಮವಾದyಓವ್ಶyನೆರೆಹ್ರೆಯವರನುನುy
ಪಡೆಯುತ್ತೇರಿ�yಅದರyಬೆಲೆಯನ್ನುyಸೇರಿಸಿyನಾನುyಈyಮನೆಗೆy
ಎರಡುyಸಾವರyದಿೇನಾರ್yನರ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆyಎಿಂದರು�”

ಇಸಾಲಾಮ್yಕಲ್ಸಿದyನೆರೆಹ್ರೆಯyಸಿಂಬಿಂಧyಮತು್ತyನಮಮೆyಸ್ವಭಾವy
ಪರಸಪಾರyದ್ರವಾಗಿದಯೇyಅಥವಾyಹತ್ತರವಾಗಿದಯೇyಎಿಂದುy
ಆತಮೆಪರಿಶ್ೇಧನೆyನಡೆಸಬೆೇಕಾಗಿದ�yಮುಸಿಲಾಮರಾದyನೆರೆಹ್ರೆ-
ಯವನುyಲಭಿಸುವುದುyಸೌಭಾಗ್ಯವೆಿಂದುyಭಾವಸುತ್ತದ್ದyಪರಿಸಿಥೆತy
ಇಿಂದುyಬದಲಾಗಿದ್ದರೆyಅದಕೆಕಾyನಾವೆೇyಹ್ಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ�

ನೆರೆಹ್ರೆಯವರy ಗಡಿಯನುನುy ಉಲಲಾಿಂಘಿಸಿy ಅವರy ಮನೆಯy
ಆವರಣದ್ಳಗೆy ಕಸವನುನುy ಎಸಯುವುದು,y ಕಠಾರಿಗಿಿಂತy
ಹರಿತವಾದy ನಾಲಗೆಯಿಿಂದy ಅವರy ಕುರಿತುy ಕೆಟಟಿದಾಗಿy ಆಡಿy
ಅವರyಹೃದಯವನುನುyಘಾಸಿಗೆ್ಳಿಸುವವರುyಮುಸಿಲಾಮ್yಹಸರುಗ-
ಳನನುಟುಟಿಕೆ್ಿಂಡಿರುವಾಗyಅದುyಇಸಾಲಾಮಿನyಮುಖಕೆಕಾyಕೆಸರೆರಚಿದಿಂ-
ತಾಗುತ್ತದಯಿಂದುyಅವರುyಯೇಚಿಸುವುದಿಲಲಾ�yಅದುyಇಸಾಲಾಮ್y
ಮತು್ತy ಮುಸಿಲಾಮರy ಕುರಿತುy ತಪುಪಾಕಲಪಾನೆಯನುನುಿಂಟುಮಾಡಲುy
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದಯಿಂದುyಮರೆಯಬಾರದು�� n

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:yನಮಗೆyಸಾ್ವಗತ�yನೇವುyನನಗೆy
ಬಹಳyಪರಿಚಿತರು!yಅವರುyಇಸಾಲಾಮ್yಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು�yಪ್ರವಾದಿ

y ರವರುy ಅವರಿಗೆy ಶಾಮ್ನy ವರಯyಮತು್ತy ಹಕು್ಶಲ್ಸ್y
ದ್ರೆಯy ಪಲಾಯನದy ಕುರಿತುy ರುಭವಾತ್್ಶy ತಳಿಸಿದರು�y
ಜ್್್ಯೇತಷ್ಗಳyಬಳಿyಹ್ೇಗುವುದನುನುyಅವರಿಗೆyವರೆ್ೇಧಿಸಿದರು�y
ಅವರyಕೆಲವುyಬಲ್ಗಳನ್ನುyವರೆ್ೇಧಿಸಿದರು�yಉದ್ಹಿಯವಲಲಾದy
ಬೆೇರೆyಬಲ್ಕಮ್ಶವಲಲಾವೆಿಂದುyಅವರಿಗೆyತಳಿಸಿಕೆ್ಟಟಿರು�yಅವರುy
ಅನೆೇಕyದಿನಗಳyಕಾಲyರಿಂಲರyಮನೆಯಲ್ಲಾyತಿಂಗಿದರು�yನಿಂತರy
ಹ್ರಟುಹ್ೇದರು�”y(3/657)

ಸಫಬರತೆಗಳರಂಗ್ಗೆಯಿರುವರಕೆಲವುರಸುಳುಳುರಹದಿೀಸ್ಗಳು:

ಇಬುನುಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಭವಷ್ಯದyದಿನಾಿಂಕಗಳನುನುy
ಹ್ಿಂದಿರುವy ಹದಿೇಸ್ಗಳು�y ಅಿಂದರೆy ವವಧy ದಿನಾಿಂಕಗಳನುನುy

ಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರುವy ಹದಿೇಸ್ಗಳು�y ಉದಾಹರಣೆಗೆ,y ಇಿಂತಿಂತಹy
ವಷ್ಶದಲ್ಲಾyಇಿಂತಿಂತಹyಘಟನೆyಸಿಂಭವಸುತ್ತದyಮತು್ತyಇಿಂತಿಂತಹy
ತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಇಿಂತಿಂತಹyಘಟನೆyಸಿಂಭವಸುತ್ತದyಎಿಂದುyಹೇಳುವy
ಹದಿೇಸ್ಗಳು�yಇವೆಲಲಾyಸುಳುಳಾyಹದಿೇಸ್ಗಳು�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,y ಮುಹರ್ರಿಂy ತಿಂಗಳಲ್ಲಾy ಚಿಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾದರೆy
ಬೆಲೆಗಳುyಏರುತ್ತವೆ,yಯುದ್ಧಗಳುyಸಿಂಭವಸುತ್ತವೆyಮತು್ತyಆಡಳಿ-
ತಗಾರರುyವಕ್ಷಿಪ್ತರಾಗುತಾ್ತರೆ,yಸಫರ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಚಿಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾ-
ದರೆyಇಿಂತಿಂತಹyಘಟನೆಗಳುyಸಿಂಭವಸುತ್ತವೆyಎಿಂಬyಭವಷ್ಯವನುನುy
ಹ್ಿಂದಿರುವyಹದಿೇಸ್ಗಳು�yಹಿೇಗೆಯೇyಪ್ರತಯಿಂದುy ತಿಂಗಳy
ಬಗೆಗೆಯ್y ಭವಷ್ಯy ನುಡಿಯುವy ಹದಿೇಸ್ಗಳು�y ಇವೆಲಲಾy ಸುಳುಳಾy
ಹದಿೇಸ್ಗಳು�”y(ಅಲ್ಮನಾರುಲ್yಮುನೇಫ್yಪುಟy64)yಹಚು್ಚy
ಬಲಲಾವನುyಅಲಾಲಾಹು�� n

ಸಫಬ12 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಜಿಪುಣತ್

ಜಿಪುಣತ್yವ್ಯಕಿ್ತyಮತು್ತyಸಮುದಾಯವನುನುyಕಾಡುವyಹೃದಯಕೆಕಾy
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿy ಒಿಂದುy ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ�y ಇದುy ಬಹಳy

ಅಪಾಯಕಾರಿ�y ದುಷಟಿy ಸ್ವಭಾವy ಮತು್ತy ಕೆಟಟಿy ಪ್ರಕೃತಯಾಗಿದ�y
ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಇದರyವರುದ್ಧyಎಚ್ಚರಿಕೆyನೇಡಿದ�yಇದುyಒಬ್ಬನyಬುದಿ್ಧy
ಮತು್ತyಚಿಿಂತನೆಯುyಕೆಟಟಿದುyಎಿಂದುyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವyಸ್ವಭಾವವಾ-
ಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب ﴾
"ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಾyಯಾರುyತಮಮೆyಮನಸಿಸುನyಸಿಂಕುಚಿತತ್ಯಿಿಂದyರಕ್ಷಿಸ-
ಲಪಾಟಟಿರೆ್ೇyಅವರೆೇyವರಯಿಗಳು�"y(ಹಶ್್ರy9)

﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ 
يئ جب حب خب مب ىبيب ﴾

"ಅಲಾಲಾಹನುyತನನುyಅನುಗ್ರಹyಮಾಡಿದyಅನಿಂತರವೂyಜಿಪುಣತ್y
ತ್್ೇರಿಸುವವರುyಈyಲೆ್ೇಭವುyತಮಮೆyಪಾಲ್ಗೆyರುಭಕರವೆಿಂದುy
ಭಾವಸದಿರಲ್�yಇದುyಅವರyಮಟ್ಟಿಗೆyಅತ್ಯಿಂತyಅರುಭಕರವಾಗಿರು-
ವುದು�yಅವರುyತಮಮೆyಜಿಪುಣತ್ಯಿಿಂದyಸಿಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವyವಸು್ತವೆೇy
ಪುನರುತಾಥೆನy ದಿನದಿಂದುy ಅವರy ಕಿಂಠಕಡಗವಾಗುವುದು�"y
(ಆಲುyಇಮಾ್ರನ್y180)

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ې ى ى ائ ائ ﴾

"ಸ್ವತಃy ಜಿಪುಣತ್y ತ್್ೇರುವವರನ್ನು,y ಇತರರನುನುy ಜಿಪುಣತ್ಗೆy
ಪ್ರೇತಾಸುಹಿಸುವವರನ್ನುy ಅಲಾಲಾಹನುy ತನನುy ಅನುಗ್ರಹದಿಿಂದy
ದಯಪಾಲ್ಸಿರುವುದನುನುyಬಚಿ್ಚಡುವವರನ್ನುyಅಲಾಲಾಹನುyಮಚು್ಚ-
ವುದಿಲಲಾ�yಅಿಂತಹyಕೃತಘನುರಿಗಾಗಿyನಾವುyಅಪಮಾನಕರyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy
ಸಿದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್್ತೇವೆ�"y(ಅನನುಸಾಅ್y37)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y "ಅಕ್ರಮದyಕುರಿತುyನೇವುy
ಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಿ�yನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್yಅಕ್ರಮವುyಅಿಂತ್ಯದಿನದy
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಾyಸೇರಿದ�yಲೆ್ೇಭದyಕುರಿತುyನೇವುyಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಿ�y
ಏಕೆಿಂದರೆyನಮಗಿಿಂತyಮೊದಲ್ನವರನುನುyನಾರಪಡಿಸಿದು್ದyಜಿಪು-
ಣತ್ಯಾಗಿದ�yಇದುyಅವರನುನುyಪರಸಪಾರyರಕ್ತyಹರಿಸಲುyಹಾಗ್y
ಪವತ್ರತ್ಗಳನುನುy ಕಳಿಂಕಪಡಿಸಲುy ಪ್ರೇರೆೇಪ್ಸಿದy ಸಿಂಗತಯಾಗಿ-
ತು್ತ�"y(ಮುಸಿಲಾಮ್)

"ಜಿಪುಣತ್yತ್್ೇರಿಸುವವನು,yರನರyನಡುವೆyಗೆ್ಿಂದಲyಉಿಂಟುy
ಮಾಡುವವನು,yತನನುyಒಡೆತನದಲ್ಲಾರುವುದರಲ್ಲಾyಕೆಟಟಿyವ್ಯವಹಾರy
ನಡೆಸುವವನುyಸ್ವಗ್ಶyಪ್ರವೆೇಶಿಸಲಾರ�"y(ಅಹಮೆದ್yತಮು್ಶದಿ)

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಒಬ್ಬರನುನುy ಅವರಿಗೆy ಜಿಪುಣತ್y ಎಿಂಬy
ಕಾಯಿಲೆy ಇರುವುದನುನುy ಗುರುತಸಿy ಆy ನಾಯಕತ್ವದy ಸಾಥೆನಕೆಕಾy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಬೆೇರೆ್ಬ್ಬರನುನುyನೆೇಮಿಸಿದ್ದರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಕೆೇಳಿದರು:y
"ನಮಮೆy ನಾಯಕರಾದy ಬನ್y ಸಲಮy ಯಾರು?"y ಅವರುy
ಹೇಳಿದರು:y "ರದು್ದyಬಿನ್yಖ್ೈಸ್�yಆದರೆyಅವರುyಜಿಪುಣರಾಗಿ-
ದಾ್ದರೆ�"yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:y"ಜಿಪುಣತ್ಗಿಿಂತyದ್ಡ್ಡy
ಕಾಯಿಲೆyಯಾವುದಿದ?yಇನುನುyನಮಮೆyನಾಯಕyಬಿರು್ರyಬಿನುಲ್y
ಬರಾ್ರಉyಬಿನ್yಮಅ್yಮ್ರ್yಆಗಿದಾ್ದರೆ�"y(ಹಾಕಿಮ್)

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ y ಅವರಿಿಂದy ನವೆೇದನೆ:y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y"ಪ್ರತಯಿಂದುyದಿನದyಅರುಣೆ್ೇದಯದ-
ಲ್ಲಾyಇಬ್ಬರುyಮಲಕುಗಳyಇಳಿದುyಬರುತಾ್ತರೆ�yಅವರಲೆ್ಲಾೇವ್ಶರುy
ಹೇಳುವರು:y ಓy ಅಲಾಲಾಹನೆೇ,y ವೆಚ್ಚy ಮಾಡುವವರಿಗೆy ಪುನಃy
ದಯಪಾಲ್ಸು�yಎರಡನೆೇyಮಲಕ್yಹೇಳುವರು:yತಡೆದಿರಿಸುವ-
ವರಿಗೆy (ಜಿಪುಣತ್yತ್್ೇರಿಸುವವರಿಗೆ)yವನಾರವನುನುy ತಿಂದಿಡು�"y
(ಬುಖಾರಿyಮುಸಿಲಾಮ್)

ತಕಾ್ವವರುವyಓವ್ಶyವ್ಯಕಿ್ತyವೆಚ್ಚyಮಾಡಲುyಇಚಿ್ಛಸಿದರೆyಅದರೆಡೆಗೆy
ಅವನyಹೃದಯyವಶಾಲವಾಗುತ್ತದ�yಅವನyಕೆೈyಅದಕೆಕಾyವಧ್ೇಯ-
ವಾಗುತ್ತದ�yಆದರೆyಜಿಪುಣತ್ಯyಹೃದಯyಕಠಿಣವಾಗಿದು್ದyಅವನy
ಕೆೈyಸುರುಟ್ಕೆ್ಳುಳಾತ್ತದ�

ಅಲ್ y ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y "ಜಿಪುಣತ್y ಎಲಾಲಾy ಕೆಡುಕುಗಳy
ಸಿಂಗಮವಾಗಿದ�"y ಇಮಾಮ್y ಅಬ್y ಹನೇಫಾy ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y
"ಜಿಪುಣನನುನುy ನಾನುy ಯಾವತ್್ತy ನಾ್ಯಯವಿಂತನಾಗಿy
ನೆ್ೇಡುವುದಿಲಲಾ�yಏಕೆಿಂದರೆyಜಿಪುಣನುyಎಲಲಾವನ್ನುyಪೂತ್ಶಯಾಗಿy
ತ್ಗೆದುಕೆ್ಳುಳಾತಾ್ತನೆ�yಆದುದರಿಿಂದyಅವನುyಇತರರyಹಕುಕಾಗಳನುನುy
ಕಸಿದುಕೆ್ಳುಳಾವy ಸಾಧ್ಯತ್ಯಿದ�y ಅವನುy ವಿಂಚಿಸಲ್ಬಹುದು�y
ಇಿಂತಹyಓವ್ಶyವ್ಯಕಿ್ತyಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವುದಿಲಲಾ�"y(ಇಹಾ್ಯy3/252)

ವದಾ್ವಿಂಸರುyಜಿಪುಣನyಸಾಕ್ಷಿಯನುನುyಕ್ಡಾyಸಿ್ವೇಕರಿಸಬಾರದಿಂದುy
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ�y(ಅಹಾಕಾಮುಲ್yಕುರ್ಆನ್y2/235)

ಜಿಪುಣತ್y ಇತರರy ಮುಿಂದy ನಿಂದ್ಯತ್,y ಅಗೌರವy ಮತು್ತy
ರನರಿಗೆy ಭಾರy ಮುಿಂತಾದy ಕೆೇಡುಗಳನುನುy ತಿಂದಿಡುವy
ರೆ್ೇಗವಾಗಿದ�y ಅದುy ಅಲಾಲಾಹ್y ಮತು್ತy ರನರy ಅಪ್್ರಯತ್ಗೆy
ಹೇತುವಾಗುವyವಷಯವಾಗಿದ�

