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ഖുർആൻ വഴി ഉയർത്തപ്പെടുന്നവർ, 
താഴ്തത്തപ്പെടുന്നവർ

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തി
ലുണ്ടാക്ുന്ന രണ്ട് തരം മടാറ്റങ്ങളെയടാണട് 
ഈ ഹദീസതിൽ ചൂണ്തിക്ടാണതിക്ുന്നതട്. 
ഖുർആളറെ ളെെതിച്ം സ്ീകരതിച്ട് നനർപടാ
തയതിലൂളെ സഞ്ചരതിക്ുന്നെർക്ട് ഇരു 
നലടാകത്ും നഷേമെും നമടാഷേെും ലഭതിക്ും. 
ഖുർആൻ കകയതിലുണ്ടായതിരതിളക് അതതിളന 
അെഗണതിക്ുകയും ധതിക്രതിക്ുകയും ളച
യ്ുന്നെർക്ട് ഇരു നലടാകത്ും  ശതിഷേയും 
ദുരതിതങ്ങെുമടാണുണ്ടാെുക. ഇതടാണട് ഹദീ
സതിളറെ  ളപടാരുൾ.

ഈ പ്രെടാചക െചനളത് െതിശദീകരതിച്ട് 
ഇമടാം നെെതി (റ) എഴുതതി: "ഖുർആൻ പടാരടാ 
യണം ളചയ്ുകയും പഠതിക്ുകയും ളചയ്ു
ന്നെരതിൽ ഒരു െതിഭടാഗളത് ഇഹത്തിലും 
പരത്തിലും അല്ടാഹു ഉയർത്ും. മളറ്റടാരു 
െതിഭടാഗളത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അല്ടാ 
ഹു െീഴട്ട്ത്ും. ആളരടാളക്യടാണെർ ? 
ഖുർആൻ പഠതിച്ട് ജീെതിതത്തിലുെനീെം പകർ
ത്ുന്നെരടാണട്  ഇഹപര െതിജയം നനെുക. 
കടാരണം, െതിശുദ്ധ ഖുർആൻ െതിജ്ടാനത്തി 
ളറെ സടാഗരമടാണട്. അല്ടാഹു പറഞ്തിനല്, 
"നതിങ്ങെതിൽനതിന്നട് സത്യെതിശ്ടാസം സ്ീകരതിച്െ 
രുളെയും അറതിെു നൽകളപെട്ടെരുളെയും പ 
ദെതികൾ അല്ടാഹു ഉയർത്ുന്നതടാണട്" (58 
:11). 

ഇെരുളെ പരനലടാകളത് പദെതികെും 
അല്ടാഹു ഉയർത്ും. അനുഗൃഹീത 
സ്ർഗത്തിൽ ളെച്ട് ഇെനരടാെട് പറയളപെെും: 
"പടാരടായണം ളചയ്ുക. സടാെധടാനം ഓതതി 
ഓതതി പെെുകൾ കയറുക."

പടാരടായണം  തീരുന്നതട് െളര അെനട് 
സ്ർഗമടാെതികകെതിനലക്ട് കയറടാം. ഈ മഹ
ത്ടായ അനുഗ്രഹമടാണട് അല്ടാഹുനെടാെട് നടാം 
നചടാദതിനക്ണ്തട്. 

