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   പരിഭാഷകനെ കുറിച്ച ് 
 
2018 ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ, ഈസ്റ്റർ ദിെത്തിൽ മുസ്ിിം തീശ്രരാദികൾ ശ്കിസ്്തയൻ 
പള്ളിയിൽ െടത്തിയ സ്്്ഫാടെമാണ് എനെ ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച ്പഠിക്കാൻ 
്ശ്പരിപ്പിച്ചത്. എന്തുനകാണ്ടാണ് ഈ ഒരു മതിം മാശ്തിം ്ലാകനത്തല്ലായിടത്തുിം 
െിഷ്കളങ്കരായ മെുഷയനര ഇതു്പാനല നകാല്ലുെത.് 500 ്ൊട് അടുപ്പിച്ച ്
തീശ്രരാദി സ്ിംഘടെകൾ ഈ മതത്തിെ് ്ലാകത്തിൽ ഉണ്്ട. ആ 
സ്്്ഫാടെത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികളുനട മുഖിം കണ്ട്പ്പാൾ എനെ 
അെിയൻമാരുനടയുിം അെിയത്തിമാരുനട മുഖമാണ ്എെിക്ക് ഓർമ്മ രെത്. 
ഇത് ദദരത്തിൽ െിെുള്ള ഒരു മതമല്ല എെ ്എെിക്ക് ഉറപ്പായി. പിനെ 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്ധാരാളിം്പർ ഈ മതത്തിൽ രിരവസ്ിക്കുെുത ്എെ 
് ാദയത്തിെ് ഉത്തരിം അറിയാൻ ഞാൻ ഈ മതനത്ത കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ 
ആരിംഭിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ശ്കിസ്്തയാെി ആയിരുനെങ്കിലുിം ഞാൻ രലിനയാരു 
രിരവാസ്ി ഒെുിം ആയിരുെില്ല. പ്േ ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച ്പഠിച്ച്പ്പാൾ ആണ ്
ഞാൻ എനെ മതത്തിനെ രില മെസ്സിലാക്കിയത്. െമ്മൾ ജെിച്ച്പ്പാൾ മുത്ല, 
ഒരു രത്നിം െമ്മുനട കയ്യിൽ ഉനണ്ടങ്കിൽ െമുക്ക് അതിനെ രില മെസ്ിലാകില്ല. 
അതു്പാനല തനെയാണ ്ഇെ ്ശ്കിസ്്തുമതിം ശ്കിസ്്തയാെികൾക്ക്. എനെ ഈ 
യാശ്തയിൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ െിെ് ശ്കിസ്്തുമതിം സ്വീകരിച്ച പലനരയുിം ഞാൻ 
കണ്ടുമുട്ടി. അരരിൽ െിൊണ് ശ്കിസ്്തുമതിം എെ രത്നത്തിനെ രില ഞാൻ 
മെസ്സിലാക്കിയത്. ദൈൈിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുെ രയാജ ശ്പരാ കൻ മുഹമ്മദ ്
തനെയാനണെ ്എനെ പഠെങ്ങളിൽ െിെ് എെിക്ക് രയക്തമായി. ്ലാകത്തിനല 
മാധയമങ്ങൾ എല്ലാരനരയുിം നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇസ്ാമിനല തിന്മകനള 
എടുത്തു കാണിക്കുെത ്മുസ്ീങ്ങനള അപമാെിക്കുെതല്ല. ഈ 
ഇരുപത്തിനയാൊിം െൂറ്റാണ്്ട ്യാജിച്ച മതമല്ല ഇസ്ാിം. അത് എല്ലാരരുിം 
മെസ്സിലാക്കണിം, അതിനെ രഞ്ചെ എല്ലാരരുിം അറിയണിം. കാരണിം 
ശ്രീലങ്കയുിം ്കരളരുിം തമ്മിൽ രലിയ ദൂരമില്ല. അതിെുമുമ്പ് സ്തയിം എല്ലാരരുിം 
അറിയണിം.  
 
ഇസ്ാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുെ സ്മയത്ത ്ഞാൻ പല ശ്കിസ്്തയൻ മുസ്ിിം 
സ്ിംരാദങ്ങൾ യൂടയൂൈിൽ കാണാറുണ്ടായിരുെു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 
ശ്കിസ്ത്യൻ ശ്പിൻസ്ിനെ കുറിച്ച ്അറിയുെത്. അ്േഹത്തിനെ രീഡി്യാകൾ 
രളനര രലുതായിരുെതുനകാണ്്ട, ആദയിം എെിക്ക് കാണാൻ കുറച്ച ്
മടിയായിരുെു. പിെീട് ഞാെത് കണ്ടുതുടങ്ങിയ്പ്പാൾ എെിക്കിഷ്ടനപ്പട്ടു. 
ശ്കിസ്്തയൻ ശ്പിൻസ്്, ഒരു അറൈ് ശ്കിസ്്തയൻ ആണ.് അ്േഹത്തിനെ യഥാർത്ഥ 
്പനരാ, രൂപനമാ, എരിനടയാണ ്താമസ്ിക്കുെനത്ൊ ആർക്കുമറിയില്ല. 
അ്േഹത്തിനെ രൈ്ദിം മാശ്ത്മ എല്ലാരരുിം ്കട്ടിട്ടുള്ളൂ. അ്േഹിം മിക്ക 
ദിരസ്രുിം രാശ്തി യൂടയൂൈിൽ ദലര് രരാറുണ്ട്. ആ സ്മയത്ത് ഏനതാരു 
മുസ്ിമിെ് ്രണനമങ്കിലുിം അ്േഹനത്ത രിളിക്കാിം. ശ്കിസ്്തയൻ ശ്പിൻസ്ി്ൊട് 
തർക്കിക്കാൻ രിളിക്കുെ മുസ്ിമുകനള സ്ിംരാദത്തിെ് ്രഷിം, ഇസ്ാിം 
നതറ്റാനണെ ്്ൈാധയനപ്പടുത്തുകയുിം ആ സ്ിംരാദത്തിനെ അരസ്ാെിം അരനര 
ശ്കിസ്്തയാെി ആക്കുകയുിം ന യ്യുെു. അതായത് െിങ്ങൾക്ക് ദലര് ആയി ഒരു 
മുസ്്ലിിം ഇസ്ല്ാിം ഉ്പേിച്ച് ശ്കിസ്്തയാെി ആകുെത ്കാണാിം. അത് 
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എെിനക്കാരു അത്ഭുതമായിരുെു. ഇങ്ങനെ ഒരാനള ്കരളിം അറിയണിം എെ ്
എെിക്ക് ്താെി. അതുനകാണ്ടാണ ്അ്േഹിം എഴുതിയ ൊല് പുസ്്തകങ്ങളിൽ 
ഒൊയ "Deception of Allah" ഞാൻ മലയാളത്തി്ലക്ക് തർജ്ജമ ന യ്യാൻ 
തീരുമാെിച്ചത്.  
 
                                           Books written by Christian Prince: 

 

       
 
ഇതിൽ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾക്കുിം ഹദീസ്ുകൾക്കുിം ദൈൈിൾ 
രാകയങ്ങൾക്കുിം ഓ്രാ െിറങ്ങൾ നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട. "//" ഇങ്ങനെ രണ്്ട രര 
ഇട്ടതിെു്രഷിം നകാടുത്തിരിക്കുെത് എല്ലാിം എനെ അഭിശ്പായമാണ്. ഇതിൽ 
എനന്തങ്കിലുിം ഡൗട്ട് ഉനണ്ടങ്കിൽ ശ്കിസ്്തയൻ ശ്പിൻസ്ിനെ രീഡി്യാകൾ 
യൂടയൂൈിൽ കാണുക. ഇത ്രായിക്കുെ െിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ിിം ആനണങ്കിൽ 
അ്േഹനത്ത ഒെ ്രിളിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കുക. The truth will set you free. 

I am the shadow of the truth. 

 

                                                                                               

                                                                                                        BLACK CROSS 

                                                                I am the shadow of Truth 
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Christian Prince book translation 

 

         The Deception of Allah (അള്ളാഹുരിനെ രഞ്ചെ) 
 
                                 
െിങ്ങൾ ഒരിക്കലുിം രായിക്കരുത് എെ ്മുസ്ീങ്ങൾ ആശ്രഹിക്കുെ ഒരു 
പുസ്്തകിം. 
 
                                      ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് 

 
മിഡിലീസ്റ്റിൽ രളർെ ഒരു അറൈ് ശ്കിസ്്തയാെി ആയ ഞാൻ, എനെ 
അെുഭരങ്ങൾ രഴിയാണ് ഇസ്ാമിനെ യഥാർത്ഥ മുഖിം മെസ്സിലാക്കിയത്. ഈ 
സ്തയങ്ങൾ പുസ്ത്കങ്ങളിലുിം ്ലഖെങ്ങളിലുിം എഴുതാിം എങ്കിലുിം എനെ 
അെുഭര്താളിം രരില്ല അനതാെുിം.  
 
മുസ്ിിം അല്ലാത്ത രയക്തികനളല്ലാിം  ീത്ത ആനണൊണ് എനെ കുട്ടിക്കാലത്ത ്
എനെ സ്്കൂളിനല മുസ്ിിം അധയാപകർ പഠിപ്പിച്ചിരുെത്. അതിനെ നതളിര ്
ഖുർആെിൽ െിെ് തനെ അധയാപകർ കാണിച്ചു തരുമായിരുെു - എല്ലാ 
യഹൂദരുിം പെികനളാ കുരങ്ങൻമാനരാ ആണ.്  

 
Al-Maeda, Chapter 5, Verse 60 

"Say should I tell you about an evil as judgment from Allah, the one which Allah 

curses him, and being angry of them, and made from them monkeys and pigs those 

who worshipped evil;- these are worse in position, and far more astray from the right 

path!” 

 
("എൊൽ അല്ലാഹുരിനെ അടുക്കൽ അതിനെക്കാൾ ്മാരമായ 
ശ്പതിഫലമുള്ളരനര പറ്റി ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചുതരനട്ട്യാ? ഏനതാരു 
രിഭാരനത്ത അല്ലാഹു രപിക്കുകയുിം അര്രാടരൻ ്കാപിക്കുകയുിം 
ന യ്തു്രാ, ഏത ്രിഭാരത്തിൽ നപട്ടരനര അല്ലാഹു കുരങ്ങുകളുിം 
പെികളുമാക്കിത്തീർത്തു്രാ, ഏനതാരു രിഭാരിം ദുർമൂർത്തികനള 
ആരാധിച്ചു്രാ അരരനശ്ത ഏറ്റരുിം ്മാരമായ സ്ഥാെമുള്ളരരുിം 
്െർമാർരത്തിൽ െിെ് ഏനറ പിഴച്ച് ്പായരരുിം.") 
 
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ിംസ്്കാരത്തിൽ (Arab culture) കഴിയണനമങ്കിൽ 
ഒെുകിൽ െിങ്ങൾ അതിനെ ഭാരമായി തീരണിം (be a Muslim) അനല്ലങ്കിൽ 
െിങ്ങൾ സ്തയദദരനത്ത അ്െവഷിക്കണിം. 
 
ഏതു ദദരമാണ ്യഹൂദർ രെിയാഴ്  (സ്ാൈത്തുദിരസ്ിം) മീൻപിടിക്കാൻ 
്പായതിെ് യഹൂദനര പെികളുിം കുരങ്ങന്മാരുിം ആക്കി രിേിക്കുെത.് ഈ 
കഥ ഖുർആനെ സ്ിംരയ്ത്താനട ്ൊക്കാൻ എനെ ്ശ്പരിപ്പിച്ചു. 
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എന്തിൊണ് മുസ്ിങ്ങൾ പറയുെ െീതിമാൊയ അല്ലാഹു, കുട്ടികളുനട പട്ടിണി 
മാറ്റുെതിെ് ്രണ്ടി മീൻ പിടിച്ച ്യഹൂദനര രപിച്ചു പെികളുിം കുരങ്ങന്മാരുിം 
ആകുെത.് ശ്പ്തയകിച്ച,് അതിനെ രയാഖയാെിം രായിച്ച്പ്പാൾ മെസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞത ്അല്ലാഹു മെപ്പൂർവ്വിം മീെുകനള മറ്റു ദിരസ്ങ്ങളിൽ കാഴ് യിൽ 
െിെുിം മറക്കുകയുിം രെിയാഴ്  മാശ്തിം കാണിക്കുകയുിം ന യ്തു. അതായത ്
അല്ലാഹുരാണ് യഹൂദനര പട്ടിണിക്കിട്ട്തുിം, സ്ാൈത്്തിനെ അെ് മാശ്തിം മീെിനെ 
കാണിച്ചു നകാടുത്തതുിം അരനര രിേിച്ചതുിം എല്ലാിം.  

Qur’an 5:3 “But if any is forced by hunger, with no inclination totransgression, Allah 

is indeed Oft-Forgiving, Most Merciful (Yusuf Ali translation). 

(ആനരങ്കിലുിം പട്ടിണി കാരണിം െിഷിദ്ധിം തിൊൻ െിർൈന്ധിതൊയാൽ, 
അരൻ നതറ്റുന യ്യാൻ തല്പരെനല്ലങ്കിൽ, അറിയുക: ഉറപ്പായുിം അല്ലാഹു 
ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം പരമകാരുണികെുമാകുെു.) 
 
ഈ കഥ ്കട്ട ്രഷിം ധാരാളിം ് ാദയങ്ങൾ എനെ മെസ്സിൽ ഉണ്ടായി. 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്അല്ലാഹു നകാലപാതകികനളയുിം, ൈലാൽസ്ിംഘികനളയുിം, 
കള്ളന്മാനരയുിം കുരങ്ങന്മാരുിം പെികളുിം ആകുെതിെു പകരിം രെിയാഴ്  
മീെ പിടിച്ചതിെ് യഹൂദനര അങ്ങനെ രിേിച്ചു. 
 
ഇത്തരിം കഥകളുിം ശ്കിസ്്തീയ രിരവാസ്ത്തിനെതിനര ഉള്ള മുസ്ീങ്ങളുനട 
ആ്രാപണങ്ങളുിം ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എനെ ്ശ്പരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ 
എനെനക്കാണ്്ട കഴിയുെ രീതിയിൽ എല്ലാിം രായിക്കുകയുിം അറിര് ്െടുകയുിം 
ന യ്തു. ദഹസ്്കൂൾ ൈിരുദിം ്െടിയ ്രഷിം Islamic law പഠിക്കുരാൻ ഞാൻ 
തീരുമാെിച്ചു. അതുരഴി ഏനതാരു മുസ്ിിം രാജയത്തുിം ഒരു രക്കീൽ ആ്യാ 
ജഡ്ജി ആ്യാ ശ്പരർത്തിക്കാെുള്ള ്യാരയത ഞാൻ ്െടി. സ്തയത്തിൽ എനെ 
ഡിശ്രി അല്ല എെിക്ക് ഇസ്ല്ാമിനെക്കുറിച്ച ്പഠിക്കാൻ സ്ഹായിച്ചത് പകരിം 
എനെ കഠിെശ്പയത്നരുിം ഇസ്ാമിക പുസ്്തകങ്ങളിൽ രർഷങ്ങളായുള്ള എനെ 
ര്രഷണരുമാണ ്ഇസ്ാമിനെ കുറിച്ച് മെസ്സിലാക്കാൻ എനെ സ്ഹായിച്ചത്. 
ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതുിം മെസ്സിലാക്കിയതുമായ 
കാരയങ്ങൾ ്ലാക്ത്താട് രിളിച്ചു പറയണനമെ് എെിക്ക് ്താെി. എനെ 
അറിരുകൾ ഈ പുസ്്തകത്തിലുിം രരുിം പുസ്്തകങ്ങളിലുിം ഞാൻ 
്രഖനപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഈ പുസ്്തകങ്ങൾ രായിക്കുെത് രഴി െിങ്ങൾക്കുിം 
അത് സ്വന്തമാക്കാിം.  
 
John 8:32: 

“And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.” 
("െിങ്ങൾ സ്തയിം അറിയുകയുിം സ്തയിം െിങ്ങനള സ്വതശ്ന്തരാക്കുകയുിം ന യ്യുിം." 
്യാഹൊൻ 8:32) 
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Quran 3:54 

"plus they deceived and Allah deceived and Allah is the best of deceivers"  

 

Quran 3:54 (Malayalam) 

സ്തയെി്ഷധികൾ രൂഢതശ്ന്തിം ശ്പ്യാരിച്ചു. അല്ലാഹുരുിം തശ്ന്തിം ശ്പ്യാരിച്ചു. 
തശ്ന്തശ്പ്യാരങ്ങളിൽ മറ്റാനരക്കാളുിം മികച്ചരൻ അല്ലാഹു തനെ.  
 
രണ്്ട ഭാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പുസ്്തകിം പുറത്തിറക്കുെത്. ഒൊിം ഭാരത്ത ്
ഇസ്ാമിനെ കുറിച്ച് െിങ്ങൾ അറി്യണ്ട  ില കാരയങ്ങളുിം, രണ്ടാിം ഭാരത്ത് 
ഖുർആെിൽ പറയുെ  ില അത്ഭുതങ്ങളുനട സ്തയാരസ്ഥ തുറെു 
കാണിക്കുകയുിം ആണ ്ന യ്യുെത്.  
 
അള്ളാഹുരിനെ രഞ്ചെ 
 
ഭാരിം 1  
മുസ്ിമുകൾ െിങ്ങനളാരിക്കലുിം രായിക്കരുനതെ ്ആശ്രഹിക്കുെ ഒരു 
പുസ്്തകിം. 
 
ALLAH'S WORDS 

 

Qur'an 4:82 

Why do they not understand the Qur'an? If it's not from Allah, they will find many 

contradictions in it? 

 

ഖുർആൻ 4:82 (Malayalam) 

അരർ ഖുർആെിനെപ്പറ്റി  ിന്തിക്കുെി്ല്ല? അത് അല്ലാഹു അല്ലാത്തരരുനട 
പക്കൽ െിെുള്ളതായിരുനെങ്കിൽ അരരതിൽ ധാരാളിം ദരരുദ്ധയിം 
കനണ്ടത്തുമായിരുെു. 
 
ഈ രാകയിം എല്ലാരരുിം ഒെ് ഓർമിച്ചിരിക്കണിം ഇത് ഖുർആനെ ആധികാരികത 
അളക്കാൻ െമ്മൾ ഉപ്യാരിക്കുെ ഒരു ശ്പധാെ രാകയമാണ.് ഇത് അല്ലാഹു 
തനെ ഉണ്ടാക്കിയ െിയമിം ആയതിൊൽ മുസ്ീങ്ങൾക്ക് ഇത് അിംരീകരി്ച്ച 
പറ്റൂ. അതായത ്ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് ഖുർആെിൽ എനന്തങ്കിലുിം 
ദരരുദ്ധയിം ഉനണ്ടങ്കിൽ അതിനെ അർത്ഥിം ഖുർആൻ ദദരത്തിൽ 
െിെുള്ളതല്ല എൊണ്.  
 
ഇെി െമുക്ക് ഖുർആെിൽ എനന്തങ്കിലുിം ദരരുദ്ധയിം ഉ്ണ്ടാ എെ ്്ൊക്കാിം. 
കൂടാനത മുസ്ിമുകൾ അരകാരനപ്പടുെ ഖുർആെിനല "രാസ്്ശ്തീയ 
അത്ഭുതങ്ങളുനട" സ്തയാരസ്ഥ എന്താനണെ് കൂടി െമുക്ക് ്ൊക്കാിം.  
 
 
Harun Yahya െ ് ാദയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരിം 
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ഹരുൺ യാഹ-്യയുനട (Harun Yahya) നരൈ്ദസ്റ്റിൽ 
(http://miraclesofthequran.com and www.harunyahya.com) അ്േഹിം 
ഖുർആനെക്കുറിച്ച് പല കാരയങ്ങളുിം രാദിക്കുെു. നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുെതിെു 
്രണ്ടി മെപ്പൂർവ്വിം എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ഈ നതറ്റായ രാദങ്ങളുനട സ്തയാരസ്ഥ 
എനെ പുസ്്തകത്തിൽ ഞാൻ രിരരിക്കുെതാണ.് ഹരുൺ നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ 
പറഞ്ഞ ഈ ഖുർആൻ രാകയങ്ങളുനട യഥാർത്ഥ അർത്ഥരുിം ഞാൻ ഈ 
പുസ്്തകത്തിൽ രിരരിക്കുെതാണ്. ഇതി്ലക്ക് എല്ലാിം ്പാകുെതിെു മുൻപ ്
ഇസ്്ലാമിനെക്കുറിച്ചുിം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുിം ന റിനയാരു ആമുഖിം 
ആരരയമാണ.് 
 

ഇസ്ാിം െിർമ്മിച്ചിരിക്കുെത ്മൂെു ശ്പധാെ ്പരുകളിലാണ് 
 

1. അള്ളാഹു എെ ദദരരുിം, ഈ അല്ലാഹുരിെ് 99 ്പരുകൾ ഉണ്്ട. 
2. ജിശ്ൈീൽ മലക്ക് (ദൈൈിളിനല രശ്ൈി്യൽ മാലാഖ),  ില മുസ്ിിംകൾ 
ഇത് പരിരുദ്ധാത്മാര് ആനണെ ്പറയുെുനണ്ടങ്കിലുിം, ഖുർആൻ 
അങ്ങനെ ഒെുിം പറയുെില്ല ഇല്ല. 

3. മുഹമ്മദാണ ്അരസ്ാെ ശ്പരാ കൻ. (ദദരിം അയച്ച 1,24,000 
ശ്പരാ കന്മാരിൽ അരസ്ാെ ശ്പരാ കൊണ ്മുഹമ്മദ്). മുഹമ്മദിെ് 
്രഷിം രരുെരർ ആരുിം ശ്പരാ കരല്ല.  
 

ഇസ്ാിംമതിം  ുരുക്കത്തിൽ 
 അല്ലാഹു രണ്്ട ്ലാകങ്ങളുനട ദദരമാണ ്(മെുഷയരു്ടയുിം 
ജിെുകളുനടയുിം). പ്േ അല്ലാഹു മാലാഖമാരുനട കാരയിം മറെു്പായി 
കാരണിം അരർ ഈ രണ്്ട ്ലാകത്തിലുമുള്ളരർ ആല്ല്ല്ലാ! 

 അള്ളാഹു 1,24,000 (ഒരു ലേത്തി ഇരുപത്തി ൊലായിരിം) 
ശ്പരാ കന്മാനര അയച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 Book of Tu'afat Al-'Abib 'Ala Shar'h Al-Al-'Khatib, p. 431, 432) 

 കപടൊടയക്കാരാണ് (hypocrites) മുസ്ിമുകൾ. (Qur’an 4:142) 
 ഖുർആൻ ഒഴിച്ച് അള്ളാഹു തെ മറ്റ് പുസ്്തകങ്ങൾ (ദൈൈിളുിം 
്താറയുിം) എല്ലാിം നതറ്റാണ ്അനല്ലങ്കിൽ തിരുത്തനപ്പട്ടരയാണ.് (Qur'an 

4:46) 
 മുഹമ്മദാണ ്അരസ്ാെനത്ത ശ്പരാ കൻ. (Qur'an 33:40) 
 മുസ്ിമീങ്ങൾ അല്ലാത്ത തടരുകാരുനട എല്ലാിം തല നരട്ടണിം. (Qur'an 

8:67/47:4) 

 അള്ളാഹുരിെ് പുശ്തന്മാർ ഇല്ല. (Qur'an 4:171) 
 ഇസ്ാമിനല മാലാഖമാർക്ക് സ്്ശ്തീകളുനട ്പര ്ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
അമുസ്ിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ന യ്യുെത്. (Qur'an 53:27) 

 അള്ളാഹുരിെ് കാമുകിമാർ ഇല്ല. (മുഹമ്മദ ്രരുിം രനര 😜) (Qur'an 6:101/ 

Qur'an 72:3) 

 അല്ലാഹുരിെ് ഒരു കാല ്ഉള്ളൂ (ഒരു കണങ്കാലുിം) (Qur'an 68:42) 
 അല്ലാഹുരിെ് രണ്്ട ദകകളുിം രലതുരരത്താണ ്ഉള്ളത്. (അതായത് 
അള്ളാഹുരിനെ ഇടതുദക ഇല്ല)  



8 | P a g e  
 

 
Note: ഇസ്ാമിക പഠെങ്ങൾ അെുസ്രിച്ച് ഇടതുദക മലിെമായ ഒൊണ് (ഉദാ: 
രൗ ാലയത്തിൽ ഉപ്യാരിക്കുെത് ഇടതുദക ആണ്. അതുനകാണ്്ട 
പിരാ ിെ് മാശ്ത്മ മലിെമായ ഇടതുദക കാണുകയുള്ളൂ (Sahih Muslim, Book 

023, Hadith 5007). അതുനകാണ്്ട അള്ളാഹുരിനെ രണ്ടു കരങ്ങളുിം രലതു 
രരത്താണ്.  
 

 അല്ലാഹുരിെ് ഒരു മുഖിം ഉണ്്ട. (Qur'an 55:27) 
 അല്ലാഹുരിെ് നപൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാരുെത ്ഇഷ്ടമല്ല. (Qur'an 53:21-22) 

 അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരൊണ്, െിങ്ങൾ ് ാദയങ്ങൾ 
് ാദിക്കാനതട്ത്താളിം. മാശ്തമല്ല അല്ലാഹുരി്ൊട് ആരുിം ് ാദയങ്ങൾ 
് ാദിക്കാെുിം പാടില്ല. (Qur'an 3:28/4:139/5:51,57,81) 

 ന കുത്താൻ എല്ലാ അമുസ്ല്ിിംകളുനടയുിം സ്ുഹൃത്താണ്. (Qur'an 

7:27/30) 
 മുസ്്ലിമുകളുമായി അമുസ്ല്ിിംകൾ സ്ൗഹൃദിം കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

(Qur'an 8:73) 

 സ്വന്തിം കുടുിംൈത്തിലുള്ളരർ അമുസ്ിമുകൾ ആയാൽ, അരരുമായി 
മുസ്്ലിമുകൾ സ്ൗഹൃദിം കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. (Qur'an 9:23) 

 അള്ളാഹു എല്ലാ രാജയത്തിലുിം ശ്പരാ കന്മാനര അയച്ചിട്ടുണ്്ട. എെിട്ടുിം 
ദ െയിലുിം ഇന്തയയിലുിം ജപ്പാെിലുിം ഉള്ള ഒറ്റ ശ്പരാ കനെ ്പരു 
്പാലുിം മുസ്ീമുകൾക്ക് അറിയില്ല. (Qur'an 10:47/16:36/84/89/23:44) 

 അല്ലാഹു എല്ലാ രാജയങ്ങളിലുിം അതാതു ഭാഷ സ്ിംസ്ാരിക്കുെ 
ശ്പരാ കന്മാനര അയച്ചിട്ടുണ്്ട. (Qur'an 14:4) (റഷയൻ ഭാഷയിൽ ഉള്ള 
അല്ലാഹുരിനെ പുസ്്തകിം ആർനക്കങ്കിലുിം അറിയാ്മാ? 😜) 

 ഖുർആൊണ് മുസ്ീങ്ങളുനട രിരുദ്ധ ശ്രന്ഥിം. ഇതിനല കല്പെകൾ രണ്ടു 
തരമാണ്. ഒൊമ്ത്തത് സ്ാധുരായ (valid) കൽപ്പെകൾ. അത് 
മുസ്ീമുകൾ പാലി്ക്കണ്ടതാണ്. രണ്ടാമ്ത്തത് അസ്ാധുരായ 
കല്പെകൾ. അസ്ാധുരാക്കിയ കൽപ്പെകൾ എൊൽ അത് 
എഴുതനപ്പട്ടിട്ടുള്ളനതാ ഇല്ലാത്തനതാ (കളഞ്ഞു്പായ്താ) ആരാിം. ഈ 
കല്പെകൾ മുസ്ിമുകൾ പാലി്ക്കണ്ടതില്ല. (Qur'an 2:106) 

 പിരാ  ്ഇട്ടു നകാടുത്ത രാകയങ്ങൾ (satanic verses) എല്ലാിം അല്ലാഹു 
അസ്ാധുരാകുെതാണ.് (Qur'an 22:52) 

 ശ്പാർത്ഥെയുനട ദിര അെുസ്രിച്ച്, ആരാണ് മുസ്ിിം, ആരാണ് അമുസ്ിിം 
എെറിയാെുള്ള ഒരു ദിര അടയാളിം മാശ്തമാണ ്കാൈ (Qur'an 2:143). 
അല്ലാനത ഖുർആെിൽ പറയുെത് ്പാനല ഒരു രിരുദ്ധ ഭരെിം അല്ല 
കാൈ (Qur'an 5:97). 

 മരിച്ചരർ ജീരിച്ചിരിക്കുെര്രാട ്തുലയരല്ല (Qur'an 35:22). 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ്യരുരുിം മുഹമ്മദുിം തുലയരല്ല. ഇസ്ാിം 
രിരവാസ്മെുസ്രിച്ച് ്യരു ഇെുിം ജീരിക്കുെു, എൊൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് 
ഈ ഭൂമിയിൽ െിെു ്പായി.  

 അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി മരിക്കുെരർ ജീരിക്കുിം (Qur'an 2:154). 
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 രഞ്ചകരിൽ (തശ്ന്തിം ശ്പ്യാരിക്കുെരരിൽ) ്ശ്രഷ്ഠൻ അല്ലാഹു തനെ. 
(Qur'an 3:53; 7:99; 8:30; 10:21; 27:50) 

 അല്ലാഹുരാണ ്എല്ലാത്തിനെയുിം അരകാരി. തശ്ന്തിം (deception) 
ശ്പ്യാരിക്കുെരരിൽ ശ്പരൽഭെുിം അല്ലാഹു തനെ. (Qur’an 13:42) 

 അല്ലാഹു തശ്ന്തിം ശ്പ്യാരിക്കുെുരനര ്െർരഴിയിൽ െടത്താൻ 
ആർക്കുിം കഴിയുകയുമില്ല. (Qur’an 4:143; 6:39, 125; 7:178, 186; 13:27; 

16:37, 93) 
 അല്ലാഹു രി ാരിച്ചാൽ ്െർരഴിയിൽ ആയിരിക്കുെരനര രഞ്ചിക്കാെുിം 
രഴിനതറ്റിക്കാെുിം സ്ാധിക്കുിം (Qur’an 9:115; see Tafsir Al-Jalalayn transl. 

Feras 'Hamza, and Tafsir Ibn-Kathir, Vol. 2, p. 395 {Arabic}). 

 അമുസ്ിിംകനള കൂടുതൽ രഴിപിഴച്ചരർ ആക്കുെതിെ് ്രണ്ടി അരരുനട 
ഒരു  ീത്ത സ്വഭാരനത്ത െല്ല സ്വഭാരിം ആയി അല്ലാഹു ്താെിപ്പിക്കുിം 
(Qur’an 6:137). 

 സ്്ശ്തീകൾ പുരുഷ്ൊട് തുലയരല്ല (Qur'an 3:36).  
 മുസ്ിിം ആണുങ്ങൾക്ക് ഭാരയമാനര തല്ലാിം (Qur'an 4:34; 38:44). 
 മുസ്ിിം പുരുഷന്മാർക്ക് ൊലു രിരാഹിം രനര കഴിക്കാിം, അ്തസ്മയിം 
തനെ എശ്ത അടിമസ്്ശ്തീകളുമായി ്രണനമങ്കിലുിം ദലിംരിക 
ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടാിം (Qur’an 4:3). 

 കലയാണിം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അടിമസ്്ശ്തീനയ ്രണനമങ്കിൽ ്പാലുിം ഒരു മുസ്്
ലിിം പുരുഷൻ ദലിംരികമായി പീഡിപ്പിക്കാിം (Qur'an 4:24). 

 ഏത ്സ്മയത്തുിം, എരിനടയുിം, ഏതരസ്രത്തിലുിം ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷെ് 
അരനെ ഭാരയനയ അരളുനട സ്മ്മതിം കൂടാനത ദലിംരികമായി 
ഉപ്യാരിക്കാിം (Qur'an 2:223). 

 
ആരാണ ്അല്ലാഹു? 
 
െമ്മൾ ഒരു മുസ്ിമി്ൊട് അല്ലാഹു ആരാനണെ ്് ാദിച്ചാൽ, അരരുനട 
ഉത്തരിം ദദരരുിം സ്ൃഷ്ടാരുിം എല്ലാിം അറിയുെരെുിം ആണ ്അല്ലാഹു 
എൊയിരിക്കുിം. എല്ലാ മതരിരവാസ്ികളുനടയുിം ദദരങ്ങനള കുറിച്ചുള്ള 
അഭിശ്പായിം ്പാനലതനെയാണ ്അരരു്ടതുിം. എൊൽ അല്ലാഹുരിനെ 
കാരയത്തിൽ അരിനട  ില ശ്പര്െങ്ങളുണ്്ട. അത ്എന്താനണെ ്െമുക്ക് 
്ൊക്കാിം.  
 
അള്ളാഹു എെ രയക്തിനയ മെസ്സിലാക്കുെതിെ് മുമ്പ് ആ ്പര ്എന്താനണെ് 
മെസ്സിലാക്കണിം. ശ്കിസ്്തയാെികളുനടയുിം യഹൂദരുനടയുിം ദദരിം തനെയാണ് 
അല്ലാഹു എെ മുസ്ിമുകൾ െമ്മനള രിരവസ്ിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുെു. അരർ 
പറയുിം അള്ളാ എെത ്ഒരു അരാമിക ്(്യരു സ്ിംസ്ാരിച്ച ഭാഷ) 
രാക്കാനണെുിം, ്യരു സ്ിംസ്ാരിച്ച്പ്പാൾ ഈ രാക്ക് ഉപ്യാരിച്ചിട്ടുണ്്ട 
എനൊനക്ക. ഇതിനെ രാസ്്തരിം എന്താണ?്  
 
"The Passion of the Christ" സ്ിെിമ ഇറങ്ങിയ്പ്പാൾ ്യരു അരാമിക് ഭാഷയിൽ 
ദദരത്തിനെ ്പര ്പറയുെ  ില രീഡി്യാ ക്ലിപ്പുകൾ മുസ്ിമുകൾ 
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എടുക്കുകയുിം അതുപ്യാരിച്ച ്അരരു്ടതായ രീഡി്യാകൾ അരർ 
ഉണ്ടാക്കുകയുിം ന യ്തു. അരർ അെ് നതളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അരാമിക് 
ഭാഷയിൽ ദദരത്തിനെ ്പര ്അള്ളാ എൊനണൊണ്. രരിക്കുിം അരർ 
്മാഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചനതെ് 'Elah' എെ അരാമിക് രാക്കാണ.് ഈ 'El' അല്ല 
അള്ളായിനല 'Al'.  

 

Here’s a quick and easy study in Qur'an 4:125: 

 

 
ഖുർആൻ 4:125 അെുസ്രിച്ച് അള്ളാ എെത ്രണ്ടു രാക്കുകൾ ് ർെുണ്ടായ 
ഒരു രാക്കാണ.് എൊൽ അതിനെ അർത്ഥിം ഒെല്ല.  
 
െിങ്ങൾക്ക് അറൈി അറിയിനല്ലങ്കിൽ ഈ രണ്്ട രാക്കുകളിനല ഒരേരത്തിനെ 
രയതയാസ്ിം െിങ്ങൾക്ക് രലിയ ഒരു രയതയാസ്മായി ്താെില്ല. എൊൽ 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രയതയാസ്ിം രളനര രലുതാണ.്  
 

 
 

Allah-യുനടയുിം Lillah-യുനടയുിം അരസ്ാെിം 'lah' (god) എെ ഒരു രാക്കുണ്ട.് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ 'Lah' എെ് പറയുെത് ഈജിപ്ത്കാരുിം അറൈികളുിം 
ആരാധിച്ചിരുെ ഒരു  ശ്ര്ദരൻ ആണ.് ഇിംഗ്ലീഷിൽ രരു്മ്പാൾ Lillah-നെ 
അർത്ഥിം "to God" എെുിം Allah-െ അർത്ഥിം "the God" എെുമാണ.്  
 

 
 

മുകളിനല ഉദാഹരണത്തിൽ െിെ് െിങ്ങൾക്ക് മെസ്ിലാക്കാിം Lillah (Lil+lah)-ഉിം 
Allah (Al+lah) -യുിം ഒറ്റരാക്ക് ആയിട്ടാണ് അറൈിയിൽ എഴുതുെത ്എങ്കിലുിം, 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടു രാക്കുകളാണ.് അതായത് Lil-യുിം Al-ഉിം, Lah എെ 
രാക്കിനെ ഭാരമല്ല. അതായത് Lil-യുിം (Lil(to)+lah(God{moon God}), allah-യുിം 
(Al(the)+lah(God{moon God}) ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത് രണ്ടു രാക്കുകൾ 
നകാണ്ടാണ.്  
 
അറൈിയിൽ ‘Al’ എെുപറഞ്ഞാൽ 'the' എൊണ ്അർത്ഥിം. സ്ാധാരണയായി 
ദദരത്തിനെ രിളിക്കുെ ്പരുകളുനട മുൻപിൽ ആണ് Al ഉപ്യാരിക്കുെത.് 
അതുനകാണ്ടാണ ്അല്ലാഹുരിനെ 99 ്പരുകളുിം Al-ൽ തുടങ്ങുെത.് അതായത ്
Al (the) എെത ്്പരിനെ ഭാരമല്ല. അത് ആ ഭാഷയുനട ശ്പ്തയകതയാണ്. 
ദദരങ്ങളുനട ്പരുക്ളാടുകൂടിയാണ് അത് ഉപ്യാരിക്കാറ.് അതായത ്
െമ്മൾ Al Muhammad (the Muhammad) എെ ്പറയാറില്ല കാരണിം മുഹമ്മദ് 
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സ്ാധാരണ ഒരു രയക്തിയുനട ്പരാണ്. അതു്പാനലതനെ Al Lath, Al Uza 
എെീ ്ദരതകളുനട ്പരിനെ കൂനടയുിം ഈ Al  ഉപ്യാരിക്കുെത ്കാണാിം. 
 
രസ്കരമായ ഒരു കാരയിം എനന്തൊൽ, മിരിഹാനയ ഖുർആെിൽ 'Al Maseeh' 
എൊണ ്പറയുെത്. അതായത ്്യരുരാണ ്്ലാകത്തിനെ മിരിഹാ എെ ്
അർത്ഥമറിയാനത തനെ ഖുർആൻ സ്മ്മതിക്കുെു. ഖുർആെിൽ Al (അൽ) 
് ർത്ത് രായിക്കുെ ഒ്ര ഒരു മെുഷയെുിം ്യരുരാണ്. 
//ഇസ്ാിം മത രിരവാസ്മെുസ്രിച്ച് ്യരു ദദരപുശ്തൻ അല്ല, നരറുിം 
ശ്പരാ കൊയ ഒരു മെുഷയൊണ.് 
 
അള്ളാഹു തനെ കുറിച്ച ്എന്താണ ്പറയുെത?് 
അല്ലാഹുരിനെ നപൺകുട്ടികനള അല്ല ആൺകുട്ടികനളയാണ ്ഇഷ്ടിം. (Qur'an 

53:19-22)  

 

 
 
19 Did you see Al-Lat and Al-'Uza 
20 and Manat the third one? 
21 What for you the male gender ones and to Allah the females? 
22 This is a really unjustified division. 

 
19 ലാത്തനയയുിം ഉസ്സനയയുിം പറ്റി െിങ്ങൾ  ിന്തിച്ചു ്ൊക്കിയിട്ടു്ണ്ടാ? 
20 ്രനറ മൂൊമതായുള്ള മൊത്തനയ പറ്റിയുിം 
21 (സ്ന്താെമായി) െിങ്ങൾക്ക് ആണുിം അല്ലാഹുരിെ് നപണ്ണുമാനണ്ൊ? 
22 എങ്കില് അത് െീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഓഹരി നരക്കല് തനെ. 
 
ഒരു ദദരിം ഇങ്ങനെ പറയുെത ്ഇതിെുമുമ്പ ്ഞാൻ ്കട്ടിട്ടില്ല. ആദയിം അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞു, പുശ്തന്മാർക്ക് പകരിം പുശ്തിമാർ (Al-Lat, Al-‘Uza, and Manat) മാശ്ത്മ 
അള്ളാഹുരിൻ ഉള്ളൂ എെത ്അെീതിയാനണെ്. രണ്ടാമത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ 
രിഷമിക്കുെത ്തെിക്ക് പുശ്തന്മാർ ഒെുമില്ലാനത അറൈികൾക്ക് മാശ്തിം 
പുശ്തന്മാർ ലഭിക്കുെത ്അെയിം ആനണെ് പറഞ്ഞു നകാണ്ടാണ ്-“for you the 

males and for me the females”—while he gets only daughters. 

 
ഇെി ഒെ ് ിന്തിച്ചു ്ൊക്കൂ, ഇരിനട അല്ലാഹു അറൈികനള കുറ്റിം 
പറയുകയാണ.് കാരണിം അരർക്ക് ആൺകുട്ടികനള കിട്ടിയത് നകാണ്ടുിം 
അല്ലാഹുരിെ് നപൺകുട്ടികളായി ്പായതിെുിം. ഈ അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടാര്ല്ല? 
എന്തു നകാണ്്ട അ്േഹത്തിെ് ആൺകുട്ടികനള സ്ൃഷ്ടിച്ചു കൂടാ?  
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Quran 6:101: (Muhammad Pickthall translation) explains why: 

 
 

The Originator of the heavens and the earth! How can He have a child, when there is 

for Him no consort, when He created all things and is aware of all things?  

 

ഖുർആൻ 6:110: 
ആകാരങ്ങളുനടയുിം ഭൂമിയുനടയുിം െിർമാതാരാണരൻ. അരെ് എങ്ങനെ ഒരു 
സ്ന്താെമുണ്ടാകുിം? അരനൊരു കൂട്ടുകാരിയുമില്ല്ല്ലാ? എല്ലാ 
രസ്്തുക്കനളയുിം അരൻ സ്ൃഷ്ടിച്ചതാണ.് അരൻ എല്ലാകാരയനത്തപ്പറ്റിയുിം 
അറിയുെരെുമാണ്. 
 
ഖുർആൻ 6:101ൽ ് ാദിക്കുെത ്ഒരു കാമുകി ഇല്ലാനത എങ്ങനെയാണ് 
അല്ലാഹുരിെ് ഒരു പുശ്തൻ ജെിക്കുക എൊണ.് 
 
ഇതാണ് ദദരത്തിെ് (Allah) പുശ്തൻ ഉണ്ടാരാത്തതിെ് കാരണമായി ഒരു മുസ്ിിം 
പറയുെനതങ്കിൽ, അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹുരിെ് ശ്കിസ്്തയൻ രിരവാസ്ങ്ങനള പറ്റി 
രളനര നതറ്റായ ധാരണയാണ് ഉള്ളനതൊണ.് ഈ ഭൂമിയിനല ഒരു 
ശ്കിസ്്തയാെിയുിം പരിരുദ്ധ കെയകാമറിയിം ദദരത്തിനെ കാമുകിയായിരുെു 
എെ് രിരവസ്ിക്കുെില്ല. 
 
ഈ രലിയ നതറ്റിദ്ധാരണ കണ്ട്പ്പാൾ എെിക്കു മെസ്സിലായി ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
ആരാധിക്കുെ അ്ത ദദരിം അല്ലാ ഇസ്ാമിനല അല്ലാഹു. അത് ശ്കിസ്്തയൻ 
രിരവാസ്ങ്ങൾ അള്ളാഹുരിെ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നകാണ്്ട മാശ്തമല്ല, ഈ 
അല്ലാഹു  ിന്തിക്കുെത ്ഒരു മെുഷയൻ  ിന്തിക്കുെത് ്പാനലയാണ്. 
അതായത ്ഈ അല്ലാഹു രിരവസ്ിക്കുെത ്ദദരത്തിെ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാരാൻ 
ഒരു സ്്ശ്തീയുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടണിം എൊണ.് ഈ ഒരു 
സ്ിംഭരത്തിൽ െിെ് തനെ മെസ്സിലാക്കാിം ഖുർആൻ 6:101െ സ്ൃഷ്ടാര് 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്ദദരത്തിനെ അല്ല ഒരു മെുഷയനെ  ിന്താരതിയിൽ 
െിൊണ്. അതായത് ഒരു സ്്ശ്തീയുനട സ്ഹായിം കൂടാനത ഒരു പുരുഷെ ്
കുട്ടികനള ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എെ മെുഷയനെ  ിന്താരതി. ഖുറാൻ ദദരിം 
്െരിട്ട് ഇറക്കിയതാനണെ ്പറയു്മ്പാഴുിം, ഇതിനെ സ്ൃഷ്ടാരിെ് മെുഷയനെ 
 ിന്തയുനട പരിധിക്കുള്ളിൽ െിെ് സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ മാശ്ത്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 
അതിൽ െിെു തനെ ഇത് ദദരത്തിൽ െിെുള്ളതല്ല മറിച്ച ്ഇനതാരു മെുഷയ 
സ്ൃഷ്ടിയാണ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുിം.  
 
ഇസ്ാമിൽ ആരാണ ്പരിരുദ്ധാത്മാര?് ആരാണ ്മറിയ്ത്താട ്സ്ിംസ്ാരിച്ചത?് 
 
ഞാൻ ്െരനത്ത കാണിച്ചത ്്പാനല ഖുർആൻ 6:101ൽ: 
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To Him is owed the foundation of the heavens and the earth: How can? He has a 

son when He hath no girl friend. He created all things, and He hath top knowledge of 

all things. 

 

ഇതിൽ െിെുിം മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്അല്ലാഹുരിെ് ഒരു സ്്ശ്തീയുമായി 
ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടാനത കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല. 
എങ്കിൽ്പാലുിം ഖുർആൻ സ്മ്മതിക്കുെുണ്ട് ്യരുരിനെ (ഇസ്ാമിനല 
ഈസ്ാെൈി) പരിരുദ്ധ മറിയിം രർഭിം ധരിച്ച്പ്പാൾ ്പാലുിം അരൾ കെയക 
ആയിരുെു എെ.്  
Qur'an 3:47: 

 
She (Mary) said, “My God, how I am going to have a son when no man had 

intercourse with me.” He said, “This is how Allah creates. He says 'be' and it would 

be!” 

 

ഖുർആൻ 3:47: 
അരൾ (മർയിം) പറഞ്ഞു: എനെ റ്േ, എെിക്ക് എങ്ങനെയാണ് 
കുട്ടിയുണ്ടാരുക? എനെ ഒരു മെുഷയെുിം സ്്പരര്ിച്ചിട്ടില്ല്ല്ലാ. അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞു: അങ്ങനെ ത്തനെയാകുെു. താൻ ഉ്േരിക്കുെത ്അല്ലാഹു 
സ്ൃഷ്ടിക്കുെു. അരൻ ഒരു കാരയിം തീരുമാെിച്ചു കഴിഞ്ഞാല ്അതി്ൊട ്
ഉണ്ടാകൂ എെ ്പറയുക മാശ്തിം ന യ്യുെു. അ്പ്പാൾ അതുണ്ടാകുെു. 
 
ഈ രാകയനത്ത കുറിച്ച ്മുസ്ിമുകൾ െിങ്ങ്ളാട് പറയുിം ജിശ്ൈീൽ മലക്ക് ആണ ്
(ദൈൈിളിനല രശ്ൈി്യൽ മാലാഖ) മറിയ്ത്താട് സ്ിംസ്ാരിച്ചനതെ്. 
(ഓർമ്മിക്കുക: ഇരിനട രിരരിക്കുെത് ഖുർആെിനല കഥയാണ ്ദൈൈിളിനല 
അല്ല.) മുസ്ിമുകൾ രീണ്ടുിം പറയുിം ജിശ്ൈീൽ മലക്കിനെ രൂപത്തിൽ രെ 
പരിരുദ്ധാത്മാരി്ൊട് ആണ് മറിയിം സ്ിംസ്ാരിച്ചനതെ്. എൊൽ ഖുർആെിൽ 
എരിനടയുിം ജിശ്ൈീൽ മലക്കാണ് മറിയ്ത്താട് സ്ിംസ്ാരിച്ചത് എെ ്പറയുെില്ല. 
െമുക്ക് ഈ 47 ആിം രാകയിം ഒെുകൂടി ്ൊക്കാിം.  
 
She (Mary) said, “My God, how I am going to have a son when no man had 

intercourse with me.” He said, “This is how Allah creates. He says 'be' and it would 

be!” 

 

ഖുർആൻ മെുഷയെിർമ്മിതമാനണെ് എെതിെ് മനറ്റാരു നതളിരാണ് ഈ 
രാകയിം. മറിയിം മെുഷയരൂപത്തിൽ രെ പരിരുദ്ധാത്മാരിനെ  

(see Qur'an 19:17) റ്േ എൊണ് രിളിക്കുെത.്  “My God” (RABY), but he 

told her that he is only a messenger, not God (see Qur’an 19:19). 
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ഖുർആൻ 3:47ൽ മറിയിം, ദദരിം എെ ്കരുതി പരിരുദ്ധാത്മാരി്ൊട് 
സ്ിംസ്ാരിക്കു്മ്പാൾ, അരിനട പരിരുദ്ധാത്മാര ്ഒരു third person ആയിട്ടാണ ്
സ്ിംസ്ാരിച്ചത്. (അതായത ്"this is how I create" എെല്ല "this is how Allah create" 
എൊണ ്പറഞ്ഞത്.)  
 
ഇരിനട മറിയത്തിൊ്ണാ അല്ലാഹുരിൊ്ണാ നതറ്റുപറ്റിയത്. ഏത ്
രീതിയിലായാലുിം ഖുർആെിൽ എരിനടയുിം പറയുെില്ല മറിയ്ത്താട് 
സ്ിംസ്ാരിച്ചത് ജിശ്ൈീൽ മലക്കാനണെ്. അതു്പാനലതനെ ജിൈ്രീൽ ആണ് 
പരിരുദ്ധാത്മാനരെുിം ഖുർആൻ പറയുെില്ല. 
 
In Qur’an 3:45 we read: 

And recall when the angels said: “O Mary! Lo! Allah gives thee joyful tidings of a 

word from him. Whose name is the Christ Jesus, son of Mary, glorious in the world 

and the Hereafter, and nearer unto Allah.” 

 
ഖുർആൻ 3:45: 
മലക്കുകൾ പറഞ്ഞ സ്രരഭ്ിം ശ്രദ്ധിക്കുക: മര്യ മർയ്മ, തീര്ച്ചയായുിം 
അല്ലാഹു െിെക്ക് അരനെ പക്കല് െിെുള്ള ഒരു ര െനത്തപ്പറ്റി 
സ്്ന്താഷരാര്ത്ത അറിയിക്കുെു. അരനെ ്പര ്മർയമിനെ മകൻ മസ്ീഹ് 
ഈസ്ാ എൊകുെു. അരൻ ഇഹത്തിലുിം പരത്തിലുിം മഹതവമുള്ളരെുിം 
സ്ാമീപയിം സ്ിദ്ധിച്ചരരില നപട്ടരെുമായിരിക്കുിം. 

ഇരിനട ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻകഴിയുിം 'മാലാഖമാർ പറഞ്ഞു' (angeles said) 
എൊണ ്പറയുെത്. എൊൽ ഖുർആൻ 19:6 ൽ പറയുെത ്ഒരു ആത്മാര ്
മെുഷയരൂപത്തിൽ രെു എൊണ്. ഇതിനല നതറ്റ് എനന്തൊൽ, ഒരു 
രാകയത്തിൽ രെത് ഒരു 'മാലാഖയാനണെുിം', മനറ്റാരു രാക്കിൽ പറയുെത ്
രെത് 'പരിരുദ്ധാത്മാര'് ആനണെുിം ആണ.് ഒെിൽ അത് singular person 
ആണ്. അ്തസ്മയിം ഖുർആൻ 3:45ൽ രരു്മ്പാൾ അത് മാലാഖമാർ (angels) 
ആരുെു. അതു്പാനല അരിനട പരിരുദ്ധാത്മാരിനെ ആണ ്
ഉ്േരിക്കുെനതങ്കിൽ, ഈ രാകയത്തിൽ രരു്മ്പാൾ അത് പരിരുദ്ധ 
ആത്മാക്കൾ എൊക്കണിം. ഇ്ത ദരരുദ്ധയിം മറ്റ ്അധയായങ്ങളിൽ കാണാിം. 
ഖുർആൻ 19:16-27.  

 

See Qur’an 19:17: 

 
 

So she (Mary) screened herself from them. So we send to her our spirit, who 

appeared to her as a normal man. 

 

ഖുർആൻ 19:17: 
എെിട്ട് അരർ കാണാതിരിക്കാൻ  അരൾ ഒരു മറയുണ്ടാക്കി. അ്പ്പാൾ 
െമ്മുനട ആത്മാരിനെ ൊിം അരളുനട അടു്ത്തക്ക ്െി്യാരിച്ചു. അങ്ങനെ 
അ്േഹിം അരളുനട മുമ്പിൽ തികഞ്ഞ മെുഷയരൂപത്തിൽ ശ്പതയേനപ്പട്ടു. 
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െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ഒരു 'ആത്മാരാണ്' ഇരിനട ഒരു മെുഷയ 
രൂപത്തിൽ രെത്. മുസ്ീമുകൾ പറയുെത ്ഇരിനട ഈ പറയുെ 
പരിരുദ്ധാത്മാരുിം, മെുഷയെുിം, മാലാഖയുിം എല്ലാിം ഒരു രയക്തി ആനണൊണ്. 
പല മുസ്ീമുകളുിം 'ആത്മാര'് എെ രാക്കിനെ തർജ്ജിമ ന യ്ത് 
അതിെുപകരിം 'മലക്ക്' എെ രാക്ക് ഉപ്യാരിക്കാറുണ്ട്. അത് നതറ്റാണ്.  
ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരുകാരയിം, പരിരുദ്ധാത്മാരിനെ മറിയിം ആദയിം 
ദദരിം എൊണ ്രിളിച്ചത്. അ്തസ്മയിം തനെ പരിരുദ്ധാത്മാര ്
ദദരത്തിനെ ഒരു ദൂതൻ എെ െിലയിലാണ് സ്ിംസ്ാരിച്ചത്.  
 
Qur’an 19:19: 

I am only a messenger from your Lord, to announce to thee the gift of a holy son. 

 
ഖുർആൻ 19:19: 
പരിരുദ്ധൊയ ഒരു ആണക്ുട്ടിനയ െിെക്ക് ദാെിം ന യ്യുെതിെ് ്രണ്ടി െിനെ 
രേിതാര ്അയച്ച ദൂതെ് മാശ്തമാകുെു ഞാൻ. 
 
ഖുർആെിൽ എന്തുനകാണ്്ട പരിരുദ്ധാത്മാരിെ് ജിശ്ൈീൽ മലക്ക് ആയിക്കൂടാ? 
അതറിയണനമങ്കിൽ ഖുർആെിനല ഈ രാകയിം (ആയത്ത്) രായിക്കണിം.  
 
Qur’an 16:2: 

He dispatches down the angels with the Ruh (Spirit) of His Command to whom of His 

slaves He wills, saying, “None has the right to be worshiped but I, so protect yourself 

from me.” 

 

ഖുർആൻ 16:2: 
തനെ ദാസ്െമ്ാരിൽ െിെ് താൻ ഉ്േരിക്കുെരരുനട ്മല ്തനെ 
കല്പെശ്പകാരിം (സ്തയസ്്രരമാകുെ) ദ തെയരുിം നകാണ്്ട മലക്കുകനള 
അരൻ ഇറക്കുെു. ഞാെല്ലാനത യാനതാരു ദദരരുമില്ല. 
അതിൊല് െിങ്ങനളനെ സ്ൂേിച്ച് നകാള്ളുരിൻ എെ് െിങ്ങൾ താക്കീത് 
െല്കുക. (എെനശ്ത ആ സ്്രരിം). 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു മാലാഖമാരുനട കൂനടയാണ ്ഒരു ആത്മാരിെ് രിടുെത് (send 

the angels with the spirit). അതിെർത്ഥിം, മാലാഖമാരുിം ആത്മാക്കളുിം 
രണ്ടാനണൊണ്.  ില മുസ്ിിംകൾ 'Ruh' എെ രാക്കിനെ 'revelation' (നരളിപാട)് 
എെ് തർജ്ജിമ ന യ്യാറുണ്ട്. ഇത് ൊണിംനകട്ട ഒരു കള്ളിം പറയൽ മാശ്തമാണ.് 
 
Qur'an 16:2 (Muhammad Pickthall’s translation): 

He sendeth down the angels with the Spirit of His command unto whom He will of 

His bondmen, (saying), “Warn mankind that there is no Allah save Me, so keep your 

duty unto Me.” 
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ഇതിനെ കൂടുതൽ നതളിരുകൾ ഖുർആൻ 26:192-193 എെീ രാകയങ്ങളിൽ 
കാണാിം. 
 
192. Verily these are scriptures from the Lord of the two Worlds (world of mankind, 

and Jinn).  

 
193. With it, came down with it, the Faithful spirit. 

 
ഖുർആൻ 26:192-193: 
192. തീർച്ചയായുിം ഇത് (ഖുരആ്െ്) ്ലാകരേിതാര ്അരതരിപ്പിച്ചത് 
തനെയാകുെു. 
 
193. രിരവസ്്താത്മാര് അതുിം നകാണ്്ട ഇറങ്ങിയിരിക്കുെു. 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു, ജിശ്ൈീല് ആനണാ നകാണ്ടുരെത ്എെ് രയക്തമായി 
പറയുെില്ല. അനതാരു മലക്ക് ആനണങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട അല്ലാഹു അത് 
രയക്തമാകുെില്ല? 
 
Qur'an 70:4 reads:  

The angels and the spirit, rise up unto him (Allah), in a Day which is identical to fifty 

thousand years of your years. 

 
ഖുർആൻ 70:4: 
അമ്പതിൊയിരിം നകാല്ലത്തിനെ അളരുള്ളതായ ഒരു ദിരസ്ത്തിൽ 
മലക്കുകളുിം ആത്മാരുിം അരങ്ക്ലക്ക് കയറി്പ്പാകുെു.  
 
മാലാഖമാരുിം ആത്മാക്കളുിം ഒൊനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് ഇരിനട അല്ലാഹു 
"മലക്കുകളുിം, ആത്മാക്കളുിം" എെ ്പറയുെത?്  
 
 

1. Qur'an 78:38 says: 

In that day (Judgment day) the Spirit and the angels will line up in ranks, and 

not one of them shall talk except by Allah's order Most Gracious, and He 

speaks correct. 

 

ഖുർആൻ 78:38: 
റൂഹുിം മലക്കുകളുിം അണിയായി െില്ക്കുെ ദിരസ്ിം. 
പരമകാരുണികൊയ അല്ലാഹു അെുരാദിം െല്കിയിട്ടുള്ളരെുിം സ്തയിം 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളരെുമല്ലാനത അെ് സ്ിംസ്ാരിക്കുകയില്ല. 

 
2. ഇരിനട രീണ്ടുിം അല്ലാഹു പറയുെുണ്ട ്മാലാഖമാരുിം ആത്മാക്കളുിം 
അരരുനട സ്ഥാെിം (rank) അെുസ്രിച്ച് െിൽക്കുനമെ്. ഇത് മുസ്ീമുകൾ 
ആരയക്കുഴപ്പത്തിലായി എെതിെ് നതളിരാണ.് ഞാൻ അരനര കുറ്റിം 
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പറയില്ല. അരരുനട ശ്പരാ കെ ്ഇതിനൊെുിം ഉത്തരിം ഇനല്ലങ്കിൽ, 
എന്തിൊണ് അരർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്പരാ കൻ? 
 

ഈ confusion എല്ലാിം ഉണ്ടാക്കുെതിെു പകരിം എന്തുനകാണ്്ട അല്ലാഹുരിെ് 
ജിശ്ൈീൽ എെ ഒരു മാലാഖയാണ ്മറിയത്തിനെ അടുത്ത ്ദൂതുമായി അയച്ചത ്
എെ് ഖുർആെിൽ രയക്തമായി പറഞ്ഞുകൂനട? ഉദാഹരണത്തിെ് ദൈൈിളിൽ 
ഈ സ്്രരിം അയച്ചത് രശ്ൈി്യൽ മാലാഖയിലൂനട ആനണെ ്രയക്തമായി 
പറയുെുണ്ട.് 
 
Luke 1:19: 

And the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of 

God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings. 

 
ലൂക്കാ 1:19: 
ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞാൻ ദദരസ്െിധിയിൽ െില്ക്കുെ 
രശ്ൈി്യൽ ആണ.് െി്ൊടു സ്ിംസ്ാരിക്കാെുിം സ്്ന്താഷകരമായ ഈ 
രാർത്ത െിനെ അറിയിക്കാെുിം ഞാൻ അയയ്ക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു. 
 
ഇതിനല ഏറ്റരുിം രസ്കരമായ സ്ിംഭരിം എനന്തൊൽ, ഈ പുസ്്തകിം രളനര 
രയക്തമായി എല്ലാരർക്കുിം മെസ്സിലാകുെ രീതിയിൽ 
എഴുതനപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാനണെ ്പറയുെ ധാരാളിം രാകയങ്ങൾ ഈ ഖുർആെിൽ 
ഉണ്്ട. Like: 

 

Qur'an 7:52: 

For We had definitely sent unto them a Book, based on wisdom which We explained 

it to them in clear details, as a guide and a mercy to people who believe. 

 
ഖുർആൻ 7:52: 
ജ്ഞാെത്തിനെ അടിസ്ഥാെത്തിൽ ൊിം കാരയങ്ങൾ രിരദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു 
ശ്രന്ഥിം അരർക്കുിം ൊിം നകാണ്ടുരെുനകാടുത്തു. രിരവസ്ിക്കുെ ജെങ്ങൾക്കു 
മാർരദർരെരുിം കാരുണയരുമനശ്ത അത്. 
 
അ്തസ്മയിം ഖുർആൻ 3:7ൽ പറയുെത ്ഖുർആെിൽ രണ്ടുതരിം ഭാരങ്ങൾ 
ഉനണ്ടെുിം, അതിൽ ആദയനത്ത തരിം ഭാരങ്ങൾ രയക്തമായതുിം, രണ്ടാമനത്ത 
തരിം ഭാരങ്ങൾ അരയക്തമാനണെ് മാശ്തമല്ല, അല്ലാഹുരിെല്ലാനത അതിനെ 
അർത്ഥിം ആർക്കുിം അറിയുകയുമില്ല. “But no one knows the Qur’an’s real 

meaning except Allah.” 

 

ആരാണ ്മുഹമ്മദ?്  
 
Qathem (ഖാതിം) ثق   ്.എൊണ ്മുഹമ്മദിനെ യഥാർത്ഥ ്പര ,م
The following chart provides the basic data on Muhammad. 
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എൊണ ്മുഹമ്മദ ്ജെിച്ചത?്  
 
AD 570ൽ ആണ ്മുഹമ്മദ ്ജെിക്കുെത്. മുഹമ്മദ്നെ അച്ഛൻ അൈ്ദുല്ല 
(Abdullah) മരിച്ച ൊലു രർഷത്തിെു ്രഷമാണ ്മുഹമ്മദ് ജെിക്കുെത്. 
എങ്ങനെയാണ് പിതാര ്മരിച്ച് ൊലുരർഷത്തിെു്രഷിം ഒരു കുട്ടി ജെിക്കുക? 
അൈ്ദുല്ലയാണ ്മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്എെ ്നപാതു്ര 
രിരവസ്ിക്കുെുനണ്ടങ്കിലുിം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ്നെ പിതാര ്അൈ്ദുള്ള 
അല്ല. 
 
ഇസ്ാമിെ ്മുമ്പ ്അറൈികളുനട ഇടയിൽ Zawaj Al Rahe't എെ ്രിളിക്കുെ ഒരു 
തരിം കൂട്ട ്രിരാഹിം ഉണ്ടായിരുെു. ഇെി പറയാൻ ്പാകുെത ്്പാനലയാണ് 
ഈ കലയാണിം ആ രിച്ചിരുെത് - ഏനഴാ, പ്ത്താ അതിൽ കൂടുതലുള്ള 
പുരുഷന്മാ്രാട ്കൂടി ഒരു സ്്ശ്തീ കിടക്കുമായിരുെു. ഇരിനട പുരുഷന്മാരുനട 
എണ്ണിം ഒരു ശ്പര്െമല്ല. ഇരനരനയല്ലാിം Rath അനല്ലങ്കിൽ കൂട്ടിം എൊണ് 
രിളിച്ചിരുെത്. 
 
െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലായി കാണുിം. ഇനതാരു കലയാണമല്ല സ്മൂഹിം അിംരീകരിച്ച 
ഒരു sex practice മാശ്തമാണ.് അതിനെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുെ കുട്ടികളുനട 
ജെെത്തിെു്രഷിം ആ കുട്ടിയുനട അമ്മയാണ ്ആ കൂട്ടത്തിൽ െിെ് ആ 
കുട്ടിയുനട അച്ഛനെ തിരനഞ്ഞടുക്കുെത.് 
 
ഇെി മുഹമ്മദിനെ പറയനപ്പടുെ പിതാരായ അൈ്ദുള്ളയുനട രരിക്കുമുള്ള 
്പര് "Abd Allat" എന്താണ.് അതിെർത്ഥിം Allatനെ അടിമ (slave of goddess Allat) 
എൊണ.് (Allat എെ ്പറയുെത,് അ്റൈയയിനല ൈഹുദദര 
ആരാധകരായിരുെ (pagan) അറൈികളുനട ദദരമായ Allahെ മൂെ് 
പുശ്തിമാരിൽ ഒരാളുനട ്പരാണ്). എൊൽ മുസ്്ലിിംകൾ മുഹമ്മദിനെ 



19 | P a g e  
 

പിതാരിനെ യഥാർത്ഥ ്പരായ 'Abd Allat' ഉപ്യാരിക്കുെതിെുപകരിം 
'Abdullah' എെ ്ഉപ്യാരിക്കാൻ കാരണിം ഏകദദരരിരവാസ്ിം പറഞ്ഞു 
നകാണ്്ട െടക്കുെ ഇസ്ാമിെ ്അത് അപമാെിം ആയതുനകാണ്ടാണ.് 
  
എെിക്ക് ്രണനമങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ൈാലയകാലനത്തക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ 
രിരദാിംരങ്ങൾ തരാൻ കഴിയുിം. പ്േ അതല്ല എനെ പുസ്്തകത്തിനെ 
ഉ്േരിം. മുഹമ്മദന്െ ജെെനത്തക്കുറിച്ച ്ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ 
നതളിയിക്കുരാൻ ്രണ്ട കാരയങ്ങൾ ഞാൻ പറയുെതായിരിക്കുിം.  
 
മുഹമ്മദിനെ അമ്മയ്ക്ക് മുഹമ്മദ ്അല്ലാനത ്രനറയുിം കുട്ടികൾ 
ഉണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദിനെ അമ്മ അറിഞ്ഞ ഒ്ര ഒരു പുരുഷൻ മുഹമ്മദ്നെ 
പിതാര ്മാശ്തിം ആനണങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അരർക്ക് ഇശ്തയുിം കുട്ടികൾ 
ഉണ്ടാരുക? അ്േഹിം ്െരനത്ത മരിച്ചിരുെനല്ലാ! 
 
In the Book of Imam Al Suyuti the Al Kasa’s Al-Kubra, Vol. 1, p. 132, 133, 134,135 

Muhammad’s mother said: 

 

 
I was pregnant with him, and it was the easiest one of my pregnancies. 

 

ഞാൻ അരനെ രർഭിം ധരിച്ചു. ഞാൻ രർഭിണി ആയിരുെതിൽ രച്ച ്ഏറ്റരുിം 
എളുപ്പിം ഉണ്ടായിരുെു ഒൊയിരുെു അരനെത്. 
 
ആരുിം മുഹമ്മദിനെ സ്്ഹാദരങ്ങനള പറ്റിയ സ്ിംസ്ാരിച്ചിട്ടില്ല. മുസ്ിങ്ങൾ 
പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് മുഹമ്മദ് അരനെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ അരനെങ്ങനെ സ്്ഹാദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുിം? കാരണിം 
മുഹമ്മദിനെ അമ്മ പുതുതായി കലയാണിം കഴിച്ചരളാണ്. കൂടാനത മുസ്ിമുകൾ 
പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് ഈ കലയാണിം കഴിഞ്ഞ ്കുറച്ചു മാസ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
മുഹമ്മദ്നെ അച്ഛൻ മരിക്കുകയുിം ന യ്തു. അങ്ങനെനയങ്കിൽ മുഹമ്മദിെ് 
സ്്ഹാദരന്മാർ ഉണ്ടാരാൻ ഉള്ള ഒ്ര ഒരു രഴി എെു പറയുെത,് മുഹമ്മദിനെ 
അമ്മയ്ക്ക് മറ്റു ഭർത്താനരാ, ഭർത്താക്കന്മാ്രാ ഉണ്ടായിരിക്കണിം. 
 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പല കഥകളുിം ഉണ്്ട. എൊൽ ഞാൻ ഇതിനെ 
കൂടുതൽ കുഴപ്പക്കാരൻ ആശ്രഹിക്കുെില്ല. ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ 
ഹദീസ്ുകൾ രഴി അൈ്ദുള്ള (claimed father of Muhammad)  മുഹമ്മദിനെ 
(Qathem's) അമ്മനയ രിരാഹിം കഴിച്ചിട്ടില്ല എെ ്ഞാൻ രയക്തമായി 
നതളിയിക്കാൻ ്പാരുകയാണ.് ഇെി പറയുെത ്്കൾക്കു്മ്പാൾ മുസ്ിമുകൾ 
എന്തായാലുിം പറയുിം "ഈ കാരയങ്ങനളാെുിം ഞങ്ങളുനട പുസ്്തകങ്ങളിൽ ഇല്ല" 
എെ്. അതുനകാണ്്ട നതളിരായി അറൈി രാക്കുകളുിം അതിനെ 
രയാഖയാെങ്ങളുിം ഞാൻ തരുെതായിരിക്കുിം. കൂടാനത ഇത് െിങ്ങൾ ്െരിട്ട് 
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കണ്ടു ്ൈാധയനപ്പടുത്തുെതിെ് ്രണ്ടി ശ്പരസ്്തമായ ഇസ്ാമിക് 
നരൈ്ദസ്റ്റുകളുനട ലിങ്ക ്കൂടി ഞാൻ െൽകുെതായിരിക്കുിം.  
 
The Book of Al Sirah Al-Halabia (another name of the Book of Insan Al-Ueoun Fe 

Serat Al-Ma'mun), Vol. 1, p. 128: 

 
After the death of Qathem Ibn Abd-Al-Mu'taleb (Muhammad's uncle) at the age of 

nine, three years before Muhammad was born, his father Abd-Al-Mu'taleb felt so 

sad, so when the prophet was born, he named him Qathem. 

 

മുഹമ്മദ ്ജെിക്കുെതിെുിം മൂെു രർഷിം മുമ്പ ്മുഹമ്മദ് മാമൻ (uncle) Ibn Abd-

Al-Mu'taleb ഒമ്പതാിം രയസ്സിൽ മരണനപ്പട്ടു. ഈ രിഷയത്തിൽ അരനെ അച്ഛൻ 
Abu-Al-Mu'taleb ശ്പരാ കൻ ജെിച്ച്പ്പാൾ Qathem എെ് ്പരിട്ടു. 
 
Website for hadiths from Islamic books: 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp? BID=185&CID=4&SW=فون نب-ل -ت

تق ي  SR1#ةل

 
 

Excerpt of the hadith translation: Book of Al-Tabaqat Al-Kubra, Print. 1, 1968, Vol. 1, 

p. 95, 96: 

 

Obed Allah told us that (…) it was Waraqa Ibn Naofal's sister on the road looking for 

men. As she looked, she did not like any until she saw Abduallah (Muhammad's 

father) walk by. She said to him, holding him from his clothes, “What do you think 

about my goods?” (Get what you need from me.) He said, “Not now. When I am 

back!” He went out fast and entered to Amena Bent Wahab (Muhammad's mother) 

and had sex with her. On his way back, he came to meet with Waraqa Ibn Naofal's 
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sister and said to her, “You’d still like to sleep with me!” She said, “No! When you 

walked by, before you left me, I saw a shiny face, but now you have lost that shiny 

face.” (Maybe he got tired from sex.) 

 

Waraqa Ibn Naofal-ലിനെ (രരാക്ക ഇൈ്െു നൊഫാൽ) സ്്ഹാദരി രഴിയിൽ 
തെിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പുരുഷനെ ്ൊക്കിയിരിക്കുകയായിരുെു. അൈ്ദുള്ളനയ 
(മുഹമ്മദിനെ പിതാരിനെ) കണ്ടുമുട്ടുെത ്രനര അരൾക്ക് മറ്റാനരയുിം 
ഇഷ്ടനപ്പട്ടിരുെില്ല.അരൾ അരനെ രസ്്ശ്തങ്ങൾ പിടിക്കുകയുിം അരളുമായി 
രയിക്കുരാൻ ആരരയനപ്പടുകയുിം ന യ്തു. എൊൽ അരൻ പറഞ്ഞു, 
ഇ്പ്പാൾ ്രണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു രരു്മ്പാൾ ആകാിം എെ്. അരൻ അരിനട 
െിെ് നപനട്ടെ ്്പായി. Amena Bent Wahabനെ (മുഹമ്മദിനെ അമ്മ) 
അടുനത്തത്തി അരളുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുകയുിം ന യ്തു. 
തിരിച്ചു രരുെ രഴി അരൻ രീണ്ടുിം Waraqa Ibn Naofal-ലിനെ സ്്ഹാദരിനയ 
കണ്ടു. അരൻ അര്ളാട് "െീ ഇ്പ്പാൾ എനെ കൂനട രയിക്കുരാൻ 
ആശ്രഹിക്കുെു്ര" എെ ്് ാദിച്ചു. എൊൽ അരൾ പറഞ്ഞു െീ അ്ങ്ങാട്ട് 
്പായ്പ്പാൾ െിനെ മുഖത്തുണ്ടായിരുെു ശ്പസ്രിപ്പ് തിരിച്ചുരെ്പ്പാൾ അത് 
െിനെ മുഖത്ത ്കാണുെില്ല. ( ില്പ്പാൾ Sex-െ് ്രഷിം തളർെത് 
നകാണ്ടായിരിക്കുിം). 
 
We can find the same story in the book entitled, Alsyrah Al-Nbwyah 

Le-Ibn-Hisham (Arabic), Printing 2.02, Vol. 1, p. 292, Author: Ibn Hisham Al-

’Ansaary/’Abd Allah bin Yusuf: 

 
 

ഒരു സ്്ശ്തീ മുഹമ്മദിനെ പിതാരുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ (Nukah) 
ഏർനപ്പടാൻ ആരരയനപ്പടുെതിെ് ഹദീസ്് translation: 

 

Ibn Ishaq said: “Then Abd-Al-Mu'taleb (Muhammad’s Grandfather) left, and he took 

with him Abduallah, at the same time they passed by a woman, she is from the 

family of Assad son of 'Uza son of 'Qusai son of Dogs (dogs was the name of 

Muhammad’s early grandfather) son of Murah son of Ka'eb son of Lu'e son of Galeb 

son of Faher.” She said when she saw his face: “Where are you going Abduallah?” 

He said, “With my father,” then she said, “I will give you the same number of camels 
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as was offered in the day of Sacrifice (100 camels) if you sleep with me.” He said, “I 

cannot now, I am with my father. I cannot leave him.” 

 

ഈ കഥ രായിക്കു്മ്പാൾ െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്ആ 
കാലഘട്ടത്തിനല സ്്ശ്തീകൾ, സ്ർര സ്വാതശ്ന്തയരുിം 
അെുഭരിച്ചിരുെരരാനണൊണ.് അരർ അരർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളരരുമായി 
കിടക്കുകയുിം ദലിംരികൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുകയുിം ന യ്തിരുെു. ഇരിനട 
െിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുിം മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്Waraqa Ibn Naofal നെ 
സ്്ഹാദരിയുനട കൂനട ആദയിം കിടക്കാൻ രിസ്മ്മതിച്ചു. പിെീട് മുഹമ്മദിനെ 
അമ്മനയ കണ്ടു (അരളുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പട്ടതിെ് ്രഷിം) 
തിരിച്ചു രരുിം രഴി അരളുമായി രയിക്കാിം എെ ്പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുരെ്പ്പാൾ, 
അരൾ (Waraqa Ibn Naofal നെ സ്്ഹാദരി) അരളുനട മെസ്സു മാറ്റി. 
അനതന്തുനകാണ്്ട? 
 
ആ കാലത്ത ്രിരാഹിം എെ രാക്കി്െ, ഒരു അർത്ഥരുിം ഇല്ല എെ ്ഇതിൽ 
െിെുിം െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാിം. ഞാെിരിനട കാണിച്ചതുിം നതളിയിച്ചതുിം ്പാനല 
മുഹമ്മദിനെ പിതാര,് ഇത്തരിം തുറെ ദലിംരിക ൈന്ധങ്ങളിൽ ഏർനപ്പടുെ 
ഒരു രയക്തിയായിരുെു. അങ്ങനെനയങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ജെെത്തിെ് മുമ്പ ്Waraqa 

Ibn Naofal-ലുിം മുഹമ്മദിനെ അമ്മയുിം തമ്മിലുള്ള ൈന്ധിം എന്തായിരിക്കുിം? 
മുഹമ്മദിനെ യഥാർത്ഥ പിതാര ്Waraqa Ibn Naofal ആനണങ്കിലുിം ഇരിനട 
അത്ഭുതനപ്പടാനൊെുമില്ല. ഒരു കാരണരുമില്ലാനത ആണ് ഈ കഥ ഇരിനട 
നകാടുത്തിരിക്കുെനതെ ്ഞാൻ കരുതുെില്ല.ആ കാലത്ത ്അറൈികൾ, 
അരരുനട ആരരയങ്ങൾ ്െടാൻ അരരുനട സ്്ഹാദരിമാനര്യാ 
നപൺമക്കനള്യാ ദാെിം നകാടുക്കുമായിരുെു.  ില്പ്പാൾ Waraqa Ibn Naofal-

െ് ആമിെ ഏറ്റരുിം ഇഷ്ടനപ്പട്ടരൾ ആയതിൊൽ, അൈ്ദുള്ള (മുഹമ്മദിനെ 
പിതാര)്, ആമിെയുനട (മുഹമ്മദിനെ മാതാര)് അടുത്ത ്പാകാതിരിക്കാൻ, 
അൈ്ദുള്ളനയ തടയാൻ ആയിരിക്കുിം Waraqa Ibn Naofal അരനെ 
സ്്ഹാദരിനയ അൈ്ദുള്ളയുനട അടു്ത്തക്ക് അയച്ചത്. ഒരുപ്േ ആ ദൗതയിം 
രിജയിച്ചിരുനെങ്കിൽ, ആമിെനയ രിട്ട് അൈ്ദുള്ള Waraqa-യുനട 
സ്്ഹാദരിയുനട കൂനട ്പാകുമായിരുെു.  
 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുെ ഹദീസ്ിനെ അ്ത ്പജിനെ ഇെി പറയുെത് 
കാണാിം.  
 
Fatima Bint Mur was among the most beautiful women and most noble with honor. 

She read books and was educated! All the young men of the Qurish tribes talked 

about her. The story says that she saw the light of prophet-hood in his face! She 

offered Muhammad's father to sleep with her for the payment of one hundred 

camels!! 

 

എല്ലാരരുിം ൈഹുമാെിക്കുെരളുിം സ്ുരരിയുിം ആയിരുെു ഫാത്തിമ (Fatima 

Bint Mur). അരൾ ധാരാളിം പുസ്്തകിം രായിക്കുെരളുിം അറിരുള്ളരളുിം 
ആയിരുെു. ഖു്റഷി (Qureshi) ്രാശ്തത്തിനല എല്ലാ ന റുപ്പക്കാരുിം 
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അരനളക്കുറിച്ച ്സ്ിംസ്ാരിക്കുമായിരുെു. മുഹമ്മദിനെ പിതാരിനെ മുഖത്ത ്
ശ്പരാ കനെ ശ്പകാരിം അരൾ കണ്ടിരുെു. മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്അരളുമായി 
രയിക്കുരാൻ സ്മ്മതിച്ചാൽ, 100 ഒട്ടകങ്ങനള െൽകാനമെ് അരൾ 
പറഞ്ഞിരുെു.  

 
 
താെുമായി ദലിംരികൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുെതിെ്, സ്്ശ്തീകൾ പണിം 
െൽകിയിരുനെങ്കിൽ, മുഹമ്മദിനെ പിതാരിനെ മാെയത എശ്തമാശ്തമാനണെ ്
ഊഹിക്കാമ്ല്ലാ. ഞാെിരിനട, മുഹമ്മദിനെ പിതാരിനെ സ്ൗരരയനത്തക്കുറിച്ചല്ല 
പറയുെത.് ഞാൻ ഇരിനട ഉ്േരിച്ചത് ഒരിക്കലുിം ഒരു മാെയൊയ പുരുഷൻ ഒരു 
സ്്ശ്തീയിൽ െിെുിം മനറ്റാരു സ്്ശ്തീയി്ലക്ക് ഇങ്ങനെ  ാടി കളിക്കുക്യാ, 
പണത്തിെു്രണ്ടി രയഭി ാരത്തിെ് അെുരദിക്കുകനയാ ന യ്യില്ല. ഇത ്ഇെ ്
ആയിരുനെങ്കിൽ ഇയാനള ഒരു പുരുഷ്രരയ (Gigolo) ആയി മാശ്ത്മ െമ്മൾ 
കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. 
 

ഞാൻ ഈ കഥകനളാനക്ക പറയാൻ കാരണിം ഖു്റഷ് ്പാലുള്ള അറൈ് 
്രാശ്തങ്ങളുനട ദിെ രയകളുിം ആ ാരങ്ങളുിം െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാക്കി 
തരുെതിെ് ്രണ്ടിയാണ്. കുലീെമായ ഒരു കുടുിംൈമാണ ്മുഹമ്മദിനെത് എെ ്
മുസ്ിിംകൾ പറയു്മ്പാൾ അതിനെ സ്തയാരസ്ഥ ഇതാണ്. മുഹമ്മദിനെ 
കുടുിംൈക്കാർ ഇനതല്ലാിം ന യ്തിട്ടുണ്്ട എെ ്മാശ്തമല്ല, അരനയല്ലാിം 
ജീരിച്ചതുിം, മരിച്ചതുിം എല്ലാിം രിശ്രഹാരാധകർ ആയിട്ടാണ്. ഖുർആെിൽ 
അല്ലാഹു രിശ്രഹാരാധകനര രൃത്തിനകട്ടരർ (Filthy) എൊണ ്രിളിക്കുെത.്  
 
Qur'an 9:28 

“O ye who believe! Truly the Pagans are unclean; so let them not, after this year of 

theirs, approach the Sacred Mosque. And if ye fear poverty, soon will Allah enrich 

you, if He wills, out of His bounty, for Allah is All-knowing, All-wise.” 

 

ഖുർആൻ 9:28 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, ൈഹുദദരരിരവാസ്ികൾ അരുദ്ധർ തനെയാകുെു. 
അതിൊൽ അരർ ഈ നകാല്ലത്തിെ് ്രഷിം മസ്്ജിദുല് ഹറാമിനെ 
സ്മീപിക്കരുത.് (അരരുനട അഭാരത്താല്) ദാരിശ്ദയിം ്െരിടുനമെ് 
െിങ്ങൾ ഭയനപ്പടുകയാനണങ്കിൽ അല്ലാഹു അരനെ അെുശ്രഹത്താൽ അരൻ 
ഉ്േരിക്കുെ പേിം െിങ്ങള്ക്ക ്ഐരവരയിം രരുത്തുെതാണ.് തീര്ച്ചയായുിം 
അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം യുക്തിമാെുമാണ.് 
 
(Translation of Yusuf Ali). In the Book of Al-Rahi'q Ma'khtom, p. 45, his uncle 'Hamza 

was sharing the same breast feeding women (two women breastfed 'Hamza). Later 

on, both same women breastfed Muhammad. The names of the two women were 

Thaubia and 'Halima Al-Sadia. 
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Translation: 

And his uncle 'Hamza was a person who was breastfed from the family of Bany 

Sa'ed son of Baker, and his mother ('Hamza’s mother), breastfed Muhammad while 

he was being suckled by 'Halima, therefore 'Hamza was breastfed and shared by 

both women who were also suckled by Muhammad.. 

 

മുഹമ്മദിനെ അമ്മാരൻ ഹിംസ്നയ, രണ്ടു സ്്ശ്തീകളാണ് മുലയൂട്ടുെത്. പിെീട് 
അ്ത സ്്ശ്തീകൾ മുഹമ്മദിനെയുിം മുലയൂട്ടിയിരുെു. Thaubia-യ ും 'Halima Al-

Sadia- യുിം ആയിരുെു ആ രണ്്ട സ്്ശ്തീകൾ. ഹിംസ്നയ മുലയൂട്ടിയിരുെത് Bany 

Sa'ed-നെ (Son of Baker) കുടുിംൈത്തിൽ െിൊണ്. ഹിംസ്യുനട അമ്മയുിം 
ഹിംസ്നയ മുലയൂട്ടിയിരുെു. Halima മുഹമ്മദിനെ മുലയൂട്ടുെ സ്മയത്ത ്തനെ 
ഹിംസ്യുനട അമ്മയുിം മുഹമ്മദിനെ മുലയൂട്ടിയിരുെു. അതായത ്ഹിംസ്നയ 
മുലയൂട്ടിയ രണ്്ട സ്്ശ്തീകളുിം, മുഹമ്മദിനെയുിം മുലയൂട്ടിയ ഉണ്്ട. 
 
മുഹമ്മദിനെ ജീരിതനത്ത കുറിച്ച് ഒരു ന റിയ ആമുഖത്തിെ് ്രഷിം ഒരു 
രയക്തി എെ െിലയിൽ, അനല്ലങ്കിൽ ഒരു മെുഷയൻ എെ െിലയിൽ, മുഹമ്മദ ്
ആരായിരുെു എെ ്അറി്യണ്ടതുണ്ട്. മുഹമ്മദിനെ അെുഭരങ്ങൾ 
െമ്മളറിയണിം. തനെ കയ്യിൽ സ്മ്പത്ത ്ഉണ്ടാരുെതിെു മുൻപ ്രനരയുള്ള 
മുഹമ്മദിനെ ജീരിതിം രളനര ദുഷക്രമായിരുെു. 
 
ഇെി ആദയിം പറഞ്ഞ കഥയിനല Waraqa-യുനട സ്്ഹാദരി Qatilah Bin Naofalനെ 
കഥ ഒെുകൂടി ്ൊക്കാിം. ആമിെയുമായി 
ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പടാതിരിക്കാൻ Waraqa-യുനട സ്്ഹാദരി (Qatilah), 
അരനളത്തനെ അൈ്ദുല്ലക്ക ്സ്മർപ്പിക്കുെു. പ്േ അൈ്ദുള്ള (മുഹമ്മദിനെ 
അച്ഛൻ) അരിനടെിെ് കടെുകളഞ്ഞു. പിെീട ്തിരിച്ചു രെ്പ്പാൾ Waraqa-

യുനട സ്്ഹാദരിക്ക് അരനെ ്രണ്ടായിരുെു. ഈ പറഞ്ഞ കഥയുിം, മ്റ്റ 
കഥയുമായി ൈന്ധിപ്പിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ ജീരിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തുിം ഈ 
Waraqa-നയ കാണാൻ കഴിയുിം.  
 
In the same book (Book of Al-Tabaqat Al-Kubra, Print. 1, 1968, Vol. 1, p. 95), it says 

that Muhammad: 
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Abd Al-Mu'taleb Ibn Hashem and his son Abd-Allah married on the same day, so 

Halah daughter of Waheb gave birth to 'Hamza, who became Muhammad's uncle 

and his brother by breast feeding (Muslims believe that if two suckle from the same 

woman, they become brothers), and we had been told by Ibn Ishaq that when the 

father of Muhammad married Amena (Muhammad’s mother) he stayed with her 

three nights, as was the tradition at that time. 

 

മുഹമ്മദിനെ മുത്തശ്ശെുിം (Abd Al-Mu'taleb Ibn Hashem) മുഹമ്മദിനെ അച്ഛെുിം 
(Abdullah) ഒരു ദിരസ്മാണ് രിരാഹിം കഴിക്കുെത.് അങ്ങനെ Waheb-യുനട 
പുശ്തി Halah, ഹിംസ്ക്ക് ജന്മിം െൽകി. ഹിംസ് മുഹമ്മദിനെ അമ്മാരെുിം മുലകുടി 
സ്്ഹാദരെുിം ആയിരുെു. (മുസ്ിിം രിരവാസ്മെുസ്രിച്ച് ഒരു സ്്ശ്തീ രണ്ടു്പനര 
മുലയൂട്ടിയാൽ അരർ സ്്ഹാദരങ്ങൾ ആകുിം). Ibn Ishaq പറയുെതെുസ്രിച്ച് 
മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ (അൈ്ദുല്ല) മുഹമ്മദിനെ അമ്മനയ (ആമിെ) രിരാഹിം 
കഴിച്ച്പ്പാൾ അരരുനട ആ ാരമെുസ്രിച്ച് മൂെുദിരസ്ിം അരളുമായി തങ്ങി. 
 
അ്ത ്പജിൽ തനെ െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുിം മുഹമ്മദ ്അച്ഛെുിം 
മുത്തച്ഛെുിം രിരാഹിം കഴിച്ചത ്(had sex) സ്്ഹാദരിമാരായ Amena-യുിം Halah-

നെയുിം ആണ്. Technically പറയുകയാനണങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ അമ്മായിയുിം 
(Aunty) മുത്തശ്ശിയുിം (Grandmother) ഒരാൾ തനെയാണ് (Halah). അതിെു്രഷിം 
Halah, ഹിംസ്ക്ക് ജന്മിം െൽകി. അതിെു്രഷിം മുഹമ്മദിനെയുിം ഹിംസ്നയയുിം 
മുലയൂട്ടിയതുിം ഈ Halah തനെയാണ്. അങ്ങനെ ഹിംസ് മുഹമ്മദിനെ 
അമ്മാരൻ മാശ്തമല്ല, മുലയൂട്ടൽ സ്്ഹാദരെുമായി. പ്േ ഇത് ഒ്രസ്മയിം 
അല്ല െടെത്. അതുകൂടാനത മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ മുഹമ്മദിനെ അമ്മയുമായി 
നരറുിം മൂെ് ദിരസ്ിം മാശ്ത്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുിം ഭാരയയുനട രീട്ടിൽ. അരൾ 
അരനെ ഭാരയയാനണങ്കിൽ, എന്തുനകാണ്്ട കലയാണിം കഴിച്ച അരനെ രീട്ടിൽ 
അരനള നകാണ്ടു്പായില്ല. അതായത് മുഹമ്മദിനെ അമ്മ, മുഹമ്മദിനെ 
അച്ഛനെ രീട്ടിൽ ഒരിക്കലുിം ്പായിട്ടില്ല. 
 
In the Book of Ibn Kathir, Vol. 1, p. 255, Ibn Hisham said that Muhammad was 14 or 

15 years old when the battle of Al-Fajar had begun. 

 

ഹിഷാിം പറഞ്ഞു, Al-Fajar യുദ്ധിം തുടങ്ങിയ സ്മയത്ത് മുഹമ്മദിെ് 14 ഓ 15 ഓ 
രയസ്സായിരുെു. 
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We find the same story from the Book Al-Sira Al-Naboiah, by Dr. Muhammad Ahmed 

Mahmoud Hasabalah (this is his entire name) and Dr. Muhammad AbduAlqader Al-

'Khateb. Both are professors of Islamic history and civilization in Al Azhar University 

(the highest university accepted by Osama bin Laden, Al-Zawahiri and Muslims). 

 

ഇരർ രണ്ടുിം ഈ പുസ്്തകത്തിൽ പറയുെത ്ഹിംസ്യുനട അച്ഛെുിം 
മുഹമ്മദിനെ മുത്തശ്ശെുിം ആയ Abd-Al-Mu'taleb മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ 12 

രർഷത്തിെു്രഷമാണ് Al Fajar യുദ്ധിം ആരിംഭിക്കുെത ്അ്പ്പാൾ ഹിംസ്യുനട 
ശ്പായിം 22 രയസ്സായിരുെു. 
 
ഇ്ത പുസ്്തകത്തിൽ തനെ ഈ രണ്്ട ഇസ്ാമിക പണ്ഡിതന്മാനരയുിം 
സ്മ്മതിക്കുെുണ്ട് Al Fajar യുദ്ധിം തുടങ്ങിയ്പ്പാൾ മുഹമ്മദിനെ ശ്പായിം 15 
രയസ്് ആയിരുെു എെ.് എെിക്കറിയാിം മുസ്ിമുകൾ ഇനതാെുിം രിരവസ്ിക്കില്ല 
എെ് അതുനകാണ്്ട, താനഴ ഞാൻ ഇതിനെ link നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട. 99% 
മുസ്ിമുകളുിം ഇനതാെുിം രായിച്ചിട്ടില്ല. പിനെ എങ്ങനെ അരർക്ക് ഇനതല്ലാിം 
അറിയാൻ കഴിയുിം. 
 
Visit this link and see for yourself: 

http://www.alsiraj.net/sira/html page08.html , فال رح راج  ب

 

ഇസ്ാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് Al Fajar യുദ്ധത്തിനെ 
സ്മയത്ത്, ഹിംസ്ക്ക 22 രയസ്സുിം മുഹമ്മദിെ് 15 രയസ്സുിം ആനണങ്കിൽ 
അതിനെ അർത്ഥിം ഹിംസ് മുഹമ്മദി്െക്കാൾ 7 രയസ്ിെ് മൂത്തതാനണെ്ല്ല? 
പ്േ ്െരനത്ത െമ്മൾ കണ്ടു, ഹിംസ് ജെിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ മരിച്ച 
രർഷമാണ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ അതിനെ അർത്ഥിം മുഹമ്മദ് ജെിച്ചത്, 
മുഹമ്മദ ്അച്ഛൻ മരിച്ച് ഏഴ ്രർഷത്തിെ് ്രഷമാനണെ്ല്ല? 
 

 
 

The Book of Sira Ibn Kathir, Vol. 1, p. 263 says: 

 

http://www.alsiraj.net/sira/html%20page08.html
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When Muhammad wanted to marry Khadija, he told his uncle about her and 'Hamza 

went to Khadija and asked for her hand for Muhammad. 

 

മുഹമ്മദ ്ഖദീജനയ രിരാഹിം കഴിക്കാൻ ആശ്രഹിച്ച്പ്പാൾ, അരൻ അത് 
അരനെ അമ്മാരൊയ ഹിംസ്്യാട ്പറയുകയുിം, ഹിംസ് ഖദീജയുനട 
ദകപിടിച്ചു നകാടുക്കുെതിെു്രണ്ടി അര്ളാട ്അത് സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം 
ന യ്തു. 

 
 

അറൈ് സ്ിംസ്്കാരിം അെുസ്രിച്ച് (ഈ പുസ്്തകിം എഴുതിയ ഞാെുിം ഒരു 
അറൈിയാണ്) െമ്മൾ ഒരിക്കലുിം െമ്മളുനട അ്ത ശ്പായമുള്ള ഒരു രയക്തിനയ 
രിരാഹാ്ലാ െക്ക് രിടാറില്ല. അത് ആരുിം അിംരീകരിക്കുകയുിം ഇല്ല. ഇരിനട 
രണ്ടു രീതിയിൽ ്ൊക്കിയാലുിം ഹിംസ് അതിെ് ്യാരയൊണ്. ഇരിനട ഹിംസ് 
മുഹമ്മദി്െക്കാൾ ശ്പായത്തിൽ മൂത്തതുിം ആണ ്കൂടാനത, ഹിംസ് മുഹമ്മദിനെ 
അമ്മാരെുിം ആണ.്  
 
Now we will find out when reading in the Book of 

 
 

Da'ert Al-Ma-Ma'aref Al-Islamyiah, Vol. 29, p. 9112 , that Muhammad was born in the 

year 570 AC and the battle of 'Ohod was in the year 625, as all Islamic books agree. 

This means that if we take the year 625 ('Ohod Battle) and substract 570 (his birth 

date) = 55 years (The age of Muhammad). In the Book of Al-Tabakat Al Kubra, Vol. 

3, p. 29/118, 

 

എല്ലാ ഇസ്്ലാമിക പുസ്്തകങ്ങളിലുിം പറയുെതു്പാനല മുഹമ്മദ ്ജെിച്ചത് 570 
AD യിലുിം, 'Ohad യുദ്ധിം െടെത ്625 AD യിലുിം ആണ.് അതായത് 'Ohad 
യുദ്ധത്തിനെ സ്മയത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ ശ്പായിം 55 (625 AD - 570 AD).  
 
'Hamza held the flag in the attack against the children of Qanika'a (the Jewish tribe 

who were all killed by Muhammad) and when he died, his age was 59. Here, 'Hamza 

was older than the prophet by 4 years. 

 

Qanika-നയ (മുഹമ്മദ് യുദ്ധിം ന യ്ത് െരിപ്പിച്ച ഒരു യഹൂദ ്രാശ്തിം) മുഹമ്മദ ്
ആശ്കമിക്കുെ സ്മയത്ത ്ഹിംസ് ആയിരുെു ്കാടി പിടിച്ചിരുെത്. ഹിംസ് 
മരിക്കു്മ്പാൾ അരനെ ശ്പായിം 59 ആയിരുെു. ഇരിനട ഹിംസ് 
മുഹമ്മദി്െക്കാൾ ൊലു രയസ്ിൊണ് മൂത്തതാണ്. (59 [age of Hamza] - 55 

[age of Muhammad = 4) 

 



28 | P a g e  
 

 
 

ഇരിനട മുസ്ീമുകൾ രീണ്ടുിം ഞാൻ കള്ളിം പറയുകയാനണെ ്പറയുിം. എൊൽ 
ധാരാളിം ഇസ്ാമിക പുസ്ത്കങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയുിം. ഉദാഹരണത്തിെ്: 

 
 

അ്പ്പാൾ ഹിംസ് മുഹമ്മദി്െക്കാൾ ൊലു രയസ്ിെ് മൂത്തതാണ് ആനണങ്കിൽ 
എങ്ങനെയാണ് ഒ്ര സ്്ശ്തീകൾ, ഇരനര രണ്ടു്പനരയുിം മുലയൂട്ടിയത്? ഉത്തരിം 
ഇതാണ്, ഈ ഹദീസ്ുകൾ രരിയാണ്. മറ്റു ഹദീസ്ുകളുിം ഇത് രരിനരക്കുെുണ്ട.് 
അരർ ഇരനര രണ്ടു്പനരയുിം മുലയൂട്ടിയത് രണ്്ട രയതയസ്്ത സ്മയങ്ങളിൽ 
ആണ്.  
 
Al-Mustadark Fe Al-Sahih, Vol. 3, p. 212, Hadith 4873: 

 
 

ഹിംസ്ക്ക് Abu-'Ali എെുിം 'Emarah എെുിം രണ്ടു ്പരുകൾ ഉണ്ടായിരുെു. 
ഇസ്ാിം തുടങ്ങി ആറു രർഷത്തിെു ്രഷമാണ ്ഹിംസ് ഒരു മുസ്ിിം ആകുെത.് 
'Ohod യുദ്ധത്തിൽ Shoual മാസ്ിം (Islamic calendar) രെിയാഴ്  ഏഴാിം 
തീയതിയാണ് ഹിംസ് മരിക്കുെത.്  
 
Book of Al-Tabaqat Al-Kubra, print. 1, 1968, Vol. 3, p. 103: 

 
 

“'Hamza, may Allah have mercy on him, was killed by a man named Wahshy, he 

was fifty nine years old and four years older than the prophet.” 

 

Wahshy എെ ്്പരുള്ള ഒരു രയക്തിയാണ ്ഹിംസ്നയ നകാല്ലുെത.് മരിക്കുെ 
സ്മയത്ത് ഹിംസ്ക്ക 49 രയസ്സായിരുെു. ശ്പരാ ക ്െക്കാൾ ൊല് രയസ്സ് 
കൂടുതൽ. 
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ഈ കഥകളിൽ െിനെല്ലാിം െമുക്ക ്എന്ത ്മെസ്ിലാക്കാിം? 
മുഹമ്മദിനെ മുത്തശ്ശെുിം അച്ഛെുിം സ്്ഹാദരിമാരായ സ്്ശ്തീകളുനട കൂനട 
ഒ്രസ്മയിം രയിക്കുകയുിം, കുറച്ചു ദിരസ്ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്
ആമിെനയ രിട്ടു്പായി (ദിരസ്ങ്ങൾ ആയാലുിം മാസ്ങ്ങൾ ആയാലുിം കാരയിം 
ഒെ് തനെ) എങ്കിൽ, 
 

1. ഒ്ര ദിരസ്മാണ ്മുഹമ്മദിനെ മുത്തശ്ശെുിം അച്ഛെുിം ആ 
സ്്ഹാദരിമാരുിം ആയി രയിച്ചത.്  

2. മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ മരിച്ച അ്ത സ്മയത്താണ് മുഹമ്മദിനെ 
മുത്തശ്ശെ് ഹിംസ് ജെിക്കുെത.് 

3. ഹിംസ് മുഹമ്മദി്െക്കാൾ ശ്പായത്തിൽ മൂത്തതാണ്. (മുസ്്ലിിം 
പണ്ഡിതരിൽ  ിലർ ഈ ശ്പായ രയതയാസ്ിം ൊലു രർഷിം ആനണെുിം, 
മറ്റു ിലർ ഏഴ ്രർഷിം ആനണെ ്പറയുെുണ്ട)്.  

4. ഹിംസ് 59 ആിം രയസ്സിൽ Ohad യുദ്ധത്തിൽ നകാല്ലനപ്പട്ട്പ്പാൾ 
മുഹമ്മദിനെ ശ്പായിം 55 ആയിരുെു. 

5. അതുനകാണ്്ട മുഹമ്മദ് അൈ്ദുല്ലയുനട മകൻ ആകാൻ രഴിയില്ല.  
as we see in Ibn Kathir's book of Al-Bidayah & Al-Nihayiah, Vol. 2, p. 316. At the 

end, a tribe of Banu Nader came asking for Muhammad, when he was a child, 

claiming that he was their child. It's so clear that he does not have a father. 

 

ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയായിരുെ്പ്പാൾ Banu Nader ്രാശ്തിം, അരൻ 
അരരുനട കുട്ടിയാനണെ ്അരകാരനപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. ഇതിൽെിനെല്ലാിം 
രയക്തമാകുെത ്മുഹമ്മദിനെ യഥാർത്ഥ പിതാര ്ആനരെ് ആർക്കുിം 
അറിയില്ല എൊണ്. 

 
ഈ നപാരുത്ത്ക്കട ്മറക്കുെതിെ് ്രണ്ടി ഒരു സ്്ശ്തീക്ക് ്രണനമങ്കിൽ 
ധാരാളിം രർഷിം രനര രർഭിണിയായിരിക്കാൻ കഴിയുിം എെ ്മുഹമ്മദ ്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. ഇങ്ങനെ ഒരു രിരവാസ്ിം അരരുനട ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുെത് 
നകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദിനെ മുത്തര്രൻ, മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ (അൈ്ദുള്ള) 
മരിച്ച രർഷങ്ങൾക്ക് ്രഷിം ജെിച്ച മുഹമ്മദ,് തനെ ്പരകുട്ടിയാനണെ് 
രിരവസ്ിച്ചത്.  
 
മുഹമ്മദ ്ഒരു ദത്ത ്പുശ്തൻ ആണ.് 
 
മുഹമ്മദിനെ രിംരപരമ്പരനയ കുറിച്ചുള്ള ഈ അ്െവഷണിം 
അരസ്ാെിപ്പിക്കുരാൻ Sahih Al-Bukhari, Book 40, Hadith 563 രായിക്കണിം. 
മുഹമ്മദ ്സ്വന്തിം കുടുിംൈത്തിൽ ഒരു അടിമനയ ്പാനലയാണ് കഴിഞ്ഞിരുെത് 
എെ് നതളിയിക്കുെ ഒരു ശ്പധാെ ഹദീസ്ാണിത.്  
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As I saw that unpleasant view, I went to the messenger of Allah and told him the 

story. The prophet came out in the companion of Zaid bin Harith, who was with him 

afterwards, and I too went in the company of them. The messenger went to 'Hamza 

(Muhammad's uncle) and spoke roughly to him. 'Hamza looked up at the messenger 

and said, “Are you not more than the slave of my forefathers?” The messenger 

withdrew himself and left. This incident occurred before the banning of drinking. 

(Sahih Al-Bukhari, Book 40, Hadith 563). 

 

1. ഇത് സ്തയിം അനല്ലങ്കിൽ എന്തിെ് മുഹമ്മദിനെ അമ്മാരൻ (ഹിംസ്) 
ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളിം പറയണിം? 

2. ഒെുിം പറയാനത എന്തുനകാണ്ടാണ ്അതിെു്രഷിം മുഹമ്മദ ്അരിനട 
െിെ് ്പായത?് 

3. അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദിെ് തിരിച്ച് ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത 
രീതിയിൽ ആയിരുെു ഹിംസ്യുനട രാക്കുകൾ എൊണ്. 

4. കൂടുതൽ സ്ിംസ്ാരിച്ചാൽ ആരുിം അറിയരുനതെ് മുഹമ്മദ ്
ആശ്രഹിക്കുെ കാരയങ്ങൾ, ഹിംസ്യുനട രായിൽ െിെ് രീഴുനമെ് 
മുഹമ്മദിെ് മെസ്സിലായി. 

5. മുഹമ്മദിനെ അമ്മാരൊയ ഹിംസ് ഇങ്ങനെ ശ്പതികരിക്കുനമെ് മുഹമ്മദ് 
ഒരിക്കലുിം രി ാരിച്ചിരുെില്ല എെത് രയക്തമാണ്. 

6. ഇനതല്ലാിം സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത ്ഒരു കാരയമാണ് മുഹമ്മദ്, സ്വന്തിം 
പിതാരാനരെ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു രയക്തിയാണ്. 

7. ആ കുടുിംൈിം മുഹമ്മദിെ് ദനത്തടുത്ത്പ്പാൾ അരെ് Qathem എെ ്
്പരിട്ടു (ഈ ്പര ്ആയിടയ്ക്ക് ആ കുടുിംൈത്തിൽ െിെ് മരിച്ച ഒരു 
രയക്തിയുനട ്പരായിരുെു.). 
 

ആരാണ ്മുഹമ്മദി്ൊട ്അരൻ ഒരു ശ്പരാ കൻ ആനണെ ്പറഞ്ഞത?്  
 
ഖുർആൻ 96:1ൽ ദദരത്തിൽ െിെ് ജിശ്ൈീൽ മാലാഖ അയച്ചുനകാടുത്ത 
ആദയനത്ത രാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുെു. ജിൈ്രീൽ പറഞ്ഞു "രായിക്കുക" 
മുഹമ്മദിനെ മറുപടി - "എന്തു രായിക്കാൻ" മുസ്ല്ിിംകൾ പറയുെത ്മുഹമ്മദ ്
പറഞ്ഞ മറുപടി "എെിക്ക ്രായിക്കാൻ അറിയില്ല" എൊണ്.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 1, Hadith 3, states the following (see also Qur'an 96:1-3): 

 

The angel came to me and said to me, “Iqra'a” (read). I said to him, “I cannot read.” 

He squeezed me and he said again, “Read.” I said, “I cannot read.” And then he 

squeezed me again, and he said, “Read.” I said, “I cannot read.” Then he squeezed 

me for the third time and said, “Read by the name of your lord.” 

 

ഈ കഥയ്ക്ക ്ഒരു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥരുിം ഇരിനടയില്ല. െമുക്ക് ഇനതാെുിം 
്ൊക്കാിം. മാലാഖ പറഞ്ഞു "രായിക്കുക" ആദയിം ഇത് പറയുെതിെുമുമ്പ് 
രായിക്കുരാൻ ഒരു പുസ്്തക്മാ ്പപ്പ്റാ നകാടുക്ക്ണ്ട? ഈ അൈദ്ധിം 
മറയിക്കുരാൻ മുസ്ീമുകൾ പറയുെ െയായിം ഇരിനട ഉ്േരിക്കുെത ്
'ആരർത്തിച്ചു പറയുക' (recite) എൊണ്. ഇെി അരിനട recite (ആരർത്തിച്ചു 
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പറയുക) എൊണ് ഉ്േരിക്കുെനതങ്കിൽ, ഇത് ് ാദിക്കു്മ്പാൾ മുഹമ്മദ ്
പറ്യണ്ടിയിരുെ മറുപടി "എെിക്ക് recite (ആരർത്തിച്ച ്പറയാൻ) അറിയില്ല 
എെ്ല്ല. അഞ്ചു രയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുനട അടുത്ത ്ഒരു കാരയിം പറഞ്ഞു 
നകാടുത്താൽ അത് ആരർത്തിച്ചു പറയാൻ അരെ് പറ്റുിം. അതുനകാണ്്ട 
അരിനട എന്തായാലുിം ഉ്േരിക്കുെത് 'recite' എെല്ല 'read' (രായിക്കുക) എെ ്
തനെയാണ.് Iqra'a എെ അറൈി രാക്ക ്ആണ ്ഇരിനട 
ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത.് അതിനെ അർത്ഥിം 'read' (രായിക്കുക) എൊണ്. 
തുടക്കിം മുത്ല ഇസ്ാിം നതറ്റാനണെ് നതളിയിക്കുെ പല കാരയങ്ങളിൽ ഒെ ്
മാശ്തമാണ ്ഇത്.  
 

1. മുഹമ്മദ ്െിരേരെുിം രായിക്കാെറിയാത്തരെുിം ആനണങ്കിൽ 
എന്തിൊണ് ആ മാലാഖ രായിക്കുരാൻ ആരരയനപ്പട്ടത?് 

2. ദദരിം െിരേരൊയ ഒരു രയക്തി്യാട് രായിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചൽ 
ദദരത്തിനെ അൽഭുതത്താൽ അരൻ രായി്ക്കണ്ടത്ല്ല?  
 

ഇതിനെ കൂടുതൽ രിരരിക്കാൻ െമുക്ക് ്യരുരിനെ കാരയനമടുക്കാിം. ഇ്ത 
സ്ിംഭരിം, ്യരു ന യ്തിരുനെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമായിരുെു എെ ്
െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. ്യരു അന്ധൊയ രയക്തി്യാട് പറഞ്ഞു, "കാണുക" 
അന്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞു "എെിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല". ്യരു രീണ്ടുിം 
അര്ൊട് പറഞ്ഞു, "കാണുക". രീണ്ടുിം ആ അന്ധൻ പറഞ്ഞു, "എെിക്ക് 
കാണാൻ കഴിയില്ല". രീണ്ടുിം മൂൊമനത്ത ശ്പാരരയരുിം ്യരു പറഞ്ഞു 
"കാണുക". രീണ്ടുിം ആ അന്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, "എെിക്ക് കാണാൻ 
കഴിയില്ല".  
 
ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുനെങ്കിൽ ഇനതാരു രലിയ തമാരയാ്യനെ. മൂെ് 
ശ്പാരരയിം പറഞ്ഞിട്ടുിം ഒെുിം മാറിയിനല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുെത ്എന്തിൊണ്. 
ഇശ്തയുിം കഴിഞ്ഞിട്ടുിം മുഹമ്മദിെ് ഒെുിം രായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.  
 

1. ഇരിനട മാലാഖ പറഞ്ഞതിനെ അർത്ഥിം "ആരർത്തിക്കുക" 
എൊനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് രായിക്കുക എെ അർത്ഥിം രരുെ "Iqra'a" 
എെ അറൈ് രാക്ക് ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത.് രീണ്ടുിം ഓർമ്മി്ക്കണ്ട ഒരു 
കാരയിം ഇരിനട മാലാഖനയാട ്അല്ലാഹുരാണ് "Iqra'a" എെ രാക്ക ്
ഉപ്യാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത.് തുടക്കത്തിൽ തനെ നതറ്റായ ഒരു 
രാക്കുപ്യാരിച്ച ്മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു ആരയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി 
(Confusion).  

2. മാലാഖ മുഹമ്മദിനെ നഞക്കുെതിെ (നകട്ടിപിടിക്കുെതിനെ){Squeeze} 

പുറകിനല രഹസ്യനമന്താണ് ? ഈ ശ്പരർത്തി മുഹമ്മദിെ് മാലാഖ 
പറയുെത ്എനന്തങ്കിലുിം മെസ്സിലാക്കിനക്കാടുനത്താ? ഒരിക്കലുമില്ല! 

3.  എന്തിൊണ് ഈ മൂെു ശ്പാരരയിം ഇങ്ങനെ ന യ്തത്? അനതല്ലാിം 
െമ്പറുകനള കുറിച്ചാണ്. ഇസ്ാമിനെ തുടക്കത്തിൽ തനെ ശ്തീതവത്തിനെ 
പൂർണതയുണ്ട.് ഒരിക്കൽ മാശ്തിം 'രായിക്കുക' എെ് പറയുെതിെു 
പകരിം എന്തിൊണ് മൂെുശ്പാരരയിം രായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്.  
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4. ഇസ്ാമിനല എല്ലാ കാരയത്തിലുിം 3 എെ െമ്പർ ഉണ്്ട. ഉദാഹരണത്തിെ,് 
എന്ത് ന യ്യു്മ്പാഴുിം മൂെുശ്പാരരയിം അല്ലാഹുരിനെ ്പര ്പറയാറുണ്ട.് 
രരീരിം രൃത്തിയാക്കു്മ്പാൾ ന യ്യുെ കാരയങ്ങനളല്ലാിം മൂെുശ്പാരരയിം 
ആണ ്ന യ്യുെത്. മൂക്ക ് ിന്തുെത് മൂെു ശ്പാരരയിം, ദക കഴുകുെത് 
മൂെു ശ്പാരരയിം, രരീരത്തിനല സ്വകാരയഭാരങ്ങൾ രൃത്തിയാക്കുെതുിം 
(Shaking) മൂെുശ്പാരരയിം, ഇതു്പാനല എല്ലാ കാരയങ്ങളുിം ഇസ്ാമിൽ 
മൂെുശ്പാരരയിം ആണ് ന യ്യുെത്. എന്തുനകാണ്്ട? 

5. ഈ കള്ള കഥകളിൽ ്പാലുിം ആഴത്തിൽ ഒരു നരളിപാടുണ്ട്. (കാരണിം 
ഇതിനല െല്ല കാരയങ്ങൾ മിക്കതുിം ്കാപ്പിയടിച്ചത ്യഹൂദരുനട ്താറയിൽ 
െിെുിം, ശ്കിസ്്തയാെികളുനട ദൈൈിളിൽ െിെുിം ആണ.്) 
 

യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിെ് ഈ കഥകനളല്ലാിം കിട്ടിയത് തനെ യജമാെൊയ 
Waraqa Ibn Naofal-ൽ െിൊണ്. ഇെി ആരാണ ്ഇസ്ാമിനെ യഥാർത്ഥ ശ്സ്ഷ്ടാര ്
എെറിയണനമങ്കിൽ എനെ കൂനട ഇത് രായിക്കുക.  
 
Isaiah 40:5-6:  
5 And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for 

the mouth of the LORD hath spoken it. 

 
6 The voice said, Cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the 

goodliness thereof is as the flower of the field: 

 

ഏരയ്യാ 40:5-6 
5 ദുർഘടശ്പ്ദരങ്ങൾ സ്മതലമാകുിം. കർത്തരിനെ മഹതവിം നരളിനപ്പടുിം. 
മർതയനരല്ലാരരുിം ഒരുമിച്ച ്അതു ദർരിക്കുിം. കർത്താരാണ് ഇത ്അരുൾ 
നച്ചയ്യുെത.് 
 
6 രീണ്ടുിം സ്വരമുയർെു: ഉദ്്ഘാഷിക്കുക! ഞാൽ ആരാഞ്ഞു: ഞാൽ എന്ത് ഉദ്
്ഘാഷിക്കണിം? ജഡിം തൃണിം മാശ്തിം; അതിനെ സ്ൗരരയിം രയലിനല 
പുഷ്പിം്പാനല േണികരുിം! 

 
 
ഇരിനട െിെ് രയക്തമാകുെത ്മുഹമ്മദ് കഥയിൽ ന റിയ മാറ്റിം രരുത്തി, 
ഏരയ്യാ ശ്പരാ കൻ ആക്കാെുള്ള ശ്രമമാണ.് പ്േ അരൻ കരുതിയത് 
അരനെ െല്ല ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുിം എൊയിരുെു. എൊൽ സ്തയിം 
എനന്തൊൽ അരനെ കഥ തനെ അരൻ നതറ്റാനണെ് നതളിയിച്ചു. ഈ കഥ 
തനെ നതളിയിക്കുെു അരനെ കപട ദദരത്തിെ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒെുിം 
കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എെ.് കാരണിം ്യരുരാണ ്മുഹമ്മദി്ൊട ്രായിക്കുക 
എെ് പറഞ്ഞിരുനെങ്കിൽ, എെിക്ക് ഉറപ്പാണ ്എശ്ത െിരേരൻ ആയിരുൊലുിം 
ആദയനത്ത ശ്പാരരയിം തനെ മുഹമ്മദ് അത് രായിക്കുമായിരുെു.  
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എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഈ നകട്ടുകഥയിൽ അല്ലാഹു മൂെുശ്പാരരയിം രായിക്കാൻ 
പറഞ്ഞിട്ടുിം മുഹമ്മദിെ് രായിക്കാൻ പറ്റാത്തത.് മൂെ് ശ്പാരരയിം പറഞ്ഞിട്ടുിം 
രായിക്കാൻ പറ്റിയിനല്ലങ്കിൽ പിനെ രായിക്കാൻ പറഞ്ഞത ്എന്തിൊണ്?  
 
എന്താണ ്രരിക്കുിം ഇസ്ാിം? 
 
മുഹമ്മദിനെ കുടുിംൈ പശ്ചാത്തലനത്തക്കുറിച്ച ്തുടക്കത്തിൽ തനെ ഞാൻ 
കു്റ കാരയങ്ങൾ െിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തെിരുെു. ഇെി െമുക്ക് എന്താണ ്
രരിക്കുിം ഇസ്ാിം എെ് ്ൊക്കാിം. എനന്താനക്കയാണ ്ഇസ്ാമിനല ശ്പധാെനപ്പട്ട 
കാരയങ്ങൾ എെ ്മുസ്ിമുകൾ പറയുെത?് താനഴപ്പറയുെരയാണര: 
 
ഇസ്ാമിനല അഞ്്ച ശ്പധാെ കാരയങ്ങളാണ ്(five pillars of Islam) ഒരു മുസ്ിമിനെ 
ജീരിതത്തിനെ അടിസ്ഥാെിം. 

1. Faith or belief in the Oneness of God and the finality of the prophet-hood of 

Muhammad; 

2. Establishment of the daily prayers; 

3. Paying Zakat (amount of money as charity); 

4. Self-purification through fasting; 

5. Pilgrimage to Mecca for those who are able. 

 

 

1. ഏകദദരരിരവാസ്രുിം മുഹമ്മദാണ് അരസ്ാെ ശ്പരാ കൻ എെ 
്ൈാധയരുിം. 
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2. അഞ്ചു്െരിം ഉള്ള െിസ്്കാരിം. 
3. സ്ക്കാത്ത ്നകാടുക്കുെത ്(ദാെധർമ്മിം നകാടുക്കുെത്). 
4. ്ൊനമ്പടുക്കുെത്. 
5. നമക്കയി്ലക്ക് തീർത്ഥാടെിം ്പാകുെത.് (കഴിയുെരർക്ക്) 

 
ഈ കാരയങ്ങളിനലല്ലാിം ആണ് ഇസ്ാിം െിർമ്മിച്ചിരിക്കുെത.് എൊൽ ഈ 
കാരയങ്ങൾ നതറ്റാണ്. മുഹമ്മദ് പറയുെതെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ 
ഇസ്ാിം െിർമ്മിച്ചിരിക്കുെത ്6 തതവങ്ങളിൽ ആണ.് 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 1, p. 13: 

 
 

"I have been ordered by Allah to fight to kill (doing Jihad) all the people until they say 

that there is no god but Allah and that Muhammad is his messenger, and that they 

establish prayer and pay Zakat (money). If they do it, their blood and their property 

(their Honor) are safe from me." 

 

"അല്ലാഹു എ്ൊട ്കല്പിച്ചിരിക്കുെു, അള്ളാഹുരാണ് ഏക ദദരിം എെുിം, 
മുഹമ്മദ ്അരനെ ശ്പരാ കൊനണെുിം എല്ലാരരുിം പറയുിം രനര എല്ലാ 
മെുഷയ്രാടുിം യുദ്ധിം (Jihad) ന യ്യുരാെുിം, അരർ െിസ്്കരിക്കുകയുിം 
സ്ക്കാത്ത ്െൽകുകയുിം ന യ്യുിം രനര. അരർ ഇത് ന യ്യുകയാനണങ്കിൽ 
അരരുനട ജീരെുിം സ്വത്തുിം എനെ കയ്യിൽ െിെുിം സ്ുരേിതമായിരിക്കുിം." 
 
ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്ിലാക്കാിം എന്താണ ്മുഹമ്മദുിം ഇസ്ാമുിം 
ആശ്രഹിക്കുെനതെ്. ഇതാണ ്ഇസ്ാമിനെ സ്വഭാരിം. 
 
ഇസ്ാമിനെ ഭരണഘടെ  

1. മുഹമ്മദിനെ ്ജാലി എെു പറയുെത് മറ്റുള്ളരരുമായി യുദ്ധിം 
ന യ്യുകയുിം, രക്തി ഉപ്യാരിച്ച ്അരനര മതിം മാറ്റുകയുിം ആണ.് 
അതിെ് അരർ രഴങ്ങിയിനല്ലങ്കിൽ അരൻ അരനര നകാെുകളയുിം. 

2. ഇസ്ാമി്ലക്ക് മതിം മാറുിം രനര. 
3. അല്ലാഹു അല്ലാനത മനറ്റാരു ദദരമില്ല എെ ്അരർ പറയുിം രനര. 
4. മുഹമ്മദ ്ശ്പരാ കൻ ആനണെ ്പറയുിം രനര. 
5. അല്ലാഹുരിനെ മുമ്പിൽ െിങ്ങൾ െിസ്്കരിച്ചില്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദ ്െിങ്ങനള 
നകാല്ലുിം.  

6. ഇനതല്ലാിം ന യ്താൽ മാശ്ത്മ മുഹമ്മദിനെയുിം അരനെ 
ദസ്െയത്തിനെയുിം പിടിയിൽ െിെ് െിങ്ങളുനട ജീരെുിം സ്വത്തുിം 
സ്ുരേിതമായിരിക്കു.  

#ഈ ആറാമനത്ത ്പായിെ ് അെുസ്രിച്ച്, ഇസ്ാമി്ലക്ക് മതിം മാറിയിനല്ലങ്കിൽ 
ആരു്ടയുിം ജീരൻ സ്ുരേിതമല്ല. 
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ഇെി ഇത് ്രനറാരു രീതിയിൽ ്ൊക്കാിം. െിങ്ങൾ ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ചിനല്ലങ്കിൽ 
എന്ത് സ്ിംഭരിക്കുിം? 
 

1. മുസ്ിമുകൾ െിങ്ങളുമായി യുദ്ധിം ന യ്യുിം. മുഹമ്മദ് മരിച്ചു, എൊൽ 
അരർ മരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്പരാ കനെ പാത പിന്തുടരുകയുിം ജിഹാദ ്
ന യ്യുകയുിം ന യ്യുക എെ ്പറയുെത് എല്ലാ മുസ്ിങ്ങളുനടയുിം 
കടമയാണ.് 
 
Qur'an 9:14 says to, “Fight them (by the sword), and Allah will penalize them 

by your hands, cover them with humiliation. 

 

ഖുർആൻ 9:14: 
െിങ്ങൾ അര്രാട് യുദ്ധിം ന യ്യുക. െിങ്ങളുനട ദകകളാൽ അല്ലാഹു 
അരനര രിേിക്കുകയുിം അരനര അരൻ അപമാെിക്കുകയുിം, 
അരർനക്കതിരിൽ െിങ്ങനള അരൻ സ്ഹായിക്കുകയുിം, രിരവാസ്ികളായ 
ആളുകളുനട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അരൻ രമെിം െല്കുകയുിം 
ന യ്യുെതാണ.് 

 
2. മുസ്ിമുകൾക്ക ്അമുസ്ിങ്ങനള നകാല്ലുരാൻ ഉള്ള അധികാരിം ഉണ്്ട.  
3. അരർക്ക് െിങ്ങളുനട സ്്ശ്തീകനളയുിം കുട്ടികനളയുിം ദലിംരികമായി 
പീഡിപ്പിക്കുരാെുിം അടിമകളാക്കുരാെുിം ഉള്ള അരകാരിം ഉണ്്ട. (this is 

the right hand possession of property) 

4. അരർക്ക് െിങ്ങളുനട സ്മ്പത്തുിം രാജയരുിം എടുക്കാിം.  
5. അരർ െിങ്ങളുനട രാജയത്തിൽ നപറ്റന്പരുകുകയുിം, ഇസ്ാമിക 
ഭരണകൂടങ്ങൾ െിർമ്മിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. ഇസ്ാമിക െിയമിം 
നകാണ്ടുരരുെതുിം, തല നരട്ടുെതുിം, കനല്ലറിഞ്ഞു നകാല്ലുെതുിം, ദക 
നരട്ടുെതുിം, അമുസ്ീങ്ങളുനട (infidels) മരണത്തിൊയി 
ശ്പാർത്ഥിക്കുെതുിം എല്ലാിം അരർക്ക് ഏറ്റരുിം സ്്ന്താഷിം െൽകുെ 
കാരയങ്ങളാണ.് 

ഇതാണ് നപാതു്ര ഉള്ള അരരുനട െിയമങ്ങൾ. ഇതിെുപുറ്മ, രലിയ 
 ിലരില്ലാനത രലിയ റിസ്ൾട്ട് കിട്ടുെ  ില രഹസ്യ െിയമങ്ങളുിം അരരുനട 
ഇടയിൽ ഉണ്്ട. 

6. മതിം മാറാനത ശ്കിസ്്തയാെികൾക്കുിം യഹൂദർക്കുിം അരരുനട 
ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ ജീരിക്കണനമങ്കിൽ ജിസ്ിയാ െികുതി (jizyah) 
നകാടുക്കണിം. അതിെു കാരണമായി മുസ്ിമുകൾ പറയുെ െയായിം, ഏതു 
രാജയത്തിലുിം െികുതി നകാടുക്കണമ്ല്ലാ, അതു്പാനലാരു െികുതി 
മാശ്തമാണ ്jizyah എെ്. എൊൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ്! 
 

എങ്ങനെയാണ് ശ്കിസ്്തയാെികളുനട രാജയിം കീഴടക്കി അര്രാട് പണിം 
ആരരയനപ്പടാൻ പറ്റുെത?് ഉദാഹരണത്തിെ്, അ്മരിക്ക ഒരു ഇസ്ാമിക രാജയിം 
ആനണെ ്രി ാരിക്കുക. അ്മരിക്കൻ പട്ടാളിം ഇറക്കികളുനട ദകയിൽെിെ് 
Jizyah രാങ്ങുകയുിം, നകാടുക്കാത്ത പേിം, അരനര നകാല്ലുകയുിം 
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ന യ്യുെതു്പാനല ആണിത്. മുസ്ിമുകൾ Jizyahക്ക് പറയുെ െയായിം, അത് 
സ്ിംരേണത്തിെ് ്രണ്ടിയുള്ള െികുതി ആനണൊണ്. ആരിൽ െിെുള്ള 
സ്ിംരേണിം? മുസ്്ലിിംകളിൽ െിെ് തനെ! ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതു്പാനല 
ഇസ്ാിം എെ് പറയുെത,് നകാള്ളക്കാരുനട ഒരു സ്ിംഘമാണ് (like mafia). െിങ്ങൾ 
അരരുനട കൂനട ് ർെിനല്ലങ്കിൽ, അരരിൽ െിെുള്ള സ്ിംരേണത്തിെ് 
െിങ്ങൾ അരർക്ക് പണിം നകാടുക്കണിം. അനല്ലങ്കിൽ അരർ െിങ്ങനള നകാല്ലുിം. 
ഖുർആെിൽ Jizyahനയ കുറിച്ച ്പറയുെത:് 
 

1. ഖുർആൻ 9:29ൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നകാടു്ക്കണ്ടത് എെ ്രളനര 
രയക്തമായി പറയുെുണ്ട്. ഇത് അര്ഹളിക്കനപ്പട്ടരെുിം, 
അപമാെിക്കനപ്പട്ടരെുിം, താഴ്ത്തിനക്കട്ടിയരെുിം ആയിട്ടാണ ്
നകാടു്ക്കണ്ടത്. മുസ്ിമുകൾ അ്മരിക്കയി്ലാ ഇന്തയയി്ലാ ഇങ്ങനെ 
അര്ഹളിക്കനപ്പട്ട അരെുിം അപമാെിക്കനപ്പട്ട അരെുിം താഴ്ത്തി 
നകട്ടിയരെുിം ആയിട്ടാ്ണാ െികുതി നകാടുക്കുെത്? 

2. Jizyah എെ അറൈി രാക്കിനെ അർത്ഥിം രിേ, പിഴ 
എനൊനക്കയാണ്. എന്തുനകാണ്ടാണ് മുസ്ിമുകൾ നകാടുക്കുെ 
െികുതിക്ക് ആ ്പരില്ലാത്തത്. അരർ നകാടുക്കുെ െികുതിയുനട ്പര ്
Jizyah എെല്ല, Zakat എൊണ്. െികുതി െികുതി ആയിരിക്കണിം, 
അരിനട എന്തിൊണ് ഒരു രി്ര െിം. Ibn Karthir ഖുർആൻ 9:29നെ 
രയാഖയാെിം ഈ linkൽ െിങ്ങൾക്ക് കാണാരുെതാണ് - 
http://tafsir.com/default.asp?sid=9&tid=20986 
 

ഇതിൽ െിെുിം ഈ രിരവാസ്ിം എന്ത ്രൃത്തിനകട്ടതാനണെ ്െിങ്ങൾക്ക് 
മെസ്സിലാകുിം. ഇത് രാജയങ്ങനള അടിച്ചമർത്താെുിം മുസ്ിങ്ങളല്ലാത്ത രനര 
അപമാെിക്കാെുിം ആണ ്പഠിപ്പിക്കുെത്. 
 
Jizyah നകാടുക്കുെത ്അപമാെരുിം Kufrനെ (അമുസ്ിിം) ലേണരുമാണ.് 
 
ഇത് എനെ രാക്കുകൾ അല്ല, മുസ്ിിം ആരാത്തതിനെ ്പരിൽ മുഹമ്മദ് 
എങ്ങനെയാണ് ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം യഹൂദനരയുിം അപമാെിക്കുരാൻ 
മുസ്ീങ്ങൾക്ക് ആജ്ഞ നകാടുത്തനതെ് െിങ്ങൾക്ക് ഇരിനട കാണാിം. അരൻ 
പറഞ്ഞു:  
 
(Tafsir Ibn Kathir, interpretation of Sura 9): 

Do not approach with the greeting of peace (salam) to the Jews and Christians, and 

if you meet any of them in a road, force them to its narrowest road. (Force them to 

walk in the sewerage). 

 

ഒരു യഹൂദനെ്യാ ശ്കിസ്്തയാെിനയ്യാ കാണു്മ്പാൾ സ്ലാിം പറയരുത്. 
അരനര ആനരനയങ്കിലുിം രഴിയിൽ നരച്ച് കാണുകയാനണങ്കിൽ, അര്രാട് ആ 
രഴിയിനല ഇടുങ്ങിയ രരത്തുകൂടി (അഴുക്കു ാലിൽ) ്പാകാൻ പറയണിം.  
 

http://tafsir.com/default.asp?sid=9&tid=20986
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പണ്ടുകാലത്ത ്്റാഡിനെ ദസ്ഡിൽ കൂടി ആയിരുെു അഴുക്കു ാൽ 
ഉണ്ടായിരുെത്. ശ്കിസ്്തയാെികളുിം മുസ്ീങ്ങളുിം ഒരുമിച്ച് ഒ്ര സ്മയിം ഒരു 
രഴിയിലൂനട െടക്കാൻ പാടില്ലായിരുെു. െമ്മളി്പ്പാൾ ്കൾക്കാറുണ്ട് 
മുസ്ീങ്ങൾ മതിം മാറുെതിെു ്രണ്ടി ആശ്ഫിക്കൻ-അ്മരിക്കക്കാരുനട (Black 

American) പറയാറുണ്ട് "്ൊക്കൂ, എന്താണ ്ഈ നരള്ളക്കാർ െിങ്ങ്ളാട ്
ന യ്തത!് ശ്കിസ്്തുമതിം നരള്ളക്കാരുനട മതമാണ"് എനെല്ലാിം. എൊൽ 
സ്തയിം എനന്തൊൽ യൂ്റാപ്പുകാർക്ക് ഈ ആശ്ഫിക്കൻ അടിമകനള 
രിറ്റിരുെത് മുസ്ിിം അറൈികളായിരുെു. യൂ്റാപ്പുകാർക്ക ്അടിമകച്ചരടിം 
ഉണ്ടാകുെതിെു മുൻ്പ അറൈികളുനട ഇടയിൽ അടിമകച്ചരടിം 
ഉണ്ടായിരുെു. ഇെുിം പല ഇസ്ാമിക രാജയങ്ങളിൽ അടിമകച്ചരടിം ഉണ്്ട.  
 
അമുസ്ല്ിിംകളായ തടരുകാരുനട തലനരട്ടൽ  
 
Qur’an 8:67: 

It is not Allah's wish for any prophet to have captives up to the time of he hath 

caused the massacre in the land. Ye desire the temptation of this world and Allah's 

plan for the afterlife, and Allah is all powerful and wise. 

 

ഖുർആൻ 8:67: 
ഒരു ശ്പരാ കെുിം (രശ്തുക്കനള കീഴടക്കി) ൊട്ടിൽ രക്തി ശ്പാപിക്കുെത് രനര 
യുദ്ധത്തടരുകാരുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. െിങ്ങൾ ഇഹ്ലാകനത്ത 
േണികമായ ്െട്ടിം ആശ്രഹിക്കുെു. അല്ലാഹുരാകനട്ട പര്ലാകനത്തയുിം 
ഉ്േരിക്കുെു. അല്ലാഹു ശ്പതാപിയുിം യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
െിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുിം ൈാര്ദാദിനല Abu Ghraib ജയിലിൽ 
ആശ്കമണമുണ്ടായ്പ്പാൾ ്ലാകിം എങ്ങനെ ശ്പതികരിച്ചു എെത.് എൊൽ 
മുസ്്ലിിംകൾ അരരുനട പൗരന്മാനരയുിം, സ്്ശ്തീകനളയുിം, ്ഡാക്ടർമാനരയുിം, 
കുട്ടികനളയുിം, ദസ്െികനരയുിം ഒനക്ക തല നരട്ടിയ്പ്പാൾ ഈ 
ശ്പതികരണങ്ങൾ ഒെുിം കണ്ടില്ല അതിെു കാരണിം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് 
നകാ്ല്ലണ്ടത് എെ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. എ്പ്പാഴനത്തയുിം ്പാനല അത് തെിക്ക് 
്രണ്ടിയല്ല അല്ലാഹുരിെ് ്രണ്ടിയാണ് നകാല്ലുെത ്എെ് പറഞ്ഞ.് 
 
Qur’an 6:44-45: 
44 afterwards, at the same time as they ignored what we reminded them of, We 

opened unto them the gates of all things (like wealth) until, they delighted in that 

which they were given, We seized them suddenly when they are not aware, They 

were overwhelmed.  

 
45 As a consequence of the people who did not accept Islam, they wiped out all, 

Praise be to Allah, Lord of the Two Worlds! (humans, jinns). 

 

ഖുർആൻ 6:44: 
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44 അങ്ങനെ അര്രാട് ഉല്്ൈാധിപ്പിക്കനപ്പട്ട 
കാരയങ്ങൾ അരർ മറെുകളഞ്ഞ്പ്പാൾ എല്ലാ കാരയങ്ങളുനടയുിം 
രാതിലുകൾ ൊിം അരർക്ക് തുറെുനകാടുത്തു. അങ്ങനെ അരർക്ക് 
െല്കനപ്പട്ടതിൽ അരർ ആഹ്ലാദിം നകാണ്ട്പ്പാൾ നപനട്ടെ ്ൊിം അരനര 
പിടികൂടി. അ്പ്പാൾ അരരതാ െിരാരനപ്പട്ടരരായിത്തീരുെു. 
 
45 അങ്ങനെ ആ അശ്കമികളായ ജെത െി്ശ്ശഷിം െരിപ്പിക്കനപ്പട്ടു. 
്ലാകരേിതാരായ അല്ലാഹുരിെ് സ്്തുതി. 
 
പണത്തിനെ കാരയത്തിൽ മുഹമ്മദ് പരാജിതൻ ആയിരുെു. അതിെ് അരൻ 
യുദ്ധത്തിൽ ജീര്ൊനട പിടിക്കുെ തടരുകാനര ഉപ്യാരിക്കുിം. 
മുഹമ്മദിൊൽ നകാല്ലനപ്പട്ടാത്ത, ഈ തടരുകാരനെ ദൂനരയുള്ള ഏനതങ്കിലുിം 
ൈന്ധുക്കനളാട ്ഈ തടരുകാരനെ രിട്ടയക്കുെതിെു്രണ്ടി ്മാ െ രില 
(ransom) ് ാദിക്കുിം. അനല്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ദസ്െയത്തിെ് യുദ്ധ 
തശ്ന്തങ്ങനളാ, എഴു്ത്താ രായെ്യാ ്പാലുള്ള ശ്പ്തയക കഴിരുകൾ 
പഠിപ്പിക്കാൻ അരനര ഉപ്യാരിക്കുെു.  
 
എൊൽ ഖുർആൻ 47:3-4 ൽ രരു്മ്പാൾ അല്ലാഹു രീണ്ടുിം മെസ്സ ്മാറ്റുെു. 
അരിനട അല്ലാഹു ഈ ൈന്ധുക്കനള നകാല്ലുരാൻ ആരരയനപ്പടുെു. 
അതുകൂടാനത അരനര അടിമകളായി ആരരയനപ്പടുെ രനരയുിം അള്ളാഹു 
കുറ്റനപ്പടുത്തുെു. അരർ അല്ലാഹുരിനെ അെുസ്രിക്കുെില്ല എെുിം ധെിം 
സ്മ്പാദിക്കാൻ മാശ്തമാണ ്ആശ്രഹിക്കുെനതെുിം അള്ളാഹു ആ്രാപിക്കുെു. 
(മുഹമ്മദിനെ ആയിരിക്കുിം അല്ലാഹു ഉ്േരിച്ചത് 😜). പിനെ എന്തിൊണ് 
ഖുർആൻ 47:4ൽ മുസ്ീങ്ങ്ളാട് തടരുകാനര രിട്ടയക്കാൻ ്മാ െ രില 
(ransom) ് ാദിക്കാൻ ആരരയനപ്പടുെത?് 
 
Qur'an 47:3-4: 
3 This on account of those who decline Allah and follow self-conceits whilst those 

who believe follow the truthfulness from their Lord: Thus does Allah arrange for men 

their teachings by parallel.  

 
4 Because of that when ye meet the non-Muslims, strike at their necks until you 

achieve big harm; fasten a chain firmly on them until the war lays down its 

responsibilities. Moreover, goodness or ransom; therefore, you are ordered, but if 

Allah wants, He, Allah, could certainly have vanquished them and punish them, 

except, He causes you to fight in order to make you kill each others. However, those 

who are slain for the sake of Allah, He will not let their deeds go lost. 

 

ഖുർആൻ 47:3-4: 
3 അനതന്തുനകാനണ്ടൊൽ സ്തയെി്ഷധികൾ അസ്തയനത്തയാണ് 
പിന്തുടർെത.് രിരവസ്ിച്ചരരാകനട്ട തങ്ങളുനട രേിതാരിങ്കൽ െിെുള്ള 
സ്തയനത്തയാണ ്പിൻപറ്റിയത്. അശ്പകാരിം അല്ലാഹു ജെങ്ങൾക്കു ്രണ്ടി 
അരരുനട മാതൃകകൾ രിരദീകരിക്കുെു. 
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4 ആകയാൽ സ്തയെി്ഷധികളുമായി െിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ (െിങ്ങൾ) 
പിരടികളിൽ നരട്ടുക. അങ്ങനെ അരനര െിങ്ങൾ അമർച്ച ന യ്തു 
കഴിഞ്ഞാൽ െിങ്ങൾ അരനര രക്തിയായി ൈന്ധിക്കുക. എെിട്ട ്അതിെു 
്രഷിം (അര്രാട്) ദാേിണയിം കാണിക്കുക്യാ, അനല്ലങ്കിൽ ്മാ െമൂലയിം 
രാങ്ങി രിട്ടയക്കുക്യാ ന യ്യുക. യുദ്ധിം അതിനെ ഭാരങ്ങൾ 
ഇറക്കിനരക്കുെത് രനരയനശ്ത അത്. അതാണ ്(യുദ്ധത്തിനെ) മുറ. അല്ലാഹു 
ഉ്േരിച്ചിരുനെങ്കിൽ അരരുനട ്െനര അരൻ രിോെടപടി 
സ്വീകരിക്കുമായിരുെു. പനേ െിങ്ങളിൽ  ിലനര മറ്റു  ിലനര നകാണ്്ട 
പരീേി്ക്കണ്ടതിൊയിട്ടാകുെു ഇത്. അല്ലാഹുരിനെ 

മാർഗ്ഗത്തിൽ നകാല്ലനപ്പട്ടരരാകനട്ട അല്ലാഹു അരരുനട 
കർമ്മങ്ങൾ പാഴാക്കുക്യ ഇല്ല. 
 
Qur’an 8:67: 

It is not Allah's wish for any prophet to have captives up to the time of he hath 

caused the massacre in the land. Ye desire the temptation of this world and Allah’s 

plan for the afterlife, and Allah is all powerful and wise. 

 
ഖുർആൻ 8:67: 
ഒരു ശ്പരാ കെുിം (രശ്തുക്കനള കീഴടക്കി) ൊട്ടിൽ രക്തി ശ്പാപിക്കുെത് രനര 
യുദ്ധത്തടരുകാരുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. െിങ്ങൾ ഇഹ്ലാകനത്ത 
േണികമായ ്െട്ടിം ആശ്രഹിക്കുെു. അല്ലാഹുരാകനട്ട പര്ലാകനത്തയുിം 
ഉ്േരിക്കുെു. അല്ലാഹു ശ്പതാപിയുിം യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
ഇതിൽ െിെ് െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലായിക്കാണുിം അല്ലാഹു എെത,് മുഹമ്മദിനെ 
കയ്യിനല ഒരു പാര മാശ്തമാനണെ.് മുഹമ്മദിെ് പണത്തിൊരരയിം രരു്മ്പാൾ, 
്മാ െ രില രാങ്ങാനമെ് ഒരു ആയത്ത ്(രാകയിം) ഇറക്കുിം. ഇെി ആ 
രശ്തുരിനെ ദകയ്യിനല പണനമല്ലാിം തീരു്മ്പാൾ, ്മാ െ രില രാങ്ങുെത് 
പാപമാണ ്എെ ്പറഞ്ഞ ്ഒരു ആയത്ത ്ഇറക്കുിം. 
 
തീർച്ചയായുിം താൻ ഒരു രയാജശ്പരാ കൊനണെ ്ഭാരിയിൽ ആരുിം പറയരുത ്
എെ െിർൈന്ധിം മുഹമ്മദിെ് ഉണ്ടായിരുെു. ഈ തടരുകാരൻ െിെ് പണിം 
എല്ലാിം എടുത്ത,് ്മാ െ രില നകാടുക്കാൻ അരർക്ക് പണരുിം കുടുിംൈരുിം 
ഇല്ലാത്ത അരസ്ഥ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പിനെ എന്തിെ് അരനര ജീര്ൊനട 
രച്ചിരിക്കണിം? 
 
ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച് രായിക്കു്മ്പാൾ െമ്മൾ മെസ്സിലാക്കിയിരി്ക്കണ്ട ഒരു 
കാരയിം, ഇസ്ാിം രർരീയതയുിം മുസ്ിിം അല്ലാത്തരനര നരറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുെ 
ഒരു മതിം മാശ്തമല്ല, അനതാരു സ്ർക്കാരുിം, രാഷ്ശ്ടീയപാർട്ടിയുിം കൂടിയാണ്. 
ഇരരുനട രരൺനമെിനെ കീഴിൽ മുസ്ിമല്ലാത്ത ഒരു രയക്തിക്ക് 
സ്ിംരേണ്മാ, പൗരന്മാരുനട അരകാരങ്ങനളാ, സ്ാമൂഹിക ്െട്ടങ്ങനളാ 
ഒെുിം ലഭിക്കുെതല്ല. അരർ മുസ്ിമല്ലാത്ത ഒറ്റ കാരണത്താൽ, മറ്റു 
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മുസ്ീങ്ങളുനടയുിം, അല്ലാഹുരിനെയുിം, ഇസ്ാമിനെയുിം കണ്ണിൽ അരർ 
കുറ്റരാളികളുിം രൃത്തിനകട്ടരരുിം ആണ.്  
 
മുസ്ിമുകൾ അ്മരിക്ക കീഴന്പ്പടുത്തിയൽ എന്ത ്സ്ിംഭരിക്കുിം? 
െിങ്ങളാരാനണെ് അെുസ്രിച്ച് ആയിരിക്കുിം അരർ െിങ്ങ്ളാട് നപരുമാറുെത.് 
 

1. െിങ്ങൾ ശ്കിസ്്തയാെി്യാ യഹൂദ്ൊ അല്ലാനത െിരീരവരരാദി്യാ, 
ഹിരു്രാ, ൈുദ്ധമതരിരവാസ്ി്യാ, ്രനറ ഏനതങ്കിലുിം മതത്തിൽ 
നപട്ടരർ ആനണങ്കിൽ, അതിനല എല്ലാ പുരുഷന്മാനരയുിം 
നകാെുകളയുിം. ഏനതങ്കിലുിം മുസ്ീിം, െിങ്ങളുനട സ്്ശ്തീകനളനയാ 
കുട്ടികനളനയാ അരനെ ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾക്കായി 
ഉപ്യാരിക്കുെതിെ് െിങ്ങൾ സ്മ്മതിച്ചിനല്ലങ്കിൽ, െിങ്ങനളയുിം നകാല്ലുിം. 
 

2. ശ്കിസ്്തയാെികൾ Jizyah െൽകുകയുിം, താനഴ പറയുെ കാരയങ്ങൾ 
അെുസ്രിക്കുകയുിം ്രണിം. ഇതിനെ ആണ ്"Pact of Umar" എെ ്
പറയുെത.്  
 

The Pact of 'Umar 

 

From the Book of Jalal Al-Deen Al-Suyuti, Hadith 30999, Book of Ahkam Ahel Al 

Zimmad (dimma), Vol. 2, p. 661, The Book of Al-Sunan Al-Kubra, Hadith 19186, 

Book of Al Jawab Ak Al-Sahih Liman Badal Deen Al-Maseeh. 

 

<IMG> 
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മുസ്ിമുകൾ സ്ിറിയ (at that time, Israel, Jordan, and some of present day Iraq), 
ആശ്കമിച്ചു കീഴ്നപ്പടുത്തിയ്പ്പാൾ അരരുനട െിൈന്ധെകൾ അരിനട 
ജീരിച്ചിരുെരരുനട ്മൽ അടി്ച്ചൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മുസ്ീമുകളുനട 
അഭിശ്പായമെുസ്രിച്ച് "Pact of Umar" എെ ്പറയുെത് െിങ്ങൾക്ക് 
 ിന്തിക്കാരുെതിൽ രച്ച് ഏറ്റരുിം െയായമായ ഒരു കരാറാണ.് അരർ 
പറയുെത ്ഉമർ ന യ്തതിൽ രച്ച് ഏറ്റരുിം െയായമായ ഒരു കരാർ ആണത് 
എൊണ.് അതിൊൽ അരർ ഉമറിനെ 'െീതിയുനട ഖലീഫ' എൊണ ്രിളിക്കാറ്. 
ജീര്ൊനട ഇരിക്കാൻ ്രനറ രഴി ഒെുിം ഇല്ലാത്തതു നകാണ്്ട ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
സ്മ്മതിച്ച് ഒരു ഉടമ്പടിയാണിത്.  
 
ഉടമ്പടി 
ഖലീഫ ഉമറിെ് (Umar Ibn Al-Khattab) സ്ിറിയയിനല (Ash-sham - a region of Syria) 

ശ്കിസ്്തയാെികൾക്ക് ്രണ്ടി Abd Al-Rahman Ibn Ghanam എഴുതുെ കത്ത്. 
കാരുണയരാെുിം കരുണാെിധിയുമായ അല്ലാഹുരിനെ ൊമത്തിൽ. Ash-Sham 
നല (Syrian City) ശ്കിസ്്തയാെികൾ (Nassarah) ദദരത്തിനെ ദാസ്െുിം 
രിരവാസ്ികളുനട ഖലീഫയായ ഉമറിനെഴുതുെ കത്ത്. െിങ്ങളിൽ െിെ് 
ഞങ്ങളുനട ജീരെുിം സ്വത്തുിം സ്ിംരേിക്കുെതിെു്രണ്ടി താനഴ പറയുെ 
കാരയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിച്ചു നകാള്ളുെു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുനട പട്ടണത്തിെു 
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 ുറ്റുമുള്ള ശ്പ്ദരങ്ങളിൽ, പുതിയ ശ്കിസ്്തയൻ മഠങ്ങനളാ, പള്ളികനളാ, 
ശ്കിസ്്തയൻ നകട്ടിടങ്ങനളാ, സ്െയാസ്ി രീടുക്ളാ പുതുതായി നകട്ടുകയിനല്ലെുിം, 
മുസ്ിിം ഭൂമിയിൽ (Muslims now own all the country so, you are in their land) 
െിലരിൽ സ്ഥിതി ന യ്യുെ ഈ നകട്ടിടങ്ങൾക്ക് ്കടുപാടുകൾ ഉണ്ടായാൽ 
അത് രാരിനല്യാ രാശ്തി്യാ രരിയാക്കുയിലല് എെുിം ഞങ്ങൾ 
സ്മ്മതിക്കുെു. 
 
ഏനതങ്കിലുിം ഒരു മുസ്ിമിെ് ഞങ്ങളുനട രീട്ടിൽ പാർക്കണിം എങ്കിൽ, 
മൂെുദിരസ്ിം പാർക്കാെുള്ള സ്ൗകരയരുിം, സ്ൗജെയ ഭേണരുിം െൽകി 
നകാള്ളാിം എെ ്ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. ഒരു  ാരന്മാനരയുിം ഞങ്ങൾ 
പള്ളികളി്ലാ രീടുകളി്ലാ മറക്കുകയില്ല എെുിം, മുസ്ിിംകളിൽെിെ് 
ഒളിപ്പിക്കുക ഇനല്ലെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
 
ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഞങ്ങളുനട കുട്ടികനള പഠിപ്പിക്കുകയിനല്ലെുിം 
സ്മ്മതിക്കുെു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുനട മതനത്ത പറ്റി നപാതു്രദിയിൽ 
സ്ിംസ്ാരിക്കുക്യാ ഞങ്ങളുനട മതതി്ലക്ക് ആനരയുിം മതപരിരർത്തെിം 
ന യ്യാൻ ശ്രമിക്കുക്യാ ഇനല്ലെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. ഞങ്ങളിൽ െിെ് 
ആനരങ്കിലുിം ഇസ്ാിം സ്വീകരിക്കാൻ ആശ്രഹിക്കുെുനരങ്കിൽ അരനര 
തടയുകയില്ല എെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
 
ഞങ്ങൾ മുസ്ിമുകനള എല്ലാതരത്തിലുിം ൈഹുമാെിക്കുിം എെുിം അരർ 
രരു്മ്പാൾ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുെ സ്ഥലിം അരർക്കു്രണ്ടി 
െൽകുനമെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. (If a Muslim enters a place you should 

stand up and give him your chair, or you will die). 

 
ഞങ്ങൾ മുസ്ിമുകൾ രസ്്ശ്തിം ധരിക്കുെത ്്പാനല്യാ, തലപ്പാര ്നകട്ടുെത ്
്പാനല്യാ, ന രിപ്പിടുെത ്്പാനല്യാ, മുടി നകട്ടുെത് ്പാനല്യാ, ഒെുിം 
ന യ്യുകയില്ല എെ ്സ്മ്മതിക്കുെു. അരർ സ്ിംസ്ാരിക്കുെതു ്പാനല 
സ്ിംസ്ാരിക്കുകയില്ല എെുിം, അരർ ഉപ്യാരിക്കുെ ്പരുകളുനട 
ആദയനത്തനയാ അരസ്ാെനത്തനയാ രാക്കുകൾ ഞങ്ങളുനട ്പരിനെ കൂനട 
ഉപ്യാരിക്കുകയില്ല എെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
 
ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുരാൻ ജീെി (Saddle) ഇടുക്യാ, രാള 
ഉപ്യാരിക്കുക്യാ, ഏനതങ്കിലുിം തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കയ്യിൽ 
രയിക്കുക്യാ ന യ്യില്ല എെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
 
അറൈ്  ിഹ്നങ്ങനള ഞങ്ങളുനട മുശ്ദകളിൽ രയ്ക്കുകയില്ല എെ ്ഞങ്ങൾ 
സ്മ്മതിക്കുെു. രീഞ്ഞ ്രിൽക്കുകയില്ല എെ ്ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
മുൻരരനത്ത തലമുടി മുറിച്ചു കളയാിം എെ ്ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
ഞങ്ങൾ എല്ലാരരുിം ഒ്ര ്പാനല രസ്്ശ്തിം ധരിക്കാിം എെ് ഞങ്ങൾ 
സ്മ്മതിക്കുെു. ഞങ്ങളുനട ഇടുപ്പിൽ അപമാെത്തിനെ നൈൽറ്റ ്(Shame Belt) 
 ുറ്റി നകാള്ളാിം എെുിം ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. 
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ഞങ്ങളുനട കുരിനരാ പുസ്്തകങ്ങ്ളാ ആരുിം കാണുെ രീതിയിൽ 
രയിക്കുകയില്ല എെ ്ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു. മുസ്ീങ്ങളുനട സ്ാെിധയത്തിൽ 
രഴിയി്ലാ  ന്തയി്ലാ ഞങ്ങളുനട രിൽപെക്കാനരനയാ ഞങ്ങളിൽ െിെ് 
രാങ്ങുെരനര്യാ, ഞങ്ങളിൽ െിെ് രാങ്ങാനൊ രിൽക്കാ്ൊ 
അെുരദിക്കുകയില്ല എെ് ഞങ്ങൾ സ്മ്മതിക്കുെു.  
 
മുസ്ിിംകളുനട ഒരു രഴിയിലുിം കച്ചരട സ്ഥലങ്ങളിലുിം ഞങ്ങൾ തീ 
(ശ്പകാരത്തിെു ്രണ്ടി) കാണിക്കുകയില്ല. മുസ്ീമുകളുനട കല്ലറയ്ക്ക ്അടുത്ത് 
മരിച്ച ശ്കിസ്്തയാെികനള മറരുന യ്യുക ഇല്ല. മുസ്ിമുകൾക്ക് ഉള്ള്താ 
മുസ്ിമുകൾ തിരനഞ്ഞടുത്തനതാ ആയ അടിമകനള ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല. 
 
മുസ്ീമുകളുനട രീടിെ് ്െനര ഉയർെ രീടുകൾ ഞങ്ങൾ െിർമ്മിക്കുക ഇല്ല. 
 
ഈ കത്ത് ഉമറിെ് നകാടുത്ത്പ്പാൾ ഉമർ ഇത് കൂടി എഴുതി ് ർത്തു, 
ശ്കിസ്്തയാെികൾ മുസ്ീങ്ങനള അടിക്കുരാൻ പാടില്ല.  
 
ഞങ്ങൾക്ക് ്രണ്ടിയുിം ഞങ്ങളുനട ജെത്തിെ ്്രണ്ടിയുിം ഈ െിൈന്ധെകൾ 
ഞങ്ങൾ അിംരീകരിക്കുെു. ഇതിൽ ഏനതങ്കിലുിം ഞങ്ങൾ 
അെുസ്രിക്കാതിരുൊൽ ഞങ്ങനള രിപ്ലരകാരികളായി കണക്കാക്കുകയുിം, 
അതിനെ അെന്തരഫലിം അെുഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ൈാധയസ്ഥരാണ്. 
ഇതാണ് Pact of Umar. 

 
മുസ്ിമുകൾക്ക ്ഈ രരികൾ രായിക്കു്മ്പാൾ പണ്്ട ആശ്ഫിക്കയുിം ഏഷയയുിം 
യൂ്റാപ്പിനെ  ില ഭാരങ്ങളുിം കീഴടക്കിയതിനെ ഒരു ്രാമാഞ്ചിം ഇതിൽ 
കാണാിം. എല്ലാ മുസ്ീങ്ങളുനടയുിം ഒരു സ്വപ്െമാണ ്പണ്ടനത്ത ്പാനല 
െിങ്ങളുനട കുടുിംൈനത്തയുിം രാജയനത്തയുിം കീഴടക്കി Pact of Umar ്പാനല 
എനന്തങ്കിലുിം ഒെ ്നകാണ്ടുരരിക എെത.് മുസ്ീമുകളുനട കയ്യിൽ എെ ്ഇത് 
ന യ്യാെുള്ള അധികാരരുിം രക്തിയുിം കിട്ടുെു്രാ, അെ് അരർ ഇത് 
െടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു െിമിഷിം ്പാലുിം ദരകില്ല, കാരണിം പണമുണ്ടാക്കാെുള്ള 
ഏറ്റരുിം എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമാണിത്. Pact of Umar െിലെിെിരുെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
രീടില്ലായിരുെു നതരുരിനല മുസ്ല്ിമുകൾ ്പാലുിം, രാജാക്കന്മാനര 
്പാനലയാണ ്കഴിഞ്ഞിരുെത്. അരർക്ക് സ്ൗജെയമായി പണരുിം, രീടുിം, 
നപണ്ണുിം, നസ്കസ്്്ഉിം, ്രണനമങ്കിൽ െിങ്ങളുനട ഭാരയനയ ്പാലുിം അരർക്ക് 
ഉപ്യാരിക്കാമായിരുെു. െിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ന യ്യാൻ പറ്റുിം? ഒെുിം ന യ്യാൻ 
പറ്റില്ല. െിങ്ങൾ അത് സ്മ്മതിക്കണിം അനല്ലങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറാരണിം.  
 
െിങ്ങൾ ഒരു രാജകുമാരൻ ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം ഒരു നതരുരിനല മുസ്ിിം 
െിങ്ങളുനട രീട്ടിൽ രൊൽ, െീ എണീറ്റ ്െിനെ ക്സ്ര അരെ് ഇട്ടു 
നകാടുക്കുകയുിം, െിനെ കട്ടിലുിം ആഹാരരുിം െിനെ രീട്ടിനല സ്്ശ്തീക്ളയുിം, 
മൂെു രാരുിം പകലുിം അരെ് രിട്ടു നകാടുക്കുകയുിം ്രണിം. ഈ മൂെ ്ദിരസ്ിം 
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തീരുെതിെു മുമ്പ ്രീണ്ടുിം മനറ്റാരു മുസ്ല്ിിം രരികയാനണങ്കിൽ, െിനെ രീട് ഒരു 
്രരയാലയിം ആയി മാറുിം. 
 
മുസ്ിമുകൾക്ക ്്രണനമങ്കിൽ െിങ്ങനള അടിക്കാിം എൊൽ െിങ്ങൾക്ക് 
തിരിച്ചു അരനര അടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണിം അത് ഉടമ്പടി (Pact of Umar) 

ലിംഘെിം ആകുിം. തലയിനല മുകൾ ഭാരനത്ത മുടി മുറിച്ച് അപമാെിതൊയുിം 
ഒരു രിഡ്ഢിനയ ്പാനല െിങ്ങൾ െടക്കണിം. 
 
ഏനതങ്കിലുനമാരു മുസ്്ലിിം ദൈൈിളിനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 
െിങ്ങൾക്ക് ഒെുിം പറയാെുള്ള അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ ന യ്താൽ അത് 
മുസ്ീങ്ങനള മതിം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എെ ്ആ്രാപിക്കുിം. അത് മരണ രിേ 
രനര ലഭിക്കാരുെ കുറ്റമാണ.് 
 
എെിക്കറിയാരുെ മുസ്ിിംകൾ ഒെുിം ഇങ്ങനെയല്ല്ല്ലാ? അരർ എനെ 
സ്ുഹൃത്താണ!് 
 
നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിലുള്ളരർ ഇനതാനക്ക ്കൾക്കു്മ്പാൾ സ്ഥിരിം പറയുെ 
ഒരു മറുപടിയാണിത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞനതല്ലാിം നതറ്റാനണെ ്നതളിയിക്കാൻ 
അരർ പറയുെ ഒരു മറുപടി ആണിത്.  
 
ആദയിം െിങ്ങൾ ഇരിനട മെസ്സിലാ്ക്കണ്ടത് ഞാെിരിനട ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ചാണ ്
മുസ്ീങ്ങനള കുറിച്ചല്ല പറയുെത.് ഇസ്ാിം അ്തപടി ആ രിക്കാത്ത ഒരു 
രയക്തിനയ, മുസ്ിിം എെ ്രിളിക്കുെതിൽ അർത്ഥമില്ല. 2001 നസ്പ്റ്റിംൈർ 11െ്, 
ഇസ്ാമിക തീശ്രരാദികൾ ്രൾഡ് ്ശ്ടഡ് നസ്െർ തകർത്ത്പ്പാൾ, FBI-യുനട 
കണ്ണു നരട്ടിക്കാൻ ്രണ്ടി ആ തീശ്രരാദ ആശ്കമണത്തിൽ ഉൾനപ്പട്ട  ില മുസ്്
ലീമുകൾ ്രരയാലയങ്ങളിൽ ്പാരുകയുിം മദയപിക്കുകയുിം ന യ്തു (അതുരഴി 
അരർ ഇസ്ാിം പാലിക്കാത്ത മുസ്ിിംകൾ ആനണെ ്FBI -നയ നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ 
്രണ്ടിയാണ് ഇത ്ന യ്തത)് െിങ്ങളുനട മുസ്ിിം സ്ുഹൃത്ത്  ില്പ്പാൾ ഇങ്ങനെ 
നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ്രണ്ടി ന യ്യുെത് ആയിരിക്കാിം. 
 
//ഒരു മുസ്ിിം ഒരു അമുസ്ിമുമായി സ്ൗഹൃദിം കൂടു്മ്പാൾ തനെ അരൻ 
ന യ്യുെ ശ്പരർത്തി ഇസ്ാമിെ ്എതിരാണ്. ഖുർആൻ 5:51 മുസ്ിിംക്ളാട ്
പറയുെത ്യഹൂദരുിം ശ്കിസ്്തയാെികളുമായി സ്ൗഹൃദിം കൂടരുനതൊണ്. 
മാശ്തമല്ല െിങ്ങളുനട സ്ുഹൃത്തായ മുസ്ിിം പാട്ടു ്കൾക്കുക്യാ സ്ിെിമ 
കാണുക്യാ െിങ്ങ്ളാട് കൂടി െൃത്തിം ന യ്യുകനയാ ന യ്യു്മ്പാൾ എല്ലാിം 
അരൻ ഇസ്ാിം പഠിപ്പിക്കുെ അതിനെതിനരയാണ് ശ്പരർത്തിക്കുെത്. അരനെ 
ഒരിക്കലുിം മുസ്ിിം എെ ്രിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അരൻ ്പരിെ് മാശ്തമാണ ്മുസ്ിിം. 
 
ഖുർആൻ മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം യഹൂദനരയുിം സ്ുഹൃത്താനയാ 
സ്ിംരേകരാനയാ സ്വീകരിക്കരുനതെ് പറയുെുണ്ട.് 
 
Qur’an 5:51: 
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Take not Christians and Jews as friends and protectors, they are friends to each 

other, and if any of you take them as friends, he is one of them an unjust to himself 

(which means he is out of Islam, and he will be punished by death). 

 

ഖുർആൻ 5:51: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, യഹൂദനരയുിം ദശ്കസ്്തര്രയുിം െിങ്ങൾ ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി 
സ്വീകരിക്കരുത്. അരരാകനട്ട, അ്െയാെയിം ഉറ്റമിശ്തങ്ങളാണ് താെുിം. െിങ്ങളിൾ 
െിൊനരങ്കിലുിം അരനര ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുെ പേിം അരെുിം 
അരരിൽ നപട്ടരെ ്തനെയാണ്. അശ്കമികളായ ആളുകനള അല്ലാഹു 
്െർരഴിയിലാക്കുകയില്ല; തീർച്ച. 
 
ഇതിെർത്ഥിം അരൻ ഇസ്ാമിെ് നരളിയിലാരുകയുിം, അരെുള്ള രിേ 
മരണമാനണെുിം ആണ.് 
 
See the Yusuf Ali’s translation of Qur’an 5:51: 

O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and 

protectors. They are but friends and protectors to each other, and he among you that 

turns to them (for friendship) is of them. Verily, Allah guides not the unjust people. 

 

ഇതിനൊരു െയായീകരണമായി മുസ്ിമുകൾ പറയുെത്, ഇത് ഒരു യുദ്ധ 
സ്മയത്ത് ഇറക്കിയ ആയത്ത് (രാകയിം) ആനണൊണ്. അനല്ലങ്കിൽ തനെ 
യുദ്ധസ്മയത്ത് ആരാണ് രശ്തുരിനെ സ്ുഹൃത്തായി സ്വീകരിക്കുെത?് യുദ്ധിം 
ന യ്യുെരരുമായി സ്ൗഹൃദിം കൂടരുത് എൊണ ്ഇതിനെ അർത്ഥിം എങ്കിൽ, 
ശ്കിസ്്തയാെികളുിം യഹൂദരുിം മാശ്തമാ്ണാ അരരുമായി യുദ്ധിം ന യ്തിട്ടുള്ളത്. 
ഇസ്ാമിം ഈ ഭൂമിനയ രണ്ടായി രിഭജിച്ചു സ്മാധാെമുള്ള രാജയങ്ങൾ ആയിട്ടുിം 
യുദ്ധിം ഉള്ള രാജയങ്ങൾ ആയിട്ടുിം.  
 
//ഇസ്ാിം ഉണ്ടായതിെു്രഷിം യുദ്ധിം ഇല്ലാത്ത ഒരു  രിശ്തിം ഇസ്ാമിെ ്ഉ്ണ്ടാ? 
 
ഇസ്ാിം സ്മാധാെത്തിനെ മതമാനണെ് പറഞ്ഞ ്നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ 
ഉള്ളരനര പറ്റിക്കുെരർ ധാരാളമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിെ് Sheikh Yusuf Al-

Qaradawi.  

 

He said in Al-Sharq Al-Awsat newspaper in London on July 19, 2003, “It has been 

determined by Islamic law that the blood and property of the people of Dar Al-Harb 

(house of war—any land that is not submitting to Allah), where Muslims are in war 

and battle, is not protected.” 

 

നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ ഇസ്ാമിനെ മുഖിം െല്ലരണ്ണിം രിളിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ 
ശ്രമിക്കുെ ഒരു രയക്തിയാണ് ഇ്േഹിം. എൊൽ ഇസ്ാമുമായി ഒരുമിച്ചു 
്പാകാത്തരർ മരിക്കണിം എെ അഭിശ്പായക്കാരൊണ് ഇയാൾ. He is basing 

this on his prophet's words (Sahih Al-Bukhari, Book 8, Hadith 387): 
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"I have been commanded to fight (fight to kill) all the people up to the time that they 

say: 'None should be worshiped but Allah.' And if they say so, and pray like we pray, 

face our Qibla (direction of the Kaaba) and butcher the same as we slaughter, then 

and only after that their blood and property will be protected from me...” 

 

മതിം മാറുക അനല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക എെ ്മുഹമ്മദ ്രളനര രയക്തമായി പറയുെ 
രാക്കുകളാണിര. ഇെി പറയൂ, ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം മുസ്ിമുകൾ 
പറയുെതു്പാനല സ്മാധാെിം എൊ്ണാ? 
 
ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം സ്മാധാെിം എൊ്ണാ? 
 
ഏനതങ്കിലുിം രിഡ്ഢിയായ ഒരു നടലിരിഷൻ അരതാരകൻ ഇസ്ാിം 
സ്മാധാെമാണ,് സ്മാധാെത്തിനെ മതമാണ ്ഇസ്ാിം, ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം 
തനെ സ്മാധാെിം എൊണ ്എനൊനക്ക രിളിച്ചു കൂരു്മ്പാൾ രിഷമിം 
്താൊറുണ്ട്. 
 
ഇസ്ാിം സ്മാധാെത്തിനെ മതമാനണെ് കള്ളിം പറയുെ ഒൈാമയുിം മറ്റു 
നര്സ്റ്റൺ ്െതാക്കനളയുിം ഞാൻ ഓർമ്മനപ്പടു്ത്തണ്ടതില്ല്ല്ലാ. ഒെുകിൽ 
അരർക്ക് ഇസ്ാമിനെ യഥാർത്ഥ മുഖിം അറിയില്ലായിരിക്കുിം, അനല്ലങ്കിൽ 
അരർ അറിഞ്ഞു നകാണ്്ട പച്ചക്കള്ളിം പറയുകയായിരിക്കുിം. 
 
ആദയിം െിങ്ങനളല്ലാരരുിം മെസ്സിലാ്ക്കണ്ടത് ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം സ്മാധാെിം 
എെല്ല. സ്മാധാെത്തിെ് അറൈിയിൽ പറയുെത ്'Salam' എൊണ.്  
س م سأ م and ل  ഈ രണ്ടു രാക്കുകളുിം െിങ്ങൾക്ക് ഒരു ്പാനലയാ്ണാ ل
്താെുെത?് 
 

 
 

Islam is totally the opposite of the word peace. 
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െിങ്ങൾക്ക് ്െരനത്ത പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസ്് ഓർമ്മയു്ണ്ടാ? 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. I, p. 13 or Sahih Al-Bukhari, Book 8, Hadith 387. 

“I have been ordered by Allah to fight to kill (do Jihad) all the people until they say 

that there is no God but Allah and that Muhammad is his messenger, and that they 

establish prayer and pay Zakat (money). If they do it, their blood and their property 

(their Honor) are safe from me.” 

 

ഇ്ത കഥ െിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുിം കാണാൻ കഴിയുിം. Sahih Muslim, Book 1, 

Numbers 29, 30 and 32. 

 

Excerpt from Qur'an 49:14 (Mohsin Khan translation): …say, “We have surrendered 

(in Islam), for faith has not yet entered your hearts…” 

 

രരുിം അധയായങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ ്രയക്തമായി പറയുെത് െിങ്ങൾക്ക് കാണാിം 
പുതുതായി ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ചരർ രിരവാസ്ിം നകാണ്ടല്ല, രാളുനകാണ്്ട ഇസ്ാിം 
സ്വീകരിച്ചത് (മരണനത്ത ഭയെ്). മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു: "െിങ്ങൾക്ക ്എനെ 
െിങ്ങൾ മതിം മാറി എെ് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ ആരില്ല കാരണിം െിങ്ങൾ എനെ 
മുമ്പിൽ രാൾ രച്ച് കീഴടങ്ങിയതിെു്രഷമാണ് മതിം മാറിയത്. ഇതാണ ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ാിം. 
 
//രാളുനകാണ്്ട രളർെ ഒരു മതമാണ ്ഇസ്ാിം. ഇെ് ഇസ്ാമിെ് ്രണ്ടി 
്ഘാര്ഘാരിം ശ്പസ്ിംരിക്കുെ പലരുനടയുിം പൂർരികരുനട  രിശ്തനമടുത്തു 
്ൊക്കിയാൽ കാണാിം, അരനരല്ലാിം ജീരനെ ഭയെ ്ആയിരിക്കണിം ഇത് 
സ്വീകരിച്ചത്. ഇെ ്രാൾ ഉപ്യാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുനകാണ്്ട ഇസ്ാിം 
രളരുെത ്Population Bombing രഴിയാണ്.  
 
Qur'an 49: 14 (Mohsin Khan Translation): 

The Bedouins say: "We believe." Say: "You believe not but you only say, 'we have 

surrendered (in Islam),' for Faith has not yet entered your hearts. But if you obey 

Allah and His Messenger (SAW), He will not decrease anything in reward for your 

deeds. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful." 

 

ഖുർആൻ 49: 14: 
ശ്രാമീണ അറൈികൾ പറയുെു; ഞങ്ങൾ രിരവസ്ിച്ചിരിക്കുെു എെ.് െീ 
പറയുക: െിങ്ങൾ രിരവസ്ിച്ചിട്ടില്ല. എൊൽ ഞങ്ങൾ കീഴിനപട്ടിരിക്കുെു. എെ് 
െിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നകാള്ളുക. രിരവാസ്ിം െിങ്ങളുനട 
ഹൃദയങ്ങളിൽ ശ്പ്രരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹുനരയുിം അരെ്നറ ദൂതനെയുിം 
െിങ്ങൾ അെുസ്രിക്കുെ പേിം െിങ്ങള്ക്കു െിങ്ങളുനട കർമ്മഫലങ്ങളിൽ 
െിെ് യാനതാെുിം അരൻ കുറര ്രരുത്തുകയില്ല. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു ഏനറ 
നപാറുക്കുെരെുിം കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 
ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം സ്മാധാെിം എൊനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ്, 
എല്ലാരരുിം മതിം മാറുിം രനര അര്രാട് യുദ്ധിം ന യ്യാൻ ആജ്ഞാപിച്ചത്. 
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െമ്മൾ മതിം മാറി മുഹമ്മദിനെ അടിമകൾ ആയാൽ മാശ്ത്മ െമ്മുനട രക്തിം 
രീഴാനതയുിം, െമ്മുനട സ്്ശ്തീകൾ അടിമകൾ ആകാനതയുിം, 
പീഡിപ്പിക്കനപ്പടാനതയുിം, നകാല്ലനപ്പട്ടാനതയുിം ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണിം 
ഇസ്ാമിനെ ദദരിം മുഹമ്മദാണ ്അള്ളാഹു അല്ല. 
 
ഒരു മുസ്ിിം ഒരു അമുസ്ിമിനെ നകാൊൽ, െിങ്ങളുനട രക്തത്തിെ് അരെ് ഒരു 
രിേയുിം കിട്ടുകയില്ല. ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട ഒരു കാരയിം ഇസ്ാിം െിയമിം 
അെുസ്രിച്ച് െിങ്ങൾ ഒരു പരുരിനെ നകാൊൽ, അതിനെ യജമാെെ് െിങ്ങൾ 
െഷ്ടപരിഹാരിം നകാടുക്കണിം. എൊൽ ഒരു മുസ്ിിം ഒരു ശ്കിസ്്തയാെി്യ്യാ 
യഹൂദനെ്യാ ആണ ്നകാല്ലുെത് എങ്കിൽ അതിെ് അരെ് ഒരു രിേയുിം 
അെുഭരി്ക്കണ്ടതില്ല. 
 
ഇസ്ാമിനല െീതി  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 3, Hadith 111, Sahih Al-Bukhari, Book 52, Hadith 283 and 

Sahih Al-Bukhari, Book 83, Hadith 50: “The prophet said that no Muslim should be 

killed as punishment for the killing of a disbeliever.” 

 

"ഒരു അമുസ്ിമിനെ നകാെ കുറ്റത്തിെ് ഒരു മുസ്ിമുിം രിേിക്കനപ്പടാൻ 
പാടുള്ളതല്ല." 
 
നകാലപാതകത്തിെുള്ള രിേയ്ക്ക് എന്തിൊണ ്മുഹമ്മദ ്ഇങ്ങനെ ഒരു 
രി്ര െിം കാണിക്കുെത?് ഇരിനട ഒരു മുസ്ിമായ െിങ്ങൾ ഒരു അമുസ്ിമിനെ 
നകാല്ലുകയാനണങ്കിൽ ഇരിനട െിങ്ങൾ ഒരു െല്ല രയക്തിയാണ്. അ്തസ്മയിം 
ഒരു ശ്കിസ്്തയാെിയാണ് ഒരു മുസ്ിമിനെ നകാല്ലുെനതങ്കിൽ അരെ് 
മരണരിേയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു രിേയുിം കിട്ടുകയില്ല. ഇതാണ് ഇസ്ാമിനെ 
െീതി. ഇതു്പാനല, ഒരു മുസ്ിമിനെ നകാൊൽ െിങ്ങൾക്ക് ഒരു രിേയുിം 
ലഭിക്കുകയില്ല എനൊരു െിയമിം െമ്മുനട രാജയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുനെങ്കിൽ 
എന്താകുമായിരുെു ഇരിടനത്ത അരസ്ഥ? 
 
അ്മരിക്കയുനട പഴയ ശ്പസ്ിഡണ്ടായിരുെു ഒൈാമ ഈജിപ്ത് 
സ്രർരിച്ച്പ്പാൾ ഖുർആെിനല ഈ രാക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി... 
 
Qur’an 5:32: He said: 

“The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent, it is as if he has killed all 

mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. The 

enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a 

few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism - it is an 

important part of promoting peace.” 

 
ഖുർആൻ 5:32: 
അക്കാരണത്താൽ ഇശ്സ്ായീല സ്ന്തതികൾക്ക് ൊിം ഇശ്പകാരിം 
രിധിെല്കുകയുണ്ടായി: മനറ്റാരാനള നകാെതിൻ പകരമാ്യാ, 
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ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിനെ ്പരി്ലാ അല്ലാനത രല്ലരെുിം ഒരാനള 
നകാലനപ്പടുത്തിയാൽ, അത ്മെുഷയനര മുഴുരൻ നകാലനപ്പടുത്തിയതിെ് 
തുലയമാകുെു. ഒരാളുനട ജീരൻ രല്ലരെുിം രേിച്ചാല്, അത് മെുഷയരുനട 
മുഴുരൻ ജീരൻ രേിച്ചതിെ് തുലയമാകുെു. െമ്മുനട ദൂതെ്മാർ രയക്തമായ 
നതളിരുകളുമായി അരരുനട (ഇശ്സ്ായീലയരുനട) അടുത്ത് ന െിട്ടുണ്്ട. എെിട്ട് 
അതിെു ്രഷിം അരരിൽ ധാരാളിം ്പര് ഭൂമിയിൽ അതിശ്കമിം 
ശ്പരൃത്തിച്ചുനകാണ്ടിരിക്കുകയാണ.് 
 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മുഹമ്മദ ്യഹൂദമതത്തിൽ (Jewish Mishnah, 

Sanhedrin 4:5) െിെുിം ദൈൈിളിൽ (Genesis 9:6 (New King James Version)) 
െിെുിം ്കാപ്പിയടിച്ച ഒൊണ്.  
 
Genesis 9:6: 

Whoever sheds man’s blood, by man his blood shall be shed; for in the image of 

God He made man. 

 
ഉല്പത്തി 9:6: 
മെുഷയരക്തിം ന ാരിയുെരനെ രക്തിം മെുഷയൻ തനെ ന ാരിയുിം; കാരണിം, 
എനെ ഛായയിലാണു ഞാൽ മെുഷയനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചത്. 
 

 രരിക്കുിം, എന്താണ ്െീതി എെ ്ഇരിനട െിങ്ങൾക്ക് കാണാിം. െിങ്ങൾ 
ഒരു യഹൂദൻ ആനണങ്കിൽ, െിങ്ങൾ ആനര എങ്കിലുിം നകാൊൽ, 
അതുതനെയായിരിക്കുിം െിങ്ങൾക്കുിം ലഭിക്കുെ രിേ - മരണിം. 

 
 അ്തസ്മയിം ഇസ്ാമിനെ സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം ഒരു മുസ്ിിം ഒരു 
അമുസ്ിമിനെ നകാല്ലുകയാനണങ്കിൽ, അതിെ് അരെ് ഒരു രിേയുിം 
ലഭിക്കുകയില്ല. 

 
ശ്പസ്ിഡണ്ട് ഒൈാമ, ഇത് (ഖുർആൻ 5:32) പറഞ്ഞ്പ്പാൾ ഈ രാകയത്തിനല 
ആദയഭാരിം പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് ഈ രാകയിം 
ഇശ്സ്ാ്യൽ ജെ്ത്താട് പറഞ്ഞതാനണെ.് ഇത് ഇശ്സ്ാ്യൽ ജെ്ത്താട ്
മാശ്തിം പറഞ്ഞതാണ്. മുസ്ീങ്ങളുനട കാഴ് പ്പാടിൽ ഈ രാകയിം 
അർത്ഥമാക്കുെത്, ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പിം സ്ൃഷ്ടിക്കുെരനര നകാല്ലുെതിൽ 
നതറ്റില്ല എൊണ.് ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച്, താനഴ പറയുെരരാണ് കുഴപ്പിം 
സ്ൃഷ്ടിക്കുെരർ: 
 

1. ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
2. യഹൂദർ 
3. ഹിരുക്കൾ 
4. ൈുദ്ധമതക്കാർ 
5. െിരീരവരരാദികൾ  
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 ുരുക്കത്തിൽ ഒരു മുസ്ിമിെ ്ഏത ്അമുസ്ിമിനെയുിം രക്തിം രീഴത്ാിം! 
 
മുഹമ്മദ ്ഒെുകിൽ മതിം മാറ്റുക്യാ, അനല്ലങ്കിൽ Jizyah െികുതി 
നകാടുക്കുക്യാ ന യ്യാത്ത എല്ലാരനരയുിം നകാല്ലാൻ കല്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
 
Note: Jizyah െികുതി ശ്കിസ്്തയാെികൾക്കുിം യഹൂദർക്കുിം മാശ്ത്മ െൽകാൻ 
പറ്റൂ. മറ്റു കൂട്ടർക്ക് ഖുർആൻ 9:29ൽ പറയുെതു്പാനല മരണിം 
മാശ്ത്മയുള്ളൂ, രേ. 
 
Qur'an 9:29: 

Combat those who disbelieve in Allah nor the Judgment Day, nor forbid what Allah 

and His Messenger command to be forbidden, nor embrace the religion of 

truthfulness (Islam) from the People of the Book (Christian & Jewish), until they pay 

the Jizyah with force and surrender and feel themselves humiliated and conquered. 

 
ഖുർആൻ 9:29 
്രദിം െല്കനപ്പട്ടരരുനട കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുരിലുിം അന്തയദിെത്തിലുിം 
രിരവസ്ിക്കാതിരിക്കുകയുിം, അല്ലാഹുരുിം അരനെ ദൂതെുിം െിഷിദ്ധമാക്കിയത് 
െിഷിദ്ധമായി രണിക്കാതിരിക്കുകയുിം, സ്തയമതനത്ത മതമായി 
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയുിം ന യ്യുെര്രാട് െിങ്ങൾ യുദ്ധിം ന യ്ത് നകാള്ളുക. 
അരർ കീഴടങ്ങിനക്കാണ്്ട ക്യ്യാനട കപ്പിം നകാടുക്കുെത് രനര. 
 

 
 
അറൈിയിൽ "Qatel" എെ രാക്ക് ആനരങ്കിലുിം ന യ്യുെ ന റിയ തല്ലിനെയല്ല 
ഉ്േരിക്കുെത.് നകാല്ലാൻ ്രണ്ടി തല്ലുെതിനെയാണ് "Qatel" എെ ്
രിളിക്കുെത.് 
 
To prove that the mischief with words in this verse is about us, we can read again 

Sahih Al-Bukhari, Book 8, Hadith 387; Sahih Al-Bukhari, Book 52, Hadith 196; Sahih 

Al-Bukhari, Book 84, Hadith 59; Sahih Al-Bukhari, Book 92, Hadith 388: 

 

“I have been ordered by Allah to fight to kill (do Jihad) all the people until they say 

that there is no God but Allah and that Muhammad is his messenger, and that they 

establish prayer and pay Zakat (money). If they do it, their blood and their property 

(their honor) are safe from me.” 

 

The same story can be found in Sahih Muslim, Book 001, Numbers 0029 and 0030. 
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ഖുർആൻ 9:29ൽ ഉള്ളത് ്പാലുള്ള ധാരാളിം രാകയങ്ങൾ ഖുർആെിൽ 
െിങ്ങൾക്ക് രായിക്കാൻ കഴിയുിം. ഇെി ഈ രാകയിം Qur'an 5:32 ("The one who 

killed one man is as if he killed all mankind") മുസ്ിമുകനള നകാല്ലു്മ്പാൾ 
മാശ്തമാണ ്ഉപ്യാരിക്കുെതുിം രിേ നകാടുക്കുെതുിം എെ ്നതളിയിക്കാൻ 
ഈ ഹദീസ്ുകൾ മാശ്തിം ്ൊക്കിയാൽ മതി. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 3, Hadith 111; Sahih Al-Bukhari, Book 52, Hadith 283; and 

Sahih Al-Bukhari, Book 83, Hadith 50: 

 

The prophet said that no Muslim should be killed as punishment for the killing of a 

disbeliever. 

