


 

 

 

 

 

 

 

(ബ്രാക്കറ്റിലെ വരികൾ വിവർത്തകലറെതാണ്) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഇമാാം അരൂ ജഅഫർ അതവഹാവി റഹിമഹുള്ളാ. 

അദ്ധേഹത്തിലറെ പൂർണമായ ദ്ധപര്: അഹ് മദ് രിൻ മുഹമ്മദ്  രിൻ സൊമ അരൂ 

ജഅഫർ അതവഹാവി അൽ അസ്ദീ അൽ ഹനഫീ അൽ മസവ് രീ. ഹിജ് െ വർഷാം 239 -ൽ 

ജനിച്ച അദ്ധേഹാം 300-െധികാം ഉെമാക്കളിൽ നിന്ന് ഇൽമു കരസ്ഥമാക്കി. ഹദീസിെുാം, 

ഹനഫീ മദ്ഹരിെുാം നനപുണയാം ദ്ധനടിയ അദ്ധേഹാം, മുഷ്കിെുൽ ആസാർ, മആനിൽ 

ആസാർ, അടക്കാം, നിരവധി ബ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഹിജ് െ 321-ൽ, ഈജിപ്തിൽ അദ്ധേഹാം 

മരണലെട്ടു.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

അരൂ ഹനീഫ അന്നുഉമാൻ രിൻ സാരിത് അൽ കൂഫീ, അദ്ധേഹത്തിലറെ 

ശിഷയൻമാരായ അരൂ യൂസുഫ്, യഅഖൂരു രിൻ ഇബ്ൊഹീാം അൽ അൻസവാരീ, അരൂ 

അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ്  രിൻ അൽ ഹസൻ അനൈരാനീ - അള്ളാഹുവിലറെ തൃപ്തി 

അവരിൽ ഉണ്ടാവലട്ട - തുടങ്ങിയ ഇസ് ൊാം മതത്തിലെ ഫുഖഹാക്കളുലട മദ്ഹരു 

അനുസരിച്്ച, മതത്തിലറെ അടിസ്ഥാന ബ്പമാണങ്ങലളന്ന നിെയിൽ വിശവസിക്കുകയുാം 

ദ്ധൊക രക്ഷിതാവിനു ദീലനന്ന നിെയിൽ സവീകരിക്കുകയുാം ലചയത, അഹ് െുസ്സുന്നത്തി 

വൽ ജമാഅയുലട വിശവാസ ബ്പമാണങ്ങളുലട വിശദീകരണമാണിത്. 

1. അള്ളാഹുവിലറെ തൗഫീഖ് ലകാണ്്ട, അള്ളാഹുവിലറെ തൗഹീദിൽ വിശവസിച്ചു 

ലകാണ്ട് നാാം പറയുന്നു. നിശ്ചയമായുാം അള്ളാഹു, പങ്കുകാരനില്ലാത്ത നിെയിൽ 

ഏകനാണ്. 

2. അവലനദ്ധൊലെ മലറ്റാന്നുമില്ല. 

3. അവലന അശക്തമാക്കുന്നതായി ഒന്നുമില്ല. 

4. അവനല്ലാലത മലറ്റാരു ഇൊഹില്ല. 

5. തുടക്കമില്ലാത്ത നിെയിൽ അവൻ പദ്ധണ്ട ഉള്ളവനുാം, അവസാനമില്ലാത്ത 

നിെയിൽ എലന്നന്നുാം നിെനിൽക്കുന്നവനുമാണ്. 

6. അവനു നാശദ്ധമാ പരയവസാനദ്ധമാ ഇല്ല. 

7. അവൻ ഉദ്ധേശിച്ചതല്ലാലത മലറ്റാന്നുാം ഉണ്ടാവുകയില്ല. 

8. ഊഹങ്ങൾദ്ധക്കാ ധാരണകൾദ്ധക്കാ അവലന ബ്പാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

9. സൃഷ്ടികദ്ധളാട് അവൻ സാദൃശയലെടുന്നില്ല. 



 

 

10. അമരനായി എലന്നന്നുാം ജീവിക്കുന്നവനുാം, ഉറങ്ങാലത നിയബ്രിക്കുന്നവനുമാണ്. 

11. ആവശയക്കാരനല്ലാത്ത നിെയിൽ തലന്ന (മറ്റുള്ളവലയ) സൃഷ്ടിച്ചവനുാം 

അധവാനമില്ലാലത (അവലയ) ഭക്ഷിെിക്കുന്നവനുമാണ്. 

12. ഭയൊടില്ലാലത മരിെിക്കുന്നവനുാം, ആയാസമില്ലാലത 

പുനരുജ്ജീവിെിക്കുന്നവനുമാണ്. 

13. അവൻ, അവലറെ സൃഷ്ടികലള പടക്കുന്നതിലറെ മുദ്ധേ, അനാതിയിൽ തലന്ന 

വിദ്ധശഷണങ്ങൾ (സവിഫാതുകൾ) ഉള്ളവനാണ്. അവർ (സൃഷ്ടികൾ) ഉണ്ടായത് 

ലകാണ്ട്, അവനു മുേ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിദ്ധശഷണവുാം അധികമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

14. "ഖാെിഖ്" എന്ന വിദ്ധശഷണാം സൃഷ്ടികലള സൃഷ്ടിച്ചതിനു ദ്ധശഷാം 

ദ്ധനടിലയടുത്തദ്ധതാ, "രാരീ" എന്ന വിദ്ധശഷണാം സൃഷ്ടിജാെങ്ങളുലട സൃഷ്ടിെിനു 

ദ്ധശഷാം വന്നു ദ്ധചർന്നദ്ധതാ അല്ല. അവലറെ വിദ്ധശഷണങ്ങൾ പദ്ധണ്ട ഉള്ളത് ദ്ധപാലെ 

എലന്നന്നുാം നിെനിൽക്കുന്നതുമാണ്. 

15. ഒരു മർരൂരുാം (പരിപാെിക്കലെടുന്നവർ)ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തലന്ന അവനു 

"റുരൂരിയ്യത്" (പരിപാെനാം) എന്ന വിദ്ധശഷണാം ഉണ്ട്. ഒരു "മഖ് െൂഖുാം" 

(സൃഷ്ടികൾ) ഇല്ലാതിരുന്ന കാെത്ത് തലന്ന അവനു "ഖാെിഖ്" (സൃഷ്ടാവ്) എന്ന 

വിദ്ധശഷണാം ഉണ്ട്. 

16. നിർജീവമായ വസ്തു ക്കലള ജീവിെിച്ചതിനു ദ്ധശഷാം അവൻ (അള്ളാഹു) 

ജീവനില്ലാത്തവലയ ജീവിെിക്കുന്നവൻ ആയതുദ്ധപാലെതലന്ന, അവലയ 

ജീവിെിക്കുന്നതിനു മുേുാം ആ വിദ്ധശഷണാം അവനു അവകാശലെട്ടതാണ്. അത് 

ദ്ധപാലെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന നാമാം, അവലയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുദ്ധേ അവനു 

അവകാശലെട്ടതാണ്. 

17. നിശ്ചയമായുാം അവൻ എല്ലാറ്റിനുാം കഴിവുറ്റവനാണ് . മറ്റു വസ്തു ക്കലളല്ലാാം 

അവനിദ്ധെക്്ക  ആവശയക്കാരാണ്. അവനു എല്ലാ കാരയവുാം നിസാരമാണ്. അവനു 



 

 

ഒന്നിലറെയുാം ആവശയമില്ല. (അവലനദ്ധൊലെ ഒന്നുമില്ല, അവൻ എല്ലാാം 

കാണുന്നവനുാം ദ്ധകൾക്കുന്നവനുമാണ്) 

18. സൃഷ്ടികലള, അവൻ അവലറെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവിലറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

സൃഷ്ടിച്ചു. 

19. അവരുലട എല്ലാ കണക്കുകളുാം അവൻ നിശ്ചയിച്ചു. 

20. അവയ്ക്്ക അവധി നിശ്ചയിച്ചു. 

21. അവനു അവലയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുേ് തലന്ന ഒരു കാരയവുാം ദ്ധരാപയമായതായി 

ഇല്ല. അവലയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുദ്ധേ അവ ബ്പവർത്തിക്കുന്ന 

കാരയങ്ങലളക്കുറിച്്ച മുൻകൂട്ടി അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

22. അവലന വഴിലെടാനുാം, അവദ്ധനാടു ധിക്കാരാം കാണിക്കാതിരിക്കാനുാം 

അവനവദ്ധരാട് കൽപിച്ചു. 

23. എല്ലാ കാരയവുാം നടക്കുന്നത്, അവലറെ കണക്കുാം ഉദ്ധേശവുാം അനുസരിച്്ച 

മാബ്തമാണ്.അവൻ എരാദ്ധണാ ഉദ്ധേശിച്ചത്, അതല്ലാത്ത ഒന്നുാം അടിമകൾക്കില്ല. 