എന്നടാൽ, ഖുർആൻ മുനഖന െീഴ്ത്തളപെെു
ന്നെർ ഇെരടാണട്: ഖുർആൻ സുന്ദരമടായതി 
പടാരടായണം ളചയ്ും. പനഷേ, അെരുളെ 
അഹങ്ടാരം ഖുർആളറെ അധ്യടാപനങ്ങളെ 
അനുഗമതിക്ുന്നതതിൽ നതിന്നട് അെളര തെയും. 
അതതിളല ചരതിത്ര സത്യങ്ങെും െതിധതിെതില
ക്ുകെും അെർ തള്തിക്െയും. അതതിളല 
മുൻകടാല പ്രെടാചകന്ടാരുളെ സംഭെ െതിെ
രണങ്ങെും പരനലടാക െർത്മടാനങ്ങെും 
സംശയനത്ടാളെ െീഷേതിക്ും. അെരുളെ ഹൃ
ദയങ്ങെതിൽ സംശയ നരടാഗമടാണട്. അതട് ചതില
നപെടാൾ നതിനഷധനത്ടാെളമത്ും. എങ്തിലും 
ഇെർ ഖുർആൻ ഭംഗതിയടായതി ഓതും. പനഷേ, 
ഒരു കൽപെന നപടാലും അനുസരതിക്തില്. 
ഇെളരയടാണട് അല്ടാഹു പെുകുഴതിയതിനലക്ട് 
തള്ുക. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും പരടാ
ജതിതരടാണെർ. ഈ നലടാകത്ട് അെർക്ട് 
ആഡംബര പ്രരൗഢതിനയടാളെ ജീെതിക്ടാനടാനയ
ക്ടാം. ഭരൗതതിക സുഖ െതിഭെങ്ങൾ അെർക്ട് 
െടാരതിനക്ടാരതി നൽകളപെനട്ടക്ടാം. പനഷേ, 
അളതല്ടാം അെളര  കൂെുതൽ ആഴത്തിനല
ക്ട് െീഴട്ട്ത്ുകയടാണട് ളചയ്ുക.

ഈ െതിഭടാഗത്തിൽ ഉൾളപെെുന്നതതിളന 
സൂഷേതിക്ുക. ഖുർആനതിലൂളെ ഉയരങ്ങെതി
നലളക്ത്ുന്ന ഒന്നടാം െതിഭടാഗത്തിളലത്ടാൻ 
ശ്രമതിക്ുക. അല്ടാഹു അനുഗ്രഹതിക്ളട്ട!" 
(ശറഹട് മുസട് ലതിം).

ഈ ഹദീസതിളറെ െതിശദീകരണളമനന്നടാണം  

َ يَْرفَُع ِبٰذا  نَّ اللَّ َ : “اإ اِب َرِض هللُا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ هللُا عَلَيِه َوَسلَّ َر ْبِن اخلَطَّ َعْن ُعَ

آَخرِيَن” )َرَواُه ُمْسِل( الِكتَاِب �أْقَواًما، َويََضُع ِبِه �
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ഖുർആൻ
കെയിലു
ണ്ോയിരി
കക് അതി
കന അവഗ
ണിക്ുെ
യും ധിക്
രിക്ുെയും 
കെയ്യുന്നവ
ർക്് ഇരു 
ഡലോെതും 
ശിക്ഷയും 
ദുരിതങ്ങ
ളയുമോണു
ണ്ോവുെ. 
ഇതോണ് 
ഹദീസികറെ 
കപോരുൾ.

അല്ടാഹുെതിളറെ റസൂൽ (സ) പറയുന്നു: 
"എനതിക്ട് നനർമടാർഗെും െതിജ്ടാനെും 
നൽകതിയതതിളറെ ഉപമയതിതടാ: ഒരതിെത്ട് മഴ 
െർഷതിച്ു. അെതിളെ നളല്ടാരു നതിലമുണ്ടാ
യതിരുന്നു. അതട് ളെള്ളമെുത്ട് ധടാരടാെം 
പുല്ും ളചെതികെും െെർത്തി. അെതിളെ തരതിശട് 
നതിലെുമുണ്ടായതിരുന്നു. അതട് ളെള്ം ളകട്ടതി 
നതിർത്തി. അല്ടാഹു അതു മുനഖന ജന
ങ്ങൾക്ട് ഉപകടാരം നൽകതി. അെർ കുെതിച്ു. 
നനച്ു. കൃഷതി ളചയ്ു. ഇനത മഴ ളപയട്ട്ത 
മളറ്റടാരതിെെുമുണ്ടായതിരുന്നു. അളതടാരു 
സമതലമടായതിരുന്നു. ളെള്ം ളകട്ടതിനതിർത്ു
കനയടാ ഒന്നും മുെപെതിക്ുകനയടാ ളചയ്തില്. 
അല്ടാഹുെതിളറെ ദീനതിൽ അെഗടാഹം നനെതി 
അതതിളന പഠതിക്ുകയും പഠതിപെതിക്ുകയും 
ളചയ്ട് എളറെ നതിനയടാഗളത് പ്രനയടാജന
ളപെെുത്തിയെളറെയും, അല്ടാഹുെതിളറെ 
നനർമടാർഗത്തിൽ നതിന്നട് അശ്രദ്ധനടാെുകയും 
ഞടാൻ ളകടാണ്ുെന്ന സത്യപടാതളയ പതിൻപ
റ്റടാത്െളറെയും ഉപമകെടാണതിെ" (ബുഖടാരതി, 
മുസട് ലതിം).