 

മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ിമുിം ഒരു അമുസ്ിമിനെ നകാെു എെ കുറ്റത്തിനെ 
്പരിൽ രിേയായി നകാല്ലനപ്പടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഒരു മുസ്ിിം ഒരു ശ്കിസ്്തയാെിനയ നകാൊൽ മുഹമ്മദിനെ 
െിയമത്തിൽ അതിെു രിേ ഇല്ലാത്തത്. അതിനെ കാരണിം ഇതാണ,് 
ഇസ്ാമിനെ അിംരീകരിക്കാത്തത് രഴി െിങ്ങൾ (ശ്കിസ്്തയാെികൾ) മുഹമ്മദിനെ 
കണ്ണിൽ ്ശ്ദാഹികൾ ആയിത്തീർെിരിക്കുെു. അതുനകാണ്്ട െിനെ രക്തത്തിെ് 
രിലയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ാമിനെ രളർത്തിയത്. (as shown in the 

hadith ofSahih Al-Bukhari, Vol. 1, p. 1.) 

 

ആരാണ് ഭൂമിയിൽ ഉപശ്ദരിം സ്ൃഷ്ടിക്കുെത ്എെ ്ഇെി പറയുെ ഖുർആൻ 
രാകയങ്ങളിൽ െിെ് െമുക്കു മെസ്സിലാക്കാിം. 
 
From Ibn Kathir, we find the following tafsir. Read his translations for yourself on this 

link: http://tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13723 

 

Now, read my translation: What Muslims translate as, “...it would be, as if he killed all 

mankind” should be translated to, “Whoever kills a single soul that Allah has given 

protection from killing, is the same as he who kills all mankind.”Book of Tafsir Al-

Qur'an, Ibn Kathir, print. 2, 1999, Vol. 3, p. 93: 

 

മുസ്ിമുകൾ രിരർത്തെിം ന യ്യുെത് "ഒരു രയക്തിനയ നകാല്ലുെത,് 
മെുഷയരാരിനയ മുഴുരൻ നകാല്ലുെതിെ് തുലയമാണ.്" എൊൽ അതിനെ 
യഥാർത്ഥ രിരർത്തെിം ഇതാണ,് "അള്ളാഹുരിനെ സ്ിംരേണിം ഉള്ള ഒരു 
മെുഷയനെ (മുസ്ിമിനെ) നകാല്ലുെത്, മെുഷയരാരിനയ മുഴുരൻ നകാല്ലുെതിെ് 
തുലയമാണ.്" 
 
Similarly reported from Sa’eed Bin Jubaer, he revealed, “He who authorizes himself 

to spill the blood of a Muslim, is same as he who allows shedding the blood of all 

mankind. He who prohibits shedding the blood of single Muslim is the like of he who 

forbids shedding the blood of all mankind.” 

 

http://tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13723
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ഒരു മുസ്ിമിനെ രക്തിം ന ാരിയൻ സ്വയിം അധികാരനപ്പടുത്തുെരൻ, 
മെുഷയരാരിയുനട മുഴുരൻ രക്തിം ന ാരിയുെതിെ് തുലയമാണ.് ഒരു മുസ്ിമിനെ 
രക്തിം ന ാരിയൽ തടയുെരൻ, മെുഷയരാരിയുനട മുഴുരൻ രക്ത ന ാരിച്ചിൽ 
തടയുെു. 
 
ഇത് മുസ്ിിം രക്തനച്ചാരിച്ചിൽ അനല്ലങ്കിൽ മുസ്ീങ്ങനള നകാല്ലുെതിനെ കുറിച്ച് 
മാശ്തമാണ ്പറയുെത്. This is why Muhammad said in Sahih Al-Bukhari, 

Book 3, Hadith 111; Sahih Al-Bukhari, Book 52, Hadith 283; and Sahih Al-Bukhari, 

Book 83, Hadith 50: 

 

ഇരിനട "Killing a single soul" എെു്േരിക്കുെത ്മുസ്ിമുകളുനട 
ജീരനെക്കുറിച്ച് മാശ്തമാണ.് അങ്ങനെ ആനരങ്കിലുിം ഒരു മുസ്ിമിനെ 
ജീരനെടുത്താൽ അരെു മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു രിേയില്ല. ഈ രാകയിം 
രയക്തമായി പറയുെു നകാലപാതകത്തിെുള്ള രിേ മരണമാനണെ്. എങ്കിലുിം 
മുഹമ്മദ ്ഇരിനട രയക്തമായി പറയുെു, അത് മുസ്ീങ്ങനള നകാല്ലുെരർക്ക് 
മാശ്തമുള്ള രിേയാനണെ്. സ്തയിം എനന്തൊൽ, െിങ്ങനള അരർക്ക് 
നകാല്ലാൻ െിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ിമിനെ നകാല്ലണനമെില്ല, ഞാൻ ്െരനത്ത 
പറഞ്ഞതു്പാനല െിങ്ങൾ ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ചിട്ടിനല്ലങ്കിൽ, െിങ്ങൾ 
അല്ലാഹുരിനെയുിം ഇസ്ാമിനെയുിം രശ്തുരാണ.് െിങ്ങൾ ഇസ്ാിം സ്വീകരിക്കുിം 
രനര െിങ്ങ്ളാട ്യുദ്ധിം ന യ്യുക എെത ്ഒരു മുസ്ിമിനെ കടമയാണ്. 
 
As we discover in the hadith of Al-Muwatta'Imam Malik Ibn Anas, Book 43, Hadith 

15:8,  

“Jew or Christian, his blood-money ransom is half the blood-money of a free 

Muslim:” 

 

Yahya notified me from Malik, whom he heard that 'Umar Ibn 'Abed Al-'Aziz (Muslim 

Khalifa) granted a judgment that when a Jew or Christian was killed, his blood-

money ransom is half the blood-money of a free Muslim.  

 

Malik said, “What is accomplished in our community is that a Muslim shall not be 

killed in retaliation for the death of Christian or a Jew, unless the Muslim killed him 

doing treason. In such a matter, he is killed for it.” 

 

െമ്മുനട മതത്തിനെ ്െട്ടിം എനന്തൊൽ, ഒരു മുസ്ിിം ശ്കിസ്്തയാെിനയനയാ 
യഹൂദനെനയാ നകാെ കുറ്റത്തിനെ ്പര് രിേിക്കനപ്പടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
എൊൽ ഒരു മുസ്ിിം രാജയ്ശ്ദാഹ കുറ്റമാണ ്ന യ്യുെനതങ്കിൽ അതിനെ 
രിേയായി അരനെ നകാല്ലാിം. 
 
In the Book of Al-'Ebar Fe Kheir Man Gaber by Al-Zahabi Vol. 1, p. 175, Ibn Kathir, 

Book of Al-Bedaiah Wal Elnihayah Vol. 3, p. 318, and Vol. 11, The Great Year of 

398: 

                                                                 
 



53 | P a g e  
 

“The destroying of the garbage (name given to The Church of the Holy Sepulcher by 

Muslims) in the year 398. In that year, the Muslim ruler (Khalifa) ordered the 

destruction of the church of garbage (The Church of the Holy Sepulcher), and it's the 

church of the Christian, and allowed all the Muslims to steal from it, all the furniture 

and whatever was in it. The reason for that was their (Christians) claim of the Holy 

Fire that comes from the sky from the empty grave of Jesus on the Easter day is 

false, and they are trying to make the naïve Christian believe it, when it's made from 

the paint of Al-Balsan!” During that same time, they ordered the destruction of many 

Christian churches in Egypt, and they started calling for the Christians to leave the 

land of Islam, if they didn't want to accept Islam and accept the Islamic conditions 

imposed on them. The Khalifa also added more to the Pact of 'Umar. 

 

മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം: 
ആ രർഷിം (Year 398 - Islamic Calendar), ഇസ്ാമിനല ഖലീഫ,  രറിനെ പള്ളി 
(church of Holy Sepulchre) െരിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരരിട്ടു. അത് ശ്കിസ്്തയാെികളുനട 
ഒരു ശ്പധാെ ആരാധൊലയിം ആയിരുെു. അെ് മുസ്ിമുകൾ അതിനെ 
ആശ്കമിച്ചു കിട്ടുെനതല്ലാിം ്മാഷ്ടിച്ചു. അതിെ് കാരണിം ്യരുരിനെ 
കല്ലറയിൽ െിെുിം എല്ലാ രർഷരുിം ഈസ്റ്റർ ദിരസ്ിം ഉണ്ടാരുെ Holy Fire 
(അത്ഭുതിം അഗ്നിനയ) കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് നകാണ്ടാണ്. കാരണിം ഈ 
അൽഭുതിം ധാരാളിം ്പനര ശ്കിസ്്തയാെികൾ ആക്കിയിരുെു.  
 
//ഇത ്ഇെുിം എല്ലാരർഷരുിം െടക്കുെ അത്ഭുതമാണ.് ഇതിനെ കുറിച്ച ്
കൂടുതൽ അറിയണനമങ്കിൽ YouTubeൽ "miracle of the Holy fire in 

Jerusalem" എെ ്നസ്ർച്ച ്ന യത്ു ്ൊക്കൂ.  
 
അ്തസ്മയിംതനെ ഈജിപ്തിനലയുിം ധാരാളിം ശ്കിസ്്തയൻ പള്ളികനള അരർ 
െരിപ്പിച്ചു. ഇസ്ല്ാ്മാ ഇസ്ാമിനെ്യാ െിൈന്ധെകനളാ അിംരീകരിക്കാതിരുെ 
ശ്കിസ്്തയാെികനള എല്ലാിം അരരുനട ൊടുകളിൽ െിെ് ഓടിച്ചു. അെനത്ത 
khalifa "Pact of Umar-ൽ" രീണ്ടുിം െിൈന്ധെകൾ എഴുതി്ച്ചർത്തു. 
 

1. എല്ലാ ശ്കിസ്്തയാെികളുിം 4 പൗണ്്ട (1.8 Kg) കെിം രരുെ ഒരു തടി കുരിര്, 
അരരുനട കഴുത്തിൽ തൂക്കണിം. (To recognise them as Christians) 

2. എല്ലാ യഹൂദെുിം 6 പൗണ്്ട (2.7 Kg) കെിം രരുെ തടിനകാണ്്ട ഉണ്ടാക്കിയ 
ഒരു കാളനയ (Bouine) തലയിൽ നരക്കണിം. 

3. അരർ നപാതു രൗ ാലയങ്ങളിൽ ്പാകു്മ്പാൾ 6 പൗണ്്ട (2.7 Kg) 
തൂക്കിം രരുെ മണി്യാട് കൂടിയ നരള്ളിം െിറച്ച ഒരു രലിയ കുപ്പി 
അരരുനട കഴുത്തിൽ തൂക്കി ഇരിക്കണിം. 

4. ശ്കിസ്്തയാെികളുിം യഹൂദരുിം കുതിര ഉപ്യാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
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മുഹമ്മദിനെ അപമാെിച്ച കുറ്റത്തിെ് ഒരു കറുത്ത അടിമസ്്ശ്തീനയ ഒരു 
കരുണയുിം കൂടാനത നകാെ ്കളഞ്ഞു. അതിെ്, അരളുനട നകാലപാതകിനയ 
മുഹമ്മദ ്അെുശ്രഹിച്ചത് ഈ ഹദീസ്ുകളിൽ െിങ്ങൾക്ക് കാണാിം. Book of Ibn 

Dawood, 'Hodood (punishment) of those who insult the prophet (Sunan Ibn Dawood 

'Hodood, p. 129, Hadith 4361, Arabic; Book 38, Hadith 4348, English): 

  

                           
 

The Book of Ibn Dawood, 'Hodood (punishment) of those who insult the prophet 

(Sunan Ibn Dawood 'Hodood, p. 129, Hadith 4361, Arabic; Book 38, Hadith 4348, 

English): 

 

Reported Abdallah Ibn 'Abbas: “That a blind man had a slave-mother of one of his 

offspring, which used foul language at the Prophet of Allah and disrespected Him, 

and her owner commanded her not to do that, but she did not stop insulting the 

Prophet. One night she began making fun of the Prophet so, he took a stiletto, 

pierced her belly with it, and he put his weight on it and went through her belly, and 

killed her. Her child who stood between her legs, and he was wrapped with her 
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blood. When the morning came, the Prophet was told about the incident. He 

gathered the people and said: ‘I seek by Allah the man who has done what he has 

done (killing the slave), and I ask him by my right on him that he should stand up.’ 

The blind man stood up trembling to the Prophet. He sat in front of the Prophet, and 

said: ‘Oh Apostle of Allah! I am her master; she used to insult you and say bad 

things about you. I forbade her, but she did not stop, and I rebuked her, but she did 

not abandon her habit. I have two sons like pearls from her, and she was my 

companion. Last night she began to abuse and disparage you. So I took a stiletto, 

put it on her belly, and I put my weight on it until it went through her until I killed her.’ 

Thereupon the Prophet said: ‘Oh the people be witnesses, no punishment for killing 

her and her blood for free.’” 

 

"ഒരു അന്ധൊയ മെുഷയെ ്അരനെ സ്ന്താെങ്ങളുനട അമ്മയായ ഒരു അടിമ 
സ്്ശ്തീ ഉണ്ടായിരുെു. (//അതായത ്അരെ് അരനെ അടിമയിൽ െിെ് ജെിച്ച 
കുട്ടികൾ.) അരൾ എ്പ്പാഴുിം മുഹമ്മദിനെ  ീത്ത പറയുമായിരുെു. അരളുനട 
യജമാെൻ (//also her husband, because he is also the father of her child) 
അര്ളാട് അത ്െിർത്താൻ പറനഞ്ഞങ്കിലുിം അരൾ അത് െിർത്താൻ 
തയ്യാറായില്ല. അരൾ രീണ്ടുിം ശ്പരാ കനെ അപമാെിച്ചു നകാണ്ടിരുെു. ഒരു 
രാശ്തി അരൾ ശ്പരാ കനെ കളിയാക്കിയ്പ്പാൾ, അരൻ ഒരു രാൾ നകാണ്്ട 
അരളുനട രയറ്റിൽ കുത്തി. അരൾ മരിക്കുിംരനര രക്തി ഉപ്യാരിച്ച ്
അരളുനട രയറ്റിൽ അത് കുത്തി കയറ്റി. അരളുനട അടുത്ത് െിെിരുെ 
അരരുനട കുട്ടി, അരളുനട രക്തത്തിൽ കുതിർെു. രാരിനല ആയ്പ്പാൾ 
ശ്പരാ കൻ ഈ സ്ിംഭരിം അറിയാെിടയായി. ശ്പരാ കൻ എല്ലാരനരയുിം 
രിളിച്ചുകൂട്ടി അരനെയുിം രിളിപ്പിച്ചു. അരൻ ശ്പരാ കനെ അടുത്ത ്രെു 
പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കാ, ഞാൻ അരളുനട യജമാെൻ 
ആയിരുെു. അരൾ െിനെ കളിയാക്കുകയുിം അപമാെിക്കുകയുിം 
ന യ്യുമായിരുെു. ഞാൻ അരനള തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. എൊൽ അരൾ 
അരളുനട സ്വഭാരിം മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല. അരളിൽ െിെ് മുത്തു ്പാനല രണ്ടു 
പുശ്തന്മാരുിം എെിക്കുണ്ട.് ഇെനല രാശ്തി അരൾ രീണ്ടുിം അങ്ങനയ 
അപമാെിച്ചു. അതുനകാണ്്ട, ഒരു രാൾ നകാണ്്ട ഞാൻ അരളുനട രയറ്റിൽ 
കുത്തി. അരൾ മരിക്കുിം രനര കുത്തിെിർത്തി." അ്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ 
പറഞ്ഞു, "നഹ ജെങ്ങനള, അരളുനട രക്തത്തിെ് ഇരെ് ഒരു രിേയുിം 
ലഭിക്കുെതല്ല." 
 
ഇതുനകാണ്ടാണ ്ലണ്ടെിനല മുസ്ീങ്ങൾ രലിയ ്പാസ്റ്ററുകളിൽ "ശ്പരാ കനെ 
കളിയാക്കുെരരുനട തലനരട്ടുിം" എെുിം "ഇസ്ാിം സ്മാധാെത്തിനെയുിം 
െയായത്തിനെയുിം മതമാണ"് എെുിം ഒനക്ക എഴുതുെത്. െിങ്ങൾ ഇരിനട 
ശ്രദ്ധിനച്ചാ? മുഹമ്മദ് അരൻ പറയുെത ്രരിയാ്ണാ നതറ്റാ്ണാ എെ ്
അറിയാൻ, ഈ രിഷയത്തിൽ ഒരു അ്െവഷണിം ്പാലുിം െടത്തിയില്ല. ഇെുിം 
െിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്്ലാമിക രാജയത്തിലാണ് ജീരിക്കുെുനതങ്കിൽ, െിങ്ങൾ 
െിങ്ങളുനട ഭാരയനയനയാ അടിമനയനയാ നകാെ കുറ്റത്തിെ്, ആ രിേയിൽ 
െിെ് രേനപ്പടുെതിെ് ്രണ്ടി മരണനപ്പട്ട രയക്തി ശ്പരാ കനെ അപമാെിച്ചു 
എെ് പറഞ്ഞാൽ മതി െിങ്ങൾക്ക് ഒരു രിേയുിം ലഭിക്കുകയില്ല എെ ്മാശ്തമല്ല 
െിങ്ങൾ അരിനട ഒരു 'ഹീ്റാ' കൂടിയായിരിക്കുിം. 
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Below, read this Fatwa of a Muslim sheikh replying to Muslims asking if this story is 

true: (http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=6491&act=view). 

 

Answer to Question 6491 from United Kingdom: 

 

We confirm the authenticity of this narration. The reason for which no punishment 

was imposed on the man who murdered the women is that she had explicitly sworn 

Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam). Such a person is termed as 'Mubaah-ud-

dam', i.e. if killed, there can be no claim of retaliation. (See Badhlul Majhood, Vol. 6, 

p. 125). There is Ijmaa (consensus) on this ruling. And Allah Ta'ala Knows Best 

Moulana Muhammad Ibn Moulana Haroon Abbassommar FACULTY OF 

SPECIALTY IN HADITH CHECKED AND APPROVED: Mufti Ebrahim Desai. 

 

ഇരിനട െിെുിം മെസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുെ ഒരു കാരയിം ഇസ്ാമിൽ 
അല്ലാഹുരിനെകാൾ ശ്പാധാെയിം മുഹമ്മദിൊണ്. കാരണിം ഇസ്ാമിൽ 
അല്ലാഹുരിനെ ആനരങ്കിലുിം അപമാെിച്ചാൽ, അരെ് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ (മാപ്പ ്
പറയാൻ) മൂെുദിരസ്ിം െൽകുിം. എെിട്ടുിം അരൻ പശ്ചാതപിച്ചിനല്ലങ്കിൽ 
മാശ്ത്മ അരെ് മരണരിേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എൊൽ മുഹമ്മദിനെ ആണ ്
െിങ്ങൾ അപമാെിക്കുെനതങ്കിൽ, അതിെ് െിങ്ങൾ മാപ്പ ്പറഞ്ഞാൽ ്പാലുിം 
െിങ്ങൾക്കുള്ള രിേ മരണമായിരിക്കുിം. 
 
ഇെി ആനരങ്കിലുിം ഖുർആൻ 5:32 കാണിച്ച ്ഇസ്ാിം സ്മാധാെത്തിനെ മതിം 
ആനണെ ്പറഞ്ഞാൽ, മെസ്സിലാക്കിനക്കാള്ളുക അത ്പച്ചക്കള്ളമാണ.് 
 
ആനരങ്കിലുിം ഇസ്ാമിനെ അർത്ഥിം സ്മാധാെിം ആനണെ ്പറഞ്ഞാൽ അത് 
കാണിക്കുെത ്അരനെ രിരരമില്ലായ്മനയ ആണ.് ഇ്പ്പാൾ കണ്ടുരരുെ ഒരു 
രാഷ്ശ്ടീയ ശ്പരണത ഇതാണ ്"ഇസ്ാിം തിന്മ അനല്ലെ് െമുക്ക് ഭാരിക്കാിം, എെിട്ട് 
ആനരങ്കിലുിം സ്തയിം പറയുകയാനണങ്കിൽ അരെ് ഇസ്ാ്മാ്ഫാൈിയ 
(Islamophobia) ആനണെ ്പറയാിം."  
 

ഇസ്ാമിനല െീതിനയക്കുറിച്ച ്െമ്മൾ സ്ിംസ്ാരിക്കു്മ്പാൾ മുഹമ്മദ് കാണിച്ച 
അെീതിനയക്കുറിച്ചുിം െമ്മൾ സ്ിംസ്ാരിക്കണിം. മുഹമ്മദ് മുസ്ല്ിിംക്ളാടുിം 
അമുസ്ിങ്ങ്ളാടുിം മാശ്തമല്ല അെീതി കാണിച്ചത.് മുസ്ിമായ സ്്ശ്തീകൾക്കുിം 
പുരുഷന്മാർക്കുിം രണ്്ട െീതിയാണ് െൽകിയിരുെത്. 
 
മുഹമ്മദ ്എെ ദദരിം 
 
മുഹമ്മദ ്സ്വയിം ദദരിം എെ് രിളിച്ചിരുെു. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ െിങ്ങൾക്ക് 
സ്ിംരയിം ്താെുനെങ്കിൽ ഞാൻ ഒെ ്് ാദിക്കനട്ട, മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ 
അടിമയാനണെ് െിരന്തരിം പറയുമായിരുനൊ? 
 

http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=6491&act=view
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എങ്ങനെയാണ് അരിരവാസ്ിയുിം രിശ്രഹാരാധകെുിം ്രദശ്രന്ഥങ്ങൾ (Torah and 

Bible) അറിഞ്ഞുകൂടാത്തരെുമായിരുെ മുഹമ്മദ് ഒറ്റ രാശ്തി നകാണ്്ട നപനട്ടെ ്
ദദരത്തിനെ ശ്പരാ കൊയി മാറിയനതെ് െമ്മളറിയണിം. 
 
Qur'an 42:52 (Muhammad Pickthall): 

And thus have we inspired in thee (Muhammad) a spirit of our command. Thou 

knowest not what the scripture was, nor what the faith. But we have made it a light 

whereby we guide whom We will of Our bondmen. And lo! Thou verily dost guide 

unto a right path. 

 

ഖുർആൻ 42:52: 

അശ്പകാരിം തനെ െിെക്ക് ൊിം െമ്മുനട കല്പെയാൽ ഒരു ദ തെയരത്തായ 
സ്്രരിം ്ൈാധെിം ന യ്തിരിക്കുെു. ്രദശ്രന്ഥ്മാ സ്തയരിരവാസ്്മാ 
എനന്തെ് െിെക്കറിയുമായിരുെില്ല. പനേ, ൊിം അതിനെ ഒരു 
ശ്പകാരമാക്കിയിരിക്കുെു. അതുമു്ഖെ െമ്മുനട ദാസ്ന്മാരിൽ െിെ് ൊിം 
ഉ്േരിക്കുെരർക്ക ്ൊിം രഴി കാണിക്കുെു. തീർച്ചയായുിം െീ ്െരായ 
പാതയി്ലക്കാകുെു മാർരദർരെിം െല്കുെത.് 
 
എങ്ങനെയാണ് മുസ്ിങ്ങൾക്ക് അരകാരനപ്പടാൻ കഴിയുെത ്
്രദശ്രന്ഥങ്ങ്ളാ (Torah and Bible) ആ രിരവാസ്നമാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത 
മുഹമ്മദ ്അശ്ൈഹാമിനെ പിൻരാമി ആനണെ്. ഇത് കാണിക്കുെത് മുഹമ്മദ ്
തനെ ഒരു Kafir (or infidel - അരിരവാസ്ി) ആനണൊണ്. എങ്ങനെയാണ ്
രിരവാസ്രുിം പാരമ്പരയരുിം എനന്തെറിയാത്ത, ്രദശ്രന്ഥങ്ങൾ 
എനന്തെറിയാത്ത, അരിരവാസ്ിയായ മുഹമ്മദ ്നപനട്ടനൊരുദിരസ്ിം 
ശ്പരാ കൊയി മാറുകയുിം ദദരത്തിനെ സ്ഥാെത്ത് തനെ 
ശ്പതിഷ്ഠിക്കുകയുിം ന യ്തത?് 
 
ഒരു ദദരത്തിനെ (al-lah) ്പര് നരച്ച് മുഹമ്മദ ്സ്വയിം ദദരമായി. ഞാൻ 
മുഹമ്മദിനെ രരിക്കുമുള്ള ്പര് Qathem (ثق  .ആനണെ് നതളിയിച്ചു തരാിം (م
ഖദീജയുനടയുിം അരളുനട cousin-നെയുിം ്ശ്പരണയാൽ മുപ്പതാിം (30) രയസ്സിൽ 
ആണ് മുഹമ്മദ ്അരനെ ്പര് മാറ്റുെത്. ഈ സ്മയിം കദീജയുിം അരളുനട 
cousin-െുിം കൂനട മുഹമ്മദിനെ എല്ലാിം അറൈ് ്രാശ്തങ്ങളുനടയുിം തലരൻ 
ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുെു. അരർക്കറിയാമായിരുെു മുഹമ്മദിെ് 
എളുപ്പിം ഈ ്രാശ്തങ്ങളുനട ്മൽ അധികാരിം ലഭിക്കണനമങ്കിൽ, മുഹമ്മദിെ് 
ദദരത്തിൽ െിെ് സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ കഴിരുനണ്ടെ് രരുത്തി തീർക്കണിം 
ആയിരുെു. അങ്ങനെ അരർ ശ്പഖയാപിച്ചു, "ദദരത്തിനെ ൊമത്തിൽ, 
െീയാണ് ദദരിം."  
 
Muhammad takes the place of God (Sunan Ibn Majah, Book of Jihad, Hadith 2859): 
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ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ആര ്എനെ അെുസ്രിക്കുെു്രാ, അരൻ 
അല്ലാഹുരിനെയുിം അെുസ്രിക്കുെു. ആര ്എനെ അെുസ്രിക്കാനത 
ഇരിക്കുെു്രാ, അരൻ അല്ലാഹുരിനെയുിം അെുസ്രിക്കാനത ഇരിക്കുെു. 
ആര് ഇമാമിനെ അെുസ്രിക്കുെു്രാ, അരൻ എനെയുിം അെുസ്രിക്കുെു. 
ആര് ഇമാമിനെ അെുസ്രിക്കാനത ഇരിക്കുെു്രാ അരൻ എനെയുിം 
അെുസ്രിക്കുെില്ല. 
 
Qur’an 4:80: 

He who abides by the Apostle, he indeed obeys God. However, [those] whom obey 

him not, Allah is watching him (as a threat), We have not sent [one] to watch over 

them. 

                                       
ഖുർആൻ 4:80: 
(അല്ലാഹുരിനെ) ദൂതനെ ആര് അെുസ്രിക്കുെു്രാ തീർച്ചയായുിം 
അരൻ അല്ലാഹുനര അെുസ്രിച്ചു. ആര ്പിന്തിരിഞ്ഞു്രാ അരരുനട ്മൽ 

കാരൽക്കാരൊയി െിനെ ൊിം െി്യാരിച്ചിട്ടില്ല. 
 
മുകളിൽ കാണുെതു ്പാനല ഈ ആയത്ത ്(verses) മുഹമ്മദിെ്, 
ദദരത്തിനെ സ്ഥാെിം പിടിനച്ചടുക്കാെുള്ള ഖുർആെിനല ്രഖാമൂലമുള്ള 
അിംരീകാരമാണ്. ഇസ്ാമിനല െിയമങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ഉറരിടങ്ങൾ ആണുള്ളത്.  
 

1. മുഹമ്മദിൽ െിെുിം 
2. ഖുർആെിൽ െിെുിം (അതുിം മുഹമ്മദിൽ െിെ് തനെ) 

 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ാമിക െിയമങ്ങളുനട ശ്പധാെ ഉറരിടിം മുഹമ്മദിനെ 
ശ്പരർത്തികളിൽ െിെുിം ശ്പസ്ിംരങ്ങളിൽ െിെുിം മാശ്തമാണ.്  
 

1. മുഹമ്മദ ്ന ാല്ലിനക്കാടുത്തത് (Quran recitations); 
2. മുഹമ്മദ ്സ്ിംസ്ാരിച്ചതുിം കൽപ്പിച്ചതുിം (Sunnah); 
3. മുഹമ്മദ ്ന യ്ത ശ്പരർത്തികൾ. (മൂശ്തനമാഴിക്കുെത ്്പാലുള്ള ന റിയ 
ശ്പരർത്തികൾ ്പാലുിം). ഇതിൽ െിെ് രയക്തമാരുെത് ഇരിനട 
മുഹമ്മദുിം ദദരരുിം എല്ലാിം ഒരാളാനണെുിം, ഇരിനട മുഹമ്മദിനെ 
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രാക്ക ്ദദരത്തിനെ രാക്കുിം, മുഹമ്മദിനെ കൽപെ ദദരത്തിനെ 
കൽപ്പെയുിം ആനണൊണ്.  
 

ഇരിനട മുഹമ്മദിെ് ദദരത്തിനെകാൾ മുൻരണെ ഉണ്്ട. (ഖുർആൻ 4:80) 
 
ആര് ശ്പരാ കനെ അെുസ്രിക്കുെു്രാ, അരൻ അല്ലാഹുരിനെയുിം 
അെുസ്രിക്കുെു. ആര ്അരനെ അെുസ്രിക്കാനത ഇരിക്കുെു്രാ അരനെ 
്മൽ അല്ലാഹുരിനെ സ്ിംരേണിം ഉണ്ടാരുെതല്ല. 
 
ഇരിനട ദദരത്തിനെക്കാളുിം മുഹമ്മദിനെ അെുസ്രിക്കുെതിൊണ് 
ശ്പാധാെയിം. അതുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദിനെ ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾ 
െടത്തിനക്കാടുക്കാൻ, അള്ള രലിയ താൽപരയിം കാണിക്കുെത.് അതുമാശ്തമല്ല 
മുഹമ്മദിെ് ആരരയമുള്ളനതല്ലാിം അള്ള െിയമമാക്കി ആയത്തുിം 
ഇറക്കിയിട്ടുണ്്ട.  
 
Qathem-ൽ െിെ ്മുഹമ്മദി്ലക്ക ്
 
ഇനതാെുിം മുഹമ്മദിെ് തൃപ്തി ആയിരുെില്ല. പിനെയുിം എന്തിനെ്യാ 
കുറരുണ്ടായിരുെു. െനല്ലാരു ്പരിനെ (Title). ശ്പരാ കൻ എെ് Title അല്ല 
ഞാൻ ഉ്േരിക്കുെത്, അത ്ആദയ്മ രാൾ ഉപ്യാരിച്ച ്അരൻ ്െടിയിരുെു. 
അരൻ ജെിച്ച്പ്പാൾ അരെ് െൽകിയിരുെ ്പര ്മുഹമ്മദ ്എെല്ല, Qathem 

എൊയിരുെു. പിനെ എന്തിൊണ് ആ ്പര ്മാറ്റിയത്. ഈ ്പരിനെ അർത്ഥിം 
എന്താണ് ? 
 
െമുക്ക് ദൈൈിളിനല രയക്തികളുിം അരരുനട Title-ലുകളുിം ്ൊക്കാിം.  
 

1. Abraham - Father of Prophet-hood; 

2. Moses - One who spoke to God (Kalem Allah لك ا ي  ;(م

3. Jesus - The Messiah. 

 

അതുനകാണ്്ട ഈ listൽ പുതുതായി രരാൻ ആശ്രഹിക്കുെ Qathem-തിെ് 
പുതിയ ഒരു ്പരുിം title-ലുിം ്രണിം. 
 
The following verse explains why Muhammad chose his many names and titles 

(Sahih Al-Bukhari, Book 56, Hadith 732): 

                                   
Allah's messenger said, “I have five names: I am Muhammad and Ahmad; I am the 

Eraser (Al-Mahi), one through whom Allah will erase Infidels (Christianity), I am the 

Collector (Al-Hashir, means mankind will be gathered in front of him), the first to be 

resurrected, no one ahead of me; and I am The Last (Al-Aqib), no one comes after 

me.” 
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അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, എെിക്ക് അഞ്്ച ്പരുകളുണ്്ട. 
 

1. മുഹമ്മദ.് 
2. അഹമ്മദ്. 
3. ഞാൻ മായിക്കുെരൻ (Al-Mahi - ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം മറ്റ് 
അമുസ്ിങ്ങനളയുിം ഭൂമിയിൽ െിെുിം തുടച്ചു െീക്കുെരൻ). 

4. ്രഖരിക്കുെരൻ (Al Bashir - മെുഷയരാരിനയ മുഴുരെുിം അരനെ 
മെസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുിം). 

5. ആദയമായി ഉയർനത്തഴു്െറ്റരെുിം അരസ്ാെ ശ്പരാ കെുിം (Al-Aqib). 

 

Let us take a closer look at these names: 

 

 
 

െിങ്ങൾക്ക് ഇത് രായിച്ചിട്ട് എന്ത് ്താെുെു എെ ്എെിക്കറിയില്ല, എൊൽ 
എെിക്ക് ഇതിൽ പിരാ ിനെ രാക്കുകൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് ്താെിയത്. 
മുഹമ്മദിനെ ്പരുകളിൽ ഒെിനെ അർത്ഥിം "സ്്തുതിക്ക ്അർഹൻ" എൊണ.് 
അത് അല്ലാഹുരിനെ 99 ്പരുകളിനലാൊണ.് ഇങ്ങനെ സ്വയിം ദദരമായി 
ശ്പഖയാപിക്കുെത് രഴി മുസ്ിിംകൾ ് ാദയിം ഒെുിം കൂടാനത മുഹമ്മദിനെ 
അെുരമിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. മുഹമ്മദ് അിംരീകരിക്കുെതിനെ അരർ 
അിംരീകരിക്കുകയുിം, മുഹമ്മദ ്രിലക്കുെതിനെ അരർ രിലക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 
ഇെി മുഹമ്മദ ്പറയുെ എനന്തങ്കിലുിം, ഖുർആെിൽ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതുിം 
ആയി ദരരുദ്ധയിം (contradiction) ഉണ്ടായാൽ അരിനടയുിം മുഹമ്മദ ്
രി ാരിക്കുെനത െടക്കൂ. മുസ്ിമുകൾ അല്ലാഹുരിനെ അല്ല മുഹമ്മദിനെ 
ആണ് ആരാധിക്കുെത.് 
 
മുഹമ്മദുിം (The all Praiseworthy) അഹമ്മദുിം (The praised one) 

 

To verify the meaning of any verse quoted, go to: www.altafsir.com. 

 

Qur’an 61:6 (Muhammad Pickthall translation): 

http://www.altafsir.com/
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And when Jesus son of Mary said, O Children of Israel! Lo! I am the messenger of 

Allah unto you, confirming that which was (revealed) before me in the Torah, and 

bringing good tidings of a messenger who cometh after me, whose name is the 

Praised One. Yet when he hath come unto them with clear proofs, they say: This is 

mere magic. 

 

ഖുർആൻ 61:6: 
മർയമിനെ മകൽ ഈസ്ാ പറഞ്ഞ സ്രർഭരുിം (ശ്ര്ദ്ധയമാകുെു:) 
ഇശ്സ്ായീല് സ്ന്തതിക്ള, എെിക്കു മുമ്പുള്ള നതൗറാത്തിനെ 
സ്തയനപ്പടുത്തുെരൊയിനക്കാണ്ടുിം, എെിക്ക് ്രഷിം രരുെ അഹ്മദ ്
എെു്പരുള്ള ഒരു ദൂതനെപ്പറ്റി സ്്ന്താഷരാർത്ത 
അറിയിക്കുെരൊയിനക്കാണ്ടുിം െിങ്ങളി്ലക്ക് അല്ലാഹുരിനെ ദൂതൊയി 
െി്യാരിക്കനപ്പട്ടരൊകുെു ഞാൽ. അങ്ങനെ അ്േഹിം രയക്തമായ 
നതളിരുകളുിം നകാണ്്ട അരരുനട അടുത്ത് ന െ്പ്പാൾ അരർ പറഞ്ഞു: ഇത് 
രയക്തമായ ജാലരിദയയാകുെു. 
 
ഖുർആൻ മുഴുരെിലുിം "The Praised One" എെ ്പര ്അല്ലാഹുരിൊണ് 
െൽകിയിരിക്കുെത്. എൊൽ ഖുർആൻ 61:6ൽ, അല്ലാഹുരിനെ ഈ ്പര് 
മുഹമ്മദാണ ്ഉപ്യാരിക്കുെത.് ഇരിനട അല്ലാഹുരിനെ്പ്പാനല മുഹമ്മദുിം 
"സ്്തുതിക്കർഹൊണ്". 
 
The root word is “Ham’d”. The following words all come from the root word “Ham’d”, 

and all of them mean the same, “The Praised One”. 

 
മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ ദാസ്ൻ ആനണങ്കിൽ, എന്തിൊണ് അല്ലാഹുരിനെ 
്പര് ദഹജാക്ക ്ന യ്തത?് ഉത്തരിം രളനര എളുപ്പമാണ്. മുഹമ്മദിെറിയാിം 
താൻ ഒരു രയാജ ശ്പരാ കൻ ആനണെ്. മാശ്തമല്ല തനെ "The Praised One" 
എെ് രിളിക്കുെത് രഴി, എനന്താനക്ക ്െടാൻ കഴിയുിം എെ് മുഹമ്മദിെ് 
െൊയി അറിയാിം. മുഹമ്മദിെ് അരരുനട സ്മ്പൂർണ്ണ അെുസ്രണയുിം, 
സ്മ്പൂർണ്ണ െിയശ്ന്തണരുിം ലഭിക്കുകയുിം, അരനര നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുിം 
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്രണമായിരുെു. സ്വയിം "സ്ത്ുതയർഹൻ (the praised one)" എെ ്
ശ്പഖയാപിക്കുെത് രഴി തനെ ആരുിം ് ാദയിം ന യ്യാൻ ദധരയനപ്പടില്ല എെ് 
മുഹമ്മദ ്ഉറപ്പുരരുത്തി.  
 
The hadiths point to one conclusion; Muhammad is God (Sahih Al-Bukhari, Book of 

Ablution, Hadith 186): 

                               
 

ശ്പരാ കൻ രുദ്ധൊയതിെു്രഷമുള്ള (ablution) നരള്ളത്തിനെ ൈാക്കി 
മുസ്ിമുകൾ ഉപ്യാരിക്കുമായിരുെു. എെിട്ട് അരർ ആ നരള്ളിം ഉപ്യാരിച്ച ്
അരരുനട മുഖിം കഴിയുമായിരുെു.  ില സ്മയിം ഈ നരള്ളത്തിെ് ്രണ്ടി 
അരർ അടി കൂടാർ ഉണ്ടായിരുെു.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 8, Hadith 373: 

Sahih Al-Bukhari, Book 72, Hadith 750; 

 

I witnessed Bilal picking the left-over water that the prophet had used for his ablution, 

and lots of the Muslims were seizing of that water and applying it on their faces. 

Whoever could not get anything of it, would apply the moisture from the hand of his 

companion to spread it all over on his face. 

 

ഇെി െിങ്ങൾ ഒെ ്ആ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്കൂ, ഈ രുദു (Ablution) കഴുകാൻ 
ഉപ്യാരിക്കുെ ജലിം അത് െിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട എങ്കിൽ, അത് മുഹമ്മദ ്
തനെ രരീരഭാരങ്ങളുിം ലിിംരരുിം (penis) രൃഷണരുിം (testicles) ്പാലുള്ള 
സ്വകാരയ ഭാരങ്ങളിൽ കഴുകാൻ ഉപ്യാരിക്കുെ ജലമാണ്. അ്പ്പാൾ 
എങ്ങനെയാണ് അനല്ലങ്കിൽ എന്തിൊണ ്മുഹമ്മദ് സ്വകാരയഭാരങ്ങൾ കഴുകാൻ 
ഉപ്യാരിച്ചിരുെ നരള്ളിം രിരുദ്ധരുിം അെുശ്രഹിക്കനപ്പട്ടതുിം ആനണെ് 
മുസ്ിങ്ങൾ കരുതിയിരുെത്? 
 
References of how Muslims used to be blessed by Muhammad: 

 



63 | P a g e  
 

 
 

Book of Al-Libas (Dress and Adornment), Part 3, p. 165. “This is the dress of the 

prophet he used to dress in, and we hid it for the sick ones, so they can 

recover by it.” 

                  
 

ശ്പരാ കനെ അടിരസ്ശ്്തിം ്രാരസ്ൗഖയത്തിെുള്ള മരുെ.് 
 
Book of Sahih Muslim, Book of Clothes, p. 1641, Hadith 2069: 

 

ആയിഷ, ആസ്്മയുനട (Asma - ആയിഷയുനട സ്്ഹാദരി) അടുനത്തത്തി, 
എെിട്ട് അരൾ പറഞ്ഞു "ഇത് ശ്പരാ കനെ അടിരസ്്ശ്തിം ആണ.് ഞങ്ങൾ ഇത ്
കഴുകി ്രാരമുള്ളരർക്ക് നകാടുക്കുിം. അതുരഴി ആ ്രാരിം സ്ൗഖയിം ആകുിം. 
 
മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിനല ഭൂമി കച്ചരടിം 
 
Pay for a place in Heaven with a farmland: 

                                 
Qur'an 64:17 (Muhammad Pickthall translation): 

If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for 

Allah is Responsive, Clement.  
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ഖുർആൻ 64:17:  
െിങ്ങൾ അല്ലാഹുരിെ് ഉത്തമമായ കടിം നകാടുക്കുെ പേിം അരെത് 
െിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയാക്കിത്തരികയുിം െിങ്ങൾക്ക് നപാറുത്തുതരികയുിം 
ന യ്യുെതാണ.് അല്ലാഹു ഏറ്റരുിം അധികിം െരിയുള്ളരെുിം 
സ്ഹെരീലെുമാകുെു. 
 
The Book of Al-Qur’tubi interprets Qur’an 64:17 as follows: 

Abu Al-Da'hda'h said “’O messenger of Allah you're saying that Allah wants us to 

give him a loan?’ He said (Muhammad) ‘Yes Abu Al-Da'hda'h.’ Therefore, Abu Al-

Da'hda'h said ‘Give me your hand I am giving Allah a loan, a farm has 600 palm 

trees’ and he went to his wife in the farm so he called her ‘O mother of Al-Da'hda'h’, 

she said ‘I'm here for you’, he said ‘Come out I lent my God Allah the Almighty the 

farm which has 600 palm trees’, and it is narrated by Zaed Ibn 'Aslam he said ‘When 

the verse was revealed "who lent Allah a loan?", Abu Al-Da'hda'h said "I scarifice my 

father and mother for your sake O messenger of Allah, but does Allah need a loan as 

he is rich?" The messenger replied ‘Yes by that loan He (Allah) wanted to make you 

enter heaven’, Abu Al-Da'hda'h replied ‘So if I lend Allah a loan, am I granted by it 

my part of heaven, me and my children's in Paradise?’, The messenger replied 

‘Yes’” 

 

മുഹമ്മദ ്600 ഈന്തപ്പഴ ന ടികൾ ഉള്ള ഒരു കൃഷി്ത്താട്ടത്തിൽ പകരിം ആയി, 
Abu Al-Da'hda'h എെ രയക്തിക്ക് അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലിം 
്മടിച്ച ്നകാടുത്തു. മുഹമ്മദ ്Abu Al-Da'hda'h-മി്ൊട് പറഞ്ഞു കൃഷി്ത്താട്ടിം 
അള്ളാക്ക് നകാടുത്ത രായ്പ ആനണെുിം, പകരിം Abu Al-Da'hda'h-െ് 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലിം നകാടുക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 
The same story can be found in: 

 

 
 

പനണ്ടാരിക്കൽ ഒരു ക്ത്താലിക്കാ ്പാപ്പ,് സ്വർരത്തിൽ ്പാകുെതിെു 
്രണ്ടി രിരവാസ്ികളുനട ദകയ്യിൽ െിെ് പണിം രാങ്ങിയിരുെ കാരയിം പറഞ്ഞു 
മുസ്ിമുകൾ കളിയാക്കാറുണ്ട്. അത് സ്തയമായാലുിം അസ്തയമായാലുിം 
ശ്കിസ്്തയാെികൾക്ക് അറിയാിം അങ്ങനെ ന യ്യുെത് രഞ്ചെയുിം ്മാരരുിം 
ആനണെ.് അത് ്യരു പഠിപ്പിച്ചതിെ് എതിരാണ്. അ്തസ്മയിം ഇരിനട സ്വയിം 
മുഹമ്മദ ്തനെ, മെുഷയർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥലിം രാങ്ങുെതിെ് ്രണ്ടി പണിം 
പിരിക്കുെത.് ഇെി ഈ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭൂമി രാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, പണരുിം 
രസ്്തുക്കളുിം ഇല്ലാത്ത, പാരനപ്പട്ട മെുഷയർ എന്ത് ന യ്യുിം? 
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ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം മുഹമ്മദ് സ്വന്തിം ്പരിൽ തനെയാണ് ഈ 
ഭൂമി എല്ലാിം ദകരരനപ്പടുത്തിയത്. ഇനതാെുിം പാരനപ്പട്ടരർക്ക ്ദാെിം 
െൽകിയിട്ടുമില്ല.  
 
മുഹമ്മദിനെ ധെ്മാഹിം 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 46, Hadith 771: 

Reported by Jaber Ibn Abdullah: “There was a man who promised his slave that the 

slave will be freed after his (the master’s) death. After the slave’s master died, the 

Prophet called the slave and sold him. The slave died in the same year he was sold.” 

 
ഒരു മെുഷയൻ തനെ മരണ്രഷിം തനെ അടിമനയ സ്വതശ്ന്തൻ ആക്കാിം എെ ്
അടിമയ്ക്ക് രാക്ക് െൽകി. എൊൽ ആ യജമാെനെ മരണ്രഷിം മുഹമ്മദ ്
ആ അടിമനയ സ്വന്തമാക്കുകയുിം രിൽക്കുകയുിം ന യ്തു. അടിമനയ അരൻ 
രിറ്റ അ്തരർഷിം തനെ ആ അടിമ മരിക്കുകയുിം ന യ്തു.  
 
എന്ത് ദപരാ ികമാണ ്ഈ ശ്പരർത്തി എെ ്്ൊക്കൂ. തനെ യജമാെൻ 
െൽകിയ രാക്ക ്അെുസ്രിച്ച്, ആ യജമാെനെ മരണ്രഷിം ഈ അടിമ 
സ്വതശ്ന്തൊക്കുിം എെ ്ദദരത്തിെ് അറിയാിം. എൊൽ മുഹമ്മദിെ് ്രനറ 
ലേയങ്ങളുണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദ ്ആനള രിട്ട് ആ അടിമനയ നകാണ്്ട 
രരികയുിം, പുതിനയാരു യജമാെെ് അരനെ രിൽക്കുകയുിം ന യ്തു. 
മുഹമ്മദിെ് പണിം ഉണ്ടാക്കുെതിെു്രണ്ടി ആ അടിമയുനട സ്വാതശ്ന്തയിം 
തട്ടിമാറ്റി. മുഹമ്മദിെ് തനെ അതയാശ്രഹത്തിെ് മുൻപിൽ ഒരു സ്ദാ ാര 
മൂലയങ്ങളുിം ഇല്ല. ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് എല്ലാരരുിം കണ്ടു പഠി്ക്കണ്ട ഒരു ഉത്തമ 
പുരുഷൊയ മുഹമ്മദ് ആണ് ഇത് ന യ്തനതെ ്ഓർക്കണിം.  
 
മുഹമ്മദിനെ അസ്ൂയ കാരണിം ഒരു െല്ല രിരവാസ്ിനയ നകാല്ലാൻ ഉത്തരരിട്ടു 
 
Sahih Al-Bukhari, Book of Al-Futo'h, Hadith 4599: 

 

Reported by Anas Ibn Malik: “There was among us a humble young man with great 

act of worship and faith, who did good faithful work. So we mentioned his name to 

the Prophet, but he did not recognize him. Then we described him to the Prophet, 

but he still did not recognize him. Then we said to the Prophet, ‘Oh, here he is!’ The 

the Prophet said, ‘His face has the look of Satan.’” So the man came and said, 

‘Peace to you all.’ The Prophet said to him, ‘Do you think of yourself as the best man 

in here?’ He (the young man) said, ‘By Allah, yes, I am.’ Then he left and went inside 

the mosque. The Prophet said, ‘Who would kill this man (for me)?’ Abu Bakr said, ‘I 

will.’ So Abu Bakr went after the young man inside the mosque and found him 

standing in prayer. Abu Bakr thought to himself, ‘The Prophet forbids us from killing a 

Muslim while he is praying!’ Then the Prophet said again, ‘Who would kill the man?’ 

'Umar said, ‘I will do it, Prophet.’ So 'Umar entered the mosque and found the man 

bowing down on his face in prayer. So ‘Umar said, ‘The Prophet forbids us from 
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killing a Muslim while he is praying. I will come back (to kill him after he is finished 

with his prayers).’ Then the Prophet said, ‘Who will kill the man?’ Then Ali said, ‘I will 

kill him, Prophet’. So Ali entered the mosque and found the young man had gone! 

Then Muhammad said, ‘If that man was killed, not two of my nation would disagree 

with each other!’” 

 

This story can also be found in Book of Jwawame’ El Fawa’ed, Vol. 6, Hadith 10401: 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=91 

 

ഇെി െമുക്ക് ഈ കഥ ഒെ ്്ൊക്കാിം. മുഹമ്മദ ്നകാല്ലാൻ ആശ്രഹിച്ച ഈ 
ന റുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുറ്റരുിം ന യ്തിട്ടില്ല. എല്ലാ മുസ്ീങ്ങളുിം എന്തിെ,് 
അരരിനല ്െതാക്കൾ ്പാലുിം സ്മ്മതിക്കുെു ആ ന റുപ്പക്കാരൻ െല്ല ഒരു 
മുസ്ിമാനണെ.് അരൻ െനല്ലാരു രിരവാസ്ിയുിം, രിെയമുള്ളരെുിം, 
രിരവസ്്തെുിം, െൊയി െിസ്്കരിക്കുെരെുിം ആയിരുെു. അരൻ മുഹമ്മദിനെ 
ശ്പരാ കൊയി അിംരീകരിച്ചിരുെു. അരൻ രളനര െല്ല ഒരു മുസ്ിിം 
ആയതിൊൽ, അരനെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ ്അറിയണിം എെ ്മറ്റു മുസ്ിിംകൾ 
കരുതി. മുഹമ്മദ ്അരനെ രിളിച്ച്പ്പാൾ മുഹമ്മദിനെ മുമ്പിൽ ആദയിം അരൻ 
സ്മാധാെിം ആരിംസ്ിച്ചു. അരിനട െിെ് തിരിച്ചു ്പായ്പ്പാളുിം, മുഹമ്മദിെ് 
സ്മാധാെിം ആരിംസ്ിച്ചു നകാണ്ടാണ് അരർ മസ്്ജിദിൽ െിസ്്കരിക്കാൻ 
്പായത.് 
 
െമ്മൾ കരുതിയത് മുഹമ്മദ ്ഈ മെുഷയനെ പുകഴത്്തി പറയുകയുിം 
മുസ്ീങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി കാണിച്ചു നകാടുക്കുകയുിം ന യ്യുിം എൊണ്. 
എൊൽ ഈ കഥയെുസ്രിച്ച് മുഹമ്മദ് അരനെ നകാല്ലുകയാണ് ന യ്തത്. 
എന്തിെ?് കാരണിം ഒരു ഉത്തമ മുസ്ിിം എെ മുഹമ്മദിനെ പദരിക്ക് 
ഭീഷണിയായിരുെു അരൻ. രളനര ന റിയ സ്മയിം നകാണ്്ട തനെ 
മുഹമ്മദിനെ കൂനടയുണ്ടായിരുെ മുസ്ിങ്ങൾ, ഈ മെുഷയനെ 
ഈരവരഭക്തിയിൽ ആകൃഷട്രായിരുെു. അരർക്ക് ഇര്ൊട് ൈഹുമാെിം 
ഉണ്ടായിരുെു. എൊൽ മുഹമ്മദ് ശ്പതികരിച്ചത ്രയതയസ്്തമായിട്ടാണ്. ആ 
മെുഷയെുിം മുഹമ്മദുിം കണ്ടുമുട്ടിയ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ ്അര്ൊട് ് ാദിച്ചു, 
"െീയാ്ണാ മെുഷയരിൽ ഉത്തമൻ." ആ മെുഷയൻ പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹുരിനെ 
കൃപയാൽ അനത." മുഹമ്മദിെ് ആ മറുപടി സ്ഹിക്കാൊയില്ല. ആ മെുഷയനെ 
ഈരവര ഭക്തിനയ മറ്റുള്ളരർ പുകഴത്്തുെത ്മുഹമ്മദിെ് ഇഷ്ടനപ്പട്ടില്ല. 
അതുനകാണ്്ട അരനെ നകാല്ലാൻ കല്പെ െല്കി. 
 
ഈ മെുഷയ്ൊട് മുഹമ്മദ ്നപരുമാറിയതിൽ െിെ് മുഹമ്മദിനെ കറുത്ത രരിം 
െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുിം. ഇരൻ ഒരു ശ്പരാ കൻ അ്ല്ല? എൊൽ ഇരനെ 
ഉള്ളിൽ രിരുദ്ധമായതി്െക്കാൾ കൂടുതൽ ദപരാ ികമായ കാരയങ്ങൾ 
ആണ് ഉള്ളത്. മുഹമ്മദ് ഒരു രിരുദ്ധൻ (Holy) ആയിരുനെങ്കിൽ എന്തിൊണ ്
തനെ ശ്പരാ കൊയി അിംരീകരിക്കുകയുിം, അല്ലാഹുരിനെ 
അെുസ്രിക്കുകയുിം ന യ്തിരുെ െല്ല ഒരു ഇസ്ാിം രിരവാസ്ിനയ നകാല്ലാൻ 
ഉത്തരരിട്ടത്. അത് മാശ്തമല്ല ആ ന റുപ്പക്കാരൻ മസ്്ജിദിൽ െിസ്്കരിക്കുക 
യാണ് എെ ്അറിഞ്ഞിട്ടു ്പാലുിം, അ്പ്പാൾ തനെ അരനെ നകാല്ലുരാൻ 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=91
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ആൾക്കാനര രിട്ടു. എൊൽ ആ ശ്രമങ്ങനളല്ലാിം പരാജയനപ്പടുകയുിം ആ 
മെുഷയ ജീരെുിം നകാണ്്ട ഓടുകയുമാണ് ന യ്തത.്  
 
ആദിപാപിം (Original Sin) 

 
മുസ്ിമുകൾ "ആദിപാപത്തിനെ" കാരയിം പറഞ്ഞ ്ശ്കിസ്്തയാെികനള 
കളിയാക്കാറുണ്ട.് എൊൽ സ്തയത്തിൽ ആദി പാപത്തിൽ ഏറ്റരുിം കൂടുതൽ 
രിരവസ്ിക്കുെത ്മുസ്ീങ്ങളാണ്.  
 
െമ്മൾ എ്പ്പാഴുിം ്കൾക്കുെ ഒൊണ് ഇസ്ല്ാിം, ശ്കിസ്്തയാെികനള ്പാനല 
'ആദിപാപിം' എെ തതവിം അിംരീകരിക്കുെില്ല എെ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ 
മുസ്ീങ്ങ്ളാട് താനഴ പറയുെ ഹദീസ്ുകൾ എന്താനണെ് ഒെ ്് ാദിക്കുക.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 77, Hadith 611 

 

Reported Abu Huraira: “Allah's Messenger said: ‘Adam and Moses debated with 

each other’. Moses said to Adam, ‘To You Adam! You are our ancestor who 

displeased us and fired us out of heaven’”. 

 

 മൂസ് (്മാര) അര്ൊട് പറഞ്ഞു ആദ്മ ഞങ്ങളുനട പൂർരികൊയ െീ 
കാരണമാണ ്ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് നരളിയിൽ അകനപ്പട്ടത.് 
  

(Note: മുഹമ്മദിെ് ഏദൻ ്താട്ടരുിം സ്വർഗ്ഗരുിം തമ്മിൽ കൺഫയൂഷൊയി. 
ഏതൻ്താട്ടിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ളതാണ ്എൊണ ്മുഹമ്മദ് കരുതിയത്. 
ആദരുിം ഹവ്വയുിം പുറത്താക്കുെതിെു മുൻപ ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആയിരുെു 
എൊണ ്മുഹമ്മദ് കരുതിയിരുെത്.) 
 

 ഇതിനെ അനല്ല രരിക്കുിം 'ആദിപാപിം' എെു പറയുെത്? സ്വർഗ്ഗത്തിെ ്
നരളിയിൽ ആരാൻ കാരണിം മുസ്ിിംകൾ ന യ്ത പാപിം നകാണ്ടല്ല, ആദിം 
ന യ്ത പാപിം നകാണ്ടാനണെ ്മുസ്ീങ്ങൾ തനെ സ്മ്മതിക്കുെു.  
 

Sahih Muslim, Book 016, Hadith 4156: 

 

Allah's Messenger said, “No man who is murdered unjustly, but the share of this 

transgression of his also descends from the first son of Adam for he was the first to 

establish killing.” 

 
ഇതിെ് ആദിപാപിം ആയി ൈന്ധമിനല്ലെ് െിങ്ങൾക്ക് ്താൊിം. എൊൽ ഇതിെ ്
ൈന്ധമുണ്ട്. ആദമിനെ ആദയ പുശ്തൊയ കാ്യൽ അരനെ സ്്ഹാദരനെ 
നകാെ്പ്പാൾ അരിനട അരെ് ഒരു choice ഉണ്ടായിരുെു. ഞാൻ ഇെ ്ഒരാനള 
നകാൊൽ അരിനടയുിം എെിക്കുിം ഒരു choice ഉണ്്ട. കുറച്ചുകൂടി രയക്തമായി 
പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആനരനയങ്കിലുിം നകാൊൽ, അതിെ് കാരണിം പണ്്ട 
കാ്യൽ അരനെ സ്്ഹാദരൊയ ആ്ൈലിനെ നകാെത ്നകാണ്ടല്ല. ഇരിനട 
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ഞാൻ ഒരാനള നകാല്ലുെത ്രഴി പാപിം ന യ്തു, എൊൽ ഈ പാരിം 
തുടങ്ങിയത ്കാ്യലിൽ െിൊണ്. കാ്യൽ രഴി ഈ പാരിം ന യ്യാെുള്ള 
കഴിര ്െമ്മുനട പാരമ്പരയത്തിൽ ആയി. അനല്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകളിൽ 
പറഞ്ഞാൽ, കായലിനെ പാപത്തിനെ പങ്കാണ ്െമ്മളിൽ ഉള്ളത.് 
 
Other hadiths even show a stronger connection: Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 

547:  

Abu Huraira Reported: “The Messenger said, ‘If there were no Jewish existence, 

meat would never spoil and if Eve did not exist, wives would never cheat on their 

spouses.’” 

 
"ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, യഹൂദർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ, ഇറച്ചി 
ഒരിക്കലുിം അഴുക്കില്ലായിരുെു. ഹൗര ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ, ഭാരയമാർ 
ഭർത്താക്കന്മാനര ഒരിക്കലുിം രഞ്ചിക്കുകയില്ലായിരുെു." 
 
സ്്ശ്തീകൾ ന യ്യുെ നതറ്റുകൾക്ക ്ഹൗവ്വ (Eve) ന യ്ത നതറ്റുമായി 
ൈന്ധമുനണ്ടെ് മുഹമ്മദ ്രിരവസ്ിച്ചിരുെു എെതിെ് ഏറ്റരുിം രലിയ 
നതളിരാണിത്. അനല്ലങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പണ്്ട ഹൗവ്വ ന യ്ത നതറ്റുിം ഇെ് 
സ്്ശ്തീകൾ ന യ്യുെ നതറ്റുിം ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ൈന്ധിപ്പിച്ചത്? 
 

1. മുഹമ്മദിനെ സ്ിംൈന്ധിച്ച് പണ്്ട ഹവ്വ ന യ്തത ്നതറ്റാണ് കാരണിം ആണ ്
ഇെ ്സ്്ശ്തീകൾ നതറ്റ് ന യ്യുെത.് 

2. ഇരിനട മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകൾ തനെ സ്മ്മതിക്കുെു തിന്മ എെത്, 
പാരമ്പരയമായി പകരുെ ഒരു ്രാരനത്ത ്പാനലയാനണെ്. 
 

ഖുർആൻ 2:35ൽ പറയുെു, സ്വർഗ്ഗിം ആദത്തിെ് ലഭിച്ച സ്മ്മാെിം ആനണെുിം, 
എൊൽ അരനെ പാപത്താൽ അരെ് അത ്െഷ്ടനപ്പടുത്തി. അതിനെ 
ഫലമായി അരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് പുറന്തള്ളനപ്പട്ടു. ആദിപാപിം ഇല്ലങ്കിൽ, 
ആദിം ന യ്ത നതറ്റിെ് െമ്മൾ എന്തിെ് രിേിക്കനപ്പടണിം? ആദയനത്ത പാപരുിം 
െമ്മളുിം തമ്മിൽ ഒരു ൈന്ധരുിം ഇനല്ലങ്കിൽ െമ്മൾ ഇ്പ്പാഴുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
ആയിരി്ക്കണ്ടത്ല്ല?  
 
ഇത് ആദത്തിനെ നതറ്റാ്ണാ, അ്താ െമ്മുനട നതറ്റാ്ണാ? െമ്മൾ 
സ്വർഗ്ഗത്തിനെ നരളിയിൽ ്പാകാൻ കാരണിം ആദത്തിനെ പാപമാ്ണാ 
അ്താ െമ്മുനട പാപമാ്ണാ? ഒരു െരജാത രിരു ഒരു പാപരുിം 
ന യ്തിട്ടില്ല്ല്ലാ. അ്പ്പാൾ ആ രിരു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അ്ല്ല ജെി്ക്കണ്ടത്? 
െമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് നരളിയിൽ ആയതിെ് കാരണിം ആദിം ദദര്ത്താട് 
കാണിച്ച് അെുസ്രണ്ക്കടാണ്. 
 
ഹൗവ്വ നതറ്റ ്ന യ്തത് നകാണ്്ട മാശ്തമാണ ്ഇെനത്ത സ്്ശ്തീകൾ നതറ്റ് 
ന യ്യുെത ്എെ ്പറയുെ മുഹമ്മദിനെ കാപടയിം (Hypocrisy) െമുക്ക് ഇരിനട 
കാണാിം. െമ്മൾ ഇരിനട ഓർ്ക്കണ്ട ഒരു കാരയിം ഇസ്ാമിനല പഠെങ്ങളിൽ 
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ആദയിം ന യ്ത പാപിം അനല്ലങ്കിൽ 'ആദിപാപിം', ആദരുിം ഹവ്വയുിം ഒരുമിച്ചാണ് 
ന യ്തത.് അത് ഇെുിം െമ്മുനട ജീരിതരുമായി ൈന്ധനപ്പട്ട ്കിടക്കുെു. 
 
് ാദയങ്ങൾ ് ാദിക്കരുത,് തിന്മയക്്ക ്ന രി നകാടുക്കരുത.് 
 
ഇങ്ങനെ ഉത്തരരിടുെത ്രഴി മുഹമ്മദ് തനെ അെുയായികളുനട മെസ്സിനെ 
എനെ്െക്കുമായി കീഴടക്കി. മുഹമ്മദിനെ ് ാദയിംന യ്യുെത് അല്ലാഹുരിെ് 
എതിരാണ്.  
 
Qur’an 5:101: 

 

 
 

“O you believers, ask not questions about things that look ugly for you in the Qur’an.” 

 
ഖുർആൻ 5:101: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള,  ിലകാരയങ്ങനളപ്പറ്റി െിങ്ങൾ ് ാദിക്കരുത.് െിങ്ങൾക്ക് 
അര നരളിനപ്പടുത്തനപ്പട്ടാൽ െിങ്ങൾക്കത് മെഃശ്പയാസ്മുണ്ടാക്കുിം. 
ഖുര്ആെ ്അരതരിപ്പിക്കനപ്പടുെ സ്മയത്ത ്െിങ്ങളരനയപ്പറ്റി 
് ാദിക്കുകയാനണങ്കില് െിങ്ങൾക്കര നരളിനപ്പടുത്തുക തനെ ന യ്യുിം. 
(െിങ്ങൾ ് ാദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിെ്) അല്ലാഹു (െിങ്ങൾക്ക്) മാപ്പുെലക്ിയിരിക്കുെു. 
അല്ലാഹു ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം സ്ഹെരീലെുമാകുെു. 
 
താനഴ പറയുെ രാകയങ്ങൾ രഴി ് ാദയിം ് ാദിക്കുെരനര, മുഹമ്മദ ്
ഒറ്റുകാരെുിം അരിരവാസ്ിയുമായി കുറ്റനപ്പടുത്തുെു.  
 
Qur'an 5:102: 

The people before you asked the very same questions and they became infidels. 

 

ഖുർആൻ 5:102: 
െിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ ്ഒരു ജെരിഭാരിം അത്തരിം ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിക്കുകയുണ്ടായി. 
പിനെ അരയിൽ അരർ അരിരവസ്ിക്കുെരരായിത്തീരുകയുിം ന യ്തു. 
 
െിങ്ങൾക്ക് മു്മ്പയുിം ആൾക്കാർ ഇതു്പാനല ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിച്ചിട്ടുണ്്ട, 
എൊൽ അരനരല്ലാിം അരിരവാസ്ികളായി (infidels) തീർെു. െിങ്ങളാരുിം 
മുഹമ്മദിനെനയാ ഖുർആനെനയാ ് ാദയിം ന യ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ 
ന യ്താൽ െിങ്ങൾ താനഴ പറയുെ കുറ്റങ്ങൾ ന യ്തതായി കണക്കാക്കുിം. 
  

1. െിങ്ങൾ ഇസ്ാിം ഉ്പേിക്കാൻ ്പാകുെു. (Apostate) 
2. ്രനറ മതിം മാറാൻ ്പാകുെു. 
3. ശ്പരാ കനെ അപമാെിച്ചു. 
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ഖുർആനെനയാ മുഹമ്മദിനെനയാ ് ാദയിം ന യ്യുക എെത ്അരർക്ക് െീരസ്ിം 
ഉണ്ടാക്കുെ കാരയിം ആണ.് ് ാദയിം ന യ്യുക എെത് മുഹമ്മദിനെ കള്ളൻ എെ ്
രിളിക്കുെതിെു തുലയമാണ.്  
 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂെ് ആ്രാപണങ്ങളിൽ ഏനതങ്കിലുിം ഒെിൽ െിങ്ങൾ 
കുറ്റക്കാരൻ ആനണെ് നതളിഞ്ഞാൽ അതിെ് െിങ്ങൾക്കുള്ള രിേ 
മരണമായിരിക്കുിം. 
 
മുഹമ്മദ ്എന്തുനകാണ്ടാണ ്് ാദയങ്ങൾ ് ാദിക്കുെതിനെ ഭയനപ്പട്ടിരുെത ്
എെറിയണനമങ്കിൽ അതിനെ ഉത്തരിം ഖുർആൻ 5:102 രായിച്ചാൽ 
മെസ്സിലാകുിം. ഇതിൽ രയക്തമായി പറയുെു െിങ്ങൾ ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിച്ചു 
തുടങ്ങിയാൽ െിങ്ങൾ ഈ മതിം ഉ്പേിക്കുിം. എന്തുനകാണ്്ട? 
കാരണിം: 
 

1. മുഹമ്മദിനെ കയ്യിൽ രിരവസ്െീയമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഒെുമില്ല. 
2. ഖുർആെുിം രിരവസ്െീയമല്ല. 
3. ഖുർആെിൽ പലതുിം രയക്തമല്ല അത് രയക്തമാക്കാെുിം ്പാകുെില്ല. 
 

അല്ലാഹുരിെ ്മാശ്ത്മ അറിയാരൂ! 
 
ഖുർആെിൽ തനെ പറയുെുണ്ട,് ഖുർആെിനല രലിയ ഒരു ഭാരത്തിനെ 
അർത്ഥിം അല്ലാഹുരിെല്ലാനത മറ്റാർക്കുിം അറിയുകയില്ല എെ്. (Qur’an 3:7, 

Usama Dakdok translation): 

 

He is who has sent down on you the book (Qur'an); some of its verses are decisive. 

Those are the mother of the book and the others are ambiguous. So those whose 

hearts deviate, so they will follow what is ambiguous of it, desiring the sedition and 

desiring its interpretation, and no one knows its interpretation except Allah. And 

those deeply rooted in knowledge say, “We believe in it, all of it from our lord.”... 

 

ഖുർആൻ 3:7: 
(െൈി്യ,) െിെക്ക് ്രദശ്രന്ഥിം അരതരിപ്പിച്ചു തെിരിക്കുെത് അരെനശ്ത. 
അതിൽ സ്ുരയക്തരുിം ഖണ്ഡിതരുമായ ര െങ്ങളുണ്്ട. അരയനശ്ത 
്രദശ്രന്ഥത്തിനെ നമൗലികഭാരിം. ആരയത്തിൽ സ്ാദൃരയമുള്ള  ില 
ര െങ്ങളുമുണ്്ട എൊൽ മെസ്സുകളിൽ രശ്കതയുള്ളരർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ 
ഉ്േരിച്ചുനകാണ്ടുിം, ദുരര്യാഖയാെിം െടത്താൻ ആശ്രഹിച്ചു നകാണ്ടുിം 
ആരയത്തിൽ സ്ാദൃരയമുള്ള ര െങ്ങനള പിന്തുടരുെു. അതിനെ സ്ാോൽ 
രയാഖയാെിം അല്ലാഹുരിെ് മാശ്ത്മ അറിയുകയുള്ളൂ. 
അറിരിൽ അടിയുറച്ചരാരാകനട്ട, അരർ പറയുിം: 
ഞങ്ങളതിൽ രിരവസ്ിച്ചിരിക്കുെു. എല്ലാിം ഞങ്ങളുനട 
രേിതാരിങ്കൽ െിെുള്ളതാകുെു. ൈുദ്ധിരാലികൾ മാശ്ത്മ ആ്ലാ ിച്ച ്
മെസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. 
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ഈ രാകയിം ്െരനത്ത പറഞ്ഞ രാകയനത്ത (Qur'an 5:101 - No one is to ask 

questions) പൂർണമാകുെു. അതുമാശ്തമല്ല മുഹമ്മദിെ് ്പാലുിം ഇതിനൊെുിം 
ഉത്തരിം ഇല്ല എെ് ഖുർആൻ 3:7 രയക്തമാക്കുെു. 
 
കൺഫയൂഷൻ ഉള്ള ര യിതാര ് 
 
മുഹമ്മദ ്ഖുർആൻ 3:7 ഇറക്കിയത് തനെ രലിനയാരു മണ്ടത്തരമായി ്പായി. 
ഖുർആെിനല െനല്ലാരു രതമാെിം രാകയങ്ങളുനടയുിം അർത്ഥിം 
അല്ലാഹുരിെല്ലാനത മറ്റാർക്കുിം അറിയില്ല എെ ്പറയുെത ്രഴി, മുഹമ്മദിെ് 
തനെ ഇത് രയാഖയാെിക്കാൻ അരകാരമില്ല എൊണ് ഇതിൽ െിെ് 
മെസ്സിലാ്ക്കണ്ടത്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ അെുയായികളിൽ 
ആരിൽ െിൊണ ്ഇതിനെ രരിയായ അർത്ഥിം മെസ്സിലാ്ക്കണ്ടത്.  
 

1. ഖുർആെിനല രലിനയാരു ഭാരത്തിനെ അർത്ഥിം അല്ലാഹുരിെ് മാശ്ത്മ 
മെസ്സിലാരുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ, അതിനെ അർത്ഥിം ഈ ഭാരങ്ങൾക്ക് 
െിലരിൽ മുസ്ീമുകൾ െൽകിയിട്ടുള്ള രയാഖയാെങ്ങൾ എല്ലാിം 
നതറ്റാനണൊണ്. 

2. ഈ രയാഖയാെങ്ങൾ എല്ലാിം നതറ്റായതിൊൽ, മുഹമ്മദുിം മറ്റു ഇസ്ാമിക 
പണ്ഡിതന്മാരുിം ഈ ഭാരങ്ങൾക്ക് െിലരിൽ െല്കിയിട്ടുള്ള 
രയാഖയാെങ്ങളുിം നതറ്റാണ.് 

3. മുഹമ്മദിനെയുിം മറ്റ് രയാഖയാതാക്കളുനടയുിം (ഇസ്ാമിക 
പണ്ഡിതന്മാരുനടയുിം) രയാഖയാെങ്ങൾ നതറ്റാനണങ്കിൽ, ഇത്തരിം 
അരയക്തമായ രാകയങ്ങൾ (ആയത്തുകൾ) െൽകുെത് നകാണ്ട ്
എന്താണ് രുണിം? 

 
ഇതിെ് അള്ളാ െൽകുെ ഒ്ര ഒരു ഉത്തരിം “those whose hearts deviate, so they 

will follow what is ambiguous of it, desiring the sedition and desiring its 

interpretation.” അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു ഈ രാകയങ്ങൾ നരളിനപ്പടുത്തിയതിെ് 
ഒ്രനയാരു കാരണിം ദുഷ്ടന്മാരായ മെുഷയർക്ക് മറ്റു മെുഷയനര 
രഴിനതറ്റിക്കാെുിം രഞ്ചിക്കാെുിം ആ്ണാ? ഈ രാകയങ്ങൾ രഴി അല്ലാഹു തനെ 
സ്മ്മതിക്കുെുണ്ട് താൻ നകാടുത്ത പുസ്്തകത്തിൽ െിറനയ കൺഫയൂഷൻ 
ഉള്ള രാകയങ്ങൾ ആനണെ.് 
 
മെുഷയർ സ്വാഭാരികമായുിം അള്ളാഹു എന്താണ ്അരിനട ഉ്േരിക്കുെത് എെ ്
അറിയാൻ, അത ്രയാഖയാെിക്കാൻ ശ്രമിക്കുിം. എൊൽ അരർക്ക് അത് 
രയാഖയാെിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മെസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുെരനര രഴി 
െടത്തുനമെ ്അല്ലാഹു എരിനടയുിം രാക്ക് നകാടുത്തിട്ടുമില്ല. അത് മാശ്തമല്ല 
മനറ്റാരിടത്ത് അല്ലാഹു ് ാദയിം ് ാദിക്കുെതിനെ രിലക്കുകയുിം ന യ്തിട്ടുണ്്ട. 
ഈ അല്ലാഹുരിെ് ്രണ്ടത്, അള്ളാ പറയുെതിനെ അർത്ഥിം അള്ളാക്ക് 
െൊയി അറിയാനമെുിം, അള്ളാ മുഹമ്മദ ്രഴി പറയുെ കാരയങ്ങൾ കണ്ണുമടച്ച് 
എല്ലാരരുിം രിരവസ്ിക്കുകയുിം ന യ്യണിം എൊണ്.  
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ഇസ്ാമിൽ െിങ്ങനളാരു അറിരുള്ള രയക്തിയാനണെ് പറയണിം എങ്കിൽ െിങ്ങൾ 
ന ്യ്യണ്ടത് ഇനതല്ലാിം കണ്ണുമടച്ച ്രിരവസ്ിക്കുക എെത് മാശ്തമാണ.് 
് ാദയങ്ങൾ ഒെുിം ് ാദിക്കരുത്, പകരിം കാണാനത പഠിച്ച അറിര് 
സ്മ്പാദിക്കുക. ഖുർആൻ മെസ്സിലാക്കി പഠിക്കുെതിെ് പകരിം കാണാനത 
പഠിക്കണിം എെു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ിമുകനള 
നതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് (indoctrinate). അത് മാശ്തമല്ല ദിരസ്രുിം അഞ്്ച ്െരിം ഉള്ള 
െിസ്്കാരരുിം എ്പ്പാഴുിം യുദ്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുെതുിം രഴി, അരർക്ക് സ്മയിം 
െൽകാനത, ഇതിനെ എല്ലാിം ് ാദയിം ന യ്യുെതിൽ െിെുിം, ഇതിനെ അർത്ഥിം 
മെസ്സിലാക്കുെതിൽ െിെുിം എല്ലാിം അരനര തടയാൻ കഴിഞ്ഞു. 
 
ഒെുിം ് ാദിക്കരുത ്പകരിം കാണാനത പഠിക്കുക  
 
മുഹമ്മദ ്താൻ പറയുെ കാരയങ്ങനളല്ലാിം  ിന്തിക്കുെതിെു പകരിം അനതല്ലാിം 
കാണാനത പഠിക്കാൻ മുസ്ിമുകൾക്ക് ശ്പ് ാദെിം െൽകിയിരുെു. 
അതിനൊരുദാഹരണമാണ് അല്ലാഹുരിനെ 99 ്പരുകൾ കാണാനത 
പഠിക്കുെരർക്ക ്സ്വർരത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുിം എെ് മുഹമ്മദ ്
പറഞ്ഞിരുെത.് (Sahih Al-Bukhari, Book 75, Hadith 419; Sahih Al-Bukhari, Book 

50, Hadith 894). 

 

Allah's Messenger revealed: Your God Allah has ninety-nine names, one hundred 

names minus one, and whoever learns by heart and recites them will go to 

Paradise... 

 

 
 

But wait, there's more! Book of Zad Al-Ma'ad, Vol. 1, p. 57-59: 

Allah, all praiseworthy, has one thousand names and the prophet has one thousand 

names. 

 

Notice here 

 
 

മുഹമ്മദിനെ ഉ്േരിം ഇരിനട രയക്തമാണ്: ് ാദയിം ് ാദിക്കുെതി്െക്കാൾ 
അല്ലാഹുരിെ് ഏറ്റരുിം ഇഷ്ടിം ഒെുിം മെസ്സിലാക്കാനത കാണാനത 
പഠിക്കുെതാണ.് 
 
്രനറാരു ഉദാഹരണിം ആണ് കക്കൂസ്ിൽ ്പാകു്മ്പാൾ പാലി്ക്കണ്ട 70 
െിയമങ്ങൾ. അതു്പാനലതനെ ശ്പാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുെതിെുമുമ്പ്, 
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ദലിംരികൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുെതിെ് മുമ്പ,് കഴിക്കുെതിെു മുമ്പുിം 
അതിെു്രഷരുിം എല്ലാിം പാലി്ക്കണ്ട പല െിയമങ്ങളുണ്്ട. ഈ 
െിയമങ്ങനളല്ലാിം പാലി്ക്കണ്ടതിൊൽ എന്താണ ്ഹലാൽ (permissible/ lawful) 
എെുിം എന്താണ ്ഹറാിം (forbidden) എെുിം ്പാലുള്ള ന റിയ ് ാദയങ്ങൾ 
് ാദിക്കാൻ ്പാലുിം, മുസ്ീങ്ങൾക്ക് സ്മയിം കിട്ടാറില്ല. 
 
െിങ്ങൾക്ക് അറൈി സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ അറിയാനമങ്കിൽ, ഇസ്ാമിക ടിരി 
 ാെലുകൾ കണ്ടാൽ അതിൽ രരുെ ധാരാളിം രിഡ്ഢി് ാദയങ്ങൾ െിങ്ങൾക്ക് 
കാണാൻ കഴിയുിം. ഉദാഹരണത്തിെ്: 
 

 ശ്കിസ്്തയൻ അടിരസ്്ശ്തങ്ങൾ രാങ്ങുെത് ഹലാലാ്ണാ? 
 അരിരവാസ്ികൾ (infidels, ഇരിനട ഉ്േരിക്കുെത ്ശ്കിസ്്തയാെികനള 
ആണ)് കണ്ടുപിടിച്ച ഐസ്്ശ്കീിം കഴിക്കുെത ്ഹലാലാ്ണാ? 

 ഞാൻ രിരാഹിതയായ മുസ്ിിം യുരതി ആണ,് എെിക്ക് എനെ 
ഭർത്താരിൽ 6 കുട്ടികളുണ്്ട. അ്േഹിം ആദയിം എനെ  ുിംൈിക്കുെതിെ ്
മുമ്പ ്ഞാൻ ആദയിം അ്േഹനത്ത  ുിംൈിക്കുെത ്ഹലാൽ ആ്ണാ? 

 ഞാൻ എനെ ഭാരയയുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തി്ലർനപ്പട്ട സ്മയത്ത,് 
അരളുനട മുലകളിൽ െിെ് ഞാൻ കുറച്ച ്പാൽ കുടിച്ചു. അത് 
ഹറാമാ്ണാ? 

 ഞാനൊരു ഇടത് കയ്യൻ ആയ രയക്തിയാണ്. അതുനകാണ്്ട സ്ാത്താൻ 
ആ്ണാ എനെ െിയശ്ന്തിക്കുെതുിം എനെ കൂനട കഴിക്കാൻ 
ഇരിക്കുെതുിം എനെ കൂനട ഉറങ്ങുെതുിം? (Sahih Muslim, Book 23, Hadith 

5007): 

 

Allah's Messenger, may Allah pray on him, said: “Do not feed yourself with your left 

hand, since Satan eats with his left hand.” 

 

 കഴിഞ്ഞദിരസ്ിം മസ്്ജിദിൽ നരച്ച് എനെ ഒരു ന രുപ്പ് കളഞ്ഞു ്പായി. 
അതുനകാണ്്ട തിരിനക രെ്പ്പാൾ ഞാൻ ഒറ്റ ന രിപ്പിട്ടു നകാണ്ടാണ ്
രെത്. മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട ഒരു ന രുപ്പ ്മാശ്തിം ഇട്ടു നകാണ്്ട 
െടക്കരുത ്എെ്. അതുനകാണ്്ട ഞാൻ െരകത്തിൽ ്പാകു്മാ? Note: It 

is forbidden that a man should eat with his left hand or walk with one sandal. 

(Sahih Muslim, Book 24, Hadith 5234); 

____________________________________________________________________________________ 
 ്ഫാൺ രിളിക്കുെ രയക്തി: ഞാനൊരു മുസ്ിമാണ ്ഞാൻ 
രൗ ാലയത്തിൽ ഇരിക്കു്മ്പാൾ പുസ്്തകിം രായിക്കുെ ഒരു രീലിം 
എെിക്കുണ്ട.് ഇെി രൗ ാലയത്തിൽ ്പാകു്മ്പാൾ ഖുർആൻ കൂടി 
നകാണ്ടു ്പാകാൻ പറ്റു്മാ? 
 

 ഇസ്ാിം പണ്ഡിതൻ: പറ്റില്ല കാരണിം രൗ ാലയിം ഒരു രൃത്തിനകട്ട 
സ്ഥലമാണ്. ഖുർആൻ ഒരു രിരുദ്ധ ശ്രന്ഥരുിം. അതിൊൽ ഇത ്
അെുരദെീയമല്ല. 
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 ്ഫാൺ രിളിക്കുെ രയക്തി: ഞാൻ എട്ടു രയസ്സായ്പ്പാൾ തനെ 
ഖുർആൻ എല്ലാിം കാണാനത പഠിച്ചു. അതുനകാണ്്ട ഇെി എന്ത് ന യ്യുിം 
ഞാൻ കക്കൂസ്ിൽ ്പാകു്മ്പാൾ എനെ തല്ച്ചാർ നരളിയിൽ 
രയ്ക്കനണാ? 

 
Review 

1. മുഹമ്മദിെ് ഖുർആൻ രരിയായി രയാഖയാെിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എൊൽ 
ഭൂമിയിൽ ദദരത്തിനെ അധികാരിം മുഹമ്മദിെ് ഉണ്്ട. 
 

2. മുഹമ്മദിെ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ ്െനര മെസ്സിലായിനല്ലങ്കിൽ 
(ഖുറാെിൽ അരയക്തമാനണെ് പറഞ്ഞ ഭാരങ്ങൾ), അള്ളാഹു 
കല്പിക്കുെ കാരയങ്ങൾ തനെയാണ ്മുഹമ്മദ് ന യ്യുെത് എെ ്എന്താണ് 
ഉറപ്പ്? 

 

3. മുഹമ്മദിൊണ് ഖുർആെിനല രാകയങ്ങൾ നകാടുത്തത്. പ്േ അതിൽ 
െനല്ലാരു ഭാരത്തിനെയുിം അർത്ഥിം മുഹമ്മദിെ് ്പാലുിം അറിയില്ല. 

 
4. രയക്തമല്ലാത്തതുിം ഇസ്ാമിനെ ്മാരമായി  ിശ്തീകരിക്കുെതുമായ 
രാകയങ്ങനള കുറിച്ചുള്ള ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിക്കുെത ്മുഹമ്മദ ്
രിലക്കിയിരുെു. അ്പ്പാൾ െമുക്ക് മെസ്സിലായ 
കാരയങ്ങനളക്കുറിച്ചാനണാ ് ാദയങ്ങൾ ് ാദി്ക്കണ്ടത്? ഇത് എന്ത് 
തമാരയാണ!് 

 
5. മുഹമ്മദിെ് തനെ ഖുർആെിനല രാകയങ്ങനള കുറിച്ച് രരിയായ അറിര് 
ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്, അതുനകാണ്ടായിരിക്കുിം ഖുർആൻ 62:2ൽ അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞത,് അറിരില്ലാത്തരരിൽ െിെ് തനെ ഞാൻ ഒരു ശ്പരാ കനെ 
എടുക്കുനമെ!് 

 
ഇ്പ്പാൾ ദൈൈിളിൽ െിെ് ഒരു രാകയിം എെിക്ക് ഓർമ്മ രെു. ഇതുരഴി 
ഖുർആൻ ദദരത്തിൽ െിെുള്ളതല്ല എെ ്ഞാൻ നതളിയിക്കാിം. 
 
1 Corinthians 14:33:  

For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 

 
1 ്കാറി്ന്താസ് ്14:33: 
എനന്തൊൽ, ദദരിം ്കാലാഹലത്തിനെ ദദരമല്ല, സ്മാധാെത്തിനെ 
ദദരമാണ.് 
 
സ്വരർരാെുരാരികൾക്കുള്ള (Gays or Lesbian)  

 

ഖുർആെിനല െീതി ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ച് സ്വരർഗ്ഗാെുരാരികളായ 
സ്്ശ്തീകൾക്കുള്ള രിേ  
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An-Nisa, Qur’an 4:15: 

For those who are lesbian of your women, bring four witnesses on them, to testify 

against them. Then jail them in their houses until they die, and find His own ways. 

 

ഖുർആൻ 4:15: 
െിങ്ങളുനട സ്്ശ്തീകളിൽ െിെ് െീ രൃത്തിയിൽ ഏർനപടുെരരാ്രാ 
അരർനക്കതിരിൽ സ്ാേികളായി െിങ്ങളിൽ െിെ് ൊലു്പനര െിങ്ങൾ 
നകാണ്്ട രരുരിൻ. അങ്ങനെ അരർ സ്ാേയിം രഹിച്ചാൽ അരനര െിങ്ങൾ 
രീടുകളിൽ തടഞ്ഞു നരച്ചുനകാണ്ടിരിക്കുക. അരനര മരണിം ഏനറ്റടുക്കുക്യാ 
അല്ലാഹു അരർനക്കാരു മാർഗ്ഗിം ഉണ്ടാക്കുക്യാ ന യ്യുെത് രനര. 
 
ഇ്പ്പാൾ ഈ സ്വരർരാെുരാരി ഒരു സ്്ശ്തീയാനണങ്കിൽ അരർക്കുള്ള രിേ 
മരിക്കുിംരനര അരനള ജയിലിൽ ഇടുക എെതാണ.് ഇെി 
സ്വരർഗ്ഗാെുരാരിയായ പുരുഷെ ്ഇ്ത രിേയാ്ണാ എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം? 
 
ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ച ്സ്വരർരാെുരാരിയായ പുരുഷൻ ഉള്ള രിേ  
 
An-Nisa, Qur’an 4:16: 

If two of your men among you are guilty of homosexuality, punish them both. If they 

both repent, leave them alone, for Allah is accepting of repentance, Most Merciful. 

 
ഖുർആൻ 4:16: 
െിങ്ങളുനട കൂട്ടത്തിൽ െിെ് ആ െീ രൃത്തി ന യ്യുെ രണ്ടു്പനരയുിം 
െിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുക. എൊൽ അരർ ഇരുരരുിം പശ്ചാത്തപിക്കുകയുിം 
െടപടി െൊക്കിത്തീര്ക്കുകയുിം ന യ്യുെ പേിം െിങ്ങൾ അരനര രി്ട്ടക്കുക. 
തീർച്ചയായുിം അല്ലാഹു പശ്ചാത്താപിം ഏനറ സ്വീകരിക്കുെരെുിം 
കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 
ഇതിൽ െിെു എന്തു മെസ്ിലാക്കാിം, 

1. സ്വരർരാെുരാരിയായ പുരുഷനെ ജയിലിൽ ഇടുകയില്ല. 
2. മാെസ്ാന്തര നപടാൻ ഒരരസ്രിം കൂടി അരെ് ലഭിക്കുിം. 
3. ഇെി അതിൽ അരൻ മാെസ്ാന്തരനപ്പട്ടിനല്ലങ്കിലുിം അതിെ് അരർക്കുള്ള 
രിേ ന റുതാണ.് (ന രുപ്പ് നകാണ്്ട അരനര അടിക്കുക) 

 

as we see in Ibn 'Abbas’ interpretation of 

 

Qur'an 4:16: 

Punish both of them, with insults and beatings with sandals; but if they repent from it, 

leave them alone. 
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ഇത് രരിക്കുിം ദദരിം തരുെ ഒരു െിയമമാ്ണാ? സ്വരർരാെുരാരിം 
അല്ലാഹുരിനെ കണ്ണിൽ നതറ്റാനണങ്കിൽ അതിൽ ഏർനപ്പടുെ 
സ്വരർരാെുരാരികളായ ആണുങ്ങൾക്കുിം (gay) നപണ്ണുങ്ങൾക്കുിം (lesbian) ഒ്ര 
രിേ അ്ല്ല നകാടു്ക്കണ്ടത.് എന്തിൊണ് സ്വരർരാെുരാരികളായ 
നപണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശ്കൂരമായ ഒരു രിേയുിം സ്വരർരാെുരാരികളായ 
ആണുങ്ങൾക്ക് ന റിയ രിേയുിം െൽകിയത്?  
 
മുസ്ീമുകൾ െിങ്ങ്ളാട് പറയുിം ഈ രാകയിം പിെീട് എടുത്തുമാറ്റി എെ.് 
െിങ്ങളുനട ദദരിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സ ്മാറുെ ദദരമാനണാ? ദദരിം 
െീതിമാൊണ്. എൊൽ ഈ ദദരിം ഒരിക്കലുിം െീതി കാണിക്കുെില്ല. 
 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്അള്ളാഹു ഈ രാകയിം പിെീട ്എടുത്തുമാറ്റിയത്? 
അല്ലാഹുരിെ് തനെ ്താെിനയാ ഈ രാകയിം ്മാരമാനണെ?് 
 
ഒരു മുസ്ിമിെ ്സ്വന്തിം കുടുിംൈത്തിൽ ഉള്ളരനര ്പാലുിം സ്ുഹൃത്തായി 
സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.  
 
ഒരു രയക്തി ഇസ്ാിം മതിം സ്വീകരിച്ചാൽ അരനെ കുടുിംൈത്തിലുള്ളരർ 
അമുസ്ിങ്ങൾ ആനണങ്കിൽ അരൻ അരനര നരറുക്കണിം. അരർ 
അമുസ്ീങ്ങൾ ആയി തുടരുകയാനണങ്കിൽ അരരുമായി സ്ൗഹൃദിം ്പാലുിം 
നരക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
 
Qur'an 9:23: 

O you who believe! Take not your fathers nor your brethren as friends or protectors if 

they obtain happiness in disbelief rather than believe [Islam]. Those of you who take 

them for friends, they should blame no one but themselves. 

 
ഖുർആൻ 9:23: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, െിങ്ങളുനട പിതാക്കളുിം െിങ്ങളുനട സ്്ഹാദരങ്ങളുിം 
സ്തയരിരവാസ്്ത്തക്കാൾ സ്തയെി്ഷധനത്ത ശ്പിയങ്കരമായി 
കരുതുകയാനണങ്കിൽ അരനര െിങ്ങൾ രോകർത്തകളായി സ്വീകരിക്കരുത്. 
െിങ്ങളിൽ െിെ് ആനരങ്കിലുിം അരനര രോകർത്തകളായി സ്വീകരിക്കുെ 
പേിം അരർ തനെയാണ് അശ്കമികൾ. 
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 മുസ്ിിംകൾക്ക് െീ ഇസ്ാിം മതിം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമുസ്്ലിിംകളായ 
െിനെ മാതാപിതാക്കനള "രശ്തുക്കളായി" കാണണിം എെ ്പറയാൻ 
പറ്റില്ല. കാരണിം െീ ഏതു രിരവാസ്ിം സ്വീകരിച്ചാലുിം െിനെ അമ്മയുിം, 
അച്ഛെുിം, സ്്ഹാദരൻമാരുിം, സ്്ഹാദരിമാരുിം െിനെ സ്്്െഹിക്കുക 
തനെ ന യ്യുിം എെ് രയക്തമാണ്.  

 എന്തുനകാണ്ടാണ ്അര്രാട് സ്ൗഹൃദിം ്പാലുിം പാടില്ല എെ ്ഖുർആൻ 
പറയുെത?്  

 ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം ഇരിനട ഒരു കണ്ടീഷെുിം (condition) 
പറയുെില്ല. അരർ െി്ൊട് തിന്മ ശ്പരർത്തിക്കുനെങ്കിൽ അരരുമായി 
സ്ൗഹൃദിം കൂടരുത് എൊണ ്പറഞ്ഞിരുെത് എങ്കിൽ, അത് 
അിംരീകരിക്കാമായിരുെു. 
 

അള്ളാഹു ശ്കിസ്ത്യാെികനള സ്്് െഹിക്കുെു്ണ്ടാ? 
 
മുസ്ിമുകൾ എ്പ്പാഴുിം പറയുെ ഒരു കാരയമാണ ്ഇസ്ാിം ശ്കിസ്്തയാെികനള 
നരറുക്കുെില്ല എെത്. ഖുർആെിൽ െിെ് അസ്ാധുരാക്കിയ (abrogate)  ില 
രാകയങ്ങൾ അരർ െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയുിം ന യ്യുിം. To abrogate 

means to abolish by formal or official means; annul by an authoritative act; to 

repeal, to abrogate a law. ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് ഈ രാകയങ്ങൾ ഇെ ്
ഖുർആെിൽ ഉണ്്ട എങ്കിലുിം, ഇ്പ്പാൾ അത് മുസ്ിങ്ങൾ പാലി്ക്കണ്ടതില്ല.  
 
അല്ലാഹു ശ്കിസ്്തയാെികനള എശ്തമാശ്തിം സ്്്െഹിക്കുെു എെ ്െമുക്ക് 
്ൊക്കാിം.  
 
Qur’an 5:51: 

Allah is saying: Take not Christians and Jews as friends and protectors; they are 

friends to each other, and if any of you take them as friends, he is one of them and 

unjust to himself (which means he is out of Islam and he will be punished by death). 

 

ഖുർആൻ 5:51: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, യഹൂദനരയുിം ദശ്കസ്്തര്രയുിം െിങ്ങൾ ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി 
സ്വീകരിക്കരുത്. അരരാകനട്ട, അ്െയാെയിം ഉറ്റമിശ്തങ്ങളാണ് താെുിം. െിങ്ങളിൽ 
െിൊനരങ്കിലുിം അരനര ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുെ പേിം അരെുിം 
അരരിൽ നപട്ടരൻ തനെയാണ്. 
 
And is followed by his command in Qur’an 9:29: 

Fight those who believe not in Allah nor the Judgment Day, nor forbid what Allah and 

His Messenger ordered to be forbidden, nor accept the religion of truth (Islam), of the 

People of the Book (Christians and Jews), until they pay the Jizyah (Penalty) with 

willing submission, and feel themselves humiliated and subdued. 

 
ഖുർആൻ 9:29: 
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്രദിം െൽകനപ്പട്ടരരുനട കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുരിലുിം അന്തയദിെത്തിലുിം 
രിരവസ്ിക്കാതിരിക്കുകയുിം, അല്ലാഹുരുിം അരനെ ദൂതെുിം െിഷിദ്ധമാക്കിയത് 
െിഷിദ്ധമായി രണിക്കാതിരിക്കുകയുിം, സ്തയമതനത്ത മതമായി 
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയുിം ന യ്യുെര്രാട് െിങ്ങൾ യുദ്ധിം ന യ്ത് നകാള്ളുക. 
അരർ കീഴടങ്ങിനക്കാണ്്ട ക്യ്യാനട കപ്പിം നകാടുക്കുെത് രനര. 
 
ഈ രാകയിം ഞാൻ ്െരനത്ത രിരരിച്ചതാണ്. ഇസ്ാിം മതിം സ്വീകരിക്കാനത 
ജീര്ൊനട ഇരിക്കണനമങ്കിൽ എല്ലാമാസ്രുിം Jizyah കരിം നകാടുക്കണിം. 
അതുിം പട്ടികനള ്പാനല അപമാെരുിം സ്ഹിച്ചു നകാണ്ട് ്രണിം നകാടുക്കാൻ.  
 
അള്ളാഹു ഈ രാകയങ്ങൾ രഴിയാണ ്ശ്കിസ്്തയാെിക്ളാട ്ഉള്ള മ്ൊഹരമായ 
സ്്്െഹിം ശ്പകടിപ്പിച്ചത്. ഇത് എല്ലാ ശ്കിസ്്തയാെികളുിം ഓർമിക്കുിം എെ ്ഞാൻ 
കരുതുെു. ഇസ്ാിം ശ്കിസ്്തയാെികനള നരറുക്കുെു എെ് നതളിയിക്കാൻ 
ഇെിയുിം രയക്തമായ നതളിരുകൾ ഞാൻ കാണിക്കാിം. ഇസ്ാമിനെ കള്ളി 
നരളിച്ചത്തിൽ നകാണ്ടുരരണനമങ്കിൽ ഈ രാകയിം രായിച്ചു ്ൊക്കൂ. 
  
Qur’an 5:14: 

From those, who call themselves Christians, We did take a covenant, but they forgot 

part of scriptures that we (Allah) sent to them: therefore we estranged them, with 

enmity and hatred between the one and the other, until the Judgment day. Soon 

Allah will show them what it is they were doing. 

 
ഖുർആൻ 5:14: 
ഞങ്ങൾ ശ്കിസ്്തയാെികളാണ ്എെ ്പറഞ്ഞരരിൽ െിെുിം ൊിം 
കരാർ രാങ്ങുകയുണ്ടായി. എെിട്ട ്അരർക്ക് ഉല്്ൈാധെിം െല്കനപ്പട്ടതിൽ 
െിെ് ഒരു ഭാരിം അരർ മറെുകളഞ്ഞു. അതിൊൽ അരർക്കിടയിൽ 
ഉയർനത്തഴു്െല്പിനെ ൊളുര്രക്കുിം രശ്തുതയുിം രി്ദവഷരുിം ൊിം 
ഇളക്കിരിട്ടു. അരർ ന യ്ത്നകാണ്ടിരുെതിനെപ്പറ്റിനയല്ലാിം അല്ലാഹു 
പിെീടരനര പറഞ്ഞറിയിക്കുെതാണ്. 
 

 
 
ഖുർആൻ 5:14 അെുസ്രിച്ച് ശ്കിസ്്തയാെികനള കുറിച്ച ്അല്ലാഹുരിെ ്ഒരു 
പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതി എന്താനണെ് ഈ രാകയത്തിൽ രയക്തമായി 
പറയുെുമുണ്ട്.അല്ലാഹു ്ലാകാരസ്ാെിം രനര ശ്കിസ്്തയാെികൾ തമ്മിൽ 
രശ്തുതയുിം രി്ദവഷരുിം ഉണ്ടാക്കുിം. (Estranged them, with enmity and hatred). 

 

അല്ലാഹുരിനെ ഈ പദ്ധതി എന്താനണെ ്െമുക്ക ്്ൊക്കാിം, 
ശ്കിസ്ത്യാെികളുനട ്മലുള്ള അല്ലാഹുരിനെ യുദ്ധിം  
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1. അല്ലാഹു, ശ്കിസ്്തയാെികൾ മുസ്ിമുകനള നരറുക്കുെ രീതിയിൽ 
ആക്കില്ല. 

2. അല്ലാഹു ശ്കിസ്്തയാെികളുനട ഇടയിൽ നരറുപ്പ ്ഉണ്ടാക്കുകയുിം അരനര 
തമ്മിൽ തല്ലിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. എനന്താനക്ക പറഞ്ഞാലുിം ഈ 
കാരയത്തിൽ അല്ലാഹു രിജയിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇെുിം ധാരാളിം ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
അല്ലാഹുരിനെ ഈ രഴിയിലാണ്. ശ്കിസ്്തയാെികൾ തമ്മിൽ 
അ്ങ്ങാട്ടുമി്ങ്ങാട്ടുിം പള്ളിയുനട ്പര ്പറഞ്ഞ ്അടി കൂടാറുണ്ട.് പ്േ 
ഇസ്ാിം എന്ത് ്ശ്ദാഹിം ശ്കിസ്്തയാെിക്ളാട ്കാണിച്ചാലുിം ഇസ്ാമിനെതിനര 
അരർ  ുണ്ടെകാർ ്പാലുമില്ല. 
 

ഞാൻ ഇരിനട എന്താണ ്പറയാൻ ഉ്േരിക്കുെത ്എെ് നരച്ചാൽ, 
ശ്കിസ്ത്യാെികൾ ഒരുമിക്കരുത ്എെുള്ളത ്സ്ാത്താനെ ആരരയമാണ.് 
ശ്കിസ്ത്യാെികൾ ഇെ ്ക്ത്താലിക്കർ എെുിം ഓർത്ത്ഡാകസ്് ്എെുിം 
നശ്പാട്ടസ്റ്റനെ എെുിം പറഞ്ഞു  ിതറിക്കിടക്കുകയാണ ്ഇത് അല്ലാഹുരിനെ 
പദ്ധതിയാണ്. “I will divide you and make you hate each other, so that I will make 

the Church of Jesus Christ a divided kingdom.”  

 

Remember, Christ said in Matthew 12:25 (KJV): 

And Jesus knew their thoughts, and said unto them, every kingdom divided against 

itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not 

stand: 

 

മത്തായി 12:25: (POC) 
അരരുനട രി ാരങ്ങൾ മെസ്്സ്ിലാക്കിയ ്യരു അര്രാടു പറഞ്ഞു: അന്തര്
ഛിശ്ദമുള്ള ഏതു രാജയരുിം െരിച്ചു്പാകുിം. അന്തര്ഛിശ്ദമുള്ള െരര്മാ 
ഭരെ്മാ െിലെില്ക്കുകയില്ല. 
 
ശ്കിസ്്തയാെികൾ അ്ങ്ങാട്ടുമി്ങ്ങാട്ടുിം കുറ്റിം പറയുെത് കാണു്മ്പാൾ ്രദെ 
്താൊറുണ്ട്. എൊൽ ഇ്ത പാസ്റ്റർ്റാനടാ പു്രാഹിത്ൊനടാ ഇസ്ാമിനെ 
കുറിച്ച് ് ാദിച്ചാൽ അതിനെതിനര ഒരു രാക്ക് മിണ്ടാൻ ്പാലുിം അരർക്ക് 
ദധരയമില്ല. െമ്മനള ഭിെിപ്പിക്കുക എെത ്അല്ലാഹു എെ 
അന്തിശ്കിസ്്തുരിനെ പദ്ധതിയാണ്. അതുരഴി െമ്മനള െയിക്കുെരർ 
എല്ലാരരുിം അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി ആണ ്ശ്പരർത്തിക്കുെത.് ഈ രാകയിം 
ശ്രദ്ധിച്ച് ഒെുകൂടി രായിച്ചതിെു്രഷിം പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത ്നതറ്റാ്ണാ 
എെ്. 
 
Qur’an 5:14: 

As for those who call themselves Christians, We did take a pledge, but they forgot a 

good part of scriptures that we sent to them. Therefore, We (Allah) estranged them, 

with animosity and hatred between one another, until the Judgment day. And soon 

will Allah show them what it is they were doing. 
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െമ്മൾ സ്തയരിരവാസ്ികളുിം ശ്കിസ്്തുരിനെ അെുയായികളുമാണ.് അല്ലാനത 
ഒരു മെുഷയനെ്യാ ൈിഷപ്പിനെ്യാ ഒരു ദരദികനെ്യാ ആരുനടയുിം 
അെുയായികൾ അല്ല. െമ്മൾ എന്തിൊണ ്പാപികളായ മെുഷയരുനട പുറകിൽ 
്പാകുെത.് 
  
See Romans 3:23 (KJV): 

For all have sinned, and come short of the glory of God 

 

്റാമാ 3:23: 
എല്ലാരരുിം പാപിംന യ്ത് ദദരമഹതവത്തിെ് അ്യാരയരായി. 
 
ശ്കിസ്്തുരിൽ ഒെിക്കുെത ്രഴി മാശ്ത്മ െമുക്ക ്അരനെ രാജയത്തിൽ 
ശ്പ്രരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതാണ ്ഇസ്ാിം ്പടിക്കുെത,് െമ്മനളല്ലാിം 
്യരുരിനെ െല്ല ഫലങ്ങൾ ആരുെത്. 
 
See Romans 3:28 (KJV): 

Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. 

 
്റാമാ 3:28: 
എനന്തൊൽ, െിയമാെുഷഠ്ാെിം കൂടാനതതനെ രിരവാസ്ത്താൽ മെുഷയൻ 
െീതീകരിക്കനപ്പടുെു എെു ൊിം അെുമാെിക്കുെു. 
 
്യരു രരു്മ്പാൾ അരൻ െി്ൊട ്െീ ഏത ്സ്ഭക്കാരൻ ആയിരുെു എെല്ല 
് ാദിക്കുെത.് െീ എന്ത് െല്ലത് ന യ്തു എൊയിരിക്കുിം ് ാദിക്കുെത്. െല്ല 
ഫലങ്ങൾ ഇനല്ലങ്കിൽ െിെിൽ കാപടയിം മാശ്ത്മ ഉള്ളൂ അതുനകാണ്ടാണ ്
കർത്താര ്മത്തായി 7:16ൽ പറഞ്ഞത്: 
 
Matthew 7:16 (KJV): 

Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of 

thistles?  

 

മത്തായി 7:16: 
ഫലങ്ങളിൽ െിെ് അരനര മെസ്സ്്ിലാക്കാിം. മുൾനച്ചടിയില് െിെു 
മുന്തിരിപ്പഴ്മാ നഞരിഞ്ഞിലിൽ െിെ് അത്തിപ്പഴ്മാ പറിക്കാറു്ണ്ടാ? 
 
Also see Galatians 5:22-23 (KJV): 

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 

faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. 

 
രലാത്തിയാ 5:22: 
എൊൽ, ആതമ്ാരിനെ ഫലങ്ങൾ സ്്് െഹിം, ആെെ്ദിം, സ്മാധാെിം, ക്ഷമ, 
ദയ, െെ്മ, രിരവസ്്തത, 
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രലാത്തിയാ 5:23: 
സ്ൗമയത, ആതമ്സ്ിംയമെിം ഇരയാണ്. ഇരയ്നക്കതിരായി ഒരു െിയമരുമില്ല. 
 
ഇതിൽ െിൊണ് ഇസ്ാിം നതറ്റാനണെുിം, അതു സ്ാത്താെിൽ െിെുമാണ ്
രരുെത ്എെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത്. ഇസ്ാിം പറയുെ 
രാക്കുകളിൽ െിെല്ല അതിനെ ഫലത്തിൽ െിെ് ്രണിം ഇസ്ാിം എനന്തെ് 
മെസ്സിലാക്കാൻ. ഇസ്ാമിനെക്കുറിച്ച് മുസ്ിമുകൾ രാ തുറൊൽ കള്ളിം മാശ്ത്മ 
പറയാറുള്ളൂ. അരർ തശ്ന്തപരമായി സ്ിംസ്ാരിക്കുിം എൊൽ ഇസ്ാമിനെ ഫലിം 
എന്താണ്. എന്താണ ്ഇസ്ാിം ്ലാകത്തിെ് െൽകിയ സ്ിംഭാരെ (തീശ്രരാദിം, 
രിംരഹതയകൾ, ഇസ്ാമിക രാജയങ്ങളിനല രാസ്്ശ്ത രളർച്ച മുരടിപ്പിച്ചത്, പല 
കലാരൂപങ്ങനളയുിം സ്ിംസ്്കാരങ്ങനള െരിപ്പിച്ചത്, അറൈി ഭാഷ 
െിർൈന്ധമാക്കുെത് രഴി പല ഭാഷകനളയുിം െരിപ്പിച്ചത്, മാഫിയ എെ 
ആരയിം നകാണ്ടുരെത,് അടിമകച്ചരടിം രയാപിപ്പിച്ചത്, ഇത്തരിം സ്ിംഭാരെകൾ 
ഒഴിച്ചാൽ 😂). 
 
ശ്കിസ്്തയാെികളായ എല്ലാ ക്ത്താലിക്ക്ൊടുിം ഓർത്ത്ഡാക്സ്്കാര്ൊടുിം 
നശ്പാട്ടസ്റ്റെക്ാര്ൊടുിം എെിക്ക് പറയാെുള്ളത,് െമ്മനളല്ലാിം 
ശ്കിസ്്തയാെികളാണ.് ശ്കിസ്്തുരിനെ കീഴിൽ െമ്മൾ എല്ലാരരുിം ഒൊണ്. 
അല്ലാഹു ഒരു ശ്പ്തയക സ്ഭനയ അല്ല, െമ്മൾ ശ്കിസ്്തയാെികൾ എല്ലാരനരയുിം 
ആണ് ഉെിം രയ്ക്കുെത.് െമ്മൾ  ിതറിക്കിടക്കുെത് ്യരുരിനെ 
രിഷമിപ്പിക്കുെതിെ് തുലയമാണ്. ഒരിക്കലുിം സ്ഭാ ്െതാക്കളുനട ്െട്ടങ്ങൾക്ക് 
്രണ്ടി ്യരു ആശ്രഹിക്കുെ രഴിയിൽ െിെ് െമ്മൾ രയതി ലിക്കരുത്. 
അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ ഉ്േരമാണ് െിങ്ങൾ െടപ്പിലാക്കുെത ്എങ്കിൽ, 
െിങ്ങൾ അരെു (അല്ലാഹുരിെ്) ്രണ്ടിയാനണാ ്ജാലി ന യ്യുെത?് ഇനതാരു 
െല്ല ് ാദയമാണ്. ഇതിനെ ഉത്തരിം െിങ്ങൾക്ക് അറിയാിം എെ ്ഞാൻ 
രിരവസ്ിക്കുെു. 
 
See 1 Corinthians 12:13 (KJV): 

For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, 

whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 

 

1 ്കാറി്ന്താസ് ്12:13 
െമ്മനളല്ലാരരുിം ഒ്ര ആതമ്ാരിൽ ഏകരരീരമാകാൻ ജഞ്ാെസ്്ൊെ്മറ്റു. 
യഹൂദനര്ൊ ശ്രീക്കുകാനര്ൊ, അടിമകനള്ൊ സ്വതശ്ന്തനര്ൊ 
്ഭദിംകൂടാനത ഒ്ര ആത്മാരിനെ പാെിം ന യ്യാൻ എല്ലാരർക്കുിം സ്ാധിച്ചു. 
 
അല്ലാഹുരുിം യഹൂദരുിം. അള്ളാഹു യഹൂദനര എശ്തമാശ്തിം നരറുക്കുെു! 
 
Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6981: 

The Messenger of Allah said: “You will be in fighting with the Jews, and you will 

murder them until even a rock would say: ‘Move towards here, Muslim, there is a 

Jew, he is hiding himself behind me, come and slaughter him.’” 
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അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു െിങ്ങൾ യഹൂദരുമായി യുദ്ധിം ന യ്യുിം. 
അരനര നകാല്ലുകയുിം ന യ്യുിം. അെ് കല്ലുകൾ ്പാലുിം പറയുിം മുസ്ിിംക്ള 
എനെ പുറകിൽ ഒരു ജൂതൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരനെ രെു ന ാല്ലുരിൻ. 
 
Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6985: 

The Messenger of Allah said: “The judgment hour would not come until the Muslims 

fight against the Jews, and the Muslims would kill them all, and if a Jew hides behind 

a stone or a tree and the stone or the tree would shout saying: 'Oh Muslim, there is a 

Jew behind me; come and kill him;' but the tree called Gharqaad would not say, for it 

is the tree of the Jews!” 

 

അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "മുസ്ീമുകൾ യഹൂദരുമായി യുദ്ധിം 
ന യ്ത്, അരനരനയല്ലാിം നകാെതിെു ്രഷിം അല്ലാനത അന്തയൊൾ 
രരുകയില്ല. യഹൂദർ കല്ലിനെ്യാ മരത്തിനെ്യാ പുറകിൽ 
ഒളിക്കുകയാനണങ്കിൽ ആ കല്ലുിം മരരുിം അരനര മുസ്ിമുകൾക്ക് ഒറ്റി 
നകാടുക്കുിം. എൊൽ Gharqaad രൃേിം മാശ്തിം അരനര ഒറ്റി നകാടുക്കുകയില്ല. 
അതിൊൽ ആ രൃേിം ജൂതരുനട രൃേിം എെ ്രിളിക്കനപ്പടുിം." 
 
ഇരിനട പാറകൾ (മുസ്ിമായ കല്ലുകളുിം പാറകളുിം) അരരുനട പുറനക 
ഒളിച്ചിരിക്കുെ യഹൂദൊയ പുരുഷനെ്യാ സ്്ശ്തീനയ്യാ കുട്ടിനയ്യാ മുസ്്
ലിിംകൾക്ക് നകാല്ലുരാൻ ്രണ്ടി കാണിച്ചുനകാടുക്കുിം. ഇരിനട യഹൂദൊയ ഒരു 
മരനത്ത കുറിച്ചുിം പറയുെുണ്ട ്(Gharqaad).  
 
ഇസ്ാമുിം ഇശ്സ്ാ്യലുിം  
 
ഇെ് ്ലാകത്തിനല ശ്പരസ്്തമായ ഒരു ശ്പര്െമാണ് ഇശ്സ്ാ്യൽ പാലസ്്തീൻ 
രിഷയിം. െമ്മനളല്ലാരരുിം കരുതിയിരിക്കുെത് ഇശ്സ്ാ്യൽ കുറച്ചു ഭൂമിക്ക് 
്രണ്ടി അറൈ് രാജയങ്ങളുമായി െടത്തുെ തർക്കമാണിത് എൊണ.് അത് 
രരിയാണ്, എൊൽ അതല്ല യഥാർത്ഥ കഥ. ഈ ശ്പര്െനത്തപ്പറ്റി 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെരർ പലതുിം ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ശ്ടീയ ശ്പര്െമായി ആണ ്
കാണുെത.് അതുനകാണ്്ട തനെ രാഷ്ശ്ടീയമായ പരിഹാരങ്ങളാണ് അരർ 
അതിെ് െിർ്േരിക്കുെതുിം. ഈ ശ്പര്െിം രാഷ്ശ്ടീയത്തിെ് അതീതമാണ ്എെ ്
സ്തയിം പല ്ലാക്െതാക്കൾക്കുിം അറിയില്ല. ഈ ശ്പര്െത്തിെ് യുദ്ധിം 
അല്ലാനത ്രനറാരു പരിഹാരമില്ല. ഞാനൊരിക്കലുിം ഇരിനട യുദ്ധിം ്രണനമെ് 
ആശ്രഹിക്കുെ ഒരു രയക്തിയല്ല. എൊൽ ്ലാകത്തിനല പല രലിയ 
ശ്പര്െങ്ങളുിം പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് യുദ്ധിം രഴിയാണ.് ആ െഗ്ന സ്തയിം മറച്ചു 
പിടിച്ചിട്ട് കാരയമില്ല.  
 
െമുക്ക് താനഴ പറയുെ ഹദീസ് ്ഒെ് ്ൊക്കാിം: 
 
Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6981: 
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The Messenger of Allah said, “You will be in fighting with the Jews, and you will 

slaughter them until even a rock will say, ‘Move towards here, Muslim. There is a 

Jew hiding himself behind me. Come and slaughter him.’” 

 

Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6985: 

The Messenger of Allah said, “The judgment hour will not approach until the Muslims 

fight against the Jews and the Muslims will slaughter them all, and if a Jew hides 

behind a rock or a tree, the rock or tree will scream saying, ‘Oh Muslim, over here is 

a Jew behind me. Come and kill him,’ but the tree called Gharqaad will not say, 

seeing that it is the tree of the Jews!’” 

 

മുഹമ്മദ ്പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ഒരു യഹൂദൻ ്പാലുിം ഭൂമിയിൽ 
അര്രഷിക്കാനത ഇരിക്കാൻ, യഹൂദൊയ പുരുഷന്മാരുിം, സ്്ശ്തീകളുിം, 
കുട്ടികളുിം ഒളിച്ചിരിക്കുെ കല്ലുകൾ രനര അരനര ഒറ്റി നകാടുക്കുിം. ഇരിനട 
മുഹമ്മദ ്അര്രാട ്കരുണ അല്ല കാണിക്കുെത,് പകരിം അരനര മുഴുരൻ 
ഭൂമിയിൽ െിെുിം തുടച്ചു െീക്കുരാൻ ആണ ്കല്പിക്കുെത.് ഇതറിയാരുെ 
ഞങ്ങനള, ഇശ്സ്ാ്യൽ-പാലസ്ത്ീൻ രിഷയത്തിൽ മുസ്ിമുകൾ സ്മാധാെമായ 
പരിഹാരമാണ് ആശ്രഹിക്കുെനതെ് പറഞ്ഞു െിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങനള 
രിരവസ്ിപ്പിക്കുരാൻ കഴിയുിം? ഇത് ഒരിക്കൽ സ്ിംഭരിക്കുക തനെ ന യ്യുിം. 
മുഹമ്മദിനെ സ്മയിം മുതൽ ഇെ് രനര ആർക്കുിം ഇത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
കഴിയുകയുമില്ല.  
 
//ഇസ്ാിം ഉണ്ടായതു മുതൽ എ്പ്പാനഴങ്കിലുിം യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു  രിശ്തിം 
അരർക്കു്ണ്ടാ? 
 
മുഹമ്മദ ്നരറുപ്പിൻ്മലാണ് അരനെ മതിം െിർമ്മിച്ചത്. നരറുപ്പാണ ്
ഇസ്ാമിനെ ഇന്ധെിം. തനെ അിംരീകരിക്കുിം എെ ്കരുതി ആദയിം മുഹമ്മദ് 
ശ്കിസ്്തയാെികൾനക്കതിനര യഹൂദരുനട രരിം പിടിച്ചു. അത് െടക്കില്ല എെ ്
കണ്ട്പ്പാൾ ശ്കിസ്്തയാെികളുമായി സ്ൗഹൃദിം സ്ഥാപിക്കാൻ യഹൂദനര 
ആശ്കമിച്ചു. 
 
In Qur'an 5:82:  

You will find that the most ones who hate you are the Jewish and those who take 

associates with Allah, as well as the kindest people to Muslims are the ones who call 

themselves Christians. 

 
ഖുർആൻ 5:82: 
ജെങ്ങളിൽ സ്തയരിരവാസ്ിക്ളാട ്ഏറ്റരുിം കടുത്ത 
രശ്തുതയുള്ളരർ യഹൂദരുിം, ൈഹുദദരാരാധകരുമാണ് എെ ്തീർച്ചയായുിം 
െിെക്ക് കാണാിം. ഞങ്ങൾ ശ്കിസ്്തയാെികളാകുെു. എെ് പറഞ്ഞരരാണ് 
ജെങ്ങളിൽ നരച്ച് സ്തയരിരവാസ്ിക്ളാട ്ഏറ്റരുിം അടുത്ത നസ്ൗഹൃദമുള്ളരർ 
എെുിം െിെക്ക് കാണാിം. അരരിൽ മതപണ്ഡിതെ്മാരുിം സ്െയാസ്ികളുിം 
ഉനണ്ടെതുിം, അരർ അഹിംഭാരിം െടിക്കുെില്ല എെതുമാണതിെ് കാരണിം. 
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മുഹമ്മദ,് അല്ലാഹുരിൽ െിെ് കിട്ടുെ നരളിപാട ്എെ ്പരുിം പറഞ്ഞു തനെ 
രാഷ്ശ്ടീയ അജണ്ട മു്ൊട്ടു നകാണ്ടു്പായി. മുഹമ്മദ് എ്പ്പാനഴല്ലാിം കാല ്
മാറുെു്രാ അ്പ്പാനഴല്ലാിം അള്ളാഹു ഇതു്പാനല കാല ്മാറുെത ്കാണാിം.  
 
See Qur’an 2:62: 

Those who believe and the Jews in addition to Christians, who do good have no 

worry. Allah will give them their prize, and they will not have misery or sadness. 

 
ഖുർആൻ 2:62: 
(മുഹമ്മദ ്െൈിയിൽ) രിരവസ്ിച്ചര്രാ, യഹൂദമതിം സ്വീകരിച്ചര്രാ, 
ദശ്കസ്്തര്രാ, സ്ാൈിക്ളാ ആരാകനട്ട, അല്ലാഹുരിലുിം അന്തയദിെത്തിലുിം 
രിരവസ്ിക്കുകയുിം, സ്ൽകർമ്മിം ശ്പരർത്തിക്കുകയുിം ന യ്തിട്ടുള്ളരർക്ക് 
അരരുനട രേിതാരിങ്കൽ അരർ അർഹിക്കുെ ശ്പതിഫലമുണ്്ട. അരർക്ക് 
ഭയനപ്പ്ടണ്ടതില്ല. അരർ ദുഃഖി്ക്കണ്ടി രരികയുമില്ല. 
 
ഇെി ഖുർആൻ 2:62 രാകയത്തിൽ എത്തു്മ്പാൾ അരിനട യഹൂദരുിം 
ശ്കിസ്്തയാെികളുിം െല്ല ആൾക്കാർ ആയി മാറുെു അരർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകുിം 
എെുിം പറയുെു. 
 
മുഹമ്മദ ്എങ്ങനെയാണ ്രശ്തുക്കനള ്താൽപ്പിക്കുെത ് 
 
1. മുഹമ്മദ ്സ്മാധാെിം ആശ്രഹിക്കുെ മെുഷയൻ: 
 
ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഒെുമായിരുെില്ല. അരെ് അധികാര്മാ, ദസ്െയ്മാ, 
അെുയായിക്ളാ ഒെുമുണ്ടായിരുെില്ല. ശ്പരാ കൊയി 13 രർഷമായിട്ടുിം 
അരൻ 70 അെുയായികൾ മാശ്ത്മ ഉണ്ടായിരുെുള്ളൂ. സ്മാധാെിം 
ആശ്രഹിക്കുെ മെുഷയൊയി തുടരുകയല്ലാനത അരെ് മറ്റു മാർരങ്ങൾ ഒെുിം 
ഇല്ലായിരുെു. പിെീട് അരനെ അെുയായികളായി ് ർെരർ പലരുിം 
അടിമകളായിരുെു. As narrated by ‘Ammar Bin Yasir in the following hadith of 

Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 197: 

 

“I saw the Messenger of Allah, and accompanying him were the only ones who 

converted to Islam, five slaves, two women, and Abu Bakr.” 

 

ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം, ഇസ്ാിം മതിം സ്വീകരിച്ചിട്ടുിം ഈ 5 ്പനര 
അ്പ്പാഴുിം അടിമകൾ എൊണ ്രിളിക്കുെത.് മുഹമ്മദ് അരനെ രിരവാസ്ിം 
സ്വീകരിച്ച സ്്ഹാദരന്മാനര മുസ്ിമായതിെ് ്രഷരുിം അടിമകൾ ആയിട്ടാണ ്
കണക്കാക്കിയത.്    
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ആ അടിമകൾക്ക് എന്തായാലുിം ഇസ്ല്ാിം സ്വീകരിക്കുക എെത ്അല്ലാനത 
്രനറ രഴി ഒെുിം ഇല്ല്ല്ലാ. ആദയനമാനക്ക മുഹമ്മദ് അടിമകനള ആണ ്മുസ്ിിം 
ആക്കിയിരുെത്. പിെീട് തനെ കൂനട യുദ്ധത്തിെ് സ്ഹായിച്ചാൽ അരനര 
സ്വതശ്ന്തൊക്കാനമെ് പറഞ്ഞു പറ്റുകയുിം ന യ്തു. അത് തനെയാണ് 
ൈിലാനലെ (Bilal) പാരിം മെുഷയെ് സ്ിംഭരിച്ചത്. ൈിലാൽ ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ച 
മുഹമ്മദിെ് ്രണ്ടി യുദ്ധിം ന യ്തു, എൊൽ ഒരിക്കലുിം അരൻ 
സ്വതശ്ന്തൊയില്ല. 
 
2. ഹിജറ് (Hijra) ഘട്ടിം (Immigration): 

 
ഇതു തനെയാണ് ഇെ ്മുസ്ിങ്ങൾ പലരാജയങ്ങളിൽ ന യ്യുെത.് 
അരനരക്കാളുിം രക്തി്യറിയ ഏനതങ്കിലുിം ഒരു രാജയനത്ത കീഴടക്കുരാൻ 
അരർ ഉ്േരിക്കുെു എങ്കിൽ, ആദയിം അരർ ആ രാജയത്തിൽ കുടി്യറി 
പാർക്കുിം. എെിട്ട ്അരരുനട ജെസ്ിംഖയ ഒരു രലിയ ദസ്െയിം ഉണ്ടാക്കാെുള്ള 
രക്തിയാകുിം രനര അരർ ആശ്കമണത്തിെുള്ള തയ്യാനറടുപ്പുകൾ എടുക്കുിം. 
ഇതാണ് osama bin laden ഉിം അൽ-ഖവയ്ദയുിം അഫ്രാെിസ്ഥാെിൽ ന യ്തത്. 
അരർ അരിനട കുടി്യറി പാർക്കുകയുിം രലിയ ആശ്കമണങ്ങൾക്ക് 
തയ്യാനറടുപ്പുകൾ െടത്തുകയുിം ന യ്തു. അരർ കാത്തിരുെ സ്മയിം 
ആയ്പ്പാൾ ഒരു കരുണയുിം കാണിക്കാനത അഫ്രാെിസ്ഥാനെ ആശ്കമിച്ചു. 
ഇതുതനെയാണ ്മുഹമ്മദ ്അരനെ കാലഘട്ടത്തിൽ ന യ്തത.് ഈ 
ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ീങ്ങളുനട രരുമാെിം നകാള്ള മുതലുകളിൽ െിൊയിരുെു.  
 
ഈ നകാള്ളകൾ രഴി അരർ അരരുനട രണ്്ട ലേയങ്ങളാണ് െിറ്രറ്റിയത്. 
 

 ആൾക്കാരുനട പണരുിം മൃരങ്ങളുിം സ്ാധെങ്ങളുിം നകാള്ളയടിക്കുെത് 
രഴി അരർ ധാരാളിം പണിം സ്മ്പാദിച്ചു. 

 അമുസ്ിങ്ങളുനട ഉള്ളിൽ അരനര (മുസ്ീങ്ങനള) കുറിച്ച് ഒരു ്പടി 
ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
 

ഭീതി പടർത്തുക എെത ്ഇസ്ാമിനെ അടിസ്ഥാെത്തിലുള്ളതാണ്. രശ്തുരിനെ 
എണ്ണിം കൂട്ടാക്കാനത അരനര പരാജയനപ്പടുത്താെുള്ള ഏറ്റരുിം െല്ലതുിം 
നപനട്ടെ ്െടക്കുെതുമായ രഴിയാണിത്. ഉള്ളിൽ ്പടിയുനണ്ടങ്കിൽ ആെ 
്പാലുിം എലിയുനട മുമ്പിൽ കുമ്പിടുിം. (ഒൈാമ സ്ൗദി അ്റൈയയിനല 
രാജാരിനെ കാണു്മ്പാൾ കുമ്പിടുെത ്്പാനല.) രശ്തുരിനെ ഉള്ളിൽ ്പടി 
ഉണ്ടാകു്മ്പാൾ അരനെ ജീരിതത്തിൽ രരുെ ശ്പധാെ മാറ്റങ്ങൾ നപനട്ടെ ്ഒരു 
മുസ്ിമിെ് മെസ്സിലാരുിം. അരർക്കറിയാിം അരർ ന ്യ്യണ്ടത് ഈ ഭയിം 
എല്ലാരരിലുിം പടരുെത ്രനര േമ്യാനട കാത്തിരിക്കുക എെതാണ.് 
ഉള്ളിൽ ്പടിയുള്ള രശ്തു ഒരിക്കലുിം ജയിക്കില്ല. 
 
മുഹമ്മദ ്ആൾദദരിം ആകുെതിെു മുമ്പ ്അ്റൈയയിനല കച്ചരടക്കാരുനട 
്മൽ 56 ആശ്കമണങ്ങൾ െടത്തിയിട്ടുണ്്ട. അതിൽ 28 ആശ്കമണങ്ങൾ 
സ്ാധാരണ യാശ്തക്കാരുനട കൂട്ടങ്ങളി്ലക്കായിരുെു (Gazwah {Caravan riders}).  
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3. സ്മ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിനെ ഘട്ടിം: െീ ഒെുകിൽ ഞങ്ങളുനട കൂനട, അനല്ലങ്കിൽ 
െീ ഞങ്ങൾനക്കതിനര! 

 
ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് രക്തൊണ്. തനെ അജണ്ട രയക്തമായി എല്ലാരരുിം 
്കൾനക്ക മുഹമ്മദ് ശ്പഖയാപിക്കുിം. അരനെ മുമ്പിൽ തലകുെിക്കാത്തരനര 
എല്ലാിം അരൻ നകാെുകളയുിം. യഹൂദനര ്പാനല മുഹമ്മദിനെ 
അിംരീകരിക്കാത്തരനരയുിം അെുസ്രിക്കാത്തരനരയുിം അരൻ 
നകാെുകളയുിം. 
 
ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ച,് ഇശ്സ്ാ്യലിനെ യഥാർത്ഥ അരകാരികൾ 
 
ഇശ്സ്ാ്യൽ പാലസ്്തീൻ രിഷയത്തിൽ രണ്ടു രരങ്ങളിൽ െിെുിം ഒ്ര 
രാദങ്ങളാണ ്െമ്മൾ എ്പ്പാഴുിം ്കൾക്കുെത.് മുസ്ീമുകൾ പറയുെത് 
ഇശ്സ്്യൽകാരാണ് പാലസ്്തീെിയരുനട ഭൂമി തട്ടിനയടുത്തത ്എെ.് ഇെി 
ഇശ്സ്ാ്യലികൾ പറയുെത ്ആ ഭൂമി ദൈൈിളിനെ സ്മയിം മുത്ല 
ഇശ്സ്ാ്യലികളുനടതാനണൊണ്. െിർഭാരയരരാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുരൻ, 
ഇ്െരനര, െമ്മൾ കുടിക്കുെ കാപ്പി എരിനടെിൊണ് രരുെനതെ ്
്പാലുമറിയാത്ത "Oprah's" ്പാലുള്ള ലിൈറൽ മാധയമങ്ങളാണ് കൂടുതലുിം. Jon 

Stewart Show ്പാലുള്ള പരിപാടികൾ െനമ്മ  ിരിപ്പിക്കാറുണ്ട.് എൊൽ 
ഇനതല്ലാിം യൂടയൂൈ് ്ശ്പാപരണ്ട മാശ്തമാണ.് ഇെ ്പല മാധയമങ്ങളുിം 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കാറുനണ്ടങ്കിലുിം, സ്തയസ്ന്ധമായി ആരുിം ഈ 
രിഷയനത്ത ്ൊക്കി കാണുെില്ല.  
 
അതുനകാണ്്ട െമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിനച്ചാെുിം പഠിക്കാിം. എെിട്ട ്്ൊക്കാിം 
ആരാണ് ഇശ്സ്ാ്യലിനെ യഥാർത്ഥ അരകാരികൾ എെ്. അരൾ പറഞ്ഞു, 
അരൻ പറഞ്ഞു എെുള്ള രാദങ്ങനളാെുിം െമ്മളിരിനട ഉപ്യാരിക്കില്ല. 
െമ്മൾ രസ്്തുതകൾ മാശ്ത്മ ഇരിനട െിരത്തുകയുള്ളൂ. ഈ രസ്്തുതകളിൽ 
െിെ് തനെ െിങ്ങൾക്ക് ഇശ്സ്ാ്യൽ യഹൂദർക്ക് ഉള്ളതാനണെ ്
മെസ്സിലാക്കാിം. ദൈൈിളിൽ െിെ്, െമുക്ക് എല്ലാരർക്കുമറിയാിം ഇശ്സ്ാ്യൽ 
യഹൂദരുനടതാനണെ്. എൊൽ ദൈൈിളിൽ െിെ് ഒെുിം ഉപ്യാരിക്കാനത, 
ഖുർആെിൽ െിെ് തനെ ഞാൻ ഇതിെുള്ള നതളിരുകൾ െിങ്ങൾക്ക് െൽകാിം. 
കാരണിം, ഇതാണ ്ലിൈറലുകളു്ടയുിം ഖുർആൻ ആരാധകരുനടയുിം രാ 
അടയ്ക്കാെുള്ള ഏറ്റരുിം െല്ല രഴി. കാരണിം ഖുർആൻ നതറ്റാനണെ ്പറയാൻ 
ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കുിം ദധരയിം ഉണ്ടാരില്ല്ല്ലാ. 
 
െമ്മളിൽ പലർക്കുിം അറിയാത്ത ഒരു കാരയമാണ ്ഇശ്സ്്യലുിം പാലസ്്തീെുിം 
യഹൂദരുനടതാനണെ് ഖുർആൻ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് എെ സ്തയിം. 
െമുക്ക് അനതാെു ്ൊക്കാിം. 
 
QUR'AN CHAPTER 5 

 

Qur’an 5:20-26 (Usama Dakdok translaton): 
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20 he made you kings, and he gave you what he did not give to anyone in the world. 

 
21 “O my people enter the holy land which Allah has prescribed for you, and do not 

turn away your back, so you will be turned back as losers.” 

 
22 They said, “O Moses, surely in it are giant people, and surely we will not enter it 

until they come out of it. So if they come out of it, so surely we will enter.” 

 
23 Then said two men among the fearers, Allah was gracious above them, “Enter on 

them the door, so when you enter, so surely you will be victorious in Allah, so 

dependable, if you were believers.” 

 
24 They said, “O Moses, surely we will never enter it as long as they are in it, so go 

you and your lord. So engage in war, surely we are sitting down here.” 

 
25 He said, “My lord, surely I do not own anything except myself and my brother, so 

differentiate between us and the transgressing people.” 

 
26 He said, “So surely it (the Promised Land) is forbidden to them forty years; they 

will be lost on the earth. So do not grieve on the transgressing people.” 

 

ഖുർആൻ 20-26: 
20 മൂസ്ാ തനെ ജെത്യാട് പറഞ്ഞ സ്രർഭിം (ഓർക്കുക:) എനെ ജെങ്ങ്ള, 
െിങ്ങളിൽ ശ്പരാ കന്മാനര െി്യാരിക്കുകയുിം, െിങ്ങനള 
രാജാക്കന്മാരാക്കുകയുിം, മെുഷയരിൽ െിെ് മറ്റാർക്കുിം െല്കിയിട്ടില്ലാത്ത 
പലതുിം െിങ്ങൾക്ക് െൽകുകയുിം ന യ്ത്നകാണ്്ട അല്ലാഹു െിങ്ങനള 
അെുശ്രഹിച്ചത് െിങ്ങൾ ഓർക്കുക. 
 
21 എനെ ജെങ്ങ്ള, അല്ലാഹു െിങ്ങൾക്ക് രിധിച്ചിട്ടുള്ള 
പരിശ്തഭൂമിയിൽ െിങ്ങൾ ശ്പ്രരിക്കുരിെ്. െിങ്ങൾ പി്ൊക്കിം മടങ്ങരുത്. 
എങ്കിൽ െിങ്ങൾ െഷ്ടക്കാരായി മാറുിം. 

 
22 അരർ പറഞ്ഞു: ഓ; മൂസ്ാ, പരാശ്കമരാലികളായ ഒരു ജെതയാണ ്
അരിനടയുള്ളത്. അരർ അരിനട െിെ് പുറത്ത ്്പാകുെത ്രനര ഞങ്ങൾ 
അരിനട ശ്പ്രരിക്കുക്യയില്ല. അരർ അരിനട െിെ് പുറത്ത ്്പാകുെ 
പേിം തീർച്ചയായുിം ഞങ്ങൾ (അരിനട) ശ്പ്രരിച്ചുനകാള്ളാിം. 
 
23 ദദരഭയമുള്ളരരിൽ നപട്ട, അല്ലാഹു അെുശ്രഹിച്ച രണ്ടു്പര് പറഞ്ഞു: 
െിങ്ങൾ അരരുനട ്െർക്ക് കരാടിം കടെങ്ങ ്ന ല്ലുക. അങ്ങനെ െിങ്ങൾ 
കടെ ്ന ൊൽ തീർച്ചയായുിം െിങ്ങൾ തനെയായിരിക്കുിം ജയിക്കുെത്. 
െിങ്ങൾ രിരവാസ്ികളാനണങ്കിൽ അല്ലാഹുരിൽ െിങ്ങൾ ഭര്മല്പിക്കുക. 
 
24 അ്പ്പാൾ അരർ പറഞ്ഞു: ഓ; മൂസ്ാ, അരരരിനട ഉണ്ടായിരിക്കുെ 
കാല്ത്താളിം ഞങ്ങനളാരിക്കലുിം അരിനട ശ്പ്രരിക്കുകയില്ല. അതിൊൽ 
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താങ്കളുിം താങ്കളുനട രേിതാരുിം കൂടി്പ്പായി യുദ്ധിം ന യ്ത് നകാള്ളുക. 
ഞങ്ങൾ ഇരിനട ഇരിക്കുകയാണ്. 
 
25 അ്േഹിം (മൂസ്ാ) പറഞ്ഞു: എനെ രേിതാ്ര, എനെയുിം എനെ 
സ്്ഹാദരനെയുിം കാരയമല്ലാനത എനെ അധീെത്തിലില്ല. 
ആകയാൽ ഞങ്ങനളയുിം ഈ ധിക്കാരികളായ ജെങ്ങനളയുിം തമ്മിൽ 
്രർപിരി്ക്കണ്മ. 

 
26 അരൻ (അല്ലാഹു) പറഞ്ഞു: എൊൽ ആ ൊട ്ൊല്പത ്നകാല്ല്ത്തക്ക് 
അരക്ക് രിലക്കനപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്; തീർച്ച. (അക്കാലമശ്തയുിം) അരർ 
ഭൂമിയിൽ അന്തിം രിട്ട് അലഞ്ഞ് െടക്കുെതാണ.് ആകയാൽ ആ 
ധിക്കാരികളായ ജെങ്ങളുനട ്പരിൽ െീ ദുഃഖിക്കരുത്. 
 
Quran 5:20: 

And when Moses said to his people, “O my people, remember the grace of Allah on 

you when he made prophets among you.  

 
ഖുർആൻ 5:20: 
മൂസ്ാ തനെ ജെത്യാട ്പറഞ്ഞ സ്രർഭിം (ഓർക്കുക:) എനെ ജെങ്ങ്ള, 
െിങ്ങളിൽ ശ്പരാ കന്മാനര െി്യാരിക്കുകയുിം, െിങ്ങനള 
രാജാക്കെമ്ാരാക്കുകയുിം, മെുഷയരിൽ െിെ് മറ്റാർക്കുിം െല്കിയിട്ടില്ലാത്ത 
പലതുിം െിങ്ങൾക്ക് െല്കുകയുിം ന യ്ത്നകാണ്്ട അല്ലാഹു െിങ്ങനള 
അെുശ്രഹിച്ചത് െിങ്ങൾ ഓർക്കുക. 
 
Verse 20: 

ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്യഹൂദർ എെത് 
ദൈൈിളെുസ്രിച്ച് മാശ്തമല്ല ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ചുിം ദദരിം തിരനഞ്ഞടുത്ത 
ജെതയാണ്. അതിൽ രായിക്കുെതു്പാനല "അരൻ ്രനറാരു ജെതയ്ക്കുിം 
െൽകാത്തത ്അരൻ െിങ്ങൾക്ക് െൽകിയിരിക്കുെു." 
 
Verse 21: 

അല്ലാഹു യഹൂദൻമാ്രാട് യുദ്ധിം ന യ്യാെുിം, അരിനട താമസ്ിച്ചിരുെരരുനട 
കയ്യിൽെിെ് ആ ഭൂമി പിടിനച്ചടുക്കാെുിം കല്പിക്കുെു. യുദ്ധിം ന യ്യാനത യഹൂദർ 
രിട്ടു െിൊൽ അരനര രിേിക്കുനമെുിം അള്ളാ പറയുെു. “O my people enter 

the holy land which Allah has prescribed for you, and do not turn away your back so 

you will be turned back as losers.” 

 

Verse 22: 

സ്മാധാെിം ആശ്രഹിക്കുെ യഹൂദർ യുദ്ധത്തിൽെിെ് പിന്മാറാൻ 
ശ്രമിക്കു്മ്പാൾ അരിനട അല്ലാഹു ആശ്രഹിക്കുെത് യുദ്ധത്തിെുിം 
രക്തനച്ചാരിച്ചിലുിം ്രണ്ടിയാണ്. They said, “O Moses, surely in it are giant people, 

and surely we will not enter it until they come out of it. So if they come out of it, so 

surely we will enter.” 
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Verse 23: 

എല്ലാ യഹൂദരിൽ െിെുിം രണ്ടു്പർ യുദ്ധത്തിെു ്പാകാൻ തയ്യാറായി. 
അല്ലാഹു അരരിൽ സ്ിംശ്പീതൊരുകയുിം അരർക്ക് രിജയിം ഉറപ്പു െൽകുകയുിം 
ന യ്തു. 
 
Verse 24: 

യഹൂദർ രീണ്ടുിം രീണ്ടുിം യുദ്ധങ്ങളിൽ ്പാകുെതിൽ െിെ് പിന്തിരിഞ്ഞു. 
അരർ മൂസ്്യാട ്(ദൈൈിളിനല ്മാര) ് ാദിച്ചു എന്തുനകാണ്ടാണ ്
അരരുനട ദദരിം യുദ്ധിം ഇഷ്ടനപ്പടുെത.് എെിട്ട് അരർ അതിൽെിെ് 
പിൻമാറുകയുിം, ്മാര്യാട ്ദദരിം പറയുെതു്പാനല ്കൾക്കാൻ 
പറയുകയുിം ന യ്തു. They said, “O Moses, surely we will never enter it as long as 

they are in it, so go you and your lord. So engage in war, surely we are sitting down 

here.” 

 

Verse 25: 

അല്ലാഹു െല്ലത് ന യ്തരെുിം  ീത്ത ന യ്തരെുിം ്പരുിം ശ്പരസ്്തിയുിം 
നകാടുക്കുിം. Read with me. “He said, 'My lord, surely I do not own anything except 

myself and my brother, so differentiate between us and the transgressing people.’” 
ഇരിനട അള്ളാഹു യുദ്ധിം ന യ്യുരാെുിം ആ സ്ഥലനത്ത താമസ്ക്കാനര 
നകാല്ലുരാെുിം രിസ്മ്മതിച്ച യഹൂദരുനട ്മൽ രിധിനയഴുതി. അരൻ അരനര 
ആശ്കമണകാരികളായ ജെങ്ങൾ (transgressing people) എൊണ ്രിളിച്ചത്. 
 
Verse 26: 

യഹൂദർ ആ ജെങ്ങ്ളാട് (Giants) യുദ്ധിം ന യ്യുരാെുിം നകാല്ലുരാെുിം 
രിസ്മ്മതിച്ചതു നകാണ്്ട അല്ലാഹു അര്രാട് ്കാപ നപടുെു. യഹൂദനര 
40രർഷിം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ രപിക്കുെു. 
ഇെി  ില ് ാദയങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സ്മയമാണ.് ഖുർആൻ, പാലസ്്തീെിനല 
താമസ്ക്കാർ ഭീമന്മാർ (Gaints) ആയിരുെു എൊണ ്സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത്. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ അരർ ഇെനത്ത പാലസ്്തീെികൾ ആരാൻ ഒരു 
രഴിയുമില്ല. ഇെനത്ത പാലസ്്തീെികൾ നപാക്കിം കുറഞ്ഞരരുിം സ്ാധാരണ 
രരീരരലിപ്പിം ഉള്ളരരുിം മാശ്തമാണ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ആരാണ ്ഇെു 
പാലസ്്തീെിൽ താമസ്ിക്കുെരർ? അരർ എരിനട െിെ് രെു. ഉത്തരിം 
ഇതാണ് 'Umar Ibn Al-Khattab നെ കൂനട 717AD ൽ അരിനടനയത്തിയ മുസ്്
ലിിംകളാണരർ (read the Pact of Umar). അഞ്്ച Feet നപാക്കിം ്പാലുമില്ലാത്ത 
പാലസ്്തീെിയായ Yasser Arafat പഴയ ഭീമൻ (Gaints) ജെങ്ങളുനട പിന്മുറക്കാർ 
ആരാൻ ഒരു രഴിയുമില്ല.  
 
അല്ലാഹുരിനെ ഒരു ശ്പരാ കന്മാരുിം ഇരിനട ജീരിച്ചിരുെിനല്ലങ്കിൽ 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഈ ൊടിനെ രിരുദ്ധൊട ്എെ ്ഖുർആൻ രിളിക്കുെത?്  
 
Quran 5:21:  
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എനെ ജെങ്ങ്ള, അല്ലാഹു െിങ്ങൾക്ക് രിധിച്ചിട്ടുള്ള പരിശ്തഭൂമിയിൽ െിങ്ങൾ 
ശ്പ്രരിക്കുരിൻ. െിങ്ങൾ പി്ൊക്കിം മടങ്ങരുത.് എങ്കിൽ െിങ്ങൾ 
െഷ്ടക്കാരായി മാറുിം. 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു തനെ പറയുെുണ്്ട ഇശ്സ്ാ്യൽ എെ ഭൂമി ഭാരിം, 
യഹൂദർക്ക് ്രണ്ടി താൻ െിർമിച്ചതാനണെ്. അരിനട മുമ്പ ്
താമസ്ിച്ചിരുെരരിൽ െിെ് അത് രക്തമായി പിടിച്ചു രാ്ങ്ങണ്ടി രൊലുിം, 
അത് യഹൂദർക്ക് ്രണ്ടിയുള്ളതാനണൊണ് അള്ളാ ഇരിനട പറയുെത്. 
മുസ്ിമുകൾ ഇെ ്പറയുെത ്പാലസ്്തീെികളുനട കയ്യിൽ െിെ് ഇശ്സ്ാ്യൽ 
(Palatine is a part of Israel) തട്ടിപ്പറിക്കുെ നതറ്റുിം, രൃത്തിനകട്ടതുിം, അെയായരുിം, 
കുറ്റകരരുിം, മെുഷയതവിം ഇല്ലായ്മയുിം ആനണൊണ.് അതു്പാനല അള്ളാഹു 
പണ്്ട പാലസ്്തീെിനല ഭീമന്മാനര ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നതറ്റുിം, രൃത്തിനകട്ടതുിം, 
അെയായരുിം, കുറ്റകരരുിം, മെുഷയതവമില്ലായ്മയുിം ആനണെ് പറയാൻ ഇെ ്
ഏനതങ്കിലുിം മുസ്ിമുകൾക്ക് ദധരയമു്ണ്ടാ? 
 

അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി യുദ്ധിം ന യ്യാൻ രിസ്മ്മതിച്ചതിെ് യഹൂദനര 40 രർഷിം 
മരുഭൂമിയിൽ അലയിച്ചതാനണാ ഇരിടനത്ത അെയായിം? ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് 
മെസ്സിലാകുെത ്അല്ലാഹുരിനെ കണ്ണിൽ യഹൂദർ െല്ലരരകണനമങ്കിൽ 
അരർ യുദ്ധിം ന യ്യുകയുിം, ആ ഭീമന്മാനര നകാല്ലുെത് രഴി രിരുദ്ധൊട ്
രീനണ്ടടുക്കണിം. എൊൽ മാശ്ത്മ അല്ലാഹു യഹൂദനര ഇഷ്ടനപ്പടുകയുള്ളൂ. 
 
യഹൂദർക്കുിം ശ്കിസ്ത്യാെികൾക്കുിം എല്ലാ ദിരസ്രുമുള്ള രാപങ്ങൾ  
 
എല്ലാിം മുസ്ീമുകളുിം എല്ലാ ദിരസ്രുിം അഞ്്ച ്െരിം െിസ്്കരിക്കു്മ്പാൾ ഈ 
അഞ്ചു്െരരുിം യഹൂദനരയുിം ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം രപിക്കുെുണ്ട.് ഖുർആൻ 
1:7 അെുസ്രിച്ച് യഹൂദർ രപിക്കനപ്പട്ടരരുിം ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
രഴിപിഴച്ചരരുമാണ്.   
 
In the way of those whom you have bestowed your grace, not like those they lost 

(Christian) or who earned your anger (the Jews). 

 

(പഴയ പാലസ്്തീെികനള (giants) നകാല്ലാത്തതുനകാണ്ടാരുിം അല്ലാഹു 
യഹൂദനര രപിക്കനപ്പട്ടരൻ എെു രിളിക്കുെത.്) 
 
ഞാൻ എ്പ്പാഴുിം തർക്കിക്കാറുള്ളത് ്പാനല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു മുസ്ിിം 
പണ്ഡിത്ൊട്, എന്തുനകാണ്ടാണ ്അെ് പാലസ്്തീെികനള നകാല്ലുെതിൽ 
അള്ളാഹുരിെ് കുഴപ്പമില്ലായിരുെു എെ ്് ാദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, 
അെ് അരർ മുസ്്ലിിംകൾ ആയിരുെില്ല എെുിം അരിരവാസ്ികനള (non-

muslims) നകാല്ലുക എെത ്ഒരു രിരവാസ്ിയുനട കടമയാനണെുിം ആണ.് 
ഇസ്ാമിൽ ഇതിനെ രിളിക്കുെ ്പരാണ് െീതി. ഞാൻ അതിനെ രിളിക്കാൻ 
ആശ്രഹിക്കുെത ്hypocrisy എൊണ്. 
 
Concluding points: 
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 എന്തുനകാണ്ടാണ ്അള്ളാഹു യഹൂദർക്ക് ്രണ്ടി ആ ഭൂമി 
തിരനഞ്ഞടുത്തത്? എന്തുനകാണ്ടാണ് ആ ഭൂമി തനെ അരർക്ക് 
നകാടുക്കാൻ കാരണിം? 

 അള്ളാഹു രരിക്കുമുള്ള ദദരമായിരുനെങ്കിൽ യഹൂദർക്ക് ആ ഭൂമി 
നകാടുക്കുെത ്രലിയ ഒരു നതറ്റാനണെ് അറിയുകയുിം അത് ഭാരിയിൽ 
ഒരിക്കലുിം അരസ്ാെിക്കാത്ത, ഇെുിം തുടരുെ ഒരു യുദ്ധത്തിെ് 
കാരണമാകുനമെ് മെസ്സിലാക്കുകയുിം ന യ്യുമായിരുെു. 
അള്ളാഹുരാണ് യഹൂദർക്ക് ഈ ഭൂമി നകാടുത്തത.് അതുനകാണ്്ട ഇെ ്
അരിനട െടക്കുെ രക്തനച്ചാരിച്ചിലിനെല്ലാിം ഉത്തരരാദിയുിം അള്ളാഹു 
തനെയാണ.് 

 ഒരിക്കൽ ഈ രിരുദ്ധ ൊട്ടിൽ മുസ്ീമുകൾ താമസ്ിക്കുിം എെ കാരയിം 
അല്ലാഹുരിെ് അെ് അറിയില്ലായിരുനൊ?  ഞാൻ ്െരനത്ത 
പറഞ്ഞതു്പാനല ഇെനത്ത പാലസ്്തീെികൾ പഴയ ഭീമന്മാരുനട (giants) 
പിന്മുറക്കാരാരാൻ ഒരു രഴിയുമില്ല.  

 അള്ളാഹു ഖുർആെിൽ 'പാലസ്ത്ീെികൾ' എെ ്പര് ്പാലുിം 
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ അല്ലാഹുരിെ് അത് അറിയില്ലായിരുനൊ? 

 ഇരിടനത്ത ഏറ്റരുിം ശ്പധാെ ്പായിെ ് എെ ്പറയുെത് ഖുർആെിൽ 
തനെ പറയുെുണ്്ട ഇശ്സ്ാ്യലിൻ്മൽ മുസ്ീമുകൾക്ക് ഒരു 
അരകാരരുമില്ല എെ്. അല്ലാഹു ഇരിനട രയക്തമായി തനെ പറയുെു 
ഇശ്സ്ാ്യൽ ്ദരിം അല്ലാഹു യഹൂദർക്ക് നകാടുത്ത സ്ഥലമാനണെ.് 

 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്അല്ലാഹു യഹൂദനര പെികളുിം കുരങ്ങൻമാരുിം ആക്കിയത?് 
 
Qur'an 2:65 

 
You have been informed about those who transgressed on Saturday, so we said to 

them, “Be as filthy monkeys.”  

 

Qur'an 5:60:  

We made from them the monkeys and the pigs. (ഞങ്ങൾ കുരങ്ങന്മാനരയുിം 
പെികനളയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്യഹൂദരിൽ െിൊണ)്. 
 
യഹൂദർ രെിയാഴ്  (സ്ാൈത്ത ്ദിരസ്ിം) മീൻപിടിക്കാൻ ്പായതിൊൽ 
അല്ലാഹു അരനര രപിച്ചത് പെികളുിം കുരങ്ങന്മാരുിം ആക്കി. ഈ കഴിഞ്ഞ 
ആയിരക്കണക്കിെ് രർഷങ്ങളിൽ എ്പ്പാനഴങ്കിലുിം കുരങ്ങനൊ പെി്യാ ആയ 
ഒരു യഹൂദ പുരുഷനെ്യാ സ്്ശ്തീനയ്യാ െിങ്ങൾക്കറിയാ്മാ? 
 
ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ടത് അള്ളാഹു സ്ാൈത്ത ്ആ രിക്കുെതിൽെിെുിം 
യഹൂദനര ഇതുരനര ഒഴിരാക്കിയിട്ടില്ല. അതു്പാനലതനെ അല്ലാഹുരിനെ 
രാപിം അത് എ്െക്കുമുള്ള രാപമാണ്, അതായത ്അത് ഇെുിം 
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െിലെിൽക്കുെ ഒൊണ്. അതുനകാണ്്ട അടുത്ത രെിയാഴ്  കഴിയുനമങ്കിൽ 
െിങ്ങൾ െിങ്ങളുനട ഒരു യഹൂദ സ്ുഹൃത്തിനെയുിം നകാണ്്ട മീൻപിടിക്കാൻ 
്പാണിം. കയ്യിൽ ഒരു രീഡി്യാ കയാമറയുിം കരുതണിം. എെിട്ട ്െിനെ യഹൂദ 
സ്ുഹൃത്ത് മീെ് പിടിക്കു്മ്പാൾ മാറുെു്ണ്ടാ എെ ്്ൊക്കണിം. ദിരസ്ിം 
മുഴുരെുിം കഴിഞ്ഞിട്ടുിം ഒെുിം സ്ിംഭരിച്ചിനല്ലങ്കിൽ അതിൽ െിെ് െിെക്ക ്
മെസ്സിലാക്കാിം അല്ലാഹുരിനെ രാപത്തിെ ്രലിയ രക്തി ഒെുിം ഇല്ല എെ.് 
 
അല്ലാഹുരിെ് യഹൂദർ രെിയാഴ്  ്ജാലി ന യ്യുെത് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ 
എന്തിൊണ് മുസ്ിമുകനള നരള്ളിയാഴ്  ്ജാലിന യ്യാൻ സ്മ്മതിച്ചത?് 
 
അള്ളാഹു സ്ാൈത്ത ്ദിരസ്ിം മീെ പിടിച്ചതിെ ്യഹൂദനര കുരങ്ങൻമാരുിം 
പെികളുിം ആക്കിയ ഖുർആെിനല കഥ ഇതാണ.് 
 
Qur'an 7:163 

Question them regarding the village standing close by the sea. Behold! They 

misbehaved in the concern of the Sabbath. For on the day of their Sabbath their 

whale did come to them, but on the day other than Saturday, they came not: this is 

how we arranged a trouble to them, on behalf of their sin. 

 

Let us read Ibn Kathir’s interpretation of Qur’an 7:163 (Ibn Kathir, print. 2002, 

published by Dar-'Tiba, Vol. 2, p. 163): 

 
While their fish came to them floating to the top of the water on Sabbath day, and 

being visible on top of the water, according to Al-Dahhak, who reported it from Ibn 

‘Abbas Ibn Jarir who said, "Allah's statement (but on the day other than Saturday, 

they came not: this is how We arranged a trouble to them, on behalf of their sin) 

means, this is how We tested them by making the fish swim close to the surface of 

the water, on the day which they were prohibited to fish. And in remainder of the 

week, the fish would be hidden from them on the day when they were allowed to fish, 

(this is how we arranged a trouble to them,) so that we tested them... 

 

ഖുർആൻ 7:163 
കടൽത്തീരത്ത് സ്ഥിതിന യ്തിരുെ ആ പട്ടണനത്തപ്പറ്റി െീ അര്രാട ്് ാദിച്ച ്
്ൊക്കൂ. (അതായത്) രേത്ത് ദിെിം (രെിയാഴ് ) ആ രിക്കുെതിൽ 
അരർ അതിശ്കമിം കാണിച്ചിരുെ സ്രരഭ്നത്തപ്പറ്റി. അരരുനട രേത്ത് 
ദിെത്തിൽ അരർക്ക് ആരരയമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നരള്ളത്തിെു മീനത 
തലകാണിച്ചുനകാണ്്ട അരരുനട അടുത്ത ്രരുകയുിം അരർക്ക് രേത്ത ്
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ആ രിക്കാെില്ലാത്ത ദിരസ്ത്തിൽ അരരുനട അടുത്ത് അര 
രരാതിരിക്കുകയുിം ന യ്തിരുെസ്രര്ഭിം. അരർ ധിക്കരിച്ചിരുെതിനെ 
ഫലമായി അശ്പകാരിം ൊിം അരനര പരീേിക്കുകയായിരുെു. 
 
ഈ കഥയിൽ അല്ലാഹുരിനെ ഇരട്ടത്താപ്പ ്െമുക്ക് കാണാിം. (Qur'an 2:17) 

 

Allah hath forbidden to you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that 

on which any other name hath been invoked besides that of Allah. However, but 

whoever is driven to a necessity (like starving) not desiring, nor exceeding the order 

of Allah, no sin shall be upon him; surely, Allah is Forgiving, Merciful. 

 
 അ്പ്പാൾ മുസ്ിമുകൾക്ക് ്രണനമങ്കിൽ പെിയിറച്ചി കഴിക്കാിം. 
പട്ടിണിയിൽ െിെ് രേനപ്പടുെതിെ് ്രണ്ടിരൊൽ അല്ലാഹുരിനെ ഈ 
െിയമിം അരർക്ക് നതറ്റിക്കാിം. 

 അങ്ങനെനയങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് അള്ളാഹു പാരനപ്പട്ട യഹൂദ്രാട ്
ഈ കരുണ കാണിക്കാത്തത്. ആഴ് യിനല ആറു ദിരസ്ിം അരർ 
പട്ടിണിയിലായിരുെു. രെിയാഴ്  മാശ്തമാണ ്മീെുകൾ നരളിയിൽ 
രരുെത.് എശ്ത ദിരസ്ിം ഒരു യഹൂദെുിം അരനെ കുടുിംൈത്തിെുിം പട്ടിണി 
കിടക്കാൻ കഴിയുിം. ഇരിനട അള്ളാഹു തനെയാണ ്മീെുകനള മറ്റു 
ദിരസ്ങ്ങളിൽ മറക്കുകയുിം രെിയാഴ്  മാശ്തിം ജലത്തിെു മുകളിൽ 
രരുത്തുകയുിം ന യ്യുെത്. എെിട്ട ്അള്ളാഹു തനെ രെിയാഴ്  മീൻ 
പിടിച്ചതിെ് അരനര രിേിക്കുകയുിം ന യുെു. 

 അല്ലാഹു അര്രാട ്രെിയാഴ്  മീൻ പിടിക്കരുത ്എെ് കൽപ്പിച്ചു. 
എെിട്ട് രെിയാഴ ് മാശ്ത്മ മീെുകൾ നരളിയിൽ രരാൻ അരൻ 
അെുരദിച്ചുള്ളൂ.  

 രെിയാഴ്  ഒഴിച്ച ്ആ ആഴ് യിനല ഒരു ദിരസ്ിം ്പാലുിം മീെുകൾ 
നരളിയിൽ രരാനത അല്ലാഹു ആക്കി എങ്കിൽ ഈ പാരനപ്പട്ട മെുഷയർ 
എങ്ങനെ ഈ ആറ് ദിരസ്ിം അരരുനട കുടുിംൈനത്ത ്പാറ്റുിം? 

 ഇത് െയായമാ്ണാ? ഇരിനട അല്ലാഹു യഹൂദനര കളിപ്പിക്കുകയാണ.് 
അരനര മെപ്പൂർവ്വിം പട്ടിണിക്കിട്ട് അരനരനക്കാണ്്ട തനെ തനെ കല്പെ 
ലിംഘിപ്പിച്ചതുരഴി അരനര രപിച്ച ്എലികളുിം, പെികളുിം, കുരങ്ങന്മാരുിം 
ഒനക്ക ആക്കി. 

 ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കിയതാരായാലുിം, അയാളുനടത ്ഒരു ദപരാ ികമായ 
മെസ്സാണ്. അല്ലാഹു സ്വന്തിം ആെരത്തിെ് ്രണ്ടി യഹൂദനര 
കഷ്ടനപ്പടുത്തുകയുിം അരരുനട കുട്ടികനള ആഴ് യിനല ആറു ദിരസ്രുിം 
പട്ടിണിക്കിടുകയുിം ന യ്യുെത് രഴി അല്ലാഹുരി്ൊടുള്ള ആദരരാനണാ 
കൂടുെത?് 
 

എലികനളയുിം യഹൂദരിൽ െിൊണ ്സ്ൃഷട്ിച്ചത!് 

 

Sahih Al-Bukhari, Book 54, Hadith 524: 
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It is reported by Abu Huraira: “The Prophet said, ‘A clan of children of Israel was lost. 

No person knows what they acted. However, I do not see them except that they were 

cursed (by Allah) and transfigured into rats, because if you put the milk of a she-

camel in front of a rat, it will not drink it, but if you put in front of it the milk of a sheep, 

it will drink it.’ I told this to Ka'eb who asked me, ‘Did you hear this from the 

Prophet?’ I said, ‘Yes.’ Ka'eb asked me the same question several times; I said to 

Ka'eb ‘Do I read the Torah?’” (i.e. I tell you this from the prophet.). 

 

ഒരു മൃരിം എന്ത ്സ്വീകരിച്ചില്ല (കഴിക്കില്ല) എെത് മുഹമ്മദിനെ ്ലാജിക്കൽ 
എങ്ങനെയാനണെ് െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. ഒരു മൃരിം കഴിക്കാത്തനതാെുിം അ്ത 
രിംരത്തിനല മറ്റു മൃരങ്ങളുിം കഴിക്കില്ല (ഒരു മൃരിം അ്ത രിംരത്തിനല മനറ്റാരു 
മൃരത്തിനെ പാൽ കുടിക്കില്ല). പ്േ അല്ലാഹു അരനര ഇങ്ങനെയുള്ള 
മൃരങ്ങൾ ആക്കിയതിെ് കാരണിം, ഇതുമായി ൈന്ധനപ്പട്ട എ്ന്താ നതറ്റ് അരർ 
ന യ്തത ്നകാണ്ടാ്ണാ? 
 
മുഹമ്മദിനെ ്ലാജിക്കിനല ഈ സ്മൃദ്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തിം രച്ച് െമുക്ക് മറ്റു 
കാരയങ്ങൾ പരി്രാധിക്കാിം. 
കഴുതകൾ മദയിം കുടിക്കാറില്ല. മുസ്ീമുകളുിം മദയിം കുടിക്കാറില്ല. അതുനകാണ്്ട 
കഴുതകൾ പണ്്ട മുസ്ിിം മെുഷയന്മാനര ്പാനല ആയിരുനൊ? അള്ളാഹു 
അരനര കഴുതകൾ ആക്കിയതാ്ണാ? 
  
ഇരിനട ഞാൻ മുസ്ിമുകനള കഴുതകൾ എെ ്രിളിക്കുെതല്ല. അതിെ് ഞാൻ 
ഉ്േരിക്കുെതുമില്ല. പ്േ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ ്ലാജിക് ഉപ്യാരിച്ച ്
മുഹമ്മദിനെ ്പാനല സ്്മാർട്ട ്ആരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എനന്താനക്ക 
പറഞ്ഞാലുിം മുഹമ്മദ് അ്ല്ല എല്ലാരരുനടയുിം ഏറ്റരുിം െല്ല മാതൃകാപുരുഷൻ. 
 
പിെീട് എനെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ് ാദയിം മുഹമ്മദ ്എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഇങ്ങനെ 
 ിന്തിച്ചത് എൊയി? മുഹമ്മദ ്യഹൂദനര കുറിച്ച്  ിന്തിച്ചു. അരൻ 
മുസ്ിിംക്ളാട ്പലതുിം ന യ്യാൻ പറനഞ്ഞങ്കിലുിം ആ കൽപ്പെകൾ എല്ലാിം 
അള്ളാഹു കണ്ടുപിടിച്ച രരിയുിം നതറ്റുിം അല്ല, പകരിം യഹൂദർ എന്ത് 
ന യ്തു്രാ അതിനെ ്െനര രിപരീതിം ന യ്തിട്ടാണ്. പല ഹദീസ്ുകളിലുിം 
െമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുിം. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാിം. 
 
മുഹമ്മദ ്ഉണ്ടാക്കിയ െിയമങ്ങനളാെുിം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതല്ല പകരിം യഹൂദർ 
എന്ത ്ന യത്ു്രാ അതിനെ രിപരീതിം മാശ്തമാണ ്അര 
 
Sunan Abu-Dawood, Book 2, Hadith 0652: 

Reported Aws Ibn 'Thabit Al-Ansari: “The messenger of Allah said: ‘Act differently 

from the Jews, on behalf of they do not pray in their sandals or their shoes.’” 

 

യഹൂദർ എന്ത് ന യ്യുെു എെ് ്ൊക്കാനത മുഹമ്മദിെ് പറഞ്ഞു 
നകാടുത്തുകൂനട എങ്ങനെ ശ്പാർത്ഥിക്കണിം എെ?് എന്തുനകാണ്ടാണ് യഹൂദർ 
ന യ്യുെ എല്ലാ കാരയങ്ങളുനടയുിം രിരരീതിം മുസ്ിിംകനള നകാണ്്ട ന യ്യിപ്പിച്ചത്? 
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ഇെി പറയുെ ഹദീസ്ുകളിൽ കൂടുതൽ തമാരകൾ കാണാിം, in Sunan Abu-

Dawood, Book 20, Hadith 3170: 

 

Reported by 'Ubadah Ibn Assamet: “The messenger of Allah used to stand up during 

the funeral until the corpse was placed in the grave. A learned Jew once passed him 

while he (Muhammad) was standing by a grave during a funeral, subsequently the 

Jew said: ‘This is how we do (meaning praying standing).’ The Prophet sat down and 

said: ‘Sit down and act differently from them (the Jews).’” 

 

 രരമടക്കിെ് മുഹമ്മദ് െിെുനകാണ്ടാണ് ശ്പാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുെത്. 
എൊൽ ഒരു യഹൂദൻ രെ് ഇതു്പാനലയാണ ്ഞങ്ങളുിം ന യ്യുെത് 
എെ് പറഞ്ഞ്പ്പാൾ അതിനെ ്െനര രിപരീതിം മുഹമ്മദ് ന യ്തു 
(ഇരുെുനകാണ്്ട ശ്പാർത്ഥിച്ചു). 

 അതിനെ അർത്ഥിം മുഹമ്മദ് അതിെുമുമ്പുള്ള അശ്തയുിം കാലിം 
രരമടക്കിെ് െിെുനകാണ്്ട ശ്പാർത്ഥിച്ചത ്എല്ലാിം നതറ്റായിരുെു 
എൊ്ണാ? 

 എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഇങ്ങനെ കുട്ടികനള്പ്പാനല നപരുമാറാനത്ത മുഹമ്മദ് 
അല്ലാഹുരി്ൊട് ് ാദിച്ച് ശ്പാർത്ഥി്ക്കണ്ട രരിയായരിധിം 
പഠിക്കാത്തത?് “The Prophet sat down and said: ‘Sit down and act differently 

from them.’” 

 

്രനറാരു ഉദാഹരണിം in Sahih Al-Bukhari, Book 56, Hadith 668: 

It was reported by Abu Huraira: “Allah's messenger said, ‘The Jews and the 

Christians do not dye their gray hair, as a result you shall do the opposite of what 

they do (which means dye your gray hair and beards).’” 

 

യഹൂദരുിം ശ്കിസ്്തയാെികളുിം മുടിയിൽ  ായിം ്തക്കില്ല, അതിൊൽ െിങ്ങൾ 
(മുസ്ീമുകൾ) അതിെ് രിപരീതമായി  ായിം ്തക്കുരിൻ.  
 
ഇതിൽെിനെല്ലാിം രയക്തമാണ് ഇസ്ാമിനെ മെപ്പൂർവ്വിം യഹൂദ ശ്കിസ്്തയൻ 
മൂലയങ്ങളുനട (െിലപാടുകളുനട) രിപരീതമായി സ്ൃഷ്ടിച്ചതാനണെ.് 
അതുനകാണ്്ട ഇെി ഒരു മുസ്ിിം െിങ്ങളുനട അടുത്ത ്രെ് 'െമ്മൾ രണ്ടുിം 
ആരാധിക്കുെത ്ഒരു ദദരനത്തയാണ്' എെ ്പറഞ്ഞാൽ അരർ െിങ്ങനള 
നപാട്ടൻ ആക്കാൻ ്ൊക്കുകയാണ്. അരെ് െൊയി അറിയാിം അരർ 
എനന്തല്ലാിം രിരവസ്ിക്കുെു്രാ, അരർ എനന്തല്ലാിം ന യ്യുെു്രാ അനതല്ലാിം 
അരരുനട ശ്പരാ കൻ െമ്മൾ (ശ്കിസ്്തയാെികൾ) ന യ്യുെതിനെ രിപരീതമായി 
സ്ൃഷ്ടിച്ചതാനണെ്. അത് െമ്മൾ ന യ്യുെത ്നതറ്റ് ആയതുനകാണ്ടല്ല, പകരിം 
അരർക്ക് എനന്തങ്കിലുിം ഒരു നരദററ്റി ്ര്ണ്ട. 
 
ഇസ്ാമിനല സ്മാധാെ കരാർ 
 
ഇസ്ാിം എശ്തമാശ്തിം അപകടകരമാനണെ് െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാ്യാ എെ് 
എെിക്കറിയില്ല. െിങ്ങൾ ്െരനത്ത കണ്ടതു്പാനല അല്ലാഹു ശ്കിസ്്തയാെികനള 
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നരറുക്കുകയുിം, മുസ്്ലിിംക്ളാട ്അരനര നകാല്ലുരാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയുിം 
ന യ്തിട്ടുണ്്ട. മുസ്ിിംകൾക്ക് യുദ്ധിം ന യ്യാൻ ഇെ ്ഈ ഭൂമിയിൽ മൂെ് 
ൈിലയൺ ശ്കിസ്്തയാെികൾ ഉണ്്ട. െമുക്ക് അരർ തരുെ ് ായ്സ്ുകൾ 
ഇരയാണ്: ഒെുകിൽ അര്രാട് അടിയറരു പറയുക, അനല്ലങ്കിൽ മതിം 
മാറുക, അതുമനല്ലങ്കിൽ അരരാൽ നകാല്ലനപ്പടുക. അത് കൂടാനത അരസ്ാെിം 
പറഞ്ഞ ഹദീസ്ുകളിൽ ഉള്ള കാരയങ്ങളുിം ഉണ്്ട. ഇസ്ല്ാമിനെയുിം മുസ്്
ലിിംകനളയുിം കുറിച്ച് ഒൈാമയുിം മറ്റു രാഷ്ശ്ടീയ കള്ളന്മാരുിം പറയുെത് രുദ്ധ 
രിരര്ക്കടാണ്. അരരുനട രിഡ്ഢിത്തരിം അരനര അന്ധന്മാർ ആകുെു. അരർ 
ൊനള ൊനള െീനള െീനള എെു പറയുെതു്പാനല ൊനള എന്ത് രരുിം 
അ്പ്പാൾ ്ൊക്കാിം എെ മട്ടിലാണ.് 
 
ഇെി ൊനള രരാൻ ്പാകുെത,് കാണാൻ ഭിംരിയുള്ളതായിരിക്കുകയുമില്ല. ഈ 
ഭൂമി രക്തത്തിൽ കുളിക്കുിം. ഇസ്ല്ാിം എെത ്രക്തദാഹിയായ ഒരു ശ്കൂര 
മൃരമാണ.്  ിലർ പറയുിം " ില ഇസ്ാമിക രാജയങ്ങൾ ഇശ്സ്ാ്യലുമായി 
സ്മാധാെ കരാർ ഒപ്പു രച്ചിട്ടുണ്ട്ല്ലാ?" അത് രരിയാണ് എൊൽ അത് 
രാരവതമല്ല, ഈ സ്മാധാെിം മുസ്ീമുകൾക്ക ്ഇശ്സ്ാ്യലിനെയുിം മറ്റു നര്സ്റ്റൺ 
രാജയങ്ങനളയുിം കീഴടക്കാെുള്ള രക്തി കിട്ടുെത ്രനര മാശ്ത്മ ഉള്ളൂ. 
ഖുർആൻ 47:35ൽ അല്ലാഹു കൽപിക്കുെത ്്പാനല.... 
 

 
Qur'an 47:35 

Cry not and ask not for peace as long you have the uppermost and the strength and 

Allah will reward you for your deeds. 

 

ഖുർആൻ 47:35 
ആകയാൽ െിങ്ങൾ നദൗർൈലയിം കാണിക്കരുത.് െിങ്ങൾ തനെയാണ ്
ഉെതന്മാർ എെിരിനക്ക (രശ്തുക്കനള) െിങ്ങൾ സ്ന്ധിക്കു േണിക്കുകയുിം 
ന യ്യരുത.് അല്ലാഹു െിങ്ങളുനട കൂനടയുണ്ട.് െിങ്ങളുനട കർമ്മഫലങ്ങൾ 
െിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലുിം അരൻ െഷ്ടനപ്പടുത്തുകയില്ല. 
 
ഇതിൽെിെ് രയക്തമാണ ്മുസ്ീമുകൾ സ്മാധാെിം ആശ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, 
കാരണിം ഇസ്ാിം എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്മാധാെത്തിെുിം എതിരാണ്.  ില 
രയരസ്ഥകളുനട ്മൽ മുസ്ീമുകൾക്ക് സ്മാധാെിം ആകാിം. അതുിം 
താൽക്കാലികമായി മാശ്തിം. ഇ്പ്പാൾ മുസ്ീമുകൾക്ക് യഹൂദനര 
്താൽപ്പിക്കുരാൻ കഴിരില്ലാത്ത ഒരു അരസ്ഥയിലാനണങ്കിൽ ഒരു സ്മാധാെ 
സ്ന്ധി ഉണ്ടാക്കുെതിൽ അരർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ശ്കിസ്്തയാെിക്ളാടുിം 
യഹൂദ്രാടുിം മുഹമ്മദ് തനെ പണ്്ട പയറ്റിയ ഒരു തശ്ന്തമാണിത്. അരൻ 
ൈലഹീെൊയിരുെ്പ്പാൾ അരൻ ഇത് ന യ്തിരുെു. അരൻ അെ് 
യുദ്ധത്തിെു ്പായിരുനെങ്കിൽ അരൻ എന്തായാലുിം ്താക്കുിം ആയിരുെു 
എെ് മാശ്തമല്ല അരർ മുഹമ്മദിനെ അെ് നകാല്ലുകയുിം ന യ്യുമായിരുെു. 
അത് െൊയി അറിയാമായിരുെു മുഹമ്മദ് സ്മാധാെ സ്ന്ധിക്കു 
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തയ്യാറാരുകയുിം അരൻ രക്തൻ ആയ്പ്പാൾ അത് അരൻ ലിംഘിക്കുകയുിം 
ന യ്തു. 
 
Qur'an 9:1: 

                       
Freedom from any obligation or promise or treaty of peace from Allah and His 

messenger toward those of the Mushrikeen (pagans and Christians and Jews) with 

whom ye made a treaty. 

 
ഖുർആൻ 9:1 
ൈഹുദദരരിരവാസ്ികളിൽ െിെ് ആരുമായി െിങ്ങൾ കരാറിൽ 
ഏർനപ്പട്ടിട്ടു്ണ്ടാ അര്രാട് അല്ലാഹുരിനെയുിം അരനെ ദൂതനെയുിം ഭാരത്ത ്
െിെുള്ള ൈാധയത ഒഴിഞ്ഞതായി ഇതാ ശ്പഖയാപിക്കുെു. 
 
മുസ്്ലിിംകളുമായി ഉണ്ടാക്കുെ കരാറുകനള എന്തടിസ്ഥാെത്തിലാണ് 
്ലാകരാജയങ്ങൾ രിരവസ്ിക്കുെത?് അത് ഈ രാജയങ്ങളുനട രിഡ്ഢിത്തരുിം 
അറിരില്ലായ്മയുിം അല്ലാനത മനറ്റാെുമല്ല. ഇതാണ ്ഇശ്സ്ാ്യൽ ഇെ ്
്െരിടുെത്. അ്മരിക്കൻ (USA) രരൺനമെന്െ െിർൈന്ധിം കാരണിം 
ഇത്തരിം കരാറുകൾ അിംരീകരിക്കാൻ അരർ െിർൈന്ധിതരാകുെു. ഇെ് പല 
മുസ്ിിം രാജയങ്ങൾക്കുിം ഉള്ളതു്പാനല രളനര താമസ്ിയാനത ഇറാെുിം 
ആണരായുധങ്ങൾ ലഭിക്കുിം. അടുത്ത 25 രർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ 
രക്തനച്ചാരിച്ചിൽ ആരിംഭിക്കുിം. അനതല്ലാിം സ്മയമാകു്മ്പാൾ അതു്പാനല 
െടക്കുിം. ഇെ ്അഭയാർഥികൾ രഴി നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ മുസ്ിിം ജെസ്ിംഖയ 
കൂടുെത ്െമ്മൾ കാണുെുണ്ട്ല്ലാ. അരർ രക്തി ശ്പാപിക്കു്മ്പാൾ അരരുനട 
അജണ്ട ്ലാകത്തിെു്മൽ അരർ നകാണ്ടുരരുിം. ഒരുപ്േ അരർക്ക് ഈ 
നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളുനട ആണരായുധങ്ങൾ ഉപ്യാരിച്ചുതനെ 
ഇശ്സ്ാ്യലിനെ െരിപ്പിക്കാൻ കഴി്ഞ്ഞക്കുിം. അതുരഴി ഇസ്ാിം 
സ്വീകരിക്കാത്ത ഏതു രാജയനത്തയുിം ആണരായുധിം ഉപ്യാരിച്ച ്െരിപ്പിക്കാൻ 
അരർക്ക് കഴിയുിം.  ുമ്മാ ഇരിക്കു്മ്പാൾ മിദസ്ലുകൾ രിട്ടു 
കളിക്കുെരന്മാരുനട കയ്യിൽ ആണരായുധിം കിട്ടിയാൽ  ുമ്മാ ഇരിക്കുിം എെ് 
െിങ്ങൾ കരുതുെു്ണ്ടാ? 
 
എെിക്കുറപ്പുണ്്ട അ്മരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളതു്പാനല ഒരു ദസ്െയിം മുസ്ീമുകൾക്ക ്
ഉണ്ടായാൽ അരർ പറയുെത ്ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുിം "െിങ്ങൾനക്കല്ലാരർക്കുിം 
മൂെുദിരസ്ിം സ്മയമുണ്ട്. ഒെുകിൽ െിങ്ങൾ ഇസ്ല്ാിം സ്വീകരിക്കുക, 
അനല്ലങ്കിൽ െിങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാരുക". 
 
അതുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദിനെ സ്മയത്ത ്മുഹമ്മദ് അെ് അരിടനത്ത മൂെ് 
രലിയ രാജയങ്ങളിനല രാജാക്കന്മാർക്ക് "മതിം മാറുക അനല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക" 
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എെ് പറഞ്ഞ ്മൂെ് കനത്തഴുതിയത്. മറ്റുള്ളരരുനട ഉള്ളിൽ തനെക്കുറിച്ചുള്ള 
്പടിയായിരുെു മുഹമ്മദിനെ രിജയ രഹസ്യിം. 
 
Read Qur'an 8:12: 

                                        
When Allah inspires the angels that I am with you (Muslims) I will cast terror into the 

hearts of the Disbelievers, so cut their neck and every fingertip of them. 

 

ഖുർആൻ 8:12: 
െിനെ രേിതാര ്മലക്കുകൾക്ക ്്ൈാധെിം െൽകിയിരുെ സ്രർഭിം 
(ഓർക്കുക.) ഞാൽ െിങ്ങളുനട കൂനടയുണ്ട.് അതിൊൽ സ്തയരിരവാസ്ികനള 
െിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു െിർത്തുക. സ്തയെി്ഷധികളുനട മെസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭയിം 
ഇട്ടുനകാടുക്കുെതാണ.് അതിൊൽ കഴുത്തുകളക്്ക് മീനത 
െിങ്ങൾ നരട്ടിനക്കാള്ളുക. അരരുനട രിരലുകനളല്ലാിം 
െിങ്ങൾ നരട്ടിക്കളയുകയുിം ന യ്യുക. 
 
ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ിമുകൾ George W. Bushനെ (്ജാർജ് ഡബ്ല്യു ൈുഷ)് ഒരു 
പട്ടിക്കുട്ടിനയ ്പാനല മസ്്ജിദിൽ നകാണ്ടു്പായത.് ഇതുതനെയാണ ്Hillary 

Clinton മുതൽ Obama (ഒൈാമ) രനര ഉള്ളരർക്കുിം സ്ിംഭരിച്ചത്. അരർക്ക് 
്രഷിം, പല ്ലാക ്െതാക്കളുിം മുസ്ിിം രാജയങ്ങളുനട മുൻപിൽ രണങ്ങി 
ഇരിക്കുെതിെ് കാരണിം അരരുനട ഉള്ളിനല ഇസ്ാമിക തീശ്രരാദ്താടുള്ള 
്പടിയാണ്.  
 
ഒരുപ്േ ഞാൻ പറഞ്ഞത ്െിങ്ങൾക്ക് മെസ്ിലായി കാണില്ല. രരി ഞാെത് 
മെസ്സിലാരുെ രീതിയിൽ പറയാിം. ശ്കിസ്്തുരിനെതിനരയുള്ള എശ്ത 
സ്ിെിമകളുണ്്ട, എശ്ത പുസ്്തകങ്ങളുണ്്ട, അങ്ങനെ എശ്തനയശ്ത കള്ളങ്ങൾ. 
അ്തസ്മയിം മുഹമ്മദിനെതിനര ഒരു സ്ിെിമ എടുക്കാൻ ആർക്കാണ് ദധരയിം? 
്ഹാളിരുഡിൽ ്പാലുിം ഇസ്ാമിനെ യാഥാർഥയനത്ത പറ്റി ഒരു സ്ിെിമ ന യ്യാൻ 
ആർക്കുിം ദധരയമില്ല. പകരിം അരർ ന യ്യുെത് മുസ്ിമുകനള സ്ുഖിപ്പിക്കുെ 
സ്ിെിമകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇത് നകാണ്ടാണ ്ഞാൻ പറഞ്ഞത ്ഭീതി എെത ്
രലിയ രക്തി ഉള്ള ഒൊനണെ്! സ്തയിം പറയുെരനര അത് െിരൈ്ദമാകുെു.  
 
ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച ്മുസ്ീമുകൾക്ക ്കള്ളിം പറയാ്മാ? 
 
സ്ാധാരണ ഉത്തരിം 'ഒരിക്കലുിം ഇല്ല' എൊയിരിക്കുിം, അ്ല്ല? ്ലാകത്തിനല 
ഏത ്മതിം ആണ ്കള്ളിം പറയാൻ അെുരദിക്കുെത്. എൊൽ സ്തയിം ഇതാണ് 
ഇസ്ാിം കള്ളിം പറയാൻ അെുരദിക്കുെുണ്ട്! 
 
ഇസ്ാമിൽ രണ്ടുതരിം കള്ളങ്ങൾ ഉണ്്ട: 
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1. അമുസ്ിങ്ങ്ളാട് ഇസ്ാമിനല രൃത്തി്കടുകനള മറക്കാൻ ്രണ്ടി 
പറയുെ കള്ളിം. 

2. മുസ്ിിംക്ളാട ്പറയാരുെ കള്ളിം. 
 

ഖുർആൻ 3:28നല ആദയനത്ത തത്തവിം എന്താനണെു ്ൊക്കാിം. 
 