അവലനരാദ്ധണാ അവർക്്ക ഉദ്ധേശിച്ചത്,അതുണ്ടാവുകയുാം, അവർക്്ക 

ഉദ്ധേശിക്കാത്തതു ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. 

24. അവൻ അവലറെ ഔദാരയാം ലകാണ്്ട അവനുദ്ധേശിക്കുന്നവലര 

ദ്ധനർമാർരത്തിൊക്കുകയുാം സാംരക്ഷണാം നൽകുകയുാം വിടുതൽ നൽകുകയുാം 

ലചയ്യുന്നു. അവലറെ നീതി ലകാണ്്ട അവനുദ്ധേശിക്കുന്നവലര 

വഴിദ്ധകടിൊക്കുകയുാം, കലയ്യാഴിയുകയുാം പരീക്ഷിക്കുകയുാം ലചയ്യുന്നു. 

25. എല്ലാവരുാം (സൃഷ്ടികൾ), ഔദാരയത്തിെുാം നീതിയിെുാം അവലറെ (അള്ളാഹുവിലറെ) 

ഉദ്ധേശത്തിൽ മാറിമറിഞ്ഞു ലകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

26. അവൻ സമന്മാരിൽ നിന്നുാം എതിരാളികളിൽ നിന്നുാം അതയുന്നതനാണ്. 

27. അവലറെ വിധിലയ തള്ളുന്നവദ്ധനാ, അവലറെ വിധിലയ പിന്നിൊക്കുന്നവദ്ധനാ 

അവലറെ കൽപനലയ അതിജയിക്കുന്നവദ്ധനാ ആയി ആരുമില്ല. 



 

 

28. അതിലെല്ലാാം (മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ) ഞങ്ങൾ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അലതല്ലാാം അള്ളാഹുവിലറെ അടുത്ത് നിന്നുള്ളതാലണന്്ന ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു 

വിശവസിക്കുന്നു. 

29. നിശ്ചയാം, മുഹമ്മദ്  നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വസല്ലാം അദ്ധേഹാം 

ലതരലഞ്ഞടുത്ത അവലറെ അടിമയുാം, അവൻ നിദ്ധയാരിച്ച അവലറെ ബ്പവാചകനുാം, 

അവൻ തൃപ്തിലെട്ട അവലറെ ദൂതനുമാണ്.  

30. നിശ്ചയാം, അദ്ധേഹാം അവസാന ബ്പവാചകനുാം, ഭക്തരുലട ഇമാമുാം, 

മുർസെീങ്ങളുലട ദ്ധനതാവുാം, ദ്ധൊക രക്ഷിതാവിലറെ ബ്പിയങ്കരനുമാണ്. 

31. അദ്ധേഹത്തിനു ദ്ധശഷമുള്ള മുഴുവൻ ബ്പവാചകതവ വാദവുാം, വഴിദ്ധകടുാം, 

ദ്ധസവച്ചയുമാണ് . 

32. സതയവുാം സന്മാർരവുമായുാം ലവളിച്ചവുാം ബ്പകാശവുമായുാം ജിന്ന് 

വർരത്തിദ്ധെക്കു ലമാത്തത്തിെുാം മനുഷയവർരത്തിദ്ധെക്്ക മുഴുവനായുാം 

അദ്ധേഹാം നിയുക്തനായവൻ ആണ്. 

33. നിശ്ചയമായുാം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിലറെ കൊാം ആണ്. രൂപാം എങ്ങിലനലയന്്ന 

നമുക്്ക അറിയാത്ത വിധത്തിൽ വാക്്ക ആയ നിെയിൽ അവനിൽ നിന്നാണ് 

അത് അവതീർണ്ണമായത്. വഹ് യ് ആയ നിെയിൽ അവലറെ റസൂെിന് അത് 

ഇറക്കി. അതിലന സതയവിശവാസികൾ ഹഖ് ആയ നിെയിൽ സവീകരിച്ചു. 

ഹഖീഖദ്ധത്താട്  കൂടിയുള്ള അള്ളാഹുവിലറെ കൊാം ആയി അവരതിൽ ഉറച്ചു 

വിശവസിച്ചു. അത് മനുഷയ സാംസാരാം ദ്ധപാലെ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല. അത് ദ്ധകട്ടതിനു 

ദ്ധശഷാം, അത് മനുഷയലറെ സാംസാരമാലണന്നു ആലരങ്കിെുാം വാദിക്കുന്നുലവങ്കിൽ 

അവൻ കാഫിറായി. അവലന അള്ളാഹു ആദ്ധക്ഷപിക്കുകയുാം 

കുറ്റലെടുത്തുകയുാം 'സഖറി'ൽ ബ്പദ്ധവശിെിക്കുലമന്നു താക്കീത് നൽകുകയുാം 

ലചയതു . അള്ളാഹു പറഞ്ഞു "അവനെ ഞാൻ 'സഖറി'ൽ പ്രവവശിപ്പിക്കും". 

"ഇത് മെകഷ്യനറെ വാക്ല്ലാനത മനറാന്നകമല്ല " (മുേഥിർ 26, 25) എന്ന് പറഞ്ഞവന് 



 

 

അള്ളാഹു 'സഖർ' വാഗ് ദത്താം ലചയതതിൽ നിന്്ന, തീർച്ചയായുാം, അത്, മനുഷയരുലട 

വാക്കിദ്ധനാട് ഒരു നിെക്കുാം സദൃശയമാകാത്ത, മനുഷയ സൃഷ്ടാവിലറെ 

വാക്കാലണന്നു നമുക്്ക ഉറൊയി. 

34. മനുഷയലന വിദ്ധശഷിെിക്കുന്ന ഒരു വിദ്ധശഷണാം ആലരങ്കിെുാം അള്ളാഹുവിലന 

വിദ്ധശഷിെിക്കുന്ന പക്ഷാം, അവൻ കാഫിറായി. ഇത് ആലരങ്കിെുാം കൃതയമായി 

ഉൾലക്കാണ്ടാൽ, അവൻ രുണപാഠാം സവീകരിച്ചവ വനുാം കാഫിരീങ്ങളുലട 

ഇത്തരാം വാദരതികളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവ വനുാം അവൻ (അള്ളാഹു) 

വിദ്ധശഷണങ്ങളാൽ മനുഷയലനദ്ധൊലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിൊക്കിയവനുമാണ്. 

35. സവർരാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിലന കാണുലമന്നത് സതയമാണ്. അതിലറെ രൂപാം 

എങ്ങിലനലയന്ന് നലമ്മ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു "ചില മകഖങ്ങൾ 

പ്രവശാഭിതമാണ്. അതിനറെ രക്ഷിതാവിവലക്് വൊക്ിനക്ാണ്ടിരിക്കന്നക 

" മുേഥിർ (22-23). അതിലറെ വയാഖയാനാം അള്ളാഹു അറിയുകയുാം ഉദ്ധേശിക്കുകയുാം 

ലചയതതിലറെ അടിസ്ഥാനത്തിൊണ്. അതിൽ, നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി 

വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സവഹീഹ് ആയ ഹദീസുകളിൽ വന്നലതല്ലാാം അബ്പകാരാം 

തലന്ന (ലശരിയുാം സവീകാരയവുാം) ആണ്. അതിലറെ അർത്ഥാം അവലറെ 

ഉദ്ധേശത്തിലറെ അടിസ്ഥാനത്തിൊണ്. അതിൽ നമ്മുലട രുേിയുലട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയാഖയാനിക്കാദ്ധനാ യുക്തിയുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഊഹിച്ചു പറയാദ്ധനാ നാാം മുതിരില്ല. അള്ളാഹുവിനുാം അവലറെ റസൂെിനുാം 

ആരാദ്ധണാ വഴിലെടുകയുാം, അതിൽ ആശയക്കുഴെുള്ളവ അത് അറിയുന്ന 

ആെിമിദ്ധെക്കു മടക്കുകയുാം ലചയതത്, അവൻ അവലറെ ദീനിലന സാംരക്ഷിച്ചു. 

36. (പൂർണമായ) വണക്കവുാം (ബ്പമാണങ്ങദ്ധളാട്) വിദ്ധധയതവവുാം ലകാണ്ടല്ലാലത 

ഇസ് ൊാം പൂർണമാവുകയില്ല തലന്ന. തടയലെട്ട വല്ല വിവരവുാം ദ്ധനടണലമന്ന് 

ആലരങ്കിെുാം െക്ഷയാം ലവക്കുകയുാം, തലറെ ധാരണലയ പൂർണമായി 

(അള്ളാഹുവിനു) വഴിലെടുന്നതിൽ തൃപ്തിലെടാതിരിക്കുകയുാം ലചയ് താൽ 



 

 

കെർെില്ലാത്ത തൗഹീദുാം ലതളിമയുള്ള അറിവുാം ലശരിയായ ഈമാനുാം അവന്നു 

നഷ്ടമായി. അങ്ങിലനയവൻ ഈമാനിനുാം കുഫ് റിനുാം സതയലെടുത്തുന്നതിനുാം 

കളവാക്കുന്നതിനുാം സവീകാരയതക്കുാം നിദ്ധഷധത്തിനുാം ഇടയിൽ 

ദുർദ്ധരാധനത്തിൽ ലപട്്ട (യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന്) അകന്നവനുാം 

സാംശയാെുവുാം പൂർണമായി വിശവാസിയുാം പൂർണമായി നിദ്ധഷധിയുമല്ലാത്ത 

വിധത്തിൽ മാറി മറിഞ്ഞു ലകാണ്ടിരിക്കുാം. 

37. സവർരാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിലന കാണുാം എന്ന് ഒരാൾ വിശവസിക്കുന്നത്, 

ദ്ധകവെ ഊഹത്തിലറെദ്ധയാ ഒരു ധാരണലയ വയാഖയാനിച്ചു ലകാദ്ധണ്ടാ ആലണങ്കിൽ 

അയാളുലട വിശവാസാം ലശരിയാകില്ല. അള്ളാഹുവിലന കാണൽ ഒരാൾ 

സവരമായി വയാഖയാനിക്കുകലയന്നത് (മാബ്തമല്ല)-റുരൂരിയ്യത്തിദ്ധെക്്ക 

ദ്ധചർക്കലെടുന്ന എല്ലാ ഓദ്ധരാ ആശയവുാം വയാഖയാനിക്കുന്നത്-സവരമായ 

വയാഖയാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുാം പൂർണമായി (എങ്ങിലനയാദ്ധണാ സ്ഥിരലെട്ടു 

വന്നത്) അതിനു കീലഴ്െടുകയാണ്  ദ്ധവണ്ടത്. ഇതിദ്ധന്മൊണ് (ബ്പമാണങ്ങൾക്്ക 

വഴിലെടൽ) മുസ് െിാംകളുലട ദീൻ എടുക്കലെട്ടത് . ആരാദ്ധണാ (സവിഫാത്തു) 

നിദ്ധഷധദ്ധത്തയുാം സാദൃശയലെടുത്തുന്നതിലനയുാം സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് , 

അവനുപിഴവ ് സാംഭവിക്കുകയുാം അള്ളാഹുവിലന പരിശുേമാക്കുന്നതിൽ 

അരേത്തിൽ ലചന്്ന ലപടുകയുാം ലചയതു . നിശ്ചയമായുാം നമ്മുലട റബ്ബ് 

ഏകതവത്തിലറെയുാം അതുെയതയുലടയുാം വിദ്ധശഷണങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ്. അതിലറെ 

ഒരാശയവുാം മനുഷയർക്കാർക്കുമില്ല.  

38. അവൻ (അള്ളാഹു) പരിധികളിൽ നിന്നുാം, ദിശകളിൽ നിന്നുാം ഭാരങ്ങളിൽ 

നിന്നുാം ആബ്ശയങ്ങളിൽ നിന്നുാം(സൃഷ്ടികദ്ധളാട് സാദൃശയലെടുന്ന) 

അവയവങ്ങളിൽ നിന്നുാം ഉന്നതനാണ്.(എന്നാൽ "ഉെുവ്വ്" അഥവാ മുഴുവൻ 

സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നുാം അതീതനായി മുകളിൽ ആയിത്തീരുക എന്ന വിദ്ധശഷണാം 



 

 

അള്ളാഹുവിനു ഉണ്ട് താനുാം.)മലറ്റല്ലാ നവീന സൃഷ്ടികലളയുാം ദ്ധപാലെയുള്ള ആറു 

ദിശകളിെുാം അവൻ പരിമിതനല്ല. 

39. മിഅറാജ് (ആകാശാദ്ധരാഹണാം) സതയമാണ്. നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ 

സല്ലമക്്ക രാബ്പയാണാം സാംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണർദ്ധവാലട, ശരീരാം ലകാണ്ട് തലന്ന 

അദ്ധേഹാം ആകാശാദ്ധരാഹണാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഉപരിദ്ധൊകത്ത് 

അള്ളാഹു ഉദ്ധേശിദ്ധച്ചടദ്ധത്തക്കുാം. അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ധേശിച്ചത് ലകാണ്ട് 

അദ്ധേഹലത്ത (നരിലയ) ആദരിക്കുകയുാം ദ്ധരാധനമായി അവൻ നൽകാൻ 

ഉദ്ധേശിച്ചത് നൽകുകയുാം ലചയതു . (അദ്ധേഹാം കണ്ട ആ കാഴ് ച അദ്ധേഹത്തിലറെ 

ഹൃദയാം നിദ്ധഷധിച്ചിട്ടില്ല.) അള്ളാഹു അദ്ധേഹലത്ത ഇരുജീവിതത്തിെുാം 

അനുബ്രഹാം ലചാരിയുകയുാം സാംരക്ഷിക്കുകയുാം ലചയതിരിക്കുന്നു. 

40. അള്ളാഹു മുഹമ്മദ്  നരിയുലട ഉമ്മതിനു സഹായമായിലക്കാണ്ട് അദ്ധേഹത്തിന് 

ആദര പൂർവാം നൽകിയ "ഹൗദ്" (തടാകാം) സതയമാണ്. 

41. അവർക്്ക ദ്ധവണ്ടി (മുഹമ്മദ്  നരിയുലട ഉമ്മതിനു) കരുതി ലവച്ച "ശഫാഅത്ത്" 

(ശുപാർശ)യുാം ബ്പമാണങ്ങളിൽ വന്നത് ദ്ധപാലെതലന്ന സതയമാണ്. 

42. ആദമിൽ നിന്നുാം അദ്ധേഹത്തിലറെ സരാന പരേരകളിൽ നിന്നുാം അള്ളാഹു 

സവീകരിച്ച ഉടേടിയുാം സതയമാണ്. 

43. ആരാലരല്ലാാം സവർരത്തിൽ ബ്പദ്ധവശിക്കുലമന്നുാം ആരാലരല്ലാാം നരകത്തിൽ 

ബ്പദ്ധവശിക്കുലമന്നുാം അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ്. ഒരാൾ ദ്ധപാെുാം കൂടുകദ്ധയാ 

കുറയുകദ്ധയാ ലചയ്യാത്ത വിധത്തിൽ കൃതയമായ എണ്ണാം. 

44. അത് ദ്ധപാലെ അവരുലട ബ്പവർത്തനങ്ങളുാം, അവർ എലരല്ലാാം 

ബ്പവർത്തിക്കുലമന്ന കാരയവുാം അവൻ (മുൻ കൂട്ടി) അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ഏലതാന്നിദ്ധെക്്ക ദ്ധവണ്ടിയാദ്ധണാ ഓദ്ധരാരുത്തരുാം സൃഷ്ടിക്കലെട്ടത് അതിദ്ധെക്കു 

അവർ എളുെമാക്കലെടുാം. ബ്പവത്തനങ്ങൾ പരയവസാനങ്ങൾക്്ക 

അനുസൃതമാണ്(പരിരണിക്കലെടുക). സൗഭാരയവാനായി അള്ളാഹു വിധിച്ചവൻ 



 

 

മാബ്തമാണ് സൗഭാരയവാൻ. ഹതഭാരയനായി അള്ളാഹു വിധിച്ചവൻ മാബ്തമാണ് 

ഹതഭാരയവാൻ. 

45. ഖദ് റിലറെ (വിധിയുലട) അടിസ്ഥാനാം അള്ളാഹു അവലറെ സൃഷ്ടികളിൽ 

രഹസയമാക്കി ലവച്ചതാണ്. സമീപസ്ഥനായ ഒരു മെദ്ധക്കാ നിയുക്തനായ ഒരു 

ബ്പവാചകദ്ധനാ അതിലനക്കുറിച്്ച അറിവു നൽകലെട്ടവർ അല്ല. അതിൽ 

ചുഴിഞ്ഞദ്ധനവഷണവുാം രദ്ധവഷണാം നടത്തെുാം അധമതവത്തിലറെ വഴിയാണ്. 

നിദ്ധഷധത്തിലറെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. അതിബ്കമത്തിലറെ ദറജയാണ്. അതിനാൽ 

(അത്തരാം) ചിരദ്ധയയുാം രദ്ധവഷണലത്തയുാം ദുർദ്ധരാധനലത്തയുാം പരമാവധി 

സൂക്ഷിച്്ച ലകാള്ളുക. നിശ്ചയമായുാം അള്ളാഹു ഖദ് റിലനക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് 

മാനവരാശിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു ലവക്കുകയുാം, അവരിൽ നിന്്ന അതിലറെ െക്ഷയാം 

വിെക്കുകയുാം ലചയതിട്ടുണ്്ട. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു "അവൻ 

പ്രവർത്തിക്കന്നതിനെക്കറിച്ച് വചാദ്യും നചയ്യനപ്പടകകയില്ല. അവരാകനെ 

വചാദ്യും നചയ്യനപ്പടകന്നവരകമാണ്." (അേിയാഉ – 23). "എര് ലകാണ്ട് അവൻ 

(അള്ളാഹു) അങ്ങിലന ലചയതു " എന്്ന ആലരങ്കിെുാം ദ്ധചാദിച്ചാൽ, അവൻ 

കിതാരിലറെ വിധി തള്ളിക്കളഞ്ഞവൻ ആയിത്തീർന്നു. ആരാദ്ധണാ കിതാരിലറെ 

വിധി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, അവൻ കാഫിറായി. 