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ې ى ى ائ ائ ﴾

"ಸ್ವತಃy ಜಿಪುಣತ್y ತ್್ೇರುವವರನ್ನುy ಇತರರನುನುy ಜಿಪುಣತ್ಗೆy
ಪ್ರೇರೆೇಪ್ಸುವವರನ್ನುyಅಲಾಲಾಹನುyತನನುyಅನುಗ್ರಹದಿಿಂದyತಮಗೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿರುವುದನುನುyಬಚಿ್ಚಡುವವರನ್ನುyಅಲಾಲಾಹನುyಮಚು್ಚ-
ವುದಿಲಲಾ�yಅಿಂತಹyಕೃತಘನುರಿಗಾಗಿyನಾವುyಅಪಮಾನಕರyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy
ಸಿದ್ಧಗೆ್ಳಿಸಲಪಾಟ್ಟಿರುತ್್ತೇವೆ�"y(ಅನನುಸಾಅ್y37)

ಜಿಪುಣತ್y ಹೃದಯದy ಕಾಠಿಣ್ಯತ್ಯನುನುy ವಧಿ್ಶಸುವy ಒಿಂದುy
ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದಯಿಂದುyಹೇಳಲಾಗಿದಯಷಟಿ�yಹಾಗೆಯೇy'ನನಗೆ',y
'ಎಲಲಾವೂy ನನಗಾಗಿ'y ಮುಿಂತಾದyಯೇಚನೆಯ್y ಜಿಪುಣತ್ಗೆy
ದಾರಿಯದಗಿಸುತ್ತದ�yಇದುyಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾyದ್ಡ್ಡyವಪತ್ತಗೆy
ಕಾರಣವಾಗಿyಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದ�

ಆದರೆy ಕೆ್ಡಬೆೇಕೆಿಂಬy ಮನಸುಸುy ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾy ದ್ಡ್ಡy
ನೆಲೆಯಲ್ಲಾyಒಳಿತುyಮತು್ತyಸನುೇಹಸಿಂಬಿಂಧಗಳಿಗೆyಕಾರಣವಾಗು-
ತ್ತದ�yಈyಸ್ವಭಾವವುyಮಾನವೇಯyಪರಿಪೂಣ್ಶತ್,yಬುದಿ್ಧಯyಪಕ್ವತ್y
ಹಾಗ್yಉನನುತವಾದyಪ್ರಕೃತಯಾಗಿದ�

ಮುಸಿಲಾಮ್y ಸಮುದಾಯವುy ಒಿಂದೇy ದೇಹದಿಂತರುವುದು�y
ಆy ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾರುವy ಪ್ರತಯೇವ್ಶರುy ಪರಸಪಾರy ಕರುಣೆy
ಪ್್ರೇತಯನುನುy ತ್್ೇರಿಸುವವರಾಗಿರಬೆೇಕು�y ಇತರರy ನೆ್ೇವನುನುy
ತನನುy ನೆ್ೇವೆಿಂದೇyಬಗೆಯಬೆೇಕು�y ಸಿಂತ್್ೇಷyಮತು್ತy ದುಃಖದy
ಸಮಯದಲ್ಲಾyಪರಸಪಾರyಪಾಲೆ್ಗೆಿಂಡುyಹೃದಯyವೆೈಶಾಲ್ಯತ್ಯನುನುy
ಮರೆಯಬೆೇಕು�yಇವೆಲಲಾವೂyಜಿಪುಣನಲ್ಲಾyಕಿಂಡುಬರದyಸ್ವಭಾವ-
ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ�yಅವನಗೆyತನನುyಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಾರುವವರyಕುರಿತುy
ಯಾವುದೇyಕಾಳಜಿಯಿರುವುದಿಲಲಾ�

ಜಿಪುಣನುy ರನರಿಗೆy ಒಳಿತುy ಮತು್ತy ಗುಣy ಲಭಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬy
ಅಲಾಲಾಹನy ಉದ್ದೇರಕೆಕಾy ವರುದ್ಧವಾಗಿy ಕಾಯ್ಶವೆಸಗುವವರುy
ಹಾಗ್y ಯೇಚಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ�y ಶಿ್ರೇಮಿಂತರy ಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾy
ಬಡವರಿಗೆyಪಾಲನನುಟ್ಟಿರುವುದುyಅವನಗೆyಕೆ್ಡಲೆೇಬೆೇಕೆಿಂದಾಗಿದ�y
ಒಬ್ಬನುyತನನುyಜಿಪುಣತ್ಯyಕಾರಣದಿಿಂದyಅದನುನುyತಡೆದಿರಿಸಿದರೆy
ಅವನುyಅಕ್ರಮಿಯ್yಮೇರೆyಮಿೇರಿದವನ್yಆಗುತಾ್ತನೆ�

ಕೆೈಯಲ್ಲಾy ಹಚು್ಚy ಸಿಂಪತ್ತರುವಾಗy ಇತರರೆ್ಿಂದಿಗೆy ಪ್್ರೇತy
ತ್್ೇರಿಸುವುದುy ಇಸಾಲಾಮ್y ಪ್ರೇತಾಸುಹಿಸಿದy ಕಾಯ್ಶವಾಗಿದ�y
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಒಬ್ಬನy ಕೆೈಯಲ್ಲಾy ತನನುy ಖಚು್ಶy ಕಳದುy
ಮಿಗತ್ಯಾಗಿyಉಳಿದರೆyಅದನುನುyಇತರyಅಸಹಾಯಕರಿಗೆyದಾನy
ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದುyಆದೇಶಿಸಿರುವರು�

ಅಲಾಲಾಹನುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಅನುಯಾಯಿಗಳನುನುyಪ್ರರಿಂ-
ಸಿಸುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

﴿ې ې 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 يئ جب حب ﴾

"ಅವರy (ಮುಹಾಜಿರರ)y ಆಗಮನಕಿಕಾಿಂತyಮುಿಂಚೆಯೇy ಸತ್ಯವ-
ಶಾ್ವಸyಸಿ್ವೇಕಾರyಮಾಡಿyಮದಿೇನಾದಲ್ಲಾyವಾಸವದ್ದವರಿಗೆy(ಸ್ತ್ತನಲ್ಲಾy
ಪಾಲ್ದ)�yಇವರುyಹಿರ್ರತ್yಮಾಡಿyತಮಮೆyಬಳಿಗೆyಬಿಂದವರನುನುyಪ್್ರೇ-
ತಸುತಾ್ತರೆ�yಅವರಿಗೆyನೇಡಲಪಾಟುಟಿದರyಕುರಿತುyಇವರುyಯಾವುದೇy
ಆಸಯನುನುyಮನಸಿಸುನಲ್ಲಾyಇಟುಟಿಕೆ್ಳುಳಾವುದಿಲಲಾ�yಸ್ವತಃyತಮಗೆyಅಗತ್ಯ-
ವದ್ದರ್yಇತರರಿಗೆyತಮಮೆyಮೇಲೆyಪಾ್ರರಸತ್ಯyನೇಡುತಾ್ತರೆ�yವಾಸ್ತವ-
ದಲ್ಲಾyಯಾರುyತಮಮೆyಮನಸಿಸುನyಸಿಂಕುಚಿತತ್ಯಿಿಂದyರಕ್ಷಿಸಲಪಾಟಟಿರೆ್ೇy
ಅವರೆೇyವರಯಿಗಳು�"y(ಅಲ್ಹಶ್್ರy9)

ತನನುy ಸಿಂಪತ್ತನಿಂದy ಇತರy ಹಕುಕಾಗಳಾಗಿy ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿಯೇy
ಐಚಿ್ಛಕವಾಗಿಯೇy ಸಾಲವಾಗಿಯೇy ನೇಡಬೆೇಕಾದುದನುನುy
ನೇಡದಿರುವುದುy ಜಿಪುಣತ್ಯಾಗಿದ�y ಝಕಾತ್,y ಕುಟುಿಂಬದy
ವೆಚ್ಚ,yರನರyಹಕುಕಾಗಳು,yವವಶಾವಸಥೆಯಲ್ಲಾರುವವನಗೆyಸಹಾಯy
ಮಾಡುವುದು,yನೆರೆಹ್ರೆಯವರನುನುyಪರಿಗಣಿಸುವುದುyಮುಿಂತಾ-
ದವುಗಳಲಲಾವೂyಮುಸಿಲಾಮನyಬಾಧ್ಯತ್ಯಾಗಿದ�y