Qur'an 3:28: 

The believers are not allowed to take disbelievers to be their friends instead of the 

believers. Whoso does that, he hath no connection with Allah, unless (it be) that ye 

but guard yourselves against them, taking to as it where security. Allah warns you 

from himself. Unto Allah is your destiny. 

 

ഖുർആൻ 3:28: 
സ്തയരിരവാസ്ികൾ സ്തയരിരവാസ്ികനളയല്ലാനത സ്തയെി്ഷധികനള 
മിശ്തങ്ങളാക്കിനരക്കരുത.് - അങ്ങനെ രല്ലരെുിം ന യ്യുെ പേിം 
അല്ലാഹുരുമായി അരെ് യാനതാരു ൈന്ധരുമില്ല- െിങ്ങൾ അര്രാട് 
കരുത്ലാനട രർത്തിക്കുകയാനണങ്കിലല്ലാനത. അല്ലാഹു അരനെപ്പറ്റി 
െിങ്ങൾക്ക് താക്കീത ്െല്കുെു. അല്ലാഹുരിങ്ക്ലക്കനശ്ത (െിങ്ങൾ) 
തിരിച്ചുന ്ല്ലണ്ടത്. 
 
രിരവാസ്ികൾ (മുസ്ീമുകൾ) രിരവാസ്ികൾക്ക് പകരിം അരിരവാസ്ികളുമായി 
(അമുസ്ിിംകളുമായി) സ്ൗഹൃദിം കൂടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ന യ്യുെരർക്ക ്
അല്ലാഹുരുമായി ഒരു ൈന്ധരുമില്ല. എൊൽ െിങ്ങളുനട സ്ുരേയ്ക്കു്രണ്ടി 
അരരുമായി സ്ൗഹൃദിം െടിക്കാിം. 
 
മുസ്ീമുകൾ അമുസ്ിിംകനള സ്ൗഹൃദിം െടിച്ച ്അരനര രഞ്ചിക്കുരാൻ 
ഉപ്യാരിക്കുെ ശ്പധാെ രാകയമാണിത്. രിരവാസ്ികൾക്ക് (മുസ്ീമുകൾ) മറ്റു 
രിരവാസ്ികളയല്ലാനത, അരിരവാസ്ികനള (അമുസ്ീങ്ങനള) സ്ുഹൃത്തുക്കളായി 
സ്വീകരിക്കുരാൻ പാടുള്ളതല്ല. അരരിൽ െിെ് െിങ്ങനള സ്ിംരേിക്കുെതിെ് 
്രണ്ടി െിങ്ങൾക്ക് സ്ൗഹൃദിം െടക്കാിം (ഒരു മുൻകരുതൽ എെ െിലയിൽ), 
അല്ലാത്തപേിം െിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുരുമായി ഒരു ൈന്ധരുമില്ല. ഇത് എല്ലാ 
മുസ്്ലിിംകൾക്കുിം അറിയാരുെ ഒരു കാരയമാണ.് ഇതിനെയാണ് Taqiyya (قت  ةي

Defensive Deception) എെ് രിളിക്കുെത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് െിങ്ങൾ ഒരു 
മുസ്ിമി്ൊട് ് ാദിച്ചാൽ അരർ പറയുിം ഇത് യുദ്ധസ്മയത്ത് ഇറക്കിയ 
ആയത്ത് (verse) ആനണെ.് "രശ്തു തനെ കഴുത്തിൽ രാൾ രച്ച് താൻ മുസ്ിിം 
ആ്ണാ എെ ്് ാദിക്കു്മ്പാൾ ആനണെ ്പറഞ്ഞാൽ തനെ നകാല്ലുിം 
എങ്കിൽ ആ സ്രർഭത്തിൽ കള്ളിം പറയാൻ അല്ലാഹു അെുരദിക്കുെുണ്്ട" 
എനൊനക്കയായിരിക്കുിം അരരുനട മറുപടി. 
 
ഇതാ്ണാ സ്തയിം? 
 
ഈ രാകയിം മുസ്്ലിിംകൾക്ക് സ്വയിം സ്ിംരേിക്കുരാെുള്ള എല്ലാ 
അരകാരങ്ങളുിം െൽകുെുണ്ട.് ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് എല്ലാ അമുസ്ീങ്ങളുിം 
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മുസ്ീങ്ങളുനട രശ്തുരാണ.് അരർക്ക് അരരുനട രശ്തുരി്ൊട ്കള്ളിം പറയാിം. 
ഇങ്ങനെയാണ് അരർ െിങ്ങനള കാണുെത,് രശ്തുരായി അല്ലാനത െിങ്ങൾ 
അരനര കാണുെതു്പാനലയല്ല.  
 
//ഇസ്ാിം രിരവാസ്ിം അെുസ്രിച്ച് മുസ്ിമുകൾ ദമ്ൊരിറ്റി ആയിരിക്കുെതുിം, 
രരിയത്ത് െിയമിം (Sharia law) ഇല്ലാത്തതുമായുള്ള എല്ലാ രാജയങ്ങളുിം 
അരരുനട രശ്തുക്കളാണ,് അരരുമായി അരർ എ്പ്പാഴുിം യുദ്ധത്തിലുമാണ്.  
 
എനെ അയൽക്കാരെ് ഒരു മുസ്ിിം ആനണങ്കിൽ അരനെ ഖുർആൻ 
അെുസ്രിച്ച് ഞാൻ അരനെ രശ്തുരാണ.്  
 
Qur’an 5:51: (Yusuf Ali translation): 

O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and 

protectors: They are but friends and protectors to each other, and he among you that 

turns to them (for friendship) is of them. Verily, Allah guides not the unjust people. 

 

ഖുർആൻ 5:51 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, യഹൂദനരയുിം ദശ്കസ്്തര്രയുിം െിങ്ങൾ ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി 
സ്വീകരിക്കരുത്. അരരാകനട്ട, അ്െയാെയിം ഉറ്റമിശ്തങ്ങളാണ് താെുിം. 
െിങ്ങളിൽ െിൊനരങ്കിലുിം അരനര ഉറ്റമിശ്തങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുെ പേിം 
അരെുിം അരരിൽ നപട്ടരൻ തനെയാണ്. അശ്കമികളായ ആളുകനള അല്ലാഹു 
്െർരഴിയിലാക്കുകയില്ല; തീർച്ച. 
 
പ്േ െിങ്ങൾ പറയാിം, എനെ അയൽക്കാരൊയ മുസ്ിിം എനെ ഒരു 
സ്ുഹൃത്തിനെ ്പാനലയാണ ്കാണുെത്. എൊൽ അത് Taqiyya ആണ.് 
അരർ അധികാരത്തിൽ രരുെതുരനര െിലെിൽപ്പിെ് ്രണ്ടി പറയുെ കള്ളിം 
മാശ്തമാണത.് ഇത് നതളിയിക്കാൻ െമുക്ക്  ില രാകയങ്ങളുിം അതിനെ മുസ്ിിം 
രയാഖയാെങ്ങളുിം കാണാിം. Go to the Qur'an commentary, Tafsir Ibn 'Abbas 

(Mokrane Guezzou translation), and read the explanation of this verse: 

 
By taking the kafir and disbelievers as friends, he hath no connection with Allah, has 

no honour, mercy or safety from Allah; unless it be that ye but safeguard yourselves 

against them, maintain yourselves from them, taking as it were safety-measures 

saving yourselves from them by speaking in a kindly way towards them with, while 

your hearts hate this. This verse is telling Muslims not to take disbelievers as friends 

instead of the believers, for the one who befriends any disbeliever, receives no 

protection from Allah, unless he is taking them as friends for protection. Allah himself 

warns him, and to Allah are all orders. 

 

ഈ രയാഖയാെത്തിൽ െിെ് െമുക്ക് രയക്തമായി മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്
ഇസ്ാിം പാലിക്കുെ െനല്ലാരു മുസ്ിമിെ് ഒരിക്കലുിം ഒരു അമുസ്ിമിനെ 
സ്ുഹൃത്താകാൻ കഴിയുെതല്ല.  
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//ഇസ്ാമിനെകാളുിം മൂലയ്ൈാധിം ഉള്ളരരാണ് ഇെനത്ത പല മുസ്ല്ിിംകളുിം. 
യഥാർത്ഥ ഇസ്ാമിൽ െിെ് രയതയസ്്തമായിരുെു ്കരളത്തിനല മുസ്ീങ്ങളുനട 
സ്ാഹ രയിം. കലകളുിം സ്ിംരീതരുിം ഇസ്ാിം രിലക്കിയിരുെ്പ്പാൾ്പാലുിം 
്കരളത്തിനല മുസ്ീങ്ങളുനട ഇടയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട ്മറ്റു കലാരൂപങ്ങളുിം 
ഉണ്ടായിരുെു. അരർ െമ്മുനട സ്ിംസ്്കാരരുമായി ഇഴുകി്ച്ചർൊണ് 
ജീരിച്ചിരുെത്. എൊൽ കഴിഞ്ഞ കു്റ രർഷങ്ങളായി യഥാർത്ഥ ഇസ്ാമിനെ 
മുഖിം ്കരളത്തിൽ നതളിഞ്ഞുരരുെു. 20 രർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ ്രളനര 
രിരളമായി മാശ്തിം മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകൾ ഉപ്യാരിച്ചിരുെ പറുത ഇെ് െനല്ലാരു 
രതമാെിം മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകളുിം ന റുശ്പായിം മുതൽ ഉപ്യാരിക്കുെു. ലൗ 
ജിഹാദുിം, ദാരയുിം, ഇസ്ാമിക തീശ്രരാദരുിം, യഥാർത്ഥ ഇസ്ാമിനെ കുറിച്ച ്
പഠിക്കുെത ്രഴി മുസ്ിിംകളുനട ഇടയിൽ കൂടിരരുെു. സ്തയിം അരനര 
സ്വതശ്ന്തരാകനട്ട... 
 
സ്തയിം ന യത്തിെു ്രഷരുിം ഒരു മുസ്ിമിെ ്കള്ളിം പറയാിം. 
 
Qur’an 2:225 (Muhammad Habib Shakir translation): 

                                                        
Allah does not call you to account for what is vain in your oaths, but He will call you 

to account for what your hearts have earned, and Allah is Forgiving, Forbearing. 

 

ഖുർആൻ 2:225 
നരറുനത പറഞ്ഞു്പാകുെ രപഥരാക്കുകൾ മൂലിം അല്ലാഹു െിങ്ങനള 
പിടികൂടുെതല്ല. പനേ, െിങ്ങൾ മെസ്സറിഞ്ഞ ്

ശ്പരർത്തിച്ചതിനെ്പരിൽ അല്ലാഹു െിങ്ങനള പിടികൂടുെതാണ.് അല്ലാഹു 
ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം സ്ഹെരീലെുമാകുെു. 
 
Again, in Qur’an 5:89 (Muhammad Habib Shakir translation) we read: 

                                     
“Allah does not call you to account for what is vain in your oaths.” 

 

ഈ രാകയിം പറയുെത് െിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്പതിജ്ഞനയടുക്കാിം എൊൽ അത് 
ഹൃദയിംനകാണ്്ട രിരവസ്ിക്കണിം എെില്ല. ഒെ ്ആ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്കൂ അല്ലാഹു 
പറയുകയാണ ്െിങ്ങൾക്ക് ്രണനമങ്കിൽ അല്ലാഹുരിനെ ്പരിൽ കള്ളസ്തയിം 
ന യ്യാിം എൊൽ അതിെ് രിേനയാെുിം കിട്ടുകയില്ല എെ്.  ിന്തിക്കൂ ഒരു 
മുസ്ിമിെ് ്രണനമങ്കിൽ അരൻ ഹൃദയിംനകാണ്്ട അിംരീകരിക്കാത്ത ഒരു 
കാരയത്തിെുിം ്മൽ സ്തയിം ന യ്യാിം (കള്ള സ്തയിം). ഉദാഹരണത്തിെ് Time Square 

Car Bombingൽ പരാജയനപ്പട്ട Faisal Shahzadനൊട ്താൻ ഒരു പൗരൻ ആരാൻ 
എടുത്ത ശ്പതിജ്ഞ പറ്റി ജഡ്ജി ് ാദിച്ച്പ്പാൾ, അരൻ പറഞ്ഞ ്മറുപടി "ഞാൻ 
സ്തയിം ന യ്തത ്മെ്സ്സാനട അല്ല" എൊയിരുെു. 
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അത് മാശ്തമല്ല ഈ കള്ളസ്തയിം ശ്കിസ്്തയാെിക്ളാടുിം യഹൂദ്രാടുിം ആണ ്
പറയുെത ്എങ്കിൽ, അതിനെ അെുശ്രഹിക്കനപ്പട്ടതായിട്ടാണ ്
കണക്കാക്കുെത.് ഖുർആൻ 3:28ൽ രയക്തമായി പറയുെതു്പാനല 
ശ്കിസ്്തയാെിക്ളാടുിം യഹൂദ്രാടുിം കള്ളിം പറയുെതിെ് അല്ലാഹു 
മുസ്ിിംകൾക്ക് സ്മ്മതിം നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട. അങ്ങനെ ന യ്യുെ മുസ്ല്ിിംകനള 
അല്ലാഹു സ്്്െഹിക്കുെു എെുിം പറയുെുണ്ട.് ഒരു മുസ്ിിം െിങ്ങളുനട 
സ്ുഹൃത്താനണെ് അരനെ  ുണ്ടുനകാണ്്ട പറയാിം എൊൽ അരനെ ഉള്ളിൽ 
അരൻ െിങ്ങനള നരറുക്കുകയായിരിക്കാിം. 
 
//്കരളത്തിനല സ്ാഹ രയത്തിൽ Taqiyya അരിരവസ്െീയമായി 
്താൊനമങ്കിലുിം അരരണിക്കാൻ സ്ാധയമല്ല. 
 
ഒരു മുസ്ിമിെ് അരരുനട കുടുിംൈ്ത്താടുിം കള്ളിം പറയാിം. പിെീട് ലിംഘിക്കുിം 
എെ ഉ്േര്ത്താനട ഒരു മുസ്ിമിെ് അരനെ ഭാരയ്യാട ്രൈദിം ന യ്യാിം. 
അതായത ്ഭാരയ്യാട ്കള്ളസ്തയിം ന യ്യാിം. അള്ളാഹു െിനെ ൊക്ക ്
എന്തുപറയുെു എെല്ല ഹൃദയിം എന്തു പറയുെു എൊണ ്ശ്രദ്ധിക്കുെത.് 
അല്ലാഹു രഞ്ചെയുിം (double crossing), കള്ള സ്തയരുിം ന യ്യുെത ്
്ശ്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുെു. അതുരഴി കള്ളന്മാരുനട ഒരു സ്മൂഹനത്ത 
സ്ൃഷ്ടിക്കുെു. എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു കള്ളിം പറയാൻ അെുരാദിം 
െൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ിമിനെ െിങ്ങൾക്ക് രിരവസ്ിക്കാൻ കഴിയുക? ഇത് 
തീർച്ചയായുിം പിരാ ാണ ്പഠിപ്പിക്കുെത.് എൊൽ ്യരു എന്താണ ്
പഠിപ്പിക്കുെത ്എെ് ്ൊക്കൂ.  
 
Matthew 5:37: 

“But let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No.’ For whatever is more than these is 

from the evil one.” 

 

മത്തായി 5:37: 
െിങ്ങളുനട രാക്ക ്അ്ത, അ്ത എ്ൊ അല്ല, അല്ല എ്ൊ ആയിരിക്കനട്ട. 
ഇതിെപ്പുറമുള്ളതു ദുഷട്െിൽ െിെുിം രരുെു. 
 
അരൻ മുസ്ിിം ആയതുനകാണ്ട ്അരെ ്െിനെ സ്ുഹൃത്തായി സ്വീകരിക്കാൻ 
കഴിയില്ല  
 
ഖുർആൻ 3:28, ഖുർആൻ 5:51, ഖുർആൻ 60:1, ഈ പറയുെ ഖുർആൻ 
രാകയങ്ങൾ എല്ലാിം മുസ്ിിംക്ളാട ്കൽപ്പിക്കുെത ്ഒരു അമുസ്ിമിനെ 
സ്ുഹൃത്തായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എൊണ.് എൊൽ െിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 
് ാദയിം ് ാദിക്കാിം, "മുസ്ിമായ െനല്ലാരു സ്ുഹൃത്തിനെ എെിക്കറിയാിം?" 
െമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ രിരദീകരിക്കാിം?  
 
ഒരു സ്്ശ്തീ്യാ പുരുഷ്ൊ ഒരു മുസ്ീിം കുടുിംൈത്തിൽ മുസ്ിമായി 
ജെിക്കുകയുിം ഖുർആെിൽ (ഖുർആൻ 3:28) പറയുെത് ലിംഘിച്ച് ആനരയുിം 
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നരറുപ്പിക്കാനത ഇരുൊൽ, അതിെർത്ഥിം അരൻ ഒരു മുസ്ിിം അല്ല എൊണ.് 
അതുനകാണ്്ട മറ്റ് മുസ്ിമുകളുനട രാളിൽ െിെുള്ള സ്ിംരേണിം അരർക്കുിം 
ലഭിക്കില്ല.  
 
ഇെി ഒരു പ്േ അരൻ ഹൃദയത്തിൽ െമ്മനള നരറുക്കുെുനണ്ടങ്കിലുിം 
െമ്മ്ളാട് അരൻ സ്ൗഹൃദപരമായി സ്ിംസ്ാരിക്കാിം. ഇതിെർത്ഥിം അരൻ 
െിനെ സ്ുഹൃത്തായി കാണുെുനണ്ടൊനണാ? അരർ അരരുനട ഹൃദയിം 
നകാണ്ടല്ല  ുണ്ടുകൾ നകാണ്്ട മാശ്ത്മ െനമ്മ സ്ുഹൃത്ത് എെ ്രിളിക്കുക 
യുള്ളൂ. 
 
//്കരളത്തിനല സ്ാഹ രയത്തിൽ അത് അറിയാൻ ഉള്ള എളുപ്പരഴി െീ ഒരു 
മുസ്ിിം നപൺകുട്ടിനയ സ്്്െഹിക്കുക. െിനെ മുസ്ിമായ സ്ുഹൃത്ത ്അതിെ് 
െിനെ സ്്പ്പാർട്ട് ന യ്യുെുനണ്ടങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം അരെരനെ 
മത്ത്തക്കാൾ െിങ്ങളുനട സ്ൗഹൃദത്തിെ് അരൻ രില കൽപ്പിക്കുെു 
എൊണ.് അല്ലാത്തപേിം അരനെ സ്ൗഹൃദിം രയാജമാണ.് 
 
The interpretation of Qur’an 3:28, Tafsir Ibn 'Abbas, translated by Mokrane 

Guezzou, explains it this way: 

 

Safeguard yourselves against them, maintain yourselves from them, taking as it 

were safety measures saving yourselves from them by speaking in a kindly way 

towards them with, while your hearts hate this. 

 

ഖുർആൻ 3:28 
സ്തയരിരവാസ്ികൾ സ്തയരിരവാസ്ികനളയല്ലാനത സ്തയെി്ഷധികനള 
മിശ്തങ്ങളാക്കിനരക്കരുത.് - അങ്ങനെ രല്ലരെുിം ന യ്യുെ പേിം 
അല്ലാഹുരുമായി അരെ് യാനതാരു ൈന്ധരുമില്ല- െിങ്ങൾ അര്രാട് 
കരുത്ലാനട രര്ത്തിക്കുകയാനണങ്കിലല്ലാനത. അല്ലാഹു അരനെപ്പറ്റി 
െിങ്ങൾക്ക് താക്കീത ്െല്കുെു. അല്ലാഹുരിങ്ക്ലക്കനശ്ത (െിങ്ങൾ) 
തിരിച്ചുന ്ല്ലണ്ടത്. 
 
ഇെി ഈ രാകയങ്ങളുിം അതിനെ രയാഖയാെങ്ങളുിം രായിച്ച് 
മെസ്സിലാക്കിയതിെു്രഷിം എങ്ങനെയാണ് എെിക്ക് ഒരു മുസ്ിമിനെ 
രിരവസ്ിക്കാൻ കഴിയുക? ഇനതാെുിം അറിയാനതയാണ് അ്മരിക്കൻ 
രരൺനമെ ് അരർക്ക് എയർ്പാർട്ടിലുിം FBI യിലുിം, CIA യിലുിം ആർമിയിലുിം 
പല സ്ഥാെങ്ങൾ െൽകുെത.്  
 
 ില്പ്പാൾ ഖുർആൻ രായിക്കാത്തനതാ ഇസ്ാിം ആ രിക്കാത്തനതാ ആയ 
മുസ്ിമുകൾ ഉണ്ടാരാിം. നരറുപ്പ ്മാശ്തിം പഠിപ്പിക്കുെ ഈ പുസ്്തകിം അരൻ 
ഒരിക്കൽ തുറെു രായിച്ച് അരെിലുിം ഭീകരത രളരില്ല എെ് എന്താണ ്ഉറപ്പ.് 
ഒരാൾക്ക് രായിക്കാരുെതിൽ രച്ച് ഏറ്റരുിം ദപരാ ികമായ പുസ്്തകമാണ ്
ഖുർആൻ. അതുനകാണ്്ട തനെയാണ് ഞാൻ എനെ പുസ്്തകത്തിെ് 
"അല്ലാഹുരിനെ രഞ്ചെ" എെ് ്പര ്െൽകിയത്. 
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ഖുർആെിനല മാെസ്ാന്തരിം  
 
ഖുർആെിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലുിം അള്ളാഹു മാെസ്ാന്തരത്തിനെ പറ്റി 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്കാണാിം. സ്തയിം എനന്തൊൽ ഖുർആെിൽ ഈ രാക്കിെ് 
നതറ്റുിം രൂെയരുിം ആയ ഒരു അർത്ഥമാണുള്ളത.് അതിെ് പല കാരണങ്ങളുണ്്ട. 
ഇ്പ്പാൾ െമ്മൾ ഖുർആെിനല ഫറ്രായുനട കഥ എടുത്താൽ ഫറ്രാ 
അല്ലാഹുരി്ൊട് അെുതപിക്കുെത് കാണാിം. എൊൽ അല്ലാഹു 
ഫ്റാരയുനട മെസ്ാന്തരിം സ്വീകരിക്കുെില്ല. As told in Qur’an 40:84-85: 

                       
Qur'an 40:84 

When they saw our strength, they (pharaoh) said, “We believed in Allah only, and we 

rejected the partners we had before.” 

 

Qur'an 40:85  

But their belief wouldn’t profit on them after they saw our power of punishment. It's 

Allah's ways to deal with mankind for a long time and the infidel were always the 

losers. 

 

ഖുർആൻ 40:84 
എെിട്ട് െമ്മുനട രിേ കണ്ട്പ്പാൾ അരർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ 
അല്ലാഹുരിൽ മാശ്തിം രിരവസ്ിക്കുകയുിം അര്ൊട് ഞങ്ങൾ 
പങ്കു് ര്ത്തിരുെതിൽ (ദദരങ്ങളിൽ) ഞങ്ങൾ അരിരവസ്ിക്കുകയുിം 
ന യ്തിരിക്കുെു. 
 
ഖുർആൻ 40:85 
എൊൽ അരർ െമ്മുനട രിേ കണ്ട്പ്പാഴനത്ത അരരുനട രിരവാസ്ിം 
അരർക്ക് ശ്പ്യാജെനപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. അല്ലാഹു തനെ ദാസ്െമ്ാരുനട 
കാരയത്തിൽ മു്മ്പ െടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള െടപടിശ്കമമനശ്ത അത്. അരിനട 
സ്തയെി്ഷധികൾ െഷ്ടത്തിലാരുകയുിം ന യ്തു. 
 
ഇരിനട െിങ്ങൾക്ക് ഫറ്രാ രഹാദ (Shadaha - ഇസ്ാിം സ്വീകരിക്കു്മ്പാൾ 
പറയുെ രണ്ടു രാകയങ്ങൾ) പറയുെത് കാണാിം. പ്േ ഇരിനട അല്ലാഹു 
ഫറ്രാ ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ചത് അിംരീകരിച്ചില്ല. അതുകൂടാനത അല്ലാഹു 
ഫ്റാരനയ രിേിക്കുക കൂടി ന യ്യുെുണ്ട.് ഇരിനട എെിക്ക് ഓർമ്മരരുെത ്
ആദത്തിനെ മാെസ്ാന്തരിം ആണ.് ഇരിനട അല്ലാഹു പശ്ചാത്താപിം 
സ്വീകരിക്കുകയുിം എൊൽ രിേയായി ആദത്തിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് 
പുറത്താക്കുകയുിം ന യ്തു. ഖുർആൻ 2:37-38 പറയുെതു്പാനല. 
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Qur'an 2:37: 

Thereafter Adam received from his words and He repented to him; truly He is the 

Relenting, the Merciful. 

  

Qur'an 2:38: 

We said to them, “Go down from it all of you together, yet until my guidance comes 

to you, and whoever follows my guidance, no fear on themselves, neither shall they 

be sad.” 

 

ഖുർആൻ 2:37: 
അെന്തരിം ആദിം തനെരേിതാരിങ്കൽ െിെ്  ില ര െങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. (ആ 
ര െങ്ങൾ മു്ഖെ പശ്ചാത്തപിച്ച) ആദമിെ് അല്ലാഹു പാപ്മാ െിം െല്കി. 
അരൻ പശ്ചാത്താപിം ഏനറ സ്വീകരിക്കുെരെുിം കരുണാെിധിയുമനശ്ത. 
 
ഖുർആൻ 2:38: 
ൊിം പറഞ്ഞു: െിങ്ങനളല്ലാരരുിം അരിനട െിെ് ഇറങ്ങി്പ്പാകുക. എെിട്ട് 
എനെപക്കൽ െിെുള്ള മാർരദർരെിം െിങ്ങള്ക്ക് രനെത്തു്മ്പാൾ എനെ ആ 

മാർരദർരെിം പിൻപറ്റുെരരാ്രാ അരർക്ക് ഭയനപ്പ്ടണ്ടതില്ല. അരർ 
ദുഃഖി്ക്കണ്ടിരരികയുമില്ല. 
 

1. ഈ രണ്ടു കഥകളിലുിം െമ്മൾ കാണുെത ്്പാനല ഫറ്രാക്ക് കിട്ടിയ 
രിേ മരണരുിം എൊൽ ആദത്തിനെ രിേയായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് 
ഭൂമിയി്ലക്ക് തള്ളുകയാണ ്ന യ്തത്.  

2. എന്തായാലുിം രിേിക്കുിം എങ്കിൽ എന്തിൊണ ്അല്ലാഹു 
മെുഷയരാരി്യാട ്മാെസ്ാന്തരനപ്പടുരാൻ ആരരയനപ്പടുെത?്  
 

ഖുർആൻ 5:44 രായിക്കുക 
 
Qur'an 5:44: 

Verily, we sent down the Taurat (Torah) [to Musa (Moses)], therein was guidance 

and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allah's Will, judged 

for the Jews. 

 

ഖുർആൻ 5:44 
തീർച്ചയായുിം ൊിം തനെയാണ ്നതൗറാത്ത് അരതരിപ്പിച്ചിരിക്കുെത്. 
അതിൽ മാർരദർരെരുിം ശ്പകാരരുമുണ്്ട. (അല്ലാഹുരിെ്) കീഴ്നപട്ട 
ശ്പരാ കന്മാർ യഹൂദമതക്കാർക്ക ്അതിെെുസ്രിച്ച് രിധികല്പിച്ച ്്പാെു. 
പുണയരാെമ്ാരുിം പണ്ഡിതെ്മാരുിം (അ്ത ശ്പകാരിം തനെ രിധികല്പിച്ചിരുെു.) 
കാരണിം അല്ലാഹുരിനെ ശ്രന്ഥത്തിനെ സ്ിംരേണിം അരർക്ക് 
ഏല്പിക്കനപ്പട്ടിരുെു. അരരതിെ് സ്ാേികളുമായിരുെു. അതിൊൽ െിങ്ങൾ 
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ജെങ്ങനള ്പടിക്കാനത എനെ മാശ്തിം ഭയനപ്പടുക. എനെ 
ര െങ്ങൾ െിങ്ങൾ തുച്ഛമായ രിലയ്ക്ക് രിറ്റുകളയാതിരിക്കുക. അല്ലാഹു 
അരതരിപ്പിച്ച് തെതെുസ്രിച്ച് ആര ്രിധിക്കുെില്ല്യാ അരർ തനെയാകുെു 
അരിരവാസ്ികൾ. 
 
മൂസ്ക്കുിം അല്ലാഹുരിനെ മറ്റു ശ്പരാ കന്മാർക്കുിം ആണ ്ഏറ്റരുിം മികച്ച 
രൃേണിം (testicles) ഉള്ളത ്
 
Tafsir Al-Jalalayn Qur’an 33:69 

                            
As stated by Sahih Al-Bukhari, لQQغال س ا  كQQب  Vol. 1, Book 5 (Bathing), Hadith ,ت

278: 

 

 
 

(http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyah

No=69&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2): 

 

Oh believers, do not perform with disrespect to your Prophet, as did those who 

abused Moses when they would say, for instance, “The only explanation he does not 

shower us with is that he has a swelling in his testicles.” Therefore, God cleared him 

of what they were suspicious when Moses placed his clothes on a rock to go to 

wash. The rock hurtled apart from him with it (his robe), until the rock approached to 

and stopped among a crowd of men from the offspring of Israel. As Moses pursued it 

and took his robe to cover himself, at same time the Jews saw his testicles and saw 

that he had no such infection or illness infecting his testicle. And he was honoured in 

the eyes of God. 

 

An example of our Prophets being subjected to hurt was when dividing up the spoils 

a Muslim man said to him, “This is a partition that is not meant to please God” (unjust 

apportionment)! Therefore the Prophet became offended and said, “May God have 

mercy upon Moses, for truly he was hurt with worse than this, but tolerated.” 

 

്മാരയുനട രൃേണത്തിെ് (testicles) ്രാരിം ഒെുമില്ല എെ ്നതളിയിക്കാൻ, 
്മാര കുളിക്കാൻ ്പായ്പ്പാൾ ്മാരയുനട തുണികൾ രച്ചിരുെ കല്ല ്

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=69&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=69&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
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അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെുസ്രിച്ച് ആ തുണികൾ എടുത്തു നകാണ്ട ്ഓടുകയുിം, 
അതിനെ പിന്തുടർെ ്ഓടിയ െഗ്നൊയ ്മാരനയ യഹൂദർ കാണുകയു, 
അരരുനട ശ്പരാ കെ് ദലിംരിക്രാരങ്ങൾ ഒെുമിനല്ലെ് യഹൂദർ 
ഉറപ്പുരരുത്തുകയുിം ന യ്തു. ഇതാണ ്മുകളിൽ നകാടുത്തിരിക്കുെ 
ഇസ്ാമിനല കഥ പറയുെത.് 

 ഏറ്റരുിം ്ശ്രഷ്ഠമായ രൃേണങ്ങൾ ആണ ്തനെ ശ്പരാ കന്മാർക്ക ്
ഉള്ളനതെ് നതളിയിക്കുരാൻ അല്ലാഹു എന്തുിം ന യ്യുിം. 

 ഈ കഥയിനല ഒരു യഹൂദെുിം ഒരു പാറക്കല്ല ്ഓടുെത് കണ്്ട 
അത്ഭുതനപ്പട്ടില്ല. എന്താ അത ്അരരുനട ഇടയിൽ എല്ലാ ദിരസ്രുിം 
െടക്കുെ ഒരു കാരയിം ആ്ണാ? 

 ഇെി മൂസ്യുനട (്മാരയുനട) രൃേണങ്ങൾ ്മാരമാനണങ്കിൽ എന്താ 
്മാര ശ്പരാ കൻ ആകാൻ ്യാരയെനല്ല? 

 ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം യഹൂദനരയുിം നകാള്ളയടിച്ച ്പണിം മുഹമ്മദ ്
പങ്കുരയ്ക്കു്മ്പാൾ അത് െീതിപൂർവ്വിം അല്ല അരൻ അത് 
പങ്കുരയ്ക്കുെത ്എെ് മറ്റു മുസ്ീമുകൾ മെസ്സിലാക്കിയ്പ്പാൾ, അതിൽ 
െിെുിം അരനര രഴി തിരിക്കാൻ ്രണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മൂസ്യുനട ഈ 
രൃേണത്തിനെ കഥ നകാണ്ടുരരുെത്. അതുിം ഇതുിം ആയിട്ട് എന്താണ ്
ൈന്ധിം? 

 
െല്ല ശ്പരർത്തികനള എശ്തശ്പാരരയിം രർദ്ധിപ്പിക്കുിം 
 
First we read Qur'an 2:261 (Usama Dakdok translation): 

                         
The parable of those who spend their money for the sake of Allah is like the parable 

of a grain which produces seven sanabul [ears of corn] and in each ear of corn a 

hundred grains and Allah will multiply to whom he wills. Allah is large, knowing. 

 

//ears of corn - ് ാളത്തിനെ നതാണ്ട 
 

1 good deed = (7 ears of corn x 100 grains) = 700 

1 good deed x 700 = 700 good deeds  

 

Now let’s compare it to Qur’an 6:160 (Usama Dakdok translation): 

                           
Whoever comes with a good deed, so to him there will be ten like it...   

1 good deed x 10 = 10 good deeds 
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ഇരിടനത്ത ് ാദയമിതാണ് ഒരു െല്ല ശ്പരർത്തിനയ 700 നകാണ്ടാ്ണാ അ്താ 
10 നകാണ്ടാ്ണാ രുണി്ക്കണ്ടത്? അതറിയാൻ െമുക്കിത് രായിക്കാിം Qur’an 

4:40 (Usama Dakdok translation): 

                                  
Surely Allah will not treat unjustly even the weight of the smallest ant. And if there be 

any good deed, he will double it, and he will give from himself a great wage. 

 

ഖുർആൻ 4:40 
തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു ഒരു അണു്രാളിം അെീതി കാണിക്കുകയില്ല. രല്ല 
െെ്മയുമാണുള്ളനതങ്കില് അതരെ് ഇരട്ടിച്ച് നകാടുക്കുകയുിം, അരനെ 
പക്കൽ െിെുള്ള രമ്പിച്ച ശ്പതിഫലിം െൽകുകയുിം ന യ്യുെതാണ.് 
 
ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് അല്ലാഹു െമ്മുനട ശ്പതിഫലനത്ത ഇരട്ടിപ്പിക്കുിം. 
അതായത ്ഇരിനട െല്ല ശ്പരർത്തികനള രണ്ടു നകാണ്ടാണ് രുണി്ക്കണ്ടത്. 
അല്ലാനത 10 നകാ്ണ്ടാ 700 നകാ്ണ്ടാ അല്ല. 
 
ഇതിനെ  ുരുക്കി ഈ  ാർട്ടിൽ െമുക്ക് കാണാിം. 

 
ഇങ്ങനെ കൺഫയൂഷെുിം ദരരുദ്ധയങ്ങളുിം ഉണ്ടാകാനത െല്ല ശ്പരർത്തികൾക്ക് 
ശ്പതിഫലിം എശ്ത മടങ്ങാണ് െൽ്കണ്ടനതെ ്അല്ലാഹുരിെ് ഒെുകൂടി 
ആ്ലാ ി്ക്കണ്ടിയിരിക്കുെു. 
 
Idris ശ്പരാ കൻ  
 
Qur’an 56: (Source: Louis Ginzberg, Legends of the Jews, [The Jewish 

Publication Society of America, Philadelphia, 1909], Vol. IV, Chapter V: 

Solomon): 

 

ഇതിെു പുറ്മ Case of Idris എെ പുസ്്തകത്തിൽ പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് 
അ്േഹിം സ്തയസ്ന്ധെുിം ശ്പരാ കതവിം ഉള്ളരെുിം ആയിരുെു. ഇെി 
രായിക്കുെതിൽ െിെുിം യഹൂദരുനട ഐതിഹയങ്ങൾക്ക് (നകട്ടുകഥകൾ) 
ഖുർആെിനല രാകയങ്ങൾ മായുള്ള സ്ാമയിം െമുക്ക് കാണാിം. 
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കുനറ കാലങ്ങൾക്ക് ്രഷിം സ്ുദലമാെ ്(ദൈൈിളിനല ്സ്ാളമൻ) 
അ്റൈയയിനല രാജാരായ Adarsൽ െിെുിം ഒരു കത്ത ്ലഭിച്ചു. കാറ്റിനെ 
രൂപത്തിൽ രെ ്ൊരെഷ്ടിം ഉണ്ടാക്കുെ ഒരു ദുരാത്മാര് തനെ രാജയത്തിൽ 
ഉനണ്ടെുിം, അതിൽ െിെ് അരനര രേിക്കുരാൻ യഹൂദ രാജാരായ 
്സ്ാളമനൊട ്Adars അ്പേിച്ചു. ്സ്ാളമൻ തനെ മാശ്ന്തിക ്മാതിരരുിം 
തുകൽ കുപ്പിയുിം തനെ ഒരു അടിമയുനട കയ്യിൽ നകാടുത്ത ്അരനെ 
അ്റൈയയിൽ അയച്ചു. ഈ ദൂതൻ ആ ദുരാത്മാരിനെ കുപ്പിയിൽ 
ആകുെതിൽ രിജയിച്ചു. കുറച്ച ്ദിരസ്ങ്ങൾക്ക് ്രഷിം ്സ്ാളമൻ 
അമ്പലത്തിൽ (ജറുസ്്ലിം ്ദരാലയത്തിൽ) ശ്പ്രരിച്ച്പ്പാൾ ഒരുകുപ്പി 
അ്േഹത്തിനെ അടുത്ത് െടെ ്രരുെത ്കണ്്ട അത്ഭുതനപ്പട്ടു. ആ കുപ്പി 
അരനെ മുമ്പിൽ ഭക്തിപൂർവ്വിം കുമ്പിട്ടു. അത് ആ ദുരാത്മാരിനെ അടച്ച കുപ്പി 
ആയിരുെു. ഇ്ത ആത്മാര ്ഒരിക്കൽ ്സ്ാളമനെ സ്ഹായിച്ചിട്ടുമുണ്്ട. 
പിരാ ുക്കളുനട സ്ഹായ്ത്താനട ആ ദുരാത്മാര ്ഒരു രലിയ കല്ല ്
 ാരുകടലിൽ െിെ് നപാക്കിനയടുത്തിരുെു. മെുഷയർ്ക്കാ പിരാ ുക്കൾ്ക്കാ 
ആ കല്ല ്െീക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് നജറുസ്്ലിം ്ദരാലയത്തിനെ 
മൂലക്കല്ലായി ഉപ്യാരിച്ചത്. 
 
അത്ഭുതങ്ങൾ ശ്പരർത്തിക്കാൻ ദിരയ ആത്മാര ്്സ്ാളമൻ നകാടുത്ത 
കഴിരിനെ സ്വന്തിം നതറ്റ ്നകാണ്ട് തനെ ്സ്ാളമൻ െഷ്ടനപ്പടുത്തി. അരൻ 
നജൈൂസ്ി ആയ ്സ്ാൺമാദെറ്റസ്് സ്്ശ്തീനയ ശ്പണയിച്ചു. അരൾ Molocha & 
Raphan എെ രണ്്ട രയാജ ദദരങ്ങളുനട പു്രാഹിതയായിരുെു. ആ 
ദദരങ്ങനള ്സ്ാളമൻ ആരാധിക്കില്ലാ എങ്കിൽ, അരനെ രിരാഹാഭയർത്ഥെ 
െിരസ്ിക്കുിം എെ ്അരൾ പറഞ്ഞു. ആദയിം ്സ്ാളമൻ തനെ രിരവാസ്ത്തിൽ 
ഉറച്ചു െിെു. എൊൽ അരൾ 5 നരട്ടുകിളികനള അരനെ കയ്യിൽ രച്ച് നപാടിച്ച ്
Moloch ്ദരെ ്കാഴ്  നകാടുത്ത്പ്പാൾ അരൻ അരനള അെുസ്രിച്ചു. നപനട്ടെ ്
തനെ ദിരയ ആത്മാര് അരെിൽെിെ് െഷ്ടനപ്പടുകയുിം രക്തിയുിം ജ്ഞാെരുിം 
അരരിൽെിെ് െഷ്ടനപ്പടുകയുിം ന യ്തു. അരനെ ശ്പിയനപ്പട്ടരനള 
സ്്ന്താഷിപ്പിക്കുെതിെു്രണ്ടി Baal, Raphan ്ദരൻമാരുനട അമ്പലങ്ങളുിം 
അരൻ പണിതു.  
 
മധയസ്ഥത (രുപാർര) അെുരദെീയിം ആ്ണാ അല്ല്യാ? 
  
Allah said intercession is allowed, in Qur’an 4:85 (Usama Dakdok translation): 

                                             
Whoever intercedes a good intercession, a portion of it will be his. And whoever 

intercedes an evil intercession, a portion of it will be his... 

 

ഖുർആൻ 4:85 
രല്ലരെുിം ഒരു െല്ല രുപാർര ന യ്താൽ ആ െെ്മയിൽ ഒരു പങ്ക് 
അരെുണ്ടായിരിക്കുിം. രല്ലരെുിം ഒരു  ീത്ത രുപാർര ന യ്താൽ ആ 
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തിന്മയിൽ െിെ് ഒരു പങ്കുിം അരെുണ്ടായിരിക്കുിം. അല്ലാഹു 
എല്ലാകാരയങ്ങളുനടയുിം ്മൽ്ൊട്ടിം രഹിക്കുെരൊകുെു. 

                                                                                     
എൊൽ Qur’an 74:48 (Usama Dakdok translation) മുഹമ്മദ് പറയുെു ഇത് 
അെുരദെീയമല്ല എെ്. 
 

No intercession by the intercessors will help them (on Judgment Day). 

 
ഖുർആൻ 74:48 
ഇെി അരർക്ക് രുപാർരക്കാരുനട രുപാർരനയാെുിം ശ്പ്യാജെനപ്പടുകയില്ല. 
 
ഇരിനട അള്ളാഹു പറയുെത,് താൻ െയായരിധി ദിരസ്ിം മധയസ്ഥ (രുപാർര) 
അെുരദിക്കുനമൊണ്. എൊൽ മുഹമ്മദ ്്െനര മറിച്ചാണ് പറയുെത്. ഇത ്
ഖുർആെിനല രയക്തമായ ഒരു ദരരുദ്ധയമാണ്. 
 
മുഹമ്മദ ്രുപാർര അെുരദെീയമാനണെ ്പറയുെു  
 
Sahih Muslim, Book 1, Hadith 352 

 

(Directlink:http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2&st

art=0&number=0352#0352): 

  

I am your Lord (Allah speaking). The Muslims will say, “Yes, you are our Lord.” Then 

the bridge would be established over Hell and intercession would be allowed. They 

would say, “O our Lord, protect us, protect us.” 

 

അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ െിങ്ങളുനട ദദരമാണ.് മുസ്ീമുകൾ അനത എെ ്
പറഞ്ഞു. അ്പ്പാൾ െരകത്തിെ് മുകളിലൂനട പാലിം സ്ഥാപിക്കുിം, മധയസ്ഥത 
അെുരദിക്കുിം. അരർ പറയുിം "ഞങ്ങളുനട ൊഥാ, ഞങ്ങനള രേിക്കുക, 
ഞങ്ങനള സ്ിംരേിക്കുക." 
 
Sahih Muslim, Book 1, Hadith 369 

 

(Directlink:http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2&st

art=0&number=0369#0369): 

 
I asked the Messenger of Allah, if Allah would take out people from the hell Fire by 

the intercession. He the prophet answered: “Yes.” 

 

അല്ലാഹു തനെ ആൾക്കാനര െരകത്തീയിൽ െിെുിം മധയസ്ഥതയിലൂനട 
രേിക്കു്മാ എെ ്ഞാൻ അല്ലാഹുരിനെ റസ്ൂലി്ൊട് ് ാദിച്ചു, ശ്പരാ കൻ 
"അനത" എെ് പറഞ്ഞു. 
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മുഹമ്മദിനെ രാജയത്തിെ ്മധയസ്ഥത ആരരയമുണ്ട ്
 
Sahih Muslim, Book 1, Hadith 385  

 

(Directlink:http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2&st

art=385&number=0385): 

 

The Messenger of Allah said, “There is for every messenger a prayer with which he 

would pray. I wish I could save my prayer for the intercession of my nation on the 

Day of Resurrection.” 

 

മുഹമ്മദാണ ്മുസ്ീങ്ങളുനട മധയസ്ഥൻ എങ്കിൽ എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് 
മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ശ്പാർത്ഥെ രഴി തെിക്കു്രണ്ടി അള്ളാഹുരി്ൊട് രുപാർര 
ന യ്യാൻ പറഞ്ഞത്? 
 
Sahih Al-Bukhari, p. 2374 (Arabic): 

 
'Aisha reported: “The Prophet, may Allah pray on him and salute him, said, ‘Shoot 

and join together and get ready for the good news, because no one will enter heaven 

because of his work.’ They said, ‘Not even you?’ The Prophet said, ‘Even me but 

only if Allah bestows his mercy on me by his mercy and forgiveness.’” 

 

ആയിഷ്യാട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത,് ഒരുരനെ ശ്പരർത്തിയുനട ഫലിം നകാണ്ടല്ല 
ഒരുരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുെത്. അള്ളാഹു രി ാരിച്ചാൽ മാശ്ത്മ ഒരുരൻ 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശ്പ്രരിക്കുകയുള്ളൂ. അ്പ്പാൾ ആയിഷ ് ാദിച്ചു, "ശ്പരാ ക 
അത് െിങ്ങൾക്കുിം ൈാധകമാ്ണാ?" 'അനത' എെ ്അരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. 
 
മുഹമ്മദ ്മുസ്ല്ിിംക്ളാട ്താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിനല ഏറ്റരുിം ഉയർെ സ്ഥാെത്ത ്
എത്തുരാൻ ്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുരാൻ പറയുെു 
 
ഈ ഹദീസ് ്രയക്തമായുിം മുഹമ്മദിനെ സ്വാർത്ഥതനയ ആണ് കാണിക്കുെത.് 
ഇതിനലല്ലാിം മുഹമ്മദ് അരൻ എന്ത് ്രണിം എെതിനെ കുറിച്ചാണ.് മുഹമ്മദിെ് 
്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുെ എല്ലാരർക്കുിം 10 അെുശ്രഹങ്ങൾ രച്ച് കിട്ടുിം. (Sahih 

Muslim, Book 4, Hadith 747): 

 

Allah's apostle said, “Whenever you hear the muezzin (person who calls for the 

prayer) shout the call for prayer, restate what he says. Subsequently, call upon Allah 

for a blessing on me, for everyone who calls upon a blessing on me will receive ten 

blessings from Allah; afterwords beg from Allah Al-Wasilah [the top high rank in 

heaven] for me, which is a rank in Paradise made for only one of Allah's servants, 
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and I hope that I may be that one who gets it. If anyone of you who asks for me to be 

given the top rank, he will be provided of my intercession.” 

 

ഇെി താനഴ പറയുെ രാകയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മുഹമ്മദ ്എശ്തമാശ്തിം 
രലിയരൊനണെ് കാണിക്കുെു - അല്ലാഹുരുിം അരനെ ദൂതന്മാരുിം 
മുഹമ്മദിെു്മൽ ശ്പാർത്ഥിക്കുെു. 
 
Qur’an 33:56: 

 
Allah and his angels pray on the prophet. O who you believe, pray on the prophet 

and salute him a high salute. 

 
ഖുർആൻ 33:56: 
തീർച്ചയായുിം അല്ലാഹുരുിം അരനെ മലക്കുകളുിം െൈിയുനട ്മൽ 
ശ്പാർത്ഥിക്കുെു. സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, െിങ്ങൾ അ്േഹത്തിനെ ്മൽ 
കാരുണയരുിം രാന്തിയുമുണ്ടാകാൻ ശ്പാർഥിക്കുക. 
 
// this verse is corrupted in almost all Malayalam Qur'an translations  

 
എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ ദദരരുിം അരനെ ദൂതന്മാരുിം മുഹമ്മദിെു 
്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുെത?് അതുകൂടാനത അല്ലാഹു മുസ്ീങ്ങ്ളാട ്മുഹമ്മദിെ് 
്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുരാെുിം കൽപ്പിക്കുെുണ്ട.് അതുകൂടാനത സ്വർഗ്ഗത്തിനല 
ഏറ്റരുിം ഉയർെ സ്ഥാെത്്ത എത്തുെതിെു്രണ്ടി, മുഹമ്മദ ്മുസ്ീങ്ങ്ളാട ്
ഓ്രാ ശ്പാരരയരുിം അരർ ശ്പാർത്ഥിക്കു്മ്പാൾ തെിക്കു്രണ്ടികൂടി 
ശ്പാർത്ഥിക്കുരാൻ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വയിം ്കശ്രീകൃത രയക്തിയാനണെ് 
ഇത് രയക്തമാക്കുെു. മുസ്ിിംക്ളാട് അരെു ്രണ്ടി (pray for him) 
ശ്പാർത്ഥിക്കുരാൻ പറയുെതിെ് പകരിം അര്ൊട് (pray on him) 
ശ്പാർത്ഥിക്കുരാൻ പറയുെത ്രഴി മുഹമ്മദിനെ അല്ലാഹുരി്ൊട് തുലയൻ 
ആക്കുകയാണ ്ന യ്യുെത്. മുഹമ്മദ് മെുഷയൊ്ണാ ദദരമാ്ണാ എെുള്ള 
കാരയങ്ങൾ െമ്മൾ രരുിം അധയായങ്ങളിൽ രിരരിക്കുിം.  
 
മുഹമ്മദാണ ്ഏറ്റരുിം രലിയ മധയസ്ഥൻ 
 
Sahih Muslim, Book 30, Hadith 5655: 

Abu Huraira said: “Allah's Messenger, may Allah pray on him, said, ‘I shall be first to 

be raised (from the grave) of the descendants of Adam on the Day of Resurrection, 

and I will be the top intercessor and the first whose intercession will be accepted by 

Allah.’” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ആദത്തിനെ സ്ന്തതികളിൽ രച്ച് 
പുെരുദ്ധാരണത്തിനെ ദിരസ്ിം ആദയിം കല്ലറയിൽ െിെ് ഉയർത്തനപ്പടുെത ്
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മുഹമ്മദ ്ആയിരിക്കുിം. മുഹമ്മദ് ആയിരിക്കുിം ഏറ്റരുിം രലിയ മധയസ്ഥെുിം, 
മുഹമ്മദിനെ മധയസ്ഥത എല്ലാിം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 
 
മുഹമ്മദിെ ്സ്വന്തിം അമ്മയക്്ക ്മധയസ്ഥത െിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  
 
മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞത് തനെ മധയസ്ഥിം ആണ ്മുസ്ിിംകൾക്ക് െയായരിധി ദിരസ്ിം 
രേനപ്പടാെുള്ള രഴി എൊണ.് എൊൽ അരിനട ഒരു ദരരുദ്ധയിം ഉള്ളത ്
മനറ്റാരു ഹദീസ്് അെുസ്രിച്ച് തനെ അമ്മയ്ക്ക് ്രണ്ടി മധയസ്ഥിം െിൽക്കാൻ 
മുഹമ്മദിെ് കഴിയില്ല എെ ്ആ ഹദീസ്ിൽ പറയുെുണ്്ട. (Sahih Muslim,Book 4, 

Hadith 2129): 

 

Abu Huraira reported: “Allah's Apostle, may Allah pray on him, said: ‘I appealed to 

Allah’s permission for the forgiveness for my mother, but He did not permit it to me. I 

asked approval from Him to visit her grave, and He gave permission to me.’” 

 

രിധി ദിരസ്ിം ് ാദിക്കുെ ഒരു മാധയസ്ഥരുിം അിംരീകരിക്കുെതല്ല  
 
Sahih Muslim, Book 30, Hadith 5655: 

 

Abu Huraira said: “Allah's Messenger, may Allah pray on him, said, ‘I shall be first to 

be raised (from the grave) of the descendants of Adam on t he  Day  of  Resurrection, 

and I will be the top intercessor and the first whose intercession will be accepted by 

Allah.’” 

                                            
എൊൽ ഖുർആൻ 2:48, ഇതിൽ െിെ് രയതയസ്്തമായ ഒരു കഥയാണ് 
പറയുെത.് 
  
Qur'an 2:48 

Protect yourself from that day (Day of Judgement) when no soul can be useful to 

another soul and no intercession will be accepted, and no help will come from 

anyone. 

 
ഖുർആൻ 2:48 
ഒരാൾക്കുിം മനറ്റാരാൾക്ക് ്രണ്ടി ഒരു ഉപകാരരുിം ന യ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു 
ദിരസ്നത്ത െിങ്ങൾ സ്ൂേിക്കുക. (അെ്) ഒരാളിൽ െിെുിം ഒരു രുപാർരയുിം 
സ്വീകരിക്കനപ്പടുകയില്ല. ഒരാളിൽെിെുിം ഒരു ശ്പായശ്ചിത്തരുിം 
്മടിക്കനപ്പടുകയുമില്ല. അരർക്ക് ഒരു സ്ഹായരുിം ലഭിക്കുകയുമില്ല. 
 
മുഹമ്മദാണ ്ഏറ്റരുിം ഉത്തമൊയ മധയസ്ഥൻ എെ ്പറഞ്ഞിട്ട ്സ്വന്തിം 
അമ്മയ്ക്ക് മാധയസ്ഥിം െിൽക്കാൻ മുഹമ്മദിെ് കഴിഞ്ഞില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ആർക്കുിം ആർക്കു്രണ്ടിയുിം മാധയസ്ഥിം െിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എെ് പറയുെ 
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ധാരാളിം രാകയങ്ങൾ ഖുർആെിലുണ്ട:് "No soul can be useful to another soul." 
ഇനതല്ലാിം രയക്തമായ ദരരുദ്ധയങ്ങളാണ്. ഇരിനട മുഹമ്മദ ്സ്വയിം ഓ്രാ 
"നരളിപാടുകൾ" ഉണ്ടാക്കുകയുിം എെിട്ട് അനതല്ലാിം ദദരത്തിൽ 
െിെുള്ളതാനണെ് പറയുെു.  
 
ശ്പതയയരാസ്ശ്്തങ്ങളുനട ദരരുധയിം  
 
ഖുർആൻ 2:23ൽ അള്ളാഹു അറൈികനള നരല്ലുരിളിക്കുെു ഖുർആ്െക്കാൾ 
മികച്ചതായി എനന്തങ്കിലുനമാെ് നകാണ്ടുരരുരാൻ. 
 
Quran 2:23: 

And if ye are in doubt concerning that which we reveal unto our servant 

[Muhammad], then produce a chapter of like [quality as] this Qur’an, and call upon 

your God to help you [besides Allah] if you are truthful. 

 

ഖുർആൻ 2:23: 
െമ്മുനട ദാസ്െ് ൊിം അരതരിപ്പിച്ചുനകാടുത്തതിനെ (രിരുദ്ധ ഖുരആ്നെ) പറ്റി 
െിങ്ങൾ സ്ിംരയാലുക്കളാനണങ്കിൽ അതി്െത്്പാലുള്ള ഒരു 
അദ്ധയായനമങ്കിലുിം െിങ്ങൾ നകാണ്ടുരരിക. അല്ലാഹുരിെ് പുറനമ 
െിങ്ങള്ക്കുള്ള സ്ഹായിക്ളയുിം രിളിച്ചുനകാള്ളുക. െിങ്ങൾ 
സ്തയരാെമ്ാരനണങ്കിൽ (അതാണ്ല്ലാ ്രണ്ടത്). 
 
ഇ്ത നരല്ലുരിളി ഖുർആൻ 19:88ൽ അല്ലാഹു െടത്തുെു. 
 
Qur’an 17:88:  

Say: “If all of mankind and the Jinns gather together to produce the like of this 

Qur’an, they cannot!” 

 

ഖുർആൻ 17:88: 
(െൈി്യ,) പറയുക: ഈ ഖുർആൻ ്പാനലാെ ്നകാണ്്ട രരുെതിൊയി 
മെുഷയരുിം ജിെുകളുിം ഒെിച്ചു് ർൊലുിം തീർച്ചയായുിം അതു്പാനലാെ ്
അരർ നകാണ്ട ്രരികയില്ല. അരരിൽ  ിലർ  ിലർക്ക് പിന്തുണ 
െല്കുെതായാൽ ്പാലുിം. 
 
കുറച്ചു്െര്ത്തക്ക് ഖുർആെിൽ സ്ുലഭമായ അറൈിയിനല നതറ്റുകൾ െമുക്ക് 
മറക്കാിം. ഇത് രായിക്കുെ െിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാരിം ്പരുനടയുിം മാതൃഭാഷ അറൈി 
അല്ലാത്തതിൊൽ ആ നതറ്റുകൾ  ൂണ്ടിക്കാണിക്കുെതിൽ അർത്ഥമില്ല. 
എെിരുൊലുിം ഞാൻ അല്ലാഹുരിനെ രാക്കുകളിൽ െിെ് തനെ Mr. Satan 
ഉൾനപ്പനട ആർക്കു്രണനമങ്കിലുിം ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാിം എെ ്നതളിയിച്ചു 
തരാിം. (Qur'an 22:52-53) 

 

Qur'an 22:52: 
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We never sent before thee any messenger or prophet but that when he recited [the 

scripture] Satan cast into his recitation (his words), but then Allah abrogates, 

whatever Satan had cast, then Allah will confirm His revelations, and Allah is All-

Knowing and Wise. 

 

ഖുർആൻ 22:52: 
െിെക്ക് മുമ്പ ്ഏനതാരു ദൂതനെയുിം ശ്പരാ കനെയുിം ൊിം അയച്ചിട്ട്, അ്േഹിം 
ഓതി ്കൾപ്പിക്കുെ സ്മയത്ത് ആ ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ കാരയത്തിൽ പിരാ ് 
(തനെ ദുര്് ൈാധെിം) ന ലുത്തിരിടാതിരുെിട്ടില്ല. എൊൽ പിരാ  ്
ന ലുത്തിരിടുെത് അല്ലാഹു മായച്്ചുകളയുകയുിം, എെിട്ട് അല്ലാഹു തനെ 
ര െങ്ങനള ശ്പൈലമാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം 
യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
Qur'an 22:53: 

Allah makes what Satan has cast, a trial for those in whose hearts has sickness and 

those whose hearts are hardened, for truly the Oppressors are in disagreement. 

 
ഖുർആൻ 22:53: 
ആ പിരാ  ്കുത്തിനച്ചലുത്തുെ കാരയനത്ത ഹൃദയങ്ങളിൽ ്രാരമുള്ളരർക്കുിം, 
ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു്പായരർക്കുിം ഒരു പരീേണമാക്കിത്തീർക്കുരാൻ 
്രണ്ടിയനശ്ത അത്. തീർച്ചയായുിം അശ്കമികൾ (സ്തയത്തിൽ െിെ്) രിദൂരമായ 
കേിമാത്സ്രയത്തിലാകുെു. 
 
മുകളിൽ പറയുെ രാകയങ്ങൾ അെുസ്രിച്ച് സ്ാത്താൻ  ില ആയത്തുകൾ 
(രാകയങ്ങൾ) മുഹമ്മദിെ് ഓതി നകാടുത്തു. ആ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു 
പിെീട് എടുത്തു മാറ്റി. 
 
മുസ്ിിംകളുനട ഇടയിൽ ഈ രാകയങ്ങൾ സ്ാത്താെിക ്രാകയങ്ങൾ (satanic 

verses) എെറിയനപ്പടുെത ്
 
ഖുർആൻ 2:23ൽ "ഇതു്പാനല ്രനറ ആർക്ക ്ഒരു ഖുർആൻ ഇറക്കാൻ 
കഴിയുിം" എെ ്അല്ലാഹു നരല്ലുരിളിക്കുെു. എൊൽ ഖുർആൻ 22:52, 22:53 
എെീ രാകയങ്ങളിൽ എത്തു്മ്പാൾ െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുെത ്മുഹമ്മദിനെ 
രായിൽ സ്ാത്താെ ്ഇട്ട്നകാടുത്ത രാകയങ്ങനള അല്ലാഹു എടുത്ത ്
മാറ്റുെതാണ.് ഇതിനല തമാര എനന്തൊൽ മുഹമ്മദ് അ്പ്പാൾ ഓതിയത് 
സ്ാത്താൻ നകാടുത്ത ഖുർആൻ ആണ.് അതായത് അരെ് സ്ാത്താൻ 
പറയുെതുിം അല്ലാഹു പറയുെതുിം ്രർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിെുള്ള 
കഴിരുിം ഇല്ല. എെിട്ട് അതിനെ െയായീകരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത ്എെിക്ക് 
മുമ്പുള്ള ശ്പരാ കന്മാനര സ്ാത്താൻ പരീേിച്ചു, അതു്പാനല എനെയുിം 
സ്ാത്താൻ പരീേിച്ചു എൊണ.് 
 
്മൽ പറഞ്ഞ കാരയങ്ങളിൽ െിെ ്െമുക്ക ്മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്
താനഴപ്പറയുെരയാണ.്  
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1. സ്ാത്താൻ എ്പ്പാഴുിം (എല്ലാ ശ്പരാ കന്മാർക്കുിം) ഖുർആെിനല 
ആയത്തുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്്ട. എൊൽ അത് അല്ലാഹുരിൽ 
െിെുള്ളതല്ല് എെ ്ആർക്കുിം മെസ്സിലായില്ല. 

2. സ്ാത്താൻ ഇതു്പാനല അല്ലാഹുരിനെ എല്ലാ ശ്പരാ കന്മാനരാടുിം 
കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട. അതിൽ രിജയിച്ചിട്ടുമുണ്്ട. മുസ്ീമുകൾ സ്മ്മതിക്കുെു 
ഈസ്യുിം ്മാരയുിം ഉൾനപ്പനട എല്ലാ അള്ളാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കന്മാരുനടയുിം പുസ്്തകങ്ങനള സ്ാത്താൻ നതറ്റിച്ചിടുണ്ട ്എെ്. 
അത് തടയാൻ അല്ലാഹുരിെ് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. അല്ലാഹു 1,24,000 മുസ്ിിം 
ശ്പരാ കന്മാനര അയച്ചു എെ ്പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ്കൾക്കു്മ്പാൾ അത് 
രിഷമിപ്പിക്കുെ കാരയമാണ.് 

3. അതിെർത്ഥിം സ്ാത്താൻ ഇ്തകാരയിം 1,24,000 ശ്പാരരയിം ഈ ഓ്രാ 
ശ്പരാ കന്മാനരാടുിം ന യ്തിട്ടുനണ്ടൊണ്. ഇരർക്കാർക്കുിം അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞതുിം സ്ാത്താൻ പറഞ്ഞതുിം ്രർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. 

4. ഈ ആരയത്തിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്അല്ലാഹു 
ഇറക്കിയ പുസ്ത്കങ്ങനളല്ലാിം നതറ്റിച്ചിട്ടുണ്്ട, (corrupted) മുഹമ്മദിെ് 
െൽകിയ പുസ്ത്കിം ഉൾനപ്പനട. 

5. അല്ലാഹു എല്ലാ ശ്പരാ കന്മാരുനടയുിം രായിൽ സ്ാത്താെ് 
സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ അരസ്രിം നകാടുനത്തങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നതറ്റ് ആക്കനപ്പട്ട 
പുസ്്തകങ്ങൾ ഇറക്കുെതിനെ ലേയിം എന്താണ്. അത് മാശ്തമല്ല 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഖുർആൻ ഒഴിച്ച ്അല്ലാഹുരിനെ മറ്റു പുസ്്തകങ്ങൾ 
എല്ലാിം നതറ്റാക്കനപ്പട്ടു എെ ്പറയുെത് ഇരിനട എങ്ങനെ രരിയാകുിം? 

6. ഇതിെർത്ഥിം, ഏത ്ശ്പരാ കൻ എെ രയതയാസ്മില്ലാനത അല്ലാഹു തനെ 
എല്ലാ പുസ്്തകങ്ങളുിം സ്ിംരേിക്കുരാൻ ശ്രമിച്ചുനരങ്കിലുിം അതിൽ 
പരാജയനപ്പട്ടു. കാരണിം മുസ്്ലിിംകനള സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം ഖുർആൻ 
ഒഴിച്ചുള്ള അല്ലാഹുരിനെ എല്ലാ പുസ്്തകങ്ങനളയുിം 
സ്ിംരേിക്കുെതിൽ അള്ളാഹു പരാജയനപ്പട്ടു.  

7. ഈ രാകയിം െമുക്ക് ഒെുകൂടി ്ൊക്കാിം "ഖുർആൻ 22:52: െിെക്ക് മുമ്പ ്
ഏനതാരു ദൂതനെയുിം ശ്പരാ കനെയുിം ൊിം അയച്ചിട്ട്, അ്േഹിം 
ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ സ്മയത്ത് ആ ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ 
കാരയത്തിൽ പിരാ ് (തനെ ദുര്് ൈാധെിം) ന ലുത്തിരിടാതിരുെിട്ടില്ല. 
എൊല ്പിരാ ് ന ലുത്തിരിടുെത് അല്ലാഹു മായച്്ചുകളയുകയുിം, 
എെിട്ട് അല്ലാഹു തെനെ ര െങ്ങനള ശ്പൈലമാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 
അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം യുക്തിമാെുമാകുെു." ഈ 
രാകയത്തിൽ അല്ലാഹു രയക്തമായ ഒരു രാക്ക ്നകാടുക്കുെത ്എല്ലാ 
സ്ാത്താെിക ്രാകയങ്ങനളയുിം മായ്ച്ചു കളയുിം എൊണ്. ഇത് മുമ്പ ്രെ 
ശ്പരാ കന്മാർക്കുിം അരർക്ക് െൽകിയ പുസ്ത്കങ്ങൾക്കുിം 
ൈാധകമാണ.് സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ മാറ്റുെതിെ ്പുറ്മ അരനെ 
രരിയായ നരളിപാടുകൾ അറിയിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. രീണ്ടുിം ഇത് 
മുസ്ീമുകൾ പറയുെതുിം ആയി ്യാജിച്ചു ്പാകുെില്ല. അല്ലാഹുരിനെ 
എല്ലാ പുസ്്തകങ്ങളുിം നതറ്റാക്കനപട്ടതാണ ്എെ രാകയിം, മുകളിൽ 
പറയുെ രാകയരുമായി രയക്തമായ ഒരു ദരരുദ്ധയമാണ് ഉണ്ടാക്കുെത.് 
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8. അള്ളയുനട ഖുർആനെകാളുിം ്ശ്രഷ്ഠമായ ഒരു ഖുർആൻ 
നകാണ്ടുരരാെുള്ള നരല്ലുരിളി മെുഷയ്രാട ്മാശ്തമല്ല ജിെുക്ളാട ്
കൂടിയാണ.് മുസ്ീമുകൾക്ക ്അത് മെുഷയ്രാട ്മാശ്തമുള്ള 
നരല്ലുരിളിയാനണെ് പറയുരാൻ കഴിയില്ല. ഖുർആൻ 17:88 ൽ 
രായിക്കുെതു്പാനല- “If the mankind and the jinns were together to 

produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof, even if 

they helped one another.” 

 

അ്പ്പാൾ െമ്മൾ മുസ്ിിംക്ളാട ്് ാദി്ക്കണ്ടത്, അല്ലാഹു ദദരമാനണങ്കിൽ 
അരെറിയില്ലായിരുനൊ സ്ാത്താൻ ഒരു ജിെ് ആനണെ്? (Qur’an 18:50, “...So 

they prostrated except Iblis {Satan}. He was one of the jinns”). ഖുർആൻ 22:52 ൽ 
പറയുെതു്പാനല സ്ാത്താൻ ഈ രെ 1,24,000 ശ്പരാ കന്മാരുനട അടുത്തുിം 
സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ (satanic verses) ഓതി നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട.  
  
Qur'an 22:52: 

We never sent before thee any messenger or prophet but that when he recited [the 

scripture] Satan cast into his recitation (his words), but then Allah abrogates, 

whatever Satan had cast... 

 

ഖുർആൻ 22:52: 
െിെക്ക് മുമ്പ ്ഏനതാരു ദൂതനെയുിം ശ്പരാ കനെയുിം ൊിം അയച്ചിട്ട്, അ്േഹിം 
ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ സ്മയത്ത് ആ ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ കാരയത്തിൽ പിരാ ് 
(തനെ ദുർ്ൈാധെിം) ന ലുത്തിരിടാതിരുെിട്ടില്ല. എൊൽ പിരാ  ്
ന ലുത്തിരിടുെത് അല്ലാഹു മായച്്ചുകളയുകയുിം, എെിട്ട് അല്ലാഹു തനെ 
ര െങ്ങനള ശ്പൈലമാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം 
യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
സ്ാത്താൻ ഇട്ടുനകാടുത്ത ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു െീക്കിം ന യ്യുിം എെു 
പറഞ്ഞു. എൊൽ അത് ഏനതാനക്കയാനണെ ്അല്ലാഹു മുസ്ിങ്ങ്ളാട് 
പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെനയങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ിമുകൾക്ക് 
ഏനതാനക്കയാണ് സ്ാത്താൻ നകാടുത്ത ആയത്തുകൾ എെ ്മെസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിയുക?  ില്പ്പാൾ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിനല പുസ്്തകത്തിൽ െിൊയിരിക്കുിം 
ഇനതല്ലാിം എടുത്തുകളഞ്ഞു സ്ിംരേിച്ചത്. (Qur’an 85:22, “On a guarded 

tablet.”)! മുസ്ിമുകൾ ഇെ ്എല്ലാ ദിരസ്രുിം ശ്പാർത്ഥിക്കുകയുിം 
പരിരീലിക്കുകയുിം ന യ്യുെ കാരയങ്ങളിൽ സ്ാത്താൻ പറഞ്ഞ രാകയങ്ങളുിം 
ഉനണ്ടങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ിംരേിച്ചു എെുപറയുെതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? 
 
സ്ാത്താൻ രി ാരിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ രായിൽ അരെ് (സ്ാത്താെ)് ഇഷ്ടമുള്ള 
രാകയങ്ങൾ ഇടാിം എെിരിനക്ക ഈ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ 22:52 എെ രാകയിം 
തനെ സ്ാത്താെിൽ െിെ് ഉള്ളതല്ല എെ ്എന്താണ ്ഉറപ്പ?് രീണ്ടുിം 
അതു്പാനല ഇട്ടുകൂനട? ്രണനമങ്കിൽ സ്ാത്താെ ്താൻ അള്ളാഹു ആനണെ ്
പറഞ്ഞ ്ഇങ്ങനെ പറയാിം, "ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച നതറ്റായ കാരയങ്ങനള ഓർത്ത ്
രിഷമി്ക്കണ്ട ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി നകാള്ളാിം." 
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അരസ്ാെമായി ഈ സ്ാത്താെിക് രാകയങ്ങൾ മുഹമ്മദിെ് ഇട്ടു 
നകാടുത്ത്പ്പാൾ മുഹമ്മദ ്അത് രായിക്കുക മാശ്തമല്ല ന യ്തത് അരൻ 
രിശ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയുിം ന യ്തു. ഇതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദിനെ 
രരീരത്തിൻ്മൽ സ്ാത്താെ ്പൂർണ അധികാരിം കിട്ടി എെ്ല്ല? For the story 

says in Tafsir Ibn Kathir, 1999 Printing, Kingdom of Saudia Arabia, Vol. 5, 

p. 442: 

 
Reported by Ibn Kathir “When the prophet was doing recitation of the chapter of Al 

Najem (The Star, Qur'an 53) Satan cast in his mouth, ‘Do you see Al-Lat and Al-'Uza 

and Manat the third one, it's a must to praise them and their Intercession should be 

asked for.’ And the pagan said, ‘Muhammad never praised our gods as today.’ And 

he (Muhammad) bowed down and they (the pagans) bowed down with him (to the 

idols, the three daughters of Allah).” 

 
ഇത് മുഹമ്മദ ്ദദരത്തിനെ ശ്പരാ കൻ അല്ല എെ ്പറയാെുള്ള മനറ്റാരു 
കാരണമാണ.് ഇത് ഖുർആെിനല രലിയ ഒരു ദരരുദ്ധയമാണ് ഖുർആൻ 15:42 
ൽ കാണുെതു്പാനല  
 
Qur’an 15:42: 

Over my slaves, you, Satan have no authority over them (I protect them), except the 

bad ones who follow you (Satan)! 

 

ഖുർആൻ 15:42: 
തീർച്ചയായുിം എനെ ദാസ്ന്മാരുനട ്മൽ െിെക്ക് യാനതാരു ആധിപതയരുമില്ല. 
െിനെ പിൻപറ്റിയ ദുർമാർരികളുനട ്മലല്ലാനത. 
 

1. ഇതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ് ഈ പറയുെ  ീത്ത രയക്തികൾ (bad ones) 
നപട്ടരൊണ.് 

2. മുഹമ്മദ ്ഒരിക്കലുിം ഒരു ശ്പരാ കൻ ആകാൻ രഴിയില്ല. 
3. മുഹമ്മദിെ് അല്ലാഹുരിനെ സ്ിംരേണമില്ല.  
4. അള്ളാഹുരിനെ സ്ിംരേണിം എെ ്പറയുെ്ത നതറ്റാണ.് അങ്ങനെ 
ഒെില്ല. അത് ഉണ്ടായിരുനെങ്കിൽ സ്ാത്താെ ്മുഹമ്മദിനെ 
സ്വാധീെിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുെു. 

5. എങ്ങനെയാണ് സ്ാത്താൻ മുഹമ്മദിനെ രിശ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ 
കുമ്പിടിപ്പിക്കുെതിൽ രിജയിച്ചത്? സ്ാത്താെ ്അരനെ ്മൽ പൂർണ്ണ 
അധികാരിം ഉണ്ടായിരുനൊ? മുഹമ്മദുിം സ്ാത്താെുിം  ില്പ്പാൾ ഒരാൾ 
ആരാിം! ഇനതാെുമനല്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ്മൽ പിരാ  ്
ൈാധിച്ചിട്ടുണ്ടാരാിം. അതുനകാണ്്ട ഒരു ശ്പരാ കൻ ആകാൻ മുഹമ്മദിെ് 
ഒരു ്യാരയതയുിം ഇല്ല.  
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പിരാ  ്ൈാധിച്ച മുഹമ്മദ ് 
 
െിങ്ങളിൽ  ിലർ ഇങ്ങനെ രി ാരിക്കുെു ഉണ്ടാക്കാിം ഞാൊണ് ഇതിനെ 
ഇങ്ങനെ നകാനണ്ടത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുെനതെ.് എൊൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 
മുസ്്ലിിംകളാണ ്അങ്ങനെ രിരവസ്ിക്കുെത ്(Sahih Al-Bukhari, Book 53, Hadith 

400): 

                              
Reported by 'Aisha: “The Prophet was bewitched so that he started fantasizing that 

he had done a thing, which, in fact, he had never done.” 

 

മുസ്്ലിിംകൾ മാശ്തമല്ല മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാർ രനര പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിെ് 
പിരാ  ്ൈാധിച്ചുനരെ്. എൊൽ ഖുർആൻ 15:42ൽ പറയുെതിനെ 
ദരരുദ്ധയിം ആണിത്. ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് 
 
Qur’an 15:42 tells and promises:  

Over my slaves, you, Satan, have no authority over them (I protect them), except the 

bad ones who follow you (Satan)! 

 

ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് സ്ാത്താെ്  ീത്ത രയക്തികളുനട ്മൽ മാശ്ത്മ 
അധികാരമുള്ളൂ. അ്പ്പാൾ ഇതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ ്ഒരു  ീത്ത രയക്തിയാണ് 
എെ്ല്ല? അങ്ങനെ അനല്ലങ്കിൽ സ്ാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ ്മൽ 
തനെ ദുർമശ്ന്തരാദിം ശ്പ്യാരിച്ചത്? 
 
According to the above verse, we read the following: 

Sahih Al-Bukhari, Book 71, Hadith 658; Sahih Al-Bukhari, Book 73, Hadith 89; and 

Sahih Al-Bukhari, Book 7, Vol. 71, Hadith 661:  

 

Described by 'Aisha: “Bewitching did activate on Allah's prophet (Muhammad) so 

that he started to imagine that he had done something which he had not.” 

 

ദുർമശ്ന്തരാദത്തിനെ ഫലമായി മുഹമ്മദ് താൻ ന യ്യാത്ത കാരയങ്ങൾ ന യ്തു 
എെ് രിരവസ്ിച്ചു. 
 
ഈ കഥ മുഴുരൻ തമാരയാണ.് മുഹമ്മദിനെ ജീരിതിം മുഴുരെുിം 
ഇതു്പാനലനത്ത നകട്ടുകഥകളാണ്. മുസ്ിമുകൾ ഇ്പ്പാൾ 
പറയാറുള്ളതു്പാനല പണ്ടുിം പറഞ്ഞിരുെത് എല്ലാത്തിെുിം കാരണിം യഹൂദർ 
ആനണൊണ.് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത ്ഒരു യഹൂദൻ ആണ് തനെ ്മൽ 
ദുർമശ്ന്തരാദിം ശ്പ്യാരിച്ചത് എൊണ്. "ദുർമശ്ന്തരാദിം ന യ്യുെതിൊയി ഒരു 
 ിപ്പിൽ പറ്റിയിരുെ മുഹമ്മദിനെ മുടിയുിം ഈന്തപ്പെയുനട പൂനമ്പാടിയുിം 
ഉപ്യാരിച്ചു." ഇത് രിരവസ്ിക്കാൻ മാശ്തിം നപാട്ടന്മാർ ആ്ണാ മെുഷയർ? 
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മുഹമ്മദ ്എന്തിൊണ് ഇങ്ങനെ കള്ളിം പറയുെത ്എെ് െമ്മൾ 
് ാദി്ക്കണ്ടിയിരിക്കുെു.  

1. ആദയ്ത്തത് ഒരു പ്േ താൻ കാണിച്ച രിശ്ഭാന്തികൾക്ക് ഒരു 
െയായീകരണിം പറയാൻ ആയിരിക്കാിം. 

2. തനെ ്മൽ ആ്രാ ദുർമശ്ന്തരാദിം ന യ്തത ്നകാണ്ടാണ് ഇനതല്ലാിം 
സ്ിംഭരിച്ചത് എെ ്കാണിക്കാൻ. (മുസ്ീമുകൾ അങ്ങനെയാണ് 
പറയുെനതങ്കിലുിം ഞാൻ രിരവസ്ിക്കുെത ്മുഹമ്മദിനെ ്മൽ പിരാ ് 
ൈാധിച്ചിട്ടുണ്ടാരണിം എൊണ ്ആണ.്) അതുരഴി ആരുിം മുഹമ്മദ് 
കാണിച്ച് രൃത്തി്കടുകൾക്ക ്മുഹമ്മദിനെ കുറ്റിം പറയില്ല. 

3. മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ ഒരു കള്ളിം ഈ ഹദീസ്ിൽ പറയുെുണ്ട്, in Sahih 

Muslim, Book 23, Hadith 5081:  

 

'Amir bin Sa'd bin Abu Wa'qas reported that Allah's Apostle said: “He who eats 

seven palm date fruits in the morning, poison and bewitching will not harm him until 

the end of the day.” 

 

"എല്ലാ ദിരസ്രുിം രാരിനല 7 ഈന്തപ്പഴിം കഴിച്ചാൽ അരരുനട്മൽ രിഷ്മാ 
ദുർമശ്ന്തരാദനമാ ഫലിക്കില്ല." 
 
എൊൽ ഈ രിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ എല്ലാിം പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് അരസ്ാെിം മരിച്ചത് 
രിഷിം ഉള്ളിൽ ന ൊണ്. അതിനെ കുറിച്ച് പിെീട് കൂടുതൽ രിരരിക്കാിം. 
പിരാ  ്മുഹമ്മദിനെ എശ്തമാശ്തിം ഭീകരമായി ൈാധിച്ചിരുെു എെ ്
മെസ്സിലാക്കാൻ ഇെി പറയുെത ്രായിച്ചാൽ മതി. Sahih Al-Bukhari, Book 73, 

Hadith 89: 

 

Narrated 'Aisha (Muhammad's child-wife): “The Prophet continued for such-and-such 

period imagining that he has slept (had sexual intercourse) with his wives, and in fact 

he did not!” 

 

മുഹമ്മദ ്തനെ ഭാരയമാരുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടാനത തനെ 
അങ്ങനെ ന യ്തു എെ ്സ്വപ്െിം കണ്ടു. 
 
മുസ്ിിംകൾ ഈ മെുഷയനെയുിം അരനെ ശ്ഭാന്തിനെയുിം എശ്ത മൂടിരയ്ക്കാൻ 
ശ്രമിച്ചിട്ടുിം കാരയമില്ല. അരൻ എശ്തമാശ്തിം രിശ്ഭാന്തിയിൽ ആയിരുെു എെ ്
്ൊക്കുക. അരൻ തനെ 9 ഭാരയമാരുമായി ൈന്ധനപ്പട്ടിരുനൊ എെ ്
അറിയാെുള്ള ്ൈാധിം ്പാലുിം അരെില്ല. ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ  ില ശ്പധാെ 
് ാദയങ്ങൾ െമ്മൾ ് ാദി്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

1. ഇങ്ങനെ ഒരു രിശ്ഭാന്തിയിൽ ജീരിച്ചിരുെ ഒരുത്തൻ ഒരു മാലാഖനയ 
കണ്ടു അതിനെ ്പര ്ജിൈ്രീൽ എൊയിരുെു എനൊനക്ക 
പറയു്മ്പാൾ അത് എങ്ങനെ രിരവസ്ിക്കുിം? ആർക്കറിയാിം  ില്പ്പാൾ 
ഈ മാലാഖയുനട കഥയുിം ഇതു്പാനലാരു രിശ്ഭാന്തിയിൽ 
െിെുണ്ടായതായിരിക്കാിം. 
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2. മറിയനത്തയുിം അരളുനട പുശ്തനെയുിം സ്ാത്താെിൽ െിെ് സ്ിംരേിച്ച ്
(Qur'an 3:36) അള്ളാഹുരിെ് എന്തുനകാണ്്ട മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ 
സ്ിംരേിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല?  
 

Qur’an 3:36: 

I have named her Maryam (Mary), and I protected her and her offspring by Allah 

protection from the Evil One, the cursed. 

 

ഖുർആൻ 3:36: 
എെിട്ട് ശ്പസ്രിച്ച്പ്പാള ്അരള് പറഞ്ഞു: എനെ രേിതാ്ര, ഞാൽ ശ്പസ്രിച്ച 
കുട്ടി നപണ്ണാണ്ല്ലാ - എൊൽ അല്ലാഹു അരൾ ശ്പസ്രിച്ചതിനെപ്പറ്റി 
കൂടുതൽ അറിരുള്ളരെനശ്ത -ആണ ്നപണ്ണിനെ്പ്പാനലയല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ 
മർയിം എെ് ്പരിട്ടിരിക്കുെു. രപിക്കനപ്പട്ട പിരാ ിൽ െിെുിം അരനളയുിം 
അരളുനട സ്ന്തതികനളയുിം രേിക്കുരാൊയി ഞാൻ െിെിൽ രരണിം 
ശ്പാപിക്കുകയുിം ന യ്യുെു. 
 

3. അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദിനെകാളുിം അല്ലാഹുരിെിഷ്ടിം ഈസ്നയ 
(്യരുരിനെ) ആനണൊ്ണാ? അരനെ അ്ല്ല അല്ലാഹു സ്ിംരേിച്ചത്? 
ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് അള്ളാഹു െല്ല മുസ്ീങ്ങനള സ്ിംരേിക്കുിം.  
 

ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ രണ്ടിൽ ഏനതങ്കിലുിം ഒൊയിരിക്കുിം ഇതിനെ ഉത്തരിം. 
 ഖുർആൻ കള്ളങ്ങളാൽ െിർമ്മിക്കനപ്പട്ട ഒരു പുസ്്തകമാണ.് അല്ലാഹു 
ഒരു രയാജശ്പരാ കനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചു. അല്ലാഹു എെത ്മുഹമ്മദുിം അരനെ 
നകാള്ളസ്ിംഘിം (Waraqa Ibn Naofal and the monk Buhira) സ്ൃഷ്ടിച്ച ഒരു 
രയാജ ദദരമാണ.് Or 

 ഈ രാകയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ിങ്ങൾക്ക് ്രണ്ടിയുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദ് 
ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ിിം അല്ല. ഇതിൽ ഏതായാലുിം ഇസ്ാിം എെത ്
മെുഷയൻ മെുഷയെു്രണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രയാജ മതമാണ.് 
 

െിരപരാധിയായ ഒരു ആൺകുട്ടിനയ നകാല്ലുെു. എന്തിെ?് എങ്ങനെ? 
 
ശ്പരാ കൻ അൽ-ഖാദറിെ് (Al-Khader) ്മാര കണ്ടുമുട്ടിയ്പ്പാൾ, 
 
Qur’an 18:65: 

                                                             
He did meet one of our slaves who we gave him mercy and from our knowledge, we 

gave him a lot of it from our self (Allah). 

 

ഖുർആൻ 18:65: 
അ്പ്പാൾ അരർ രണ്ടു്പരുിം െമ്മുനട ദാസ്ന്മാരിൽ ഒരാനള കനണ്ടത്തി. 
അ്േഹത്തിെ് ൊിം െമ്മുനട പക്കൽ െിെുള്ള കാരുണയിം െൽകുകയുിം, െമ്മുനട 
പക്കൽ െിെുള്ള ജ്ഞാെിം ൊിം അ്േഹനത്ത പഠിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്തിട്ടുണ്്ട. 
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ഈ രാകയത്തിൽ െിെ് െമുക്ക ്മെസ്സിലാകുെത ്അൽ-ഖാദർ ദദരത്തിനെ 
ഒരു ശ്പരാ കൊണ്. അല്ലാഹു അരെ് കരുണയുിം ധാരാളിം അറിരുിം 
െൽകിയിരുെു. ്മാര ്പാലുിം അരനെ രിഷയൊകാൻ ് ാദിച്ചിരുെതിനെപ്പറ്റി 
ഈ രാകയിം പറയുെുണ്ട.്  
 
Qur'an 18:66: 

                                                                    
Moses said to him, “May, I follow thee, so I can learn from your knowledge and 

wisdom?” 

 

ഖുർആൻ 18:66: 
മൂസ്ാ അ്േഹ്ത്താട ്പറഞ്ഞു: താങ്കൾക്ക ്പഠിപ്പിക്കനപ്പട്ട 
സ്െ്മാരര്ജ്ഞാെത്തിൽ െിെ് എെിക്ക് താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ചുതരുെതിൊയി 
ഞാൻ താങ്കനള അെുരമിക്കനട്ട? 
 
െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല അൽ-ഖാദർ ഒരു രലിയ ശ്പരാ കൊണ്. 
അല്ലാഹു അരെ് കരുണയുിം അറിരുിം െൽകി എെ ്പറയുെ ഈ രാകയിം 
(ഖുർആൻ 18:65) ഒെ ്ഓർമ്മിക്കുക. ഈ ശ്പരാ കെ ്കരുണയുിം അറിരുിം 
രരമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
 

ഈ കഥയിൽ പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് അൽ-ഖാദർ സ്ഞ്ചരിച്ചിരുെ രഴിയിൽ 
നരച്ച് ഒരു ആൺകുട്ടിനയ കാണുകയുിം അരനെ നകാെുകളയുകയുിം ന യ്തു. 
എന്തിൊണ് ഈ െിഷ്കളങ്കൊയ കുട്ടിനയ നകാെനതെ് മൂസ് അര്ൊടു 
് ാദിച്ചു. അതിെ് അൽ-ഖാദർ നകാടുത്ത മറുപടി "െിെക്ക് എനെ അശ്ത 
എത്താൻ പറ്റാത്തതിെ് കാരണിം ഇതാണ"് എൊയിരുെു. ഖുർആൻ 18:74ൽ 
ആണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുെത.്  
 
Qur'an 18:74: 

                                      
Then they went (Prophet Moses and Al-Khader) until they found a young boy, so he 

killed him! Moses said, “You just did something evil!” 

 

ഖുർആൻ 18:74: 
അെന്തരിം അരർ ഇരുരരുിം ്പായി. അങ്ങനെ ഒരു ൈാലനെ അരർ 
കണ്ടുമുട്ടിയ്പ്പാൾ അ്േഹിം അരനെ നകാെുകളഞ്ഞു. മൂസ്ാ പറഞ്ഞു: 
െിർ്ദാഷിയായ ഒരാനള മനറ്റാരാൾക്കു പകരമായിട്ടല്ലാനത താങ്കൾ 
നകാെു്രാ? തീർച്ചയായുിം െിഷിദ്ധമായ ഒരു കാരയിം തനെയാണ് താങ്കൾ 
ന യ്തിട്ടുള്ളത്. 
 
ഈ കഥ രീണ്ടുിം ഈ രാകയത്തിലൂനട. (ഖുർആൻ 18:80) തുടരുെു. 
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Qur'an 18:80: 

                                         
The boy, his parents were good Muslims, and “We were afraid that when he grew, 

he might be unjust and an infidel” 

 

ഖുർആൻ 18:80: 
എൊൽ ആ ൈാലൊകനട്ട അരനെ മാതാപിതാക്കൾ 
സ്തയരിരവാസ്ികളായിരുെു. എൊൽ അരൻ അരനര അതിശ്കമത്തിെുിം 
അരിരവാസ്ത്തിെുിം െിർൈന്ധിതരാക്കിത്തീർക്കുനമെ് ൊിം ഭയനപ്പട്ടു. 
 
ഇരനെ മാതാപിതാക്കൾ െല്ല മുസ്ീങ്ങൾ ആയിരുെു എൊൽ ഇരൻ രളർെു 
രലുതാകു്മ്പാൾ ഒരു അെയായിയുിം, അമുസ്ിമുിം ആകുിം. അതുനകാണ്ടാണ് 
അരനെ നകാെത്. 
 
In Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6434, we find an interpretation of this story: 

 

The prophet of Allah said: “The youth whom the prophet Al-Khader murdered was an 

infidel by his nature, and if he was not butchered, he would have been involving his 

parents in disobedience and disbelief.” 

 
െമുക്ക് ഇെി ഈ കഥ ഒെ ്പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ ്നതറ്റ ്എെ് ്ൊക്കാിം. 

1. ഈ കുട്ടി ഒരു മുസ്ീമാണ്. അരൻ ്രനറ നതനറ്റാെുിം ന യ്തിട്ടില്ല. 
അരൻ െിരപരാധിയാനണെ് ഇസ്ാമിനല ഈ രണ്്ട ശ്പരാ കരുിം 
(മൂസ്യുിം അൽ ഖാദറുിം) അിംരീകരിക്കുെുണ്ട.്  

2. ഒരുരൻ ന യ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിെു അരനെ രധിക്കാൻ കഴിയു്മാ? 
അരൻ നരറുിം ഒരു കുട്ടിയായിരുെു. അരൻ എന്ത് ന യ്നത്ൊ, എന്ത് 
ന യ്യാൻ ്പാകുനെ്ൊ അരെറിയില്ല. രരിക്കുിം അരൻ ഒരു നതറ്റുിം 
ന യ്തിട്ടില്ല. 

3. എൺപതാിം രാകയിം അെുസ്രിച്ച് അൽ-ഖാദർ ഭയെിരുെത്, ഈ കുട്ടി 
അെയായി ആ്യക്കുിം എൊണ.് 

4. അൽ ഖാദറിെ് ഈ കുട്ടി ഇസ്ാിം ഉ്പേിക്കു്മാ ഇല്ല്യാ എെ ്്പാലുിം 
ഉറപ്പില്ലായിരുെു.  

5. ഇരിടനത്ത ഏറ്റരുിം ശ്പധാെനപ്പട്ട ് ാദയിം ഇതാണ.് അല്ലാഹു പറയുെ 
കഥ സ്തയമാനണങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജെിക്കുെ 
്കാടിക്കണക്കിെ് കുട്ടികൾ രലുതാകു്മ്പാൾ െിരീരവരരാദികൾ 
ആരുകയുിം, മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപമാെമായി തീരുകയുിം 
ന യ്യു്മ്പാൾ, അരനരനയാെുിം അല്ലാഹു ന റുപ്പത്തിനല നകാല്ലാത്തത?് 
ഈ ഒരു കുട്ടിനയ മാശ്തിം എന്തിൊണ ്ഇങ്ങനെ നകാെത്?  

6. ഇസ്ാമിനെ ശ്പരാ കൊയ അൽ-ഖാദർ ആ കുട്ടിനയ നകാെ രിധിം 
ദപരാ ികിം ആയിരുെു. 

7. From the Al-Jalalayn interpretation of verse 18:74, we see this excerpt: 
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He went and he saw a boy, he slew him with a knife and he picked his head off and 

started smashing it against the wall! 

 

അരൻ ആ കുട്ടിനയ കണ്ട്പ്പാൾ, ആ കുട്ടിയുനട അടുത്ത ്ന െ് കത്തിനകാണ്്ട 
അരനെ തല അറുത്തു, എെിട്ട ്ആ തല എടുത്ത് മതിലിൽ അടിച്ചു. 
 

8. എന്തിൊണ് ഇങ്ങനെ ഒരാനള നകാല്ലുെത്. അരൻ മരിച്ചതിെു ്രഷരുിം 
അരനെ രരീരഭാരങ്ങനള രച്ച് കളിച്ചു. ഈ മരിച്ചത്, നതറ്റ ്ന യ്ത ഒരു 
മുതിർെ രയക്തിയല്ല. അങ്ങനെ ആയിരുനെങ്കിൽ െമുക്ക് 
പറയാമായിരുെു അൽ-ഖാദർ ഏനതങ്കിലുിം പഴയ ശ്പതികാരിം 
രീട്ടുെതാനണെ.് എൊൽ അരൻ നരറുിം ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ.് 
ശ്കൂരമായി നകാല്ലനപ്പട്ട ഒരു കുട്ടി. എന്തിൊണ് അരനെ തല 
അറുത്തതിെു്രഷിം ആ തല എടുത്ത് അടിച്ചത്? 

9. ഇത് ഇസ്ാമിനെ രൃത്തിനകട്ട മുഖിം കാണിക്കുെ മനറ്റാരു കഥയാണ.് 
ഭാരിയിൽ നതറ്റ ്ന യ്്തക്കുനമെ് ഭയെ് ഒരാനള നകാല്ലുെത.് ഈ കഥ 
പറയുെത ്രരിയാനണങ്കിൽ ഇതെുസ്രിച്ച് എല്ലാ മെുഷയരുിം രയസ്സ ്
ആകുിം മു്മ്പ നകാല്ലനപ്പ്ടണ്ടരരുിം ആണ.് കാരണിം എല്ലാരരുിം 
പാപികളാണ്ല്ലാ. ഇത് മുഹമ്മദിനെ മനറ്റാരു ശ്ഭാന്തമായ കഥ. 

 
അള്ളാഹു അരനെ ഇഷട്മെുസ്രിച്ച ്ആണ ്ആളുകനള രഴിനതറ്റിക്കുെതുിം 
രഴിെടത്തുെതുിം 
 
For one of Allah's positions on guidance we turn to Qur’an 4:88: 

 
Why you become two parties about the hypocrites? Allah damns them for what their 

hands did. Do you want to guide who Allah misguides? The one who Allah deceives, 

no guidance is for them and you will not find a way to guide these! 

  
ഖുർആൻ 4:88: 
എൊൽ കപടരിരവാസ്ികളുനട കാരയത്തിൽ െിങ്ങനളന്താണ് രണ്്ട 
കേികളാകുെത്? അരർ സ്മ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയത് (തിെ്മ) കാരണിം അല്ലാഹു 
അരനര തലതിരിച്ചു രിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പിഴപ്പിച്ചരനര െിങ്ങൾ 
്െർരഴിയിലാക്കാൻ ഉ്േരിച്ചിരിക്കുകയാ്ണാ? അല്ലാഹു ഒരുരനെ 
പിഴപ്പിച്ചാൽ പിനെ അരെ് ഒരു രഴിയുിം െീ കനണ്ടത്തുെതല്ല. 
 
ഖുർആൻ 6:39 ൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് െിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണാിം.  
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And those who accuse the Qur’an of lies are deaf and dumb, in darknesses, and 

who Allah will deceive, no guidance to them for the straight way. 

 

ഖുർആൻ 6:39: 
െമ്മുനട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങനള െി്ഷധിച്ചരർ ൈധിരരുിം ഊമകളുിം ഇരുട്ടുകളിൽ 
അകനപ്പട്ടരരുമനശ്ത. താൻ ഉ്േരിക്കുെരനര അല്ലാഹു രഴി്കടിലാക്കുിം. 
താൻ ഉ്േരിക്കുെരനര അരൻ ്െർമാർഗ്ഗത്തിലാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 
 
രീണ്ടുിം Qur'an 6:125: 

 
And he whom Allah made his fate, guide to Islam, he opens his chest to Islam and 

from those whom he likes to mislead he makes their chest in pain, as if he is 

mounting to the sky. And he put more sin on them (Allah will cause them to sin 

more). 

 

ഖുർആൻ 6:125: 
ഏനതാരാനള ്െരര്ഴിയി്ലക്ക് െയിക്കുരാൻ അല്ലാഹു ഉ്േരിക്കുെു്രാ 
അരനെ ഹൃദയനത്ത ഇസ്ാമി്ലക്ക് അരൻ തുറെുനകാടുക്കുെതാണ.് 
ഏനതാരാനള അല്ലാഹു പിഴരിലാക്കാൻ ഉ്േരിക്കുെു്രാ അരനെ 
ഹൃദയനത്ത ഇടുങ്ങിയതുിം നഞരുങ്ങിയതുമാക്കിത്തീര്ക്കുെതാണ.് അരൻ 
ആകാരത്തിലൂനട കയറി്പ്പാകുെത് ്പാനല. രിരവസ്ിക്കാത്തരരുനട 
്മൽ അശ്പകാരിം അല്ലാഹു രിേ ഏരന്പടുത്തുെു. (അരനരനക്കാണ്്ട 
അള്ളാഹു കൂടുതൽ തിന്മ ന യ്യിക്കുിം) 
 

1. ഇരിനട കാണുെത് ്പാനല ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് തിന്മയി്ലക്ക് 
െയിക്കുെത് സ്ാത്താൻ അല്ല മറിച്ച് അല്ലാഹുരാണ്. 

2. അള്ളാഹു ആണ ്ഇത് ന യ്യുെത് എങ്കിൽ പിനെ സ്ാത്താനെ ്ജാലി 
എന്താണ്? 

3. ഈ രാകയത്തിൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്മുഹമ്മദിെ് അരനര 
്െർമാർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് െയിക്കാൻ കഴിയില്ല എെ്. പിനെ എന്തിൊണ ്
മുഹമ്മദിനെ അല്ലാഹു തനെ ശ്പരാ കൊയി െിയമിച്ചത്? 

4. എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് ജെങ്ങനള ്െർമാർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് െയിക്കാൻ 
ശ്രമിച്ചതിെ് അള്ളാഹു ്കാപിച്ചത്?  
 

Qur’an 7:178 tells us: 

                                                                
He who Allah guides, is guided, and those who Allah misguides are the losers. 
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ഖുർആൻ 7:178: 
അല്ലാഹു ഏനതാരാനള ്െര്രഴിയിലാക്കുെു്രാ അരൊണ് സ്ന്മാർഗ്ഗിം 
ശ്പാപിക്കുെരൻ. അരൻ ആനര പിഴരിലാക്കുെു്രാ അരരാണ് െഷ്ടിം 
പറ്റിയരർ. 
 

1. ഈ ദദരനത്ത ്ൊക്കൂ! അള്ളാഹുരാണ് ഒരാനള ്െർരഴി 
െടത്തുെതുിം രഴിപിഴപ്പിക്കുെതുിം. എെിട്ട് ഇങ്ങനെ രഴിപിഴച്ചു 
്പായതിെു അരനര രിേിക്കുെതുിം അല്ലാഹു തനെ. 

2. ഇസ്ാിം ഒരു ഭാരയത്തിനെ കളിയാണ.് െിങ്ങൾക്ക് ഭാരയിം ഉനണ്ടങ്കിൽ 
െിങ്ങനള അള്ളാഹു, അരൻ രഴി െടത്താൻ ഉ്േരിക്കുെരരുനട ലിസ്റ്റിൽ 
കയറ്റുിം. െിങ്ങൾക്ക് ഭാരയിം ഇനല്ലങ്കിൽ െിങ്ങൾ അല്ലാഹുരിെ് 
രഴിനതറ്റിക്കാൻ ഉള്ളരരുനട ലിസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുിം. അതിെ് െിങ്ങൾ 
നതറ്റ ്ന യ്യണനമെ് െിർൈന്ധമില്ല!  
 

അള്ളാഹു ശ്കിസ്ത്യാെികനളയുിം യഹൂദനരയുിം രഴിപിഴപ്പിക്കുിം  
 
മുസ്ിമുകൾ പറയുെത ്്യരു ശ്കൂരിക്കനപ്പട്ടില്ല എൊണ് എെ ്െമുക്ക് 
എല്ലാരർക്കുിം അറിയാരുെതാണ.് ്യരു ശ്കൂരിക്കനപ്പട്ടു എെത ്
ശ്കിസ്്തയാെികളുനട ശ്പധാെ രിരവാസ്മാണ.് അത് രിരവസ്ിക്കാത്തരൻ 
ശ്കിസ്്തയാെി അല്ല. എൊൽ ഇതിെ് ഖുർആൻ പറയുെ കഥ രി ിശ്തരുിം 
രിരര്ക്കടുമാണ്. ്യരുരിനെ ശ്കൂരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുരിനെയുിം 
മുഹമ്മദിനെയുിം ്ലാജിക് എന്താണ് െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 
Qur’an 4:157: 

And those who said we murdered 'Isa the son of Maryam (Mary) the messenger of 

Allah. They murdered him not, nor they crucified him, but it was made to appear to 

them, as if he was, and they are in argument about that, but they believe in what 

they think, they are not sure of it. 

 

ഖുർആൻ 4:157: 
അല്ലാഹുരിനെ ദൂതൊയ, മർയമിനെ മകൻ മസ്ീഹ് ഈസ്ാനയ ഞങ്ങൾ 
(യഹൂദർ) ്കാെിരിക്കുെു എെരർ പറഞ്ഞതിൊലുിം, രാസ്്തരത്തി 
അ്േഹനത്ത അരർ നകാലനപ്പടുത്തിയിട്ടുമില്ല, ശ്കൂരിച്ചിട്ടുമില്ല. എൊൽ 
അരനെ ശ്കൂരിച്ചു എെ ്്താെുിം രിധിം നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത.് 
അരർ അതി്ന്മൽ ഇെുിം തർക്കിക്കുെു. അരർക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത 
കാരയത്തിലാണ് അരർ രിരവസ്ിക്കുെത.്" 
 
The Book of Jame' Al Baiyan Fe Tafsir Al Qur’an, Year 310, Islamic 
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From Ibn Ishaq, he said: “When 'Isa revealed to him, from Allah that, ‘I will raise you 

above O 'Isa.’ Then Jesus said to his apostles, ‘Which one of you will take my place 

to be killed, and will be my companion to go to heaven and Allah will put my image 

and look on him, so he will look like me and they will kill him instead of me?’ One of 

the apostles, his name is Sarjes! He said to Jesus, ‘Me, the Spirit of Allah!’ Then 

Jesus said unto him. ‘Then sit on my chair.’ And he sat on it. Then Allah raised Jesus 

to heaven unto him. The Jews entered the house, and they took Sarjes and they 

crucified him, for he is the one that looked like Jesus after Allah made him look like 

Jesus. When they entered the house they counted that there were 12 inside and one 

was missing from the total number (13). For Jesus, Allah raised him up. Because 

they didn't know what Jesus looked like, (the Jews didn't know what Jesus looked 

like?!) this was why they offered to Youdos Zakria Youta thirty pieces of silver to lead 

them to Jesus. He told them, ‘When I enter, I will kiss him so you will know which 

one is Jesus.’ So when they entered the house, Jesus was raised, but he saw Sarjes 

that looked like Jesus, so he kissed him, as he told them, and then they crucified 

him. 

 

ഈ കഥനയ രിരദമായ പഠിക്കു്മ്പാൾ ഇതിനലാെുിം രരിയല്ല എെ ്
െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാകുിം.  

1. ്യരുരി്ൊട് അരിനട െിെ് രേനപ്പടുെതിെ് ്രണ്ടി തനെ 
രിഷയന്മാ്രാട് കള്ളിം പറയാൻ അല്ലാഹു ആരരയനപ്പടുെു. 
 

2. അ്പ്പാൾ ഇരിനട അള്ളാഹുരാണ് യഹൂദനരയുിം ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം 
നതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്. ഈ കഥ അെുസ്രിച്ച് sarjes (സ്ർജിസ്്) എെ് 
്യരുരിനെ രിഷയനെയാണ് ്യരുരിെു പകരിം ശ്കൂരിൽ തറച്ചത്. പിനെ 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്െമ്മൾ കുരിരിൽ ്ൊക്കു്മ്പാൾ അള്ളാ സ്ർജിസ്ിെു 
പകരിം ്യരുരിനെ കാണിക്കുെത.് ഞാനെനെ കണ്ണുനകാണ്്ട കണ്ട ഒരു 
കാരയിം, അതങ്ങനെയല്ല എെ ്ഒരു ലേിം ്പർ പറഞ്ഞാലുിം ഞാൻ അത് 
രിരവസ്ിക്കില്ല. ആ മുഖിം കണ്ടിട്ടുിം, ആ രൈ്ദിം ്കട്ടിട്ടുിം ്യരുരിനെ 
അമ്മയായ മറിയത്തിെ് മെസ്സിലായി്ല്ല അത് തനെ പുശ്തൻ അല്ല എെ?് 
അള്ളാഹു അരിനട ്ക്ലാണിങ് രല്ലതുിം ന യ്തിരുനൊ?  
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3. എന്തുനകാണ്ടാണ ്ദൈൈിളിനല ്യരുരിനെ പശ്ന്തണ്്ട 
അപ്പസ്്്താലന്മാരിൽ ഒരാൾ ്പാലുിം ഈ ്ക്ലാണിങ് ന യ്ത് കുരിരിൽ 
കയറ്റിയ കഥ പറയാതിരുെത?് 
 

4. ്യരുരിനെ രേിച്ച,് ്രനറാരു മെുഷയനെ അതിെുപകരിം 
രിേിക്കുെതിനെ അർത്ഥിം എന്താണ?് ഇത് മുസ്ിിംകളുനട ഈസ്യുനട 
ഭീരുതവമായ ശ്പരർത്തിയാണ്, തെിക്ക് പകരിം ്രനറ ആ്രാനടങ്കിലുിം 
മരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഒളിക്കുെത.് രീരന്മാർ ഇങ്ങനെയല്ല 
നപരുമാറുെത.് രരിക്കുമുള്ള രീരന്മാർ മറ്റുള്ളരർക്ക് ്രണ്ടി മരിക്കുിം 
അല്ലാനത മറ്റുള്ളര്രാട് തെിക്ക് ്രണ്ടി മരിക്കാൻ പറയില്ല.  
 

5. അള്ളാഹു രരിക്കുിം ദദരിം ആനണങ്കിൽ ഈ അള്ളാക്ക് 
അറിയില്ലായിരുനൊ ഈ ്ക്ലാണിങ് ഭാരിയിൽ രലിയ നതറ്റിദ്ധാരണ 
ഉണ്ടാക്കുനമെുിം, 3 ൈിലയൺ ആൾക്കാർ രിരവസ്ിക്കുെ ശ്കിസ്്തുമതിം 
എെ ഒരു മതമായി ഇത് ഭാരിയിൽ മാറുനമെുിം? 
 

6. ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ിംഭരിം തനെ അല്ലാഹുരിനെ  രിശ്തത്തിനല ഏറ്റരുിം 
രലിയ രഞ്ചകൻ ആകുെു. 
 

7. ഇതിെർത്ഥിം അള്ളാഹു സ്ാത്താൻ ആനണൊണ് കാരണിം സ്ാത്താനെ 
രഞ്ചിക്കുകയുള്ളു. 
 

8. ഖുർആെിനല കുരിരുമരണത്തിെ കഥ നതളിയിക്കുെത് ദൈൈിളിനല 
കുരിരുമരണത്തിെ കഥ രരിയാനണൊണ്. കുരിരുമരണിം ്െരിൽ 
കാണാത്തരരാണ് ഇത് എഴുതിയിരുനെങ്കിൽ ഇത് രലിനയാരു 
തട്ടിപ്പാനണെ ്പറയാമായിരുെു.  എൊൽ ശ്കിസ്്തയാെികളുിം യഹൂദരുിം 
്യരു കുരിരിൽ കിടക്കുെതാണ ്കണ്ടത് എെ ്ഖുർആൻ പറയുെു. 
ആ സ്ാേികൾ തനെയാണ ്ഇത് ദൈൈിളിൽ എഴുതിയതുിം. 
 

9. ഇെി ് ാദിക്കാൻ ്പാകുെ ് ാദയിം ശ്പധാെമാണ്. യഹൂദർ ്യരുരിനെ 
പിടിക്കാൻ രരുെതിെ് മുമ്പ ്അല്ലാഹു ്യരുരിനെ മുകളി്ലക്കുയർത്തി 
എങ്കിൽ അരിനട ഒരു ്ക്ലാണിങ് സ്ൃഷ്ടിച്ച ൊടകിം കളി്ക്കണ്ടത് 
ആരരയനമന്താണ്? ്യരുരിനെ സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് എടുത്ത ്സ്ിംരേിച്ചു 
എങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട അരനെ അനപ്പാസ്്തലൻമാനര സ്ിംരേിച്ചില്ല? 
അല്ലാഹുരിനെ അത്ഭുതങ്ങളുിം മാശ്ന്തികരിദയയുിം തീർെു ്പാ്യാ? 
എന്തുനകാണ്്ട ഈ 12 അ്പ്പാസ്ത്ലന്മാരുനട മുഖരുിം ്യരുരിനെത് 
്പാനല ആക്കിയില്ല. അനല്ലങ്കിൽ യഹൂദർക്ക് മുഴുരൻ ്യരുരിനെ 
മുഖിം നകാടുത്താൽ ്പാരായിരു്ൊ? കൺഫയൂഷൻ അടിച്ച് അരർ 
തിരിച്ചു ്പാകുമായിരുെു. അതുമനല്ലങ്കിൽ ്ലാകത്തിനല മുഴുരൻ 
ആൾക്കാരുനട മുഖരുിം ്യരുരിനെ അതു്പാനല ആക്കിയാലുിം 
മതിയായിരുെു. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ആരാണ ്യഥാർത്ഥ ്യരു എെ ്
കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുനറ പാടുനപ്ട്ടനെ. 
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10. ഞാൻ ്കട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നരച്ച് ഏറ്റരുിം രിഡ്ഢി കഥയാണിത്. അ്തസ്മയിം 
മുഹമ്മദിനെ ദസ്്ക്കാളജിയുിം ഇതിൽെിെ് മെസ്സിലാക്കാിം. ഈ 
നകട്ടുകഥകളിൽ െിെ് രഞ്ചെയുിം, തശ്ന്തങ്ങൾ ശ്പ്യാരിക്കുെതുിം 
എങ്ങനെ ഈ മതിം അിംരീകരിക്കുെു എെ ്ഇതിനല അല്ലാഹുരിൽ 
െിെുിം അത് രിരവസ്ിക്കുെ മുസ്ീങ്ങളിൽ െിെുിം െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാിം. 
 

11. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു കള്ളിം പറയുിം എെ ്നതളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക ്കർത്താര് 
എന്താണ് പറഞ്ഞത് എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം  
 

John 8:44: 

"You are of your father, the devil. And you will carry out the desires of your father. He 

was a murderer from the beginning. And he did not stand in the truth, because the 

truth is not in him. When he speaks a lie, he speaks it from his own self. For he is a 

liar, and the father of lies." 

 
്യാഹൊെ ്8:44: 
െിങ്ങൾ െിങ്ങളുനട പിതാരായ പിരാ ിൽ െിെ് ഉള്ളരരാണ്. െിങ്ങളുനട 
പിതാരിനെ ഇഷട്മെുസ്രിച്ചു ശ്പരർത്തിക്കാൻ െിങ്ങൾ ആശ്രഹിക്കുെു. 
അരൊകനട്ട ആദിമുതൽ നകാലപാതകിയാണ.് അരൻ ഒരിക്കലുിം സ്തയത്തിൽ 
െിലെിെിട്ടില്ല. എനന്തൊൽ, അരെിൽ സ്തയമില്ല. കള്ളിം പറയു്മ്പാൾ, സ്വന്തിം 
സ്വഭാരമെുസ്രിച്ചുതനെയാണ ്അരൻ സ്ിംസ്ാരിക്കുെത.് കാരണിം, 
അരൻ െുണയെുിം െുണയുനട പിതാരുമാണ.് 
 

12. ഈ രാകയിം രായിച്ചതിെു്രഷിം ഈ രിഷയനത്ത കുറിച്ച് ഞാൻ 
കൂടുതൽ രിരരി്ക്കണ്ട ഇല്ല്ല്ലാ. കർത്താര ്തനെ അതിെു ഉത്തരിം 
െമുക്ക് തെിട്ടുണ്്ട. 
 

മിരിഹായുനട രണ്ടാിംരരര ് 
മുസ്ീമുകളുനട ്യരു (ഈസ്ാ) ഇ്പ്പാഴുിം ഈ 2000 രർഷങ്ങൾക്ക് ്രഷരുിം 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീരിച്ചിരിപ്പുണ്്ട. അതുനകാണ്്ട ഈ കഥ ഇരിനട നകാണ്്ട 
തീരുെില്ല. 
 
In Sahih Al-Bukhari, Book 34, Hadith 425 we read: 

 

Allah's Messenger said: “I pledge by Him in Whose hand is my life, the Son of Mary 

will soon come down among you as a just and ruler-judge. He will tear crosses, 

slaughter the swine and abolish Jizyah (penalty of disgrace for not choosing Islam) 

Christians must pay in order to remain alive) and the wealth will flow forth to such a 

measure that no one will halt to take it.” 

 

1. ഇരിനട പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ാമിനല ്യരുരിനെ ആണ ്
െമ്മൾ കാണുെത്. ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് അള്ളാഹു അയച്ച 
ശ്പരാ കരിൽ ഏറ്റരുിം രലിയരൊണ ്മുഹമ്മദ്. എൊൽ അരൻ മരിച്ചു. 
ഇസ്ാമിനല ്യരു ഒരു ശ്പരാ കൊണ്. അരെ് െൽകനപ്പട്ട 
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പുസ്്തകനത്ത തിരുത്തനപ്പട്ടു (corrupted). ഈസ് െൈിക്ക് (ഇസ്ാമിനല 
്യരു) ഒരാനള്പ്പാലുിം അെുയായിയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അരൻ തനെ 
ജീരെു്രണ്ടി ഓടി ഒളിക്കുകയുിം, തെിക്ക് പകരിം ്രനറ ഒരാനള 
കുരിരിൽ കയറ്റുകയുിം ന യ്തു. ഇങ്ങനെ എല്ലാിം ന യ്ത ഈസ്ാെൈി 
ആണ ്്ലാകരേകൊയ രീണ്ടുിം തിരിച്ചുരരുിം എെ് ഖുർആൻ 
പറയുെത.് 
 

2. അരൻ രീണ്ടുിം രെു ഭൂമിമുഴുരൻ ഭരിക്കുിം. ഈസ്് രീണ്ടുിം രരു്മ്പാൾ 
അരൻ െീതിമാൊയ ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കുിം എെ ്മുഹമ്മദ ്
പറയുെു. 
 

3. അങ്ങനെനയങ്കിൽ െമ്മൾ ് ാദി്ക്കണ്ട ഒരു ് ാദയിം, എന്തുനകാണ്്ട 
മുഹമ്മദ ്മിരിഹാ ആയില്ല എൊണ്? അല്ലാഹുരിനെ ഏറ്റരുിം ശ്പിയനപ്പട്ട 
ശ്പരാ കെ ്എന്തുനകാണ്്ട ഈ ദൗതയിം നകാടുത്തില്ല? 
 

4. സ്ിെിമകളിൽ ്പാലുിം ൊയകൻ ഒഴിനക ൈാക്കി എല്ലാരരുിം മരിക്കുിം. 
ൊയകൻ ആയിരിക്കുിം അരസ്ാെിം എല്ലാരനരയുിം രേിക്കുെതുിം 
രിജയിം നകാണ്ടുരരുെതുിം. മുകളിൽ പറയുെ ഹദീസ്് അെുസ്രിച്ച് 
അരസ്ാെ രിജയിം നകാണ്ടുരരുെത് ്യരുരാണ,് അല്ലാനത രിഷിം 
കഴിച്ചത ്മരിച്ച മുഹമ്മദ് അല്ല. 
 

5. ഇതിെർത്ഥിം െമ്മൾ ശ്കിസ്്തയാെികളാണ് രരിയായ കാരയിം 
ന യ്യുെനതൊണ്. ഏനതങ്കിലുിം ഒരു രയക്തി െിങ്ങ്ളാട ്മരിച്ച 
ഒരാനളനയാ ജീരിച്ചിരിക്കുെ ആനളനയാ നതരനഞ്ഞടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 
െിങ്ങൾ ആനര തിരനഞ്ഞടുക്കുിം? 
 

6. ്യരു രീണ്ടുിം രരു്മ്പാൾ, "െീതിമാെുിം, ഭരണാധികാരിയുിം, 
െയായാധിപെുിം ആയിട്ടാണ"് രരുെനതങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം ്യരു 
ദദരമാനണെ ്അ്ല്ല. ഖുർആൻ 6:57ൽ പറയുെതു്പാനല 
ദദരമല്ലാനത മറ്റാരുിം െല്ലരരല്ല. 

 
Qur'an 6:57: 

“For me, I am knowledgeable of my Lord, but ye rejected what I have. What ye would 

see hastened for a punishment, is not in my power. The orders in the hand of Allah 

only: He judges by the Truth, and He is the best of judges.” 

 

ഖുർആൻ 6:57: 
തീർച്ചയായുിം എനെ രേിതാരിങ്കൽ െിെുള്ള രയക്തമായ 
ശ്പമാണത്തിെ്്മലാണ ്ഞാൻ. െിങ്ങളാകനട്ട, അതിനെ െി്ഷധിച്ച് 
കളഞ്ഞിരിക്കുെു. െിങ്ങൾ എനന്താെിെ് ്രണ്ടി തിടുക്കിം കൂട്ടുെു്രാ അത് 
(രിേ) എനെ പക്കലില്ല. (അതിനെ) തീരുമാൊധികാരിം അല്ലാഹുരിെ് 
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മാശ്തമാണ.് അരൻ സ്തയിം രിരരിച്ചുതരുെു. അരെനശ്ത 
തീര്പ്പുകല്പിക്കുെരരിൽ ഉത്തമൻ. 
 

7. െമ്മളിരിനട കണ്ടതു്പാനല അല്ലാഹുരാണ ്ഏറ്റരുിം മികച്ച െയായാധിപൻ 
കാരണിം അരനെ കയ്യിൽ മാശ്ത്മ എല്ലാ സ്തയരുിം ഉള്ളൂ. കയ്യിൽ 
സ്തയമുണ്്ട എൊൽ, അതിനെ അർത്ഥിം അരൻ ആരുിം കാണാത്തത് 
അറിയുെു എൊണ്. ഒരു െല്ല െയായാധിപൻ ആരണിം എങ്കിൽ ആദയിം 
െിങ്ങൾ ഓ്രാരുത്തരുിം ന യ്ത പാപങ്ങളുിം, പറഞ്ഞ് കള്ളങ്ങളുിം, 
ന യ്ത സ്തയരുിം എല്ലാിം അറിയണിം. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ്യരു ആരുിം 
കാണാത്തത ്കാണുെരെുിം ആരുമറിയാത്തത് അറിയുെരെുമാണ.് 
അത്ല്ല ദദരിം? 
 

ഖുർആൻ 3:49ൽ പറയുെതു്പാനല, 
 
Qur'an 3:49: 

And a prophet from the children of Israel, “I came with a sign of your God. I create a 

figure of a bird. I breathe into it and it will become alive, by the leave of Allah. And 

make the dumb talk and I heal those that are born blind, and the lepers, and I raise 

the dead ones, and I declare to you what ye eat, and what ye store in your houses. 

Surely therein is a Sign made for you? So believe.”  

 

ഖുർആൻ 3:49: 
ഇശ്സ്ായീൽ സ്ന്തതികളി്ലക്ക് (അരനെ) ദൂതൊയി െി്യാരിക്കുകയുിം 
ന യ്യുിം. അരൻ അര്രാട് പറയുിം :) െിങ്ങളുനട രേിതാരിങ്കൽ െിെുള്ള 
ദൃഷ്ടാന്തരുിം നകാണ്ടാണ് ഞാൻ െിങ്ങളുനട അടുത്ത ്രെിരിക്കുെത്. 
പേിയുനട ആകൃതിയിൽ ഒരു കളിമണ ്രൂപിം െിങ്ങള്ക്കു ്രണ്ടി 
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയുിം, എെിട്ട ്ഞാെതിൽ ഊതു്മ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ 
അെുരാദശ്പകാരിം അനതാരു പേിയായി തീരുകയുിം ന യ്യുിം. അല്ലാഹുരിനെ 
അെുരാദശ്പകാരിം ജെമ്ൊ കാഴ് യില്ലാത്തരനെയുിം പാണ്ഡു്രാരിനയയുിം 
ഞാൻ സ്ുഖനപ്പടുത്തുകയുിം, മരിച്ചരനര ഞാൻ ജീരിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 
െിങ്ങൾ തിെുതിനെപ്പറ്റിയുിം, െിങ്ങൾ െിങ്ങളുനട രീടുകളിൻ സ്ൂേിച്ചു 
നരക്കുെതിനെപ്പറ്റിയുിം ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക ്പറഞ്ഞറിയിച്ചു തരികയുിം ന യ്യുിം. 
തീര്ച്ചയായുിം അതിൽ െിങ്ങള്ക്ക ്ദൃഷ്ടാന്തമുണ്്ട; െിങ്ങൾ 
രിരവസ്ിക്കുെരരാനണങ്കിൽ. 
 

8. െമ്മൾ ഇരിനട കണ്ടതു്പാനല െമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുെു എെുിം എന്ത് 
രീടുകളിൽ ്രഖരിക്കുെു എെുിം ്യരുരിെറിയാിം. അതിെർത്ഥിം 
്യരു, 
 

 െീതിമാെുിം ്െതാരുമാണ ്
 സ്ർവ്വരയാപിയാണ് (omnipresent) 
 ഭൂമിയിൽ എല്ലാ മെുഷയരുനട കൂനടയുമുണ്ട.്  
 െമ്മൾ എശ്ത ശ്രമിച്ചാലുിം ഒെുിം അരെിൽ െിനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.  
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 ജീരൻ സ്ൃഷ്ടിക്കാെുള്ള കഴിര ്അരെുണ്ട.് (ന ളിയിൽ െിെ് പേിനയ 
ഉണ്ടാക്കി അതിെ് ജീരൻ െൽകി, മരിച്ചരനര പുെരുജ്ജീരിപ്പിച്ചു.) 

 ജന്മൊ അന്ധൊയിരുെു ഒരു രയക്തിക്ക് കാഴ്  ഉണ്ടാരാൻ പറയുെത് 
രഴി അരെ് കാഴ ് ലഭിച്ചു. (അരനെ ഒരു പുതിയ സ്ൃഷ്ടിയാക്കി.) 

 ഇതിനല ഏറ്റരുിം രലിയ തമാര എനന്തെ് ് ാദിച്ചാൽ ഖുർആെിനല 
്യരു, അള്ളാഹുരിൽ ജെങ്ങൾ രിരവസ്ിക്കാൻ ്രണ്ടിയാണ് 
അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാിം കാണിച്ചു എൊണ ്പറയുെത്. എൊൽ 
ഇനതല്ലാിം അല്ലാഹുരിൽ രിരവസ്ിക്കുെതിെ് പകരിം ്യരുരിൽ 
രിരവസ്ിക്കുെതിെ് കാരണമായി. 

 അള്ളാഹു ഇരിനട കാണിച്ച ്മണ്ടത്തരിം എനന്തൊൽ, ഒരു മെുഷയെ ്
ദദരത്തിെ് മാശ്തിം ന യ്യാൻ പറ്റുെ കാരയങ്ങൾ ന യ്യാൻ അെുരാദിം 
നകാടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുെു. 
 

Qur'an 22:6: 

                               
This is, because Allah is the truth. It is he who gives life to the dead ones, and it is he 

who has power over all things. 

 

ഖുർആൻ 22:6: 
അനതന്തുനകാനണ്ടൊൽ അല്ലാഹു തനെയാണ ്സ്തയമായുള്ളരൻ. 
അരൻ മരിച്ചരനര ജീരിപ്പിക്കുിം. അരൻ ഏത ്കാരയത്തിെുിം കഴിരുള്ളരൊണ്. 
 
ഒരു മെുഷയൻ എെ െിലയിൽ, തനെ കുറിച്ച ്എന്താണ് പറ്യണ്ടത് എെ ്
അല്ലാഹുിം മുഹമ്മദി്ൊട് പറയുകയാണ.്  
 
Qur’an 7:188: 

Say, “I am not useful or harmful to myself, except what Allah decided for me and if I 

knew the unseen I would have taken a lot of the good of it to me and nothing could 

harm me then, but I am just a messenger to tell and warn!” 

 

ഖുർആൻ 7:188: 
(െൈി്യ,) പറയുക: എനെ സ്വന്തിം ്ദഹത്തിൻ തനെ ഉപകാര്മാ, ഉപശ്ദര്മാ 
രരുത്തൽ എനെ അധീെത്തിൽ നപട്ടതല്ല. അല്ലാഹു ഉ്േരിച്ചനതാഴിനക. 
എെിക്ക് അദൃരയകാരയമറിയാമായിരുെുനരങ്കിൽ ഞാൻ ധാരാളിം രുണിം 
്െടിനയടുക്കുമായിരുെു. തിെ്മ എനെ ൈാധിക്കുകയുമില്ലായിരുെു. 
ഞാനൊരു താക്കീതുകാരെുിം രിരവസ്ിക്കുെ ജെങ്ങള്ക്ക ്
സ്്ന്താഷമറിയിക്കുെരെുിം മാശ്തമാണ്. 
 

 ഇരിനട മുഹമ്മദ ്തനെ മുഹമ്മദിനെ യഥാർത്ഥ മുഖിം െമുക്ക് കാണിച്ചു 
തരുെു. "എെിക്ക് അദൃരയമായത് അറിയാമായിരുനെങ്കിൽ ഞാൻ 
തനെ അതിനെ രുണിം ്െടുമായിരുെു." ഞാൻ ആ കഴിര ്ഉപ്യാരിച്ച ്
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മറ്റുള്ളരനര സ്ഹായിക്കുനമെല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത.് അരൻ 
അതുനകാണ്്ട അരനെങ്ങനെ രുണിം ലഭിക്കുനമൊണ്  ിന്തിച്ചത.് 
 

 മുഹമ്മദ ്ഇരിനട രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്അരെ് 
അദൃരയമായതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിരുിം ഇല്ല എെ.് അതിെു നതളിരുിം 
െൽകുെുണ്ട.് െമ്മൾ ് ാദി്ക്കണ്ട ് ാദയിം ഇതാണ്, െമ്മൾ 
കഴിക്കുെത ്എനന്തെുിം, രീട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കുെത ്എനന്തെുിം 
്യരുരിെറിയാിം എെ് അല്ലാഹു ഖുർആെിൽ പറയു്മ്പാൾ 
മുഹമ്മദിനെന്താ ഈ കഴിര ്ഒെുിം ഇ്ല്ല? മുഹമ്മദിനെയുിം അരനെ 
ദദരത്തിനെയുിം കഴിരില്ലായ്മനയ നതളിയിക്കുെ ഒൊണ് െമ്മൾ 
ഇ്പ്പാൾ കണ്ടത്. ്രനറ രഴി ഒെുിം ഇല്ലാത്തതുനകാണ്്ട ്യരു ന യ്ത 
അത്ഭുതങ്ങളുനട നശ്കഡിറ്റ ്അല്ലാഹു അങ്്ങ ഏനറ്റടുത്തു. അ്തസ്മയിം 
അല്ലാഹുരിനെ ്പരിൽ മുഹമ്മദിെ് ഒരു അത്ഭുതിം ്പാലുിം 
കാണിക്കാെുിം കഴിഞ്ഞില്ല.  
 

Qur’an 17:59 says: We refrain from sending any miracles for former generations 

refused them as true miracles! 

 

ഖുർആൻ 17:59:  
ൊിം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അയക്കുെതിെ് െമുക്ക് തടസ്സമായത ്പൂര്വ്വികെമ്ാർ 
അത്തരിം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങനള െി്ഷധിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എെത ്മാശ്തമാണ.് ൊിം 
ഥമൂദ ്സ്മുദായത്തിെ് ശ്പതയേ ദൃഷ്ടാന്തമായിനക്കാണ്്ട ഒട്ടകനത്ത 
െല്കുകയുണ്ടായി. എെിട്ട ്അരർ അതിനെ കാരയത്തിൽ അശ്കമിം 
ശ്പരര്ത്തിച്ചു. ഭയനപ്പടുത്താൻ മാശ്തമാകുെു ൊിം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അയക്കുെത്
. 
 

 അള്ളാഹു, ഇരിനട രയക്തമായി പറയുെു അരൻ അത്ഭുതങ്ങനളാെുിം 
മുഹമ്മദ ്രഴി കാണിച്ചില്ല എെ.് ഇത് മുഹമ്മദ ്തനെ സ്ൃഷ്ടിച്ച 
രാകയമാണ,് കാരണിം താൻ ശ്പരാ കൊനണെതിനെ അടയാളമായി 
അത്ഭുതിം കാണിക്കാൻ ജെങ്ങൾ പറയു്മ്പാൾ മുഹമ്മദ് ഈ രാകയിം 
കാണിച്ചു തടിയൂരുിം. അത് മാശ്തമല്ല ഏത ്മുമ്പുള്ള തലമുറയാണ ്
അത്ഭുതങ്ങനള രിരവസ്ിക്കാതിരുെത്? ്യരുരിനെനയാ? അ്താ 
്മാരയുനട്യാ? ്ലാകത്തിനല എല്ലാ ശ്കിസ്്തയാെികളുിം ഇരനര 
രിരവസ്ിക്കുകയുിം അിംരീകരിക്കുകയുിം ന യ്യുെത് അരർ ന യ്ത 
അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്. മുഹമ്മദിനെ ആ്രാപണങ്ങൾ നതറ്റാനണെ് 
മാശ്തമല്ല അര അസ്തയരുമാണ.് ്യരുരുിം, അരെു മുമ്പ ്രെ ്മാരനയ 
്പാലുള്ള ശ്പരാ കന്മാർ കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ്പാനല എനന്തങ്കിലുിം 
ഒരു അത്ഭുതിം കാണിക്കാൻ അറൈികൾ ആരരയനപ്പട്ട്പ്പാൾ, 
അരരിൽെിെ് തടിയൂരാൻ ഇറക്കിയ ആയത്താണിത്. ധാരാളിം 
ആൾക്കാർ ഇത ്ആരരയനപ്പട്ട്പ്പാൾ അരനര അഭിമുഖീകരിക്കാെുള്ള 
ശ്പയാസ്ിം നകാണ്്ട ന യ്തതാണിത.് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനറ്റാരു 
അധയായത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാിം.  
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 എൊൽ അള്ളാഹു താൊണ ്ദദരിം എെ ്നതളിയിക്കാൻ ഈസ് 
െൈിക്ക് (്യരുരിെ്) ദദരത്തിെു മാശ്തിം ന യ്യാൻ കഴിയുെ ദദരീക 
കഴിരുകൾ നകാടുക്കുകയാണ ്ന യ്തത്.  
 

 എൊൽ അല്ലാഹുരിെ് അറിയില്ലായിരുനൊ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ 
കാണു്മ്പാൾ മെുഷയർ ്യരുരാണ ്ദദരിം എെ് രിരവസ്ിക്കുിം എെുിം. 
ശ്കിസ്്തുമതിം എനൊരു മതിം ഭാരിയിൽ ഉണ്ടാകുിം എെുിം. 
 

 എനെ ്പായിെ ് ഇതാണ് മുഹമ്മദ ്തനെ പറയുെുണ്്ട ്യരു 
മരിച്ചരനര ഉയർപ്പിച്ച എെുിം, മണ്ണിൽ െിെ് ജീരെുള്ള പേിനയ 
ഉണ്ടാക്കിനയെുിം, അന്ധെ് കാഴ്  െൽകിനയെുിം, കുഷ്ഠ്രാരിനയ 
സ്ുഖനപ്പടുത്തി എെുിം, രീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചത് എനന്തെ് കനണ്ടത്താൻ 
കഴിയുനമെുിം, െമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചു എെ ്അറിയാൻ കഴിയുനമെ ്
എെുിം, കെയകയിൽ െിെ് പിറെ് രണ്ടായിരിം രർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുിം 
ഇ്പ്പാഴുിം ജീരിക്കുെു എെുിം, സ്ാത്താെ ്അരനെ നതാടാൻ കഴിയില്ല 
എെുിം, അരസ്ാെ ൊളിനല െയായാധിപെുിം, ്ലാകത്തിനല 
ഭരണാധികാരിയുിം ആകുിം എനെല്ലാിം ഖുർആെിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ല്ലാ. 
ഇെി ഖുർആൻ 19:19ൽ ്യരു ദദരമല്ല എെ ്പറഞ്ഞാൽ അത് 
എങ്ങനെ രിരവസ്ിക്കാൻ ആകുിം. ഇെി ഇസ്ാമിനെ ്ലാജിക്കിലൂനട 
്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ അല്ലാഹുരാണ ്്യരുരിനെ നകാണ്്ട ഈ 
അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാിം ന യ്യിച്ചത്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ്യരു 
ദദരമാനണെ ്െമ്മനള നതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുിം അല്ലാഹു തനെയ്ല്ല? 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ െമ്മനളല്ലാിം ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് രഴിനതറ്റി്പ്പായതിെ് 
കാരണിം അള്ളാഹു അ്ല്ല? 
 
 

 ഖുർആൻ 3:49 ൽ പറയുെു, ്യരു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ ഒരു പേിയുനട 
രൂപമുണ്ടാക്കി ഞാൻ അതി്ലക്ക് ഊതി അ്പ്പാൾ അതിെ് ജീരൻ 
ലഭിച്ചു." 
 

 ഇരിനട മനറ്റാരു ് ാദയിം ് ാദിക്കാരുെതാണ.് ഇത് അല്ലാഹുരിനെ 
അെുശ്രഹത്താൽ ആണ് ന യ്തനതങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് ഈ 
രാകയത്തിൽ "I create" (ഞാൻ സ്ൃഷ്ടിച്ചു) എെ ്നകാടുത്തിരിക്കുെത.് 
അതിെർത്ഥിം ഇരിനട അല്ലാഹുരിനെ അെുരാദിം എെത ്ആ ശ്പരർത്തി 
ന യ്യാെുള്ള സ്മ്മതിം മാശ്തമാനണെ്ല്ല. അല്ലാനത അത് ന യ്യാെുള്ള 
കഴിര ്െൽകിയതല്ല. ഒരു മുസ്ിിം അരനെ ജീരിതത്തിൽ ന യ്യുെ 
എല്ലാകാരയത്തിലുിം അല്ലാഹുരിനെ സ്മ്മതിം ഉണ്്ട. കാരണിം അല്ലാഹു 
സ്മ്മതിച്ചിനല്ലങ്കിൽ അരെ് അത് ന യ്യാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിെ് 
ഒരു മുസ്ിിം തനെ ഭാരയനയ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അതിെ് കാരണിം അത് 
അല്ലാഹു സ്മ്മതിച്ചതുനകാണ്ടാണ.് (അല്ലാഹു അത് 
സ്മ്മതിച്ചില്ലായിരുനെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലുിം അരനെ ന യ്യാൻ 
കഴിയില്ല). അരെ് അത് ന യ്യാൻ സ്മ്മതിം ലഭിച്ചു എെ് പറഞ്ഞ ്
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അരെത് ന യ്യണനമെുിം ഇല്ല. ആ രയക്തി ദുർൈലൻ ആനണങ്കിൽ 
അരെ് അത ്ന യ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുനകാണ്്ട ഇരിനട ്യരു മണ്ണിൽ 
െിെ് പേിനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചു എെ ്പറയുെത ്്യരുരിനെ കഴിരു നകാണ്്ട 
തനെയാണ.് അള്ളാഹു അത് ന യ്യാെുള്ള സ്മ്മതിം മാശ്തമാണ ്
െൽകിയത്. 
 

Qur’an 55:33: 

O company of jinn and humans, if you are able to pass through the Range of the 

heavens and the earth, then pass through! You will not pass through except with 

Authority. 

 

ഖുർആൻ 55:33: 
ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാൻ െിങ്ങള്ക്ക് 
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 

 ഇരിനട അല്ലാഹു നരല്ലുരിളിക്കുെത് തനെ അെുരാദമില്ലാനത 
മെുഷയർ്ക്കാ ജിെുകൾ്ക്കാ രൂെയാകാരത്തു ്പാകാൻ കഴിയില്ല 
എൊണ.് അ്പ്പാൾ റഷയക്കാരുിം അ്മരിക്കക്കാരുിം രൂെയാകാരത്ത ്
്പായ്താ? ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ അത് 
അല്ലാഹുരിനെ സ്മ്മതമില്ലാനതയാണ് ്പായത.് ഈ ്പായരനരല്ലാിം 
ശ്കിസ്്തയാെികളുിം ആണ്. െമ്മുനട കർത്താരീ്രാമിരിഹായുിം 
അങ്ങനെതനെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പായത.്  
 

 എനെ ്പായിെ ് ഇതാണ് മുസ്ിിംകൾ ഈ "അെുരാദിം" എെ രാക്ക ്
കാണിച്ചിട്ട ്പറയുിം ്യരു ദദരീകമായ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചത് 
അല്ലാഹു അങ്ങനെ അെുരദിച്ചത് നകാണ്ടാനണെ്. ഉദാഹരണത്തിെ ്
അരർ പറയുെ ഒൊണ് "്യരുരിനെ സ്മയത്ത് ദരദയരാസ്്ശ്തിം 
രളനര പു്രാരമിച്ചിരുെു അതുനകാണ്ടാണ ്്യരു ്രാരങ്ങൾ സ്ൗഖയിം 
നപടുത്തുെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച്". 
 

 െമുനക്കല്ലാരർക്കുിം അറിയാരുെ ഒൊണ് മുഹമ്മദ് ജെിക്കുെതിെ് 600 
രർഷിം മുമ്പാണ ്്യരു ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം ന യ്തത.് കാലിം 
കഴിയുിം്താറുിം രാസ്്ശ്തിം മു്ൊട്ട് ്പാരുകയാണ ്ന യ്യുെത ്അല്ലാനത 
പുറ്കാട്ട ്അല്ല. 
 

 ്യരുരിെ് ്രഷിം 2000 രർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുിം ഈ മുഴുരൻ രാസ്്ശ്ത 
്ലാകത്തിെുിം ്യരു ന യ്തതു്പാനല, ഒരു അത്ഭുതിം ്പാലുിം ന യ്തു 
കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. (രായുരിൽ െിെ് ആപ്പിളുിം നരള്ളരുിം തീയുിം 
ഒനക്ക ഏത ്മാശ്ന്തികെുിം കാണിക്കാൻ കഴിയുിം. എൊൽ ഒരു 
കുഷ്ഠ്രാരിനയ സ്ുഖനപ്പടുത്തുക എെ ്അത്ഭുതിം, ്യരുരിെ് മുമ്പുിം 
്രഷരുിം ആരുിം കാണിച്ചിട്ടില്ല.) 
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 ്യരു മരുെ് നകാടുത്തല്ല ആനരയുിം സ്ുഖനപ്പടുത്തിയത്. 
സ്ുഖമാക്കുരാൻ കൽപ്പിച്ചു ഉടൻ സ്ുഖമായി. ഈ രണ്ടു ശ്പരർത്തികളുിം 
തമ്മിൽ രലിയ രയതയാസ്മുണ്്ട.  
 

ഒരു കാരയാത്മകമായ രൈദ്മുണ്ടാക്കാൻ, ഞങ്ങൾ അതിൽ കള്ളങ്ങൾ 
നകാണ്ടു െിറച്ചു െമുക്ക ്ഖുർആൻ 97:3 എന്താണ ്എെ ്ഒെ ്്ൊക്കാിം. 

                                                                                                                    
Quran 97:3: 

It’s the night of power (Al Qader Night) that is better than one thousand months. 

 
ഖുർആൻ 97:3: 
െിര്ണയത്തിനെ രാശ്തി ആയിരിം മാസ്നത്തക്കാൾ ഉത്തമമാകുെു. 
 
//ഇരുപത്തി്യഴാിം രാര ്എൊണ ്night of power നെ ്കരളത്തിൽ നപാതു്ര 
അറിയനപ്പടുെത.് 
 
ഈ രാകയിം െമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ്ൊക്കാിം ഈ രാശ്തിയാണ് അള്ളാഹു ആദയമായി 
ഖുർആൻ ആയത്ത ്അയച്ചനതെ് കരുതനപ്പടുെത.് ഈ രാശ്തിനയ കുറിച്ച്  ില 
് ാദയങ്ങൾ െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 

1. എന്തുനകാണ്്ട ഈ രാശ്തി? അനല്ലങ്കിൽ കൂടുതൽ രയക്തമായി 
പറയുകയാനണങ്കിൽ, എന്തുനകാണ്ടാണ് ഈ രാശ്തി ശ്പാർത്ഥിക്കു്മ്പാൾ 
അത് ആയിരിം മാസ്ങ്ങൾ ശ്പാർത്ഥിക്കുെ തുലയമാനണെ ്പറയുെത്? 
 

2. െിങ്ങൾക്ക് അറൈി സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ അറിയാമായിരുനെങ്കിൽ 
െിങ്ങൾക്ക് ഇരിനട കാണാമായിരുെു ഇരിനട മുഹമ്മദ് രാക്കുകൾ 
കാരയാത്മകമായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ച് നകാണ്ടുരരാൊണ് ശ്രമിച്ചത്. 
െമുക്ക് അനതാെു ്ൊക്കാിം. ഈ രാകയത്തിനല 4 പദങങ്ൾ 
അരസ്ാെിക്കുെത് ഈ രാക്കുകളിലാണ്.  

                                                                                                                            
(qader, shaher, amr, fajer). ഇതിനെ അർത്ഥിം എന്ത് രരുിം എനൊെുിം 
മുഹമ്മദ ് ിന്തിച്ചില്ല. രായിക്കു്മ്പാൾ െല്ല ഒരു ഈണിം രരുെ രീതിയിൽ 
അതിനെ അങ്ങനെ എഴുതി രച്ചു. രരിക്കുിം ഈ പറഞ്ഞതിനെ രിരർത്തെിം 
ന യ്യു്മ്പാൾ ഇതിനെ അർത്ഥിം െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത് – 

 

One night of prayer = 1,000 months = 83 years and 33 days of praying on other 

nights! 

 

3. ഇത് െയായമാ്ണാ? ഞാൻ ഈനയാരു രാശ്തി ശ്പാർത്ഥിക്കുെത ്
്രനറാരാൾ 83 രർഷിം ശ്പാർത്ഥിക്കുെതിെ് തുലയമാനണെ് പറയുെത?് 
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Let’s look at the Al-Jalalayn Tafsir (interpretation), Vol. 1, p. 815, Islamic year 864, of  

 

Qur'an 97:3: 

 
The deeds of this night and the good work in this night are better than one thousand 

nights compared to other nights. 

 

Qur'an 2:82: 

 
And those who did believe, and good they got, the heaven of Allah with rivers 

running underneath of them. 

 

ഖുർആൻ 2:82: 
രിരവസ്ിക്കുകയുിം സ്ൽകർമ്മങ്ങൾ അെുഷ്ഠിക്കുകയുിം ന യ്തതാ്രാ 
അരരാകുെു സ്വര്ഗ്ഗാരകാരികൾ. അരരതിൽ െിതയരാസ്ികളായിരിക്കുിം. 
 

4. െമുക്ക് ഇരിനട രണ്്ട മുസ്ിിംകൾ ഉനണ്ടെ ്രി ാരിക്കാിം. അതിൽ ഒരു 
മുസ്ിിം ഈ 'െിർണ്ണയത്തിനെ' (night of power) രാശ്തി മാശ്തിം ശ്പാർത്ഥിച്ചു 
എെിരിക്കനട്ട. എൊൽ രണ്ടാമനത്ത മുസ്ിിം ആ ശ്പ്തയകതയുള്ള രാശ്തി 
മാശ്തിം ശ്പാർത്ഥിച്ചില്ല, എൊൽ ൈാക്കിയുള്ള ദിരസ്ങ്ങളിൽ അരൻ 83 
രർഷിം തുടർച്ചയായി ശ്പാർത്ഥിച്ചു എെിരിക്കനട്ട. എൊൽ ഈ ഒരു 
രാശ്തി ശ്പാർത്ഥിച്ച ്രയക്തിയുിം, ഈ 83 രർഷിം ശ്പാർത്ഥിച്ച് രയക്തിയുിം 
തുലയൻ ആകു്മാ? ഈ രണ്ടു ്പരുിം ഒ്ര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തു്മാ? 
ഇരർക്ക് രണ്ടു ്പർക്കുിം ഒ്ര ശ്പതിഫലമാണ ്ലഭിക്കുെത ്എങ്കിൽ 
എന്താണ് ഈ ഒരു രാശ്തിക്ക ്മാശ്തമുള്ള ശ്പ്തയകത? ഇതിനല ആദയനത്ത 
മുസ്ിമിനെ ശ്പതിഫലിം ആയിരിം മടങ്ങ ്ആകു്മാ? 
 

ഇരർക്ക് രണ്ടു ്പർക്കുിം കിട്ടുെ ശ്പതിഫലിം ഒൊനണങ്കിൽ ഈ ശ്പ്തയക രാശ്തി 
(night of power) നകാണ്്ട ഒരു അർത്ഥരുമില്ല. ഇത് ആ രരികൾക്ക് ഈണിം 
കിട്ടാൻ ്രണ്ടി  ുമ്മാ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതാണ.് അതുനകാണ്്ട ഈ രാശ്തി 
ശ്പാർത്ഥിച്ചു എെു പറഞ്ഞ,് 83 രർഷിം ശ്പാർത്ഥിക്കുെതിനെക്കാളുിം എക്സ്്ശ്ടാ 
്പായിെ ് ഒെുിം അല്ലാഹു അരർക്ക് െൽകാൻ ്പാകുെില്ല. അങ്ങനെ 
ന യ്താൽ അത് അെയായമാണ്, ശ്ഭാന്താണ.് എങ്ങനെയായാലുിം മുഹമ്മദ് 
ഇരിനട രീണ്ടുിം നതളിയിക്കുെത ്മുഹമ്മദാണ ്ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കിയനതെുിം, 
രായിക്കു്മ്പാൾ ഒരു ഈണിം ലഭിക്കുരാൻ ്ര്ണ്ട രാകയങ്ങളുനട ഇടയിൽ 
ഇഷ്ടമുള്ള രാക്കുകൾ കുത്തിക്കയറ്റിയതാനണെുിം.  
 
അല്ലാഹു നരളിപാടുകനള സ്ിംരേിക്കുിം 
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താൻ നകാടുത്ത നരളിപാടുകനള സ്ിംരേിക്കുനമെ അല്ലാഹു തനെ ഒരു 
ആയത്തിൽ പറയുെുണ്ട.് െമുക്ക് ഇത് രരിയാ്ണാ എെ ്പരി്രാധിക്കാിം. 
െമുനക്കല്ലാരർക്കുിം അറിയാിം നതറ്റായ ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പട്ടാൽ 
അതിെ് ഇസ്ാമിലുള്ള രിേ കനല്ലറിഞ്ഞു നകാല്ലൽ ആനണെ.് അള്ളാഹു ഈ 
കൽപ്പെ എരിനടയാണ് നകാടുത്തിരിക്കുെത ്എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. We will 

look at Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Book 82, Hadith 816: 

 

Reported by Ibn 'Abbas: “'Umar said, ‘I am fretful that later a long time from now, the 

people might say, We cannot recognize the Verses of the Rajam (stoning to death) 

in the Holy Book, and therefore, they possibly will go astray by leaving liability that 

Allah has revealed. Therefore, I confirm that the punishment of Rajam be practiced 

on him who commits illegal sexual intercourse, if he is already married and the crime 

is proven by witnesses or pregnancy or confession.’ Sufian added, ‘I have 

memorized this recitation in this way.’ 'Umar added, ‘Surely Allah's Apostle 

exercised the penalty of Rajam, and so we are following him.’” 

 

ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് െിങ്ങൾക്ക് എന്താണ ്മെസ്സിലായത്? ഇത ്മുസ്ീമുകൾ 
അിംരീകരിക്കുെ ഒരു രിട്ടുരീഴ് യുിം ഇല്ലാത്ത രക്തമായ ഒരു ഹദീസ്ാണ്. 
ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാകുെത് – 
 

1. ഖുർആെിൽ കളഞ്ഞു്പായ ഒരു അദ്ധയായനമാ രാകയനമാ ഉണ്്ട. 
2.  മുസ്ിിംകൾക്ക് അത് ഖുർആെിൽ ് ർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  
3. അങ്ങനെനയങ്കിൽ മുസ്ീമുകൾ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മുഴുരൻ 
കാണാനത അറിയാിം എെ ്പറയുെത് നതറ്റാണ.് കളഞ്ഞു്പായത ്
എനന്തെ് അരർക്കറിയാിം ആയിരുനെങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട ഖുർആൻ 
െിർമ്മിച്ച്പ്പാൾ ഖലീഫയായിരുെ ഉസ്്മാൻ അതിനെ കൂട്ടി്ച്ചർത്തില്ല? 

 
This takes us to another point. We read in the interpretation of Al-Jalalayn, Vol. 1, p. 

338: 

                                                   
We promise to protect the book now and later from any corruption or adding or 

missing! 

 

ഞാൻ ഈ പുസ്ത്കനത്ത ഇെുിം എെുിം സ്ിംരേിക്കുനമെുിം, അത് നതറ്റ ്
ആകുെതിൽ െിെുിം, നതറ്റായി ് ർക്കുെതിൽ െിെുിം, അതിൽ െിെ് 
എനന്തങ്കിലുിം െഷ്ടനപ്പട്ടു്പാകുെതിൽ െിെുിം സ്ിംരേിക്കുിം എെ് രാക്ക ്
െൽകുെു.  
 

 െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെത ്്പാനല, അള്ളാഹുരിെ് താൻ നകാടുത്ത 
രാക്ക ്പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഖുർആൻ നതറ്റായ 
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ശ്പര െങ്ങളുനട മാശ്തമല്ല, നതറ്റായ രാര്ദാെങ്ങളുനട കൂടി 
പുസ്്തകമാണ.്  

 

 െിർണ്ണയത്തിനല രാശ്തിയിലാണ് (night of power) ഖുർആെിനല ആദയനത്ത 
ആയത്ത ്മുഹമ്മദിെ് െൽകനപ്പട്ടത.് ആ ആയത്ത് ഏതാണ?് 
ഖുർആെിനല ആയത്തുകൾ ശ്കമമെുസ്രിച്ച് അല്ല രച്ചിരിക്കുെത്. 
എൊൽ ഖുർആൻ 96:1 ആണ ്ആദയിം ലഭിച്ച ആയത് എെ ്മുസ്ല്ിിംകൾ 
രിരവസ്ിക്കുെു.  
 

Qur'an 96:1: 

Read in the Name of Allah, the One Who Created! 

 

ഖുർആൻ 96:1: 
സ്ൃഷ്ടിച്ചരൊയ െിനെ രേിതാരിനെ ൊമത്തിൽ രായിക്കുക. 
 
ഒരു രാകയത്തിനല സ്ഥാെിം നതറ്റിക്കുെത ്തിരുത്തൽ (corruption) അ്ല്ല? 
അതിെ് മറ്റ ്നതളിരുകൾ ആണ ്ഈ രാകയങ്ങൾ ഖുർആൻ 4:46, ഖുർആൻ 
5:13, ഖുർആൻ 5:41 
 
ആദയിം ഖുർആൻ 4:46: 
"യഹൂദർ രാക്കുകനള സ്ഥാെിം നതറ്റിച്ച ശ്പ്യാരിക്കുെു. എെിട്ട ്അരർ 
ദദരനത്ത അെുസ്രിച്ചു എെ ്അരകാരനപ്പടുെു."  

 രാക്കുകളുനട സ്ഥാെിം നതറ്റിക്കുക എെ ്പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തൽ 
(corruption) തനെയാനണെ് ഇതിൽ െിെ് രയക്തമാണ്. ഖുർആൻ 
െിർമിച്ച സ്മയത്ത ്രാകയങ്ങൾക്ക് ്പ്രാ െമ്പർ ഒെുിം ഉണ്ടായിരുെില്ല. 

 ഇതു്പാലുള്ള ധാരാളിം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ െിെ് ഒരു ഉദാഹരണിം കൂടി 
െമുക്ക് ്ൊക്കാിം.  
 

Qur'an 5:3: 

I prohibited you to eat dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath 

been prayed the name of other Gods than Allah or which hath been destroyed by 

choke or by a violent blow, or by a Horn hit, or by being beaten to death; or some 

which have been eaten by a lion, unless ye are able to butcher it before it dies; that 

which is sacrificed for the idols, or from which you claim an oath or divining of 

arrows, has no feathers or head. Today, those who reject Islam have given up all 

hope of your religion: yet fear them not, but fear me. Today I perfected your religion 

for you, completed my gracefulness upon you, and have selected for you Islam as 

your religion. However, if any is forced by hunger, not intentionally to transgression 

of my orders, Allah is indeed Forgiving, Most Merciful. 

 

ഖുർആൻ 5:3: 
രരിം, രക്തിം, പെിമാിംസ്ിം, അല്ലാഹു അല്ലാത്തരരുനട ്പരിൽ അറുക്കനപ്പട്ടത,് 
രവാസ്ിം മുട്ടി  ത്തത്, അടിച്ചുനകാെത,് രീണു ത്തത്, കു്ത്തറ്റ ് ത്തത്, 
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രെയമൃരിം കടിച്ചുതിെത് എെിര െിങ്ങൾക്ക് െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു. 
എൊൽ (ജീര്ൊനട) െിങ്ങൾ അറുത്തത് ഇതില ്െിനൊഴിരാകുെു. 
ശ്പതിഷ്ഠകളക്്കുമുമ്പിൽ ൈലിയര്പ്പിക്കനപ്പട്ടതുിം (െിങ്ങൾക്ക്) െിഷിദ്ധമാകുെു. 
അമ്പുകളുപ്യാരിച്ച് ഭാരയിം ്ൊക്കലുിം (െിങ്ങൾക്ക് 
െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു.) അനതാനക്ക അധര്മ്മമാകുെു. ഇെ ്
സ്തയെി്ഷധികള് െിങ്ങളുനട മതനത്ത ്െരിടുെ 
കാരയത്തിൽ െിരാരനപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൊൽ അരനര െിങ്ങൾ 
്പടി്ക്കണ്ടതില്ല. എനെ െിങ്ങൾ ്പടിക്കുക. ഇെ ്ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് 
െിങ്ങളുനട മതിം പൂരത്്തിയാക്കി തെിരിക്കുെു. എനെ അെുശ്രഹിം െിങ്ങൾക്ക് 
ഞാൻ െിറ്രറ്റിത്തരികയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. മതമായി ഇസ്ാമിനെ 
ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിനപ്പട്ട ്തെിരിക്കുെു. രല്ലരെുിം പട്ടിണി കാരണിം 
(െിഷിദ്ധമായത്) തിെുരാൻ  െിര്ൈന്ധിതൊകുെ പേിം 
അരൻ അധരമ്്മത്തി്ലക്ക്  ായര്ുള്ളരെനല്ലങ്കിൽ തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു 
ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം കരുണ കാണിക്കുെരെുമാകുെു. 
 

 ഈ രാകയത്തിനല ഈ ഭാരിം ഒെ ്ശ്രദ്ധിക്കൂ, "ഇെ് ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് 
െിങ്ങളുനട മതിം പൂർത്തിയാക്കി തെിരിക്കുെു. എനെ അെുശ്രഹിം 
െിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ െിറ്രറ്റിത്തരികയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. മതമായി 
ഇസ്ാമിനെ ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിനപ്പട്ട ്തെിരിക്കുെു."  
 

െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെത ്്പാനല ഇരിനട പറയുെുണ്്ട "ഇെ ്ഇസ്ാിം 
പൂർത്തിയായിരിക്കുെു" എെ.് എൊൽ ഇരിനട ഒരു ശ്പര്െമുണ്്ട. ഇൊണ ്
ഇസ്ാിം പൂർത്തിയായനതങ്കിൽ അത് അരസ്ാെിം ര്രണ്ട ഭാരമ്ല്ല. 
അനതങ്ങനെ അഞ്ചാിം അധയായത്തിനല മൂൊിം രാകയമായി രെു? ഈ 
രാകയത്തിെ് ്രഷിം 150്ലനറ അധയായങ്ങൾ തനെയുണ്ട.് ഇത് ഖുർആെിനെ 
അരസ്ാെിം രയ്ക്കുെതിെ് പകരിം ആദയിം നകാണ്ടു രച്ച, പിെീട് ആനരങ്കിലുിം 
് ർത്തനതാ മാറ്റിയനതാ ആ്ണാ? അതു്പാനല തനെ കുനറ ആഹാരങ്ങൾ 
െി്രാധിക്കുെതുിം ഇസ്ാമിനെ പൂർത്തിയാക്കുെതുിം തമ്മിൽ എന്താണ ്
ൈന്ധിം? പല കാരയങ്ങളുിം െഷ്ടനപ്പട്ടു്പായ ഒരു കാലി പുസ്്തകമാണ ്
ഖുർആൻ. മുസ്ിമുകൾ ഇെ് അെുഷ്ഠിക്കുെ 90% ആ ാരങ്ങളുിം ഖുർആെിൽ 
ഇല്ലാത്തതാണ.് ഉദാഹരണത്തിെ ്തട്ടിനക്കാണ്ടു ്പാകുെതിെുിം 
ദലിംരികമായി പീഡിപ്പിക്കുെതിെുമുള്ള രിേ ഖുർആെിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുിം 
അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു്പാനലതനെ സ്വരർഗ്ഗാെുരാരികൾക്കുള്ള (gay 

aur lesbians) രിേ മുഹമ്മദിനെ സ്മയത്ത ്ന യ്തിരുെതുിം ഇ്പ്പാൾ 
മുസ്ീമുകൾ ന യ്യുെതുിം തമ്മിൽ രലിയ രയതയാസ്മുണ്ട.് ഖുർആൻ 4:15-16, 
രായിക്കുകയാനണങ്കിൽ െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുെത് 
സ്വരർരാെുരാരികൾക്ക് മുഹമ്മദ ്നകാടുക്കാൻ പറഞ്ഞ രിേ മരണമാണ.് 
എൊൽ അള്ളാഹു അതിെ് നകാടുക്കുെ രിേ (ഖുർആൻ 4:15-16) ഇതാണ.് 
അരർ രണ്ടുിം സ്്ശ്തീകളാനണങ്കിൽ മരണിം രനര അരനര തുറങ്കിൽ 
അടയ്ക്കണിം. അ്തസ്മയിം അരർ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ആനണങ്കിൽ, അരർ 
അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുിം രനര അരനര അപമാെിക്കാൻ ആണ ്പറയുെത.് 
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മുസ്ിിംകൾ ഇെ ്ന യ്യാത്ത ധാരാളിം കാരയങ്ങളുിം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുെുണ്ട്. 
ഉദാഹരണത്തിെ് ഖുർആൻ 11:114ൽ അഞ്്ച ്െരിം അല്ല മൂെു്െരിം 
െിസ്്കരിക്കാൻ ആണ ്ഖുർആൻ പറയുെത.്  
 
Quran 11:114: 

And do demonstrate the ordinary prayers at the two ends of the day and at the 

arrival of the night. 

 

ഖുർആൻ 11:114: 
പകലിനെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലുിം, രാശ്തിയിനല ആദയയാമങ്ങളിലുിം െീ െമസ്്കാരിം 
മുറ്പാനല െിര്രഹിക്കുക. തീര്ച്ചയായുിം സ്ൽകർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കരമ്്മങ്ങനള 
െീക്കികളയുെതാണ്.  ിന്തിച്ചു ശ്രഹിക്കുെരരക്്ക ്ഒരു ഉല്്ൈാധെമാണത.് 
 
ഖുർആെിൽ സ്ക്കാത്ത ്എന്താനണെ് രിരരിക്കുെില്ല. മുസ്ല്ിിംകൾ 
്ജാലിന യ്ത് സ്മ്പാദിക്കുെനതാ, യഹൂദരുനടയുിം ശ്കിസ്്തയാെികളുനടയുിം 
ദകയിൽെിെ് നകാള്ളയടിക്കുെനതാ ആയിട്ടുള്ള ധെത്തിൽ െിെ് ഒരു 
രിഹിതിം നകാടുക്കുെതിനെയാണ് സ്ക്കാത്ത ്എെ ്പറയുെത.്  
 
മുഹമ്മദ ്ഈ ്മാഷണ രസ്്തുക്കളിൽ െിെ് തെിക്ക് എശ്ത നഷയർ 
ലഭിക്കണനമെ് രയക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. നകാള്ളമുതലിനെ 50% 
അല്ലാഹുരിെുിം മുഹമ്മദിെുിം ഉള്ളതാണ.് ൈാക്കിരരുെത ്തനെ കൂനട യുദ്ധിം 
ന യ്ത മുസ്ിമുകൾക്ക് (നകാള്ളക്കാർക്ക)് ലഭിക്കുെതാണ.് ഇനതല്ലാിം ്പാനല 
തനെ താനഴ പറയാൻ ്പാകുെ കാരയങ്ങൾ ഒെുിം ഖുർആെിൽ പറയുെതല്ല.  
 

1. എങ്ങനെ ഹജ്ജ ്ന യ്യണിം? 
2. എങ്ങനെ ശ്പാർത്ഥിക്കണിം? 
3. ദുആ (Ablution {രൃത്തിയാക്കൽ}) എങ്ങനെ ന യ്യണിം? 
4. എങ്ങനെ ്ൊമ്പ് എടുക്കണിം? 
5. എെ് ്ൊമ്പ ്തുടങ്ങണിം? 
6. എെ് ്ൊമ്പ ്അരസ്ാെിപ്പിക്കണിം? 
7. എശ്ത സ്കാത്ത ്നകാടുക്കണിം? (മുഹമ്മദിനെ രാജയത്തിെു്രണ്ടി) 

 
ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ അള്ളാഹു െി്രാധിച്ചു എെ ്പറയുെ രാകയങ്ങൾ 
ഏനതല്ലാമാണ?് ആ രാകയങ്ങൾ ഏനതല്ലാമാനണെ് അറിയിനല്ലങ്കിൽ 
ഖുർആെിൽ ഏനതല്ലാിം ആണ ്പാലി്ക്കണ്ടനതെുിം ഏനതല്ലാമാണ് 
പാലി്ക്കണ്ടതില്ലാത്തനതെുിം എങ്ങനെ മെസ്സിലാക്കുിം? അതാണ ്ഈ 
കൺഫയൂഷൻനെയുിം നതറ്റിദ്ധാരണയുനടയുിം മനറ്റാരു കാരണിം.  
 
ഖുർആൻ 8:41ൽ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ െിെുള്ള നകാള്ളമുതൽ 
രീതിച്ചു നകാടു്ക്കണ്ടത് എെ് പറയുെുണ്ട.്  
 
Qur’an 8:41: 
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And know that whatever ye take as spoils of war (the goods stolen from the kafir – 

the non-believers), the fifth thereof is for Allah, and for the messenger and left for the 

poor men and orphans (of those who died by killing and fighting for Muhammad) and 

the needy. 

 

ഖുർആൻ 8:41: 
െിങ്ങൾ (യുദ്ധത്തിൽ) ്െടിനയടുത്ത ഏനതാരു രസ്്തുരിൽ െിെുിം അതിനെ 
അഞ്ചിനലാെ് അല്ലാഹുരിെുിം റസ്ൂലിെുിം (റസ്ൂലിനെ) അടുത്ത 
ൈന്ധുക്കള്ക്കുിം അൊഥകളക്്കുിം പാരനപ്പട്ടരരക്്കുിം രഴി്പാക്കെമ്ാരക്്കുിം 
ഉള്ളതാനണെ ്െിങ്ങൾ മെസ്സിലാക്കുരിെ്. അല്ലാഹുരിലുിം 
സ്തയാസ്തയരി്ര െത്തിനെ ദിരസ്ത്തിൽ അഥരാ ആ രണ്ടു സ്ിംഘങ്ങൾ 
ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിരസ്ത്തിൽ െമ്മുനട ദാസ്നെ ്മൽ ൊിം അരതരിപ്പിച്ചതിലുിം 
െിങ്ങൾ രിരവസ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ. അല്ലാഹു ഏനതാരു കാരയത്തിെുിം 
കഴിരുള്ളരൊകുെു. 
 
പിെീട് മുഹമ്മദ ്ഒരു  ുരെ അടിരസ്്ശ്തിം ്മാഷ്ടിച്ചു എെ് മുസ്ിിംകൾ 
ആ്രാപിക്കുെതിനെക്കുറിച്ച് െമുക്ക് കാണാിം. 
 
Qur’an 3:161 (Usama Dakdok translation): 

 
And it was not to a prophet to cheat (in dividing the spoils), and whoever cheats will 

bring what he cheated (dishonestly gained) on the day of the resurrection. Then 

every soul will be paid what it has earned, and they will not be dealt with unjustly. 

 
ഖുർആൻ 3:161: 
ഒരു ശ്പരാ കെുിം രല്ലതുിം രഞ്ചിനച്ചടുക്കുക എെത ്ഉണ്ടാകാരുെതല്ല. 
രല്ലരെുിം രഞ്ചിനച്ചടുത്താൽ താൻ രഞ്ചിനച്ചടുത്ത സ്ാധെരുമായി 
ഉയിര്നത്തഴു്െലപ്ിനെ ൊളിൽ അരൻ രരുെതാണ്. അെന്തരിം ഓ്രാ 
രയക്തിക്കുിം താൻ സ്മ്പാദിച്ചുനരച്ചതിനെ ഫലിം പൂരണ്്ണമായി െല്കനപ്പടുിം. 
അര്രാട് ഒരു അെീതിയുിം കാണിക്കനപ്പടുെതല്ല. 
 
Tafsir Al-Jalalayn, sura Al-Imran, elaborates on this verse of Qur'an 3:161: 

When Muslims started dividing the booty, some red velvet cloth went missing on the 

Day of Badr, and some Muslims began to say, possibly the Prophet hid it for himself. 

The following was revealed “you should know, it is not for a prophet to steal.” 

 

ൈദർ ദിരസ്ിം മുസ്ിമുകൾ നകാള്ളമുതൽ പങ്കിട്ടു നകാണ്ടിരുെ്പ്പാൾ ഒരു 
 ുരെ നരൽനരറ്റ് തുണി കാണ്മാെില്ല ആയിരുെു. അ്പ്പാൾ  ില മുസ്ിിംകൾ 
അത് ശ്പരാ കൻ എടുത്തു ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ ്എെ് ആ്രാപിച്ചു. 
അ്പ്പാഴാണ ്ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് (ഖുർആൻ 3:161) അള്ളാഹു ഇറക്കിയത്. 
"You should know it is not for a prophet to steal".  
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്യരുരിനെ അ്പ്പാസ്്തലന്മാർ ്യരു തുണി ്മാഷ്ടിച്ചു എെ് 
ആ്രാപിക്കുെതിനെ കുറിച്ച് ഒെ ്ആ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്കി്യ! അത് 
അസ്ിംഭരയമാണ് എെ് െമുക്കറിയാിം. ഇത് നകാള്ളക്കാരുനട സ്വഭാരമാണ,് 
അല്ലാനത ഒരു ദദര പുരുഷനെ അല്ല. അ്തസ്മയിം ഈ രാകയിം മുഹമ്മദ് 
ആരാനണെുിം മുഹമ്മദിനെ കൂനടയുള്ളരർ ആരാനണെ് െമുക്ക് 
രയക്തമാക്കിത്തരുെു.  
 
ഖുർആനെ ്പാനല ്ശ്രഷഠ്മായത് എനന്തങ്കിലുിം ഒെ ്നകാണ്ടുരരാൻ 
മെുഷയ്രാടുിം ജിെുക്ളാടുിം അള്ളാഹു നരല്ലുരിളിക്കുെു.  
 
Qur’an 17:88: 

Say (Muhammad) If the humans and the jinns get together to produce the same as 

this Qur'an, they cannot produce the like thereof, even if they both work in it 

together. 

 
ഖുർആൻ 17:88: 
(െൈി്യ,) പറയുക: ഈ ഖുർആൻ ്പാനലാെ ്നകാണ്്ട രരുെതിൊയി 
മെുഷയരുിം ജിെുകളുിം ഒെിച്ചു് രെ്ാലുിം തീര്ച്ചയായുിം അതു്പാനലാെ ്
അരർ നകാണ്ട ്രരികയില്ല. അരരിൽ  ിലർ  ിലരക്്ക് പിന്തുണ 
െല്കുെതായാൽ ്പാലുിം. 
 

 ഈ നരല്ലുരിളി രളനര രയക്തമാണ്. മെുഷയർ്ക്കാ ജിെുകൾനക്കാ 
ഖുർആനെ ്പാനല ്ശ്രഷ്ഠമായ ഒെ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. 

 അതായത ്ഖുർആനെകാളുിം ്ശ്രഷ്ഠമായത ്എനന്തങ്കിലുിം െമ്മൾ 
കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഈ നരല്ലുരിളിയിൽ പരാജയനപ്പടുിം. 
 

ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ (The Book of 'Ol-It'qan Fee 'Olum Al-Qur'an, 

Vol. 1, p. 137), മുഹമ്മദിനെ സ്ഹയാശ്തികെുിം മുഹമ്മദിെ് ്രഷിം രെ ൊല് 
ഖലീഫമാരിൽ ഒരാളുമായ ഉമർ പറയുെു.  

 
Reported by Annas, 

'Umar bin Al-Khattab said: “My almighty agreed with me in three things:  

 

(First), I said, 'Oh Allah's Apostle, I wish if [you would] take as your place of worship 

the place where Abraham did [have his] place to pray. It so came, the Divine 
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Inspiration: (p. 137) (Qur'an 2:125) and take you (Muslims) the place of Abraham as 

a place of prayer.'  

 

(Second), and I said, to the prophet of Allah, 'Good and bad ones talk to your wives, 

therefore order them to veil themselves!' So Allah sent down the concerning the 

veiling of the women (Qur’an 24:31).  

 

(Third), the wives of the Prophet made a coalition against the Prophet, and I said to 

them, 'Maybe if his, the lord of the Prophet, divorced you, (all the wives) and 

exchange you with better wives than you.' So the verse revealed (Qur’an 66:5) the 

same as I had said it.” 

 
ഇ്ത കഥ െിങ്ങൾക്ക് Sahih Al-Bukhari (Book 8, Hadith 395) കാണാരുെതാണ.് 

1. അല്ലാഹുരിനെ നരല്ലുരിളി ഇരിനട നപാളിഞ്ഞു. ഉമർ പറഞ്ഞ കാരയിം 
്കാപ്പിയടിച്ച ്ആയത്ത് ഇറക്കിയ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് 
മെുഷയർ്ക്കാ ജിെുകൾ്ക്കാ ഖുർആനെകാളുിം ്ശ്രഷ്ഠമായനതാെ് 
ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എെ ്നരല്ലുരിളിക്കുെത?് 

2. ഉമറിൽ െിെ് തനെ അല്ലാഹു മൂെു ശ്പാരരയിം ്കാപ്പിയടിച്ച് ഇതു്പാനല 
ആയത ്ഉണ്ടാക്കി എെ് ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് തനെ രയക്തമാണ്. ഇെി 
ആരിൽ െിനൊനക്ക ഇതു്പാനല അള്ളാഹു ്കാപ്പിയടിച്ച് ആയത് 
ഉണ്ടാക്കി എെ് ആർക്കറിയാിം? 

3. ഉമർ പറഞ്ഞു: “So the verse (66:5) was revealed the same as I had said it.” 

4. ഇരിനട അള്ളാഹുരുിം ഇല്ല നരളിപാടുകളുിം ഇല്ല എെ ്രളനര 
രയക്തമാണ്. ഇരിനട മുഹമ്മദി്ൊട് സ്ിംസ്ാരിച്ചത് ഉമറാണ്. ഉമർ 
പറഞ്ഞത ്മുഹമ്മദ് ്കട്ടു, ഇഷ്ടനപ്പട്ടു, അത് അിംരീകരിച്ചു. ഇരിനട 
അള്ളാഹു എ്പ്പാഴനത്തയുിം ്പാനല മുഹമ്മദിനെ ദകയിനല 
പാരയുമായി. 
 

ഒരു മെുഷയൊയ ഉമർ എങ്ങനെ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കി എെുിം അത് അള്ളാഹു 
എങ്ങനെ ്കാപ്പി അടിച്ചു എെുിം െമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജിെുകളുനട കാരയ്മാ? 
ഈ രാകയിം മെുഷയ്രാടുിം ജിെുക്ളാടുമുള്ള നരല്ലുരിളി ആയിരുെ്ല്ലാ. ഇെി 
ജിെുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആൻ എനന്തങ്കിലുിം ഉ്ണ്ടാ? 
 
Salman Rashid യുനട "The Satanic Verses" എെ പുസ്ത്കനത്ത പറ്റി െിങ്ങൾ 
്കട്ടിട്ടുണ്ടാരുിം. അതുനകാണ്്ട ഖുർആെിനല സ്ാത്താൻ െൽകിയ രാകയങ്ങനള 
കുറിച്ച് െിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുിം. എന്താണ ്സ്ാത്താെിക ്രാകയങ്ങൾ? 
ഖുർആെി 22:52ൽ ആണ ്സ്ാത്താെിക് രാകയങ്ങൾ കുറിച്ച് രിരരിക്കുെത.്  
 
Quran 22:52: 

We send not before you (Muhammad) any messenger or prophet but that when he 

recited, Satan cast scripture into his recitation (what is not from the Qur’an). 

However, Allah abrogates. Whatever Satan had cast, then Allah will fix his 

revelations. And Allah is Knower, and Wise. 
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ഖുർആൻ 22:52: 
െിെക്ക് മുമ്പ ്ഏനതാരു ദൂതനെയുിം ശ്പരാ കനെയുിം ൊിം അയച്ചിട്ട്, അ്േഹിം 
ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ സ്മയത്ത് ആ ഓതി്കൾപ്പിക്കുെ കാരയത്തിൽ പിരാ ് 
(തനെ ദുര്് ൈാധെിം) ന ലുത്തിരിടാതിരുെിട്ടില്ല. എൊൽ പിരാ  ്
ന ലുത്തിരിടുെത് അല്ലാഹു മായച്്ചുകളയുകയുിം, എെിട്ട് അല്ലാഹു തനെ 
ര െങ്ങനള ശ്പൈലമാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം 
യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
ഈ കഥ എന്താനണെ് അറിയാൻ ഈ രാകയത്തിനെ (ഖുർആൻ 22:52) 
രയാഖയാെിം െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. In Ibn Kathir, Printing 1999, Vol. 5, p. 441: 

 
(Ibn Kathir) Said: “Many of the commentators mention the story of (Al Qaraniq) the 

three daughter of Allah, and it became known, to the point that many of Muslims who 

went to Ethiopia came back for they thought the pagans converted to Islam and that 

story, from Ibn Hatem narrated from Ibn Younis from Ibn Habib told from the apostle 

of Allah that when he recited the chapter of Al Najem in Mecca, he, the Satan, cast 

into his mouth, ‘Have you considered the goddesses (Al-Lat and Al-'Uza, and Manat, 

the third one? {Qur’an 53:19-20}), for sure their intercession is to hope for,’ and then 

the prophet bowed down, and the pagans bowed with him.” 

 

ഞാൻ ഈ കഥയുനട കൂടുതൽ ഡീദറ്റൽ്ലക്ക് ്പാകുെില്ല. ഇത് െിങ്ങൾക്ക് 
ഏരർക്കുിം അറിയാരുെതാണ.് എൊൽ ഇതിനെ ഒരു  ുരുക്കിം രിരരണിം 
ഞാെിരിനട െൽകാിം.  

1. ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് സ്ാത്താൻ (ജിെുകളിൽ നപട്ടരൻ) 
ഖുർആെിനല  ിലഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

2. അള്ളാഹു തനെ ഇരിനട സ്മ്മതിക്കുെുണ്ട ്സ്ാത്താൻ ഖുർആെിൽ 
് ർത്ത് കാരയങ്ങനള അരൻ എടുത്തു കളയുിം എെ്. അതുനകാണ്്ട 
മുസ്ീമുകൾക്ക ്അരർ ഈ കഥ അിംരീകരിക്കുെില്ല എെ ്പറയാൻ 
പറ്റില്ല. അരർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിെർത്ഥിം ഖുർആെിനല ഈ 
രാകയിം കള്ളമാനണൊണ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഖുർആൻ 
രിരവാസ്്യാരയമല്ല. 

3. മുഹമ്മദ ്ഈ സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ ഉരുരിടുെത് രഴി  ില കാരയങ്ങൾ 
ഇരിനട രയക്തമാണ്. 



146 | P a g e  
 

 
a ) സ്ാത്താനെ ഖുർആെുിം അല്ലാഹുരിനെ ഖുർആെുിം തമ്മിൽ 
കവാളിറ്റിയിൽ രലിയ രയതയാസ്നമാെുമില്ല. 
 

b) അത് സ്ാത്താെിൽ െിെ് രെത് ആയിട്ടുിം മുഹമ്മദിെ് അതിനെ 
രയതയാസ്ിം മെസ്സിലായില്ല.  
 

c ) ഇത് അറൈിയിൽ രളനര രയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. 
 

d) ഇതിെർത്ഥിം ജിൻൊയ സ്ാത്താൻ ഒരു ഖുർആൻ 
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്്ട. എൊൽ മുഹമ്മദിെ് അത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത ്
ആയിട്ടാണ ്്താെിയത്. മുഹമ്മദിെ് ആ രയതയാസ്ിം 
മെസ്സിലായിനല്ലങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുെത ്
്പാനല തനെ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ാത്താെുിം കഴിയുിം 
എെ്ല്ല. 
 

e ) അള്ളാഹു ഒരു ഖുർആൻ ഉണ്ടാകാൻ െമ്മനള നരല്ലുരിളിച്ച്പ്പാൾ, 
ഇതു്പാനലാരു ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാൊണ ്പറഞ്ഞത്. ഇെി 
ഞാൊണ് അല്ലാഹുരിനെ ഈ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാെുള്ള 
നരല്ലുരിളി ഏനറ്റടുത്ത ്എെിരിക്കനട്ട. ഞാൻ ഖുർആൻ 
ഉണ്ടാക്കിയതിെു ്രഷിം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആെുിം സ്ാത്താൻ 
ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആെുിം ഏനതെ ്രിധിക്കാൻ ഒരു ്ജാലി 
മുഹമ്മദിെ് നകാടുത്താൽ അതിൽ ഏതാണ ്ഞാൻ 
ഉണ്ടാക്കിയനതെുിം ഏതാണ ്സ്ാത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയനതെുിം 
തിരിച്ചറിയാൻ മുഹമ്മദിെ് കഴിയുനമെ് എെിക്ക് ്താെുെില്ല. 
അതാണ ്െമ്മൾ ഇരിനട കണ്ടത്.  
 

f ) അള്ളാഹു പറയുെത് ഏത,് സ്ാത്താൻ പറയുെത് ഏത,് എെ ്
തിരിച്ചറിയാെുള്ള കഴിര ്മുഹമ്മദിെില്ല.  
 

g ) മെുഷയ്രാടുിം ജിെുക്ളാടുിം ഉള്ള ഈ നരല്ലുരിളി തനെ 
ഖുർആനെ സ്ൃഷ്ടാരിനെ ൈലഹീെതയാണ് കാണിക്കുെത.് അത് 
ആരായിരുൊലുിം. കാരണിം െമുക്ക് തുലയ്ൊ, െമ്മനളക്കാൾ 
മിടുക്കനൊ ആയിട്ടുള്ള ഒരാനള മാശ്ത്മ െമ്മൾ 
നരല്ലുരിളിക്കുകയുള്ളു.  
 

ഉമറുിം സ്ാത്താെുിം ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കി എെ ്നതളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇരിനട 
ഒരു ശ്പര്െമുണ്്ട. ആ ശ്പര്െിം െമുക്ക് അല്ല, അല്ലാഹുരിൊണ്. സ്ാത്താൻ ഇട്ട് 
രാകയങ്ങൾക്ക് ്രഷിം െമ്മൾ കാണുെത ്ഇതാണ.്  
 
Qur’an 22:53: 
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That He, Allah, will make what Satan has cast a trial for those in whose hearts is a 

sickness and those whose hearts are harsh, for these, the unjust ones, are far from 

accepting the truth. 

 
ഖുർആൻ 22:53: 
ആ പിരാ  ്കുത്തിനച്ചലുത്തുെ കാരയനത്ത ഹൃദയങ്ങളിൽ ്രാരമുള്ളരര്ക്കുിം, 
ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു്പായരര്ക്കുിം ഒരു 
പരീേണമാക്കിത്തീര്ക്കുരാൻ ്രണ്ടിയനശ്ത അത്. തീര്ച്ചയായുിം അശ്കമികൾ 
(സ്തയത്തിൻ െിെ്) രിദൂരമായ കേിമാത്സ്രയത്തിലാകുെു. 
 
ഈ രാകയിം മുസ്്ലിിംകൾക്ക് ധാരാളിം ശ്പര്െിം സ്ൃഷ്ടിക്കുിം.  

1. സ്ാത്താൻ  ീത്ത അല്ല മറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുെത ്അെുസ്രിക്കുെ ഒരു 
്ജാലിക്കാരെുിം അല്ലാഹുരിനെ ഉപകരണരുമാണ.് 
 

2. അമ്പത്തിരണ്ടാിം രാകയത്തിൽ ഈ സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ എടുത്തു 
കളയുിം എെു പറഞ്ഞ അല്ലാഹു, പിെീട് പറയുെു ആ രാകയങ്ങൾ 
രഴിപിഴച്ചരനര രഴിനതറ്റിക്കാൻ (പരീേിക്കുരാൻ) ഉപ്യാരിക്കുനമെ്. 
ഇതിെർത്ഥിം അല്ലാഹു അനതാെുിം എടുത്ത് മാറിയിട്ടില്ല എെ്ല്ല? ഇെി 
അത് എടുത്തുമാറ്റിയാൽ മ്റ്റ രാകയത്തിൽ പറഞ്ഞതു്പാനല 
അള്ളാഹു എന്ത് രച്ച് രഴിപിഴച്ചരനര പരീേിക്കുിം? 
 

3. സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ മുഹമ്മദ് പറയുകയുിം മറ്റ് ്പരെുകൾ 
(രിശ്രഹാരാധകരുിം ൈഹുദദര രിരവാസ്ികളുിം ആയിട്ടുള്ളരർ) അത് 
ഇഷ്ടനപ്പടുകയുിം ന യ്നതങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പരീേണത്തിെുള്ള 
ഒരു രാകയിം ആകുിം? ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് ്പരെുകൾ ആദയ്മതനെ 
രഴിപിഴച്ചരരുിം ൈഹുദദരാരാധകരുിം ആണ.് പിനെ അരനര രീണ്ടുിം 
രഴി രഴിപിഴപ്പി്ക്കണ്ട ആരരയിം എന്താണ?് 
 

4. ഈ രാകയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ്പരെുകനള ൈാധിക്കുെത.് ഇത് 
ഖുർആെിലുള്ള രാകയമാണ.് ഇത് രായിക്കുെതുിം അിംരീകരിക്കുെതുിം 
മുസ്ിിംകൾ മാശ്തമാണ്.  
 

5. ഈ സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ രായിൽ െിെ് രീഴാൻ 
എന്തിൊണ് അല്ലാഹു അെുരദിച്ചത്? 
 

6. അല്ലാഹുരിെ് ഭാരിയിൽ െടക്കാൻ ്പാകുെതിനെക്കുറിച്ച ്
എല്ലാമറിയാിം എങ്കിൽ, എന്തുനകാണ്്ട ഇങ്ങനെ ഒരു നതറ്റ ്സ്ിംഭരിച്ചു? 
 

7. ്െർരഴിക്ക് െടത്താൻ ്രണ്ടി അയ  ്രൻ തനെ നതറ്റാണ ്
പഠിപ്പിക്കുെനതങ്കിൽ ഈ രഴികാട്ടലിനെ അർത്ഥനമന്താണ്? അള്ളാഹു, 
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രഴിപിഴച്ചരർ എെ് രിളിക്കുെരരുനട ഇടയിൽ കലഹിം സ്ൃഷ്ടിക്കാൻ 
ആണ ്ഇങ്ങനെ ന യ്തത് എെ ്രയക്തമായി പറയുെുണ്ട്. അ്പ്പാൾ 
ഇസ്ാമിനെ ഉ്േരിം അെീതി മാറ്റി െീതി നകാണ്ടുരരുക എെ്ല്ല? 
 