46. ഇവ, അള്ളാഹുവിലറെ ഔെിയാക്കളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ലവളിച്ചാം നൽകലെട്ടവനു 

ആവശയമായ കാരയങ്ങളുലട ആകത്തുകയാണ്. ഇത്, അരാധമായ ജ്ഞാനാം 

നൽകലെട്ട ഉെമാക്കളുലട ദറജയാണ്. കാരണാം, അറിവ് രണ്ടു തരമാണ്. ഒന്ന് : 

മനുഷയന് ബ്പാപയമായ അറിവുാം, അബ്പാപയമായ (അദൃശയമായ) അറിവുാം. െഭയമായ 

അറിവിലന നിദ്ധഷധിക്കെുാം, അബ്പാപയമായ അറിവിലന അവകാശലെടെുാം കുഫ് 

റാണ്. ബ്പാപയമായ അറിവിലന സവീകരിക്കുകയുാം അബ്പാപയമായ അറിവിലന 

അദ്ധനവഷിച്ചു ദ്ധപാവാതിരിക്കുകയുാം ലചയ് താൽ മാബ്തദ്ധമ ഒരാളുലട ഈമാൻ 

സ്ഥിരലെടുകയുള്ളൂ. 



 

 

47. "ൌഹി"െുാം (ൌഹുൽ മഹ്ഫൂ ദ് =സാംരക്ഷിത ഫെകാം) "ഖെമി"െുാം (ദ്ധപന), അത് 

ലകാണ്ട് ദ്ധരഖലെടുത്തലെട്ട മുഴുവൻ കാരയങ്ങളിെുാം നാാം വിശവസിക്കുന്നു. 

ഉണ്ടായിത്തീരണലമന്നു അള്ളാഹു ദ്ധരഖലെടുത്തി ലവച്ച വല്ല കാരയത്തിെുാം 

മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാെങ്ങളുാം അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒലത്താരുമിച്ചാെുാം, 

അവർക്കതിനു സാധയമല്ലതലന്ന. അള്ളാഹു ദ്ധരഖലെടുത്തി ലവച്ചിട്ടില്ലാത്ത വല്ല 

കാരയത്തിെുാം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാെങ്ങളുാം അതുണ്ടായിത്തീരാൻ 

ഒലത്താരുമിച്ചാെുാം അതിനുാം അവർക്്ക സാധയമല്ല. അരയനാൾ വലര 

ഉണ്ടായിത്തീദ്ധരണ്ട കാരയങ്ങളുമായി ദ്ധപനയിലെ മഷി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു 

അടിമക്്ക കിട്ടാലത ദ്ധപായ ഒരു കാരയവുാം അവനു കിട്ടാനുള്ളതല്ല. എന്നാൽ, 

ഒരാൾക്്ക  െഭിച്ച ഒരു കാരയവുാം അയാളിൽ നിന്ന് ലതറ്റിദ്ധൊകുന്നതുമല്ല. 

48. നിശ്ചയമായുാം, അള്ളാഹു തലറെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികലളക്കുറിച്ചുാം മുൻ കൂട്ടി 

അറിവുള്ളവനാലണന്നുാം, അത് ഭബ്ദവുാം ശക്തവുാം ആയ നിെയിൽ കണക്കാക്കി 

ലവച്ചിരിക്കുന്നുലവന്നുാം, അതിലന ൊംഘനാം നടത്തുവാദ്ധനാ മാറ്റാം 

വരുത്തുവാദ്ധനാ, ദ്ധഭതരതി വരുത്തുന്നവദ്ധനാ ദുർരെലെടുത്തുന്നവദ്ധനാ 

കൂട്ടുന്നവദ്ധനാ കുറക്കുന്നവദ്ധനാ അവലറെ സൃഷ്ടികളിൽ ഭൂമിയിദ്ധൊ 

ആകാശത്തിദ്ധൊ ആയി ആരുമിലല്ലന്നുാം ഒരു അടിമ നിർരന്ധമായുാം 

മനസ്സിൊക്കണാം. (വിധിയുമായി രന്ധലെട്ട) ഇക്കാരയാം, വിശവാസത്തിലറെ 

കുരുക്കുകളിൽ ഒന്നുാം ദീനീ ജ്ഞാനത്തിലറെ അടിസ്ഥാന വിഷയവുാം, 

അള്ളാഹുവിലറെ റുരൂരിയ്യത്തുാം, അവലറെ ഏകതവവുാം അാംരീകരിക്കുന്നതിലറെ 

ഭാരവുമാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു. "അവൻ എല്ലാ വസ്തകക്നെയകും 

സൃഷ്ടിക്കകയകും നശരിയായി വയവസ്ഥ െിശ്ചയിക്കകയകും 

നചയതിരിക്കന്നക." (ഫുർഖാൻ -3). അള്ളാഹു പറയുന്നു, " അള്ളാഹകവിനറെ 

കൽരെ ഖണ്ഡിതമായ ുരക വിയിയാകകന്നക." (അഹ് സാര് -38) 

അദ്ധൊൾ, ഖദ് െിലറെ (വിധിയുലട) വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിലന 



 

 

എതിരാളിയാക്കിയവനുാം, യുക്തിക്്ക ദ്ധരാരാതുരമായ ഹൃദയലത്ത ലകാണ്ട് 

വന്നവനുാം നാശാം. അവൻ, തലറെ രുേി ലകാണ്്ട (അള്ളാഹു മറച്ചു ലവച്ച) 

രഹസയമായ അദൃശയകാരയലത്ത ദ്ധതടി ഇറങ്ങിയവനാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ 

പറഞ്ഞത് നിമിത്താം അവൻ പാപിയായ കറ്റുലകട്ടിെറയുന്നവനായി മാറി. 

49. അർശുാം, (അള്ളാഹു പാദങ്ങൾ ലവക്കുന്ന) കുർസിയ്യുാം സതയമാണ്. 

50. അവൻ അർശിൽ നിന്നുാം അതിനു താലഴയുള്ളതിൽ നിന്നുലമല്ലാാം ധനയനാണ്. 

51. എല്ലാ വസ്തു ക്കലളയുാം അവൻ (ഇൽമു ലകാണ്്ട) വെയാം ലചയതു  നിൽക്കുന്നു. അവൻ 

അതിലറെലയല്ലാാം മീലതയാണ്. അവൻ (അള്ളാഹു) അവലറെ സൃഷ്ടികലള (മുഴുവൻ 

കാരയങ്ങളുാം അറിയുന്നതിൽ നിന്ന്) വെയാം ലചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് 

അശക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

52. അള്ളാഹു ഇബ്ൊഹീാം നരി അനെഹി സൊമിലന ഖെീൽ (ചങ്ങാതി) ആയി 

സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നുലവന്നുാം, മൂസാ നരി അനെഹി സൊമിദ്ധനാട് 

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുലവന്നുാം, നാാം വിശവസിക്കുകയുാം 

അാംരീകരിക്കുകയുാം വഴിലെടുകയുാം ലചയതു  ലകാണ്്ട പറയുന്നു. 

53. മെക്കുകളിെുാം അേിയക്കളിെുാം, അവർക്്ക അവതീർണമായ ബ്രന്ഥങ്ങളിെുാം 

നാാം വിശവസിക്കുകയുാം, അവർ വയക്തമായ സതയത്തിൽ ആയിരുന്നുലവന്നു 

സാക്ഷയാം വഹിക്കുകയുാം ലചയ്യുന്നു. നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലാം 

ലകാണ്ട് വന്നതിലന അാംരീകരിക്കുകയുാം, അദ്ധേഹാം പറഞ്ഞ കാരയങ്ങളിൽ 

വിശവസിക്കുകയുാം ലചയ്യുന്ന കാെദ്ധത്താളാം. 

54. നമ്മുലട ഖിര് െയിദ്ധെക്്ക  തിരിയുന്നവരായ ആളുകലള (നമസ്കരിക്കുന്നവലര), 

നാാം മുസ് െിാംകൾ / മുഉമിനുകൾ അഹ് െുൽ ഖിര് െയിൽ ലപട്ട ആളുകലള, 

അവർ, നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി ലകാണ്ട് വന്നതിലന അാംരീകരിക്കുകയുാം, 

അദ്ധേഹാം പറയുകയുാം അറിയിക്കുകയുാം ലചയത മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുാം 



 

 

സതയലെടുത്തുകയുാം ലചയ്യുന്ന കാെദ്ധത്താളാം മുസ് െിാംകൾ/മുഉമിനുകൾ എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു. 