ಇಿಂತಹyಕಾಯ್ಶಗಳಲ್ಲಾyಯಾವತ್್ತyಜಿಪುಣತ್yತ್್ೇರಿಸಬಾರದು�y
ಕೆಲವರುy ವೆಚ್ಚy ಮಾಡುತಾ್ತರೆ�y ಆದರೆy ಈy ಬಗೆಗೆy ಅವರಿಗೆy
ಸಿಂತ್್ೇಷಕೆಕಾy ಬದಲಾಗಿy ಅತೃಪ್್ತಯೇy ಇರುತ್ತದ�y ಇದುy ಬಹಳy
ಕೆಟಟಿy ಕಾಯ್ಶವಾಗಿದ�y ಅಲಾಲಾಹನುy ಅದನುನುy ಕಪಟವಶಾ್ವಸಿಗಳy
ಸ್ವಭಾವವೆಿಂದುyಪರಿಚಯಿಸಿದಾ್ದನೆ�

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾
"ಅವರುy ಅಲಾಲಾಹ್y ಮತು್ತy ಅವನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರನುನುy
ನಷೇಧಿಸಿದರು�yಅವರುyನಮಾಝಿಗೆyಆಲಸ್ಯದ್ಿಂದಿಗೆyಬರುತಾ್ತರೆ�y
ದೇವಮಾಗ್ಶದಲ್ಲಾy ಒಲಲಾದyಮನಸಿಸುನಿಂದyಖಚು್ಶyಮಾಡುತಾ್ತರೆ�y
ಇದರy ಹ್ರತುy ಅವರy ಸಿಂಪತು್ತy ಸಿ್ವೇಕರಿಸದಿರಲುy ಇನಾನುವy
ಕಾರಣವೂyಇಲಲಾ�"y(9:54)

ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನy ಪ್ರತಫಲದy ಅಪೇಕ್ಷೆಯನನುಟುಟಿಕೆ್ಿಂಡುy ಒಳಳಾಯy
ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಾyಖಚು್ಶyಮಾಡಬೆೇಕು�yಹಿೇಗೆyವೆಚ್ಚyಮಾಡುವುದರಿಿಂದy
ನಷಟಿಕೆಕಾyಕಾರಣವಾಗಬಹುದಿಂದುyಭಯಪಡುವವರ್yಇದಾ್ದರೆ�y

﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾

"ಅಲಾಲಾಹನyಮಾಗ್ಶದಲ್ಲಾyಒಿಂದಿಷುಟಿyಖಚು್ಶyಮಾಡಿದರ್yಅದನುನುy
ಬಲಾತಾಕಾರದyದಿಂಡನೆಯಿಂದುyತಳಿದುಕೆ್ಳುಳಾವವರ್yಗಾ್ರಮಿೇಣy
ಅರಬರಲ್ಲಾದಾ್ದರೆ���"y(ಅತೌ್ತಬy98)

ಇವೆಲಲಾವೂyಜಿಪುಣತ್ಯyವಭಿನನುyರ್ಪಗಳಾಗಿವೆ�yಅಲಾಲಾಹನುyತನನುy
ಸಿಂಪ್್ರೇತyದಾಸರನುನುyಪರಿಚಯಿಸುವುದನುನುyನೆ್ೇಡಿರಿ:

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ مئ ﴾
"ಅವರುyಖಚು್ಶyಮಾಡುವಾಗyದುಿಂದುವೆಚ್ಚವನುನುyಮಾಡುವುದಿಲಲಾ�y
ಜಿಪುಣತ್ಯನ್ನುy ತ್್ೇರುವುದಿಲಲಾ�y ಅವರy ಖಚು್ಶy ಇವೆರಡರy
ಸಮತ್ಕದಲ್ಲಾyನಿಂತರುತ್ತದ�"y(25:67)

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಜಿಪುಣತ್ಯಿಿಂದy ಅಭಯy ಯಾಚಿಸಿy
ಅಲಾಲಾಹನೆ್ಿಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ಶಸುತ್ತದ್ದರು:y"ಓyಅಲಾಲಾಹನೆೇ,yಜಿಪುಣತ್,y
ಹೇಡಿತನyಮತು್ತyಪಾ್ರಯದyಆಧಿಕ್ಯದಿಿಂದyನಾನುyನನೆ್ನುಿಂದಿಗೆyರಕ್ಷೆy
ಬೆೇಡುತ್್ತೇನೆ�"y(ಬುಖಾರಿ)

45ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಆದರ್ಯರಮತುತುರಂಲಾತಾಕೆರ

ಧಮ್ಶಗಳಿಂದರೆy ಕೆಲವುy ರನರುy ದೇವನy ಹಸರಲ್ಲಾy ವಶಾ್ವಸy
ಮತು್ತy ಅಿಂಧವಶಾ್ವಸಗಳನನುಟುಟಿಕೆ್ಿಂಡುy ಸ್ವಯಿಂಕೃತyಮತು್ತy

ಅಲಲಾದyಕಮ್ಶಗಳುyಹಾಗ್yಹಲವುyಅನುಷಾ್ಠನyಕಾಯ್ಶಗಳನೆನು-
ಸಗಿಕೆ್ಿಂಡುyವವಧyಸ್ತರಗಳಲ್ಲಾyಪಟುಟಿಗಳಾಗಿyಬದುಕುವyಒಿಂದುy
ವ್ಯವಸಥೆಯಾಗಿದಯಿಂದುy ತಳಿಯಲಾಗುತ್ತದ�y ಇತರy ಧಾಮಿ್ಶಕy
ವಭಾಗಗಳಿಂತ್y ಮುಸಿಲಾಮ್y ಸಮುದಾಯವೂy ಅಿಂಧವಶಾ್ವಸy
ಮತು್ತyಅನಾಚಾರಗಳಿಿಂದyಮುಕ್ತವಲಲಾyಎನುನುವುದುyವಾಸ್ತವyಸಿಂಗತ�y
ಆದರೆyಇಸಾಲಾಮಿಕ್yಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಾyಅಿಂಧವಶಾ್ವಸyಮತು್ತyಅನಾಚಾ-
ರಗಳಿಗೆyಯಾವುದೇy ಅವಕಾರವಲಲಾ�y ಮಾತ್ರವಲಲಾದy ಇಸಾಲಾಮಿಕ್y
ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಅವುಗಳy ವರುದ್ಧy ಕಠಿಣy ನಲುವುy ಸಿ್ವೇಕರಿಸಬೆೇ-
ಕೆಿಂದೇyಆದೇಶಿಸುತ್ತದ�

ಮನುಷ್ಯನy ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾy ಎಲಾಲಾy ವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯತ್ಗಳುy ಒಳಪಟ್ಟಿದy
ಎನುನುವುದುy ಚಿಿಂತಸುವವರಿಗೆy ಸಪಾಷಟಿವಾಗುವy ವಷಯವಾಗಿದ�y
ಮನುಷ್ಯನುyಒಿಂದುyಉತ್ತಮyಪ್ರಜ್ಯಾಗುವyಹಾಗ್yತನನುನುನುy
ಆತ್ಯಿಂತಕy ವರಯದಡೆಗೆy ಕೆ್ಿಂಡೆ್ಯು್ಯವy ಮಾಗ್ಶದರ್ಶನದy
ಅನೆ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಾy ತ್್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಬೆೇಕಾಗಿದ�y ಮನುಷ್ಯನy
ಮಾನಸಿಕyಮತು್ತyದೈಹಿಕyಅವಸಥೆyಅವನyಭವಷ್ಯದyಕುರಿತುyಚೆನಾನುಗಿy
ತಳಿದಿರುವುದುyಅವನyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನಗೆyಮಾತ್ರವಾಗಿದ�yಸವ್ಶರಕ್ತನ್,y
ರಾಜಾಧಿರಾರನ್yಆದyಒಬ್ಬನಗೆyಮಾತ್ರyಮೇಲೆyವವರಿಸಿದಿಂತಹy
ನ್್ಯನತ್yರಹಿತyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನyನೇಡಲುyಸಾಧ್ಯyಎನುನುವುದರಲ್ಲಾy
ಸಿಂರಯವಲಲಾ�yಆyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನಕೆಕಾyಇಸಾಲಾಮ್yಎನನುಲಾಗುತ್ತದ�

ಇಸಾಲಾಮ್y ಎಿಂದರೆy ಮನುಷ್ಯನುy ಸುಸಿಂಸಕಾಕೃತನಾಗಿy ಇಹ–ಪರy
ವರಯಕೆಕಾyಅಹ್ಶನಾಗಲ್ಕಿಕಾರುವyದೈವಕyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನವಾಗಿದ�y
ಮನುಷ್ಯನುy ವಾಸವಾಗಿದ್ದy ಎಲಾಲಾy ಭ್ಪ್ರದೇರಗಳಲ್ಲಾy ದೈವಕy

ಆದೇರದyಪ್ರಕಾರyಅವನನುನುyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸಿyಜಿೇವಸಬೆೇಕೆಿಂಬy
ಉಪದೇರದ್ಿಂದಿಗೆy ಪ್ರವಾದಿಗಳುy ನಯೇಜಿತರಾಗಿದ್ದರೆಿಂದುy
ಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಸಪಾಷಟಿವಾಗಿyಹೇಳಿದ�

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ಎಲಾಲಾyರನವಭಾಗಕ್ಕಾyಒಿಂದುyಮಾಗ್ಶದರ್ಶನವದ�”y(13:7)

﴿ک ک کگ ﴾

“ಪ್ರತಯಿಂದುyಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾಯ್yಓವ್ಶyಸಿಂದೇರವಾಹಕರುy
ಆಗತರಾಗಿದಾ್ದರೆ�”y(10:47)

ವವಧyಪ್ರದೇರyಹಾಗ್yವಭಿನನುyರನವಭಾಗಗಳಡೆಗೆyಪ್ರವಾದಿಗಳುy
ನಯೇಜಿತರಾಗಿದ್ದರ್y ಅವರy ಉಪದೇರದy ಮ್ಲಭ್ತy
ತಳಹದಿyಒಿಂದೇyಆಗಿತು್ತ�yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶ,yಸಿಂರಕ್ಷಕyಮತು್ತyಮೃತಪಡಿ-
ಸುವವನುyಏಕನಾದyಅಲಾಲಾಹನುyಮಾತ್ರವಾಗಿದಾ್ದನೆ�yಆರಾಧನೆಗೆy
ಅಹ್ಶನಾದವನುyಅವನುyಮಾತ್ರ�yಅವನೆ್ಿಂದಿಗೆyಮಾತ್ರyಪಾ್ರರ್್ಶ-
ಸಬೆೇಕು�yಮರಣದ್ಿಂದಿಗೆyಜಿೇವನವುyಅಿಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಾ�yಈy
ಲೆ್ೇಕವುyಒಿಂದುyದಿನyಅಿಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದ�yಅನಿಂತರyವಚಾರಣೆಗೆy
ಒಳಗಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ�yಸತ್ಯವಶಾ್ವಸವನುನುyಸಿ್ವೇಕರಿಸಿyಸತಕಾಮ್ಶಗಳ-
ನೆನುಸಗಿyಜಿೇವಸುವವರಿಗೆyಪ್ರತಫಲವಾಗಿyಶಾರ್ವತವಾದyಸ್ವಗಿೇ್ಶಯy
ಜಿೇವನyಲಭಿಸುತ್ತದ�yಉಳಿದವರುyನರಕyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿಯಾಗುತಾ್ತರೆ�y
ಇದುyಎಲಾಲಾyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಕಲ್ಸಿಕೆ್ಟಟಿyಆದರ್ಶವಾಗಿದ�y
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ﴾
“���ಧಮ್ಶದಲ್ಲಾy ನಮಗೆೇನ್y ಸಿಂಕಿೇಣ್ಶತ್ಯನನುರಿಸಿಲಲಾ�y ನಮಮೆy
ಪ್ತಾಮಹರಾದy ಇಬಾ್ರಹಿೇಮರy ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾy ಸಿಥೆರವಾಗಿರಿ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಮೊದಲ್yನಮಮೆyಹಸರನುನುyಮುಸಿಲಾಮ್yಎಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ದನುy
ಮತು್ತyಇದರಲ್ಲಾy(ಕುರ್ಆನನಲ್ಲಾyನಮಗೆyಇದೇyಹಸರಿದ)�yಇದುy
ಸಿಂದೇರವಾಹಕರುyನಮಮೆyಬಗೆಗೆyಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲ್ಕಾಕಾಗಿyಮತು್ತyನೇವುy
ರನರyಬಗೆಗೆyಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲ್ಕಾಕಾಗಿy(ಆಗಿರುತ್ತದ)�”y(ಕುರ್ಆನ್y22:78)

ಇಸಾಲಾಮಿನy ಸಿಂದೇರಪ್ರಚಾರವುy ಈy ಸಾಕ್ಷಿೇಕರಣದy ಭಾಗವೂy
ಆಗಿದ�yಪ್ರಮಾಣಗಳನುನುyಯಥಾರ್ಪದಲ್ಲಾyವವರಿಸಿಕೆ್ಡುವುದುy
ಸಿಂದೇರಪ್ರಚಾರಕನy ಕತ್ಶವ್ಯವಾಗಿದ�y ಆದರ್ಶವನುನುy ಯಾರy
ಮೇಲ್yಬಲಾತಾಕಾರವಾಗಿyಹೇರಲುyಇಸಾಲಾಮ್yಆದೇಶಿಸುವುದಿಲಲಾ�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರೆ್ಿಂದಿಗೆyಅಲಾಲಾಹನುyಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چچ ﴾

“ಇದುyನಮಮೆyಪ್ರಭುವನyಕಡೆಯಿಿಂದyಬಿಂದyಸತ್ಯ�yಇಷಟಿವದ್ದವರುy
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿಕೆ್ಳಳಾಲ್�yಇಷಟಿವದ್ದವರುyನರಾಕರಿಸಲ್�”y(18:29)

﴿ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب 

مبىب يب جت حت خت 
مت ىت يت جث مث ىث 

يث حجمج جح مح جخ حخ ﴾
“ಧಮ್ಶದy ವಷಯದಲ್ಲಾyಯಾವುದೇy ಒತಾ್ತಯy ಬಲಾತಾಕಾರಗಳಿ-
ಲಲಾ�yಸನಾಮೆಗ್ಶವುyದುಮಾ್ಶಗ್ಶದಿಿಂದyಬೆೇಪ್ಶಟ್ಟಿದ�yಆದುದರಿಿಂದy
ಅತಕ್ರಮಣವನುನುy ನರಾಕರಿಸಿy ಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾy ವಶಾ್ವಸವಟ್ಟಿತನುy
ಎಿಂದಿಂದಿಗ್y ಮುರಿಯದಿಂತಹy ಬಲವಾದy ಆಧಾರವನುನುy
ನೆಚಿ್ಚಕೆ್ಿಂಡನು�y ಅಲಾಲಾಹನುy ಸವ್ಶರು್ರತನ್y ಸವ್ಶಜ್ಞನ್y
ಆಗಿರುತಾ್ತನೆ�”y(2:256)

ಮನುಷ್ಯನಗೆyಅಲಾಲಾಹನುyಇಲ್ಲಾyಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವನುನುyನೇಡಿದಾ್ದನೆ�yಈy
ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವನುನುy ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೆ್ಿಂಡುy ತಾನುy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಶನಗೆy
ವಧ್ೇಯವಾಗಬೆೇಕೆ್ೇy ಕೃತಘನುನಾಗಬೆೇಕೆ್ೇy ಎಿಂದುy ಅವನೆೇy
ತೇಮಾ್ಶನಸಬೆೇಕಾಗಿದ�y ಅವನುy ಯಾವುದನುನುy ಇಷಟಿಪಡು-
ತಾ್ತನೆ್ೇyಆyದಾರಿಯಲ್ಲಾyಮುನನುಡೆಯಲುyಅಲಾಲಾಹನುyಸಹಾಯy
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ�y ಸತ್ಯನಷೇಧವನುನುy ಕೆೈಗೆ್ಿಂಡy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿ್ತಯನುನುy
ಬಲವಿಂತವಾಗಿy ಇಸಾಲಾಮಿಗೆy ತರುವುದುy ಅಲಾಲಾಹನy ಕಾಯ್ಶವ-
ಧಾನವಲಲಾ�y ಬಲಾತಾಕಾರy ಆಮಿಷದyಮತಾಿಂತರದಲ್ಲಾy ಇಸಾಲಾಮಿಗೆy
ನಿಂಬಿಕೆಯೇyಇಲಲಾ�y� n