െമുക്ക് അടുത്തതി്ലക്ക് കടക്കാിം. എൊൽ ഈ കഥയിൽ ഒരു ശ്പര്െിം 
കൂടിയുണ്ട്. ഇതി്ലക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുിം ്താറുിം കാരയങ്ങൾ കൂടുതൽ 
രൃത്തിനകട്ടതായിനക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുരൻ ഒരു കള്ളിം പറഞ്ഞാൽ ആ 
കള്ളിം മറക്കാൻ ആയിരിം കള്ളങ്ങൾ പറ്യണ്ടിരരുിം. ഖുർആൻ 15:52ൽ 
അല്ലാഹു എന്താണ ്പറയുെത ്എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം.  

                                                      
Quran 15:52: 

From my slaves (The Muslims), over them you (Satan) have no authority, except the 

lost one who follows you, Satan. 

 
ഖുർആൻ 15:52: 
തീര്ച്ചയായുിം എനെ ദാസ്െ്മാരുനട ്മൽ െിെക്ക് യാനതാരു ആധിപതയരുമില്ല. 
െിനെ പിൻപറ്റിയ ദുർമാർരികളുനട ്മലല്ലാനത. 
 

1. അ്പ്പാൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാരയങ്ങൾ എങ്കിൽ സ്ാത്താെ് മുഹമ്മദിനെ 
്മൽ അധികാരിം ലഭിച്ചതുിം, സ്ാത്താെിക രാകയങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ 
രായിലിട്ടു നകാടുത്തതിനെയുിം അർത്ഥിം എന്താണ?് See this excerpt from 

Sahih Al-Al-Bukhari, Book 71, Hadith 658: 'Aisha said: “There is a man called 

Labid bin Al A'sam from the tribe of Bani Zaraiq, who worked magic on Allah's 

Apostle to the point the messenger was imagining that he had done things 

that he had not really done. ...” 

 

2. സ്ാത്താനെ  ീത്ത രയക്തികളുനട ്മൽ മാശ്ത്മ അധികാരമുള്ളൂ 
എങ്കിൽ എന്തിൊണ ്മുഹമ്മദിനെ ്മൽ ദുർമശ്ന്തരാദിം െടത്തി എെുിം, 
മുഹമ്മദിനെ െിയശ്ന്തിച്ചു എെുിം മുസ്്ലിിംകൾ പറയുെത്. അ്പ്പാൾ 
മുഹമ്മദ ് ീത്ത രയക്തി ആനണൊ്ണാ? 
 

എശ്ത ്മാരമായിരുെു മുഹമ്മദിനെ സ്ഥിതി 
 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ െിങ്ങൾക്ക് രയക്തമായി 
കാണാിം.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 73, Hadith 89:'Aisha revealed that:  

“The Prophet continued for an undefined period, fantasizing that he had slept (had 

sexual relations) with his wives. However, indeed he did not. ...” 
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ശ്പരാ കൻ കുനറ ്െര്ത്തക്ക് രിശ്ഭാന്തിയിൽ ആയിരിക്കുകയുിം തനെ 
ഭാരയമാരുമായി ദലിംരികൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുകയുിം ന യ്തു എെ ്കരുതി. 
എൊൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെനയാെുിം സ്ിംഭരിച്ചിരുെില്ല. 
 
മുസ്ിമുകൾ ഇെി പറയുെതിെ് എങ്ങനെയാണ ്ഉത്തരിം തരിക? 
 

1. യാഥാർഥയനമന്ത ്സ്ാങ്കല്പികിം എന്ത് എെ ്തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രിധിം 
മായാ്ലാകത്ത ്ആയിരുെു മുഹമ്മദ്. അരൻ ഈ സ്മയിം ഉറക്കത്തിൽ 
്പാലുിം ആയിരുെില്ല. 
 

2. തനെ 13 ഭാരയമാരുമായി ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പടുെത് 
സ്തയമാ്ണാ മിഥയയാ്ണാ എെ ്തിരിച്ചറിയാെുള്ള കഴിര ്്പാലുിം 
മുഹമ്മദിെ് െഷ്ടനപ്പട്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ജിശ്ൈീൽ എെ ഒരു 
മാലാഖനയ കണ്ടു എെ് പറയുെത ്എങ്ങനെ രിരവസ്ിക്കുിം. അത് 
മുഹമ്മദിനെ ഭാരെയിൽ ഉണ്ടായതായി കൂനട? അതുിം മുഹമ്മദിനെ ഒരു 
സ്ങ്കല്പിം ആയിക്കൂനട? 
 

3. ഈ മെുഷയനെ ശ്പര്െനമന്താണ?് ഈ ്ലാകത്തിൽ എനന്തല്ലാിം 
തിന്മയു്ണ്ടാ അനതല്ലാിം ഇയാൾ ന യ്തിട്ടുണ്്ട, അനല്ലങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് 
അത് സ്ിംഭരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദുർമശ്ന്തരാദിം, കുട്ടികനള ദലിംരികമായി 
ഉപ്യാരിക്കുെത്, മകനെ ഭാരയനയ കലയാണിം കഴിക്കുെത,് രിഷിം 
കഴിച്ച ്മരിക്കുെത്, പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് തീരില്ല. 
 

ഇസ്ാമി്ലക്ക് ഓടിനച്ചാെ ്്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ െമ്മക്ക് അരിനട കാണാൻ 
കഴിയുെത ്ൈഹുദദരാരാധകനരയുിം, രിശ്രഹാരാധകനരയുിം, ആശ്കമിക്കാൻ 
ഇഷ്ടനപ്പടുെ മുസ്്ലിമുകനളയാണ്. എൊൽ സ്തയിം ഇതാണ് 
രിശ്രഹാരാധെയുിം ൈഹുദദരാരാധെയുിം അെുകൂലിക്കുെ ഒരു മതമാണ ്
ഇസ്ാിം.  
 
എന്താണ ്കഅൈാ? 
 
(മുസ്ീമുകൾ ഹജ്ജിെ് ്പാകു്മ്പാൾ മക്കയിൽ രലിംരയ്ക്കുെ കറുത്ത 
 തുരിം) 
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കഅൈാ ഒരു ശ്കിസ്്തയൻ പള്ളിയായിരുെു! കഅൈായിൽ ്യരുരിനെയുിം 
അമ്മയായ മറിയത്തിനെയുിം ഒരു രൂപിം ഉണ്ടായിരുെു എെ ്പല 
പുസ്്തകങ്ങളിലുിം പറയുെുണ്ട.് 
 
Akhbar Mecca by Al-Azraqi, Printing 2004, Vol. 1, p. 205. Al-Ma'gazi by Al-Waqidy, 

Printing 1989, Vol. 1, p. 833: 

 
“When the prophet entered the Kaaba, he found many pictures; one of them was of 

Mary and one of Abraham, so he put his hand over Abraham's picture and said wipe 

all save this one (meaning Abraham).” 

 

ശ്പരാ കൻ കഅൈയുനട ഉള്ളിൽ കടെ്പ്പാൾ അരൻ ധാരാളിം  ിശ്തങ്ങൾ 
കണ്ടു അതിനലാെ് പരിരുദ്ധ കെയകാമറിയത്തിനെ  ിശ്തമായിരുെു. മനറ്റാെ ്
അശ്ൈഹാമിനെ  ിശ്തമായിരുെു. അരൻ അശ്ൈഹാമിനെ  ിശ്തിം മാശ്തിം 
എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് മനറ്റല്ലാിം എടുത്തുകളയാൻ പറഞ്ഞു.  
 
കഅൈയക്്കുള്ളിൽ ്യരുരിനെയുിം പരിരുദ്ധ കെയകാമറിയത്തിനെയുിം 
ശ്പതിമകൾ ഉണ്ടായിരുെു.  
 
Akhbar Mecca by Al-Azraqi, 2004 Printing, Vol. 1, p. 200: 

 
“I have been told by my grandfather, he said we have been told by Dawood Ibn Abd-

Al-Rahman from the son of Gorieej and Suliman bin Mousa Al-Shami 'Ata Bin 

Rabah, I did hear that you witness that the Kaaba used to have the statue of Mary 

and her son Jesus in her lap, and both were covered with beauty things? He said 

yes, the Kaaba use to have six columns and the statue of Mary and Jesus in the top 

of it, He said do you know when it's destroyed, he said by fire in the time of Ibn Al-

Zubir (war between Muslims).” 

 
ഇെി രരുെതിൽ െമ്മൾ കാണുെത് എങ്ങനെയാണ് ൈഹുദദര 
ആരാധകരായിരുെ Khoza'a ്രാശ്തിം ശ്കിസ്്തയാെികനള കീഴടക്കി കഅൈ 
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പിടിനച്ചടുത്തനതെുിം അരിനട രീണ്ടുിം പഴയതു്പാനല രിശ്രഹാരാധെ 
തുടങ്ങിയനതൊണ്.  
ആദയിം കഅൈനയക്കുറിച്ച് മുസ്ിങ്ങൾ എന്താണ ്രിരവസ്ിക്കുെത ്എെ ്
െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. മുസ്ിിംകനള സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം കഅൈ ആദയിം 
െിർമ്മിച്ചത്... 
 

1. മാലാഖമാർ 
2. ആദിം, 'Irshad Al-'Aqel Al-Salem Fe Al-Qur'an Mazayia A, Beirut, 1999, Vol. 1, 

p. 160, : 

                                                                     

 
“Kaaba was built ten times first time by the angels pace of themselves and stories 

mentioned by Imam Al-Nwawi, in the Book of Tahzeb Al-'Asma' Wa A-Lu'gat and 

mentioned too in the Book of AlAzra'qi that it was built before Adam and then Adam 

built it too.” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് കഅൈ പത്ത് ശ്പാരരയിം െിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
ആദയിം അത് മാലാഖമാർ ആദതിെ് മുമ്പ ്െിർമ്മിച്ചു. പിെീട് ആദിം അത് 
െിർമ്മിച്ചു.  
 

3. ്സ്ത്ത ്(ആദതിനെ പുശ്തൻ)  
 

'Euon Al-Ather Fe Funun Al-Ma'gazi Wal-Shama'el Wal-Sear by AlSafi'e, Vol. 1, p. 

77, 1977, Beirut: 

 
“The Kaaba before it was built by Seth son of Adam, it was a tent made of rubies, 

and Adam used to enjoy visiting it, and it was at that time in India.” 

 

കഅൈാ പിെീട് െിർമ്മിച്ചത് ആദത്തിനെ പുശ്തൊയ ്സ്ത്ത് ആയിരുെു. 
അത് റൂൈി കല്ലുകളാൽ െിർമ്മിതമായ ഒരു കൂടാരിം ആയിരുെു. ആദമിെ് 
അരിനട രരുെത് ഇഷ്ടമായിരുെു. ആ സ്മയത്ത ്അത് ഇന്തയയിലായിരുെു. 
 

4. അശ്ൈഹാമുിം ഇസ്മ്്യലുിം Described in a very long hadith; Sahih Al-

Bukhari, Book 55, Hadith 583. 

  
5. രാേസ്ന്മാർ (the Gaints). Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, Vol. 6, 

Book of Ahadith, Beirut Lebanon 1953, p. 464:  
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According to the story of 'A'ah Bin Al-Sa'eb, their roots go back to Jurhum Tribe. 

 
6. Jurhum ്രാശ്തിം (ഇസ്ാമിെു മുമ്പ ്അരർ ശ്കിസ്്തയാെികളായിരുെു.) 

according to the Book of Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih Al-Bukhari, Beirut 

Lebanon, 1953, Vol. 6, p. 548, Book of Maqeb; Sahih Al-Bukhari, Book 40, 

Hadith 556: 

 

The Prophet said, "May Allah be generous to the mother of Ishmael! If she had left 

the water of Zam-Zam spring as it was, or said, ‘If she had not used that spring,’ it 

would have been a flowing stream. Jurhum tribe came and asked her, 'May. We 

settle at your dwelling?' She said, 'Yes. However, you have no right to possess the 

water.' They accepted.” 

 
ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ഇസ്്മാ്യലിനെ അമ്മ്യാട ്അല്ലാഹു കരുണ 
കാണിക്കനട്ട. സ്ിംസ്ിം െീരുറരയിൽ ഉള്ള ജലത്തിനെ അതു്പാനല 
രിട്ടിരുനെങ്കിൽ അനതാരു ്താട ്ആയി ഒഴുകുമായിരുെു. Jurhum ്രാശ്തിം 
രെ് അര്ളാട ്(ഇസ്്മായിലിനെ അമ്മ്യാട്) ് ാദിച്ചു, "ഞങ്ങൾ െിങ്ങൾ 
താമസ്ിക്കുെിടത്ത് തങ്ങിനകാള്ളനട്ട." അരളത ്സ്മ്മതിച്ചു. എൊൽ സ്ിംസ്ിം 
ജലിം ്രഖരിക്കാെുള്ള അെുരാദിം അരർക്ക് അരൾ െൽകിയില്ല. അരർ അത് 
അിംരീകരിച്ചു.  
 

7. Khoza ്രാശ്തിം, Jurhum ്രാശ്തനത്ത മക്കയിൽ െിെ് പുറത്താക്കുകയുിം, 
300 രർഷ്ത്താളിം കഅൈ അരരുനട കയ്യിലുിം അയിരുെു.  
 

Fateh AL-Bari Fe Shareh, Sahih Al-Bukhari, Printing 2,02, Beirut Lebanon, 1953, 

Vol. 10, p. 32:  

 
“Fahera, daughter of Umaro Ibn Al-Hareth Bin Mu'da'd Al-Jurhum, her father was the 

last one of the tribes of Jurhum as a ruler of Kaaba, and there was a war between 

Jurhum and Khoza'a until the war ended with Khoza'a winning and kicked them out 

of Mecca therefore Khoza'a took over the Kaaba for three hundred years.” 

 

"Fahera യുനട പിതാരായിരുെു Jurhum ്രാശ്തത്തിനെയുിം കഅൈയുനടയുിം 
അരസ്ാെനത്ത ഭരണാധികാരി. ആ യുദ്ധത്തിൽ Khoza ്രാശ്തിം 
രിജയിക്കുകയുിം Jurhum ്രാശ്തക്കാനര മക്കയിൽ െിെ് പുറത്താക്കുകയുിം 
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ന യ്തു. അതിെു്രഷിം മുെൂറ ്രർഷ്ത്താളിം കഅൈ അരരുനട കയ്യിൽ 
ആയിരുെു. 
 

8. Qusai, (meaning the son of dogs) {മുഹമ്മദിനെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ} പിെീട് 
Khoza'a ്രാശ്തക്കാനര മക്കയിൽ െിെ് പുറത്താക്കുെു. Book of Fateh Al-

Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, Beirut Lebanon, 1953, Vol. 6, p. 548, Book 

of Maqeb:  

 
“The man, his name was 'Isaf Bin Ba'qa' or Bin 'Umar, and the woman was Na'elah 

Bent Ze'eb or Bent Sahel, they [were] both from Jurhum, and they commited inside 

the Kaaba adultery so Allah turned them both to two statues, so they were placed 

next to the Kaaba, and it was said placed on the Safa & Al-Marwa (two places 

Muslim have to visit in hajj pilgrimage—see Qur’an 2: 158), so Qusai, The Son of 

Dogs, placed them both next to the Kaaba and sacrificed to them (the two statues) 

and forced people to worship them.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം - ഒരു സ്്ശ്തീയുിം പുരുഷെുിം കഅൈയുനട 
ഉള്ളിൽ രച്ച് ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പട്ടത ്നകാണ്്ട അള്ളാഹു അരനര 
രപിച്ച ്രണ്്ട ശ്പതിമകൾ ആക്കി. മുസ്ിിംകൾ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടെത്തിെ് 
്പാകു്മ്പാൾ സ്രർരിക്കുെ Safaയിലുിം Al-Marwaയിലുിം ആയിരുെു അതിനെ 
രച്ചിരുെത്. Qusaiകൾ അതിെ് യാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുിം മറ്റുള്ളരനര 
അതിനെ ആരാധിക്കാൻ െിർൈന്ധിക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 
Qusaiകൾ കഅൈ പിടിനച്ചടുക്കുെതിൽ രിജയിക്കുകയുിം Faherനെ 
പുശ്തന്മാരുനട എല്ലാിം ്രാശ്തനത്തയുിം മക്കയിൽ െിെ് പുറത്താക്കുകയുിം 
ന യ്തു. 
 
Qusaiകൾ (അർത്ഥിം: പട്ടികളുനട പുശ്തൻ) രണ്്ട രിശ്രഹങ്ങൾ കൂടി കഅൈയുനട 
അടുത്ത ആരാധിക്കുരാൻ സ്ഥാപിച്ചു. Sahih Muslim-Beshar'h Al-Nawawi, Vol. 9, 

Book of Hajj, Beirut Lebanon, 2006, p. 401: 

 
“The man, his name was 'Isaf Bin Ba'qa' or Bin 'Umar, and the woman was Na'elah 

Bent Ze'eb or Bent Sahel, they [were] both from Jurhum, and they commited inside 

the Kaaba adultery so Allah turned them both to two statues, so they were placed 

next to the Kaaba, and it was said placed on the Safa & Al-Marwa (two places 

Muslim have to visit in hajj pilgrimage—see Qur’an 2: 158), so Qusai, The Son of 
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Dogs, placed them both next to the Kaaba and sacrificed to them (the two statues) 

and forced people to worship them.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് Jurhum ്രാശ്തത്തിനല ഒരു പുരുഷെുിം സ്്ശ്തീയുിം 
കഅൈയുനട ഉള്ളിൽ രച്ച് രയഭി ാരിം ന യ്തു. അതുനകാണ്്ട അള്ളാഹു 
അരനര രണ്്ട ശ്പതിമകൾ ആക്കി. ആ ശ്പതിമകനള കഅൈയുനട അടുത്ത 
സ്ഥാപിച്ചു. അത ്രച്ചിരുെത് safaയുിം Al-Marwaയുിം എെ് പറയുെ രണ്്ട 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരുെു. (മുസ്ീമുകൾ ഹജ്ജിെ് ്പാകു്മ്പാൾ 
സ്രർരിക്കാെുള്ള 2 തീർത്ഥാടെ സ്ഥലിം). പിെീട ്Qusai കൾ ആ ശ്പതിമകനള 
കഅൈയുനട അടുത്ത ്നരച്ച്, അതിൽ ൈലിയർപ്പിച്ചു. അരിനടയുള്ള 
ആൾക്കാനര ഈ ശ്പതിമകനള ആരാധിക്കാൻ െിർൈന്ധിക്കുകയുിം ന യ്തു.  
 

9. മുഹമ്മദ ്ശ്പരാ കൻ ആക്കുെതിെ് 5 രർഷിം മുമ്പ് Qurish ്രാശ്തിം 
കഅൈനയ രീണ്ടുിം പുതുക്കിപ്പണിതു. Book title Faid Al-'Qader, Printed in 

2000, Egypt, Vol. 1, p. 639: 

 

 
 

The Kaaba was rebuilt when the prophet was thirty five years old. 

 

ശ്പരാ കനെ 35 രയസ്സ് ആയിരിക്കു്മ്പാൾ കഅൈ പുതുക്കിപ്പണിതു. 
(ൊല്പതാിം രയസ്സിലാണ ്മുഹമ്മദ ്ശ്പരാ കൻ ആകുെത)്. 
 

10. പിെീട് ഇസ്ാമിക രർഷിം 65ൽ (AD 684) Abdu Allah Ibn Al Zobeir ഇത് 
രീണ്ടുിം ന യ്തു. (Book of Al-Kamel Fe Al-Tari'kh, p. 362 by Ibn 'Ather); 
 

11. പിെീട് Al Hajaj Ibn Yousef Al Thaqafi കഅൈ പൂർണമായുിം 
െരിപ്പിക്കുകയുിം, പിെീട് അത് രീണ്ടുിം പുതുക്കി പണിയുകയുിം ന യ്തു. 
ആ സ്മയിം കഅൈ  പ്പു രറുകളാൽ മൂടനപ്പട്ടിരുെു. (Book of Al-

Bidayiah Wa Al-Nihayia, by Ibn Kather, Vol. 8, p. 246.); 

 

12. പിെീട് AD 1630ൽ ഓ്ട്ടാമാൻ സ്ുൽത്താൊയിരുെ Murad ഇത് 
ന യ്തിട്ടുണ്്ട.  
 

എൊൽ മുസ്ീമുകൾ പറയുെത,് കഅൈ ദദരത്തിെു്രണ്ടി മാലാഖമാർ 
ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദയനത്ത ഭരെിം ആനണൊണ്. എൊൽ ഈ രാദിം 
നപാളിക്കാൻ രളനര എളുപ്പമാണ ്അതിെ് ഈ മുസ്ിിം പുസ്്തകങ്ങൾ 
രായിച്ചാൽ മതി. Tafsir Al-Lebab by Ibn 'Adel Al-'Aanbali, Vol. 4, p. 225: 
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According to Ali, a man said to him, “This is the first house?” (He replied), “No, there 

was before it houses, but this is the first house that was made for mankind. And it 

has guidance and mercy and blessing. And the first who built it is Abraham, then the 

people of the Arab, from them the tribe of Jurhum. Then it was destroyed, then it was 

built by the giants, and they are kings from the children of Amliq, the son of Sam, the 

son of Noah. And then it was destroyed again and built by the tribe of Qurish. 

 

മുസ്ിമുകൾ കഅൈനയക്കുറിച്ച ്എന്താണ ് ിന്തിക്കുെനതെ ്െിങ്ങൾക്ക് 
പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണിം, അത് രിരുദ്ധിം ആനണെ് അരർ  ിന്തിക്കുെു 
എെ് െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാക്കി തരാൻ ആണ.് 
 
കഅൈ പല ശ്പാരരയിം പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്്ട എെ ്മുസ്്ലിിംകൾ തനെ 
സ്മ്മതിക്കുെുണ്ട്. അതിനെ അർത്ഥിം കഅൈ പലശ്പാരരയിം 
െരിപ്പിക്കനപ്പട്ടിടുനണ്ടൊണ്. അ്തസ്മയിം ഖുർആൻ പറയുെത,് അല്ലാഹു 
എ്പ്പാഴുിം കഅൈനയ സ്ിംരേിച്ചിട്ടുണ്്ട എൊണ.് ഖുർആെിനല "ആെ" എെ 
അദ്ധയായത്തിൽ ഇത ്പറയുെുണ്ട.്  
 
Qur'an 105:1-5: 

1. Had not they seen how your Lord treated the people of the Elephant? 

2. Did He not make their plan fail? 

3. And send against them army of fighting birds, 

4. Which throw at them stones of baked clay, 

5. And made them like green leaf that has been eaten by cattle. 

 
ഖുർആൻ 105:1-5: 

1. ആെക്കാനരനക്കാണ്്ട െിനെ രേിതാര ്ശ്പരര്ത്തിച്ചത് എങ്ങനെ എെ ്
െീ കണ്ടി്ല്ല? 

2. അരരുനട തശ്ന്തിം അരൻ പിഴരിലാക്കിയി്ല്ല? 
3. കൂട്ടിംകൂട്ടമായിനക്കാണ്ടുള്ള പേികനള അരരുനട ്െര്ക്ക ്
അരൻ അയക്കുകയുിം ന യ്തു. 

4.  ുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കളിമണ്കല്ലുകളന്കാണ്്ട അരനര എറിയുെതായ. 
5. അങ്ങനെ അരൻ അരനര തിനൊടുക്കനപ്പട്ട ദര്ക്കാൽ 
തുരുമ്പു്പാനലയാക്കി. 
 

ഈ കഥ പറയുെതിെ് കഅൈ െരിപ്പിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി യമെിനല ശ്കിസ്്തയൻ 
ഭരണാധികാരിയായിരുെ Abrahaയുനട െിർ്േരമെുസ്രിച്ച് എ്തയാപയയിനല 
രാജാര ്അയച്ച ദസ്െയനത്ത കുറിച്ചാണ്. െൂറുകണക്കിെ് ആെക്ളാട ്കൂടിയ 
ഈ ദസ്െയനത്ത െരിപ്പിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി അള്ളാഹു കുനറ പേികനള 
അയക്കുെു. മുസ്ീമുകൾ ഈ സ്ിംഭരിം െടെ രർഷനത്ത രിളിക്കുെത് 
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"ആെകളുനട രർഷിം" (AD 570) എൊണ.് ഈ ദിരസ്ത്തിൽ െിെ് െമുക്ക് 
മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്ഈ സ്ിംഭരിം െടെത് മുഹമ്മദ ്ജെിക്കുെതിെു 
കുറച്ച ്രർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ.് ഈ കഥയിൽ ധാരാളിം രിഡ്ഢിത്തരിം ഉണ്്ട. 
െമുക്കത് ഓ്രാൊയി ്ൊക്കാിം.  
 

1. അ്റൈയൻ ഉപദവീപിൽ ഒരിക്കലുിം ആെകൾ ഉണ്ടായിരുെില്ല. 
2. യമെിലുിം ആെകൾ ഇല്ല.  
3. ഇെി അെ്, ഇെനത്ത ഈ സ്ൗദി അ്റൈയയിൽ ആെകനള 
നകാണ്ടുരരാൻ ഉള്ള ഒ്ര ഒരു മാർഗ്ഗിം  ാരുകടൽ രഴിയാണ്. എൊൽ 
ഇത് അസ്ിംഭരയമാണ്. കാരണിം അെനത്ത കാലത്ത ്െൂറുകണക്കിെ് 
ആെകനള നകാണ്ടുരരാൻ മാശ്തിം രലിയ കപ്പലുകൾ ആരുിം 
െിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. കഥയിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ആയിരത്തി്ലനറ 
ആെകൾ അതിലുണ്ടായിരുെു.  

4. അനല്ലങ്കിൽ അ്മരിക്കൻ രിമാെങ്ങൾ ആെകനള യമൻെിൽ ്സ്ഫ് 
ആയിട്ട് ഇറക്കി എെ് ്രണിം കരുതാൻ! 

5. ഇെി ഇശ്തയുിം െീണ്ട യാശ്തയിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ആെകൾ എന്ത ്
കഴിക്കുിം? ഒരു സ്ാധാരണ ആെ 140 - 270 kg ഭേണിം ദിരസ്രുിം 
കഴിക്കുിം. എൊൽ ഒരു ആെ ന യ്യുെ ്ജാലി അെുസ്രിച്ച് അത് 
കഴിക്കുെതിനെ അളരുിം മാറുിം. ആെകൾ ്ജാലി ഒെുിം 
ന യ്തിനല്ലങ്കിൽ അതിെ് ഒരു ദിരസ്ിം കുറച്ച ്ആഹാരിം മതി. എൊൽ 
ഇരിടനത്ത ്കസ്് അതല്ല. ഈ ആെകൾക്ക് ധാരാളിം ആഹാരിം ്രണിം, 
കാരണിം അരർ  ൂടുള്ള മരുഭൂമിയിലൂനട ആയുധങ്ങളുിം 
ആൾക്കാനരയുിം  ുമെുനകാണ്്ട െടക്കുകയാണ.് െിങ്ങൾക്ക് 
അറിയാമായിരിക്കുിം യമൻ കഴിഞ്ഞ് മുകളി്ലാട്ടു ്പായാൽ അരിനട 
ഉള്ളത് നരറുിം മരുഭൂമിയാണ്. അരിനട പച്ചപ്പിനെ ഒരു അിംരിം ്പാലുിം 
ഇല്ല. ഒരു കാലത്തുിം! ഇെി ഇങ്ങനെ ന യ്യണനമങ്കിൽ ഉള്ള ഒ്രനയാരു 
രഴി ആെകൾക്കുള്ള ആഹാരിം കൂടി നകാണ്ടു ്പാരുക എെതാണ.് 
അങ്ങനെ ന യ്യുെത് െടക്കുെ കാരയമല്ല. ഒരുപ്േ ഈ ആെകൾക്ക് 
അരർക്കുള്ള ഒരു ദിരസ്നത്ത ആഹാരിം നകാണ്ടു്പാകാൻ 
കഴി്ഞ്ഞക്കുിം! അതിൽ കൂടുതൽ ഒെുിം  ുമെു നകാണ്ടു ്പാകുെതുിം 
ശ്പാ്യാരികമല്ല.  

6. ഇെി ഇരിനട നരള്ളത്തിനെ ശ്പര്െിം ഉണ്്ട. ഈ ആെകൾക്ക് എല്ലാിം 
എങ്ങനെ നരള്ളിം നകാടുക്കുിം? കാട്ടി്ലാ കാഴ് ൈിംഗ്ലാരിനലാ ഉള്ള ഒരു 
ആെ 100 മുതൽ 300 ലിറ്റർ രനര നരള്ളിം കുടിക്കുിം. എൊൽ ഇരിനട 
പറഞ്ഞിരിക്കുെ ആെകൾക്ക ്അതിലുിം കൂടുതൽ നരള്ളിം ്രണിം, 
കാരണിം അരരുനട യാശ്ത  ൂടുള്ള മരുഭൂമിയിൽ കൂനടയാണ.് ഈ 
ദസ്െയിം എരിനടെിൊണ് അതിെ് കുടിക്കാെുള്ള നരള്ളിം 
നകാടുക്കുക? 

7. ഇെി ആെകൾക്ക് കുളിക്കാെുള്ള നരള്ളിം എരിനട െിെ് കിട്ടുിം? െമുക്ക് 
അറിയാരുെതു്പാനല ആെകൾ രിയർകില്ല. അതുനകാണ്്ട തനെ 
രരീരിം തണുപ്പിക്കാെുള്ള സ്ിസ്റ്റരുിം അരരുനട രരീരത്തിൽ ഇല്ല. 
അതുനകാണ്്ട ആെകൾ തണുക്കാൻ ്രണ്ടി  ൂടുള്ള ദിരസ്ിം ഒെുകിൽ 
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നരള്ളത്തിലിറങ്ങി െിൽക്കുിം, അനല്ലങ്കിൽ ്ദഹത്തിൽ നരള്ളിം സ്്്ശ്പ 
ന യ്യുിം. അത് മാശ്തമല്ല ഒരു തണൽമരിം ്പാലുിം ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയാണ ്
സ്ൗദി അ്റൈയയിൽ ഉള്ളത് എെ ്ഓർക്കണിം. 

8. എന്തിൊണ് ഈ രാജാരിെ് ഇശ്തയുിം ആെകളുനട ആരരയിം? കഅൈ 
െരിപ്പിക്കാൻ ആനണങ്കിൽ അതിെ് രണ്്ട ആെകൾ ്പാനര? എന്തിെ് 
ഒരാൾ മാശ്തിം ആയാലുിം മതി. ഒരു മുറി െരിപ്പിക്കുക എെത ്
എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ്. അെ് അത് ഇെനത്ത ്പാനല ്കാൺശ്കീറ്റിൽ 
ഒെുമല്ല്ല്ലാ ഉണ്ടാക്കിയത്.  

9.  ില്പ്പാൾ ഈ എ്തയാപയൻ രാജാര് ഒരു മണ്ടൻ ആയിരിക്കുിം. മരുഭൂമി 
എനന്തെറിയാത്ത ഒരു ആശ്ഫിക്കക്കാരൻ ആയിരിക്കുിം.  

10. മുസ്ീമുകൾ പറയുെതു്പാനല കഅൈ പലശ്പാരരയിം 
െരിപ്പിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് അല്ലാഹു അതിനെ ഈ 
ശ്പാരരയിം മാശ്തിം സ്ിംരേിക്കാൻ തയ്യാറായത.്  

11. മുസ്ിിംകൾ  ില്പ്പാൾ പറയുിം അെ് അത് െരിച്ചത് ഭൂമികുലുക്കരുിം 
കാറ്റുിം ഒനക്ക നകാണ്ടാനണെ.് എൊൽ അത് സ്തയമല്ല എെ് 
െിങ്ങൾക്കറിയാിം. ഇെി അത് സ്തയമാനണങ്കിൽ ്പാലുിം അരിനടയുിം 
എെിക്ക് ് ാദിക്കാൻ  ില ് ാദയങ്ങൾ ഉണ്്ട. 

 
എരിനടയായിരുെു അല്ലാഹുരിനെ ദസ്െയിം 
 

1. ഇസ്ാമിക രർഷിം 63 (682 AD) Yezed Ibn Mo'awiah മുസ്ിമായ Ibn 'Oqbah 
ഉിം അരനെ ദസ്െയത്തിനെ സ്ഹായ്ത്താനട കഅൈ ആശ്കമിച്ചു. 
അത് Abdulah Ibn Al Zubier നെ ആശ്കമിക്കുെതിെ് ്രണ്ടിയായിരുെു. 
നതറ്റാലി ഉപ്യാരിച്ച് ആശ്കമണിം െടത്തുകയുിം ഒടുരിൽ മക്കയുിം 
കഅൈയുിം പിടിനച്ചടുത്തു. Abdulah Ibn Al Zubier ഉിം അരനെ 
ആൾക്കാരുിം കീഴടങ്ങിയതിെു്രഷിം കഅൈ ഇടിച്ച് െിരത്തി മണ്ണി്ൊട ്
് ർക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 

2. കുറച്ചു രർഷങ്ങൾക്കു ്രഷിം ഇസ്ാമിക ്രർഷിം 73 ൽ (692 AD), 
കഴിഞ്ഞ ആശ്കമണത്തിൽ Abdulah Ibn Al Zubier കഅൈ 
െരിപ്പിച്ചതുനകാണ്്ട അരനെ നകാല്ലുരാൻ വേണ്ടി Al-Hajah Ibn Yousef Al 

Saqafi നെ Abed Al-Malik Ibn Mrwan അയക്കുെു. എൊൽ മറ്റരർ നമക്ക 
രീണ്ടുിം കീഴടക്കുകയുിം ആ യുദ്ധത്തിൽ അരിനട അ്പ്പാൾ ഉണ്ടായിരുെ 
കഅൈനയ രീണ്ടുിം െരിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്തു. പത്ത് രർഷത്തിെുള്ളിൽ 
ഒരു രയക്തി (Abdulah Ibn Al Zubier) തനെ കഅൈനയ രണ്ടുശ്പാരരയിം 
െരിപ്പിച്ചു. അരനെ ആൾക്കാർ കഅൈയിൽ അഭയിം ശ്പാപിച്ചു. എെിട്ട് 
Al- Hajaj ്കാട്ടകൾ തകർക്കാൻ ഉപ്യാരിക്കുെ യശ്ന്തിം (catapult) 
ഉപ്യാരിച്ച ്കഅൈനയ െരിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്തു. 

3. In the Book of Ibn Kathir, Al-Bidaiah & Nihayiah, Vol. 11, p. 135/137. In the 

Islamic year of 317, 929 AC, Book of Ibn Khaldon Vol. 2, p. 84/258, 
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When Abu Taher Al Qurmty (Qurmoti) from Iraq, attacked Mecca killing more than 30 

thousand Muslims, destroying the Kaaba, and taking the most holy stone in it (the 

black stone), they kept it for more than 20 years using it as bathroom stone (urinating 

on it). On top of that, when his men were busy destroying the Kaaba, he was 

screaming to the sky saying, “I am the creator! Where are your birds Allah? Where 

are you Allah?” The black stone did not come back to the Kaaba until the Khalif of 

the Fatmeen (اAl-Mansour Le Deen Allah Al-Fatimy interceded and asked them (Al-

Qaramita) nicely to return the black stone.” 

 

ഇറാെിൽ െിെുിം Abu Taher Al Qurmty (Qurmoti) നമക്കാ ആശ്കമിക്കുകയുിം 
മുപ്പതിൊയിരിം മുസ്ീങ്ങനള നകാല്ലുകയുിം കഅൈ െരിപ്പിച്ച് അതിനല 
രിരുദ്ധമായ കറുത്ത കല്ല് എടുത്തു നകാണ്്ട ്പാരുകയുിം ന യ്തു. ആ കല്ല ്
അരർ 20 രർഷ്ത്താളിം അരരുനട കക്കൂസ്ിൽ മൂശ്തനമാഴിക്കാൻ രയ്ക്കുെ 
കല്ലായി ഉപ്യാരിച്ചിരുെു. അതുകൂടാനത അരർ കഅൈ െരിപ്പിക്കുെ 
സ്മയത്ത് അരർ ആകാരത്ത് ്ൊക്കി ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് രിളിച്ച് പറഞ്ഞു, 
"ഞാൊണ ്സ്ൃഷട്ാര,് െിനെ പേികൾ എരിനടയാണ ്അള്ളാ, െീ 
എരിനടയാണ ്അള്ളാ!" ആ കറുത്ത കല്ല് തിരിച്ചുനകാണ്ടുരെത് Fatmeen നല 
ഖലീഫ (Al-Mansour Le Deen Allah Al-Fatimy) ഇടനപട്ട ്മരയാദയ്ക്ക് െല്ല രീതിയിൽ 
Al-Qaramita ക്ളാട് ് ാദിച്ച്പ്പാൾ ആണ.് 
 

                                                             
You can find the same story in Al-Mausu'a Al-'Alamia Al-Misarah Fe Al Adian, p. 395; 

and Book of Al-'Alam, Vol. 5, p. 194, by Al-Zarkaly. 

 

Abu Taher Al-Qurmty ൽ െിെ് െമ്മൾ ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട ഒരു കാരയിം, അരൻ കഅൈ 
തകർത്തത ്രഴി ഖുർആൻ പറയുെനതല്ലാിം കള്ളമാനണെ ്നതളിയിക്കുക 
മാശ്തമല്ല ന യ്തത് "അല്ലാഹു്ര െീ എരിനടയാണ?് െിനെ കല്ലുകൾ നകാണ്ടു 
രരുെ പേികൾ എരിനടയാണ?്" എെ ്അല്ലാഹുരിനെ നരല്ലുരിളിക്കുകയുിം 
ന യ്തു.  അതു രഴി നതളിയിച്ചത് ഇെി പറയുെരയാണ്. 
 

1. കഅൈൽ രിരുദ്ധമായി ഒെുമില്ല. 
2. ഖുർആൻ എെത് ഐതിഹയങ്ങളുിം നകട്ടുകഥകളുിം െിറഞ്ഞ ഒരു 
പുസ്്തകമാണ.്  

3. രുണമില്ലാത്തതുിം രക്തി ഇല്ലാത്തതുമായ രിശ്രഹങ്ങനളയാണ് 
മുസ്ീമുകൾ ആരാധിക്കുെത.്  

4. ഇസ്ാമിനല ഈ കറുത്ത കല്ല ്അറൈികൾ ആരാധിച്ചിരുെ ഒരു 
ഉൽക്കാരില മാശ്തമാണ.് ഇതു്പാലുള്ള കല്ലുകനള അരർ ധാരാളിം 



159 | P a g e  
 

ആരാധിച്ചിരുെു. കാരണിം അര ദദരത്തിൽ െിെ് രെതാനണെ് 
അരർ രിരവസ്ിച്ചിരുെു. പിെീട ്ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ സ്്ശ്തീകളുനട 
്യാെിയുനട ്ഷപ്പ ്ഉള്ള കരർ ഇട്ടുനകാടുത്ത ്കഅൈയുനട ഒരറ്റത്ത് 
രച്ചു. 

5. അല്ലാഹു തനെ ഏറ്റരുിം പരിരുദ്ധമായ കല്ലിനെ സ്ിംരേിക്കാൻ ഒെുിം 
ന യ്തില്ല എെ ്മാശ്തമല്ല, യുദ്ധിംന യ്തു അതിനെ 
തിരിച്ചുനകാണ്ടുരരാൻ ആർക്കുിം കഴിഞ്ഞതുമില്ല. അരസ്ാെിം പല 
മധയസ്ഥ  ർച്ചകൾക്ക് ്രഷമാണ ്ഈ കല്ലിനെ തിരിച്ചുനകാണ്ടുരരുെത്. 

ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ ഞാൻ ഒരു ന റിയ ് ാദയിം കൂടി ് ാദിക്കാിം. ആെകളുനട 
ദസ്െയിം രെ്പ്പാൾ അല്ലാഹു എന്തിൊണ് കഅൈനയ സ്ിംരേിച്ചത് ഇരിനട 
െമ്മൾ ഓർമ്മി്ക്കണ്ട കാരയിം – 
 

1. ആ സ്മയിം കഅൈ പരിരുദ്ധമായിരുെില്ല. മാശ്തമല്ല അരിനട മുഴുരെുിം 
രിശ്രഹങ്ങൾ ആയിരുെു. 

2. ആ സ്മയിം മുസ്്ലിിംകൾ അല്ല കഅൈ െിയശ്ന്തിച്ചിരുെത.് 
3. ആ സ്മയിം കഅൈ ആരാധെയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലിം ആയിരുെില്ല, മറിച്ച ്
ഒരു കച്ചരട സ്ഥലമായിരുെു.  

4. കഅൈ അമുസ്്ലിിംകളുനടയുിം (infidel) രിശ്രഹാരാധകരുനട ദകയിൽ 
ആയിരുെ്പ്പാൾ അള്ളാഹു അതിനെ സ്ിംരേിച്ചു. എൊൽ അത് മുസ്്
ലിിംകളുനട കയ്യിൽ ആയിരുെു്പ്പാൾ അതിനെ സ്ിംരേിക്കാൻ 
അല്ലാഹുരിെ് കഴിഞ്ഞിനല്ല? 

5. ഇെ ്അ്മരിക്കയുനട യുദ്ധ രിമാെങ്ങൾ അതിനെ മുകളിൽ കൂടി 
പറക്കു്മ്പാൾ എരിനട്പ്പായി അല്ലാഹുരിനെ പേിപട. ഒരു കിളിനയ 
്പാലുിം പിെീട ്കണ്ടിട്ടില്ല.  

 
ഒരു കഅൈ്യാ അ്താ പല കഅൈകനളാ? 
 
െമ്മളിൽ പലർക്കുിം അറിയാത്ത ഒരു കാരയമാണ ്അ്റൈയൻ ഉപദവീപിൽ 26 
കഅൈകൾ ഉനണ്ടെുിം അതിൽ നരറുിം ഒെ ്മാശ്തമാണ് നമക്കയിനല കഅൈ 
എെതുിം. അതിെ് ശ്പ്തയകിച്ച് ശ്പ്തയകതകനളാെുമില്ല. െിങ്ങൾക്കറിയാ്മാ 
അനതല്ലാിം െിർമ്മിച്ചിരിക്കുെത് ഒരു രിരുദ്ധ കല്ല് നകാണ്ടാണ്. അരനയ 
കാണാെുിം അതിനെ െീളരുിം രീതിയുിം എല്ലാിം ഒരു്പാനലയാണ.്  
 
Sahih Al-Bukhari, Book of Al Magazi, Hadith 4117: 

 
Abu Raja said, “We used to worship stones and if we found a stone better than the 

other stone, we would leave worshiping the first one, and we started worshiping the 

new one.” 
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Abu Raja പറഞ്ഞു, "െമ്മൾ കല്ലുകനള ആരാധിക്കാറുണ്ടായിരുെു. ഇ്പ്പാൾ 
ആരാധിച്ചു നകാണ്ടിരിക്കുെതി്െക്കാൾ െല്ല ഒരു കല്ലിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ, 
ആദയനത്ത കല്ലിനെ എടുത്തുകളഞ്ഞ് പകരിം കിട്ടിയ പുതിയ കല്ലിനെ ഞങ്ങൾ 
ആരാധിച്ചു തുടങ്ങുിം." 
 
ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാകുെ കാരയങ്ങൾ ഇരയാണ്: 
 

1. അരർ കല്ലിനെ ദദരമായി ആരാധിച്ചിരുെു. 
2. ആ കല്ലിനെ രൂപഭിംരിയുിം ആണ ്അരനര ആകർഷിച്ചത്. 
3. ഒരു കല്ല ്ആയിരിക്കില്ല എ്പ്പാഴുിം അരരുനട ദദരിം. അതി്െക്കാൾ െല്ല 
ഒരു കല്ല ്കിട്ടു്മ്പാൾ അതിനെ മാറ്റി പകരിം പുതിയതിനെ ആരാധിക്കുിം. 
കഅ്ൈയിനല കറുത്ത കല്ല് മാശ്തമല്ല അരരുനട രിരുദ്ധ കല്ല്. 
 

Sahih Al-Bukhari, Book 26, Hadith 676: 

Ibn 'Umar. He revealed, “I have never forgotten to touch, the two stones of Kaaba, 

the black stone and the Yemen Corner stone, both in the existence and the 

nonexistence of public ever since I saw the Prophet touching them. I asked Naf'e, 

‘Did Ibn 'Umar used to tour between the two corners?’ Naf'e responded, ‘He used to 

walk because it was easier for him to touch it.’” 

 
ഇരിനട ഉമർ പറയുെതെുസ്രിച്ച് കഅൈയിൽ രണ്്ട കല്ലുകൾ ഉണ്്ട. ഒെ ്
കറുത്ത കല്ലുിം, മ്റ്റത് യമൻ മൂലക്കല്ലുിം. അത് ശ്പരാ കൻ നതാടുമായിരുെു. 
 
ഇസ്ാിം ്പരെിസ്തിനെതിരാനണങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട മുഹമ്മദ ്്പരൻ 
ആ ാരങ്ങനള പകർത്തുകയുിം ്പരെുകളുനട കഅൈനയ, ശ്പാർത്ഥിക്കാൻ 
ഉള്ള ഒരു സ്ഥലിം ആക്കുകയുിം ന യ്തത്? (ഉദാഹരണത്തിെ് ഒരു കല്ല-്
രിശ്രഹത്തിെ്  ുറ്റുിം കറങ്ങുക എെത് ഒരു ്പരൻ അൊ ാരമാണ്. അത് 
തനെയാണ ്ഈ മുസ്ിമുകൾക്ക ്കഅൈനയ  ുറ്റി കറങ്ങു്മ്പാൾ ന യ്യുെത്.) 
െമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച ്മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. About 'Umar Ibn Al-Khattab saying  

 

(Sahih Al-Bukhari, Book 8, Hadith 395): 

The Book of 'Olum Al-Qur'an, Vol. 1, p. 137, 'Umar Bin Al Khatab said: Reported by 

Annas that 'Umar Bin Al-Khattab said: “My God agreed with me in three things: 

 

(First), I expressed 'Oh Allah's missionary, I desire as your place of worship the 

place where Abraham did [have a] place to worship. So it came, the heavenly 

revelation (p. 137), (Qur'an, 2:125). And take you (Muslims) the home of Abraham as 

a place of worship'.  

 

(Second), And I said, To the Prophet, to the prophet of Allah, 'Good and bad singles 

talk to your wives. Therefore, instruct them to veil their identity.' Therefore Allah sent 

down the verse of the veiling of the women, as well as the Qur’an concerning the 

veiling of the women (Qur’an 24:31).  
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(Third), The wives of the Prophet performed a compact against the Prophet, and I 

said to them, 'Maybe if His Almighty, the Prophet, divorced you, (all the wives) and 

exchanged you with better wives than you.' So the verse (Qur’an, 66:5) (the same as 

I had said) was revealed.” 

 

ഈ ഹദീസ് ്െിങ്ങൾ സ്ൂേിച്ചു്ൊക്കിയാൽ െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാകുിം 
കഅൈനയ ഇഷ്ടനപ്പടുെരനര (്പരെുകളുനട or രിശ്രഹാരാധകർ) 
സ്്ന്താഷിപ്പിക്കാൊണ് മുഹമ്മദ ്ഇരിനട ശ്രമിക്കുെത്. കാരണിം 
െൂറ്റാണ്ടുക്ളാളിം അത് അരരുനട (്പരെുകളുനട or രിശ്രഹാരാധകർ) 
ആരാധെ സ്ഥലമായിരുെു. അതു്പാനല മുസ്ിിംകനളയുിം സ്്ന്താഷിപ്പിക്കണിം 
എെ മുഹമ്മദിെ് അറിയാമായിരുെു. ഇസ്ാമിനെ അിംരീകരിക്കാത്ത അരർക്ക് 
(രിശ്രഹാരാധകർ) അത് (ഇസ്ാമിനെ) അിംരീകരിക്കാൻ ഇത് സ്ഹായിക്കുിം 
എെ് മുഹമ്മദ ്കരുതി. അതു്പാനലതനെ മുഹമ്മദിെ് അറിയാമായിരുെു 
അരർ പാലിക്കുെ ജീരിതരീതി നപനട്ടെ ്മാറ്റാൻ അരർ തയ്യാറാരില്ല എെ.് 
 
സ്തയത്തിൽ അരനര സ്്ന്താഷിപ്പിക്കുക എെത ്മാശ്തമല്ല, അതിെ്  ില 
സ്ാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്്ട. മുഹമ്മദ,് നമക്കയിനല 
ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം യഹൂദനരയുിം നകാെതിെു ്രഷിം ആ പട്ടണത്തിനല 
കച്ചരടങ്ങൾ എല്ലാിം െരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അരിനട ആരുിം കച്ചരടത്തിെ് 
രരാനതയായി. എല്ലാരർക്കുിം മുഹമ്മദി്െയുിം അരനെ ദസ്െയനത്തയുിം 
്പടിയായിരുെു. കാരണിം അമുസ്ീങ്ങനള അരർ നകാെുകളയുിം എെ് 
അരർക്കറിയാിം. മുഹമ്മദിെ് അരിനട രീണ്ടുിം കച്ചരടിം നകാണ്ടുര്രണ്ടത് 
ആരരയമായിരുെു. അ്പ്പാഴാണ ്ഉമറിനെ കയ്യിൽ െിെ് ഈ ആരയിം 
മുഹമ്മദിെു ലഭിക്കുെത.് 
 

1. ഞാൻ മക്കനയ ഇസ്ാമിനെ ഒരു ശ്പധാെ ്കശ്രിം ആക്കിയാൽ ധാരാളിം 
രിരവാസ്ികൾ അരിനട രരുിം. 

2. അരിനട എത്തിയാൽ അരർക്ക് ഉറങ്ങാെുള്ള ഉള്ള സ്ശ്തങ്ങൾ, 
ഭേണരുിം, തിരിച്ചു്പാകു്മ്പാൾ നകാണ്ടു്പാകാെുള്ള സ്മ്മാെങ്ങളുിം 
എല്ലാിം രാ്ങ്ങണ്ടിരരുിം. 

3. അതു്പാനല തനെ അരരുനട സ്ാധെങ്ങൾ അരിനട രിൽക്കാൻ 
അരർ നകാണ്ടുരരികയുിം ന യ്യുിം.  

4. അതുരഴി ഈ പട്ടണിം ഒരു മതപര്മാ രിരുദ്ധനമാ ആയ ഒരു സ്ഥലിം 
എെതിെുപരിയായി ഒരു കച്ചരട സ്ഥലിം ആകുിം. 

5. ഇതിനെല്ലാിം ഉപരിയായി മുഹമ്മദിെുിം അരനെ ്രാശ്തത്തിെുിം ഈ 
തീരുമാെിം രഴി എല്ലാ അറൈ് ്രാശ്തങ്ങളുനട ്മൽ അധികാരിം ലഭിക്കുിം. 

6. ഈ ്പായിെക്ൾ എല്ലാിം നതളിയിക്കാൻ െമുക്ക ്ഖുർആെി്ലക്ക് തനെ 
്പാകാിം. കഅൈ അല്ല മുഹമ്മദിെ് രരിക്കുിം ്രണ്ടിയിരുെത് എെ ്
ഇതിൽ െിെ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം.  

 
Qur'an 2:142: 
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The stupid (fools) from the people will say: "What made them replace the Qibla 

(prayer direction, which, at the time, was Jerusalem) to which they were used to?" 

Say: “To Allah tie up East and West: He leads whom He wants to the true way.” 

 

ഖുർആൻ 2:142: 
ഇരർ ഇതുരനര തിരിഞ്ഞുെിെിരുെ ഭാരത്ത ്(ആദയകാലത്ത ്മുസ്ീമുകൾ 
കഅ്ൈയുനട ദിര ്ൊക്കി അല്ല നജറുസ്്ലമിനെ ദിര ്ൊക്കി ആയിരുെു 
ശ്പാർത്ഥിച്ചിരുെത്) െിെ് ഇരനര തിരിച്ചുരിട്ട കാരണനമന്താനണെ് 
മൂഢെമ്ാരായ ആളുകൾ ് ാദി്ച്ചക്കുിം. (െൈി്യ,) പറയുക: അല്ലാഹുരി്െത് 
തനെയാണ ്കിഴക്കുിം പടിഞ്ഞാറുനമല്ലാിം. അരൻ ഉ്േരിക്കുെരനര 
അരൻ ്െരായ മാരര്ത്തി്ലക്ക് െയിക്കുെു. 
 

1. െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ശ്പാർത്ഥിക്കാെുള്ള ദിര മുഹമ്മദിെ് 
ആദയ്മ ഉണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദ് ശ്പരാ കൊയത ്മുതൽ തനെ അത് 
നജറുസ്്ലമിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചായിരുെു. എൊൽ ഈ രാകയിം 
പറയുെത ്അങ്ങനെ ഒരു ദിരയുനട ആരരയമില്ല എൊണ.് 

2. ഈ രാകയിം പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് എല്ലാ ദിരകളുിം 
അല്ലാഹുരിനെതാണ്. അതുനകാണ്്ട എന്താണ ്കാരയിം? ഇെി രരുെ 
രാകയത്തിൽ, മുഹമ്മദ് എന്തിൊണ ്ഈ ദിര മാറ്റിയത് എെ ്
രിരരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുെുണ്ട.് ഇങ്ങനെ ശ്പാർത്ഥിക്കാെുള്ള ദിര മാറുെത് 
നകാണ്്ട  ിലർ മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 

Qur'an 2:143: 

 
Plus, therefore, We have made you a medium fair-minded nation so you may be the 

bearers of witness to the people and that the Messenger may be a bearer of witness 

to you; and We did not make that which you would have to be the 'Qibla (direction of 

prayer) but that We might differentiate him who follows the Messenger from him who 

goes round back upon his heels, and this was certainly hard except for those whom 

Allah has guided aright; and Allah was not going to make your faith to be worthless 

most certainly Allah is kindness Merciful to the people. 

 

ഖുർആൻ 2:143: 
അശ്പകാരിം ൊിം െിങ്ങനള ഒരു ഉത്തമ സ്മുദായമാക്കിയിരിക്കുെു. 
െിങ്ങൾ ജെങ്ങളക്്ക ്സ്ാേികളായിരിക്കുരാെുിം റസ്ൂല് െിങ്ങള്ക്ക് 
സ്ാേിയായിരിക്കുരാെുിം ്രണ്ടി. റസ്ൂലിനെ പിെ്പറ്റുെതാനരാനക്കനയെുിം, 
പിെ്മാറിക്കളയുെതാനരാനക്കനയെുിം തിരിച്ചറിയുരാൻ ്രണ്ടി 
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മാശ്തമായിരുെു െീ ഇതുരനര തിരിഞ്ഞു െിെിരുെ ഭാരനത്ത ൊിം ഖിൈ് 
ലയായി െിശ്ചയിച്ചത്. അല്ലാഹു ്െര്രഴിയിലാക്കിയരനരാഴിച്ച് മനറ്റല്ലാരരക്്കുിം 
അത് (ഖിൈ് ല മാറ്റിം) ഒരു രലിയ ശ്പര്െമായിത്തീര്െിരിക്കുെു. അല്ലാഹു 
െിങ്ങളുനട രിരവാസ്നത്ത പാഴാക്കിക്കളയുെതല്ല. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു 
മെുഷയ്രാട ്അതയധികിം ദയയുള്ളരെുിം കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 
//ദിര - direction of prayer - മുസ്ിമുകൾ െിസ്്കരിക്കു്മ്പാൾ കിൈില 
്ൊക്കിയാണ് െിസ്്കരിക്കുെത.് കഅൈ ഇരിക്കുെ ദിരയാണ ്കിൈില എെ ്
പറയുെത.് 
 
ഇരിനട പറയുെത് ജറുസ്്ലമിൽ െിെ് മക്കയി്ലക്ക് ശ്പാർത്ഥിക്കുെ 
ദിരമാറ്റിയതിനെ ഉ്േരിം മുസ്ിിംകനളയുിം ആമുസ്ല്ിിംകനളയുിം ്രർതിരിക്കാൻ 
ആനണൊണ.് എൊൽ ഇരിനട രലിയ ഒരു നതറ്റുണ്്ട. 
 
ഇതിനെ അർത്ഥിം കഅൈ ഒരു രിരുദ്ധ സ്ഥലമല്ല എൊണ.് ഇത് 
അല്ലാഹുരിെ്, ആരാണ് മുസ്ിിം എെുിം, ആരാണ് അമുസ്ിിം എെുിം നതറ്റി 
്പാകാതിരിക്കാൻ ്രണ്ടി മാശ്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിര നകാണ്ടുള്ള ഉ്േരിം.  
 
ഇതാണ് സ്ിംഭരിം എങ്കിൽ എന്തിൊണ് അല്ലാഹു അമുസ്ീങ്ങനളല്ലാിം 
രൃത്തിനകട്ടരൻ ആനണെുിം, മുസ്ീമുകളുനട രിരുദ്ധ െരരമായ മക്കയിൽ 
അമുസ്ിിംകൾ ശ്പ്രരിക്കരുനതെുിം പറഞ്ഞത.് അത് രിരുദ്ധമായ സ്ഥലിം 
അ്ല്ല? കഅൈ രിരുദ്ധ സ്ഥലിം അനല്ലങ്കിൽ എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് അതിനല 
കറുത്ത കല്ലിനെ  ുിംൈിച്ചത്? ആ കല്ലുിം രിരുദ്ധിം അനല്ലങ്കിൽ എന്താണ ്
അതിനെ ശ്പാധാെയിം? അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഹജ്ജ ്തീർത്ഥാടെത്തിെുിം 
ശ്പാധാെയനമാെുമിനല്ല? 
 
രഴിപിഴച്ചരരുിം (അമുസ്ിമുകളുിം) രിശ്രഹാരാധകരുിം (്പരൻ) മുസ്ിിംകനള 
്പാനല കഅൈയുനട ദിര ്ൊക്കി ശ്പാർത്ഥിച്ചാൽ, അതിൽ ആരാണ് മുസ്ിിം 
എെ് െമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുിം?  
 
അതുനകാണ്്ട ഇനതാരു മുടന്തൻ െയായിം ആനണെ് രളനര രയക്തമാണ്. അത് 
െനല്ലാരു മറുപടി്പാലുിം അല്ല. ഇെി അടുത്ത രാകയിം കാണിക്കുെത ്ഈ 
െയായിം പറഞ്ഞ് രയക്തി ഒരു രിഡ്ഢി ആനണൊണ.് 
 
Qur'an 2:144: 

 
We saw you (Muhammad) rotating your face around looking for solutions. Now we 

will turn thee to a direction that shall please thee. Turn then your face in the direction 

of the protected Mosque. Anywhere ye are, turn your faces in that direction. The 
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people of the Book know well that is the truth from their Lord, and Allah is not 

unconscious of what they are doing. 

 

ഖുർആൻ 2:144: 
(െൈി്യ,) െിനെ മുഖിം ആകാര്ത്തക്ക് തിരിഞ്ഞുനകാണ്ടിരിക്കുെത് ൊിം 
കാണുെുണ്ട.് അതിൊല് െിെക്ക് ഇഷ്ടമാകുെ ഒരു ഖിൈ് ലയി്ലക്ക് െിനെ 
ൊിം തിരിക്കുകയാണ്. ഇെി ്മല ്െീ െിനെ മുഖിം മസ്്ജിദുല് ഹറാമിനെ ്െര്ക്ക് 
തിരിക്കുക. െിങ്ങള് എരിനടയായിരുൊലുിം അതിനെ ്െര്ക്കാണ ്െിങ്ങള് മുഖിം 
തിരി്ക്കണ്ടത്. ്രദിം െല്കനപ്പട്ടരര്ക്ക ്ഇത് തങ്ങളുനട 
രേിതാരിങ്കല് െിെുള്ള സ്തയമാനണെ് െൊയി അറിയാിം. 
അരര് ശ്പരരത്്തിക്കുെതിനെപ്പറ്റിനയാെുിം അല്ലാഹു അശ്രദ്ധെല്ല. 
 

1. ഇരിനട ്ൊക്കൂ ഇരിനട അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ സ്്ന്താഷിപ്പിക്കുകയാണ് 
ന യ്യുെത.് ഉമറിനെ ഐഡിയ ഇരിനട പകർത്തുക എെത ്
മുഹമ്മദിനെ ആശ്രഹമായിരുെു.  

2. മുഹമ്മദ ്ഒരു പരിഹാരിം അ്െവഷിക്കുകയായിരുെു. എന്ത് 
ശ്പര്െത്തിെുള്ള പരിഹാരിം? മുസ്ീമുകൾ ഒരിക്കലുിം ശ്പാർത്ഥിക്കാെുള്ള 
ദിരനയ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണിം അരർക്ക് ആദയനമ 
അതിനൊരു ദിര ഉണ്ടായിരുെു (നജറുസ്്ലിം).  

3. എല്ലാരരുിം ഉപ്യാരിക്കാറുണ്ടായിരുെു ദിരയാണ ്അല്ലാഹു 
നതരനഞ്ഞടുത്തത്. 

4. അരർ ആദയിം ഉപ്യാരിച്ചിരുെതായിരുെു ഏറ്റരുിം അെു്യാജയമായത്. 
എൊൽ ഇരിനട നതറ്റായ ദിര തിരനഞ്ഞടുത്തത ്മുഹമ്മദാണ.്  

5. ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ ഈ രാകയിം പറയുെുണ്ട ്മുഹമ്മദ് കഅൈനയ 
്ൊക്കി ശ്പാർത്ഥിക്കുമായിരുെു എെ.് അതിെർത്ഥിം അരനെ 
ജീരിതകാലിം മുഴുരൻ അരൻ ഒരു ്പരൻ ആയിരുെു എൊണ്. താൻ 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ ആനണെ് അരകാരനപ്പടുെതിെുമുമ്പ ്
അരനെ ്രാശ്തിം എന്ത് ന യ്തിരുെുനരാ, അത് തനെയാണ് 
ശ്പരാ കൻ ആയതിെു ്രഷിം മുഹമ്മദുിം ന യ്തത്. 
 

ഇസ്ാമിനല കറുത്ത കല്ല ്
 
 ില കാരയങ്ങളുനട പശ്ചാത്തലിം മെസ്സിലാക്കുെതിെ് ്രണ്ടി, മുഹമ്മദ് 
എങ്ങനെയാണ് തനെ പുതിയ മതത്തിൽ, തനെ പഴയ രിരവാസ്ങ്ങളുിം 
ആ ാരങ്ങളുിം കൂട്ടികലർത്തി എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 26, Hadith 679 tells us: 
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Stated by Zaid's bin Islam that his father said: "I saw that 'Umar Bin Al-Khattab was 

kissing the black stone, and then he said to the stone while kissing it, ‘If I had not 

seen Allah's Apostle kissing you (stone), I would never have kissed you.’” 

 

Sahih Al-Bukhari, Book 26 (Hajj), Hadith 1520, (Arabic print): 

                     
Reported Muhammad Ibn Kathir, and Sufian from Ibrahem, from 'Abe’s bin Rabi'ah 

that 'Umar Said: “'Umar walked toward the front of the black stone and kissed it, and 

he said ‘I know that you are a stone and cannot in either case give a benefit to 

anyone nor harm anyone. If I had not seen Allah’s Apostle kissing you, I would under 

no circumstances have kissed you.’” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് ഉമർ കറുത്ത കല്ലിനെ അടുത്ത് രെ് അതിനെ 
 ുിംൈിച്ചതിെു ്രഷിം പറഞ്ഞു, "െീ ആർക്കുിം രുണ്മാ ്ദാഷ്മാ ഇല്ലാത്ത 
ഒരു കറുതത് കല്ലാണ ്എനെെിക്കറിയാിം. അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ െിനെ 
 ുിംൈിക്കുെത ്ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുെു എങ്കിൽ െിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലുിം 
 ുിംൈിക്കുക ഇല്ലായിരുെു."  
 

1. െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ഉമറിെ് ആ കല്ലിനെ  ുിംൈിക്കുെത് 
ഇഷ്ടമല്ലായിരുെു. കാരണിം അങ്ങനെ ന യ്യുെത് രിശ്രഹാരാധകർ 
ആനണെ ്അരെറിയാമായിരുെു. എൊൽ അരനെ മുതലാളി 
മുഹമ്മദ ്അങ്ങനെ ന യ്തതിൊൽ അരെ് അങ്ങനെ ന യ്യാനത ്രനറ 
രഴി ഒെുിം ഇല്ലായിരുെു.  

2. മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ ്പാനല അല്ല ഉമർ പറഞ്ഞത.് ആ കല്ല ്ആർക്കുിം 
രുണരുിം ്ദാഷരുിം ഇല്ലാത്ത ഒൊനണൊണ് ഉമർ പറഞ്ഞത.് 
അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ് കള്ളൊനണെുിം ശ്പരാ കെല്ല എെുിം ഉമറിെ് 
അറിയാിം ആയിരുെു എൊണ.് 



166 | P a g e  
 

 
Muhammad said in Al-Tirmidhi, Hadith 877, p. 226: 

                       
“This black stone has come down from Heaven and it was whiter than milk, but sins 

and mistakes of mankind turned it dark black.” 

 

"ഈ കറുത്ത കല്ല ്സ്വർരത്തിൽ െിെ് ഇറങ്ങി രെതാണ്. ആദയിം അതിനെ 
െിറിം പാലി്െക്കാൾ നരളുത്തതായിരുെു. എൊൽ ഭൂമിയിനല മെുഷയരുനട 
പാപങ്ങൾ നകാണ്്ട അതിനെ െിറിം കറുപ്പായി." 
 

3. മുഹമ്മദ ്പറയുെത് ഈ കറുത്ത രിരുദ്ധമായ കല്ലിനെ ദദരിം 
സ്വർരത്തിൽ െിെ് അയച്ചതാനണൊണ്. പിനെ പറയുെത ്ആ 
കല്ലിനെ ്ജാലി മെുഷയരുനട പാപങ്ങനള രലിനച്ചടുക്കുകയാനണൊണ്. 
അങ്ങനെ കാലശ്ക്മണ ഇങ്ങനെ മെുഷയരുനട പാപങ്ങൾ രലിനച്ചടുത്ത് 
അതിനെ നരള്ളെിറിം മാറി കറുപ്പായി. മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ ഈ കഥ ഉമറിെ് 
അശ്ത രിരവസ്െീയമായി ്താെിയില്ല. ഉമർ അത് ഉള്ളിൽ 
അിംരീകരിച്ചിനല്ലങ്കിലുിം തനെ സ്ഥാെിം െഷ്ടനപ്പടാതിരിക്കാൻ അത് 
്കൾക്കാൻ െിർൈന്ധിതൊയി. ഇരരിൽ ആനരങ്കിലുിം ഒരാൾ പറയുെത് 
മാശ്ത്മ രരിയാരുകയുള്ളൂ. അനത രണ്ടു്പരുിം ആരാൻ രഴിയില്ല ഈ 
രിഷയത്തിൽ ഉമർ ആണ് രരി എെ് െമുനക്കല്ലാരർക്കുിം അറിയാിം. 

4. മുഹമ്മദ ്രീണ്ടുിം പറയുെത ്ഈ കറുത്ത കല്ല ്ഒരിക്കൽ നരളുത്ത ഒരു 
റൂൈികല്ലായിരുെു എെുിം, അത് െയായരിധി ദിരസ്ിം മുസ്ീങ്ങളുനട 
പാപത്തിെ ്സ്ാേിയായി അല്ലാഹുരിനെ മുമ്പിൽ രരുനമെുമാണ്. as 

seen in Sunan Al-Tirmidhi, Hadith 961, p. 294: 

                         
Narrated by Qutiba from Jareer from Ibn 'Abbas: “The prophet said the black stone in 

the judgment day Allah will make him alive and resurrect him! It has eyes, it sees by 

them; and ears, hearing by them! In addition to that, a tongue, to witnesses by it (the 

stone) by the truth, to each one who had held it with his hands.” 
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ഇരിനട ഇൈ്െുഅോസ് ്പറയുെത്: "ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ, െയായരിധി ദിരസ്ിം 
അല്ലാഹു ജീരൻ െൽകി ഉയിർപ്പിക്കുിം. അതിെ് കാണാൻ കണ്ണുണ്്ട, അതിെ് 
്കൾക്കാൻ ന രിയുിം ഉണ്്ട, ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ അതിനെ ൊക്കുിം ഉണ്്ട. 
അതിനെ ്തടുെരരുനട എല്ലാിം സ്തയത്തിെ് െയായരിധി ദിരസ്ിം ആ കല്ല ്
സ്ാേിയാകുിം. 
 
ഈ കഥനയക്കുറിച്ച് മുസ്ിിംകൾക്ക് ഒെുിം പറയാെി്ല്ല? ഈ സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം, 
കാണുകയുിം, ്കൾക്കുകയുിം ന യ്യുെ ഈ കല്ലിനെ രാസ്്ശ്തീയ രരനത്ത 
രിരരിക്കുെ ഒരു രീഡി്യായുിം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇസ്ാമിെ് ്രണ്ടി 
രീഡി്യാകൾ ഉണ്ടാക്കുെ എല്ലാരരുിം ഇസ്ാമിനെ എങ്ങനെ നരളുപ്പിച്ചു 
കാണിച്ച് െമ്മനള പറ്റിക്കാനമാ, അതിൊണ ്ശ്രമിക്കുെത്. മുഹമ്മദ ്
രാസ്്ശ്തനത്ത കുറിച്ച ്പറയു്മ്പാൾ  ില സ്ഥലങ്ങളിൽ  ില സ്മയിം അത് 
പറയുെത ്രരിയായിരിക്കുിം, മറ്റു  ില സ്മയിം പറയുെത് പമ്പര രിഡ്ഢിത്തിം 
ആയിരിക്കുിം. സ്തയിം എനന്തൊൽ ഈ രരിയായി പറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ ്രനറ 
പുസ്്തകങ്ങളിൽ (ദൈൈിളി്ലാ ്താറയി്ലാ) െിെ് 
്കാപ്പിയടിച്ചതായിരിക്കുിം. 
 
മുഹമ്മദിെ് എരിനട െിൊണ് ഈ സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം, മെുഷയരുനട പാപങ്ങൾ 
രലിനച്ചടുക്കുകയുിം, അല്ലാഹുരിനെ സ്ഹായിക്കുകയുിം ന യ്യുെ ഈ കല്ലിനെ 
ഐഡിയ കിട്ടിയത്?  
 
ഖുർആൻ പറയുെു എല്ലാ ശ്പരാ കന്മാരുിം ്ജക്കൈിൽ (ഇശ്സ്ാ്യൽ) 
െിൊണ ്രെത.് മുഹമ്മദ ്അതിൽ നപട്ടരൊനണാ? 
 
Qur’an 45:16: 

And truly we gave the children of Israel the scripture and the command and the 

prophet-hood, and provided them with the delicious sustenance and preferred them 

above all mankind! 

 
ഖുർആൻ 45:16: 
ഇശ്സ്ായീൽ സ്ന്തതികളക്്ക ്്രദശ്രന്ഥരുിം രിജ്ഞാെരുിം ശ്പരാ കതവരുിം ൊിം 
െല്കുകയുണ്ടായി. രിരിഷ്ട രസ്്തുക്കളിൽ െിെ് അരര്ക്ക് ആഹാരിം 
െല്കുകയുിം ്ലാകനരക്കാൾ അരരക്്ക് ൊിം ്ശ്രഷ്ഠത െല്കുകയുിം ന യ്തു. 
 

1. മുഹമ്മദ ്ഇശ്സ്ാ്യൽ സ്ന്തതികളിൽ നപട്ടരെല്ല.  
 

2. ഈ രാകയിം രളനര രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്അല്ലാഹു കല്പെകളുിം 
ശ്പരാ കതവരുിം െൽകിയത് ഇശ്സ്ാ്യൽ സ്ന്തതികൾക്കാണ് എെ.് 
െമ്മളിരിനട ഓർമ്മി്ക്കണ്ടത് ഇശ്സ്ാ്യൽ സ്ന്തതികൾ എെ ്പറയുെത് 
യാ്ക്കാൈിനെ മക്കൾ മുതലാണ.് 
 

Genesis 32:28 (KJV): 
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And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast 

thou power with God and with men, and hast prevailed. 

 

ഉല്പത്തി 32:28 (POC): 
അ്പ്പാൾ അരൻ പറഞ്ഞു: ഇെി്മൽ െീ യാ്ക്കാൈ് എെല്ല, 
ഇശ്സ്ാ്യൽ എെുരിളിക്കനപ്പടുിം. കാരണിം, ദദര്ത്താടുിം മെുഷയ്രാടുിം െീ 
മല്ലിട്ടു ജയിച്ചിരിക്കുെു. 
 

3. മുസ്്ലിിംകൾ ഇതിനെ െയായീകരിക്കുെത ്ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്. ഇരിനട 
അല്ലാഹു ഇശ്സ്ാ്യലിനെ കാരയിം മാശ്തമാണ ്പറയുെത് 
അതുനകാണ്ടാണ ്ഇരിനട കൂടുതൽ രിരദാിംരങ്ങൾ പറയാത്തത ്
എനൊനക്കയാണ്. െിങ്ങൾ ആ ആദ്ധയായിം രായിക്കുകയാനണങ്കിൽ 
െിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുിം മുഹമ്മദ് ഒരു കാരയരുമില്ലാനത ആണ ്
ഇതി്ലക്ക്  ാടിയത്. അല്ലാഹുരിെ് യാ്ക്കാൈിനെ സ്ന്തതികളിൽ െിെ് 
മാശ്തമല്ല ശ്പരാ കന്മാർ ഉണ്ടാകുെനതെ ്അറിയാമായിരുനെങ്കിൽ 
ഇങ്ങനെ സ്തയമല്ലാത്ത ഒരു കാരയിം പറ്യണ്ട ആരരയിം എന്താണ്? 
ശ്പ്തയകിച്ച് അറൈികൾ അല്ലാത്ത പല ശ്പരാ കന്മാരിൽ മുസ്ിമുകൾ 
രിരവസ്ിക്കുെുണ്്ട. അലക്സ്ാണ്ടർ  ശ്കരർത്തിയുിം, ഇതിരീസ്് 
ശ്പരാ കെുിം, Saleh ഉിം, Shuyeb ഉിം എല്ലാിം അതിെുദാഹരണമാണ്. 
ഇതിെർത്ഥിം ശ്പരാ കൻ ആകാെുള്ള രരിം ഇശ്സ്ാ്യൽ രിംരത്തിനല 
ഉള്ളരർക്ക് മാശ്തമല്ല അല്ലാഹു നകാടുത്തത ്എൊണ്.  
 

4. ഇത് നരറുിം ഒരു ദരരുദ്ധയിം മാശ്തമല്ല. ഇത് മനറ്റാരു കാരയിം കൂടി 
നതളിയിക്കുെുണ്്ട. മുഹമ്മദിെ് ഒരിക്കലുിം ഒരു ശ്പരാ കൻ ആകാൻ 
കഴിയില്ല കാരണിം അരൻ ഇശ്സ്ാ്യലിനെ തലമുറയിൽ നപട്ടരെല്ല. 
അത് മാശ്തമല്ല യഹൂദരാണ് (ഇശ്സ്ാ്യൽ സ്ന്തതികൾ) മുഹമ്മദിനെ 
ഏറ്റരുിം രലിയ രശ്തുക്കളുിം. 
 

5. ഇത് െിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രയക്തമാകുെതിെു്രണ്ടി ഈ ആയത്ത ്
കാണുക. 
 

Qur’an 29:27: 

And to [Abraham] we gave him Isaac and Jacob, and made exclusively among his 

Offspring the Prophet-hood and Revelation... 

 

ഖുർആൻ 29:27: 
അ്േഹത്തിെ് (പുശ്തൻ) ഇഷാഖിനെയുിം (നപൗശ്തൻ) യഅ്ഖൂൈിനെയുിം ൊിം 
ശ്പദാെിം ന യ്യുകയുണ്ടായി. അ്േഹത്തിനെ സ്ന്തതിപരമ്പരയിൽ 
ശ്പരാ കതവരുിം ്രദരുിം ൊിം െല്കുകയുിം ന യ്തു... 
 

6. മുസ്ീമുകൾക്ക ്ഇതിനെ എങ്ങനെ ്രണനമങ്കിലുിം രയാഖയാെിക്കാിം 
എൊൽ അരസ്ാെിം ഇതിനെ അർത്ഥിം രളനര രയക്തമാണ ്
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ഇസ്ഹാക്കിനെയുിം യാ്ക്കാൈിനെയുിം തലമുറയിൽെിെ് മാശ്ത്മ 
ശ്പരാ കന്മാർ ഉണ്ടാരുകയുള്ളൂ.  
 

7. ഇത് കൂടുതൽ രയക്തമാകുെനതെ് ്രണ്ടി ഒരു രാകയിം കൂടി ഞാൻ 
ഇരിനട കാണിക്കാിം. 
 

Qur’an 37:112-113: 
112 To Abraham, We gave him the good news of Isaac, who will be a prophet, one of 

the law-abiding,  

 
113 We blessed him and Isaac, and from among his Offspring are, and their 

descendants are, he who is incorruptible good and bad to their own souls. 

 

ഖുർആൻ 37:112-113: 
112 ഇഷാഖ് എെ മകനെ ജെെനത്തപ്പറ്റിയുിം അ്േഹത്തിെ് ൊിം 
സ്്ന്താഷരാര്ത്ത അറിയിച്ചു. സ്ദര്ൃത്തരിൽ നപട്ട ഒരു ശ്പരാ കൻ എെ 
െിലയിൽ. 
113 അ്േഹത്തിെുിം ഇഷാഖിെുിം ൊിം അെുശ്രഹിം െല്കുകയുിം ന യ്തു. 
അരർ ഇരുരരുനടയുിം സ്ന്തതികളിൽ സ്ദര്ൃത്തരുണ്ട.് സ്വന്ത്ത്താട് തനെ 
സ്്പഷ്ടമായ അെയായിം ന യ്യുെരരുമുണ്ട്. 
 

8. ഇസ്്മ്യൽ ആദയജാതെുിം ശ്പരാ കെുമായിരുെിട്ട ്അല്ലാഹു 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്അരനെ ്പര് മറെു ്പായത്? ഈ രാകയിം 
ഇസ്്മായിലിനെ കുറിച്ചാണ ്പറഞ്ഞിരിക്കുെനതങ്കിൽ, ഇത് ഇസ്ാമിെ് 
കൂടുതൽ അെു്യാജയമായിരുെു. രളനര ലളിതമായ ഒരു ് ാദയിം, 
എന്തുനകാണ്്ട അങ്ങനെ ന യ്തില്ല? 
 

 ഇസ്്മയിൽ മൂത്ത പുശ്തൊയിരുെു. 
 ഇസ്്മയിൽ ഇസ്ാമിനെ ശ്പരാ കൊയിരുെു. 
 മുസ്ീമുകൾ അരകാരനപ്പടുെത ്മുഹമ്മദ ്ഇസ്്മാ്യലിനെ 
പിന്മുറക്കാരിൽ നപട്ടരൊണ ്എൊണ്. ഇത് നതറ്റാനണങ്കിലുിം െമുക്ക് 
തൽക്കാലിം ഇരിനട മുസ്ിങ്ങൾ പറയുെത ്്കൾക്കാിം. ഇസ്ാമിനെ 
അശ്തയുിം ശ്പധാെനപ്പട്ട ആളാണ ്ഇസ്്മയിൽ എങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് 
പിെീട് രരുെ രാകയങ്ങളിൽ ്പാലുിം ഇസ്്മാ്യലിനെ കാരയിം അല്ലാഹു 
മറെു്പായത?് എൊൽ പിെീട് ശ്പരാ കൻ ആനണെ് പറയാൻ മാശ്തിം 
ഒരു ആയത്ത ്ഇറക്കി. 

 യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ ്ഇസ്്മയിൽ െിെുള്ളരെല്ല. െിർഭാരയരരാൽ 
പല ശ്കിസ്്തയാെികളുിം അങ്ങനെയാണ് നതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുെത.് 
മുസ്ീമുകൾ പറയുെ ഈ രയാജിം ്കട്ട ്നതറ്റിദ്ധരിച്ച് അരർ പള്ളിയിൽ 
കയറി പറയുെു ഇസ്ാിം െമ്മുനട സ്്ഹാദര മതമാനണെ്. ഇത് 
നതറ്റാനണെ ്രളനര ലളിതമായി ഞാൻ നതളിയിച്ചു തരാിം. 
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A. ഇസ്്മയിലിെ് മു്മ്പ അറൈികൾ ഉണ്ടായിരുെു. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്്മയിൽ അറൈികളുനട 
എല്ലാിം പിതാര ്ആക്കുക? 
 

B. അരമായ ഭാഷ സ്ിംസ്ാരിക്കുെ അശ്ൈഹാമിെുിം ഈജിപ്ത് 
കാരിയായ ഹാരാറിെുിം എങ്ങനെയാണ് അറൈി ഭാഷ 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെ പുശ്തൻ ജെിച്ചത്?  
 

C. മുസ്ിിംകളുനട പുസ്്തകങ്ങൾ തനെ (Book of Al-Sirah Al-Nabwiah 

by Ibn Hisham, Vol. 1, p. 5) പറയുെുണ്്ട ഇസ്്മയിൽ 
രിരാഹിംകഴിച്ചത ്Jarhom ്രാശ്തത്തിനല പുശ്തിമാരിൽ 
ഒരാളാനണെ.് (Her name was Ra'lah, daughter of 'Amro Al-Johrimy 

according to Muslims). ഇസ്ാമിെ് 400 രർഷിം മുമ്പ ്തനെ Jarhom 

്രാശ്തിം ശ്കിസ്്തയാെികളായി. (Book of Al-Agani 13:109). മുഹമ്മദ് 
ഈ ്രാശ്തത്തിൽ നപട്ടരെല്ല. അതിെർത്ഥിം അരൻ 
ഇസ്്മനയലിൽ െിെുള്ളരൻ അല്ല എൊണ.്  
 

D. അ്പ്പാൾ ഒരു ് ാദയിം രരുെത ്ദദരിം ദൈൈിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
അശ്ൈഹാമിനെ സ്ന്തതികനള ആകാരത്തിനല െേശ്തങ്ങൾ 
്പാനലയുിം, കടലിനല മണൽത്തരികൾ ്പാനലയുിം ആകുനമെ?്  
 

Genesis 22:17 (KJV): 

That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the 

stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall 

possess the gate of his enemies; 

 
ഉലപ്ത്തി 22:17: (POC) 
ഞാൻ െിനെ സ്മൃദ്ധമായി അെുശ്രഹിക്കുിം. െിനെ സ്ന്തതികനള 
ആകാരത്തിനല െക്ഷശ്തങ്ങൾ ്പാനലയുിം കടൽത്തീരത്തിനല 
മണൽത്തരികൾ ്പാനലയുിം ഞാൻ രർദ്ധിപ്പിക്കുിം. രശ്തുരിനെ െരര 
കരാടങ്ങൾ അരർ പിടിനച്ചടുക്കുിം. 
 

E . പ്േ അരർ മറെു ്പായ ഒരു കാരയിം യഥാർത്ഥത്തിൽ 
അറൈികൾ (അറൈി ഭാഷ സ്ിംസ്ാരിക്കുെരർ അല്ല ഇരിനട 
ഉ്േരിക്കുെത ്അറൈി രിംരിം) എണ്ണത്തിൽ 40 മിലയൺ ഒെുമില്ല. 
ഇൻ്ഡാ്െഷയൻ അറൈികളാനണാ? പാകിസ്ഥാെികളുിം 
അറൈികൾ ആ്ണാ? അതുനകാണ്്ട അറൈി 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെരനരല്ലാിം അറൈികൾ അല്ല. അതുനകാണ്്ട ഇത് 
െമ്മുനട പള്ളികളിൽ ശ്പ രിക്കുെ നതറ്റായ ഒരു രിരരണമാണ്. 
ഇത് ന യ്യുിം രഴി െമ്മൾ മുസ്ിിംകനള അരർ പറയുെ കള്ളിം 
ശ്പ രിപ്പിക്കാൻ സ്ഹായിക്കുകയാണ് ന യ്യുെത.് ഇതിനെല്ലാിം 
പുറ്മ െിങ്ങൾ തനെ ഒെ്  ിന്തിച്ചു ്ൊക്കൂ എന്തിൊയിരിക്കുിം 
മുഹമ്മദ ്താൻ ഇസ്്മയിലിനെ പിന്മുറക്കാരിൽ 
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െിെുള്ളരൊനണെ് പറഞ്ഞത.് കാരണിം, താൻ ശ്പരാ കന്മാരുനട 
പിതാരായ അശ്ൈഹാമിൽ െിെുള്ളരൊനണെ് കാണിക്കണിം. 
എൊ്ല താൻ ശ്പരാ കൻ ആനണെ് അരകാരനപ്പടാൻ 
പറ്റുകയുള്ളൂ.  
 

F. മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു in Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 596: 

Reported of Ibn 'Umar: “The Prophet said, 'The honorable man is the 

son of the honorable man, the honorable, mirroring the honorable 

Joseph, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham.'” 

 

G. െിങ്ങൾ ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ച്ചാ, ഇരിനട മുഹമ്മദ് ഇസ്്മയിലിനെ ്പര ്
പറയാൻ രിട്ടു്പായി. ഈ ഹദീസ് ്കൂടുതൽ ് ാദയങ്ങൾക്കുള്ള 
രാതിൽ തുറക്കുെു.  

 
“The honorable is the son of the honorable!” മുഹമ്മദ്  ില്പ്പാനഴാനക്ക 
അനല്ലങ്കിൽ പല്പ്പാഴുിം താൻ പറയുെ രാക്കുകൾ എന്താനണെ ്്പാലുിം 
ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. Let's look again at Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 596:  

 

Reported of Ibn 'Umar: “The Prophet said, The honorable man is the son of the 

honorable man, the honorable, mirroring the honorable Joseph, the son of Jacob, the 

son of Isaac, the son of Abraham.” 

 

1. മുഹമ്മദ ്പറയുെതെുസ്രിച്ച് ആദരണീയൊയിരിക്കണനമങ്കിൽ 
െിങ്ങനളാരു ആദരണീയൊയ രയക്തിയുനട മകൻ ആയിരിക്കണിം. 
എൊൽ മുഹമ്മദിനെ അച്ഛെുമമ്മയുിം അരിരവാസ്ികൾ (infidels) 
ആയിരുെു എെ കാരയിം മുഹമ്മദ ്മറെു ്പായി. അതുകൂടാനത 
അല്ലാഹു പറയുെുണ്ട് രിരവാസ്ികൾ (infidels) രൃത്തിനകട്ടരൻ 
ആനണെ.് 
 

2. "ൈഹുമാെയൻ (ആദരണീയൻ)" എെ രാക്കിെ് ഇരിനട മതപരമായ 
അർത്ഥമാണ് ഉ്േരിക്കുെനതെ ്ഓർമ്മിക്കുക. 
 

3. അതുകൂടാനത ആദരണീയൊയ പുശ്തൻ എെ െിലയിൽ, മുഹമ്മദ് 
ഇസ്്മയിൽ എെ ്പര് ഹദീസ്ിൽ ് ർക്കാൻ മറെു്പായി.  
 

Qur’an 9:28: 

“O you who believe, the polytheist is for sure filthy [they are] filth, on narrative of their 

inner wickedness so do not let them come near the Sacred Mosque after this 

year...!” 

 
ഖുർആൻ 9:28: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, ൈഹുദദരരിരവാസ്ികൾ അരുദ്ധർ തനെയാകുെു. 
അതിൊൽ അരർ ഈ നകാല്ലത്തിൻ ്രഷിം മസ്്ജിദുൽ ഹറാമിനെ 
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സ്മീപിക്കരുത.് (അരരുനട അഭാരത്താൽ) ദാരിശ്ദയിം ്െരിടുനമെ് െിങ്ങൾ 
ഭയനപ്പടുകയാനണങ്കിൽ അല്ലാഹു അരനെ അെുശ്രഹത്താൽ അരൻ 
ഉ്േരിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾക്ക് ഐരവരയിം രരുത്തുെതാണ.് തീര്ച്ചയായുിം 
അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം യുക്തിമാെുമാണ.് 
 

4. അരിരവാസ്ികളായ മുഹമ്മദിനെ കുടുിംൈക്കാർക്ക ്്രണ്ടി 
ശ്പാർത്ഥിക്കുെതിനെ കുറിച്ച ്ഖുർആൻ പറയുെത ്ഇതാണ്.  

 
Qur’an 9:113: 

It is not accepted for the Prophet, and those who believe, to pray for the forgiveness 

for infidels even though they are relative with, after it hath become obvious that they 

are people of hell-fire. 

 
ഖുർആൻ 9:113: 
ൈഹുദദരരിരവാസ്ികൾ ജവലിക്കുെ െരകാഗ്നിയുനട അരകാരികളാനണെ് 
തങ്ങള്ക്കു രയക്തമായിക്കഴിഞ്ഞതിെ് ്രഷിം അരര്ക്കു്രണ്ടി പാപ്മാ െിം 
്തടുരാൻ - അരർ അടുത്ത ൈന്ധമുള്ളരരായാൽ ്പാലുിം - ശ്പരാ കെുിം 
സ്തയരിരവാസ്ികള്ക്കുിം പാടുള്ളതല്ല. 
 

5. ഈ രാകയിം െമുക്ക് പല കാരയങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുെു. മുഹമ്മദിനെ 
കുടുിംൈക്കാർ (മാതാപിതാക്കൾ) ഇ്പ്പാൾ െരകാഗ്നിയിൽ ആണ്. 
കാരണിം അരർ ൈഹുമാെയർ അല്ല (അരിരവാസ്ികളാണ്). 

 

6. മുഹമ്മദിെ് ഒരിക്കലുിം ൈഹുമാെയൻ ആകാൻ കഴിയില്ല കാരണിം അരൻ 
ൈഹുമാെയരായ മാതാപിതാക്കളിൽ െിെുള്ളരെല്ല. മുഹമ്മദ ്തനെ 
പറയുെുണ്ട ്അരനെ മാതാപിതാക്കൾ െരകാഗ്നിയിൽ ആനണെ്. We 

see this in Sahih Muslim, Book 001, Hadith 0398: 

 

'Anas stated. “Truly, an individual said: 'Ambassador of Allah, where is my father?' 

The prophet said: 'Your father is in the hell fire.' When he turned away, The Prophet 

of Allah called him and said: 'Truly, my father and your father are in the Hell Fire.'” 

 

Anas ് ാദിച്ചു, "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ ക, എനെ പിതാര ്എരിനടയാണ്." 
ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "െിനെ പിതാര ്െരകത്തിലാണ്." അരൻ തിരിച്ചു 
്പാകാൻ ഒരുങ്ങിയ്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ അരനെ രീണ്ടുിം രിളിച്ചു പറഞ്ഞു, 
"സ്തയമായി ഞാൻ െി്ൊടു പറയുെു െിെനെയുിം എനെ പിതാര ്
െരകത്തിൽ ആണ ്ഉള്ളത.്"  
 
Sahih Muslim, Book 004, Hadith 2129: 

Abu Huraira reported that Allah's Messenger did say: “I asked Allah's permission to 

allow me to beg for the forgiveness of my mother, but He refused to grant it to me. I 

sought permission from Him to visit her grave, and He granted that to me.”  
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Abu Huraira രിരരിക്കുെത ്അെുസ്രിച്ച് അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"ഞാൻ അല്ലാഹുരി്ൊട് എനെ അമ്മ്യാട് േമിക്കുരാൻ ്രണ്ടി 
അ്പേിച്ചു, എൊൽ അത് അെുരദിച്ചില്ല. ഞാൻ എനെ അമ്മയുനട കല്ലറ 
സ്രർരിക്കാെുള്ള അെുരാദിം ് ാദിച്ചു അതിെുള്ള സ്മ്മതിം അല്ലാഹു 
എെിക്ക് തെു." 
 

 മുഹമ്മദിനെ അമ്മ അള്ളാഹുരിൽ രിരവസ്ിക്കാനത മരിച്ചതുനകാണ്്ട 
അര്രാട് േമിക്കുരാൻ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുരി്ൊട് അ്പേിച്ചു. 
ഇരിനട െിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിനച്ചാ, തനെ പിതാരി്ൊട ്േമിക്കുരാൻ മുഹമ്മദ് 
ഇരിനട ആരരയനപ്പട്ടില്ല. മുഹമ്മദ ്തനെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. 
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് രരിക്കുിം ആരാനണെ ്അറിയുകയുമില്ല. 
ഇങ്ങനെ അറിയാത ഒരാളി്ൊട ്േമിക്കാൻ എങ്ങനെ ് ാദിക്കുിം. 
ഇ്പ്പാൾ  ിലർ പറയുിം മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്അൈദ്ുള്ള ആനണെ്. 
െമ്മൾ ഈ പുസ്ത്കത്തിൽ മുമ്പ ്പറഞ്ഞതു്പാനല യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ആരാണ് മുഹമ്മദിനെ അച്ഛൻ എെ ്ആർക്കുമറിയില്ല. മുഹമ്മദ ്
ജെിക്കുെതിെു ൊലു രർഷിം മുൻപ് അൈ്ദുള്ള മരിച്ചിരുെു. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ എങ്ങനെ അരൻ മുഹമ്മദിനെ പിതാര ്ആകുിം? 

 ഇസ്ാമിനല രി്ര െരുിം മുൻരിധിയുിം എനന്തൊൽ, "െിങ്ങൾ 
അരരിൽ നപട്ടരൻ അനല്ലങ്കിൽ (മുസ്ിിം അനല്ലങ്കിൽ) െിങ്ങൾ  ീത്തയുിം 
രൃത്തിനകട്ടരെുിം ആണ്. അതുനകാണ്ടാണ് ഇെുിം സ്ൗദി അ്റൈയയിനല 
പല പട്ടണങ്ങളിലുിം അമുസ്ിമുകൾക്ക് ശ്പ്രരെിം ഇല്ലാത്തത.് െിങ്ങൾ 
അറിയാനത ആ പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ െിങ്ങൾക്കുള്ള രിേ 
മരണമാണ്. "മുസ്ിമുകൾ രൃത്തിനകട്ടരർ ആയതുനകാണ്്ട 
െയൂ്യാർക്കിൽ കടക്കാൻ അെുരദിക്കില്ല" എെ ഒരു ്ൈാർഡ ്
െയൂ്യാർക്കിൽ നരച്ചാൽ എന്തായിരിക്കുിം സ്ഥിതി എെ ്ഒെ ്
ആ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്കൂ. എല്ലാരരുിം ശ്കിസ്്തയാെികനള കുറ്റനപ്പടുത്തുിം. 
ഇങ്ങനെയുള്ള ആ്രാപണങ്ങനളാെുിം മക്കയിലുിം മദീെയിലുിം 
മുസ്ീമുകൾ ന യ്യു്മ്പാൾ െമ്മൾ ആരുിം ് ാദിക്കാറില്ല. 

                                
 

In John 3:16 (KJV), the Bible says: 

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever 

believeth in him should not perish, but have everlasting life. 
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്യാഹൊെ ്3:16 (POC) 
എനന്തൊൽ, അരെിൽ രിരവസ്ിക്കുെ ഏരെുിം െരിച്ചു്പാകാനത 
െിതയജീരൻ ശ്പാപിക്കുെതിെു്രണ്ടി, തനെ ഏകജാതനെ െല്കാൻ തക്കരിധിം 
ദദരിം ്ലാകനത്ത അശ്തമാശ്തിം സ്്്െഹിച്ചു. 
 
ഈ ശ്കിസ്്തുരിനെ രാക്കുകൾ ഒെ ്്ൊക്കൂ. തനെ അിംരീകരിക്കുെരനര 
മാശ്തമല്ല, ഈ ്ലാകത്തിെ ്മുഴുരെുിം ്രണ്ടി തനെ രണ്ടുദകകളുിം തുറെു 
പിടിക്കുെു.  
 
Matthew 5:44 (KJV) says: 

But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them 

that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; 

 
മത്തായി 5:44: (POC): 
എൊൽ, ഞാൻ െിങ്ങ്ളാടു പറയുെു: രശ്തുക്കനള സ്്്െഹിക്കുരിൻ; െിങ്ങനള 
പീഡിപ്പിക്കുെരർക്കു്രണ്ടി ശ്പാർഥിക്കുരിൻ. 
 
ഇതിനെ, അടിരസ്്ശ്തിം ്മാഷ്ടിച്ചു എെ മുസ്ീമുകൾ തനെ ആ്രാപിക്കുെ 
മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ കാരയരുമായി ഒെ് താരതമയിം ന യ്ത് ്ൊക്കൂ. മുഹമ്മദ് 
്പാലുിം ഖുർആെിനല്യാ ഹദീസ്ിനല്യാ   െിയമങ്ങൾ ഒെുിം പാലിച്ചിരുെില്ല. 
 
മുഹമ്മദ ്ഒരു അറൈിയായിരുെു. ഇസ്മ്യിലുിം അറൈി ആയിരു്ൊ? 
 

              
 
െമ്മുനട പല പള്ളികളിലുിം പഠിപ്പിക്കുെത ്ഇസ്്മയിലുിം ഒരു അറൈി 
ആയിരുെു എൊണ് (So far not in Kerala). അതിനെ സ്തയാരസ്ഥ ആരുിം 
്ൊക്കിയിട്ടുിം ഇല്ല. മുസ്ീമുകൾ ്പാലുിം അങ്ങനെ പറയുെില്ല എെ ്അരരുനട 
പുസ്്തകങ്ങളിൽ െിെ് തനെ ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാിം. 
 
(Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 583): 

“She (Ishmael’s mother) lived in that way until some community from the tribe of 

Jurhum or a family from Jurhum crossed by her and her child, as they (the Jurhum 

people) were coming through the road of Kada'. They landed in the further down part 

of Mecca where they saw a bird that had the habit of flying around water and not 

going away. They said, 'This bird must be flying in a loop over water, even though 

we experience that there is no water in this valley.' They sent one or two 

messengers, which discovered the source of water, and returned to notify them of 

the water. So, they moved towards the water." The Prophet added, "Ishmael's 

mother was seated near the water. They asked her, 'Do you allow us to [put our] 

tents here? She responded as Yes, but you will have no right to own the water.' They 

accepted to that." The Prophet in addition said, mother of Ishmael was delighted with 
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the situation as she used to love to take pleasure in the company of the people. 

Therefore, they settled over there, and later they sent for their families who came 

and settled with them so that some families became permanent residents nearby. 

The child (Ishmael) grew up between them and learned Arabic from them (Jurhum 

people), and they liked him as he grew up, and when he reached the age of maturity 

they made him marry a woman from among them. 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് Jurhum ്രാശ്തക്കാർ നരള്ളിം അ്െവഷിച്ച് 
ഇസ്്മാ്യലിനെ അമ്മ ഇരിക്കുെ സ്ഥലനത്തത്തുെു. അരിനട അരർ 
അരർക്ക് താമസ്ിക്കാെുള്ള അെുരാദിം ഇസ്്മാ്യലിനെ അമ്മ്യാട് 
് ാദിച്ചു. ഇസ്്മായിലിനെ അമ്മ അരിനട ഒറ്റയ്ക്കായിരുെു, മാശ്തമല്ല 
കൂടുതൽ ആൾക്കാർ  ുറ്റുിം ഉണ്ടാരുെത ്അരർക്ക് സ്്ന്താഷിം ആയിരുെു. 
അതുനകാണ്്ട അരർ അരരുനട ആരരയിം അിംരീകരിച്ചു. എങ്കിലുിം, അരിടനത്ത 
ജലത്തിനെ ്മലുള്ള അധികാരിം Jurhum ്രാശ്തക്കാർക്ക് െല്കിയില്ല. അരരുിം 
അത് സ്മ്മതിച്ചു. പിെീട് കൂടുതൽ Jurhum കുടുിംൈങ്ങൾ അരിനട എത്തി 
താമസ്ിച്ചു. ഇസ്്മ്യൽ അരരുനട കുട്ടികളുമായി കളിച്ചു രളർെു. Jurhum 
ആൾക്കാരിൽ െിെ ്അരൻ അറൈി പഠിച്ചു. അരൻ ശ്പായപൂർത്തിയായ്പ്പാൾ 
അരരിൽ െിെ് ഒരു യുരതിനയ അരെ് രിരാഹിം ന യ്തു നകാടുത്തു. 
 

1. ഇസ്്മാ്യൽ Jurhum ആൾക്കാരുനട ഇടയിൽ രളരുകയുിം 
അരരിൽെിെ് അറൈി പഠിക്കുകയുിം ന യ്തു.  

2. അരൻ ഒരു അറൈ് ആയിരുനെങ്കിൽ അരെ് അറൈി 
അറിയില്ലായിരുനൊ? 

3. അരൻ അരരിൽ െിെ് ഒരു സ്്ശ്തീനയ രിരാഹിം കഴിച്ചു. എൊൽ 
അരൻ ഉണ്ടാരുെ കുട്ടികൾ അരരുനട അമ്മനയ ്പാനല അറൈി 
ആകു്മാ? 

4. ഒരിക്കലുമില്ല, കാരണിം അറൈ് ആ ാരമെുസ്രിച്ച് പിതാരിനെ ്രാശ്തിം 
ആണ ്കുട്ടികളുനട ്രാശ്തിം ആകുെത്. ഈ കഥനയല്ലാിം ഇരിനട 
പറയുെത ്അറൈികൾ തനെയാണ ്എെ ്ഓർക്കണിം. 

5. ഇതിനെ അർത്ഥിം അശ്ൈഹനമാ ഇസ്്മാ്യനലാ അറൈി 
സ്ിംസ്ാരിച്ചിരുെില്ല എൊണ.് അതുനകാണ്ടാണ ്ഇസ്്മ്യലിെ് അത് 
Jurhum ്രാശ്തത്തിൽ െിെ് പഠി്ക്കണ്ടി രെത്. 

the Book of Al-Fateh, Vol. 6, p. 403, by Al-Hafe Ibn 'Hajer, printed in Beirut Lebanon, 

1991: 

                                                                            
He said, “He learned Arabic from them (Jurhum) this is inform us that Ishmael 

mother and father both do not know Arabic” 
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 ഇെി എശ്താമനത്ത രയസ്സിലാണ് ഇസ്്മയിൽ അറൈി പഠിച്ചത ്എെ് 
െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. അതിനെ ഉത്തരരുിം ഇസ്ാമിക പുസ്്തകങ്ങളിൽ 
െിെുതനെ െമുക്ക് ലഭിക്കുിം.  
 

മുഹമ്മദിനെ കസ്ിൻ ആയ അലിയുനട രാക്കുകളിൽ െിെു തനെ െമുക്ക് 
്കൾക്കാിം.  
 
Book of Sahih Al-Jame', Vol. 1, p. 435, Hadith 2581: 

                              
He said, “The first who spoke perfect Arabic is Ishmael and he spoke it at the age of 

fourteen years.” And the Imam Albani said it’s a correct hadith. 

 

അരൻ പറഞ്ഞു, "രരിയായി അറൈിക് ഭാഷ ആദയിം സ്ിംസ്ാരിച്ചത് ഇസ്്മയിൽ 
ആണ്. അതുിം അരനെ പതിൊലാിം രയസ്സിൽ." ഈ ഹദീസ്് രരിയാനണെ് 
ഇമാിം അൽൈാെി അിംരീകരിച്ചതാണ്.  
 
ഇസ്്മായിലിെ് അറൈിക ്പാരമ്പരയിം ഇല്ല എെുിം, അരനെ മാതാരുിം പിതാരുിം 
അറൈികൾ അല്ല എെുിം, അരർ അറൈി ഭാഷ സ്ിംസ്ാരിച്ചിരുെില്ല എെുിം, 
അറൈികളിൽ െിൊണ ്ഇസ്്മയിൽ അറൈി പഠിച്ചനതാെുിം, പതിൊലാിം 
രയസ്സിലാണ് അത് സ്ിംസ്ാരിച്ചനതെുിം, എല്ലാ മുസ്ീങ്ങൾ തനെ 
അിംരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്്മാ്യൽ എങ്ങനെയാണ് 
അറൈികളുനട പിതാര ്ആരുെത.് 
 
ഇരിനട െമ്മൾ ് ാദി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു ശ്പധാെ ് ാദയിം, ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചു എെ ്
പറഞ്ഞ ്ഒരാളുനട രിംരിം മാറു്മാ? തീർച്ചയായുിം അത് രിഡ്ഢിത്തമാണ.്  ിലർ 
പറയുിം ഇസ്്മാ്യലിനെ അള്ളാഹു ആദയനത്ത അറൈി ആക്കി എെ.് എൊൽ 
ഇത് നതറ്റാനണെ് െമ്മൾ ്െരനത്ത നതളിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇെി അല്ലാഹു തനെ 
അരനെ അറൈി പഠിപ്പിച്ചാലുിം, അനതാരിക്കലുിം അരൻ ഒരു അറൈി ആകില്ല. 
 
മുഹമ്മദിനെ സ്ിംൈന്ധിച്ച ്ആരാണ ്ഒരു അറൈ?് 
 
Al-'Khasa'es Al-Kubra, author Al-Seu'ti, Beirut Lebanon, 1985, Vol. 1, p. 66: 
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The prophet said: “Allah created his creation and chose from them sons of Adam, 

and from sons of Adam, he chooses the Arab, and from the Arab, he chose Mudar 

(tribe), and from Mudar, he chose sons of Hasim (clan), and from Hashim, he chose 

me, finest of the best.” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു ആദത്തിനെ സ്ന്തതികളിൽ 
െിെ് അറൈികനളയുിം അതിൽ െിെ് മുഹമ്മദിനെയുിം തിരനഞ്ഞടുത്തു 
എെതിനെക്കുറിച്ചാണ്.  
 
ഇരിനട മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകളിൽ െിെു തനെ രയക്തമാണ് ഇരിനട അല്ലാഹു 
ജെങ്ങനള തരിംതിരിച്ചിരിക്കുെത് ്രാശ്തത്തിനെയുിം രിംരനത്തനെയുിം 
്പരിലാണ്, അല്ലാനത ഭാഷയുനട അടിസ്ഥാെത്തിൽ അല്ല. െിങ്ങൾ ഈ "Ibn" 

എെ അറൈ് രാക്ക് എ്പ്പാഴുിം ഉപ്യാരിക്കുെത ്െിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാരുിം. 
അതിനെ അർത്ഥിം "son of" എൊണ.് അതായത് അത് ഭാഷയുനട 
അടിസ്ഥാെത്തിൽ അല്ല സ്ന്താെ പരമ്പരയുനട അടിസ്ഥാെത്തിലാണ്. 
അതിെർത്ഥിം അറൈി ഭാഷ സ്ിംസ്ാരിച്ചാൽ മാശ്തിം ഒരാൾ അറൈി ആരില്ല, 
അതിെ് അരനെ പിതാര ്കൂടി അറൈി ആയിരിക്കണിം. െിങ്ങൾക്ക് 
എനന്താനക്ക ്പരുകൾ (title) ഉണ്ടായിരുൊലുിം െിങ്ങളുനട പിതാര ്എന്താ്ണാ 
അതായിരിക്കുിം െിങ്ങൾ. െിങ്ങളുനട പിതാര് ആനരെ അറിയാനമങ്കിൽ 
അരിനട െിങ്ങളുനട മാതാരിനെ ഭാഷയ്ക്കുിം ്രാശ്തത്തിെുിം രിംരത്തിെുിം 
െിങ്ങളുനട ്മൽ ഒരു അരകാരരുമില്ല. 
 
അതുനകാണ്്ട എ്പ്പാ്ഴാ ഒരിക്കൽ അറൈി സ്ിംസ്ാരിച്ചു എെതിനെ ്പരിൽ 
ഇസ്്മയിൽ ഒരിക്കലുിം അറൈി ആരില്ല. അത് അറൈ് സ്ിംസ്്കാരത്തിൽ 
മാശ്തമല്ല, ഇസ്ാമിക െിയമങ്ങളിലുിം അത് അങ്ങനെ തനെയാണ.് 
 
താൻ ശ്പരാ കൊനണെ ്കാണിക്കുെതിെു ്രണ്ടി താൻ അശ്ൈഹാമിൽ 
െിെുള്ളരൻ ആനണെ് നതളിയി്ക്കണ്ടത് മുഹമ്മദിനെ ആരരയമായിരുെു. 
അതുനകാണ്ടാണ ്ഇസ്്മാ്യൽ െിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ൈന്ധിം സ്ഥാപിക്കാൻ 
മുഹമ്മദ ്ശ്രമിച്ചത്.  
 

 ഇരിനട ഒരു ്പായിെ ് കൂടി പറയാിം, ഇസ്്മ്യലിനെ 12 മക്കൾക്കുിം 
അരമായിക്ക് ഭാഷയിലാണ് ്പരുകൾ െൽകിയിരിക്കുെത.് എെിട്ടുിം 
അരൻ അറൈിയാ്ണാ? 
 

Genesis 25:12-15(KJV): 
12Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the 

Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham: 
13And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their 

generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, 
14 And Mishma, and Dumah, and Massa,  
15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: 
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ഉലപ്ത്തി 25:12-15: 
12 സ്ാറായുനട ദാസ്ിയായ ഈജിപ്തുകാരി ഹാരാറിൽ അശ്ൈാഹത്തിെുണ്ടായ 
ഇസ്്മാ്യലിനെ മക്കൾ ഇരരാണ്. 
13 ജെെശ്കമമെുസ്രിച്ച് ഇസ്്മാ്യലിനെ മക്കളുനട ്പരു രിരരിം: 
ഇസ്്മാ്യലിനെ കടിഞ്ഞൂലപ്ുശ്തൻ നെൈാ്യാത്ത്. തുടർെ ്്കദാര,് അദ്
്ൈല്, മിൈ്സ്ാിം, 
14 മിഷ്മാ, ദൂമാ, മസ്്സ്ാ, 
15 ഹദാദ,് ്തമാ, യത്തൂര,് െഫീഷ്, ്കനദമാ. 
 

 എരിനടയാണ ്ഇസ്്മാ്യലുിം അരനെ മക്കളുിം ജീരിച്ചിരുെത്? 
 

Genesis 25:16-18 (KJV): 
16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by 

their castles; twelve princes according to their nations.  
17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven 

years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. 
18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward 

Assyria: and he died in the presence of all his brethren. 

 

ഉലപ്ത്തി 25:16-18: 
16 ഇരരാണ് ഇസ്മ്ാ്യലിനെ പുശ്തന്മാർ. ശ്രാമങ്ങളുിം 
ആസ്ഥാെങ്ങളുമെുസ്രിച്ച് അരരുനട രിംരത്തിനല പശ്ന്തണ്ടു ശ്പഭുക്കന്മാരുനട 
്പരുകളാണിര. 
17 ഇസ്മ്ാ്യലിനെ ആയുഷ്കാലിം െൂറ്റിമുപ്പ്ത്തഴു രരഷ്മായിരുെു. അരൻ 
അന്തയരവാസ്ിം രലിക്കുകയുിം തനെ ൈന്ധുക്ക്ളാടു ് രുകയുിം ന യ്തു. 
18 ഹരിലാ മുതൽ ഷൂരര്നരയുള്ള ്ദരത്ത് അരർ രാസ്മുറപ്പിച്ചു. 
അസ്സീറിയായി്ലക്കുള്ള രഴിയിൽ ഈജിപ്തിനെ എതിർരരത്താണ ്ഷൂര.് 
അരർ  ാർച്ചക്കാരിൽ െിനെല്ലാിം അകൊണു ജീരിച്ചത്. 
 
ഇെി െിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷൂർ എെ സ്ഥലിം ഇ്പ്പാൾ എരിനടയാനണെ് കാണാൻ 
താല്പരയിം ഉനണ്ടങ്കിൽ താനഴ നകാടുത്തിരിക്കുെ ലിങ്കിൽ നസ്ർച്ച ്ന യ്യുക. അത് 
ന ങ്കടലിനെ മറുരരത്ത് ആണ്. മക്കയുമായി അതിെ് യാനതാരു ൈന്ധരുമില്ല. 
 
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeologyexodus-route-red-sea-sinai.htm 

 

മുഹമ്മദുിം ധാർമികതയുിം (മുഹമ്മദ ്എല്ലാ മുസ്ിിം സ്ശ്്തീകളുമായുിം കിടക്ക 
പങ്കിടാൻ തയ്യാറാണ)് 
 
In the Book of Jame' Alsag'er (Imam Al-Soiuty), Hadith 2994, Muhammad said: 

                                                

http://www.bible.ca/archeology/bible-archeologyexodus-route-red-sea-sinai.htm
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Any women, [if] she gives herself to a man to marry him without her father's, or man 

of the house's permission, she is a whore! 

 

ഒരു സ്്ശ്തീ തൻ്്നറ പിതാരിനെ്യാ, തനെ കുടുിംൈത്തിനല മറ്റു 
പുരുഷന്മാരുനടനയാ സ്മ്മതമില്ലാനത ഒരു പുരുഷനെ രിരാഹിം ന യ്താൽ 
അരൾ ഒരു ്രരയയാണ.് 
 
ഇെി ഈ പറഞ്ഞതിനെ ഈ ഖുർആൻ രാകയരുിം (Qur'an 33:50) ആയി 
താരതമയിം ന യ്തു ്ൊക്കൂ.  
 
Qur'an 33:50: 

...And a believing woman if she gives herself unto the Prophet (to sleep with her) and 

the Prophet desires her, he has a privilege for thee. 

 
ഖുർആൻ 33:50: 
െൈി്യ, െീ രിരാഹമൂലയിം നകാടുത്തിട്ടുള്ളരരായ െിനെ ഭാരയമാനര െിെക്ക് 
ൊിം അെുരദിച്ചു തെിരിക്കുെു. അല്ലാഹു െിെക്ക് (യുദ്ധത്തിൽ) 
അധീെനപ്പടുത്തിത്തെ കൂട്ടത്തിൽ െിനെ രലതുദക ഉടമനപ്പടുത്തിയ (അടിമ) 
സ്്ശ്തീകനളയുിം െി്ൊനടാപ്പിം സ്വ്ദരിം രിട്ടു്പാെരരായ െിനെ പിതൃരയനെ 
പുശ്തിമാർ, െിനെ പിതൃസ്്ഹാദരിമാരുനട പുശ്തിമാർ, െിനെ അമ്മാരനെ 
പുശ്തിമാർ, െിനെ മാതൃസ്്ഹാദരിമാരുനട പുശ്തിമാർ എെിരനരയുിം (രിരാഹിം 
ന യ്യാൻ അെുരദിച്ചിരിക്കുെു.) സ്തയരിരവാസ്ിെിയായ ഒരു സ്ശ്്തീ സ്വ്ദഹിം 
െൈിക്ക ്ദാെിം ന യ്യുെ പേിം െൈി അരനള രിരാഹിം 
കഴിക്കാൻ ഉ്േരിക്കുനെങ്കിൽ അതുിം (അെുരദിച്ചിരിക്കുെു.) ഇത ്
സ്തയരിരവാസ്ികനള കൂടാനത െിെക്ക ്മാശ്തമുള്ളതാകുെു. അരരുനട 
ഭാരയമാരുനടയുിം അരരുനട രലതുദകകൾ ഉടമനപ്പടുത്തിയരരു്ടയുിം 
കാരയത്തിൽ ൊിം െിയമമായി െിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് െമുക്കറിയാിം. െിെക്ക് 
യാനതാരു രിഷമരുിം ഉണ്ടാരാതിരിക്കാൻ ്രണ്ടിയനശ്ത ഇത്. അല്ലാഹു ഏനറ 
നപാറുക്കുെരെുിം കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 

1. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തിം ഇഷ്ടത്തിൽ ഒരു പുരുഷനെ രിരാഹിം കഴിക്കുെ 
ഒരു സ്്ശ്തീ ്രരയയുിം, എൊൽ മുഹമ്മദിെ് സ്വയിം ദാെമായി 
സ്മർപ്പിക്കുെ ഒരു സ്്ശ്തീ െല്ലരളുിം ആരുെത?് 

2. എന്തിൊണ് ഒരു സ്്ശ്തീ അങ്ങനെ ന യ്യുെത?് മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകൾ 
മുഹമ്മദിനെ കൂനട കിടക്ക പങ്കിടാൻ ആശ്രഹിക്കുെു. കാരണിം 
അതുരഴി അരർക്ക് അല്ലാഹുരിനെ സ്്ന്താഷിപ്പിക്കാിം എെ ്അരർ 
രിരവസ്ിച്ചിരുെു. 

3. എന്തിൊണ് മുഹമ്മദിനെ ദദരിം അതിനെ ഒരു െിയമമാക്കി 
ഇറക്കിയത്? മുസ്ല്ിിംകളുിം അറൈികളുിം നതറ്റാണ ്എെ ്കരുതിയിരുെ 
ഒരു കാരയിം മുഹമ്മദിെ് ന യ്യാൻ ്രണ്ടി, തനെ ആശ്രഹിം 
സ്ാധിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി, തനെ കയ്യിനല കളിപ്പാരയുിം രയാജ 
ദദരരുമായ അല്ലാഹുരിനെ നകാണ്്ട മുഹമ്മദ ്ഒരു ആയത്ത ്
ഇറക്കിച്ചു. 
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4. ഇത് അല്ലാഹു ആശ്രഹിക്കുെതാനണങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് 
ഇറ്ക്കണ്ട കാരണിം െമ്മൾ ് ാദി്ക്കനണ്ട? മുഹമ്മദിെ് 13 ഭാരയമാരുിം 
ധാരാളിം അടിമ സ്്ശ്തീകളുിം ഉണ്ടായിരുെു. ഇനതാെുിം തികയാനത ആണ ്
രീണ്ടുിം മുസ്ല്ിിം സ്്ശ്തീകനള തനെ മുഹമ്മദ ്ആശ്രഹിക്കുെത.്  

5. െമ്മൾ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ് ാദിച്ചാൽ അരർ 
പറയുിം അത ്മുഹമ്മദിനെ രിരാഹിം ന യ്യാൻ ആശ്രഹിക്കുെ 
സ്്ശ്തീകൾക്ക ്്രണ്ടി ഇറക്കിയത് ആനണെ.് അരർ പറയുെ ഈ കള്ളിം 
നപാളിക്കാൻ ഞാൻ ന റിയ ഒരു ് ാദയിം ് ാദിക്കാിം. മുഹമ്മദിനെ 
പതിമൂെു ഭാരയമാരിൽ ആരാണ് സ്വന്തിം ഇഷ്ടശ്പകാരിം മുഹമ്മദിനെ 
ഭാരയയായത ്(khadija's case is different, will explain later). ഏനതങ്കിലുിം 
ഒരാനള കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റു്മാ? ഉത്തരിം പൂജയിം എൊണ്. 
മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാർ ്പാലുിം മുഹമ്മദിനെ ഭാരയയാരാൻ 
ആശ്രഹിച്ചിരുെരരല്ല. രിരാഹിം അല്ല ഇരിനട ഉ്േരിക്കുെത ്എെതിെ് 
നതളിരാണിത്. ഇരിടനത്ത ഉ്േരിം നസ്ക്സ് ്മാശ്തമാണ്. െമുക്ക് 
ആയിഷയുനട (മുഹമ്മദിനെ ആറുരയസ്സുള്ള ഭാരയ) കാരയിം തനെ 
എടുക്കാിം. ആയിഷ, അരൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ കാമശ്ഭാന്തി്ൊടുള്ള 
എതിർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അരൾ രിരരിച്ചത് എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
മുസ്ിമുകൾ ഇതിനെ രരിക്കുമുള്ള അർത്ഥിം മാറ്റി പല രീതിയിൽ 
ഇതിനെ രയാഖയാെിക്കാൻ ശ്രമിക്കുിം.  
 

Here we read from Sahih Muslim, Book 60, Hadith 311: 

 

Narrated ‘Aisha: “I used to look downward upon those females which had granted 

themselves to Allah's prophet, and I used to state 'How can a woman not be shame 

faced to offer herself (to a man for sex)?'” 

 

ആയിഷ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ മുഹമ്മദിെ് സ്വയിം ദാെിം ന യ്യാൻ രരുെ 
സ്്ശ്തീകളുനട മുഖ്ത്തക്ക ്്ൊക്കുിം. എെിട്ട് ഞാൻ പറയുിം ഒരു സ്്ശ്തീക്ക് 
എങ്ങനെയാണ് (ഒരു പുരുഷനെ ദലിംരികത താൽപരയത്തിെു ്രണ്ടി) 
ൊണമില്ലാനത ഇങ്ങനെ സ്വയിം ദാെിം ന യ്യാൻ കഴിയുെത.്" 
 

6. ഇത് അെ് സ്ാധാരണ െടക്കുെ ഒരു കാരയിം ആനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് 
ആയിഷ ഇങ്ങനെ പറയുെത?് ഇ്ത മുഹമ്മദ ്തനെയാണ് ഒരിക്കൽ 
പറഞ്ഞത ്ഒരു മെുഷയെ് സ്വയിം ദാെിം ന യ്യുെ ഒരു സ്്ശ്തീ ്രരയ 
ആനണെ.്  
 

ഇ്ത കഥ െമുക്ക് ഈ പുസ്്തകത്തിൽ രായിക്കാിം: 
 
Sahih Muslim, Book of Breast feeding, p. 1065 Hadith 49 or Sahih Al-Bukhari, Book 

of Tafsir, chapter of Al Ahzab Vol. 3, p. 118,163, 164: 
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Muhammad tried to rape Umaima Bint An-Nu'man bin Sharahil. This woman was the 

daughter of Al Nu'man, who was ruler of his people, but with Muhammad's army 

growing, his tribe came under Muhammad's command. How would anyone dare to 

say no to Muhammad? She was very brave and did say no. 

 

മുഹമ്മദ ്Umaima Bint An-Nu'man bin Sharahil നെ പീഡിപ്പിക്കുരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു 
ഭരണാധികാരിയായിരുെ Al Nu'man നെ മകളായിരുെു ഈ സ്്ശ്തീ. എൊൽ 
മുഹമ്മദിനെ ദസ്െയിം രലുതായിരുെു. മാശ്തമല്ല അരരുനട ്രാശ്തിം 
മുഹമ്മദിെ് കീഴിലുിം ആയിരുെു. അതുനകാണ്്ട ആർക്ക് അത് െി്ഷധിക്കാൻ 
കഴിയുിം? അരൾ ൈുദ്ധിമതി ആയിരുെതിൊൽ അരളത് െി്ഷധിച്ചില്ല. 
 
ഖുർആെിൽ മുഹമ്മദിെ് നകാടുക്കനപ്പട്ട സ്്ശ്തീകനളക്കുറിച്ചുിം, ഭാരയമാനര 
കുറിച്ചുിം, അടിമസ്്ശ്തീകനള കുറിച്ചുിം, മുഹമ്മദിെ് സ്വയിം അർപ്പിച്ച സ്്ശ്തീകനള 
കുറിച്ചുനമല്ലാിം പറയുെുണ്ട്. ഇനതാെുിം തികയാനതയാണ് മുഹമ്മദ,് ഇരിനട 
ഒരു സ്്ശ്തീനയ ദലിംരികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 7, Book 63, Hadith 182: 

                         
Sahih Al-Bukhari Kitab Jami' Al-Sahih Al-Mu'khtaser, 1987 printing, Vol. 6, Hadith 

4957: 

                                                
Sahih Al-Bukhari, Vol. 7, Book 63, Hadith 182: 
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...When the Prophet entered upon her, he said to her, "Give me yourself! (to sleep 

with her) as a hand out. She said, "How can a queen give herself to a savage man?" 

The Prophet raised his hand to beat her so that she might become composed. She 

said, "I seek refuge with Allah from you.” So he said, “You did seek refuge with one 

who can rescue you." 

 

ഇ്ത കഥ മറ്റു പല ഇസ്ല്ാമിക പുസ്്തകങ്ങളിലുിം കാണാരുെതാണ്. Including 

the Book of Al-Sirah, Vol. 4, p. 588/599, Beirut, 1952; and Tafsir Al-Qur'tubi, Vol. 14, 

p. 167, Beirut, 1973. 

 

"How can a queen give herself to a savage man?" (എങ്ങനെയാണ് ഒരു 
രാജ്ഞിക്ക് ഒരു ശ്കൂരൊയ മെുഷയനെ മുമ്പിൽ സ്വയിം സ്മർപ്പിക്കാൻ 
കഴിയുെത.്) ഈ രാകയിം ഞാൻ അറൈിയിലുിം ഇിംഗ്ലീഷിലുിം ്ൈാൾഡ ്ആയി 
നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട. കാരണിം മുസ്ിിംകൾ ഈ ൊണിംനകട്ട ഹദീസ് ്മറക്കാൻ 
ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അരനള ദലിംരികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ 
തുടങ്ങിയ്പ്പാൾ അരൾ അരനെ "savage man" എെ ്രിളിച്ച രാക്ക ്
മറച്ചുനരച്ച്, അരനള രിരാഹിം ന യ്യാൊണ് ആരരയനപ്പട്ടനതെ ്എെ ്
പലയിടത്തുിം മുസ്ിിംകൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എൊൽ അതിനെ യഥാർഥ 
അറൈി രാകയത്തിൽ അത് കാണാിം. 
 

1. ഈ കഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാമശ്ഭാന്തൊയ അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കൻ സ്്ശ്തീകനള കനണ്ടത്തുെനതെുിം ഉപ്യാരിക്കുെനതെുിം 
കാണാൻ കഴിയുിം. ഈ ഹദീസ് ്രായിച്ച്രഷിം, ഇരിനട എന്താണ ്
മുഹമ്മദ ്അര്ളാട ്ആരരയനപ്പടുെത് എെ ്്ൊക്കൂ. അരനള ഒരു 
സ്മ്മാെമായി അരെ് സ്വയിം സ്മർപ്പിക്കുകാൻ! ഈ കാരയനത്ത ആ സ്്ശ്തീ 
ഒരു അപമാെമായി ആണ ്കാണുെത് എെ ്അരളുനട സ്ിംസ്ാരത്തിൽ 
െിെു തനെ രയക്തമാണ്. ഒരു കാട്ടാളെ് തനെ രരീരിം നകാടുക്കുക എെ ്
പറയുെത ്ഏനതാരു സ്്ശ്തീക്കുിം അപമാെമാണ.് ഇത് ഒെ ്സ്ങ്കൽപ്പിച്ചു 
്ൊക്കൂ. ഒരു അപരി ിതൊയ പുരുഷൻ ഒരു സ്്ശ്തീയുനട രീട്ടിൽ കയറി 
രെതിെു്രഷിം അര്ളാട് കൂനട നസ്ക്സ് ്ന യ്യുെതിെ ്്രണ്ടി ഒരു 
സ്മ്മാെമായി അരനള അരെ് സ്മർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള അരസ്ഥ. 
ഒരു അപരി ിതൊയ മെുഷയൻ ഒരു സ്്ശ്തീയുനട രീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ 
ന യ്യുെത ്രരിയാ്ണാ എെ ്ഒരു മുസ്ിമി്ൊട് ് ാദിച്ചാലുിം അത് 
നതറ്റാനണനെ അരെുിം പറയുകയുള്ളൂ. എൊൽ മുഹമ്മദ ്അങ്ങനെ 
ന യ്യുെതിൽ അരർക്ക് ശ്പര്െമില്ല. ഇെനത്ത പല മുസ്ിങ്ങൾക്കുിം 
മുഹമ്മദി്െക്കാൾ ഏനറ മൂലയ്ൈാധിം ഉണ്്ട. ഇൊണ് മുഹമ്മദ് 
ഇനതാനക്ക ന യ്തിരുെനതങ്കിൽ അറൈികൾ തനെ അരനെ അടിച്ചു 
രരിയാകുിം ആയിരുെു.   
 

പതിൊറ ്കാരയങ്ങൾ ശ്പരാ കെ ്എല്ലാ മെുഷയ്രക്കാൾ ഉപരിയായി 
അെുരദിച്ച െൽകുെതാണ.് 
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Tafsir Al Qur’an (Al jame' Le Ahkam, Al Qur’an) by Imam Al-Qur’tubi, Beirut, 1992, 

Vol. 14, p. 212: 

 
Here are some of the sixteen ways in which Muhammad was preferred: 

 

1. Prescribed the best of spoils; 

2. The fifth of the best of spoils; 

3. Reached out by sex (with any woman without marriage); 

4. Increase of wives: more than four wives! 

5. Sex by word (women who offer themselves), as a gift! 

6. Marriage without a guardian; 

7. Marriage without a dowry; 

8. The marriage in the case of I'hram (Muhammad was the only Muslim that could 

have sex during the practice of hajj)! 

9. If he took an oath with his wives, he could break it! 

10. If his eyes fall onto a married woman, her husband had to divorce her, so the 

prophet could have her! 

 

മുഹമ്മദിെ് മറ്റ് മെുഷയ്രക്കാൾ മുൻരണെ െൽകുെ, അനല്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദിെ് 
മാശ്തിം അെുരദിച്ച നകാടുത്തിട്ടുള്ള 16 കാരയങ്ങൾ ഇരയാണ്: 
 

1. നകാള്ളമുതലുകളിൽ ഏറ്റരുിം െല്ലത് മുഹമ്മദിെ് ഉള്ളതാണ്. 
2. നകാള്ളയിൽ ഏറ്റരുിം െല്ലതിനെ 5%. 
3. കലയാണിം കഴിക്കാത്ത സ്്ശ്തീകൾ മുഹമ്മദ ്ഉള്ളതാണ്. 
4. ൊലിൽ കൂടുതൽ ഭാരയമാർ. 
5. സ്വയിം സ്മർപ്പിക്കുെ സ്്ശ്തീകൾ 
6. രേകർത്താക്കൾ ഇല്ലാത്ത രിരാഹിം 
7. സ്്ശ്തീധെിം ഇല്ലാത്ത രിരാഹിം 
8. I'hram സ്മയത്തുള്ള കലയാണിം. (ഹജ്ജിനെ സ്മയത്ത് നസ്ക്സ്ിൽ 
ഏർനപ്പടാൻ അെുരാദമുള്ള ഒ്ര ഒരു മുസ്ിിം മുഹമ്മദാണ.്) 

9. താൻ ഭാരയമാ്രാട് ന യ്യുെ സ്തയങ്ങൾ (promise) ്രണനമങ്കിൽ 
മുഹമ്മദിെ് നതറ്റിക്കാിം. 

10. ഒരു രിരാഹിം ന യ്ത സ്്ശ്തീയുനട്മൽ മുഹമ്മദിനെ കണ്ണു രീണാൽ 
അരളുനട ഭർത്താര് ഉടൻ അരനള തലാക്ക ്ന യ്യണിം. അതുരഴി 
മുഹമ്മദിെ് അരനള സ്വന്തമാക്കാിം. 
 

ഈ 16 എണ്ണത്തിൽ തൽക്കാലിം ഈ പനത്തണ്ണത്തിൽ െമുക്ക ്െിർത്താിം. ഇെി 
ഇതിനെ രിരദീകരണങ്ങൾ ഓ്രാൊയി െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
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1. അള്ളാഹു മുഹമ്മദിെ് അെുരദിച്ചു നകാടുത്ത ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം 
ഒെുകിൽ അത് നസ്ക്സ്ുമായി ൈന്ധമുള്ളനതാ, അനല്ലങ്കിൽ 
പണരുമായി ൈന്ധനപ്പട്ടനതാ ആണ.്  

2. അള്ളാഹു ഇറക്കിനകാടുത്ത െിയമങ്ങൾക്ക് എല്ലാിം മുകളിലാണ ്
മുഹമ്മദ.് അള്ളാഹു െൽകിയ െിയമങ്ങനളല്ലാിം മെുഷയെ ്ഉ ിതിം 
ആനണൊണ ്മുസ്ീമുകൾ പറയുെത്. എൊൽ മുഹമ്മദിെ് 
അനതാെുിം ്പാര, മുഹമ്മദിെ് മാശ്തിം ശ്പ്തയക െിയമങ്ങൾ ആണ.്  

3. എല്ലാ െിയമത്തിെു മുകളിലാണ ്അല്ലാഹുരുിം മുഹമ്മദുിം. അള്ളാഹു 
രണ്ടുതരിം െിയമങ്ങളാണ് നകാടുത്തത്, ഒെ ്മുസ്ീങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാെുിം 
മ്റ്റത് മുഹമ്മദിനെ ശ്പ്തയക ആശ്രഹങ്ങൾ സ്ാധിക്കാെുിം. ഇത് 
മുഹമ്മദിനെ, എല്ലാ മെുഷയർക്കുിം മുകളിൽ ആകുെു. ഇത ്ഖുർആൻ 
49:13 നെ ദരരുദ്ധയമാണ്. 
 

Qur’an 49:13: 

O mankind! We have created you male and female, and have made you nations and 

tribes that ye may know one another. Lo, the best of you is the one who obeys Allah. 

For Allah is all Knower. 

 
ഖുർആൻ 49:13: 
്ഹ; മെുഷയ്ര, തീര്ച്ചയായുിം െിങ്ങനള ൊിം ഒരു ആണിൽ െിെുിം ഒരു നപണ്ണിൽ 
െിെുമായി സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെു. െിങ്ങൾ അ്െയാെയിം അറി്യണ്ടതിെ് െിങ്ങനള 
ൊിം രിരിധ സ്മുദായങ്ങളുിം ്രാശ്തങ്ങളുിം ആക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹുരിനെ അടുത്ത ്െിങ്ങളിൽ ഏറ്റരുിം ആദരണീയൻ 
െിങ്ങളിൽ ഏറ്റരുിം ധര്മ്മെിഷ്ഠ പാലിക്കുെരൊകുെു. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു 
സ്ര്വ്വജ്ഞെുിം സ്ൂേ്മജ്ഞാെിയുമാകുെു. 
 

 അതായത ്ഏറ്റരുിം ആദരണീയൻ എെ ്പറയുെത ്അല്ലാഹുരിനെ 
െിയമങ്ങനള അെുസ്രിക്കുെരൻ ആനണൊണ ്മുകളിനല രാകയിം 
പറയുെത.് എൊൽ മുഹമ്മദ് ഇരിനട അല്ലാഹുരിനെ െിയമങ്ങനളാെുിം 
അെുസ്രിച്ചില്ല.  ഖുർആെിൽ ൊല് ഭാരയമാർ രനര ആരാൻ പാടുള്ളൂ 
എെ് പറയു്മ്പാൾ മുഹമ്മദ് അരെ് ഇഷ്ടമുള്ളരനര എല്ലാിം കലയാണിം 
കഴിച്ചു (13 ഭാരയമാർ (എണ്ണിം ഉറപ്പില്ല കാരണിം പലതിലുിം പലതാണ)്). 

 അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഒരു രിരാഹിം െിയമപരമാരണനമങ്കിൽ, ആ 
നപൺകുട്ടിയുനട രേകർത്താര ്തനെ ദകപിടിച്ചു നകാടുക്കണിം 
എെ്. എൊൽ മുഹമ്മദിെ് ഇനതാെുിം ൈാധകമല്ല. 

 അതു്പാനല ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ച് െിങ്ങൾ ഒരു സ്്ശ്തീനയ രിരാഹിം 
കഴിക്കണനമങ്കിൽ പണിം അ്ങ്ങാട്ട ്(മഹർ) നകാടുക്കണിം. മുഹമ്മദ് 
ഇതുിം ന യ്തിട്ടില്ല. 

 രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ സ്്ശ്തീകളുനട പുറനക ്പാകരുത ്എെ ്അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. എൊൽ മുഹമ്മദ് പുരുഷന്മാ്രാട ്കൽപ്പിച്ചത ്
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്രണനമങ്കിൽ സ്വന്തിം ഭാരയനയ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ രിരാഹിം ന യ്ത 
സ്്ശ്തീകളുനട പുറനക ്പാകാൊണ.് 

 ഇനതല്ലാിം പറഞ്ഞിട്ടുനണ്ടങ്കിലുിം മുസ്ീമുകൾക്ക ്മുഹമ്മദ ്
ഉത്തമപുരുഷൻ ആണ്. ശ്പരാ കെുമാണ.് 

 എൊൽ ശ്കിസ്്തു മത്തായി 5:28ൽ പറഞ്ഞത ് 
 

Matthew 5:28: 

But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath 

committed adultery with her already in his heart. 

 
മത്തായി 5:28: 
എൊൽ, ഞാൻ െിങ്ങ്ളാടു പറയുെു: ആസ്കത്ി്യാനട സ്്ശ്തീനയ 
്ൊക്കുെരൻ ഹൃദയത്തിൽ അരളുമായി രയഭി ാരിം ന യ്തുകഴിഞ്ഞു. 
 

 ശ്കിസ്്തു പഠിപ്പിച്ചത് രച്ചു്ൊക്കു്മ്പാൾ മുഹമ്മദിനെ സ്ഥാെിം 
എരിനടയാണ?്  
 

മുഹമ്മദിനെ മരണിം തനെ അരനൊരു രയാജ ശ്പരാ കൊനണെ ്
നതളിയിക്കുെു. 
 
Allah's punishment for anyone who lies about the real God: (...had forged a false 

saying concerning Us (Allah)... We certainly would have cut off his life artery 

(aorta)… 

 
ഇരിനട ഞാൻ ഖുർആെിൽ (ഖുർആൻ 69:44-47) െിെുതനെ മുഹമ്മദ് ഒരു 
രയാജ ശ്പരാ കൻ ആനണെ് നതളിയിച്ച് തരാിം. ഇരിനട അല്ലാഹു പറയുെത ്
തനെക്കുറിച്ച് കള്ളിം പറയുെരരുനട ജീരൊഡി താൻ മുറിച്ചുകളയുിം 
എൊണ.് അത ്അറിയാൻ ഈ ഖുർആൻ രാകയങ്ങൾ ഒെു രായിച്ചു ്ൊക്കൂ. 
 
Qur’an 69:44-47: 
44 And if he (Muhammad) had a counterfeit statement concerning Us (Allah), 
45 We surely would have confiscated him by his right hand (or with force and 

strength). 
46 And then We certainly would have cut off his life artery (aorta), 
47 and none of you can hold back Us from punishing him. 

 

ഖുർആൻ 69:44-47: 
44 െമ്മുനട ്പരിൽ അ്േഹിം (ശ്പരാ കൻ) രല്ല രാക്കുിം നകട്ടിച്ചമച്ചു 
പറഞ്ഞിരുനെങ്കിൽ 
45 അ്േഹനത്ത ൊിം രലതുദക നകാണ്്ട പിടികൂടുകയുിം, 
46 എെിട്ട ്അ്േഹത്തിനെ ജീരൊഡി ൊിം മുറിച്ചുകളയുകയുിം 
ന യ്യുമായിരുെു. 
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47 അ്പ്പാൾ െിങ്ങളിൽ ആര്ക്കുിം അ്േഹത്തിൽ െിെ് (രിേനയ) 
തടയാൊരില്ല. 
 
അള്ളാഹുരിനെ കുറിച്ച് കള്ളിം പറയുെരർ എങ്ങനെ മരിക്കുിം എെതിനെ 
കുറിച്ചാണ ്അല്ലാഹു ഇരിനട പറയുെത്. ദദരത്തിനെ ്പരിൽ കള്ളിം 
പറയുെരൻ എങ്ങനെ മരിക്കുിം എെ ്അല്ലാഹു പറഞ്ഞു്രാ, 
അതു്പാനലതനെയാണ് മുഹമ്മദുിം മരിച്ചത്. 
 
സ്ഹീഹുൽ ൈുഖാരിയുനട പുസ്്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യഹൂദ സ്്ശ്തീ 
തനെ കുടുിംൈനത്ത നകാെതിെു ശ്പതികാരിം മുഹമ്മദി്ൊടുിം അരനെ 
ആൾക്കാ്രാടുിം ന യ്തത ്എെ ്െമുക്ക് കാണാിം. From Sahih Al-Bukhari, Book 

47, Hadith 786; Sahih Muslim, Book 026, Hadiths 5430 and 5431: 

 

Reported by Anas bin Malik: “A Jewish woman delivered a poisoned goat for the 

Prophet to eat from it, as a result he did eat from it. She was seized and brought to 

the Prophet, and he was asked, 'Shall we kill her?' The Prophet answered, 'No, 

don’t.' As well as, I continued to watch the outcome of the poison on the roof of the 

mouth of Allah's Messenger.” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ഒരു യഹൂദ സ്്ശ്തീ ഒരു ആടിനെ പാകിം 
ന യ്ത് അതിൽ രിഷിം ഒഴിച്ച് മുഹമ്മദിെ് െൽകി. അത് മുഹമ്മദ ്കഴിച്ചു 
മുഹമ്മദിനെ ആൾക്കാർ അരനള പിടിച്ച ്മുഹമ്മദിനെ മുമ്പിൽ നകാല്ലാൻ 
നകാണ്ടുരെു. ആ രിഷത്തിെുള്ള മറുമരുെ് അര്ളാട ്് ാദിനച്ചങ്കിലുിം 
കിട്ടിയില്ല. പിെീട് അരളുനട തലനരട്ടി. 
 
പിെീട് ആയിഷ പറയുെതിനെ ആണ ്കാണിക്കുെത്. ശ്പരാ കൻ മരിക്കാൻ 
കിടെ്പ്പാൾ പറഞ്ഞു "Khaibarൽ രച്ച് കഴിച്ച ആഹാരത്തിനല രിഷിം തനെ 
ജീരൊഡി മുറിച്ച ്കളയുെതായി ്താെുെു" എെ.് 
 

1. ഇരിനട ആയിഷ പറയുെത ്മുഹമ്മദ് മരിക്കാൻ കിടെ ്സ്രർഭത്തിൽ 
പറഞ്ഞ കാരയനത്ത കുറിച്ചാണ.് ആയിഷ പറയുെതെുസ്രിച്ച് മുഹമ്മദ് 
മരണസ്മയത്ത് മനറ്റാെിനെയുിം കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞില്ല. എൊൽ 
പറഞ്ഞത ്Khaibar എെ സ്ഥലത്ത ്രച്ച് കഴിച്ച ്ആഹാരത്തിനല 
രിഷയനത്ത കുറിച്ച് മാശ്തമാണ.്  

2. അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിെ് ഏക കാരണിം ആ ആഹാരത്തിനല 
രിഷിം ആനണൊണ്. 

3. ഇെി ്െരനത്ത പറഞ്ഞ ഖുർആൻ 69:44-46ൽ എന്താണ് പറയുെത ്
എെ് ഒെ ്ഓർമ്മിക്കു. അതിൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് 
ദദരനത്തക്കുറിച്ച് കള്ളിം പറയുെരരുനട ജീരൊഡി അല്ലാഹു 
മുറിക്കുനമെ.് 
 

Qur'an 69:46: 

“And then We certainly would have cut off his life artery (aorta).”  
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ഖുർആൻ 69:46: 
എെിട്ട് അ്േഹത്തിനെ ജീരൊഡി ൊിം മുറിച്ചുകളയുകയുിം ന യ്യുമായിരുെു. 
 

4. ഇതുതനെയാണ ്രിഷിം കഴിച്ച്പ്പാൾ മുഹമ്മദിെ് സ്ിംഭരിച്ചത്.  
5. അള്ളാഹുരിനെ െിയമമെുസ്രിച്ച് തനെ അല്ലാഹുരിനെക്കുറിച്ച് കള്ളിം 
പറയുെരർ മരിക്കുെ രീതി ഇങ്ങനെയാനണങ്കിൽ, എന്തിൊണ ്
അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങനെ തനെ മരിക്കാൻ അെുരദിച്ചത്? 
മുസ്ീമുകൾക്ക ്ഇതിനെ ഉത്തരിം ഉ്ണ്ടാ? ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് ഇത് 
ദദരനത്തക്കുറിച്ച് കള്ളിം പറയുെരർക്ക് അല്ലാഹു നകാടുക്കുെ 
രിേയാണ്.  

6. മുസ്ിമുകൾ "Al Qadar" എനൊെിൽ രിരവസ്ിക്കുെുണ്ട.് അതിെർത്ഥിം 
അരർ രിധി (destiny or divine predestination) എനൊെിൽ 
രിരവസ്ിക്കുെു. അതായത ്ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണനമെ് 
തീരുമാെിക്കുെത് അല്ലാഹുരാണ ്അതിൽ ഒരു രിട്ടുരീഴ് യുമില്ല. 

7. അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ മരിക്കണിം എെത് അള്ളാഹുരിനെ 
തീരുമാെമാണ.് അങ്ങനെനയങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ 
കള്ളങ്ങക്കുള്ള രിേ ആരാിം.  

8. അനതന്തായാലുിം മുഹമ്മദിനെ രയാജ ദദരമായ അല്ലാഹു നകാടുത്ത 
രിേ ആയിരിക്കില്ല. അത് സ്തയ ദദരമായ യ്ഹാര മുഹമ്മദിെ് 
െൽകിയ രിേയാണ്. ദദരനത്തക്കുറിച്ച് രയാജ പറയുെരൻ എങ്ങനെ 
മരിക്കുിം എെ് മുഹമ്മദ് പറനഞ്ഞാ, അ്ത രീതിയിൽ തനെ രക്തൊയ 
െമ്മുനട ദദരിം അരെ് മരണിം രിധിച്ചു. 

9. അരസ്ാെമായി ഒരു കാരയിം കൂടി, മുസ്ീമുകൾ രിരവസ്ിക്കുെതു്പാനല 
മരണത്തിൽെിെുിം യഹൂദരിൽ െിെുിം ്യരുരിനെ രേിച്ച 
അല്ലാഹുരിെ് മുഹമ്മദിനെ ഒരു സ്ാധാരണ യഹൂദ സ്്ശ്തീയുനട കയ്യിൽ 
െിെ് രേിക്കാൻ കഴിയാനത ്പായത് എന്തുനകാണ്ടാണ്? 
 

മുഹമ്മദ ്മെുഷയൊ്ണാ അ്താ ദദരമാ്ണാ? 
 
We read in Qur’an 33:45-46: 

                                    
45 you The Prophet! We have assigned you as a Witness, a messenger a reporter of 

good news and Warner, 

 
46 missionary of Allah by His permission and as a lamp with luminosity light. 

 

ഖുർആൻ 33:45-46: 
45 െൈി്യ, തീര്ച്ചയായുിം െിനെ ൊിം ഒരു സ്ാേിയുിം സ്്ന്താഷരാര്ത്ത 
അറിയിക്കുെരെുിം, താക്കീതുകാരെുിം ആയിനക്കാണ്്ട െി്യാരിച്ചിരിക്കുെു. 
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46 അല്ലാഹുരിനെ ഉത്തരരെുസ്രിച്ച് അരങ്ക്ലക്ക് േണിക്കുെരെുിം, 
ശ്പകാരിം െല്കുെ ഒരു രിളക്കുിം ആയിനക്കാണ്്ട. 
 
Al-Tabari (Vol. 4, p. 501) in his commentary said: 

                      
That is, 'light' refers to Muhammad because people are guided by him as they would 

be with light… 

 

ഇരിനട മുഹമ്മദ ്മെുഷയനെ െയിക്കുെ ശ്പകാരിം ആനണെ ്പറയുെു.. 
 
In another verse, in Qur’an 5:15 we find this: 

 
Qur’an 5:15: 

O believers of the Book (Christians and Jews)! Certainly, Our Messenger has come 

to you making clear to you much of what you’re hiding of the Book (Bible) and forgive 

much more; truly, over there has come to you as light and an explained Book 

(Qur'an) from Allah. 

 

ഖുർആൻ 5:15: 
്രദക്കാ്ര, ്രദശ്രന്ഥത്തിൽ െിെ് െിങ്ങൾ മറച്ച് നരച്ചുനകാണ്ടിരുെ പലതുിം 
െിങ്ങൾക്ക് നരളിനപ്പടുത്തിത്തെുനകാണ്്ട െമ്മുനട ദൂതെ് (ഇതാ) െിങ്ങളുനട 
അടുത്ത് രെിരിക്കുെു. പലതുിം അ്േഹിം മാപ്പാക്കുകയുിം ന യ്യുെു. 
െിങ്ങള്ക്കിതാ അല്ലാഹുരിങ്കൽ െിെ് ഒരു ശ്പകാരരുിം രയക്തമായ ഒരു 
ശ്രന്ഥരുിം രെിരിക്കുെു. 
 
മുകളിനല രാകയത്തിൽ കാണുെതു്പാനല അള്ളാഹു രണ്്ട സ്ാധെങ്ങൾ 
ആണ് അയച്ചത് - ശ്പകാരരുിം, ഒരു പുസ്്തകരുിം. ഇരിനട ശ്പകാരരുിം 
പുസ്്തകരുിം ഒെല്ല, കാരണിം ഇരിനട പറയുെത ്"ശ്പകാരരുിം" "പുസ്്തകരുിം" 
എൊണ ്അല്ലാനത "പുസ്്തകത്തിനെ ശ്പകാരിം" എെല്ല. അത് മാശ്തമല്ല ഈ 
രാകയിം പറയുെത് മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചുിം, മുഹമ്മദിനെ അയക്കുെതിനെ 
കുറിച്ചുമാണ.് 
 
ഷിയാ മുസ്്ലിമുകളുിം സ്ുെി മുസ്ിമുകളുിം രിരവസ്ിക്കുെത ്മുഹമ്മദ ്മെുഷയൻ 
ആനണങ്കിലുിം മുഹമ്മദിനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെത് ശ്പകാരിം നകാണ്ടാനണൊണ്. 
മുഹമ്മദ ്ശ്പകാരെിം ആനണൊണ് മുസ്ീമുകൾ രിരവസ്ിക്കുെുനതങ്കിൽ 
അതിനെ അർത്ഥിം മുഹമ്മദ് ഒ്ര സ്മയിം ദദരരുിം മെുഷയെുിം ആനണൊണ.് 
എൊൽ മുസ്ീമുകൾ പറയുിം മുഹമ്മദ് ദദരമാനണെ് അരർ 
രിരവസ്ിക്കുെില്ല എെ.് അങ്ങനെയനല്ലങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് 
ശ്പകാരിം ആകുെത്. ഖുർആൻ രയക്തമായി പറയുെു അല്ലാഹു ശ്പകാരിം 
ആനണെ.് 
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മുഹമ്മദിനെ ആദതിെ ്മുൻ്പ സ്ൃഷട്ിച്ചു 
 
In the Book of Tafsir Ibn Kathir, Vol. 3, p. 470, we read: 

 
That the Prophet said, "I was the first of the Prophets to be created and the last of 

them to be sent.” 

 

"ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു ആദയിം സ്ൃഷ്ടിച്ച ശ്പരാ കെുിം, അരസ്ാെിം അയച്ച 
ശ്പരാ കെുിം ഞാൊണ്." 
 

 മുഹമ്മദ ്ഇരിനട ്യരുരിനെ ്കാപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. 
മുഹമ്മദാണ ്ആൽഫയുിം ഒ്മരയുിം എെ ്പറയാൻ ശ്രമിക്കുെത് 
്പാനല. 

 

John 9:5: 

As long as I am in the world, I am the light of the world. 

 

്യാഹൊെ ്9:5: 
്ലാകത്തിലായിരിക്കു്മ്പാൾ ഞാൻ ്ലാകത്തിനെ ശ്പകാരമാണ.് 
 

 ഖുർആൻ പറയുെു മുഹമ്മദ് ്ലാകത്തിനെ ശ്പകാരമാനണെ.് നതറ്റ് 
ന യ്യുെ ഒരുരൻ എങ്ങനെ ശ്പകാരിം ആകുിം? ഖുർആെിനല പല 
ആയത്തുകളിലുിം മുഹമ്മദ ്പാപിം ന യ്തതായി പറയുെു. മുഹമ്മദ് 
അതിെ് അല്ലാഹുരി്ൊട് േമ് ാദിക്കുെുതിനെ പറ്റി ്പാലുിം 
ഖുർആെിൽ പറയുെുണ്ട്. 
 

Qur’an 47:19: 

You should know, that there is no god but Allah, and ask forgiveness for your sin 

[Muhammad], and for the sin of men and women who believe. 

 
ഖുർആൻ 47:19: 
ആകയാൽ അല്ലാഹുരല്ലാനത യാനതാരു ദദരരുമിനല്ലെ് െീ മെസ്സിലാക്കുക. 
െിനെ പാപത്തിൽ െീ (മുഹമ്മദ)് പാപ്മാ െിം ്തടുക. സ്തയരിരവാസ്ികൾക്കുിം 
സ്തയരിരവാസ്ിെികൾക്കുിം ്രണ്ടിയുിം. െിങ്ങളുനട ്പാക്കുരരരുിം െിങ്ങളുനട 
താമസ്രുിം അല്ലാഹു അറിയുെുണ്ട്. 
 

 ്ലാകത്തിനെ ശ്പകാരത്തിനെ തനെ ്െർരഴി കാ്ട്ടണ്ടി രരുെ 
അരസ്ഥനയ കുറിച്ച ്െിങ്ങൾ ആനരങ്കിലുിം  ിന്തിച്ചിട്ടു്ണ്ടാ? 😂 
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 ഈ രാകയിം കാണിക്കുെത ്മുഹമ്മദിനെ യരസ്സ് ്പാനല തനെയാണ് 
മുഹമ്മദിനെ ഓർമ്മയുിം എൊണ.് മനറ്റാരു രാകയരുമായി ദരരുദ്ധയിം 
ഉണ്ടാരുിം രനര അത് കാലാരസ്ഥ ്പാനല മാറുെ ഒൊണ്. ഉദാഹരണിം:  
 

Qur’an 9:80: 

[Muhammad] if you ask for forgiveness for them, O Muhammad, or if you do not ask 

forgiveness or even if you ask for it seventy times for them, Allah will not forgive 

them! 

 
ഖുർആൻ 9:80: 
(െൈി്യ,) െീ അരർക്ക് ്രണ്ടി പാപ്മാ െിം ്തടിനക്കാള്ളുക. അനല്ലങ്കിൽ 
അരർക്ക് ്രണ്ടി പാപ്മാ െിം ്തടാതിരിക്കുക. െീ അരർക്ക് ്രണ്ടി 
എഴുപത ്ശ്പാരരയിം പാപ്മാ െിം ്തടിയാലുിം അല്ലാഹു അരർക്ക് 
നപാറുത്തുനകാടുക്കുകയില്ല. അരർ അല്ലാഹുരിലുിം അരനെ ദൂതെിലുിം 
അരിരവസ്ിച്ചത് നകാണ്ടനശ്ത അത്. ധിക്കാരികളായ ജെങ്ങനള അല്ലാഹു 
്െര്രഴിയിലാക്കുകയില്ല. 
 
If we go to the Hadith of Sahih Muslim, Book 4, Hadith 2129, we read: 

Abu Huraira reported: “Allah's Apostle, may Allah pray on him, said: ‘I appealed to 

Allah’s permission for the forgiveness for my mother, but He did not permit it to me. I 

asked approval from Him to visit her grave, and He gave permission to me.’” 

 

Abu Huraira പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ ക, അല്ലാഹു െിനെ ്മൽ 
ശ്പരർത്തിക്കനട്ട, മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു: "ഞാൻ എനെ ഉമ്മ്യാട് േമിക്കുരാൻ 
അല്ലാഹുരി്ൊട് അ്പേിച്ചു എൊൽ അരൻ അത് സ്മ്മതിച്ചില്ല. പിെീട് 
ഞാൻ എനെ ഉമ്മയുനട ഖൈറിടിം സ്രർരിക്കാെുള്ള സ്മ്മതിം ് ാദിച്ചു അത് 
അരൻ സ്മ്മതിച്ചു." 
 
Also, in the Book of Tuhafat Al A'hwazi Fe Shareh Al-Turmizi, Tafsir Al Qur’an, 1953 

printing, p. 401: 

                                      
Muhammad was asking Allah for forgiveness for his uncle (Abu Talib), Ali 

(Muhammad's cousin) said (exclaimed), “You [are] asking for forgiveness of infidels!” 

Muhammad said, “Did not Abraham ask for his father's forgiveness?” 

 
മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരി്ൊട് തനെ അമ്മാരെ ്(Abu Talib) ്രണ്ടി േമ ് ാദിച്ചു. 
അ്പ്പാൾ അലി ് ാദിച്ചു, "െീ എന്തിൊണ് ഒരു അരിരവാസ്ിക്ക് ്രണ്ടി േമ 
് ാദിച്ചത്." മുഹമ്മദ് തിരിച്ച ്് ാദിച്ചു "അശ്ൈഹാിം അരനെ പൂർരികർക്ക് 
്രണ്ടി േമ യാ ിച്ചിട്ടി്ല്ല." 
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The same story can be found in many other books like Asbab Al-Nuzul, 1963 

printing, Vol. 1, p. 176. 

 
അശ്ൈഹാമിനെ അച്ഛനെ ്പര ് 
 

 ഇത് തമാരയാണ.് മുഹമ്മദിെ് എരിനട െിൊണ് അശ്ൈഹാമിനെ 
അച്ഛനെ ്പര് കിട്ടിയത്? ഖുർആെിൽ അശ്ൈഹാമിനെ അച്ഛനെ ്പര ്
"അസ്ർ" (ഖുർആൻ 6:74) എെ ്നതറ്റായിട്ടാണ ്നകാടുത്തിരിക്കുെത്. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ Terah ആരാണ്? 
 

Joshua 24:2 (KJV): 

And Joshua said unto all the people, Thus saith the LORD God of Israel, Your 

fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of 

Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods. 

 
്ജാഷവ 24:2: 
്ജാഷവ അര്രാടു പറഞ്ഞു: ഇശ്സ്ാ്യലിനെ ദദരമായ കർത്തര് 
അരുളിനച്ചയ്യുെു, അശ്ൈാഹത്തിനെയുിം ൊ്ഹാറിനെയുിം പിതാരായ ്തരാഹ്
രനരയുള്ള െിങ്ങളുനട പിതാക്കെമ്ാരയ്ൂശ്ഫട്ടീസ്ിെക്കനര മറ്റു്ദരെമ്ാനര 
്സ്രിച്ചു്പാെു. 
 
Luke 3:34 (KJV): 

Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of 

Abraham, which was the son of Terah, which was the son of Nachor, 

 
ലൂക്കാ 3:34: 
യൂദാ യാ്ക്കാൈിനെയുിം യാ്ക്കാൈ് ഇസ്ഹാക്കിനെയുിം ഇസ്ഹാക്ക് 
അശ്ൈാഹത്തിനെയുിം അശ്ൈാഹിം ്തരായുനടയുിം ്തരാ ൊ്ഹാറിനെയുിം 
പുശ്തെ.്  
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ഇത് ഖുർആെിനല പല നതറ്റുകളിൽ ഒെ ്
മാശ്തമാണിത.് മുസ്ിമുകൾ ഇതിെ ്കാരണമായി പറയുെത ്ദൈൈിൾ 
തിരുത്ത നപട്ടിട്ടുണ്്ട എെുിം, ദൈൈിൾ അല്ല ഖുർആൻ ആണ ്രരി 
എനൊനക്കയാണ്. രരി, ഇെി അങ്ങനെനയങ്കിൽ യഹൂദർ അശ്ൈഹാമിനെ 
പിതാരിനെ ്പര് തിരുത്താൻ മാശ്തിം ഒരു കാരണിം പറയാ്മാ?  
 

 ഖുർആെിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള തമാര എനന്തൊൽ, 
സ്തയമാനണെ ്രിരവസ്ിപ്പിക്കുെ രീതിയിൽ അരൻ പല കഥകൾ 
ഉണ്ടാക്കുിം. ഈ മെുഷയൻ ഒരു രലിയ സ്ിെിമ തിരക്കഥാകൃത്ത ്
ആ്രണ്ടാതായിരുെു. ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ ്Al-Aws and AlKhazraj എെീ 
്രാശ്തങ്ങളുനട രക്തൊയ ്െതാരായിരുെ Abdullah Ibn Ubayy യുനട 
്രാശ്തങ്ങനള പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.  Ibn Ubayy മരിച്ച്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് 
അരനെ ഖൈറിൽ ശ്പാർത്ഥിച്ചു. അരൻ ആ കാപടയിം രഴി ആ 



192 | P a g e  
 

്രാശ്തനത്ത കയ്യിനലടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആയിരുെു. എൊൽ അത് 
െടെില്ല എെ് മാശ്തമല്ല അത് രിപരീതഫലമാണ് മുസ്ീങ്ങളുനട ഇടയിൽ 
സ്ൃഷ്ടിച്ചത.് മുസ്ീമുകൾ ഇങ്ങനെ ് ാദിക്കാൻ തുടങ്ങി, 
എന്തുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ രശ്തുരിനെ ്രണ്ടി 
ശ്പാർത്ഥിച്ചത് എെ?് അതുിം അല്ലാഹു ഖുർആെിൽ ഇങ്ങനെ 
പറയു്മ്പാൾ! 
 

Qur'an 4:48: 

Allah forgives not that partners Gods with him. He forgives all sin but not for who 

ascribe partners to Allah, he hath indeed invented a tremendous sin. 

 
ഖുർആൻ 4:48: 
ത്ൊട ്പങ്കു് ര്ക്കനപ്പടുെത ്അല്ലാഹു ഒരിക്കലുിം നപാറുക്കുകയില്ല. 
അനതാഴിച്ചുള്ളനതല്ലാിം അരൻ ഉ്േരിക്കുെരരക്്ക് അരൻ 
നപാറുത്തുനകാടുക്കുെതാണ.് ആർ അല്ലാഹു്രാട് പങ്കു് ര്ത്തു്രാ 
അരൻ തീര്ച്ചയായുിം രുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃതയമാണ് 
 മച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത.് 
 
ഖുർആൻ 9:80ൽ മുഹമ്മദ ്ന യ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ന യ്തത്. അെ് 
അരനെ ദസ്െയിം ഇല്ലായിരുെു. അതുനകാണ്്ട അരൻ രിശ്രഹാരാധകനര 
സ്്ന്താഷിപ്പിക്കുരാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുനകാണ്ടാണ ്ഒരു അരിരവാസ്ിയുനട 
ഖൈറിൽ ശ്പാർത്ഥിക്കുെു എെ രീതിയിൽ ദെസ്ായി ഒരു ൊടകിം കളിച്ച ്
്ൊക്കിയത്. 

 
 

Book entitled Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, Al-Raian Publishing, print. 

1896, Vol. 8, p. 334, Hadith 4393: 

 

At the same time, as Abdulah Ibn 'Ubai passed away his son Abdualah Ibn Abdualah 

came to the prophet asking him if he can give him his shirt, so he can shroud his 
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father with it, therefore the prophet gave him his shirt, and he asked to pray on him 

so the messenger of Allah stood-up to pray for him (the dead man), and right away 

'Umar stood-up and snatched the clothes of the prophet and said to Muhammad: 

“How do you pray on him and Allah forbid thee from praying on him?" The prophet 

answer saying: “Allah told me if you pray seventy times or even more, Allah still will 

not forgive them. The prophet continued saying he is Hypocrite, but he said (the 

Narrator) the prophet did pray on him! So Allah sent a verse saying do not pray 

every on any of them nor stand on their graves. 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് Abdulah Ibn 'Ubai മരിച്ച്പ്പാൾ, അരനെ മകൻ 
ശ്പരാ കനെ അടുത്ത രെ്, ശ്പരാ കനെ ഒരു ഉടുപ്പ് ് ാദിച്ചു. ആ ഉടുപ്പ ്
നകാണ്്ട അരസ്ാെമായി അരനെ പിതാരിനെ മൂടുെതിെ് ്രണ്ടിയായിരുെു. 
മുഹമ്മദ ്അത് നകാടുത്തു. അതിെു്രഷിം മുഹമ്മദി്ൊട് ആ മരിച്ച രയക്തിക്ക് 
്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുരാൻ കൂടി അരൻ ആരരയനപ്പട്ടു. മുഹമ്മദ ്അതിെു്രണ്ടി 
എണീറ്റ്പ്പാൾ ഉമർ അരനെ തുണിയിൽ പിടിച്ച രലിച്ചിട്ട് ് ാദിച്ചു, "ഒരു 
അരിരവാസ്ിക്ക് ്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുെത ്അല്ലാഹു രിലക്കിയത്ല്ല" എെ.് 
മുഹമ്മദ ്അതിെു മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, "അല്ലാഹു എ്ൊട ്
പറഞ്ഞു എഴുപതു ശ്പാരരയിം അരെു്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിച്ചാലുിം അല്ലാഹു 
അര്ൊട് നപാറുക്കുകയില്ല എെ.്" അങ്ങനെ കപടമായ ഒരു ശ്പാർത്ഥെ 
മുഹമ്മദ ്െടത്തി. ൈഹുദദരരിരവാസ്ികൾക്ക ്്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുെതുിം 
അരരുനട കല്ലറകളിൽ ശ്പാർത്ഥിക്കുെതുിം രിലക്കിനക്കാണ്്ട അല്ലാഹു 
ആയത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്്ട. 
 
ഖുർആൻ 9:113ൽ മുഹമ്മദിനെ മരിച്ച അമ്മാരെ ്്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കുെത ്
രഴി മുഹമ്മദ ്രീണ്ടുിം അല്ലാഹുരിനെ കല്പെയുിം ലിംഘിച്ചു. as we see in the 

interpretation of Sahih Al-Bukhari, Tafsir Al-Qur'an, Printing 1993, p. 1718, Hadith 

4398: 

 

When the death came to Abu-Talib, the prophet entered upon him, and Abu-Jahel 

(Muhammad’s uncle) was there, then the prophet said, “Oh my uncle why do you not 

say that there is not god except Allah? So I can use it as an intercession in-front of 

Allah.” Abu-Jahel said: “Abu-Talib are you going to leave your father’s faith?” 

Muhammad said, “I will intercede for you in-front of Allah, asking for his forgiveness,” 

therefore the verse came down saying [to] you, “It may not for a prophet to intercede 

for the pagans.” 

 

Abu-Talib മരണത്തി്ലക്ക് അടുത്ത്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ അരനെ കാണാൻ 
ന െു. അരിനട മുഹമ്മദിനെ അമ്മാരൻ Abu-Jahel ഉണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദ ്
അ്േഹനത്ത ഇസ്ാമി്ലക്ക് േണിക്കുകയുിം, അതുരഴി തെിക്ക് അയാൾക്ക് 
്രണ്ടി അല്ലാഹുരിനെ മുമ്പിൽ മധയസ്ഥിം െിൽക്കാൻ കഴിയുിം എെുിം പറഞ്ഞു. 
Abu-Jahel, Abu-Talibനൊട ്് ാദിച്ചു, "െിങ്ങൾ െിങ്ങളുനട പിതാരിനെ മതിം 
കളയാൻ ്പാരുകയാ്ണാ?" അ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു, "ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് 
്രണ്ടി അല്ലാഹുരിനെ കരുണയക്്കായി മാധയസ്ഥിം െിൽക്കാിം." അ്പ്പാഴാണ ്
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ൈഹുദദരരിരവാസ്ികളുനട പാപ്മാ െത്തിൊയി മാധയസ്ഥിം െിൽക്കാൻ 
ശ്പരാ കെ ്കഴിയില്ല എെ ആയത്ത ്(ഖുർആൻ 9:113) ഇറക്കിയത്. 
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല, മുഹമ്മദിെ് അറിയാമായിരുെു 
അല്ലാഹുരിനെ രശ്തുരിെ് ്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എെത.് മുസ്ിങ്ങനള 
സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം ആ മെുഷയൻ കാപടയകാരെുിം ഇസ്ാമിനെ രശ്തുരുിം 
ആയിരുെു. ഉമറിെുിം അറിയാമായിരുെു അത് അല്ലാഹുരിനെ 
കൽപെകൾക്കുിം അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുെതിെുിം എതിരാനണെ്. ഇരിനട 
മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ അിംരീകരിക്കാത്ത ഒരു രയക്തിക്കു ്രണ്ടി കപടമായി 
ശ്പാർത്ഥിച്ചു. മുഹമ്മദുിം ശ്പാർത്ഥിച്ചു. ഇങ്ങനെ കാപടയിം കാണിക്കാൻ 
ആനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് ശ്പാർത്ഥിച്ചത്? 
 
ഇരിടുനത്ത ്പായിെ ് ഇതാണ്, മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടങ്ങളുിം ആരരയങ്ങളുിം 
ശ്പകാരിം മാറ്റുക്യാ രളക്കുക്യാ ന യ്യാരുെതാണ ്അല്ലാഹുരിനെ 
െിയമങ്ങളുിം കൽപെകളുിം. അല്ലാഹുരിനെ നകാണ്ട ്അരിരവാസ്ിക്ളാട ്
നപാറുക്കണിം എങ്കിൽ മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ നകാണ്്ട അത ്ന യ്യിക്കുിം. ഇെി 
മുഹമ്മദിെ് അങ്ങനെ ്രണ്ട, അനല്ലങ്കിൽ അരനര (infidels) നകാണ്്ട മുഹമ്മദിെ് 
്രനറ രുണിം ഒെുിം ഇല്ല എങ്കിൽ, അത് െടപ്പിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ ്
അല്ലാഹുരിനെനക്കാണ്്ട പുതിയ ഒരു ആയത്ത ്ഇറക്കുിം. ഇങ്ങനെ 
അല്ലാഹുരാണ് തനെ െയിക്കുെത ്എെ ്പറഞ്ഞ ്മുസ്ീങ്ങനള പറ്റിക്കുിം.  
 
മുഹമ്മദ ്എെ പാപിയുിം മുഹമ്മദിെ ്പാപിം ന യ്യാൻ അല്ലാഹു നകാടുത്ത 
ദലസ്ൻസ്ുിം 
 

1. Qur’an 47:19: 

You should Know, that there is no god but Allah, and ask forgiveness for your sin 

[Muhammad], and for the sin of men and women who believe. Allah knew what is 

changing on you.  

 

ഖുർആൻ 47:19: 
ആകയാൽ അല്ലാഹുരല്ലാനത യാനതാരു ദദരരുമിനല്ലെ് െീ മെസ്സിലാക്കുക. 
െിനെ പാപത്തിെ ്െീ (മുഹമ്മദ)് പാപ്മാ െിം ്തടുക. സ്തയരിരവാസ്ികളക്്കുിം 
സ്തയരിരവാസ്ിെികളക്്കുിം ്രണ്ടിയുിം (പാപ്മാ െിം്തടുക.) െിങ്ങളുനട 
്പാക്കുരരരുിം െിങ്ങളുനട താമസ്രുിം അല്ലാഹു അറിയുെുണ്ട.് 
 

2. Qur’an 48:2: 

That might God pardon thee [Muhammad] the sins of the previous and those to 

follow, to complete Allah's sympathy to thee, and to guide thee to the Straight Way. 

 

ഖുർആൻ 48:2: 
െിനെ പാപത്തിൽ െിെ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു്പായതുിം പിെീട് ഉണ്ടാകുെതുിം 
അല്ലാഹു െിെക്ക് നപാറുത്തുതരുെതിെു ്രണ്ടിയുിം, അരനെ അെുശ്രഹിം 
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െിെക്ക് െിറ്രറ്റിത്തരുെതിെു ്രണ്ടിയുിം, െിനെ ്െരായ പാതയിലൂനട 
െയിക്കുെതിെ് ്രണ്ടിയുമാകുെു അത്. 
 

 െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല, ഇരിനട അല്ലാഹു മുഹമ്മദിെ് എന്ത് 
തിന്മയുിം ന യ്യാെുള്ള ഒരു രാതിൽ തുറെു നകാടുക്കുകയാണ ്
ന യ്തത.് അത് മാശ്തമല്ല ഇെി മുഹമ്മദ് ന യ്യാൻ ്പാകുെ 
പാപങ്ങൾക്ക ്കൂടി അല്ലാഹു മാപ്പ ്െൽകി. അതുനകാണ്്ട ഇെി ന യ്യാൻ 
്പാകുെ പാപങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിെ് മാപ്പ ്് ാദി്ക്കണ്ട ആരരയമില്ല.  
 

അ്തസ്മയിം ഈ രാകയിം അരസ്ാെിക്കുെത ്"െിനെ ്െരായ പാതയിൽ 
െയിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി ആകുെു അത്" എൊണ.് ഇരിനട എന്താണ ്അല്ലാഹു 
ഉ്േരിക്കുെത,് മുഹമ്മദ ്ന യ്യാൻ ്പാരുെ പാപങ്ങൾ നപാറുത്തു 
നകാടുക്കുെതു രഴി മുഹമ്മദിനെ ്െർരഴിക്ക് െടത്തുനമനൊ? അത് 
എ്ന്താെ് രഴി െടത്തലാണ?് മുഹമ്മദിനെ നതറ്റ് ന യ്യുെതിൽ െിെ് 
പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുരിെ് ആ രഴികാട്ടൽ രഴി കഴിയുെിനല്ല? 
ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ മുഹമ്മദ ്്ലാകത്തിനെ ശ്പകാരിം ആനണെ ്പറയുെു.  
 
Muhammad said in the hadiths of Sahih Al-Bukhari, Vol. 9, p. 403; and Sahih Al-

Bukhari, Book 93, Hadith 534: 

 

...So Allah please forgive the previous sins or the ones I will do in the future, and 

also those sins which I did in under cover or in public, and that which You know 

better than I. None has the right to be praised but you. 

 
ഇരിനട രീണ്ടുിം എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുരി്ൊട ്മാപ്പ ്് ാദിക്കുെത?് 
അരൻ ഭാരിയിൽ ന യ്യാൻ ്പാകുെ നതറ്റുകനളയുിം അള്ളാഹു 
േമിച്ചതാണ്ല്ലാ? കാരയങ്ങൾ ഇരിനട നകാനണ്ടാെുിം തീരുെില്ല. അല്ലാഹു 
പറയാത്ത  ട്ടങ്ങളുിം െിയമങ്ങളുിം രനര മുഹമ്മദ് െിർമിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഖുർആൻ 66:1 
പറയുെത-്  
 
Qur’an 66:1: 

O Prophet, why [do] you forbid which Allah hath made lawful for thee, seeking to 

please your wives? Allah is forgiving, and merciful. 

 

ഖുർആൻ 66:1: 
ഓ; െൈീ, െീനയന്തിൊണ് െിനെ ഭാരയമാരുനട ശ്പീതി്തടിനക്കാണ്്ട, അല്ലാഹു 
അെുരദിച്ചു തെത് െിഷിദ്ധമാക്കുെത്? അല്ലാഹു ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം 
കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 
ഈ അധയായത്തിൽ, മുഹമ്മദ ്തനെ ഭാരയ മാരിൽ ഒരാളായ ഹഫ്സ്യുനട 
രീട്ടിൽ രച്ച ്ഒരു അടിമ സ്്ശ്തീയുമായി ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പടുെത് 
ക്യ്യാനട പിടികൂടി. മുഹമ്മദുിം ഭാരയയുിം തമ്മിൽ രഴക്കായി. ഹഫ്സ്ക്ക് 
മാശ്തമല്ല മറ്റു ഭാരയമാർക്കുിം മുഹമ്മദിനെ ഈ തരിം താഴ്െ ശ്പരർത്തി 
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അിംരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അ്പ്പാൾ സ്വയിം അല്ലാഹു തനെ (എൊ 
തമാരയ അ്ല്ല, മുഹമ്മദിനെ കുടുിംൈശ്പര്െിം തീർക്കാെുിം അല്ലാഹു 
തനെയാണ ്രരുെത്) ആയത്തുകൾ ഇറക്കി മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാനര 
്പടിപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദിനെ ദലിംരിക ജീരിതത്തിൽ ഇെി ഇടനപട്ടാൽ, ഇ്പ്പാഴുള്ള 
ഭാരയമാനര മാറ്റി ്രനറ ഭാരയമാനര നകാടുക്കുിം എെ ്പറഞ്ഞാണ ്അല്ലാഹു 
അരനര ്പടിപ്പിച്ചു െിർത്തിയത്. 
 
Qur'an 66:5: 

Perhaps his (Muhammad's) Lord, if he divorces all of you, he will give him instead of 

you better wives than you, who they are submissive, believing, pious, penitent, 

devout, who travel! And fast, virgins and divorced. 

 
ഖുർആൻ 66:5: 
(ശ്പരാ കപത്നിമാ്ര,) െിങ്ങനള അ്േഹിം രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുെ പേിം, 
െിങ്ങനളക്കാൾ െല്ലരരായ ഭാരയമാനര അ്േഹത്തിെ് അ്േഹത്തിനെ 
രേിതാര ്പകരിം െല്കി്യക്കാിം. മുസ്ിിംകളുിം സ്തയരിരവാസ്ിെികളുിം 
ഭയഭക്തിയുള്ളരരുിം പശ്ചാത്താപമുള്ളരരുിം ആരാധൊെിരതരുിം 
ശ്രതമെുഷ്ഠിക്കുെരരുിം രിധരകളുിം കെയകകളുമായിട്ടുള്ള സ്്ശ്തീകനള. 
 
സ്വർഗ്ഗത്തിനല ദദരിം ഇറങ്ങി രെ ഒരു അധയായിം നകാടുക്കാൻ മാശ്തിം എശ്ത 
രലിയ അടി ആയിരിക്കുിം അെ് െടെത!് ഇെി എന്തുനകാണ്ടാണ് അല്ലാഹു 
മുഹമ്മദിനെ രരിം പിടിച്ചത്. ഇരിനട ഭാരയമാർ പറഞ്ഞതിൽ അ്ല്ല െയായിം? 
മുഹമ്മദ ്പിെീട് ഇത് ആരർത്തിക്കില്ല എെ ്സ്തയിം ന യ്തു എങ്കിലുിം അരൻ 
രളർെു കൂടുതൽ രക്തൊയ്പ്പാൾ അരനെ  ുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സ്്ശ്തീകളുിം 
ആയിട്ട് ഇതുതനെയാണ് അരൻ ന യ്തത.് പിെീട ്അരൻ ഒരു ആയത്ത ്
(ഖുർആൻ 66:1) ഉണ്ടാക്കി മറ്റു സ്്ശ്തീകനള ദലിംരികമായി ആസ്വദിക്കാൻ 
പറഞ്ഞത ്അള്ളാഹു ആനണൊക്കി. ഇെി മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാരുനട രാ 
അടയ്ക്കാെുിം, രീണ്ടുിം പരാതി പറയാതിരിക്കാെുിം ്രണ്ടിയാണ് ഈ ആയത്ത ്
ഇറക്കിയത് (ഖുർആൻ 66:5). 
 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇെി താനഴ പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ കാണാൻ 
്പാകുെത ്്പാനല മുഹമ്മദിെ് ഈ ആരയിം ഉമറിനെ കയ്യിൽ െിൊണ് 
കിട്ടിയത്. 
 
(The Book of 'Ol-It'qan Fee 'Olum Al-Qur'an, Vol. 1, p. 137): 

Reported by Annas, the 'Umar Bin Al-Khattab said: “My almighty agreed with me in 

three things: 

 

[First,] I said, 'Oh Allah's Apostle, I wish if take as your place of worship the place 

where Abraham did place to pray. It so came the Divine Inspiration: (p. 137) (Qur'an 

2:125) and take you [Muslims] the place of Abraham as a place of prayer.' 
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[Second,] And I said, To the Prophet, to the Prophet of Allah, 'Good and bad ones 

talk to your wives therefore order them to veil themselves!' So Allah sent down the 

concerning the veiling of the women (Al-Noor (24):31).  

 

[Third,] The wives of the Prophet made a coalition against the Prophet, and I said to 

them, 'Maybe if His, the Lord of the Prophet, divorced you (all the wives), and 

exchange you with better wives than you.' So the verse was revealed (Qur’an 66:5), 

the same as I had said.” 

 

You can see the same story in Sahih Al Bukhari (Book 8, Hadith 395.) 

 

ഈ ഹദീസ്ിനെ ആഴത്തിൽ പിെീട് െമുക്ക ്്ൊക്കാിം. തൽക്കാലിം ഇ്പ്പാൾ 
െമ്മൾ ്ൊ്ക്കണ്ടത് ഉമർ എന്താണ ്പറഞ്ഞത ്എൊണ്. ഉമർ പറഞ്ഞു, 
"അള്ളാഹു എനെ രാക്കുകൾ അ്തപടി ഉപ്യാരിച്ചു." ഇതിൽ െിെ് തനെ 
രയക്തമാണ് മുഹമ്മദിെ് ഇനതല്ലാിം ഉണ്ടാക്കാൻ ്ശ്പരണ ലഭിച്ചത് ദദരത്തിൽ 
െിെല്ല മറിച്ച ്അരനെ  ുറ്റുമുണ്ടായിരുെ മെുഷയരിൽ െിെു തനെയാണ്. 
കഅൈ തിരനഞ്ഞടുത്തത ്്പാലുിം അങ്ങനെയാണ.് അത് അല്ലാഹുരിനെ 
അല്ല ഉമറിനെ തീരുമാെമായിരുെു. മുഹമ്മദ് ഇതു്പാനല രാക്കുകളുിം, 
ആരയങ്ങളുിം, പദ്ധതികളുിം, കരിതകളുിം, കഥകളുിം എല്ലാിം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ 
െിെ് ്കാപ്പിയടിച്ചതാനണെ് ഇെി കൂടുതൽ രായിക്കു്മ്പാൾ െിങ്ങൾക്ക് 
മെസ്സിലാകുിം. െമുക്ക് ഖുർആൻ 66:5 ഒെുകൂടി ്ൊക്കാിം. 
 
Qur'an 66:5: 

Perhaps his (Muhammad's) Lord, if he divorces all of you, he will give him instead of 

you better wives than you, who they are submissive, believing, pious, penitent, 

devout, who travel! And fast, virgins and divorced. 

 
ഖുർആൻ 66:5: 
(ശ്പരാ കപത്നിമാ്ര,) െിങ്ങനള അ്േഹിം രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുെ പേിം, 
െിങ്ങനളക്കാൾ െല്ലരരായ ഭാരയമാനര അ്േഹത്തിെ് അ്േഹത്തിനെ 
രേിതാര ്പകരിം െല്കി്യക്കാിം. മുസ്ിിംകളുിം സ്തയരിരവാസ്ിെികളുിം 
ഭയഭക്തിയുള്ളരരുിം പശ്ചാത്താപമുള്ളരരുിം ആരാധൊെിരതരുിം 
ശ്രതമെുഷ്ഠിക്കുെരരുിം രിധരകളുിം കെയകകളുമായിട്ടുള്ള സ്്ശ്തീകനള. 
 
ഇെി ഇതിനല ഈ കാരയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ: 

 ഒരു മെുഷയനെ എല്ലാ ഭാരയമാരുിം അരനെ എതിർത്ത് 
സ്ിംസ്ാരിക്കുകയാനണങ്കിൽ, ആ ഭാരയമാർക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു െല്ല 
മെുഷയൻ ആയിരുെില്ല എെതിനെ രയക്തമായ നതളിരാണ്. മുസ്ീമുകൾ 
െമ്മനള പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുെത ്മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാർക്ക് മുഹമ്മദിനെ 
രലിയ കാരയിം ആയിരുെു എൊണ്. 

 അല്ലാഹു എന്തിൊണ് മുഹമ്മദിനെ കുടുിംൈകാരയങ്ങളിൽ ഇടനപടുെത്. 
ഞാൻ എനെ ഭാരയയുമായി രഴക്ക് കൂടിയാൽ, അള്ളാഹു എനെ 
ഭാരയനക്കതിനര ഒരായത്ത് ഇറക്കു്മാ? 
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 ഒറ്റയടിക്ക് 11 ്പനര ഡി്രാസ്് ന യ്യുെത് െിങ്ങൾ എരിനടനയങ്കിലുിം 
്കട്ടിട്ടു്ണ്ടാ? ഈ 11 ്പരുിം ന യ്തത ്നതറ്റാണ്, മുഹമ്മദ് മാശ്തമാനണാ 
രരി? 

 ഭാരയമാനര എക്സ്്് ഞ്്ച ന യ്യുെ ഐഡിയ ഉമറിനെ ആണ.് 
എന്തിൊണ് പുെർരിരാഹിം ന യ്യാനത എക്സ്്് ഞ്്ച ന യ്യുെത്? 
എക്സ്്് ഞ്്ച എെ ്പറയു്മ്പാൾ ഇസ്ാമിനല സ്്ശ്തീകൾ എെ ്
പറയുെത ്യശ്ന്തത്തിനെ ഭാരങ്ങൾ ്പാനലയാണ്. അരർക്ക് 
മെുഷയരാനണെ ഒരു പരിരണെയുിം ഇല്ല, മറിച്ച ്പുരുഷന്മാർക്ക് 
ഉപ്യാരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സ്ാധെിം മാശ്തമാണ ്ഇസ്ാമിനെ 
സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം സ്്ശ്തീകൾ. 
 

ഇതാണ് ഇസ്ാമിെ ്സ്്ശ്തീക്ളാടുള്ള കാഴ് പ്പാട.് 
 
ഇസ്ാമിനല സ്ശ്്തീ 
 
മുസ്ിമുകളുിം, മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകൾ ്പാലുിം എഴുതുെ ധാരാളിം ്ലഖെങ്ങൾ ഞാൻ 
രായിച്ചിട്ടുണ്്ട. മുസ്ിിം ആ ാരങ്ങളുിം ഇസ്ാമിനെയുിം ്രർതിരിച്ചു കാണണിം 
എെ് പറഞ്ഞ ്െമ്മനള അരർ പറ്റിക്കാറുണ്ട.് െമ്മളിരിനട അരരുനട 
ആ ാരങ്ങനള കുറിച്ച് ഒെുിം സ്ിംസ്ാരിക്കുെില്ല. അത് ആദയ്മ തനെ 
രയക്തമാക്കനട്ട. െമ്മൾ ഇസ്ാമിനെയുിം അരരുനട ആ ാരങ്ങനളയുിം കൂട്ടി 
കലർത്താൻ ഉ്േരിക്കുെില്ല. 
 