55. അള്ളാവിലറെ കാരയങ്ങളിൽ നാാം രദ്ധവഷണങ്ങൾക്്ക  മുതിരുകദ്ധയാ മത 

വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കത്തിദ്ധെർലെടുകദ്ധയാ ലചയ്യില്ല. 

56. നാാം ഖുർആനിലറെ കാരയത്തിൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾക്്ക മുതിരില്ല. 

അള്ളാഹുവിലറെ കൊാം ആണ് അലതന്നു നാാം സാക്ഷയാം വഹിക്കുന്നു. അത് 

റൂഹുൽ അമീൻ (ജിര് രീൽ) മുഖാരിരാം അവതീർണമാണ്. അങ്ങിലനയത് 

ബ്പവാചകന്മാരുലട ദ്ധനതാവായ മുഹമ്മദ്  നരിലയ പഠിെിച്ചു. അത് 

അള്ളാഹുവിലറെ കൊമാണ്. അത് സൃഷ്ടികളുലട സാംസാരദ്ധത്താട്  ഒരിക്കെുാം 

സദൃശമാവുന്നില്ല. അത് അള്ളാഹുവിലറെ ഒരു സൃഷ്ടിയാലണന്്ന നാാം ഒരിക്കെുാം 

പറയുന്നില്ല. മുസ്ിാംകളുലട ലപാതുധാരയുലട നിെപാടിൽ നിന്ന് നാാം നവരുധയാം 

പുെർത്തുന്നില്ല 

57. അഹ് െുൽ ഖിര് െയിൽ ലപട്ട ആലരയുാം, അവർ ലചയ്യുന്ന അധർമ്മത്തിലറെ 

ദ്ധപരിൽ, അവർ അതിലന ഹൊൽ ആയി കരുതാത്ത കാെദ്ധത്താളാം നാാം 

കാഫിറുകൾ എന്ന് മുബ്ദ ലവക്കില്ല; 

58. സതയവിശവാസിയായ ഒരാൾക്്ക , അയാൾ ലചയ്യുന്ന പാപാം ദ്ധദാഷാം ലചയ്യില്ല എന്ന് 

വിശവസിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. 

59. സതയവിശവാസികളായ സുകൃതവാന്മാർക്കു അവൻ (അള്ളാഹു) വിട്ടുവീഴ് ച 

നൽകുകയുാം അവലറെ അനുബ്രഹാം ലകാണ്്ട സവർരത്തിൽ ബ്പദ്ധവശിെിക്കുകയുാം 

ലചയ്യുലമന്നു നാാം ബ്പതയാശിക്കുന്നു. അവരുലട കാരയത്തിൽ നാാം നിർഭയദ്ധരാ 

അവർ സവർരാവകാശികളാലണന്ന് ഉറെിച്ചു സാക്ഷയാം വഹിക്കുന്നവദ്ധരാ അല്ല. 

അവരിലെ വീഴ് ച സാംഭവിച്ചവർക്്ക നാാം പാപദ്ധമാചനാം ദ്ധതടുന്നു. അവരുലട 

കാരയത്തിൽ നാാം ഭയലെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അവലര നാാം 

നിരാശലെടുത്തുന്നുമില്ല. 



 

 

60. (അള്ളാഹുവിലറെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള) നിർഭയതവവുാം, (അള്ളാഹുവിലറെ റഹ് 

മത്തിലനക്കുറിച്ചുള്ള)നിരാശയുാം ഇസ് ൊാം ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു ദ്ധപാകാൻ 

കാരണമാകുാം. സതയത്തിലറെ മാർരാം അതിന്നു രണ്ടിനുാം ഇടയിൊയി അഹ് െുൽ 

ഖിര് െക്്ക അവകാശലെട്ടതാണ്. 

61. ഒരു അടിമ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു ദ്ധപാകുന്നത് ഈമാനിൽ ബ്പദ്ധവശിക്കാൻ 

കാരണമായവ നിദ്ധഷധിക്കുദ്ധോഴാണ്. (ഈ ബ്പദ്ധയാരാം സൂക്ഷ്മമല്ല - നിദ്ധഷധാം 

എന്നാൽ പെ തരത്തിെുള്ള നവാഖിദുൽ ഇസ് ൊമിൽ ഒന്ന് മാബ്തമാണ്.) 

62. ഈമാൻ എന്നാൽ, നാവു ലകാണ്ട് അാംരീകരിക്കെുാം, ഹൃദയാം ലകാണ്ട് 

സതയലെടുത്തെുമാണ്.  

(ഈ വാചകാം കുറ്റമറ്റതല്ല. ഇത് മാതുരീദി അഖീദയാണ്. ഈമാനിലറെ നിർവചനത്തിൽ 

ശാരീരികാവയവങ്ങൾ ലകാണ്്ട ലചയ്യുന്ന അമെുകൾ കൂടി ഉൾലെടുത്തിയാൽ മാബ്തദ്ധമ അഹ ്

െുസ്സുന്നതിലറെ അഖീദ ആവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സെഫുകൾ സവീകരിച്ച നിെപാട്) 

(ഇമാാം അരൂഹനീഫയുാം അദ്ധേഹലത്ത പിരുടരുന്നവരുാം ഈമാനിലന നിർവചിക്കുന്നതിൽ 

സവീകരിച്ച ഈ നിെപാട് കാരണാം അവലര "മുർജിഅത്തുൽ ഫുഖഹാഉ" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ) 

63. അള്ളാഹു ഖുർആനിെൂലട അവതരിെിച്ചതുാം, അതുദ്ധപാലെ നരി സവല്ലള്ളാഹു 

അനെഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്ന് സവഹീഹു ആയി രിവായത്ത് ലചയ്യലെട്ട 

മതവുമായി രന്ധലെട്ട മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുാം സതയമാലണന്ന് നാാം 

വിശവസിക്കുന്നു. 

(ഹദീസുകൾ, മുതവാതിർ ആയാെുാം ആഹാദ് ആയാെുാം, നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ 

സല്ലമയിൽ നിന്്ന സ്ഥിരലെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുദ്ധപാലെ സവീകാരയമാണ് എന്ന അഹ് 

െുസ്സുന്നയുലട നിെപാടിലന ബ്രന്ഥകർത്താവ ് ഇവിലട സ്ഥാപിക്കുന്നു) 

64. ഈമാൻ ഒന്്ന മാബ്തമാണ്. അതിലറെ അവകാശികൾ ഈമാനിലറെ അടിസ്ഥാന 

വിഷയത്തിൽ തുെയരാണ്. (ഈ വാചകവുാം വിമർശന വിദ്ധധയമാണ്. ഈമാൻ 

കൂടുകയുാം കുറയുകയുാം ലചയ്യുാം എന്ന അഹ് െുസ്സുന്നയുലട അഖീദക്കു 

വയക്തമായ ഖണ്ഡനമാണിത്. അത് ലകാണ്ട് തലന്ന, ഖുർആനിലറെ വയക്തമായ 

നസവുകളുദ്ധടയുാം സവഹീഹായ ഹദീസുകളുലടയുാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഹ് 



 

 

െുസ്സുന്നത്തിലറെ ബ്പാമാണികരായ ഉെമാക്കൾ ഈ വിഷയലത്ത നിശിതമായി 

വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്) 

അള്ളാഹുവിലനക്കുറിച്ചുള്ള ഭയൊടുാം, അവദ്ധനാടുള്ള തഖ് വയുാം , ഹവദ്ധയാട് 

നവരുധയാം കാണിക്കെുാം, ഏറ്റവുാം ഉത്തമമായ കാരയാം പിൻപറ്റുകയുാം 

ലചയ്യുന്നതിൊണ് അവർ പരസ്പരാം ഏറ്റക്കുറച്ചിെുകൾ ഉള്ളത്. 

(ശാരീരികാവയവങ്ങൾ ലകാണ്ടുള്ള അമെുകൾ കാരണമായുാം 

ഏറ്റക്കുറച്ചിെുകൾ ഉണ്ടാകുാം) 

65. സതയവിശവാസികലളല്ലാാം അള്ളാഹുവിലറെ സാംരക്ഷണ വെയത്തിൊണ്. 

അവരിൽ ഏറ്റവുാം ഉത്തമൻ, അള്ളാഹുവിലന ഏറ്റവുാം വഴിലെടുന്നവനുാം, 

ഖുർആനിലന ഏറ്റവുാം നന്നായി പിരുടരുന്നവനുമാണ്. 

66. ഈമാൻ എന്നാൽ : അള്ളാഹുവിെുാം, അവലറെ മെക്കുകളിെുാം, അവലറെ 

ബ്രന്ഥങ്ങളിെുാം, അരയനാളിെുാം, വിധിയിെുാം, അത് നന്മയായി ഭവിച്ചാെുാം 

തിന്മയായി ഭവിച്ചാെുാം കയപായാെുാം മധുരമായാെുാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് 

എന്ന വിശവാസമാണ്. 

67. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരയങ്ങലളല്ലാാം നാാം വിശവസിക്കുന്നു. അവലറെ 

(അള്ളാഹുവിലറെ) ബ്പവാചകന്മാർക്കിടയിൽ നാാം ദ്ധവർതിരിവ് കാണിക്കുന്നില്ല. 

അവർ ലകാണ്ട് വന്ന മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുാം നാാം സതയലെടുത്തുന്നു. 

68. മുഹമ്മദ്  നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമയുലട ഉമ്മത്തിൽ വൻപാപാം 

ലചയത ആളുകൾ, (ഇത് മുഹമ്മദ്  നരിയുലട ഉമ്മത്തിന് മാബ്തമാണ് എന്നതിന് 

ലതളിലവാന്നുമില്ല) തൗഹീദ് അാംരീകരിച്ചു ലകാണ്ട് മരണലെട്ടവർ ആലണങ്കിൽ, 

- തൗര ലചയതിട്ടിലല്ലങ്കിൽ ദ്ധപാെുാം – അള്ളാഹുവിലന അറിയുന്നവരായ 

നിെയിൽ സതയവിശവാസദ്ധത്താലട കണ്ടു മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നരകത്തിൽ 

ശാശവതരായിരിക്കില്ല. 

അവൻ പിന്നീട് അവലറെ (അള്ളാഹുവിലറെ) ഉദ്ധേശത്തിെുാം വിധിയിെുാം 



 

 

വിദ്ധധയനാണ്. അവൻ ഉദ്ധേശിച്ചാൽ അവലറെ ഔദാരയാം ലകാണ്്ട, അവർക്്ക 

ലപാറുത്ത് ലകാടുക്കുകയുാം അവർക്്ക വിട്ടു വീഴ് ച ലചയതു  ലകാടുക്കുകയുാം ലചയ്യാാം. 

അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ദ്ധപാലെ "അവെകവേശിച്ചവർക്് 

അതല്ലാത്തത് (ശിർക്ല്ലാത്ത മറക രാരങ്ങൾ) നരാറകത്തക നകാടകക്ാും." 

(നിസാഉ-48). 

അവലറെ നീതി ലകാണ്്ട അവനുദ്ധേശിച്ചവർക്്ക നരക ശിക്ഷ നൽകുകയുാം 

ലചയ്യാാം. പിന്നീട് അവലറെ അനുബ്രഹവുാം, സവർരക്കാരുലട ശഫാഅത്തുാം ലകാണ്ട് 

അതിൽ നിന്ന് അവലര ദ്ധമാചിെിക്കുകയുാം അങ്ങിലന സവർരത്തിൽ 

ബ്പദ്ധവശിെിക്കുകയുാം ലചയ്യാാം. നിശ്ചയമായുാം അള്ളാഹു അവലറെ അഹ് െുകാലര 

ഏലറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു. അവലരയവൻ ഇരു ദ്ധൊകത്തുാം ഹിദായത് 

െഭിക്കാത്തവരുാം, അവലറെ വൊയത് ഇല്ലാത്തവരുമായ നിെയിൽ 

അപരിചിതരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇസ് ൊമിലറെയുാം അതിലറെ അഹ് െുകാരുലടയുാം 

സാംരക്ഷകനായ അള്ളാഹുദ്ധവ, നിലന്ന കണ്ടു മുട്ടുന്നത് വലര നീ ഞങ്ങലള 

ഇസ് ൊമിൽ ഉറെിച്ചു നിർദ്ധത്തണദ്ധമ ! 

69. ഖിര് െയിദ്ധെക്്ക  തിരിഞ്ഞു നമസ്കരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുലട പിന്നിെുാം - 

അവർ നന്മ ലചയ്യുന്നവദ്ധരാ തിന്മ ലചയ്യുന്നവദ്ധരാ ആയാെുാം - നമസ്കാരാം (പിന്നിൽ 

നിന്ന് ലകാണ്ടുള്ള ജമാഅത്ത് നമസ്കാരാം) ലശരിയാകുലമന്നുാം , അവരിൽ നിന്ന് 

മരണലെട്ടവരുലട ദ്ധമൽ നമസ്കാരാം ലശരിയാകുലമന്നുാം നാാം വിശവസിക്കുന്നു.  

70. അവരിൽലെട്ട ആർക്കുാം നാാം മുൻ കൂട്ടി സവർരദ്ധമാ നരകദ്ധമാ നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല. 

അവരിൽ നിന്്ന ശിർക്കിലറെദ്ധയാ കുഫ് റിലറെദ്ധയാ നിഫാഖിലറെദ്ധയാ 

അടയാളങ്ങൾ കാണാത്ത കാെദ്ധത്താളാം നാാം അവരിെത് ആദ്ധരാപിക്കില്ല. 

അവരുലട സവകാരയമായ കാരയങ്ങൾ നാാം അള്ളാഹുവിദ്ധെക്്ക വിടുന്നു. 

71. വധാം അനിവാരയമായ ആലള അല്ലാലത, മുഹമ്മദ്  നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി 

വ സല്ലമയുലട ഉമ്മത്തിലെ ഒരാലളയുാം വധിക്കാൻ പാടില്ല. 



 

 

72. നമ്മുലട ഭരണാധികാരികൾലക്കതിരിൽ പടെുറൊട് നടത്താൻ പാടില്ല; അവർ 

അതിബ്കമകാരികളായാെുാം. അവദ്ധരാടുള്ള അനുസരണ ബ്പതിജ്ഞ 

ൊംഘിക്കാദ്ധനാ അവർലക്കതിരിൽ ദുആ ലചയ്യാദ്ധനാ പാടില്ല. അവർ പാപാം 

ലചയ്യാൻ കൽപിക്കാത്ത കാെദ്ധത്താളാം, അവലര അനുസരിക്കുന്നത് 

അള്ളാഹുവിലന അനുസരിക്കുന്നതിലറെ ഭാരലമന്ന നിെയിൽ നിർരന്ധമാണ് . 

നന്മക്കുാം ആശവാസത്തിനുാം ദ്ധവണ്ടി നാാം അവർക്്ക ദുആ ലചയ്യണാം. 

73. സുന്നത്തിലനയുാം "ജമാഅത്തി"ലനയുാം നാാം പിൻപറ്റുന്നു. ഒറ്റലെടെിലനയുാം, 

അഭിബ്പായഭിന്നതദ്ധയയുാം, ഛിബ്ദതലയയുാം നാാം ലവടിയുകയുാം ലചയ്യുന്നു.  

74. സതയസന്ധതയുാം നീതിയുമുള്ള ആളുകലള നാാം ദ്ധസ്േഹിക്കുകയുാം വഞ്ചനയുാം 

അതിബ്കമവുാം ലചയ്യുന്ന ആളുകലള നാാം ലവറുക്കുകയുാം ലചയ്യുന്നു. 

75. നമുക്്ക അറിയാത്ത കാരയങ്ങലളക്കുറിച്്ച നാാം " അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവുാം നന്നായി 

അറിയുന്നവൻ" എന്ന് പറയുാം. 

76. യാബ്തയിെുാം അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിെുാം, ബ്പമാണങ്ങളിൽ വന്ന ബ്പകാരാം, 

പാദരക്ഷകളിൽ തടവൽ അനുവദനീയമാലണന്ന് നാാം വിശവസിക്കുന്നു. 

77. ഭരണാധികാരികൾ, അവർ നല്ലവരായാെുാം, ചീത്ത ആളുകളായാെുാം അരയനാൾ 

വലര ഹജ്ജുാം ജിഹാദുാം അവരുലട കൂലട സാംരതമാണ്. അവ രണ്ടുാം 

ദുർരെലെടുത്തുന്നദ്ധതാ രാതവിൊക്കുന്നദ്ധതാ ആയി ഒന്നുാം തലന്നയില്ല. 

78. മാനയന്മാരായ എഴുത്തുകാരിൽ (മെക്കുകളിൽ) ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു. 

നിശ്ചയമായുാം അള്ളാഹു അവലര നമുക്്ക കാവൽക്കാരായി 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

79. ദ്ധൊകരുലട ആത്മാക്കലള പിടികൂടാൻ ഏൽപിക്കലെട്ട മെക്കുൽ ലമൗത്തിൽ നാാം 

വിശവസിക്കുന്നു. 

80. ഖരർ ശിക്ഷക്്ക വിദ്ധധയമാക്കലെട്ടവർക്്ക അതുണ്ടാവുലമന്നു നാാം 

വിശവസിക്കുന്നു. മുൻകറുാം നകീറുാം ഖരറിൽ ലവച്്ച മരണലെട്ട വയക്തിദ്ധയാട് 



 

 

അവലറെ ദീനിലനക്കുറിച്ചുാം റബ്ബിലനക്കുറിച്ചുാം നരിലയക്കുറിച്ചുാം ദ്ധചാദിക്കുാം. 

ഇക്കാരയാം നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്നുാം സവഹാരത്തിൽ 

നിന്നുാം വന്നിട്ടുണ്ട്. 