ഈ ഹദീസതിളറെ െ്യടാഖ്യടാനത്തിൽ കശഖട് 
ഇബട്ട്നു ഉകസമീൻ എഴുതതി: "അല്ടാഹു
െതിളറെ നനർമടാർഗം സ്ീകരതിക്ുന്നതതിലും 
തതിരസട്ട്കരതിക്ുന്നതതിലും ജനങ്ങൾ മൂന്നട് 
തരക്ടാരടാണട്: സത്യപടാതളയ സ്യം പഠതിച്ട് 
ജീെതിതത്തിൽ പ്രടാെർത്തികമടാക്ുകയും 
ജനങ്ങൾക്തട് പഠതിപെതിക്ുകയും പ്രനബടാ
ധനം നെത്ുകയും ളചയ്ുന്നെരടാണട് ഒരു 
െതിഭടാഗം. അതടാണട് മഴളെള്ം സ്ീകരതിച്ട് 
െതിെെുകൾ മുെപെതിച് ഭൂമതി.

അല്ടാഹുെതിളറെ നനർമടാർഗം മനസ്തിലടാക്തി 
ജനങ്ങൾക്തട് പ്രനബടാധനം ളചയ്ുന്നെരടാ
ളണങ്തിലും അതട് സ്യം ഉൾളക്ടാള്ുകയും 
പ്രടാെർത്തികമടാക്ുകയും ളചയ്ടാത്െരടാണട് 
രണ്ടാമനത്തട്. തീളര െതിെെുകൾ ഉൽപടാ
ദതിപെതിക്ുന്നതിളല്ങ്തിലും ളെള്ം പതിെതിച്ു 
നതിർത്തി, ജനങ്ങൾക്ട് ജലം നൽകുന്ന ഭൂമതി 
ളകടാണ്ുനദേശ്യം ഇെരടാണട്. അല്ടാഹുെതിളറെ 
നനർമടാർഗളത് സ്യം സ്ീകരതിക്ുകനയടാ 
മറ്റുള്െളര അറതിയതിക്ുകനയടാ ളചയ്ടാത്െ
ളരയടാണട് മഴളെള്ളമല്ടാം ഒഴുക്തിക്െഞ്ട് 
ഒന്നും മുെപെതിക്ടാളത തരതിശടായതി കതിെക്ുന്ന 
ഭൂമതിളകടാണ്ട് ഉപമതിച്തട്."

ഇമടാം മുസട് ലതിം നതിനെദനം ളചയട്ട്ത
ٌة َلَ �أْو عَلَْيَك آُن ُحجَّ ഖുർആൻ നതിനക്"- الُقْر�

നുകൂലനമടാ പ്രതതികൂലനമടാ ആയ സടാഷേ്യ
മടാണട്" എന്ന ഹദീസും ഇതു തളന്നയടാണട് 
െ്യക്തമടാക്ുന്നതട്.