ഞാൻ ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ കാരയങ്ങൾ ഒെുിം െിങ്ങളുനട ആ ാരങ്ങളിൽ 
ഉള്ളതല്ല, മറിച്ച ്ഈ പറയുെരയിൽ െിെുള്ളതാണ:് 
 

1. സ്്ശ്തീകനള കുറിച്ചുള്ള ഖുർആൻ രാകയങ്ങൾ. 
2. സ്്ശ്തീകനള കുറിച്ച ്പറയുെ മുഹമ്മദിനെ ഹദീസ്ുകൾ. 
3. സ്്ശ്തീകനള കുറിച്ച ്മുഹമ്മദ ്െൽകിയ െിയമങ്ങളുിം കൽപെകളുിം. 
4. ഒരു ആ ാരങ്ങനള കുറിച്ചുിം ഇരിനട പറയുെില്ല.  
5. ഇസ്ാമിക ര്രഷണങ്ങളുിം ഇസ്ാമിക ്കാടതികൾ അിംരീകരിച്ച 
കാരയങ്ങളുിം. 
 

സ്ശ്്തീകൾ മുഖത്തിനല മുടി കളയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ന യത്ാൽ അരർ 
െരകത്തിൽ എറിയനപ്പടുിം 
 
From Sahih Al-Bukhari, Vol. 6, Book 60, Hadith 408:  

Allah curses those women...who remove their facial hair, In order to look more pretty 

trying to change Allah's creation. 

 
അല്ലാഹു മുഖത്തിനല മുടി കളഞ്ഞ ്സ്ുരരിയാരാൻ ശ്രമിക്കുെ സ്്ശ്തീകനള 
രപിക്കുിം, കാരണിം അരർ അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടിച്ച രൂപനത്ത മാറ്റുരാൻ 
ശ്രമിക്കുെു. 
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ഇതിെർത്ഥിം എല്ലാ മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകളുിം െരകത്തിൽ ്പാകുിം എൊനണാ? 
അറൈികൾ ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളുിം നപണ്ണുങ്ങളുിം രരീരത്തിൽ ധാരാളിം മുടി 
ഉള്ളരരാണ്. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ സ്്ന്താഷിപ്പിക്കണിം എങ്കിൽ മുസ്ിിം 
സ്്ശ്തീകൾ താടിയുിം മീരയുിം രളർത്ത്ണാ? 
 
ഇരിടനത്ത തമാര എനന്തൊൽ, മുഹമ്മദ ്ഇതിെ് പറയുെ െയായീകരണിം 
സ്്ശ്തീകൾ രരീരത്തിൽ ഏനതങ്കിലുിം മാറ്റിം രരുത്തിയാൽ, അത് അല്ലാഹു തെ 
രൂപനത്ത മാറ്റുെതിെ ്തുലയമാണ.് എൊൽ പിെീട് മുഹമ്മദ ്തനെ അരരുനട 
്യാെി ്ഷര് ന യ്യാൻ കല്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ പറയുെ മുഹമ്മദുിം ദമലാഞ്ചി 
ഉപ്യാരിച്ച് സ്വന്തിം മുടി  ുരപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
 
See Sahih Al-Bukhari, Book 56, Hadith 668; and Sahih Al-Bukhari, Book 72, Hadith 

786: 

Abu Huraira reported: Allah's messenger said, “The Jews and the Christians, they do 

not dye their gray hair, so you Muslims have to do the opposite of what they do, so 

dye your gray hair and beards..." 

 
അൈൂ ഹുദററയുനട രിരരണിം: അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"യഹൂദരുിം ശ്കിസ്്തയാെികളുിം അരരുനട മുടി െിറമടിക്കാറില്ല. അതുനകാണ്്ട 
അരർ ന യ്യുെതിനെ രിപരീതിം െിങ്ങൾ മുസ്്ലിിംകൾ ന യ്യണിം. 
അതുനകാണ്്ട െിങ്ങളുനട മുടിക്കുിം താടിക്കുിം െിങ്ങൾ െിറിം നകാടുക്കണിം." 
 
എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് യഹൂദരുിം ശ്കിസ്്തയാെികളുിം ന യ്യുെതിനെ രിപരീതിം 
ന യ്യുെത?് അരൻ, മുഖത്തിൽ രളരുെ മുടി മുറിച്ചു കളയുെ സ്്ശ്തീകനള 
രപിക്കുെു. എൊൽ അ്തസ്മയിം പുരുഷന്മാർ മുടിയിൽ െിറിം 
നകാടുക്കുെത ്അരെ് ശ്പര്െമില്ല. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ സ്ൃഷ്ടിക്ക് 
മാറ്റനമാെുിം രെില്ല? 
 
ഈ ഹദീസ് ്നതളിയിക്കുെത ്മുഹമ്മദ് െിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുെത ്അര 
്ശ്രഷ്ഠമായത് നകാ്ണ്ടാ, അതിൽ െീതിെയായിം ഉള്ളതുനകാ്ണ്ടാ ഒെുമല്ല. 
മറിച്ച് ശ്കിസ്്തയാെികളുിം യഹൂദരുിം എന്ത് ന യ്യുെു്രാ അതിനെ രിപരീതിം 
ന യ്യാൻ ്രണ്ടിയാണ്.  
 
Sahih Muslim, Book 024, Hadith 5243: 

...His head and his beard were so white, alike as hyssop. Therefore, He, Allah's 

Messenger, instructed the women whom the color of his hair should be changed, so 

they are ordered to do something about it and change it. 

 

മുകളിൽ പറയുെ ഹദീസ്് അെുസ്രിച്ച് മുഹമ്മദിനെ തലമുടിയുിം താടിയുിം 
hyssop (ഒരുതരിം ന ടി) ്പാനല നരളുത്തു. അതുനകാണ്്ട അതിെു െിറിം 
അടിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഒരു സ്്ശ്തീക്ക ്െിർ്േരിം െൽകി. 
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ഇസ്്ലാമിെുിം അല്ലാഹുരിെു ്രണ്ടി ജീരിതിം സ്മർപ്പിച്ച ഒരു രയക്തിയുനട 
താടിയുനട െിറിം അശ്ത ശ്പധാെമാനണാ? 
 
സ്ശ്്തീകൾ സ്ാേി ആനണങ്കിൽ 
 
ആദയിംതനെ െിങ്ങനളല്ലാിം അറി്യണ്ട ഒരു കാരയിം ഇസ്ാമിൽ സ്്ശ്തീകൾക്ക് 
പണമിടപാട ്സ്ിംൈന്ധിച്ചനതാ, കരാറുമായി ൈന്ധമുള്ളനതാ ആയ 
കാരയങ്ങളിൽ മാശ്ത്മ സ്ാേിയാരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പിന്തുടർച്ച 
അരകാരനത്ത സ്ിംൈന്ധിച്ച്താ, കുറ്റകൃതയങ്ങനള സ്ിംൈന്ധിച്ചനതാ ആയിട്ടുള്ള 
കാരയങ്ങളിൽ സ്ാേിയാരാൻ കഴിയില്ല. അതിെർത്ഥിം, താനഴ പറയാൻ 
്പാകുെ ്കസ്ുകളിൽ ഇസ്ാമിനല സ്്ശ്തീകൾക്ക ്സ്ാേിയാരാൻ ്പാലുിം 
കഴിയില്ല.  
 

1. ശ്കിമിെൽ കുറ്റങ്ങൾ: (നകാലപാതകിം, ്മാഷണിം, etc.) 

 

Book of Badae' Al-Sanae', Vol. 9, p. 4079: 

 

“Women are not accepted as witnesses in all kinds of crimes that come with 

punishment.” 

                                                                                     
രിേ ലഭിക്കുെ ശ്കിമിെൽ കുറ്റങ്ങളിൽ സ്്ശ്തീകൾക്ക് സ്ാേിയാരാൻ 
കഴിയില്ല.  
 

2. പരസ്ശ്്തീരമെിം (adultery): 

 

Qur’an 24:4 (Interpretation of Al-Qur’tubi) 

ഇതെുസ്രിച്ച് ഒരു പുരുഷനെ പരസ്്ശ്തീ ൈന്ധനത ്കാടതിയിൽ 
നതളിയിക്കണനമങ്കിൽ ൊല് സ്ാേികൾ ്രണിം. ഈ ൊലു്പരുിം ആണുങ്ങൾ 
തനെയാരണിം. ഈ ൊല് ്പർക്കുിം ഒ്ര അഭിശ്പായിം തനെ ആയിരിക്കുകയുിം 
്രണിം. 

 
3. രിശ്രഹാരാധെ 
4. രിരാഹ്മാ െരുിം രിരാഹരുിം 

 
Book of Al-Mugni by Ibn 'Qudama Vol. 7/8: 

“...no marriage is accepted by one man witness and two women agreed with that 

Nukha'ee, and Al-Shafe'e and Al-Oza'e.” 
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ഒരു പുരുഷെുിം രണ്്ട സ്്ശ്തീകളുിം അിംരീകരിച്ചു എെ ്പറഞ്ഞ ്ഒരു കലയാണരുിം 
പൂർണമാരില്ല.  
 

5. പിന്തുടർച്ച അരകാരിം: 
 

Qur’an 5:106: 

“O you believers, authorize the testimony between you, when death come to you, at 

the time of an inheritance be that of two men witness of among you. 

 

ഖുർആൻ 5:106: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, െിങ്ങളിനലാരാള്ക്ക് മരണമാസ്െമായാൽ രസ്വിയ്യത്തിനെ 
സ്മയത്ത് െിങ്ങളിൽ െിെുള്ള െീതിമാെമ്ാരായ രണ്ടു്പർ െിങ്ങള്ക്കിടയിൽ 
സ്ാേയിം രഹി്ക്കണ്ടതാണ്...... 

 
Tafsir Ibn Kather, Publisher Tibah, 2002, Vol. 3, p. 217: 

 
Ibn Jareer Said: “It’s not allowed or accepted to have non-Muslims as witness either 

in the city or in travel.”  

 

Ibn Jareer പറഞ്ഞു: "അമുസ്ീങ്ങനള പട്ടണത്തി്ലാ, യാശ്തയി്ലാ 
സ്ാേികളായി അിംരീകരിക്കുെതല്ല." 
 
Book of Fro' Al-Fiqh Al-Um by Imam Muhammad Ibn Idres Al-Shafi'e, 1990 Printing 

by D.T.,p. 17: 

 

It meant the free believers (not slaves) and the two verse’s interpretation, it’s 

forbidden to accept the witnessing of Christians and Jews. 
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അതു്പാനലതനെ ശ്കിസ്്തയാെികളുനടയുിം യഹൂദരുനടയുിം സ്ാേയരുിം 
അിംരീകരിക്കുെതല്ല. 
 
Fatwa (ഇസ്ാമിക െിയമങ്ങൾ അെുസ്രിച്ച ്ഉത്തരങ്ങൾ)  
Date 06-19-2001, from www.islamweb.net, Fatwa # 591: 

 

് ാദയിം: ഒരു പുരുഷെുിം രണ്്ട സ്്ശ്തീകൾനക്കാ, അനല്ലങ്കിൽ ൊല് 
സ്്ശ്തീകൾനക്കാ ഒരു രിരാഹത്തിെ് സ്ാേിയാരാൻ കഴിയു്മാ?  
 
// ഇസ്ാമിക െിയമമെുസ്രിച്ച് ഒരു രിരാഹിം െിയമപരമാക്കാൻ രണ്ടു പുരുഷ 
സ്ാേികൾ ്രണിം. (ഒരു പുരുഷൻ രണ്്ട സ്്ശ്തീകൾക്ക് തുലയമാണ.്) 
 
ഉത്തരിം:  

 
ഒരു സ്്ശ്തീക്ക് രിരാഹത്തിെുിം, രിേ ലഭിക്കാരുെ ശ്കിമിെൽ കുറ്റങ്ങൾക്കുിം, 
രിരാഹ്മാ െത്തിെുിം സ്ാേിയാരാൻ കഴിയില്ല.  
 
You can see the Islamic Answer in this link (Arabic): 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=5

91 

 

Qur’an 5:106: (Mohsin Khan’s translation): 

O you who believe! When death approaches any of you, and you make a bequest, 

[then take] the testimony of two just men of your own folk or two others from outside, 

while you are traveling through the land and death befalls on you. Detain them both 

after As-Salat (the prayer), [then] if you are in doubt (about their truthfulness), let 

them both swear by Allah [saying]: "We wish not for any worldly gain in this, even 

though he (the beneficiary) be our near relative. We shall not hide testimony of Allah, 

for then indeed we should be of the sinful." 

 

ഖുർആൻ 5:106: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, െിങ്ങളിനലാരാള്ക്ക് മരണമാസ്െമായാൽ രസ്വിയ്യത്തിനെ 
സ്മയത്ത് െിങ്ങളിൽ െിെുള്ള െീതിമാെ്മാരായ രണ്ടു്പര് െിങ്ങള്ക്കിടയിൽ 
സ്ാേയിം രഹി്ക്കണ്ടതാണ്. ഇെി െിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂനട യാശ്തന യ്യുെ 
സ്മയത്താണ് മരണരിപത്ത് െിങ്ങൾക്ക് രനെത്തുെനതങ്കിൽ (രസ്വിയ്യത്തിെ് 
സ്ാേികളായി) െിങ്ങളല്ലാത്തരരിൽ നപട്ട രണ്ടു്പരായാലുിം മതി. െിങ്ങൾക്ക ്
സ്ിംരയിം ്താെുകയാനണങ്കിൽ അരനര രണ്ടു്പനരയുിം െമസ്്കാരിം 
കഴിഞ്ഞതിെ് ്രഷിം െിങ്ങൾ തടഞ്ഞ ്െിര്ത്തണിം. എെിട്ടരര് അല്ലാഹുരിനെ 
്പരിൽ ഇശ്പകാരിം സ്തയിം ന യ്ത് പറയണിം: ഇതിൽ (ഈ സ്തയിം മറച്ചു 
നരക്കുെതിെ്) പകരിം യാനതാരു രിലയുിം ഞങ്ങൾ രാങ്ങുകയില്ല. അത് 
അടുത്ത ഒരു ൈന്ധുനര ൈാധിക്കുെ കാരയമായാൽ ്പാലുിം. 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=591
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=591
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അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി ഏനറ്റടുത്ത സ്ാേയിം ഞങ്ങൾ മറച്ച് നരക്കുകയില്ല. 
അങ്ങനെ ന യ്താൽ തീര്ച്ചയായുിം ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരിൽ നപട്ടരരായിരിക്കുിം. 
 
മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകൾക്ക് സ്ാേിയാകാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളിം കാരയങ്ങൾ എെിക്ക് 
ഇരരുനട പുസ്്തകങ്ങളിൽ െിെ് തനെ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുിം. അരർക്ക് 
സ്ാേിയാരാൻ കഴിയുെത,് ്രഖാമൂലിം ഒരു െിശ്ചിത കാലയളരി്ലക്കുള്ള 
കടിം രാങ്ങലിനെ കരാറിലുിം, ആണുങ്ങൾക്ക് സ്ാേിയാരാൻ പറ്റാത്ത 
കാരയങ്ങൾക്കുിം മാശ്തമാണ.് ഉദാഹരണത്തിെ്, സ്്ശ്തീകളുനട മാസ്മുറയുമായി 
ൈന്ധനപ്പട്ട കാരയങ്ങൾക്ക്.  
 
ഇതിെർത്ഥിം 99 രതമാെിം ്കസ്ുകളിലുിം മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകനള സ്ാേിയായി 
അിംരീകരിക്കുകയില്ല. ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷ്െക്കാൾ അരളുനട രില രളനര 
കുറഞ്ഞതാണ്. എൊൽ ഒരു ശ്കിസ്്തയൻ പുരുഷനെകാളുിം മുകളിലാണ് 
അരളുനട സ്ഥാെിം. കാരണിം ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് ഒരു അമുസ്ിമിനെയുിം 
സ്ാേിയായി അിംരീകരിക്കുകയില്ല. അത് മാശ്തമല്ല, അരനര ഒരു 
സ്ുഹൃത്തായി ്പാലുിം അിംരീകരിക്കാൻ ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് സ്ാധിക്കില്ല. അത് 
െമുക്ക് ഈ ഖുർആൻ ആയത്തുകളിൽ െിെ് തനെ രയക്തമാണ് Qur’an 3:28, 

118; 5:51 and 60:1....  

 
ഇത് രായിക്കുെ മുസ്ിമുകളുനട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഈ പറയുെത ്െിങ്ങളുനട 
ആ ാരങ്ങളിൽ ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് െിങ്ങളുനട ഖുർആെിൽ െിെ് തനെ 
എടുത്തതാണ്. 
 
Qur’an 2:282: 

“Whenever you Muslim's contract with each other, in money trades...get two 

witnesses, out of your own men. Moreover, if there are not two men, then a man and 

two women, such as ye select for witnesses, so that if one of them (women) is 

misguided the other can remind her.” 

 
ഖുർആൻ 2:282: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, ഒരു െിശ്ചിത അരധിനരച്ചു നകാണ്്ട െിങ്ങൾ അ്െയാെയിം 
രല്ല കടമിടപാടുിം െടത്തിയാൽ െിങ്ങൾ അത് എഴുതി നര്ക്കണ്ടതാണ്
.......െിങ്ങളിൽ നപട്ട രണ്ടുപുരുഷെ്മാനര െിങ്ങൾ സ്ാേി െിര്ത്തുകയുിം 
ന യ്യുക. ഇെി ഇരുരരുിം പുരുഷെമ്ാരായിനല്ലങ്കിൽ െിങ്ങൾ ഇഷ്ടനപടുെ 
സ്ാേികളിൽ െിെ് ഒരു പുരുഷെുിം രണ്്ട സ്്ശ്തീകളുിം ആയാലുിം മതി. 
അരരിൽ ഒരുരള്ക്ക് നതറ്റ ്പറ്റിയാൽ മറ്റരൾ അരനള ഓരമ്ിപ്പിക്കാൻ ്രണ്ടി.... 
 

1. ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാകുെത് ഇസ്ാമിൽ സ്ാേയിം 
രഹിക്കുെതിനെ മാെദണ്ഡിം രണ്്ട പുരുഷൻമാരാണ.് ഇെി ഒരു 
പുരുഷെുിം രണ്്ട സ്്ശ്തീയുിം മാശ്ത്മ സ്ാേിയാരാൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ, 
അ്പ്പാഴുള്ള െിയമിം ഇങ്ങനെയാണ്. 
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A. 10,000,000,000 സ്്ശ്തീകൾ ഉനണ്ടങ്കിലുിം ഒരു പുരുഷൻ ്പാലുിം 
സ്ാേിയായി ഇനല്ലങ്കിൽ അത് അിംരീകരിക്കില്ല. ഇസ്ാിം സ്്ശ്തീകനള 
എങ്ങനെയാണ ്കാണുെത ്എെ ്ഇതിൽ െിെ് രളനര രയക്തമാണ്. 
സ്ാേയിം പറയുക എെ ഒരു ന റിയ കാരയത്തിെ് ഇതാണ ്സ്ഥിതി. 
എശ്ത സ്്ശ്തീ ഉനണ്ടെ് പറഞ്ഞാലുിം, അത് 10 മിലയൺ ആയാലുിം, 
കുറഞ്ഞത ്ഒരു പുരുഷൻ എങ്കിലുിം ഇനല്ലങ്കിൽ സ്ാേി പറയാൻ 
കഴിയില്ല. 

B. ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം ഇരിനട പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റ് 
െിൈന്ധെകൾ ഒെുിം ഇല്ല. അതിെർത്ഥിം രണ്്ട പുരുഷന്മാർ 
ഉനണ്ടങ്കിൽ ്ജാലി െൊയി െടക്കുിം. എൊൽ സ്്ശ്തീകൾ 
മാശ്തമാനണങ്കിൽ അത് െടക്കില്ല. സ്്ശ്തീകനള ഇസ്ാിം 
അിംരീകരിക്കുെില്ല.  
 

 ീത്ത എെുിം ൈുദ്ധി രൂെയർ എെുിം ആണ ്സ്്ശ്തീകനളക്കുറിച്ച ്മുഹമ്മദിനെ 
ഹദീസ്ുകൾ തനെ പറയുെത.്  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 6, Hadith 301: 

Reported by Abu Said Al-Khudri: “Once before the Prophet went out to the mosque 

to pray on the holy day which [is the] end of fasting month of Ramadan prayer. Then 

he walked by some women and said to them, 'You women. Give charity, for I have 

seen that the majority of the residents of Hell-Fire was you women.' The women 

said: 'Why is that, Allah's Prophet? He answered, 'You do curse frequently and are 

ungrateful to your husbands, and I have never seen any deficient in intelligence of 

brain and religion more than you. You influenced the faithful man astray.' Afterwards 

the women asked, 'O Allah's prophet, what is our deficiency in our intelligence and 

religion?' He said answering, 'It is not correct that the evidence of two women is 

equal to the witness of one man?' (Qur’an 2:282) They replied confirming, agreeing. 

He said, 'This is the deficiency in her intelligence. Isn't it true that a woman is not 

permitted in either case to pray nor to fast during her period?' The women replied in 

the confirming. He said, 'This is the deficiency in her religion.'” 

 

മുകളിനല ഹദീസ് ്രായിക്കു്മ്പാൾ കാരയങ്ങൾ കൂടുതൽ രികൃതമാരുകയാണ ്
ന യ്യുെത.് ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാരുെ കാരയങ്ങൾ ഇരയാണ:് 
 

1. എല്ലാ സ്്ശ്തീകളുിം ൈുദ്ധി ഇല്ലാത്തരരുിം രിഡ്ഢികളുിം ആണ.് 
2. െരകത്തിൽക്കിടക്കുെ ഭൂരിഭാരിം സ്്ശ്തീകളുിം അരിനട കിടക്കാൻ ഉള്ള 
കാരണിം അരർ  ീത്ത ആയതുനകാണ്ടുിം അരർ എ്പ്പാഴുിം മറ്റുള്ളരനര 
രപിക്കുെത്നകാണ്ടുിം (നതറി രിളിക്കുെത ്നകാണ്്ട) ഭർത്താക്കൻമാനര 
ൈഹുമാെിക്കാത്തത് നകാണ്ടുമാണ്. ഇതിെർത്ഥിം ഈ ്ലാകത്തിൽ 
െടക്കുെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കുിം ഉത്തരരാദി സ്്ശ്തീകളാനണൊണ്. 
പുരുഷന്മാർ മാശ്ത്മ െല്ല കാരയങ്ങൾ ന യ്യാറുള്ളൂ എെുമാണ.് 
അതുനകാണ്ടാണ ്െരകത്തിൽ ഏറ്റരുിം കൂടുതൽ സ്്ശ്തീകൾ ആയത.് 

3. ആർത്തരരുിം മാസ്മുറയുിം ഉള്ളതിൊൽ സ്്ശ്തീകൾ ആ സ്മയിം 
്ൊനമ്പടുക്കാനൊ ശ്പാർത്ഥിക്കാനൊ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് അല്ലാഹുരിനെ 
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മുമ്പിൽ സ്്ശ്തീകൾ പുരുഷന്മാ്രക്കാൾ താനഴയാനണെ് നതളിയിക്കുെു. 
കാരണിം ആ സ്മയിം അരർക്ക് പുരുഷന്മാനര്പ്പാനല അള്ളാഹുരിനെ 
ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

4. ആർത്തര സ്മയിം ഒരു സ്്ശ്തീക്ക് ്ൊമ്പ ്എടുക്കാ്ൊ ശ്പാർത്ഥിക്കാ്ൊ 
കഴിയാത്തത ്"മതത്തിലുള്ള അരളുനട കുറരായിട്ടാണ്" മുഹമ്മദ് ഇരിനട 
പറയുെത.് 
 

ഇെി മുസ്ിിംക്ളാട് ഒരു ് ാദയിം: 
 സ്്ശ്തീകനള ഇതു്പാനല സ്ൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹു ആനണങ്കിൽ എന്തിൊണ ്
അല്ലാഹു അരനര െരകാഗ്നിയിൽ അയച്ച ്രിേിക്കുെത?് ഖുർആെിൽ 
പറയുെതു്പാനല പുരുഷന്മാനരക്കാളുിം ന റിയ തല്ച്ചാറാണ ്
സ്്ശ്തീകൾക്ക ്അള്ളാഹു െൽകിയനതങ്കിൽ, പുരുഷന്മാർ ന യ്യുെത ്
്പാനല അരരുിം ന യ്യണിം എെ ്രാരിപിടിക്കുെത് െയായമാ്ണാ? 
ഇസ്ാിം പുരുഷെ ്്രണ്ടി പുരുഷൻ സ്ൃഷ്ടിച്ച മതമാണ.് ഇങ്ങനെ 
സ്്ശ്തീനയ അപൂർണയായി സ്ൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹു ആനണങ്കിൽ, അത് 
സ്്ശ്തീകളുനട കുഴപ്പമല്ല്ല്ലാ, അതിെ് സ്്ശ്തീകൾ എന്ത ്പിഴച്ചു? 

 അരരുനട സ്ൃഷ്ടിയിൽ ഉള്ള പിഴര ്ആനണങ്കിൽ അതിെ് അരർ 
എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരാകുിം? 

 സ്്ശ്തീകനള സ്ൃഷ്ടിക്കുെ ്െരത്ത് അല്ലാഹുരിെ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ 
അറിയാമായിരുനൊ, അ്താ സ്ൃഷ്ടിച്ചതിെ ്്രഷമാനണാ ഇത് 
കണ്ടുപിടിച്ചത.് നടാ്യാട്ട കാർ കമ്പെി ഇറക്കിയ കാറുകളിൽ 
ഏനതങ്കിലുിം ശ്പര്െിം ഉനണ്ടങ്കിൽ, അരർ ആ ്മാഡലുകനള തിരിച്ചു 
രിളിക്കാറുണ്ട്. അതു്പാനല അല്ലാഹു തിരിച്ചുരിളിച്ച് പുതിയ തല്ച്ചാറ ്
രച്ച് നകാടുക്കു്മാ? 

 ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ മുഹമ്മദി്ൊടുിം അയാളുനട അെുയായിക്ളാടുിം 
എെിക്ക് പറയാെുള്ളത് ഇസ്ാിം അമ്മനയ ൈഹുമാെിക്കാൻ 
പഠിപ്പിക്കുെുനണ്ടങ്കിൽ, െിങ്ങൾക്ക് ജന്മിം െൽകാൻ ്രണ്ടി സ്വന്തിം 
ജീരൻ തനെ അപകടനപ്പടുത്തിയ അമ്മ എെ ഒരു സ്്ശ്തീനയക്കുറിച്ച ്
എന്തുനകാണ്ടാണ ്ഇങ്ങനെ സ്ിംസ്ാരിക്കുെത.്  

 ഒരു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു രരുെ ഒരു ഭർത്താരി്ൊടുിം ഭാരയ്യാടുിം ആ 
പാർട്ടിയിൽ െടെ സ്ിംഭരങ്ങനളക്കുറിച്ച ്രിരരിക്കാ്ൊ, കഴിച്ച ്
ആഹാരനത്ത കുറിനച്ചാ, മറ്റുള്ളരർ ധരിച്ചിരുെ രസ്്ശ്തനത്ത കുറിനച്ചാ, 
ആഭരണങ്ങനള കുറിനച്ചാ ഭർത്താരി്ൊട് ് ാദിച്ചാൽ, അരൻ കഴിച്ച 
്പ്ലറ്റിൽ എന്തായിരുെു എെ ്്പാലുിം അരെ് ഓർമ കാണില്ല. 
അ്തസ്മയിം ഭാരയ്യാട് ആണ ്അത് ് ാദിക്കുെനതങ്കിൽ, 
എല്ലാകാരയരുിം, പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരയങ്ങൾ ്പാലുിം രളനര 
രിരദമായി അരൾ പറഞ്ഞുതരുിം. 
 

ഖുർആൻ മെുഷയ െിർമ്മിതിം ആനണെുിം, അത് പുരുഷന്മാർക്ക ്്രണ്ടി 
പുരുഷന്മാർ െിർമിച്ചതാനണെുള്ളതിെ് ഏറ്റരുിം െല്ല നതളിരാണ് ഇത്. ഇത് 
മെസ്സിലാക്കാൻ രലിയ രാസ്്ശ്ത്ൈാധിം ഒെുിം ്രണട്. 
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രാസ്്ശ്തീയമായി ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ്പാലുിം സ്്ശ്തീകൾക്കുിം 
പുരുഷന്മാർക്കുിം ധാരാളിം രയതയാസ്ങ്ങളുണ്്ട.  ില കാരയങ്ങളിൽ 
പുരുഷന്മാരാണ് മിടുക്കർ എങ്കിൽ മറ്റു  ില കാരയങ്ങളിൽ സ്്ശ്തീകളാണ ്
മിടുക്കർ. I will quote this from www.sciencedaily.com: 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm 

 

“Psychologists Agneta Herlitz and Jenny Rehnman in Stockholm, Sweden asked an 

even more complicated question of human predisposition: Does one’s sex influence 

his or her ability to remember every day events? Their surprising findings did in fact 

determine significant sex differences in episodic memory, a type of long-term 

memory based on personal experiences, favoring women.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് സ്്ശ്തീകൾക്ക്  ില കാരയങ്ങൾ ഡീനറ്റയിൽ ആയി 
ഓർമിക്കാെുള്ള കഴിര ്കൂടുതലാണ്. 
 
ഇതിെർത്ഥിം രാസ്്ശ്തിം തനെ അല്ലാഹു നതറ്റാനണെ് നതളിയിച്ചിരിക്കുെു 
എൊണ.് സ്്ശ്തീകൾക്ക് ്കാടതിയിൽ െല്ല സ്ാേികളാകാൻ കഴിയില്ല എെ ്
അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഓർക്കുെു്ണ്ടാ? െനല്ലാരു സ്ാേി ആരണനമങ്കിൽ െല്ല 
ഓർമരക്തി ്രണിം. രാസ്്ശ്തിം പറയുെത,് പുരുഷന്മാ്രക്കാൾ കൂടുതൽ 
ഓർമരക്തി സ്്ശ്തീകൾക്കാനണൊണ്. 
 
െരകാഗ്നിയിൽ ഏറ്റരുിം കൂടുതലുള്ളത ്സ്ശ്്തീകളാണ ് 
 
Sahih Muslim, Book 036, Hadith 6596: 

 
Allah's messenger said: “I stopped at the gate of heaven, and I saw the greatest 

majority of those who boarded therein were that of poor ones, and the rich persons 

were restrained to get into it. The residents of hell were commanded to get into hell, 

and I stopped in front the gate of fire and the majority among them who entered 

there was that of women.” 

 

അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിനല കരാടത്തിൽ 
െിെ് ്ൊക്കിയ്പ്പാൾ അരിനട കൂടുതലുിം ഉണ്ടായിരുെത ്
പാരനപ്പട്ടരരായിരുെു. ധെികനര അരിനട ശ്പ്രരിക്കാനത തടഞ്ഞിരുെു. 
അ്പ്പാൾ െരകരാസ്ികനളാട ്െരകത്തി്ലക്ക് കടക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ 
അഗ്നിയുനട കരാടത്തിൽ െിെ് ്ൊക്കി. അരിനട ഉള്ളതിൽ കൂടുതലുിം 
സ്്ശ്തീകളായിരുെു."  
 
Muwatta Malik, Book 48, Hadith 48.4.7: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm
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Ya'hyia said to me reporting Malik saying as Muslim Ibn Aby Marriam from Abu Salih 

that Abu Hurayra said, "Women, are naked, even though they are wearing clothes, 

go amiss and make others go amiss, and they will not enter heaven, and they will not 

smell its perfume and its sense is conscious of similarly far as the distance of five 

hundred years." 

 
മുകളിൽ പറയുെത്, സ്്ശ്തീകൾ രസ്്ശ്തിം ധരിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിലുിം അരർ െഗ്നരാണ്. 
അരർ നതറ്റായ രീതിയിൽ െടക്കുകയുിം മറ്റുള്ളരനര രഴിനതറ്റിക്കുകയുിം 
ന യ്യുെു. അതുനകാണ്്ട അരരാരുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശ്പ്രരിക്കുകയില്ല. 500 
രർഷിം കഴിഞ്ഞാലുിം അരർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിനെ മണിം ്പാലുിം അെുഭരിക്കാൻ 
കഴിയില്ല. 
 
ഹവ്വ ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ ഭാരയമാർ ഭർത്താക്കന്മാനര ഒരിക്കലുിം 
രഞ്ചിക്കുകയില്ലായിരുെു. 
 
Sahih Al-Bukhari Vol. 4, Book 55, Hadith 547: 

 

Abu Huraira Reported: “The Messenger said, 'If there were no Jews existing, meat 

would never spoil and if Eve did not exist, wives would never cheat (betray) their 

spouses.'” 

 
അൈൂഹുദററ പറഞ്ഞു: "ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, യഹൂദർ ഈ ഭൂമിയിൽ 
ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഒരിക്കലുിം അഴുരുകയില്ലായിരുെു. അതു്പാനല 
ഹൗവ്വ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ, ഭാരയമാർ ഒരിക്കലുിം ഭർത്താക്കന്മാനര  
രഞ്ചിക്കുകയില്ലായിരുെു."   
 

1. ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത് ഇറച്ചി 
അഴുകുെതിെ് മുഹമ്മദ ്കുറ്റനപ്പടുത്തുെത ്യഹൂദനരയാണ്. ഇെുിം 
അതങ്ങനെ തനെയാണ്, ്ലാകത്ത ്എന്ത് ്മാരിം കാരയിം സ്ിംഭരിച്ചാലുിം 
അതിനെ പിെിൽ യഹൂദരാനണൊണ് മുസ്ീമുകൾ എ്പ്പാഴുിം 
പറയാറുള്ളത.് അതു്പാനല തനെയാണ് അെുിം സ്വന്തിം രീട്ടിൽ ഇരുെ 
ഇറച്ചി അഴുകിയതിെു കാരണിം യഹൂദർ ആനണെ് പറഞ്ഞത.് ഇത് 
മുഹമ്മദ ്യഹൂദനര എശ്തമാശ്തിം നരറുക്കുെു എെ ്രയക്തമാക്കുെു. 
ഇങ്ങനെയാണ് യഹൂദ്രാടുള്ള നരറുപ്പിനെ രിത്തുകൾ െട്ടത്തുിം. 
മുഹമ്മദിെ് മുമ്പ ്അറൈികൾ യഹൂദനര നരറുത്തിരുെില്ല. അറൈ ്
ശ്കിസ്്തയാെികളുമായുിം അരർ രളനര സ്മാധാെത്തിൽ ആണ ്
കഴിഞ്ഞിരുെത.് 

2. "ഹൗവ്വ ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ ഒരു ഭാരയമാരുിം ഭർത്താക്കന്മാനര 
രഞ്ചിക്കുകയില്ലായിരുെു." ദൈൈിൾ, ആദിം ന യ്ത പാപത്തിെ ്
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ഹവ്വനയ കുറ്റനപ്പടുത്തുെു എെ ്പറയുെ ധാരാളിം മുസ്ിിം ്ലഖെങ്ങൾ 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്്ട. എൊൽ ദൈൈിൾ ഈ രണ്ടു്പനരയുിം 
(ആദനത്തയുിം ഹവ്വനയയുിം) ഒരു്പാനല കുറ്റനപ്പടുത്തുെുണ്ട ്എെതാണ ്
സ്തയിം. രണ്ടു്പർക്കുിം രിേയുിം െൽകുെുണ്ട.് ആദനത മാശ്തമായിനട്ടാ, 
ഹവ്വനയ മാശ്തമായിനട്ടാ ദദരിം കുറ്റനപ്പടുത്തുെില്ല. കാരണിം രണ്ടു്പരുിം 
ഒരുമിച്ചാണ് അെുസ്രണ്ക്കട് കാട്ടിയത്. അത് ഹവ്വ മാശ്ത്മാ ആദയിം 
മാശ്ത്മാ അല്ല. മുകളിൽ പറയുെ ഹദീസ്ിൽ മുഹമ്മദ് രയക്തമായി 
പറയുെത ്ഹൗവ്വ ്ലാകത്തിൽ ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ സ്്ശ്തീകൾ ഒെുിം 
അരരുനട ഭർത്താക്കൻമാനര രഞ്ചിക്കുക ഇല്ലായിരുെു എൊണ്. 
ഇരിനട അരൻ ആദനത്ത കുറ്റനപ്പടുത്തുക്യാ, ആദതിനെ ്പര ്
പറയുകനയാ ്പാലുിം ന യ്തില്ല.  

3. ഖുർആൻ ്പാലുിം ഹവ്വനയ കുറിച്ച് ഒെുിം പറയാനത ഇരുെിട്ടുിം, 
എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിെ് ഹവ്വ അരളുനട ഭർത്താരിനെ രഞ്ചിച്ചു എെ ്
പറയാൻ ്താെിയത്. ശ്കിസ്്തയൻ സ്്ശ്തീകനള മുസ്ിമുകൾ രഞ്ചിക്കുെ 
മനറ്റാരു രീതിയാണിത്. അരർ പറയുിം, '്ൊക്കൂ ഞങ്ങളുനട പുസ്്തകിം 
ഹവ്വനയ കുറിച്ച ്ഒെുിം പറയുെില്ല, എൊൽ ദൈൈിൾ അരൾ 
നതറ്റുകാരി ആനണെ് പറയുെുണ്്ട. 'സ്തയിം എനന്തൊൽ ഹദീസ്ുകൾ 
(the words and works of Muhammad) ഇനല്ലങ്കിൽ ഖുർആൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ 
പുസ്്തകമാണ.് ഖുർആെിൽ പറയുെ ഓ്രാ ആയതിനെയുിം പിെിനല 
കഥ അറിയണിം എങ്കിൽ െിങ്ങൾ ഹദീസ്ുകനള ആശ്രയി്ക്കണ്ടിരരുിം.  

4. രരിക്കുിം ഹവ്വാ ന യ്ത കുറ്റിം എന്താണ?് ആദിം അല്ലാനത ഭൂമിയിൽ മറ്റു 
പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്തതുനകാണ്്ട സ്വർഗ്ഗത്തിനല രല്ല പുരുഷന്മാ്രാട ്കൂടി 
കിടനൊ? അനല്ലങ്കിൽ പിനെ എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് "രഞ്ചെ" എെ 
രാക്ക ്ഇരിനട ശ്പ്യാരിച്ചത്? 
 

ഹവ്വ ന യത് പാപിം  
 
Tafsir Al-Qur'anAl-Ba'ghawi, 1993, Beirut, Vol. 1, p. 84: 

                 
The son of Moseb said that Eve dunked Adam and made him lose his mind (to make 

him eat from the tree). 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് ഹവ്വ അരനെ ലഹരി നകാടുത്ത ്മയക്കി 
അതുരഴി അരനെനക്കാണ്്ട മരത്തിനല പഴിം കഴിപ്പിച്ചു. 
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In the explanation Book of Jame' of Ahkam Al-Qur’an by Imam Al-Qur’tubi, Vol. 1, 

chapter 2:35, we find these words: 

 

“And we said to Adam and his wife, go and live in heaven and eat from it and enjoy 

it...” That the first who ate from the tree was Eve and Satan whispered to her in her 

sleep, and it was the first act of misleading of women against men, and then Satan 

said, “He (God) forbid thee from the tree for it is the tree of eternal life.” For he, 

Satan, knew that they (Adam and Eve) loved eternal life. So Satan came to them 

from where they loved and where you love is where you are deaf and blind, so when 

Eve asked Adam to eat from it, Adam rejected her request and he told her, “Did you 

forget the promise we made [to Allah]?” Eve insisted to make him eat and then she 

said, “What if I eat first and if nothing happens to me, nothing will happened to you!” 

So she ate and nothing happened to her and then she said, “See nothing hurt me.” 

So he ate too and then they became under the sin! 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ രച്ച ്ഉറങ്ങിക്കിടെ ഹവ്വയുനട 
ന രിയിൽ സ്ാത്താൻ മശ്ന്തിച്ചു. അതായിരുെു ആദയനത്ത രഴിനതറ്റിക്കൽ. 
സ്ാത്താെ ്അറിയാമായിരുെു ആദരുിം ഹവ്വയുിം െിതയജീരൻ ഇഷ്ടനപ്പട്ടിരുെു 
എെത.് അതുനകാണ്്ട സ്ാത്താൻ ഹവ്വയുനട ന രിയിൽ മശ്ന്തിച്ചത് രിലക്കനപ്പട്ട 
മരത്തിനല പഴിം ഭേിക്കുെരർക്ക ്െിതയജീരൻ ലഭിക്കുനമൊയിരുെു. 
ആദ്താട ്അത ്കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ്പ്പാൾ ആദയിം ആദിം അത് സ്മ്മതിച്ചില്ല. 
അ്പ്പാൾ ഹവ്വ അത് ആദയിം കഴിച്ചു കാണിച്ചു. അരൾക്ക് ഒെുിം സ്ിംഭരിച്ചില്ല 
എെ് കണ്്ട അരെുിം അത് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അരർ രണ്ടു്പരുിം പാപിം 
ന യ്തു. 
 

 എന്തുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദ ്ഹവ്വനയ ഈ സ്ിംഭരിച്ചതിനെല്ലാിം ഉത്തരരാദി 
ആക്കിയതിെുള്ള കാരണിം ഇ്പ്പാൾ രയക്തമായി്ല്ല. മുഹമ്മദിനെ 
കണ്ണിൽ സ്്ശ്തീകളാണ് എല്ലാ തിന്മകൾക്കുിം രഞ്ചെകൾക്കുിം കാരണിം. 
 

Book of Jame' of Ahkam Al Qur’an by Imam Al-Qur’tubi, Vol. 1, p. 352: 
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Then Adam entered inside of a tree, then his Lord called him saying, “Adam where 

are you?” Adam answered, “I am ashamed before you Lord.” Then Allah said: “Get 

down from heaven to earth where you have been created from! And I curse the 

snake and I make her feet disappear inside her, and I make enmity between you and 

all seed of Adam for this we order to kill it (the snake),” and to Eve Allah said: “As 

you made the tree bleed, you will be bleeding too, once every month, and you will be 

pregnant and you will deliver when you hate it, and face death doing that!” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ആദനത്ത അള്ളാഹു അ്െവഷിച്ച്പ്പാൾ ആദിം 
പറഞ്ഞു, "ഞാൻ ൊണ്ക്കട് കാരണിം െിനെ മുൻപിൽ രരുെില്ല" എെ.് 
അ്പ്പാൾ അര്ൊട ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെുിം ഭൂമിയി്ലക്ക് ഇറങ്ങാൻ അല്ലാഹു 
പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു പാമ്പിനെ രപിക്കുകയുിം അരളുനട കാലുകനള അരളുനട 
രരീരത്തിെുള്ളിൽ ആക്കുകയുിം ന യ്തു. എെിട്ട്, മെുഷയനെ സ്ന്തതികളുിം 
സ്ർപ്പത്തിനെ സ്ന്തതികളുിം തമ്മിൽ രശ്തുത ഉണ്ടാക്കി. പിെീട് അല്ലാഹു 
ഹവ്വനയ രപിച്ചത ്മരണ ്രദെ്യാനട ശ്പസ്രിക്കുിം എെ് പറഞ്ഞാണ.്  
 

 ഇത് ഏതാണ്്ട ദൈൈിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ ്പാനല തനെയാണ.് 
പ്േ ദൈൈിളിൽ ഹവ്വ ആണ ്പാപത്തിനെ കാരണിം എെ ്
പറയുെില്ല. ഇതു്പാനല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പല കാരയങ്ങളുിം പലരുനടയുിം 
പുസ്്തകങ്ങളിൽ െിെ് ്കാപ്പിയടിച്ചതാണ.് എെിട്ട ്ആ കഥകളിൽ 
ന റിയ ന റിയ മാറ്റിം രരുത്തുിം. (രരിക്കുിം, ്കാപ്പി അടിക്കു്മ്പാൾ നതറ്റി 
്പാകുെതാണ ്😂) 

 എൊൽ ദൈൈിൾ പറയുെത ്ഹവ്വനയ രഞ്ചിച്ചത് ഒരു സ്ർപ്പിം 
ആനണൊണ.്  
 

Genesis 3:1-6 (KJV): 
1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God 

had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of 

every tree of the garden?  
2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the 

garden:  
3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye 

shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.  
4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:  
5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, 

and ye shall be as gods, knowing good and evil.  
6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that 

 
ഉലപ്ത്തി 3:1: (POC) 
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1 ദദരമായ കർത്തര് സ്ൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ രെയജീരികളിലുിം രച്ച ്
കൗരല്മറിയതായിരുെു സ്ർപ്പിം. അതു സ്്ശ്തീ്യാടു ് ാദിച്ചു: ്താട്ടത്തിനല 
ഒരു രൃക്ഷത്തിനെയുിം ഫലിം തിെരുനതെു ദദരിം കല്പിച്ചിട്ടു്ണ്ടാ? 
2 സ്്ശ്തീ സ്ർപ്പ്ത്താടു പറഞ്ഞു: ്താട്ടത്തിനല രൃക്ഷങ്ങളുനട പഴങ്ങൾ 
ഞങ്ങള്ക്കു ഭകഷ്ിക്കാിം. 
3 എൊൽ, ്താട്ടത്തിനെ െടുരിലുള്ള മരത്തിനെ പഴിം ഭകഷ്ിക്കുക്യാ 
നതാടുക്പാലു്മാ അരുത;് ഭക്ഷിച്ചാൽ െിങ്ങൾ മരിക്കുിം എെു ദദരിം 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 
4 സ്ർപ്പിം സ്്ശ്തീ്യാടു പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല. 
5 അതു തിെുെ ദിരസ്ിം െിങ്ങളുനട കണ്ണുകൾ തുറക്കുനമെുിം, െെ്മയുിം 
തിെ്മയുിം അറിഞ്ഞ് െിങ്ങൾ ദദരനത്ത്പ്പാനല ആകുനമെുിം 
ദദരത്തിെറിയാിം. 
6 ആ രൃക്ഷത്തിനെ പഴിം ആസ്വാദയരുിം, കണ്ണിെു കൗതുകകരരുിം, 
അറി്രകാൻ കഴിയുനമെതിൊൽ അഭികാമയരുിം ആനണെു കണ്്ട 
അരൾ അതു പറിച്ചുതിെു. ഭരത്്താരിെുിംനകാടുത്തു; അരെുിം തിെു. 
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ദൈൈിളിനല കഥയിൽ ഹവ്വ ആദയിം 
തിന്മനയ െിരസ്ിക്കുെു. പിെീട ്അരനള രഞ്ചിച്ചാണ ്സ്ർപ്പിം ഈ പാപിം 
അരനളനക്കാണ്്ട ന യ്യിച്ചത്. എൊൽ ആദിം ഇരിനട അതു്പാനല ഒെുിം 
െിരസ്ിക്കുെില്ല. അരൻ ഉടനെ അത് രാങ്ങി കഴിച്ചു. അതായത ്
ആദനത്തകാൾ കൂടുതലായി ഹവ്വയാണ ്പാപിം ന യ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. 
എൊൽ ഖുർആെിലുിം ഹദീസ്ുകളിലുിം ഉള്ള കഥയിൽ ്െനര തിരിച്ചാണ.് 
അരിനട ആദിം ആണ ്ആ പഴിം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ദൈൈിളിൽ 
ദദരത്തിനെ കൽപ്പെ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഹവ്വയാണ്. എന്തായാലുിം 
ഇരിടനത്ത ്പായിെ ് ഇതാണ്, മുസ്ിമുകൾ ഹവ്വനയ ഒരു ദുഷ്ടയായ 
 ിശ്തീകരിക്കുെതുരഴി, ഭൂമിയിനല എല്ലാ സ്്ശ്തീകളുിം അതു്പാനല ആനണെ ്
രരുത്തി തീർക്കുെു. 
 
ദുരകുെിം 

                 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 4, Book 52, Hadith 110: 

Narrated 'Abdullah bin 'Umar: I heard the Prophet saying, “Evil omen is from three 

things, the female horse, the woman and the house.” 
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മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞത്, ദുശ്ശകുെങ്ങൾ 
ഉണ്ടാകുെത ്മൂെ് കാരയത്തിൽ െിൊണ ്ഒെ ്നപൺകുതിര, പിനെ സ്്ശ്തീ, 
പിനെ രീട്. 

 ഇത് സ്്ശ്തീകനള കുറിച്ചുള്ള മുഹമ്മദിനെ കാഴ് പ്പാനടന്താണ് എെതിനെ 
രയക്തമായ നതളിരാണ്. ഇരിടനത്ത ഏറ്റരുിം രി ിശ്തമായ ഒരു കാരയിം 
മുഹമ്മദിെ് സ്്ശ്തീകൾ "ദുരകുെിം" ആണ.് അ്തസ്മയിം അരെ് 13 
ഭാരയമാരുിം, ദലിംരിക ആരരയത്തിൊയി െൂറുകണക്കിെ് അടിമ 
സ്്ശ്തീകളുിം ഉണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദ് ദുരകുെങ്ങനള ഇഷ്ടനപ്പടുെ ഒരു 
മെുഷയൻ ആയിരുെിരിക്കണിം. അതുനകാണ്ടായിരിക്കുിം അരൻ 
അരനെ രീട് മുഴുരൻ ദുശ്ശകുെങ്ങനള നകാണ്്ട െിറച്ചത്.  
 

Sahih Al-Bukhari, Hadith 4/336  

Narrated Abdullah: The Prophet stood up and delivered his speech and pointed his 

finger to the house of ‘Aisha, and expressed “Evil is right here,” repeating that three 

times. 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ശ്പരാ കൻ എഴു്െറ്റുെിെ് ശ്പസ്ിംരിച്ചുനകാണ്്ട 
തനെ രിരലുകൾ ആയിഷയുനട രീടിെു ്െനര  ൂണ്ടിനക്കാണ്്ട മൂെു ശ്പാരരയിം 
ആരർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, "ഇരിനടയാണ് തിന്മ ഇരിക്കുെത്." 
 
Sahih Muslim, Arabic book, the chapter of Sedition’s, Vol. l4, p. 2229: 

Muhammad said, concerning his wife Hafsa (the daughter of 'Umar), “The master of 

Blasphemy.” 

 
ഇരിനട മുഹമ്മദ ്തനെ ഭാരയയുിം, ഉമറിനെ പുശ്തിയുമായ ഹഫ്സ്നയ 
"ദദരദൂഷണതിനെ യജമാെത്തി" എൊണ് രിളിക്കുെത.് 
 
The story can be found in many books like Fateh Al-Bari Fe Sharih Sahih Al-Bukhari, 

1986 Printing; Book of Nukah, Chapter of Taking care of women, p. 160, Hadith 

4890. 

 

Sahih Muslim, Book 008, Hadith 3467: 

Abu Huraira said: The Woman has been originated from a rib bone, and it’s 

impossible to straighten her for you in any way; so if you desire to take advantage of 

her, then use her while corruption remains in her. And if you try to straighten her, you 

will break her, and breaking her is by divorcing her. 

 

മുകളിൽ പറയുെത്, സ്്ശ്തീകനള സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെത് തനെ പുരുഷനെ 
രളഞ്ഞ രാരിനയല്ലിൽ െിെുിം ആണ.് അത് രളഞ്ഞത് നകാണ്്ട തനെ അരനള 
്െനരയാക്കാൻ കഴിയില്ല. െിങ്ങൾ അതിെ് ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു ്പാകുിം. 
അരനള മുതനലടുക്കാൻ െിങ്ങൾ ആശ്രഹിക്കുനെങ്കിൽ അരളിൽ നതറ്റ് 
ഉള്ള്പ്പാൾ അത് ന യ്യുരിൻ. അരൾ ഒടിഞ്ഞു ്പാകുിം എെ ്പറഞ്ഞാൽ 
അതിെർത്ഥിം അരനള രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുിം എൊണ്. 
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സ്ശ്്തീകനള സ്ൃഷട്ിച്ചിരിക്കുെത ്മൃരങ്ങനള ്പാനലയാണ ് 
 
ഞാെിെി കാണിക്കാൻ ്പാകുെ പുസ്്തകത്തിൽ, െമുക്ക് ആരരയമുള്ള 
ഭാരങ്ങൾ മാശ്ത്മ ഞാൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അറൈി സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ 
അറിയാരുെ്െ മുസ്ീമുകൾ എനെ ഈ പുസ്്തകിം രായിക്കുെു എങ്കിൽ 
അരർക്ക് ്രണ്ടി മറ്റു രിരരണങ്ങളുിം ഞാൻ രച്ചിട്ടുണ്്ട. അനല്ലങ്കിൽ ഇത് 
സ്രർഭത്തിെ് പുറത്തുെിെ് എടുത്തതാനണെ ്പറഞ്ഞ് അരർ 
െയായീകരിക്കാൻ രരുിം. ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ Islamic Jordanian Government 

നരൈ്ദസ്റ്റ ്ലിങ്ക ്ഞാൻ ഇരിനട െൽകുെതാണ്. 
 
In the Book of Tafsir Al Kaber, Mafateeh Al Gaeeb, by Iamam Al Razi, Qur’an 30:21: 

                       
Also see what Allah is saying Qur’an 30:21: 

 

“We created to yourselves,” is a proof that Allah created women the same as he 

created animals (for the need of men). 

 

അള്ളാഹു ഖുർആൻ 30:21ൽ "െിെക്ക ്്രണ്ടി സ്ൃഷട്ിച്ചു" എെ ്
പറയുെതിനെ അർത്ഥിം മൃരങ്ങനളയുിം ന ടികനളയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചതു്പാനല 
പുരുഷനെ ആരരയത്തിെു ്രണ്ടിയാണ് സ്്ശ്തീകനള സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്എൊണ്. 
അതു്പാനലതനെ ഖുർആൻ 2:29ൽ പറയുെു, "അരൊണ് െിെക്ക് ്രണ്ടി 
ഭൂമിയിലുള്ളനതല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ച് തെത്". അതായത ്സ്്ശ്തീനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചതിനെ 
ലേയിം എെ് പറയുെത,് അല്ലാഹുരിനെ ആരാധിക്കുരാ്ൊ, ദദരീക 
കല്പെകൾ  ുമതലനപ്പടുത്തുരാ്ൊ അല്ല. മറിച്ച,് പുരുഷെ് െൽകനപ്പട്ട  ില 
ആെുകൂലയങ്ങളിൽ ഒെുമാശ്തമാണ ്സ്്ശ്തീയുിം അരൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദദരീക 
കല്പെകളുിം. അല്ലാനത അത് പുരുഷ്ൊട് പറഞ്ഞ കൽപ്പെകൾ ്പാനലയല്ല. 
സ്്ശ്തീകനള ൈലഹീെരുിം യുക്തിഹീെരുമായ കരുതിയത് നകാണ്ടാണ് 
പുരുഷന്മാർക്ക ്അല്ലാഹു നകാടുത്ത അശ്തയുിം കൽപെകൾ സ്്ശ്തീകൾക്ക് 
നകാടുക്കാതിരുെത്. മനറ്റാരു രീതിയിൽ പറയുകയാനണങ്കിൽ, ഇതിൽ 
സ്്ശ്തീകൾ എെ ്പറയുെത ്കുട്ടികൾക്ക് തുലയരാണ.് അതുനകാണ്ടാണ് രലിയ 
കൽപ്പെകൾ ഒെുിം അരർക്ക് െൽകാത്തത.് അല്ലാഹു പുരുഷന്മാർക്ക് 
ആെുകൂലയമായി െൽകിയ സ്്ശ്തീകൾ, രിേനയ ഭയെ് അരരുനട 
ഭർത്താക്കൻമാനര ൈഹുമാെിക്കുകയുിം നതറ്റ ്ന യ്യുെതിൽ െിെ് ഒഴിഞ്ഞു 
െിൽക്കുകയുിം ന യ്യണിം. അനല്ലങ്കിൽ അരർ രഴിപിഴച്ചരരാകുിം. 
 
സ്ശ്്തീകൾ ദലിംരിക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ആണ ്
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In the Book of Sahih Al-Bukhari, Book 54, Hadith 460: 

Reported by Abu Huraira: Allah's prophet said: “If the husband calls his wife to his 

bed for sex, and she refuses and made him sleep in anger, the angels of Allah will 

keep cursing her until morning.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താര് 
ഭാരയനയ നസ്ക്സ്ിനെ രിളിക്കു്മ്പാൾ അരൾ അത് െിരസ്ിക്കുകയുിം, ആ 
കാരണത്താൽ അരളുനട ഭർത്താര് ്ദഷയത്തിൽ ഉറങ്ങുകയുിം ന യ്താൽ, 
അല്ലാഹുരിനെ മാലാഖ ്െരിം നരളുക്കുിം രനര അരനള രപിച്ചു 
നകാണ്ടിരിക്കുിം. 
 
You can find this understanding of women's duty all over Islamic books like the book 

of Al-Qur’tubi /Jame' Ahkam, Beirut, 1993, Al Qur’an 30:21, Vol. 13, p. 17: 

 
The prophet said, “By the one who my soul is in his hand, if a man asked his wife for 

sex and she refused, the one who is in the sky (meaning Allah) He will be embittered 

until her husband is satisfied with her.” (Al-Qur’tubi adding to this) In other words, if 

the wife did not go to bed for him, angels of Allah will curse her until the morning. 

 

മുകളിൽ പറയുെത് ്െരനത്ത പറഞ്ഞതു്പാനല, ഒരു പുരുഷൻ അരനെ 
ഭാരയ്യാട ്നസ്കസ്്് ആരരയനപ്പടു്മ്പാൾ അരൾ അതുിം െിരസ്ിച്ചാൽ, 
അരളുനട പുരുഷനെ അരൾ തൃപത്ിയാക്കുിം രനര അള്ളാഹുരിെ് അര്ളാട് 
്ദഷയിം ആയിരിക്കുിം. മനറ്റാരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാരയ നസ്ക്സ്ിെ് 
രിസ്മ്മതിച്ചാൽ അല്ലാഹുരിനെ മാലാഖ ്െരിം നരളുക്കുിം രനര അരനള 
രപിച്ചു നകാണ്ടിരിക്കുിം. 
 
ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുസ്ിിംകളുനട രാദങ്ങനള കുറിച്ച് അറിയാൻ, ശ്പരസ്്തമായ 
എല്ലാ മുസ്ിിം ്കാടതി െിയമ പുസ്്തകങ്ങളുിം ഞാൻ ്ൊക്കി. 
 
Book entitled “The Treasure of Workers on Legislation and Words and Deeds,” by 

Imam Al Mutaqi Al Hindi, Section five in the Wife and Husband Rights, Chapter one 

(The Rights of Man Over the Woman): 

 
44801 

The prophet Muhammad said:  

44801 – “Right of the husband over his wife, that if the mucus, blood, pus and filth 

pours from his nose and she licks it with her tongue, that would not be enough to 

give the man his right over her! As long as I am not allowed to order a human being 
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to prostrate to a human being, I would like to order the wife to prostrate to her 

husband when he enters to her home, upon the virtues of God.” 

 

ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "പുരുഷെ ്സ്്ശ്തീയുനട ്മലുള്ള അധികാരിം 
ഭർത്താരിനെ മൂക്കളനയാ, രക്ത്മാ, പഴു്പ്പാ, മൂക്കിൽ െിെുിം രരുെ 
അഴു്ക്കാ ഭാരയ അരളുനട ൊക്ക് നകാണ്്ട െക്കി എെത് നകാണ്ട ്മാശ്തിം 
അരളുനട ്മൽ അരെ് അധികാരിം ലഭിക്കില്ല. ഒരു മെുഷയ്ൊട ്മനറ്റാരു 
മെുഷയൻ രണങ്ങുരാൻ എെിക്ക് പറയാൻ അധികാരമില്ലാത്തട്ത്താളിം കാലിം, 
ഭാരയമാ്രാട ്ആജ്ഞാപിക്കാൻ ഞാൊശ്രഹിക്കുെു, ഭർത്താര് അരളുനട 
രീട്ടിൽ ശ്പ്രരിക്കു്മ്പാൾ സ്ാഷട്ാിംരിം ശ്പണമിക്കുക, ദദരത്തിനെ 
െന്മയാൽ." 

 
44821 

“If a man marries a virgin above non-virgins, he should stay with her seven days, and 

if he marries a non-virgin above the virgin, he should stay with her three days!” 

 

ഒരു പുരുഷൻ കെയക അല്ലാത്തരർക്ക് പുറ്മ ഒരു കെയകനയ രിരാഹിം 
ന യ്താൽ അരൻ അരളുനട കൂനട 7 ദിരസ്ിം കഴിയണിം. ഇെി അരൻ ഒരു 
കെയക ആയ സ്്ശ്തീക്ക് പുറ്മ ഒരു കെയക അല്ലാത്ത ഒരുരനള രിരാഹിം 
ന യ്താൽ, അരൻ അരളുനട കൂനട 3 ദിരസ്ിം കഴിയണിം. 

                                                                                                                
44824  

“For the free women two days (he should stay with her), and for the slave one day.” 

"ഒരു സ്വതശ്ന്തയായ സ്്ശ്തീയാനണങ്കിൽ അരളുനട കൂനട രണ്ടു ദിരസ്ിം 
കഴിയണിം. ഇെി അരൾ ഒരു അടിമസ്്ശ്തീ ആനണങ്കിൽ ഒരു ദിരസ്രുിം." 

 
44842 

“If a man liked a woman (he got sexually aroused), go and do your wife, for both 

have the same tools!” 

 
"ഒരു പുരുഷൻ, ഏനതങ്കിലുനമാരു സ്്ശ്തീയിൽ ദലിംരികമായി 
ആകൃഷ്ടൊയാൽ അരൻ ്പായി സ്വന്തിം ഭാരയയുമായി ൈന്ധനപ്പടണിം. 
കാരണിം രണ്ടു്പർക്കുിം ഉള്ളത് ഒ്ര സ്ാധെമാണ്." 
 
Commentary of Imam Al-Nawawi on regards to the hadith of Sahih Muslim, Book 

003, Number 0684: 

 

Our companions have said that if the penile head has penetrated a woman’s anus or 

man’s anus, or an animal’s vagina or its anus, then it is necessary to wash whether 

the one being penetrated is alive or dead, young or old. 
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മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ഒരു പുരുഷലിിംരിം ഒരു സ്്ശ്തീയുനട 
മലദവാരത്തിനലാ, ഒരു പുരുഷനെ മലദവാരത്തിനലാ ഒരു മൃരത്തിനെ 
്യാെിയിനലാ കയറ്റുകയാനണങ്കിൽ ആ ലിിംരിം തീർച്ചയായുിം കഴുക്കണിം. ഈ 
കയറ്റിയ രയക്തി ജീരിച്ചിരിക്കുെരനൊ, മരിച്ചരനൊ, ന റുപ്പക്കാരനൊ, 
രയസ്സ്നൊ, ആരായിരുൊലുിം അത് കഴുകണിം.  
 
Qur'an 2:223:  

Your women are tillage for you, so do to your tillage as ye will, and when as you 

like… 

 
ഖുർആൻ 2:223: 
െിങ്ങളുനട ഭാരയമാർ െിങ്ങളുനട കൃഷിയിടമാകുെു. അതിൊൽ െിങ്ങൾ 
ഇച്ഛിക്കുിം രിധിം െിങ്ങള്ക്ക ്െിങ്ങളുനട കൃഷിയിടത്തിൽ ന ല്ലാരുെതാണ്..... 
 
In the Book of Tafsir Al Kaber, Mafateeh Al Gaeeb, Printing 2004, Beirut, by Iamam 

Al Razi, Qur’an 2:223, p. 61: 

 

Ibn 'Umar said this verse is about how it's fine to have sex by the woman’s anus: 

(ana sh ’tom), it’s allowable for men to do his woman from front or back, from her 

vagina, or from front or back position with her anus, and the second issue is to do 

them whenever you want or like, any time of your choice, he can f___ her (do nikah) 

standing or sitting or on her back. 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്, ഉമർ പറയുെത,് നസ്ക്സ് ്ന യ്യു്മ്പാൾ ഒരു 
സ്്ശ്തീയുനട മലദവാരത്തിൽ ന യ്യാരുെതാണ.് അതു്പാനല ഒരു പുരുഷൻ ഒരു 
സ്്ശ്തീയുനട ്യാെിയിൽ, മുമ്പിൽ കൂടി്യാ പുറകിൽ കൂടി്യാ 
ൈന്ധനപ്പടാരുെതാണ.് അതു്പാനല തനെ അരളുനട മലദവാരത്തിെയുിം 
മുൻപിൽ കൂടിനയാ പുറകിൽ കൂടിനയാ ൈന്ധനപ്പടാരുെതാണ.് രണ്ടാമനത്ത 
കാരയിം െിങ്ങൾ എ്പ്പാനഴല്ലാിം ൈന്ധനപ്പടാൻ ഇഷ്ടനപ്പടുനൊ, അ്പ്പാനഴല്ലാിം 
ഏതുസ്മയത്തുിം െിങ്ങൾക്ക് അരളുമായി ൈന്ധനപ്പടാരുെതാണ ്(െിക്കാഹ)്. 
അത് െിെ് നകാ്ണ്ടാ, ഇരുെു നകാ്ണ്ടാ, അരളുനട പുറകിൽ കൂടി്യാ 
എങ്ങനെ ്രണനമങ്കിലുിം ആകാിം. 
 

 െിക്കാഹ് എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം മുസ്ീമുകൾ പറയുെത ്രിരാഹിം 
എൊണ.് എൊൽ ഇരിനട ്ൊക്കു്മ്പാൾ െമുക്ക് കാണാൻ 
കഴിയുെത ്പുരുഷൻ െിക്കാഹ് (ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടു്മ്പാൾ) 
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ന യ്യു്മ്പാൾ െിൽ്ക്കണ്ട നസ്ക്സ്് നപാസ്ിഷെുകനള കുറിച്ചാണ ്
പറയുെത.്  

 ഇെി ഇതിൽ എനെ രിരരണത്തിനെ ആരരയിം ഉനണ്ടെ ്എെിക്ക് 
്താെുെില്ല. ഇസ്ാിം സ്്ശ്തീനയ എങ്ങനെയാണ് കാണുെത ്എെ് 
അരരുനട രാക്കുകളിൽ െിെു തനെ രയക്തമാണ്. പുരുഷനെ 
ദലിംരികസ്ിംതൃപ്തി ആണ ്ഇരിടനത്ത ശ്പധാെ രിഷയിം. ഈ 
മതത്തിനെ െനല്ലാരു രതമാെരുിം അത് തനെയാണ് പറയുെത.് 
ഇരിനട ഓർമ്മി്ക്കണ്ട മനറ്റാരുകാരയിം മുസ്ീമുകൾ അല്ലാഹുരിനെ അല്ല 
സ്്്െഹിക്കുെത ്അരർ ഇഷ്ടനപ്പടുെത ്അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
നകാടുക്കുെ ഹൂറികനള ആണ.് അതുനകാണ്ടാണ ്അരർ മരിക്കാൻ 
ഇഷ്ടനപ്പടുെത.് ്ജാലി ന ്യ്യണ്ട, കഠിൊധവാെിം ന ്യ്യണ്ട, 
നസ്ക്സ്ിനെ ഒരു പുതിയ യുരിം. അതാണ ്അരരുനട സ്വർഗ്ഗിം. 

 മുഹമ്മദ ്തനെ അധികാരിം മുഴുരെുിം ഉപ്യാരിച്ചത് സ്്ശ്തീകനള തനെ 
അടിമ െിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നകാണ്ടുരരാെുിം, പുരുഷന്മാർക്ക ്
അരരുനട ്മൽ അധികാരിം നകാടുക്കുരാെുിം ്രണ്ടിയായിരുെു.  

 മുസ്ിിംകൾ അരരുനട ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞനതെ ്പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ 
പറയാറുണ്ട.് "സ്വന്തിം ഭാരയമാ്രാട ്െൊയി നപരുമാറുെ മെുഷയൊണ് 
ഏറ്റരുിം െല്ല മെുഷയൻ എെ.്" (“The best of your men is he who is the best 

to his wives!”). 

 എൊൽ സ്്ശ്തീകളുനട ്മലുള്ള െിൈന്ധെകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. 
പുരുഷൻമാരുനട ്ജാലി എെ ്പറയുെത ്സ്്ശ്തീകൾക്ക് ആഹാരരുിം 
അഭയരുിം െൽകുക എെതാണ.് സ്്ശ്തീ അെുസ്രണയുള്ളരൾ 
ആനണങ്കിൽ അര്ളാട ്്മാരമായി നപരുമാ്റണ്ട ആരരയമില്ല്ല്ലാ? 
ഇെി പറയുെ രാകയങ്ങളിൽ െമ്മൾ അത് കാണുെതാണ.്  
 

Qur’an 4:34: 

Men are in control of women, because Allah hath made the one of them to be 

superior over the other, and because they spend of their money on women. So the 

good women are the full obedient, keeping in secret what Allah order to be kept. As 

for those from whom you may fear their submissiveness, admonish them and lock up 

them to their beds, and scourge them. Then if they obey you, punish them no more. 

For Allah is high, great. 

 

ഖുർആൻ 4:34: 
പുരുഷന്മാർ സ്്ശ്തീകളുനട ്മൽ െിയശ്ന്തണാധികാരമുള്ളരരാകുെു. 
മെുഷയരിൽ ഒരു രിഭാരത്തിെ് മറു രിഭാര്ത്തക്കാൾ അല്ലാഹു 
കൂടുതൽ കഴിര ്െല്കിയത് നകാണ്ടുിം, (പുരുഷന്മാർ) അരരുനട ധെിം 
ന ലരഴിച്ചതുനകാണ്ടുമാണത്. അതിൊൽ െല്ലരരായ സ്്ശ്തീകൾ 
അെുസ്രണരീലമുള്ളരരുിം, അല്ലാഹു സ്ിംരേിച്ച ശ്പകാരിം (പുരുഷന്മാരുനട) 
അഭാരത്തിൽ (സ്ിംരേി്ക്കണ്ടനതല്ലാിം) സ്ിംരേിക്കുെരരുമാണ്. എൊൽ 
അെുസ്രണ്ക്കട് കാണിക്കുനമെ ്െിങ്ങൾ ആരങ്കിക്കുെ സ്്ശ്തീകനള െിങ്ങൾ 
ഉപ്ദരിക്കുക. കിടപ്പറകളിൽ അരരുമായി അകെു െില്ക്കുക. അരനര 
അടിക്കുകയുിം ന യ്ത് നകാള്ളുക. എെിട്ടരർ െിങ്ങനള അെുസ്രിക്കുെ 
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പേിം പിനെ െിങ്ങൾ അരര്നക്കതിരിൽ ഒരു മാർരരുിം ്തടരുത.് 
തീർച്ചയായുിം അല്ലാഹു ഉെതെുിം മഹാെുമാകുെു. 
 
ഈ രാകയനത്ത കുറിച്ച ്െിങ്ങൾ മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ് ാദിക്കു്മ്പാൾ അരർ 
പറയുെത,് ഇരിനട അടിക്കുക എെ ്ഉ്േരിക്കുെത് പതുനക്ക മൃദുരായി 
അടിക്കുെതിനെയാണ് എെ്. 
 

1. "മൃദുരായി" എെ് ഒരു രാക്ക ്ഈ രാകയത്തിൽ പറയുെില്ല. ഖുർആനെ, 
ഒരു രയാഖയാെത്തിലുിം അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇങ്ങനെ െയായീകരിക്കുെ 
ഒെ ്ഇിംഗ്ലീഷ് ശ്ടാെ്്സ്ഷെിൽ മാശ്ത്മ െിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ. 
കാരണിം, എൊൽ മാശ്ത്മ ഈ ൈുക്ക ്നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ രിറ്റ ്
്പാരുകയുള്ളൂ. അതുനകാണ്ടാണ ്ഒൈാമയുിം അരിനട ജീരിക്കുെരരുിം, 
യൂ്റാപയൻ രാജയങ്ങളിൽ ഉള്ളരരുിം ഇസ്ാിം സ്മാധാെിം ആനണെ ്
നതറ്റിദ്ധരിക്കുെത്. 

2. അടിക്കുക എെ ്പറഞ്ഞാൽ അത് അടിക്കുക തനെയാണ് അതി്പ്പാൾ 
ശ്കൂരമായ ആയാലുിം അനല്ലങ്കിലുിം. അത് പതുനക്ക അടിച്ചാലുിം 
രലുതായിട്ട ്അടിച്ചാലുിം അടി, അടി തനെയാണ.്  

3. ഇെി ഒരടിക്ക് എശ്ത്ത്താളിം മൃദുരാകാൻ കഴിയുിം? തണുപ്പിനെ കാളുിം 
മൃദുരാകുനമാ? ഇരിനട രാരീരികമായ ്രദെ മാശ്തമല്ല, ഇരിനട അരനര 
അപമാെിക്കുെുമുണ്ട്. സ്്ശ്തീകളുിം മെുഷയരാണ്. ഒരു മെുഷയെ ്മനറ്റാരു 
മെുഷയ്ൊട ്ഇങ്ങനെ ന യ്യാൻ ഒരരകാരരുമില്ല.  

4. അ്മരിക്കയിനല പട്ടികൾക്ക ്മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകനളക്കാൾ അരകാരമുണ്്ട. 
അ്മരിക്കയിൽ ഒരു പട്ടിനയ െിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ െിങ്ങൾ ജയിലിൽ 
്പാകുിം. എൊൽ ഒരു ഇസ്ാമിക രാജയത്തിൽ െിങ്ങൾ ഒരു സ്്ശ്തീനയ 
അടിച്ചാൽ അരിനട െിങ്ങൾ ഹീ്റായാണ ്കാരണിം െിങ്ങൾ െിങ്ങളുനട 
ഭാരയനയ െിലക്ക്െിർത്തുകയാണ് ന യ്തത.്  

5. ഇെി എന്തിൊണ് ഭാരയനയ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടുെത്? ഈ രിേയുനട 
ഭാരമായി ്രണനമങ്കിൽ പുരുഷെ ്അരനള പീഡിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്യാിം. 
െിങ്ങൾ ്കട്ടിട്ടുണ്ടാരില്ല, അ്മരിക്കയിൽ ഒരു ്കസ്് ഉണ്ടായിരുെു. ഒരു 
രിഡ്ഢിയായ ജഡജ്ി, ഒരു നമാ്റാ്ക്കാ കാരൊയ ഭർത്താര്, അരനെ 
ഭാരയനയ പീഡിപ്പിച്ചതിെ് രിേ ഒെുിം െൽകിയില്ല. അതിെ് കാരണമായി 
ആ ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് അത് അരരുനട രിരവാസ്ത്തിനെ ഭാരമാണ് 
എൊണ.് 

                       
Book entitled Tu'hfet Al-A'hawazi Suana Al-Turmzi, book name Al-Rida', p. 272: 

 

The prophet Muhammad said, “If [you] would like to order to bow to someone other 

than Allah, it would be ordering the woman to bow down to her husband. By him in 

Whose Hands hold my soul, a woman cannot carry out the right of her Lord, until she 
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carries out the right of her husband. And if he asks her to surrender herself [to him 

for sexual intercourse] she should not refuse him even if she is on top of a camel's 

hump.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുരിനെ മുമ്പിൽ 
അല്ലാനത ഒരു സ്്ശ്തീ മറ്റാരുനടനയങ്കിലുിം മുമ്പിൽ തലകുെിക്കുെുനണ്ടങ്കിൽ 
അത് അരളുനട ഭർത്താരിനെ മുൻപിൽ ആയിരിക്കണിം. അരളുനട 
ഭർത്താരിനെ സ്ിംശ്പീതിനപടുത്താനത അരൾക്ക് അല്ലാഹുരിനെ 
സ്ിംശ്പീതിനപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല.  ഭർത്താര് അര്ളാട ്ദലിംരികമായി 
ൈന്ധനപ്പടാൻ ആരരയനപ്പടു്മ്പാൾ എല്ലാിം അരൾ അത് സ്മ്മതിക്കണിം. അത് 
ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ മുകളിൽ രച്ച് ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം.  

 
Book entitled Faed Al-Qadeer Fe Sharih Al-Jame' Al-Sa'ger, printed in Cairo, 1974, 

Vol. 2, p. 7: 

The prophet said, “The most who have right over a woman is her husband, as well 

as if her husband has an ulcer (pus), and she did lick it. She did not give him his right 

over her yet, and if an order someone to bow to someone other than Allah it would 

be ordering the woman bowing to her husband, and she should not cheat on 

him or forbid him from her money or herself sexually, even if she is on the top of the 

camel hump, and she should not go out of his house without his permission, even if 

it’s her parent’s funeral.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറയുെത,് "ഒരു 
സ്്ശ്തീയുനട ്മൽ ഏറ്റരുിം കൂടുതൽ അധികാരിം ഉള്ളത് അരളുനട 
ഭർത്താരിൊണ്. അരനെ മുറിരിനല പഴുപ്പ ്്പാലുിം അരൾ െക്കണിം. 
അല്ലാഹുരിനെ മുമ്പിൽ അല്ലാനത മറ്റാരുനടനയങ്കിലുിം മുമ്പിൽ അരൾ 
തലകുെിക്കുെുനണ്ടങ്കിൽ അത് അരളുനട ഭർത്താരിനെ മുൻപിൽ 
ആയിരിക്കണിം. അരൾ അരനെ  തിക്കാൻ പാടില്ല. അരളുനട പണരുിം 
അരളുനട ദലിംരികതയുിം എല്ലാിം അരളുനട ഭർത്താരിെ് 
അരകാരനപ്പട്ടതാണ്. അരൻ ൈന്ധനപ്പടാൻ ആരരയനപ്പട്ടാൽ ഒട്ടകത്തിനെ 
മുകളിൽ രച്ച് ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം അരൾ അത ്സ്മ്മതിക്കണിം. പുരുഷനെ 
സ്മ്മതമില്ലാനത അരൾ രീടിെ് നരളിയിലിറങ്ങാൻ ്പാലുിം പാടുള്ളതല്ല. അത് 
അരളുനട മാതാപിതാക്കളുനട മരണാെന്തര  ടങ്ങുകൾക്ക് ്രണ്ടി 
ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം."  
 

6. In the BBC NEWS Wednesday, 14 January, 2004, 14:57 GMT, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm: 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm
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'Imam rapped for wife-beating book. Mustafa reportedly says he opposes violence 

against women. A Muslim cleric who wrote a book that advised men how to beat up 

their wives without leaving incriminating marks has been sentenced by a Spanish 

court. In his defence, the imam said he was interpreting passages from the Koran. 

 

മുകളിൽ നകാടുത്തിരിക്കുെ ൈിൈിസ്ി രാർത്തയിൽ പറയുെത,് 
"എങ്ങനെയാണ് പാടുകൾ രരാത്ത രീതിയിൽ ഭാരയമാനര അടിക്കാിം" 
എെതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്്തകിം എഴുതിയ ഒരു മുസ്ിിം പു്രാഹിതനെ 
സ്്പാെിഷ ്്കാടതി രിേിച്ചു. അതിെ് െയായീകരണമായി ആ ഇമാിം പറഞ്ഞത ്
താൻ ഖുർആൻ രയാഖയാെിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാനണൊണ്. 
 
െിങ്ങൾ കാണുെത് ്പാനല ഇരിനട ഞാെിതിനെ രയാഖയാെിച്ച് ്മാരമായി 
 ിശ്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുെതല്ല. രരിക്കുിം, ഈ മതിം ഇശ്ത രൃത്തിനകട്ടതുിം 
അപരിഷ്കൃതരുിം ആണ്. ഇെി രരുെ ഹദീസ്ിൽ "എങ്ങനെയാണ് 
മർേി്ക്കണ്ടത്" എെതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ാിം എന്താണ ്പറയുെത ്എെ ്ഞാൻ 
കാണിച്ച് തരാിം.  
 
അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം അരളുനട തുണിയുനട െിറനത്തകാളുിം പച്ച 
ആരണിം. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 72, Hadith 715 in Arabic Book of Al-Libas (Book of 

clothes/green clothes), Hadith 5487: 

 

Reported by Ekrema: “That Rifa'a divorced his wife and 'Abd Al-Rahman bin Al 

Zobair married her. 'Aisha said that she came to her wearing green clothes and 

showed her her skin and it was greener than her clothes from beating. And it's 

normal that women take the side of each other, so when Allah's Apostle came, 

'Aisha said: ‘I have not met any woman tortured as much as Muslim women. Look at 

her skin, it’s greener than her clothes (speaking to the Prophet)!’ But When 'Abd Al-

Ra'hman heard that his wife went to the Prophet to complain, he came with his two 

sons from another wife. She (his wife) said, ‘I swear by Allah! I have done nothing 

bad to him, but he is sexually disabled and is as useless to me as this,’ holding and 

showing the side of her garment. 'Abd Al-Ra'hman said: ‘I swear By Allah, Prophet, 

what she claims is a lie! I do shag her, same as if I am shagging the ground, but she 

is disobedient and wants to go back to Rifa'a (ex-husband).’ Allah's Apostle said, to 

her: ‘If that is your aim (to go back to your ex-husband) then you should know that it 

is unlawful for you to remarry Rifa'a, unless Abdur-Rahman has had sexual 

intercourse with you, and he tasted your juice.’ When the Prophet saw two men with 

'Abd Al-Rahman so the Prophet asked him, ‘Are these your sons?’ 'Abd Al-Rahman 

said, ‘Yes.’ The Prophet said (to the man's wife), ‘You made an allegation, and you 

insist that he cannot have sex? However, I swear by Allah, his male children 

resemble him as a crow resembles a crow.’” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്, റിഫാ എെ രയക്തി തനെ ഭാരയനയ 
രിരാഹ്മാ െിം ന യ്തു. പിെീട് Abd Al-Rahman bin Al Zobair എനെ രയക്തി 
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അരനള രിരാഹിം ന യ്തു. ഒരു ദിരസ്ിം അരൾ രിഷമിച്ചു നകാണ്്ട 
ആയിഷയുനട മുൻപിനലത്തി. അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം അരൾ ധരിച്ചിരുെ 
രസ്്ശ്തത്തിനെ െിറനത്തകാൾ പച്ച ആയിരുെു. ശ്പരാ കൻ രെ്പ്പാൾ 
ആയിഷ ആ സ്്ശ്തീയുനട പേിം പിടിച്ചു. ആയിഷ പറഞ്ഞു, "മുസ്ിിം 
സ്്ശ്തീകനളക്കാൾ ഇശ്ത്യനറ ഉപശ്ദരിക്കുകനപടുെ മനറ്റാരു സ്്ശ്തീകളുിം ഈ 
്ലാകത്തിൽ ഉണ്ടാരില്ല." അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം ്ൊക്കൂ, അത് 
അരളുനട രസ്്ശ്തത്തിനെ െിറനത്തകാൾ പച്ചയാണ്. Abd Al-Rahman തനെ 
ഭാരയ ശ്പരാ കനെ മുൻപിൽ ന െ് പരാതി പറഞ്ഞു എെ് ്കട്ട്പ്പാൾ അരൻ, 
അരെ് മനറ്റാരു ഭാരയയിൽ ഉണ്ടായ രണ്്ട ആൺ കുട്ടികനളയുിം നകാണ്്ട 
ശ്പരാ കനെ അടുത്തുന െു. അ്പ്പാൾ ആ സ്്ശ്തീ പറഞ്ഞു "ഞാൻ 
അല്ലാഹുരിനെ ്മൽ സ്തയിം ന യ്യുെു, എനെ പുരുഷെ് ദലിംരിക ്രഷി 
െഷ്ടനപ്പട്ടിരിക്കുെു. അതുനകാണ്്ട എനെ ഭർത്താര് ഇ്പ്പാൾ എെിക്ക് എനെ 
അടിരസ്്ശ്തിം ്പാനല ഉപ്യാരരൂെയമാണ്." എൊൽ അരളുനട ഭർത്താര് 
ശ്പരാ ക്ൊട ്പറഞ്ഞത്, അരൾ പറയുെത ്കള്ളമാനണെുിം, അരൻ 
അരളുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടാറുനണ്ടെുമാണ.്  അരൾക്ക് 
അരളുനട പഴയ ഭർത്താരിനെ (റിഫാ) കൂനട ്പാകണിം അതിൊണ ്അരൾ 
കള്ളിം പറയുെത ്എെ ്അരൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ്കട്ട ്രഷിം ശ്പരാ കൻ 
അര്ളാട് പറഞ്ഞു, െിെക്ക് െിനെ പഴയ ഭർത്താരിനെ കൂനട 
്പാകണനമങ്കിൽ ആദയിം അതിെു മുമ്പായി െീ ഇ്പ്പാഴുള്ള ഭർത്താരിനെ 
ദലിംരികമായി സ്ിംതൃപ്തിനപ്പടുത്തണിം. അരനെ കൂനട രെ രണ്്ട 
ആൺകുട്ടികനള ്ൊക്കി ശ്പരാ കൻ അര്ളാട ്പറഞ്ഞു, െീ എന്തിൊണ് 
അരനെ ദലിംരിക ്രഷി െഷ്ടനപ്പട്ടു എെ ്കള്ളിം പറഞ്ഞത.് ഈ രണ്്ട 
ആൺകുട്ടികനള കണ്ടാൽ തനെ അറിയാമ്ല്ലാ ഒരു കാക്ക എങ്ങനെ മനറ്റാരു 
കാക്കക്ക ്സ്ദൃരയൊയിരിക്കുെു്രാ അതു്പാനലയാണ് ആ കുട്ടികളുനട 
മുഖരുിം അരളുനട ഭർത്താരിനെ മുഖരുിം.  

                                
 

 എന്താണ് ഈ സ്്ശ്തീ ഇരിനട ന യ്യാൻ ശ്രമിക്കുെത് എെ് െിങ്ങളിൽ 
 ിലർക്ക് മെസ്ിലായി കാണില്ല. മുഹമ്മദ് ഒരു രിഡ്ഢി െിയമിം 
ഉണ്ടാക്കിയിരുെു. ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷൻ അരനെ ഭാരയനയ മൂെ ്
ശ്പാരരയിം തലാക്ക ്ന ാല്ലി രിരാഹ്മാ െിം െടത്തിയാൽ, അരനള 
അരനെ രീണ്ടുിം രിരാഹിം ന യ്യണനമങ്കിൽ, അരൾ മനറ്റാരു പുരുഷനെ 
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രിരാഹിം ന യ്ത് ആ പുരുഷൻ അരനള തലാക്ക ്(divorce) ന യ്യണിം. 
എൊൽ മാശ്ത്മ രീണ്ടുിം പഴയ ഭർത്താരിെ് അരനള രിരാഹിം ന യ്യാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ.  

 
//്മാഹെ്ലാലിനെ "കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴിം" എെ സ്ിെിമയിൽ ഇത് 
കാണിക്കുെുണ്ട.് 
 
Qur’an 2:230: 

And if he hath divorced her three time, then she is not lawful unto him, until she 

marry another husband. Then if he (the new husband) divorce her, it is no problem 

for both of them that both (wife and her ex) come back together again if they like to 

do that. 

 

ഖുർആൻ 2:230: 
ഇെിയുിം (മൂൊമതുിം) അരൻ അരനള രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുകയാനണങ്കിൽ 
അതിെ് ്രഷിം അരളുമായി ൈന്ധനപ്പടൽ അരൻ അെുരദെീയമാരില്ല; 
അരൾ മനറ്റാരു ഭർത്താരിനെ സ്വീകരിക്കുെത ്ര്രക്കുിം. എെിട്ട ്
അരൻ (പുതിയ ഭർത്താര്) അരനള രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുകയാനണങ്കിൽ 
(പഴയ ദാമ്പതയത്തി്ലക്ക്) തിരിച്ചു്പാകുെതിൽ അരരിരുരര്ക്കുിം കുറ്റമില്ല; 
അല്ലാഹുരിനെ െിയമപരിധികൾ പാലിക്കാനമെ ്അരരിരുരരുിം 
രി ാരിക്കുെുനണ്ടങ്കിൽ. അല്ലാഹുരിനെ െിയമപരിധികളനശ്ത അര. 
മെസ്സിലാക്കുെ ആളുകളക്്ക ്്രണ്ടി അല്ലാഹു അത് രിരരിച്ചുതരുെു. 
 

 ഇരിനട ആ സ്്ശ്തീ അരളുനട കുടുിംൈിം സ്ിംരേിക്കാൊണ് ശ്രമിച്ചത്. 
്െരനത്ത ഉള്ള അരളുനട ഭർത്താര് മൂെ ്ശ്പാരരയിം തലാക്ക ്ന ാല്ലി 
രിരാഹ്മാ െിം െടത്തി. ഇെി ആ പഴയ ഭർത്താരിനെ അടുത്ത ്
അരൾക്ക് തിരിച്ച് ന യ്യണനമങ്കിൽ (ആ ഭർത്താര ്സ്മ്മതിച്ചാൽ 
്പാലുിം) ആദയിം അരൾ മനറ്റാരു പുരുഷനെ രിരാഹിം ന യ്യണിം. അരൾ 
കരുതിയത ്രണ്ടാമത് അരൾ രിരാഹിം ന യ്യാൻ ്പാകുെത ്ഒരു 
ശ്പായമുള്ള മെുഷയനെയാണ് (കാരണിം അയാൾക്ക് മനറ്റാരു ഭാരയയിൽ 
രണ്്ട മുതിർെ ആൺകുട്ടികളുണ്്ട). രിരാഹത്തിെ ്്രഷിം അരൾ 
അയാനള എനന്തങ്കിലുിം കാണിച്ചു നരറുപ്പിച്ചു (നസ്ക്സ് ്ന യ്യാൻ 
രിസ്മ്മതിനച്ചാ, അങ്ങനെ എനന്തങ്കിലുിം..) അയാളിൽ െിെ് 
രിരാഹ്മാ െിം ്െടി ആദയ ഭർത്താരിനെ കുടുിംൈത്തിൽ ന െ് 
കുട്ടികനള കാണാിം എൊയിരിക്കുിം അരൾ കരുതിയത്. എൊൽ ആ 
മെുഷയനെ കൂനട കിടക്കാൻ അരൾ രിസ്മ്മതിച്ച്പ്പാൾ, മുസ്ിിം 
പുരുഷന്മാർക്കുള്ള അധികാരമുപ്യാരിച്ച് അരൻ അരനള അടിച്ചു. 
ഇതാണ് ഈ കഥയുനട യാഥാർത്ഥയിം. 
 

ഈ കഥയിനല ശ്പധാെ ്പായിെക്ൾ ഇരയാണ്: 
 

1. ഒരു സ്്ശ്തീയുനട നതാലിയുനട െിറിം പച്ചെിറിം ആരുെിട്ത്താളിം 
അടിച്ച് ഒരു പുരുഷനെതിനര മുഹമ്മദ് ഒരു രാക്ക ്്പാലുിം മിണ്ടിയില്ല. 
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2. മുഹമ്മദ ്ആ പുരുഷനെ രരിം പഠിച്ചു. അതിനെ ഫലമായി ആ സ്്ശ്തീ 
രീണ്ടുിം അരിനട അപമാെിക്കനപ്പട്ടു. 

3. ഈ കഥയിൽ രയക്തമാക്കുെ മനറ്റാരു കാരയിം, ഈ സ്്ശ്തീക്ക ്ആ 
പുരുഷനെ കൂനട കിടക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ഈ രിരാഹൈന്ധത്തിൽ 
െിെുിം നരളിയിൽ  ാടുരാൻ ആണ ്അരൾ ശ്രമിക്കുെത്. എൊൽ 
മുഹമ്മദ ്പറയുെത് അരൾക്ക് അരളുനട പഴയ ഭർത്താരിനെ കൂനട 
്പാകണനമങ്കിൽ അരൾ ഇ്പ്പാഴുള്ള അരളുനട ഭർത്താരിനെ 
ദലിംരികമായി ശ്പീതിനപ്പടുത്തണിം എൊണ.്  

4. അരളുനട ഇ്പ്പാഴനത്ത ഭർത്താരായ മെുഷയ്ൻ രന്ധയൊനണെ് ആ 
സ്്ശ്തീ പറഞ്ഞ്പ്പാൾ അരൾ കള്ളിം പറയുകയാനണെ് 
നതളിയിക്കാൻ മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ച കാരണിം മനറ്റാരു സ്്ശ്തീയിൽ 
ആ പുരുഷെ ്ഉണ്ടായ രണ്ടു പുശ്തന്മാനര  ൂണ്ടിക്കാണിച്ചുനകാണ്ടാണ്. 
ഇതുിം ആ പുരുഷനെ ദലിംരിക ്രഷിയുമായി എന്താണ ്ൈന്ധിം. 
ഒരു മെുഷയൻ ഏത് സ്മയിം ്രണനമങ്കിലുിം രന്ധയൊരാിം.  ില്പ്പാൾ 
അനതാരു ്രാരിം നകാണ്ടാരാിം. അനല്ലങ്കിൽ അത,് പനത്താ അ്താ 
അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുെു ്രഷരുിം ആരാിം. അത ്
ഈ രയസ്സായ മെുഷയെ് മാശ്തമല്ല ന റുശ്പായത്തിൽ ്പാലുിം  ിലർക്ക ്
ദലിംരിക്രഷി െഷ്ടനപ്പടാിം.  

5. ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ മുഹമ്മദ ്ഇസ്ാമിനല എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കുിം 
സ്്ശ്തീകളുനട ്മൽ അധികാരിം നകാടുത്തുനകാണ്്ട ഖുർആൻ 4:34 ഉിം 
ഇറക്കി. 
 

ഒരു ശ്പാർത്ഥെനയ അരുദ്ധമാക്കുെ മൂെ ്കാരയങ്ങളാണ ്സ്ശ്്തീയുിം, കഴുതയുിം, 
പട്ടിയുിം 
 
Sahih Muslim, Book 004, Hadith 1034: 

Abu Huraira reported: That the Messenger of Allah said: “A woman, donkey and a 

dog defiles the prayer, but something like a packsaddle protects against that!” 

 
അൈൂഹുദററ പറയുെതെുസ്രിച്ച്: അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: 
"സ്്ശ്തീയുിം, കഴുതയുിം, ൊയയുിം ശ്പാർത്ഥെനയ അരുദ്ധമാക്കുെു. എൊൽ 
ഒരു കുതിര ജിെി അതിൽെിെ് പരിരേിക്കുെു." 
 

 ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത് സ്്ശ്തീയുിം 
ൊയയുിം കഴുതയുിം എല്ലാിം ഒൊണ് എൊണ്. എൊൽ ഇരിനട 
പുരുഷൻമാനര മാശ്തമാണ ്മെുഷയരായി പരിരണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 മുഹമ്മദ ്സ്്ശ്തീകനള മൃരങ്ങൾക്ക ്തുലയമായി ആണ് കണ്ടിരുെത് 
എെതിനെ നതളിരാണ് ഇത്. 

 മുസ്ീമുകൾ ഈ പറയുെ ഹദീസ്ിനെ മറയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറയുിം, ഇത് 
നസ്ക്സ് ്ന യ്യു്മ്പാൾ ഉള്ള കാരയനത്ത കുറിച്ചാണ ്പറയുെത ്എെ.് 
നസ്ക്സ്ിെ് ്രഷിം െിങ്ങളുനട രരീരിം അരുദ്ധമായിരിക്കുിം അതുനകാണ്്ട 
െിങ്ങൾ രൃത്തി ആയതിെു്രഷിം മാശ്ത്മ ശ്പാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 
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അരർ പറയുെ ഈ കള്ളത്തിെുള്ള ഉത്തരിം ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് തനെ 
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം. 
 

1. ഇരിനട പറയുെത് ഭാരയ എെല്ല 'സ്്ശ്തീ' എൊണ.് അത് ഏത ്സ്്ശ്തീയുിം 
ആരാിം. അത് െിങ്ങളുനട അമ്മയാരാിം നപങ്ങളാരാിം, മകളുിം ആരാിം. 
ഇരരുമായി എല്ലാിം മുസ്ീങ്ങൾ നസ്ക്സ് ്ന യ്യാറു്ണ്ടാ?  

2. മുഹമ്മദ ്മൃരങ്ങളുനട കൂനടയാണ ്സ്്ശ്തീനയ ഉൾനപ്പടുത്തിയത്. അ്പ്പാൾ 
അതിനെ അർത്ഥിം മുസ്ിമുകൾ പട്ടിനയയുിം കഴുതയുിം നസ്ക്സ് ്
ന യ്യാറുണ്ട ്എൊനണാ? (അരരത് ന യ്യാറുണ്ട്, എങ്കിലുിം...). 

3. മുഹമ്മദ ്പെിയുനട കാരയിം എന്താ ഇരിനട മറെു ്പായത?് 
4. അ്പ്പാൾ മറ്റു മൃരങ്ങൾ ഒെുിം മുസ്ിമുകളുനട ശ്പാർത്ഥെനയ 
അരുദ്ധമാക്കാറി്ല്ല. ്കാരർകഴുതയുിം, കുതിരയുിം, എലിയുിം ഒെുിം 
കുഴപ്പമില്ല? 

5. ഈ രാകയിം സ്്ശ്തീ്യാ കഴുത്യാ ൊയ്യാ ആയിട്ടുള്ള ദലിംരിക 
ൈന്ധനത്തക്കുറിച്ച് അല്ല പറയുെത് എെതിെ് ഏറ്റരുിം രലിയ നതളിര്, 
കുതിരയുനട ജീെി അതിൽെിനെല്ലാിം അരനര സ്ിംരേിക്കുിം എെ ്
മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞതാണ.് അതിെർത്ഥിം ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷനെയുിം, ഈ 
മൂനെണ്ണത്തിനെയുിം ഇടയിൽ ഒരു കുതിരയുനട ജീെി ഉനണ്ടങ്കിൽ ആ 
പുരുഷൻ രൃത്തിയുള്ളരൻ ആകുിം എെ്ല്ല? 

6. ഇെി എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ ്ഒരു ആൻറിദരറസ്ിെു പകരിം ഒരു കുതിര 
ജീെി സ്ിംരേിക്കുിം എെ് പറഞ്ഞത് എെ ്എ്ൊട് ് ാദിക്കരുത.് 
മുസ്ിമുകൾ ഉത്തരിം മുട്ടു്മ്പാൾ പറയുെതു്പാനല അത് അള്ളാനക 
അറിയാരൂ. 
 

സ്ശ്്തീകനള എഴുതാെുിം രായിക്കാെുിം പഠിപ്പിക്കുെത ്

                              
Tafsir Al-Qur’tobi, Al-Jame' Le Ahkam, Al-Qur’an, chapter of Al-Noor, p. 146: 

 

‘Aisha said: “Do not give women rooms alone and teach them not how write but 

teach them chapter of Al-Noor and spinning, sewing.” 

 
ആയിഷ പറഞ്ഞു: "സ്്ശ്തീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുറി്യാ, അരനര എഴുതാ്ൊ 
രായിക്കാ്ൊ പഠിപ്പിക്കുക്യാ ന യ്യരുത്. പകരിം അരനര െൂൽ 
െൂൽക്കാ്ൊ, തയ്യനലാ, അൽ െൂറിനെ ആദയനമാ ്രണിം പഠിപ്പിക്കാൻ." 
 
ആയിഷ ഇത് മുഹമ്മദിൽ െിെ് പറഞ്ഞതാണ.് അതുനകാണ്ടാണ ്ഇെ ്
താലിൈാൻ അഫ്രാെി നപൺകുട്ടികനള സ്്കൂളിൽ ്പാകാൻ 
അെുരദിക്കാത്തത്. 
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ഇസ്ാമിൽ എങ്ങനെയാണ ്രരിയായ സ്ശ്്തീനയ തിരനഞ്ഞടുക്കുെത ് 
 
In the Book of Majdy Al Said Ibrahim, The Cult and Legend of Women (Cairo 1922), 

p. 61, chapter of The Duty of Woman to Service Her Husband: 

 

ഭർത്താരിനെ ്സ്രിക്കാെുള്ള സ്്ശ്തീയുനട കടമകൾ: 
1. ജൊലയിനലാ ൈാൽക്കണിയിനലാ അരൾ ന െു െിൽക്കാൻ 
പാടില്ല. 

2. രീട്ടിൽ പുരുഷന്മാർ രൊൽ രാതിലിെു പുറകിൽ മറഞ്ഞു െിെ് 
മാശ്ത്മ സ്ിംസ്ാരിക്കാരൂ. 

3. സ്ുരന്ധശ്ദരയങ്ങൾ പൂരി നരളിയിൽ ്പാകാൻ പാടില്ല. 
4. അമുസ്ീങ്ങനള ്പാനല ന റിയ രസ്്ശ്തങ്ങൾ ഇടാെുിം പാടില്ല. 
5. നതരുരിനെ െടുരിൽ കൂടി െടക്കാൻ പാടില്ല. 
6. ഉച്ചത്തിൽ സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ പാടില്ല. 
7. മറ്റു പുരുഷന്മാരുമായി ഇടനപടുരാൻ പാടില്ല. 
8. മറ്റു പുരുഷന്മാരുമായി സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ പാടില്ല. 

 
സ്്ശ്തീകൾ എന്ത ്ന യ്യണിം എന്ത് ന യ്തുകൂടാ എെുിം ഈ 
പുസ്്തകത്തിനെ ര യിതാര് പറയുെുണ്ട.് 
 

1. കുറഞ്ഞ, പതിഞ്ഞ രൈ്ദത്തിൽ ്രണിം സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ. 
2. നതരുരിനെ ഓരിം ് ർെ് ്രണിം െടക്കാൻ. 
3. ഒരു അതിഥി രരു്മ്പാൾ രീടിനെ രാതിലിൽ ന െ് െിൽക്കരുത്. 
4. ആരരയമില്ലാനത  ുമ്മാ നരളിയിൽ ്പാകരുത.് 
5. മുഖ-മറ ഒരുകാരണരരാലുിം മാറ്റരുത.് 
6. ൈാൽക്കണിയിൽ ന ല്ലു്മ്പാൾ എന്താണ ്ധരിച്ചിരിക്കുെത ്എെ 
 ിന്ത ്രണിം. 

7. പുരുഷൻമാരുമായി ്ഷക്ക് ഹാൻഡ് നകാടുക്കരുത.് 
8. കുടുിംൈത്തിനല പുരുഷൊയ രോധികാരി ഇല്ലാനത എരിനടയുിം 
യാശ്ത ന യ്യരുത്. 

9. അൊരരയ കാരയങ്ങൾക്കായി സ്മയിം ന ലരാക്കരുത്. ആ സ്മയിം 
അല്ലാഹുരിനെ സ്്തുതിക്കുക. അതുിം െിങ്ങൾ നതരുരിൽ 
ആനണങ്കിൽ, പതിഞ്ഞസ്വരത്തിൽ. 

10. െടക്കു്മ്പാൾ ഇട്താ രല്താ ്ൊക്കരുത ്എ്പ്പാഴുിം താ്ഴക്ക ്
്രണിം ്ൊക്കാൻ. 

 
െിക്കാഹ ്എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം രിരാഹനമൊനണാ? ഉത്തരിം: അല്ല! 
 
Let us prove it with Qur’an 2:230 (Usama Dadok translation): 

                      
So if he divorced her [a third time], so it is not lawful for him to take her again until 

she has sex (nikah) with another husband.... 
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ഇെിയുിം (മൂൊമതുിം) അരൻ അരനള രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുകയാനണങ്കിൽ 
അതിെു്രഷിം അരളുമായുള്ള ൈന്ധനപ്പടൽ അരൻ അെുരദെീയമല്ല. 
അരൾ മനറ്റാരു ഭർത്താരിനെ സ്വീകരിക്കുെത ്(Nikah /Sex) രരയ്ക്കുിം.... 
 
ഈ രാകയത്തിൽ െിെുിം െമുക്ക് മെസ്സിലാകുെത ്ഒരു സ്്ശ്തീനയ 
മൂെുശ്പാരരയിം തലാക്ക ്ന ാല്ലി രിരാഹ്മാ െിം െടത്തിയാൽ, പുതിനയാരു 
ഭർത്താരുമായി െിക്കാഹ് ന യ്തതിെു്രഷിം മാശ്ത്മ പഴയ ഭർത്താരി്ലക്ക് 
രീണ്ടുിം അരൾക്ക് തിരിച്ച ്്പാകുരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇരിനട െിക്കാഹ ്
എെു്േരിക്കുെത് രിരാഹനത്ത അല്ല. അത് എന്താണ് ഉ്േരിക്കുെത് എെ ്
Sahih Al-Bukhari നല ഒരു കഥയിൽ െിെ് തനെ ഞാൻ നതളിയിക്കാിം. 
 
"അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം അരളുനട തുണിയുനട െിറനത്ത കാളുിം പച്ച 
ആരണിം." എെ അധയായത്തിൽ ഉപ്യാരിച്ച അ്ത ഹദീസ്് തനെയാണ ്
െമ്മൾ ഇരിനടയുിം ഉപ്യാരിക്കുെത്. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 72, Hadith 715 in Arabic, Book of Al-Libas (Book of 

clothes/green clothes), Hadith 5487: 

 

Reported by Ekrema: That Rifa'a divorced his wife and 'Abd Al-Rahman bin Al Zobair 

married her. 'Aisha said that she came to her wearing green clothes and showed her 

her skin and it was greener than her clothes from beating. And it's normal that 

women take the side of each other, so when Allah's Apostle came, 'Aisha said: I 

have not met any woman tortured as much as Muslim women. Look at her skin, it’s 

greener than her clothes (Speaking to the Prophet)! But When 'Abd Al-Rahman 

heard that his wife went to the Prophet to complain, he came with his two sons from 

another wife. She (his wife) said, “I swear by Allah! I have done nothing bad to him, 

but he is sexually disabled and is as useless to me as this," holding and showing the 

side of her garment. 'Abd Al-Rahman said: “I swear By Allah, Prophet, what she 

claims is a lie! I do shag her, same as if I am shagging the ground, but she is 

disobedient and wants to go back to Rifa'a (ex-husband).” Allah's Apostle said, to 

her: “If that is your aim (to go back to your ex-husband) then you should know that it 

is unlawful for you to remarry Rifa'a, unless Abdur-Rahman has had sexual 

intercourse with you, and he tasted your juice.” When the Prophet saw two men 

with'Abd Al-Rahman so the Prophet asked him, “Are these your sons?” 'Abd Al-

Rahman said, “Yes.” The Prophet said (to the man's wife), “You made an allegation, 

and you insist that he cannot have sex? However, I swear by Allah, his male children 

resemble him as a crow resembles a crow.” 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്, റിഫാ എെ രയക്തി തനെ ഭാരയനയ 
രിരാഹ്മാ െിം ന യ്തു. പിെീട് Abd Al-Rahman bin Al Zobair എനെ രയക്തി 
അരനള രിരാഹിം ന യ്തു. ഒരു ദിരസ്ിം അരൾ രിഷമിച്ചു നകാണ്്ട 
ആയിഷയുനട മുൻപിനലത്തി. അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം അരൾ ധരിച്ചിരുെ 
രസ്്ശ്തത്തിനെ െിറനത്തകാൾ പച്ച ആയിരുെു. ശ്പരാ കൻ രെ്പ്പാൾ 
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ആയിഷ ആ സ്്ശ്തീയുനട പേിം പിടിച്ചു. ആയിഷ പറഞ്ഞു, "മുസ്ിിം 
സ്്ശ്തീകനളക്കാൾ ഇശ്ത്യനറ ഉപശ്ദരിക്കുകനപടുെ മനറ്റാരു സ്്ശ്തീകളുിം ഈ 
്ലാകത്തിൽ ഉണ്ടാരില്ല." അരളുനട നതാലിയുനട െിറിം ്ൊക്കൂ, അത് 
അരളുനട രസ്്ശ്തത്തിനെ െിറനത്തകാൾ പച്ചയാണ്. Abd Al-Rahman തനെ 
ഭാരയ ശ്പരാ കനെ മുൻപിൽ ന െ് പരാതി പറഞ്ഞു എെ് ്കട്ട്പ്പാൾ അരൻ 
അരെ് മനറ്റാരു ഭാരയയിൽ ഉണ്ടായ രണ്്ട ആൺ കുട്ടികനളയുിം നകാണ്്ട 
ശ്പരാ കനെ അടുത്തുന െു. അ്പ്പാൾ ആ സ്്ശ്തീ പറഞ്ഞു "ഞാൻ 
അല്ലാഹുരിനെ ്മൽ സ്തയിം ന യ്യുെു, എനെ പുരുഷെ് ദലിംരിക ്രഷി 
െഷ്ടനപ്പട്ടിരിക്കുെു. അതുനകാണ്്ട എനെ ഭർത്താര് ഇ്പ്പാൾ എെിക്ക് എനെ 
അടിരസ്്ശ്തിം ്പാനല ഉപ്യാരരൂെയമാണ്." എൊൽ അരളുനട ഭർത്താര് 
ശ്പരാ ക്ൊട ്പറഞ്ഞത്, അരൾ പറയുെത ്കള്ളമാനണെുിം, അരൻ 
അരളുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടാറുനണ്ടെുമാണ.്  അരൾക്ക് 
അരളുനട പഴയ ഭർത്താരിനെ (റിഫാ) കൂനട ്പാകണിം അതിൊണ ്അരൾ 
കള്ളിം പറയുെത ്എെ ്അരൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ്കട്ട ്രഷിം ശ്പരാ കൻ 
അര്ളാട് പറഞ്ഞു, െിെക്ക് െിനെ പഴയ ഭർത്താരിനെ കൂനട 
്പാകണനമങ്കിൽ ആദയിം അതിെു മുമ്പായി െീ ഇ്പ്പാഴുള്ള ഭർത്താരിനെ 
ദലിംരികമായി സ്ിംതൃപ്തിനപ്പടുത്തണിം. അരനെ കൂനട രെ രണ്്ട 
ആൺകുട്ടികനള ്ൊക്കി ശ്പരാ കൻ അര്ളാട ്പറഞ്ഞു െീ എന്തിൊണ ്
അരനെ ദലിംരിക ്രഷി െഷ്ടനപ്പട്ടു എെ ്കള്ളിം പറഞ്ഞത.് ഈ രണ്്ട 
ആൺകുട്ടികനള കണ്ടാൽ തനെ അറിയാമ്ല്ലാ ഒരു കാക്ക എങ്ങനെ മനറ്റാരു 
കാക്കയ്ക്ക ്സ്ദൃരയൊയിരിക്കുെു്രാ അതു്പാനലയാണ് ആ കുട്ടികളുനട 
മുഖരുിം അരളുനട ഭർത്താരിനെ മുഖരുിം.  
 
ഇരിനട മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞത ്ശ്രദ്ധിക്കുക "റിഫനയ െിയമപരമായി െിെക്ക ്
രിരാഹിം ന യ്യണനമങ്കിൽ ആദയിം െീ Abd Al-Rahman നെ ദലിംരികമായി 
ശ്പീതിനപ്പടുത്തുകയുിം, അരൻ െിനെ ആസ്വദിക്കുകയുിം ്രണിം." 
 
So in Qur’an 2:230 the 

                                                                                              
അ്പ്പാൾ ഇരിനട "െിക്കാഹ്" ന യ്യുക (മലയാളിം ഖുറാെിൽ "സ്വീകരിക്കുക" 
എെ് നതറ്റായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുെത)് എെതിനെ അർത്ഥിം 
ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടുെ എെതാണ.് െമ്മുനട മുമ്പിലുള്ള കഥ 
പറയുെത,് ഒരു പുതിയ ഭർത്താരിനെ രിരാഹിം ന യ്ത ഒരു സ്്ശ്തീക്ക് 
അരളുനട പഴയ ഭർത്താരി്ലക്ക് െിയമപരമായി ്പാകണനമങ്കിൽ അരളുനട 
പുതിയ ഭർത്താരിനെ െിക്കാഹ ്ന യ്യണനമൊണ.് െിക്കാഹ ്എെ ്പറഞ്ഞാൽ 
അരൾ അരനെ ദലിംരികമായി ശ്പീതിനപ്പടുത്തുകയുിം, അരൻ അരനള 
ആസ്വദിക്കുകയുിം (taste her juice) ന യ്യണിം. 'Taste her juice' എെ ്പറയുെതിെ് 
കൂടുതൽ രിരരണിം ഞാൻ തരുെില്ല. ഏത ്ശ്പരാ കൻ ആണ്, ഒരു 
സ്്ശ്തീ്യാട ്ഇങ്ങനെ ്േച്ഛമായ രീതിയിൽ സ്ിംസ്ാരിക്കാൻ കഴിയുെത്. 
 
One more verse from the Usama Dakdok translation of Qur’an 33:50: 
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O you prophet, surely we have made it lawful for you, your wives whom you have 

given their wages and those that your right hand possesses which Allah has granted 

you and the daughters of your paternal uncle and the daughters of your paternal 

aunts and the daughters of your maternal uncle and the daughters of your maternal 

aunts, those who emigrate with you. And a believing woman if she gives herself to 

the prophet to have sex (nikaah) with her. 

 

ഖുർആൻ 33:50: 
െൈി്യ, െീ രിരാഹമൂലയിം നകാടുത്തിട്ടുള്ളരരായ െിനെ ഭാരയമാനര െിെക്ക് 
ൊിം അെുരദിച്ചു തെിരിക്കുെു. അല്ലാഹു െിെക്ക് (യുദ്ധത്തിൽ) 
അധീെനപ്പടുത്തിത്തെ കൂട്ടത്തിൽ െിനെ രലതുദക ഉടമനപ്പടുത്തിയ (അടിമ) 
സ്്ശ്തീകനളയുിം െി്ൊനടാപ്പിം സ്വ്ദരിം രിട്ടു്പാെരരായ െിനെ പിതൃരയനെ 
പുശ്തിമാർ, െിനെ പിതൃസ്്ഹാദരിമാരുനട പുശ്തിമാർ, െിനെ അമ്മാരനെ 
പുശ്തിമാർ, െിനെ മാതൃസ്്ഹാദരിമാരുനട പുശ്തിമാർ എെിരനരയുിം (രിരാഹിം 
ന യ്യാൻ അെുരദിച്ചിരിക്കുെു.) സ്തയരിരവാസ്ിെിയായ ഒരു സ്്ശ്തീ സ്വ്ദഹിം 
െൈിക്ക് ദാെിം ന യ്യുെ പേിം െൈി അരനള രിരാഹിം 
കഴിക്കാൻ ഉ്േരിക്കുനെങ്കിൽ അതുിം (അെുരദിച്ചിരിക്കുെു.) ഇത ്
സ്തയരിരവാസ്ികനള കൂടാനത െിെക്ക് മാശ്തമുള്ളതാകുെു. അരരുനട 
ഭാരയമാരുനടയുിം അരരുനട രലതുദകകൾ ഉടമനപ്പടുത്തിയരരു്ടയുിം 
കാരയത്തിൽ ൊിം െിയമമായി െിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് െമുക്കറിയാിം. െിെക്ക് 
യാനതാരു രിഷമരുിം ഉണ്ടാരാതിരിക്കാൻ ്രണ്ടിയനശ്ത ഇത്. അല്ലാഹു ഏനറ 
നപാറുക്കുെരെുിം കരുണാെിധിയുമാകുെു. 

 
യൂസ്ഫലി ഇത് തർജ്ജമ ന യ്ത്പ്പാൾ അതിനെ അരസ്ാെ ഭാരിം 
ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് "Any believing woman who dedicate her soul to the 

prophet". ഇതുപ്യാരിച്ചാണ ്മുസ്ീമുകൾ ശ്പരാ കനെ ഈ നസ്േവൽ 
കാരയങ്ങനള മറക്കുെത.് െിങ്ങൾ ഒെ ്ആ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്ക് ഒരു സ്്ശ്തീ 
അരളുനട ആത്മാരിനെ മുഹമ്മദിെ് െൽകുെു. മുഹമ്മദ് അരളുനട 
ആത്മാരിനെ നരച്ച് എന്ത് ന യ്യാൊണ്. ഇരിനട െിക്കാഹ ്എെ രാക്ക് 
എരിനട്പ്പായി. െിക്കാഹിനെ അർത്ഥിം രിരാഹിം എൊനണങ്കിൽ എന്തിൊണ് 
മുസ്്ലിിംകൾ എല്ലാ ഖുർആൻ തർജ്ജിമകളിലുിം െിക്കാഹ ്എെ രാക്ക് 
മറക്കുെത?്  
 
ഇ്പ്പാൾ െിങ്ങൾക്ക് കാരയങ്ങൾ രയക്തമായി എെ ്ഞാൻ രിരവസ്ിക്കുെു. 
മുഹമ്മദിെ് ദലിംരിക സ്മ്മാെങ്ങളായി സ്വയിം സ്മർപ്പിച്ച സ്്ശ്തീകനള ആരുിം 
മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാരായി കണ്ടിരുെില്ല. അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ ദലിംരിക 
ആരരയങ്ങൾക്കായി സ്വയിം സ്മർപ്പിച്ച സ്്ശ്തീകളാണ ്- Khawla Bint Hakim, 

Zaenab Bint 'Khuzima, Um Shariek... 

 

Sahih Muslim, Book 008, Hadith 3453: 

'Aisha narrated. “I used to be jealous of those women who [had] given themselves to 

Allah's Messenger,” and she said: “Then when Allah, the Exalted and Glorious, 
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revealed this: ‘You may delay anyone of them, you wish, and take to yourself any 

you wish; and if you desire any you have seat side.’” 'Aisha said: “It seems to me 

that your Lord rushes to satisfy your (sexual) desire.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ആയിഷ മുഹമ്മദിെ് സ്വയിം സ്മർപ്പിക്കുെ 
സ്്ശ്തീകളിനല അസ്ൂയ്യാനടയാണ് ്ൊക്കിയിരുെത്. മുഹമ്മദിനെ 
ഇഷ്ടാെുസ്രണിം ആരരയമുള്ളത ്്പാനല അരനര ദരകിപ്പിക്കാെുിം, 
െിയശ്ന്തിക്കാെുിം അധികാരിം അല്ലാഹു െൽകിയിട്ടുണ്്ട. ആയിഷ പറഞ്ഞു, 
"എെിക്ക് ്താെുെത് െിനെ ദദരിം െിനെ ദലിംരിക ആശ്രഹങ്ങൾ 
െിറ്രറ്റാൻ തിരക്കുകൂട്ടുെു എൊണ്." 
 
"മുഹമ്മദിെ് ്രണനമങ്കിൽ ഈ സ്്ശ്തീകൾ രരുെത് ദരകിപ്പിക്കാിം" 
എെതിനെ അർത്ഥിം, മുഹമ്മദിനെ കൂനട കിടക്ക പങ്കിടാൻ ആശ്രഹിക്കുെ 
സ്്ശ്തീകളുനട ഒരു െീണ്ടെിര തനെ ഉണ്്ട എെ്ല്ല? മുഹമ്മദ് ഒരു രയാജ 
ശ്പരാ കൊണ ്എെ ്ആയിഷ മെസ്സിലാക്കിയിരുെു എെതിനെ 
നതളിരാണിത്. അതുനകാണ്ടാണ ്അരൾ പറഞ്ഞത് "മുഹമ്മദിനെ ദദരിം 
മുഹമ്മദിനെ ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾ െിറ്രറ്റാൻ തിരക്കുകൂട്ടുെു" എെ.് 
മുഹമ്മദിനെ ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾ െയായീകരിക്കാൻ ്രണ്ടിയാണ ്
ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കിയനതെ് ആയിഷയ്ക്ക് അറിയാമായിരുെു. ്െരനത്ത 
തനെ ധാരാളിം ഭാരയമാർ ഉള്ള ഒരു മെുഷയെ ്എന്തിൊണ് അല്ലാഹു രീണ്ടുിം 
സ്്ശ്തീകനള അെുരദിച്ചുനകാടുക്കുെത്? ഉള്ള ഭാരയമാർ തികഞ്ഞില്ല? 
എന്തിൊണ് ഈ ദലസ്ൻസ്് മുഹമ്മദിെ് മാശ്തിം നകാടുത്തത?് 
 
ഒൊ്ലാ ിച്ചു ്ൊക്കൂ ഈ ശ്പപഞ്ചിം സ്ൃഷ്ടിച്ച ദദരിം മുഹമ്മദിനെ ശ്പ്തയക 
ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾക്ക് ്രണ്ടി ഖുർആൻ അധയായങ്ങൾ എഴുതുെതിനെ 
കുറിച്ച്.  
 
ഇസ്ാമിനല ൈഹുഭാരയതവിം  
 
Qur’an 4:3: 

If you fear not to be just to the orphans, have sexual intercourse, whoever you like, 

two or three or four. And if you fear that ye cannot do justice to them, then one 

woman only or [the captives and slaves] that your right hands possess. Thus it is 

more likely you will not be inequitable. 

 
ഖുർആൻ 4:3: 
അൊഥകളുനട കാരയത്തിൽ െിങ്ങള്ക്കു െീതി പാലിക്കാൊരിനല്ലെ ്െിങ്ങൾ 
ഭയനപ്പടുകയാനണങ്കിൽ (മറ്റു) സ്്ശ്തീകളിൽ െിെ് െിങ്ങൾ ഇഷ്ടനപ്പടുെ ര്ണ്ടാ 
മൂ്ൊ, ൊ്ലാ ്പനര രിരാഹിം ന യ്തുനകാള്ളുക. എൊൽ 
(അരര്ക്കിടയിൽ) െീതിപുലര്ത്താൊരിനല്ലെ് െിങ്ങൾ ഭയനപ്പടുകയാനണങ്കിൽ 
ഒരുരനള മാശ്തിം (രിരാഹിം കഴിക്കുക.) അനല്ലങ്കിൽ െിങ്ങളുനട അധീെത്തിലുള്ള 
അടിമസ്്ശ്തീനയ (ഭാരയനയ്പ്പാനല സ്വീകരിക്കുക.) െിങ്ങൾ അതിരുരിട്ട് 
്പാകാതിരിക്കാൻ അതാണ് കൂടുതൽ അെു്യാജയമായിട്ടുള്ളത്. 
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 ഭാരയമാരായി കൂനട കിടത്താൻ കഴിയുെ രണ്്ട തരിം സ്്ശ്തീകൾ ഉണ്്ട. ഇെി 
മൂൊമതായി കൂനട കിടക്കാൻ കഴിയുെത് അടിമ സ്്ശ്തീകളുിം 
ആയിട്ടാണ.് എൊൽ അരരുമായി രിരാഹിം ന യ്യില്ല. 

 ഇെി അൊഥരായ സ്്ശ്തീകനള െിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടനപ്പട്ടിനല്ലങ്കിൽ, (കാരണിം 
അരർ ദരിശ്ദരായി അതുനകാനണ്ടാ, അര്രാട് െീതി പാലിക്കാൻ 
കഴിയാത്തതു നകാനണ്ടാ) െിങ്ങൾക്ക് ്രനറ സ്്ശ്തീകനള 
തിരനഞ്ഞടുക്കാിം.  

 െിങ്ങൾക്ക് ര്ണ്ടാ മൂ്ൊ ൊ്ലാ രനര തിരനഞ്ഞടുക്കാിം. എൊൽ 
അരരുനട  ിലര് രഹിക്കാൻ െിങ്ങൾക്ക് കഴിരിനല്ലങ്കിൽ ഒ്െ പാടുള്ളൂ. 

 മുഹമ്മദ ്മുസ്ീമുകൾക്ക് ഒെിൽ കൂടുതൽ ഭാരയമാർ ഉണ്ടാരാൻ 
ആശ്രഹിച്ചിരുെു. അതിനൊെുിം കഴിഞ്ഞിനല്ലങ്കിൽ കുറഞ്ഞത ്ഒനരണ്ണിം. 

 ഖുർആൻ പറയുെത് മുസ്ിിം പുരുഷന്മാർക്ക് ൊല് ഭാരയമാനര രനര 
ആരാിം. എൊൽ ഈ ൊല് ്പ്രാടുിം ഒ്ര ്പാനല െീതി പുലർത്തണിം. 
ഈ രാകയത്തിനെ അരസ്ാെിം പറയുെത ്അരരുനട ഇടയിൽ 
അസ്മതവിം ഉണ്ടാകരുത ്എൊണ.്  

 ഇതിനെ അർത്ഥിം മുസ്ീമുകൾ ഒരിക്കലുിം രിരാഹിം ന യ്യരുനതെുിം, 
ൊല് ഭാരയമാരിൽ കൂടുതൽ രിരാഹിം കഴിക്കരുനതെുിം ആണ.് കാരണിം 
രിരാഹിം ന യ്യുെതിെു്രണ്ടി അരരുനട്മൽ  ാർത്തിയിരിക്കുെ 
െിൈന്ധെകൾ അരർക്ക് ഒരിക്കലുിം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ.് 
ഇ്ത അദ്ധയായത്തിലുള്ള മനറ്റാരു രാകയത്തിൽ ഞാെിത് കാണിച്ചുതരാിം.  

 
Qur'an 4:129: 

You will not be able to deal equally in justice between your wives, does not matter 

how you try to do so! 

 
ഖുർആൻ 4:129: 
െിങ്ങൾ എശ്തതനെ ആശ്രഹിച്ചാലുിം ഭാരയമാരക്്കിടയിൽ തുലയെീതി പാലിക്കാൻ 
െിങ്ങള്നക്കാരിക്കലുിം സ്ാധിക്കുകയില്ല.... 
 

 മുഹമ്മദ ്ഇറക്കിയ െിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്്പര ദരരുദ്ധയിം ആണ ്
ഇരിനട രയക്തമാകുെത.് ഒരു രാകയത്തിൽ, ൊല് ഭാരയമാനര കലയാണിം 
കഴിക്കണനമങ്കിൽ ൊല് ്പ്രാടുിം തുലയ െീതി പുലർത്തണിം എെ ്
പറയുെു. അ്ത സ്മയിം മനറ്റാരു രാക്കിൽ എശ്ത ശ്രമിച്ചാലുിം ഒരിക്കലുിം 
അരരുനട ഇടയിൽ തുലയെീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ല എെ ്പറയുെു. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഒരു മുസ്ൽമാൻ എങ്ങനെയാണ് ൊല് ഭാരയമാനര 
രിരാഹിം കഴിക്കുക? 
 

ഇസ്ാമിനല ഉത്തമ പുരുഷൊയ മുഹമ്മദ ്തനെ ഭാരയ മാരുനട ഇടയിൽ െീതി 
പുലർത്തിയിരുനൊ? 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 3, Book 47, Hadith 755: 
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Reported 'Orua that 'Aisha said: “The Prophet’s wives were in two parties. First 

group included 'Aisha, Hafsa, Safiyia and Saoda, and the other group included Om 

Salama and the rest of the wives of Allah's Apostle. All The Muslims knew that 

Allah's Messsenger idolized and adored 'Aisha, so if any of them liked to deliver a 

gift and wished to give it to Allah's Messenger, he would hold over sending it, until 

Allah's Prophet had moved towards to 'Aisha's house, and then he would deliver his 

gift to Allah's Messenger in 'Aisha's home. The side of Om Salama discussed the 

matter meeting together and decided that Om Salama should request Allah's 

Messenger to tell the Muslims to send their gifts to him in whatever wife's house he 

is in. Om Salama told Allah's Apostle of what they were asking for and what they 

said, but he did not reply. Then they (the team of Om Salama) asked Om Salama 

about it. She said, 'He did not reply or answer and did not say anything to me.' They 

asked her to try talking to him again. She talked to him again when she met him on 

her day, but he ignored her and gave no reply. When they asked her (the group of 

Om Salama), she replied that he had given no reply. They said to her, 'Keep asking 

him until he gives you a response.' And when it was her turn, she talked to him 

again. He (Muhammad) said to her: 'Do not harm me regarding 'Aisha, as the Divine 

Inspirations do not come to me on any dress except the dress of ‘Aisha!' With that 

answer Om Salama said: 'I do repent to Allah for hurting you.' Then the group of Om 

Salama called Fatima, the daughter of Allah's Apostle and asked her to go to him 

and sent her to Allah's Apostle to say to him, 'Your wives request to apply to them 

and the daughter of Abu Bakr on equal terms.' Then Fatima delivered the message 

to him. The Prophet said, 'Oh my daughter! Don't you love whom I love?' Fatima 

replied in the positive, and went back and told them of the circumstance. However, 

the group of Om Salama asked her to go to him again, but she rejected. They later 

sent Zainab bint Jahsh, who went to him and used harsh words saying to 

(Muhammad), 'Your wives demand you to apply to them with the daughter of Ibn Abu 

Qo'hafa ('Aisha) on equal rights.' It followed that she raised her voice and yelling at 

‘Aisha to her face so much so that Allah's Apostle looked at 'Aisha to see whether 

she would reverse the attack. Subsequently 'Aisha started yelling to Zainab until she 

silenced her. The Prophet then looked at 'Aisha and said. 'She is for sure the 

daughter of Abu Bakr!'" 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, മുഹമ്മദ് െൈിയുനട ഭാരയമാർ രണ്്ട ശ്രൂപ്പുകളായി 
ആണ് െിെിരുെത്. ആയിഷ, ഹഫ്സ്, സ്ഫിയ, സ്ൗദാ എെിരരാണ് 
ആദയനത്ത ശ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളരർ. സ്ൽമയുിം മറ്റു ഭാരയമാരുിം ആണ് രണ്ടാമനത്ത 
ശ്രൂപ്പ്കാർ. എല്ലാ മുസ്്ലിിംകൾക്കുിം അറിയാമായിരുെു മുഹമ്മദിെ് 
ഏറ്റരുമിഷ്ടിം ആയിഷ്യാട് ആനണെ്. ആനരങ്കിലുിം മുഹമ്മദിെ് സ്മ്മാെിം 
നകാടുക്കാൻ ആശ്രഹിക്കുെുനണ്ടങ്കിൽ, മുഹമ്മദ ്ആയിഷയുനട രീട്ടിൽ 
രരുെത ്രനര അരർ കാത്തിരിക്കുിം. സ്ൽമയുനട ശ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ഭാരയമാർ ഈ 
രിഷയിം  ർച്ച ന യ്യുകയുിം അരരുനട രിഷമിം മുഹമ്മദിനെ അറിയിക്കാൻ 
തീരുമാെിക്കുകയുിം ന യ്തു. സ്ൽമ മുഹമ്മദി്ൊട,് െൈി ഏത് ഭാരയയുനട 
രീട്ടിൽ ഇരിക്കുെു്രാ അരിനട സ്മ്മാെിം നകാണ്ടുരരാൻ മുസ്ീങ്ങ്ളാട് 
പറയാൻ മുഹമ്മദി്ൊട് ആരരയനപ്പട്ടു. എൊൽ മുഹമ്മദ് അതിെ് മറുപടി 
ഒെുിം പറഞ്ഞില്ല. അരൾ രീണ്ടുിം രീണ്ടുിം പല ദിരസ്രുിം ഇ്തകാരയിം ് ാദിച്ചു 
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എങ്കിലുിം മുഹമ്മദ് മറുപടി ഒെുിം പറഞ്ഞില്ല. അരസ്ാെിം രലയിം നകാണ്്ട 
മുഹമ്മദ ്മറുപടി പറഞ്ഞു, "ദദരീക അെുഭൂതി ആയിഷയുനട രസ്്ശ്തങ്ങളിൽ 
െിെ് മാശ്ത്മ എെിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ." പിെീട് സ്ൽമയുിം കൂട്ടരുിം 
മുഹമ്മദിനെ മകളായ ഫാത്തിമനയ നകാണ്്ട ഇ്തകാരയിം മുഹമ്മദി്ൊട ്
ആരരയനപ്പട്ടു. ഫാത്തിമ മുഹമ്മദി്ൊട ്പറഞ്ഞു, "െിനെ ഭാരയമാർ 
ആയിഷയ്ക്ക് നകാടുക്കുെത ്്പാനല തുലയപരിരണെ മറ്റു ഭാരയമാർക്കുിം 
നകാടുക്കണിം എെ ്ആരരയനപ്പടുെു." അതിെ് മുഹമ്മദ് നകാടുത്ത മറുപടി, 
"എനെ പുശ്തി ഞാൻ സ്്്െഹിക്കുെരനള െീ സ്്്െഹിക്കുെില്ല" എൊണ്. 
ഫാത്തിമ തിരിനക ന െ ്ഈ സ്ാഹ രയിം മറ്റുള്ളരനര അറിയിച്ചു. പിെീട് 
അരർ (ഭാരയമാർ) ദസ്െൈിനെ മുഹമ്മദിനെ അടുക്കൽ അയച്ചു. അരൾ 
മുഹമ്മദി്ൊട ്്മാരമായി സ്ിംസ്ാരിച്ചു. പിെീട് അരൾ ആയിഷ്യാട് 
കയർത്തു. ദസ്െൈിനെ രാ അടുപ്പിക്കുെ രീതിയിൽ തിരിച്ച് ആയിഷയുിം 
കയർത്തു. ഇത് കണ്്ട മുഹമ്മദ ്ആയിഷനയ ്ൊക്കിനക്കാണ്്ട പറഞ്ഞു, "െീ 
തീർച്ചയായുിം അൈൂൈക്കറിനെ മകൾ തനെയാണ.്" 
 

1. മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹു നകാടുത്ത െിയമങ്ങനളാെുിം പാലിച്ചിരുെില്ല 
ഖുർആൻ 4:129 പറയുെു, "െിങ്ങൾ എശ്തതനെ ആശ്രഹിച്ചാലുിം 
ഭാരയമാർക്കിടയിൽ തുലയെീതി പാലിക്കാൻ െിങ്ങൾനക്കാരിക്കലുിം 
സ്ാധിക്കുകയില്ല...." എെിട്ടുിം മുഹമ്മദ് പതിമൂെ ്നകട്ടി. 

2. ഒെിൽ കൂടുതൽ ഭാരയമാരുള്ളത ്എന്ത് തല്രദെ പിടിച്ച കാരയിം 
ആനണെുള്ളതിനെ ജീരിച്ചിരുെ ഉദാഹരണമാണ ്മുഹമ്മദിനെ കഥ.  

3. രണ്്ട ദസ്െയങ്ങനള ്പാനല മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാർ രണ്്ട ശ്രൂപ്പുകളായി 
തിരിഞ്ഞത് ഇരിനട രയക്തമായി കാണിക്കുെുണ്ട്. 

4. ഭാരയമാരുനട കാരയിം ഇങ്ങനെയാനണങ്കിൽ ഇെി അരരുനട കുട്ടികളുനട 
കാരയ്മാ? അരരുിം ഇതു്പാനല ശ്രൂപ്പുകളായി പരസ്്പരിം നരറുക്കുിം.  

5. ഈ ഭാരയമാർ ഭയങ്കര രലിയ കാരയനമാെുമല്ല മുഹമ്മദി്ൊട് ് ാദിച്ചത്. 
്രനറാരു സ്്ശ്തീ മുഹമ്മദിനെ മുൻപിൽ അരളുനട ഭർത്താരിനെ കുറിച്ച ്
ഇ്ത പരാതിയുമായി രെിരുനെങ്കിൽ മുഹമ്മദ ്തീർച്ചയായുിം അരളുനട 
ഭർത്താരി്ൊട് ഭാരയമാ്രാട ്തുലയെീതി പാലിക്കാൻ തനെ 
പറയുമായിരുെു. കാരണിം ഖുർആൻ പറയുെത ്അങ്ങനെയാണ്ല്ലാ. 
എൊൽ മുഹമ്മദിെ് അനതാെുിം ൈാധകമല്ല. 

6. ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ 
ഭാരയമാർ പൂച്ചനയ്പ്പാനല അരെ്  ുറ്റുിം കറങ്ങിയത് എൊണ.് 
ആയിഷയുനട ്പര ്പറഞ്ഞ് എനെ രിഷമിപ്പിക്കരുത് എെ ്മുഹമ്മദ ്
പറഞ്ഞ ഉടൻ സ്ൽമ ്പടിച്ച ്ഒരു പൂച്ചനയ ്പാനല മുഹമ്മദിനെ 
്രദെിപ്പിച്ചതിെ് അല്ലാഹുരി്ൊട് മാപ്പ ്് ാദിച്ചു. 

7. മുഹമ്മദിനെ ഭാരയമാർ അരനെ മെസ്സ ്മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു 
നകാ്ണ്ടയിരുെു. ഇതിൽ െിെ് എശ്തമാശ്തിം ്ദഷയത്തിലാണ് അരർ 
എെ് മെസ്സിലാക്കാരുെതാണ.് കാരണിം എല്ലാ പണരുിം സ്മ്മാെങ്ങളുിം 
്പാകുെത ്ആയിഷയുനട രീട്ടി്ലക്ക് മാശ്തമാണ്. അത് അെയായമാണ്. 

8. സ്മ്മാെിം നകാടുക്കുെ മുസ്്ലിിംകളുിം ഇത് മെപ്പൂർരമാണ് ന യ്യുെത്. 
കാരണിം അരർക്കറിയാിം മ്റ്റനതങ്കിലുിം ഭാരയമാരുനട രീട്ടിൽ രച്ച ്
സ്മ്മാെിം നകാടുക്കുകയാനണങ്കിൽ, ആ നകാടുത്തരർ ആയിഷയുനട 
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്കാപത്തിെ് പാശ്തമാകുിം എെ.് ആയിഷയുനട കയ്യിലാണ് അരിടനത്ത 
പൂർണ െിയശ്ന്തണരുിം എെ ്അരർക്കറിയാിം. അതുനകാണ്്ട, അരർ 
െൽകുെ സ്മ്മാെത്തിെുള്ള പൂർണ്ണ ശ്പതിഫലിം ലഭിക്കുെതിെ് 
്രണ്ടിയാണ് അരർ ആയിഷനയ ശ്പീതിനപ്പടുത്താൻ ്ൊക്കുെത.്  

9. ഇതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദിെ് ഏറ്റരുിം ശ്പിയനപ്പട്ട ഭാരയ ആയിഷ ആയിരുെു. 
കാരണിം അരൾ ആണ് അരനെ ഭാരയമാരിൽ രച്ച് ഏറ്റരുിം ഇളയത്. 
(കാരണിം മുഹമ്മദ്, അരൾക്ക് 6 രയസ്സുള്ള്പ്പാഴാണ ്അരനള രിരാഹിം 
ന യ്യുെത)്.  അത് അെനത്ത എല്ലാ മുസ്ല്ിിംകൾക്കുിം 
അറിയാമായിരുെു കാരയമാണ.് അത് രീടിെുള്ളിൽ മാശ്തമല്ല രീടിനെ 
 ുരരുകൾക്ക ്നരളിയിലുിം എല്ലാരർക്കുിം അത് അറിയാമായിരുെു.  

10. എല്ലാ മുസ്്ലിിംകളുിം ആയിഷയുനട രീട്ടിൽ മാശ്തിം സ്മ്മാെിം അയക്കണിം 
എങ്കിൽ മുഹമ്മദ ്തനെ മറ്റു ഭാരയമാനരാട ്എശ്ത 
അെയായമായിട്ടായിരിക്കുിം നപരുമാറിയിരുെത്. അത് മറ്റു മുസ്്
ലിിംകൾക്കുിം ആ കാരയങ്ങൾ അറിയാമായിരുെിരിക്കണിം.  

11. എന്തുനകാണ്ടായിരിക്കുിം മറ്റു ഭാരയമാർ സ്ൽമനയ രിട്ട,് െയായമായ 
രീതിയിലുള്ള പരിരണെ ആരരയനപ്പട്ട്പ്പാൾ ആദയനമാെുിം അരൾക്ക് 
മറുപടി്പാലുിം നകാടുക്കാതിരുെത്? ഒരു ഉത്തരിം ്പാലുിം അരൾ 
അർഹിക്കുെില്ല?  

12. മുഹമ്മദ ്ആയിഷയുിം ഹഫ്സ്യുിം രഴക്ക ്കൂടുെത ്
്ൊക്കിനക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. അരിനടയുിം മുഹമ്മദ ്
ആയിഷയുനട ദസ്ഡ് ആണ ്പിടിച്ചത്. ഹഫ്സ്യുനട രായടപ്പിക്കാൻ 
മാശ്തിം രലിയ ൊരുള്ളരളായിരുെു ആയിഷ എെുിം ഇരിനട 
രയക്തമാണ്.  

13. രഴക്ക ്എല്ലാിം കഴിഞ്ഞതിെു ്രഷിം ഹഫ്സ്നയ രീണ്ടുിം അപമാെിച്ചു 
നകാണ്്ട മുഹമ്മദ് ആയിഷ ്ൊക്കി പറഞ്ഞത ്"െീ തീർച്ചയായുിം 
അൈൂൈക്കറിനെ മകൾ തനെ" എൊണ.് അതായത് ആയിഷ 
രരിക്കുിം മിടുക്കിയാനണെ്. അൈൂൈക്കറാണ ്മുഹമ്മദിനെ ഏറ്റരുിം 
അടുത്ത സ്ുഹൃത്തുിം, ഇസ്ാിം എെ കമ്പെിയിനല മുഹമ്മദിനെ 
പാർട്ണറുിം. 

14. ഷിയാ മുസ്ീമുകൾ മുഹമ്മദിനെ യഥാർത്ഥ മകളായി അിംരീകരിക്കുെ 
ഫാത്തിമയ്ക്ക് ്പാലുിം ഒെുിം അരിനട ന യ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  
 

ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞത് ആയിഷയുനട രസ്്ശ്തങ്ങൾ ഇട്ടാൽ 
മാശ്ത്മ തെിക്ക് ഖുർആൻ നരളിപാടുകൾ ഉണ്ടാരുകയുള്ളൂ എൊണ്.  
 

 മുസ്ിിംകൾ ഇരിനട "ആയിഷയുനട രസ്്ശ്തങ്ങൾ" എെ ്ഉ്േരിക്കുെത് 
ആയിഷയുനട രീടിനെ ആനണെ ്ആക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. 
ഇെി അരർ അതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അർത്ഥിം 
മുഹമ്മദിെ് ഖദീജയുനട രീട്ടിൽെിെ് നരളിപാടുകൾ ഒെുിം ലഭിച്ചിട്ടില്ല 
എെ്ല്ല?  

 മുസ്ീമുകൾക്ക ്ഒരിക്കലുിം അരരുനട ശ്പരാ കൻ സ്്ശ്തീകളുനട രസ്്ശ്തിം 
ഇട്ടിരിക്കുെത് ഊഹിക്കാൻ ്പാലുിം കഴിയില്ല. അത് അരരുനട പല 
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ഹദീസ്ുകളിലുിം അങ്ങനെ പറയുെുനണ്ടങ്കിൽ ്പാലുിം. ഇെി അരർ 
പറയുെതു്പാനല ആയിഷയുനട രസ്്ശ്തിം എെ ്ഉ്േരിക്കുെത ്
ആയിഷയുനട രീട് ആനണെ ്തനെയിരിക്കനട്ട, അ്പ്പാൾ ഖദീജനയ 
മുഹമ്മദ ്രിരാഹിം ന യ്ത്പ്പാൾ അരളുനട രീട്ടിൽ രച്ച ്കിട്ടിയ 
നരളിപാടുകൾ എല്ലാിം കള്ളമായിരു്ൊ? 
 

സ്ൗദയുിം മുഹമ്മദുിം 
 
സ്ൗദ രയസ്സായ്പ്പാൾ അരൾക്ക് തടി കൂടുകയുിം െടക്കാൻ ശ്പയാസ്ിം 
ആരുകയുിം ന യ്തു. അ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ ്നസ്ക്സ്ിെു്രണ്ടി അരളുനട രീട്ടിൽ 
രരാതായി. തനെനക്കാണ്്ട ഇെി മുഹമ്മദിെ് ശ്പ്യാജെിം ഇല്ലാത്തതുനകാണ്്ട 
അരനള അരൻ രിരാഹ്മാ െിം ന യ്്തക്കുനമെ് അരൾ ഭയെു. 
അരൾക്ക്, അതിെ ്ഒരു പരിഹാരരുിം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അരൾക്ക് 
രയസ്സായി എെുിം, തെിക്ക് കുട്ടികൾ ഒെുമില്ല എെുിം, അരനള ഇെി ്രനറ 
ആരുിം രിരാഹിം ന യ്യില്ല എെുിം, അരൾക്ക് അറിയാമായിരുെു. അരൾ 
ആയിഷ്യാട് സ്ഹായിം ് ാദിച്ചു. ആയിഷയുനട അധികാരിം 
അരൾക്കറിയാമായിരുെു. ആയിഷ, അതിനൊരു ്പാിംരഴി അരൾക്ക് 
പറഞ്ഞു നകാടുത്തു. We can find the reference concerning what ‘Aisha said in 

many locations. Here is one of them in Suanan Abu Dawood, Book of Nikah (sexual 

intercourse—which Muslims translate as marriage), p. 243, Hadith 2135: 

 

Reported from ‘Aisha: “The prophet used to go and visit all of us each in her day and 

he had sexual intercourse with each woman in her day only!” (Look how fair he was. 

Remember that the one talking is 'Aisha. There's no way she will complain.) 

 

ആയിഷ പറഞ്ഞു: "ശ്പരാ കൻ അരനെ ഭാരയമാർക്ക് അെുരദിച്ച 
നകാടുത്തിരിക്കുെ ദിരസ്ങ്ങളിൽ അരനര സ്രർരിക്കാറുണ്ടായിരുെു. ആ 
ദിരസ്ങ്ങളിൽ മാശ്ത്മ അരരുമായി ശ്പരാ കൻ നസ്ക്സ് ്ന യ്യാറുള്ളൂ." 
(ഇരിനട എന്ത് െീതിമാൊണ് മുഹമ്മദ് എെ ്്ൊക്കൂ. ഇരിനട ഓർ്ക്കണ്ട ഒരു 
കാരയിം ഇരിനട സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്ആയിഷയാണ് അരൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറ്റിം 
പറ്യണ്ട ആരരയമില്ല.) 
 
SUNAN OF ABU DAWOOD 
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When Sauda aged and she felt or feared that the prophet might divorce her, she 

said, “Oh apostle of Allah, I give my day to'Aisha.” So the prophet accepted what 

Sauda said, and in this event Allah sent 

 

Qur’an 4:128: 

If a wife fears lack of sexual attraction or abandonment on her husband’s part, there 

is no chide or reproach on them if they arrange a reconciliation settlement between 

themselves; and such settlement is best; even though men’s souls are changed by 

greed. But if you do good and seek protection by obeying Allah, God is all 

knowledgeable with all that ye do. 

 

സ്ൗദക്ക ്ശ്പായമായ്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ അരളുമായുള്ള ൈന്ധിം ്രർനപടുത്തുിം 
എെ് ഭയെത ്നകാണ്്ട അരൾ പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ ക, എെിക്ക് 
െൽകിയ ദിരസ്ിം െീ ആയിഷയുനട രീട്ടിൽ നപായ്നക്കാള്ളുക." സ്ൗദ 
പറഞ്ഞത ്ശ്പരാ കൻ അിംരീകരിച്ചു. ആ സ്മയിം അല്ലാഹു ഖുർആൻ 
ആയത്ത് ഇറക്കി നകാടുത്തു:  
 
ഖുർആൻ 4:128: 
ഒരു സ്്ശ്തീ തനെ ഭർത്താരിൽ െിെ് പിണക്ക്മാ അരരണെ്യാ 
ഭയനപ്പടുെുനരങ്കിൽ അരർ പരസ്പ്രിം രല്ല ഒത്തുതീര്പ്പുിം ഉണ്ടാക്കുെതിൽ 
അരര്ക്ക ്കുറ്റമില്ല. ഒത്തുതീര്പ്പിൽ എത്തുെതാണ ്കൂടുതൽ െല്ലത്. പിരുക്ക ്
മെസ്സുകളിൽ െിെ് രിട്ട് മാറാത്തതാകുെു. െിങ്ങൾ െല്ല െിലയിൽ 
രരത്്തിക്കുകയുിം, സ്ൂേ്മത പാലിക്കുകയുമാനണങ്കിൽ തീര്ച്ചയായുിം 
അല്ലാഹു െിങ്ങൾ ന യ്തു നകാണ്ടിരിക്കുെനതല്ലാിം സ്ൂേ്മമായി 
അറിയുെരൊകുെു. 
 
"Nshoze" എെ് അ്ത രാക്ക് തനെയാണ ്ഖുർആൻ 4:34ൽ 
ഉപ്യാരിക്കുെത് എെതാണ ്ഇരിടനത്ത തമാര. ഇത് ഭാരയനയ തല്ലാൻ 
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു കാരണമാണ്. ഇെി അത് പുരുഷൊണ ്
ന യ്യുെനതങ്കിനലാ, ഭാരയ അത് അരനെ സ്്ന്താഷിപ്പിക്കാൻ ്രണ്ടി 
സ്മ്മതിച്ചു നകാടുക്കണിം. 
 
Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, 1986 printing, Publisher Al-Raian, p. 223: 

                            
“Sauda she said: I was afraid that the prophet might divorce her, because she was 

aged, so she said to him, ‘Do not divorce me and keep me as one of your wives and 
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I give my day to 'Aisha as return!’ So the verse, Qur’an 4:128 revealed,” The hadith 

was narrated to by Jarer from Hisham, and Abu-Dawood, and it’s explained in Sahih 

Muslim. 

 

മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്, സ്ൗദ രയസ്സ് ആയതിൊൽ മുഹമ്മദ് 
അരനള രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുനമെ് അരർ ഭയെു. അരളുമായിയുള്ള 
ൈന്ധിം ്രർനപടുത്താതിരിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി അരൾക്ക് അെുരദിച്ചു 
നകാടുത്തിരുെു ദിരസ്ങ്ങളിൽ ആയിഷയുനട രീട്ടിൽ നപായ്നക്കാള്ളാൻ 
മുഹമ്മദി്ൊട ്സ്ൗദ പറഞ്ഞു. അ്പ്പാഴാണ ്ഖുർആൻ 4:128 
ഇറക്കിനകാടുത്തത്. The hadith was narrated to by Jarer from Hisham, and Abu-

Dawood, and it’s explained in Sahih Muslim. 

 

 
Tafsir Ibn Kathir Beirut, Published in 2002, Vol. 2, p. 428: 

Reported from Ibn 'Abass: “Sauda aged and she was afraid that the prophet might 

divorce her and she lose her position as a wife, and she knew how much the prophet 

loved ‘Aisha and he favor, she is special to him, so she gave her day to her (‘Aisha) 

and the prophet accepted” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് സ്ൗദ രയസ്സായ്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ അരനള 
രിരാഹ്മാ െിം െടത്തുനമെുിം, ഭാരയ എെ അരളുനട സ്ഥാെിം 
െഷ്ടനപ്പടുനമെുിം ്പടിച്ചു. അരൾക്ക്, ശ്പരാ കെ ്ആയിഷ്യാടുള്ള ശ്പ്തയക 
ഇഷ്ടിം അറിയാമായിരുെതുനകാണ്്ട, തെിക്ക് അെുരദിച്ചു നകാടുത്ത ദിരസ്ിം 
ആയിഷയുനട അടുത്ത ്നപായ്നക്കാള്ളാൻ ശ്പരാ ക്ൊട് അരൾ പറഞ്ഞു. 
ശ്പരാ കൻ അത ്അിംരീകരിക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 
Fakhr Ad-Din Al Razi, Al Tafsir Al Kaber (the big interpretation) on Qur’an 4:128: 

 

The Prophet wanted to divorce Sauda bint Zam’a, but she offerd him to keep her on 

the condition that she would give up her day to 'Aisha, and he allowed that and he 

did not divorce her (Sauda). 

 

ശ്പരാ കെ,് 'സ്ൗദ ൈിൻത് സ്മ' ആയുള്ള ൈന്ധിം ്രർനപടുത്തണിം 
എെുണ്ടായിരുെു. അരനളാരു െിൈന്ധെയുനട ്മൽ ഒരു രാര്ദാെിം െൽകി. 
'സ്ൗദക്ക ്അെുരദിച്ചു നകാടുത്ത ദിരസ്ിം ആയിഷയ്ക്ക് െൽകാിം, പകരിം 
അരളുമായുള്ള ൈന്ധിം ്രർനപ്പടുത്തരുത്' എൊയിരുെു ആ െിൈന്ധെ. 
 
The same story can be found in the Book of Mishkat Al Masabih, Vol. 2/966, No. 

3237 Sahih Al-Bukhari, Vol. 3, Book 48, Hadith 853: 
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...Sauda bint Zam'a gave her day and night (her sexual rights as wife) to ‘Aisha, the 

wife of the Prophet trying to be satisfied and please Allah's Apostle. 

 
.... സ്ൗദ ൈിൻത് സ്മ അരരുനട രാശ്തിയുിം പകലുിം (അരളുമായി മുഹമ്മദിെ് 
ൈന്ധനപ്പടാെുള്ള ദിരസ്ങ്ങൾ) ആയിഷയ്ക്ക് െൽകി. അതുരഴി അരൾ 
അല്ലാഹുരിനെ ദൂതനെ സ്്ന്താഷിപ്പിച്ചു. 
 
The Arabic hadith has a different number; 2454: 

 

 
 

എന്തിൊണ് മുഹമ്മദ് ഈ പാരിം പിടിച്ച സ്്ശ്തീനയ ഉ്പേിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുിം 
അരളുമായി കിടക്ക പങ്കിടാൻ രിസ്മ്മതിച്ചതുിം? We may learn in Sahih Al-

Bukhari, Vol. 2, Book 26, Hadith 740: 

 

Narrated ‘Aisha: “Sauda asked the Prophet to allow her to leave earlier at the night 

of Jam', and she Sauda was a fat and very slow woman. The Prophet granted her to 

leave.” 

ആയിഷ പറയുെു: "ജുമ ഉള്ള രാശ്തിയിൽ സ്ൗദ ശ്പരാ ക്ൊട ്്െരനത്ത 
്പാകുരാൻ അെുരാദിം ് ാദിച്ചു. സ്ൗദ തടിച്ച, രളനര പതുനക്ക 
സ്ഞ്ചരിക്കുെ ഒരു സ്്ശ്തീയായിരുെു. ശ്പരാ കൻ അരൾക്ക് ്പാകാൻ 
അെുരാദിം നകാടുത്തു." 
 

1. ഈ കഥയ്ക്ക ്ഇതിലുിം കൂടുതൽ നതളിരുകൾ എെിക്ക് കാണിക്കാൻ 
സ്ാധിക്കുിം. മുഹമ്മദ് തനെ ഭാരയമാരുനട ഇടയിൽ െീതി പുലർത്തുെില്ല 
എെ് നതളിയിക്കാൻ ഇതുതനെ ധാരാളമാണ.് 

2. ഇസ്ാമിനെ മാതൃകാപുരുഷെ ്തനെ തനെ ഭാരയമാരുനട ഇടയിൽ 
െീതിപുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ, സ്ാധാരണ മുസ്ീമുകൾക്ക ്അത് 
എങ്ങനെ ന യ്യാൻ കഴിയുിം?  

3. ഈ മാതൃകാപുരുഷൻ ഒരു സ്വാർത്ഥൊണ്. മുഹമ്മദ് അരനള 
രർഷങ്ങ്ളാളിം ഉപ്യാരിക്കുകയുിം, അരസ്ാെിം അരൾക്ക് രയസ്സായി 
തടി നരച്ച്പ്പാൾ  രറു ്പാനല അരനള കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് 
ന യ്തത.് 

4. അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ കാമത്തിെെുസ്രിച്ച് ഉ ിതമായ അദ്ധയായങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കുകയുിം, ആരരയമുള്ള്പ്പാൾ എല്ലാിം അരനയ ദിരയ കൽപ്പെകൾ 
ആക്കി ഇറക്കുകയുിം ന യ്തു. 
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5. മുസ്ിമുകൾ എ്പ്പാഴുിം പറയാറുള്ളത് ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷൻ എ്പ്പാഴുിം 
അരനെ ഭാരയമാ്രാട ്െീതി പുലർത്തണിം എൊണ.് എൊൽ ഇരിനട 
ഒരു കുറ്റരുിം ന യ്യാത്ത, ശ്പായമായി സ്ൗരരയിം െഷ്ടനപ്പട്ടു എെതിനെ 
്പരിൽ, ഒരു സ്്ശ്തീനയ രിരാഹ്മാ െിം ന യ്യുിം എെ ്പറഞ്ഞു 
ഭീഷണിനപ്പടുത്തുകയാണ.് ഇത് െയായമാ്ണാ? 

6. എന്തുനകാണ്്ട അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ് ാദിച്ചില്ല, "ഒരു സ്്ശ്തീനയ അരളുനട 
ന റുപ്പത്തിൽ െൊയി ഉപ്യാരിച്ചിട്ട്, രയസ്സായ്പ്പാൾ അരനള 
ഇങ്ങനെ അപമാെിക്കാൻ െിെക്ക് ൊണമി്ല്ല" എെ്? 

7. മുസ്ിിംകളാനരങ്കിലുിം, മുഹമ്മദ ്ഈ ന യ്തത ്അരരുനട അമ്മ്യാ്ടാ, 
നപങ്ങനളാ്ടാ, മകനളാ്ടാ ആനണങ്കിൽ െിങ്ങൾ ഇത് അിംരീകരിച്ചു 
നകാടുക്കു്മാ? 

8. ആയിഷ എന്ത് ദുഷ്ടയാണ.് ഈ അരസ്രനത്ത മുഹമ്മദിനെ 
െിയശ്ന്തിക്കാൻ കൂടുതൽ ്െരിം കയ്യിൽ കിട്ടുിം എെ ്കരുതി അരൾ 
അത് മുതനലടുത്തു. 

9. ഖുർആെിനല ഈ രാകയത്തിൽ പറയുെതിൽ െിെ് മെസ്സിലാകുെത,് 
അല്ലാഹുരിെ് ഈ സ്്ശ്തീകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കരാറുകൾ 
ന യ്യുെത ്നകാണ്്ട ശ്പര്െനമാെുമില്ല. ഇത് എല്ലാ മുസ്ിിംകൾക്കുിം 
ൈാധകിം ആ്ണാ അ്താ മുഹമ്മദിെ് മാശ്ത്മാ? സ്തയിം ഇതാണ് ഇത ്
മുഹമ്മദിെ് മാശ്തിം ഉള്ളതാണ്. ഇത് രരിക്കുിം ഒരു കരാർ ആ്ണാ? 
അനത, ഒരു പാരനപ്പട്ട രയസ്സായ സ്്ശ്തീയുനട ആഹാരത്തിെുിം 
അഭയത്തിെുിം ്രണ്ടിയുള്ള രതി്കട?് 
 

Noshoze എെ രാക്ക ്
Noshoze എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം കിടക്കയിൽ രച്ച് പങ്കാളി്യാടുള്ള 
അെിഷ്ടിം, അനല്ലങ്കിൽ അര്ളാനടാ അര്ൊനടാ ഉള്ള ഇഷ്ട്ക്കട്. ഭർത്താര് 
ഭാരയ്യാട ്കൂനട കിടക്കാൻ പറയു്മ്പാൾ കാണിക്കുെ അെുസ്രണ്ക്കടിെുിം 
ഈ രാക്ക് ഉപ്യാരിക്കാറുണ്ട്. 
 
The strange thing is this same word is in verse 4:34. 

 
രിേയുനട ്പരിൽ ഭാരയനയ അടിക്കുരാൻ ഭർത്താരിെുള്ള ഒരു 
അരകാരമാണ ്Noshoze എെുിം പറയാറുണ്ട.് ഈ രിേകുള്ള കാരണിം 
അരൾ അരളുനട ഭർത്താരിനെ കൂനട കിടക്കാൻ രിസ്മ്മതിച്ചത് നകാ്ണ്ടാ, 
അെുസ്രണ്ക്കട് കാട്ടിയത ്നകാ്ണ്ടാ ഒനക്ക ആരാിം. ഇെി Noshoze 
ന യ്യുെത ്പുരുഷൊനണങ്കിൽ, അതായത ്പുരുഷെ ്തനെ ഭാരയയുനട കൂനട 
കിടക്കുരാൻ ആശ്രഹമില്ല എങ്കിൽ, തിരിച്ച് സ്്ശ്തീക്ക ്പുരുഷനെ Noshoze നെ 
്പരിൽ രിേിക്കാെുള്ള അധികാരമില്ല. ഒ്ര രാക്ക് പറഞ്ഞാലുിം ഒ്ര 
ശ്പരർത്തി ന യ്താലുിം ആണിെുിം നപണ്ണിെുിം രണ്്ട െീതിയാണ് ഇസ്ാമിൽ.  
 

1. പുരുഷൻ സ്്ശ്തീ്യാട ്Noshoze ന യ്താൽ = പുരുഷന്മാനരല്ലാിം െല്ലതുിം, 
അരർ ന യ്യുെനതല്ലാിം അല്ലാഹുരിെ് ഇഷ്ടമുള്ളതുമാണ്. 
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അതുമാശ്തമല്ല അരർ ന യ്യുെനതല്ലാിം െയായീകരിക്കാൻ, അല്ലാഹു 
ഓ്രാ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഇറക്കി നകാടുക്കുകയുിം ന യ്യുിം. 

2. ഇെി സ്്ശ്തീ പുരുഷ്ൊട് Noshoze ന യ്താൽ = അടി, മുറിയിൽ 
പൂട്ടിയിട്ടൽ, അപമാെിക്കൽ ഇനതാനക്കയാണ ്ഉത്തരിം. 
 

ഒ്ര കാരയിം ന യ്യുെതിെ,് സ്്ശ്തീക്കുിം പുരുഷെുിം അല്ലാഹു രണ്ടു െീതിയാണ് 
നകാടുക്കുെത.് ന യ്യുെത് പുരുഷൊനണങ്കിൽ അത് െല്ലതുിം, അല്ലാഹുരിനെ 
അെുശ്രഹരുിം ഉണ്ടാകുിം. അ്തസ്മയിം ഒരു സ്്ശ്തീയാണ് അത് 
ന യ്യുെനതങ്കിൽ അതിെു രിേയുിം പരിഹാസ്രുിം ആയിരിക്കുിം ലഭിക്കുെത.് 
  
ഖുർആൻ 4:34 നല ഏറ്റരുിം ശ്പധാെ ്പായിെ  ്
  
Qur'an 4:34: 

Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one 

more (strength) than the other, and because they support them from their means. 

Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) 

absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye 

fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their 

beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against 

them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all). 

 

ഖുർആൻ 4:34: 
പുരുഷന്മാർ സ്്ശ്തീകളുനട ൊഥന്മാരാണ്. അല്ലാഹു മെുഷയരിനലാരു 
രിഭാരത്തിെ് മറ്റുള്ളരനരക്കാൾ കഴിരു നകാടുത്തതിൊലുിം പുരുഷന്മാർ 
അരരുനട ധെിം ന ലരഴിക്കുെതിൊലുമാണിത.് അതിൊൽ സ്ച്ചരിതരായ 
സ്്ശ്തീകൾ അെുസ്രണരീലമുള്ളരരാണ്. പുരുഷന്മാരുനട അഭാരത്തിൽ 
അല്ലാഹു സ്ിംരേിക്കാൊരരയനപ്പട്ടനതല്ലാിം കാത്തുസ്ൂേിക്കുെരരുമാണ.് 
എൊൽ ഏനതങ്കിലുിം സ്്ശ്തീ അെുസ്രണ്ക്കട് കാണിക്കുനമെ ്
െിങ്ങളാരങ്കിക്കുെുനരങ്കിൽ അരനര രുണ്ദാഷിക്കുക. കിടപ്പറകളിൽ 
അരരുമായി അകെുെിലക്്കുക. അടിക്കുകയുിം ന യ്യുക. അങ്ങനെ 
അരർ െിങ്ങനള അെുസ്രിക്കുെുനരങ്കിൽ പിനെ െിങ്ങൾ അരര്നക്കതിരായ 
െടപടികനളാെുനമടുക്കരുത.് അതയുെതെുിം മഹാെുമാണ് അല്ലാഹു; തീര്ച്ച. 
 
ഈ രാകയത്തിനല "Ohjroin" എെ രാക്ക ്മുസ്ിമുകൾ ശ്ടാൻസ്ി്ലറ്റ് ന യ്തത് 
ഇങ്ങനെയാണ്.  

 
"അരൾക്ക് രിേയായി അരനള കട്ടിലിൽ ഉ്പേിക്കുക (കിടപ്പറയിൽ െിെ് 
അകെു െിൽക്കുക)". എൊൽ െമ്മൾ "noshoze" എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം 
ആയി കണ്ടത് പങ്കാളിയുനട കാട്ടിലു്പേിച്ച ്പാരുക എൊണ്. ഇരിനട 
മുസ്ിങ്ങൾ സ്തയമല്ല പറയുെത ്എെ ്രയക്തമാണ്. കാരണിം ഒരു സ്്ശ്തീ െിനെ 
കട്ടിൽ ഉ്പേിച്ച് ്പായാൽ അത് െിനെ ശ്പര്െമാണ്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ 
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എങ്ങനെയാണ് െിെക്ക് അരനള കിടപ്പറയിൽ ഉ്പേിക്കാെുിം, അരനള കൂനട 
കിടക്കാൻ െിർൈന്ധിക്കാ്ൊിം കഴിയുെത?് 
 
സ്തയിം എനന്തൊൽ ഈ രാക്ക് ഉ്േരിക്കുെത ്അരനള രീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി, 
അരനള നകട്ടിയിട്ട്, പുരുഷനെ െിരസ്ിച്ചതിെ് രിേയായി അരനള ്റപ്പ ്
ന യ്യുക എൊണ്. ഞാൻ ഇസ്ാമിക പുസ്്തകങ്ങളിൽ െിെ് തനെ ഇതിെുള്ള 
നതളിരു െൽകാിം. 
 
മുഹമ്മദ ്െിർമ്മിച്ച െിയമങ്ങളിൽ ഒെ ്പറയുെത,് സ്്ശ്തീകൾക്ക ്തല്ലു 
നകാടു്ക്കണ്ട ആരരയിം രൊൽ പുരുഷെ ്അത് ന യ്യാിം എൊണ്. ്രനറ 
ആർക്കുിം ഭർത്താരിനെ ഈ ശ്പരർത്തിനയ ് ാദയിം ന യ്യാെുള്ള അധികാരിം 
ഇല്ല. താനഴ പറയുെ ഹദീസ്ിൽ െിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാരുെതാണ.് 
 
Sunan Abu Dawood, Book 11, Hadith 2142:  

Narrated mar Ibn Al Khatab: The Prophet said: “No man should be asked or to be 

questioned as how and why he beat his wife.”   

 

ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ഭാരയനയ തല്ലിയത ്എങ്ങനെനയ്ൊ എന്തിനെ്ൊ 
ഒരാളുിം ് ാദയിം ന യ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല." 
 
Sunan Abu Dawood, Book 12, Number 2220: 

 
'Habibah bent (daughter) of Sahel she was the wife of Thabet, so he did beat her 

until he broke some of her parts! So she came to the Prophet asking for justice, so 

the Prophet did call asking for him, when he came the Prophet said to him, “Take 

some of her money and leave her.” Thabet said, “Is that alright?! I gave her two 

gardens as her dowry.” The Prophet said, “Take them back and leave her.” 

 

മുകളിൽ പറയുെ കഥയെുസ്രിച്ച്, തഹൈത്ത ്(Thabet) അരനെ ഭാരയനയ 
ശ്കൂരമായി അടിച്ചു. അതുനകാണ്്ട അരൾ െീതിക്കു്രണ്ടി ശ്പരാ കനെ 
അടുത്തുരെു. ശ്പരാ കൻ അരളുനട ഭർത്താരിനെ (തഹൈത്ത്) രിളിപ്പിച്ചു. 
അരൻ രെ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് അര്ൊട് പറഞ്ഞു, "അരളിൽ െിെ് കുറച്ച ്
പണിം രാങ്ങിയതിെു ്രഷിം അരനള ഒഴിപ്പിച്ചു രിടൂ." അ്പ്പാൾ തഹൈത്ത് 
് ാദിച്ചു, "അത് രരിയാ്ണാ, ഞാൻ അരൾക്ക് മഹറായി (സ്്ശ്തീധെിം ്പാനല 
മുസ്ിിം പുരുഷന്മാർ രിരാഹത്തിെ് മുമ്പ ്സ്്ശ്തീക്ക് നകാടുക്കുെ പണ്മാ 
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രസ്്തുക്ക്ളാ) രണ്ടു പൂ്ന്താട്ടിം കൂടി െൽകിയിരുെു." ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു 
"അതുിം കൂടി തിരിച്ച ്രാങ്ങിയതിെു ്രഷിം അരനള ഒഴിപ്പിച്ചു രിടു."  
 
ഭാരയനയ തല്ലുെതിനെക്കുറിച്ച ്അരസ്ാെനത്ത ്പായിെ  ്

 അടിനകാണ്്ട എല്ല് നപാട്ടിയ ഒരു സ്്ശ്തീയുനട കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുെ 
(അരൾക്ക് രിരാഹത്തിെ് കിട്ടിയ ധെിം) സ്മ്പാദയിം കൂടി മുഹമ്മദ ്ഈ 
അടി നകാടുത്ത ഭർത്താരിെ് തിരിച്ച ്നകാടുപ്പിച്ചു. 

 ആ പുരുഷനെ രിരാഹിം ന യ്തതിെ ്ആ സ്്ശ്തീനയ രിേിക്കുകയാണ ്
എെ്ല്ല ഇതിെർത്ഥിം. അരളുനട രിരാഹൈന്ധരുിം െരിച്ചു, എല്ലുിം 
നപാട്ടി, പണരുിം ്പായി, രീടുിം ്പായി അരൾക്ക് എല്ലാിം െഷ്ടനപ്പട്ടു.  

 ഇശ്തയുിം ശ്കൂരമായി അരനള അടിച്ച ്ആ പുരുഷനെതിനര ഒരു 
രാക്കു്പാലുിം മുഹമ്മദ് മിണ്ടിയില്ല. അത് എന്തിൊണ് ന യ്തത്, എെു 
്പാലുിം അര്ൊടു ് ാദിച്ചില്ല.  

 ഇതിെർത്ഥിം ഇസ്ാിം അെുസ്രിച്ച് ഒരു സ്്ശ്തീ, അരളുനട ഭർത്താര് 
അടിച്ചു എെ ്പരാതിയുമായി ്കാടതിയിൽ ന ൊൽ അരൾക്ക് ഒെുിം 
െയായരുിം കിട്ടില്ല എെ് മാശ്തമല്ല അരൾ ഉള്ളത് കൂടി െഷ്ടനപ്പടുിം. 
എൊൽ ആ പുരുഷെ് അരൻ ആ സ്്ശ്തീക്ക ്്രണ്ടി ന ലരാക്കിയ 
പണിം മുഴുരെുിം തിരിനക ലഭിക്കുകയുിം അത ്നരച്ച് അരെ് പുതിനയാരു 
സ്്ശ്തീനയ രാങ്ങുകയുിം ന യ്യാിം!  
 

ഇസ്ാമിനല ദലിംരികത 
 
ഇസ്ാമിനല ഏറ്റരുിം രലിയ ദരരുദ്ധയങ്ങളിൽ ഒൊണ് 
ദലിംരികതനയക്കുറിച്ചുള്ള അതിനെ കല്പെകളുിം പഠെങ്ങളുിം. ഒരു സ്ഥലത്ത ്
ഇസ്ാിം മൂലയങ്ങനള കുറിച്ച ്പഠിപ്പിക്കു്മ്പാൾ, മനറ്റാരിടത്ത് ഇസ്ാിം ഒരു തുണ്ട ്
(playboy book) പുസ്്തകമാണ.് 
മുസ്ിിംകൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിട്ടാൻ ്പാകുെ ദലിംരിക സ്ുഖങ്ങനളക്കുറിച്ച ്
പറഞ്ഞ ്മുഹമ്മദ് അരനര നകാതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മിക്കതുിം ഒരിക്കലുിം െടക്കാത്ത 
മായാജാല കഥകൾ ആണ.്  
 
In Tuhfat Al-Habib 'Ala Share'h el Al-Khateb, Book of Nukah (Book of the F-word), p. 

356, Imam Al-Qur’tubi said: 

                                
In summary, the preceding text says that it is lawful to have sex with your family 

members in heaven, except with your mother and daughter. A sexual relationship 

between family members is not considered incest, because it will not result in 

procreation. It is also considered not as bad as having anal sex. Additionally, 

Muhammad was reported to say that Allah will give each man a penis the size of a 

palm tree whose end cannot be seen. 
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മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം ഇതാണ,് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിങ്ങൾക്ക് 
െിങ്ങളുനട അമ്മയുിം നപങ്ങളുിം ഒഴിച്ചുള്ള കുടുിംൈത്തിനല ഏത് 
സ്്ശ്തീകളുമായുിം ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുെതിൽ നതറ്റില്ല. 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, സ്വന്തിം കുടുിംൈത്തിനല സ്്ശ്തീകളുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ 
ഏർനപ്പടുെത ്നതറ്റല്ലാത്തതിെ് കാരണിം അതിനെ ഫലമായി സ്ന്താെങ്ങൾ 
ഉണ്ടാരാത്തത ്നകാണ്ടാണ.് അരിനടരച്ച ്സ്്ശ്തീകളുനട മലദവാരത്തിൽ 
ൈന്ധനപ്പടുെതുിം നതറ്റില്ല എെ് പറയുെുണ്ട.് ഇത് കൂടാനത മുഹമ്മദ് 
പറയുെത ്അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കുിം ഈന്തപ്പെ 
മരത്തിനെ അശ്തയുിം െീളത്തിൽ ഉള്ള ലിിംരങ്ങൾ െൽകുനമൊണ്. അതിനെ 
അറ്റിം കാണാൻ പറ്റാത്ത അശ്തയുിം െീളിം അതിെുണ്ടാരുിം. 
 
ഇെി രീണ്ടുിം രായിക്കു്മ്പാൾ മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്ഒരു പുരുഷെ,് 
ഇസ്ാമിനല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ രച്ച് സ്വന്തിം കുടുിംൈത്തിൽ ഉള്ള അമ്മയുിം നപങ്ങളുിം 
ഒഴിച്ചുള്ള ഏത ്സ്്ശ്തീയുമായുിം ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടാൻ കഴിയുിം. 
ഇതിെർത്ഥിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു മുസ്ിിം പുരുഷെ് അരനെ കസ്ിൻ 
സ്ിസ്റ്റർമാരായുിം, മുത്തശ്ശിമാരുിം, ആൻറിമാരുിം, മരുമകളുമായുനമല്ലാിം നസ്ക്സ് ്
ന യ്യാൻ കഴിയുിം എൊണ.് മുഹമ്മദ് ഈ അധികാരിം രീണ്ടുിം െീട്ടുെുണ്ട.് 
അതുരഴി ഒരു മുസ്ിമിെ് അരൻ ആശ്രഹിക്കുെ ഏതു സ്്ശ്തീകളുമായുിം 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നസ്ക്സ് ്ന യ്യാരുെതാണ.് ഇതുരഴി മുഹമ്മദ ്ഈ 
കാട്ടറൈികളുനട ദലിംരിക ശ്ഭമനത്ത തൃപ്തിനപ്പടുത്തി.  
 
മരുഭൂമിയിൽ താമസ്ിച്ചിരുെ അറൈികൾ ഒരു സ്ാധാരണ ജീരിതമാണ ്
െയിച്ചിരുെത്. അരരുനട ജീരിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുെനതല്ലാിം ധെത്തിനെ 
അടിസ്ഥാെമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുെു. (അത ്മൃരമായുിം, സ്വർണമായുിം, 
നപണ്ണായുിം). ഈ ദലിംരിക സ്മ്മാെങ്ങൾ രാര്ദാെിം െൽകുെത ്രഴി 
മുഹമ്മദ,് അരരുനട സ്വപ്െങ്ങനള സ്ാോത്കരിക്കാൻ ഉള്ള രാതിൽ തുറെു 
നകാടുക്കുകയാണ് ന യ്തത്. അതിനെ ഫലമായി അരൻ, അരരുനട 
മെസ്സിനെ െിയശ്ന്തിക്കുകയുിം, അതുരഴി അരർക്ക് അതിനെ യാഥാർത്ഥയനത്ത 
കുറിച്ച്  ിന്തിക്കാെുള്ള അരസ്രരുിം അരൻ നകാടുത്തില്ല. അരർക്ക് അത് 
 ിന്തിക്കാെുള്ള രിരരരുിം ഇല്ലായിരുെു. 
 
അറ്റിം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഈന്തപ്പെ മരത്തിനെ അശ്തയുിം െീളമുള്ള ഒരു 
ലിിംരിം  
 
അെനത്ത മുസ്ിിം പുരുഷന്മാർക്ക ്എന്തായിരുനൊ ആരരയിം അത് 
നകാടുക്കാനമെ് മുഹമ്മദ ്അരർക്ക് രാര്ദാെിം ന യ്തു. അരർക്കാരരയിം 
രലിയ ദലിംരിക അരയരങ്ങൾ ആയിരുെു. അതുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദ് 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നരച്ച് അരർക്ക് ഈന്തപ്പെയുനട അശ്തയുിം രലിപ്പമുള്ള, അറ്റിം 
കാണാൻ പറ്റാത്ത അശ്തയുിം െീളമുള്ള ലിിംരിം ലഭിക്കുിം എെ ്പറഞ്ഞത്. 
മുഹമ്മദ ്ഉപ്യാരിച്ച രാക്ക ്ഇതാണ ്وحس  ഇതിനെ അർത്ഥിം അറ്റിം കാണാൻ ,ق
കഴിയാത്ത എൊണ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ അള്ളാഹുരിെ് ഈ ലിിംരിം കയറാൻ 
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മാശ്തിം രലിപ്പമുള്ള ്യാെികൾ ഉള്ള സ്്ശ്തീകനളയുിം അരർക്ക് സ്ൃഷട്ിച്ച ്
െൽ്കണ്ടിരരുിം.  
 
ദലിംരിക മൂലയങ്ങൾ 
 
Let us start with some verses showing the morality found in the Qur’an. 

 

Qur'an 23:5-7: 

 
5 And those who guard their private parts (from others)  
6 except from their women or the slaves that they own 
7 and whoever goes beyond these exceptions is against Allah. 

 
ഖുർആൻ 23:5-7: 
5 തങ്ങളുനട രുഹയാരയരങ്ങനള കാത്തുസ്ൂേിക്കുെരരുമനശ്ത അരർ. 
6 തങ്ങളുനട ഭാരയമാരുമാ്യാ, തങ്ങളുനട അധീെത്തിലുള്ള 
അടിമസ്്ശ്തീകളുമാ്യാ ഉള്ള ൈന്ധിം ഒഴിനക. അ്പ്പാൾ 
അരർ ആ്േപാര്ഹരല്ല. 
7 എൊൽ അതിെപ്പുറിം ആനരങ്കിലുിം ആശ്രഹിക്കുെ പേിം അരർ 
തനെയാണ ്അതിശ്കമകാരികൾ. 
 
ഈ രാകയങ്ങളിൽ െിെ് െമുക്ക ്മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത,് മുസ്ിിം 
പുരുഷന്മാർക്ക ്അരരുനട ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾ തൃപ്തിനപ്പടുത്താൻ പല 
രഴികൾ ഉണ്്ട എൊണ്: 
 

1. അരെ് ഒ്ര സ്മയിം ൊല ്സ്്ശ്തീകനള രനര രിരാഹിം കഴിക്കാിം. ഇെി 
രീണ്ടുിം അഞ്ചാമത്ത ്ഒരു നപണ്ണിനെ രിരാഹിം ന യ്യണനമങ്കിൽ, ആ 
ൊനലണ്ണത്തിൽ െിെ് ഒനരണ്ണത്തിനെ രിരാഹ്മാ െിം 
ന യ്തതിെു്രഷിം പുതിയ നപണ്ണിനെ രിരാഹിം ന യ്യാിം. 

2. നസ്ക്സ്ിെു ്രണ്ടി മാശ്തിം കുറച്ചു്െര്ത്തക്ക് ഒരു സ്്ശ്തീനയ രിരാഹിം 
ന യ്യാെുള്ള െിയമിം ഇസ്ാമിൽ ഉണ്്ട. അതിനെ മൂത്ത (Nikaah Mut'a) 
എൊണ ്രിളിക്കുെത.് െിക്കാഹ ്മൂത്ത എെ ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു 
പുരുഷെുിം സ്്ശ്തീയുിം ഒരു െിശ്ചിത കാലിം രനര കിടക്ക പങ്കിടാെുള്ള ഒരു 
കരാറാണ.് ഈ കരാറെുസ്രിച്ചുള്ള പണരുിം ഈ പുരുഷൻ സ്്ശ്തീക്ക് 
െൽകുെു. 

 
//Nikah Mut'ah - ഇത് ഇന്തയയിനല മുസ്്ലിിം ഫാമിലി ്ലാ അെുസ്രിച്ച് 
െിലരിലുള്ള െിയമിം ആണ.് ഇന്തയയിലുിം ഇത് രയാപകമായി ന യ്യാറുണ്്ട. പച്ച 
മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ മതത്തിനെ അിംരീകാര്ത്താടു കൂടിയ രയഭി ാരിം 
എെ് പറയുിം.  
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3. അരെ് എശ്ത അടിമകൾ ഉ്ണ്ടാ അരനരല്ലാരരുമായുിം ഒരു മുസ്ിിം 
പുരുഷെ ്ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടാിം. അരരുനട എണ്ണിം ഒെുിം 
ശ്പര്െമല്ല. അരെ ്്കാടിക്കണക്കിെ് അടിമകൾ ഉനണ്ടങ്കിലുിം അരൻ 
ആണ ്അരരുനട എല്ലാിം യജമാെൻ എങ്കിൽ അരർ എല്ലാരരുമായുിം 
അരെ് കിടക്ക പങ്കുരയ്ക്കാിം. ഇത് അരെ് അെുരദിച്ചു 
നകാടുത്തിരിക്കുെ പരമാരധി ഭാരയമാരുനട എണ്ണത്തിെ് രിപരീതമാണ.് 
 

ഇസ്ാമിൽ "രിരാഹിം" എെ രാക്കിെ് രലിയ അർത്ഥനമാെുമില്ല. 
അരിഹിതങ്ങളുിം രിരാ്ഹതരൈന്ധങ്ങളുിം െയായീകരിക്കുെ ഒരു ഉപകരണിം 
മാശ്തമാണ ്ഇസ്ാമിനെ സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം "രിരാഹിം" എെ രാക്ക്. 
ഇസ്ാമിനല രിരാഹത്തിൽ:  
 

 സ്്ശ്തീകൾ ദലിംരികമായി  ൂഷണിം ന യ്യനപ്പടുെു. 
 ഒരു രിരവസ്്തതയുിം അരർക്ക് െല്കനപ്പടുെില്ല. 
 ഒരു പുരുഷെ ്അരനെ ഭാരയയുമാനയാ ഭാരയമാരുമാനയാ ഉള്ള ൈന്ധിം 
്രർനപടുത്തുക എെ് പറയുെത ്ഇസ്ാമിൽ രളനര എളുപ്പമാണ.് 

 രിരാഹിം നകട്ടുറപ്പില്ലാത്തതാണ.് അത് പുരുഷനെയുിം സ്്ശ്തീയുനടയുിം 
അല്ല പുരുഷനെ മാശ്തിം ഇഷ്ടശ്പകാരമാണ് ഇത് ന യ്യുെത്. 

 െിയമപരമായി ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ െമ്മൾ ഒരു കരാറിനെ കാരയിം 
എടുത്താൽ, ഒരു കരാറിനെ തുടക്കിം മുതൽ ഒടുക്കിം രനര രണ്ടു 
കേികൾക്കുിം ഉള്ള അരകാരങ്ങളുിം അധികാരങ്ങളുിം ഒരു്പാനല 
ആയിരിക്കുിം. അത് രിരാഹത്തിനെ കരാറിൽ ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം. 
എൊൽ മുഹമ്മദിനെയുിം ഖുർആെിനലയുിം െിയമങ്ങൾ പുരുഷെ ്
മാശ്തിം ശ്പ്തയകിം അധികാരങ്ങളുിം അരകാരങ്ങളുിം െൽകുെതാണ്. 
ഇത് പുരുഷെ ്ആ കരാറിനെ (രിരാഹിം) മുഴുരൻ െിയശ്ന്തണരുിം 
അധികാരരുിം െൽകുെു. അത ്സ്്ശ്തീനയ നരറുിം പുരുഷനെ നതാഴിലാളി 
ആകുെു. അരെ് ഇഷ്ടമുള്ള കാലമശ്തയുിം ഉപ്യാരിക്കാെുിം 
അതിെു്രഷിം ഒഴിരാക്കാൻ പറ്റുെ ഒരു നതാഴിലാളി. പുരുഷൻ 
ആശ്രഹിക്കുെ സ്മയത്ത് രിരാഹിം എെ കരാർ റോക്കാെുിം തനെ 
ഭാരയനയ  രിട്ടി പുറത്താക്കാെുിം സ്ാധിക്കുിം. 

 ഇത് നതളിയിക്കുെത്, ഇസ്ാമിൽ രിരാഹിം എെ്െ മുഴുരൻ 
ആരയത്തിനെ ഉ്േരിം പുരുഷനെ സ്്ന്താഷിപ്പിക്കുക എെതാണ്.  
ഇസ്ാമിൽ സ്്ശ്തീ നരറുനമാരു ദലിംരിക രസ്്തുരാണ്. അരൾക്ക് ആ 
കരാറിനല െിൈന്ധെകൾക്കു പുറ്മ ്രനറ ഒരു അധികാരങ്ങളുമില്ല. 
 