ಇತರರಿಗಾಗಿy ಖಚು್ಶy ಮಾಡುವುದಕೆಕಾy ಇಸಾಲಾಮ್y ನೇಡಿದy
ಪ್ರೇತಾಸುಹದy ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ್ಯನುನುy ಅರಿತುಕೆ್ಿಂಡರೆy ಜಿಪುಣತ್y
ಅದಷುಟಿyಕೆಟಟಿyಸ್ವಭಾವವೆಿಂದುyಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದ�y

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾
"ತಮಮೆyಸಿಂಪತ್ತನುನುyಆಹ್ೇರಾತ್ರyರಹಸ್ಯವಾಗಿಯ್yಬಹಿರಿಂಗ-
ವಾಗಿಯ್yಖಚು್ಶyಮಾಡುವವರyಪ್ರತಫಲyಅವರyಪ್ರಭುವನy
ಬಳಿಯಿದ�yಅವರಿಗೆyಯಾವyಭಯವೂyವ್ಯಥೆಯ್yಇರುವುದಿಲಲಾ�"y
(2:274)� n

ಜಿಪುಣತ್43 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಪರಿಹಾಸ್ಯರಮಾಡಿರದಿವಾಳಿಯಾದವರು

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಸಹೆ್ೇದರನ ಸ್ತು್ತ, ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಅಭಿಮಾನಿಕೆ ಮಸಿಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ನಂತ, 
ಪುರ್ಯಕರವಾದ ಹಜ್ಜಿ ತ್ಂಗಳಿನಂತ ಹಾಗ್ ಅರಫಾ ದನದಂತ ಗೌರವಿಸುವವನಾಗಿರುತಾ್ತನ. ಪರೆವಾದ  ರವರು ತಮ್ಮ 
ವಿದಾಯ ಹಜ್ಜಿನಲಿಲಾ ಈ ಕಾಯ್ಮವನು್ನ ಉದ್ಘೇಷಿಸಿದರು. ಪರೆವಾದ  ರವರ ಈ ಪದಗಳ್ ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿ ಇತರರ 
ಅಭಿಮಾನಿಕೆ ನಿೇಡುವ ಪಾರೆಮುಖ್ಯತಯಡೆಗೆ ಬೆ್ಟು್ಟ ಮಾಡುತ್ತದ.

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ y ಅವರಿಿಂದy ನವೆೇದನೆ:y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೇಳಿದರು:y“ನಮಮೆಲ್ಲಾyದಿವಾಳಿಕೆ್ೇರರುyಯಾರೆಿಂದುy

ತಳಿದಿರುವರಾ?”y ಸ್ವಹಾಬಿಗಳುy ಹೇಳಿದರು:y “ಹಣy ಮತು್ತy
ಸಿಂಪತು್ತy ಇಲಲಾದವರೆೇy ದಿವಾಳಿಕೆ್ೇರರು�”y ಆಗy ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹಿೇಗೆಿಂದರು:y “ನನನುyಸಮುದಾಯದyದಿವಾಳಿಕೆ್ೇರನುy
ಇವನಾಗಿರುವನು�yಅವನುyನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸವೃತyಮತು್ತy
ಝಕಾತ್ನೆ್ಿಂದಿಗೆy ಬರುತಾ್ತನೆ�y ಆದರೆy ಅವನುy ಒಬ್ಬನನುನುy
ಬೆದರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ�yಮತ್್್ತಬ್ಬನy ಕುರಿತುy ಅಪಪ್ರಚಾರy ನಡೆಸಿರು-
ತಾ್ತನೆ�y ಬೆೇರೆ್ಬ್ಬನy ಸ್ತು್ತy ಕಬಳಿಸಿರುತಾ್ತನೆ�y ಮಗದ್ಬ್ಬನy
ರಕ್ತy ಹರಿಸಿದಾ್ದನೆ�y ಹಾಗೆy ಅವರೆಲಲಾರಿಗ್y ಅವನy ಪುಣ್ಯಗಳನುನುy
ಹಿಂಚಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದ�yಅವನyಸಾಲyಸಿಂದಾಯಕಿಕಾಿಂತyಮೊದಲುy
ಪುಣ್ಯವುyಮುಗಿದಿದ್ದರೆyಅವರyಪಾಪಗಳನುನುyಇವನyಖಾತ್ಗೆyರಮy
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ�yಇದರಿಿಂದಾಗಿyಅವನುyನರಕಕೆಕಾyಎಸಯಲಪಾಡು-
ತಾ್ತನೆ�”y(ಮುಸಿಲಾಮ್)

‘ರವy ಭಕ್ಷಣೆ’y ಇದುy ಊಹಾಪೇಹದy ಆಧಾರದಲ್ಲಾy ತನನುy
ಸಹ್ೇದರನyಕುರಿತುyಅಪವಾದyಹ್ರಿಸುವವನyಬಗೆಗೆyಕುರ್ಆನ್y
ಪ್ರಯೇಗಿಸಿದyಪದವಾಗಿದ�yಇದುyಆಕ್ಷೆೇಪದyಎಲಾಲಾyಆಯಾಮಗ-
ಳನುನುyಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರುವyರಬ್ದವಾಗಿದ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ಓy ಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿಗಳೇ!y ಹಚಿ್ಚನy ಗುಮಾನಯಿಿಂದy ದ್ರವರಿ�y
ನರ್ಚಯವಾಗಿಯ್y ಕೆಲವುy ಗುಮಾನಗಳುy ಪಾಪವಾಗಿವೆ�y
ದ್ೇಷಾನೆ್ವೇಷಣೆyಮಾಡದಿರಿ�yನಮಮೆಲ್ಲಾyಯಾರ್yಯಾರyಬಗೆಗೆಯ್y
ಪರದ್ಷಣೆyಮಾಡಬಾರದು�yನಮಮೆಲ್ಲಾyಯಾರಾದರ್yತನನುyಮೃತy
ಸಹ್ೇದರನyಮಾಿಂಸy ತನುನುವುದನುನುy ಇಷಟಿಪಡುವನೆೇ?y ನೇವುy
ಸ್ವತಃy ಇದನುನುy ಅಸಹ್ಯಪಡುತ್ತೇರಿ�y ಅಲಾಲಾಹನನುನುy ಭಯಪಡಿರಿ�y
ಅಲಾಲಾಹನುy ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪy ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವವನ್y ಕರುಣಾನಧಿಯ್y
ಆಗಿದಾ್ದನೆ�”y(49:12)

ಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿಯಾದವನುyತನನುyಸಹ್ೇದರನyಸ್ತು್ತ,yರಕ್ತyಮತು್ತy
ಅಭಿಮಾನಕೆಕಾyಮಸಿ್ಜದುಲ್yಹರಾಮ್ನಿಂತ್,yಪುಣ್ಯಕರವಾದyಹಜ್್ಜy
ತಿಂಗಳಿನಿಂತ್y ಹಾಗ್y ಅರಫಾy ದಿನದಿಂತ್y ಗೌರವಸುವವನಾ-
ಗಿರುತಾ್ತನೆ�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ತಮಮೆy ವದಾಯy ಹಜ್್ಜನಲ್ಲಾy
ಈy ಕಾಯ್ಶವನುನುyಉದ್ಘೇಷ್ಸಿದರು�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರyಈy
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಪದಗಳುyಸತ್ಯವಶಾ್ವಸಿyಇತರರyಅಭಿಮಾನಕೆಕಾyನೇಡುವyಪಾ್ರಮುಖ್ಯ-
ತ್ಯಡೆಗೆyಬೆ್ಟುಟಿyಮಾಡುತ್ತದ�

ಇಸಾಲಾಮ್yತಮಮೆy ಸಹ್ೇದರರyನಡುವೆyಯುದ್ಧyಮಾಡಿyಮತು್ತy
ಅವರನುನುyನಿಂದಿಸಿyಅವರyಅಭಿಮಾನಕೆಕಾyಭಿಂಗyತರುತ್ತದ್ದyಒಿಂದುy
ರನತ್ಯನುನುy ಅಮ್ಲಾಗ್ರವಾಗಿy ಬದಲಾಯಿಸಿತು�y ಒಬ್ಬನುy
ತನನುyಸಹ್ೇದರನyಕುರಿತುyಅಪಪ್ರಚಾರyನಡೆಸಿದರೆyಪರಲೆ್ೇ-
ಕದಲ್ಲಾyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ�yಈyಶಿಕ್ಷೆyತಪಪಾಬೆೇಕಾದರೆyಅವನುy
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟುಟಿyಮರಳಬೆೇಕಾಗಿದ�yಈyರಿೇತyಪರನಿಂದಯಲ್ಲಾy
ನರತರಾಗಿyಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡದyಮೃತಪಟಟಿವರy ಕುರಿತುyಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಎಚ್ಚರಿಕೆyನೇಡಿದಾ್ದರೆ�y

ಅಬ್ಹುರೆೈರಾ yಅವರಿಿಂದyನವೆೇದನೆ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಒಬ್ಬನುyಇನೆ್ನುಬ್ಬನyಅಭಿಮಾನವನುನುyಘಾಸಿಗೆ್-
ಳಿಸಿದ್ದರೆy ಅಥವಾy ಇತರy ವಧದy ತ್್ಿಂದರೆಗಳನುನುy ಕೆ್ಟ್ಟಿದ್ದರೆy

ಅಿಂತಹವನುyಚಿನನುyಮತು್ತyಬೆಳಿಳಾyಯಾವyಉಪಯೇಗಕ್ಕಾyಬರದy
ಅಿಂತ್ಯದಿನವುy ಬಿಂದರಗುವುದಕಿಕಾಿಂತy ಮುನನುy ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿy
ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದಿಗೆy ಕ್ಷಮಯಾಚಿಸಿy ಪಾಪವಮೊೇಚನೆy ಅರಸಲ್�y
ಹಿೇಗೆy ಮಾಡದಿದ್ದರೆy ಅವನುy ಪುಣ್ಯವನುನುy ಮದಿ್ಶತನಗೆy ಹಿಂಚಿy
ಬಿಡಲಾಗುವುದು�yಹಿೇಗೆyಹಿಂಚುವಾಗyಅವನyಪುಣ್ಯyಮುಗಿದರೆy
ಮದಿ್ಶತನy ಕೆಡುಕುಗಳನುನುy ಅವನy ಖಾತ್ಗೆy ಸೇರಿಸಲಾ-
ಗುವುದು�”y(ಬುಖಾರಿ)

ಇಹಲೆ್ೇಕದy ಜಿೇವನದಲ್ಲಾy ಧಾರಾಳy ಸತಕಾಮ್ಶಗಳನೆನುಸಗಿದ್ದರ್,y
ತನನುyನಾಲ್ಗೆಯುyತಿಂದಿಟಟಿyಅನಾಹುತದyಕಾರಣyಅದರyಪುಣ್ಯ-
ಗಳಲಲಾy ಅನ್ಯರy ಪಾಲಾಗುವy ದುರದೃಷಟಿವಿಂತನy ಕುರಿತುy ಒಮಮೆy
ಆಲೆ್ೇಚಿಸಿರಿ!y ಶೈತಾನನy ಪ್ರೇರಣೆಯಿಿಂದy ತನನುy ಸಹ್ೇದರನy
ಕುರಿತುyದ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾyನರತರಾಗಿyಒಳಿತುಗಳನುನುyನಷಫಲಗೆ್ಳಿ-
ಸುವyದುರದೃಷಟಿಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹುyನಮಮೆನುನುy ಸೇರಿಸದಿರಲ್�y
ಆಮಿೇನ್�y� n

“ನೇವುy ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆy ಮರಣಹ್ಿಂದುತ್ತರುವವನy
ಪಾ್ರಣವುy ಗಿಂಟಲ್ನy ವರೆಗೆy ತಲುಪ್ದಾಗy ಮತು್ತy ಅವನುy
ಸಾಯುತ್ತರುವುದನುನುyನೇವುyಕಣಾ್ಣರೆyಕಾಣುತ್ತರುವಾಗyಹ್ರಟುy
ಹ್ೇಗುತ್ತರುವy ಅವನy ಪಾ್ರಣವನುನುy ಮರಳಿy ತರುವುದಿ-
ಲಲಾವೆೇಕೆ?”y(56:86-87)

ಅಲಾಲಾಹನುy ದಯಪಾಲ್ಸಿದy ಅನುಗ್ರಹಗಳುy ಆಸ್ವದಿಸಲ್ಕಿಕಾ-
ರುವಿಂತದಾ್ದಗಿದ�y ಆದರೆ,y ಅನುಗ್ರಹದಾತನನುನುy ಮರೆತರುವy
ಜಿೇವನವುy ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ�y ಮರಣದy ಕುರಿತರುವy
ನೆನಪುyಅನುಗ್ರಹದಾತನನುನುyಸಮೆರಿಸಿyಅವನಗೆyಕೃತಜ್ಞತ್yಸಲ್ಲಾಸಲುy
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದ�

ಮನುಷ್ಯನನುನುyಹಲವಮಮೆyಅಪಾಯದಡೆಗೆyಕೆ್ಿಂಡೆ್ಯು್ಯವುದುy
ಅವನಲ್ಲಾರುವy ಮಿತಮಿೇರಿದy ಆಸy ಆಕಾಿಂಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ�y ಅಲ್ಲಾy
ಅಸ್ಯy ಮತು್ತy ಅಹಿಂಕಾರಗಳುy ಮೊಳತುy ಬೆಳಯುತ್ತವೆ�y
ಆದುದರಿಿಂದyಆಸyಅಭಿಲಾಷಗಳಿಗೆyಒಿಂದುyಮಿತಯಿರಬೆೇಕು�y
ಮರಣದyಚಿಿಂತ್ಯುyಅದಕೆಕಾyತುಿಂಬಾyಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�

ಮರಣyಮತು್ತyಮರಣಾನಿಂತರyಜಿೇವನದyಕುರಿತರುವyಚಿಿಂತ್ಯುy
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆyಕಡಿವಾಣyಹಾಕಿyಒಳಿತನಲ್ಲಾyಮುನನುಡೆಯಲುyಪ್ರೇರಕ-
ವಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳುತಾ್ತರೆ:y“ಎಲಾಲಾyಸುಖಾನುಭ್-
ತಗಳನುನುyಕಡಿದುyಹಾಕುವyಮರಣದyಕುರಿತುyನೇವುyಧಾರಾಳವಾಗಿy
ಸಮೆರಿಸಿರಿ�”y(ಅಹಮೆದ್,yತಮು್ಶದಿ)

ಆದರೆyಸದಾyಮರಣದyಭಯದ್ಿಂದಿಗೆyಕಿ್ರಯಾತಮೆಕyಚಟುವಟ್-
ಕೆಗಳಿಿಂದyದ್ರyಸರಿದುyನಲಲಾಬೆೇಕೆಿಂದುyಇಸಾಲಾಮ್yಕಲ್ಸುವುದಿಲಲಾ�y
ನಾಳyನೇನುyಮೃತಪಡುತ್ತೇಯಿಂದುyಗೆ್ತ್ತದ್ದರ್yಕೆೈಯಲ್ಲಾರುವy
ಗಿಡವನುನುyಮುಿಂದಿನyಪ್ೇಳಿಗೆಗಾಗಿyನೆಡಲುyನನಗೆyಸಾಧ್ಯವಾದರೆy
ಹಾಗೆಯೇyಮಾಡಬೆೇಕೆನುನುವುದುyಇಸಾಲಾಮಿನyನಲುವಾಗಿದ�y

