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ഖുർആൻ ബബാധനം 

ടി.കെ ഉബബദ് 

1199 സൂറ - 43

അസ്സുഖ്റസുഫ്

സൂക്ം 54-59
f

അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്ുകളലാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങള്. പ്രകൃതിന്യ അപകമിച്ലാല് 
പ്രകൃതി തിരിച്ടിക്ുും. അതിന്നയലാണ് അല്ലാഹു 'നലാും പ്രതികലാരും ന്െയ്തു'

എന്ു ്രറയുന്ത്.

അവൻ(ഫറവവോൻ) സ്വജനത്തെ ലഘൂകരിച്ചു 
(വിഡ്ികളോക്ി) ْوَمُه

َ
 ق

َّ
ف

َ
خ

َ
اْست

َ
ف

അങ്ങത്ന അവർ അവത്ന അനചുസരിച്ചു
ۚ
اُعوُه

َ
ط

َ
أ
َ
ف

അവർ ധിക്ോരികളോയ ഒരചു ജനത തത്നെയോയിരചുനെചു َ
اِسِقين

َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك ِإنَّ

അവർ നത്മെ ദചുഃഖിതൻ (പ്രവകോപിതൻ) ആക്ിയവ്ോള് ا
َ
ون

ُ
ا آَسف مَّ

َ
ل
َ
ف

നോം അവവരോട് പ്രതികോരം ത്െയ്ചു (അവത്ര തിരിച്ടിച്ചു) ا ِمْنُهْم
َ
ْمن

َ
ق

َ
انت

അവത്ര എല്ോവത്രയചും മചുക്ി (കൂട്ടവതെോത്ട 
ആഴിയിൽ മചുക്ിത്യോടചുക്ചുകയോയിരചുനെചു)

َ
ْجَمِعين

َ
اُهْم أ

َ
ن
ْ
َرق

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

അങ്ങത്ന നോം അവത്ര മചുൻഗോമികള്(ളചും) ആക്ി ا
ً
ف

َ
اُهْم َسل

َ
ن
ْ
َجَعل

َ
 ف

ഉദോഹരണവചും ആക്ി
ً

ل
َ
َوَمث

പിനെിലചുള്ളവർക്് (പിൽക്ോലക്ോർക്്) ِخِريَن
ْ

ل ِ
ّ
ل

54
ഫറവ�ോന് സ്വജനത്തെ �ിഡ്ികളോക്ി. അങ്ങത്ന അ�ര�ത്ന അനുസരിച്ു.

അ�ര് ധര്മധിക്ോരികളോയ ജനത തത്നെയോയിരുനെു.
55

നത്മെ പ്രവകോപിപ്ിച്വപ്ോള് ഒടു�ില് നോം അ�ത്ര തിരിച്ടിച്ു.
അ�ത്ര കൂട്ടവതെോത്ട ആഴിയില് മുക്ിത്യോടുക്ുകയോയിരുനെു.

56
അങ്ങത്ന നോം അ�ത്ര മുന്്ോമികളും പില്ക്ോലക്ോര്ക്്ക് ഒരുദോഹരണ�ുമോക്ി.

ഭാ രം കചുറക്ലചും മഹത്വത്തെ ഇകഴ്ത്ത
ലചും ഗൗരവമചുള്ളതിത്ന നിസ്ോരമോക്ലചും 

കടചു്വചും സങ്കീർണതയചുമചുള്ളതിത്ന ലഘൂ
കരിക്ലചുത്മോത്ക്യോണ് استخاف. അതിൽ 
നിനെചുള്ള ക്ിയോ വെനമോണ് استخف. ഇവിത്ട 
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അല്ാഹു
വികറെ 
സ്ാന
ത്് മനു
ഷ്യരായി
രുന്ുകവ
ങ്ിൽ ദുഃ
ഖിക്ുെ
യും ബൊ
പിക്ുെ
യും കെ
യ്യുന് ൊ
ര്യം ഉണ്ാ
യി എബന്
 അല്ാഹു
 ബൊപിച്യു,
 ദുഃഖിച്യു
 എന്ു പ
റയുബ്ാ
ൾ അർഥ
മാബക്
ണ്തുള്ളൂ.

ْوَمُه
َ
 ق

َّ
ف

َ
خ

َ
 എനെതചുത്കോണ്ടർഥമോക്ചുനെത് اْست

ഫറവവോൻ തത്റെ ജനത്തെ അഹങ്ോരംത്കോ
ണ്ടചും കപടന്ോയങ്ങള്ത്കോണ്ടചും നിസ്ോരരോ
ക്ി, വിഡ്ികളോക്ി എനെോണ്. നകീതിയചുത്ടയചും 
നിയമതെിത്റെയചും ലംഘനമോയ فسق-ൽ നി
നെചുള്ള കർതതൃ ബഹചുവെനമോണ് فاسقون. 
നകീതിക്ചും സത്തെിനചും വിരചുദ്ധമോയ നടപ
ടികള് ആ സമൂഹതെിത്റെ സ്ിരം സ്വഭോവം
-വദശകീയ െര്- ആയതചുത്കോണ്ടോണ് അവത്ര َ
اِسِقين

َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
 .എനെചു വിവശഷി്ിച്ത് ك

ദചുഃഖവചും വകോപവചും വെർനെ വികോരമോണ് 
 അതിൽനിനെചുള്ള സകർമക ക്ിയോ .أسف
ബഹചുവെനമോണ് وا

ُ
 ദചുഃഖത്തെ മോത്ം .آَسف

ഉവദേശിച്ോണ് ഈ പദം അധികം ഉപവയോഗി
ക്ോറചുള്ളത്. െിലവ്ോള് വകോപത്തെ മോത്ം 
ഉവദേശിച്ചും ഉപവയോഗിക്ചും. ഇവിത്ട വകോപം 
മോത്മോണചുവദേശ്ത്മനെ് െില വ്ോഖ്ോതോക്ള് 
അഭിപ്രോയത്്ടചുനെചു. അല്ോഹചു ദചുഃഖതെിന
തകീതനോകചുനെചു എനെതോണതിനചുള്ള ന്ോയം. 
െിലർ വകോപവതെോടചു കൂടിയ ദചുഃഖം എനെചും 
അർഥം കൽപിക്ചുനെചു. യഥോർഥതെിൽ 
അല്ോഹചു മോനചുഷികമോയ ദചുഃഖതെിത്നനെ 
വപോത്ല വകോപതെിനചും അതകീതനോകചുനെചു. 
അല്ോഹചുവിത്റെ വകോപം, ദചുഃഖം എത്നെോത്ക് 
പറയചുനെത് متشابهات ആകചുനെചു. അതിത്റെ 
യോഥോർഥ്ം നമചുക്വഞേയമോണ്. അല്ോഹചു
വിത്റെ സ്ോനതെ് മനചുഷ്രോയിരചുനെചുത്വങ്ിൽ 
ദചുഃഖിക്ചുകയചും വകോപിക്ചുകയചും ത്െയ്ചുനെ 
കോര്ം ഉണ്ടോയി എവനെ അല്ോഹചു വകോപിച്ചു, 
ദചുഃഖിച്ചു എനെചു പറയചുവ്ോള് അർഥമോവക്
ണ്ടതചുള്ളൂ. പ്രതികോരം ത്െയ്ലോണ് انتقام. 
അതിൽനിനെചുള്ള ഉതെമ പചുരചുഷ ബഹചുവെന 
ക്ിയയോണ് ا

َ
ْمن

َ
ق

َ
അല്ോഹചുവിത്റെ വിധിവില .انت

ക്ചുകളോണ് പ്രകതൃതി നിയമങ്ങള്. പ്രകതൃതിത്യ 
അക്മിച്ോൽ പ്രകതൃതി തിരിച്ടിക്ചും. അതിത്ന
യോണ് അല്ോഹചു 'നോം പ്രതികോരം ത്െയ്ചു' എനെചു 
പറയചുനെത്. ഫറവവോൻ ഇസ്ോഈല്ത്ര അടിമക
ളോക്ി ക്ൂരമോയി പകീഡി്ിച്ചു. അവരചുത്ട ആണ് 
സന്തതികത്ള ത്കോത്നെോടചുക്ചുകയചും സ്തകീകത്ള മോ
നഭംഗത്്ടചുതെചുകയചും ത്െയ്ചു. അല്ോഹചു അയച് 
പ്രവോെകത്നയചും അവദേഹതെിത്റെ പ്രവബോധന
ത്തെയചും പരിഹസിച്ചു തള്ളി. സ്വോതന്്ം വതടി 
ഈജിപ്ചുവിട്ട നിരപരോധികളചും പോവങ്ങളചുമോയ 
ഇസ്ോഈല്ത്ര തത്റെ അടിമതെതെിൽ തള
ച്ിടചുനെതിനചുവവണ്ടി പടനയിച്ചു. ഇതിത്നല്ോം 
അല്ോഹചുവിത്റെ ഭോഗതെചുനിനെചുണ്ടോയ പ്രതികോ
രം അവരോസകലം ആഴിയിൽ മചുങ്ങിത്യോടചുങ്ങചു
കയോയിരചുനെചു.