മുസ്ീമുകൾ അരകാരനപ്പടുെത,് ്ലാകത്തിനല മനറ്റാരു സ്്ശ്തീകൾക്കുിം 
ഇല്ലാത്ത അരകാരങ്ങളാണ് മുസ്ിിം സ്്ശ്തീകൾക്കുള്ളത് എൊണ.് 
മൃരങ്ങൾക്കുള്ള അരകാരങ്ങനളകാൾ കൂടുതൽ അരകാരങ്ങൾ ഒെുിം മുസ്ിിം 
സ്്ശ്തീകൾക്ക ്ഇല്ല. അതായത് ആഹാരരുിം പാർപ്പിടരുിം. ഇ്ത അരകാരങ്ങൾ 
തനെയാണ ്ഒരു പുരുഷൻ അരനെ രളർത്ത് മൃരത്തിെുിം നകാടുക്കുെത.്  
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അതു്പാനലതനെ ഇസ്ാമിൽ സ്്ശ്തീകൾക്ക് സ്വത്തരകാരിം ഉണ്്ട എെ ്
പറയുിം. എൊൽ അരർ പറയാത്തത് ആ നപൺകുട്ടിക്ക് ഒരു അെിയനൊ 
് ട്ടനൊ ഉനണ്ടങ്കിൽ അരെ് കിട്ടുെതിനെ പകുതി സ്വത്ത് മാശ്ത്മ അരൾക്ക് 
കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇസ്ാമിനല സ്്ശ്തീകളുനട 
അരകാരങ്ങനള കുറിച്ച് പറയുെ മനറ്റാരു അധയായത്തിൽ രിരരിക്കാിം.  
 
ഇത് ശ്കിസ്്തു പഠിപ്പിച്ചതിെ് രിപരീതമാണ.് 
 
Mathew 19:5-6 (KJV): 
5 “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, 

and the two shall become one flesh. 

 
6 So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined 

together, let not man separate.” 

 
മത്തായി 19:5-6: (POC): 
5 ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാരിനെയുിം മാതാരിനെയുിം രിട്ട ്ഭാരയ്യാടു 
് ര്െിരിക്കുിം; അരർ ഇരുരരുിം ഏകരരീരമായിത്തീരുിം എെ ്അരിടുെ് 
അരുളിനച്ചയ്തിട്ടുനണ്ടെുിം െിങ്ങൾ രായിച്ചിട്ടി്ല്ല? 
 
6 തന്മൂലിം, പിെീനടാരിക്കലുിം അരർ രണ്ടല്ല, ഒറ്റ രരീരമായിരിക്കുിം. ആകയാൽ, 
ദദരിം ്യാജിപ്പിച്ചതു മെുഷയൻ ്രർനപടുത്താതിരിക്കനട്ട. 
 
ശ്കിസ്്തയൻ രിരാഹങ്ങൾ എെ് പറയുെത ്ദദരിം ഒരുമിപ്പിക്കുെതാണ്. 
അല്ലാനത ഇസ്ാമിൽ ഉള്ളതു്പാനല നസ്ക്സ്ിെു ്രണ്ടിയുള്ള ഒരു കരാർ 
അല്ല. 
 
ഖുർആൻ 4:24 അെുസ്രിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ നസ്ക്സ്ിെു ്രണ്ടിയുള്ള 
കരാറുകൾ ന യ്യുെനതെ ്ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണിം കാണിക്കാിം. ഇരിനട 
െമുക്ക് 'മൂത്ത' രിരാഹ (Nikah Mut'a) കരാറിൽ ഏർനപ്പടുെ ഒരു പുരുഷനെയുിം 
സ്്ശ്തീനയയുിം ്ൊക്കാിം. െമുക്ക് തൽക്കാലിം ഈ പുരുഷനെ 'അഹമ്മദ് ' 
എെുിം, സ്്ശ്തീനയ 'ഫാത്തിമ' എെുിം രിളിക്കാിം. 
 
 
അഹമ്മദ:് സ്ലാിം ഫാത്തിമ  
 
ഫാത്തിമ: െിങ്ങൾക്കുിം സ്ലാിം. ഞാൻ െിങ്ങനള എങ്ങനെയാണ് 
സ്ഹായി്ക്കണ്ടത്? 
 
അഹമ്മദ:് അള്ളാഹുരിനെ ഉത്തരര് ശ്പകാരമുള്ള മൂത്ത രിരാഹത്തിൊയി 
ഞാൻ െിനെ കൂനട അരമണിക്കൂർ ്െരിം കിടക്ക പങ്കിടാൻ ആശ്രഹിക്കുെു. 
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ഫാത്തിമ: എെിക്ക് സ്മ്മതമാണ.് അതിെ് െിങ്ങൾ എെിക്ക് എശ്ത പണിം 
െൽകുിം? 
 
അഹമ്മദ:് ഞാൻ 300 രൂപ െൽകാിം. 
 
ഫാത്തിമ: ഇതിെ് മുമ്പ ്ഒരു പുരുഷെുമായി ഇ്ത ്െരിം കിടെതിെ് എെിക്ക് 
500 രൂപയാണ ്കിട്ടിയത്.  
 
അഹമ്മദ:് രരി, എൊൽ ഞാൻ 400 രൂപ തരാിം. ്െരനത്ത രെരൻ 
പണക്കാരൊരാിം, എൊൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. 
 
ഫാത്തിമ: രരി, അരമണിക്കൂർ ്െര്ത്തക്ക് െിെക്ക് എനെ കൂനട കിടക്കാിം. 
പ്േ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞത ്്പാനല എനെ രിയർപ്പ് ഉണങ്ങുെതിെ് മുമ്പ ്െീ 
എെിക്ക ്പണിം െൽകണിം.  
 
ഈ അര മണിക്കൂർ ഉള്ള കരാർ കഴിയു്മ്പാൾ മൂത്ത രിരാഹരുിം തെിനയ 
കഴിയുെു. ഇരിനട രിരാഹ്മാ െത്തിനെ ആരരയമില്ല. (അതായത ്പുരുഷൻ 
മൂെ് ശ്പാരരയിം തലാക്ക ്ന ാല്ലി രിരാഹ്മാ െിം െട്ത്തണ്ട ആരരയമില്ല.) 
 
ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരുകാരയിം മൂത്ത രിരാഹത്തിെ് സ്ാേികളുനട 
ആരരയമില്ല. ഇനതാരു ശ്പധാെ കാരയിം ആണ.് കാരണിം രയഭി ാരിം ഇസ്ാമിൽ 
െി്രാധിച്ച ഒൊണ.് ഒരു പുരുഷെുിം സ്്ശ്തീയുിം രയഭി ാരത്തിൽ ഏർനപ്പടുെത ്
കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് നതളിയിക്കാൻ കുറഞ്ഞത ്ൊല് സ്ാേികൾ എങ്കിലുിം 
്രണിം (ഖുർആൻ 24:4). ഇെി ഇങ്ങനെ രയഭി ാരത്തിൽ ആനരനയങ്കിലുിം 
പിടിച്ചാൽ, അരർ മൂത്ത രിരാഹത്തിൽ എർനപട്ടതാണ ്എെ ്പറഞ്ഞ് 
അരർക്ക് രേനപ്പടാിം. മൂത്ത രിരാഹത്തിെ ്സ്ാേികളുനട 
ആരരയമില്ലാത്തതിൊൽ ആർക്കുിം അത് അങ്ങനെയല്ല എെ ്നതളിയിക്കാെുിം 
കഴിയില്ല. Let's read about it in the Book of Sahih Al Kafi by the Imam Al-Bahbodi, 

Vol. 3, Number 46: 

 
 

Reported by Al-Husin son of Muhammad from Ahmed son of Ishaq from Sa'dan son 

of Muslim from Aubid son of Zarah from his father from Abdullah, peace be upon 

him: I mentioned to him the Mut'a asking if it’s one of the four (kinds of approved 

sexual relationships). He said, “Marry from them (women) one thousand. They are 

women for rent.” 
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മുകളിൽ പറയുെതിനെ അർത്ഥിം, െിങ്ങൾക്ക് നസ്ക്സ്ിെു്രണ്ടി കൂലിക്ക് 
എശ്ത സ്്ശ്തീകനള ്രണനമങ്കിലുിം ഇസ്ാമിനല ഈ ഓമെ ആ ാരത്തിനെ ്പര ്
പറഞ്ഞു ഉപ്യാരിക്കാിം.   
 
ഇരിനട രിരാഹിം എെ രാക്ക ്ഉപ്യാരിച്ച ്രയഭി ാരനത്ത നരളുപ്പിച്ച 
കാണിക്കുകയാണ്. മുസ്ിിംകൾ മൂത്ത രിരാഹിം എെ ്പറയുെതിനെയാണ് 
െമ്മൾ രയഭി ാരിം എെു പറയുെത.് അരർക്ക് അെുരദിച്ചു നകാടുത്തിട്ടുള്ള 
ഈ മൂത്ത രിരാഹിം തനെ രയഭി ാരിം ആനണങ്കിൽ ശ്പ്തയകിച്ച് ഒരു 
രയഭി ാരത്തിനെ ഒരു ആരരയിം അരർക്ക് ഇല്ല്ല്ലാ.  
 
ഈ രയഭി ാരരുിം മൂത്ത രിരാഹരുിം തമ്മിൽ ്രനറ രലിയ 
രയതയാസ്നമാെുമില്ല. ഈ രണ്ടിലുിം, െിങ്ങളുനട കയ്യിൽ പണമുനണ്ടങ്കിൽ 
െിങ്ങൾക്ക് നസ്കസ്്ിെു്രണ്ടി ഒരു സ്്ശ്തീനയ രാങ്ങാിം. ഒരു അടിമസ്്ശ്തീനയ 
ആനണങ്കിൽ െിങ്ങൾക്ക് അരനള രിലക്ക് രാങ്ങി ഉപ്യാരിക്കാിം. എൊൽ 
ഒരു അടിമ അല്ലാത്ത സ്്ശ്തീ്യാടാണ് െിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശ്രഹിം 
്താെുെനതങ്കിൽ, ഈ മൂത്ത രിരാഹത്തിനെ ്പരിൽ ഒരു കരാറുണ്ടാക്കി 
അതുരഴി അരളുമായുിം നസ്ക്സ് ്ന യ്യാിം.  
 
സ്ുെി മുസ്ിമുകളുനട പുസ്്തകത്തിൽ െിെ് ഇത് രയക്തമാണ്. Book entitled, Al-

Muhalla, Vol. 6, part 9, p. 467, Imam of Ahlu-Sunnah, by Ibn 'Hazm he said: 

 

No one is allowed to have together more than four women, but in addition to them, 

he is allowed to purchase as many women as he wants. 

 

ഒ്രസ്മയിം ഒരുരെ ്ൊലിൽ കൂടുതൽ ഭാരയമാർ ഉണ്ടാരുെത ്
അെുരദെീയമല്ല. എൊൽ അരെ് എശ്ത സ്്ശ്തീകനള ്രണനമങ്കിലുിം രിലയ്ക്ക് 
രാങ്ങാരുെതാണ്. 
 
ഇത് രയഭി ാരനത്ത കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ാമിക െിയമങ്ങളുനട ഉപരിതലിം മാശ്തമാണ.് 
ഇതിനെ ആഴങ്ങൾ െമ്മൾ ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ഈ കാണുെതി്െക്കാൾ 
രളനര സ്ങ്കീർണമാണത.്  
 
മുകളിനല രാകയങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണിച്ച് തെത ്െിയമപരമായിട്ടുള്ള 
ഇസ്ാമിനല ദലിംരിക ൈന്ധങ്ങനള കുറിച്ചാണ.് ഇെി ഇസ്ാിം സ്മ്മതിം മൂളുെ 
മറ്റു പല രൃത്തിനകട്ട കാരയങ്ങളുിം ഉണ്്ട.  
 
Qur’an 4:23, Usama Dakdok translation: 

Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your 

paternal aunts and your maternal aunts and the daughters of the brother and the 

daughters of the sister and the mothers who nursed you (any woman who feeds a 

man at least five times becomes his mother) and your sisters in the breast feedings 

(any girl who has been breastfed by a man's mother at least five times becomes his 

sister) and the mothers of your women (wives) and your step-daughters who are in 

your laps, born of your women (wives) which you had entered into (had sex with). So 
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if you were not entered into them (not had sex with them), so you are not at fault, 

and also the wives of your sons who proceed out of your backbone (this was 

believed to be the origin of man's sperm) and two sisters together, except where it is 

already done. Surely Allah was forgiving, merciful. 

 

ഖുർആൻ 4:23: 
െിങ്ങളുനട മാതാക്കൾ, പുശ്തിമാർ, സ്്ഹാദരിമാർ, പിതൃസ്്ഹാദരിമാർ, 
മാതൃസ്്ഹാദരിമാർ, െിങ്ങനള മുലകുടിപ്പിച്ച ്പാറ്റമ്മമാർ, മുലകുടി 
മു്ഖെയുള്ള െിങ്ങളുനട സ്്ഹാദരിമാർ, െിങ്ങളുനട ഭാരയാമാതാക്കൾ എെിരർ 
(അരനര രിരാഹിം ന യ്യൽ) െിങ്ങള്ക്ക് െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു. െിങ്ങൾ 
ദലിംരിക്രഴ് യിൽ ഏരന്പട്ടിട്ടുള്ള െിങ്ങളുനട ഭാരയമാരുനട സ്ന്താെങ്ങളായി 
െിങ്ങളുനട സ്ിംരേണത്തിലുള്ള രളരത്്്ത പുശ്തിമാരുിം (അരനര രിരാഹിം 
ന യ്യുെതുിം െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു). ഇെി െിങ്ങൾ അരരുമായി 
ദലിംരിക്രഴ് യിൽ ഏരന്പട്ടിട്ടിനല്ലങ്കിൽ (അരരുനട മക്കനള 
്രള്ക്കുെതിൽ) െിങ്ങള്ക്കു കുറ്റമില്ല. െിങ്ങളുനട മുതുകിൽ െിെ് പിറെ 
പുശ്തെമ്ാരുനട ഭാരയമാരുിം (െിങ്ങള്ക്ക് െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു.) 
രണ്ടുസ്്ഹാദരിമാനര ഒെിച്ച് ഭാരയമാരാക്കുെതുിം (െിഷിദ്ധമാകുെു.) മുമ്പ ്
ന യ്ത് ്പായനതാഴിനക. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം 
കരുണാെിധിയുമാകുെു. 
 

 
Quran 4:24: 

And forbidden to you a married woman except the [captured] slave as Allah has 

ordained upon you. Except for these, all others are lawful, provided you seek them 

with agreement of money from your property, without breaking the law of Allah. So 

for whatever you have enjoyed from them, pay them what you agreed to pay. 

Allah is all knowing, all wise. 

 
ഖുർആൻ 4:24: 
(മറ്റുള്ളരരുനട) രിരാഹൈന്ധത്തിലിരിക്കുെ സ്്ശ്തീകളുിം (െിങ്ങള്ക്ക ്
െിഷിദ്ധമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു.) െിങ്ങളുനട ദകകൾ ഉടമനപ്പടുത്തിയരർ 
(അടിമസ്്ശ്തീകൾ) ഒഴിനക. െിങ്ങളുനട ്മൽ അല്ലാഹുരിനെ െിയമമനശ്ത ഇത്. 
അതിെപ്പുറമുള്ള സ്്ശ്തീകളുമായി െിങ്ങളുനട ധെിം (മഹ്റായി) െല്കിനക്കാണ്്ട 
െിങ്ങൾ (രിരാഹൈന്ധിം) ്തടുെത് െിങ്ങള്ക്ക ്അെുരദിക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു. 
െിങ്ങൾ ദരരാഹിക ജീരിതിം ലേയമാക്കുെരരായിരിക്കണിം. െീ രൃത്തി 
ആശ്രഹിക്കുെരരാകരുത.് അങ്ങനെ അരരിൽ െിെ് െിങ്ങൾ രല്ല 
സ്ുഖരുമെുഭരിച്ചാൽ അരര്ക്കുള്ള രിരാഹമൂലയിം ഒരു ൈാധയത എെ 
െിലയിൽ െിങ്ങൾ െല്്കണ്ടതാണ്. ൈാധയത (രിരാഹമൂലയിം) െിശ്ചയിച്ചതിെു 
്രഷിം െിങ്ങൾ അ്െയാെയിം തൃപ്തിനപ്പട്ട ്രല്ല രിട്ടുരീഴ് യുിം ന യ്യുെതിൽ 
െിങ്ങള്ക്ക് കുറ്റനമാെുമില്ല. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം 
യുക്തിമാെുമാകുെു. 
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ഇതിനെ അർത്ഥിം മുസ്ിിം പുരുഷെ ്്രണനമങ്കിൽ അരനെ രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ ്
അടിമസ്്ശ്തീകളുമായി ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടുെത് ഇസ്ാിം െിയമപരമായി 
അിംരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  
 
This hadithexplains the verse for us; Sahih Al-Bukhari, Vol. 7, Book 62, Number 137: 

 

We got women captives from the war spoils, and we used to sleep with them. So we 

asked Allah's messenger about having sex with them, and he said: “Do you really do 

that?” Restating the question three times, then he said: “There is no soul that is 

made (by Allah) to be present but will come into existence until the day of 

resurrection...” 

 
യുദ്ധ നകാള്ളയിൽ െിെ് സ്്ശ്തീകനള ൈരികളാക്കി, ഞങ്ങൾ അര്രാനടാപ്പിം 
ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുെു.  അതിൊൽ അരരുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ 
ഏർനപ്പടുെതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുരിനെ റസ്ൂലി്ൊട് ് ാദിച്ചു. 
അ്േഹിം പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ രരിക്കുിം അങ്ങനെ ന യ്യുെു്ണ്ടാ?  ് ാദയിം 
മൂെുതരണ ആരർത്തിച്ചുനകാണ്്ട അ്േഹിം പറഞ്ഞു: “(അല്ലാഹു) 
ഹാജരാകാൻ സ്ൃഷ്ടിക്കനപ്പട്ട ഒരു ആത്മാരുിം ഇല്ല, എൊൽ 
ഉയിർനത്തഴു്െൽപുൊൾ രനര െിലെിൽക്കുിം ...” 
 
രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്്ശ്തീയുമായി ദലിംരിക ൈന്ധത്തിൽ ഏർനപ്പടുെത ്
ഇസ്ാമിൽ െി്രാധിച്ചിടുള്ളതാണ്. എൊൽ അത് രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ മുസ്ിിം 
സ്്ശ്തീക്ളാട ്മാശ്തമാണ.് രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ ്അമുസ്്ലിിംകളായ സ്്ശ്തീകനള 
എന്തു്രണനമങ്കിലുിം ന യ്യാിം. അത് അരനര അരരുനട ഭർത്താക്കന്മാരിൽ 
െിെുിം തട്ടിനക്കാണ്ടു്പായിട്ടാനണങ്കിലുിം അനല്ലങ്കിലുിം. രിരാഹിം കഴിഞ്ഞ ്
അമുസ്ിമായ സ്്ശ്തീനയ മുസ്ീിം പുരുഷന്മാർക്ക ്എന്ത് ്രണനമങ്കിലുിം ന യ്യാിം. 
ഇരിനട തട്ടിനക്കാണ്ടു ്പാകണിം എെ ്െിർൈന്ധിം ഇല്ല കാരണിം, 
അമുസ്ിിംകളുനട ഭാരയമാനര ൈലാത്സ്ിംരിം ന യ്യുെത് ഇസ്ാമിൽ 
അിംരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുിം െിയമപരരുിം ആണ.് 
 
ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ ഈ തട്ടിനക്കാണ്ടുരെ അമുസ്്ലിിംകളായ സ്്ശ്തീകനള 
രയഭി ാരത്തിെ് െിർൈന്ധിക്കുകയുിം ന യ്യുമായിരുെു. ഈ തട്ടിനക്കാണ്ടുരെ 
സ്്ശ്തീകനള ഒരു രസ്്തു ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുെത്. അതുനകാണ്്ട ആ 
സ്്ശ്തീകനള മുസ്ിമുകൾക്ക ്എങ്ങനെ ്രണനമങ്കിലുിം ഉപ്യാരിക്കാിം. അരനര 
രിറ്റ് കച്ചരരുിം െടത്താിം.  
 
ഇസ്ാമിനല സ്ശ്്തീകളുനട അടിമതവിം 
 
ഇസ്ാിം അടിമത്തനത്ത അിംരീകരിക്കുെു എെ ്മാശ്തമല്ല, അടിമകൾ എെത ്
എല്ലാിം മുസ്ീങ്ങളുനട സ്മ്പത്തിനെയുിം, ദസ്െയത്തിനെയുിം, ദലിംരിക 
ജീരിതത്തിനെയുിം ഒരു ശ്പധാെ ഭാരിം കൂടിയാണ.്  
 
Quran 30:28: 
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He (Allah) has given you a fable from your own life and yourselves. Do you take your 

slaves as partners, in what we have given you for sustenance, power, respect, and 

wealth? However, you fear them not to share with you your wealth as you fear each 

other. Thus do. We make an explanation for people who understand. 

 

ഖുർആൻ 30:28: 
െിങ്ങളുനട കാരയത്തിൽ െിെു തനെ അല്ലാഹു െിങ്ങള്ക്കിതാ ഒരു ഉപമ 
രിരരിച്ചുതെിരിക്കുെു. െിങ്ങളുനട രലതുദകകൾ ഉടമനപ്പടുത്തിയ 
അടിമകളിൽ ആനരങ്കിലുിം െിങ്ങള്ക്ക ്ൊിം െല്കിയ കാരയങ്ങളിൽ െിങ്ങളുനട 
പങ്കുകാരാകുെു്ണ്ടാ? എെിട്ട ്െിങ്ങൾ അ്െയാെയിം ഭയനപ്പടുെത ്്പാനല 
അരനര (അടിമകനള) യുിം െിങ്ങൾ ഭയനപ്പടുമാറ ്െിങ്ങളിരുകൂട്ടരുിം അതിൽ 
സ്മാരകാരികളാരുകയുിം ന യ്യുെു്ണ്ടാ?  ിന്തിച്ച് മെസ്സിലാക്കുെ 
ജെങ്ങള്ക്കു ്രണ്ടി അശ്പകാരിം ൊിം നതളിരുകൾ രിരദീകരിക്കുെു. 
 
ഈ പറയുെ ഉപമയിൽ, അല്ലാഹു മുസ്്ലിിംകൾക്ക് െൽകിയ അധികാരരുിം 
ൈഹുമാെരുിം അരരുനട അടിമകളുിം ആയി പങ്കുരയ്ക്കുെതിൽ െിെ് 
മുസ്ീങ്ങനള രിലക്കിയിരിക്കുെു. അള്ളാഹു ഇരിനട രയക്തമാക്കുെത് 
താൊണ ്മുസ്ിങ്ങളുനട ദദരിം എെുിം അതു്പാനല മുസ്ിമുകളാണ് 
അരരുനട അടിമകളുനട ദദരിം എെുിം ആണ.് അള്ളാഹു തനെ രക്തിയുിം 
അധികാരരുിം മറ്റാരുമായുിം പങ്കുരയ്ക്കാൻ ആശ്രഹിക്കുെില്ല. 
അതു്പാനലതനെ മുസ്ല്ിിംകളുിം അരരുനട അധികാരരുിം ൈഹുമാെരുിം 
അടിമകളായി പങ്കുരയ്ക്കുെത ്അല്ലാഹു ഇഷ്ടനപ്പടുെില്ല. 
 
You can read Islamic interpretations in English confirming this translation. Go to 

http://www.altafsir.com ; on the left of the screen, select “Tafsir Al-Jalalayn in 

English;” enter the Tafsir by selecting “Click here” at the bottom of the page; for 

Sura, select “30 Ar-Rùm” and for Verse No., select “28;” finally select “Display.” 

 

അടിമത്തരുിം ശ്കിസ്ത്ുമതരുിം 
 
ദൈൈിളിനല പഴയ െിയമങ്ങനള ഇെനത്ത െിയമരുമായി പലരുിം താരതമയിം 
ന യ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതിനലാെുിം എെിക്ക് ശ്പര്െമില്ല. എൊൽ 
ഇെനത്ത Human Rights Laws െ് എതിരായി ഇെുിം എെുിം പാലിക്കാൻ 
കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈൈിളിനല ഏനതങ്കിലുിം ഒരു െിയമിം െിങ്ങൾ എെിക്ക് 
കാണിച്ചു തരണിം. ആയിരിം രർഷിം മുമ്പ ്െിർമ്മിച്ച െിയമങ്ങൾ ആ 
കാലഘട്ടത്തിെ ്അെു്യാജയമായിരുെു. അെനത്ത മെുഷയർ രാളുനകാണ്്ട 
ജീരിക്കുകയുിം രാളുനകാണ്്ട മരിക്കുകയുിം ന യ്തിരുെരരാണ്. ഇശ്സ്ാ്യൽ 
്ദരിം മുഴുരെുിം, അടിമത്തത്തി്ലക്ക് രീണിട്ടുിം ഉണ്്ട. ആ കാലഘട്ടത്തിനല 
ജീരിതിം അങ്ങനെയായിരുെു. അത് അരർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പ്േ 
അരർ അത ്ജീരി്ച്ച പറ്റൂ. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് െിങ്ങൾ ജീരിച്ചിരുനെങ്കിൽ 
ഒെുകിൽ െിങ്ങൾ സ്വന്തമായ അടിമകൾ ഉള്ള ഒരുരൻ ആയിരിക്കാിം, 
അനല്ലങ്കിൽ െിങ്ങൾ തനെ ഒരു അടിമയായിരുെിരിക്കാിം. 
 

http://www.altafsir.com/
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എനെ സ്ിംൈന്ധിച്ചിട്ത്താളിം ശ്കിസ്്തു പഠിപ്പിച്ച കാരയങ്ങൾ ്രദെകൾ 
െിറഞ്ഞ മെുഷയനെ  രിശ്തത്തിലുള്ള പരിഹാരിം മാശ്തമല്ല, അത് ഇെുിം 
സ്ിംഭരിച്ചുനകാണ്ടിരിക്കുെ രിരപ്പിെുിം, യുദ്ധത്തിെുിം, അശ്കമത്തിെുിം, 
അടിമതവത്തിെുിം, മെുഷയനെ പീഡെങ്ങൾക്കുിം എല്ലാിം ഇെുിം 
ഉപ്യാരിക്കാരുെ പരിഹാരങ്ങളാണ്. 
 
ഇെി പറയാൻ ്പാകുെതാണ ്ശ്കിസ്്തു പഠിപ്പിച്ചത.് ഇതുനകാണ്ടാണ ്ഞാൻ 
ഒരു ശ്കിസ്്തയാെി ആയി ഇരിക്കുെത്. 
 
Matthew 5:44: 

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them 

that hate you, and pray for them, which despitefully use you, and persecute you; 

 
മത്തായി 5:44: 
എൊൽ, ഞാൻ െിങ്ങ്ളാടു പറയുെു: രശ്തുക്കനള സ്്്െഹിക്കുരിൻ; െിങ്ങനള 
പീഡിപ്പിക്കുെരരക്്കു്രണ്ടി ശ്പാരഥ്ിക്കുരിൻ. 
 
അടിമത്തമായി ൈന്ധനപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ എങ്ങനെ ദകകാരയിം ന യ്യണനമെ് 
ദൈൈിളിൽ രയക്തമായ െിയമങ്ങൾ ഉണ്്ട. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ െിയമങ്ങൾ 
അടിമകളുനട സ്ിംരേണത്തിെുള്ളതാണ.് 
 
Exodus 21:20:  

"If a man strikes his male or female slave with a rod and he dies at his hand, he shall 

be punished." 

 

പുറപ്പാട ്21:20: 
ഒരുരൻ തനെ ദാസ്നെ്യാ ദാസ്ിനയ്യാ രടിനകാണ്ടടിക്കുകയുിം അടി 
നകാണ്ടയാൾ അരനെ യടുക്കൽ തനെ രീണു മരിക്കുകയുിം ന യ്താൽ 
അരൻ രികഷ്ിക്കനപ്പടണിം. 
 
ഒരു അടിമനയ സ്വതശ്ന്തമാക്കാൻ എനന്തല്ലാിം ന യ്യാൻ പറ്റു്മാ അനതല്ലാിം 
ദൈൈിൾ ശ്രമിക്കുെുണ്ട.് ഉദാഹരണമായി, ഒരു യജമാെനെ ഏനതങ്കിലുിം 
ഒരു ശ്പരർത്തിയുനട ഫലമായി അരനെ അടിമയുനട ഒരു പല്ലു ്പായി എങ്കിൽ, 
ആ അടിമനയ അരൻ സ്വതശ്ന്തൻ ആക്കണിം എൊണ് ദൈൈിൾ പറയുെത.് 
 
Exodus 21:26-27: 
26 If a man strikes the eye of his male or female servant, and destroys it, he shall let 

him go free for the sake of his eye. 
27 And if he knocks out the tooth of his male or female servant, he shall let him go 

free for the sake of his tooth. 

 

പുറപ്പാട ്21:26-27: 
26 ഒരുരൻ തനെ ദാസ്നെ്യാ ദാസ്ിയുനട്യാ കണ്ണ ്അടിച്ചുനപാട്ടിച്ചാൽ 
അതിെു പകരിം ആ അടിമയക്്ക് സ്വാതശ്ന്തയിം െല്കണിം. 
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27 ഒരുരൻ തനെ ദാസ്നെ്യാ ദാസ്ിയുനട്യാ പല്ല ്അടിച്ചു പറിച്ചാൽ അതിെു 
പകരിം ആ അടിമയക്്കു സ്വാതശ്ന്തയിം െല്കണിം. 
 
യജമാെെിൽ െിെ് സ്വാതശ്ന്തയത്തിെു്രണ്ടി ഓടി രേനപ്പടുെ അടിമനയ 
സ്ിംരേിക്കുരാൻ ദൈൈിൾ കൽപ്പിക്കുെുണ്ട.്  
 
Deuteronomy 23:15:  

You shall not hand over to his master a slave who has escape from his master to 

you.  If the slave owner beats his slave to death, he will be punished for his crime.  

 
െിയമാരരത്്തെിം 23:15: 
ഒളി്ച്ചാടിരെു െിനെ യടുക്കൽ അഭയിം ്തടുെ അടിമനയയജമാെെു 
ഏല്പിച്ചു നകാടുക്കരുത.് 
 
Exodus 21:20:  

“If a man strikes his male or female slave with a rod and he dies at his hand, he shall 

be punished.” Causing the death of a slave is punishable by death in the Bible.  

 
പുറപ്പാട ്21:20: 
ഒരുരൻ തനെ ദാസ്നെ്യാ ദാസ്ിനയ്യാ രടിനകാണ്ടടിക്കുകയുിം അടി 
നകാണ്ടയാൾ അരനെ യടുക്കൽതനെ രീണു മരിക്കുകയുിം ന യ്താൽ 
അരൻ രികഷ്ിക്കനപ്പടണിം. 
 
Exodus 21:12:  

“He who strikes a man so that he dies shall surely be put to death.” 

 
പുറപ്പാട ്21:12: 
മെുഷയനെ അടിച്ചു നകാല്ലുെരൻ രധിക്കനപ്പടണിം. 
 
പണ്്ട കാലങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷൻ ദരിശ്ദൊയാൽ, അരെ് ്രണനമങ്കിൽ സ്വയിം 
അരനെ അടിമയാക്കി ആർനക്കങ്കിലുിം രിൽക്കാിം. അങ്ങനെയുള്ള 
മെുഷയർക്കുിം ദൈൈിൾ സ്ിംരേണിം ഉറപ്പ ്രരുത്തുെുണ്ട്. 
 
Leviticus 25:39-43: 

If a countryman of yours becomes so poor with regard to you that he sells himself to 

you, you shall not subject him to a slave's service. He shall be with you as a hired 

man, as if he were a sojourner; he shall serve with you until the year of jubilee. He 

shall then go out from you, he and his sons with him, and shall go back to his family, 

that he may return to the property of his forefathers. For they are my servants whom 

I brought out from the land of Egypt; they are not to be sold in a slave sale. You shall 

not rule over him with severity, but are to revere your God. 

 

്ലരയര ്25:39-43: 
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39 െിനെ സ്്ഹാദരൻ െിര്ദധ്െൊരുകയുിം അരൻ തനെത്തനെ െിെക്കു 
രില്ക്കുകയുിം ന യ്യുനെങ്കിൽ അരനെനക്കാണ്്ട അടിമ്രല ന യ്യിക്കരുത്. 
40 അരൻ െിെക്ക് ഒരു കൂലിക്കാരെുിം പര്ദരിയുമായിരിക്കനട്ട. അരൻ 
ജൂൈിലിരര്ഷിംരനര െിെക്കു്രണ്ടി ്ജാലിന യ്യണിം. 
41 അതിെു്രഷിം അരൻ മക്ക്ളാടുകൂനട തനെ കുടുിംൈത്തി്ലക്കുിം 
പിതാക്കെമ്ാരുനട അരകാരത്തി്ലക്കുിം മടങ്ങി്പ്പാകനട്ട. 
42 എനന്തൊൽ, ഈജിപ്തു്ദരത്തുെിെു ഞാൻ നകാണ്ടുരെ എനെ 
ദാസ്രാണ ്അരർ. അരനര അടിമകളായി രില്ക്കരുത്. 
43 െീ അരരുനട്മൽ ശ്കൂരമായി ഭരണിം െടത്തരുത.് െിനെ ദദരനത്ത 
ഭയനപ്പടുക. 
 
അടിമകനള അപമാെിക്കുെതിനെതിനരയുിം ദൈൈിൾ താക്കീത ്
െൽകുെുണ്ട.് അത് ന യ്യുെരർക്ക് രിേയുിം ഉണ്്ട. യജമാെൻമാരുിം 
അരരുനട കുടുിംൈരുിം അടിമക്ളാട ്സ്്്െഹിം കാണിക്കുരാെുിം ദൈൈിൾ 
ആരരയനപ്പടുെുണ്്ട. 
 
Proverbs 29:21:  

He who pampers his slave from childhood will in the end find him to be a son. 

 
സ്ുഭാഷിതങ്ങള ്29:21: 
ഭൃതയ്ൊടു ന റുപ്പിംമുത്ലഅമിതദാകഷ്ിണയിം കാട്ടിയാല്െിെക്കുള്ളനതല്ലാിം 
അരസ്ാെിം അരൻ സ്വന്തമാക്കുിം. 
 
അടിമത്തിം മെുഷയനെ ദുരന്തിം െിറഞ്ഞ  രിശ്തത്തിനെ ഒരു ഭാരമാണ്. 
യഹൂദനര തനെ ൈാൈി്ലാണിയകാരുിം (White) ഈജിപ്തുകാരുിം (Black) 
അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇത് െമുക്ക് കാണിച്ചുതരുെത് അടിമത്തിം എെത ്ഒരു 
െിറത്തിെു ്മലുള്ള രി്ര െിം അല്ല അത് ഒരു ്ദരത്തിനെ ്മലുള്ള ഒരു 
കുറ്റകൃതയമാണ.് നരളുത്തരർ നരളുത്തരനരയുിം അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്്ട, 
കറുത്തരർ കറുത്തരനരയുിം അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്്ട, നരളുത്തരർ 
കറുത്തരനരയുിം അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്്ട, കറുത്തരർ നരളുത്തരനരയുിം 
അടിമകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്്ട.  
 
ദൈൈിളിൽ പുറപ്പാട ്21:16 പറയുെത.് 
 
Exodus 21:16:  

He who kidnaps a man, whether he sells him or he is found in his possession, shall 

surely be put to death. 

 
പുറപ്പാട ്21:16: 
മെുഷയനെ ്മാഷ്ടിച്ചു രിൽക്കുക്യാ തനെ യടുക്കൽ സ്ൂകഷ്ിക്കുക്യാ 
ന യ്യുെരൻ രധിക്കനപ്പടണിം. 
 
ഇത് പലരുിം പറയില്ല.  
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ഇതെുസ്രിച്ച് ഒരു മെുഷയനെ തട്ടിനക്കാണ്ടു്പായി സ്വന്തമാക്കുെനതാ, 
അടിമയായി അരനെ രിൽക്കുെ്താ നതറ്റാണ.് അതിെുള്ള രിേ 
മരണമാണ് എെ ്രയക്തമായി പറയുെുമുണ്ട.് എൊൽ അടിമത്തിം 
െിർത്തുരാൻ അതു മാശ്തിം മതി്യാ? തീർച്ചയായുിം ്പാരാ, കാരണിം 
മെുഷയനെ അതയാശ്രഹിം അരസ്ാെിം ഇല്ലാത്തതാണ്. 
 
െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുെത ്ദൈൈിൾ എ്പ്പാഴുിം ഒ്ര പാതയിലാണ് 
സ്ഞ്ചരിച്ചുനകാണ്ടിരിക്കുെത ്എൊണ്. അതായത് മെുഷയനെ കൂടുതൽ 
മെുഷയതവമുള്ളരൻ ആക്കുക.  
 
1 Timothy 6:1-2: 

All who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of all 

honour so that the name of God and our doctrine will not be spoken against. Those 

who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they 

are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the 

benefit are believers and beloved. Teach and preach these principles. 

 
1 തി്മാ്ത്ത്യാസ് ്6:1-2: 
1 അടിമത്തത്തിനെ െുകത്തിെുകീഴിലുള്ളരനരല്ലാിം തങ്ങളുനടയജമാെന്മാർ 
എല്ലാ ൈഹുമാെങ്ങള്ക്കുിം അര്ഹരാനണെ് ധരിക്കണിം. അങ്ങനെ, 
ദദരത്തിനെ ൊമരുിം െമ്മുനട ശ്പ്ൈാധെരുിം അപമാെത്തിെു 
പാശ്തമാകാതിരിക്കനട്ട. 
 
2 യജമാെന്മാർ രിരവാസ്ികളാനണങ്കിൽ, അരർ സ്്ഹാദരന്മാരാണ്ല്ലാ എെു 
കരുതി അടിമകൾ അരനര ൈഹുമാെിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണിം; കൂടുതൽ 
നമച്ചനപ്പട്ടരീതിയിൽ ്സ്രെിം ന യ്യുകയുിം ്രണിം. ്സ്രെിം ലഭിക്കുെരർ 
രിരവാസ്ികളുിം ശ്പിയനപ്പട്ടരരുിം ആണ്ല്ലാ. ഇക്കാരയങ്ങളാണ് െീ പഠിപ്പിക്കുകയുിം 
ഉദ്്ൈാധിപ്പിക്കുകയുിം ന ്യ്യണ്ടത്. 
 
ശ്കിസ്്തയാെിറ്റിനയ നരറുക്കുെരർ, ഇ്ത രാകയിം ഉപ്യാരിച്ച് പറയുെത്, 
ശ്കിസ്്തയാെികൾ െല്ല അടിമകളായി ഇരിക്കുരാൻ ദൈൈിൾ കൽപ്പിക്കുെു 
എൊണ.് എൊൽ അതിെു രിപരീതമായി ഈ രാകയിം യജമാെനെയുിം 
അടിമനയയുിം സ്്ഹാദരൻ എെ ്രിളിക്കുെു. അതായത ്തുലയർ. പരസ്്പരിം 
ൈഹുമാെിക്കാൻ ഇത് പറയുെു. ഇതുതനെയാണ ്്യരുരിനെ ലേയരുിം - 
സ്്്െഹരുിം, സ്മാധാെരുിം. അത് കലഹിക്കുെതിെ് എതിരാണ്. 
 
 ിലർ ് ാദിക്കുിം, ഒരു നരള്ളക്കാരൻ ശ്കിസ്്തയാെി ആയിട്ടുിം എന്തുനകാണ്്ട മറ്റു 
മെുഷയനര അരൻ അടിമകളാക്കുെു എെ.് അതയാശ്രഹിം..... ഇതാണ ്
അതിെുള്ള ഉത്തരിം. ഇ്ത കാരണിം നകാണ്ടുതനെയാണ് ആശ്ഫിക്കക്കാർ മറ്റ് 
ആശ്ഫിക്കക്കാനരയുിം ഇശ്സ്ാ്യലികനളയുിം അടിമകളാക്കിയത.് െമ്മൾ 
ഓർമ്മി്ക്കണ്ട മനറ്റാരുകാരയിം മെുഷയെിൽ മാറ്റിം രളനര പതുനക്ക മാശ്ത്മ 
ഉണ്ടാരുകയുള്ളൂ. അതുനകാണ്ടാണ് ഇെുിം എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള 
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അടിമതങ്ങളുിം െിലെിൽക്കുെത.് രലിയ മാറ്റനമാെുിം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൈൈിൾ 
രീണ്ടുിം രീണ്ടുിം പറയുെത ്ദദരത്തിെു മുൻപിൽ െമ്മൾ എല്ലാരരുിം 
തുലയരാണ ്എൊണ്. െമ്മൾ എല്ലാരരുിം അരനെ മക്കൾ ആണ്.  
 
Galatians 3:28: 

There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither 

male nor female; for you are all one in Christ Jesus. 

 
രലാത്തിയാ 3:28: 
യഹൂദനെ്ൊ ശ്രീക്കുകാരനെ്ൊ അടിമനയ്ൊ സ്വതശ്ന്തനെ്ൊ 
പുരുഷനെ്ൊ സ്്ശ്തീനയ്ൊ രയതയാസ്മില്ല; െിങ്ങനളല്ലാരരുിം 
്യരുശ്കിസ്്തുരിൽ ഒൊണ്. 
 
Colossians 3:11: 

A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and 

uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all, and in all. 

 
നകാ്ളാ്സ്ാസ് ്3:11: 
ഇരിനട ശ്രീക്കുകാരനെ്ൊ യഹൂദനെ്ൊ, പരി ്്ഛദിതനെ്ൊ അപരി ്
്ഛദിതനെ്ൊ, അപരിഷ്കൃതനെ്ൊ സ്ിഥിയനെ്ൊ, അടിമനയ്ൊ 
സ്വതശ്ന്തനെ്ൊ രയതയാസ്ിം ഇല്ല. പിനെ്യാ, ശ്കിസ്ത്ു എല്ലാമാണ,് 
എല്ലാരരിലുമാണ്. 
 
ദദര രിരവാസ്മില്ലാത്ത ധെികനെ കുറിച്ച് പറയുെുണ്്ട. 
 
Matthew 19:24: 

And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, 

than for a rich man to enter into the kingdom of God. 

 

മത്തായി 19:24: 
രീണ്ടുിം ഞാൻ െിങ്ങ്ളാടു പറയുെു, ധെരാൻ 
സ്വര്ഗ്ഗരാജയത്തിൽ ശ്പ്രരിക്കുെതിനെക്കാൾ എളുപ്പിം ഒട്ടകിം 
സ്ൂ ിക്കുഴയിലൂനട കടക്കുെതാണ.് 
 
െമുക്ക് എല്ലാരർക്കുിം അറിയാരുെതു്പാനല മുസ്ിമുകൾ ആശ്ഫിക്കൻ-
അ്മരിക്കൻസ്ിനെ രിരവസ്ിക്കാൻ ശ്രമിക്കുെത് രി്ര െരുിം മുൻരിധിയുിം 
ഇല്ലാത്ത ഒ്ര ഒരു മതമാണ ്ഇസ്ാിം എെ ്പറഞ്ഞാണ്. മത്തായി 23:24 
പറയുെ അ്ത തരിം ആൾക്കാരാണ് മുസ്ീമുകൾ. 
 
Matthew 23:24: 

Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. 

 

മത്തായി 23:24: 
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അെ്ധരായ മാർരദരര്ിക്ള, നകാതുകിനെ അരിച്ചു െീക്കുകയുിം ഒട്ടകനത്ത 
രിഴുങ്ങുകയുിംന യ്യുെരരാണു െിങ്ങൾ! 
 
ഇസ്ാമിനല അടിമത്തിം എങ്ങനെയാനണെ് െമുക്ക് ്ൊക്കാിം.  
 
അടിമത്തരുിം ഇസ്ാമുിം  
 
ഇസ്ാമിനല അടിമത്തത്തിനെ ഉറരിടങ്ങൾ: 

1. അമുസ്ിിംകൾക്ക ്എതിനരയുള്ള യുദ്ധിം:  ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം 
യഹൂദനരയുിം Safiaയുിം Juriaയുിം ്പാലുള്ള മറ്റു മതരിരവാസ്ികനളയുിം 
മുഹമ്മദ ്അരരുനട ്രാശ്തങ്ങനള മുഴുരൻ െരിപ്പിച്ചതിെ് ്രഷിം അരനര 
അടിമകളാക്കി. 
 

2. ഈജിപത്ക്ാരി ആയിരുെ Mariahനെ ്പാനല ലഭിച്ച സ്മ്മാെങ്ങൾ: 
അരനളയുിം അരളുനട കസ്ിനെയുിം സ്മ്മാെമായി 
മുഹമ്മദിെയക്കുകയുിം മുഹമ്മദ ്അത് സ്വീകരിക്കുകയുിം ന യ്തു. 
 

3. രാങ്ങലുിം രിൽക്കലുിം: മുഹമ്മദ് അടിമകനള രാങ്ങുകയുിം 
രിൽക്കുകയുിം ന യ്തിരുെു. 
 

4. സ്ന്തതികൾ: അടിമകളുനട മക്കളുിം അടിമകളായിരുെു. 
 

5. രിേയുനട രൂപത്തിൽ: ഒരു സ്വതശ്ന്തയായ സ്്ശ്തീ രയഭി ാരിം ന യ്താൽ 
അതിനെ ഫലമായി അരൾക്കുണ്ടാരുെ കുട്ടികൾ അടിമകൾ ആരുിം.  
 

6. പിന്തുടർച്ചാരകാരിം: ആയിരക്കണക്കിെ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 
ഒെുരനണ്ടണ്ണിം മതി ഇത് നതളിയിക്കാൻ. 

 
യുദ്ധിം രഴിയുള്ള അടിമത്തിം 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 3, Book 46, Hadith 717: 

...The Prophet of Allah did unexpectedly attack the tribe of Al-Mus'taliq short of any 

warning as they were unconcerned and while they were busy watering their animals. 

Their fighting men were killed, and their women and children were taken as slaves; 

the Prophet got Jureyah (the daughter of Mus'taliq tribe leader) on that day... 

 
മുകളിൽ പറയുെത് അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ അശ്പതീേിതമായി Al-

Mus'taliq ്രാശ്തനത്ത ആശ്കമിച്ചു. അരർക്ക് ഒരു മുെറിയിപ്പുിം ഇല്ലായിരുെു. 
ആ സ്മയിം അരർ മൃരങ്ങൾക്ക് നരള്ളിം നകാടുത്ത 
നകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. ആ ്രാശ്തത്തിനല പടയാളികൾ കുനറ മരിച്ചു. 
അരരുനട സ്്ശ്തീക്ളയുിം കുട്ടിക്ളയുിം അടിമകളാക്കി. അ്ത ദിരസ്ിം തനെ 
ആ ്രാശ്ത തലരനെ മകളായ Jureyahനയ മുഹമ്മദിെ് ലഭിച്ചു. 
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Book of Adau'a Al-Bayean, Vol. 3, Number 387: 

 
The reason to own humans as slaves is if Allah gives victory to those who sacrifice 

their money and their force to fight the kafir (infidels) so if the word of Allah gives 

victory he, Allah, makes them (the enemy) their slaves except if the leader chooses 

to accept ransom for them. 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അല്ലാഹു മെുഷയനര അടിമകളായി 
ഉപ്യാരിക്കാൻ പറയാൻ കാരണിം, കാഫിറുകളുമായി (അമുസ്ിമുകളുമായി) 
യുദ്ധിം ന യ്യാൻ പണരുിം രക്തിയുമായി അല്ലാഹുരിനെ സ്ഹായിക്കുെരർക്ക് 
അല്ലാഹു രിജയിം നകാടുക്കു്മ്പാൾ, അരരുനട രശ്തുക്കനള അടിമകളാക്കി 
അല്ലാഹു മുസ്ീങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു നകാടുക്കുിം. ആ കീഴടക്കി അടിമകളാക്കിയ 
രശ്തുക്കളുനട ്െതാര ്്മാ െധെിം (Ransom) െൽകിയാൽ മാശ്ത്മ അരനര 
രിട്ടയക്കുകയുള്ളൂ. 
 
മുഹമ്മദ ്രശ്തുക്കനള കീഴടക്കിയതിെു ്രഷിം അരനര അടിമകളാക്കുകയുിം 
മുഹമ്മദിെ് ്രണ്ടി യുദ്ധിം ന യ്യാൻ അരനര െിർൈന്ധിക്കുകയുിം 
ന യ്യുമായിരുെു. അരരുനട രക്തിയുള്ള രരീരങ്ങൾ ഉപ്യാരിച്ച ്മുഹമ്മദ് 
രീണ്ടുിം യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഈ അടിമ യുദ്ധത്തിൽ ശ്പരൽഭൻ ആനണെ് 
കണ്ടാൽ, മുഹമ്മദ് അരെ് ഉയർെ സ്ഥാെങ്ങൾ െൽകുിം. ഈ അടിമകളായ 
്യാദ്ധാക്കൾക്ക് ഉയർെ സ്ഥാെിം െൽകിയാലുിം അരർ അടിമകളായി തനെ 
തുടരുിം. 
 
In a story found in the Book of Fateh Al-Bary Fee Share'h Sahih Al-Bukhari (p. 131), 

 

Some of the white Arab men got upset when they heard that Bilal, the Ethiopian, 

would lead them. When they approached Muhammad, Abu-Zer, who spoke for the 

group, said, “I refuse to obey a black slave!”  

 

Sahih Al-Bukhari, Book 11, Hadith 662 

 
മുകളിൽ പറയുെ കഥയിൽ, എ്തയാപയയിൽ െിെുള്ള കറുത്ത അടിമയായ 
ൈിലാലിനെ ആണ് നരളുത്ത അറൈികനള ശ്പാർത്ഥെയിൽ െയിക്കുരാൻ 
െി്യാരിച്ചിരുെുത് എെ ്്കട്ട്പ്പാൾ, അത് നരളുത്ത അറൈികൾക്ക് 
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ഇഷ്ടനപ്പട്ടില്ല. അരർ മുഹമ്മദിനെ സ്മീപിച്ചു. അരർക്കു്രണ്ടി Abu-Zer 
സ്ിംസ്ാരിച്ചു. അരൻ പറഞ്ഞു, "ഞാെീ കറുത്ത അടിമനയ അെുസ്രിക്കില്ല."  
 
മുഹമ്മദ ്അതിെു െൽകിയ ഉത്തരിം ഈ ഹദീസ്ിൽ കാണാരുെതാണ് - Sahih 

Al-Bukhari, Book 11, Hadith 662: 

 

The Prophet said, “Consider and take orders from your leader, even if he is an 

Ethiopian whose head is like a raisin were made to you a leader.” 

 

ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "മുന്തിരിനക്കാത്ത ്്പാലുള്ള തലയുള്ള ഒരു 
എ്തയാപയകാരൊണ് അരൻ എങ്കിലുിം, ഇ്പ്പാൾ അരൻ െിങ്ങളുനട 
്െതാരാണ് അരനെ അെുസ്രിക്കുക." 
 
Book of Sahih of Abu Dawood, Hadith 2158 and the hadith approved by the Book of 

Al-Alabani (Sahih Abu Dawood, Number 1890): 

 
“The Prophet said that it is not lawful for a Muslim to have sex with a slave woman 

until he is sure she is not pregnant.” 

 

ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ഒരു അടിമ സ്്ശ്തീയുമായി 
ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പടുെത് ഒരു മുസ്ിമിെ് െിയമരിരുദ്ധമാണ്, അരൾ 
രർഭിണി അനല്ലെ് അയാൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുെത ്രനര." 
 
//ഇതിനെ അർത്ഥിം ഒരു രർഭിണിയായ അടിമ സ്്ശ്തീനയ ദലിംരികമായി 
പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. 
 
മുഹമ്മദ ്എ്പ്പാഴനത്തയുിം ്പാനല, അരൻ ന യ്യരുനതെ ്ഉ്േരിക്കുെ ഒെല്ല 
ഇരിനടയുിം പറഞ്ഞത്. ഇ്ത ദിരസ്ിം തനെ മുഹമ്മദ് Khaiber ്രാശ്തനത്ത 
മുഴുരൻ നകാനൊടുക്കുകയുിം, സ്ഫിയ ഉൾനപ്പനടയുള്ള അരിടനത്ത 
സ്്ശ്തീകനള പീഡിപ്പിക്കുകയുിം ന യ്തിരുെു. സ്ഫിയ ന റുപ്പക്കാരിയായിരുെ 
ഒരു ഭാരയയായിരുെു. അരളുനട ഭർത്താരിനെയുിം മുഹമ്മദ ്ആ ്രാശ്തനത്ത 
നകാല്ലുെതിനെ കൂനട നകാെിരുെു. അരനള ്റപ്പ് ന യ്യുെതിെുമുമ്്പ അരൾ 
രർഭിണിയാ്ണാ അല്ല്യാ എനൊെുിം മുഹമ്മദ ്്ൊക്കിയിരുെില്ല.  
 
യഹൂദ ്രാശ്തമായ Khaiber െ് ്മലുള്ള ആശ്കമണിം 
 
Book of Al-Magazi by Al-Waqidy, p. 708: 

Abu Ayoub spent his night standing guard next to the tent of the Prophet holding his 

sword. When the morning came, the Prophet came out, so he said “Allah is Akbar.” 
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Muhammad said to him, “What is up Abu Ayoub?” Abu Ayoub answered, “Oh apostle 

of Allah, you slept with this slave (Safia) and you just killed her father and brothers 

and her husband and all of her tribe, so I was afraid she might assassinate you. The 

prophet laughed and said, “I will return this favor to you.” 

 
Abu Ayoub രാശ്തിമുഴുരൻ മുഹമ്മദിനെ കൂടാരത്തിെു നരളിയിൽ രാളിം നകാണ്്ട 
കാരലിരുെു. രാരിനല മുഹമ്മദ് എണീറ്റ ്Abu Ayoub - ്ൊട ്എന്തിൊണ് 
ഇങ്ങനെ െിൽക്കുെത ്എെ് ് ാദിച്ചു. Abu Ayoub പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ ക, െീ ഈ അടിമയുനട (സ്ഫിയ) അച്ഛനെയുിം, സ്്ഹാദരങ്ങനളയുിം, 
ഭർത്താരിനെയുിം മറ്റു ്രാശ്ത അിംരങ്ങനളയുിം നകാെതിെു ്രഷിം 
അരളുമായി ഇെനല രാശ്തി കിടെു. അതുനകാണ്്ട അരൾ െിനെ നകാല്ലാൻ 
ശ്രമിക്കുിം എെ ്ഞാൻ ഭയെു. അതുനകാണ്ടാണ ്ഞാൻ െിെക്ക് കാരൽ 
െിെത്. ശ്പരാ കൻ  ിരിച്ചുനകാണ്്ട അര്ൊട് പറഞ്ഞു, "ഈ 
ആത്മാർത്ഥതയക്്ക് ഞാൻ ശ്പതിഫലിം െൽകുിം." 
 
The same story can be found in book entitled Zad Al-M'ad Fe Huda 'Khaer Al-'Ebad, 

Printing 1198, Publisher Dar Al-Risalah, chapter of Attacking the Tribe of 'Khaibar: 

 
നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിനല മുസ്ിമുകൾ എ്പ്പാഴുിം പറഞ്ഞു െടക്കുെ ഉമർ 
പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ്് രാകയമാണ,് "എങ്ങനെയാണ ്ഒരുരെ ്മനറ്റാരാനള 
അടിമയാക്കാൻ കഴിയുക, അരനെ അമ്മ അരനെ സ്വതശ്ന്തൊയി അ്ല്ല 
ജെിപ്പിച്ചത.്" ഈ രിരരണിം സ്തയമാണ്. എൊൽ ഇത് ്കൾരിക്കാനര 
പറ്റിക്കുക എെത ്മാശ്തമാണ ്ഇതിനെ ഉ്േരിം. ഇത് അടിമത്തനത്ത കുറിച്ചുള്ള 
ഇസ്ാമിനെ കാഴ ്പ്പാട ്അല്ല എെ ്എളുപ്പത്തിൽ െമുക്ക് നതളിയിക്കാൻ 
കഴിയുിം. 
 
ഈ കഥയുനട യഥാർത്ഥ സ്രർഭിം Umar Ibn Al-Khattab ഉിം 'Amr Ibn Al-'Aas ഉിം 
തമ്മിലുള്ള രശ്തുതയിൽ െിെുള്ളതാണ.് ഇരിനട മുകളിൽ ഉമർ ആ ് ാദയിം 
് ാദിച്ചത് അടിമകനള ദകരരിം രച്ചിരുെ അമറിനെ 
രകാരിക്കുെതിെു്രണ്ടി അല്ല, മറിച്ച ്താൻ അമറിനെക്കാളുിം 
മൂലയ്ൈാധമുള്ളരൻ ആനണെ് കാണിക്കുെതിെ് ്രണ്ടിയാണ്. 
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അമർ പറഞ്ഞത ്താൻ അടിമത്തനത്ത നരറുക്കുെു എൊണ.് അടിമത്തനത്ത 
കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുെ കാരയങ്ങൾ അിംരീകരിക്കാൻ അമറിെ് ശ്പര്െിം 
ഒെുിം ഇല്ലാത്തനതന്ത ്എെറിയാൻ ഉമർ അരനെ െിർൈന്ധിച്ചു. അമറിെ് 
ആയിരക്കണക്കിെ് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുെു അരൻ അരനെ അടിമകനള 
്റപ്പ് ന യ്യുകയുിം, അടിക്കുകയുിം, പട്ടിണികിടക്കുകയുിം ന യ്യുമായിരുെു. 
അരൻ ഒരിക്കലുിം ഒരു അടിമനയ സ്വതശ്ന്തൊക്കിയിട്ടില്ല. അതുനകാണ്്ട ഉമർ 
് ാദിച്ച ് ാദയിം അടിമത്തനത്ത കുറ്റനപ്പടുത്തുെത് അല്ല മറിച്ച ്തനെ 
രശ്തുരായ അമറിനെ കുറ്റനപ്പടുത്താൻ ്രണ്ടിയാണ്. 
 
ഒൊ്ലാ ിച്ചു്ൊക്കൂ ഉമറിനെ ് ാദയിം അടിമത്തനത്ത കുറ്റനപ്പടുത്താൻ 
്രണ്ടി ഉള്ളതാനണങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം മുഹമ്മദ ്ഒരു  ീത്ത മെുഷയൊനണെുിം 
ഉമറിെ് അറിയാമായിരുെു എെ്ല്ല. കാരണിം മുഹമ്മദിെ് തനെ ധാരാളിം 
അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുെു. മുഹമ്മദിനെ അടിമകളിൽ ആണുങ്ങളുിം 
നപണ്ണുങ്ങളുിം യുദ്ധത്തിൽ െിെ് കീഴടക്കിയരരുിം സ്മ്മാെമായി 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ധാരാളിം അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുെു. അതുനകാണ്്ട ഉമ്മർ 
് ാദിച്ച ് ാദയമാണ് അടിമത്തനത്ത പറ്റിയുള്ള ഇസ്ാമിനെ െിലപാട് എെ ്
പറയുെത ്ഈ രർഷനത്ത ഏറ്റരുിം രലിയ തമാരയാണ്. ഈ ് ാദയത്തിനെ 
രരിയായ സ്രർഭത്തിൽ ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ഇത് രണ്്ട മെുഷയർ തമ്മിലുള്ള 
അസ്ൂയയുനടയുിം നരറുപ്പിനെയുിം ശ്പകടെിം അല്ലാനത മനറ്റാെുമല്ല. 
അടിമകൾക്ക് സ്വാതശ്ന്തയിം െൽകുെതുമായി ഇതിെ് ഒരു ൈന്ധരുമില്ല.  
 
മുഹമ്മദ ്ഒരിക്കലുിം ഒരു അടിമനയ ്പാലുിം സ്വതശ്ന്തമാക്കാൻ 
കൽപിക്കുക്യാ െിൈന്ധെകൾ രയ്ക്കുക്യാ ന യ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എല്ലാ 
മുസ്ീങ്ങനളയുിം നരല്ലുരിളിക്കുെു മുഹമ്മദ ്അടിമകനള സ്വന്തമാക്കാൻ 
പറഞ്ഞ ഒരു രാകയിം എങ്കിലുിം െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റു്മാ? ഒരടിമനയ 
സ്വതശ്ന്തമാക്കുക എെ ്പറയുെത ്അടിമയുനട യജമാെനെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് 
അരെ് ്രണനമങ്കിൽ ന യ്യാിം, ്രനണ്ടങ്കിൽ ്രണ്ട. 
 
ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് സ്വതശ്ന്തൻ ആക്കിയ ഒരു അടിമനയ രീണ്ടുിം അടിമ 
ആക്കിയിട്ടുണ്്ട. Sahih Al-Bukhari, Book 85, Hadith 80 (also see Sahih Al-Bukhari, 

Book 41, Hadith 598): 

 
An adult male human from the Ansaar gave his youth slave his freedom, and let his 

slave go free, and he did not have any other property. This news arrived at Allah's 

Messenger. Moreover, the messenger said, “Who will buy that slave from me?" So 

Nu'aem bin Abd-Allah Al-Na'ham bought him for 800 Dirhams. Jabir added: It was a 

Coptic slave who passed away that year. 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, Ansaar ൽ ഉള്ള ഒരു മുതിർെ പുരുഷൻ 
അരനെ യുരാരായ അടിമയ്ക്ക് സ്വാതശ്ന്തയിം െൽകി. ആ പുരുഷെ ്മറ്റ് 
രസ്്തുക്കൾ ഒെുിം ഉണ്ടായിരുെില്ല. ഈ രാർത്ത അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കനെ 
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ന രിയിനലത്തി. ശ്പരാ കൻ ് ാദിച്ചു, "എെിക്ക് ്രണ്ടി ആ അടിമനയ ആര ്
രാങ്ങുിം?" അ്പ്പാൾ Nu'aem bin Abd-Allah Al-Na'ham 800 ദിർഹിം െൽകി ആ 
അടിമനയ രാങ്ങിച്ചു. അനതാരു ഈജിപ്ഷയൻ അടിമയായിരുെു. അ്തരർഷിം 
തനെ ആ അടിമ മരിക്കുകയുിം ന യ്തു.  
 
ഈ ഹദീസ് ്കാണിക്കുെത ്എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കയ്യിൽ ഈ അടിമ 
കച്ചരടത്തിനെ മുഴുരൻ െിയശ്ന്തണരുിം ഉണ്ടായിരുെത് എൊണ.് ആരുനട 
ഇഷ്ടത്തിെ് എതിരായുിം മുഹമ്മദിെ് ശ്പരർത്തിക്കാിം. ഒരു മെുഷയൻ അരനെ 
അടിമനയ സ്വതശ്ന്തൊക്കിയ്പ്പാൾ അരനെ രീണ്ടുിം അടിമയാക്കി അരെിൽ 
െിെ് പണരുിം ഉണ്ടാക്കി. അ്തസ്മയിം തനെ അരൻ ആ പാരിം അടിമ്യാട് 
ഒരു കരുണയുിം കാണിച്ചില്ല. ആ അടിമ സ്വാതശ്ന്തയരുിം ശ്പതീേിച്ച ്
കഴിയുകയായിരുെു. ആ അടിമനയ രാങ്ങിയതിെു ്രഷിം രളനര 
താമസ്ിയാനത അരൻ മരിക്കുകയുിം ന യ്തു. ആ അടിമ മാെസ്ികമായി 
തകർെിട്ടുണ്ടാരണിം. അരനെ നരറുനത രിട്ടിരുനെങ്കിൽ മുഹമ്മദിെ് എന്ത് 
െഷ്ടനപ്പടാൻ ആണ?് മുഹമ്മദ ്അരനെ സ്വന്തമാക്കിയത് ്പാലുമില്ല. 
പണമാണ ്മുഹമ്മദിനെ ദദരിം. 
 
ആ അടിമയുനട ആദയനത്ത യജമാെൻ ദരിശ്ദൻ ആയിരുെു. അരനെ ഏക 
സ്മ്പാദയിം ആയിരുെു ആ അടിമ. എെിട്ടുിം അയാൾ അരനെ സ്വതശ്ന്തൊക്കി. 
ഈ അടിമയ്ക്ക ്ലഭിച്ച സ്വാതശ്ന്തയിം എന്തിൊണ ്മുഹമ്മദ് െി്ഷധിച്ചത്? 
കാരണിം അരെറിയാമായിരുെു എല്ലാരരുിം ഇതു്പാനല അടിമകനള 
സ്വതശ്ന്തമാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അടിമകച്ചരടിം തകർെു്പാകുിം എെ്.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 8, Vol. 82, Hadith 822: 

Reported by Abu Huraira: “The opinion of Allah's messenger [was] requested when 

the unmarried slave girl [was] found guilty of unlawful intercourse. On that ground, he 

responded, "If she performs illegitimate sexual intercourse, then scourge her fifty 

belts, and if she engages unlawful sexual intercourse another time, after that lash 

her fifty belts, and if she commits unlawful sexual intercourse for the third time, after 

that lash her fifty belts and trades her for even for the price of her tie.” 
 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "രിരാഹിം 
കഴിക്കാത്ത ഒരു അടിമ നപൺകുട്ടി രയഭി ാരിം ന യ്താൽ അരനള  മ്മട്ടി 
നകാണ്്ട 50 ശ്പാരരയിം അടിക്കണിം. രീണ്ടുിം അരൾ രയഭി ാരിം ന യ്താൽ 
രീണ്ടുിം അരനള 50 ശ്പാരരയിം  മ്മട്ടി നകാണ്്ട അടിക്കണിം. ഇെി മൂൊിം 
ശ്പാരരയരുിം അരൾ രി ാരിം ന യ്താൽ,  മ്മട്ടി നകാണ്ട് അരനള 50 ശ്പാരരയിം 
അടിച്ചതിെു ്രഷിം അരനള നകട്ടിയിരുെ കയറിനെ രിലക്ക് അരനള 
രിൽക്കണിം." 
 
അരളുനട യജമാെെ് അരനള എശ്ത ്രണനമങ്കിലുിം ്റപ്പ് ന യ്യാിം, എൊൽ 
അരൾ മറ്റാരുമായുിം രയഭി ാരിം ന യ്യാൻ പാടില്ല. ഇ്പ്പാൾ ഒരു അടിമ 
നപൺകുട്ടിക്ക് അരളുനട യജമാെനെ കയ്യിൽ െിെ് രേനപ്പടണനമങ്കിൽ, 
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അരൾ ഇങ്ങനെ ആനരനയങ്കിലുിം രയഭി ാരിം ന യ്യാൻ െിർൈന്ധിതയാകുിം. 
അതുരഴി അരൾക്ക് പുതിയ ഒരു യജമാെനെയുിം കിട്ടുിം. 
 
എ്തയാപയക്കാരൊയ ൈിലാൽ 
 
മുഹമ്മദിനെ അടിമയായിരുെ ഒരു കറുത്തരർഗ്ഗക്കാരൊയ ൈിലാലിനെ 
കുറിച്ച് െമ്മൾ എ്പ്പാഴുിം ്കൾക്കാറുണ്ട്. മുസ്ിമുകൾ ഇസ്ാമിൽ രിംരീയത 
(racism) ഇല്ല എെ് പറഞ്ഞ ്ആശ്ഫിക്കൻ-അ്മരിക്കനര പറ്റിക്കുെത് ഈ 
ൈിലാലിനെ ്പര് പറഞ്ഞാണ.് ഈ ൈിലാലാണ ്ആദയമായി ൈാങ്ക ്രിളിച്ചത്. 
എൊൽ മുസ്്ലിിംകൾ പറയാത്ത കാരയിം, ൈിലാൽ അരനെ യജമാെൊയ 
മുഹമ്മദിനെ കൽപ്പെകൾ പാലിച്ച്ത ഉള്ളൂ. ൈിലാലിെ് ശ്പ്തയകിച്ച് പദരിക്ളാ 
ൈഹുമാെ്മാ ഒെുമില്ലായിരുെു. ൈിലാൽ യജമാെനെ അെുസ്രിക്കുെ ഒരു 
അടിമ മാശ്തമായിരുെു.  
 
ഇെി ൈിലാലിനെ ജീരിതിം എങ്ങനെയായിരുെു എെ് െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
അരൻ ഒരു അരകാരങ്ങളുിം ഇല്ലാത്ത ഒരു അടിമ മാശ്തമായിരുെു.  
 
ൈിലാലുിം ൈാങ്ക ്രിളിയുിം  
 
ൈിലാൽ ന യ്ത കാരയങ്ങനളല്ലാിം അരനെ യജമാെൻ നകാടുത്ത കൽപ്പെകൾ 
മാശ്തമാനണെ് നതളിയിക്കാൻ എെിക്ക് ധാരാളിം ഹദീസ്ുകൾ െിങ്ങൾക്ക് 
കാണിച്ച് തരാൻ കഴിയുിം. അതിൽ ഒരു കല്പെ മാശ്തമാണ് ഈ ൈാങ്ക ്രിളി. 
  
Allah's Apostle orders Bilal to get up and pronounce the Adhan for prayers: 

1. Sahih Al-Bukhari, Book 11, Hadith 578 

2. Sahih Al-Bukhari, Book 11, Hadith 579 

3. Sahih Al-Bukhari, Book 11, Hadith 580 

4. Sahih Al-Bukhari, Book 56, Hadith 663 

5. Sahih Al-Bukhari, Book 52, Hadith 297 

6. Sunan Abu Dawood, Book 1, Hadith 0193 

“Then he commanded Bilal to call for prayer.” 

 

എന്തുനകാണ്ടായിരിക്കുിം മുഹമ്മദ ്സ്വയിം ൈാങ്ക ്രിളിക്കാത്തത?് അനല്ലങ്കിൽ 
എന്തുനകാണ്്ട അത് അൈൂൈക്കറിനെ്യാ അല്ലിനയ്യാ ഏൽപ്പിച്ചില്ല? ഈ 
പാരനപ്പട്ട അടിമയാണ് എല്ലാ ദിരസ്രുിം അതിരാരിനല എല്ലാരരുിം എണീക്കുിം 
മു്മ്പ എണീറ്റ ്നമക്ക മുഴുരൻ രിളിച്ചു ഉണർ്ത്തണ്ടത്. അരനെ അതിെ് 
തിരനഞ്ഞടുക്കാെുള്ള ശ്പധാെ കാരണിം ്രനറ ആർക്കുിം അതിെ് 
നമെനക്കടാൻ രയ്യാത്തതുനകാണ്ടാണ്. അത് ഒരു അടിമ ന ്യ്യണ്ട 
്ജാലിയാണ്.   
 
ൈിലാൽ എെ പുതിയ അടിമ 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 4, Book 52, Hadith 297:  
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...Bilal was ordered to announce the news amongst the people... 

 

... ആ രാർത്ത ജെങ്ങളി്ലക്ക് എത്തിക്കാൻ ൈിലാലി്ൊടാണ് കൽപ്പിച്ചത്.... 
 
അള്ളാഹു ദുഷട്ന്മാരായ മെുഷയനര നകാണ്ട ്ഇസ്ാിം മതനത്ത പിന്തുണയക്്കനട്ട 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Book 77, Hadith 603): 

 

...Allah's messenger said, "Bilal! Get up and broadcast in the community, none will 

enter heaven but a worshiper and Allah may. He supports this religion Islam with 

wicked men." 

 
...അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ൈിലാൽ എണീറ്റ് ൈാങ്ക ്രിളിക്കു, 
അല്ലാഹുരിനെ ആരാധിക്കുെരൻ അല്ലാനത മറ്റാരുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
ശ്പ്രരിക്കുകയില്ല. അരൻ ഇസ്ാിം മതനത്ത പിന്തുണച്ചത് 
ദുഷ്ടന്മാരിലൂനടയാണ്." 
 
രീട്ടിലുിം പുറത്തുിം ആഹാരിം രയക്്കുെ ൈിലാനലെ ്ജാലിക്കാരൻ 
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 5, Book 59, Hadith 524:  

 

...The Messenger ordered Bilal to lay out the leather carpets on which dates, 

dehydrated yogurt and butter were put on it... 

 

... ശ്പരാ കൻ ൈിലാലി്ൊട് കൽപ്പിച്ചത് പരരതാെി രിരിച്ച് അതിൽ 
ഈന്തപ്പഴരുിം, ദതരുിം, നരണ്ണയുിം എല്ലാിം രയ്ക്കുരാൻ പറഞ്ഞു... 
 
ൈിലാനലെ പണസ്ഞ്ചി  
 
Sahih Al-Bukhari, Vol. 3, Book 38, Hadith 504:  

 

...The Prophet of Allah said, "Oh Bilal, pay him the price of the camel and provide 

him bonus money...” 

 
... അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ഓ, ൈിലാൽ, അരെ് ഒട്ടകത്തിനെ 
പണരുിം മറ്റ് കാരുിം െൽകുിം..." 
 
മുഹമ്മദ ്മാശ്തമല്ല, മറ്റ് ആൾക്കാരുിം ൈിലാലി്ൊട് ഇങ്ങനെ പല കാരയങ്ങളുിം 
കല്പിച്ചിട്ടുണ്്ട; Sunan Abu Dawood, Book 2, Hadith 498: 

 

...afterwards the Apostle of Allah, may Allah pray on him, said: “O Bilal, stand up, 

see what Abdullah Ibn Zayed commanded you to do, then do it.” 
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മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു, "ഓ, ൈിലാൽ എണീറ്റ ്Abdullah Ibn Zayed കൽപ്പിച്ചത ്
ന യ്യൂ." 
 
മുഹമ്മദ ്ഇരിനട രയക്തമായി പറയുെുണ്ട,് ഒരു അടിമ മുസ്ിമായിരുൊൽ 
കൂടി, അരെ് ്കാടതിയിൽ സ്ാേി ആയി െില്ക്കാൻ കഴിയില്ല എെ.്  
 
Qur’an 5:106: (interpretation of Tanwîr Al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs) 

O ye who you believe! Let there be witnesses among and between you, in 

agreement or upon traveling, so when one of you dies, then of the dead person, two 

witnesses should testify for his will, just men from among you (no women accepted) 

two free men (no slave accepted). 

 

ഖുർആൻ 5:106: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, െിങ്ങളിനലാരാള്ക്ക് മരണമാസ്െമായാൽ രസ്വിയ്യത്തിനെ 
സ്മയത്ത് െിങ്ങളിൽ െിെുള്ള െീതിമാെ്മാരായ രണ്ടു്പർ െിങ്ങള്ക്കിടയിൽ 
സ്ാേയിം രഹി്ക്കണ്ടതാണ്. ഇെി െിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂനട യാശ്തന യ്യുെ 
സ്മയത്താണ് മരണരിപത്ത് െിങ്ങള്ക്ക ്രനെത്തുെനതങ്കിൽ (രസ്വിയ്യത്തിൻ 
സ്ാേികളായി) െിങ്ങളല്ലാത്തരരിൽ നപട്ട രണ്ടു്പരായാലുിം മതി. െിങ്ങള്ക്ക ്
സ്ിംരയിം ്താെുകയാനണങ്കിൽ അരനര രണ്ടു്പനരയുിം െമസ്്കാരിം 
കഴിഞ്ഞതിൻ ്രഷിം െിങ്ങൾ തടഞ്ഞ ്െിര്ത്തണിം. എെിട്ടരർ അല്ലാഹുരിനെ 
്പരിൽ ഇശ്പകാരിം സ്തയിം ന യ്ത് പറയണിം: ഇതിെ് (ഈ സ്തയിം മറച്ചു 
നരക്കുെതിെ്) പകരിം യാനതാരു രിലയുിം ഞങ്ങൾ രാങ്ങുകയില്ല. അത് 
അടുത്ത ഒരു ൈന്ധുനര ൈാധിക്കുെ കാരയമായാൽ ്പാലുിം. 
അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി ഏനറ്റടുത്ത സ്ാേയിം ഞങ്ങൾ മറച്ച് നരക്കുകയില്ല. 
അങ്ങനെ ന യ്താൽ തീര്ച്ചയായുിം ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരിൽ നപട്ടരരായിരിക്കുിം. 
 
അൈൂൈക്കറിൽ െിെ ്സ്വതശ്ന്തൊക്കുരാൻ ൈിലാൽ ആരരയനപ്പടുെു  
 
ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ െമ്മൾ കാണാൻ ്പാകുെത,് മുഹമ്മദിനെ 
കാല്രഷിം സ്വതശ്ന്തൻ ആകുരാൻ ്രണ്ടി നകഞ്ചുെ ൈിലാലിനെ ആണ്. 
എൊൽ അരെ് സ്വാതശ്ന്തയിം കിട്ടിയില്ല. (Sahih Bukhari, Vol.5, Book 57, Hadith 99): 

 

Narrated Qais: Bilal said to Abu Bakr, "If you have bought me for own then keep me 

for yourself to serve, but if you have bought me for the sake of Allah, then free me to 

do work for Allah." 

 

മുകളിൽ പറയുെതിൽ, ൈിലാൽ അൈൂൈക്കറി്ൊട ്പറഞ്ഞു, "എനെ െീ 
രാങ്ങിയത് െിെക്ക് ്രണ്ടി ആനണങ്കിൽ െിനെ ്സ്രിക്കുെതിെ് ്രണ്ടി െീ 
തനെ എനെ രച്ച് നകാള്ളുക. എൊൽ എനെ രാങ്ങിയത് അള്ളാഹുരിെ് 
്രണ്ടിയാനണങ്കിൽ, അല്ലാഹുരിെ് ്രണ്ടി ്ജാലിന യ്യാൻ എനെ സ്വതശ്ന്തൻ 
ആക്കുക." 
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ഈ മെുഷയൻ ന യ്ത എല്ലാ ്സ്രെങ്ങൾക്കുിം ്രഷരുിം എന്തുനകാണ്ടാണ് 
ഈ മെുഷയെ ്അരനെ സ്വാതശ്ന്തയത്തിെു്രണ്ടി ഇങ്ങനെ യാജി്ക്കണ്ടി 
രെത്? ഉടനെ തനെ സ്വാതശ്ന്തയിം ഈ മുത്ത് റസ്ൂലിനെയുിം 
അൈൂൈക്കറിനെയുിം കയ്യിൽ െിെുിം ലഭി്ക്കണ്ടത്ല്ല? എന്തുനകാണ്ടാണ ്
അൈൂൈക്കറി്ൊട ്ൈിലാലിനെ സ്വതശ്ന്തമാക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഇതുരനര 
കൽപ്പിക്കാതിരുെത്? ഈ മെുഷയൻ അരർക്ക് ്രണ്ടി യുദ്ധിം ന യ്യുകയുിം 
നകാള്ളയടിക്കുകയുനമല്ലാിം ന യ്തിട്ടുണ്്ട. അരൻ അരരുനട മൃരങ്ങനള 
തീറ്റിച്ചു, അരർക്ക് ്രണ്ടി പണിം പിരിച്ചു. അരൻ അരർ പറഞ്ഞനതല്ലാിം 
ന യ്തു. എന്തുനകാണ്ടാണ ്അല്ലാഹുരിനെ മാതൃകാപുരുഷൊയ മുഹമ്മദ്, 
ൈിലാൽ സ്വാതശ്ന്തയിം യാ ിക്കുെത് രനര കാത്തിരുെത?്  
 
ഉമറുിം അടിമത്തരുിം  
 
ഉമറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ്ുകളുനട തുടക്കിം തനെ ഞാൻ ഈ മെുഷയനെ 
രൃത്തിനകട്ട സ്വഭാരനത്ത കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാിം. The 

Pact of 'Umar Ibn Al-Khattab എെ പുസ്്തകത്തിൽ ഈ ഹദീസ്് െിങ്ങൾക്ക് 
കാണാൻ കഴിയുിം. അടിമത്തനത്ത കുറിച്ചുള്ള ഈ മെുഷയനെ കാഴ് പ്പാട ്
എന്താനണെ ്െമുക്ക് ഒെ ്്ൊക്കാിം. The Imam Al-Beyhaqi records in Al-Sunnan 

Al-Kobra, Vol. 2, p. 227: 

 
Hadith from grandfather of Annas, son of Malik, that the women slaves of 'Umar Ibn 

Al-Khattab used to serve us with their hair uncovered and their breasts shaking 

touching their hair. 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ഉമറിനെ അടിമസ്്ശ്തീകൾ അതിഥികൾക്ക് 
ഭേണിം രിളമ്പാൻ രരു്മ്പാൾ െഗ്നരായി ആണ ്രരാറുള്ളത്. മുടി നകാണ്്ട 
്പാലുിം അരരുനട മാറിടിം മറക്കാനത കുലുക്കി നകാണ്ടാണ് അരർ ഭേണിം 
രിളമ്പിയിരുെത്. 
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട ശ്രദ്ധിച്ച ്കാണുിം, ഉമറിെ് ധാരാളിം സ്്ശ്തീ അടിമകൾ 
ഉണ്ടായിരുെു. അതുമാശ്തമല്ല ഇെി പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ െിങ്ങൾ 
കാണാൻ ്പാകുെത്, ൊണിം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുെ അടിമസ്്ശ്തീനയ ഉമർ 
അടിക്കുെതാണ.് അരെുിം അരനെ രിരുെുകാരുിം അടിമസ്്ശ്തീകളുനട െഗ്നത 
കണ്്ട ആെരിക്കാറുണ്ടായിരുെു. 
 
Book of Kanes Al-Umal Fee Suanan Al-A'qwal, Hadith 41925: 

 
Reported by Anass: “'Umar Ibn Al-Khattab saw a slave woman wearing her 

headscarf so he beat her screaming, ‘You should not clothe yourself like a free 

woman!’” 
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മുകളിൽ പറയുെത്, ഉമർ അരനെ ഒരു അടിമസ്്ശ്തീ, തല മറക്കുെത് (തട്ടിം 
ഇടുെത)് കണ്്ട അലറിനക്കാണ്്ട അരനള അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, "ഇെി ഒരിക്കലുിം 
ഒരു സ്വതശ്ന്തയായ സ്്ശ്തീനയ ്പാനല രസ്്ശ്തിം ധരിക്കരുത.്" 
 
You can find the same narration in the following books: 

 

Book of Kanez Al-'Umal Fee Suanan Al-A'qwal, Vol. 15, Hadith 41928, p. 486: 

 
Reported by Al-Museeb Ibn Daram: He said “I saw 'Umar beating a woman slave on 

her head with a stick until her cover fell down and he told her not to dress or assume 

the manner of a free woman.” 

 

Al-Museeb Ibn Daram പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഉമർ ഒരു അടിമ സ്്ശ്തീയുനട തലയിൽ 
അരളുനട തട്ടിം തറയിൽ രീഴുെത് രനര കമ്പുനകാണ്്ട അടിക്കുെത ്കണ്ടു. 
എെിട്ട് അരൻ അര്ളാട് പറഞ്ഞു, "െീ ഒരിക്കലുിം ഒരു സ്വതശ്ന്തയായ 
സ്്ശ്തീനയ ്പാനല രസ്്ശ്തിം ധരിക്കുക്യാ അങ്ങനെ  ിന്തിക്കുക്യാ കൂടി 
ന യ്യരുത.്" 
 
The link to hadith in Arabic:  

http://al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=582 

 

കറുത്ത പുശ്തനെ തനെത ്അല്ലാത്തതാക്കിയതിെ ്ഉമർ അല്ലാഹുരിനെ 
സ്ത്ുതിക്കുെു. 
 
Book of Al-Mu'gny by Ibn 'Qudamah, Vol. 10, p. 412: 

 
Reported from Sa'id by Sufyian from Ibn Abu Naje'h from a man in the city of 

Madina: 'Umar used to pull out his male organ before he had orgasm when he was 

having sex with a female slave girl. One day, she told him that she was pregnant, 

then 'Umar, praying to Allah, said, “Allah, do not make in my family one who is not 

from me, because no one in my family is from a shameful line; then the slave girl 

gave birth to a black boy. 'Umar asked her who was the baby’s father. She said the 

camel shepherd, then 'Umar thanked Allah (that he is not the father). 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ഉമർ അരനെ ഒരു അടിമ നപൺകുട്ടിയുമായി 
നസ്ക്സ് ്ന യ്യുമായിരുെു. എൊൽ രതിമൂർച്ഛ എത്തു്മ്പാൾ തനെ അരൻ 
അരനെ ലിിംരിം പുറനത്തടുക്കുമായിരുെു. ഒരു ദിരസ്ിം ആ നപൺകുട്ടി 
അര്ൊട് അരൾ രർഭിണിയാനണെ് പറഞ്ഞു. അ്പ്പാൾ ഉമർ 

http://al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=582


267 | P a g e  
 

അല്ലാഹുരി്ൊട് ശ്പാർത്ഥിച്ചു, "അല്ലാഹു്ര, ഈ ൊണിംനകട്ട പരമ്പരനയ (ആ 
അടിമയുനട രിംരിം) എനെ പരമ്പര്യാട് ് ർക്കരുനത. എനെ കുടുിംൈത്തിൽ 
ആരുിം ഇരരിൽെിെ് ഇല്ല." അ്പ്പാൾ ആ അടിമസ്്ശ്തി ഒരു കറുത്ത പുശ്തെ ്
ജന്മിം െൽകി. കുട്ടിയുനട അച്ഛൻ ആനരെ് ഉമ്മർ അര്ളാട് ് ാദിച്ചു. അരൾ 
അത് ഒട്ടകത്തിനെ ഇടയൻ ആനണെ് മറുപടി പറഞ്ഞു. അതിനെ ഉത്തരരാദി 
ഉമറിനെ അല്ലാനത ആക്കിയതിെ് ഉമ്മർ അല്ലാഹുരി്ൊട് െരി പറഞ്ഞു. 
 

ഈ ഹദീസ്ിൽ െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുെത ്ഈ അടിമ നപൺകുട്ടി 
നരറുനമാരു ദലിംരിക രസ്്തു മാശ്തമാണ.് അരളുനട യജമാെെുിം അരനെ 
കൂട്ടുകാരുിം അരനള ഉപ്യാരിക്കുമായിരുെു. ഈ ഹദീസ്ിൽ െിെ് 
രയക്തമാകുെ മനറ്റാരുകാരയിം, ഉമർ അരനള കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ്രണ്ടി അല്ല 
മറിച്ച് നസ്ക്സ്ിെു ്രണ്ടി മാശ്തമാണ് ഉപ്യാരിച്ചു നകാണ്ടിരുെത.് ഇെ ്
മുസ്ീമുകൾ പറയുെത ്ഇസ്ാിം രയഭി ാരത്തിെ് എതിരാനണൊണ.് എെിട്ട് 
െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെത ്ഒരു നപൺകുട്ടിനയ, പലരുിം കൂടി 
ഉപ്യാരിക്കുെതാണ.് ഒരു അടിമ നപൺകുട്ടിനയ ഒരു മെുഷയജീരൻ ആയിട്ട് 
്പാലുിം ഇരിനട അിംരീകരിക്കുെില്ല. അതുനകാണ്്ട തനെ അരളുമായി 
രയഭി രിക്കുെത് ഒരു കുറ്റരുിം അല്ല. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 197: 

I saw the Messenger of Allah, and in the accompany of him were the only ones who 

converted to Islam, five slaves, two women, and Abu Bakr. 

 
ഞാൻ അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കനെ കണ്ടു. അരനെ കൂനട ഇസ്ാിം 
സ്വീകരിച്ചരർ മാശ്ത്മ ഉണ്ടായിരുെുള്ളൂ - അഞ്്ച അടിമകളുിം, രണ്്ട സ്്ശ്തീകളുിം, 
പിനെ അൈൂൈക്കറുിം. 
 
െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല മുഹമ്മദിെ് അടിമകളുണ്ടായിരുെു. 
അരനെ രീട് മുഴുരെുിം അടിമകളായിരുെു. അതു മാശ്തമല്ല, മുഹമ്മദിനെ 
കാണാൻ ആർനക്കങ്കിലുിം മുഹമ്മദിനെ രീട്ടിൽ രരണനമങ്കിൽ ഈ 
അടിമകളുനട സ്മ്മതിം ്രണമായിരുെു. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 72, Hadith 734: 

...At the doorway of the room, over there was a black slave to whom I walked and 

said, I request to me a permission from the prophet to enter. He authorized me and I 

entered to see the Prophet lying on a carpet that had left its engraving on his side... 

 
....ആ മുറിയുനട രാതിലിൽ ഞാൻ ന െ്പ്പാൾ അരിനട ഒരു കറുത്ത അടിമ 
െിൽപ്പുണ്ടായിരുെു. ഞാൻ ശ്പരാ കനെ കാണാെുള്ള അെുരാദിം അര്ൊട് 
് ാദിച്ചു. അരൻ അത് അെുരദിച്ചു, ഞാൻ ആ മുറിയിൽ ശ്പ്രരിച്ചു. അരിനട 
ശ്പരാ കൻ  ിശ്തപ്പണികളുള്ള ഒരു പരരതാെിയിൽ കിടക്കുകയായിരുെു... 
 
Book of Kenz El-'Umal Fe Sunan Al-Aqual, Hadith 44824 (http://www.al-

eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=629): 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=629
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=629
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You give the free women two nights and slave woman one night (for sex). 

 

െീ നസ്ക്സ്ിെ് ്രണ്ടി ഒരു സ്വതശ്ന്തയായ സ്്ശ്തീക്ക് രണ്്ട ദിരസ്രുിം, ഒരു അടിമ 
സ്്ശ്തീക്ക ്ഒരു ദിരസ്രുിം െൽകണിം. 
 
Book of 'Awen Al-Ma'bud Fe Shareh abu Dawood, p. 190: 

                   
Imam Al-Sui'ty said: “Beat not your wife the same way you beat the slave women.” 

 
ഇമാിം അൽ-സ്ുജി'റ്റി പറഞ്ഞു: "െിനെ ഭാരയനയ അടിക്കുെത ്്പാനല അല്ല 
െിനെ അടിമസ്്ശ്തീനയ അടി്ക്കണ്ടത്." 
 

 ഇതിനെ അർത്ഥിം െിെക്ക് രണ്ടു്പനരയുിം അടിക്കാിം, എൊൽ 
അടിമസ്്ശ്തീനയ കുറച്ചുകൂടി രക്തമായി അടിക്കാിം എൊണ.് 
 

എ്പ്പാഴുിം മരണരിേ ലഭിക്കുെ ഒരു കുറ്റമല്ല നകാലപാതകിം. മുഹമ്മദിനെ 
െിയമമെുസ്രിച്ച് ഒരു നകാലപാതകിക്ക് payback ransom നകാടുക്കാരുെതാണ.് 
അതായത ്ഈ മരിച്ച രയക്തിക്ക് പകരമായി ഒരു സ്്ശ്തീനയ അടിമയാനയാ, 
അനല്ലങ്കിൽ അരൾക്ക് പുശ്തൊയി ജെിച്ച ഒരു ആൺകുട്ടിനയനയാ 
നകാടുക്കുെതു രഴി നകാലപാതക കുറ്റത്തിനെ രിേയിൽ െിെ് 
്മാ ിതൊരാിം. (Sahih Al-Bukhari, Book 83, Hadith 41): 

 

Reported by Abu Huraira: “Two adult females from the tribe of Hazeail fought and 

one of them threw a rock at the other woman causing her a miscarriage. Allah's 

Apostle gave his judgment that the killer of the fetus should give a slave’s newborn 

baby, male or female, as payback ransom to the woman who had the miscarriage.” 

 

അൈു ഹുദററ പറഞ്ഞു: "ഹാസ്ിയിൽ ്രാശ്തത്തിനല രണ്്ട മുതിർെ 
സ്്ശ്തീകൾ തമ്മിൽ തല്ലു കൂടി. ഒരുരൾ ഒരു കനല്ലടുത്ത് മറ്റരനള എറിഞ്ഞു. 
അതിനെ ഫലമായി എറി നകാണ്്ട, അരളുനട രർഭിം അലസ്ി ്പായി. 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ രിധിച്ചതെുസ്രിച്ച്, രർഭിം അലസ്ാൻ 
കാരണമായരൾ (കനല്ലറിഞ്ഞരൾ), അരളുനട അടിമയ്ക്ക് ജെിച്ച ഒരു 
ആൺകുട്ടിനയനയാ നപൺകുട്ടിനയനയാ രർഭിം അലസ്ിയ സ്്ശ്തീക്ക് പകരിം 
െൽകണിം. 
 
This hadith can be found in Arabic in Sahih Al-Bukhari, Hadith 1681, and Sahih 

Muslim, Hadith 6910: 
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െമുക്ക് ഈ കഥനയക്കുറിച്ച് കുറച്ചു ്െരിം ഒെ് ആ്ലാ ിക്കാിം. െിങ്ങൾ ഒരു 
അടിമസ്്ശ്തീ ആനണെ് രി ാരിക്കുക. െിങ്ങളുനട യജമാെത്തി ന യ്ത ഒരു 
ശ്പരർത്തിയുനട ഫലമായി ഒരു സ്്ശ്തീയുനട രർഭിം അലസ്ി ്പായി. ഇെി 
െിങ്ങ്ളാട് തനെ ഈ ് ാദയിം ് ാദിക്കുക: 
 

1. ഇത് അല്ലാഹുരിനെയുിം അരനെ ശ്പരാ കനെയുിം കരുണയാനണാ? 
ഒരു നതറ്റുിം ന യ്യാത്ത ഒരു അടിമ സ്്ശ്തീക്ക ്അരളുനട കുട്ടിനയ ്രനറ 
ഒരു അപരി ിതയായ സ്്ശ്തീക്ക ്നകാടു്ക്കണ്ടി രരുെു. അരളുനട കുട്ടി 
എന്താ പട്ടി കുട്ടി ആ്ണാ, ആർക്കു്രണനമങ്കിലുിം 
എടുത്തുനകാടുക്കാൻ? 

2. ഇതാ്ണാ അല്ലാഹുരിനെയുിം അരനെ ശ്പരാ കനെയുിം െീതി? ഒരു 
കുട്ടി അരൻ അറിയാത്ത ഒരു നതറ്റിനെ ്പരിൽ സ്വന്തിം 
മാതാപിതാക്കനള പിരിഞ്ഞ് ്രനറ ഒരിടത്ത് അടിമയായി ജീരി്ക്കണ്ടി 
രരുെത.് 

3. മുഹമ്മദ ്ഒരു അടിമയായിരുനെങ്കിൽ അരെ് പുതുതായി ജെിച്ച 
മകനെ്യാ മകനള്യാ അരനെ യജമാെൻ ന യ്ത കുറ്റത്തിനെ 
്പരിൽ ്രനറാരാൾക്ക് രിട്ടു നകാടു്ക്കണ്ടി രൊൽ അത് അരെ് 
സ്ഹിക്കാൻ പറ്റു്മാ? 
 

മുഹമ്മദ ്ഈ രിധി പറഞ്ഞത ്ഖുർആൻ രാകയനത്ത അടിസ്ഥാെമാക്കിയാണ്. 
(Al-Baqara, Qur’an 2:178):  

 
O you who believe! It’s an order upon yourselves in the case of murder a 

punishment: free for the free, slave for the slave, and women for the woman. 

 

ഖുർആൻ 2:178: 
സ്തയരിരവാസ്ിക്ള, നകാലന യ്യനപ്പടുെരരുനട കാരയത്തിൽ തുലയരിേ 
െടപ്പാക്കുക എെത് െിങ്ങള്ക്ക ്െിയമമാക്കനപ്പട്ടിരിക്കുെു. സ്വതശ്ന്തെു പകരിം 
സ്വതശ്ന്തെുിം, അടിമയ്ക്കു പകരിം അടിമയുിം, സ്്ശ്തീക്കു പകരിം സ്്ശ്തീയുിം 
(നകാല്ലനപ്പ്ടണ്ടതാണ.്).... 
 
എങ്ങനെയായാലുിം മുഹമ്മദ ്ഈ രാകയത്തിൽ പറയുെത ്്പാനലയല്ല 
ശ്പരർത്തിച്ചത്. രർഭപാശ്തത്തിെുള്ളിനല കുട്ടിനയ നകാല്ലുെതിെുള്ള രിേ 
ഖുർആൻ പറയുെില്ല. അതുനകാണ്്ട മുഹമ്മദ ്പുതിയ ഒരു െിയമിം ഉണ്ടാക്കി. 
ഇത്തരിം സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ നകാടു്ക്കണ്ട payback ransom അടിമയ്ക്ക ്
പുതുതായി ജെിച്ച കുട്ടിനയ ആക്കി. 
 
ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരുകാരയിം ഒരു അടിമനയ നകാല്ലുെതിെ് ഒരു 
രിേയുിം മുഹമ്മദ് നകാടുക്കുെില്ല.  
 
ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയൻ ഒരു അടിമനയ നകാൊൽ അരെുള്ള രിേ 
മരണമല്ല. 
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(Mutta' Malik, Book 43, Hadith 21.15) 

According to Qur'an of Allah, the high the glorified in the case of the counter attack it 

is written for you in the case of murdering. The freeman for the freeman and the 

slave for the slave. Malik said, the one was murdered, only has the right against the 

one who murdered him. If the killer who murdered the man, he dies, the one was 

murdered has no rights against the killers no more, or blood-money. Malik said: 

There is no punishment arranged against a freeman by a slave for any injury. The 

slave is killed for the freeman when he purposely murders him. The free man will not 

be killed for murdering the slave, even if he murders. He did it intentionally. This is 

the most accurate way I learned. 

 
മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്, ഒരു നകാലപാതകത്തിെ് തിരിച്ച് ആശ്കമണിം 
െട്ത്തണ്ടത് ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയൻ മനറ്റാരു സ്വതശ്ന്തൊയി 
മെുഷയ്ൊടുിം, ഒരു അടി മനറ്റാരു അടിമ്യാടുിം മാശ്തമാണ.്  നകാല്ലനപ്പട്ടരെ ്
നകാെരനെ ്മൽ മാശ്ത്മ അധികാരമുള്ളൂ. പിെീട് ഈ നകാല ന യ്തരൻ 
്രനറ ഏനതങ്കിലുിം രീതിയിൽ മരിച്ചാൽ, ്െരനത്ത നകാല്ലനപ്പട്ടരെ ്ഇ്പ്പാൾ 
മരിച്ച നകാലപാതകിയുനട ്മൽ ഒരു അധികാരരുമില്ല. എൊൽ ഒരു അടിമനയ 
മുറി്രൽപ്പിക്കുെതിെ് ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയെ ്ഒരു രിേയുിം 
ലഭിക്കുെതല്ല. അ്തസ്മയിം ഒരു അടിമ അറിയാനത്യാ അറിഞ്ഞു 
നകാനണ്ടാ ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയനെ നകാൊൽ, അരെ് ലഭിക്കുെ രിേ 
മരണമാണ്. അ്തസ്മയിം ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയൻ ഒരു അടിമനയ 
മെപ്പൂർവ്വിം നകാൊൽ ്പാലുിം അരെ് രിേനയാെുിം ലഭിക്കുെതല്ല. 
 
ഈ രാകയിം, മെുഷയരാരിനയ മുഴുരൻ മൂെ്തരക്കാരായി രിഭജിക്കുെു. ഈ 
മൂെ് തരക്കാർക്കുിം മൂെ് െീതിയാണ്. ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയൻ മനറ്റാരു 
സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയനെ നകാല്ലുകയാനണങ്കിൽ അരെ് ലഭിക്കുെത ്മരണ 
രിേയാണ്. ഇെി ഒരു സ്വതശ്ന്തൊയ മെുഷയൻ ഒരു അടിമനയയാണ് 
നകാല്ലുെനതങ്കിൽ അരെ് ഒരു രിേയുിം ലഭിക്കുെതല്ല. പകരിം ആ 
നകാലയാളിയുനട ഒരു അടിമനയ നകാല്ലുക്യാ അനല്ലങ്കിൽ നകാല്ലനപ്പട്ട 
അടിമയുനട യജമാെെ് നകാലയാളിയായ സ്വതശ്ന്ത മെുഷയൻ അരനെ ഒരു 
അടിമനയ െൽകുക്യാ ന യ്യുിം. ഇെി ഒരു സ്്ശ്തീനയ ആണ് 
നകാല്ലുെനതങ്കിൽ, അരൾക്ക് പകരിം മനറ്റാരു സ്്ശ്തീനയ നകാല്ലുിം. ഇനതല്ലാിം 
എന്തുതരിം െീതിയാണ്? 
 
മുസ്ീമുകൾ കരുണാെിധിയായ അല്ലാഹുരിനെക്കുറിച്ചുിം, കരുണാമയൊയ 
മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചുിം ശ്പസ്ിംരിക്കാറുണ്ട്. എൊൽ ഇതു്പാലുള്ള 
ഉദാഹരണങ്ങൾ െമുക്ക് കാണിച്ചുതരുെത ്എശ്ത ശ്കൂരമായിട്ടാണ ്
അടിമക്ളാട ്നപരുമാറിയിരുെനതെുിം, അരനര എങ്ങനെയാണ് 
രിൽക്കാെുള്ള രസ്്തുക്കളായുിം, ദലിംരിക ഉപകരണങ്ങളായുിം 
കണ്ടിരുെനതെുമാണ്. 
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അടിമകനള പാട്ടുപാടുരാൻ ്പാലുിം സ്മ്മതിച്ചിരുെില്ല. അത് െമ്മൾ ഇെി 
രരുെ ഹദീസ്ിൽ കാണുെതാണ.് ഒരു യജമാെൻ മരിക്കു്മ്പാൾ അരനെ 
അടിമനപ്പണ്ണ് അരെ് ്രണ്ടി ഒരു പാട്ടു പാടിയാൽ, മുഹമ്മദ ്മുസ്ീങ്ങ്ളാട ്
കൽപ്പിച്ചിരുെത ്ആ മരിച്ചരെ് ്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കരുത ്എൊണ.് ഇസ്ാിം 
സ്ിംരീതിം അെുരദിക്കുെില്ല. അതുനകാണ്്ട ആ മരിച്ചരൻ െരകത്തിൽ 
്പാകുിം. 
 
Book of Ahkam Al-Qur'an by Ibn Al-’Arabi, Vol. 3, Number 525: 

 
Reported by ‘Aisha: She said “The prophet, may Allah pray on him, said, ’If a man 

dies, and he has a slave girl who sings for him, do not pray for him.'” 

 
ആയിഷ പറഞ്ഞു, "ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: ഒരു മെുഷയൻ മരിക്കുകയുിം, 
അരനെ അടിമനപ്പണ്ണ ്അരെു്രണ്ടി പാട്ടുപാടുകയുിം ന യ്താൽ, ആ 
മരിച്ചരെ് ്രണ്ടി ശ്പാർത്ഥിക്കരുത്." 
 
ഈ ശ്പരർത്തിയിലുിം മുഹമ്മദിനെ ഹി്പ്പാശ്കസ്ി കാണാരുെതാണ.് അരൻ 
എല്ലാതരിം കലാരൂപങ്ങനളയുിം െി്രാധിനച്ചങ്കിലുിം, അരൻ അരനെ 
അടിമക്ളാട ്പാടുരാൻ പറയുമായിരുെു. 
 
(Sahih Al-Bukhari, Book 15, Hadith 70): 

Allah's Messenger attained to my residence while two slave girl were singing close to 

me the songs of Bu'ath (which is a song about war before Islam between two tribes, 

the Khazraj and the Aos). The messenger laid down on the bed and turned his face 

to the other side. Then Abu Baker came and spoke to me harshly saying, “Musical 

instruments with flute of Satan near the messenger of Allah?” Therefore, the 

messenger rotated his face towards him and said, “Leave them.” And later I winked 

at the girls to go out, and they left. It was the holy day... 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ എനെ താമസ് 
സ്ഥലത്ത് എത്തിയ്പ്പാൾ രണ്്ട അടിമ നപണ്ണുങ്ങൾ എെിക്ക് പാട്ടുപാടി 
തരികയായിരുെു. ശ്പരാ കൻ രെ് കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയുിം മുഖിം 
മറുരര്ത്തക്ക് തിരിച്ചു കളയുകയുിം ന യ്തു. അ്പ്പാൾ അൈൂൈക്കർ 
്ദഷയത്തിൽ എ്ൊട ്രെ് പറഞ്ഞു, "സ്ിംരീത ഉപകരണങ്ങളുിം സ്ാത്താനെ 
ഓടക്കുഴലുിം അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കനെ അടു്ത്താ?" ശ്പരാ കൻ അരെ് 
്െനര മുഖിം തിരിച്ച് അരനര പറഞ്ഞു രിടാൻ പറഞ്ഞു. ആ നപണ്ണുങ്ങ്ളാട് 
അരിനട െിെ് ്പാകുരാൻ ഞാൻ കണ്ണുനകാണ്്ട ആിംരയിം കാണിച്ചു. അ്പ്പാൾ 
അരർ പാട്ട ്െിർത്തി അരിനടെിെു ്പായി...  
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല ആ അടിമ നപണ്ണുങ്ങൾ 
പാടിനക്കാണ്ടിരുെത് മുഹമ്മദിനെ രി്ൊദത്തിെു ്രണ്ടി ആയിരുെു. ആ 
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പാട്ടിെ് അള്ളാഹുരാ്യാ ഇസ്ാമാ്യാ ഒരു ൈന്ധരുിം ഇല്ല. എെിട്ടുിം ആദയിം 
മുഹമ്മദ ്അത് ്കട്ട ്നകാണ്്ട കിടെു. മുമ്പുള്ള ഹദീസ്ിൽ മുഹമ്മദ ്
പറഞ്ഞിരുെത ്പാട്ട ്്കൾക്കുെ മുസ്ീമുകൾ െരകത്തിൽ ്പാകുിം എൊണ.് 
ഇത് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് തനെ അത് ്കട്ട ്നകാണ്്ട ഒെുിം പറയാനത 
കിടെ്പ്പാൾ അൈൂൈക്കറിെ് ്ദഷയിം രെു. 
 
Book of Al-Bidayia and Al-Nihayia, Vol. 4, p. 224: 

 
Abu Dawood said from Anas Ibn Malik he said “Safia was given away from the share 

of Da'yia L-Kalbi.” 

 

സ്ഫിയ ഒരു യഹൂദ സ്്ശ്തീയായിരുെു. മുഹമ്മദ് അരളുനട ്രാശ്തത്തിനല 
പുരുഷന്മാനരല്ലാിം നകാെ,് അരിടനത്ത സ്്ശ്തീകനളയുിം കുട്ടികനളയുിം എല്ലാിം 
അടിമകളാക്കിയതിെു്രഷിം സ്ഫിയനയ ഭാരയയായി സ്വീകരിച്ചിരുെു. 
 
Book of Al-Bidayia and Al-Nihayia, Vol. 4, p. 229: 

 
The same was done to all of the tribe of Khaiber. Al-Zuhri said the Prophet’s share 

was a fifth of the tribe of Khaiber. 

 

ദഖൈറിൽ െിനെ നകാള്ളയടിച്ചതിനെ 1/5 മുഹമ്മദ് എടുത്തു. ൈാക്കി 4/5 
മുസ്്ലിിംകൾക്ക് നകാടുത്തു. അതായത് 5000 സ്്ശ്തീകനള പിടിനച്ചടുത്താൽ 
അതിൽ ആയിരിം സ്്ശ്തീകനള മുഹമ്മദിെ് അടിമകളായി എടുക്കാിം. 
അതു്പാനല 20,000 കുട്ടികൾ ഉനണ്ടങ്കിൽ അതിൽ 4000 കുട്ടികനള മുഹമ്മദിെ് 
അടിമകളായി എടുക്കാിം. 
 
അടിമത്തത്തിനെ കാരയത്തിൽ സ്ുെിയുിം ഷിയായുിം രണ്ടുിം കണക്കാണ ് 
 
Book of Bihar Al-Anwar, Vol. 101, Number 58: 

 
The prayer of three people was not accepted by Allah. A slave who is not obeying 

his master, until he obey again, an Imam who leads a prayer for [those] who do not 

like him, and a woman who lets her husband sleep angry. 
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ഈ മൂെ് രയക്തികളുനട ശ്പാർത്ഥെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. യജമാെനെ 
അെുസ്രിക്കാത്ത ഒരു അടിമ, രീണ്ടുിം അരനെ യജമാെനെ അെുസ്രിക്കുിം 
രനര. തനെ ഇഷ്ടനപ്പടാത്തരരുനട കൂനട ഒരു ശ്പാർത്ഥെ െയിക്കുെ ഒരു 
ഇമാിം, ഭർത്താര് ്ദഷയത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ കാരണക്കാരിയായ ഒരു സ്്ശ്തീയുനട 
ശ്പാർത്ഥെ. 
 
Book of Al-Istb'sar Vol. 3, p. 136: 

 
Al-Tosse reported that Abu Ja'far said, “Can a man give his brother the vagina of his 

slave?” He said, “Yes, it is permissible to do what he allowed him to do to her.” 

 

അൈു ജാഫർ പറഞ്ഞു, "ഒരു പുരുഷെ ്തനെ സ്്ഹാദരെ് അരനെ അടിമനയ 
നസ്ക്സ്ിെ് നകാടുക്കാ്മാ?" അരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, "നകാടുക്കാിം, അരൻ 
അര്ളാട് ന യ്യുെത് മനറ്റാരുരെ ്അര്ളാട് ന യ്യാൻ അരെ് അെുമതി 
നകാടുക്കാിം." 
 
താനഴ പറയുെ ഹദീസ്ിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷൻ തനെ 
അടിമനപ്പണ്ണിനെ നസ്ക്സ്ിെു്രണ്ടി കടിം നകാടുക്കുെനതെ ്കാണിക്കുെു. 
 
(Book of Tahdeeb Al-Ahkam, Vol. 7, p. 244; Book of Al-Kafi, Vol. 5, Chapter 300, 

Hadith 16): 

 

A man came and asked Imam Ja'far Al-Sadiq if it was permissible to temporarily loan 

a woman (slave girl) to another man. The imam said, "It is not allowed," but then he 

stopped for a moment and Imam J'afar added, "There is no harm if one makes her 

halal to one of his brothers." 

 
ഒരു മെുഷയൻ രെ ഇമാിം ജാഫറി്ൊട ്് ാദിച്ചു, "ഒരു അടിമനപ്പണ്ണിനെ 
മനറ്റാരുരെ ്കടിം നകാടുക്കുെത ്അെുരദെീയമാ്ണാ?" ജാഫർ ആദയിം അത് 
അെുരദെീയമല്ല എെ് പറഞ്ഞു. എെിട്ട് കുറച്ച ്്െരിം മിണ്ടാനത െിെിട്ട് 
രീണ്ടുിം പറഞ്ഞു, "അരളിൽ െിെക്ക് അെുരദെീയമായത ്മനറ്റാരുരെ ്
അെുരദെീയിം ആകുെതിൽ നതറ്റില്ല." 
 
 ിലർ രെിട്ട ്െ്മ്മാടു പറയുിം അടിമതവിം അെ് സ്ർവ്വസ്ാധാരണമായിരുെു 
എെുിം, അത് അെ ്എല്ലാരരുിം അിംരീകരിച്ച ഒൊയിരുെു എെുിം, അത് 
സ്ാധാരണ എല്ലാരുിം ന യ്തിരുെ ഒൊനണനൊനക്ക പറയുിം. 
 
അടിമത്തനത്ത കുറിച്ച് ഇെുിം ഇസ്ാമിനെ െിലപാട് കാണിക്കുെ ഒരു ഫത്ര 
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം. ഇത് നമയ് 22, 2015ൽ ഉള്ള ഒരു ഫതവ ആണ.് ഫതവ 
എനന്തെ് അറിയാത്തരർക്കായി, ഫതവ എെ ്പറയുെത് മുസ്ീമുകൾ 
് ാദിക്കുെ ് ാദയങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുരനെ കല്പെകളിൽ (രരിഅ െിയമിം) 
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െിെുിം, ഖുർആെിൽ െിെുിം, സ്ുെകളിൽ െിെുിം, ഒരു മുസ്ിമിെ് ഒരു മുസ്ിിം 
്െതാര് നകാടുക്കുെ ഉത്തരമാണ്. 
 
Fatwa Number 62344:  

Is it permissible to enjoy slave women sexually for the Muslim who has four 

wives? May 22, 2005 (equivalent to Saturday, 13th day of the first month of spring in 

the Islamic year 1426).  

 

The Question: 

I need the explanation of the verse “Whatever you own on your right hand, like slave 

women, from what Allah gave you” (Al-A'hzab, Qur’an 33:50). Does it mean that it is 

permissible for a man to marry slave women in addition to his four wives? 

 

The Fatwa (The Answer): 

Praise be to Allah and prayer on our prophet and his family and friends. It is not 

permissible to have more than four wives at the same time, but having more than 

four slave girls for sexual enjoyment is permissible, and having many slaves and 

enjoying them all sexually is permissible regardless of their number. 

 

് ാദയിം: 
ൊല് ഭാരയമാർക്കു പുറനമ, അടിമകനള രിരാഹിം ന യ്യാൻ പാടു്ണ്ടാ? 
 
ഉത്തരിം: 
ഒ്ര സ്മയിം ൊലു ഭാരയമാരിൽ കൂടുതൽ അെുരദെീയമല്ല. എൊൽ 
ദലിംരിക ആരരയങ്ങൾക്കു്രണ്ടി ൊലിൽ കൂടുതൽ അടിമ നപണ്ണുങ്ങനള 
ഉപ്യാരിക്കുെത് അെുരദെീയമാണ്. ദലിംരിക ആെരത്തിെ് ്രണ്ടി എശ്ത 
നപണ്ണുങ്ങനള ്രണനമങ്കിലുിം ഉപ്യാരിക്കാിം അതിൽ എണ്ണിം ഒരു ശ്പര്െമല്ല. 
 
// ഇത ്2015 ഇൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫതവ ആനണെ് ഓർക്കണിം. 
 
"Jawame'a Al-Fwaw'ed" എെ പുസ്ത്കത്തിൽ ഇമാിം അൽ-കാസ്'യ പറയുെത,് 
പര്ദരികളായ സ്്ശ്തീകനള ഒരുമിച്ച ്കൂട്ടുെതിൽ രണ്്ട കാരണങ്ങളുണ്്ട - ഒെ ്
അരനര രിരാഹിം ന യ്യാൻ. രണ്്ട അരനര ദലിംരികമായി ആസ്വദിക്കാൻ. 
എൊൽ െിങ്ങൾക്ക് െിലരിൽ ൊലു ഭാരയമാർ ഉനണ്ടങ്കിൽ രിരാഹത്തിെു 
്രണ്ടി അരനര (പര്ദരികളായ സ്്ശ്തീകനള) ഒരുമിച്ചു കൂടുെത ്
അെുരദെീയമല്ല. എൊൽ ൊലിൽ കൂടുതൽ പര്ദരികളായ സ്്ശ്തീകനള 
നസ്ക്സ്ിെു്രണ്ടി ഉപ്യാരിക്കാിം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാെിം ഒരു അടിമയുനട 
്മലുള്ള പുരുഷനെ അധികാരമാണ്. എശ്ത സ്്ശ്തീ അടിമകനള ്രണനമങ്കിലുിം 
നസ്ക്സ്ിെു്രണ്ടി ഉപ്യാരിക്കാിം. അതിൽ എണ്ണിം ഒരു ശ്പര്െമല്ല. (Qur’an 4:3) 

 

The Islamic Fatwa site in Arabic can be found here: 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=62344&Option=Fa

twaId 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=62344&Option=FatwaId
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=62344&Option=FatwaId
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ഫത്ര െമ്പർ 62344 ൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാകുെത് ഇസ്ാമിൽ ഒെുിം 
മാറിയിട്ടില്ല എൊണ്. ഇസ്ാിം അടിമത്തനത്ത െിർത്തുെതിെു പകരിം 
മഹതവരൽക്കരിക്കുെയാണ ്ന യ്യുെത്. പുരുഷൻ സ്്ശ്തീനയ 
അപമാെിക്കുെത് ഇരിനട തുടർെു ്പാകുെു. ഇസ്ാിം അടിമത്തനത്ത 
അിംരീകരിക്കുെു എെ ്മാശ്തമല്ല അത് എക്കാലരുിം മുസ്ിമുകൾ തുടർെു 
നകാണ്ടു്പാകുരാൻ അതിനെ െിയമപരരുിം ആകുെു. അടിമകനള ദകരരിം 
രയ്ക്കുെതുിം, അരനര ്ശ്ദാഹിക്കുെതുിം ഇെുിം ഇസ്ാമിൽ 
അെുരദെീയമാണ്. കാരണിം അരരുനട പുസ്്തകിം അതാണ് അരനര 
പഠിപ്പിക്കുെത.് അരർ പാലിക്കുെത് ഖുർആെിലുിം ഹദീസ്ുകളിലുിം മുഹമ്മദ ്
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാരയങ്ങളാണ്. ഇത് അരർക്ക് അമുസ്്ലിിംകളായ സ്്ശ്തീകനള 
പീഡിപ്പിക്കാെുിം, തട്ടിനക്കാണ്ടു ്പാകാെുമുള്ള രാരവതമായ അധികാരിം 
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നകാടുക്കുെു. അരരുനട ജീരിതകാലിം മുഴുരൻ അരനര ദലിംരിക 
അടിമകളാക്കി ഉപ്യാരിക്കുകയുിം ന യ്യുെു. 
 
ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫതവ മാശ്തിം മതി നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ മുസ്ിിംകളുനട യഥാർത്ഥ 
മുഖിം തുറെു കാണിക്കുരാൻ. നരള്ളക്കാർ കറുത്തരനര അടിമകളാക്കിയത് 
പറഞ്ഞതാണ ്നര്സ്റ്റൺ രാജയങ്ങളിൽ മുസ്ീമുകൾ മതിം മാറ്റുെത്. ഇസ്ാിം 
അടിമത്തനത്ത എതിർക്കുെു എെ് പറയുെത ്പച്ചക്കള്ളമാണ്.  
 
ഭൃതയെുമായുള്ള നസ്കസ്് ്അെുരദിച്ചിരിക്കുെു  
 
Book of Al-Mu’hala by Ibn Hazem. Vol. 11, p. 251, published by Dar Al-Fikr by 

Ahmad Shaker: 

              
...there is no problem if her master did intercourse with her! 

 

... അരളുനട യജമാെൻ അരനള ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പട്ടാൽ അതിൽ 
കുഴപ്പനമാെുമില്ല... 
 
ഒരു സ്ശ്്തീയുമായി നസ്കസ്് ്ന യ്യുെ മനറ്റാരു സ്ശ്്തീ  
 
The Book of the Four Islamic Sects, by Al-Jazery, Book of Al-'Hudood, chapter 

Masturbation by Hand, p. 1223. 

              
“If a man did Nukah to his hand (literally F___ his hand/masturbate), or if a woman 

had sex with a woman who is called lesbian, all scholars agreed there is no 

punishment over this because the pleasure is partial, even if it's forbidden, but must 

warn the one is doing it, and warn her that Islam disliked such an action.” 

 

ഒരു പുരുഷൻ അരനെ ദക ഉപ്യാരിച്ച ്സ്വയിം്ഭാരിം ന യ്താൽ, 
അനല്ലങ്കിൽ ഒരു സ്്ശ്തീ മനറ്റാരു സ്്ശ്തീയുമായി നസ്കസ്്് ന യ്താൽ അതിെ് 
രിേ ഒെുിം ്രണ്ട എൊണ ്ഇസ്ല്ാമിനല പണ്ഡിതർ പറയുെത.് കാരണിം 
അതിൽ െിെ് ലഭിക്കുെ ആെരിം പൂർണ്ണമല്ല. അത് െി്രാധിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിലുിം, 
അത് ന യ്യുെയാൾക്ക് മുെറിയിപ്പ് െൽകുകയുിം, ഇസ്്ലാിം അത്തരനമാരു 
ശ്പരൃത്തി ഇഷ്ടനപ്പടുെിനല്ലെ ്അരർക്ക് മുെറിയിപ്പ് െൽകുകയുിം ്രണിം. 
 
ഇരിനട ്ൊക്കൂ, ഇത് ഖുർആൻ 4:15 െ് രിപരീതമാണ.് കാരണിം ഈ ആയത്ത ്
അെുസ്രിച്ച് സ്വരർഗ്ഗാെുരാരികളായ സ്്ശ്തീകൾക്കുള്ള രിേ മരണിം രനര 
ജയിലിൽ ഇടുെതാണ.് ഇത് നതളിയിക്കുെത,് മുഹമ്മദ് തനെ മുഹമ്മദിനെ 
ദദരത്തിനെ കൽപെകൾക്ക ്എതിരായ ധാരാളിം െിയമങ്ങൾ 
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ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്്ട എൊണ.് മുഹമ്മദ് തട്ടിക്കൂട്ടിയ രിരുദ്ധശ്രന്ഥിം 
ആയതുനകാണ്്ട അത് എനന്താനക്കയാനണെ ്മുഹമ്മദിെ് ്പാലുിം ഓർമ്മയില്ല. 
അതുനകാണ്്ട അരൻ ഇെ് പറയുെത് ഇെനല പറഞ്ഞതിനെ 
രിപരീതമായിരിക്കുിം. 
 
ഒരു ൈാലികയുമായി നസ്കസ്് ്ന യ്യുെത ്ഇസ്ാിം അിംരീകരിക്കുെു.  
  
The Book of Al-Mabsu’t, by Imam Al- Sarkhasi, print year 1985 publisher Dar Tiba, 

Vol. 5, chap. 10, p. 155: 

                         
And when it's come to the punishment in case of sexual desire with a minor girl who 

normally no one has sexual desire to her, due to her very young age, it's alright to do 

that even by touch for her body is not considered full of private part yet. 

 
ഒരു നകാച്ചു നപൺകുട്ടി്യാട ്്താെുെ ദലിംരിക ആസ്ക്തിക്ക ്രിേ 
െൽ്കണ്ട ആരരയമില്ല. കാരണിം അരളുനട ന റിയ ശ്പായിം കാരണിം 
ആർക്കുിം സ്ാധാരണ അങ്ങനെ ്താൊറില്ല. അത് നതറ്റ ്അല്ലാത്തതിെ് 
കാരണിം അരളുനട രരീരത്തിനല ദലിംരികാരയരങ്ങൾ പാകമാകാത്തത് 
നകാണ്ടാണ.് അരളുനട രരീരത്തിൽ ്തടാരുെതാണ.്  
 
Al-Mabsu't Al-Sarkhasi, Vol. 9, p. 75: 

                
If a man did intercourse with a little girl and made her lose her virginity, there is no 

punishment, for that action was done for a little girl, so the pleasure is not complete 

(she did not give same pleasure as a woman). 

 
ഒരു പുരുഷൻ ഒരു നകാച്ചു നപൺകുട്ടിയുമായി ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പട്ടാൽ 
അരളുനട കെയകാതവിം െഷ്ടനപ്പടാത്തതിൊൽ അതിെ് അരെ് രിേ ഒെുിം 
നകാടു്ക്കണ്ടതില്ല. കാരണിം അരൾ ഒരു നകാച്ചു നപൺകുട്ടി ആയതിൊൽ 
അരെ് ലഭിച്ച ആെരിം പൂർണ്ണമല്ല. (കാരണിം ഒരു സ്്ശ്തീ നകാടുക്കുെ അശ്ത 
ആെരിം ആ പുരുഷെ ്അതിൽെിെ് ലഭിക്കില്ല.)  
 
മുലകുടിക്കുെ ഒരു നപൺകുട്ടിനയ രിരാഹിം ന യ്യുെത ്ഇസ്ല്ാിം 
അിംരീകരിക്കുെുണ്ട്. 
 
Book entitled, Collection of Al-Mabsu’t, by Imam Al-Sarkhasi, Vol. 15, p.109: 
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...if the man has a benefit from it such as marriage, this will be an enough reason to 

make the marriage is correct, same, as if he did marry an Infant. 

 

...ഒരു മെുഷയെ ്അതിൽെിെ് എനന്തങ്കിലുിം ്െട്ടിം ഉനണ്ടങ്കിൽ, ആ രിരാഹിം 
രരിയാകാൻ ഇത ്തനെയാണ ്മതിയായ കാരണിം, അത് അരൻ രിരാഹിം 
ന യ്യുെത ്ഒരു മുലകുടിക്കുെ കുട്ടിനയ ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം. 
 
Book of Tahrer Al-Waselah, by Imam Khomeini, p. 241, Question 11/12: 

                                                       
...you can have all kinds of sexual relation with an infant, but without intercourse, like 

hugs or touch or kissing, and if a Muslim 

did sexual-intercourse with a girl under the age of nine, there is not punishment on 

that account. 

 
... ഒരു മുലകുടിക്കുെ കുട്ടിയുമായി െിങ്ങൾക്ക് ഏതു തരത്തിനല ദലിംരിക 
ൈന്ധരുിം ഉണ്ടാരാിം. എൊൽ ദലിംരികമായി ൈന്ധനപ്പടാൻ പാടില്ല. 
െിങ്ങൾക്ക് നകട്ടിപ്പിടിക്കുക്യാ, നതാടുക്യാ,  ുിംൈിക്കുക്യാ എല്ലാിം 
ആരാിം. ഇെി ഒരു മുസ്ിിം ഒമ്പത് രയസ്സിെു താനഴയുള്ള ഒരു ൈാലികയുമായി 
ൈന്ധനപ്പട്ടാലുിം അതിെ് ഒരു രിേയുിം ഉണ്ടാരുെതല്ല. 
 
ഹാറൂൺ യഹയക്കുള്ള മറുപടി (www.harunyahya.com) 

 
Mr. ഹാറൂൺ ഖുർആനെ കുറിച്ച ്ധാരാളിം കാരയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. അയാൾ 
പറഞ്ഞനതല്ലാിം കള്ളിം ആനണെ് ഞാൻ ഇരിനട നതളിയിച്ചു തരാിം. Mr. 
ഹാറൂൺ ഈ നതറ്റായ അരകാരരാദങ്ങൾ െടത്തുെത് മെപ്പൂർവ്വിം 
എല്ലാരനരയുിം നതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ്രണ്ടിയാണ്.  
 
ഇെി താനഴ പറയാൻ ്പാകുെത ്അയാളുനട നരൈ്ദസ്റ്റിൽ ഉള്ള  ില 
അരകാരരാദങ്ങൾ ആണ.് ഈ ഖുർആൻ രാകയങ്ങളുനട യഥാർത്ഥ അർത്ഥിം 
ഞാെിരിനട കാണിക്കാിം.  
 
മുസ്ീമുകൾ ് ാദിക്കുെത ്അരരുനട ദദരിം, ദദരിം അല്ല എങ്കിൽ, 
എങ്ങനെയാണ് അരരുനട ദദരത്തിെ് ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം 
അറിയാമായിരുെത് എൊണ?് 
 

1. WE LIVE IN AN EXPANDING UNIVERSE 

2. THE POINT OF DEPARTURE OF OUR ODYSSEY 

3. WE ARE CREATED OUT OF NOTHING 

4. THE UNIVERSE IN GASEOUS STATE 

5. PERFECT ORBITS 

http://www.harunyahya.com/
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6. ATOM AND SUBATOMIC PARTICLES 

7. BLACK HOLES: MIGHTY OATH 

8. PULSARS 

9. ATTRACTION AND MOTION 

10. ALL AFLOAT IN ORBITS 

11. CREATION IN PAIRS 

12. RELATIVITY OF TIME ANNOUNCED 1400 YEARS AGO 

13. THE SUN ALSO MOVES ALONG 

14. DIFFERENCE BETWEEN THE SUN AND THE MOON 

15. THE ORBIT OF THE MOON 

16. JOURNEY TO THE MOON 

17. LAYERS OF HEAVENS, LAYERS OF EARTH 

18. WELL PROTECTED ROOF 

19. RETURNED BY THE SKY 

20. HEAVENS NOT SUPPORTED BY PILLARS 

21. GEOIDAL FORM OF THE WORLD 

22. ROLLING THE NIGHT OVER THE DAY 

23. DIAMETERS OF THE EARTH AND SPACE 

24. THE EARTH DOES ROTATE EVEN THOUGH WE ARE NOT CONSCIOUS 

OF IT 

25. FECUNDATING WINDS 

26. CLOUDS AND THE PROCESS OF RAIN 

27. DUE MEASURE IN RAIN 

28. UNDERGROUND WATERS AND WATER CYCLE 

29. BARRIER BETWEEN SEAS DARKNESS AND INTERNAL WAVES IN THE 

SEAS 

30. MOUNTAINS AS PEGS 

31. FAULTS ON THE EARTH’S SURFACE 

32. EARTHQUAKES’ MESSAGE AND HEAVY BURDENS 

33. FORMATION OF PETROLEUM 

34. RESPIRATION AND PHOTOSYNTHESIS 

35. DIFFICULTY OF ASCENDING TO THE SKY 

36. MAN AND POLLUTION 

37. SEX IN PLANTS 

38. SOIL THAT VIBRATES AND SWELLS AS IT COMES TO LIFE  

39. FEMALE HONEYBEE, BUILDER OF HER OWN CELL 

40. THE FEMALE HONEYBEE’S ABDOMEN AND THE HEALING POWER OF 

HONEY 

41. FORMATION OF MILK 

42. COMMUNICATION BETWEEN BIRDS 

43. FEMALE ANT AND COMMUNICATION BETWEEN ANIMALS 

44. MAN CREATED FROM DUST AND WATER 

45. SEMEN IS A COMPOUND 

46. CREATION FROM A QUINTESSENCE AND CHILD’S SEX 

47. HANGING ON THE WALL OF UTERUS 

48. CHEWED LUMP OF FLESH 
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49. BONE FORMATION AND CLOTHING OF BONES WITH FLESH 

50. CREATION IN THREE DARKNESSES 

51. IDENTITY ON FINGER TIPS 

52. LANGUAGE AND MAN 

53. SIGNS WITHIN OURSELVES 

54. TELEOLOGICAL CAUSALITY 

55. ERROR OF THE UNILINEAR PROGRESSIVE CONCEPT OF HISTORY  

56. MIRACLES BASED ON ARCHAEOLOGY AND THE PEOPLE OF SABA 

57. THE AAD PEOPLE AND THE CITY OF ERAM 

58. MYSTERY BEHIND THE NAME HAAMAAN 

59. ANCIENT EGYPT AND THE PHARAOH’S BODY 

60. SIGNS IN THE OLD TESTAMENT 

61. SIGNS IN THE NEW TESTAMENT 

62. VICTORIOUS ROMANS AND THE LOWEST SPOT ON THE EARTH 

63. THE LOWEST SPOT OF THE EARTH 

64. ELECTRIC LIGHT BULB, ELECTRICITY, RAPID TRANSMISSION OF 

MATERIAL AND NEW MEANS OF COMMUNICATION 

65. THOSE WHO DISBELIEVE IN THE END OF THE UNIVERSE, 

66. DEATH OF THE STARS AND THE SUN FROM BIG BANG TO BIG 

CRUNCH 

67. LIKE LOCUSTS 

 
ഇനതാനക്കയാണ ്മുസ്ീമുകൾ അരരുനട ദദരിം രരിയാനണെ് കാണിക്കാൻ 
സ്ാധാരണ പറയുെ അരകാരരാദങ്ങൾ. എെിക്ക് ഈ രണ്്ട രീതികളിൽ കൂടി 
ഇതിനെ സ്തയാരസ്ഥ െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റുിം. 
 

1. ഈ ഓ്രാ അരകാരരാദങ്ങൾക്കുിം ഉത്തരിം തരുെത ്രഴി. അനല്ലങ്കിൽ, 
2. ഖുർആെിനല നതറ്റുകൾ  ൂണ്ടിക്കാണിക്കുെത ്രഴി. 
 

എെിക്ക് ്താെുെു ഈ രണ്്ട രഴികളിൽ ഏറ്റരുിം െല്ലത് ഖുർആെിനല 
നതറ്റുകൾ  ൂണ്ടിക്കാണിക്കുെത ്രഴി ആനണൊണ്. കാരണിം ഇത ്ദദരിം 
നകാടുത്ത ഒരു പുസ്്തകിം ആനണങ്കിൽ ഇതിൽ നതറ്റുകനളാെുിം കാണാൻ 
പാടില്ല്ല്ലാ. അ്ത സ്മയിം തനെ ഈ നതറ്റുകനളല്ലാിം  ൂണ്ടിക്കാണിക്കുെത ്
രഴി അരർ പറയുെ്െ ഈ കള്ളങ്ങൾ എല്ലാിം നരളിച്ചതാരുിം. അ്പ്പാൾ െമുക്ക് 
തുടങ്ങാിം. െമ്മൾ ഖുർആനെ ആദയിം മുതൽ അരസ്ാെിം രനര ്ൊക്കാൻ 
്പാരുകയാണ.്  
 
Qur’an errors 

A. Qur’an and Science Errors 

Earth and Space Sciences 

1. Astronomy 

2. Astrophysics 

3. Geography 

4. Geology 

5. Geophysics 
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6. Biology 

7. Mathematics 

8. Medicine 

B. Qur’an and Historical Errors 

C. Qur’an and Fairy Tales 

 
ഈ പുസ്്തകത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാരയങ്ങൾ രളനര ലളിതമായി രിരരിക്കാൻ 
ശ്രമിക്കാിം. എനെ ഈ പുസ്്തകത്തിനെ ഭൂരിഭാരിം രായെക്കാരുിം ഇസ്ാമിനെ 
കുറിച്ച് രലിയ അറിനരാെുിം ഇല്ലാത്തരരാനണെ് എെിക്കറിയാിം. 
അതുനകാണ്്ട ഞാൻ എല്ലാിം രളനര ലളിതമായ രീതിയിൽ രിരരിക്കാിം. 
 

ഖുർആെുിം ്ജയാതിരാസ്ശ്്തരുിം ്രാ്ളാരജ്്ജതശ്ന്തരുിം (astrophysics) 
ഭൂമിരാസ്ശ്്തരുിം  
 
മുസ്ിിം അരകാരരാദിം: 
 
Mr. ഹാറൂൺ യഹയക്കുള്ള മറുപടി: THE SKIES WITH 'WOVEN' ORBITS 
(തുെനപട്ട ശ്ഭമണപഥ്താട ്കൂടി ആകാരിം) 
 
Qur'an, Sura adh-Dhariyat (51), 7:"By heaven furnished with paths;" 

The Arabic word "alhubuki," translated as "furnished with paths" in verse 7 of Sura 

Adh-Dhariyat (Chapter 51), comes from the verb "hubeke," meaning "to weave 

closely, to knit, to bind together." The use of this word in the verse is particularly wise 

and represents the current state of scientific knowledge in two aspects. 

 
മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ഖുർആൻ 51:7ൽ പറയുെത ്"രിരിധ 
പഥങ്ങളുള്ള ആകാരിം തനെയാണ്, സ്തയിം." "alhubuki" എെ അറൈി 
രാക്കിനെ രിരർത്തെിം ന യ്യു്മ്പാൾ അതിനെ അർത്ഥിം രരുെത ്
"പാതകളാൽ സ്ജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുെു" എൊണ്. ഇരിനട "hubeke" എെ 
അറൈി രാക്കാണ് അതിനെ ശ്കിയ. തുെി പിടിപ്പിക്കുക, തുെി ് ർക്കുക, 
ഒരുമിച്ച് ് ർക്കുക എനെല്ലാമാണ് ഇതിനെ അർത്ഥിം. ഈ രാകയത്തിൽ ഈ 
രാക്ക ്ഉപ്യാരിച്ചത് ൈുദ്ധിപൂർവ്വിം ആണ.് ഇെനത്ത രാസ്്ശ്തീയ അറിര് രച്ച് 
ഇതിെ് രണ്്ട രീേണങ്ങൾ ഉണ്്ട.  
 
ആദയ്ത്തത് ഇതാണ്: ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനല ശ്ഭമണപഥങ്ങളുിം, രഴികളുിം രളനര 
ഇടുങ്ങിയതുിം, കൂട്ടിപ്പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുെതുിം ആണ.് ഇത് തുെി്ച്ചർത്ത ഒരു 
തുണിക്കഷ്ണിം ്പാനലയാണ.് െമ്മൾ ജീരിക്കുെ ഈ സ്ൗരയൂഥിം, സ്ൂരയെുിം 
ശ്രഹങ്ങളുിം ഉപശ്രഹങ്ങളുിം ആകാര രസ്്തുക്കളുിം ഉൽക്കകളുിം എല്ലാിം 
നകാണ്ടാണ ്ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത്. ഇരനയല്ലാിം  ലിക്കുെുിം ഉണ്്ട. 400 
ൈിലയൺ െേശ്തങ്ങളുള്ള െമ്മുനട ആകാരരിംര എെ രയാലക്സ്ിയിൽ 
കൂടിയുിം െമ്മുനട സ്ൗരയൂഥിം  ലിക്കുെുണ്ട.് ഇതു്പാനല ്കാടിക്കണക്കിെ് 
രയാലക്സ്ികളുിം ഉണ്്ട. ഈ ആകാര രസ്്തുക്കൾ മണിക്കൂറിൽ 
ആയിരക്കണക്കിെ് കി്ലാമീറ്റർ ്രരത്തിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാനത 
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 ലിക്കുെുണ്ട.് ്ജയാതിരാസ്്ശ്തിം എെ രാസ്്ശ്തരാഖ രികസ്ിച്ചത് ഈ 
രസ്്തുക്കനള ്മപ്പ് ന യ്തുിം, ഇരയുനട ദിര മെസ്സിലാക്കിയുിം ഒനക്കയാണ്. 
അ്തസ്മയിം ആസ്്്ശ്ടാ നമക്കാെിക്സ് ്രികസ്ിച്ചത് ഈ രസ്്തുക്കളുനട 
 ലെനത്ത കുറിച്ച് പഠിച്ചാണ.് ്ജയാതിരാസ്്ശ്തജ്ഞർ പണ്്ട കരുതിയിരുെത,് 
ഈ ശ്ഭമണപദങ്ങൾ പൂർണമായുിം രട്ടത്തിലുള്ളര ആനണൊണ.് എൊൽ 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇര ്രാളത്തിനലാ, എലിപ്റ്റിക്കനലാ, ്പരാ്ൈാളിനക്കാ, 
ദഹപ്പർ ്ൈാളിനക്കാ ഒനക്ക ആരാിം. പിറ്റസ്്ൈർര ്യൂണി്രഴ്സ്ിറ്റിയിനല Dr . 
കാർ്ലാ ്റാ്രലി പറയുെത,് െമ്മുനട രൂെയാകാരിം രളനര സ്ങ്കീർണമായ 
കറങ്ങുെ ആകാര രസ്്തുക്കളുനട ഒരു നെറ്റ്രർക്ക് ആണ് എൊണ.് 
 
ഇെി രണ്ടാമനത്ത കാഴ് പ്പാട,് "ആകാരത്തിൽ തുെി്ച്ചർത്ത" എെ ്
ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുെത് ' ില്പ്പാൾ' ഉ്േരിക്കുെത ്ഫിസ്ിക്സ്ിനല 
സ്്ശ്ടിിംര് തിയറി ആയിരിക്കാിം. ഈ തിയറി അെുസ്രിച്ച് ഈ ശ്പപഞ്ചിം 
സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെ അടിസ്ഥാെ ഘടകിം കണികകൾ നകാണ്ടല്ല മറിച്ച ്
സ്്ശ്ടിിംങ്ങുകൾ നകാണ്ടാണ.്  രയലിെിനല കമ്പികൾ ്പാലുള്ള സ്്ശ്ടിിംങ്ങുകൾ. 
അര രളനര ന റുതുിം കാണാൻ ഒരു്പാനല ഇരിക്കുെരയുിം ആണ്. അര ഒറ്റ 
ഡയനമൻഷൻ ഉള്ള ലൂപ്പുകൾ ്പാലുള്ള ഫിലനമെക്ൾ ആണ്. 
 
// യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്്ശ്ടിിംര് തിയറി പറയുെത ്ഇതാണ്, െമ്മൾ ആദയിം 
കരുതിയിരുെത ്ഈ ശ്പപഞ്ചനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെ അടിസ്ഥാെഘടകിം 
ആറ്റിം ആനണെുിം, അതാണ് ഏറ്റരുിം ന റുത് എെുമായിരുെു. പിെീട് 
അതിെകത്ത് അതി്െക്കാൾ ന റിയ െയൂക്ലിയസ്ുിം ഇലക്്ശ്ടാണുകളുിം 
ഉനണ്ടെ് െമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിെീട് അതിെുിം ഉള്ളിൽ കവാർക്, െയൂശ്ടി്ൊ 
്പാലുള്ള രസ്്തുക്കൾ ഉനണ്ടെ് മെസ്സിലായി. സ്്ശ്ടിിംര് തിയറി പറയുെത് 
ഇരനയല്ലാിം (സ്ൈ് അ്റ്റാമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്്) ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത് ഒ്ര 
രസ്്തു നകാണ്ടാണ് എെുിം, ഈ രസ്്തുരിനെ ദര്ശ്ൈഷൻ അെുസ്രിച്ചാണ് 
ഇതിെ് ഓ്രാ സ്വഭാരിം കിട്ടുെത ്എൊണ.് അതായത് ഒരു രയലിെിനല 
സ്്ശ്ടിിംര് ്പാനല. ഈ സ്്ശ്ടിിംര് എല്ലാിം ഒൊണ്, എൊൽ അര ദര്ശ്ൈറ്റ് 
ന യ്യു്മ്പാൾ പുറത്തുരിടുെ രൈ്ദിം പലതാണ.് അതായത ്ഈ രസ്്തു ഒരു 
ശ്പ്തയക ശ്ഫീകവൻസ്ിയിൽ ദര്ശ്ൈറ്റ് ന യ്യു്മ്പാൾ അ്പ്പാൾ അതിൽ 
ഉണ്ടാരുെത ്കവാർക് നെ സ്വഭാരിം ആയിരിക്കാിം. അ്ത രസ്്തു മനറ്റാരു 
ശ്ഫീകവൻസ്ിയിൽ ദര്ശ്ൈറ്റ് ന യ്യു്മ്പാൾ അതിെ് ഉണ്ടാരുെ സ്വഭാരിം 
െയൂശ്ടി്ൊയുനട ആയിരിക്കാിം.  
 
ഇതാണ് രരിക്കുമുള്ള സ്്ശ്ടിിംര് തിയറി. ഇെി മുഹമ്മദിനെ െയായീകരണ 
നതാഴിലാളികൾ എൊണ ്പറയുെത് െമുക്ക ്്ൊക്കാിം. 
 
ഈ തിയറി പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനല എല്ലാ സ്ൃഷ്ടികളിലുിം 
ദരരിധയങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ സ്്ശ്ടിിംങ്ങുകൾ ദര്ശ്ൈറ്റ് ന യ്യുെത ്
അെുസ്രിച്ചാണ്. ഉദാഹരണത്തിെ് ഒരു രയലിെിനല പല കമ്പെികൾ 
ദര്ശ്ൈറ്റ് ന യ്യു്മ്പാൾ പല രൈ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെതു ്പാനല. അല്ലാഹു 
ഖുർആൻ 51:7ൽ ഈ ശ്പപഞ്ചനത്ത "തുെി ് ർക്കനപ്പട്ട രഴികളുിം 
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ശ്ഭരണപഥരുിം" എെ് അെ് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതകരരുിം ഇെനത്ത 
രാസ്്ശ്ത്ത്താട ്ഒത്ത് ്പാകുെതുിം ആണ.് 1400 രർഷിം മുമ്പ ്ഖുർആൻ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരയങ്ങൾ ആണ് ഇെനത്ത ആധുെികരാസ്ശ്്തിം 
അിംരീകരിക്കുെത്. ഇത ്തനെയാണ് ഖുർആൻ എല്ലാത്തിനെയുിം 
സ്ൃഷ്ടാരായ ദദരത്തിൽ െിെുള്ളതാനണെതിനെ ഏറ്റരുിം രലിയ നതളിര്. 
കാരണിം ഖുർആൻ 4:82ൽ പറയുെുണ്ട,് "അരർ ഖുർആനെ സ്ിംൈന്ധിച്ച ്
 ിന്തിക്കുെി്ല്ല? അള്ളാഹു അല്ലാനത ആരിൽ െിനെങ്കിലുിം ആയിരുനെങ്കിൽ 
അരരതിൽ ധാരാളിം ദരരുദ്ധയങ്ങൾ കനണ്ടത്തുമായിരുെു." 

 
ഇെി ഈ അരകാരരാദത്തിെുള്ള എനെ മറുപടി:  

1. ഇരിനട Mr. ഹാറൂൺ പറയുെത ്" ില്പ്പാൾ" എെ് ഉ്േരിക്കുെത ്
'അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാിം' എൊണ.് (അതായത് ഖുർആെിൽ 
ആകാരത്തിെ് ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം തുെുക 
എൊണ.് അത ് ില്പ്പാൾ സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത ്ഫിസ്ിക്സ്ിനല സ്്ശ്ടിിംര് 
തിയറിനയ ആയിരിക്കണിം.) എെ ്മുതലാണ ്രാസ്്ശ്തിം " ില്പ്പാൾ (or 
ഒരുപ്േ)" എനൊനക്കയുള്ള രാക്കുകനള ആശ്രയിച്ച് തുടങ്ങിയത്? 

2. െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല "രഴി" എെ് ഒരു ഒറ്റ രാക്കുനകാണ്്ട 
മിസ്റ്റർ ഹാറൂൺ ഇരിനട ഒരു പുതിയ കഥയുണ്ടാക്കി. നപനട്ടെ ്മുഹമ്മദ് 
ഒരു ആസ്്്ശ്ടാണമറായി. ഇനതല്ലാിം ആ "രഴി" എെ് ഒറ്റരാക്കിൽ 
ഉണ്ടായതാണ്. 

3. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ ്ഇരിനട രഴി എെ രാക്ക ്
ഉപ്യാരിക്കുെതിെ് കാരണിം അരൻ കരുതിയിരുെത് 
സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് മണലുകൾ നകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ രഴികൾ ഉനണ്ടൊണ്. 
ഇത് െിങ്ങൾക്ക് അറൈ് ഇസ്ാമിക ഡിേണറിയിൽ കാണാരുെതാണ്: 

 
Book of Lisan Al Arab: by Abu-AlFadel print year 2003, p. 19/20: 

            
The word “alhubuki” (plural of hubiekah) means “the ways to the stars.” (Al Fara') 

said, “the sky that has alhubuki is hubk, is the same as broken sand (become soft 

from walking over it), if the wind blows over it, it moves with the wind.” 

 

“alhubuki” (plural of hubiekah) എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം 
"െേശ്തങ്ങളി്ലക്കുള്ള രഴി" എൊണ.് (Al Fara') പറഞ്ഞു, alhubuki ഉള്ള 
ആകാരിം hubk ആണ ്എെതിനെ അർത്ഥിം നപാടിഞ്ഞ് മണൽ (എ്പ്പാഴുിം 
െടക്കുെതുനകാണ്്ട മൃദുരായ മണൽ), കാറ്റ ്അതി്ന്മൽ അടിച്ചാൽ, അത് 
കാറ്റിനൊപ്പിം പറെു ്പാകുിം." 
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1. ഇത് രളനര രയക്തമാണ് മുഹമ്മദ് ഇരിനട സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്
അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് നകാണ്ടു്പാകുെ മണൽ െിറഞ്ഞ 
ഒരു രഴിനയ കുറിച്ചാണ്.  

2. We read in the Hadith of Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 227, (Original 

Book of Al-Mana'qeb {in Arabic}, Hadith 3467, p. 1410-1412—English 

translation follows the Arabic): 

                           
 

MUHAMMAD GOING TO ALLAH ON TOP OF FLYING MULE 

 

(Hadith translation, Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 227) 
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Allah's messenger said, reporting to them his Night expedition saying, “At the same 

time as I was resting down in my house, unexpectedly someone came to me and cut 

my body and slit it from here to over in this place.” I asked Al-Jarod, whom was next 

to me, “What does he (the prophet) mean?” He said, “It means from his throat to his 

pubic area,” or said, “From the throttle valve to his pubic area.” The Prophet, He 

continued saying, “He afterwards grabbed out my heart. Then a gold tray of Belief 

was brought to me, and he washed my heart. Moreover, my heart was filled with faith 

and wisdom and after that he restored it to its original place. Next a white animal 

which was shorter than a mule and larger than a donkey was brought to me.” About 

this Al-Jarod asked, “It was Al Buraq, Abu 'Hamza?” I replied in the positive. Then 

the prophet disclosed that the animal's step was so sizable to the point that it 

reached the furthest away point within the reach of the animal's vision. I was carried 

on it, and Jibreel set out with me on the top of it, until we reached the lowest sky. 

Over there when he (Jibreel) requested for the gateway to be opened, it was inquired 

'Who is it over there?' Jibreel answered, 'It's me, Jibreel. 'It was inquired, 'Who is 

accompanying with you?' Jibreel answered, 'It's Muhammad.' It inquired, 

'Muhammad has been requested to come?' Jibreel responded, 'Indeed yes, He was 

called to come.” After words they said: 'He is welcomed. What an extraordinary 

visitor!' After that, the gateway was opened, as well as next I went up to the first sky, 

I saw Adam there. Jibreel told to me, saying, 'This is your father, Adam, give him 

your salute.' So I saluted him, and he saluted me back saying, 'You are welcomed, O 

sincere son and sincere prophet.' Then Jibreel ascended with me until we reach the 

second sky. [Jibreel] asked for the gateway to be opened. It was inquired, 'Who is it 

over there.' Jibreel responded, 'I am Jibreel.' It was inquired, 'Who is accompanying 

with you?' Jibreel responded back, 'It's Muhammad.' It was inquired, 'Has been 

requested to come?' Jibreel responded as, 'Indeed yes, He was requested to come.' 

Then they said, 'He is welcomed. What an excellent visit his visit is!' Then the gate 

was opened. When I went over the second sky, there I saw Yahyia (John the Baptist) 

and '''Isa (Jesus) his cousins. Jibreel said to me, 'These are John and Jesus; salute 

him with your greetings.' So I saluted them and both replied to my salute to me and 

said, 'You are welcomed, O sincere brother and sincere prophet.' Afterwards Jibreel 

ascended me up to third sky and [Jibreel] asked for the gateway to be opened. It was 

inquired, 'Who is it over there?' Jibreel answered, 'It's me, Jibreel.' It was inquired, 

'Who is accompanying with you?' Jibreel answered back, 'It is Muhammad.' It was 

inquired, 'Muhammad has been called?' Jibreel answered as, 'Indeed yes, He was 

called to come.' Then they said, 'He is welcomed. What an extraordinary visitor he 

is!' The gate was opened, and when I proceeded up to the third sky there I saw 

Joseph. Jibreel said to me, 'This is Joseph, salute him.' So I did saluted him, and he 

saluted me back, and he said to me, “You are welcomed, O sincere brother and 

sincere prophet.” Then Jibreel ascended me up to the fourth heaven and (Jibreel) 

asked for the gateway to be opened. It was inquired, 'Who is it over there?' Jibreel 

answered, 'It's me, Jibreel.' It was inquired, 'Who is accompanying with you?' Jibreel 

answered back, 'It's Muhammad.' It was asked, 'Muhammad has been requested to 

come?' Jibreel answered as, 'Indeed yes, He was called to come.' Then the angels 

said, 'He is welcomed, what an extraordinary visitor he is!' It follows the gateway was 
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opened, and when I went up to the fourth sky, there I saw Idris. Jibreel said [to me], 

'This is Idris, salute him.' So I saluted him, and he saluted me back and said, 'You 

are welcomed, O sincere brother and sincere Prophet.' Afterwards Jibreel ascended 

with me to the fifth sky and [Jibreel] asked for the gateway to be opened. It was 

inquired, 'Who is it over there?' Jibreel answered, 'It's me, Jibreel.' It was inquired, 

'Who is accompanying with you?' Jibreel answered, 'it is Muhammad.' It was 

inquired, 'Muhammad has been requested to come?' Jibreel answered as, 'Indeed 

yes, he was called to come.' Then they said, 'He is welcomed. What an extraordinary 

visitor he is!' The gate was opened. So when I went over up to the fifth heaven, 

where I saw Harun (Aaron), Jibreel said, to me, 'This is Aaron, salute him with your 

greetings.' I saluted him and he replied to the salute to me and said, 'You are 

welcomed, sincere brother and sincere prophet.' Then Jibreel ascended with me up 

to the sixth sky. [Jibreel] asked for the gateway to be opened. It was inquired 'Who is 

it over there?' Jibreel answered, 'It's me, Jibreel.' It was inquired, 'Who is 

accompanying with you?' Jibreel answered back, 'It is Muhammad.' It was asked, 

'Muhammad has been called?' Jibreel answered as, 'Indeed yes, he was requested 

to come.' Then they said, 'He is welcomed. What an excellent visitor he is!' The gate 

was opened. When I went over up to the sixth sky, there I saw Moses. Jibreel said to 

me, 'This is Moses, salute him.' So I saluted him, and he returned the salute back to, 

me and said, 'You are welcomed, sincere brother and sincere prophet.' When I left 

him, Moses cried hard. Someone asked him, 'What makes you grieve?' Moses 

answered, 'I cry seeing that after me there has been sent as prophet a young man 

(he means Muhammad) whose followers will enter heaven in larger numbers than 

my followers.' Then Jibreel took me up to the seventh sky. [Jibreel] asked for the 

gateway to be opened. It was inquired, 'Who is it over there?' Jibreel responded, 'It's 

me Jibreel.' It was inquired, 'Who is accompanying with you?' Jibreel responded 

back, 'It's Muhammad.' It was inquired, 'Muhammad has been requested to come?' 

Jibreel answered, 'Indeed yes, he was called to come.' Then it was said, 'He is 

welcomed. What an excellent visitor he is!' So when I proceeded over up to the 

seventh sky, there I saw Ibrahim (Abraham). Jibreel said to me, 'This is your father, 

salute him.' So I saluted him, and he returned the salute to me and said, 'You are 

welcomed, sincere son and sincere prophet.' Then Jibreel took me up to Sudrat Al-

Muntaha (big tree in heaven, tree of Allah). Behold its fruits are the same as the 

ones in the clay jugs of Hajar (a location in Arabia not far away from Mecca) and its 

leaves look so big as the ears of elephants. Jibreel said, 'This is Sudrat Al-Muntaha 

(Allah Tree).' And there were four running rivers; two rivers were underneath and 

invisible, and two rivers were visible. I questioned Jibreel, 'What are these two 

rivers?' He answered, 'As for the hidden rivers, they are two rivers in Paradise, and 

the visible rivers are the Nile and the Euphrates.' After that, Al-Bait Al-Ma'mor (the 

House of Allah) was lifted up to me, and a container full of wine, and another full of 

milk, and a third full of honey were brought to me to drink. I drank the milk. Jibreel 

said, 'This is the Islamic religion which you and who follow are following.' Then the 

order of prayers was given to me. They were fifty prayers a day. When I came back, 

I passed by Moses, and he asked me, 'What has Allah given you as a command to 

do?' I responded, 'I have been commanded to pray fifty prayers a day.' Moses's 

response back, 'Your followers cannot handle fifty prayers a day, and I swear by 
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Allah, I have tried Allah commands on my people before you, and I have well-tried 

the best I could with children of Israel. Go back to your Lord and ask for a discount to 

lighten up your followers' obligation.' As a result I went backward, and Allah reduced 

ten prayers for me. Then again, I came back to Moses, but he repeated and asked 

me to do same as he said previously. Then again, I went back to Allah, and He 

decreased ten more prayers. When I came back to Moses, but he restated and 

asked me to do same as he said before. I went back to Allah and He commanded 

me to carry out ten prayers a day. When I came back to Moses he restated and 

asked me to do the same as he said previously, so I went back to Allah and was 

ordered to do five prayers a day. As I came back to Moses, he said, 'What are the 

arrangements Allah gave to you?' I responded, 'I have been ordered to practice five 

prayers a day.' He said, 'I guarantee you, your followers' cannot stand five prayers a 

day, and no doubt. I have got my experience of my people before you, and I did the 

best I could with the children of Israel. Therefore, go back to your Lord and ask for 

more discount to light up your followers' burden. I said, 'I have requested 

subsequently much of my Lord that I feel shamefaced, but I am satisfied now and 

surrender to Allah's wish.' Consequently, when I left, I heard a voice saying, 'I have 

confirmed My Order and have minimized the commitment of My Worshipers.'” 

 

പറക്കുെ ്കാരർ കഴുതയുനട മുകളിലിരുെുള്ള മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗ്ഗ യാശ്ത  
 
//മുകളിൽ ഇിംഗ്ലീഷിൽ നകാടുത്തിരിക്കുെതിനെ  ുരുക്കമാണ ്ഇരിനട 
മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ്പാകുെത്. െല്ല തമാരയാണ് ഇിംഗ്ലീഷുിം രായിക്കുക. 
 
മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്കുള്ള രാശ്തി യാശ്തനയ കുറിച്ചാണ ്ഇരിനട 
രിരരിക്കുെത്. അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ആ സ്മയിം ഞാൻ 
എനെ രീട്ടിൽ രിശ്രമിക്കുകയായിരുെു. ശ്പതീേിക്കാനത എ്ന്താ ഒെ ്രെ് 
എനെ കഴുത്ത ്മുതൽ അടിരയറ്റിനെ അടിയിൽ രനര കീറി. എെിട്ട് അരൻ 
എനെ ഹൃദയനത്ത നരളിയിൽ എടുത്തു. എെിട്ട ്എനെ ഹൃദയനത്ത കഴുകി. 
രിരവാസ്രുിം ജ്ഞാെരുിം എനെ ഹൃദയത്തിൽ െിറച്ച ്രഷിം അതിനെ തിരിച്ച് 
എനെ രരീരത്തിെുള്ളിൽ രച്ചു. അതിെു്രഷിം ്കാരർകഴുതനയക്കാൾ 
ന റുതുിം, കഴുതകൾ രലുതുിം ആയ ഒരു നരളുത്ത മൃരനത്ത എനെ അരികിൽ 
നകാണ്ടുരെു. അതാണ് അൽ ൈുറാക്ക.് അത് രളനര ്രരത്തിൽ 
സ്ഞ്ചരിക്കുെ ഒരു മൃരിം ആയിരുെു. അത് എനെയുിം നകാണ്്ട പറെു. 
ഞങ്ങൾക്ക് മുൻ്പ ജിശ്ൈീലുിം ഉണ്ടായിരുെു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏറ്റരുിം 
താഴനത്ത ആകാരത്തിൽ എത്തി. ജിൈ്രീൽ കരാടിം തുറക്കാൻ 
ആരരയനപ്പട്ട്പ്പാൾ "അരിനട ആരാണ്?" എെ ്ഒരു അരരീരി ് ാദിച്ചു. ഞാൻ 
ജിൈ്രീൽ ആണ ്എെ് ജിൈര്ീൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. പിെീട് ആ അരരീരി ജിൈ്
രീലിെ കൂനട രെത് ആരാനണെ് ് ാദിച്ചു. അത് മുഹമ്മദ ്ആനണെ് 
ജിൈിരീൽ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദിനെ നകാണ്ടുരരാൻ പറഞ്ഞിരുനൊ എെ ്ആ 
അരരീരി ് ാദിച്ചു. പറഞ്ഞിരുെു എെ ്ജിൈിരീൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. എൊൽ 
അരെ് സ്വാരതിം - എശ്ത ശ്പരത്ഭൊയ രിരുെുകാരൻ (അരരീരി പറഞ്ഞു). 
അ്പ്പാൾ ആ കരാടിം തുറെു. അങ്ങനെ ഒൊിം ആകാരിം കഴിഞ്ഞ ്ഞാൻ 
പറെു. ഞാെരിനട ആദാമിനെ കണ്ടു. ജിൈ്രീൽ പറഞ്ഞു, "ഇതാണ ്െിനെ 
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പൂർവ്വ പിതാര ്സ്ലാിം പറയു." ആദരുിം തിരിച്ച് സ്ലാിം പറഞ്ഞ ്രഷിം പറഞ്ഞു, 
"സ്വാരതിം െിഷ്കളങ്കൊയ പുശ്ത, െിഷ്കളങ്കൊയ ശ്പരാ ക". എെിട്ട് 
ജിൈിരിൽ എനെയുിം നകാണ്്ട രണ്ടാിം ആകാരത്തിൽ എത്തി. ്െരനത്ത ആ 
കരാടത്തിൽ നരച്ച് സ്ിംസ്ാരിച്ചത് ്പാനല അരിനടയുിം ഒരു അരരീരി രെ് 
ഇതു്പാനല സ്ിംസ്ാരിച്ചു. അതിെു ്രഷിം രണ്ടാിം ആകാരത്തിനല കരാടിം 
തുറെ്പ്പാൾ അരിനട യഹയയ-നയയുിം (ശ്കിസ്്തയാെികളുനട 
സ്്ൊപക്യാഹൊൻ) ഈസ്്-നയയുിം (്യരു) കണ്ടു. ്െരനത്ത സ്ിംഭരിച്ചതുിം 
്പാനല അരർക്ക് സ്ലാിം നകാടുക്കുകയുിം തിരിച്ച ്സ്ലാിം ലഭിക്കുകയുിം 
ന യ്തു. അടുത്ത് ജിൈിരിൽ മുഹമ്മദിനെ മൂൊിം സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് 
നകാണ്ടു്പായി. അരിടനത്ത കരാടത്തിലുിം ്െരനത്ത ് ാദിച്ചത് ്പാലുള്ള 
് ാദയങ്ങൾ ഒരു അരരീരി ് ാദിച്ചു. ആ കരാടത്തിെുള്ളിൽ ശ്പ്രരിച്ച്പ്പാൾ 
അരിനട ്ജാസ്ഫ് ഉണ്ടായിരുെു. ്ജാസ്ഫിെ് സ്ലാിം നകാടുക്കുകയുിം തിരിച്ച് 
സ്ലാിം ലഭിക്കുകയുിം ന യ്തു. പിെീട് ജിൈിരിൽ ൊലാിം സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് 
മുഹമ്മദിനെ നകാണ്ടു്പായി. അരിടനത്ത കരാടത്തിലുിം ഒരു അരരീരി 
മുകളിൽ ് ാദിച്ചതു്പാലുള്ള ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിച്ചു. അരിനട ഉള്ളിൽ 
കടെ്പ്പാൾ അരിനട ഇശ്ദിസ്്-നെ (ദൈൈിളിനല ഇ്ൊക്) കണ്ടു. അരിനടയുിം 
ആദയ്ത്തത് ്പാനല സ്ലാിം പറയുകയുിം സ്ലാിം തിരിനക ലഭിക്കുകയുിം 
ന യ്ത്രഷിം ജിൈിരീൽ മുഹമ്മദിനെ അഞ്ചാിം സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് 
നകാണ്ടു്പായി. അരിടനത്ത കരാട രാതിലിലുിം അ്ത 
് ാദയങ്ങളുണ്ടായിരുെു. അഞ്ചാിം സ്ർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ളിൽ അരർ ഹാറൂൺ-നെ 
(ദൈൈിളിനല അഹ്റാൻ) കണ്ടു. അരിനടയുിം സ്ലാിം പറയുകയുിം സ്ലാിം 
തിരിച്ചു പറയുകയുിം ന യ്തു. പിെീട് ജിൈിരീൽ ആറാിം സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് 
നകാണ്ടു്പായി. ആ രാതിലിലുിം അരരീരിയുനട സ്ഥിരിം ് ാദയങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരുെു. അതിെുള്ളിൽ അരൻ ്മാരനയ കണ്ടു. മുഹമ്മദ ്സ്ലാിം 
പറയുകയുിം ്മാര തിരിച്ച് മുഹമ്മദ് സ്ലാിം നകാടുക്കുകയുിം ന യ്തു. മുഹമ്മദ് 
അരിനട െിെ് ്പായ്പ്പാൾ ്മാര കരഞ്ഞു. ്മാര്യാട ്എന്തിൊണ് 
കരയുെത ്എെ ്ആ്രാ ് ാദിച്ചു. അ്പ്പാൾ ്മാര പറഞ്ഞു, "എനെ 
അെുയായികനളകാൾ കൂടുതൽ, ഈ യുരാരിനെ (മുഹമ്മദിനെ) 
അെുയായികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിടക്കുിം". പിെീട ്ജിൈ്രീൽ മുഹമ്മദിനെ ഏഴാിം 
ആകാരത്തി്ലക്ക് നകാണ്ടു്പായി. ആ കരാട രാതിലിനല അരരീരിയുിം 
സ്ഥിരിം ് ാദയങ്ങൾ ് ാദിച്ചു. അതിനെ ഉള്ളി്ലക്ക് കടെ്പ്പാൾ അരിനട 
ഞാൻ ഇശ്ൈാഹിമിനെ (ശ്കിസ്്തയാെികളുനട അശ്ൈഹാിം) കണ്ടു. ജിൈിരിൽ 
ഇതാണ് െിനെ പൂർര പിതാര ്എെ ്പറഞ്ഞ ്ഇശ്ൈാഹിമിെ് മുഹമ്മദി്ൊട് 
സ്ലാിം നകാടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് ഇശ്ൈാഹിിം സ്ലാിം ന യ്തതിെു്രഷിം 
ജിശ്ൈീൽ മുഹമ്മദിനെ Sudrat Al-Muntaha (സ്വർഗ്ഗത്തിനല അള്ളാഹുരിനെ 
രലിയ രൃേിം) രനര നകാണ്ടു്പായി. അതിനല പഴങ്ങൾ ഹാജറിനല (മക്കയുനട 
അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലിം) കളിമൺ പാശ്തങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനെ ്പാനലയാണ്. 
ജിൈിരീൽ പറഞ്ഞു, "ഇതാണ ്അല്ലാഹുരിനെ മരമായ Sudrat Al-Muntaha. 
ഇരിനട ൊല് െദികൾ ഉണ്ടായിരുെു. രനണ്ടണ്ണിം ഭൂമിക്കടിയിൽ ആയിരുെു. 
അത് കാണാൻ പറ്റാത്തതുിം മറ്റ് രനണ്ടണ്ണിം ഭൂമിക്കു മുകളിൽ കാണാൻ 
പറ്റുെതുിം ആണ.്  മുഹമ്മദ ്ജിൈിരീലി്ൊട് ് ാദിച്ചു, "ഏതാണ ്ഈ രണ്്ട 
െദികൾ?" ജിൈ്രീൽ പറഞ്ഞു, "മറഞ്ഞിരിക്കുെ െദികൾ രണ്ടുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
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ഉള്ളതാണ്. ദെൽ െദിയുിം, യൂശ്ഫട്ടീസ്് െദിയുമാണ ്കാണാൻ കഴിയുെ 
ഭൂമിയിനല െദികൾ. പിെീട ്അല്ലാഹുരിനെ രീട് മുഹമ്മദിെ് 
കാണിച്ചുനകാടുത്തു. രീഞ്ഞുിം പാലുിം ്തെുിം െിറച്ചുള്ള രലിയ പാശ്തങ്ങൾ 
മുഹമ്മദിനെ മുമ്പിൽ നകാണ്ടുരെു. മുഹമ്മദ് പാലുകുടിച്ചു. അ്പ്പാൾ ജിൈ്
രീൽ പറഞ്ഞു, "ഇതാണ ്െീയുിം െിനെ അെുയായികളുിം പിന്തുടരുെ ഇസ്ാിം 
മതിം." പിെീട് െിസ്്കരിക്കാെുള്ള കൽപ്പെ എെിക്ക് െൽകി. തിരിച്ചുരരുിം രഴി 
്മാരയുനട അടുനത്തത്തിയ്പ്പാൾ, അള്ളാഹു എന്ത് കല്പെയാണ് 
െൽകിയനതെ് ്മാര ് ാദിച്ചു. ഒരു ദിരസ്ിം 50 ശ്പാരരയിം െിസ്്കരിക്കാൻ 
കൽപ്പിച്ചു എെ ്മുഹമ്മദ ്മറുപടി പറഞ്ഞു. ്മാര പറഞ്ഞു, "െിനെ 
അെുയായികൾക്ക് ഒരു ദിരസ്ിം 50 ശ്പാരരയിം ഒെുിം െിസ്്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 
െിെക്കു മു്മ്പ ഞാൻ തനെ ഇത് ഇശ്സ്ാ്യൽ സ്ന്തതിക്ളാട ്ശ്രമിച്ചു 
്ൊക്കിയതാണ്. െീ തിരിച്ചു ്പായി എനന്തങ്കിലുിം ഇളര ്് ാദിക്ക്." ഇത് ്കട്ട ്
മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ അടുത്തു്പായി ഇളര ്് ാദിച്ചു. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു 
അമ്പതിൽ െിെ് പനത്തണ്ണിം കുറച്ചു നകാടുത്തു. തിരിച്ച ്്മാരയുനട അടുത്ത് 
രീണ്ടുിം എത്തിയ്പ്പാൾ അ്ത കാരയിം തനെ ്മാര രീണ്ടുിം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ ്
രീണ്ടുിം തിരിച്ചു്പായി 10 എണ്ണിം കൂടി കുറച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓ്രാ ശ്പാരരയിം 
്പാകു്മ്പാഴുിം അള്ളാഹു 10 ശ്പാർത്ഥെ രച്ച ്കുറച്ചു നകാണ്ടിരുെു. അങ്ങനെ 
അരസ്ാെിം 5 ശ്പാർത്ഥെ രനര എത്തി. രീണ്ടുിം ്മാര ഇളര ്് ാദിക്കാൻ 
മുഹമ്മദി്ൊട ്പറഞ്ഞ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു, "രീണ്ടുിം എെിക്ക് ്പായി 
് ാദിക്കാൻ ൊണ്ക്കടാണ്. അല്ലാഹുരിനെ ഇഷ്ടിം ്പാനല െടക്കനട്ട." പിെീട ്
മുഹമ്മദ ്അരിനട െിെ് ്പായ്പ്പാൾ ഒരു അരരീരി മുഹമ്മദി്ൊട ്പറഞ്ഞു, 
"ഞാൻ എനെ ആരാധകരുനട  ുമതലകൾ കുറച്ച്, എനെ കൽപ്പെകൾ 
അിംരീകരിച്ചിരിക്കുെു."  

                               
 

 െമ്മൾ ഈ നകട്ട ്കഥയിൽ കാണുെതു്പാനല മുഹമ്മദ് ഒരു 
കഴുതപ്പുറത്ത ്സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് ്പായി. ആ മൃരിം ഒരു ുരട ്
രയ്ക്കു്മ്പാൾ അതിെ് കാണാൻ കഴിയുെ അശ്തയുിം ദൂരിം അത് 
സ്ഞ്ചരിക്കുിം. ഒരു  ുരട ്അശ്തയുിം ദൂരിം സ്ഞ്ചരിക്കുെത് നകാണ്ട ്രളനര 
്രരത്തിൽ സ്വർരത്തിനലത്താൻ അതിെ് കഴിയുിം.  

 ജിൈ്രീൽ എെ മാലാഖനയയുിം, ഒരു കഴുതനയയുിം ഉപ്യാരിച്ചാണ ്
അല്ലാഹുരിനെ അടു്ത്തക്ക് ്പാകുെത.്  

 താഴനത്ത ആകാരത്തിൽ എത്തുെതുരനര ജിശ്ൈീലുിം, മുഹമ്മദിനെ 
കൂനട ആ കഴുതയുനട മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുെു. 
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 മുസ്ിമുകൾ രാസ്്ശ്തനത്തക്കുറിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കാറുണ്ട്ല്ലാ. കഴുതയുനട 
പുറത്ത ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകാിം എെ ്പറയുെതിനെ രാസ്്ശ്തീയ 
അടിസ്ഥാെനമന്താണ്. അങ്ങനെ എനന്തങ്കിലുിം കണ്ടുപിടുത്തിം 
െടത്തിയിട്ടു്ണ്ടാ? ഇരിനട ഓർ്ക്കണ്ട മനറ്റാരു കാരയിം ഇത് 
ആലങ്കാരികമായി (metaphorically) പറയുെതല്ല. ഇത് 
അേരാർത്ഥത്തിൽ (literally) എടു്ക്കണ്ട ഒൊയിട്ടാണ ്ഇരിനട 
എഴുതിയിരിക്കുെത്. 

 ഇരിനട മുസ്ിമുകൾ സ്വർഗ്ഗിം എെു്േരിക്കുെത ്രൂെയാകാരനത്ത അല്ല, 
മറിച്ച ്രരിക്കുമുള്ള സ്വർഗ്ഗനത്തയാണ്. ഈ പറയുെ സ്വർഗ്ഗിം 
ഭൗതികമായ ഭൂമിയുമായി ൈന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുെു. കാരണിം ഈ 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുെു എെ ്പറയുെ രണ്്ട െദികൾ (ദെലുിം, 
യൂശ്ഫട്ടീസ്ുിം) ഭൂമിയിൽ കൂടിയാണ ്ഒഴുകുെത.് (അരിനട ൊല് െദികൾ 
ഉണ്ടായിരുെു രനണ്ടണ്ണിം അടിയിൽ കൂടി ഒഴുകുെ ദൃരയമായതുിം, മറ്റു 
രനണ്ടണ്ണിം അദൃരയമായതുിം. ഞാൻ ജിൈ്രീലി്ൊട് ആ െദികളുനട ്പര് 
് ാദിച്ചു? അദൃരയമായ െദികൾ രണ്ടുിം പറുദീസ്യിൽ കൂടി 
ഒഴുകുെരയാണ.് ദൃരയമായ െദികൾ ദെലുിം യൂശ്ഫട്ടിസ്ുിം ആണ് എെ ്
അരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.) ദെൽ െദിയുിം, യൂശ്ഫട്ടീസ്് െദിയുിം 
എങ്ങനെയാണ് ഒ്രസ്മയിം അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലുിം ഭൂമിയിലുിം 
കൂടി ഒഴുകുെനതെ് ഏനതങ്കിലുിം ഒരു മുസ്ീമിെ് പറഞ്ഞു തരാൻ 
പറ്റു്മാ? 

 
അതിെുള്ള ഉത്തരിം: സ്വർഗ്ഗനത്തയുിം ഭൂമിനയയുിം ൈന്ധിപ്പിക്കുെ ്റാഡുകൾ 
അരിനടയുണ്ട.് 
 

 ഈ രഴി എെ ്ഇരിനട ഉ്േരിക്കുെത് സ്ാധാരണ സ്ഞ്ചരിക്കുെ ്റാഡ ്
ആണ.് 

 ഈ കഥ പറയുെതിനെ കൂനട തനെ മനറ്റാരു കാരയിം ശ്രദ്ധിക്കാെുള്ളത് 
മുഹമ്മദിെ് നകാടുത്ത 50 െിസ്്കാരനത്ത കുറിച്ചാണ.് അമ്പതിൽ െിെ് 
മൂസ്യുനട (്മാരയുനട) സ്ഹായത്താൽ ആണ ്അത് 5 ആക്കിയത്. 
അള്ളാഹുരിെ് അരിനട ആദയ്മ 5 നകാടുത്താൽ ്പാരായിരു്ൊ? 
്മാര മുഹമ്മദിനെയുിം കാത്തു ആ രഴിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാരുിം എെ ്
അല്ലാഹുരിെ് അറിയില്ലായിരുനൊ?  

 ്മാരയുനട ആശ്രഹിം മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞയച്ച് 0 െിസ്്കാരരുമായി 
മടങ്ങിരരിക എൊയിരുെു. 

 ഇെി ഇതിനല ഏറ്റരുിം തമാരയുള്ള ഭാര്ത്തക്ക ്െമ്മൾ കടക്കാൻ 
്പാകുെ്തയുള്ളൂ. ആ്രാ മുഹമ്മദിനെ നെഞ്ചിൽ രിരവാസ്ിം 
കുത്തിെിറച്ചു. ("ഞാൻ എനെ രീട്ടിൽ രിശ്രമിച്ച നകാണ്ടിരുെ്പ്പാൾ 
ആ്രാ രെ് എനെ രരീരിം നതാണ്ട മുതൽ അടിരയറ്റിെടിയിൽ രനര 
കീറി. അതിെു്രഷിം അരൻ എനെ ഹൃദയിം പുറനത്തടുത്തു. പിെീട് 
രിരവാസ്ത്തിനെ ഒരു സ്വർണ്ണത്തളിക നകാണ്ടുരെ് എനെ ഹൃദയിം 
അരൻ അതിൽ രച്ച് കഴുകി. അത് ്രഷിം എനെ ഹൃദയത്തിൽ 
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രിരവാസ്രുിം ജ്ഞാെരുിം കുത്തിെിറച്ചു. അതിെു ്രഷിം അതിനെ 
തിരിച്ച് ഇരുെ സ്ഥാെ്ത്തക്ക് രച്ചു.") 

 ഇത് രിരവാസ്ിം െിറച്ച ഒരു തളികനയ കുറിച്ച് ആനണങ്കിൽ, എന്തിൊണ് 
അരൻ മുഹമ്മദിനെ അടിരയറ്റിെടിയിൽ രനര കീറിയത്?  

Note: ഇരിനട ഒെിൽ കൂടുതൽ അരകാരരാദങ്ങൾ ഉണ്്ട. എൊൽ ഞാൻ 
ഇതിനെല്ലാിം ഒരുമിച്ച ്ഉത്തരിം െൽകാിം. കാരണിം ഇനതല്ലാിം ഒ്ര ്ടാപ്പിക്ക ്
ആണ്. 
 
മുസ്ിിംകളുനട രണ്ടാമനത്ത അരകാരരാദിം 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 2: 
 
THE LAYERS OF THE ATMOSPHERE 

THE PROTECTED ROOF 

THE SKY MADE A DOME 

THE RETURNING SKY 

 

ആകാരത്തിനല പാളികൾ 
സ്ുരേ െൽകുെ ്മൽക്കൂര  
ആകാരിം െിർമ്മിച്ച ്മൽക്കൂര  
തിരിച്ചുരരുെ ആകാരിം  
 
THE LAYERS OF THE ATMOSPHERE (ആകാരത്തിനല പാളികൾ) 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 1: 

 
ഖുർആെിൽ നരളിനപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്പപഞ്ചനത്തക്കുറിച്ചുള്ള സ്തയങ്ങളിൽ 
ഒെ് ആകാരത്തിൽ ഏഴ ്പാളികൾ ഉനണ്ടൊണ്. 
 
Qur'an 2:29: 

It is He Who created everything on the earth for you and then directed His attention 

up to heaven and arranged it into seven regular heavens. He has knowledge of all 

things.  

 
ഖുർആൻ 2:29: 
അരൊണ് െിങ്ങള്ക്ക ്്രണ്ടി ഭൂമിയിലുള്ളനതല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു തെത.് പുറനമ 
ഏഴ ്ആകാരങ്ങളായി ശ്കമീകരിച്ചുനകാണ്്ട ഉപരി്ലാകനത്ത സ്ിംരിധാെിച്ചരെുിം 
അരൻ തനെയാണ്. അരൻ എല്ലാ കാരയനത്തപ്പറ്റിയുിം അറിരുള്ളരൊകുെു. 
 
Qur'an 41:11-12: 

Then He turned to heaven when it was smoke. In two days He determined them as 

seven heavens and revealed, in every heaven, its own mandate.  
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ഖുർആൻ 41:11-12: 
11 അതിെു പുറനമ അരൻ ആകാരത്തിനെ ്െര്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. അത് ഒരു 
പുകയായിരുെു. എെിട്ട് അതി്ൊടുിം ഭൂമി്യാടുിം അരൻ പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ 
അെുസ്രണപൂര്വ്വ്മാ െിര്ൈന്ധിതമാ്യാ രരിക. അര രണ്ടുിം പറഞ്ഞു: 
ഞങ്ങളിതാ അെുസ്രണമുള്ളരരായി രെിരിക്കുെു. 
 
12 അങ്ങനെ രണ്ടുദിരസ്(ഘട്ട)ങ്ങളിലായി അരനയ അരൻ 
ഏഴുആകാരങ്ങളാക്കിത്തീര്ത്തു. ഓ്രാ ആകാരത്തിലുിം അതാതിനെ കാരയിം 
അരൻ െിര്്ദരിക്കുകയുിം ന യ്തു. സ്മീപത്തുള്ള ആകാരനത്ത ൊിം  ില 
രിളക്കുകൾ നകാണ്്ട അലങ്കരിക്കുകയുിം സ്ിംരേണിം ഏരന്പടുത്തുകയുിം 
ന യ്തു. ശ്പതാപരാലിയുിം സ്ര്വ്വജ്ഞെുമായ അല്ലാഹു 
രയരസ്ഥനപ്പടുത്തിയതനശ്ത അത്. 
 
ഖുർആെിൽ "സ്വർഗ്ഗിം" എെ് പറഞ്ഞ് രരിക്കുിം ഉ്േരിക്കുെത ്ഭൂമിക്ക് 
മുകളിലുള്ള ആകാരനത്തയുിം അതു്പാനല ഈ ശ്പപഞ്ചിം മുഴുരനെയുിം 
ആണ്. ഈ അർത്ഥിം നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിയുെത ്ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ആകാരിം അനല്ലങ്കിൽ അന്തരീേിം 
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത് 7 പാളികൾ നകാണ്ടാണ.്  
 
ഇെ് െമുക്കറിയാിം െമ്മുനട അന്തരീേിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത ്പല പാളികൾ 
നകാണ്ടാനണെ്. രാതകങ്ങളുനടയുിം രായുരിനെയുിം ഊഷ്മാരിനെയുിം എല്ലാിം 
അളരെുസ്രിച്ച് ഭൂമിയുനട അന്തരീേനത ഏഴ ്തരിം ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
LFMMII (Limited Fine Mesh Model), അതെുസ്രിച്ച് ഈ അന്തരീേത്തിൽ ഏഴ ്
പാളികൾ ഉണ്്ട. (അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകാൻ ്പാകുെ കാലാരസ്ഥ 
രയതിയാെനത്ത കണക്കാക്കുെത ്ഈ ്മാഡൽ ഉപ്യാരിച്ചാണ്.) ആധുെിക 
്ജയാശ്രഫിക്കൽ രിരരണമെുസ്രിച്ച് ഇരയാണ് ആ ഏഴ ്പാളികൾ. 
 

1. Troposphere  

2. Stratosphere  

3. Mesosphere  

4. Thermosphere  

5. Exosphere  

6. Ionosphere  

7. Magnetosphere 
 
ഖുർആൻ 41:12 ൽ പറയുെു, "ഓ്രാ ആകാരത്തിെുിം അതിനെ െിയമിം 
്ൈാധെിം െൽകി." അതായത് അല്ലാഹു ഓ്രാ സ്വർഗ്ഗത്തിെുിം അതിനെതായ് 
്ജാലികൾ െൽകി. രരുിം അദ്ധയായങ്ങളിൽ പറയുെതു്പാനല ഇതിനെ ഓ്രാ 
പാളികൾക്കുിം അതിനെതായ് ്ജാലികളുണ്്ട. അത് മെുഷയരുനടയുിം ഭൂമിയിനല 
മറ്റു ജീരികളുനടയുിം െന്മയ്ക്ക് ്രണ്ടിയാണ്. ഓ്രാ പാളിക്കുിം ഓ്രാ 
്ജാലിയുണ്ട്.  ിലത് മഴ നപയ്യിക്കുെു,  ിലത് ഹാെികരമായ കിരണങ്ങളിൽ 
െിെ് സ്ിംരേിക്കുെു,  ിലത് ്റഡി്യാ ്രര്കനള ശ്പതിഫലിപ്പിക്കുെു, മറ്റു 
 ിലത് ഉൽക്കകളിൽ െിെ് സ്ിംരേിക്കുെു.  



293 | P a g e  
 

താനഴ പറയുെ ഈ ഖുർആൻ രാകയങ്ങൾ അന്തരീേത്തിനല ഈ 7 പാളികനള 
കുറിച്ചാണ ്പറയുെത്.  
 
Qur'an 71:15: 

Do you not see how He created seven heavens in layers?   
 
ഖുർആൻ 71:15: 
െിങ്ങൾ കണ്ടി്ല്ല എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു അടുക്കുകൾ ആയിട്ട ്ഏഴ് 
ആകാരങ്ങൾ സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെത് എെ?്  
 
Qur'an 67:3: 

He who created the seven heavens in layers… 

 
ഖുർആൻ 67:3: 
ഏഴ ്ആകാരങ്ങനള അടുക്കുകളായി സ്ൃഷ്ടിച്ചരൻ ആകുെു അരൻ... 
 
ഈ അന്തരീേിം ജീരെ ്ആരരയമുള്ള കിരണങ്ങനള മാശ്ത്മ ഭൂമിയിൽ കടത്തി 
രിടുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിെ്, മൃരങ്ങൾക്കുിം ന ടികൾക്കുിം ആരരയമുള്ള 
കുറച്ച ്അൾശ്ടാരയലറ്റ് കിരണങ്ങനള മാശ്ത്മ െമ്മുനട അന്തരീേിം കടത്തി 
രിടുകയുള്ളൂ.   
 
ഇരിനട ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത് 'tibaqan' എെ ്അറൈി രാക്കാണ.് അതിനെ 
മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥിം 'പാളി' എൊണ.് അതിെ് 'മൂടുക' എെുിം 
'എനന്തങ്കിലുിം മൂടുക' എെുിം രരുെത അർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്യാരിക്കാറുണ്ട്. 
"താഴനത്ത പാളിക്ക് അെു്യാജയമായതാണ ്മുകളിലനത്ത പാളി." ഈ രാക്ക് 
ഇരിനട plural ആയി ഉപ്യാരിക്കുെുണ്ട് - 'പാളികൾ'. ഈ രാകയത്തിൽ 
അന്തരീേനത്ത പാളികളായി രിരരിക്കുെത ്ഏറ്റരുിം അെു്യാജയമായ 
ഉപമിക്കൽ ആണ.് ഇരുപതാിം െൂറ്റാണ്ടിനല രാസ്്ശ്തിം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ 
കാരയങ്ങൾ 1400 രർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്്പ ഖുർആെിൽ പറഞ്ഞിരുെു എെത് 
രലിയ ഒരു അത്ഭുതിം തനെയാണ.്  

 
THE PROTECTED ROOF (സ്ുരേിതമായ ്മൽക്കൂര) 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 3: 
 

ഖുർആെിൽ അല്ലാഹു ആകാരത്തിനെ ശ്പധാെനപ്പട്ട ഒരു സ്വഭാരിം െമുക്ക് 
കാണിച്ചു തരുെു.  
 