81. ഖരർ (ചിെർക്്ക) സവർരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൂദ്ധരാൊലണങ്കിൽ, (ദ്ധവലറ 

ചിെർക്്ക)നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തീക്കുണ്ടമായിരിക്കുാം. 

82. പുനരുോന നാളിെുാം, അരയനാളിൽ ബ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക ബ്പതിഫൊം 

നൽകലെടുലമന്നതിെുാം (ജനങ്ങലള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന) ദ്ധവദിയിെുാം, 

വിചാരണയിെുാം ബ്രന്ഥ പാരായണത്തിെുാം, ബ്പതിഫെത്തിെുാം, ശിക്ഷയിെുാം 

സവിറാതവിെുാം(പാൊം) മീസാനിെുാം (തുൊസ്) ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു. 

83. സവർഗ്ഗവുാം നരകവുാം സൃഷ്ടിക്കലെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ ഒരിക്കെുാം നശിച്ചു 

ദ്ധപാകുന്നദ്ധതാ നാമാവദ്ധശഷമാകുന്നദ്ധതാ അല്ല. നിശ്ചയമായുാം, സൃഷ്ടികലള 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുേ് അള്ളാഹു സവർഗ്ഗവുാം നരകവുാം അതിനു 

അവകാശികലളയുാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലരലയങ്കിെുാം അള്ളാഹു 

സവർരാവകാശിയാക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ അത് അവലറെ (അള്ളാഹുവിലറെ) ഔദാരയാം 

ലകാണ്ടുാം, ആലരലയങ്കിെുാം അള്ളാഹു നരകാവകാശിയാക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ 

അത് അവലറെ (അള്ളാഹുവിലറെ) നീതി ലകാണ്ടുമാണ്. എല്ലാവരുാം അമെു 

ലചയ്യുന്നത്, ഏലതാന്നാദ്ധണാ അവനു നിശ്ചയിച്ചത്, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ 

ദ്ധവണ്ടിയാണ്. ഏലതാന്നിന് ദ്ധവണ്ടിയാദ്ധണാ അവൻ സൃഷ്ടിക്കലെട്ടത് , 

അതിദ്ധെക്കു അവൻ എത്തിദ്ധച്ചരുാം. 

84. അടിമകൾക്്ക നന്മയുാം തിന്മയുാം കണക്കാക്കലെട്ടതാണ്. 

85. ബ്പവർത്തനങ്ങൾ അനിവാരയമാക്കുന്ന മനുഷയ കഴിവുകൾ, സൃഷ്ടികലളക്കുറിച്്ച 

വിദ്ധശഷിെിക്കലെടാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിെുള്ള തൗഫീഖ് ദ്ധപാലെയുള്ളവ 

ബ്പവർത്തനദ്ധത്താലടാൊം തലന്നയുണ്ടാവുാം. എന്നാൽ, ആദ്ധരാരയാം, സൗകരയാം, 

സാധയത, തുടങ്ങിയവ ബ്പവർത്തനത്തിലറെ മുേ് തലന്നയുണ്ടാവുന്നതാണ്. 



 

 

ഇതുമായി രന്ധലെട്ടാണ് അള്ളാഹുവിലറെ കൽപന " അള്ളാഹക ുരാവൊടകും 

അയാെകനട കഴിവിൽ നരടാത്തത് നചയ്യാൻ െിർബന്ധിക്കന്നില്ല.” (അൽ 

രഖറ- 286) എന്നാണ്.  

86. മനുഷയലറെ ബ്പവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലറെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതുദ്ധപാലെ 

മനുഷയൻ സോദിക്കുന്നതുമാണ്.  

87. അവർക്്ക (മനുഷയർക്്ക ) ലചയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലാലത അള്ളാഹു അവരുലട ദ്ധമൽ 

അടിദ്ധച്ചൽെിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹു കൽപിച്ച കാരയങ്ങൾ അവലറെ തൗഫീഖ് ലകാണ്്ട 

മാബ്തദ്ധമ ലചയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.അതാണ്  " ൊ ഹൗെ വൊ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ 

രില്ലാ" എന്നതിലറെ വിശദീകരണാം. അള്ളാഹുവിന്നു ധിക്കാരമായി ഭവിക്കുന്ന 

കാരയങ്ങലള തടുക്കാൻ അവലറെ സഹായാം ലകാണ്ടല്ലാലത ഒരാൾക്കുാം സാധയമല്ല. 

അള്ളാഹുവിനു വഴിലെടാനുാം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുാം അള്ളാഹുവിലറെ 

തൗഫീഖ് ലകാണ്ടല്ലാലത ആർക്കുാം സാധയമല്ല.  

88. എല്ലാ കാരയങ്ങളുാം നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലറെ മശീഅത്തുാം(ഉദ്ധേശാം)അവലറെ 

വിധിയുാം അവലറെ അറിവുാം അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാ ഉദ്ധേശങ്ങലളയുാം അവലറെ 

ഉദ്ധേശാം മറികടക്കുന്നു. അവലറെ വിധി എല്ലാ തടസ്സങ്ങലളയുാം അതിജയിക്കുന്നു. 

അവൻ ഉദ്ധേശിച്ചലതദ്ധരാ അതവൻ ലചയ്യുന്നു. അവൻ ഒരിക്കെുാം അതിബ്കമാം 

ലചയ്യുന്നവനല്ല. " അവൻ ലചയ്യുന്നതിലനക്കുറിച്ചു ദ്ധചാദയാം ലചയ്യലെടുകയില്ല. 

എന്നാൽ അവർ ദ്ധചാദയാം ലചയ്യലെടുന്നതാണ്" – (അേിയാഉ-23) 

89. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുലട ബ്പാർഥനയുാം സദഖയുാം മൂൊം മരണലെട്ടവർക്്ക രുണാം 

െഭിക്കുന്നതാണ്.  

90. അള്ളാഹുവാണ് ബ്പാർത്ഥനകൾക്്ക ഉത്തരാം നൽകുന്നതുാം ആവശയങ്ങൾ 

നിറദ്ധവറ്റിത്തരുന്നതുാം. 

91. അവൻ (അള്ളാഹു) എല്ലാറ്റിലനയുാം ഉടമലെടുത്തുന്നു, അവലന യാലതാന്നുാം 

ഉടമലെടുത്തുന്നില്ല. കണ്ണിമ ലവട്ടുന്ന ദ്ധനരാം ദ്ധപാെുാം ഒരാളുാം അള്ളാഹുവിൽ 



 

 

നിന്ന് ധനയനാവുന്നില്ല. ആലരങ്കിെുാം കണ്ണിമ ലവട്ടുന്ന ദ്ധനരാം ദ്ധപാെുാം 

അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ധനയനാലണന്ന് കരുതിയാൽ അവൻ 

കാഫിറായിത്തീരുകയുാം നാശകാരിൽ അകലെടുകയുാം ലചയതു . 

92. അള്ളാഹു ദ്ധകാപിക്കുകയുാം തൃപ്തി കാണിക്കുകയുാം ലചയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവ 

മനുഷയരുദ്ധടതു ദ്ധപാലെയല്ല. 

93. നാാം നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമയുലട സവഹാരത്തിലന 

ദ്ധസ്േഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവദ്ധരാടുള്ള ദ്ധസ്േഹത്തിൽ നാാം അതിരു വിടുകദ്ധയാ, 

അവരിൽ ആലരലയങ്കിെുാം വിലട്ടാഴിവാവുകദ്ധയാ ലചയ്യുന്നില്ല. 

അവദ്ധരാടു (സവഹാരത്തിദ്ധനാട്) ലവറുെ്  ബ്പകടിെിക്കുന്നവദ്ധരയുാം 

അവലരക്കുറിച്്ച ദൂഷയാം പറയുന്നവലരയുാം നാാം ലവറുക്കുന്നു. അവലരക്കുറിച്്ച 

നാാം നല്ലതല്ലാലത പറയില്ല. അവലര ദ്ധസ്േഹിക്കൽ ദീനുാം ഈമാനുാം ഇഹ്സാനുമാണ്. 

അവലര ലവറുക്കൽ കുഫ് റുാം, കാപടയവുാം അതിബ്കമവുമാണ്. 

94. നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമക്്ക ദ്ധശഷാം ഖിൊഫത്ത് ഒന്നാമതായി 

അരൂരക്കർ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനുാം ഉമ്മത്തിലെ മുഴുവൻ 

ആളുകലളക്കാളുാം മുൻരണനയുാം ദ്ധബ്ശഷ്ഠതയുാം നൽകി നാാം സ്ഥിരലെടുത്തുന്നു. 

പിന്നീട് ഉമറുൽ ഖത്താര് റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനുാം, അതിനു ദ്ധശഷാം ഉഥമാൻ 

റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനുാം, പിന്നീട് അെിയ്യു ഇബ്േു  അരീ തവാെിര് 

റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനുാം (ഖിൊഫത്ത് സ്ഥിരലെടുത്തുന്നു). അവർ 

സന്മാർരചാരികൾക്്ക ഇമാമുമാരുാം ഖുെഫാഉറാശിദയുമാണ് . 

95. നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലാം, സവർരാവകാശികലളന്നു 

(ജീവിച്ചിരിലക്കതലന്ന) സദ്ധരാഷവാർത്തയറിയിച്ച പത്തു ദ്ധപർ, നരി 

സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമയുലട സാക്ഷയത്തിലറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

സവർരാവകാശികലളന്നു നമ്മളുാം സാക്ഷയലെടുത്തുന്നു. അവർ , അരൂരക്കർ, 

ഉമർ, ഉഥമാൻ, അെി, തവൽഹ, സുനരർ, സഅദ്, സഈദ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്േു  



 

 

ഔഫ് , ഈ ഉമ്മത്തിലെ രഹസയ സൂക്ഷിെുകാരൻ അരൂ ഉനരദ ഇര്ൻ അൽ 

ജറാഹു - റദിയള്ളാഹു അൻഹുാം അജ് മഈൻ- എന്നിവരാണ്. 

96. നരി സവല്ലള്ളാഹു അനെഹി വ സല്ലമയുലട സവഹാരത്തിലനക്കുറിച്ചുാം, എല്ലാ 

ദ്ധേച്ചതകളിൽ നിന്നുാം മുക്തരായ അവിടലത്ത വിശുേ പതേിമാലരക്കുറിച്ചുാം, 

പവിബ്തരായ സരാന പരേരലയക്കുറിച്ചുാം നല്ലത് പറഞ്ഞവൻ കാപടയത്തിൽ 

നിന്ന് ദ്ധമാചിതനായി. 

97. സെഫുകളായ (സവഹാരികളിൽ ലപട്ട) ഉെമാക്കലളയുാം അവർക്്ക ദ്ധശഷാം വന്ന 

നന്മയുലടയുാം അറിവിലറെയുാം ആളുകളായ താരിഉകദ്ധളയുാം നല്ലതല്ലാത്തത് 

പറയാൻ പാടില്ല.ആലരങ്കിെുാം അവലരക്കുറിച്്ച ദ്ധമാശാം പറഞ്ഞാൽ അവൻ 

യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് വയതിചെിച്ചവനായി. 

98. അേിയാക്കലളക്കാൾ ബ്പാധാനയാം നാാം ഔെിയാക്കൾക്്ക നൽകുന്നില്ല. ഒരു നരി 

തലന്ന മുഴുവൻ ഔെിയാക്കലളക്കാൾ ദ്ധബ്ശഷ്ഠൻ ആലണന്നാണ്  നാാം പറയുന്നത്. 

99. അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറാമത്തുകളിെുാം, വിശവസ്ഥരിൽ നിന്ന് സവഹീഹ് 

ആയി വന്ന രിവായതുകളിെുാം നാാം വിശവസിക്കുന്നു. 

100. ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈസാ നരി അനെഹി സൊമയുലട ഇറക്കാം, ദജ്ജാെിലറെ 

പുറലെടൽ, പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള സൂദ്ധരയാദയാം, ഭൂജീവിയുലട പുറലെടൽ 

തുടങ്ങിയ അരയനാളിലറെ അടയാളങ്ങളിൽ നാാം വിശവസിക്കുന്നു. 

101. ഖുർആനിനുാം സുന്നത്തിനുാം ഉമ്മത്തിലറെ ഇജ് മാഇനുാം വിരുേമായ കാരയങ്ങൾ 

അവകാശലെടുന്നവദ്ധനയുാം ദ്ധജാൽസയലനയുാം നകദ്ധനാട്ടക്കാരദ്ധനയുലമാന്നുാം 

നാാം വിശവസിക്കുന്നില്ല. 

102. "അൽ ജമാഅ " (സുന്നത്തിലറെ ദ്ധമെുള്ള ഐകയാം) സതയവുാം ലശരിയുമാലണന്നുാം 

" അൽ ഫുർഖ" (സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി രിദ് അത്തിൽ ഉള്ള ഭിന്നിെ്) 

വഴിദ്ധകടുാം ശിക്ഷയുമാലണന്നുാം (നാാം വിശവസിക്കുന്നു). 



 

 

103. ആകാശഭൂമികളിൽ അള്ളാഹുവിലറെ ദീൻ ഒന്്ന തലന്നയാണ്. അത് ഇസ് ൊാം 

മതമാണ് . അള്ളാഹു പറയുന്നു."െിശ്ചയമായകും അള്ളാഹകവിങ്കൽ 

(സവീകാരയമായ) മതും ഇസ് ലാമാകകന്നക." (ആലക ഇുംറാൻ-19), അള്ളാഹക 

രറയകന്നക. " ഇസ് ലാമിനെ ൊും െിങ്ങൾക്് ദ്ീൻ ആയി തൃപ്തിനപ്പെക 

തന്നിരിക്കന്നക." – (മാഇദ -3) 

104. അത്, "രുെുവ്വ്" (കൽപിച്ച പരിധി വിടൽ) "തഖ് സവീർ" (ആവശയത്തിൽ കുറവ് 

വരുത്തൽ) "തശ്രീഹു" (സാദൃശയലെടുത്തൽ) "തഅതവീൽ" (വിദ്ധശഷണങ്ങൾ 

ദുർരെലെടുത്തൽ) "ജരരിയ്യത്" (മനുഷയന് ബ്പവർത്തന സവാതബ്രയമില്ല എന്ന 

വാദാം) "ഖദരിയ്യത്" (മനുഷയ ബ്പവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ദ്ധനരലത്ത 

കണക്കാക്കിയതല്ല) "അാംനു" (അള്ളാഹുവിലറെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള 

നിർഭയതവാം) "ഇയാസ്" (അള്ളാഹുവിലറെ റഹ് മത്തിലനക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ) 

തുടങ്ങിയവയ്ക്്ക മദ്ധേയയാണ്. 

105. ഇതാണ് ബ്പതയക്ഷമായുാം പദ്ധരാക്ഷമായുാം നമ്മുലട ദീനുാം അഖീദയുാം. ഇെറഞ്ഞ 

കാരയങ്ങളിൽ നിന്നുാം മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചവയിൽ നിന്നുാം നവരുേയാം 

പുെർത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് നാാം അള്ളാഹുവിദ്ധെക്്ക വിലട്ടാഴിവായിട്ടുണ്ട്. 

ഈമാനിൽ ഉറെിച്ചു നിർത്താനുാം, അതിൽ നമ്മുലട പരയവസാനാം കുറിക്കാനുാം നാാം 

അള്ളാഹുവിദ്ധനാട് ദ്ധതടുന്നു. മുശബ്ബിഹ, മുഅതസിെ, ഖദരിയ്യ, ജഹമിയ്യ, ജരരിയ്യ, 

തുടങ്ങിയ വിതയസ്ഥങ്ങളായ ചിരാധാരകളിൽ നിന്നുാം വിവിധ ഹവകളിൽ നിന്നുാം 

അവൻ നലമ്മ കാത്തു രക്ഷിക്കലട്ട. അഹ് െുസ്സുന്നത്തിനു വിരുേമായ ആശയങ്ങൾ 

സവീകരിച്ചവദ്ധരാടുാം, വഴിദ്ധകടിദ്ധനാട് സന്ധി ലചയതവദ്ധരാടുാം നാാം വിലട്ടാഴിവായിട്ടുണ്ട്. 

അത്തരക്കാലര നാാം പിഴച്ചവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് 

തൗഫീഖുാം കാവെുാം. 

(ഒരു സുഹൃത്തിലറെ ദ്ധസ്േഹപൂർവ്വ നിർരന്ധമാണ് ഈ ഉേയമത്തിന് എലന്ന ദ്ധബ്പരിെിച്ചത.് അറരിഭാഷയുലട 

സങ്കീർണതയുാം, മെയാള ഭാഷയുലട പരിമിതികളുാം വിഷയത്തിലറെ കാഠിനയവുാം പദാനുപദ 



 

 

വിവർത്തനത്തിനു കടുത്ത ലവല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചുലവങ്കിെുാം, അള്ളാഹുവിലറെ അനുബ്രഹത്താൽ ആശയാം 

ദ്ധചാർന്നുദ്ധപാകാലത ഇരുഭാഷദ്ധയാടുാം പരമാവധി നീതി പുെർത്തിലക്കാണ്്ട ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥയമുണ്്ട).  

ഈ ബ്രന്ഥത്തിലറെ വിശതീകരണത്തിനു സുനരർ ലമൗെവിയുലട അഖീദ തവഹാവിയ്യയുലട ദർസ് 

അവൊംരിക്കാവുന്നതാണ ് 

http://www.ilmussalaf.com/aqeedatu-tahawiyya.html 

 الحمد هلل رب العالمين

രശീർ - പുത്തൂർ 

http://www.ilmussalaf.com/aqeedatu-tahawiyya.html