ನೇನುy ನೆಟಟಿy ಗಿಡಗಳುy ಬೆಳದುy ಮರವಾಗಿy ಅದರಲ್ಲಾy ಹ್ವುy
ಹಣು್ಣy ಬಿಟ್ಟಿಗy ಪಕ್ಷಿy ಮೃಗಾದಿಗಳುy ಅದನುನುy ತಿಂದರೆy ನನಗೆy
ಪ್ರತಫಲವದಯಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಕಲ್ಸಿಕೆ್ಟ್ಟಿದಾ್ದರೆ�y
ಪವತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಹದಿೇಸ್ಗಳುyಮರಣದyಸಮೆರಣೆಯನುನುy
ಉದಿ್ಧೇಪನಗೆ್ಳಿಸುವy ಮ್ಲಕy ಅದರy ಸತಫಲಗಳy ಕೆ್ಯುಲಾy
ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದುyಸ್ಚಿಸುತ್ತದ�� n

ಮರಣವನುನುರಮರೆಯದಿರಿ31 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ2

ಮಿತ್ರರಉತತುಮನಾದರೆರಕನನುಡಿಯರಅಗತ್ಯವಲಲಿ

ಬಹಳyಹಿಿಂದಿನyಕಾಲದಲ್ಲಾyರಾರನೆ್ಬ್ಬನುyತನನುyಉನನುತyಪರಿವಾರದyಜ್್ತ್ಗೆyಪೇಟೆಯಲ್ಲಾyಸಿಂಚರಿಸುತ್ತದ್ದ�yಆy
ಪೇಟೆಯಲ್ಲಾyಅವರುyಗುಲಾಮರನುನುyಮಾರಾಟyಮಾಡುವyಸಿಂತ್ಗೆyತಲುಪ್ದರು�yಅಲ್ಲಾyಮಾರಾಟಕಿಕಾಟಟಿyಹಲವಾರುy
ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು�yಅವರುyನಾವನುನುyಯಾವುದೇyಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವಲಲಾದyಅದಷುಟಿyಕ್್ರರವಾದyಒಡೆಯನyಬಳಿಯಲ್ಲಾy
ಬದುಕಬೆೇಕಾದಿೇತ್್ೇyಎಿಂಬyಚಿಿಂತ್ಯಲ್ಲಾದ್ದರು�

ರಾರನುyಅವರyಸಮಿೇಪಕೆಕಾyತ್ರಳಿದ�yಆಗyಮುದಿyಗುಲಾಮನೆ್ೇವ್ಶyಹೇಳಿದ�y“ನಮಮೆyಪೇಟದಲ್ಲಾyಒಿಂದುyಕಪುಪಾy
ಕಲೆyಕಾಣುತ್ತದ�”

ರಾರy“ನೇನುyಹೇಳುತ್ತರುವುದುyನರವೆೇ?”yಎಿಂದುyಕೆೇಳುತಾ್ತyಪೇಟವನುನುyತ್ಗೆದುyಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದ�yಗುಲಾಮy
ಹೇಳಿದು್ದyನರವಾಗಿತು್ತ�yಅದರಲ್ಲಾyಕಪಪಾಗಿನyಒಿಂದುyದ್ಡ್ಡyಕಲೆಯಿತು್ತ�

ರಾರನುyಅರಮನೆಯಿಿಂದyಹ್ರಬಿಂದುyಹಲವುyಗಿಂಟೆಗಳುyಕಳದುyಹ್ೇಗಿತು್ತ�yಅವರುyಅಷುಟಿyಹ್ತು್ತyಅದನುನುy
ಧರಿಸಿಯೇyರನರyನಡುವೆyಸುತಾ್ತಡಿದ್ದರು�yಎಲಲಾರ್yನೆ್ೇಡಿರಬಹುದು!yಛೇ!yಎಿಂತಹyಪ್ರಮಾದವಾಯಿತು!

ರಾರyಸ್ವಲಪಾyಕುಪ್ತನಾಗಿyತನನುyಪರಿವಾರದ್ಿಂದಿಗೆyಕೆೇಳಿದ:y“ನೇವುyಇಷುಟಿyಹ್ತು್ತyನನನುyಜ್್ತ್ಯಲ್ಲಾದಿ್ದೇರಿ�yನನನುy
ಪೇಟದಲ್ಲಾರುವyಕಲೆಯನುನುyಖಿಂಡಿತyನೆ್ೇಡಿರುವರಿ�yಆದರೆyಯಾರ್yಈyವಷಯವನುನುyನನಗೆyತಳಿಸಲ್ಲಲಾ�yಈy
ಪಾಪದyಗುಲಾಮyಹೇಳದಿರುತ್ತದ್ದರೆyನಾನುyಈಗಲ್yತಳಿಯುತ್ತರಲ್ಲಲಾ�”

ರಾರನyಪರಿವಾರವೆಲಲಾyತಲೆyತಗಿಗೆಸಿyನಿಂತತು�

ರಾರyಹೇಳಿದ:y“ಈyಗುಲಾಮyನನನುyನೆೈರyಮಿತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಒಬ್ಬyಮುಸಿಲಾಮ್yಮತ್್್ತೇವ್ಶy
ಮುಸಿಲಾಮನyಮಿತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆಿಂದುyಹೇಳಿರುವುದುyನಮಗೆyಗೆ್ತ್ತಲಲಾವೆೇ?yಇವರನುನುyಗುಲಾಮರಾಗಿyಮಾರಾಟy
ಮಾಡಲುyನಾನುyಒಪುಪಾವುದಿಲಲಾ�”

ರಾರyತಕ್ಷಣyಹಣಕೆ್ಟುಟಿyಅವರನುನುyಖರಿೇದಿಸಿyಸ್ವತಿಂತ್ರಗೆ್ಳಿಸಿದ�

ಚಿಣ್ಣರೆೇ,y ನಾವುyಇತರರy ಕುಿಂದುಕೆ್ರತ್ಗಳನುನುy ಹೇಳಿಕೆ್ಿಂಡುy ನಡೆಯಬಾರದು�yಮಿತ್ರರಲ್ಲಾy ಏನಾದರ್y
ಕೆ್ರತ್ಗಳುyಕಿಂಡುಬಿಂದರೆyಅದನುನುyಅವರಿಗೆೇyತ್್ೇರಿಸಿಕೆ್ಡಬೆೇಕು�yಹಾಗಾದರೆyಮಾತ್ರyಅವರಿಗೆyಅದನುನುy
ತದಿ್ದಕೆ್ಿಂಡುyಒಳಳಾಯವರಾಗಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ�� n
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ನವಂಂಬ 2ೆ10

ಚ
ರ್ಣ
ರ

ಅಂ
ಕ
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ತಳಿದಿದಯೀ...?

ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು?

 ಪಾವನ ಪುರುಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್್ಲಹ್!

  ಅಂತಿಮ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

   ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಆಗಿದಯಷ್ಟೆ!

    ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಎಂದರೇನು?

     ಪ್ರಭುವಿನ ನಲ್ನುಡಿ!

      ಯಾರು ಈ ಗ್ರಂಥವನುನು ತಲ್ಪಿಸಿದರು?

       ಜಿಬ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ಮಲಕ್!

        ಕುರ್ಆನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

         ಜಿೇವನದ ಮಾಗ್ಗವನುನು ತೇರಿಸಲ್!

          ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳೆಲ್ಲ

           ಯಾವುದಂದು ಕಲಿಸಲ್!

            ಒಳಿತು ಮಾಡಿದರ ಏನು ಪ್ರಯೇಜನ?

           ಅದಕೆಕೆ ಬದಲ್ ಸ್ವಗ್ಗ ಲಭಿಸುತ್ತದ!

          ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದರ ಏನಾಗುತ್ತದ?

         ನರಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಲ್ಗುವುದು!

        ಪಾ್ರಥ್ಗನೆ ಯಾರಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

       ಏಕನಾದ ಪ್ರಭುವಿನಂದಿಗೆ!

      ಬೇರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ?

     ಅಲ್್ಲಹನೇವ್ಗನಲ್ಲದ 

    ಅಹ್ಗನಾದವನು ಬೇರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ!

   ಸೃಷ್ಟೆಗಳಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರ್್ಗಸಿದರ

  ಸೃಷ್ಟೆಕತ್ಗನು ಕೇಪಿಸಿಕಳ್ಳುತ್್ತನೆಯೇ?

 ಮಹಾಪಾಪವಾದ ಅದನುನು

ಯಾವತ್್ತ ಮಾಡಬಾರದು!