അബൂ മൂസൽ അശട്അരതി (റ) ഗെർണറടാ
യതിരതിളക് തളറെ പ്രനദശളത് മുന്നൂനറടാെം 
െരുന്ന  ഖുർആൻ പഠതിതടാക്ളെ െതിെതിച്ു 
കൂട്ടതി അെനരടാെട് ഇപ്രകടാരം പ്രസംഗതിച്ു:

"ഈ ഖുർആൻ നതിങ്ങൾക്ട് ധടാരടാെം 
പ്രതതിഫലം നനെതിത്രും. നതിങ്ങൾക്ട് കദെ
സട്ട്മരണ ഉണ്ടാക്ും. നതിങ്ങൾക്ട് ളെെതിച്ം 
നൽകും. അതളല്ങ്തിൽ അതട് നതിങ്ങൾക്ട് 
ധടാരടാെം ശതിഷേ നനെതിത്രും. അതതിനടാൽ 
നതിങ്ങൾ ഖുർആനതിളന പതിൻപറ്റുക, 
ഖുർആൻ നതിങ്ങളെ പതിൻപറ്റുകയല് നെണ്തട്. 
തീർച്യടായും ആരടാനണടാ ഖുർആനതിളന 
പതിൻപറ്റുന്നതട് അെൻ സ്ർഗീയ ആരടാമ
ങ്ങെതിൽ പ്രനെശതിക്ും. ആരടാനണടാ ഖുർആ
നതിളന പതിന്നതിലടാക്തിയതട്, ഖുർആൻ തളന്ന 
അെളറെ പതിരെതിയതിൽ പതിെതിച്ട്  അെളന നരക
ത്തിനലക്ട് തള്തിയതിെും'' (സുനനുദ്വാെിമി).

െതിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീെതിതത്തിൽ പകർ
ത്ുന്നെർക്ട് മടാത്രമടാണട് അല്ടാഹു അെളറെ 
അനുഗ്രഹങ്ങൾ െടാഗട്ട്ദടാനം നൽകുന്നതട്. 
അന്്യദതിനളത്  പരടാമർശതിച്നപെടാൾ നബതി 
(സ) പറഞ്ു: "അതട് െതിജ്ടാനം കെർളന്ന
െുക്ളപെെുനമ്ടാഴടാണട് സംഭെതിക്ുക." ഇതു 
നകട്ട സതിയടാദുബട് നു ലബീദതിൽ അൻസ്ടാരതി: 
''അളതങ്ങളനയടാണട് കെർളന്നെുക്ളപെ
െുക? ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ പടാരടായണം 
ളചയ്ുന്നു. ഞങ്ങെുളെ മക്ളെയും അതട് 
ഓതതിപെഠതിപെതിക്ുന്നു. ഞങ്ങെുളെ മക്ൾ 
അെരുളെ മക്ളെയും.'' അനപെടാൾ നബതി (സ) 
യുളെ പ്രതതികരണം: ''സതിയടാനദ, നതിങ്ങളെന്ടാ
ണട് പറയുന്നതട്? മദീനയതിളല ഫുഖഹടാക്െു
ളെ ഗണത്തിലടാണട് ഞടാൻ തടാങ്ളെ കണ
ക്ടാക്ുന്നതട്. ജൂതൻമടാരും നസടാറടാക്െും 
തരൗറടാത്ും ഇഞ്ചീലും പടാരടായണം ളചയ്ു
ന്നു. പനഷേ, അെയതിൽ പറഞ്ളതടാന്നും 
അെർ പ്രെർത്തിക്ുന്നതില്" (ഇബട്ട്നു മടാജ).

െതിശുദ്ധ ഖുർആളറെ ളെെതിച്ം അകത്ും 
പുറത്ും  സ്ടാംശീകരതിച്െർക്ട് മടാത്രനമ  
അതതിളറെ ഫലങ്ങൾ അനുഭെതിക്ടാനടാെൂ 
എന്നട് ചുരുക്ം. െതിെക്ട് കയ്തിലുണ്ടായതിരതി
ളക് ഇരുട്ടതിൽ നെക്ുന്നെർ അതതിനുള് 
ശതിഷേ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഏറ്റുെടാനങ്ങ
ണ്തി െരും. l