Qur'an 21:32: 

We made the sky a preserved and protected roof yet still they turn away from Our 

Signs.  
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ഖുർആൻ 21:32: 
ആകാരനത്ത ൊിം സ്ിംരേിതമായ ഒരു ്മല്പുരയാക്കിയിട്ടുമുണ്്ട. 
അരരാകനട്ട അതിനല (ആകാരത്തിനല) ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനത 
തിരിഞ്ഞുകളയുെരരാകുെു. 
 
ആകാരത്തിനെ ഈ സ്വഭാരിം ഇരുപതാിം െൂറ്റാണ്ടിനല രാസ്്ശ്തീയ 
ര്രഷണങ്ങൾ നതളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമിയിൽ ജീരൻ െിലെിർത്തുെതിെ് 
ഒരു ശ്പധാെ പങ്ക് െമ്മുനട അന്തരീേത്തിെുണ്ട്. രലുതുിം ന റുതുമായ പല 
ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുെതിെ് മുൻപ് അന്തരീേിം അത് കത്തിച്ച് 
കളയുെു. അങ്ങനെ അത് ഭൂമിയിനല ജീരൻ സ്ിംരേിക്കുെു.  
 
അതുകൂടാനത മാരകമായ ്റഡി്യഷൻ കിരണങ്ങളിൽ െിെുിം അന്തരീേിം 
ജീരജാലങ്ങനള സ്ിംരേിക്കുെു. ഏറ്റരുിം അതിരയിപ്പിക്കുെ ഒരു കാരയിം അത് 
രിസ്ിൈിൾ ദലറ്റുിം മറ്റു ഹാെികരമല്ലാത്ത കിരണങ്ങളുിം മാശ്ത്മ 
കടത്തിരിടുെുള്ളു എെതാണ.് ജീരൻ െിലെിർത്താൻ ആരരയമായ 
അൾശ്ടാരയലറ്റ് ശ്പകാരനത്ത അതിനെ െമുക്ക് ആരരയമുള്ള അളരിൽ മാശ്തിം 
കടത്തിരിടുെു. ന റിയ അളരിൽ അത് ന ടികൾക്കുിം മറ്റ് ജീരജാലങ്ങൾക്കുിം 
ആരരയമാണ.് െനല്ലാരു രതമാെിം അൾശ്ടാ രയലറ്റ ്കിരണങ്ങളുിം ഓ്സ്ാൺ 
പാളിയിൽ തട്ടി തിരിച്ച് രൂെയാകാരത്ത് ്പാകുെു. അതിൽ കുറച്ചുിം, 
ആരരയമുള്ളതുിം ആയിട്ടുള്ള അൾശ്ടാരയലറ്റ ്കിരണങ്ങൾ മാശ്ത്മ ഭൂമിയിൽ 
എത്തുകയുള്ളൂ. െമ്മുനട അന്തരീേത്തിനെ സ്ിംരേണിം ഇരിടിംനകാണ്്ട 
തീരുെില്ല. രൂെയാകാരത്തിനല -270 Celsius രരുെ തണുപ്പിൽ െിെുിം 
അന്തരീേിം െമുക്ക് സ്ിംരേണിം െൽകുെു. 
 
അന്തരീേിം മാശ്തമല്ല ഭൂമിനയ സ്ിംരേിക്കുെത ്ഭൂമിയുനട കാന്തികരലയിം 
സ്ൃഷ്ടിക്കുെ രാൻ അലൻ നൈൽറ്റുിം മാരകമായ ്റഡി്യഷെുകളിൽ െിെ് 
െമ്മുനട ശ്രഹനത്ത സ്ിംരേിക്കുെു. സ്ൂരയെിൽ െിെുിം മറ്റ് ശ്രഹങ്ങളിൽ െിെുിം 
എ്പ്പാഴുിം രികരണിം ന യ്യുെ കിരണങ്ങൾ മാരകമാണ്. ഈ രാൻ അലൻ 
നൈൽറ്റ ്ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ സ്ൂരയെിൽെിെുള്ള ്സ്ാളാർ ഫ്ല്യഴസ്് ്ഭൂമിയിനല 
ജീരൻ മുഴുരൻ െരിപ്പിക്കുമായിരുെു.  
 
ഭൂമിയുനട കാന്തികരലയത്താൽ സ്ൃഷ്ടിക്കനപ്പട്ട മാഗ്നനറ്റാസ്പ്ിയർ എെ പാളി 
്കാസ്്മിക ്കിരണങ്ങളിൽ െിെുിം, ഉൽക്കകളിലുിം മറ്റ് ആകാര ്രസ്്തുക്കളിൽ 
െിെുിം ഭൂമിനയ സ്ിംരേിക്കുെു. ഭൂമിയുനട ഉപരിതലത്തിൽ െിെ് 
കി്ലാമീറ്ററുകൾ ദൂനരയുള്ള രാൻ അലൻ നൈൽറ്റ ്രൂെയാകാരത്തിൽ െിെ് 
രരുെ മാരകമായ കിരണങ്ങളിൽ െിെ് ഭൂമിനയ സ്ിംരേിക്കുെു.  
 
ഈ എല്ലാ രാസ്്ശ്തീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുിം നതളിയിക്കുെത ്ഈ ഭൂമിനയ 
ശ്പ്തയകമായി സ്ിംരേിച്ചിരിക്കുെു എൊണ.് ഈ സ്ിംരേണനത്തക്കുറിച്ച് 
ഖുർആൻ പതിൊല് െൂറ്റാണ്്ട മുമ്പ ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട - "ആകാരനത്ത ൊിം 
സ്ുരേിതമായ ഒരു ്മൽക്കൂര ആക്കിയിട്ടുണ്്ട." 
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രാൻ അലൻ നൈൽറ്റിനെ ശ്പാധാെയനത്ത പറ്റി ്ഡാകട്ർ ഹയൂര ്്റാസ് ്
പറയുെത ്ഇതാണ:് 
 
സ്ൗരയൂഥത്തിനല മറ്റു ശ്രഹങ്ങനളകാളുിം ഏറ്റരുിം സ്ാശ്രത കൂടിയ ശ്രഹമാണ ്
ഭൂമി. െമ്മുനട ഭൂമിയുനട ഉള്ളിലുള്ള െിക്കൽ അയൺ ്കാർ ആണ് ഈ 
കാന്തിക രലയത്തിനെ കാരണിം. ഈ കാന്തികരലയിം ആണ ്ഭൂമിനയ 
്റഡി്യഷെുകളിൽ െിെ് സ്ിംരേിക്കുെ രാൻ അലൻ ്റഡി്യഷൻ 
ഷീൽഡ.് ഈ കര ിം ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീരൻ ഉണ്ടാരില്ലായിരുെു. 
െമ്മുനട സ്ൗരയൂഥത്തിൽ ഇ്ത്പാനല കാന്തികരലയിം ഉള്ള മനറ്റാരു 
ശ്രഹമാണ് നമർക്കുറി. എൊൽ അതിനെ കാന്തികരക്തി ഭൂമിനയക്കാളുിം 100 
തരണ കുറരാണ.് െമ്മുനട സ്്ഹാദര ശ്രഹമായ രീെസ്ിെ് ്പാലുിം 
കാന്തികരലയിം ഇല്ല. രാൻ അലൻ ്റഡി്യഷൻ ഷീൽഡ് ഈ ഭൂമിക്ക് ്രണ്ടി 
െിർമ്മിച്ച ഒൊണ്.  
 
 ില പരീേണങ്ങളിൽ െിെ് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കാന്തികരലയിം 
ഭൂമിയിൽ ഇനല്ലങ്കിൽ, ഭൂമിയുനട  ൂട് 2500 Celsius രനര കൂടാിം എൊണ.്  
 
െമ്മൾ പലരുിം ആകാരത്തു ്ൊക്കു്മ്പാൾ അന്തരീേത്തിനെ ഈ 
സ്ിംരേണനത്തപ്പറ്റി ഒെുിം  ിന്തിക്കാറില്ല. ഈ സ്ിംരേണിം ഇനല്ലങ്കിൽ ഈ 
ഭൂമി എന്താരുിം എെ ്്പാലുിം ആരുിം  ിന്തിക്കാറില്ല. ഈ അന്തരീേിം 
ഇല്ലായിരുനെങ്കിൽ ്കാടിക്കണക്കിെ് ഉൽക്കകൾ രെുരീണു ഭൂമി താമസ് 
്യാരയമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി മാറുമായിരുെു. അന്തരീേിം എെ ഈ 
കര ിം, ഭൂമിയിൽ ജീരജാലങ്ങൾ െിലെിൽക്കാൻ സ്ഹായിക്കുെു. ഇത ്
തീർച്ചയായുിം ഖുർആെിൽ പറയുെതു്പാനല അല്ലാഹു തനെ മെുഷയനര 
സ്ിംരേിക്കാൻ ന യ്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ.്  
 
 ുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഉത്തമമായ സ്ിംരിധാെിം ഭൂമിനയ സ്ിംരേിച്ചുനകാണ്്ട 
െിൽപ്പുണ്്ട. െൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ ്അല്ലാഹു ഖുർആെിൽ അന്തരീേിം എെ 
ഈ സ്ിംരേണ കര നത്തക്കുറിച്ച് െനമ്മ അറിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 
THE SKY MADE A DOME (ആകാരിം െിർമ്മിച്ച ്മൽക്കൂര)  
 
//താനഴ പറയുെത ്മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ ്3: 
 

Qur'an 2:22: 

It is He Who made the earth a couch for you, and the sky a dome. He sends down 

water from the sky and by it brings forth fruits for your provision. Do not, then, 

knowingly make others equal to Allah. 

 

ഖുർആൻ 2:22: 
െിങ്ങള്ക്ക് ്രണ്ടി ഭൂമിനയ നമത്തയുിം ആകാരനത്ത 
്മല്പുരയുമാക്കിത്തരികയുിം ആകാരത്ത ്െിെ് നരള്ളിം ന ാരിഞ്ഞുതെിട്ട ്
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അത് മു്ഖെ െിങ്ങള്ക്ക ്ഭേിക്കുരാെുള്ള കായക്െികൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു 
തരികയുിം ന യ്ത (ൊഥനെ). അതിൊൽ (ഇനതല്ലാിം) അറിഞ്ഞ്നകാണ്്ട 
െിങ്ങൾ അല്ലാഹുരിൻ സ്മെ്മാനര ഉണ്ടാക്കരുത.് 
 
എല്ലാരർഷരുിം ഡിസ്ിംൈർ രണ്ടാിം ആഴ്  ജമിെിഡ ്ഉൽക്കാരർഷിം 
രയക്തമായി കാണാരുെതാണ.് ഇത് നപയ്യുെ നഡൻസ്ിറ്റി (സ്ാശ്രത) 
ഒരുമണിക്കൂറിൽ 58 എെ രീതിയിലാണ്.  
 
ഇരിനട ആകാരത്തിെ് ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെ അറൈി രാക്ക ്"assamaa binaan" 
എൊണ.് ്മൽക്കൂര എെുിം അതിെ് അർത്ഥിം ഉണ്്ട. ൈിടൗണിൻകൾ 
ഉപ്യാരിച്ചിരുെ കൂടാരിം ്പാലുള്ള ഒരു കരറിനെയുിം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട.് 
ഇരിനട കൂടാരിം എെ ്പറയുെതിനെ അർത്ഥരുിം നരളിയിൽ െിെുിം രരുെ 
രസ്്തുക്കളിൽ െിെുള്ള സ്ിംരേണിം എെ ്തനെയാണ്. 
 
െമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എങ്കിലുിം മറ്റു ശ്രഹങ്ങളിൽ സ്ിംഭരിക്കുെത ്്പാനല 
ഭൂമിയിലുിം ധാരാളിം ഉൽക്കകൾ പതിക്കാറുണ്ട.് അനതല്ലാിം ഭൂമിയിൽ പതി ്, 
രലിയ ൊരെഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിെ് കാരണിം അത് ഭൂമിയിൽ 
എത്തുെതിെുമുമ്്പ അന്തരീേത്തിൽ രച്ച ്തനെ 
കത്തിത്തീരുെതുനകാണ്ടാണ.് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാ്രണ്ട ഒരു രലിയ 
അപകടത്തിൽ െിെ് അന്തരീേിം ഭൂമിനയ രേിക്കുെു. അതു്പാനലതനെ 
ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട മനറ്റാരു രാകയിം – 
 
Qur'an 22:65: 

Do you not see that Allah has made everything on the earth subservient to you and 

the ships running upon the sea by His command? He holds back the heaven, 

preventing it from falling to the earth-except by His permission. Allah is All-

Compassionate to mankind, Most Merciful.  

 
ഖുർആൻ 22:65: 
അല്ലാഹു െിങ്ങള്ക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളനതല്ലാിം കീഴ്നപടുത്തി തെിരിക്കുെു എെ ്െീ 
മെസ്സിലാക്കിയി്ല്ല? അരനെ കല്പെ ശ്പകാരിം കടലിലൂനട സ്ഞ്ചരിക്കുെ 
കപ്പലിനെയുിം (അരൻ കീഴ്നപടുത്തി തെിരിക്കുെു.) അരനെ അെുമതി 
കൂടാനത ഭൂമിയിൽ രീണു്പാകാത്ത രിധിം ഉപരി്ലാകനത്ത അരൻ പിടിച്ചു 
െിര്ത്തുകയുിം ന യ്യുെു. തീര്ച്ചയായുിം അല്ലാഹു മെുഷയ്രാട ്ഏനറ 
ദയയുള്ളരെുിം കരുണയുള്ളരെുമാകുെു. 
 
െമ്മുനട അന്തരീേത്തിനെ സ്ിംരേിക്കാെുള്ള ഈ കഴിര് കാരണമാണ് 
രൂെയാകാരത്തിൽ െിെ് പല രസ്്തുക്കളുിം ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ്രലിയ 
ൊരെഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത.് ഇനതല്ലാിം ശ്പരാ കനെ കാലത്ത ്അറിയാൻ 
ഒരു രഴിയുമില്ല. 1400 രർഷിം മുമ്പ് ഒരു ്റാക്കനറ്റാ, നടലസ്്്കാനപ്പാ 
ഇല്ലാതിരുെ സ്മയത്ത ്ഇനതല്ലാിം ഖുർആെിൽ ഉണ്ടായിരുെു എെ് പറയുെത ്
അത്ഭുതിം തനെയാണ്. 
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ഇെി ഈ അന്തരീേിം ഒരു കര മാണ ്എെ രാദത്തിനെതിനര ഉള്ള എനെ 
മറുപടി. 
 
ഇരിടനത്ത അരകാരരാദിം, എങ്ങനെയാണ് അന്തരീേിം സ്ിംരേിക്കുെ ഒരു 
്മൽക്കൂര ആനണെുള്ള കാരയിം മുഹമ്മദിെ് 1400 രർഷിം മു്മ്പ 
അറിയാമായിരുെു എെതാണ.് ആദയിം െമുക്ക് ഇരിനട ഖുർആൻ എന്താണ് 
ഉ്േരിക്കുെത ്എെ ്്ൊക്കാിം. എെിട്ട് തീരുമാെിക്കാിം അത് അത്ഭുതിം 
ആ്ണാ, അ്താ മുസ്ീമുകൾ സ്ഥിരിം മതിം ശ്പ രിപ്പിക്കാൻ പറയുെ 
കള്ളമാ്ണാ എനൊനക്ക. 
 
ഈ ഇസ്ാമിക അത്ഭുതത്തിനെ അരകാര രാദിം അെുസ്രിച്ച് എന്താണ ്
ഏറ്റരുിം താഴനത്ത ആകാരിം? ഖുർആൻ 21:32 പറയുെത ്"മാെനത്ത ൊിം 
സ്ിംരേിതമായ ്മൽപ്പുര ആക്കി. എെിട്ടുിം അരരതിനല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങനള 
അരരണിക്കുകയാണ്." 
 
ഇത് അല്ലാഹു ഭൂമിനയ സ്ിംരേിക്കുെതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല സ്വർഗ്ഗനത്ത 
സ്ിംരേിക്കുെതിനെ കുറിച്ച ്ആണ ്പറയുെത ്എെ ്ഞാൻ നതളിയിച്ചു തരാിം. 
രളനര രയക്തമായ നതളിരുകൾക്കായി, read this excerpt from Sahih Muslim, 

Book 4, Hadith 902 (also see Sahih Al-Bukhari, Book 60, Hadith 443) 

 

Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may Allah pray on him and salute him) 

in neither case recited the Qur'an to the Jinns, nor did he see any of them. The 

Messenger of Allah (may Allah pray on him and salute him) went out with some of 

his associates with the intention of going to the bazaar of 'Ukaz. However, there had 

been blockages between satans and the information from the Heaven (by spying), 

and there were flames launched upon them. So the devils went back to their people, 

and they said: “What has taken place to you?” They said: “There have been created 

obstructions between us and the news from the Heaven...” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് ഇൈിൻ അോസ്് പറയുെത,് അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കൻ ജിെുകൾക്ക ്ഖുർആൻ ഓതി നകാടുത്തിട്ടുമില്ല അരനര 
കണ്ടിട്ടുമില്ല. അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കെുിം അെുയായികളുിം കൂടി ഊക്കസ്ിനല  
അങ്ങാടിയിൽ ്പാരുകയായിരുെു. അ്പ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെുള്ള ദൂതൻ 
പറയുെത ്സ്ാത്താെ ്ഒളിഞ്ഞു ്കൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അരിനട ഒരു തടസ്സിം 
അെുഭരനപ്പട്ടു. അത് അഗ്നി നകാണ്ടുള്ള ഒരു തടസ്സമായിരുെു. അ്പ്പാൾ 
ന കുത്താന്മാർ അരരുനട ആൾക്കാരുനട അടുത്ത ്ന െ് ് ാദിച്ചു, 
"െിങ്ങൾക്ക് എന്താണ ്സ്ിംഭരിച്ചത് ?" അരർ പറഞ്ഞു, "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെുള്ള 
രാർത്തയ്ക്കുിം െമ്മൾക്കുിം ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സിം ഉണ്ടായിരിക്കുെു... 
 
Sahih Muslim, Book 004, Hadith 0902, excerpt in Arabic: 
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1. ഖുർആൻ 67:5 അെുസ്രിച്ച് െേശ്തങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏറ്റരുിം താഴനത്ത 
സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്.  
 

Qur’an 67:5: 

And We have decorated the lowest sky with lamps (stars), and made them (the 

stars) missiles against the devils, and We have arranged for them the punishment of 

the flame. 

 

ഖുർആൻ 67:5: 
ഏറ്റരുിം അടുത്ത ആകാരനത്ത ൊിം  ില രിളക്കുകൾ നകാണ്്ട 
അലങ്കരിച്ചിരിക്കുെു. അരനയ ൊിം പിരാ ുകനള എറി്ഞ്ഞാടിക്കാൻ 
ഉള്ളരയുമാക്കിയിരിക്കുെു. അരര്ക്കു ൊിം ജവലിക്കുെ െരകരിേ 
ഒരുക്കിനരക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
 
2. െിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി്ച്ചാ Mr. ഹാരൂൺ തനെ അരകാരരാദത്തിൽ ഈ രാകയനത്ത 
കുറിച്ച് ഒെുിം പറഞ്ഞില്ല. എൊൽ ഇതിെു നതാട്ടുമുമ്പുള്ള ഒരു രാകയിം അയാൾ 
സ്ൂ ിപ്പിച്ചിരുെു - ഖുർആൻ 67:3 (ഏഴ ്ആകാരങ്ങനള അടുക്കുകളായി 
സ്ൃഷട്ിച്ചിരിക്കുെ അരൻ...). അത് എന്തായിരിക്കുിം കാരണിം? കാരണിം 
മനറ്റാെുമല്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ താൻ പറയുെ കാരയിം നപാളിയുിം എെ Mr. 
ഹാരൂണിെ് െൊയി അറിയാിം. 
 
3. അത് കൂടാനത ഖുർആൻ 67:3ൽ പറയുെത ്ഏഴ ്ആകാരിം എൊണ് 
അല്ലാനത ഏഴ ്പാളികൾ എെല്ല. െിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മുസ്ിിം 
ശ്ടാൻസ്ി്ലഷെുകളുിം പരി്രാധിച്ചു്ൊക്കാിം.  അതിൽെിെ് മിസ്റ്റർ 
ഹാരൂണിനെ രഞ്ചെ െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാകുിം. 
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4. ഇെി മുസ്ീമുകൾ പറയുെതു്പാനല ഇത് അന്തരീേനത്ത ആണ ്
സ്ൂ ിപ്പിക്കുെനതങ്കിൽ, അതിനെ അർത്ഥിം െമ്മൾ ഈ കാണുെ 
െേശ്തങ്ങൾ എല്ലാിം ഭൂമിയുനട അന്തരീേത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത് എൊണ്. 
അതുിം അന്തരീേത്തിനെ ഏറ്റരുിം താഴനത്ത പാളിയിൽ. 
 
5. ഇെി അന്തരീേത്തിനെ ഏഴ ്പാളികനള കുറിച്ച.് രരിക്കുിം ഏനഴണ്ണിം ഉ്ണ്ടാ? 
എ്പ്പാഴനത്തയുിം ്പാനല രീണ്ടുിം അരിനടയുിം അരന്മാർ കള്ളിം പറഞ്ഞു. 
രരിക്കുിം െമ്മുനട അന്തരീേത്തിൽ ൊല് പാളികൾ മാശ്ത്മ ഉള്ളൂ. 
അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് കൂടുതൽ രിരരിക്കാിം.  
 
The following is from NASA: (12/features/912_liftoff_atm.html) 

 
ഭൂമിനയ നപാതിയുെ രായുരിനെ പുതപ്പിനെ ആണ ്അന്തരീേിം എെ ്
രിളിക്കുെത.് ഭൂമിയുനട ഉപരിതലത്തിൽ െിെുിം 600 കി്ലാമീറ്റർ (372 ദമൽ) 
ഓളിം അന്തരീേിം ഉണ്്ട.  
 

1. Troposphere (ഭൂമിയുനട ഉപരിതലത്തിൽ െിെുിം 8 മുതൽ 14.5 കി്ലാ 
മീറ്റർ രനര നപാക്കത്തിൽ) 

2. Stratosphere (50 കി്ലാമീറ്റർ) 
3. Mesosphere (stratosphere ൽ െിെുിം 85 കി്ലാമീറ്റർ നപാക്കത്തിൽ) 
4. Thermosphere (mesosphere ൽ െിെുിം 600 കി്ലാമീറ്റർ നപാക്കത്തിൽ) 

മുസ്ീമുകൾ അരർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുിം, അരർക്ക് അെു്യാജയമായ 
രീതിയിലുമാണ് അന്തരീേത്തിനല പാളികൾ ഉനണ്ടെ് പറഞ്ഞതു്പാനല 
പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുെത.്  
 
Qur'an 67:5 says: 

And we have decorated the lowest sky with lamps, and made them missiles against 

the devils, and we have arranged for them the punishment of the flame. 

 
ഭൂമിക്ക് നരളിയിൽ കടക്കാൻ ഏനതങ്കിലുിം സ്ാത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉടനെ 
അല്ലാഹു െേശ്തങ്ങനള ഉപ്യാരിച്ച് അരനര നരടിരച്ചു രീഴ്ത്തുനമെ് ഇരിനട 
രയക്തമാണ്.  
 
Tafsir Al-Jalalayn, Qur’an, Al-Mulk (67): 5: 
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As well as we have decorated the lowest heaven, the one nearest to the earth, with 

lamps, by means of stars, and made them missiles against the satans if they try to 

listen, to spy, as a meteor of fire detaches itself from the star, as a touch off is taken 

from a fire, and either kills that jinn or drives him insane. It is not the star itself that 

will move from its position; and we have prepared for them the punishment of the 

Blaze, the ignited Fire. Simply, Allah has his self-defense system against any Satan 

that will try to spy at his secrets, and that is the protected roof. 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്, ഭൂമിയുനട ഉപരിതലത്തിെടുത്ത് താനഴയുള്ള 
സ്വർഗ്ഗനത്ത, െേശ്തങ്ങൾ ആകുെ രിളക്കുകൾ നകാണ്്ട അലങ്കരിക്കുെു. 
സ്ാത്താൻ, സ്വർഗ്ഗത്തിനല കാരയങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു ്കൾക്കാൻ രരു്മ്പാൾ, 
അരനെ ഓടിക്കാൻ ഉപ്യാരിക്കുെ മിദസ്ലുകൾ ആണ് അര. 
പിരാ ുക്കൾ അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു ്കൾക്കാൻ രൊൽ ആ െേശ്തത്തിൽ 
െിെ് ഉൽക്ക ്പാനല ഒരു അഗ്നി പുറനപ്പടുിം. അതിൽ നതാടുെ ജിെുകൾ 
മരിക്കുകനയാ, ശ്ഭാന്ത ്പിടിച്ച ്ഓടുക്യാ ന യ്യുിം. ഇരിനട െേശ്തിം അല്ല 
 ലിക്കുെത ്അതിൽ െിെ് പുറനപ്പടുെ ഒരു അഗ്നി ആണ്.  
 ുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുരിെ് സ്ാത്താനെതിനര (സ്ാത്താൻ = പിരാ  ്= 
ജിെ്) ഒരു ഡിഫൻസ് ്സ്ിസ്റ്റിം ഉണ്്ട. ഒളിഞ്ഞു ്കൾക്കാൻ രരുെ ജിെുകനള 
ഓടിക്കാൻ. അതാണ് ഈ സ്ിംരേിക്കുെ ്മൽക്കൂരയുനട ശ്പധാെ ്ജാലി.  
 
// അതായത് താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് (Troposphere, as per previous Muslim 

explanation) അല്ലാഹു ഇരിക്കുെത.് അരിനടത്തനെയാണ് െേശ്തങ്ങളുിം 
ഉള്ളത്. അല്ലാഹു പറയുെത ്ഒളിഞ്ഞു ്കൾക്കാൻ ജിെുകൾ രരു്മ്പാൾ 
അല്ലാഹു െേശ്തങ്ങളിൽ െിെുിം മിദസ്ലുകൾ രിട്ട അരനര ഓടിക്കുിം. 
ഇനതല്ലാിം െടക്കുെത് ്ശ്ടാ്പാസ്ഫ്ിയറിലാണ്. 
 
 ിലർക്ക് ഇ്പ്പാഴുിം എനെ നതളിരുകളിൽ സ്ിംരയമുണ്ടാകാിം. അതുനകാണ്്ട 
കുനറ കൂടി നതളിരുകൾ ഞാൻ െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാിം.  
Qur'an 15:16-18: 
16 It is We, Who have set out the zodiacal symbols in the heavens, and beautified 

them to all viewers. 
17 And in addition we have protecting them from every cursed Satan.  
18 Except any (Satan) that tries to profit on a hearing by sneakiness (to heaven) is 

chased by a flaming fire, brilliant and visible 
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ഖുർആൻ 15:16-18: 
16 ആകാരത്ത ്ൊിം െേശ്തമണ്ഡലങ്ങൾ െിശ്ചയിക്കുകയുിം, ്ൊക്കുെരരക്്ക് 
അരനയ ൊിം അലിംകൃതമാക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
17 ആട്ടിയകറ്റനപ്പട്ട എല്ലാ പിരാ ുക്കളിൽ െിെുിം അതിനെ ൊിം 
കാത്തുസ്ൂേിക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
18 എൊൽ കട്ടു്കളക്്കാൻ ശ്രമിച്ചരൊകനട്ട, ശ്പതയേമായ ഒരു തീജവാല 
അരനെ പിന്തുടരുെതാണ.് 
 
Qur’an 37:6-7, 10: 
6 We have indeed adorned the lower sky with beauty, the planets. 
7 In addition we guarded the lower sky against any pig-headed disobedient Satan. 
10 With the exclusion of him who kidnaps (spies at Allah) off but immediately, he will 

be chased by an arrow of flame.  

 

ഖുർആൻ 37:6-7, 10: 
6 തീര്ച്ചയായുിം അടുത്തുള്ള ആകാരനത്ത ൊിം െേശ്താലങ്കാരത്താൽ 
്മാടിപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുെു. 
7 ധിക്കാരിയായ ഏതു പിരാ ിൽ െിെുിം (അതിനെ) സ്ുരേിതമാക്കുകയുിം 
ന യ്തിരിക്കുെു. 
10 പനേ, ആനരങ്കിലുിം നപനട്ടെ ്രല്ലതുിം റാഞ്ചിഎടുക്കുകയാനണങ്കിൽ തുളച്ച ്
കടക്കുെ ഒരു തീജവാല അരനെ പിന്തുടരുെതാണ.് 
 
Qur’an 72:8-9: 
8 And we touched the sky; but we found it filled with severe bodyguards and brilliant 

fires. 
9 And we used to sit on [high] places therein to hearken. However, he who is a 

listener now and after [spies at Allah] finds a flame in wait for him; 

 
ഖുർആൻ 72:8-9: 
8 ഞങ്ങൾ ആകാരനത്ത സ്്പരര്ിച്ചു ്ൊക്കി. അ്പ്പാൾ അത് രക്തിമത്തായ 
പാറാരുകാരാലുിം തീജവാലകളാലുിം െിറക്കനപ്പട്ടതായി ഞങ്ങൾ കനണ്ടത്തി 
എെുിം (അരർ പറഞ്ഞു.) 
9 (ആകാരത്തിനല)  ില ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ്കള്ക്കാൻ ്രണ്ടി 
ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുെു. എൊൽ ഇ്പ്പാൾ ആനരങ്കിലുിം ശ്രദ്ധിച്ചു 
്കള്ക്കുകയാനണങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുെ അഗ്നിജവാലനയ അരെ് 
കനണ്ടത്താൊരുിം. എെുിം (അരർ പറഞ്ഞു.) 
 
Qur’an 55:33: 

O company of jinn and humans, if you are able to pass through the Range of the 

heavens and the earth, then pass through! You will not pass through except with an 

authority. 

 
ഖുർആൻ 55:33: 
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ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാെ ്െിങ്ങൾക്ക് 
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 
ഖുർആൻ 67:5ൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് 
കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുെരർക്ക ്്െനര നരടിനരക്കുിം എെ്. അതിനെല്ലാിം പുറ്മ, 
െമുക്ക് ഇത് ഒെ ്്ൊക്കാിം: Muslim Tafsir pertaining to Qur'an 55:33: Al-Jalalayn, 

Ar-Rahman (55),33:  

                                      
O kind of jinn and humans, if you are able to pass through, to exit from the Range, of 

the heavens and the earth, then pass through! A challenge made by Allah to 

challenge them to what they are incapable of doing (jinn and humans). You will not 

pass through except with authority, and power, and you have no power for such a 

thing to do. 

 

ഖുർആൻ 55:33: 
ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാൻ െിങ്ങൾക്ക് 
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 
ഈ രണ്്ട അധയായങ്ങളിൽ െിെ് രയക്തമാകുെത,് ഈ രാകയങ്ങൾക്ക് 
ഭൂമിയുനട അന്തരീേരുമായി ഒരു ൈന്ധരുമില്ല എൊണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഇത് അരരുനട ദദരമായ അല്ലാഹുരിനെ രിരരമില്ലായ്മ മാശ്തമാണ്.  
 

1. ഇരിനട രയക്തമാണ്, ഖുർആൻ ഇരിനട പറയുെത ്ഭൂമിയുനട 
സ്ിംരേണനത്തക്കുറിച്ച ്അല്ല, മറിച്ച ്സ്വർഗ്ഗനത്ത 
സ്ിംരേിക്കുെതിനെക്കുറിച്ചാണ്. 

2. െമുക്കറിയാിം മെുഷയർ ആകാരത്ത് ്പായിട്ടുനണ്ടെ് മാശ്തമല്ല ഭൂമിയുനട 
അന്തരീേത്തിനല അതിരുകൾ കടെ ്രൂെയാകാരിം രനര ന െിട്ടുണ്്ട. 
അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ മിദസ്ലുകൾ എരിനടയായിരുെു? 
അതി്െക്കാൾ രലിയ തമാര ആകാരത്ത് ്പായരർ എല്ലാിം 
അ്മരിക്കക്കാരുിം റഷയക്കാരുിം ്പാലുള്ള ആമുസ്ീങ്ങൾ (infidels) 
ആയിരുെു. അല്ലാനത മുസ്ിമുകൾ അല്ല. 

3. അല്ലാഹുരിനെ സ്മ്മതമില്ലാനത ആകാരിം കടക്കാൻ കഴിയില്ല എൊണ് 
ഖുർആൻ പറയുെത്. അതായത ്അല്ലാഹു സ്മ്മതിച്ചാൽ മെുഷയെ ്
ആകാരിം കടക്കാിം.  

4. ഇരിനട രരിക്കുിം അല്ലാഹു ഉ്േരിക്കുെത ്ഈസ്യുിം മുഹമ്മദുിം 
്പാലുള്ള ശ്പരാ കന്മാനര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ അല്ലാഹു 
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അെുരദിക്കുനമൊണ്. അല്ലാനത അ്മരിക്കകാനരയുിം റഷയക്കാനരയുിം 
അല്ല. 
 

ഇരിനട മിസ്റ്റർ ഹരൂൺ അരകാരനപ്പടുെത,് ഏറ്റരുിം താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗിം എെ ്
ഉ്േരിക്കുെത ്െമ്മുനട അന്തരീേനത്ത ആനണൊണ്. ഇ്ത താഴനത്ത 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തനെയാണ് അല്ലാഹു െേശ്തങ്ങൾ ഉനണ്ടെ് പറയുെത്. 
രാസ്്ശ്തിം പഠിപ്പിക്കുെത ്ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളിം രയാലക്സ്ികളുിം 
െേശ്തങ്ങളുിം സ്ൗരയൂഥങ്ങളുിം ഉനണ്ടൊണ്. അല്ലാനത ഈ ഭൂമിയുനട 
അന്തരീേത്തിൽ അല്ല ഈ െേശ്തങ്ങളുള്ളത.്  
 
അള്ളാഹു ആറ ്ദിരസ്ിം നകാണ്ടാനണാ, ഏഴു ദിരസ്ിം നകാണ്ടാനണാ, എട്ട ്
ദിരസ്ിം നകാണ്ടാനണാ ഈ ശ്പപഞ്ചിം സ്ൃഷട്ിച്ചത?് 
 
താനഴ കാണിക്കാൻ ്പാകുെത ്ഇസ്ാമിനല ശ്പപഞ്ചിം സ്ൃഷ്ടിനയ കുറിച്ച് 
പറയുെ അിംരീകരിക്കനപ്പട്ട ഹദീസ്ാണ.്  
 
(Sahih Muslim, Vol. 4, p. 2150 {Arabic}): 

 
Allah's Messenger told me: 

Abu Hurira reported: The Prophet of Allah told me, “Allah created the soil on 

Saturday, and He created the mountains on Sunday, and He created the trees on 

Monday, and He created the bad things on Tuesday and He created the light on 

Wednesday and He created the the walking animals on Thursday and He created 

Adam on Friday afternoon. He was the last created during the last hour of Friday, 

between afternoon and night. 

 
അൈൂഹുദററ പറയുെതെുസ്രിച്ച്: അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"അള്ളാഹു രെിയാഴ് യാണ ്മണ്ണ ്സ്ൃഷ്ടിച്ചത.് ഞായറാഴ്  മലകനള 
സ്ൃഷ്ടിച്ചു. തിങ്കളാഴ്  മരങ്ങനള സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് ൈുധൊഴ്  ശ്പകാരനത്ത 
സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് രയാഴാഴ്  െടക്കുെ മൃരങ്ങനള എല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് 
നരള്ളിയാഴ്  ഉച്ചയ്ക്ക് ്രഷിം ആദനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചു. നരള്ളിയാഴ് നത്ത 
ഏറ്റരുിം അരസ്ാെിം മണിക്കൂറിലാണ ്ആദനത്ത സ്ൃഷ്ടിക്കുെത.് അത് 
ഉച്ചയ്ക്കു ്രഷരുിം രാശ്തിക്ക ്ഇടയിലുിം ആയിരുെു. 
 
Hadith correct and approved as in Al-Alabany, Vol. 4, Hadith 1833; (Also in Book of 

Al-Mishkat, Hadith 5735, Book of Mukhtasar Al-’Olu Al-Zahbi, Hadith 73; and Book of 

‘Qism Al-Mustfrak, p. 664): 
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For the Arabic version, go to:  

http://www.alalbany.net/books_view.php?id=1833&search=ال رت  book=sahih&ةب

 

For the English translation by Muslims, go to: 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1243&Itemid=

62, or http://tafsir.com/default.asp?sid=7&tid=17982 

 

The same story can be found in Tafsir Ibn Kathir, Vol. 7, p. 168, published by 'Tiba 

publishing company. 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1244.html 

 

ഇരിനട പറയുെ ഹദീസ്ുകൾ അെുസ്രിച്ച് അള്ളാഹു ഭൂമിനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചത് ആറ ്
ദിരസ്ിം നകാണ്ടാണ്. മുകളിൽ നകാടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഹീഹ് മുസ്ിിം എെ ്ഹദീസ്ിൽ 
െിെ് െമുക്ക ്മെസ്സിലാരുെത,് അല്ലാഹു രെിയാഴ്  സ്ൃഷ്ടികർമ്മിം തുടങ്ങി 
എെുിം, നരള്ളിയാഴ്  തനെ ്ജാലി പൂർത്തിയാക്കി എെുമാണ.് നമാത്തിം ഏഴ് 
ദിരസ്നത്ത സ്ൃഷ്ടി. എെിട്ട് ഖുർആെിനല പലസ്ഥലങ്ങളിലുിം ആറു ദിരസ്ിം 
നകാണ്ടാണ ്ഭൂമിനയ സ്ൃഷ്ടിച്ച എെ ്പറയുെുണ്ട.് ഉദാഹരണത്തിെ ്സ്ൂറ - 7:54, 

10:3, 11:7, 25:59, 32:4, 50:38, 57:4... 

 

ആദയിം െമുക്ക് ഖുർആൻ 41:9 മുതൽ 12 രനര ഒെു ്ൊക്കാിം.  
 
Quran 41:9-12 (Mohammad Pickthall translation): 
9 Say (O Muhammad, unto the idolaters): Disbelieve ye verily in Him Who created 

the earth in two Days, and ascribe ye unto Him rivals? He (and none else) is the 

Lord of the Worlds.  

 
10 He placed therein firm hills rising above it, and blessed it and measured therein its 

sustenance in four Days, alike for (all) who ask;  

 
11 Then turned He to the heaven when it was smoke, and said unto it and unto the 

earth: Come both of you, willingly or loth. They said: We come, obedient. 

 

http://www.alalbany.net/books_view.php?id=1833&search=ةبرتلا&book=sahih
http://tafsir.com/default.asp?sid=7&tid=17982
http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1244.html
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12 Then He ordained them seven heavens in two Days and inspired in each heaven 

its mandate; and We decked the nether heaven with lamps, and rendered it 

inviolable. That is the measuring of the Mighty, the Knower. 

 

ഖുർആൻ 41:9-12: 
9 െീ പറയുക: രണ്ടുദിരസ് (ഘട്ട)ങ്ങളിലായി ഭൂമിനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചരെിൽ െിങ്ങൾ 
അരിരവസ്ിക്കുകയുിം അരെ് െിങ്ങൾ സ്മെമ്ാനര സ്ഥാപിക്കുകയുിം 
തനെയാ്ണാ ന യ്യുെത്? അരൊകുെു ്ലാകങ്ങളുനട രേിതാര്. 
 
10 അതിൽ (ഭൂമിയിൽ) - അതിനെ ഉപരിഭാരത്ത ്- ഉറച്ചുെില്ക്കുെ പരവ്്വതങ്ങൾ 
അരൻ സ്ഥാപിക്കുകയുിം അതിൽ അഭിരൃദ്ധിയുണ്ടാക്കുകയുിം, അതിനല 
ആഹാരങ്ങൾ അരിനട രയരസ്ഥനപ്പടുത്തി നരക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
ൊലു ദിരസ് (ഘട്ട)ങ്ങളിലായിട്ടാണ് (അരെത് ന യ്തത്.) 
ആരരയനപ്പടുെരര്ക്ക ്്രണ്ടി രരിയായ അെുപാതത്തിൽ 
 
11 അതിെു പുറനമ അരൻ ആകാരത്തിനെ ്െര്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. അത് ഒരു 
പുകയായിരുെു. എെിട്ട് അതി്ൊടുിം ഭൂമി്യാടുിം അരൻ പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ 
അെുസ്രണപൂര്വ്വ്മാ െിര്ൈന്ധിതമാ്യാ രരിക. അര രണ്ടുിം പറഞ്ഞു: 
ഞങ്ങളിതാ അെുസ്രണമുള്ളരരായി രെിരിക്കുെു. 
 
12 അങ്ങനെ രണ്ടുദിരസ് (ഘട്ട)ങ്ങളിലായി അരനയ അരൻ 
ഏഴുആകാരങ്ങളാക്കിത്തീര്ത്തു. ഓ്രാ ആകാരത്തിലുിം അതാതിനെ കാരയിം 
അരൻ െിര്്ദരിക്കുകയുിം ന യ്തു. സ്മീപത്തുള്ള ആകാരനത്ത ൊിം  ില 
രിളക്കുകൾ നകാണ്്ട അലങ്കരിക്കുകയുിം സ്ിംരേണിം ഏരന്പടുത്തുകയുിം 
ന യ്തു. ശ്പതാപരാലിയുിം സ്ര്വ്വജ്ഞെുമായ അല്ലാഹു 
രയരസ്ഥനപ്പടുത്തിയതനശ്ത അത്. 
 
ഇെി ഈ രയാഖയാെിം ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ, അള്ളാഹു മണ്ണ ്സ്ൃഷ്ടിച്ചത് രണ്്ട 
ദിരസ്ിം നകാണ്ടുിം, മരങ്ങളുിം ജലരുിം പർവ്വതങ്ങളുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്ൊല് ദിരസ്ിം 
നകാണ്ടുിം, ആകാരിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത് രണ്്ട ദിരസ്ിം നകാണ്ടുിം ആണ.് ഇെി ഈ 
ദിരസ്ങ്ങൾ എല്ലാിം െമ്മൾ കൂട്ടുകയാനണങ്കിൽ െമുക്ക് 6 അല്ല 8 ദിരസ്ങ്ങൾ 
ആണ് കിട്ടുെത.് ഇതിൽെിെ് െമുക്ക് എന്ത് മെസ്സിലാക്കാിം?  
 
സ്ൂറ 41:9 മുതൽ 12 രനര പറയുെ സ്ൃഷ്ടി കർമ്മരുിം, മുകളിൽ പറഞ്ഞ മറ്റു 
രാകയങ്ങളിൽ െിെുള്ള സ്ൃഷ്ടികർമ്മിം തമ്മിൽ രലിയ ദരരുദ്ധയമുണ്്ട. ഒെിൽ 
ആറ ്ദിരസ്ിം നകാണ്ട ്സ്ൃഷ്ടികർമ്മിം പൂർത്തിയാക്കി എെുിം മനറ്റാെിൽ അത് 
8 ദിരസ്ിം നകാണ്ടാണ ്പൂർത്തിയാക്കിയത് എെുിം പറയുെു. അത് മാശ്തമല്ല 
രണ്ടിലുിം ഓ്രാ ദിരസ്രുിം െിർമ്മിച്ച സ്ൃഷ്ടികളുനട ശ്കമത്തിലുിം രയതയാസ്മുണ്്ട. 
  
മുസ്ീമുകൾ ഭൂമിയുനട ശ്പായനത്തക്കുറിച്ച ്പല അരകാരരാദങ്ങളുിം 
െടത്താറുണ്ട്. മുസ്ിിംകൾ പറയുെത് ദൈൈിളിനല സ്ൃഷ്ടികർമ്മനത്തകാളുിം 
കൃതയമായിട്ടാണ ്ഖുർആെിനല സ്ൃഷ്ടികർമ്മിം പറഞ്ഞിരിക്കുെത് എൊണ.് 
കാരണിം ഖുർആെിൽ ആ ദിരസ്ങ്ങളുനട ദദർഘയനത്ത കുറിച്ച് പറയുെില്ല. 
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എ്പ്പാഴനത്ത ്പാനല ഇ്പ്പാഴുിം മുസ്ീമുകൾ നകാണ്ടുരരുെ ഈ കള്ള 
രാസ്്ശ്തനത്ത നപാളിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ തനെ ധാരാളിം. 
 
In Sahih Al-Bukhari (Book 59, Hadith 688), 

“The Prophet of Allah said, ‘The time has gotten its existent looks and shape which it 

has now, since Allah created the Heavens and the Earth...” 

 
"അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: സ്മയത്തിെ ്ഇെു കാണുെതു്പാനല 
രൂപരുിം, ആകൃതിയുിം ലഭിച്ചത് സ്വർഗ്ഗത്തിനെയുിം ഭൂമിയു്ടയുിം സ്ൃഷ്ടിക്ക് 
്രഷമാണ്..."  
 
ഇരിനട മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകളിൽ െിെ് രയക്തമാകുെത,് സ്ൃഷ്ടി 
കർമ്മത്തിനെ അെ് സ്മയിം എങ്ങനെയായിരുെു അതു്പാനല തനെയാണ് 
സ്മയിം ഇെുിം. അതിെ് രലിയ മാറ്റനമാെുിം രെിട്ടില്ല.  
 
// അതായത് സ്ൃഷ്ടി മുതൽ ഇെ ്രനര സ്മയത്തിനെ ദദർഘയത്തിെ് 
മാറ്റനമാെുിം രെിട്ടില്ല. അതായത് ഇെനത്ത ഒരു ദിരസ്ിം 24 മണിക്കൂർ 
ആനണങ്കിൽ സ്ൃഷ്ടി കർമ്മത്തിനെ അെുിം ഒരു ദിരസ്ത്തിനെ ദദർഘയിം 24 
മണിക്കൂർ തനെ ആയിരുെു.  
 
അതുനകാണ്്ട അല്ലാഹുരിനെ 6 ദിരസ്ിം ഇെനത്ത 6 ദിരസ്ിം ്പാനലയല്ല എെ ്
പറയുെ അരകാര രാദരുിം നപാളിയുെു. അതുകൂടാനത രാസ്്ശ്തിം 
പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ഭൂമി ഉണ്ടായ സ്മയത്തുള്ള 
ദിരസ്ത്തിനെ ദദർഘയിം ഇെനത്ത ദിരസ്്ത്തക്കാൾ ന റുതായിരുെു.  
 
See: http://helios.gsfc.nasa.gov/qa_earth.html#earthslow 

 

എൊൽ മനറ്റാരിടത്ത് മുഹമ്മദ ്പറയുെുണ്ട ്അല്ലാഹുരിനെ ഒരു ദിരസ്ിം, 
ആയിരിം രർഷങ്ങൾക്ക് സ്മാെമാനണെ.്  
 
Qur’an 22:47: 

“Nevertheless, they ask thee to quicken on the Punishment! However, Allah will not 

fail in His Promise. Verily, a Day in the sight of your Lord is same as a thousand 

years of your reckoning.” 

 
ഖുർആൻ 22:47: 

(െൈി്യ,) െി്ൊട ്അരർ രിേയുനട കാരയത്തിൽ 
ധൃതികൂട്ടിനകാണ്ടിരിക്കുെു. അല്ലാഹു തനെ രാര്ദാെിം ലിംഘിക്കുക്യ ഇല്ല. 
തീര്ച്ചയായുിം െിനെ രേിതാരിനെ അടുക്കൽ ഒരു ദിരസ്നമൊൽ 
െിങ്ങൾ എണ്ണിരരുെ തരത്തിലുള്ള ആയിരിം നകാല്ലിം ്പാനലയാകുെു. 
 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ, സ്ൃഷ്ടിക്ക ്്രഷിം സ്മയിം ഒരിക്കലുിം മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, 
അനല്ലങ്കിൽ സ്മയത്തിനെ ദദർഘയത്തിെ് മാറ്റനമാെുിം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ, 

http://helios.gsfc.nasa.gov/qa_earth.html#earthslow
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അല്ലാഹുരിനെ ഒരു ദിരസ്ിം അെ് എശ്തയായിരുെു അശ്ത 
തനെയായിരിക്കണിം ഇെനത്ത ഒരു ദിരസ്രുിം. ഇരിനട സ്ഥിരിം 
സ്ിംഭരിക്കുെതു്പാനല മുഹമ്മദിനെയുിം അരനെ ദദരത്തിനെയുിം 
രാക്കുകളിനല ദരരുധയങ്ങൾ കാണാിം. അനല്ലങ്കിൽ ഇതിൽ ആ്രാ ഒരാൾ 
കള്ളിം പറയുകയാണ്. രാസ്്തരത്തിൽ രണ്ടുിം കള്ളിം തനെ. 
 
ൈഹിരാകാര സ്ഞ്ചാരനത്ത കുറിച്ചുള്ള മുസ്ീങ്ങളുനട അരകാരരാദിം. 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 4:  
 

 

്സ്ാരിയറ്റ് യൂണിയെിനല ൈഹിരാകാര സ്ഞ്ചാരിയായ യൂറി ശ്രിരറി ആണ ്
1957 ഒക്്ടാൈർ 4 െ് സ്പ്ുടെ്ിക ്എെ ൈഹിരാകാര ്പടകത്തിൽ 
രൂെയാകാരത്തിൽ എത്തിയത്. അതിെു്രഷിം 1969 ജൂദല 20ൽ 
അ്മരിക്കക്കാരൊയ െീൽ ആിംസ്്് ശ്ടാങ,്  ശ്രെിൽ കാലുകുത്തിയ ആദയനത്ത 
മെുഷയൊയി.  
 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ നരളിനപ്പടുത്തുെത ്അത്തരിം രികസ്െങ്ങളുിം 
്െട്ടങ്ങളുിം ഒരുൊൾ െമുക്ക് സ്ാധിക്കുിം എൊണ്. ഉദാഹരണത്തിെ ്അള്ളാഹു 
ഈ പറയുെ രാകയത്തിൽ ഇത് രിരരിക്കുെുണ്ട.്  
 
Quran 55:33: 

O company of jinn and mankind, if you are able to pass beyond the regions of the 

heavens and the earth, then pass. You will not pass except by authority [from Allah]. 

 
ഖുർആൻ 55:33: 
ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാൻ െിങ്ങള്ക്ക് 
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 
ഇരിനട ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെ "സ്ുൽത്താൻ" എെ അറൈി രാക്കിനെ 
ശ്ടാൻസ്ി്ലറ്റ് ന യ്യു്മ്പാൾ രരുെ അർത്ഥിം "രയക്തമായ അധികാരിം" 
എൊണ.്   
 
ഇതിെ് മറ്റ് അർഥങ്ങളുിം ഉണ്്ട - ൈലിം, രക്തി, രാജാര്, അധികാരിം, െിയമിം, 
രഴി, അെുരാദിം, സ്മ്മതിം െൽകുക, െയായീകരിക്കുക, നതളിര ്എനൊനക്ക 
രരുെ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളുിം "സ്ുൽത്താൻ" എെ ഈ രാക്കിെു ഉണ്്ട.  
 
മുകളിനല രാകയനത്ത (ഖുർആൻ 55:33) െമ്മൾ രയക്തമായി 
്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത ്മെുഷയർക്ക് 
ഭൂമിയുനടയുിം ആകാരത്തിനെയുിം ആഴങ്ങളിൽ സ്ഞ്ചരിക്കാൻ 
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കഴിയണനമങ്കിൽ അല്ലാഹുരിനെ സ്മ്മതിം ്രണിം. ഇ്പ്പാൾ അല്ലാഹു അത് 
സ്മ്മതിച്ചിരിക്കുെു. അതുനകാണ്ടാണ് ഇരുപതാിം െൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ രാസ്്ശ്തീയ 
്െട്ടങ്ങൾ എല്ലാിം െമുക്ക് ്െടാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 
സ്പ്ുടെ്ിക ്(്സ്ാരിയറ്റ ്യൂണിയനെ ൈഹിരാകാര ്പടകിം) 
ആകാരത്തി്ലക്ക ്ഉയർെു  
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 5:  
 

1957 ലാണ് ആദയനത്ത സ്ാറ്റദലറ്റ ്ആയ "സ്്പുട്െിക് 1" രി്േപിച്ചത്. 
ഖുർആൻ 19:57 ൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുെുണ്ട ്എെത ്അത്ഭുതകരമാണ്.  
 
Quran 19:57: 

And we raised him to a high station. 

 
ഖുർആൻ 19:57: 
അ്േഹനത്ത ൊിം ഉെതമായ സ്ഥാെ്ത്തക്ക് ഉയര്ത്തുകയുിം 
ന യ്തിരിക്കുെു. 
 
"െമ്മൾ അരനെ ഒരു ഉയർെ സ്ഥാെ്ത്തക്ക് ഉയിർപ്പിച്ചു." ഈ രാകയത്തിനല 
"Refa'nahu" എെ രാക്ക ്രെത് "refea" എെ ്ശ്കിയയിൽ െിൊണ.് അതിനെ 
അർത്ഥിം "ഉയർത്തുക", "നപാക്കുക" എനൊനക്കയാണ്. അതു്പാനലതനെ 
"aliyyen" എെ രാക്കിെ് "്ശ്രഷ്ഠമായത്" എെ അർത്ഥത്തിെു പുറ്മ 
"ഉയർെത്", "രളനര ഉയർെത്" എനൊനക്ക രരുെ അർത്ഥരുിം അതിെുണ്ട.് 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഈ രാക്കിനെ അർത്ഥിം ഉയർെ സ്ഥല്ത്തക്ക് ഉയർത്തി 
എൊണ.് ഇത് രച്ച് രായിക്കുകയാനണങ്കിൽ ഖുർആൻ 19:57 പറയുെത,് 
1957ൽ സ്്പുട്െിക്ക് 1 ൈഹിരാകാര ്പടകനത്ത രി്േപിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ.് 
  
//ഖുർആൻ 19:57 ആണ ്ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കുെത.് അതായത് "19" 
"57". 1957ൽ ആണ ്സ്്പുട്െിക ്1 ൈഹിരാകാരത്തിൽ അയച്ചത.് 

 
'മെുഷയർ ഒരിക്കൽ രൂെയാകാരത്തിൽ ്പാകുിം എെ ്അള്ളാഹു 
ശ്പര ിച്ചിരുെു' എെ രാദത്തിെുള്ള എനെ ഉത്തരിം  
 
മിസ്റ്റർ ഹാറൂൺ പറയുെത ്ഖുർആൻ 19:57 പറയുെത ്"ഒരു ഉയർെ 
സ്ഥാെ്ത്തക്ക് ഉയർത്തി എൊണ.്" അതു്പാനലതനെ മെുഷയൻ െിർമ്മിച്ച 
ആദയനത്ത ഉപശ്രഹമായ സ്്പുട്െിക് 1 രി്േപിച്ച രർഷിം 1957ലാണ.് ഇരിനട 
19:57 എെ രാകയരുിം, 1957 എെ രർഷരുിം തമ്മിലുള്ള (സ്ിംഖയകളുനട) ൈന്ധിം 
കാണിക്കാൊണ ്അരർ ശ്രമിക്കുെത്. ഇസ്ാമിനെ നരളുപ്പിച്ച കാണിക്കാൻ 
മുസ്ിമുകൾ നപടുെ നപടാപാട ്െമുക്ക് ഇതിൽ െിെ് കാണാിം. ഇെി ഇതിെുള്ള 
എനെ ഉത്തരിം ഇതാണ.് 
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1. ഈ രാകയിം ഉ്േരിക്കുെത ്ഇശ്ദീസ്് എെ ഒരു മുസ്ിിം ശ്പരാ കനെ 
കുറിച്ചാണ.് ഇത് ഭാരിയിൽ െടക്കാൻ ്പാകുെ ഒരു കാരയനത്തക്കുറിച്ച് 
അല്ല, മറിച്ച് െടെ ഒരു കാരയനത്ത കുറിച്ചാണ ്പറയുെത്. അത് െടെു 
കഴിഞ്ഞു. അ്താ ഇെി ഇശ്ദീസ്് ആ്ണാ ഉപശ്രഹങ്ങളുനട ശ്പരാ കൻ? 
 

2. ഈ രാകയിം പറയുെത് ഒരു മെുഷയനെ ഉയർത്തുെതിനെ കുറച്ചാണ,് 
അല്ലാനത ഒരു മെുഷയെിർമ്മിത ഉപശ്രഹനത്ത ഉയർത്തുെതിനെ 
കുറിച്ചല്ല. അ്താ െിങ്ങളുനട അള്ളാഹു ഒരു ഉപശ്രഹനത്ത ആ്ണാ 
'ഇശ്ദീസ്് ' എെ ്രിളിച്ചത്? ഇെി മിസ്റ്റർ ഹരൂണി്ൊട് ഉള്ള എനെ ് ാദയിം, 
െിങ്ങളുനട അള്ളാഹു ഒരു ഉപശ്രഹനത്ത മെുഷയൊനണെ് കരുതി്യാ?  

 
Yusuf Ali translation, Qur’an 19:56-57: 
56 Also mention in the Book the case of Idris: He was a man of truth (and sincerity), 

(and) a prophet:  
57 And We raised him to a lofty station. 

 

ഖുർആൻ 19:56-57: 
56 ്രദശ്രന്ഥത്തിൽ ഇദര്ീസ്ിനെപ്പറ്റിയുള്ള രിരരിം െീ പറഞ്ഞുനകാടുക്കുക. 
തീര്ച്ചയായുിം അ്േഹിം സ്തയരാെുിം ശ്പരാ കെുമായിരുെു. 
57 അ്േഹനത്ത ൊിം ഉെതമായ സ്ഥാെ്ത്തക്ക് ഉയര്ത്തുകയുിം 
ന യ്തിരിക്കുെു. 
 

فت س  Tanwîr Al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs:  (And we raised himري

to high Location) in Paradise. 

 
3. "ഞാൻ ഉയർത്തി" എെ രാക്ക ്29 ശ്പാരരയത്തിൽ കൂടുതൽ 
ഖുർആെിൽ ഉപ്യാരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഉദാഹരണത്തിെ ്ഖുർആൻ 3:55 ൽ 
ഈസ്നയ കുറിച്ച് പറയുെത:് 
 

Qur'an 3:55:  

Behold! Allah said: "Oh 'Isa! I will take thee and raise thee to myself… 

 
ഖുർആൻ 3:55: 
അല്ലാഹു പറഞ്ഞ സ്രരഭ്ിം (ശ്രദ്ധിക്കുക) ്ഹ; ഈസ്ാ, തീർച്ചയായുിം െിനെ 
ൊിം പൂരണ്്ണമായി ഏനറ്റടുക്കുകയുിം, എനെ അടുക്ക്ലക്ക് െിനെ 
ഉയര്ത്തുകയുിം,  
 
ഇെി മിസ്റ്റർ ഹരൂണിനെ ്ലാജിക ്നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ഖുർആൻ 3:55 
ഈസ്നയ ഉയർത്തി എെ ്പറയുെതുനകാണ്്ട, AD 355 നലാ, BC 355 നലാ 
ഇതു്പാനലാരു ഉപശ്രഹിം രൂെയാകാരത്ത ്ആനരങ്കിലുിം രിട്ടിട്ടുണ്ടാരണിം. 
(കാരണിം അയാളുനട ്ലാജിക്ക ്നരച്ച് 3:55 രാകയിം = 355 രർഷിം.) 
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4. ഖുർആൻ 19:57ൽ പറയുെത ്ആദയിം ആയിട്ട ്എനന്തങ്കിലുിം ഭൂമിയുനട 
നരളിയിൽ ്പാകുെതിനെക്കുറിച്ച ്ആനണങ്കിൽ, ്യരുരിനെ 
ഉയർത്തുെതിനെ കുറിച്ച് പറയുെ ഖുർആൻ 3:55 ആയി ഇതിെ ്ഒരു 
ൈന്ധിം ്ര്ണ്ട?  

5. അള്ളാഹു ഇ്ത ശ്കമത്തിൽ ആനണാ ഈ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ 
എല്ലാിം അയച്ചത?് അ്താ മുഹമ്മദിെ് ്രഷിം രെ ഉസ്്മാൊനണാ ഈ 
ശ്കമത്തിൽ ഖുർആനെ ശ്കമീകരിച്ചത്?  

6. ഉസ്്മാൻ ഈ രാകയങ്ങളുനട എല്ലാിം ശ്കമനത്ത നതറ്റിച്ചാണ് 
രച്ചിരിക്കുെത്. ഉദാഹരണത്തിെ ്മുഹമ്മദിെു നകാടുത്ത ആദയനത്ത 
രാകയിം "രായിക്കുക" എൊണ്. എൊൽ അത് ഖുർആെിനല 96്ാ്ിം 
അദ്ധയായത്തിലാണ് കിടക്കുെത.് അല്ലാഹുനരാ മുഹമ്മനദാ 
ഖുർആെിനല രാകയങ്ങനള ശ്കമത്തിൽ  ിട്ടനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

7. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഖുർആനെ സ്ൃഷ്ടാര ്അള്ളാഹു അല്ല ഉസ്്മാൻ 
ആനണെ ്പറ്യണ്ടി രരുിം.  

8. അതിനെല്ലാിം പുറ്മ ഖുർആൻ 55:33 ൽ രീണ്ടുിം ഒരു ദരരുധയിം കൂടി 
കാണാിം. കാരണിം അത് പറയുെത്  ീത്ത ആൾക്കാർക്ക ്ആകാര-
ഭൂമികളുനട അതിരുകൾ ്ഭദിച്ച ്പുറത്ത് ്പാകാൻ കഴിയില്ല എൊണ്.  
 

//എൊൽ ്പായനതല്ലാിം മുസ്ിമുകൾ കാഫിറുകൾ എെ് രിളിക്കുെ 
അ്മരിക്കകാരുിം യൂ്റാപയൻസ്ുിം റഷയക്കാരുിം ആണ.് 
 
55്ാ്ിം അധയായനത്ത കുറിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കു്മ്പാൾ, ഹരൂൺ,  ശ്രനെ കുറിച്ച് 
പറഞ്ഞ മനറ്റാരു അരകാരരാദനത്ത കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആശ്രഹിക്കുെു.  
 
Qur'an 55:33, 35: (Mohsin Khan’s translation): 
33 O assembly of jinn and men! If you have power to pass beyond the zones of the 

heavens and the earth, then pass beyond (them)! But you will never be able to pass 

them, except with authority (from Allah)! 

 
35 There will be sent, against you both, heat of fire and flash of brass, and ye will not 

escape. 

 
ഖുർആൻ 55:33, 35: 
33 ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാൻ െിങ്ങൾക്ക് 
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 
35 െിങ്ങൾ ഇരുരിഭാരത്തിനെയുിം ്െര്ക്ക ്തീജവാലയുിം പുകയുിം 
അയക്കനപ്പടുിം. അ്പ്പാൾ െിങ്ങൾക്ക് രോമാരര്ിം സ്വീകരിക്കാൊരില്ല. 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു പറയുെത ്മെുഷയനൊ ജിെുകനളാ രൂെയാകാരത്ത് 
്പാകു്മ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ തീയിൽ െിെ് രേനപ്പടാൻ കഴിയില്ല എൊണ്. 
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രൂെയാകാരത്ത ്്പാകു്മ്പാൾ നരടിനരച്ച് ഇടുിം എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് 
െമുക്ക് ഭൂമിക്ക ്നരളിയിൽ ്പാകാൻ കഴിയുക? െിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലുിം 
്പാകാൻ കഴിയില്ല എെ ്ഈ രാകയത്തിൽ രയക്തമായി പറയുെില്ല? ഇെി 
ഞാൻ ്െരനത്ത പറഞ്ഞതു്പാനല െിലരിൽ രൂെയാകാരത്ത ്്പായരനരല്ലാിം 
ഇസ്ാിം ്മാരമായി കാണുെരരുിം, ഇസ്ാിം കാഫിറുകൾ എെ ്രിളിക്കുെ 
റഷയക്കാരുിം അ്മരിക്കക്കാരുിം ദ െക്കാരുിം ഒനക്കയാണ്.  
 
ഇത് മുസ്ിങ്ങൾ അരകാരനപ്പടുെത് ്പാനല ഒരു അത്ഭുതിം അല്ല മറിച്ച ്ഒരു 
രലിയ നപാട്ട നതറ്റാണ്. അല്ലാഹുരിനെ സ്മ്മതമില്ലാനത തനെ മെുഷയർ 
രൂെയാകാരത്ത ്്പായിട്ടുണ്്ട. അതുനകാണ്ടാണ ്അല്ലാഹുരിനെ 
അെുയായികൾ അതിനെ മറയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ കള്ളങ്ങൾ പറയുെത്. 
 
 ശ്രെി്ലക്കുള്ള യാശ്തനയക്കുറിച്ചുള്ള ഹരൂണിനെ അരകാരരാദിം (ഖുർആൻ 
84:18-20) 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 6:  
 

Qur'an 84:18-20: 

And [I swear by] the moon when it is full, you will mount up stage by stage! What is 

the matter with them, that they have no faith? 

 

ഖുർആൻ 84:18-20: 
18  ശ്രൻ പൂർണ്ണത ശ്പാപിക്കു്മ്പാൾ അതിനെ നകാണ്ടുിം. 
19 തീർച്ചയായുിം െിങ്ങൾ ഘട്ടിംഘട്ടമായി കയറിനക്കാണ്ടിരിക്കുെതാണ്. 
20 എൊൽ അരര്നക്കന്തുപറ്റി? അരർ രിരവസ്ിക്കുെില്ല. 
 
മുകളിനല രാകയിം അർത്ഥമാക്കുെത് മെുഷയൻ പതുനക്കപ്പതുനക്ക  ശ്രെിൽ 
എത്തുിം എൊണ്. "rakiba" എെ ശ്കിയയിൽ െിൊണ ്"tarkabunna" എെ രാക്ക ്
രെത്. അതിനെ അർത്ഥിം - ഉയർത്തുക, രഴിയിൽ കൂടി െടക്കുക, 
പിന്തുടരുക, മുകളിൽ കയറുക, പനങ്കടുക്കുക, എനൊനക്കയാണ.് ഈ 
അർഥങ്ങളിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത്, ഖുർആൻ 18:19ൽ 
"തീർച്ചയായുിം െിങ്ങൾ ഘട്ടിംഘട്ടമായി കയറി നകാണ്ടിരിക്കുെതാണ്", എെ ്
ഉ്േരിക്കുെത ്മെുഷയനെ രൂെയാകാരത്തിൽ നകാണ്ടു്പാകുെ ഒരു 
രാഹെനത്തക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കണിം. 
 
രാസ്്തരത്തിൽ ഈ രൂെയാകാര ്പടകിം അന്തരീേത്തിനല ഓ്രാ 
പാളികളിൽ കൂടി കടെ,്  ശ്രനെ രുരുതവാകർഷണ രലയത്തിൽ എത്തുെു. 
അങ്ങനെ, ഇത്  ശ്രെിൽ എത്തുെത്, ഇങ്ങനെ അന്തരീേത്തിനല ഓ്രാ 
പാളികളിൽ കൂടി കടൊണ്. ഇത് തനെയാണ ്ഖുർആൻ 84:8ൽ പറയുെത.് 
മെുഷയൻ ഒരിക്കൽ  ശ്രെിൽ ന ല്ലുിം എെതിനെ ശ്പര െിം ആയിരിക്കുിം 
 ില്പ്പാൾ ഈ രാകയിം ഉ്േരിക്കുെത്.  
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ഇതിെുള്ള എനെ മറുപടി  
െമുക്ക് ഈ അരകാരരാദത്തിനെ അരസ്ാെത്തിൽ െിെ് ്ൊക്കാിം. ഇത് 
എശ്ത രലിയ നതറ്റാനണെ ്ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം. ഇരിനട മിസ്റ്റർ ഹാരൂൺ 
പറയുെത ്"ശ്പര െിം ആയിരിക്കാിം" എൊണ.് ഇരർ ഈ പറയുെ 
"ആയിരിക്കാിം" എെ രാസ്്ശ്തീയ അരകാരരാദങ്ങൾക്ക് രലിയ ഉറനപ്പാെുിം 
ഇ്ല്ല? 
 
ഹാരൂൺ ഈ രാകയനത്ത രയാഖയാെിച്ചത് അരനെ അരകാരരാദത്തിെ് 
അെു്യാജയമായ രീതിയിലാണ്. എെിട്ടു്പാലുിം അയാളുനട രയാഖയാെിം 
നതറ്റാണ.് അത് എങ്ങനെനയെ് കാണിച്ചുതരാിം. 
 
Qur’an 84:19: 

“you will mount up stage by stage.” 

 

ഖുർആൻ 84:19: 
തീർച്ചയായുിം െിങ്ങൾ ഘട്ടിംഘട്ടമായി കയറിനക്കാണ്ടിരിക്കുെതാണ്. 
 
Let us read the Al-Jalalayn Tafsir (interpretation) of this verse: 

                 
You shall be reconstructed stage to stage, state after state, namely, death, afterlife, 

then what comes afterwards of the states at the Resurrection. 

 

െീ രീണ്ടുിം രീണ്ടുിം ഘട്ടിംഘട്ടമായി പുെർെിർമിക്കനപ്പടുിം. അത് മരണിം ആയുിം, 
മരണത്തിെ് ്രഷമുള്ള ജീരിതിം ആയുിം, അതിനെല്ലാിം ്രഷിം രരുെ 
പുെരുദ്ധാെമായുിം.   
 
െിങ്ങൾ മറ്റ് ഏത ്ഖുർആൻ രയാഖയാെങ്ങൾ എടുത്തു ്ൊക്കിയാലുിം, അൽ 
ജലാലിനെ രയാഖയാെത്തിൽ ഉള്ളത ്്പാനല തനെയാണ് മറ്റ് രയാഖയാെങ്ങളിലുിം 
നകാടുത്തിരിക്കുെത്. പിനെ എരിനട െിൊണ ്മുസ്്ലിിംകൾക്ക് ഈ രാസ്്ശ്തിം 
കുത്തിെിറച്ച് രയാഖയാെിം കിട്ടിയത്? ഇത് അറൈി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തരനര 
പറ്റിക്കാൻ ്രണ്ടി മാശ്തമുള്ള ഒരു രയാഖയാെമാണ.് 
 
ആദയിം ഇത് പറയുെത് െീ മുകളിൽ പടിപടിയായി കയറുനമൊണ്. ഇത ്
മരണ്രഷമുള്ള അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗനത്തക്കുറിച്ചാണ് പറയുെത.് ഇത ്
സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് ്പാകുിം എെ ഒരു രാര്ദാെമാണ.് രരിക്കുിം ഇത് ഖുർആൻ 
67:3 ൽ പറയുെത്: അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 7 െിലങ്ങൾ ഉനണ്ടൊണ്. 
ആ അദ്ധയായിം മുഴുരൻ രായിക്കു്മ്പാൾ െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാകുിം, അല്ലാഹു 
ഇരിനട തരുെത ്ഒരു മുെറിയിപ്പാണ്. അതായത് - 'െീ എനെ രിരവസ്ിച്ചാൽ െീ 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകുിം അനല്ലങ്കിൽ ഞാൻ െിനെ രിേിക്കുിം' എെ 
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മുെറിയിപ്പ്. അതുനകാണ്്ട ഈ രാകയത്തിെ ് ശ്രെിൽ ്പാകുെതുമായി ഒരു 
ൈന്ധരുിം ഇല്ല.  
 
രരി തൽക്കാലിം െമുക്ക് മിസ്റ്റർ ഹാരൂൺ പറഞ്ഞ കാരയങ്ങനളല്ലാിം സ്മ്മതിച്ചു 
നകാടുക്കാിം. എൊലുിം  ശ്രെിൽ ്പാകുെ രിഷയത്തിൽ പിനെയുിം 
ശ്പര്െങ്ങളുണ്്ട. ആ അദ്ധയായത്തിൽ പിെീട ്സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
്പാകുെതി്െയുിം െരകത്തിൽ ്പാകുെതിനെയുിം കുറിച്ചാണ്. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഇരിനട മിസ്റ്റർ ഹാരൂൺ പറയുെതാണ ്രരി എങ്കിൽ, 
അതിെർത്ഥിം ഇരിനട അല്ലാഹു പറയുെത ്നതറ്റാനണെ്ല്ല? 
 
Now let’s look at Qur'an 84:1-20 (Ibn Kathir interpretation): 

1. When the heaven is split asunder, (All Muslims agreed this is the day which 

refers to the Day of Judgment), 

2. and hears to and surrenders to its Lord when the time is up. 

3. And when the earth is spread forth, 

4. and has to discharge out all that was inside it and turned out to be empty. 

5. And attends to and obeys its Lord, and its obligation to do so. 

6. O mankind, verily, you are reconstructing towards your Lord wit your records, 

and actions, a sure coming back, and you will meet your Lord with your 

deeds. 

7. He (the good one) surely will receive worry-free judgment. 

8. And will go back to his family in great pleasure (he will be living again in 

heaven with his family). 

9. Except whosoever is given his Record behind his back, 

10. he will supplicate for his destruction, 

11. and he shall penetrate a blazing fire, and burn in it. 

12. Verily, he was living in great pleasure with his family. 

13. Verily, he thought that he would certainly not come back to Allah. 

14. So I pledge by the afterglow sunset;  

15. and by the night and whatever it inside in its darkness, 

16. and by the moon when it is at the full. 

17. You shall certainly travel from a period to a period. 

18. And whenever the Qur'an is proclaimed to them. They do not bow down. 

19. So reveal to them a miserable suffering. 

20. Guard those who believe and do righteous good deeds, for them will be a 

reward, grateful rewards. 

 

See for yourselves in the Ibn Kathir interpretation on the Muslims site 

(Ibn Kathir interpretation): 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1211&Itemid=

140 

 

ഖുർആൻ 84:1-20: 
1. ആകാരിം പിളരു്മ്പാൾ, 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1211&Itemid=140
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1211&Itemid=140
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2. അത് അതിനെ രേിതാരിൻ കീഴ്നപടുകയുിം ന യ്യു്മ്പാൾ-അത് 
(അങ്ങനെ കീഴ്നപടാൻ) കടനപ്പട്ടിരിക്കുെുതാെുിം. 

3. ഭൂമി െീട്ടനപ്പടു്മ്പാൾ 
4. അതിലുള്ളത് അത് (പുറ്ത്തക്ക)് ഇടുകയുിം, അത് 
കാലിയായിത്തീരുകയുിം ന യ്യു്മ്പാൾ, 

5. അതിനെ രേിതാരിൻ അത് കീഴ്നപടുകയുിം ന യ്യു്മ്പാൾ- അത് 
(അങ്ങനെ കീഴ്നപടാൻ) കടനപ്പട്ടിരിക്കുെു താെുിം. 

6. ്ഹ, മെുഷയാ, െീ െിനെ രേിതാരിങ്ക്ലക്ക് കടുത്ത അദ്ധവാെിം െടത്തി 
ന ല്ലുെരെുിം അങ്ങനെ അരെുമായി കണ്ടുമുട്ടുെരെുമാകുെു. 

7. എൊൽ (പര്ലാകത്ത്) ഏനതാരുരെ് തനെ ്രഖ രലതുദകയ്യിൽ 
െല്കനപ്പട്ടു്രാ, 

8. അരൻ ലഘുരായ രി ാരണയ്ക്ക് (മാശ്തിം) രി്ധയൊകുെതാണ്. 
9. അരൻ അരനെ സ്വന്തക്കാരുനട അടു്ത്തക്ക് സ്ന്തുഷ്ടൊയിനക്കാണ്്ട 
തിരിച്ചു്പാകുകയുിം ന യ്യുിം. 

10. എൊൽ ഏനതാരുരൻ തനെ ്രഖ അരനെ മുതുകിനെ പിെിലൂനട 
നകാടുക്കനപ്പട്ടു്രാ 

11. അരൻ ൊര്മ എെ് െിലരിളിക്കുകയുിം, 
12. ആളിക്കത്തുെ െരകാഗ്നിയിൽ കടെ ്എരിയുകയുിം ന യ്യുിം. 
13. തീർച്ചയായുിം അരൻ അരനെ സ്വന്തക്കാരക്്കിടയി സ്്ന്താഷ്ത്താനട 
കഴിയുെരൊയിരുെു. 

14. തീർച്ചയായുിം അരൻ ധരിച്ചു; അരൻ മടങ്ങി രരുെ്ത അല്ല എെ.് 
15. അനത, തീർച്ചയായുിം അരനെ രേിതാര ്അരനെപ്പറ്റി 
കണ്ടറിയുെരൊയിരിക്കുെു. 

16. എൊൻ അസ്്തമയ്രാഭനയനക്കാണ്്ട ഞാൻ സ്തയിം ന യ്തു പറയുെു: 
17. രാശ്തിയുിം അതു ഒെിച്ച് ് രക്്കുെരയുിം നകാണ്ടുിം, 
18.  ശ്രൻ പൂരണ്്ണത ശ്പാപിക്കു്മ്പാൾ അതിനെ നകാണ്ടുിം. 
19. തീർച്ചയായുിം െിങ്ങൾ ഘട്ടിംഘട്ടമായി കയറിനക്കാണ്ടിരിക്കുെതാണ്. 
20. എൊൽ അരര്നക്കന്തുപറ്റി? അരര് രിരവസ്ിക്കുെില്ല. 

 
ഇ്പ്പാൾ ഈ 'മെുഷയൻ  ശ്രെിൽ ഇറങ്ങുിം' എെ ്മുസ്ീമുകൾ പറയുെ ഈ 
അത്ഭുതത്തിനെ സ്തയാരസ്ഥ എല്ലാരർക്കുിം മെസ്സിലായി എെ ്കരുതുെു. ഈ 
അധയായിം തനെ ആ കള്ളിം നപാളിച്ചു കയ്യിൽ തരുെുണ്ട.് ഇത ്െയായരിധി 
ദിരസ്ിം സ്ിംഭരിക്കാൻ ്പാകുെ കാരയങ്ങനളക്കുറിച്ചാണ ്പറയുെത.് മിസ്റ്റർ 
ഹാരൂൺ അതിനെ രയാഖയാെിച്ച ്രളനച്ചാടിച്ച ്അത ് ശ്രെിൽ 
്പാകുെതിനെക്കുറിച്ച ്ആണ ്പറയുെത ്എൊക്കി. എല്ലാ മുസ്ിിംകൾക്കുിം 
ഈ അദ്ധയായത്തിനെ യഥാർത്ഥിം അറിയാനമെ് എെിക്ക് 100% ഉറപ്പുള്ള ഒരു 
കാരയമാണ.് എൊൽ സ്തയത്തിെ് എതിനരയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ാമിെ ്
ജയിക്കണനമങ്കിൽ, മുസ്ിമുകൾക്ക് അറിയാിം ഇസ്ാമിനെ കൂനട കുറച്ച ്
രാസ്്ശ്തിം കൂടി കലർത്തണിം എെ.് അതുനകാണ്ടാണ് ഞാൻ എനെ 
പുസ്്തകത്തിെ് "അല്ലാഹുരിനെ രഞ്ചെ" എെ ്്പരിട്ടത.് 
 

അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗനത്ത സ്ൃഷട്ിച്ചത ്പരെ െിലമായാണ:് ഏഴ ്സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ  
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Qur’an 15:44: 

                                                        
To it (heaven) are seven gates: for each of those gates is divided for each by his sin.  

 
ഖുർആൻ 15:44: 
അതിൻ ഏഴ ്കരാടങ്ങളുണ്്ട. ഓ്രാ രാതിലിലൂനടയുിം കടക്കുരാൊയി 
രീതിക്കനപ്പട്ട ഓ്രാ രിഭാരിം അരരിലുണ്ട്. 
 
ഇതിനെ അർത്ഥിം െല്ല മുസ്ീങ്ങൾ ഉയർെ െിലങ്ങളി്ലക്ക് അനല്ലങ്കിൽ 
ഉയർെ സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്ക് ്പാകുിം. അതായത ്ഈ 7 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏറ്റരുിം 
കൂടുതൽ െന്മ ന യ്തരൻ ഏറ്റരുിം ഉയർെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകുിം. അങ്ങനെ, 
ന യ്യുെ െന്മയുനട അളരെുസ്രിച്ചാണ് ഓ്രാ സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്കുിം 
ആൾക്കാനര രിടുെത.് ഉദാഹരണത്തിെ്, സ്ാധാരണ മുസ്ീമുകൾ താനഴയുള്ള 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിടക്കു്മ്പാൾ അൽഖാഇദ, Isis ്പാലുള്ള തീശ്രരാദ 
സ്ിംഘടെകളിൽ ഉണ്ടായിരുെ മുസ്ീമുകൾ ആറാമനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തി്ലാ, 
അനല്ലങ്കിൽ അല്ലാഹുരിനെ കൂനട ഏഴാമനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തി്ലാ ഒനക്ക 

ആയിരിക്കുിം.😂 

 
ഖുർആൻ 23:86 ലുിം െമുക്ക് ഇനതാനക്ക കാണാരുെതാണ.്  
 
Qur'an 23:86: 

He is the lord of the seven heavens. 

 
ഖുർആൻ 23:86: 
െീ ് ാദിക്കുക: ഏഴുആകാരങ്ങളുനട രേിതാരുിം മഹത്തായ 
സ്ിിംഹാസ്െത്തിനെ രേിതാരുിം ആരാകുെു? 
 

1. അ്പ്പാൾ അരിനട 7 സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. 
2. ഖുർആൻ 67:3ൽ 'tbaqan എെ രാക്ക് െിങ്ങൾക്ക് കാണാിം.  

  
Qur'an 67:3: 

It's he who created the heaven as floors; seven heavens, one above another. 

 
ഖുർആൻ 67:3: 
ഏഴു ആകാരങ്ങനള അടുക്കുകളായി സ്ൃഷ്ടിച്ചരൊകുെു അരൻ.  
ഇരിനട ശ്രദ്ധി്ക്കണ്ട ഒരു കാരയിം അറൈിയിനല 'tbaqan എെ രാക്ക ്ഇരിനട 
രിരർത്തെിം ന യ്ത്പ്പാൾ രെ അർത്ഥിം "തറ", "െിലിം" എനൊനക്കയാണ്.  
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3. ഈ രാകയിം  ശ്രെിൽ ്പാകുെതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല പറയുെത,് കാരണിം 
അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗിം ഇരിക്കുെത്  ശ്രെിൽ അല്ല. 

4. ഈ പുസ്്തകത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗ്ഗയാശ്തനയ കുറിച്ച് രിരരിക്കുെ 
അധയായിം െിങ്ങൾ രായിച്ച്പ്പാൾ അതിനല ഓ്രാ സ്വർഗ്ഗത്തിലുിം 
കാരൽ ഉള്ള ഒരു കരാടിം ഉള്ളത് െിങ്ങൾ രായിച്ചിട്ടുണ്ടാരുിം. (Sahih Al-

Bukhari, Book 58, Hadith 227) 

5. ഇെി മിസ്റ്റർ ഹാരൂണിനെ രയാഖയാെിം ആണ ്െമ്മൾ ്ൊക്കുെനതങ്കിൽ 
ഈ രാകയത്തിൽ (ഖുർആൻ 84:18-20) അല്ലാഹു എന്തുനകാണ്ടാണ് 
 ശ്രനെ്മൽ ആണ ഇട്ടത് എെ ്െമ്മൾ ് ാദി്ക്കണ്ടി രരുിം. 

6. അതിനെ ഉത്തരിം, അള്ളാഹു ആണ ഇടുെത ് ശ്രൻ പൂർണൻ 
ആകു്മ്പാൾ ആണ.് പൂർണ്ണ ശ്രനെ ദിരസ്മാണ് െമ്മുനട മരണ്രഷിം 
െമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുെത.് ഞാൻ ഇത് രിരദമായി 
പറഞ്ഞുതരാിം. മിസ്റ്റർ ഹാരൂണിനെ രയാഖയാെിം രച്ചാണ് 
്ൊക്കുെനതങ്കിൽ അള്ളാഹു  ശ്രനെ ്മൽ അല്ല ആണ ഇടുെത,് 
മറിച്ച ്പൂർണ്ണ ശ്രനെ ്മലാണ.് 
 

Harun's translation - “And [I swear by] the moon when it is full, you will mount up 

stage by stage.” 

 
7. അള്ളാഹു പറയുെത് അെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ 
പൂർണ ശ്രൻ ആയിരിക്കു്മ്പാൾ മാശ്ത്മ അരിനട ശ്പ്രരിക്കാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിനെ അർത്ഥിം എന്താണ?് ഇത് ഒരു ഒറ്റത്തരണ 
മാശ്തിം ന യ്യാൻ കഴിയുെ ഒരു യാശ്തയാനണാ? അ്താ ഈ യാശ്ത 
(human moon landing) തുടങ്ങിയ തീയതിനയ കുറിച്ചാനണാ? 
രണ്ടാമ്ത്തത് ആയിരിക്കുിം എന്തായാലുിം മുസ്ീമുകളുനട ഉത്തരിം.  

8. അല്ലാഹു പറയുെത് പൂർണ്ണ ശ്രൻ ആയിരിക്കു്മ്പാൾ മാശ്ത്മ അത് 
സ്ിംഭരിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത ്മിസ്റ്റർ ഹാരൂണിനെ രയാഖയാെിം 
അെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ പൂർണ്ണ ശ്രൻ ആയിരിക്കു്മ്പാൾ 
മാശ്ത്മ മെുഷയെ ് ശ്രെിൽ കാലുകുത്താൻ സ്ാധിക്കുകയുള്ളൂ.  

9. ഇെി എൊണ് ആദയനത്ത ൈഹിരാകാര ്പടകിം  ശ്രെിൽ ഇറങ്ങിയത് 
എെ് ്ൊക്കാിം.  

10. NASAൽ െിെു തനെ െമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാിം. Soviet Union ആണ ്
(01/02/1959) Luna 1 എെ ൈഹിരാകാര ്പടകിം  ശ്രെിൽ എത്തിച്ചത്.  

11. ഇെി ഈ ൈഹിരാകാര ്പടകിം രി്േപിച്ച 2 ജെുരരി 1959 എെ 
ദിരസ്ിം പൂർണ ര്രൻ ആയിരുെില്ല. ആ മാസ്നത്ത പൂർണ്ണ ശ്രൻ 
ജെുരരി 24 ൽ ആയിരുെു.  

12. െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല  ശ്രെിൽ ന ല്ലുെ 
സ്മയനത്തക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലാഹുരിനെ ശ്പര െിം, (as Muslims claim) 
അെനത്ത പൂർണ  ശ്രെുദിച്ച തീയുമായി ്യാജിച്ചു ്പാകുെില്ല. 

13. ഇെി അടുത്ത് മുസ്ിമുകൾ പറയാൻ സ്ാധയത ഉള്ളത്, "ഓ, അത് 
മെുഷയൻ  ശ്രെിൽ ഇറങ്ങുെതിനെക്കുറിച്ചാണ ്അല്ലാനത 
ൈഹിരാകാര്പടകങ്ങൾ അരിനട ്പാകുെതിനെക്കുറിച്ച ്അല്ല" 
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എൊയിരിക്കുിം. രരി അങ്ങനെനയങ്കിൽ എൊണ ്മെുഷയൻ ആദയമായി 
 ശ്രെിൽ ഇറങ്ങിയത് എെ ്്ൊക്കാിം.  

 
Here is the link: 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo11info.html 

 

Apollo 11 

Launched: 16 July 1969 UT 13:32:00 (09:32:00 a.m. EDT) 

 

Landed on Moon: 20 July, 1969 UT 20:17:40 (04:17:40 p.m. EDT) 

 

Landing Site: Mare Tranquillitatis - Sea of Tranquility (0.67 N, 23.47 E) 

 

Returned to Earth: 24 July 1969 UT 16:50:35 (12:50:35 p.m. EDT) Neil A. 

Armstrong, commander Michael Collins, command module pilot Edwin E. Aldrin, Jr., 

lunar module pilot 

 

As we see, it: “Landed on Moon: 20 July,” but the date of the full moon for July 1969 

was July 29th.  

 

െമ്മൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല 1969 ജൂദല 20ൊണ് മെുഷയൻ ആദയമായി 
 ശ്രെിൽ കാലുകുത്തിയത്. എൊൽ ആ മാസ്നത്ത പൂർണ്ണ ശ്രൻ ജൂദല 29 
ൊണ് ഉണ്ടായിരുെത്.  
 
You can use a moon calculator yourself at: 

http://www.webmagician.com/cgi-bin/fullmoon_calc.pl 
 

14. അള്ളാഹു ഇരിനട രീണ്ടുിം ്താറ്റു. ഇതിനെല്ലാിം പുറ്മ മുസ്്ലിിംകളുനട 
ഈ അരകാരരാദത്തിെ് ഖുർആൻ 55:33 മായി ദരരുദ്ധയമുണ്്ട. 
 

Qur’an 55:33: 

O company of jinns and humans, if you are able to pass through the Range of the 

heavens and the earth, then pass through! You will not pass through except with 

Authority. 

 
ഖുർആൻ 55:33: 
ജിെുകളുനടയുിം മെുഷയരുനടയുിം സ്മൂഹ്മ, ആകാരങ്ങളുനടയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം ്മഖലകളിൽ െിെ് പുറത്ത ്കടെു ്പാകാെ ്െിങ്ങള്ക്ക ്
സ്ാധിക്കുെ പേിം െിങ്ങൾ കടെു ്പായിനക്കാള്ളുക. ഒരു അധികാരിം 
ലഭിച്ചിട്ടല്ലാനത െിങ്ങൾ കടെു ്പാകുകയില്ല. 
 
We see this affirmed by Islamic scholars in interpretation, Tafsir Al-Jalalayn, for 

Qur'an 55:33: 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo11info.html
http://www.webmagician.com/cgi-bin/fullmoon_calc.pl
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O kind of jinn and humans, if you are able to pass through, to exit from the range, of 

the heavens and the earth, then pass through! A challenge made by Allah to 

challenge them as to what they (jinn and humans) are incapable of doing. You will 

not pass through except with authority, and power, and you have no power to do 

such a thing. 

 

എ്പ്പാഴനത്തയുിം ്പാനല അല്ലാഹുരിനെ ഇരിനടയുിം ്താൽപ്പിച്ചത ്
കാഫിറുകൾ ആയ അമുസ്ീങ്ങളാണ്. ഇെുരനര മുസ്ീമുകൾ സ്വന്തമായി ഒരു 
രിമാെിം ്പാലുിം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഖുർആെിൽ പറയുെ പറക്കുെ പരരതാെി 
മാശ്ത്മ (Flying Carpet) അരരു്ടതായിട്ടുള്ളൂ. 
 
മുഹമ്മദുിം അരനെ രയാജ ദദരരുിം  ശ്രെിൽ മെുഷയൻ കാലു കുത്തുിം എെ ്
്പാലുിം കരുതിയിട്ടില്ല എെതാണ ്സ്തയിം. മുഹമ്മദി്ൊട ്ഇ്പ്പാഴാണ ്ഖുർആൻ 
എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുെനതങ്കിൽ െീലാിംസ്്്ശ്ടാങ് അല്ലാഹുരിനെ ഒരു 
ശ്പരാ കൻ ആകുമായിരുെു.  
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 7:  

 
ഇെി മുസ്ീങ്ങളുനട രണ്്ട അരകാരരാദങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് മറുപടി 
െൽകാിം. കാരണിം രണ്ടുിം ഒ്ര രിഷയനത്തക്കുറിച്ചാണ്. 
 
Claim #1 

ഉരുണ്ടഭൂമിയുിം, സ്ൂരയനെ ്കശ്രമാക്കി  ുറ്റുെ ശ്രഹങ്ങളുിം. (The Earth's Geoid 

Shape and Heliocentric System) 

 

Qur'an 79:30: 

After that He smoothed out the earth.  

 
ഖുർആൻ 79:30: 
അതിെു ്രഷിം ഭൂമിനയ അരൻ രികസ്ിപ്പിച്ചിരിക്കുെു. 
 
//The real word used here is "spread", not "smoothed". 

 
മുകളിലുള്ള രാകയത്തിൽ "daha" എെ രാക്കാണ ്ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത്. 
അതിനെ ഇിംഗ്ലീഷി്ലക്ക് രിരർത്തെിം ന യ്യു്മ്പാൾ അതിനെ അർത്ഥിം 
"smoothed out" എൊരുിം. അത ്രെത് "dahv" എെ രാക്കിൽ െിൊണ.് 
അതിനെ അർത്ഥിം "പരത്തുക" എൊണ.് Dahv എെ രാക്കിെ് "മൂടിയത്" 
എെുിം, "പുറനപ്പടുരിച്ചത്" എെുിം അർത്ഥിം ഉനണ്ടങ്കിലുിം അതിനെ ശ്കിയയുനട 
അർത്ഥിം നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ രരുെത ്"ഒരു രട്ടത്തിൽ ഒഴുകി 
െടക്കുക" എെ അർത്ഥമാണ്. 
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Dahv എെ രാക്കിൽ െിെ് രരുെ മറ്റു രാക്കുകളിലുിം ഈ "രട്ടിം" എെ 
ആരയിം രരുെുണ്്ട. ഉദാഹരണത്തിെ് - കുട്ടികൾ ഒരു പന്ത ്െിലത്തിനല 
കുഴിയിൽ ഇടുെതിെ് dahv എെ രാക്ക ്ഉപ്യാരിക്കാരുെതാണ.് 
അതു്പാനല നപാത്തിൽ കല്ല ്ഇടുെ കളികൾക്കുിം ഈ രാക്ക് 
ഉപ്യാരിക്കുെുണ്്ട. ഒരു ഒട്ടക പേി കൂട ്ഉണ്ടാക്കുെതുിം, അതിെു്രണ്ടി 
കല്ലു രൃത്തിയാക്കുെതുിം, മുട്ടയിടുെതുിം, ആ മുട്ടനയ തനെയുിം, ഇതിനെല്ലാിം 
ഉപ്യാരിക്കുെ രാക്കുകൾ രെത് dahv എെ രാക്കിൽ െിൊണ.് 
 
രാസ്്തരത്തിൽ െമ്മുനട ഭൂമി ഒരു മുട്ടനയ ്പാനല ഉരുണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ 
പൂർണമായുിം ്രാളാകൃതി അല്ലാത്ത ഏതാണ്്ട മുട്ടയുനട ആകൃതിയിലുള്ള ഈ 
രൂപനത്തയാണ ്Geiod എെ് രിളിക്കുെത.് ഈ  ിന്താരതിയിൽ െിെ് 
്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ daha എെ രാക്ക ്അല്ലാഹു ഇരിനട ഉപ്യാരിച്ചതിെ് 
കാരണിം ഭൂമിയുനട ആകൃതിനയ സ്ൂ ിപ്പിക്കുരാൻ ആയിരിക്കണിം. െൂ്റാളിം 
രർഷിം ആൾക്കാർ കരുതിയിരുെത് ഭൂമി പരെതാണ് എൊണ്. പിെീട് 
സ്ാ്ങ്കതിക രിദയയുനട രളർച്ച്യാനട ആണ ്അതിനെ സ്തയിം െമ്മൾ 
അറിഞ്ഞത്. എൊൽ 14 െൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ ്തനെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാനണെ് 
സ്തയിം ഖുർആെിൽ ഉണ്ടായിരുെു. 

 

The second climb which is connected with this one is: 

 

//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 8: 
 

Claim #2 

 
സ്ൂരയൻ ്കശ്രത്തിലുിം അതിെു  ുറ്റുിം മറ്റു ശ്രഹങ്ങളുിം (The Helid - Centric 

System) 

 

Qur'an 39:5: 

He created the heavens and the Earth with truth. He wraps the night around the day 

and wraps the day around the night, and has made the Sun and Moon subservient, 

each one running for a specified term. Is He not indeed the Almighty, the Endlessly 

Forgiving? 

 

ഖുർആൻ 39:5: 
ആകാരങ്ങളുിം ഭൂമിയുിം അരൻ യാഥാരത്്ഥയപൂരവ്്വിം സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെു. 
രാശ്തിനയ നക്കാണ്്ട അരൻ പകലിെ്്മൽ  ുറ്റിനപ്പാതിയുെു. 
പകലിനെനക്കാണ്്ട അരൻ രാശ്തി്മലുിം  ുറ്റിനപ്പാതിയുെു. സ്ൂരയനെയുിം 
 ശ്രനെയുിം അരൻ െിയശ്ന്തണരി്ധയമാക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. എല്ലാിം 
െിശ്ചിതമായ പരിധിരനര സ്ഞ്ചരിക്കുെു. അറിയുക: അരെനശ്ത ശ്പതാപിയുിം 
ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം. 
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മുകളിലുള്ള രാകയത്തിൽ ഭൂമിയുനട  ലെനത്ത സ്ൂ ിപ്പിക്കുരാൻ 
ഉപ്യാരിക്കുെ രാക്കാണ ്"yukawwiru". "takwir" എെ ശ്കിയയിൽ െിൊണ് ഈ 
രാക്ക ്ഉണ്ടായിരിക്കുെത.് അതിനെ അർത്ഥിം "ഒരു ഉരുണ്ട രസ്്തുരിനെ 
നപാതിയുക" എൊണ.് അതായത് ഭൂമി കറങ്ങുെത് അെുസ്രിച്ച് രാശ്തിയുിം 
പകലുിം ഉണ്ടാകുെതിനെയാണ് സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത.് ഭൂമിയുനട ഉരുണ്ട 
ആകൃതിനയ കുറിച്ച ്പറയുെതിെ് പുറ്മ സ്ൂരയെ്  ുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുനട 
 ലെനത്തയുിം ഈ രാക്ക് സ്ൂ ിപ്പിക്കുെു. ഈ  ലെിം കാരണിം ഭൂമിയുനട ഒരു 
രരത്ത് സ്ൂരയശ്പകാരിം അടിക്കു്മ്പാൾ മറുരരത്ത് ഇരുട്ട് ആയിരിക്കുിം. 
സ്ൂരയശ്പകാരിം അടിക്കുെ സ്ഥലിം പകലുിം അ്തസ്മയിം ശ്പകാരിം എത്താത്ത 
ആ ഇരുണ്ട സ്ഥലനത്ത രാശ്തിയുിം എെ ്രിളിക്കുെു. ഈ സ്ൂരയനെയുിം 
ഭൂമിയുനടയുിം സ്ഥാെങ്ങൾ Sura Ya Sin ൽ രിരരിക്കുെുണ്ട്. 
 
Quran 36:38-40: (Sura Ya Sin) 

And the Sun runs to its resting place. That is the decree of the Almighty, the All-

Knowing. And We have decreed set phases for the Moon, until it ends up looking like 

an old palm spathe. It is not for the Sun to overtake the Moon nor for the night to 

outstrip the day; each one is swimming in a sphere. 

 
ഖുർആൻ 36:38-40: 
38 സ്ൂരയൻ അതിൻ സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു സ്ഥാെ്ത്തക്ക് സ്ഞ്ചരിക്കുെു. 
ശ്പതാപിയുിം സ്രവ്്വജ്ഞെുമായ അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയതാണത്. 
39  ശ്രൻ ൊിം  ില ഘട്ടങ്ങൾ െിശ്ചയിച്ചിരിക്കുെു. അങ്ങനെ അത് പഴയ 
ഈന്തപ്പഴക്കുലയുനട രളഞ്ഞ തണ്ടു്പാനല ആയിത്തീരുെു. 
40 സ്ൂരയൻ  ശ്രനെ ശ്പാപിക്കാനൊക്കുകയിലല്. രാര് പകലിനെ 
മറികടക്കുെതുമല്ല. ഓ്രാെുിം ഓ്രാ (െിശ്ചിത) ശ്ഭമണപഥത്തിൽ 
െീന്തിനകാണ്ടിരിക്കുെു. 
 
ഈ രാകയത്തിൽ സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം  ലെനത്ത രിരരിക്കാൻ 
"yasbahoona" എെ അറൈ് രാക്കാണ് ഉപ്യാരിക്കുെത.് അതിനെ അർത്ഥിം 
"ഒഴുക്ക"്, "കടെു ്പാക്ക"്, "െീന്തൽ" എനൊനക്കയാണ്. ഈ രാക്ക ്
ആനരങ്കിലുിം സ്വന്തമായി ന യ്യുെ ഒരു ശ്പരർത്തിനയയാണ് സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത.് 
അതായത ്്രനറ ആരുനടയുിം സ്ഹായമില്ലാനത െിരന്തരമായി ന യ്യുെ ഒരു 
ശ്പരർത്തി. അതുനകാണ്്ട മുകളിൽ പറയുെ രാകയിം  ില്പ്പാൾ ഉ്േരിക്കുെത ്
സ്ൂരയനെ സ്വതശ്ന്തമായ ശ്പപഞ്ചത്തിൽ കൂനടയുള്ള  ലെനത്ത ആരാിം. 
അനല്ലങ്കിൽ അതു്പാനല സ്വതശ്ന്തമായി  ലിക്കുെ മ്റ്റനതങ്കിലുിം ഒരു 
ആകാര രസ്്തു.  ില രാസ്്ശ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപ്യാരിച്ച് സ്ൂരയനെ 
ശ്പപഞ്ചത്തിലൂനടയുള്ള ഈ  ലെനത്ത െമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുിം എങ്കിലുിം 
െമ്മുനട െഗ്ന്െശ്തങ്ങൾനകാണ്്ട െമുക്ക് ഈ  ലെിം കാണാൻ കഴിയില്ല. 
സ്ൂരയൻ 26 ദിരസ്ിം നകാണ്്ട സ്വയിം കറങ്ങുെതു്പാനല ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിൽ 
കൂനടയുിം സ്ഞ്ചരിക്കുെുണ്ട ്എൊണ് ഈ രാകയിം (ഖുർആൻ 36:38-40) 
രയക്തമാക്കുെത.്  
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അതു്പാനലതനെ ഈ രാകയിം പറയുെുണ്ട ്സ്ൂരയെ് ഒരിക്കലുിം  ശ്രനെ 
മറികടക്കാൻ സ്ാധിക്കുകയില്ല എെ.് അതിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിയുെത ്സ്ൂരയെുിം  ശ്രെുിം ഒരു രസ്്തുരിനെ  ുറ്റുിം അല്ല കറങ്ങുെത് 
എൊണ.് അതു്പാനലതനെ ഈ രാശ്തിയുിം പകലുിം ഉണ്ടാക്കുെ ഭൂമിയുനട 
ഈ  ലെത്തിെ് സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം  ലെമായി ൈന്ധമില്ല എെുിം ഈ 
രാകയിം നതളിയിക്കുെു. പതിൊറാിം െൂറ്റാണ്്ട രനര എല്ലാരരുിം കരുതിയിരുെത് 
ഭൂമിയാണ് ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനെ ്കശ്രത്തിൽ ഉള്ളനതൊണ്. ഇതിനെയാണ ്
geocentric model എെ ്രിളിക്കുെത്. ശ്രീക്ക് രാക്കായ geo ൽ (earth) െിെുിം 
centron ൽ (center) െിെുമാണ് ഈ രാക്ക ്ഉണ്ടായിരിക്കുെത.് ഈ 
രിരവാസ്നത്ത ആദയമായി ് ാദയിം ന യ്തത് 1543 ൽ Nicholas Copernicus തനെ 
പുസ്്തകമായ De Revolutionibus Orbium Coelestium (Of the Revolutions of 

Heavenly Spheres) ൽ ആണ്. അതിൽ അ്േഹിം പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുിം മറ്റു 
ശ്രഹങ്ങളുിം സ്ൂരയെ ് ുറ്റുിം കറങ്ങുെു എൊണ്. പിെീട് 1610 ൽ രലീലി്യാ 
രലീലി നടലസ്്്കാപ ്ഉപ്യാരിച്ചു െടത്തിയ പരീേണങ്ങളിലൂനട ഭൂമി സ്ൂരയെ് 
 ുറ്റുിം കറങ്ങുകയാണ് എെ് രാസ്്ശ്തീയമായി നതളിയിച്ചു. പണ്്ട Nicholas 

Copernicus ഇത് പറഞ്ഞ്പ്പാൾ അെനത്ത പല പണ്ഡിതരുിം അത് 
അിംരീകരിച്ചിരുെില്ല. പിെീട ്Johannes Kepler എെ രാസ്്ശ്തജ്ഞൻ െടത്തിയ 
പരീേണങ്ങൾ രഴി അത് രീണ്ടുിം രരിയാനണെ് നതളിഞ്ഞു. എൊൽ 
ഇനതല്ലാിം 1400 രർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ ്ഖുർആെിൽ പറഞ്ഞിരുെ കാരയങ്ങളാണ്.  
 
ഭൂമിയാണ് ശ്പപഞ്ചത്തിനെ ്കശ്രിം എെ ്പറയുെ geocentric model 
കണ്ടുപിടിച്ചത ്ശ്രീക്ക് രാെെിരീേകൻ ആയിരുെു Ptolemy ആണ.് 
രർഷങ്ങ്ളാളിം എല്ലാരരുിം അത് അിംരീകരിക്കുകയുിം ന യ്തിരുെു. 
അതുനകാണ്്ട ഖുർആൻ നരളിനപ്പടുത്തിയ സ്മയിം ഇനതല്ലാിം ഖുർആെിൽ 
ഉണ്ടായിരുനെങ്കിലുിം ആരുിം ഇനതാെുിം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുെത്. ഇതു്പാനല 
ഇെനത്ത രാസ്്ശ്തരുമായി ഒത്തു ്പാകുെ ധാരാളിം കാരയങ്ങൾ 
ഖുർആെിലുണ്ട്.  
 
Qur'an 9:1-4: 

By the Sun and its morning brightness, and the moon when it follows it, and the day 

when it displays it, and the night when it conceals it. 

 
ഖുർആൻ 9:1-4: 
1 സ്ൂരയെുിം അതിനെ ശ്പഭയുിം തനെയാണ് സ്തയിം. 
2  ശ്രൻ തനെയാണ് സ്തയിം; അത് അതിനെ തുടർെ് രരു്മ്പാൾ. 
3 പകലിനെ തനെയാണ് സ്തയിം; അത് അതിനെ (സ്ൂരയനെ) 
ശ്പതയേനപ്പടുത്തു്മ്പൾ 
4 രാശ്തിനയ തനെയാണ് സ്തയിം; അത് അതിനെ മൂടു്മ്പാൾ. 
 
മുകളിനല രാകയത്തിൽ പറയുെതു്പാനല സ്ൂരയനെ നതളിച്ചിം െമ്മൾ 
അെുഭരിക്കുെത്, ഭൂമിയുനട കറക്കിം കാരണമാണ.് അല്ലാനത സ്ൂരയൻ 
കറങ്ങുെത ്നകാണ്ടല്ല രാശ്തിയുിം രാരിനലയുിം ഉണ്ടാരുെത.് ഖുർആെുിം 
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ഇതുതനെയാണ ്പറയുെത.് ഖുർആൻ തീർച്ചയായുിം എല്ലാത്തിനെയുിം 
സ്ൃഷ്ടാരായ അല്ലാഹുരിൽ െിെുള്ളതാണ് എെതിനെ നതളിരാണിത്. 
രാസ്്ശ്തിം രളരുെതെുസ്രിച്ച് ഖുർആെിനല ഇതു്പാലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളുിം 
നരളിച്ചത്തിൽ രരുിം. ഇത് ഖുർആെിനല മനറ്റാരു രാകയത്തിൽ െിെ് 
കാണാരുെതാണ്: 
 
Qur'an 12:111: 

There is instruction in their stories for people of intelligence. This is not a narration 

which has been invented but confirmation of all that came before, a clarification of 

everything, and a guidance and a mercy for people who believe.  

 
ഖുർആൻ 12:111: 
തീർച്ചയായുിം അരരുനട  രിശ്തത്തിൻ ൈുദ്ധിമാെമ്ാരക്്ക് പാഠമുണ്ട.് അത് 
നകട്ടിയുണ്ടാക്കാരുെ ഒരു രര്ത്തമാെമല്ല. ശ്പതയുത; അതിനെ മുമ്പുള്ളതിനെ 
(്രദങ്ങനള) രരിനരക്കുെതുിം, എല്ലാകാരയനത്തയുിം സ്ിംൈന്ധിച്ചുള്ള ഒരു 
രിരദീകരണരുിം രിരവസ്ിക്കുെ ജെങ്ങള്ക്ക് മാരര്ദര്രെരുിം 
കാരുണയരുമാകുെു അത്. 

 
ഇെി ഇതിനെല്ലാമുള്ള എനെ ഉത്തരിം 
  
ഉരുണ്ട ഭൂമി  
 
ആദയിം െമുക്ക് ഖുർആെിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാനണെ ്പറയുെുനണ്ടാ എെ ്
്ൊക്കാിം. അതിെ് ആദയിം െമുക്ക് മിസ്റ്റർ ഹരൂൺ പറഞ്ഞ രാകയിം തനെ 
്ൊക്കാിം. 
 
Qur'an 36:38-40: 

And the sun runs to its resting place. That is the decree of the Almighty, the All-

Knowing. And We have decreed set phases for the moon, until it ends up looking like 

an old palm spathe. It is not for the Sun to overtake the moon nor for the night to 

outstrip the day; each one is swimming in a sphere. 

 
ഖുർആൻ 36:38-40: 
38 സ്ൂരയൻ അതിൻ സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു സ്ഥാെ്ത്തക്ക് സ്ഞ്ചരിക്കുെു. 
ശ്പതാപിയുിം സ്രവ്്വജ്ഞെുമായ അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയതാണത്. 
39  ശ്രൻ ൊിം  ില ഘട്ടങ്ങൾ െിശ്ചയിച്ചിരിക്കുെു. അങ്ങനെ അത് പഴയ 
ഈന്തപ്പഴക്കുലയുനട രളഞ്ഞ തണ്ടു്പാനല ആയിത്തീരുെു. 
40 സ്ൂരയൻ  ശ്രനെ ശ്പാപിക്കാനൊക്കുകയില്ല. രാര ്പകലിനെ 
മറികടക്കുെതുമല്ല. ഓ്രാെുിം ഓ്രാ (െിശ്ചിത) ശ്ഭമണപഥത്തിൽ 
െീന്തിനകാണ്ടിരിക്കുെു. 
 
മുകളിലനത്ത രാകയത്തിൽ നകാടുത്തിരിക്കുെത് രയക്തമായ നതറ്റാണ്. ഇരിനട 
എന്താണ് ഉ്േരിക്കുെത ്എെ ്രയക്തമാക്കാൻ, ഈ രാകയിം ഇെിയുിം 
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രായി്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  
 

Qur'an 39:5:  

 
It's He who created the heavens and the earth by truth. He wraps the night up on the 

day, and wraps the day up on the night...  

 

ഖുർആൻ 39:5:  
ആകാരങ്ങളുിം ഭൂമിയുിം അരൻ യാഥാരത്്ഥയപൂരവ്്വിം സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുെു. 
രാശ്തിനയ നക്കാണ്്ട അരൻ പകലിെ്്മൽ  ുറ്റിനപ്പാതിയുെു. 
പകലിനെനക്കാണ്്ട അരൻ രാശ്തി്മലുിം  ുറ്റിനപ്പാതിയുെു. സ്ൂരയനെയുിം 
 ശ്രനെയുിം അരൻ െിയശ്ന്തണരി്ധയമാക്കുകയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. എല്ലാിം 
െിശ്ചിതമായ പരിധിരനര സ്ഞ്ചരിക്കുെു. അറിയുക: അരെനശ്ത ശ്പതാപിയുിം 
ഏനറ നപാറുക്കുെരെുിം. 
 
മുസ്ീമുകൾ പറയുെത ്ഈ രാകയിം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാനണെ് കാണിക്കുെു 
എൊണ.് എൊൽ ഇരിനട ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത ്" ുറ്റിനപാതിയുെു" എെ 
രാക്കാണ.് ഈ രാക്ക ്തനെയാണ് മുസ്ിമുകൾ ഈ രാകയത്തിനെ എല്ലാ 
രിരർത്തെങ്ങളിലുിം ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത.് ഭൗതികിം അല്ലാത്ത ഒരു 
രസ്്തുരിനെ (രാശ്തിനയയുിം പകലിനെയുിം) എങ്ങനെ നപാതിയാൻ കഴിയുക? 
നപാതിയുക എെ രാകയിം ഉപ്യാരിക്കണനമങ്കിൽ അത് രൂപമുള്ള ഒരു 
ഭൗതിക രസ്്തു ആയിരിക്കണിം. അതു്പാനല തനെ നപാതിയാൻ 
ഉപ്യാരിക്കുെ സ്ാധെിം നപാതിയുെ രസ്്തുരിനെകാൾ രലുതുിം 
ആയിരിക്കണിം. ഉദാഹരണത്തിെ ്ഒരു 7 X 7 നപട്ടി നപാതിയണിം എങ്കിൽ 
കുറഞ്ഞത ്8 X 8 രലിപ്പമുള്ള ഒരു കരർ എങ്കിലുിം ്രണിം.  
 
ഇെി ഈ രാശ്തിയുിം പകലുിം ഭൗതികരസ്്തുക്കൾ ആനണെ് തനെയിരിക്കനട്ട. 
അരർക്ക് ഒ്ര െീളിം അല്ല. അതുനകാണ്ടുതനെ അരനര പരസ്്പരിം 
നപാതിയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹു കരുതിയിരുെത് രാശ്തിയുിം പകലുിം ഭൗതികമായ 
എ്ന്താ രസ്്തുക്കൾ ആനണൊണ്. ഇെി ഇത് കുറച്ചുകൂടി രയക്തമായി 
പറഞ്ഞു തരാിം. 
 
രാശ്തിയുിം പകലുിം ഭൗതികമായി സ്ൃഷട്ിക്കനപ്പട്ടരയാണ ് 
 
In Sahih Al-Bukhari, Book 59, Hadith 688: 

The Prophet of Allah said, The time has gotten its existent pattern shape which it 

has, since Allah created the heavens and the earth... 

 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "സ്മയത്തിെ,് ഇെനത്ത രൂപരുിം 
ആകൃതിയുിം ഉണ്ടായത ്അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗരുിം ഭൂമിയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചതിെ ്
്രഷമാണ്...." 
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ഇെി െിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞ ഈ രാക്കുകൾ തൃപ്തികരിം അല്ല എങ്കിൽ, 
ഖുർആൻ എന്താണ ്പറയുെത ്എെ ്്ൊക്കാിം. 
 
Qur’an 21:33:  

It's He, it is Who created the night and the day, and the sun and the moon. They 

float, each of it, in an orbit. 

 
ഖുർആൻ 21:33: 
അരെനശ്ത രാശ്തി, പകൽ, സ്ൂരയൻ,  ശ്രൻ എെിരനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചത്. ഓ്രാെുിം 
ഓ്രാ ശ്ഭമണപഥത്തിലൂനട െീന്തി (സ്ഞ്ചരിച്ചു) നക്കാണ്ടിരിക്കുെു.  
 
മുസ്ിിംകൾ ഈ രാകയനത്ത കുറിച്ച് സ്ിംസ്ാരിക്കു്മ്പാൾ അരർ  ില കാരയങ്ങൾ 
മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുിം.  
 

 രാശ്തിനയ സ്ൃഷട്ി്ക്കണ്ട ആരരയമു്ണ്ടാ? ആരാണ് രാശ്തിനയ 
സ്ൃഷ്ടിച്ചത?് മുകളിനല രാകയിം അെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ, 
അതിൽ അല്ലാഹു പകലിെ് മുൻപ ്സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്രാശ്തിനയ ആണ്. രാശ്തി 
എൊൽ ഇരുട്ടാണ്. ഇരുട്ട് എെ ്പറഞ്ഞാൽ നരളിച്ചമില്ലാത്ത 
അരസ്ഥയാണ്. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു രാശ്തിനയ ആണ് പകലി്െക്കാൾ 
മുമ്പ ്സ്ൃഷ്ടിച്ചനതങ്കിൽ അതിനെ അർത്ഥിം പകലിനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുെതിെ് 
മുൻ്പ ശ്പകാരനത്ത സ്ൃഷ്ടി്ക്കണ്ടത്ല്ല? ഇത് ഈ രാകയരുമായി 
ദരരുധയമുനണ്ടെ് മാശ്തമല്ല ഇത് രാസ്്ശ്തീയമായുിം നതറ്റാണ.്  

 എൊൽ ദൈൈിളിൽ ഇത് രരിയായി പറയുെുണ്്ട. ദദരിം ഇരുട്ടിനെ 
സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണിം അത് സ്ൃഷ്ടി്ക്കണ്ട ആരരയമില്ല. 
നരളിച്ചമില്ലാത്ത അരസ്ഥ മാശ്തമാണ ്ഇരുട്ട്. 
 

Genesis 1:1-5: 
1 In the beginning God created the heaven and the earth.  
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the 

deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 
3 And God said, Let there be light: and there was light. 
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the 

darkness.  
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening 

and the morning were the first day. 

 

ഉല്പത്തി 1:1-5: 
1 ആദിയിൽ ദദരിം ആകാരരുിം ഭൂമിയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
2 ഭൂമി രൂപരഹിതരുിം രൂെയരുമായിരുെു. ആഴത്തിെുമുകളിൽ അെ്ധകാരിം 
രയാപിച്ചിരുെു. ദദരത്തിനെ ദ തെയിം നരള്ളത്തിെുമീനത 
 ലിച്ചുനകാണ്ടിരുെു. 
3 ദദരിം അരുളിനച്ചയ്തു: നരളിച്ചിം ഉണ്ടാകനട്ട. നരളിച്ചിം ഉണ്ടായി. 
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4 നരളിച്ചിം െല്ലനതെു ദദരിം കണ്ടു. അരിടുെു നരളിച്ചനത്ത ഇരുളില്െിെു 
്രര്തിരിച്ചു. 
5 നരളിച്ചത്തിെു പകനലെുിം ഇരുളിെു രാശ്തിനയെുിം ്പരിട്ടു. സ്െധ്യയായി, 
ശ്പഭാതമായി - ഒൊിംദിരസ്ിം. 
 

 ഖുർആൻ 21:33 ്ൊക്കിയാൽ "അരർ ഒഴുകി" എനൊരു രാക്ക ്
പറയുെത ്െമുക്ക് കാണാിം. അരിനട "അരർ ഒഴുകി" എെ് 
ഉ്േരിക്കുെത ്ൊല് കാരയങ്ങനള അണ് - രാശ്തി + രാരിനല + സ്ൂരയൻ + 
 ശ്രൻ. 

 അതായത ്അല്ലാഹു ഇരിനട പറയുെത് സ്ൂരയെുിം  ശ്രെുിം ഒഴുകുെതു 
്പാനല രാശ്തിയുിം പകലുിം ഒഴുകി െടക്കുെു എൊണ്. രാശ്തിയുിം പകലുിം 
സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം ്പാനല ഭൗതികമായ രസ്്തുക്കൾ 
ആയിരിക്കുനമൊണ് മുഹമ്മദിനെ അല്ലാഹു കരുതിയത്. ഇത് രാശ്തിയുിം 
പകലുിം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാരുെത് എെ ്അല്ലാഹുരിെ് 
അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നകാണ്്ട പറ്റിയ നതറ്റാണ.് 
 

Qur'an 16:12: (Mohsin Khan’s translation) 

And He has subjected to you the night and the day, and the sun and the moon; and 

the stars are subjected by His Command. Surely, in this are proofs for people who 

understand. 

 
ഖുർആൻ 16:12: 
രാരിനെയുിം പകലിനെയുിം സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം അരൻ െിങ്ങളക്്ക ്
രി്ധയമാക്കിത്തെിരിക്കുെു. െേശ്തങ്ങളുിം അരനെ കലപ്െയാൽ 
രി്ധയമാക്കനപ്പട്ടത് തനെ.  ിന്തിക്കുെ ആളുകളക്്ക് തീര്ച്ചയായുിം അതിൽ 
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്്ട. 
 
ഭൗതികിം അല്ലാത്ത ഒരു രസ്്തുരിനെ (രാശ്തിനയയുിം പകലിനെയുിം) 
എങ്ങനെയാണ് രി്ധയമാക്കാൻ (Subjected) കഴിയുെത.് മുസ്ീമുകളുനട 
രാദങ്ങനള നപാളിക്കാൻ ഇശ്തയുിം സ്ിമ്പിളാണ്.  
 
സ്ൂരയെുിം  ശ്രെുിം രാശ്തിക്കുിം പകലിെുിം പരസ്്പരിം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. 
 
Qur’an 36:40: 

It's not allowed for the sun to catch up with the moon, nor may the night come before 

the day, and each of them is in an orbit, swimming. 

 
ഖുർആൻ 36:40: 
സ്ൂരയൻ  ശ്രനെ ശ്പാപിക്കാനൊക്കുകയില്ല. രാര് പകലിനെ മറികടക്കുെതുമല്ല. 
ഓ്രാെുിം ഓ്രാ (െിശ്ചിത) ശ്ഭമണപഥത്തിൽ െീന്തിനകാണ്ടിരിക്കുെു. 
 

1. ഇരിനട പറയുെത് രാശ്തിക്ക ്ഒരിക്കലുിം ശ്പഭാതത്തിെ് മുൻ്പ രരാൻ 
കഴിയില്ല എൊണ്. എൊൽ രാശ്തിയാണ് (ഇരുട്ട്) യഥാർത്ഥത്തിൽ 
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ഉള്ളത്. രാരിനലയാണ് എ്പ്പാഴുിം ഇരുട്ടിനെ മാറ്റിനക്കാണ്്ട ശ്പകാരിം 
രിതറി രരുെത്. 

2. ഇതാണ് രരി എങ്കിൽ പിടിക്കുക എെ രാക്കിെ് ഭൗതികമായ അർത്ഥിം 
എനന്തങ്കിലുമു്ണ്ടാ? െമുക്ക് ഇതിനെ രണ്്ട രീതിയിൽ കാണാിം.  

 
A. സ്ൂരയെുിം,  ശ്രെുിം, രാശ്തിക്കുിം, പകലിെുിം, അ്െയാെയിം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

(Can't catch physically) 
 

രാശ്തിയുിം പകലുിം ഭൗതികമായ രസ്്തുക്കൾ അല്ലാത്തതുനകാണ്്ട അരർക്ക് 
അ്െയാെയിം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ രാക്കിനെ നതാട്ടുമുമ്്പ 
പറഞ്ഞ ഖുർആൻ രാകയിം നതറ്റാനണെ് ഇത് നതളിയിക്കുെു. അത് മാശ്തമല്ല 
അല്ലാഹു ഇരിനട ശ്രഹണത്തിനെ (സ്ൂരയശ്രഹണരുിം  ശ്രശ്രഹണരുിം) കാരയിം 
മറെു ്പായി. ശ്രഹണങ്ങൾ െടക്കു്മ്പാൾ രാശ്തിയുിം പകലുിം ഒരുമിക്കാറുണ്ട.് 
അതു മാശ്തമല്ല ഈ ശ്രഹണസ്മയത്ത് ഈ ൊല് ്പരുിം ഒരുമിക്കാറുണ്ട.് 
  
B. ഇെി "അരർ ഒഴുകി" എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം ഭൗതികമായി പിന്തുടർെ് 
പിടിക്കുക എെനല്ലങ്കിൽ, സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം കാരയിം രരു്മ്പാൾ 
അരിനട രീണ്ടുിം നതറ്റ ്രരുിം, കാരണിം അര രണ്ടുിം ഭൗതികമായ 
രസ്്തുക്കളാണ.്  

 
1. അതുനകാണ്്ട രണ്്ട രീതിയിൽ ്ൊക്കുകയാനണങ്കിലുിം, ഇതിൽ രലിയ 
നതറ്റുകൾ ഉണ്്ട. അല്ലാഹുരിെ് ശ്രഹണങ്ങനള കുറിച്ച് 
അറിയാമായിരു്ൊ? മുഹമ്മദിനെ അല്ലാഹു പറയുെത ്രാശ്തിക്കുിം 
പകലിെുിം ഒരിക്കലുിം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എൊണ.് അതായത ്
രാശ്തിയുിം പകലുിം ഒരിക്കലുിം ഒരുമിച്ച ്ഉണ്ടാരില്ല എെ്. എൊൽ സ്ൂരയ 
ശ്രഹണത്തിനെ്യാ  ശ്രശ്രഹണത്തിനെനയാ സ്മയിം രരു്മ്പാൾ ഈ 
പറഞ്ഞ കാരയിം നതറ്റാരുിം.  

2. ശ്രഹണിം (eclipse) സ്ിംഭരിക്കുെ സ്മയത്ത ്രാശ്തിയുിം പകലുിം ഒരുമിച്ച ്
ഉണ്ടാരുകയാണ ്ന യ്യുെത.്  

3. മുഹമ്മദിെ് ശ്രഹണങ്ങൾ എന്താനണെ് അറിയില്ലായിരുെു. 
അതുനകാണ്ടാണ ്ഒരു ശ്രഹണിം സ്ിംഭരിച്ച സ്മയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച ്
ആ്രാ ് ാദിച്ച്പ്പാൾ അത് െയായരിധി ദിരസ്ിം അടുത്തതിനെ സ്ൂ െ 
ആനണെ ്മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു തടിതപ്പാൻ ്ൊക്കി (ഖുർആൻ 54:1).  
 

In the Book of Fateh Al-Bari, p. 105-106: 

 

 
“Prophet Muhammad mentions the word eclipse 4000 times or more.” 
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"ശ്പരാ കൻ, ശ്രഹണിം എെ രാക്ക് 4000 ഓ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്പാരരയ്മാ 
ഉപ്യാരിച്ചിട്ടുണ്്ട." 
 
ഖുർആെിൽ ശ്രഹണനത്ത കുറിച്ച് 2690 ശ്പാരരയിം പറയണനമങ്കിൽ അതിനെ 
അർത്ഥിം മുഹമ്മദിെ് ശ്രഹണങ്ങനള അശ്തയ്ക്ക് ്പടിയായിരുെു എെ്ല്ല. ആ 
സ്മയിം അരൻ അടിമകനള ്പാലുിം സ്വതശ്ന്തൊക്കിയിരുെു. 
അങ്ങനെനയങ്കിലുിം അല്ലാഹുരിനെ ്ദഷയിം കുറയനട്ട എെ ഭയിംനകാണ്്ട. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 18, Hadith 163 

 

ഈ ഹദീസ്ിൽ പറയുെത ്അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ സ്ൂരയശ്രഹണ സ്മയത്ത്, 
തനെ അെുയായിക്ളാട ്അരരുനട അടിമകനള സ്വതശ്ന്തമാക്കാൻ 
കൽപ്പിക്കുമായിരുെു. 
 
അതുകൂടാനത ശ്രഹണിം െടക്കുെ സ്മയത്ത ്മുഹമ്മദ് ശ്പ്തയക ശ്പാർത്ഥെകൾ 
െടത്താറുണ്ടായിരുെു. കാരണിം ദദരിം എ്ന്താ മുെറിയിപ്പ് നകാടുക്കാൻ 
്രണ്ടിയാണ് ഈ ശ്രഹണിം ഉണ്ടാക്കുെത ്എെ ്മുഹമ്മദ് ഭയെിരുെു.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 18, Hadith 158: 

Allah's messenger said: “The sun and the moon are two miracles among the 

miracles of Allah, and they do not eclipse on account of the death of someone but 

Allah frightens His followers with them.” 

 

അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുരിനെ പല അത്ഭുതങ്ങളിൽ 
രനണ്ടണ്ണമാണ് സ്ൂരയെുിം,  ശ്രെുിം. ആനരങ്കിലുിം മരിച്ചത് നകാണ്്ട അരിനട 
ശ്രഹണിം ഉണ്ടാകില്ല. എൊൽ അള്ളാഹു തനെ അെുയായികനള ഈ ശ്രഹണിം 
കാണിച്ചാണ ്്പടിപ്പിക്കുെത.് 
 
Sahih Muslim, Book 4, Hadith 1985: 

Ibn 'Abbas reported that the messenger of Allah practiced eclipse prayer. He recited 

the Qur'an and stood up, and then bowed. Then he again recited Qur’an on the other 

hand, he bowed. Afterwards the prophet did again recite and again bowed and again 

recited and again bowed, and then after that he was exhausted, and the second 

bowing, and it was as you see. 

 

ഇൈിൻ അോസ് ്്രഖനപ്പടുത്തിയത്, മുഹമ്മദ ്ശ്രഹണസ്മയത്ത് ശ്പ്തയക 
ശ്പാർത്ഥെകൾ െടത്തുമായിരുെു. ആ സ്മയിം മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ 
രായിക്കുകയുിം, എഴു്െറ്റ് െിൽക്കുകയുിം, കുമ്പിടുകയുിം, ന യ്യുമായിരുെു. 
ഈ ശ്പരർത്തി, മുഹമ്മദ് തളരുെത ്രനര രീണ്ടുിം രീണ്ടുിം ന യ്യുമായിരുെു. 
  
ശ്രഹണിം രെ്പ്പാൾ മുഹമ്മദിനെ ഈ രാസ്്ശ്തീയ അറിര് എല്ലാിം എരിനട 
്പായി? മുഹമ്മദിെ,് ഈ ശ്രഹണിം എന്താനണെ ്രലിയ ഐഡിയ ഒെുമില്ല 
എെത ്ഇതിൽെിെുതനെ രയക്തമ്ല്ല?  
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ഞാൻ ആ്ലാ ിക്കുെത ്എന്തുനകാണ്ടാണ ്ശ്രഹണസ്മയത്ത് മുഹമ്മദ് പണ്്ട 
ന യ്തതു്പാനല മുസ്ീമുകൾ ഇെ ്ന യ്യുെില്ല എൊണ്. മുസ്ീമുകൾ അത് 
ഇെ് ആ രിക്കുെത് എെിനക്കാെു കാണണിം എെുണ്ട.് കാരണിം ശ്രഹണിം 
ഉണ്ടാകുെത ്എന്തുനകാണ്ടാനണെ് മുസ്ീമുകൾക്ക് ഇെറിയാിം. മുഹമ്മദ ്
അല്ലാഹുരിനെ ്കാപിം ആനണെ ്കരുതി ്പടിച്ചു ശ്പാർഥിച്ചത ്്പാനല ഇെ ്
ശ്രഹണിം രരു്മ്പാൾ ശ്പാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നപാട്ടത്തരിം ആനണെ ്ഇെനത്ത 
മുസ്ീമുകൾക്ക ്അറിയാിം. 
 
//ശ്രഹണത്തിനെ കാരണിം രാസ്്ശ്ത്ലാകിം ഇെ ്
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുനെങ്കിൽ, ഇെുിം ഈ ശ്രഹണിം മുസ്ീങ്ങളുനട ഒരു 
ഉത്സ്രമായി മാറുിം ആയിരുെിരിക്കണിം  
 
മുസ്ിിം അരകാരരാദിം 
 
സ്മയത്തിനെ ആ്പേികത (The relativity of time) 
 
//താനഴ പറയുെത് മുസ്ീമുകളുനട അരകാരരാദമാണ് 9:  

 
സ്മയിം ആ്പേികമാനണെ ്ഇെ ്രാസ്്ശ്ത്ലാകിം നതളിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് 
ഇരുപതാിം െൂറ്റാണ്ടിനല ശ്പരസ്്ത രാസ്്ശ്തജ്ഞൊയിരുെ ആൽൈർട്ട് 
ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ ്ഈ "Theory of Relativity" കണ്ടുപിടിച്ചത.് അെ് രനര സ്മയിം 
ആ്പേികമാനണനൊ സ്ാഹ രയമെുസ്രിച്ച് മാറുെ ഒെ ്ആനണനൊ 
ആർക്കുിം അറിയില്ലായിരുെു. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് സ്മയത്തിെ ്ഒരു 
രസ്്തുരിനെ പിണ്ഡരുിം (Mass) ്രരരുിം (Velocity) ആയി ൈന്ധമുണ്ട ്
എൊണ.്  
 
ഖുർആൻ പ്ണ്ട സ്മയിം ആ്പേികമാനണെ ്പറയുെുണ്ട.് അതുമായി 
ൈന്ധമുള്ള ഒരു രാകയിം കാണിക്കാിം. 
 
Qur'an 22:47: 

…A day with your Lord is equivalent to a thousand years in the way you count. 

 
ഖുർആൻ 22:47: 
....തീര്ച്ചയായുിം െിനെ രേിതാരിനെ അടുക്കൽ ഒരു ദിരസ്നമൊൽ െിങ്ങൾ 
എണ്ണിരരുെ തരത്തിലുള്ള ആയിരിം നകാല്ലിം ്പാനലയാകുെു. 
 
Qur'an 32:5: 

He directs the whole affair from heaven to earth. Then it will again ascend to Him on 

a Day whose length is a thousand years by the way you measure.  

 
ഖുർആൻ 32:5: 
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അരൻ ആകാരത്ത് െിെ് ഭൂമിയി്ലക്ക് കാരയങ്ങൾ െിയശ്ന്തിച്ചയക്കുെു. 
പിെീട് ഒരു ദിരസ്ിം കാരയിം അരങ്ക്ലക്ക് ഉയര്െ് ്പാകുെു. െിങ്ങൾ 
കണക്കാക്കുെ തരത്തിലുള്ള ആയിരിം രര്ഷമാകുെു ആ ദിരസ്ത്തിനെ 
അളര്. 
 
Qur'an 70:4: 

The angels and the Spirit ascend to Him in a day whose length is fifty thousand 

years. 

 
ഖുർആൻ 70:4: 
അമ്പതിൊയിരിം നകാല്ലത്തിനെ അളരുള്ളതായ ഒരു ദിരസ്ത്തിൽ 
മലക്കുകളുിം ആത്മാരുിം അരങ്ക്ലക്ക് കയറി്പ്പാകുെു. 
 
AD 610 ൽ തനെ ഖുർആെിൽ ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം ഉണ്ടായിരുെു എെ് 
പറയുെത ്ഖുർആൻ ദദരത്തിൽ െിെുള്ളതാനണെതിനെ മനറ്റാരു 
നതളിരാണ്.  

 
ഇതിെുള്ള എനെ മറുപടി  
 
ഇെി ഈ രാകയങ്ങൾ ഉ്േരിക്കുെത് സ്മയത്തിനെ ആ്പേികതനയ കുറച്ച ്
ആനണങ്കിൽ, ഈ ഖുർആൻ തനെ ഉണ്ടാരുെതിെു മു്മ്പ ദൈൈിളിൽ 
ആണ് ഈ രാകയിം ആദയിം പറഞ്ഞിരിക്കുെത.് മറ്റു പല പഴയ പുസ്്തകങ്ങളിലുിം 
ഇ്ത കാരയിം ഉള്ളതിൊൽ മുസ്ീമുകൾക്ക് ഈ കാരയിം പറഞ്ഞ്, അതിനെ 
നശ്കഡിറ്റ ്അടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മുഹമ്മദ ്ദൈൈിളിൽ െിെ് 
്കാപ്പിയടിച്ചതിനെ കൂനട രെതാണ്.  
 
മുസ്ീമുകൾ പറയുെത ്ഖുർആൻ സ്മയത്തിനെ ആ്പേികതനയ കുറിച്ച് 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെു എൊണ.് ഇെി ഇത് രരിയാ്ണാ എെ് െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 
Qur'an 22:47: 

                             
A day for your Lord is equivalent to a thousand years in the way you count. 

 
ഖുർആൻ 22:47: 
തീർച്ചയായുിം െിനെ രേിതാരിനെ അടുക്കൽ ഒരു ദിരസ്നമൊൽ െിങ്ങൾ 
എണ്ണിരരുെ തരത്തിലുള്ള ആയിരിം നകാല്ലിം ്പാനലയാകുെു. 
 
ഇതിെു ്രഷിം മുസ്ീമുകൾ അരർ പറഞ്ഞത ്രരിയാനണെ ്നതളിയിക്കാൻ 
പല രാസ്്ശ്തീയ നതളിരുകളുിം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്്ട. ഞാൻ ഇതിനെ 
രാസ്്ശ്തീയമായ രരത്തി്ലക്ക് കൂടുതൽ ്പാകുെില്ല. മറിച്ച ്മുസ്ീമുകൾ, 
അരർ പറയുെ രാകയങ്ങൾ രാസ്ശ്്തീയമാനണെ് പറഞ്ഞു നതളിയിക്കാൻ 
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ഉപ്യാരിക്കുെ കാരയങ്ങനള നപാളിച്ചു കയ്യിൽ തരാിം. കൂടുതൽ 
രാസ്്ശ്തീയമാക്കാൻ ്രണ്ടി മുസ്ീമുകൾ ഈ രാകയങ്ങനള metaphorical 
ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു്മ്പാൾ അരിനട അരർ തനെ അരരുനട കുഴി 
കുഴിക്കുകയാണ.് അത് എങ്ങനെ എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 
മുഹമ്മദ,് ഇതിെു്രണ്ടി ദൈൈിളിൽെിെ് ്കാപ്പിയടിച്ച് രാകയങ്ങൾ ആദയിം 
കാണിച്ചുതരാിം. 
  
2 Peter 3:8:  

But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a 

thousand years, and a thousand years as one day. 

 

2 പ്ശ്താസ് ്3:8: 
ശ്പിയനപ്പട്ടര്ര, കരത്്താരിനെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിരസ്ിം ആയിരിം 
രർഷകൾ്പാനലയുിം ആയിരിം രർഷകൾ ഒരു ദിരസ്ിം ്പാനലയുമാണ് എെ 
കാരയിം െിങ്ങൾ രിസ്മ്രിക്കരുത്. 
 
Psalm 90:4:  

For a thousand years in thy sight [are but] as yesterday when it is past, and [as] a 

watch in the night. 

 
സ്ങ്കീരത്്തെങ്ങള ്90:4: 
ആയിരിം രത്സ്രിം അങ്ങയുനട ദൃഷ്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞു്പായ ഇെനല്പാനലയുിം 
രാശ്തിയിനല ഒരുയാമിം്പാനലയുിം മാശ്തമാണ.് 
 
ദൈൈിൾ ഇരിനട പറയുെതിനെ അർത്ഥിം സ്മയിം ദദരത്തിെ് ഒെുിം അല്ല 
എൊണ.് അനല്ലങ്കിൽ സ്മയിം ദദരനത്ത ൈാധിക്കുെതല്ല എൊണ്. 
അല്ലാനത ദദരത്തിനെ ഒരു ദിരസ്ിം എെ ്പറയുെത് െമ്മുനട കറക്റ്റ ്
ആയിരിം രർഷത്തിെ് തുലയമാനണെ് അല്ല. െമ്മുനട ദദരിം സ്മയത്തിനെ 
നരളിയിലാണ്. 
 
John 1:1-3: 
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 

God.  
2 The same was in the beginning with God. 
3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was 

made. 

 

്യാഹൊെ ്1:1-3: 
1 ആദിയിൽ ര െമുണ്ടായിരുെു; ര െിം ദദര്ത്താടുകൂനടയായിരുെു; 
ര െിം ദദരമായിരുെു. 
2 അരൻ ആദിയിൽ ദദര്ത്താടുകൂനടയായിരുെു. 
3 സ്മസ്ത്രുിം അരെിലൂനട ഉണ്ടായി; ഒെുിം അരനെക്കൂടാനത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 
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ഉല്പത്തി 1:1ൽ ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെ "ആദിയിൽ" എെ രാക്ക ്തനെയാണ് 
ഇരിനടയുിം ഉപ്യാരിച്ചിരിക്കുെത്. 
 
Genesis 1:1: 

In the beginning God created the heaven and the earth. 

 
ഉല്പത്തി 1:1: 
ആദിയിൽ ദദരിം ആകാരരുിം ഭൂമിയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
 

1. ഇരിനട "ആദിയിൽ" എെ ്പറഞ്ഞ് സ്ൃഷ്ടിയിൽ സ്മയത്തിനെ ആരിംഭിം 
കുറിക്കുെു. അതിെുമുമ്പ് സ്മയിം ഇല്ലായിരുെു. രാസ്്ശ്തരുിം അത് 
അിംരീകരിക്കുെുണ്്ട. അത് ഞാൻ രയക്തമാക്കി തരാിം. സ്മയത്തിെുിം 
അതീതൊണ് എനെ ദദരിം. സ്മയത്തിെ് കീഴിൽ അല്ല അരൻ. 
സ്ൃഷ്ടിയുനട ആരിംഭത്തിൽ അരൻ സ്മയനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചു.  

2. ഇെി അല്ലാഹുരിനെ കാരയനമടുത്താൽ, അള്ളാഹുരിെ് ഒരു ദിരസ്ിം 
ആയിരിം രർഷത്തിെു സ്മാെമാണ്. അതായത് സ്മയത്തിെ് കീഴിലാണ് 
അള്ളാഹു. //Remember they use this verse literally. 

3. മുസ്ിിംകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുരിെു്രണ്ടി ദിരസ്ങ്ങൾ എണ്ണുെതിൽ 
െിെ് െമുക്ക ്മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത,് സ്മയത്തിനെ സ്ൃഷ്ടിക്കു 
മുമ്പ ്അല്ലാഹു ഉണ്ടായിരുെില്ല എൊണ.് അതായത് അല്ലാഹു 
സ്മയത്തിെ് കീഴിലാണ്. സ്മയമാണ ്അല്ലാഹുരിനെ െിയശ്ന്തിക്കുെത്. 
്ൊക്കൂ ഈ രാകയനത്ത ്െരനത്ത metaphorical context ൽ െിെ് എടുത്ത ്
മാറ്റിയത് ഞാെല്ല മുസ്ിങ്ങൾ തനെയാണ്. അതുനകാണ്്ട ഇെി അരർക്ക് 
അരരുനട അരകാരരാദിം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. 

4. ഇെി അരർ പറഞ്ഞതു്പാനല ഈ രാകയനത്ത relativity of time 
(സ്മയത്തിനെ ആ്പേികത) രച്ച് തനെ ്ൊക്കാിം. ഈ തിയറി 
പറയുെത ്ഒരു ഭൗതിക രസ്്തുരിനെയുിം അതിനെ സ്ഥാെനത്ത 
കുറിച്ചുിം ഒനക്കയാണ്. അങ്ങനെ ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ അതിനെ 
അർത്ഥിം അല്ലാഹുരിെ് ഭൗതികരരീരിം ഉനണ്ടെുിം, അല്ലാഹു െിൽക്കുെ 
സ്ഥലിം (സ്ഥാെിം, space, volume) ഉനണ്ടെുിം, അരിനട സ്മയിം രളനര 
പതുനക്കയാണ ് ലിക്കുെനതെുിം ഒനക്കയാണ് (1 Allah day = 1000 

human year). 

5. അള്ളാഹു ഭൗതിക രാസ്ശ്്തത്തിനെ െിയമങ്ങൾക്ക് രി്ധയൊനണെുിം 
ഇതിെ് അർത്ഥമുണ്്ട. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടാരാ്ണാ, അ്താ 
നരറുനമാരു സ്ൃഷ്ടിയാനണാ? //സ്ൃഷ്ടി, മുഹമ്മദിനെ സ്ൃഷ്ടി. 

6. അല്ലാഹുരിെ് രണ്ടിടത്തുിം രണ്്ട സ്മയമായതുനകാണ്്ട അല്ലാഹുരിനെ 
ഭൂമിയിൽ നകാണ്ടുരൊൽ സ്മയിം രച്ചുള്ള പരീേണങ്ങൾ ഒനക്ക 
രാസ്്ശ്തജ്ഞർക്ക് െടത്താിം.  

7. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിെ് മെുഷയർക്കുള്ളതു്പാനല ദിരസ്ങ്ങൾ 
ഉള്ളതുനകാണ്്ട തീർച്ചയായുിം അല്ലാഹുരിെ് മാസ്ങ്ങളുിം, രർഷങ്ങളുിം 
കാണുിം. സ്മയത്തിനെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ തനെയാണ് ഇ്പ്പാഴുിം 
അള്ളാഹു. 

8. The Bible says in  



332 | P a g e  
 

 

Genesis 1:1 (KJV): 

In the beginning God created the heaven and the earth.  

 

ഉല്പത്തി 1:1: 
ആദിയിൽ ദദരിം ആകാരരുിം ഭൂമിയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
 

9. ഇരിനട ആദിയിൽ എെ് പറയുെത് സ്മയത്തിനെ ആരിംഭനത്ത 
കുറിച്ചാണ.് അതായത ്സ്മയത്തിനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുിം മു്മ്പ ദദരിം 
ഉണ്ടായിരുെു എൊണ്. അ്തസ്മയിം അല്ലാഹുരിനെ 
കാരയനമടുക്കുകയാനണങ്കിൽ അല്ലാഹു സ്മയത്തിെ ്കീഴിലാണ്. 
അതുനകാണ്്ട അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടാര ്ആകാൻ ഒരു രഴിയുമില്ല. ഇെി 
അല്ലാഹുരിെ് ഫിസ്ിക്സ് ്അറിയാനമങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ ്
മുസ്ീമുകൾ 7 സ്വർഗ്ഗനമെ് പറയുെത് അന്തരീേത്തിനല 7 പാളികൾ 
ആനണെ ്ഇ്പ്പാഴുിം പറഞ്ഞു നകാണ്്ട െടക്കുെത.് 

 
10. ഇെി ഈ 7 സ്വർഗ്ഗിം എെ് ഉ്േരിക്കുെത ്അന്തരീേത്തിനല 7 
പാളികനള ആനണങ്കിൽ, ഈ ഓ്രാ പാളിയുിം കടെു്പാകു്മ്പാൾ 
സ്മയത്തിെ് മാറ്റമുണ്ടാകുനമെ ്രാസ്്ശ്തിം പറയുെു്ണ്ടാ? അതിൽ 
െിെു തനെ ഈ ഏഴ ്സ്വർഗ്ഗനമെ് പറയുെത ്മുസ്ീമുകൾ 
പറയുെതു്പാനല അന്തരീേത്തിനല ഏഴ ്പാളികൾ അല്ല എെ ്
രയക്തമ്ല്ല.  

 
ഞാെീ കള്ളന്മാരുനട കള്ളത്തരിം നരളിച്ചത്തിൽ നകാണ്ടുരരാൻ 
എങ്ങനെയാണ് സ്മയിം അല്ലാഹുരിനെ ൈാധിക്കുെത് എെ ്അരരുനട 
ശ്പരാ കനെ രാക്കുകളിൽ െിെ് തനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം. 
 
മുഹമ്മദ ്പഠിപ്പിച്ചതിനല രയക്തമായ നതറ്റ:് ഭൂമിയിനല രാശ്തിക്ക ്എശ്ത 
അരസ്ാെങ്ങൾ ഉണ്ട.് 
 
Sahih Al-Bukhari, The Book of the Night Prayer, No.1081, Narrated Abu Huraira (or 

read Sahih Al-Bukhari, Book 21, Hadith 246): 

 
This hadith is verified accurate. As I show with the Arabic text above, it is correct 

according to: 

 

1. Al-Bukari 1/384, No. 1094 (Arabic) 

2. Musnad Ahamd 2/487, No. 10318 (Arabic) 

3. Sahih Muslim 1/521, No. 758 (Arabic) 
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4. Abu Dawood 2/34, No. 1315 (Arabic) 

5. Al-Tirm'zi 5/526, No. 3498 (Arabic) 

6. Ibn Majah 1/435, No. 1366 (Arabic) 

 

English translation of Sahih Al-Bukhari, Book 21, Hadith 246: 

Muhammad said, "Our Lord, the great, comes every night down to the lowest 

Heaven to us by the last third period of the night, calling, 'anyone in attendance to 

call upon Me, so that I may answer to his intercession? Is there any attendance 

anyone to ask Me, so that I may grant him what he is asking me for? Is there anyone 

struggling for My forgiveness, so that I may forgive him?'” 

 

മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു, "െമ്മുനട രലിയരൊയ ദദരിം എല്ലാ ദിരസ്രുിം രാശ്തിയുനട 
മൂൊിം യാമത്തിൽ ഏറ്റരുിം താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങി രരുിം. എെിട്ട് 
ആനരങ്കിലുിം ഉണർെിരുെ് അല്ലാഹുരിനെ രിളിക്കുെു്ണ്ടാ എെ ്്ൊക്കുിം. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഞാൻ അരെ് മറുപടി െൽകുിം. ആ സ്മയിം ആനരങ്കിലുിം 
എ്ൊട ്(അല്ലാഹുരി്ൊട്) എനന്തങ്കിലുിം ആരരയനപ്പട്ടാൽ ഞാൻ അത് 
അരെ് െൽകുിം. ആ സ്മയിം ആനരങ്കിലുിം എ്ൊട ്മാപ്പ്പേിക്കുെു 
എങ്കിൽ ഞാൻ അര്ൊടു േമിക്കുിം. 
 

1. ഈ ഭൂമിയിനല രാശ്തികൾക്ക് എല്ലാിംകൂടി എശ്ത മൂൊിം യാമങ്ങൾ ഉണ്്ട? 
െിങ്ങൾ മുസ്്ലിിംക്ളാട ്് ാദിക്കുനെങ്കിൽ അരർ പറയുിം, ഈ 
്ലാകത്തിനല ഓ്രാ പട്ടണത്തിെുിം അതിനെതായ് 5 ശ്പാർത്ഥെ 
സ്മയങ്ങൾ ഉണ്്ട.  

2. എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു രാശ്തിയുനട മൂൊിം യാമത്തിൽ താഴനത്ത 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ രരുെത?്  

3. ഉദാഹരണത്തിെ,് രാശ്തിയുനട മൂൊിം യാമിം എെ് പറയുെത ്രാരിനല 
രണ്ടു മണി ആനണെ് ഇരിക്കനട്ട! 

4. ഈ ്ലാകത്തിൽ എല്ലാിം കൂടി എശ്ത 2 am കാണുിം? ഈ ്ലാകത്ത് 
നമാത്തിം 24 Time Zone ഉണ്്ട.  
 

// Moderate Muslim കളുനട രയാഖയാെിം അെുസ്രിച്ച് താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗിം എെ് 
അരർ ഉ്േരിക്കുെത് അന്തരീേത്തിനല troposphere നെ ആണ.് 
 

5. അതായത ്ഒരു ദിരസ്ിം 24 ശ്പാരരയിം അല്ലാഹുരിെ് ഇതു്പാനല താനഴ 
ഇറങ്ങി ര്രണ്ടിരരുിം. 
 

//അതി്െക്കാൾ എളുപ്പിം അല്ലാഹു താഴനത്ത സ്വർരത്തിൽ തനെ എല്ലാ 
ദിരസ്രുിം െിൽക്കുെതാണ.് 
 

6. താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിനല ഏത ്സ്ഥലത്താണ ്അല്ലാഹു രെ് 
െിൽക്കുെത?് 

7. ഈ ഭൂമിയിൽ ഓ്രായിടത്തുിം ഏനതങ്കിലുിം ഒരു സ്മയിം രാശ്തിയുനട 
മൂൊിം യാമിം ആയിരിക്കുിം. അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹു എല്ലാ ദിരസ്രുിം 
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താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തനെയാണ ്ഇരിക്കുെത് എൊണ.് കാരണിം 
ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാശ്തിയുനട മൂൊിം യാമിം കഴിയു്മ്പാൾ മനറ്റാരു 
സ്ഥലത്ത് മൂൊിം യാമിം തുടങ്ങുെു. 

8. ഇെി ഇസ്ാമിനല ഈ കഥയെുസ്രിച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ അരർ 
മെസ്സിലാക്കിയിരുെത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിരസ്ിം ഒരു മൂൊിം യാമിം മാശ്ത്മ 
ഉണ്ടാരുകയുള്ളൂ എൊണ.് അതായത് ഇസ്ല്ാമിനല ഭൂമി പരെതാണ.് 

9. അള്ളാഹുരിനെ സ്മയരുിം െമ്മുനട സ്മയരുിം തമ്മിൽ രലിയ 
രയതയാസ്നമാെുമില്ല. മുസ്ീമുകൾ സ്മയത്തിനെ ആ്പേികതയിൽ 
രിരവസ്ിക്കുെു (1 Allah day = 1000 human day). എൊൽ അല്ലാഹു 
െമ്മുനട അടുത്ത് െമ്മുനട സ്മയത്തിൽ (മെുഷയരുനട മൂൊിം 
യാമത്തിൽ) ഇറങ്ങി രരുെു. 
 

അതായത ്ഇരിനട അല്ലാഹു, അള്ളാഹുരിനെ സ്ൃഷ്ടിയുനട (ഭൂമിയുനട) ഉള്ളിൽ 
രാശ്തിയുനട മൂൊിം യാമത്തിൽ കടെു. മുസ്ിിംകൾ ്യരുശ്കിസ്്തു ദദരമല്ല 
എെ് പറയുെതിെ് ഒരു കാരണമായി പറയുെത ്്യരു ദദരമാനണങ്കിൽ 
്യരുരിെ് ഒരിക്കലുിം ഒരു സ്ൃഷ്ടിയുനട (ഭൂമിയുനട) ഉള്ളി്ലക്ക് കടക്കാൻ 
കഴിയില്ല എൊണ്. അ്പ്പാൾ ഇരിനട അള്ളാഹു കടെനതാ? അ്പ്പാൾ 
െിങ്ങളുനട ്ലാജിക്ക് നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ ഇരിനട അല്ലാഹു 
ദദരമല്ല. 
 
അല്ലാഹു തനെ സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ അല്ല എങ്കിൽ, മുമ്പുള്ള ഹദീസ്ിൽ െമ്മൾ 
കണ്ടതു്പാനല, എങ്ങനെയാണ് ഈ 7 സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലൂനട (അന്തരീേത്തിനല 
ഏഴ ്പാളികൾ) അ്ങ്ങാട്ടുമി്ങ്ങാട്ടുിം ഒനക്ക അല്ലാഹു സ്ഞ്ചരിക്കുെത്?  
 
Again, let's read Sahih Al-Bukhari, The Book of Night Prayer, Hadith 1081: 

 

Narrated Abu Huraira: Muhammad said, "Our Lord, the great, comes every night 

down to the lowest Heaven to us by the last third period of the night, calling, 'anyone 

in attendance to call upon Me, so that I may answer to his intercession? Is there any 

attendance anyone to ask Me, so that I may grant him what he is asking me for? Is 

there anyone struggling for My forgiveness, so that I may forgive him?'” 

 
1. അല്ലാഹു ഇരിനട ഒരു സ്ഥാെത്തുെിെ് മനറ്റാരുസ്ഥാപെത്തി്ലക്ക് 
െീങ്ങുകയാണ്. (A&B) 

2. A ആണ ്ഏഴാിം സ്വർഗ്ഗിം (ഏറ്റരുിം ഉയർെ സ്വർഗ്ഗിം). 
3. B ആണ ്ഏറ്റരുിം താഴനത്ത സ്വർഗ്ഗിം. 
4. അല്ലാഹു ഈ ഏഴ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി കടെ ്ഏറ്റരുിം താഴനത്ത 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തി.  

5. ഇതിെർത്ഥിം ദദരത്തിെ് ഒരിക്കലുിം തനെ സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ 
കടക്കാൻ കഴിയില്ല എെ് പറയുെത് നതറ്റാണ ്എെ് മുസ്്ലിിംകൾ തനെ 
നതളിയിക്കുെു. അല്ലാഹു ഈ സ്വർഗ്ഗങ്ങളുനട ഉള്ളിൽ അല്ല എങ്കിൽ, 
എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു ഈ ഓ്രാ സ്ർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി കടക്കുെത.്  
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അല്ലാഹു അരനെ കാലിനെ ഉള്ളിൽ ആ്ണാ, അ്താ കാലിനെ 
നരളിയിലാനണാ? 
 
Qur'an 68:42: 

The day when Allah uncovers his shin... 
 
ഖുർആൻ 68:42: 
കണങ്കാൽ നരളിരാക്കനപ്പടുെ (ഭയങ്കരമായ) ഒരു ദിരസ്നത്ത െിങ്ങൾ 
ഓര്ക്കുക... 
ഞാൻ പലശ്പാരരയിം മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ് ാദിച്ചിട്ടുണ്്ട അള്ളാഹുരിെ് കാനലാ 
കണങ്കാനലാ എനന്തങ്കിലുമു്ണ്ടാ എെ.് അരർ പറയാറുള്ള ഉത്തരിം, "അ്ത 
ഉണ്്ട, എൊൽ അത് െമ്മുനടത ്്പാനലയല്ല" എൊണ്. 
 

1. ഇരിനട അല്ലാഹുരിെ് കാലുിം കണങ്കാലുിം മുഖരുിം രിരലുകളുിം എല്ലാിം 
ഉനണ്ടെു പറയുെത് metaphor ആയിട്ടല്ല. 

2. അടുത്ത എനെ ഒരു ് ാദയിം, "അല്ലാഹു, തനെ രരീരത്തിെുള്ളിൽ 
ആ്ണാ?" ഇതിനെ ഉത്തരിം 'അനത' എൊനണങ്കിൽ അതിനെ 
അർത്ഥിം രീണ്ടുിം അല്ലാഹു അരനെ ഒരു സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ ആണ ്
ഉള്ളത് എെ്ല്ല. ഇെി ഉത്തരിം 'അല്ല' എൊനണങ്കിൽ, അതായത ്
അല്ലാഹു അരനെ രരീരത്തിെുള്ളിൽ അല്ല എങ്കിൽ, പിനെ അത് 
ആരുനട രരീരമാണ്?  
 

//സ്ർവ്വരക്തെുിം, എല്ലാത്തിനെയുിം ശ്സ്ഷ്ടാരുമായ ദദരത്തിെ് രരീരിം 
ഉനണ്ടെു പറയു്മ്പാൾ രരുെ ശ്പര്െങ്ങൾ ഇനതാനക്കയാണ്. 
 

3. ഇതിനെ അർത്ഥിം അല്ലാഹുരുിം അരനെ രരീരരുിം രണ്ടുിം 
രണ്ടാനണൊ്ണാ? അങ്ങനെനയങ്കിൽ അല്ലാഹു ഒരു രയക്തിയല്ല രണ്്ട 
രയക്തികളാണ്. ആത്മാരായ അല്ലാഹുരുിം രരീരമായി അള്ളാഹുരുിം. 
രണ്ടുിം അല്ലാഹു തനെ.  

4. ഈ രണ്്ട അല്ലാഹുരുിം (രരീരരുിം, ആത്മാരുിം) ഒൊനണെ ്
മുസ്ീമുകൾക്ക ്രിരവസ്ിക്കാനമങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട പിതാരുിം പുശ്തെുിം 
പരിരുദ്ധാത്മാരുിം ഒൊനണെ് മുസ്ീമുകൾക്ക് അിംരീകരിച്ചു കൂടാ? 

5. അള്ളാഹുരിെ് ഒരു ശ്പ്തയക രരീരരുിം, ഒരു ശ്പ്തയക ആത്മാരുിം ഉള്ളത് 
അരർക്ക് ശ്പര്െമില്ല. എൊൽ ദദരിം മെുഷയൊയി ശ്കിസ്്തുരിൽ 
അരതരിച്ചു എെ ്പറയുെത ്രിരവസ്ിക്കാൻ അരർക്ക് പാടാണ.് 
  

അല്ലാഹുരിനെ രരീരരുിം, അരനെ ഏക സ്ാദൃരയരുിം. 
 
സ്ൃഷ്ടാരിെ് (അല്ലാഹുരിെ്) സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല എെ് 
പറയുെ രാദിം നതറ്റാനണെ ്ഞാൻ നതളിയിച്ച്ല്ലാ? അതുനകാണ്്ട ഇ്പ്പാൾ 
അല്ലാഹുരിനെ രരീരത്തിനല കാലിലുിം, കയ്യിലുിം, രിരലിലുിം, മുഖത്തിലുിം 
എല്ലാിം ഓ്രാ അള്ളാഹു രച്ച് ഉണ്്ട. അങ്ങനെ ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ 
അല്ലാഹുരിനെ എണ്ണരുിം കൂടുിം. ഇെി തൽക്കാലിം മുസ്ീമുകൾ 
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പറയുെതു്പാനല സ്ൃഷ്ടാരിെ് ഒരിക്കലുിം സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ 
കഴിയില്ല എെ ്തനെയിരിക്കനട്ട, എങ്കിൽ അതിനെ അർത്ഥിം. 
 

1. അള്ളാഹുരിനെ രരീരിം അല്ലാഹുരിനെ സ്ൃഷ്ടിയല്ല. കാരണിം 
സ്ൃഷ്ടാരിെ് ഒരിക്കലുിം സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല. 

2. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ രരീരിം സ്ൃഷ്ടിച്ച ്രനറാരു ശ്സ്ഷ്ടാരുണ്ട.്  
3. ഇെി അല്ലാഹുരിനെ രരീരിം ആരുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചതല്ല എങ്കിൽ അല്ലാഹു 
തനെയായിരിക്കുിം മഹാരിസ്്്ഫാടെിം (Big Bang). 

4. അനതല്ലാിം ്പാനട്ട, അള്ളാഹുരിെ് എന്തിൊണ ്ഒരു രരീരിം? 
5. എെിക്ക് ഒരു കാൽ ഉണ്്ട എെ ്അല്ലാഹു പറഞ്ഞാൽ, ആ കാല് എന്ത ്
സ്ാധെിം നകാണ്്ട ഉണ്ടാക്കിയതാനണങ്കിലുിം കാല,് കാല ്തനെയാണ.് 
അതിനെ ്ജാലി 'െടക്കുക' എെതാണ്. ഇരിനട ഓർമ്മി്ക്കണ്ട ഒരു 
കാരയിം ഖുർആൻ 2:31ൽ പറയുെത്, അല്ലാഹുരാണ് ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനല 
എല്ലാ സ്ാധെത്തിെുിം ്പര ്െൽകിയത് എൊണ.്  
 

Qur'an 2:31: 

And He, Allah, taught Adam the names of all things... 

                                            
ഖുർആൻ 2:31: 
അരൻ (അല്ലാഹു) ആദമിെ് ൊമങ്ങനളല്ലാിം പഠിപ്പിച്ചു.... 
 

6. അല്ലാഹു ഓ്രാ സ്ാധെത്തിെുിം ്പര ്െൽകിയിരിക്കുെത ്ആ 
സ്ാധെങ്ങളുനട ഉപ്യാരിം അെുസ്രിച്ചാണ്. അതായത ്അല്ലാഹു 
രരീരത്തിനല ഒരു അരയരനത്ത കാൽ എെ ്രിളിച്ചാൽ, അത് അതിനെ 
ഉപ്യാരിം രച്ചിട്ടാണ്. അല്ലാനത അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുെു എെ ്
്ൊക്കിയിട്ടല്ല. ഉദാഹരണത്തിെ് ഒരു കഴുതയുനട കാല ്്പാനലയല്ല ഒരു 
ഉറുമ്പിനെ കാല.് പനേ രണ്ടിനെയുിം കാല ്എെ് തനെയാണ ്
രിളിക്കുെത.് കാരണിം കഴുതയുനടയുിം ഉറുമ്പിനെയുിം കാലിനെ 
രൂപത്തിൽ രയതയാസ്മുനണ്ടങ്കിലുിം അത് രണ്ടുിം ന യ്യുെ ശ്പരർത്തി ഒെു 
തനെയാണ.്  
 

 ുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു അതിനെ കാല ്എെ ്രിളിച്ചത് അത് കാലിനെ 
്ജാലി ന യ്യുെത് നകാണ്ടാണ.് 
 

7. ഇെി എെിക്ക് െിങ്ങ്ളാട് ് ാദിക്കാെുള്ള ഒരു ് ാദയിം, ്യരുരിെ് 
രരീരരുിം, കാലുിം, ദകയുിം എല്ലാിം ഉള്ളതുനകാണ്ടാണ്ല്ലാ ്യരു 
ദദരിം അല്ല എെ ്മുസ്ിിംകൾ പറയുെത.് അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു അരനെ 
കാലുപ്യാരിച്ച് െടക്കുെനതാെുിം മുസ്ീമുകൾക്ക് ശ്പര്െമി്ല്ല?  
 

അല്ലാഹു ഈ 7 സ്വർഗ്ഗങ്ങൽ ഇറങ്ങുകയുിം കയറുകയുിം ന യ്യു്മ്പാൾ ഈ 
കാൽ ഉപ്യാരിച്ചാനണാ ന യ്യുെത്, അ്താ ആ കാൽ അരിനട രച്ചിട്ട് 
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്പാകു്മാ? ഈ കാലുിം, മുഖരുിം, ദകയുിം, രിരലുകളുിം എല്ലാിം ഭൗതികമായ 
(ഫിസ്ിക്കൽ) രസ്്തുക്കളാണ,് അനല്ലങ്കിൽ അരയരങ്ങളാണ്. അതിെ് 
ഓ്രാെിെുിം ഓ്രാ ്ജാലിയുണ്ട്. അത് ഫിസ്ിക്കലായ ഒരു രസ്്തു 
ആയതുനകാണ്്ട തനെ, അതിെ് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലരുിം (Volume) ്രണിം. 
അതിെർത്ഥിം: 
 

1. അല്ലാഹുരിെ് ദസ്സ്് ഉണ്്ട. അതിെർത്ഥിം അള്ളാഹുരിനെ അളക്കാൻ 
കഴിയുിം. 

2. അല്ലാഹുരിെ് ദസ്സ്് ഉണ്്ട കൂടാനത അല്ലാഹുരിനെ അളക്കാെുിം 
കഴിയുനമങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം അരനെക്കാൾ രലുതായ എ്ന്താ 
ഉനണ്ടെുിം, അരൻ അതി്െക്കാൾ ന റുതാനണെുിം അ്ല്ല. ഒരു 
ഭൗതികമായ രസ്്തു (Matter = Mass + Size + Volume) എ്പ്പാഴുിം 
അതി്െക്കാൾ രലുതായ എന്തിനെ എങ്കിലുിം ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. 
 

// ഉദാഹരണത്തിെ,് ഒരു ്മര എടുക്കുകയാനണങ്കിൽ അത് ഒരു മുറിയുനട 
ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. ആ മുറി ഒരു രീടിനെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. ആ രീട ്
ഭൂമിയുനട ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. ആ ഭൂമി സ്ൗരയുഥത്തിനെ ഉള്ളിൽ 
ആയിരിക്കുിം. ആ സ്ൗരയൂഥിം ആകാരരിംരയുനട ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. 
അതു്പാനല അല്ലാഹുരിെ് ഒരു ഫിസ്ിക്കൽ രരീരിം ഉനണ്ടങ്കിൽ അത് 
ഫിസ്ിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മനറ്റാരു രസ്്തുരിനെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുിം. 
Remember Jesus is God in flesh. His body is only a part of holy trinity, not the body 

of real God. 

 

3. അള്ളാഹുരിെ് രരീരിം ഉനണ്ടെ് പറയുെ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലാഹു 
സ്ർവ്വരയാപി ആനണെ് പറയു്മ്പാൾ അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹുരിനെ 
രരീരിം എല്ലായിടത്തുിം ഉണ്്ട എെ്ല്ല. അല്ലാഹുരിെ് രരീരിം ഉനണ്ടങ്കിൽ 
െമുക്ക് അരനെ കാണാെുിം, നതാടാെുിം, അെുഭരിക്കാെുിം ഒനക്ക 
പറ്റണിം. 

4. അ്തസ്മയിം സ്ൃഷ്ടാരിെ് സ്ൃഷ്ടിയുനട ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല 
എെുിം, എൊൽ അല്ലാഹു എല്ലായിടത്തുമുണ്ട ്എൊണ് ഖുർആൻ 
പറയുെനതങ്കിൽ, അതിെർത്ഥിം ഖുർആൻ ഈ പറയുെതിൽ ഏ്താ 
ഒെ ്നതറ്റാനണൊണ്. ഇത് രണ്ടുിം അള്ളാഹുരിനെ രാക്കാണ.് അതിൽ 
ഏനതങ്കിലുിം ഒെ ്നതറ്റിയാൽ ്പാലുിം അതിെർത്ഥിം ഖുർആൻ 
നതറ്റാനണൊണ്. 
 

ആകാരത്തിനെയുിം ഭൂമിയുനടയുിം അശ്തയുിം രലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്സ്രയാണ ്
അല്ലാഹുരിെുള്ളത.്  
 
Book of Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih Al-Bukhari, Book of Tawhid (chapter 112), p. 

425: 
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Ibn Mas'ud (preeminent Qur’an collector) said: The distance between the lower sky 

and the sky in the top of it is 500 years, same distance between each until the 

seventh sky. The thickness of each sky is 500 years, as well as between the seventh 

sky and Allah's chair is 500 years. Moreover, between Allah's chair and the water is 

500 years, and nothing is hiding of what you do to Allah. 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് ഇൈ്ൻ മസ്ൂദ് പറയുെത,് ഏറ്റരുിം താഴനത്ത 
സ്വർഗ്ഗരുിം അതിെ് നതാട്ടുമുകളിലുള്ള സ്വർഗ്ഗരുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം 500 
രർഷമാണ്. (അഞ്ഞൂറു രർഷിം നകാണ്്ട ഒരാൾക്ക് െടക്കാൻ കഴിയുെശ്ത 
ദൂരിം). അ്ത ദൂരിം തനെയാണ് ഈ 7 സ്വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഓ്രാെിെുിം ഉള്ളത്. 
അതു്പാനലതനെ ഏഴാിം സ്വർരത്തിൽ െിെ് അല്ലാഹുരിനെ ക്സ്ര 
രനരയുള്ള ദൂരരുിം 500 രർഷമാണ്. അതു്പാനലതനെ അല്ലാഹുരിനെ 
ക്സ്രയുിം (സ്ിിംഹാസ്െരുിം) ജലരുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരരുിം 500 രർഷമാണ്. 
െിങ്ങൾക്ക് ഒെുിം അല്ലാഹുരിൽെിെ് മറയിക്കാൻ കഴിയില്ല. 
 
According to the above, we can imagine the following image: 

                      
അ്പ്പാൾ, ഭൂമിയുനട  ുറ്റുിം അള്ളാഹുരിെ് ക്സ്ര ഇട്ട് ഇരി്ക്കണ്ടിരരുിം. 
 
എൊൽ െമുക്ക് അറിയാിം മുഹമ്മദ് സ്ിംസ്ാരിച്ചിരുെത് പരെ ഒരു ഭൂമിനയ 
കുറിച്ചാണ.് അത് രയക്തമായി പറയുെ ധാരാളിം അദ്ധയായങ്ങളുണ്്ട 
ഖുർആെിൽ. ഉദാഹരണത്തിെ്: 
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Qur’an 79:30:  

And after that, he flattened the earth. 

 

ഖുർആൻ 79:30: 
അതിെു ്രഷിം ഭൂമിനയ അരൻ പരത്തി രിടർത്തി. 
 
Considering this fact, this is how the image will appear: 

                            
7 ആകാരിം (7 സ്വർഗ്ഗിം) X 500 രർഷിം െടക്കുെ ദൂരിം = 3500 രർഷിം െടക്കുെ 
ദൂരിം.  
 
ഇെി ഇതുിം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 500 രർഷിം കൂടി െടക്കുെ ദൂരിം ഉള്ള ഒരു ജലത്തിനെ 
പാളി കടൊൽ മാശ്ത്മ ഭൂമിയിൽെിെ് അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം രനര 
എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.  
 
ഇെി െമുക്ക് കുറച്ച് കണക്ക ്ന യ്തതിെു്രഷിം ഇതിനെ എല്ലാിം 
അർത്ഥനമന്താനണെ് കണ്ടുപിടിക്കാിം. മുഹമ്മദ ്ജീരിച്ചിരുെ സ്മയത്ത് ദൂരിം 
കണക്കാക്കിയിരുെത് ഒട്ടകങ്ങനള ഉപ്യാരിച്ചാണ.് ഒരു ഒട്ടകിം സ്ഞ്ചരിക്കുെ 
പരമാരധി ദൂരിം 40 mph (mile per hour) ആണ.്  
 
ജലത്തിനെ പാളിയിൽെിെ് അല്ലാഹുരിനെ ക്സ്ര രനരയുള്ള ദൂരിം 500 
രർഷമാണ്. അതായത:്  

                                     
 3500 രർഷിം ദൂരിം (7 സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലൂനട ഉള്ള ദൂരിം) + 500 രർഷിം ദൂരിം 

(ജലത്തിനെ പാളിയിലൂനട ഉള്ള ദൂരിം) = 4000 രർഷിം ദൂരിം െടക്കണിം. 
അതായത ്ഭൂമിയിൽെിെ് അല്ലാഹുരിനെ അടുത്ത ്പാകണനമങ്കിൽ 
4000 രർഷിം ദൂരിം െടക്കണിം.  

 40 mph (ഒരു ഒട്ടകിം സ്ഞ്ചരിക്കുെ പരമാരധി ്രരത) X 24 hr = 960 miles 

per day.  

 354 (മുസ്ീമുകളുനട  ശ്ര കലണ്ടറിനല ഒരു രർഷിം) X 960 miles per day 
(ഒരു ദിരസ്ിം ഒട്ടകിം സ്ഞ്ചരിക്കുെ ദൂരിം) = 339,840 miles ആണ ്ഒരു 
രർഷിം സ്ഞ്ചരിക്കുെ ദൂരിം.   
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 339,840 miles X 4000 years = 1,359,360,000 miles ആണ് ഭൂമിയിൽെിെ് 
അല്ലാഹുരിനെ അടുത്ത് രനരയുള്ള ദൂരിം.  

 ഇെി െമ്മുനട ഭൂമിയിൽ െിെ് സ്ൂരയെി്ലക്കുള്ള ദൂരിം 92,935,710 miles 
ആണ.് 
 

1,359,360,000 (ഭൂമിയിൽെിെ് അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം രനരയുള്ള ദൂരിം.) 
          -------------------------------------------------------------------------------------- 
               92,935,710 (ഭൂമിയിൽ െിെ് സ്ൂരയെി്ലക്കുള്ള ദൂരിം)  
 

                                               = 15  

 
 അതായത ്ഭൂമിയിൽ െിെ് അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം രനരയുള്ള 
ദൂരിം, ഭൂമിയിൽ െിെ ്സ്ൂരയെി്ലക്കുള്ള ദൂരത്തിനെ 15 മടങ്ങ ്ദൂരിം 
മാശ്തമാണ.്  
 

ഇെി െമുക്ക് െമ്മുനട നതാട്ടടുത്തുള്ള രയാലക്സ്ിയി്ലക്കുള്ള ദൂരിം 
എശ്തയാനണെ ്ഒെ ്്ൊക്കാിം.  
 
According to Frank H. Shu in The Physical Universe: An Introduction to Astronomy 

(California: University Science Books, 1982: 291): 

 

"The modern value for this distance is 2 million light years away, which places it well 

outside the confines of the Milky Way." 

 

That is two (2) million light years to the Andromeda Galaxy. 

 

അതായത ്െമ്മുനട അടുത്തുള്ള ആൻ്ശ്ഡാമിഡ രാലക്സ്ിയിൽ എത്താൻ 
കട്ക്കണ്ടത ്രണ്്ട മിലയൺ ശ്പകാരരർഷിം ദൂനരയാണ്.  
 
// 1 light year = ശ്പകാരിം ഒരു രർഷിം സ്ഞ്ചരിച്ച ദൂരിം.  
 
// ശ്പകാരിം ഒരു നസ്ക്കൻഡിൽ സ്ഞ്ചരിക്കുെ ദൂരിം = 3,00,000 km ആണ.് 
 

 ഒരു രർഷിം ശ്പകാരിം സ്ഞ്ചരിക്കുെ ദൂരിം 5,865,696,000,000 miles ആണ.്  
 അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ െിെ് ആൻ്ശ്ഡാമിഡ രാലകസ്്ി രനരയുള്ള 
ദൂരിം = 2 മിലയൻ ശ്പകാരരർഷിം X 5,865,696,000,000  
 

// 2 million = 20 lakhs (20,00,000) 

// 1 mile = 1.609 km  
 

 ഇസ്ാിം നതറ്റാനണെ് രീണ്ടുിം നതളിയിച്ചിരിക്കുെു. അതുിം 
രാസ്്ശ്തത്തിനെ നതളിരുകൾ രച്ച്. രരിക്കുിം 500 രർഷനത്ത ദൂരിം 
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മാശ്ത്മ ഈ ഓ്രാ സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളു്രാ? അ്താ അത് 71ഓ, 
72 ഓ, 73 ഓ ആ്ണാ? െമുക്ക് മനറ്റാരു ദരരുദ്ധയിം ്ൊക്കാിം. 
 

Sunan Abu-Dawood, Book 40, Hadith 4705: 

Allah's messenger said: “...Do you know the distance between heaven and earth?” 

They answered, “No. We do not know.” After that He said: “The distance between 

them and the earth, is seventy-one, seventy-two, or seventy-three years. The 

heaven which is above it is at a similar distance going on up to the time of, he 

counted all the seven heavens. Above the seventh heavens, over there is a sea, the 

distance between whose top and bottom is like that between one heaven and the 

nearest Above that eight mountain goats, the distance between whose hoofs and 

haunches are like the distance between one heaven and the next, then Allah, the 

great, is above that.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"...സ്വർഗ്ഗരുിം ഭൂമിയുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം എശ്തയാനണെ് െിങ്ങൾക്കറിയാ്മാ ?  
അരർ മറുപടി പറഞ്ഞു, "ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല". അ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് 
പറഞ്ഞു, െമ്മളുിം സ്വർഗ്ഗരുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം 71 ഓ, 72 ഓ, 73 ഓ രർഷമാണ്. 
അതിെ് മുകളിൽ രരുെ മറ്റു സ്വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുിം ഏതാണ്്ട അ്ത ദൂരമാണ്. ഇെി 
ഈ ഏഴാിം സ്വർഗ്ഗത്തിനെ മുകളിൽ ഒരു കടലുണ്ട.് ആ കടലിനെ നപാക്കരുിം 
ആഴരുിം ഏതാണ്്ട ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിനെ അശ്തയുിം ദൂരിം രരുിം.  അതിെു മുകളിൽ 
എട്ടു മലയാടുകൾ ഉണ്്ട. അതിനെ പാദരുിം അതിനെ ഇടുപ്പുിം (ഒരു ആടിനെ 
നപാക്കിം) തമ്മിൽ ഒര് സ്വർഗ്ഗത്തിനെ െീളമുണ്ട്. ഇതിനെയുിം മുകളിലാണ ്
അല്ലാഹു ഇരിക്കുെത്." 
 

1. ഇരിനട മുഹമ്മദ ്െമ്പറുകൾ മാറ്റി. ഇരിനട മുഹമ്മദ ്"അനല്ലങ്കിൽ (or)" 
എെ് ശ്പ്യാരിച്ചിരിക്കുെു. (71 or 72 or 73). 

2. അല്ലാഹു ആ്ണാ അര്ൊട ്അനല്ലങ്കിൽ എെ ്ഉപ്യാരിക്കാൻ 
പറഞ്ഞത?് അല്ലാഹുരിെുിം ഈ കാരയങ്ങനളാെുിം ഉറപ്പി്ല്ല? 

3. "ഈ ഏഴ ്സ്വർഗ്ഗത്തിനെയുിം മുകളിൽ ഒരു കടലുണ്്ട."  
 

Sahih Al-Bukhari, Book 60, Hadith 236: 

The Prophet, furthermore, said, “By Him in Whose Hand my soul is, the distance 

between every two gateways of Paradise is like the distance between Mecca and 

Busra (city in southern Syria).” 

 
ശ്പരാ കൻ രീണ്ടുിം പറഞ്ഞു, "എനെ ആത്മാരിനെ ഉടമസ്ഥൻ (അല്ലാഹു) 
എ്ൊട ്പറഞ്ഞത്, സ്വർഗ്ഗത്തിനല ഓ്രാ കരാടിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം എെ ്
പറയുെത ്മക്കയുിം ൈശ്സ്യുിം (city in southern Syria) തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിെ് 
തുലയമാണ.്  
 
ഇത് രളനര നതറ്റായ ഒരു കാരയിം ആണ ്കാരണിം മക്കയുിം സ്ിറിയയിനല 
ൈശ്സ്യുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം നരറുിം 821 miles (1,321 km) ആണ.്  
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ഇത് രരിയാകണനമങ്കിൽ രണ്്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്്ട:  
 

 ഒെുകിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിനല രാതിലിനല രഴി ഒരു പരെ ശ്പതലത്തിലാണ് 
ഉള്ളത്.  

 അനല്ലങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിനല രാതിലി്ലക്കുള്ള രഴി മുകളി്ലാട്ട ്
ആയിരിക്കണിം മുഹമ്മദ ്സ്വർരനത്ത കുറിച്ച് പറയു്മ്പാൾ പല്പ്പാഴുിം 
ഉപ്യാരിക്കുെത് രാക്ക ്"മുകളിൽ" എൊണ.് 

 അങ്ങനെനയങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് 500 രർഷിം (Al-Tirmidhi, Hadith 5735) 

െടക്കുെ ദൂരിം അനല്ലങ്കിൽ Suana Abu Dawood, Book 40, Hadith 4705 
പറയുെതു്പാനല 73 രർഷിം െടക്കുെ ദൂരിം കണക്കാക്കുെത ്? 

                                     
 രണ്്ട സ്വർഗ്ഗത്തിനല കരാടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരിം 821 ദമൽ ആണ.് 

 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ, 
821 miles X 7 സ്വർരകരാടങ്ങൾ = 5,747 miles ആണ ്നമാത്തിം ഉള്ള ദൂരിം 
(നപാക്കിം). 
 
ഭൂമിയുിം  ശ്രെുിം തമ്മിലുള്ള ദൂരിം 238,854 mile (384,399 km) ആണ.് 
 
                                     238,854 miles 

                                ----------------------   = 41 
                                       5,747 miles 

 

 അതായത ്ഈ കണക്കെുസ്രിച്ച്,  ശ്രെിൽ ്പാകുെതിനെ 41 മടങ്ങു 
ദൂരമാണ് അല്ലാഹുരിനെ അടു്ത്തക്ക് ്പാകാൻ ്രണ്ടത്.  

 അ്പ്പാൾ  ശ്രൻ അല്ലാഹുരിനെ രളനര പിറകിലാണ്.  
 മെുഷയൻ ഇ്പ്പാൾ  ശ്രെിൽ ്പായ സ്ഥിതിക്ക ്കുറച്ചുകൂടി ദൂരിം 
്പായാൽ അല്ലാഹുരിനെ അടുത്ത ്എത്താൻ പറ്റുിം. 

 ഈ ്രരത്തിൽ ഒരുരർഷിം സ്ഞ്ചരിക്കാരുെ ദൂരിം = 821 miles/ 500 year 

= 1.642 miles 

 ഈ കണക്കെുസ്രിച്ച് മുസ്ിമുകൾ ഒരു ദിരസ്ിം െട്ക്കണ്ട ദൂരിം 136 

meter ആണ്.  
 ഒരു ഒച്ച ്ഇതി്െക്കാൾ ്രരത്തിൽ സ്ഞ്ചരിക്കുിം.  

 
ഇ്പ്പാൾ െമുക്ക് ദൂരിം (distance) എശ്തയാണ ്എെറിയാിം. ദൂരിം അറിയാരുെ 
സ്ഥിതിക്ക് െമുക്ക് അതിനെ സ്ഥാെിം (location) എരിനട എെ ്കണ്ടുപിടിക്കാിം. 
ഇെി ഈ സ്ഥാെിം എെത ്ഭൗതികമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ഭൗതിക 
സ്ഥലത്താണ് (physical place) അല്ലാഹു അരനെ ഭൗതികമായ സ്ിിംഹാസ്െിം ഇട്ട് 
ഇരിക്കുെത്. 
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Qur’an 2:255:  

...The Chair of Allah in the width and height of the skies and earth. 

 

ഖുർആൻ 2:255: 
....അരനെ അധികാരപീഠിം ആകാരഭൂമികനള മുഴുരൻ 
ഉള്നകാള്ളുെതാകുെു. അരയുനട സ്ിംരേണിം അരെ് ഒട്ടുിം ഭാരമുള്ളതല്ല. 
അരൻ ഉെതെുിം മഹാെുമനശ്ത. 
 
അ്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം ഭൗതികമായ ഒൊ്ണാ? െമുക്കത ്
മുഹമ്മദി്ൊട ്തനെ ് ാദിക്കാിം.  
 
Sahih Al-Bukhari, Book 58, Hadith 227: 

“(...) Then Jibreel took me up to Sudrat Al-Muntaha (big tree in heaven, tree of 

Allah). Behold! Its fruits are the same as the ones in the clay jugs of Hajar (a location 

in Arabia not far away from Mecca) and its leaves look so big as the ears of 

elephants. Jibreel said, ‘This is Sudrat Al-Muntaha (Allah's Tree).’ And there were 

four running rivers, two rivers were underneath and invisible and two rivers were 

visible. I questioned Jibreel, ‘What are these two rivers?’ He answered, ‘The invisible 

rivers. They are two rivers in Paradise, and the visible rivers are the Nile and the 

Euphrates.’ After that Al-Bait Al-Ma'mor (the House of Allah)...” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്:  
"....എെിട്ട ്ജിശ്ൈിൽ എനെ Sudrat Al-Muntaha യുനട (സ്വർഗ്ഗത്തിനല 
അല്ലാഹുരിനെ രൃേിം) അടുത്ത നകാണ്ടു്പായി. ഹാജറിനല കളിമൺ 
പാശ്തങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനെ ്പാനലയാണ് ആ മരത്തിനല ഫലങ്ങൾ. അതിനെ 
ഇലകൾക്ക് ആെയുനട ന രിയുനട അശ്തയുിം രലിപ്പിം ഉണ്ടായിരുെു. ജിൈ്രീൽ 
അത് അല്ലാഹുരിനെ മരമാണ് എെ ്എ്ൊട ്പറഞ്ഞു. അരിനട ൊലു 
െദികൾ ഒഴുകുെുണ്ടായിരുെു. അതിൽ രനണ്ടണ്ണിം ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടിയാണ് 
ഒഴുകിയത്. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു രനണ്ടണ്ണിം കാണാൻ പറ്റുെതാണ.് 
ഞാൻ ജിൈിരീലി്ൊട ്് ാദിച്ചു, "ഏതാണ ്ആ െദികൾ?" ജിൈിരിൽ മറുപടി 
പറഞ്ഞു, "കാണാൻ കഴിയാത്ത രണ്്ട െദികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി 
ഒഴുകുെരയാണ.് കാണാൻ കഴിയുെ െദികളിൽ ഒെ് ദെലുിം, മ്റ്റത് 
യൂശ്ഫട്ടീസ്ുമാണ്..."  
 
Sahih Al-Bukhari Book 52, Hadith 48:  

...The Prophet as well revealed, “Above it (the paradise) there is the throne of Allah, 

and from it run out the rivers of Paradise.” 

 
മുകളിൽ പറയുെത്: 
അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െത്തിൽ െിൊണ ്സ്വർഗ്ഗത്തിനല െദികൾ 
ഒഴുകുെത ്എൊണ്. 
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ഈ രാകയത്തിൽ, ഒരു ശ്പ്തയക സ്ഥലനത്ത ആണ ്സ്ൂ ിപ്പിക്കുെത്. അല്ലാഹു 
ഇരിക്കുെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാെമാണ ്ഈ ഹദീസ്് കാണിക്കുെത.് ഇത് 
metaphorical ആയി പറയുെതല്ല. കാരണിം ഖുർആെിൽ മനറ്റാരിടത്ത് 
പറയുെുണ്ട ്അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം  ുമക്കുെ 8 മാലാഖമാർ ഉനണ്ടെ.് 
  
Qur'an 69:17: 

                                                
And the angels will be around the sides of throne, and eight [caribou] will that day, 

carry the Throne of thy Lord above them. 

 
ഖുർആൻ 69:17: 
മലക്കുകൾ അതിനെ ൊൊഭാരങ്ങളിലുമുണ്ടായിരിക്കുിം. െിനെ രേിതാരിനെ 
സ്ിിംഹാസ്െനത്ത അരരുനട മീനത അെു എട്ടുകൂട്ടർ രഹിക്കുെതാണ്. 

 
Tafsir Al-Tabari interpretation, Vol. 23, p. 583, Hadith 26970: 

Narrated by Al-Husain said, “I have been informed by Abu-Ma'az from 'Aubid from 

Al-'Dahak he said: ‘His mighty saying {in that day the throne of your Lord will be 

carried by eight angels and Allah above them}, some of them said its eight rows of 

angels, they got the look of caribou.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം:  അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം  ുമക്കുെത ്
8 മാലാഖമാരാണ.് അല്ലാഹു അതിൽ ഇരിക്കുിം.  ിലർ പറയുെത,് അത് 8 
മാലാഖമാരുനട ഒരു െിരയാനണൊണ്. അരനര കാണാൻ നകരൂൈുകനള  
്പാനലയുണ്ട്.  
 
Tafsir Al-Jalalayn interpretation of Qur'an 69:17: 

In addition to the angels will be all on the sides of its borders, the borders of the 

heavens, and above the angels that have been spoken of, on that day eight who are 

from the best of Allah's angels, will carry the Throne of your Lord Allah, and He will 

be on it. 

 

ഖുർആൻ 69:17: 
മലക്കുകൾ അതിനെ ൊൊഭാരങ്ങളിലുമുണ്ടായിരിക്കുിം. െിനെ രേിതാരിനെ 
സ്ിിംഹാസ്െനത്ത അരരുനട മീനത അെു എട്ടുകൂട്ടർ രഹിക്കുെതാണ്.  
 
അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം ഭൗതികമായ ഒരു രസ്്തുരാനണെുിം 
നതളിയിക്കാൻ ഇത് രായിക്കുക.  
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Tafesser Jami' Al-Bayian by Al-Tabari, Vol. 2, p. 24: 

Reported from Mujahed about the Lord saying, “May the Lord give him the location 

of rank;” he said, “Allah will make the Prophet sit with him over his throne.” 

 

മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം: 
"അല്ലാഹു അരനെ ശ്പരാ കനെ തനെ സ്ിിംഹാസ്െത്തിൽ ഇരുത്തുിം." 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 54, Hadith 414: 

“...At the same time, as I was with the Prophet, some people from Bani Tamim 

approached. Therefore, they said: “We ask you what the beginning of this universe 

was.” The Prophet said, “There was Allah and nothing else before Him and His 

Throne was above the water, and He afterwards created the Heavens and the Earth 

and wrote everything in the Book...” 

 

ആ സ്മയിം ഞാൻ ശ്പരാ കനെ കൂനട ആയിരുെു. അ്പ്പാൾ ൈാെി തമിമിൽ 
െിെ്  ില ആൾക്കാർ െമ്മുനട അടുത്ത ്രെു. എെിട്ട് അരർ ് ാദിച്ചു, "ഈ 
ശ്പപഞ്ചത്തിനെ സ്ൃഷ്ടി എങ്ങനെയായിരുെു?" അ്പ്പാൾ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"ആദയിം അള്ളാഹുരുിം, അല്ലാഹുരിെ് മുമ്പ ്ഒെുമില്ലായിരുെു. അരനെ 
സ്ിിംഹാസ്െിം ജലത്തിൻ ്മൽ ആയിരുെു. പിെീട ്സ്വർഗ്ഗരുിം ഭൂമിയുിം അരൻ 
സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് ഈ ന യ്തനതല്ലാിം ഒരു പുസ്്തകത്തിൽ എഴുതി. 

 
Book of Fath Ul-Bari, explanation of Sahih Al-Bukhari, The Beginning of Creation, p. 

334: 

 

There was nothing but Allah, no water or throne or anything else, and his throne was 

over the water, meaning that he did create first the water then he created the throne 

over the water, the meaning of this is that he created the water first then he created 

the throne then he created the pen! And he said to the pen write everything being 

then he created the sky and the earth! 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്:  
അള്ളാഹു അല്ലാനത ഒെുമില്ലായിരുെു. ജല്മാ, സ്ിിംഹാസ്െനമാ ഒെുിം 
ഇല്ലായിരുെു. അരനെ സ്ിിംഹാസ്െിം ജലത്തിെു മുകളിൽ ആയിരുെു. 
അതിനെ അർത്ഥിം ആദയിം അരൻ ജലനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചു, പിെീട് 
സ്ിിംഹാസ്െനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ച് അരൻ ജലത്തിെു മുകളിൽ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു. 
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അതായത ്ആദയിം ജലിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു പിെീട് സ്ിിംഹാസ്െിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
അതിെു്രഷിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്ഒരു ്പെയാണ്. എെിട്ട് അല്ലാഹു ആ ്പെ്യാട ്
എല്ലാിം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അതിെു്രഷിം അരൻ ആകാരരുിം ഭൂമിയുിം 
സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
 
മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകളിൽ െിെുിം സ്ഹീഹുൽ ൈുഖാരിയുനട രിരരണങ്ങളിൽ 
െിെുിം െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെ കാരയങ്ങൾ ഇരയാണ്.  
 

1. അല്ലാഹുരിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം സ്ൃഷ്ടിക്കനപ്പട്ടതാണ.് അതായത് അത ്
ഭൗതികമായ ഒരു രസ്്തുരാണ്.  
 

//Note: ദൈൈിളിൽ ദദരത്തിനെ സ്ിിംഹാസ്െിം എെ് പറയുെത ്അരിനട 
metaphorical ആയിട്ടാണ് ഉ്േരിക്കുെത.് 
 

2. ഒരു ഭൗതികമായ (physical) സ്ിിംഹാസ്െത്തിൽ ഇരിക്കുെ അല്ലാഹു 
അ്പ്പാൾ ഭൗതികമായ എ്ന്താ ഒൊണ്. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു 
മുകളിലാണ ്ഇരിക്കുെത ്എെുിം, അല്ലാഹുരിെ് ഒരു രരീരിം ഉനണ്ടെു 
ഞാൻ ഇതുരഴി നതളിയിച്ചിരിക്കുെു.  

3. ആ ക്സ്രയിൽ ഇരിക്കുെനതാ െിൽക്കുെനതാ ഒെുിം െമ്മുനട 
രിഷയമല്ല. എൊൽ ഇരിനട രയക്തമായ ഒരു കാരയിം അല്ലാഹു ഒരു 
ക്സ്രയുനട ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുെത് എൊണ.് അ്പ്പാൾ അത് 
അല്ലാഹുരിനെ ദസ്സ്ിലുള്ള ഒരു ക്സ്ര ആണ്. ഞാൻ ്െരനത്ത 
പറഞ്ഞതു്പാനല 8 മാലാഖമാർ ആണ ്അതിനെ  ുമക്കുെത.് ഇസ്്
ലാമിനല ദദരിം ഇരിക്കുെത് ആ ദദര്ത്തക്കാൾ രലിനയാരു 
സ്ിിംഹാസ്െത്തിൽ ആണ്.  

4. അല്ലാഹു തനെ സ്ിിംഹാസ്െത്തിനെ താനഴ അല്ല, മുകളിൽ ഇരിക്കുെത് 
നകാണ്്ട അല്ലാഹു എല്ലായിടത്തുിം ഉനണ്ടെ ്മുസ്ീമുകൾ പറയുെ രാദിം 
നതറ്റാണ.്  

5. അല്ലാഹു ആ സ്ിിംഹാസ്െത്തിനെ രല്ത്താ, ഇട്ത്താ, മുെി്ലാ, 
പിെി്ലാ അല്ല ഇരിക്കുെത,് അതിെ ്മുകളിലാണ്. 

6. ഇെി എനെ ് ാദയിം, അള്ളാഹുരിെ് ഭൗതികമായ ഒരു 
സ്ിിംഹാസ്െത്തിനെ ആരരയനമന്താണ്? 

7. ഉത്തരിം രളനര ലളിതമാണ്, അല്ലാഹുരുിം ഭൗതികമായ ഒൊണ്. 
അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു ഭൗതികമായ ഒരു ദദരമാനണങ്കിൽ 
്യരുശ്കിസ്്തുരിൽ മെുഷയസ്വഭാരിം ഉള്ളതുനകാണ്്ട ്യരു ദദരമല്ല 
എെ് പറയുെ മുസ്ീമുകളുനട രാദിം എന്ത് നപാള്ളയാണ്. 

8. ഇസ്ാമിൽ ഉള്ളനതല്ലാിം ഒരു രയാജ ദദരത്തിനെ രയാജ രാദങ്ങൾ 
മാശ്തമാണ.് യഥാർത്ഥ ദദരമായ ശ്കിസ്്തുരിെ് എതിനര ഉള്ള 
രയാജശ്പ രണങ്ങളുിം ഇസ്ാിം െടത്തുെു.  

9. ഞാൻ കാണിച്ച ഹദീസ്ിനല  ിലകാരയങ്ങൾ അരരണിക്കാൻ 
കഴിയാത്തതാണ്. അത് ഒെു കൂടി രായിച്ചു ്ൊക്കുക. അതിൽ രളനര 
രസ്കരമായ ഒരു രരി െിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുിം.   
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In the explanation of the Book of Fath-Ul-Bari, p. 334: 

He created the water first, then he created the throne, then he created the pen! And 

he said to the pen write everything being, then he created the sky and the earth!  

 

അരൻ ആദയിം ജലനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചു. അതിെു്രഷിം സ്ിിംഹാസ്െിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
അതിെു്രഷിം ഒരു ്പെ സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് ആ ്പെനയാട ്എല്ലാിം 
എഴുതുരാൻ പറഞ്ഞു. അതിെു്രഷിം ആകാരരുിം, ഭൂമിയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു.  
   
ഈ രിരരണത്തിൽ െിെ് െമുക്ക് എനന്തല്ലാിം മെസ്സിലാക്കാിം? 
 

1. ആദയിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത് ജലനത്ത ആണ.്  
2. ആദയിം അല്ലാഹു ജലിം െിറ്ക്കണ്ട സ്ഥലനത്ത അല്ല 
സ്ൃഷ്ടി്ക്കണ്ടിയിരുെത.് 

3. അല്ലാഹു ആദയിം ജലിം െിറ്ക്കണ്ട സ്ഥലിം സ്ൃഷ്ടിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്കുിം, 
ആദയിം അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്ജലിം ആയതുനകാണ്ടുിം, ആ സ്ൃഷ്ടിച്ച ജലിം 
െിറയ്ക്കുരാൻ അരിനട ്െരനത്ത ഒരു സ്ഥലിം ഉണ്ടായിരുെിരിക്കണിം. 
അ്പ്പാൾ ആ സ്ഥലിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹു അല്ല, മറ്റാ്രാ ആണ്. ഈ 
ഹദീസ്് രളനര രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്ജലമാണ ്ആദയിം 
സ്ൃഷ്ടിച്ചനതെ.് ആ ജലിം െിറ്ക്കണ്ട സ്ഥലിം അ്ല്ല ആദയിം 
സ്ൃഷ്ടി്ക്കണ്ടിയിരുെത?്  

4. ഇതിെർത്ഥിം അള്ളാഹുരിെ് മുൻ്പ ഇനതല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ച മനറ്റാരു 
സ്ൃഷ്ടാര ്ഉനണ്ടൊണ്. 

5. അല്ലാഹു എന്തിൊണ് ആദയിം ജലനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ലാഹുരിെ് 
നരള്ളിം കുടി്ക്കണ്ട ആരരയമു്ണ്ടാ? 

6. അള്ളാഹു എന്തിൊണ് ഒരു സ്ിിംഹാസ്െിം സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? സ്ൃഷ്ടികർമ്മിം 
കഴിഞ്ഞ ്തളരു്മ്പാൾ ഇരിക്കാൻ ആ്ണാ? അ്താ അള്ളാഹു 
ഒറ്റക്കായതു നകാ്ണ്ടാ? അ്താ  ുമ്മാ ഒരു രസ്ത്തിനൊ? അ്താ 
അല്ലാഹുരിനെ രക്തി കാണിക്കാ്ൊ? അങ്ങനെനയങ്കിൽ ആ്രാട് 
കാണിക്കാൻ? 

7. അല്ലാഹു ജലത്തിനെ ആണ ്ആദയിം സ്ൃഷ്ടിച്ചനതങ്കിൽ അതിനെ 
അർത്ഥിം ഖുർആെിൽ പറയുെ കഥ നതറ്റാനണൊണ്. കാരണിം 
ഖുർആൻ പറയുെത് :  
 

Qur’an 79:31:  

He brought out its (the earth's) water and substances. 

 
ഖുർആൻ 79:31: 
അതിൽ െിെ് അതിനല നരള്ളരുിം സ്സ്യജാലങ്ങളുിം അരൻ പുറത്തു 
നകാണ്ടുരരികയുിം ന യ്തിരിക്കുെു. 
 

8. ഈ രാകയിം രയക്തമായി പറയുെത് ഭൂമിയിൽ ജലിം ആദയിം ഇല്ലായിരുെു 
അള്ളാഹു പിെീട് അത് ഭൂമിയിൽ നകാണ്ടുരെതാനണെുമാണ.്  
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9. ഇത് രീണ്ടുിം നതളിയിക്കുെത് മുഹമ്മദ് ഒരു ശ്പരാ കൻ അല്ല 
നരറുനമാരു കഥാകാരൻ മാശ്തമാനണൊണ്. മുഹമ്മദ് ഒരിടത്ത് 
പറയുെതല്ല മനറ്റാരിടത്ത് പറയുെത്. അതുനകാണ്ടാണ് ഈ കഥകളിൽ 
എല്ലാിം ഇശ്തയുിം ദരരുദ്ധയിം ഉണ്ടാകുെത.്  
 

ഇെി െമുക്ക ്്പെയുനട സ്ൃഷട്ിനയക്കുറിച്ച ്്ൊക്കാിം. 
 
Fath Ul-Bari Fe Sharh, Sahih Al-Bukhari, p. 334: 

He created the water first then he created the throne then he created the pen! And 

he said to the pen write everything being, then he created the sky and the earth! 

 
ആദയിം അരൻ ജലനത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചു. അതിെു്രഷിം അരൻ ഒരു സ്ിിംഹാസ്െിം 
സ്ൃഷ്ടിച്ചു. പിെീട് ഒരു ്പെനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചു. എെിട്ട് ആ ്പെനയാട ്ആദയിം 
മുതൽ ഉള്ളനതല്ലാിം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. പിെീട ്അരൻ ആകാരനത്തയുിം 
ഭൂമിനയയുിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു.  
 

1. എന്തിൊണ് അല്ലാഹു ഒരു ്പെനയ സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 
2. എന്തിൊണ് അല്ലാഹുരിെ് ഒരു ്പെയുനട ആരരയിം?  
3. ഇത് എല്ലാിം എഴുതി നര്ക്കണ്ട ആരരയിം എന്താണ്?  

 
// അല്ലാഹു മറെു്പാകു്മാ? 
 

4. ഈ ്പെ തല്ച്ചാറുള്ള ജീരെുള്ള രസ്്തു എനന്തങ്കിലുിം ആ്ണാ? ഈ 
്പെ്യാട് ഒെുിം പറഞ്ഞു നകാടുക്കാനത എങ്ങനെയാണ് ഈ 
്പെയ്ക്ക് ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം എഴുതാൻ കഴിയുെത്? ഇെി അല്ലാഹു 
പറയുെ ഈ കാരയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ്പെയ്ക്ക് 
മെസ്സിലാകുെത?് അള്ളാഹു ഈ ്പെ്യാട് അറൈിയിൽ എഴുതാൻ 
ആ്ണാ കൽപ്പിച്ചത്? ഇെി ഈ ്പെയുിം അറൈി സ്ിംസ്ാരിക്കു്മാ? ഇെി 
ഈ ്പെ നതറ്റ ്എഴുതു്മാ? അനതാ ദദരനത്ത്പ്പാനല സ്മ്പൂർണ്ണെുിം 
നതറ്റ ്രരുത്താത്തരെുിം ആനണാ ഈ ്പെ? അ്താ ഈ ്പെ 
എഴുതിയ കാരയങ്ങളിൽ നതറ്റ് രല്ലതുിം ഉ്ണ്ടാ എെ ്പിെീട് അല്ലാഹു 
്ൊക്കി കറക്റ്റ ്ന യ്യു്മാ? 
 

5. ഇെി പറയുെ പുസ്്തകങ്ങളിൽ പറയുെത ്മുഹമ്മദാണ ്അല്ലാഹുരിനെ 
ഏറ്റരുിം െല്ല സ്ൃഷ്ടി എൊണ.് Al-'Khasa'es Al-Kubra, Beirut, Lebanon, 

Author Al-Seu'ti, Vol. 1, p. 66: 

 

The prophet said: “Allah created his creation and chose from them sons of Adam, 

and from sons of Adam, he chooses the Arab, and from the Arab, he chose Mudar 

(tribe), and from Mudar, he chose sons of Hasim (clan) and from Hashim, he chose 

me, finest of the best.” 
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ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹു അരനെ സ്ൃഷ്ടികനള എല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 
അതിൽ ആദത്തിനെ പുശ്തന്മാരിൽ െിെ് അറൈികനള തിരനഞ്ഞടുത്തു. 
അറൈികളിൽ െിെ് mudar ്രാശ്തനത്ത തിരനഞ്ഞടുത്തു. പിെീട് ഹാസ്ിമിനെ 
മക്കളിൽ െിെ് എനെ തിരനഞ്ഞടുത്തു. അരൻ തിരനഞ്ഞടുത്തതിൽ 
ഞാൊയിരുെു ഏറ്റരുിം ഉത്തമമായത്.  
 
ഇെി ഖുർആൻ 48:2 പറയുെത ്മുഹമ്മദ് ഒരു പാപിയാണ് എൊണ.് 
 
Qur’an 48:2: 

“Let it be that Allah may forgive your sin [Muhammad], of the previous and those to 

follow; fulfill His favors to thee; and lead thee to the straight path.” 

 

ഖുർആൻ 48:2: 
െിനെ പാപത്തിൽ െിെ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു്പായതുിം പിെീട് ഉണ്ടാകുെതുിം 
അല്ലാഹു െിെക്ക് നപാറുത്തുതരുെതിെു ്രണ്ടിയുിം, അരനെ അെുശ്രഹിം 
െിെക്ക് െിറ്രറ്റിത്തരുെതിെു ്രണ്ടിയുിം, െിനെ ്െരായ പാതയിലൂനട 
െയിക്കുെതിെ് ്രണ്ടിയുമാകുെു അത്. 
 

Qur’an 94:1-3: (Yusuf Ali translation): 
1 Have We not expanded thee thy breast? 
2 And removed from thee thy burden 
3 The which did gall thy back?” 

 

ഖുർആൻ 94:1-3: 
1 െിെക്ക് െിനെ ഹൃദയിം ൊിം രിരാലതയുള്ളതാക്കി തെി്ല്ല? 
2 െിെിൽ െിെ് െിനെ ആ ഭാരിം ൊിം ഇറക്കിനരക്കുകയുിം ന യ്തു. 
3 െിനെ മുതുകിനെ നഞരിച്ചു കളഞ്ഞതായ (ഭാരിം) 
 
Qur’an 47:19:  

Be aware that there is no god but Allah, and ask for your forgiveness sin and the sin 

of the men and women who believe; for Allah knows how ye action about and where 

you go.” 

 
ഖുർആൻ 47:19: 
ആകയാൽ അല്ലാഹുരല്ലാനത യാനതാരു ദദരരുമിനല്ലെ് െീ മെസ്സിലാക്കുക. 
െിനെ പാപത്തിൻ െീ പാപ്മാ െിം ്തടുക. സ്തയരിരവാസ്ികള്ക്കുിം 
സ്തയരിരവാസ്ിെികളക്്കുിം ്രണ്ടിയുിം (പാപ്മാ െിം്തടുക.) െിങ്ങളുനട 
്പാക്കുരരരുിം െിങ്ങളുനട താമസ്രുിം അല്ലാഹു അറിയുെുണ്ട.് 
 

6. മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ സ്ൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റരുിം മികച്ചതായിരുെിട്ടുിം 
മുഹമ്മദ ്നതറ്റ് ന യ്തു എങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ 
സ്ൃഷ്ടിച്ച്പ്പാൾ എ്ന്താ നതറ്റ ്പറ്റി എൊണ.് അ്പ്പാൾ നതറ്റുകൾ 
എഴുതില്ല എെ ്പറയുെ അല്ലാഹുരിനെ ്പെയുനട കാരയ്മാ? അ്പ്പാൾ 
അല്ലാഹുരിനെ ്പെയാണ് മുഹമ്മദി്െക്കാൾ െല്ലത്. എൊൽ 
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ഇരിനടയുിം ദരരുദ്ധയിം കാണാിം. ഇെി മുസ്ിിംകൾ പറയുെതു്പാനല 
അല്ലാഹുരിനെ ്പെ മുഹമ്മദി്െക്കാൾ െല്ല സ്ൃഷ്ടി അനല്ലങ്കിൽ, 
അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹുരിനെ ഈ ്പെ എഴുതു്മ്പാൾ നതറ്റുകൾ 
ഉണ്ടാകുിം എൊണ്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ ഈ ്പെ നരച്ച് അള്ളാഹു 
എഴുതി െമുക്ക് തെ കാരയങ്ങളിലുിം നതറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുിം. 

 
7. അല്ലാഹു ആദയിം ്പെനയ സ്ൃഷ്ടിച്ച ്അതി്ൊട് എല്ലാിം എഴുതാൻ 
പറഞ്ഞ്ല്ലാ.  ഇെി എനെ ് ാദയിം ഇതാണ് എന്തിനെ പുറത്ത് 
എഴുതാൊണ ്്പെ്യാട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത?് 

 
8. ജലരുിം, സ്ിിംഹാസ്െരുിം അല്ലാനത മനറ്റാെുിം ഈ ്പെയ്ക്ക് മുമ്പ ്
അല്ലാഹു സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അ്പ്പാൾ എ്ന്താെിലാണ് ആ ്പര ്എഴുതിയത്. 

 
9. രണ്ടു കാരയങ്ങൾക്കാണ ്െമ്മൾ മെുഷയർ സ്ാധാരണ എഴുതാറുള്ളത്: 

A. അറിരുകളുിം ആരയങ്ങളുിം അടുത്ത തലമുറയി്ലക്ക് പകരാൻ 
്രണ്ടി. 

B. അറിരുകൾ മറരി കാരണിം െരിച്ചു ്പാകാതിരിക്കാെുിം അത് 
എഴുതി സ്ൂേിക്കാറുണ്ട്. 

 
10. അല്ലാഹു എനെങ്കിലുിം മരിച്ചു്പാകുനമെ ്്പടിച്ചിട്ടാ്ണാ അല്ലാഹു 
അരനെ കൽപ്പെകൾ എല്ലാിം എഴുതി സ്ൂേിച്ചത്? 

 
11. ് രനറ ആർക്കുിം അല്ലാഹു എഴുതാൻ ഉപ്യാരിച്ച ൈുക്ക ്കാണാൻ 
പറ്റാത്തത ്നകാണ്്ട അത ്രായിച്ചതുിം അല്ലാഹു മാശ്തമായിരിക്കുിം. 

 
12. അതാണ് സ്ിംഭരിം എങ്കിൽ എന്തിൊണ ്അല്ലാഹു താൻ എഴുതിയ 
കൽപ്പെകൾ തെിനയ ഇരുെ് രായിക്കുെത?് 

  
13.  ില്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിെ് മറരി്രാരിം ആയിരിക്കുിം. 
അതുനകാണ്ടായിരിക്കുിം ഇനതല്ലാിം എഴുതി സ്ൂേിക്കുെത.്  

 
14. മുസ്ിിംകൾ ഇതിെ് പറയുെ െയായിം, അല്ലാഹു അരനെ പുസ്്തകിം 
തിരുത്തനപ്പടാതിരിക്കുരാൻ ്രണ്ടിയാണ് അരൻ പറഞ്ഞ കാരയങ്ങളുിം 
കല്പെകളുിം എല്ലാിം എഴുതി രച്ചത് എൊണ.്  

 
15. ഇതിനെ അർത്ഥിം ഈസ്്ക്ക് (്യരുരിെ്) െൽകിയ പുസ്്തകരുിം 
ഇതു്പാനല സ്ിംരേിച്ചിട്ടുനണ്ടൊ്ണാ? 

 
16. ശ്കിസ്്തയാെികൾക്ക് അതിനെ ഒരു ്കാപ്പി അയച്ചാൽ 
മതിയായിരുെ്ല്ലാ. ശ്കിസ്്തയാെികൾ രഴിപിഴച്ച ്്പാകില്ലായിരുെു. 
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17. അങ്ങനെനയങ്കിൽ സ്ുരി്രഷങ്ങളുിം തിരുത്തനപട്ടിട്ടില്ല എെ്ല്ല 
അതിനെ അർത്ഥിം. കാരണിം അത് അല്ലാഹുരിനെ ദകയിലാണ് 
ഉള്ളത്. അ്പ്പാൾ മുഹമ്മദാണ ്ഇരിനട ദൈൈിൾ തിരുത്തനപ്പട്ടു എെ ്
കള്ളിം പറഞ്ഞത.്  

 
18. മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരി്ൊട് ശ്കിസ്്തയാെികൾക്ക് നകാടുത്ത 
പുസ്്തകത്തിനെ ഒരു ്കാപ്പി ് ാദിച്ചാൽ ്പാരായിരു്ൊ? 

  
19.  ില്പ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ കയ്യിലുള്ള ്കാപ്പിയുിം 
തിരുത്തനപ്പട്ടതായിരിക്കുിം. 

 
20. അല്ലാഹു ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനെ സ്ൃഷ്ടിച്ച ്മുമ്പ,് ്ലാകത്തിൽ ഭാരിയിൽ 
െടക്കാൻ ്പാകുെ കാരയങ്ങൾ എല്ലാിം എഴുതി രച്ചു എങ്കിൽ 
അതിെർത്ഥിം ഇെി ഭൂമിയിൽ ജെിക്കാൻ ്പാകുെ എല്ലാ മെുഷയനെ 
രിധിയുിം അരൻ ്െരനത്ത എഴുതി രച്ചിട്ടുണ്്ട എെ്ല്ല. 

 
രിധിയുനട യാഥാർഥയനത്ത കുറിച്ചുള്ള മുസ്ീങ്ങളുനട അരകാരരാദിം 
 
//താനഴ പറയാൻ ്പാകുെത ്മുസ്ീങ്ങളുനട അരകാരരാദമാണ ്10 

 
Qur'an 76:30:  

But you will not will unless Allah wills. Allah is All-Knowing, All-Wise. 

 
ഖുർആൻ 76:30: 
അല്ലാഹു ഉ്േരിക്കുെ പേമല്ലാനത െിങ്ങൾ ഉ്േരിക്കുകയില്ല. തീര്ച്ചയായുിം 
അല്ലാഹു സ്രവ്്വജ്ഞെുിം യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
1973 ൽ കാലി്ഫാർണിയ യൂണി്രഴ്സ്ിറ്റിയിൽ െയൂ്റാ-ദസ്്ക്കാളജിസ്റ്റ് 
ആയിരുെു നശ്പാഫസ്ർ നൈഞ്ചമിൻ ലിൈർട്ട് െടത്തിയ  ില പരീേണങ്ങൾ 
രഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് െമ്മൾ എടുക്കുെ എല്ലാ തീരുമാെങ്ങളുിം മുൻകൂട്ടി 
തീരുമാെിച്ചിട്ടുള്ളതാണ ്എെ്.  
 
െമ്മുനട ്കാൺഷയസ്്െസ്് (സ്ു്ൈാധിം), െമ്മൾ എല്ലാിം തീരുമാെിച്ചുകഴിഞ്ഞ ്
അര നസ്ക്കൻഡിെ ്്രഷിം മാശ്ത്മ അരിനട ശ്പരർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ 
െയൂ്റാ-ദസ്്ക്കാളജിസ്റ്റ ്പറയുെത് െമ്മൾ രരിക്കുിം ഭൂതകാലത്ത ്(past) 
ആണ് ജീരിക്കുെനതെുിം, െമ്മുനട ്കാൺഷയസ്്െസ്് ആണ് എല്ലാ 
കാരയങ്ങളുിം അര നസ്ക്കൻഡിെ് ്രഷിം കാണിച്ചുതരുെത ്എെുമാണ്.  
 
അതായത ്െമ്മൾ ഇ്പ്പാൾ അെുഭരിക്കുെ കാരയങ്ങനളാെുിം തൽസ്മയിം (real 

time) അല്ല െമ്മൾ അെുഭരിക്കുെത്. ഒരു സ്ിംഭരിം കഴിഞ്ഞ അര നസ്ക്കൻഡ് 
കഴിഞ്ഞിട്ടാണ ്െമ്മൾ അത് അെുഭരിക്കുെത.് മയക്കുെ മരുെുകൾ 
ഉപ്യാരിക്കാനത തല്ച്ചാറിൽ രസ്്ശ്തശ്കിയ െടത്താിം എെ ആരയത്തിൽ 
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െിൊണ് മിസ്റ്റർ ലിൈർട്ട് ഈ ര്രഷണത്തിൽ രെത്. അതായത ്
ഉണർെിരിക്കുെ മെുഷയരിൽ രസ്്ശ്തശ്കിയ െടത്താിം. ആ പരീേണങ്ങളിൽ 
െിെ് എല്ലാിം മിസ്റ്റർ ലിൈർട്ട് മെസ്സിലാക്കിയത്, എല്ലാ കാഴ് കളുിം 
സ്ാധാരണ്പാനല തല്ച്ചാറിൽ എത്തുെു. അതിനെ െമ്മുനട ഉപ്ൈാധമെസ്സ് 
രിലയിരുത്തുകയുിം രയാഖയാെിക്കുകയുിം ന യ്യുെു. അര നസ്ക്കൻഡിെ ്്രഷിം 
മാശ്ത്മ െമ്മുനട ്കാൺഷയസ്്െസ്് അരിനട ശ്പരർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.  
 
ഉദാഹരണത്തിെ് െമ്മുനട ഒരു രിരൽ അെക്കണനമങ്കിൽ ആ തീരുമാെിം 
െമ്മുനട ്കാൺഷയസ്്െസ്ിൽ എത്തുെതിെ് മു്മ്പ അത് െീങ്ങി 
കഴിഞ്ഞിരിക്കുിം.  ുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ െമ്മൾ എടുക്കുെെ് തീരുമാെങ്ങൾ 
അത് ്െരനത്ത തീരുമാെിച്ചതിെ് ്രഷ്മ അത് െമ്മൾ അറിയുെുള്ളൂ.  
 
നശ്പാഫസ്ർ ലിൈർട്ടിനെ പരീേണങ്ങളിൽ െിെ് െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിയുെത,് ഈ അര നസ്ക്കൻഡ ്രയതയാസ്ിം എെ ്പറയുെത ്350 മുതൽ 500 
മില്ലി നസ്ക്കൻഡ ്രനര ആണ്. ഈ താമസ്ത്തിനെ (delay) ദദർഘയിം ഇരിനട 
രിഷയമല്ല. അത് ഒരു മില്ലി നസ്ക്കൻഡ് ആയാലുിം ഒരു മണിക്കൂർ ആയാലുിം 
അത് ഇരിടനത്ത രിഷയമല്ല.എൊൽ ഇരിനട െമ്മൾ മെസ്സിലാ്ക്കണ്ടത് 
െമ്മുനട ഈ ഭൗതിക ജീരിതിം (material life) എ്പ്പാഴുിം ഭൂതകാലത്തിൽ (past) 
ആണ് െടക്കുെത് അതായത ്െമ്മുനട ഭാരി ഒരിക്കലുിം െമ്മുനട 
െിയശ്ന്തണത്തിലല്ല. 
  
മനറ്റാരു പരീേണത്തിൽ, നശ്പാഫസ്ർ ലിൈർട്ട ്പരീേണത്തിൊയി രെ 
രയക്തി്യാട് അരെ ്ഇഷ്ടമുള്ള്പ്പാൾ അരനെ രിരലുകള് അെക്കുരാൻ 
പറഞ്ഞു. ആ രയക്തിയുനട തല്ച്ചാറിനെ ശ്പരർത്തെങ്ങൾ െിരീേിച്ചു 
നകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. ആ രയക്തി രിരലുകള് അെക്കിയ്പ്പാൾ കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞത,് രിരലെക്കുെ ശ്പരൃത്തിയുമായി ൈന്ധനപ്പട്ട തല്ച്ചാറിനല ്കാരിം 
ശ്പരർത്തിച്ചത് അരൻ രരിക്കുിം ആ തീരുമാെനമടുക്കുെതിെ് മുമ്പാണ്. 
 ുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഈ പരീേണിം രഴി മെസ്സിലായത ്െമ്മൾ ഒരു 
തീരുമാെനമടുത്തിട്ടല്ല ശ്പരർത്തിക്കുെത,് മറിച്ച് െമ്മൾ ശ്പരർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു 
തീരുമാെിം എടുക്കുെത.് അതായത് െമ്മൾ രർത്തമാെത്തിൽ (present) ആണ ്
ജീരിക്കുെനതെ ്െമ്മൾ കരുതുെുനണ്ടങ്കിലുിം രരിക്കുിം െമ്മൾ 
ഭൂതകാലത്തിൽ (past) എടുത്ത ഒരു തീരുമാെത്തിൽ ആണ് ജീരിക്കുെത്. 
അതായത ്Sura Al-Insan 30 ൽ പറയുെതു്പാനല എല്ലാിം അല്ലാഹു 
തീരുമാെിച്ചത് ്പാനലയാണ ്െടക്കുെത.് െമ്മുനട എല്ലാരരുനടയുിം രിധി 
്െരനത്ത എഴുതനപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ.്  

 
ഇതിെുള്ള എനെ മറുപടി  
 
ആദയിം െമ്മൾ ഒരു കാരയിം മെസ്സിലാക്കണിം െമ്മൾ ശ്കിസ്്തയാെികൾ 
രിരവസ്ിക്കുെത ്free will ൽ ആണ.് െമ്മൾ രിധിയിൽ രിരവസ്ിക്കുെില്ല. െമ്മൾ 
ന യ്യുെ ശ്പരർത്തികൾക്കുള്ള ഫലമാണ ്െമുക്ക് ലഭിക്കുെത.് എൊൽ 
ദദരിം െിർമ്മിച്ച ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനെ െിയമങ്ങൾക്കുിം െമ്മൾ രി്ധയരാണ്. 
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അതായത ്െമുക്ക് free will ഉനണ്ടെ് പറഞ്ഞ ്മരണനത്ത മാറ്റുരാൻ െമുക്ക് 
കഴിയില്ല. അത് തീരുമാെിക്കുെത ്ദദരമാണ.് അതുനകാണ്്ട െമ്മൾ ഇരിനട 
സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്മരണരുിം, ശ്പായമാകുെതുിം ്പാലുള്ള ഈ ശ്പപഞ്ചത്തിനല 
െിയമങ്ങനളക്കുറിച്ച് അല്ല, മറിച്ച് െമ്മൾ ന യ്യുെ ശ്പരർത്തികളിൽ െിെ് 
െമുക്ക് ലഭിക്കുെ ഫലനത്ത കുറിച്ചാണ്. അതായത് െമ്മൾ ന യ്യുെ െന്മ്യാ, 
തിന്മ്യാ, അെുസ്രണനമാ, അെുസ്രണ്ക്കനടാ, രിരവാസ്്മാ, 
അരിരവാസ്്മാ എല്ലാിം...  
 
മിസ്റ്റർ ഹാരൂൺ ഇങ്ങനെ ഒരു അരകാരരാദിം നകാണ്ടുരെതിൽ എെിക്ക് 
സ്്ന്താഷമുണ്ട്. കാരണിം ഇെി മുസ്ിമുകൾ "രിധിയുനട അടിമകളല്ല" എെ ്
ഇെി അരർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല്ല്ലാ. ഇസ്ാമിനല രിധിനയക്കുറിച്ച് 
്ൊക്കുെതിെു മുമ്പ ്എന്താണ് രരിക്കുിം രിധി എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
Determinism എെ ്പറയുെത ്കുനറ തിയറികൾ മാശ്തമാണ.് അതിൽ 
രാസ്്ശ്തീയമായ ഒെുമില്ല.  
 
Webster's Dictionary explain determinism as: “the doctrine that all events, including 

human choices and decisions, have sufficient causes.” 

 
ഈ തിയറിക്ക് ഹാറൂൺ പറഞ്ഞതുമായ രലിയ ൈന്ധനമാെുമില്ല.  
 
്ഡാക്ടർ നൈഞ്ചമിൻ ലിൈർട്ടിനെ ര്രഷണങ്ങനള, മുസ്ിമുകൾ 
എങ്ങനെയാണ് അരരുനട ആരരയത്തിെു്രണ്ടി അതിനെ രളനച്ചാടിച്ചത് എെ ്
െമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുിം. ഈ പഠെങ്ങൾ ഒരു രസ്്തുതനയക്കുറിച്ച ്(fact) അല്ല 
ഒരു തിയറിനയ കുറിച്ചാണ ്പറയുെത്. അതായത ്െമ്മുനട തല്ച്ചാറി്െക്കാൾ 
്രരത്തിൽ െമ്മുനട മെസ്സ് ശ്പരർത്തിക്കുെു എെ തിയറി. മനറ്റാരു രീതിയിൽ 
പറയുകയാനണങ്കിൽ മെുഷയനെ  ിന്തകനള െിയശ്ന്തിക്കുെ രണ്്ട രസ്്തുക്കൾ 
ഉണ്്ട: ഒെ ്ഭൗതികിം ആയിട്ടുള്ള െമ്മുനട തല്ച്ചാറുിം, മ്റ്റത് ഭൗതികിം അല്ലാത്ത 
െമ്മുനട മെസ്സുിം.  
 
അതു കൂടാനത  ില കാരയങ്ങൾ പരീേണങ്ങളിൽ മാശ്ത്മ അതു്പാനല 
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിെർത്ഥിം എ്പ്പാഴുിം അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല 
സ്ിംഭരിക്കുെത.് കാരണിം, ആ പരീേണിം െടത്തിയത് ആ രയക്തിയുനട 
തല്ച്ചാറിൽ ന റിയ ഒരു ഇലക്ശ്ടിക് കറണ്ട ്നകാടുത്തുനകാണ്ടാണ്. 
അതുനകാണ്്ട സ്ാധാരണരതിയിൽ എന്താണ ്സ്ിംഭരിക്കുെത ്എെ,് 
അതുനരച്ച ്ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുനകാണ്ടാണ ്ഈ പരീേണിം ഒരു 
ഡിസ്്കരറി ആരാനത നരറുനമാരു തിയറി ആയി െിലെിൽക്കുെത.് 
 
ഈ പരീേണത്തിെ് മെുഷയനെ രിധിയുമായി ഒരു ൈന്ധരുമില്ല. ഈ അര 
നസ്ക്കൻഡ ്ഉണ്ടാരുെ delay, രിധിനയ കുറിച്ചാണ് പറയുെത ്എനൊനക്ക 
പറഞ്ഞാൽ അത് രിഡ്ഢിത്തമാനണെ് രിരരമുള്ള ഏത് നകാച്ചുകുട്ടിക്കുിം 
മെസ്സിലാരുെ കാരയമാണ്. അത് മാശ്തമല്ല ഇത് െമ്മുനട രരീരത്തിെുള്ളിൽ 
മാശ്തിം െടക്കുെ ഒരു കാരയമാണ.് 
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You can go and read more by visiting this link about Dr. Libet's study: 

www.learningmethods.com/downloads/pdf/on.benjamin.libet-

free.will.and.determinism.pdf. 

 

You can read this article; “Free will is not an illusion,” Dr. Raymond Tallis, September 

13, 2007: 

http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/3893 

 

You can also go search for the topic yourself if you like philosophers and philosophy. 

Here is a name you can search for and read some of his study: Ted Honderich (born 

30 January 1933) is a Canadian-born British philosopher, Grote Professor Emeritus 

of the Philosophy of Mind and Logic, University College London and Visiting 

Professor, University of Bath. I quote from his words: 

 

“The principle of free will has religious, ethical, and scientific implications. For 

example, in the religious realm, free will implies that an omnipotent divinity does not 

assert its power.” 

 

രരി, ഇെി തൽക്കാലിം െമുക്ക് free will എെ ഒരു സ്ിംഭര്മ ഇല്ല എെ് ഈ 
്ലാകത്തിനല ഏറ്റരുിം രലിയ ഫി്ലാസ്ഫർ തനെ പറഞ്ഞു എെിരിക്കനട്ട. 
അത് മിസ്റ്റർ ലിൈർട്ടിനെ പരീേണനത്ത അടിസ്ഥാെമാക്കി ആനണെുിം 
ഇരിക്കനട്ട. എങ്കിലുിം എെിക്ക് ഇത് നതറ്റാനണെുിം, free will ഉണ്്ട എെുിം, 
സ്ിമ്പിളായി നതളിയിക്കാൻ കഴിയുിം. െമ്മുനട രിധി ്െരനത്ത എഴുതിയ 
ഒൊനണങ്കിൽ ജീരിതത്തിൽ െമ്മൾ ഒെുിം ന ്യ്യണ്ട ആരരയിം ഇല്ല്ല്ലാ. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ െമ്മൾ ഒെുിം ന യ്യാനത എല്ലാരരുിം  ുമ്മാ ഇരുൊൽ 
മതിയ്ല്ലാ. കാരണിം െീ എന്ത് ന യ്താലുിം ന യ്തിനല്ലങ്കിലുിം െിെക്ക് 
രിധിച്ചനത സ്ിംഭരിക്കുിം. അ്പ്പാൾ പിനെ ്ശ്പാശ്രാിം ന യ്ത ്റാ്ൈാട്ടുകനള 
്പാനല ജീരിക്കുെതിൽ എന്താണ ്അർത്ഥിം. 
 
െമ്മുനട രിധി ്െരനത്ത എഴുതനപ്പട്ട ഒൊനണങ്കിൽ െമ്മൾ ന യ്യുെ 
നതറ്റുകൾനക്കാെുിം െമ്മൾ ഉത്തരരാദികൾ അല്ല്ല്ലാ. അല്ലാഹു െമ്മുനട 
തലയിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. അ്പ്പാൾ അതിെുത്തരരാദി അള്ളാഹു 
അ്ല്ല? അല്ലാഹു രിധിച്ചത് ്പാനല മാശ്ത്മ െടക്കുിം എങ്കിൽ എന്തിൊണ ്
അല്ലാഹു കഷ്ടനപ്പട്ട ്ഈ കൽപ്പെകൾ എല്ലാിം അയക്കുെത?് മുസ്ീമുകൾ 
രിധിയിൽ രിരവസ്ിക്കുെരർ ആയിട്ടുിം എന്തിൊണ ്അരർ 
െിസ്്കരിക്കാത്തരനരയുിം, ഇസ്ാിം ഉ്പേിക്കുെ രയക്തികനളയുിം 
രിേിക്കുെത?് അത് അരരുനട രിധിയ്ല്ല? അത് അല്ലാഹു അരരുനട 
തലയിൽ എഴുതിയത് അ്ല്ല? 
 

1. ഇെി ്ഡാക്ടർ ലിൈർട്ട ്പറഞ്ഞു എെ ്മിസ്റ്റർ ഹാറൂൺ പറയുെ 
കാരയങ്ങൾ ഒെുിം ്ഡാക്ടർ ലിൈർട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അത് ്ഡാകട്ർ 
ഹാറൂണിനെ മാശ്തിം കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. 

http://www.learningmethods.com/downloads/pdf/on.benjamin.libet-free.will.and.determinism.pdf
http://www.learningmethods.com/downloads/pdf/on.benjamin.libet-free.will.and.determinism.pdf
http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/3893
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2. മുസ്ിിംകളുനട രിധി അരർക്ക് നതരനഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ, 
എന്തടിസ്ഥാെത്തിലാണ് അരർക്ക് ശ്പതിഫലിം െൽകുെതുിം രിേ 
െൽകുെതുിം എല്ലാിം?  

3. ഞാൻ ഇസ്ല്ാിം സ്വീകരിക്കുെതുിം സ്വീകരിക്കാത്തതുിം എല്ലാിം 
അല്ലാഹുരിനെ തീരുമാെിം അ്ല്ല? 

4. അല്ലാഹുരാണ ്ഒരു ശ്കിസ്്തയാെിനയ ശ്കിസ്്തയാെി ആക്കിയനതങ്കിൽ, 
എന്തിൊണ് അരൻ ശ്കിസ്്തയാെി ആയതുനകാണ്്ട അരനെ െരകത്തിൽ 
അയക്കുെത?്  

5. എല്ലാിം രിധി ്പാനല മാശ്ത്മ െടക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ എന്തിൊണ ്ഒരു 
മുസ്ിിം ശ്പാർത്ഥിക്കുെത?്  
 

ഞാൻ ഇതിനെ ഇസ്ാനമെ മതത്തിനെ അെയായരുിം ശ്ഭാന്തുിം എെ് രിളിക്കുിം. 
ഈ ്ലാജിക് നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ മുസ്ീമുകൾ ന യ്യുെ 
സ്്ശ്തീപീഡെങ്ങൾക്കുിം, ്മാഷണങ്ങൾക്കുിം, നകാലപാതകങ്ങൾക്കുിം, 
കുട്ടികനള  ൂഷണിം ന യ്യുെതിെുിം എല്ലാിം ഉത്തരരാദി അല്ലാഹുരാണ്. 
കാരണിം, ഈ കാരയങ്ങനളല്ലാിം അള്ളാഹു ആണ ്അരരുനട രിധിയുനട കൂനട 
എഴുതി്ച്ചർത്തത്. അള്ളാഹു ഈ മെുഷയനര രച്ച ്്െരിം്പാക്കിൊയി 
കളിക്കുകയാണ.് എന്ത് രൃത്തിനകട്ടരെുിം, സ്വാർത്ഥെുിം ആണ ്ഈ അല്ലാഹു. 
 
ഇസ്ാമിനല "രിധി" എന്താനണെ ്െമുക്ക ്്ൊക്കാിം 
 
ആര് മുസ്ിിം ആരണിം, ആര ്മുസ്ിിം ആരണ്ട എെ ്തീരുമാെിക്കുെത് 
അല്ലാഹുരാണ്. 
 
ഖുർആെിൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് അല്ലാഹുരാണ് അമുസ്ീങ്ങനള (infidels) 
അരിരവാസ്ികൾ ആകുെത ്എെുിം, അല്ലാഹു തനെയാണ് മെുഷയനര 
രിരവാസ്ികൾ ആകുെനതെുിം. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 549: 

 
Allah's Messenger said: “As about the issue of your creation, of each one of you are 

placid in the womb of his mother (as a sperm) for the first forty days, and after that 

he comes to be a clot, and then you will be a clot for the coming forty days, and after 

that will be transformed to a piece of meat for an another forty days. Afterwards Allah 
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sends an angel, and he will be ordered by four words, to write, four destinies; he 

writes his (the baby's) deeds, time of his death, means of his subsistence and 

whether he will be miserable (infidel) or blessed in a religious meaning. Afterwards, it 

will be breathed the soul into his body. So a man will do the deeds of people of 

heaven and only the distance of an arm is between him and the heaven, then what 

has been written by the angel supersedes, and so he starts doing deeds of the 

people of hell fire and enters hell fire. Identical a person may do deeds and work of 

hell fire subsequently the deeds which are written to him by the angels will be in 

command to surpass, so he will change to do the work of the people of paradise, so 

he enters paradise. 

 
മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം: 
അൈ്ദുല്ല രിരരിച്ചത്: അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, 
"സ്ൃഷ്ടിനയക്കുറിച്ച് പറയുകയാനണങ്കിൽ െമ്മൾ എല്ലാരരുിം െമ്മുനട 
അമ്മയുനട ഉള്ളിൽ ൈീജമായി 40 ദിരസ്ിം കിടക്കുിം. അടുത്തുരരുെ 40 
ദിരസ്ിം െമ്മൾ ഒരു രക്തക്കട്ട ആയിരിക്കുിം. അത് കഴിഞ്ഞു രരുെ 40 ദിരസ്ിം 
െമ്മൾ ഒരു മാിംസ്പിണ്ഡമായി മാറുിം. എെിട്ട ്ൊല് രാക്കുകൾ എഴുതാൻ 
അല്ലാഹു ഒരു ദൂതനെ അയയ്ക്കുെു: - ആദയിം ആ കുട്ടിയുനട ശ്പരർത്തികൾ 
എഴുതുിം, പിെീട ്അരൻ മരിക്കുെ സ്മയിം എഴുതുിം, പിെീട് അരനെ 
ഉപജീരെമാർഗ്ഗിം എഴുതുിം, പിെീട ്അരനെ ജീരിത ലേയിം എഴുതുിം - 
അതായത ്അരൻ രിരവാസ്ി (Muslim) ആകു്മാ അരിരവാസ്ി (non - Muslim) 
ആരു്മാ എെ.് അതിെു്രഷിം അരനെ രരീരത്തിെുള്ളി്ലക്ക് ആത്മാരിനെ 
ഊതി കയറ്റുിം. ഒരു മെുഷയൻ സ്വർഗ്ഗത്തിനല ജെങ്ങൾ ന യ്യുെ ശ്പരർത്തി 
ന യ്്തക്കാിം. അരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശ്പ്രരിക്കാൻ ്യാരയൻ ആയിരിക്കാിം. 
എൊൽ മാലാഖ രെ് അരനെ രിധിനയ മാറ്റി എഴുതിയാൽ അരൻ 
െരകത്തിനല ജെങ്ങളുനട ശ്പരർത്തി ന യ്യുകയുിം െരകത്തിൽ ്പാരുകയുിം 
ന യ്യുിം. അതു്പാനലതനെ ്െനര തിരിച്ചുിം. 
 

 െിനെക്കുറിച്ച് എന്താ്ണാ െിനെ രിധിയിൽ എഴുതനപ്പട്ടിരിക്കുെത ്
അ്ത സ്ിംഭരിക്കൂ എെ് മുഹമ്മദ ്തനെയാണ ്ഇരിനട രയക്തമായി 
പറയുെത.് െീ എശ്ത െല്ല ശ്പരർത്തി ന യ്താലുിം, െീ എശ്ത  ീത്ത 
ശ്പരർത്തി ന യ്താലുിം അരസ്ാെിം െിനെ രിധിയിൽ എഴുതനപ്പട്ടത ്
്പാനല സ്ിംഭരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഈ മതത്തിനെ ഒരു രിഡ്ഢിത്തമാണ.് 
ഇനതല്ലാിം രായിച്ചിട്ട് ആരാണ ്അല്ലാഹുരിൽ രിരവസ്ിക്കാൻ ്പാകുെത്? 
ഇതിൽ എരിനടയാണ് െീതി? 

 ശ്പാർത്ഥിക്കുകയുിം, ദാെധർമ്മങ്ങൾ െടത്തുകയുിം, െല്ല കാരയങ്ങൾ 
ന യ്യുകയുിം ന യ്യുെതുരഴി എന്താണ ്രുണിം? അള്ളാഹു 
കൽപ്പിക്കുെത ്ശ്കിസ്്തയാെികനളയുിം ദഹരരനരയുിം യഹൂദനരയുിം 
ൈുദ്ധമതകാനരയുിം നകാല്ലാൊണ്. അല്ലാഹു െിെക്ക് രിധിച്ചത ്മാശ്ത്മ 
അരസ്ാെിം െടക്കുകയുള്ളൂ. 
 

Qur'an 6:148 (Usama Dakdok translation): 
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Those who are polytheistic will say, “If Allah willed, we did not become polytheists 

nor our fathers, nor were we forbidden anything.” Likewise those who came before 

them lied until they had tasted our severity. Say, “Do you have any knowledge that 

you bring it out to us? You only follow but the conjecture, and you only lie.” 

 

ഖുർആൻ 6:148: 
ആ ൈഹുദദരാരാധകർ പറ്ഞ്ഞക്കുിം: അല്ലാഹു ഉ്േരിച്ചിരുനെങ്കിൽ 
ഞങ്ങ്ളാ, ഞങ്ങളുനട പിതാക്ക്ളാ (അല്ലാഹു്രാട)് 
പങ്കു് ര്ക്കുമായിരുെില്ല; ഞങ്ങൾ യാനതാെുിം െിഷിദ്ധമാക്കുമായിരുെുമില്ല 
എെ്. ഇ്ത ശ്പകാരിം അരരുനട മുെര്ാമികളുിം െമ്മുനട രിേ 
ആസ്വദിക്കുെത ്രനര െി്ഷധിച്ചു കളയുകയുണ്ടായി. പറയുക: െിങ്ങളുനട 
പക്കൽ രല്ല രിരരരുമു്ണ്ടാ? എങ്കിൽ ഞങ്ങളക്്ക് െിങ്ങൾ അനതാെ് 
നരളിനപ്പടുത്തിത്തരൂ. ഊഹനത്ത മാശ്തമാണ ്െിങ്ങൾ പിന്തുടരുെത.് െിങ്ങൾ 
അെുമാെിക്കുക മാശ്തമാണ ്ന യ്യുെത്. 
 
ഈ രാകയിം അെുസ്രിച്ച് ൈഹുദദരാരാധകർ പറയുെത ്അല്ലാഹുരാണ ്
അരനരയുിം അരരുനട പിതാക്കന്മാനരയുിം ൈഹുദദരാരാധകർ ആക്കി 
സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്എൊണ്. എെിട്ട,് അരനര കള്ളിം പറയുെതിെ് കുറ്റനപ്പടുത്തി. 
എൊൽ ഇെി അടുത്ത പറയാൻ ്പാകുെ ഖുർആൻ രാകയിം പറയുെത് 
ഇതിനെ ്െനര രിപരീതമാണ്. 
 
Qur'an 6:107 (Usama Dakdok translation): 

                            
And if Allah willed they would not become polytheists. And we have not made you a 

keeper over them, and you are not a guardian over them. 

 
ഖുർആൻ 6:107: 
അല്ലാഹു ഉ്േരിച്ചിരുനെങ്കിൽ അരൾ (അര്ൊട്) പങ്കു് ര്ക്കുമായിരുെില്ല. 
െിനെ ൊിം അരരുനട ്മൽ ഒരു കാരലക്്കാരൊക്കിയിട്ടുമില്ല. െീ അരരുനട 
്മൽ ഉത്തരരാദിത്തിം ഏല്പിക്കനപ്പട്ടരെുമല്ല. 
 
തീർച്ചയായുിം ഇത് െിങ്ങനള അതിരയിപ്പിച്ചിടുണ്ടാരുിം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് 
ദദരത്തിൽെിെ് ഉണ്ടാരുക? ഖുർആൻ 4:82 ൽ അല്ലാഹു തനെ പറയുെുണ്ട ്
ഈ പുസ്്തകിം ദദരത്തിൽ െിെുള്ളതല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളിം 
ദരരുദ്ധയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുെു എെ.് ഇ്ത അദ്ധയായത്തിൽ തനെ 
ഇെിയുിം ധാരാളിം ദരരുദ്ധയങ്ങൾ ഉണ്്ട.  
 
Qur’an 6:111 (Usama Dakdok translation): 
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And if we had sent down the angels to them and the dead had spoken to them and 

we had gathered everything before them, they were not to believe, except if Allah 

wills, but most of them are ignorant. 

 
ഖുർആൻ 6:111: 
ൊിം അരരി്ലക്ക് മലക്കുകനള ഇറക്കുകയുിം, മരിച്ചരർ അര്രാട് 
സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം, സ്ര്വ്വരസ്്തുക്കനളയുിം ൊിം അരരുനട മുമ്പാനക കൂട്ടിം 
കൂട്ടമായി ്രഖരിക്കുകയുിം ന യ്താലുിം അരർ രിരവസ്ിക്കാൻ ്പാകുെില്ല. 
അല്ലാഹു ഉ്േരിനച്ചങ്കിലല്ലാനത. എൊൽ അരരിൽ അധിക്പരുിം രിരര്ക്കട് 
പറയുകയാകുെു. 
 
Qur'an 6:125 (Usama Dakdok translation): 

                                     
So whomever Allah desires to guide, he opens his chest to Islam, and whomever he 

desires to mislead, he will make his chest extremely narrow as though he is only 

ascending to the heaven. Likewise Allah made the uncleanness on those who do not 

believe. 

 
ഖുർആൻ 6:125: 
ഏനതാരാനള ്െരര്ഴിയി്ലക്ക് െയിക്കുരാൻ അല്ലാഹു ഉ്േരിക്കുെു്രാ 
അരനെ ഹൃദയനത്ത ഇസ്ാമി്ലക്ക് അരൻ തുറെുനകാടുക്കുെതാണ.് 
ഏനതാരാനള അല്ലാഹു പിഴരിലാക്കാൻ ഉ്േരിക്കുെു്രാ അരനെ 
ഹൃദയനത്ത ഇടുങ്ങിയതുിം നഞരുങ്ങിയതുമാക്കിത്തീര്ക്കുെതാണ.് അരൻ 
ആകാരത്തിലൂനട കയറി്പ്പാകുെത് ്പാനല. രിരവസ്ിക്കാത്തരരുനട ്മൽ 
അശ്പകാരിം അല്ലാഹു രിേ ഏരന്പടുത്തുെു. 
 
Qur'an 4:88: 

What do you want from the hypocrites? Allah damned them for what their hands did. 

Do you want to guide those whom Allah misguided? There is no guidance for those 

whom Allah deceived, and you will not find a way for them. 

 
ഖുർആൻ 4:88: 
എൊൽ കപടരിരവാസ്ികളുനട കാരയത്തിൽ െിങ്ങനളന്താണ് രണ്്ട 
കേികളാകുെത്? അരർ സ്മ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയത് (തിെ്മ) കാരണിം അല്ലാഹു 
അരനര തലതിരിച്ചു രിട്ടിരിക്കുകയാണ.് അല്ലാഹു പിഴപ്പിച്ചരനര 
െിങ്ങൾ ്െരര്ഴിയിലാക്കാൻ ഉ്േരിച്ചിരിക്കുകയാ്ണാ? അല്ലാഹു ഒരുരനെ 
പിഴപ്പിച്ചാൽ പിനെ അരെ് ഒരു രഴിയുിം െീ കനണ്ടത്തുെതല്ല. 
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ഇത് ്ൊക്കൂ, "അല്ലാഹു അരനര തലതിരിച്ച് രിട്ടിരിക്കുകയാണ.് അള്ളാഹു 
രഴിപിഴപ്പിച്ചരനര െിങ്ങൾ ്െർരഴിയിലാക്കാൻ ഉ്േരിക്കുകയാ്ണാ?" 
 
അല്ലാഹുരാണ് ഒരുരനെ രഴിപിഴപ്പിക്കുെനതങ്കിൽ പിനെ എന്തിൊണ ്അരൻ 
രഴിപിഴച്ചു ്പായതിെ് അല്ലാഹു അരനെ രിേിക്കുെത?് 
 
അതുകൂടാനത ഇരിനട അല്ലാഹു, രഴിപിഴച്ചു ്പായരനര ്െർരഴിയിലാക്കാൻ 
ശ്രമിക്കുെ മുഹമ്മദി്ൊട് ്ദഷയനപ്പടുകയാണ.് അങ്ങനെനയങ്കിൽ എന്താണ് 
ഒരു ശ്പരാ കൻ എെ െിലയിൽ മുഹമ്മദിനെ ്ജാലി? അല്ലാഹു ആനണങ്കിൽ 
ഇരിനട രഴിപിഴച്ചു ്പായരനര ്െർരഴിയിലാക്കാെുിം സ്മ്മതിക്കില്ല. അ്പ്പാൾ 
മുഹമ്മദ ്എെ ശ്പരാ കെ ്അരിനട പണിനയാെുമിനല്ല? 
അരിരവാസ്ികളായരനര തിരിച്ചുരിളിക്കാൻ അല്ലാഹു സ്മ്മതിക്കുകയുമില്ല. 
അള്ളാഹു ഇരിനട രയക്തമായി പറയുെുണ്ട ്മുഹമ്മദിെ് അരനര രേിക്കാൻ 
കഴിയില്ല എെ.് കാരണിം അല്ലാഹുരാണ് അരനര ഉ്പേിച്ചത്.  
 
ഇരിടനത്ത ശ്പധാെ ് ാദയിം അല്ലാഹു എന്തുനകാണ്ടാണ് ്െർമാർഗ്ഗത്തിൽ 
ജെങ്ങനള െയിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ അെുരദിക്കാതിരുെത?് കാരണിം 
അനതല്ലാിം അല്ലാഹുരിനെ പദ്ധതിക്ക് എതിരാണ്. അതുനകാണ്ടാണ ്മുഹമ്മദ ്
അരനര ്െർരഴിയി്ലക്ക് െടത്താൻ (മുസ്ിിം ആകാൻ) ശ്രമിച്ച്പ്പാൾ അല്ലാഹു 
അരിനട ്ദഷയനപ്പട്ടത.്  
 
അ്പ്പാൾ ജെങ്ങനള രേിക്കാൻ ്രണ്ടിയാണ് ഇസ്ല്ാമിനെയുിം 
ഖുർആനെയുിം മുഹമ്മദിനെയുിം അല്ലാഹു അയച്ചത ്എെ് പറയുെതിൽ 
അർത്ഥമില്ല. െീ മുസ്ിിം ആകാൻ ്യാരയെല്ല എെ ്അള്ളാഹു തീരുമാെിച്ചാൽ 
രേ്െടാെുള്ള െിനെ സ്ാധയത പൂജയമാണ.്  
 
ഇെി രരുെ രാകയങ്ങളിൽ ഈ പുസ്്തകിം െിർമ്മിച്ചത് ഒരു ശ്ഭാന്തൊയി 
മെുഷയൊനണെ ്ഞാൻ കാണിച്ചു തരാിം. അരൻ എന്താണ് പറയുെനതെ് 
അരെു ്പാലുിം അറിയില്ല. 
 
Qur’an 81:28-29: 
28 To whomsoever of you wanted to walk in the correct direction (to be Muslim).  
29 And ye will not, unless it be the desire of Allah, the Lord of the two worlds (human 

and jinn). 

 

ഖുർആൻ 81:28-29: 
28 അതായത ്െിങ്ങളുനട കൂട്ടത്തിൽ െിെ് ്െനര െിലനകാള്ളാൻ 
ഉ്േരിച്ചരര്ക്ക ്്രണ്ടി. 
29 ്ലാകരേിതാരായ അല്ലാഹു ഉ്േരിക്കുെുനരങ്കിലല്ലാനത െിങ്ങൾ 
ഉ്േരിക്കുകയില്ല. 
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ഇരിനട ആദയനത്ത രാകയിം പറയുെത് ഒരുരൻ മുസ്ിിം ആര്ണാ ്രണ്ട്യാ 
എെ് തീരുമാെി്ക്കണ്ടത് അരൻ തനെയാനണൊണ്. എൊൽ അതിനെ 
നതാട്ടടുത്തുള്ള രാകയിം പറയുെത ്്െനര രിപരീതമാണ്.  
 
ഈ അല്ലാഹുരിെ് മാെസ്ികമായി സ്ഥിരത ഇല്ല എൊണ് ്താെുെത്. 
രരിക്കുിം െമ്മുനട രിധി െമ്മളാനണാ തീരുമാെിക്കുെത്, അ്താ അള്ളാഹു 
ആ്ണാ തീരുമാെിക്കുെത?് ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള രാകയങ്ങളിൽ തനെ ഉള്ള 
ഈ ദരരുദ്ധയിം കണ്ടി്ല്ല. 
 
ആരാണ ്സ്ാത്താനെ രശ്തു ആക്കിയത?് അതുിം അല്ലാഹുരാണ.് 
 
സ്ാത്താെുിം അല്ലാഹുരിനെ രിധിയുനട കീഴിലാണ് എൊണ ്ഇെിയുള്ള 
രാകയത്തിൽ െിങ്ങൾ കാണാൻ ്പാകുെത.്  
 
Qur'an 43:36 (Muhammad Pickthall translation):  

And he whose sight is dim to the remembrance of the Beneficent, We assign unto 

him a devil who becometh his comrade; 

 
ഖുർആൻ 43:36: 
പരമകാരുണികനെ ഉല്്ൈാധെത്തിനെ ്െര്ക്ക ്രല്ലരെുിം അന്ധത െടിക്കുെ 
പേിം അരെു ൊിം ഒരു പിരാ ിനെ ഏരന്പടുത്തിനകാടുക്കുിം. എെിട്ട് അരൻ 
(പിരാ )് അരെ് കൂട്ടാളിയായിരിക്കുിം 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു ഭീഷണിനപ്പടുത്തുെത്, അല്ലാഹുരിനെ ആരാധിക്കുക്യാ 
ശ്പാർഥിക്കുക്യാ ന യ്യാതിരുൊൽ സ്ാത്താനെ അരരുനട ്മൽ അയയ്ക്കുിം 
എൊണ.് എെ ്പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അർത്ഥിം എന്താനണെ് െിങ്ങൾക്ക് 
മെസ്സിലാ്യാ? അള്ളാഹു െിങ്ങളുനട ജീരിതത്തിൽ സ്ാത്താനെ 
അയക്കുെതിെ് മുമ്പ ്െിങ്ങളുനട ജീരിതത്തിൽ സ്ാത്താൻ ഇല്ലായിരുെു 
എൊണ.് അതിെർത്ഥിം െിങ്ങൾ അ്പ്പാൾ ഒരു െല്ല മെുഷയൊയിരുെു 
എൊണ.് െിങ്ങൾ ഒരു  ീത്ത മെുഷയൊയിരുനെക്കിൽ, െിങ്ങളുനട കൂനട 
സ്ാത്താൻ ്െരനത്ത ഉണ്ടായിരുനെങ്കിൽ, അള്ളാഹുരിെ് രീണ്ടുിം സ്ാത്താനെ 
അയ്ക്കണ്ട ആരരയമില്ല്ല്ലാ? പിനെ മനറ്റാരു കാരയിം െിങ്ങൾ ആദയ്മ 
 ീത്തയുിം ശ്പാർത്ഥിക്കാത്തരെുിം ആനണങ്കിൽ സ്ാത്താൻ െിങ്ങളുനട 
ജീരിതത്തിൽ രെിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാൊണ.് 
 
അള്ളാഹുരി്ൊട് ശ്പാർത്ഥിക്കാത്ത െിങ്ങളുനട ജീരിതത്തി്ലക്ക് അള്ളാഹു 
സ്ാത്താനെ അയക്കുകയാനണങ്കിൽ െിങ്ങൾ ന യ്തുനകാണ്ടിരിക്കുെതിനെ 
രിപരീതിം സ്ാത്താൻ െിങ്ങനളനക്കാണ്്ട ന യ്യിക്കുിം. അതായത ്
ശ്പാർത്ഥിക്കാത്ത െിങ്ങനളനക്കാണ്്ട സ്ാത്താൻ ശ്പാർത്ഥിപ്പിക്കുിം. 
അങ്ങനെനയങ്കിൽ അള്ളാഹുരിെ് സ്ാത്താനെ തനെ ദൂതൊയി 
ശ്പഖയാപിക്കുെതായിരിക്കുിം കൂടുതൽ െല്ലത്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ അള്ളാഹു 
തനെയ്ല്ല ന കുത്താന്മാരുനട രാജാര?്   
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Qur’an 6:112 (Usama Dakdok translation): 

                         
And likewise we make for every prophet enemies, satans of human and jinn; they 

reveal one to another with zukhruf (highly embellished) speech to deceive. And if 

your lord willed, they would not have done it. So leave them in what they forge. 

 
ഖുർആൻ 6:112: 
അശ്പകാരിം ഓ്രാ ശ്പരാ കെുിം മെുഷയരിലുിം ജിെുകളിലുിം നപട്ട 
പിരാ ുക്കനള ൊിം രശ്തുക്കളാക്കിയിട്ടുണ്്ട. കൈളിപ്പിക്കുെ 
ഭിംരിരാക്കുകൾ അരർ അ്െയാെയിം ദുര്് ൈാധെിം ന യ്യുെു. െിനെ രേിതാര ്
ഉ്േരിച്ചിരുനെങ്കിൽ അരരത് ന യ്യുമായിരുെില്ല. അത് നകാണ്്ട അരർ 
നകട്ടിച്ചമയ്ക്കുെ കാരയങ്ങളുമായി അരനര െീ രി്ട്ടക്കുക. 
 
താനഴപ്പറയുെരയാണ് ഈ രാകയത്തിൽ െിെ് മെസ്സിലായ കാരയങ്ങൾ: 
 

1. രണ്ടുതരിം സ്ാത്താൻമാർ അനല്ലങ്കിൽ പിരാ ുക്കൾ ഉണ്്ട - 
മെുഷയരു്ടയുിം ജിെുകളുനടയുിം പിരാ ുക്കൾ. 

(Note: മുസ്ല്ിിംകൾക്ക് ഒരു സ്ാത്താൻ അല്ല. അരരുനട രിരവാസ്മെുസ്രിച്ച് 
ധാരാളിം സ്ാത്താൻമാർ ഉണ്്ട.) 

2. അല്ലാഹുരാണ ്അരനര ശ്പരാ കന്മാരുനട രശ്തുരാക്കി മാറ്റിയത.്  
3. ഇതിനെ അർത്ഥിം ഈ സ്ൃഷ്ടിക്കനപ്പട്ട പിരാ ുക്കൾ അല്ല രരിക്കുമുള്ള 
തിന്മ, മറിച്ച് അരനര എല്ലാിം സ്ൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുരാണ് രരിക്കുമുള്ള 
തിന്മ. പിരാ ുക്കൾ, അല്ലാഹു അര്രാട് കൽപിച്ച ്ജാലി മാശ്തമാണ ്
ന യ്യുെത.് പിരാ ുക്കൾ അല്ലാഹുരിനെ ്കൾക്കുകയുിം 
അെുസ്രിക്കുകയുിം ന യ്യുെ അടിമകൾ മാശ്തമാണ്. 

4. പിരാ ുക്കൾക്ക ്സ്വയിം തീരുമാെനമടുക്കാെുള്ള അധികാരിം അല്ലാഹു 
നകാടുത്തിരുനെങ്കിൽ അരർ  ില്പ്പാൾ ശ്പരാ കന്മാനര രശ്തുക്കളായി 
കാണാതിരിക്കാെുള്ള തീരുമാെിം എടു്ത്തനെ.  

5. ഈ പിരാ ുക്കൾക്ക് അല്ലാഹു നകാടുത്തിരിക്കുെ ഒ്രനയാരു ്ജാലി 
ആൾക്കാനര രഞ്ചിക്കുക എെതാണ.് 
 

അള്ളാഹു രളനര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് തനെ ശ്പരാ കന്മാനര തിരനഞ്ഞടുത്തനതങ്കിൽ 
എന്തിൊണ് അരനര ദപരാ ിക ്ശ്പരണകൾക്ക് രി്ധയരാക്കിയത?് 
 
അല്ലാഹു ശ്പരാ കന്മാനര സ്ിംരേിക്കുിം 
 
അള്ളാഹു തനെ ശ്പരാ കന്മാനരക്കുറിച്ച ്എന്താണ ്ഉ്േരിക്കുെത ്എെ ്
താനഴപ്പറയുെ രാകയങ്ങളിൽ കാണാിം.  
 
Qur’an 15:42 (Usama Dakdok translation):  
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Surely my servants, you have no authority over them except those who follow you 

from the seduced. 

 
ഖുർആൻ 15:42: 
തീര്ച്ചയായുിം എനെ ദാസ്െ്മാരുനട ്മൽ െിെക്ക് യാനതാരു ആധിപതയരുമില്ല. 
െിനെ പിെ്പറ്റിയ ദുരമ്ാരര്ികളുനട ്മലല്ലാനത. 
 
Qur'an 16:98-100 (Usama Dakdok translation): 
98 So when you recite the Qur’an, so seek refuge with Allah from the stoned Satan. 
99 Surely he has no authority on those who believed, and they depend on their lord. 
100 Surely his authority is only over those who befriend him and those who partner 

with him. 

 

ഖുർആൻ 16:98-100: 
98 െീ ഖുരആ്െ ്പാരായണിം ന യ്യുകയാനണങ്കിൽ രപിക്കനപ്പട്ട പിരാ ിൽ െിെ് 
അല്ലാഹു്രാട ്രരണിം ്തടിനക്കാള്ളുക. 
99 രിരവസ്ിക്കുകയുിം, തങ്ങളുനട രേിതാരിനെ ്മൽ ഭര്മലപ്ിക്കുകയുിം 
ന യ്യുെരരാ്രാ അരരുനട ്മൽ അരെ് (പിരാ ിെ്) യാനതാരു 
അധികാരരുമില്ല; തീര്ച്ച. 
100 അരനെ അധികാരിം അരനെ രോധികാരിയാക്കുെരരുനടയുിം 
അല്ലാഹു്രാട ്പങ്കു് ര്ക്കുെരരുനടയുിം ്മൽ മാശ്തമാകുെു. 
 
ഇരിനട അല്ലാഹുരിനെയുിം അരനെ ശ്പരാ കൊയ മുഹമ്മദിനെയുിം 
രാക്കുകൾ നരറുിം തമാരയാണ.്  
 
Read this hadith with me from Sahih Al-Bukhari (Sahih Al-Bukhari, Book 60, Hadith 

260) (Also see Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6411): 

 

Reported Abu Huraira: “Allah's Messenger said: “Adam and Moses came together. 

As a result Moses told Adam, 'You are the person who caused people to live with 

misery and kicked them out of heaven.' Afterwords Adam replied to Moses, 'You are 

the one which Allah chose for His message, and whom He favored for Himself, and 

above and beyond whom He revealed the Torah too.' Moses answered, 'As Yes.' 

After that Adam said, 'Did you find that written in my destiny before my creation?' 

Moses said, 'Yes.' So Adam defeated Moses with this reasoning.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അൈു ഹുദററ ്രഖനപ്പടുത്തിയത:് "ആദരുിം 
്മാരയുിം ഒരുമിച്ച ്രെു. അതിനെ ഫലമായി ്മാര ആദ്ത്താട ്പറഞ്ഞു, "െീ 
കാരണമാണ ്മെുഷയർക്ക ്കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായതുിം അരനര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് 
പുറത്താക്കിയതുിം." അ്പ്പാൾ ആദിം ്മാര്യാട് മറുപടി പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹു 
െിനെയാണ് അരനെ സ്്രരിം അറിയിക്കാൻ ഒരു ദൂതൻ ആയി 
തിരനഞ്ഞടുത്തത്. അതിെുപുറ്മ ്താറയുിം െിെക്ക് െൽകി." ആദിം രീണ്ടുിം 
പറഞ്ഞു, "എനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുിം മു്മ്പ അത് എനെ രിധിയിൽ 
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എഴുതനപ്പട്ടതാനണെ് െീ കാണുെി്ല്ല?". ്മാര പറഞ്ഞു, "ഞാൻ കണ്ടിരുെു". 
അങ്ങനെ ആദിം ്മാരയ്ക്ക് മറുപടി െൽകി.  
 
In Sahih Al-Bukhari, Book 77, Hadith 611, 

Adam and Moses are talking again: 

Reported Abu Huraira: “Allah's Messenger said: “Adam and Moses debated with 

each other. Moses said to Adam, 'To You Adam! You are our ancestor who 

displeased us and fired us out of heaven.' After that, Adam said to Moses, 'You 

Moses! Allah preferred you, so He talked to you (by his voice, not by an angel), and 

He wrote in the tablet the Torah, for you with His Hand. 

Therefore, how do you disapprove me for actions which Allah had written in my 

destiny forty years earlier to the time of my creation?' So Adam refuted Moses. 

Adam debunked Moses the Prophet. So Adam was saying again his allegation three 

times.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അൈു ഹുദററ ്രഖനപ്പടുത്തിയത:്  
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: ആദരുിം ്മാരയുിം തർക്കിച്ചു 
നകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. ്മാര ആദ്ത്താട ്പറഞ്ഞു, "ആദിം, ഞങ്ങളുനട 
പൂർവ്വ പിതാരായ െീ കാരണമാണ ്ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽെിെ് 
പുറന്തള്ളനപ്പട്ടത.് അത് കാരണിം ഞങ്ങൾക്ക് െിെിൽ ഇഷ്ട്ക്കടുണ്്ട." ആദിം 
്മാര്യാട ്പറഞ്ഞു, "മൂസ്ാ, അള്ളാഹു െിനെ തിരനഞ്ഞടുക്കുകയുിം, 
െി്ൊട് ്െരിട്ട് സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം, കൽപലകകളിൽ ്താറ എഴുതി 
െൽകുകയുിം ന യ്തു. അതുനകാണ്്ട എനെ സ്ൃഷ്ടിക്ക് 40 രർഷിം മുമ്പ ്എനെ 
രിധിയിൽ അള്ളാഹു എഴുതി്ച്ചർത്ത കാരയങ്ങനള എെിക്ക് എങ്ങനെ തള്ളി 
കളയാൻ കഴിയുിം?" അങ്ങനെ ആദിം ്മാരയ്ക്ക് മറുപടി െൽകി. ആദിം 
അരനെ ആ്രാപണങ്ങനള മൂെ ്ശ്പാരരയിം പറഞ്ഞു. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 93, Hadith 606: 

Reported Abu Huraira: “Allah's Messenger said, that Adam and Moses argued with 

each other and Moses said, “Your offspring is out of heaven because of You Adam.” 

Adam answered, “You are Moses, whom Allah favored and selected for His 

message and talked to you. One to one, even so, you blamed me about my 

wickedness, which had been determined for me even before my creation?” 

Therefore, Adam overwhelmed Moses, with his reasoning. 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച് അൈൂഹുദററ പറയുെത:് അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: ആദരുിം ്മാരയുിം തർക്കിച്ച് 
നകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. ്മാര പറഞ്ഞു, "െിനെ സ്ന്തതികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിെ് 
നരളിയിൽ ആരാെുള്ള കാരണിം െീയാണ് ആദിം." അതിെ് ആദിം ഉത്തരിം 
പറഞ്ഞു, "െീ മൂസ് ആണ.് അല്ലാഹു െിനെ ഇഷ്ടനപ്പടുകയുിം, അരനെ 
സ്്രരിം അയക്കാൻ െിനെ തിരനഞ്ഞടുക്കുകയുിം, അരൻ െി്ൊട ്
സ്ിംസ്ാരിക്കുകയുിം, ന യ്തു. എെിട്ടുിം എനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുിം മു്മ്പ ഞാൻ 
ന യ്യുിം എെ ്എനെ രിധിയിൽ എഴുതനപ്പട്ട ഈ  ീത്ത ശ്പരർത്തിയുനട ്പരിൽ 
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െീ എനെ കുറ്റനപ്പടുത്തുെുനരാ?" അങ്ങനെ ്മാനര ് ാദിച്ചതിെ് ആദിം 
മറുപടി നകാടുത്തു.  
 

1. ആദിം ഒരിക്കലുിം അള്ളാഹുരി്ൊട് അെുസ്രണ്ക്കട ്കാണിച്ചിട്ടില്ല. 
കാരണിം ആദിം ന യ്തനതല്ലാിം അള്ളാഹുരിനെ പദ്ധതിയായിരുെു.  

2. ആദനത്ത സ്ൃഷ്ടിക്കുെതിെ് 40 രർഷിം മുൻ്പ ആദത്തിനെ രിധി 
അല്ലാഹു എഴുതിയിരുെു.  

3. ഈ ്ലാജിക് നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ അള്ളാഹു നതറ്റ് ന യ്യാൻ 
രിധിച്ച മെുഷയൻ നതറ്റുന യ്യു്മ്പാൾ അരനെ രിേിക്കുെത ്
എന്തിൊണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്ല്ല അരൻ ന യ്തത.്  

4. ഇസ്ാമിനല രിഡ്ഢിത്തരങ്ങളി്ലക്ക് സ്വാരതിം. 
 

ഖുർആൻ 15:42ൽ അല്ലാഹു തനെ ്സ്രകരായ സ്ാത്താൻമാ്രാട് 
പറയുെത,് അല്ലാഹുരിനെ െല്ല ആരാധകരുനട ്മൽ സ്ാത്താെ ്ഒരു 
അധികാരരുിം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എൊണ.് അതിൽ ശ്പരാ കന്മാരുിം 
ഉൾനപ്പടുിം. ഖുർആൻ 16:98-100 ശ്പരാ കന്മാർക്ക ്രീണ്ടുിം ഉറപ്പുെൽകുെത ്
അരർ അല്ലാഹുരിനെ ആശ്രയിക്കുകയാനണങ്കിൽ, അരനര സ്ാത്താനെ 
തിന്മയിൽ െിെ് സ്ിംരേിക്കുിം എൊണ.് 
 
അള്ളാഹു, താൻ ന യത് കാരയങ്ങനള റേ ്ന യ്യുെു. 
 
അള്ളാഹു അരനെ ഓ്രാ ശ്പരാ കന്മാർക്കുിം ്രണ്ടി ഓ്രാ സ്ാത്താനെ 
സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ സ്ാത്താൻമാരുനട ്ജാലി അതാത ്ശ്പരാ കന്മാനര 
രഞ്ചിക്കൽ ആണ് (ഖുർആൻ 6:112).  
 
അ്തസ്മയിം, ഖുർആൻ 15:42ൽ അള്ളാഹു സ്ാത്താ്ൊട ്പറയുെത് തനെ 
ശ്പരാ കന്മാരുനട ്മൽ സ്ാത്താെ് ഒരു അധികാരരുമില്ല എൊണ്. അള്ളാഹു 
 ിലശ്പ്തയക ്ജാലികൾ ന യ്യുെതിെ ്്രണ്ടി  ിലർനക്കതിനര ഓ്രാ 
സ്ാത്താൻമാനര സ്ൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. എൊൽ ഈ രശ്തുക്കൾക്കാർക്കുിം 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കന്മാരുനട ്മൽ ശ്പരർത്തിക്കാെുള്ള അധികാരിം ഒെുിം 
നകാടുത്തിട്ടില്ല. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു രശ്തുക്കനള സ്ൃഷ്ടിക്കുെത ്താൻ 
മറ്റുള്ളരരുനട സ്ിംരേകൻ ആനണെ് കാണിക്കാൻ ആ്ണാ? - ആരിൽ െിെ് 
സ്ിംരേിക്കാൻ? അല്ലാഹുരിനെ ഒരു സ്ൃഷ്ടിയിൽ െിെ് മനറ്റാരു സ്ൃഷ്ടിനയ 
സ്ിംരേിക്കാൻ. 
 
ഇരിനട അല്ലാഹു ആദയിം പറഞ്ഞു, ഓ്രാ ശ്പരാ കന്മാനരയുിം പരീേിക്കാൻ 
ഓ്രാ സ്ാത്താൻമാനര സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട എെ.് പിെീട് മനറ്റാരിടത്ത് പറയുെു, 
ഒരു സ്ാത്താെുിം ശ്പരാ കൻമാനര പരീേിക്കുരാൻ കഴിയില്ല എെ.് ഇത ്
മനറ്റാരു ദരരുധയിം.  
 

അല്ലാഹുരിനെ സ്ിംരേണിം അപകടിം തടയാൻ ്രണ്ടി ഉള്ളതല്ല മറിച്ച ്
ൊരെഷട്ങ്ങൾ െിയശ്ന്തിക്കുരാൻ ്രണ്ടിയുള്ളതാണ.് 
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സ്ാത്താെ ്അല്ലാഹുരിനെ െല്ല അെുയായികളുനട ്മൽ അധികാരമില്ല. 
എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ്മൽ സ്ാത്താൻ ദുർമശ്ന്തരാദിം 
ന യ്തത?് ഖുർആൻ 53:19-23 സ്ാത്താൻ മുഹമ്മദിനെ നകാണ്്ട സ്ാത്താെിക 
രാകയങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുകയുിം അത് രഴി അല്ലാഹുരിനെ മൂെു പുശ്തിമാനര 
(ലാത്ത, മൊത്ത, ഉസ്) മുഹമ്മദ ്പുകഴ്ത്തുകയുിം ന യ്തു. അതിെർത്ഥിം 
മുഹമ്മദ ്അല്ലാഹുരിനെ െല്ല അെുയായി അല്ല എെ്ല്ല? ഇെി മുഹമ്മദ് 
അല്ലാഹുരിനെ െല്ല അെുയായി ആനണങ്കിൽ എന്തുനകാണ്്ട സ്ാത്താനെ 
മശ്ന്തരാദത്തിൽ െിെ് അല്ലാഹു അരനെ സ്ിംരേിച്ചില്ല? മുഹമ്മദിനെ 
സ്ാത്താൻ കീഴടക്കിയത് തടയാൻ അല്ലാഹുരിെ് കഴിഞ്ഞില്ല.  
 
Qur’an 22:52 (Usama Dakdok translation): 

And we did not send before you any messenger or prophet except that when he 

recites, Satan casts in his recitation, so Allah abrogates what Satan cast. Then Allah 

fixed his verses. And Allah is knowing, wise. 

 
ഖുർആൻ 22:52: 
െിെക്ക് മുമ്പ ്ഏനതാരു ദൂതനെയുിം ശ്പരാ കനെയുിം ൊിം അയച്ചിട്ട്, അ്േഹിം 
ഓതി്കള്പിക്കുെ സ്മയത്ത് ആ ഓതി്കള്പിക്കുെ കാരയത്തിൽ പിരാ ് 
(തനെ ദുര്് ൈാധെിം) ന ലുത്തിരിടാതിരുെിട്ടില്ല. എൊൽ പിരാ  ്
ന ലുത്തിരിടുെത് അല്ലാഹു മായച്്ചുകളയുകയുിം, എെിട്ട് അല്ലാഹു തനെ 
ര െങ്ങനള ശ്പൈലമാക്കുകയുിം ന യ്യുിം. അല്ലാഹു എല്ലാിം അറിയുെരെുിം 
യുക്തിമാെുമാകുെു. 
 
ഇതിനെ  ുരുക്കിം ഇതാണ,് ഒെുകിൽ അള്ളാഹുരിെ് സ്ാത്താനെ ്മൽ 
അധികാരമില്ല. അനല്ലങ്കിൽ അരൻ സ്ാത്താെിൽ െിെ് സ്ിംരേിക്കുനമെ 
രാര്ദാെിം കള്ളമാണ്.  
 
അല്ലാഹു സ്ിംരേിക്കുകയില്ല 
 
മുഹമ്മദ ്മാശ്തമല്ല അല്ലാഹുരിെ് സ്ിംരേിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശ്പരാ കൻ. 
ശ്രഹങ്ങളുിം,  ശ്രെുിം, സ്ൂരയെുിം ഒെുിം ദദരങ്ങൾ അല്ല എെ ്അശ്ൈഹാമിെ ്
പറഞ്ഞു നകാടുക്കുെതിലുിം അള്ളാഹു പരാജയനപ്പട്ടിരുെു. 
 

 ഖുർആൻ 6:75 ൽ െിെ് - അശ്ൈഹാിം കരുതിയത ്ആകാരത്തിനല 
ശ്രഹങ്ങളാണ് ദദരിം എൊണ് കാരണിം അര രലുതായിരുെു (Akhbar). 

 ഖുർആൻ 6:77ൽ െിെ് -  ശ്രനെ കണ്ട്പ്പാൾ അശ്ൈഹാമിനെ മെസ്സ ്
രീണ്ടുിം മാറി. അരൻ കരുതി  ശ്രൻ ആയിരിക്കുിം ദദരിം എെ.് 
കാരണിം അത് ശ്രഹങ്ങനളകാൾ രലുതായിരുെു. 

 ഖുർആൻ 6:78ൽ െിെ് - സ്ൂരയൻ ഉദിക്കുെത ്കണ്ട്പ്പാൾ 
അശ്ൈഹാമിനെ മെസ്സ് രീണ്ടുിം മാറി. സ്ൂരയൊണ് രലുത് അതുനകാണ്്ട 
ഇത്തരണ തീർച്ചയായുിം സ്ൂരയൻ തനെയാണ് ദദരിം എെരൻ 
ഉറപ്പിച്ചു.  
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അശ്ൈഹാിം സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം ശ്രഹങ്ങനളയുിം എല്ലാിം ദദരമായി 
ആരാധിച്ചിരുെു. അതായത ്അശ്ൈഹാിം ഒരു രിശ്രഹാരാധകൻ ആയിരുെു. 
അതു്പാനല തനെയാണ ്മുഹമ്മദുിം അല്ലാഹുരിനെ മൂെു പുശ്തിമാനര 
പുകഴ്ത്തുെത ്രഴി രിശ്രഹാരാധെയാണ് അരിനട െടത്തിയത്. (Qur'an 53:19-

20. See the explanation of Ibn Kathir). ഖുർആൻ അെുസ്രിച്ച് അശ്ൈഹാമുിം 
മുഹമ്മദുിം അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കന്മാരാണ.് ഈ രണ്ടു ്പരുിം അല്ലാഹുരിെ് 
ഇശ്തയുിം ശ്പിയനപ്പട്ടരർ ആയിരുെിട്ടുിം അരർ ഈ രിശ്രഹാരാധെ 
ന യ്ത്പ്പാൾ എന്തുനകാണ്്ട അല്ലാഹു തടഞ്ഞില്ല? 
 
ഖുർആൻ 16:100ൽ അല്ലാഹു പറയുെുണ്ട ്സ്ാത്താെുമായി സ്ൗഹൃദിം 
സ്ഥാപിക്കുെരരുനട ്മൽ മാശ്ത്മ സ്ാത്താെ ്അധികാരമുള്ളൂ എെ.്  
 
Qur’an 16:100 (Usama Dakdok translation):  

Surely his authority is only over who befriend him and those who partner with him. 

 
ഖുർആൻ 16:100: 
അരനെ അധികാരിം അരനെ രോധികാരിയാക്കുെരരുനടയുിം 
അല്ലാഹു്രാട ്പങ്കു് ര്ക്കുെരരുനടയുിം ്മൽ മാശ്തമാകുെു. 
 
അശ്ൈഹാമിനെ ്മലുിം മുഹമ്മദിനെ ്മലുിം സ്ാത്താൻ തശ്ന്തങ്ങൾ 
ശ്പ്യാരിച്ചതിെ് കാരണിം സ്ാത്താെുമായി അരർ സ്ൗഹൃദിം സ്ഥാപിച്ചത് 
നകാണ്ടായിരിക്കണിം. അതുരഴി അല്ലാഹുരിനെ മറ്റാരുിം ആയി താരതമയിം 
ന യ്യരുനതെ കൽപെയുിം അരർ അെുസ്രിച്ചില്ല. (അതായത ്സ്ൂരയനെയുിം 
 ശ്രനെയുിം ദദരമായി ആരാധിച്ചത്). ഇെി അരർ അത് മെപ്പൂർവ്വമല്ല 
അെുസ്രിക്കാത്തനതങ്കിൽ അതിെർത്ഥിം അല്ലാഹുരിെ് സ്ാത്താെിൽ െിെ് 
അരനര സ്ിംരേിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൊണ.് െിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത ്
എടുത്താലുിം അതിനെ അർത്ഥിം സ്ാത്താനെ മുൻപിൽ അല്ലാഹു ്താറ്റു 
എൊണ.് സ്ാത്താനെ ്പാലുിം സ്ൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് അരനെ 
സ്ൃഷ്ടിയുനട മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ്താറ്റത?് അള്ളാഹുരിനെ തീരുമാെങ്ങനളല്ലാിം 
നതറ്റാണ ്എെതിനെ മനറ്റാരു നതളിരുകൂടിയാണിത.്  
 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കന്മാർ തനെയാണ ്അരനെ രശ്തുക്കളുിം  
 
മറ്റാരുിം ആയി അല്ലാഹുരിനെ തുലയ നപടുത്തുെത ്അല്ലാഹു ഒരിക്കലുിം 
നപാറുക്കുകയില്ല. അ്തസ്മയിം അരെ് ഇഷ്ടമുള്ളരരുനട നതറ്റുകൾ അരൻ 
നപാറുക്കുിം.  
 
Qur'an 4:48 (Usama Dakdok translation): 

Surely Allah will not forgive partnering (worshipping other gods) with him. But other 

than this, he will forgive whom he wills. And the unforgivable sin of “making partners 

with Allah?” 
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ഖുർആൻ 4:48: 
ത്ൊട ്പങ്കു് ര്ക്കനപ്പടുെത ്അല്ലാഹു ഒരിക്കലുിം നപാറുക്കുകയില്ല. 
അനതാഴിച്ചുള്ളനതല്ലാിം അരൻ ഉ്േരിക്കുെരരക്്ക് അരൻ 
നപാറുത്തുനകാടുക്കുെതാണ.് ആര ്അല്ലാഹു്രാട് പങ്കു് ര്ത്തു്രാ അരൻ 
തീര്ച്ചയായുിം രുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃതയമാണ ് മച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുെത.് 
 
Qur'an 4:116 (Usama Dakdok translation): 

Surely Allah will not forgive the partnering with himself. And he will forgive other than 

that to whom he wills. And whoever partners with Allah, so indeed have strayed far 

away astray. 

 
ഖുർആൻ 4:116: 
ത്ൊട ്പങ്കു് ര്ക്കനപ്പടുക എെത് അല്ലാഹു നപാറുക്കുകയില്ല; തീര്ച്ച. 
അനതാഴിച്ചുള്ളത ്അരൻ ഉ്േരിക്കുെരരക്്ക് അരൻ 
നപാറുത്തുനകാടുക്കുെതാണ.് ആര ്അല്ലാഹു്രാട് പങ്കു് ര്ക്കുെു്രാ 
അരൻ ൈഹുദൂരിം പിഴച്ചു ്പായിരിക്കുെു. 
 
മുഹമ്മദുിം അശ്ൈഹാമുിം അള്ളാഹുരിനെ മറ്റുള്ളരരുമായി തുലയ 
നപടുത്തിയതിൊൽ (സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം ദദരമായി ആരാധിച്ചതിൊൽ) 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു ഖുർആൻ രാകയങ്ങൾ അെുസ്രിച്ച് അരർ രലിയ ഒരു 
നതറ്റാണ ്ന യ്തിരിക്കുെത.് അതെുസ്രിച്ച് മുഹമ്മദിനെയുിം 
അശ്ൈഹാമിനെയുിം പാപിം നപാറുക്കനപ്പടുെ ഒെല്ല. അങ്ങനെനയങ്കിൽ അരർ 
അല്ലാഹുരിനെ രശ്തുക്കളാണ,് അരർ െരകത്തിൽ ആണ് ്പാ്കണ്ടത്. 
 
//ഇരിനട അല്ലാഹുരിനെ മറ്റുള്ളരരുമായി തുലയ നപടുത്തി എെ ്
ഉ്േരിക്കുെത ്അശ്ൈഹാിം ആദയിം സ്ൂരയനെയുിം  ശ്രനെയുിം ശ്രഹങ്ങനളയുിം 
ദദരമാണ ്എെ ്കരുതിയതുിം, മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുരിനെ മൂെു പുശ്തിമാനര 
സ്്തുതിച്ചതിനെയുിം ഒനക്കയാണ്. 
 
അല്ലാഹു എെ രയാജ ദദരിം  
അല്ലാഹു അരനെ ശ്പരാ കന്മാർക്ക് രശ്തുക്കളായി പിരാ ുക്കനള സ്ൃഷ്ടിച്ചു 
(ഖുർആൻ 6:112). അ്തസ്മയിം മനറ്റാരിടത്ത് സ്ാത്താെിൽ െിെ് അരനര 
സ്ിംരേിച്ചു നകാള്ളാിം എെ് ഉറപ്പുിം െൽകി (ഖുർആൻ 15:42, 16:98-100). 
എൊൽ, പിെീട് െമ്മൾ കാണുെത് അല്ലാഹുരിെ് അരനെ ശ്പരാ കന്മാനര 
സ്ിംരേിക്കാൻ കഴിയാനത ്പായി എെതാണ.്  
 
ഖുർആൻ പറയുെത് അള്ളാഹു സ്ർരരക്തൻ ആനണൊണ.് 
 
Qur'an 6:73: 

And he is who created the heavens and the earth, in the truth and on the day he 

says, “Be,” so it will be. His word is the truth and to him the kingdom...” 

 

ഖുർആൻ 6:73: 
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അരെനശ്ത ആകാരങ്ങളുിം ഭൂമിയുിം മുറശ്പകാരിം സ്ൃഷ്ടിച്ചരൻ. അരൻ 
ഉണ്ടാകൂ എെ പറയുെ ദിരസ്ിം അതുണ്ടാകുക തനെ ന യ്യുെു. അരനെ 
ര െിം സ്തയമാകുെു. കാഹളത്തിൽ ഊതനപ്പടുെ ദിരസ്ിം അരെ് 
മാശ്തമാകുെു ആധിപതയിം. അദൃരയരുിം ദൃരയരുിം അറിയുെരൊണരൻ. 
അരൻ യുക്തിമാെുിം സ്ൂേ്മജ്ഞാെമുള്ളരെുമനശ്ത. 
 
ഖുർആെിൽ പറയുെതു്പാനല അല്ലാഹുരിനെ രാക്കിെ് ഇശ്തയുിം 
രക്തിയുനണ്ടങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് അല്ലാഹു അരനെ തനെ സ്ൃഷ്ടിയായ 
സ്ാത്താനെ കീഴടക്കാത്തത?് അള്ളാഹു, "െിൽക്കുക" എെ ്പറയുക്യാ, 
അനല്ലങ്കിൽ ശ്പരാ കന്മാരുനട അടുത്ത ്സ്ാത്താൻ ്പാകാതിരിക്കാൻ 
മനറ്റനന്തങ്കിലുിം കൽപിക്കുക്യാ ഒനക്ക പറയാമായിരുെു. അ്പ്പാൾ 
ഉടൻതനെ സ്ാത്താൻ കീഴടങ്ങുമായിരുെു. എൊൽ അതല്ല അരിനട 
സ്ിംഭരിച്ചത്. ഒെുകിൽ അല്ലാഹു അരനെ ശ്പരാ കന്മാനര സ്ിംരേിക്കണ്ട 
എെ് കരുതി കാണുിം. അങ്ങനെനയങ്കിൽ അല്ലാഹു രാക്ക ്പാലിക്കാത്തരൻ 
ആകുിം. അനല്ലങ്കിൽ ഈ ഖുർആെിൽ പറയുെതു്പാലുള്ള രലിയ രക്തി 
ഒെുിം അല്ലാഹുരിെ് കാണില്ല. അതായത ്സ്വന്തിം സ്ൃഷ്ടിയായ 
സ്ാത്താനെകാളുിം ൈലഹീെൊണ് അല്ലാഹു. അതുനകാണ്്ട ഏനതാനക്ക 
രീതിയിൽ ്ൊക്കിയാലുിം അല്ലാഹു ഒരു രയാജ ദദരമാണ്. യഥാർത്ഥ ദദരിം 
കള്ളിം പറയുെരൻ അല്ല മറിച്ച് രാര്ദാെങ്ങൾ പാലിക്കുെരെുിം 
സ്ർവ്വരക്തെുിം ആണ.്  
 
രിധി എെ ്പറയുെത് ഇസ്ാിം രിരവാസ്ത്തിനെ 6 തൂണുകളിൽ ഒൊണ്. Which 

is taken from Sahih Muslim, Book of Eman, Beirut, Year 1993, Vol. 1, p. 37. 

 
“When the prophet was asked about the meaning of faith he said: to believe in Allah 

and his angels, books, messengers, last day, and to believe in your destiny good or 

bad.” 

 

"ശ്പരാ ക്ൊട ്രിരവാസ്ത്തിനെ അർത്ഥിം എന്താനണെ് ് ാദിച്ച്പ്പാൾ 
അരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: അല്ലാഹുരിൽ രിരവസ്ിക്കുക, അരനെ 
മലക്കുകളിൽ രിരവസ്ിക്കുക, അരൻ ഇറക്കിയ പുസ്്തകത്തിൽ 
രിരവസ്ിക്കുക, അരനെ ശ്പരാ കന്മാരിൽ രിരവസ്ിക്കുക, അരസ്ാെൊളിൽ 
രിരവസ്ിക്കുക, അരസ്ാെമായി െല്ല്താ  ീത്ത്യാ ആയ െിനെ രിധിയിൽ 
രിരവസ്ിക്കുക." 
 
Qur’an 10:22: 

              
It's Allah who drives your way and path in land and sea... 

 

ഖുർആൻ 10:22: 
അരൊകുെു കരയിലുിം കടലിലുിം െിങ്ങൾക്ക് സ്ഞ്ചാരനസ്ൗകരയിം െല്കുെത്
... 
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Qur’an 57:22: 

                      
No disaster happened on the earth or on yourselves but it's written to yourselves, 

from before your creation, for Allah this is so easy.  

 

ഖുർആൻ 57:22: 
ഭൂമിയി്ലാ െിങ്ങളുനട ്ദഹങ്ങളിൽ തനെ്യാ യാനതാരു ആപത്തുിം 
ൈാധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല; അതിനെ ൊിം ഉണ്ടാക്കുെതിെ് മുമ്പ ്തനെ ഒരു 
്രഖയിൽ ഉള്നപട്ടുകഴിഞ്ഞതായിട്ടല്ലാനത. തീര്ച്ചയായുിം അത് അല്ലാഹുനര 
സ്ിംൈന്ധി്ച്ചട്ത്താളിം എളുപ്പമുള്ളതാകുെു. 
 
അതു്പാനലതനെ ഖുർആൻ 18:74ൽ െമ്മൾ കാണുെത,് Al Khader എെ ്
ശ്പരാ കൻ ഒരു ൈാലനെ നകാല്ലുെു. അതിെ് അരൻ കാരണിം പറയുെത ്ആ 
ൈാലൻ രളർെു രലുതാകു്മ്പാൾ അരിരവാസ്ി (infidel) ആരുനമൊണ്. 
അ്പ്പാൾ അരൻ രലുതാകു്മ്പാൾ ഒരു അരിരവാസ്ി ആരുിം എെത് അരനെ 
രിധിയ്ല്ല. അത് അല്ലാഹു അരെിൽ എഴുതി ് ർത്തതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച ്
കൂടുതൽ ഇെി ഞാൻ പറയാൻ ്പാകുെ ഹദീസ്ിൽ രിരരിക്കാിം. 
 
എല്ലാ കുട്ടികളുിം ജെിക്കുെത ്മുസ്ിിം FITRA ആയിട്ടാണ ്
  
FITRA - എല്ലാ മെുഷയരുിം ജെിക്കു്മ്പാൾ ഉണ്ടാരുെ െിഷ്കളങ്കതയുിം 
രുദ്ധിയുിം. 
 
Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6434: 

The prophet of Allah said: “The young youth which the prophet Al-Khader killed was 

an infidel by his nature, and if he was not killed, he would have been participating in 

his parents’ disobedience and disbelief.” 

 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു: "അൽ-ഖാദർ ശ്പരാ കൻ നകാെ 
ൈാലകൻ ജന്മൊ അരിരവാസ്ിയായിരുെു (infidel). അരനെ 
നകാെില്ലായിരുനെങ്കിൽ അരൻ, അരനെ പിതാക്കന്മാരുനട 
അെുസ്രണ്ക്കടിലുിം അരിരവാസ്ത്തിലുിം രളരുമായിരുെു." 
 
എൊൽ ഇത് ഖുർആൻ 7:172ൽ പറയുെതിനെ ദരരുദ്ധയമാണ്.  
 
Qur’an 7:172: 

Remember when your Lord took out their offspring, from the back bone of the 

children of Adam, and made them bear witness about themselves by inquiring of 

them, “Am I not your Lord?” The answered, “Of course, You are our Lord, we bear 

witness,” so do not claim or say on the Day of Judgment, “we were unconscious of 

this,” 
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ഖുർആൻ 7:172: 
െിനെ രേിതാര ്ആദിം സ്ന്തതികളിൽ െിെ്, അരരുനട മുതുകുകളിൽ െിെ് 
അരരുനട സ്ന്താെങ്ങനള പുറത്ത് നകാണ്്ട രരികയുിം, അരരുനട കാരയത്തിൽ 
അരനര തനെ അരൻ സ്ാേി െിര്ത്തുകയുിം ന യ്ത സ്രരഭ്ിം (ഓരക്്കുക.) 
(അരൻ ് ാദിച്ചു:) ഞാൻ െിങ്ങളുനട രേിതാരല്ല്യാ? അരർ പറഞ്ഞു: 
അനത, ഞങ്ങൾ സ്ാേയിം രാഹിച്ചിരിക്കുെു. തീർച്ചയായുിം ഞങ്ങൾ 
ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാത്തരരായിരുെു. എെ ്ഉയിരന്ത്തഴു്െല്പിനെ 
ൊളിൽ െിങ്ങൾ പറ്ഞ്ഞക്കുിം എെതിൊലാണ് (അങ്ങനെ ന യ്തത.്) 
 
മുകളിനല രാകയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുെത ്ൈീജ രൂപത്തിൽ തനെ, എല്ലാ 
കുട്ടികളുിം ഇസ്ാിം ആയിട്ടാണ ്രർഭിം ധരിക്കുെത് എൊണ്. അതിെർത്ഥിം 
അരരുനട ജെെത്തിെുിം മുമ്പ,് അരരുനട പിതാക്കന്മാരുനട ജെെത്തിെുിം മുമ്പ,് 
അരരുനട പിതാക്കന്മാർ "ഷഹാദ" പറഞ്ഞ ്ഇസ്ാമി്ലക്ക് മതിം മാറുെതിെുിം 
മുമ്പ്, ആദനത്തയുിം സ്ൃഷ്ടിക്കുെതിെ് 50,000 രർഷങ്ങൾക്കുിം മുമ്പ ്അരർ 
മുസ്ിിം ആയിരുെു എൊണ.് അടുത്ത പറയുെ ഹദീസ്ിൽ െിങ്ങൾ ഇത് 
കാണുിം. 
 
Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6416: 

                      
Abdullah's bin 'Amero reported: “I heard Allah's apostle speaking: ‘Allah ordained the 

measures' destiny of his creation fifty thousand years before He created the heavens 

and the earth, as His Throne was on the water.’” 

 
മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്: 
അൈ്ദുല്ലാഹ'്സ്് ൈിൻ 'ആിം്റാ ്രഖനപ്പടുത്തിയത:് "ഞാൻ അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കൻ സ്ിംസ്ാരിക്കുെത ്്കട്ടു. സ്വർഗ്ഗത്തിനെയുിം ഭൂമിയുനടയുിം 
സ്ൃഷ്ടിക്ക ്50,000 രർഷിം മുൻപ ്അതിെുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ െടത്തിയിരുെു. 
അരനെ സ്ിിംഹാസ്െിം ജലത്തിെു മുകളിൽ ആയിരുെു." 
 
മുസ്ിിംകൾ രിരവസ്ിക്കുെത ്എല്ലാ മെുഷയെുിം ജെിക്കുെത ്മുസ്ിിം ആയിട്ടാണ ്
എൊണ.് (// ില്പ്പാൾ രരിയായിരിക്കുിം അതുനകാണ്ടായിരിക്കുിം 
ക്ത്താലിക്കാർ രിരവസ്ിക്കുെത ്എല്ലാ മെുഷയരുിം ജെിക്കുെത ്പാപികൾ 
(original sin) ആയിട്ടാണ് എെ.്😜). 
 
ഈ ഹദീസ് ്രാകയരുിം ഖുർആൻ 18:74 ലുിം നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ, Al 

Khader ശ്പരാ കൻ ആ ൈാലനെ നകാെതിെ് കാരണമായി മുഹമ്മദ് 
പറയുെത ്ആ ൈാലൻ ജന്മൊ അരിരവാസ്ി ആനണൊണ് ("infidel by his 

nature"). അതായത് അരൻ ജെിച്ച്പ്പാ്ഴ അരിരവാസ്ി (infidel) ആണ,് 
അനല്ലങ്കിൽ അമുസ്ിിം ആയാണ് ജെിച്ചത്. അങ്ങനെനയങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ 
FITRA (എല്ലാരുിം ജെിക്കുെത ്മുസ്ിിം ആയിട്ടാണ്) ഇതിനെ ദരരുധയമ്ല്ല? 
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Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6436: 

'Aisha, the mother of the believers, revealed that Allah's Messenger was appointed 

to lead the funeral prayer of a child of the Ansar. I ('Aisha) said: “O Allah's 

Messenger, there is gladness for this child who is a bird from the birds of heaven for 

he committed no sin nor has he procured the age of committing sin.” He said: 

“'Aisha, take no hazards it may be in other ways because God created for heaven 

those who are fitted for it at the same time as they were yet in their father's loins and 

created for hell those who are to go to hell. He created them for hell while they were 

yet in their father's loins.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം: 
രിരവാസ്ികളുനട അമ്മയായ ആയിഷ നരളിനപ്പടുത്തിയത്, അൻസ്ാറിനെ 
കുട്ടിയുനട മരണ  ടങ്ങിൽ ശ്പാർത്ഥിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ രിളിച്ചിരുെു. 
അ്പ്പാൾ ആയിഷ മുഹമ്മദി്ൊട ്് ാദിച്ചു, "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ ക, ഈ 
കുട്ടി നതറ്റുകൾ ഒെുിം ന യ്യാനത, നതറ്റ് ന യ്യുെ ശ്പായിം എത്തുെതിെുമുമ്പ ്
മരിച്ചത് നകാണ്്ട അരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിനല മറ്റ് പേികളുനട കൂനട പറക്കുിം 
ആയിരിക്കുിം അ്ല്ല?" അ്പ്പാൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു, "അത് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു 
രയക്തി അരനെ പിതാരിനെ അരനക്കട്ടിൽ ആയിരിക്കു്മ്പാൾ (ൈീജിം 
ആയിരിക്കു്മ്പാൾ) തനെ അല്ലാഹു അരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകു്മാ 
െരകത്തിൽ ്പാകു്മാ എെ് രിധിച്ചിട്ടുണ്്ട."  
 
The Arabic text of this quote is found in Sahih Muslim, Book of Al-'Qadar, Vol. 4, p. 

46, Hadith 2662: 

     
FITRAനയ കുറച്ച ്മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞനതല്ലാിം കള്ളമാണ് എെതിെ് മനറ്റാരു 
നതളിരുകൂടിയാണിത്. കാരണിം ഇത് പറയുെത ്നരച്ച് ്ൊക്കുകയാനണങ്കിൽ 
എല്ലാ രയക്തികളുിം ഈ ഭൂമിയിൽ ജെിക്കുെത ്മുസ്ിിം ആയിട്ട് ആനണങ്കിൽ 
രളനര ന റുപ്പത്തിൽ മരിക്കുെ ഒരു കുട്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അ്ല്ല ്പാ്കണ്ടത്. 
പിതാരിനെ ൈീജത്തിൽ ആയിരിക്കു്മ്പാൾ തനെ ഒരുരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
്പാകണ്മാ െരകത്തിൽ ്പാകണ്മാ എെ ്അരനെ രിധിയിൽ 
എഴുതനപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട എെ മുഹമ്മദ ്പറയു്മ്പാൾ ഇരിനട രീണ്ടുിം ദരരുദ്ധയങ്ങൾ 
മുഹമ്മദിനെ രാക്കുകൾ തനെ ഉണ്ടാരുെു. 
 
Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6426: 

Messenger of Allah said: “No infant is born but by fitra (a Muslim). It is his parents 

who change him a Jew or a Christian or a Polytheist.” A person said: “Allah's 

Messenger, what is your opinion if they were to die before that (before reaching the 

age of maturity) when they can differentiate between right and wrong?” 
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He said: “Only Allah. Who apprehends what they would be doing?” 

 

മുകളിൽ പറയുെതെുസ്രിച്ച്: 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "എല്ലാ കുട്ടികളുിം ജെിക്കുെത് മുസ്ിിം 
ആയിട്ടാണ.് അരരുനട മാതാപിതാക്കൾ ആണ ്അരനര യഹൂദ്രാ, 
ശ്കിസ്്തയാെി്യാ, ൈഹുദദര രിരവാസ്ി്യാ (ഹിരുക്കനള ്പാനല) ആക്കി 
മാറ്റുെത.്" ഒരു രയക്തി ് ാദിച്ചു, "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ ക, െന്മയുിം തിന്മയുിം 
തിരിച്ചറിയാൻ ശ്പായിം ആരുെതിെു മുമ്പ ്ആ കുട്ടി മരിച്ചു 
്പാരുകയാനണങ്കിൽ അരെ് എന്ത് സ്ിംഭരിക്കുിം?" മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു, 
"അള്ളാഹുരിെ് മാശ്ത്മ അരൻ എന്ത് ന യ്യുമായിരുെു എെ് 
അറിയുകയുള്ളൂ." 
 
പ്േ ഖുർആൻ 18:74 - 80ൽ പറയുെ, നകാല്ലനപ്പട്ട (Al Khader നകാെ) 
കുട്ടിയുനട മാതാപിതാക്കൾ െല്ല മുസ്്ലിിംകളായിരുെു. 
 
Qur’an 18:80:  

The boy, his parents were good Muslims, and “We were afraid that when he grew, 

he might be unjust and an infidel!” 

 

ഖുർആൻ 18:80: 
എൊൽ ആ ൈാലൊകനട്ട അരനെ മാതാപിതാക്കൾ 
സ്തയരിരവാസ്ികളായിരുെു. എൊൽ അരൻ അരനര അതിശ്കമത്തിെുിം 
അരിരവാസ്ത്തിെുിം െിര്ൈന്ധിതരാക്കിത്തീര്ക്കുനമെ് ൊിം ഭയനപ്പട്ടു. 
 
അ്പ്പാൾ Sahih Muslim, Book 33, Hadith 6426 ൽ മുഹമ്മദ് പറയുെതു്പാനല 
അത് മാതാപിതാക്കളുനട കുഴപ്പിം നകാണ്ടല്ല. 
 
We continue with the topic of Destiny by turning to Fateh Al-Bari Fe Sharih, Sahih Al-

Bukhari, Book of 'Qadar (Book of Destiny), p. 497, and Sahih Muslim, Bishare'h Al-

Nawai, p. 155:  

 

Allah wrote down the decrees of creation fifty thousand years before He created the 

heavens and the earth. 

 

ആകാരത്തിനെയുിം ഭൂമിയുനടയുിം സ്ൃഷ്ടിക്ക ്50,000 രർഷിം മുമ്പ ്സ്ൃഷ്ടിയുനട 
കൽപ്പെകൾ അല്ലാഹു എഴുതിയിട്ടുണ്്ട.  
 
Then Muhammad said in Sahih Al-Bukhari: 
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In Musnad Ahmad (5/332) and Book of Al Turmzi (Tafser Al Qur’an 3344), and Book 

of abu Dawood Al Sunna 4649 and Book of Musnad Ahmad 1/129, Book of Ibn Maja 

(the interdiction 78) and in Sahih Al-Bukhari, Book of Jihad and Sair (2742) and 

Sahih Muslim 112, Muhammad said: 

 

…the man will do the work of people of hell but he will go to heaven! And the man 

will do the work of heaven but he will go to hell! (Go back to pages 280-281; read 

Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 549) 

 

...െരകത്തിനല മെുഷയർ ന യ്യുെ കാരയിം ന യ്യുെ മെുഷയൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുിം 
സ്വർഗ്ഗത്തിനല മെുഷയർ ന യ്യുെ കാരയിം ന യ്യുെ മെുഷയൻ െരകത്തിൽ 
്പാകുിം. (Read Sahih Al-Bukhari, Book 55, Hadith 549) 

 

…and these who do the work of happiness they been controlled (by Allah) to do so, 

and these who do the work of bad they are controlled (by Allah) to do bad. 

 

... സ്്ന്താഷിം െൽകുെ ശ്പരർത്തി ന യ്യുെരനര അല്ലാഹുരാണ് 
െിയശ്ന്തിക്കുെത.് അതു്പാനലതനെ അല്ലാഹുരാണ് തിന്മ ന യ്യുെരനര 
തിന്മ ന യ്യിക്കുെതുിം.  
 
ഇതുരഴി െമുക്ക് മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെത,് മുഹമ്മദ് തനെ ഇരിനട 
സ്മ്മതിക്കുെത ്- െമ്മൾ ന യ്യുെ ശ്പരർത്തി അല്ല രേയ്ക്കുള്ള രഴി 
എൊണ.് അത ്െിങ്ങളുനട ഭാരയിം ്പാനല ഇരിക്കുിം.  
 

1. ഇത് നതളിയിക്കുെത് മുഹമ്മദ ്മുസ്ീങ്ങ്ളാട് ന യ്യാൻ കല്പിച്ച 
കാരയങ്ങൾ നകാണ്്ട ഒരു രുണരുമില്ല എൊണ്. അതായത,് 
 അഞ്്ച ്െരനത്ത െിസ്്കാരിം. 
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 റിംസ്ാൻ മാസ്ത്തിനല ്ൊമ്പ്. (തുടർച്ചയായി 28 ദിരസ്ിം സ്ൂരയൻ 
ഉദിച്ചത് മുതൽ അസ്്തമിക്കുെത് രനര എടുക്കുെ ്ൊമ്പ്.) 

 ഹജ്ജ,് അനല്ലങ്കിൽ മക്കയി്ലക്കുള്ള തീർത്ഥാടെിം. 
 ഇരുപത്തി്യഴാിം രാരിനെ (Night of Power) അെുള്ള ശ്പാർത്ഥെ. 
ഇത് 83 രർഷിം െിസ്്കരിക്കുെതിെ് തുലയമാണ.്  

 ദശ്കസ്്തരരുനടയുിം യഹൂദരുനടയുിം കയ്യിൽ െിെുിം ്മാഷ്ടിച്ച 
പണിം നകാണ്്ട പാരനപ്പട്ട മുസ്്ലിിംകൾക്ക് നകാടുക്കുെ ദാെധർമ്മിം. 

 അരിരവാസ്ികനള (infidels) നരറുക്കാൻ പറഞ്ഞത.് 
 

2. ഇനതല്ലാിം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആരരയരുമില്ലാത്ത ്ജാലികളാണ.് 
ഇനതല്ലാിം ന യ്യുെത് രഴി മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത ്എല്ലാിം രരിയാ്ണാ 
അ്താ നതറ്റാ്ണാ എെ ് ിന്തിക്കാൻ ്പാലുിം മുസ്്ലിിംകൾക്ക് സ്മയിം 
കിട്ടാനത ആരുിം. എങ്ങനെയാണ് പാരനപ്പട്ട മുസ്ിമുകനള ്പടിയിൽ 
െിർത്തി മുഹമ്മദ് അരനെ കാരയങ്ങനളല്ലാിം െടത്തിയത് എെ ്ഞാൻ 
കാണിച്ചു തരാിം. 
 രൗ ാലയത്തിൽ (കുളിമുറിയിൽ) ്പാകുെതിെുമുമ്്പ 
ശ്പാർത്ഥിക്കുകയുിം 70 െിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയുിം ്രണിം. 
അനല്ലങ്കിൽ സ്ാത്താെുിം അരനെ ഭാരയയുിം രൗ ാലയത്തിനെ 
ഉള്ളിൽ മുസ്ിമുകനള ശ്പ്ലാഭിപ്പിക്കുിം. കുളിമുറിയിൽ കയറുെത ്
ഇടതുകാൽ രച്ചുിം ഇറങ്ങുെത് രലതുകാൽ രച്ചുിം ആയിരിക്കണിം. 
അതിെുള്ളിൽ ഇരിക്കു്മ്പാൾ പറയണിം, "യാ അള്ള, ഞാൻ 
െി്ൊട് േമ യാ ിക്കുെു". അങ്ങനെ ന യ്തിനല്ലങ്കിൽ 
സ്ാത്താൻ െിങ്ങൾക്ക് പണി തരുിം. െിെുനകാണ്്ട മൂശ്തിം ഒഴിക്കാെുിം 
പാടില്ല. 

 മുസ്ിമുകൾ എല്ലാ ്ടായ്ലറ്റിലുിം ഇരിക്കാറില്ല. ശ്പ്തയകതരിം 
്ടായ്ലറ്റിലാണ് ഇരിക്കാറ്. മുഹമ്മദ ്കുഴിയുള്ളതിൽ ഇരിക്കുെത് 
െി്രാധിച്ചിരുെു. അതിെ് കാരണമായി മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞത് കുഴി 
ഉള്ള ഒരു ്ടായ്ലറ്റിൽ ഒരു മുസ്ിിം മൂശ്തനമാഴിക്കുകയുിം 
മലരിസ്ർജെിം ന യ്യുകയുിം ന യ്താൽ, ആ കുഴിയിൽ 
താമസ്ിക്കുെ ജിെുകൾക്ക ്അത് ്ദാഷിം ന യ്യുനമൊണ്.  
 

Sunan Abu Dawood, Vol. 1, p. 29, print. 1993, Egypt: 

                     
"Qatadah said: “The Messenger of Allah forbade us from urination into a hole." ‘What 

is disliked about urinating into a hole (asking the prophet)?’ The Prophet said, ‘It is 

the residence of the jinn.” 

 

"ഖദഹ് പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ കുഴിയിൽ മൂശ്തനമാഴിക്കുെത ്
െി്രാധിച്ചിരുെു. അത് എന്തുനകാണ്ടാനണെ് ശ്പരാ ക്ൊട ്് ാദിച്ച്പ്പാൾ 
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ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, അത് ആ കുഴിയിൽ താമസ്ിക്കുെ ജിെുകൾക്ക ്
രലയിം ആകുിം എൊണ്." 
 
(The same story can be found in Sarih Al-Siu'ty Le-Sunan Al-Nisa'e, Book of Al-

'Tahara, 1986 Printing, p. 34.) 

 
 മനറ്റാരു െിയമിം ഇതാണ്, കാരയിം കഴിഞ്ഞ ്രഷിം (in toilet) മൂെു 
ശ്പാരരയിം ആസ്െിം (buttocks) തുടയക്്കണിം. 

 മനറ്റാരു െിയമിം, എങ്ങനെയാണ് മുസ്ിമുകൾ കഴിക്കു്മ്പാഴുിം, 
രീടിെുള്ളിൽ കടക്കു്മ്പാഴുിം എന്ത് ന യ്യണിം എെതിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത ്
ന യ്യു്മ്പാൾ അല്ലാഹുരിനെ ്പര ്പറയുകയുിം ശ്പാർത്ഥിക്കുകയുിം 
്രണിം. അങ്ങനെ ന യ്തിനല്ലങ്കിൽ സ്ാത്താൻ പറയുിം, "എെിക്ക് 
താമസ്ിക്കാെുിം കഴിക്കാെുിം ഒരു സ്ഥലിം കിട്ടിയിരിക്കുെു" എെ.് 
 

Sahih Muslim, Book 023, Hadith 5006: 

“Oh, I found a place to stay and eat in!” 

 

"എെിക്ക് താമസ്ിക്കാെുിം കഴിക്കാെുിം ഒരു സ്ഥലിം കിട്ടിയിരിക്കുെു" 
 

 ദലിംരികൈന്ധത്തി്ലർനപ്പടു്മ്പാൾ പാലി്ക്കണ്ട െിയമങ്ങൾ. 
ൈന്ധനപ്പടുെതിെ് മുമ്പ ്ശ്പ്തയക ശ്പാർത്ഥെകൾ അരർ പറ്യണ്ടതുണ്ട.് 
അനല്ലങ്കിൽ ആ സ്മയിം സ്ാത്താൻ പുരുഷലിിംരത്തിൽ  ുറ്റുകയുിം ആ 
പുരുഷൻ ൈന്ധനപ്പടു്മ്പാൾ സ്ാത്താെുിം അതിൽ ഏർനപ്പടുകയുിം ആ 
സ്്ശ്തീ സ്ാത്താനെ കുട്ടിക്ക ്ജന്മിം െൽകുകയുിം ന യ്യുിം.  
 

Sahih Al-Bukhari, Book 4, Hadith 143: 

“Ibn ‘Abbas reported from the prophet that he said: “When any one of you want to 

have intercourse with his women, he should say, ‘Bismellaah, janibnaa Al-Shaytan 

wa janib Al-Shaetan ma raza'qtana (note you have to say it in Arabic or your prayer 

is not accepted and the protection will not work), by the name of Allah we pray to. 

Keep the Satan away from us and from what You will bestow upon us from our 

offspring Allah. After doing that and they had sex, they should have a child, the 

Satan will never be able to harm him. 

 
 മസ്്ജിദിൽ കയറുെതിെു മുമ്പുള്ള െിയമങ്ങൾ. അ്പ്പാൾ പറ്യണ്ടത് 
ഈ ഹദീസ്ിൽ ഉള്ളരയാണ്: 
 

Sahih Abu Dawood, #458: 

I seek refuge by the face of Allah from Satan... 

 

അ്പ്പാൾ പറ്യണ്ടത് "ഞാൻ സ്ാത്താെിൽ െിെ് അല്ലാഹുരി്ൊട് അഭയിം 
്തടുെു..." 
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മുസ്ിിംകനള ്പടിപ്പിച്ചു െിർത്തുകയുിം അരരുനട തല്ച്ചാറിനെ മരരിപ്പിച്ചു 
െിർത്തുകയുിം ന യ്യുെ ഇത്തരിം െിയമങ്ങനള കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ 
മുസ്ിിം നരൈ്ദസ്റ്റ് സ്രർരിക്കുക. ഇസ്ാമിനല രലിനയാരു രതമാെരുിം 
നകട്ടുകഥകൾ ആനണെ ്അ്പ്പാൾ െിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിലാകുിം. 
 
http://islamicexorcism.wordpress.com/category/demonspossession-and-exorcism/ 

 

3. മുസ്ിിംകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിനല മെുഷയർ ന യ്യുെ ്ജാലികൾ ന യ്താലുിം 
(അർത്ഥിം: െല്ല ശ്പരർത്തികൾ ന യ്താലുിം) അരസ്ാെിം െരകത്തി്ലക്ക് 
ആയിരിക്കാിം ്പാകുെത.് അതായത് െീ െല്ലത് ന യ്തത് നകാണ്്ട െീ 
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകണനമെില്ല. അല്ലാഹു െീ ജെിക്കുിം മു്മ്പ െിനെ 
്മൽ എഴുതിയ രിധിയിൽ എന്താണ് പറയുെത ്അ്ത െിെക്ക് 
സ്ിംഭരിക്കുകയുള്ളൂ.  

4. അതുനകാണ്്ട ഞാൻ ഇസ്ാിം സ്വീകരിച്ചാലുിം ഇനല്ലങ്കിലുിം ഒെുിം മാറാൻ 
്പാകുെില്ല.  

5. ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചാലുിം, നകാൊലുിം, ്മാഷ്ടിച്ചാലുിം, കള്ളിം പറഞ്ഞാലുിം, 
അതിനലാെുിം ഒരു കാരയരുമില്ല. അല്ലാഹു അനതല്ലാിം ്െരനത്ത എനെ 
രിധിയിൽ എഴുതി ് ർത്തതാണ്.  

6. ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരയിം, ഇസ്ാമിനെ ആദയിം മുതൽ അരസ്ാെിം രനര 
െരിപ്പിച്ചുകളയുെു. അതുനകാണ്്ട ഇസ്ാിം സ്വീകരിക്കുെതിനലാ െന്മ 
ന യ്യുെതിനലാ  ീത്ത ന യ്യുെതിനലാ ഒെുിം ഒരു കാരയരുമില്ല. 

7. മുസ്ിിംകൾ രിരവസ്ിക്കുെത ്ഇസ്ല്ാമാണ ്സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗിം 
എൊണ.് എൊൽ െമുക്ക് ഇതിൽ െിനെല്ലാിം മെസ്സിലായത് ഇസ്ാിം 
സ്വീകരിച്ചു എെതുനകാണ്്ട സ്വർഗ്ഗിം കിട്ടണനമെില്ല എൊണ.് ഈ 
രിഡ്ഢിത്തങ്ങളിൽെിെ് എല്ലാിം തനെ രളനര രയക്തമാണ് മുഹമ്മദാണ് 
ഇനതല്ലാിം ഉണ്ടാക്കിയനതെുിം, മുഹമ്മദുിം അരനെ ദദരരുിം ഒരിടത്ത് 
പറഞ്ഞ കാരയമല്ല മനറ്റാരിടത്ത് പറയുെനതെുിം, ദരരുദ്ധയങ്ങൾ 
െിറഞ്ഞ ഒരു പുസ്്തകമാണ ്ഖുർആൻ എെുനമല്ലാിം.  

8. This explains why Muhammad said (Sahih Muslim, Vol. 4, Descriptions of 

Judgment Day and Heaven and Hell, p. 2170, Hadith 2816 {Arabic}): 

 
ഒരുരനെ ശ്പരർത്തിയിൽ െിെല്ല ഒരുരൻ രേ ദകരരിക്കുെത ് 
 
English text can be found at Sahih Muslim, Book 39, Hadith 6762; Sahih Muslim, 

Book 39, Hadith 6761: 

 

http://islamicexorcism.wordpress.com/category/demonspossession-and-exorcism/
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He (Muhammad) said, "None of you will be granted salvation due to his deeds!” 

Muslims said to Muhammad, “And even you Prophet?” He said, “Not even I, unless 

Allah envelops me with His mercy!”  

 

മുഹമ്മദ ്പറഞ്ഞു, "ആർക്കുിം അരൻ ന യ്ത ശ്പരർത്തി നകാണ്ട ്മാശ്തിം രേ 
ദകരരിക്കാൻ സ്ാധിക്കില്ല!" അ്പ്പാൾ ഒരു മുസ്ിിം മുഹമ്മദി്ൊട ്് ാദിച്ചു, 
"അ്പ്പാൾ ശ്പരാ ക െിങ്ങളുനട കാരയ്മാ?" അരൻ പറഞ്ഞു, "അല്ലാഹുരിനെ 
കരുണ ഇനല്ലങ്കിൽ എെിക്ക് ്പാലുിം അത് സ്ാധിക്കില്ല!". 
 
ഇത് ഇസ്ല്ാമിനെയുിം ഖുർആനെയുിം മറ്റു ദരരുദ്ധയങ്ങളി്ലക്ക് െയിക്കുെു.  
 
Qur’an 28:54: 

Those (Muslims), twice more their reward Allah will give back to them, for that they 

have been patient, that they parry the wicked deeds with good deeds, since they 

spend for Islam from the wealth Allah gave them. 

 
ഖുർആൻ 28:54: 
അത്തരക്കാര്ക്ക ്അരർ േമിച്ചതിനെ ഫലമായി അരരുനട ശ്പതിഫലിം 
രണ്ടുമടങ്ങായി െല്കനപ്പടുെതാണ്. അരർ െെ്മനകാണ്്ട തിെ്മനയ 
തടുക്കുകയുിം, ൊിം അരര്ക്ക് െല്കിയിട്ടുള്ളതിൽ െിെ് ന ലരഴിക്കുകയുിം 
ന യ്യുിം. 
 
ഈ രാകയിം പറയുെത് െിങ്ങൾ ഒരു െല്ല ശ്പരർത്തി ന യ്യു്മ്പാൾ അല്ലാഹു 
രണ്ടു തിന്മ ശ്പരർത്തികൾ െിങ്ങളിൽെിെ് എടുത്തുമാറ്റുിം എൊണ.് ഇത് 
തീർച്ചയായുിം സ്വർഗ്ഗത്തി്ലക്കുള്ള െിങ്ങളുനട രഴി എളുപ്പമാക്കുിം. ഇസ്ാമിൽ, 
ന യ്ത പാപിം കളയുക എെ് പറയുെത ്എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ്. 
 
                       1 െല്ല ശ്പരർത്തി = 2 തിന്മ ശ്പരർത്തി 
 
മുഹമ്മദ ്്െരനത്ത പറഞ്ഞ ഹദീസ്ിൽ പറഞ്ഞത ്ആരുിം അരരുനട െല്ല 
ശ്പരർത്തികൾ രഴി രേ ദകരരിക്കില്ല എെ്ല്ല? അ്പ്പാൾ ഇരിനട അരൻ 
പറയുെത ്കള്ളിം ആ്ണാ? ഒരുരൻ ന യ്ത െല്ല ശ്പരർത്തിനയാ  ീത്ത 
ശ്പരർത്തിനയാ ഇസ്ാമിൽ കണക്കാക്കുകയില്ലാനയങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
കട്ക്കണ്ട മാെദണ്ഡിം എന്താണ?് 
   
ശ്കിസ്്തയാെികളുനടയുിം യഹൂദരുനടയുിം അടുത്തുള്ള ്ദഷയിം കാരണിം മുഹമ്മദ ്
കൂടുതൽ നതറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ന യ്യുെത.് 
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On the Resurrection Day people from the Muslims will come (to Allah) with sins on 

the heights of mountains. However, afterwards, Allah will forgive them (the Muslims) 

and put their sin punishment over the sin on the Christians and Jews. 

 
സ്ഹീഹ ്മുസ്ിിം, രാലയിം 3, ഭാരിം 49, ഹദീസ് ്െമ്പർ 51 (2767) 
 
അൈൂ ൈുർദ: തനെ പിതാരിൽ െിെ് െി്രദെിം: െൈി പറഞ്ഞു: 
"ഉയിർനത്തഴു്െൽപ്പ ്ൊളിൽ മുസ്ീങ്ങളിൽ നപട്ട  ില ആൾക്കാർ പർവ്വതിം 
്പാലുള്ള പാപങ്ങളുമായി രരുിം. എെിട്ട് അള്ളാഹു അരർക്ക് നപാറുത്തു 
നകാടുക്കുിം. ആ പാപങ്ങൾ ശ്കിസ്്തയാെികളുനടനയാ, ജൂതന്മാരുനടനയാ ്മൽ 
രയ്ക്കുിം.  
 
Also in Tafsir Ibn Kathir: 

 
Another reference for this is Sahih Muslim, Book of Al-Taubah, Hadiths 4969 and 

2767: 

 

On the Day of Resurrection, Allah will designate for each Muslim a Jewish fellow or 

Christian fellow, and it will be said to the Muslims {This is your ransom from the hell 

Fire}. (Meaning the Christian or the Jewish man will go to hell instead of you as 

payment (for his sins).) 

 

മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അെുസ്രിച്ച്: 
െയായരിധി ദിരസ്ിം അല്ലാഹു എല്ലാ മുസ്ീങ്ങളുനടയുിം കയ്യിൽ ഒരു 
യഹൂദനെ്യാ ശ്കിസ്്തയാെിനയ്യാ ഏൽപ്പിച്ചു നകാടുക്കുിം. അത് 
െരകാഗ്നിയിൽ െിെ് ആ മുസ്ിമിെ് രേനപ്പടാെുള്ള ്മാ െ രിലയാണ്. 
അതായത ്ആ മുസ്ിമിനെ പാപത്തിെ് പകരിം ആ ശ്കിസ്്തയാെിനയാ യഹൂദനൊ 
െരകത്തിൽ ്പാകുിം. 
 
െിങ്ങൾ ഇരിനട കാണുെതു്പാനല മുസ്ിിംകൾക്ക് എന്തുിം ന യ്യാിം അതിൽ 
ഒരു കുഴപ്പരുമില്ല. അരരുനട പാപങ്ങൾ എല്ലാിം അള്ളാഹു യഹൂദനെനയാ 
ശ്കിസ്്തയാെിയുനടനയാ തലയിൽ നകട്ടി രയ്ക്കുിം. ഇതാ്ണാ അല്ലാഹുരിനെ 
െീതി? ഇത് രീണ്ടുിം ഖുർആെിനല മറ്റു ദരരുദ്ധയങ്ങളി്ലക്ക് രാതിൽ 
തുറക്കുെു.  

                  
Let's look at Qur’an 6:164: 

Say (Muhammad): What! Shall I search for a God, another one than Allah? The one 

He is the Lord of the world; and no soul gains 

its sins but against itself, and no one will pay for the sin of another; then to your Lord 

is your return, so He will tell you what you disagreed about. 
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ഖുർആൻ 6:164: 
പറയുക: രേിതാരായിട്ട ്അല്ലാഹുരല്ലാത്തരനര ഞാൻ ്തടുക്യാ? 
അരൊകനട്ട മുഴുരൻ രസ്്തുക്കളുനടയുിം രേിതാരാണ്. ഏനതാരാളുിം 
ന യ്ത് നരക്കുെതിനെ ഉത്തരരാദിത്തിം അയാള്ക്ക് മാശ്തമായിരിക്കുിം. ഭാരിം 
 ുമക്കുെ യാനതാരാളുിം മനറ്റാരാളുനട ഭാരിം  ുമക്കുെതല്ല. അെന്തരിം 
െിങ്ങളുനട രേിതാരിങ്ക്ലക്കാണ് െിങ്ങളുനട മടക്കിം. ഏനതാരു കാരയത്തിൽ 
െിങ്ങൾ അഭിശ്പായഭിെത പുലര്ത്തിയിരുെു്രാ അതിനെപ്പറ്റി അ്പ്പാൾ 
അരൻ െിങ്ങനള അറിയിക്കുെതാണ്. 
 
ശ്കിസ്്തയാെികൾ മുസ്ീങ്ങളുനട പാപിം  ുമക്കുിം എെ ്പറഞ്ഞിട്ട ്എങ്ങനെയാണ് 
രീണ്ടുിം ഇരിനട എത്തിയ്പ്പാൾ അരെരനെ പാപിം, അരൻ തനെ  ുമക്കുിം 
എെ് പറയുെത.് ഇത് ദരരുധയമ്ല്ല? 
 
െമ്മൾ ഇതുരനര എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക ്ആദിപാപനത്ത (original sin) കുറിച്ചുള്ള 
ശ്കിസ്്തയാെികളുനടയുിം ഇസ്ാമിനെയുിം കാഴ് പ്പാട ്എന്താനണെ ്കൂടി െമുക്ക് 
്ൊക്കാിം. മുസ്ീമുകൾ ആദിപാപനത്ത അിംരീകരിക്കുെില്ല. െമുക്ക ്ഇരിനട 
ന റിനയാരു പഠെിം െടത്താിം.  
 
ശ്കിസ്്തയൻ രിരവാസ്മെുസ്രിച്ച്, ആദനത്തയുിം ഹവ്വനയയുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് 
പുറത്താക്കാൻ കാരണമായ പാരിം ഏ്താ, അതാണ ്ആദിപാപിം. അതുരഴി 
ദുഃഖരുിം മരണരുിം മെുഷയരിൽ കടെുരെു. ഇെി ഇസ്ാിം രിരവാസ്ിം 
അെുസ്രിച്ച് ആദനത്തയുിം ഹവ്വനയയുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് പുറത്താക്കാൻ 
കാരണിം എന്താണ?് അത് അരരുനട പാപിം നകാണ്ടാ്ണാ അ്താ 
മറ്റാരുനടനയങ്കിലുിം പാപിം നകാണ്ടാ്ണാ?  
 
Qur'an 2:35-36: 

                  
35 We said: “Oh Adam! Live you and thy wife in the paradise; and eat of the 

enjoyable things therein as you wish; but approach not this tree, or ye will be from 

the unjust." 
36 Then Satan made them humiliated going out of the paradise, from the happiness 

they had. We said: "Get ye down, all of you, with enmity between one to each other. 

On earth will be your home until later.” 

 

ഖുർആൻ 2:35-36: 
35 ആദ്മ, െീയുിം െിനെഇണയുിം സ്വർരത്തിൽ താമസ്ിക്കുകയുിം അതിൽ 
െിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുെിടത്തു െിെ് സ്ുഭിേമായി ഇരുരരുിം ഭേിച്ചുനകാള്ളുകയുിം 
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ന യ്യുക. എൊൽ ഈ രൃേനത്ത െിങ്ങൾ സ്മീപിച്ചു്പാകരുത്. 
എങ്കിൽ െിങ്ങൾ ഇരുരരുിം അതിശ്കമകാരികളായിത്തീരുിം എെു ൊിം 
ആജ്ഞാപിച്ചു. 
36 എൊൽ പിരാ ് അരനര അതിൽ െിെ് രയതി ലിപ്പിച്ചു. അരർ ഇരുരരുിം 
അെുഭരിച്ചിരുെതിൽ (നസ്ൗഭാരയിം) െിെ് അരനര പുറിം തള്ളുകയുിം ന യ്തു. 
ൊിം (അര്രാട്) പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ ഇറങ്ങി്പ്പാകൂ. െിങ്ങളിൽ  ിലർ  ിലര്ക്ക ്
രശ്തുക്കളാകുെു. െിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു െിശ്ചിത കാലിം ര്രക്കുിം 
രാസ്സ്ഥലരുിം ജീരിതരിഭരങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുിം. 
 
ഇതിൽ രയക്തമായി പറയുെത ്ആദരുിം ഹവ്വയുിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് 
നരളിയിൽ ആരാെുള്ള കാരണിം: 

1. അരരുനട പാപങ്ങൾ. 
2. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െിെ് നരളിയിൽ ആക്കിയത് അരർക്ക് െൽകിയ 
രിേയാണ്.  

3. ആദിപാപിം െമ്മളിൽ ഇനല്ലങ്കിൽ എന്തുനകാണ്ടാണ് മുസ്്ലിിംക്ളാ മറ്റു 
മെുഷയനരാ ഒെുിം ഇ്പ്പാ്ഴ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പാകാനത ഇരിനട തനെ 
കിടെ് കഷ്ടനപ്പടുെത?്  

4. മുസ്ീമുകൾ അതിെു പറയുെ ഉത്തരിം െമ്മൾ ജെിച്ചത് സ്വർഗ്ഗത്തിെ ്
നരളിയിൽ അ്ല്ല അതുനകാണ്ടാണ് െമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തനെ 
കിടക്കുെത ്എൊണ്.  

5. എൊൽ െീ ന യ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിെ് െീ സ്വർഗ്ഗത്തിനെ നരളിയിൽ 
ആ്രണ്ട ആരരയമില്ല. അള്ളാഹു െിനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചത് 
സ്വർഗ്ഗത്തിെുള്ളിൽ ജീരിക്കാൻ ആണ ്അല്ലാനത അതിനെ നരളിയിൽ 
കഴിയാൻ അല്ല. ഞാെീ പറഞ്ഞത ്നതളിയിക്കാൻ െമുക്ക് ഈ രാകയിം 
ഒെ ്രായിക്കാിം.  
 

Qur’an 20:117: 

                                   
Then We (Allah) said: “You Adam! Definitely, this is an enemy to you and to your 

wife: so allow him not to get you together out of paradise, so you will live in 

suffering.” 

 

ഖുർആൻ 20:117: 
അ്പ്പാൾ ൊിം പറഞ്ഞു: ആദ്മ, തീർച്ചയായുിം ഇരൻ െിനെയുിം െിനെ 
ഇണയുനടയുിം രശ്തുരാകുെു. അതിൊൽ െിങ്ങനള രണ്്ട ്പനരയുിം 
അരൻ സ്വർരത്തിൽ െിെ് പുറിം തള്ളാതിരിക്കനട്ട (അങ്ങനെ സ്ിംഭരിക്കുെ 
പേിം) െീ കഷ്ടനപ്പടുിം. 
 

6. ഇതിനെ അർത്ഥിം ആദിം ഈ അെുഭരി്ക്കണ്ടി രെതിനെല്ലാിം കാരണിം 
സ്ാത്താൊണ.് ഇത് െമ്മനള ൈാധിക്കു്മാ? സ്ാത്താൻ ആദത്തിനെ 
മാശ്തിം രശ്തുരാ്ണാ അ്താ മെുഷയരാരിയുനട മുഴുരൻ രശ്തുരാനണാ? 
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Qur’an 2:36: 

Then did Satan make them humiliated going out of the paradise, from the happiness 

they had. We said: "Get ye down, all of you, with enmity between one another. On 

earth will be your home until later.” 

 
ഖുർആൻ 2:36: 
എൊൽ പിരാ  ്അരനര അതിൽ െിെ് രയതി ലിപ്പിച്ചു. അരർ ഇരുരരുിം 
അെുഭരിച്ചിരുെതിൽ (നസ്ൗഭാരയിം) െിെ് അരനര പുറിം തള്ളുകയുിം ന യ്തു. 
ൊിം (അര്രാട്) പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ ഇറങ്ങി്പ്പാകൂ. െിങ്ങളിൽ  ിലർ  ിലര്ക്ക ്
രശ്തുക്കളാകുെു. െിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു െിശ്ചിത കാലിം ര്രക്കുിം 
രാസ്സ്ഥലരുിം ജീരിതരിഭരങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുിം. 
 
ഈ രാകയിം പറയുെത് അല്ലാഹു അരിനട െിെ് എല്ലാരനരയുിം താനഴയിറക്കി 
പരസ്്പരിം അരരിൽ രശ്തുത ഉണ്ടാക്കി. ഇെി ഒരു രഴികാട്ടിനയ അല്ലാഹു 
അയക്കുിം രനര ഇത് തുടരുകയുിം ന യ്യുിം. ഈ പാപിം ആണ് െമ്മുനട ്മൽ 
അനല്ലങ്കിൽ മുസ്ിമുകളുനട ്മൽ രെത്. അത് ആദിം ന യ്തത ്നതറ്റ് കാരണിം 
ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാനത അത് െമ്മുനട നതറ്റ് നകാണ്്ട ഉണ്ടായതല്ല. ഇത ്
രയക്തമായി പറയുെത ്ആദിപാപനത്തക്കുറിച്ച് തനെയാണ്. 
 
ഇരിടനത്ത തമാര എനന്തൊൽ അള്ളാഹു ആദ്ത്താട ്േമിച്ചു എെ ്
പറയുെു. എൊൽ സ്ാത്താൻ പറഞ്ഞത് ്കട്ടത ്നകാണ്്ട അരനര 
സ്വർഗ്ഗത്തിെ് നരളിയിലാക്കി. അ്പ്പാൾ ഇത് രിേ അ്ല്ല. പിനെ അല്ലാഹു 
എ്ന്താൊണ് ആദ്ത്താട ്േമിച്ചത്. 
 

Qur’an 2:37: 

                                               
Then Adam received from his Lord words. And his Lord forgave him and accepted 

his repentance, for it's He who accepts who repent, he is the forgiven the Merciful. 

 

ഖുർആൻ 2:37: 
അെന്തരിം ആദിം തനെരേിതാരിങ്കൽ െിെ്  ില ര െങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. (ആ 
ര െങ്ങൾ മു്ഖെ പശ്ചാത്തപിച്ച) ആദമിൻ അല്ലാഹു പാപ്മാ െിം െല്കി. 
അരൻ പശ്ചാത്താപിം ഏനറ സ്വീകരിക്കുെരെുിം കരുണാെിധിയുമനശ്ത. 
 
ആരാണ ്ആദനത്ത നകാണ്ട ്പാരിം ന യ്യിച്ചത.് അത ്രിധി ആ്ണാ അ്താ 
സ്ാത്താൻ ആ്ണാ?  
 
Qur’an 2:36: 

Then Satan made them humiliated going out of the paradise, from the happiness 

they had. We said: "Get ye down, all of you, with enmity between one to each other. 

On earth will be your home until later. 

 
ഖുർആൻ 2:36: 
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എൊൽ പിരാ  ്അരനര അതിൽ െിെ് രയതി ലിപ്പിച്ചു. അരർ ഇരുരരുിം 
അെുഭരിച്ചിരുെതിൽ (നസ്ൗഭാരയിം) െിെ് അരനര പുറിം തള്ളുകയുിം ന യ്തു. 
ൊിം (അര്രാട്) പറഞ്ഞു: െിങ്ങൾ ഇറങ്ങി്പ്പാകൂ. െിങ്ങളിൽ  ിലർ  ിലർക്ക ്
രശ്തുക്കളാകുെു. െിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു െിശ്ചിത കാലിം ര്രക്കുിം 
രാസ്സ്ഥലരുിം ജീരിതരിഭരങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുിം. 
 
ഖുർആൻ 2:36 പറയുെത ്സ്ാത്താൊണ് അരനരനക്കാണ്്ട ഇത് ന യ്തത് 
എൊണ.് എൊൽ ഇത് Sahih Al-Bukhari, Book 93, Hadith 606 ൽ 
പറയുെതിനെ ദരരുദ്ധയമാണ്. 
 
Sahih Al-Bukhari, Book 93, Hadith 606: 

Reported Abu Huraira: Allah's Messenger said, that Adam and Moses argued with 

each other and Moses said, “Your offspring is out of heaven is because of You 

Adam.” Adam answered, “You are Moses, whom Allah favored and selected for His 

Message and talked to you. One to one, even so, you blamed me about my 

wickedness, which had been determined for me even before my creation.” 

Therefore, Adam overwhelmed Moses, with his reasoning.  

 
മുകളിൽ പറയുെത് അെുസ്രിച്ച്: അൈൂഹുദററ പറയുെത,് ആദരുിം 
്മാരയുിം തർക്കിച്ചു നകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുെു. അ്പ്പാൾ ്മാനര പറഞ്ഞു, 
"െിനെ സ്ന്തതികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിെ് നരളിയിൽ ആരാൻ കാരണിം െീയാണ് 
ആദിം." ആദിം മറുപടി പറഞ്ഞു, "െീ അല്ലാഹു ഇഷ്ടനപ്പട്ട, അരനെ സ്്രരിം 
അയക്കാൻ ്രണ്ടി തിരനഞ്ഞടുത്ത ്മാരയാണ്. എനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുിം മു്മ്പ 
എെിൽ എഴുതനപ്പട്ട എനെ രി്ധയയാണ് െീ കുറ്റനപ്പടുത്തുെത.്" അങ്ങനെ 
ആദിം ്മാരക്ക ്മറുപടി െൽകി.  
 
അല്ലാഹുരിനെ സ്വർഗ്ഗിം ആകാരത്തിലാ്ണാ അ്താ ഭൂമിയിലാനണാ? 
 
ഒെുകൂടി ഖുർആൻ 2:36 ്ൊക്കൂ. അതിൽ അല്ലാഹു ആദ്ത്താടുിം 
ഹവ്വനയാടുിം പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി്പ്പാകാൻ (get out) അല്ല, മറിച്ച് താനഴയിറങ്ങാൻ 
(get ya down) ആണ.് ഇത് സ്വർഗ്ഗിം ആകാരത്തിലാണ് എെതിനെ രയക്തമായ 
നതളിരാണ്. കാരണിം താനഴ ഇറങ്ങാൻ ആണ ്ഇരിനട പറയുെത.് മുഹമ്മദ് 
കരുതിയത ്ഏതൻ്താട്ടിം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആനണൊണ്. അരൻ കരുതിയത് 
ആദരുിം ഹവ്വയുിം പാപിം ന യ്യുെതിെു മുമ്പ ്ആകാരത്തിലുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
ആയിരുെു എൊണ്.  
 
ഏതൻ്താട്ടിം ആകാരത്തിലാണ ്എെ മുഹമ്മദ ്രിരവസ്ിച്ചിരുെതിെ് കുറച്ചു 
നതളിരുകൾ കൂടി തരാിം.  
 
Qur’an 16:31 (Muhammad Pickthall translation): 

Gardens of Eden which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have 

what they will. Thus Allah repayeth those who ward off (evil). 
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ഖുർആൻ 16:31: 
അനത, അരർ ശ്പ്രരിക്കുെ സ്ഥിരരാസ്ത്തിെുള്ള സ്വർഗ്ഗ്ത്താപ്പുകൾ. 
അരയുനട താഴ്ഭാരത്ത ്കൂടി അരുരികൾ ഒഴുകിനക്കാണ്ടിരിക്കുിം. അരര്ക്ക ്
അരർ ഉ്േരിക്കുെനതന്തുിം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുിം. അശ്പകാരമാണ ്
സ്ൂേ്മത പാലിക്കുെരരക്്ക് അല്ലാഹു ശ്പതിഫലിം െല്കുെത.് 
 
Qur’an 13:23 (Muhammad Pickthall): 

Gardens of Eden which they enter, along with all who do right of their fathers and 

their helpmeets and their seed. The angels enter unto them from every gate.” 

 

ഖുർആൻ 13:23: 
അതായത,് സ്ഥിരരാസ്ത്തിെുള്ള സ്വർഗ്ഗ്ത്താപ്പുകൾ. അരരുിം, അരരുനട 
പിതാക്കളിൽ െിെുിം, ഇണകളിൽ െിെുിം സ്ന്തതികളിൽ െിെുിം സ്ദ്
രൃത്തരായിട്ടുള്ളരരുിം അതിൽ ശ്പ്രരിക്കുെതാണ്. മലക്കുകൾ എല്ലാ 
രാതിലിലൂനടയുിം അരരുനട അടുക്കൽ കടെുരെിട്ട് പറയുിം 
 
ഇത് രരാൻ ്പാകുെ സ്വർഗ്ഗനത്ത കുറിച്ചാണ ്പറയുെത ്അരിനട െിങ്ങൾ 
െിങ്ങളുനട പിതാക്കന്മാ്രാടു ഒപ്പിം ആയിരിക്കുിം.  
 
ഇസ്ാമിനല മരണാെന്തര ജീരിതിം എളുപ്പിം മെസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെ ഒൊണ്. 
അതിനെ ജെ (Jannah) എൊണ ്പറയുെത.് ജെ എെ രാക്കിനെ അർത്ഥിം 
്താട്ടിം എൊണ.് 
 
പ്േ മുഹമ്മദ ്കരുതിയത ്സ്വർഗ്ഗത്തിനല പറുദീസ്യുിം ഭൂമിയിനല ഏദൻ 
്താട്ടരുിം ഒൊനണൊണ്. ഖുർആെിൽ പലശ്പാരരയിം മുഹമ്മദ് പറയുെുണ്ട ്
ഏദൻ്താട്ടിം ആകാരത്തിൽ ആനണെ്. 
 
അത് കുറച്ചുകൂടി രയക്തമാകാൻ ഖുർആൻ 3:55 രായിക്കുക. 
 
Qur'an 3:55:  

“Behold! Allah said: "Oh '''Isa! I will take thee and raise thee to myself....” 

 
ഖുർആൻ 3:55: 
അല്ലാഹു പറഞ്ഞ സ്രരഭ്ിം (ശ്രദ്ധിക്കുക:) ്ഹ; ഈസ്ാ, തീര്ച്ചയായുിം െിനെ 
ൊിം പൂരണ്്ണമായി ഏനറ്റടുക്കുകയുിം, എനെ അടുക്ക്ലക്ക് െിനെ ഉയര്ത്തുിം..... 
 
അ്പ്പാൾ ്യരു ഇ്പ്പാൾ ആകാരത്തിൽ അല്ലാഹുരിനെ കൂനട ആണനല്ല. 
മുഹമ്മദ ്ഏഴ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ്പായിട്ടുണ്്ട. ആ സ്വർഗ്ഗങ്ങളുിം ആകാരത്തിലാണ്. 
അതു്പാനലതനെ ഇസ്ാിം രിരവാസ്ിം അെുസ്രിച്ച് ്യരു രീണ്ടുിം രരു്മ്പാൾ 
അരൻ താനഴ ഇറങ്ങുിം എൊണ് പറയുെത.് അതായത ്അരൻ താനഴ 
ഇറങ്ങണനമങ്കിൽ, അരെി്പ്പാൾ മുകളിൽ എരിനട്യാ ആണ.്  
 
In Sahih Al-Bukhari, Book 34, Hadith 425, we read: 
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Allah's Messenger said: “I pledge by Him in Whose hand is my life, the Son of Mary 

will soon come down among you as a just and ruler. He will tear crosses, slaughter 

the swine and abolish Jizyah (penalty Christians have to pay, or they will be 

murdered) and the wealth will flow forth to such a measure that no one will halt to 

take it.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതിെ്  ുരുക്ക: 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, മറിയത്തിനെ മകൻ അരസ്ാെ ൊളിൽ 
താനഴ രരുിം അരൻ െീതിമാൊയ ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കുിം അരൻ 
രരു്മ്പാൾ മൂെ് കാരയങ്ങൾ ന യ്യുിം - കുരിര് െരിപ്പിക്കുിം (Destroy Christianity), 
പെികനള എല്ലാിം നകാല്ലുിം, ജസ്ിയ െികുതി െിർത്തലാക്കുിം. അെ് ധെിം 
െമുക്ക് ആരരയത്തിലധികമായി ഒഴുകുിം.  
 
ഈ ശ്പര്െത്തിെുള്ള ഉത്തരിം ദൈൈിളിൽ കാണാിം.  
 
Genesis 2:8: 

"Now the Lord God had planted a Paradise of enjoyment from the beginning. In it, he 

placed the man whom he had formed." 

 

ഉലപ്ത്തി 2:8: 
അരിടുെു കിഴക്ക് ഏദെിൽ ഒരു ്താട്ടിം ഉണ്ടാക്കി, താൻ രൂപിംനകാടുത്ത 
മെുഷയനെ അരിനട താമസ്ിപ്പിച്ചു. 
 
ശ്കിസ്്തയാെികൾ എെ െിലയ്ക്ക് െമ്മൾ ദൈൈിളിൽ പഠിക്കുെത ്ആദരുിം 
ഹവ്വയുിം താമസ്ിച്ചിരുെ പറുദീസ് ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് എൊണ.് മുഹമ്മദ് 
ദൈൈിളിൽ െിെ് ഈ സ്ിംഭരിം ്മാഷ്ടിച്ച്പ്പാൾ ഈ കാരയിം രിട്ടു്പായി. 
അരൻ കരുതിയത് ആദരുിം ഹവ്വയുിം പാപിം ന യ്യുെതിെ ്മുൻപ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
ആയിരുെു എൊണ് (ഖുർആൻ 2:26). ഇത് ഖുർആെിനല രലിനയാരു 
നതറ്റാണ.് താൻ സ്ൃഷ്ടിച്ച പറുദീസ് എരിനടയാനണെ് ്പാലുിം അറിയാത്ത 
അള്ളാഹു രയാജ ദദരമാണ.്  
 
ദദരിം സ്ൃഷട്ിച്ച ്താട്ടത്തിനല ജീരിതിം 
 
Genesis 2:8: 

"Now the Lord God had planted a Paradise of enjoyment from the beginning. In it, he 

placed the man whom he had formed." 

 

ഉലപ്ത്തി 2:8: 
അരിടുെു കിഴക്ക് ഏദെിൽ ഒരു ്താട്ടിം ഉണ്ടാക്കി, താൻ രൂപിംനകാടുത്ത 
മെുഷയനെ അരിനട താമസ്ിപ്പിച്ചു. 
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െന്മയുിം തിന്മയുിം അല്ലാഹുരിൽ െിൊണ ്രരുെത.് 
 
Qur’an 4:78 (Usama Dakdok translation): 

              
Wherever you may be, death will overtake you even if you were in lofty buruj 

(towers). If good fortune befalls them, they say, “This is from Allah.” And if misfortune 

befalls them, they say, “This is from you.” Say, “All is from Allah.” So what is the 

affair with those people? They are not near to understanding speech. 

 

ഖുർആൻ 4:78: 
െിങ്ങൾ എരിനടയായിരുൊലുിം മരണിം െിങ്ങനള പിടികൂടുെതാണ.് െിങ്ങൾ 
ഭശ്ദമായി നകട്ടി ഉയര്ത്തനപ്പട്ട ്കാട്ടകളക്്കുള്ളിലായാൽ ്പാലുിം. (െൈി്യ,) 
അരർക്ക് രല്ല ്െട്ടരുിം രെുകിട്ടിയാൽ അരർ പറയുിം; ഇത് അല്ലാഹുരിങ്കൽ 
െിെ് ലഭിച്ചതാണ ്എെ.് അരർക്ക് രല്ല ്ദാഷരുിം ൈാധിച്ചാൽ അരർ പറയുിം; 
ഇത് െീ കാരണിം ഉണ്ടായതാണ് എെ.് പറയുക: എല്ലാിം അല്ലാഹുരിനെ പക്കൽ 
െിെുള്ളതാണ്. അ്പ്പാൾ ഈ ആളുകൾക്ക ്എന്ത് പറ്റി? അരർ ഒരു രിഷയരുിം 
മെസ്സിലാക്കാൻ ഭാരമില്ല. 
 
െന്മ മാശ്ത്മ അല്ലാഹുരിൽെിെ ്രരികയുള്ളൂ.  
 
Qur’an 4:79 (Usama Dakdok translation):  

Whatever good fortune befalls you is from Allah, and whatever misfortune befalls you 

is from your own self... 

 
ഖുർആൻ 4:79: 
െെ്മയായിട്ട ്െിെക്ക് എനന്താെ ്രെുകിട്ടിയാലുിം അത് അല്ലാഹുരിങ്കൽ 
െിെുള്ളതാണ്. െിനെ ൈാധിക്കുെ ഏനതാരു ്ദാഷരുിം െിനെ പക്കൽ 
െിെുതനെ ഉണ്ടാകുെതാണ.്...  
 
ഇത് രയക്തമായ ഒരു ദരരുദ്ധയമാണ്.  ീത്ത ശ്പരർത്തികൾ എരിനട െിെ് 
രരുെു എെ ്അല്ലാഹുരിെ് ്പാലുിം ഉറപ്പില്ല.  
 
ഏനതങ്കിലുിം മുസ്ിിംകൾക്ക ്സ്വന്തിം രിധിനയ തിരുത്താൻ കഴിയു്മാ? 
 
Qur’an 3:145:  
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It's not capable of a soul to die other than by Allah's permission, it's [death] the 

period being arranged as by a time to come... 

 
ഖുർആൻ 3:145: 
അല്ലാഹുരിനെ ഉത്തരരെുസ്രിച്ചല്ലാനത ഒരാള്ക്കുിം മരിക്കാനൊക്കുകയില്ല. 
അരധി കുറിക്കനപ്പട്ട ഒരു രിധിയാണത്....  
 
ഈ രാകയിം പറയുെത് ആർക്കുിം ഒരാളുനട രിധിനയ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. 
സ്മയമാകു്മ്പാൾ സ്ിംഭരി്ക്കണ്ടത് സ്ിംഭരിക്കുക തനെ ന യ്യുിം എൊണ.് 
 
ഇെി പറയുെ ഹദീസ്ിൽ ഉള്ള മുഹമ്മദിനെ കഥ, ഖുർആെുമായി ഒെിച്ച് 
്പാകുെതല്ല. മുസ്ിമുകൾ എല്ലാിം സ്മ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാരയമാണ ്ആർക്കുിം 
ഒരുരനെ രിധി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എെത.് എൊൽ ഇസ്ാമിൽ രിധി എെ ്
പറയുെത ്മനറ്റാരു നതറ്റായ അരകാരരാദിം ആനണെ് ഞാൻ നതളിയിച്ചു 
തരാിം.  
 
Sahih Muslim, Book 30, Hadith 585: 

Abu Huraira stated that the Angel of Death was sent to Moses to notify him, of his 

Lord's arraignment it's his time to die. When he came (the angel), Moses slapped 

him, and his eye was bumped out. The Angel of Death returned to the Lord and said: 

You dispatched me to a servant who did not desire to die. Allah replaced his eye to 

its suitable place and restored his eyesight, and afterwards Allah revealed: “Go back 

to him and tell him that if he wants life-span, he must position his hand on the rear of 

a bull, and he would be permitted as many years of life as the reckoning of hair 

hidden by his hand.” Then Moses uttered, “My Lord. What would take place to me 

after that?” He answered, “Later you must strive for death.” Moses answered: “Let it 

be now.” And he asked Allah to escort him close to the holy land (Israel). Then 

Allah's Messenger (Muhammad) said: “If I were there, I would have shown you his 

burial place nearby to the road at the red hill.” 

 
മുകളിൽ പറയുെതിനെ  ുരുക്കിം: 
അൈൂഹുദററ പറയുെത,് ്മാരയുനട മരണത്തിെ് സ്മയമായ്പ്പാൾ 
മരണത്തിനെ മാലാഖനയ അല്ലാഹു അരനെ അടു്ത്തക്ക് രിട്ടു. മാലാഖ 
്മാരയുനട അടുത്ത് രെ്പ്പാൾ ്മാര മാലാഖയുനട മുഖത്ത ്ഒരു അടി 
നകാടുത്തു. ആ അടിയിൽ മരണത്തിനെ മാലാഖയുനട ഒരു കണ്ണ് നതറിച്ച 
്പായി. അടിയുിം നകാണ്്ട ആ മാലാഖ അല്ലാഹുരിനെ അടുത്ത് ന െ് 
പറഞ്ഞു, "മരിക്കുരാൻ ആശ്രഹിക്കാത്ത ഒരുരനെ അടു്ത്തക്ക് ആ്ണാ െീ 
എനെ പറഞ്ഞയച്ചത്." അള്ളാഹു ആ മാലാഖയുനട കണ്ണ് രരിയാക്കി കാഴ്  
െൽകിയതിെു്രഷിം പറഞ്ഞു, "തിരിനക ്പായി അര്ൊട് പറയുക, അരെ് 
ഇെിയുിം ജീരിക്കണിം എെുനണ്ടങ്കിൽ ഒരു കാളയുനട പുറകിൽ അരനെ 
ദകകൾ രയ്ക്കാൻ പറയുക. അ്പ്പാൾ അരനെ ദക മറക്കുെ അശ്തയുിം 
ഭാരത്ത ്മുടികൾ എശ്തയു്ണ്ടാ അശ്തയുിം രർഷിം കൂടി അരെ് ആയുസ്സ് െീട്ടി 
നകാടുക്കാിം." ഇത് ്കട്ട ്്മാര ് ാദിച്ചു, "എനെ ൊഥാ അതിെു്രഷിം 
എെിക്ക് എന്ത് സ്ിംഭരിക്കുിം ?" അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, "അതിെു്രഷിം െീ 
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മരണത്തിെു്രണ്ടി ആശ്രഹിക്കുിം." ്മാര പറഞ്ഞു, "എങ്കിൽ അത് ഇ്പ്പാൾ 
തനെ സ്ിംഭരിക്കനട്ട." എെിട്ട ്അരൻ അല്ലാഹുരി്ൊട ്തനെ രിരുദ്ധ ൊടിനെ 
(ഇശ്സ്ാ്യൽ) അടുക്കൽ നകാണ്ടു്പാകുരാൻ ് ാദിച്ചു. അ്പ്പാൾ 
അല്ലാഹുരിനെ ശ്പരാ കൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ അരിനട ഉണ്ടായിരുനെങ്കിൽ 
 ുരെ മലകളി്ലക്ക് ഉള്ള രഴിയുനട അടുത്തുള്ള അരനെ കൈറിടിം ഞാൻ 
െിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമായിരുെു." 
 

1. ്മാര അരനെ രിധിനയ മാറ്റി. അല്ലാഹു െിശ്ചയിച്ച സ്മയത്ത ്മരിക്കാൻ 
രിസ്മ്മതിച്ചു. 

2. ്മാര ഒരു അടി നകാടുത്തത ്രഴി മരണത്തിനെ മാലാഖനയ ഓടിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  

3. ്മാര മരിക്കാൻ രിസ്മ്മതിച്ച്പ്പാൾ അല്ലാഹു അത് അെുസ്രിച്ചു. 
എെിട്ട് അരെ് മരിക്കാൻ മനറ്റാരു ദിരസ്ിം െൽകി.  

4. ഖുർആൻ 2:117ൽ പറയുെത ്അെുസ്രിച്ച് അല്ല അല്ലാഹു ഇരിനട 
ശ്പരർത്തിച്ചത്.  

 
Qur'an 2:117:  

Allah is the originator of the heavens and the earth; if he decides something he says, 

"Be, it will be.” 

 
ഖുർആൻ 2:117: 
ആകാരങ്ങനളയുിം ഭൂമിനയയുിം മുൻ മാതൃകയില്ലാനത െിർമ്മിച്ചരെനശ്ത 
അരൻ. അരനൊരു കാരയിം തീരുമാെിച്ചാൽ ഉണ്ടാകൂ എെ് പറയുക മാശ്ത്മ 
്രണ്ടതുള്ളൂ. ഉടനെ അതുണ്ടാകുെു. 

5. അള്ളാഹു മാലാഖ്യാട് കൽപ്പിച്ച ് ുമ്മാ അതിനെ കണ്ണ് കളയുെതിെു 
പകരിം ഖുർആൻ 2:117ൽ "ഉണ്ടാരുക" എെ ്പറഞ്ഞ്പാനല, "മൂസ്നയ 
മരിക്കുക" എെ ്പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുെു. 

6. മൂസ് മരണത്തിൽ െിെ് രേനപ്പട്ടത ്അരനെ ഭാരയിം (കഴിര)് നകാണ്ടാണ് 
അല്ലാനത അല്ലാഹു രി ാരിച്ചത് നകാണ്ടല്ല. 

7. ആദയിം പറഞ്ഞ ഹദീസ്് ഓർമ്മിക്കുക  
 
(Sahih Al-Bukhari, Book 60, Hadith 260): 

(Sahih Muslim, Book 033, Hadith 6411): 

 

After that, Adam said, 'Did you find that written in my destiny before my creation?' 

Moses said, 'Yes.' So Adam defeated Moses with this reasoning 

 

അതിെു്രഷിം ആദിം പറഞ്ഞു, "അത് എനെ സ്ൃഷ്ടിക്കുിം മു്മ്പ എനെ രിധി 
എഴുതനപ്പട്ടതാനണെ് െീ അറിയുെി്ല്ല?" "അനത." അങ്ങനെ ആദിം ്മാരക്ക് 
മറുപടി നകാടുത്തു. 
 

8. അ്പ്പാൾ അല്ലാഹു, മരണത്തിനെ മാലാഖനയ ്മാരയുനട മുൻപി്ലക്ക് 
അയച്ചത്, ്മാരയുനട സ്ൃഷ്ടിക്ക് മുൻ്പ എഴുതനപ്പട്ട ഒരിക്കലുിം 
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മാറ്റനപ്പട്ടാത്ത അരനെ രിധി അെുസ്രിച്ച്ല്ല? അനതാ അല്ലാഹുരിെ് 
ഇതു്പാനല ന റിയ ന റിയ മാറ്റങ്ങൾ രരുത്താനമെ് പറയുെ 
രിധിയുനട മറ്റുരല്ല പുസ്്തകരുിം ഉ്ണ്ടാ? 

 
ഖുർആൻ 85:22 പറയുെത:് 
 
Quran 85:22: 

Engraved in a preserved tablet. 

 
ഖുർആൻ 85:22: 
സ്ിംരേിതമായ ഒരു ഫലകത്തിലാണ് അതുള്ളത.് 
 
//അതായത് എഴുതനപ്പട്ടത ്മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എൊണ.്  
 

9. ഇനതല്ലാിം നതളിയിക്കുെത ്ഖുർആെിൽ ഉള്ളനതല്ലാിം നരറുിം 
നകട്ടുകഥകൾ മാശ്തമാനണൊണ.് ഇതിലുള്ള ഒെുിം സ്തയമല്ല. എെ് 
മുതലാണ ്ദദരിം മാലാഖമാനര രിട്ട് ജീരനെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? 
ജീരനെടുക്കാൻ രരുെ മാലാഖയുനട കണ്ണിടിച്ചു നതറിപ്പിച്ചു എനൊനക്ക 
പറയുെത ്തമാര അല്ലാനത മനറ്റന്താണ്.  

 
അള്ളാഹു അരനര നകാണ്ട ്അരരുനട മക്കനള നകാല്ലിച്ചു.  
 
Qur’an 6:137 (Usama Dakdok translation): 

        
And likewise it was beautified to the many polytheists, the killing of their children for 

their partners, to make them turn a way, and they mix for them their religion. And if 

Allah willed, they would not have done it. So leave them and what they are forging. 

 

ഖുർആൻ 6:137: 
അതു്പാനല തനെ ൈഹുദദരരാദികളില്നപട്ട പലര്ക്കുിം സ്വന്തിം മക്കനള 
നകാല്ലുെത ്അരർ പങ്കാളികളാക്കിയ ദദരങ്ങൾ ഭിംരിയായി 
്താെിച്ചിരിക്കുെു. അരനര ൊരത്തിൽ നപടുത്തുകയുിം, അരര്ക്ക് അരരുനട 
മതിം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതാക്കുകയുമാണ് അതുനകാണ്ടുണ്ടായിത്തീരുെത്. 
അല്ലാഹു ഉ്േരിച്ചിരുെുനരങ്കിൽ അരരത് ന യ്യുമായിരുെില്ല. അതിൊൽ 
അരർ നകട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുെതുമായി അരനര രി്ട്ടക്കുക. 
 
മുസ്ിിംകൾ ഈ രാകയനത്ത രിരരിച്ചു പറയുെത ്ഇങ്ങനെയാണ്. സ്ാത്താൊണ് 
ൈഹുദദരാരാധകനര നകാണ്്ട സ്വന്തിം മക്കനള നകാല്ലുെത് രരിയാനണെ് 
്താെിപ്പിക്കുെത്. സ്ാത്താൻ ഇങ്ങനെ അരനര രഞ്ചിച്ച്, സ്തയ മതമായ 
ഇസ്ാമിൽ െിെ് അരനര അകറ്റി െിർത്തുെു. സ്വന്തിം കുട്ടികനള നകാല്ലാൻ 
്ശ്പരിപ്പിക്കുെ തിന്മ ശ്പരർത്തിക്ക് സ്ാത്താനെ കുറ്റിം പറയുെത ്െമുക്ക് 
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മെസ്സിലാക്കാിം. എൊൽ സ്ാത്താൻ ന യ്യുെ കാരയങ്ങനള കുറിച്ച് ഖുർആൻ 
എന്താണ് പറയുെത് എെ ്െമുക്ക് ്ൊക്കാിം. 
 
ഖുർആൻ 6:112 ൽ െമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലാഹുരാണ ്സ്ാത്താനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചത ്
എൊണ.് അല്ലാഹുരിനെ കൽപെശ്പകാരിം ആണ ്സ്ാത്താൻ മെുഷയനര 
രഞ്ചിക്കുെത്. സ്ാത്താൻ അല്ലാഹുരിനെ കൽപ്പെ പാലിക്കുക മാശ്തമാണ ്
ന യ്യുെത ്എങ്കിൽ അതിനെ അർത്ഥിം ഇരിനട രരിക്കുിം മെുഷയനര 
രഞ്ചിക്കുെത് അല്ലാഹുരാണ് എെ്ല്ല? അല്ലാഹുരിനെ കൽപ്പെ 
അെുസ്രിച്ചതുനകാണ്ടാണ ്സ്ാത്താൻ ൈഹുദദരരിരവാസ്ികനള നകാണ്്ട 
സ്വന്തിം മക്കനള നകാല്ലുെത ്രരിയാണ് എെ ്്താെിപ്പിക്കുെത.് അ്പ്പാൾ 
അല്ലാഹുരിനെ കൽപ്പെ അെുസ്രിച്ച് തനെയാണ ്സ്ാത്താൻ മെുഷയനെ 
രഞ്ചിച്ച് ഇസ്ാമിൽ െിെ് അകറ്റുെതുിം. 
 
അല്ലാഹുരാണ് ഇരിനട മെുഷയനര രഞ്ചിച്ച് അരനരനക്കാണ്്ട സ്വന്തിം കുട്ടികനള 
നകാല്ലിക്കുെത ്എെതിെ് കൂടുതൽ നതളിരുകൾ െിങ്ങൾക്ക് ്രണനമങ്കിൽ 
ഞാൻ തരാിം. ഖുർആൻ 6:112 ലുിം ഖുർആൻ 6:137 ലുിം ഇങ്ങനെ ഒരു രാകയിം 
ഉണ്്ട - "if Allah willed, they would not have done it." (അല്ലാഹു 
രി ാരിച്ചിരുനെങ്കിൽ അരർ അത് ന യ്യില്ലായിരുെു.) മനറ്റാരു രീതിയിൽ 
പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുരാണ ്മെുഷയനര തിന്മയി്ലക്ക് െയിക്കുെത്. കാരണിം 
അരെ് അരനര ്െർരഴിയിൽ െടത്തണനമെുനണ്ടങ്കിൽ അരൻ അത് രളനര 
എളുപ്പിം ന യ്യാമായിരുെു എെ ്ഖുർആൻ തനെ പറയുെുണ്ട്. അല്ലാഹു 
മെുഷയനര രഴി നതറ്റിക്കാൻ ആശ്രഹിക്കുെു. അതുനകാണ്ടാണ ്അരൻ 
സ്ാത്താനെ സ്ൃഷ്ടിച്ചത.് രഴിനതറ്റിക്കുക എെത ്അല്ലാഹു സ്ാത്താെ ്
നകാടുത്ത ്ജാലിയാണ്. ഈ രഞ്ചെ അല്ലാഹുരിൽ തുടങ്ങി അള്ളാഹുരിൽ 
തനെ അരസ്ാെിക്കുെു. എന്തിൊണ് അല്ലാഹു മെുഷയനര രഞ്ചിക്കുെത്? 
 
Qur'an 4:88 (Usama Dakdok translation): 

How is it that you divided into two parties concerning the hypocrites when Allah has 

cast them off because of what they have earned? Do you desire to guide those 

whom Allah has led astray? And whomever Allah leads astray, so you will not find for 

him a way. 

 
ഖുർആൻ 4:88: 
എൊൽ കപടരിരവാസ്ികളുനട കാരയത്തിൽ െിങ്ങനളന്താണ് രണ്്ട 
കേികളാകുെത്? അരർ സ്മ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയത് (തിെ്മ) കാരണിം അല്ലാഹു 
അരനര തലതിരിച്ചു രിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പിഴപ്പിച്ചരനര െിങ്ങൾ 
്െര്രഴിയിലാക്കാൻ ഉ്േരിച്ചിരിക്കുകയാ്ണാ? അല്ലാഹു ഒരുരനെ 
പിഴപ്പിച്ചാൽ പിനെ അരെ് ഒരു രഴിയുിം െീ കനണ്ടത്തുെതല്ല. 
 
ഈ രാകയിം രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് അല്ലാഹുരാണ ്മെുഷയനര 
രഴിപിഴപ്പിക്കുെത് എെ.് രഴിപിഴച്ചരർ രഴിപിഴച്ചരരുമായി തനെ 
െിൽക്കാൊണ് അല്ലാഹു ആശ്രഹിക്കുെത.് അരനര തിരിനക നകാണ്ടുരരാൻ 
അല്ലാഹു ആശ്രഹിക്കുെില്ല. മുഹമ്മദ് അരനര ്െർരഴിയിൽ നകാണ്ടുരരാൻ 
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ശ്രമിച്ചത് നകാണ്ട ്അല്ലാഹു മുഹമ്മദി്ൊട് ്ദഷയനപ്പടുെു. അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ കൊയ മുഹമ്മദിെ് ്പാലുിം അല്ലാഹു ഇഷ്ടനപ്പടുെിനല്ലങ്കിൽ, ആ 
മെുഷയനര ്െർരഴിക്ക് െടത്താൻ കഴിയില്ല.  
 
ഒരു  ീത്ത രാജാരിനെനയാ ഖലീഫനയനയാ അെുസ്രി്ക്കണ്ടി രരുെത ്
രിധിയാണ.് 
 
ഇെനത്ത കാലത്ത് പല ഇസ്ാമിക രാജയങ്ങളി്ലയുിം പൗരന്മാർ അരരുനട 
ഭരണാധികാരികളുനട ്മാരിം ഭരണത്തിനെതിനര രൈ്ദിക്കാറുണ്ട്. എൊൽ 
ഇത് ഇസ്ാമിനെതിരാനണെ് പല മുസ്ിിംകൾക്കുിം അറിയില്ല. ഇസ്ാമിനെ 
ശ്പരാ കൊയ മുഹമ്മദ് ഇത് രളനര രയക്തമായി പറയുെുണ്ട്, അത് അല്ലാഹു 
ആശ്രഹിക്കുെത ്ആനണെുിം, അതിനെതിനര ന യ്യുെനതല്ലാിം 
അല്ലാഹുരിനെ ആശ്രഹത്തിെ് എതിരാനണെുിം. െിനെ രാജാര ്ഒരു കള്ളൻ 
ആനണങ്കിലുിം, ഒരു രഞ്ചകൻ ആനണങ്കിലുിം, പിരാ ് ന യ്യുെ ശ്പരർത്തി 
ന യ്യുെരൻ ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം അത് െിനെ രിധിയാണ്. അതിനെതിനര െീ 
ഒെുിം ന യ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.  
 
Qur'an 17:33 (Muhammad Shakir translation): 

And do not kill any one whom Allah has forbidden, except for a just cause, and 

whoever is slain unjustly, We have indeed given to his heir authority, so let him not 

exceed the just limits in slaying; surely he is aided.  

 
ഖുർആൻ 17:33: 
അല്ലാഹു പരിശ്തത െല്കിയിട്ടുള്ള ജീരനെ െയായശ്പകാരമല്ലാനത െിങ്ങൾ 
ഹെിക്കരുത്. അശ്കമത്തിെു രി്ധയൊയി രല്ലരെുിം നകാല്ലനപ്പടുെ പേിം 
അരനെ അരകാരിക്ക ്ൊിം (ശ്പതികാരിം ന യ്യാൻ) അധികാരിം നരച്ച ്
നകാടുത്തിട്ടുണ്്ട. എൊൽ അരൻ നകാലയിൽ അതിരുകരിയരുത്. 
തീർച്ചയായുിം അരൻ സ്ഹായിക്കനപ്പടുെരൊകുെു. 
 
ഈ രാകയത്തിൽ മുസ്ീങ്ങനള നകാല്ലുെതാണ ്െി്രാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, 
അമുസ്ിങ്ങനള അല്ല. ഈ രാകയത്തിൽ രയക്തമായി പറയുെുണ്ട് െിനെ 
ഭരണാധികാരിക്ക് െീ മുസ്ിിം ആനണങ്കിൽ ്പാലുിം െിനെ ജീരൻ എടുക്കാെുള്ള 
അധികാരമുനണ്ടെ്.   
 
Sahih Muslim, Book 020, Hadith 4554: 

There will be rulers who will not rule by my teachings, and who will not follow my 

ways? Near by will be among them men who will have the hearts of Satan in the 

bodies of human beings. I said to the prophet: “What should I do. O Messenger of 

Allah, if I witness such a ruler?” He (Muhammad) responded, “You will listen to the 

Amir (The King) and Obey his orders; even if your back is flogged and your 

resources are stolen (by the king) you should listen and obey.” 
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ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതുിം പറഞ്ഞതുിം അെുസ്രിക്കാത്ത ഭരണാധികാരികൾ 
ഉണ്ടാരാിം. അരരുനട കൂനടയുള്ള മെുഷയർ സ്ാത്താനെ ഹൃദയരുിം മെുഷയനെ 
രരീരരുിം ഉള്ളരരാകാിം. ഞാൻ ശ്പരാ ക്ൊട ്് ാദിച്ചു, "അല്ലാഹുരിനെ 
ശ്പരാ ക, അങ്ങനെ ഒരു മെുഷയനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്ത് ന യ്യണിം ?" 
മുഹമ്മദ ്മറുപടി പറഞ്ഞു, "അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിനയ ്കൾക്കുകയുിം 
അരനെ കല്പെകനള അെുസ്രിക്കുകയുിം ന യ്യണിം. അരൻ െിനെ  മ്മട്ടി 
നകാണ്്ട അടിച്ചാലുിം, അരൻ െിനെ നകാള്ളയടിച്ചാലുിം അരൻ പറയുെത ്െീ 
അെുസ്രിക്കണിം."  
 
െന്മയുിം തിന്മയുിം അല്ലാഹുരിൽ െിെുള്ളതായതിൊൽ െിനെ ഭരണാധികാരി 
െിനെ ഭാരയനയ പീഡിപ്പിച്ചാലുിം, െിനെ നകാൊലുിം, നകാള്ളയടിച്ചാലുിം 
അനതല്ലാിം അല്ലാഹുരിനെ െിശ്ചയിം ആണ.് അ്പ്പാൾ അത് ആ രാജാരിനെ 
ദുഷ്ടത ആ്ണാ അ്താ അല്ലാഹുരിനെ ദുഷ്ടതയാ്ണാ?  
 
 

 

 