ഉണ്മ(وجود)യിവലോ കർമതെിവലോ സ്ലവതെോ 
മത്്ോനെിത്റെ മചുൻപിലോകചുനെവനോണ് سالف. 
ഇതിത്റെ ബഹചുവെനമോണ് سلف. അഹങ്ോരവചും 
ധിക്ോരവചും മൂലം സത്നിവഷധതെിൽ ശഠിച്ചു 
നിൽക്ചുനെവർക്് ഫറവവോനികത്ള പൂർവികരോ
ക്ി എനെോണ് ا ً

ف
َ
اُهْم َسل

َ
ن
ْ
َجَعل

َ
എനെ വോക്തെി ف

ത്റെ ആശയം. آِخِريَن ത്കോണ്ട് വിവക്ിക്ചുനെത് 
മചുഹമെദ് നബിയചുത്ട കോലതെ് ജകീവിക്ചുനെവരചും, 
അവദേഹത്തെയചും ദദവിക ദകീനിത്നയചും തള്ളി
്റഞ്ഞവരചുമോയ സമകോലികരചും അതിനചു
വശഷമചുള്ളവരചുമോണ്. അവർത്ക്ോത്ക്യചും 
അഹന്തയചുത്ടയചും അധർമതെിത്റെയചും ദചുരന്ത
പര്വസോനതെിന് ഉദോഹരണമോക്ി എനെോണ് 
ِخِريَن

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
ل

َ
 .ത്റെ തോൽപര്ം- َوَمث

മൂസോ-ഫറവവോൻ െരിത്ം വനരത്തെ പല സൂറ
കളിൽ വനെിരിക്ചുനെചു. സൂറ ത്വോഹോ 9 മചുതൽ 98 
വത്ര സൂക്തങ്ങള് അക്ൂട്ടതെിൽ സചുപ്രധോനവചും 
സചുവിശദവചുമോകചുനെചു. l

57
മര്യമിത്റെ പുത്രന് ഉദോഹരിക്ത്പ്ട്ടവപ്ോള് നിത്റെ ജനമതോ ബഹളം കൂട്ടുനെു.

58
അ�ര് വ�ോദിക്ുനെു: ഞങ്ങളുത്ട ദദ�ങ്ങളോവണോ വരേഷ്ം അതല്ല അ�നോവണോ? 

അ�ര് നിവനെോടീ ന്ോയം പറയുനെത്ക് വക�ലം കുതര്ക്തെിനു വ�ണ്ിയത്ത്ര. 
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ഖുർആൻ ബബാധനം 

ഖുർആൻ 
അനുസ്മ
രിക്ുന്
 പപവാെെ
ന്ാകര അ
വരുകട സ
മുദായങ്ങ
ൾ ബദവ
ങ്ങൾ എ
ന്ാബരാ

പിക്ുന്ില്.
 ബദവദൂത
ന്ാരും
 ഏെബദ
വത്ം പപ
ബബാധനം 
കെയ്തവ
രുമായിട്ാ
ണ് എല്ാ
വരും െരു
തകപെടു
ന്ത്.

സത്തെില് കുതര്ക്ികളോയ ജനം തത്നെയോണ�ര്.
59

മര്യമിത്റെ പുത്രന്, നോം അനുഗ്രഹം ത്�ോരിഞ്ുത്കോടുക്ുകയും ഇസ്ോഈല് മക്ള്ക്്ക് 
ഒരുദോഹരണമോക്ിത്�ക്ുകയും ത്�യ്ത ഒരടിമ മോത്രമോകുനെു.

ഈ സൂക്തങ്ങളചുത്ട അവതരണ 
പശ്ോതെലമോയി പല സംഭവങ്ങള് വ്ത്സ്ത
മോയ രകീതികളിൽ ഉദ്ധരിക്ത്്ട്ടിരിക്ചുനെചു. 
അതിൽ ഏ്ം പ്രബലവചും പ്രെചുരവചുമോയ 
നിവവദനം ഇപ്രകോരമോണ്: ِمْن 

َ
ْعُبُدون

َ
ْم َوَما ت

ُ
ك

َّ
 ِإن

َم
َّ
ِه َحَصُب َجَهن

َّ
 നിങ്ങളചും അല്ോഹചുവിത്ന) ُدوِن الل

ത്വടിഞ്ഞ് നിങ്ങള് ആരോധിച്ചുത്കോണ്ടിരിക്ചു
നെവയചും നരകതെിത്റെ ഇന്ധനമോകചുനെചു) 
എനെ 21:98-ോം സൂക്തം അവതരിച്വ്ോള്, 
അബ്ചുല്ോഹിബ് നചു സിബഅ് റോ എനെയോള് 
പ്രവോെകവനോട് തർക്ിച്ചു: തോനി്റയചുനെ
ത് ഞങ്ങളചുത്ട മോത്ം കോര്മോവണോ അവതോ 
എല്ോ സമചുദോയങ്ങളചുത്ടയചും കോര്മോവണോ? 
(സിബഅ് റോ അക്ോലതെ് അവിശ്വോസിയോ
യിരചുനെചു). പ്രവോെകൻ പറഞ്ഞചു: "നിങ്ങളചു
ത്ടയചും നിങ്ങളചുത്ട ആരോധ്രചുത്ടയചും എല്ോ 
സമചുദോയങ്ങളചുത്ടയചും കോര്മോണ്.'' "എങ്ിൽ 

കഅ്ബയചുത്ട നോഥനോണ, ഞോൻ നിത്നെ 
ഖണ്ിക്ചുനെചു. മർയമിത്റെ മകൻ ഈസോ പ്ര
വോെകനോത്ണനെ് നകീ തത്നെ വോദിക്ചുനെിവല്? 
അവദേഹത്തെ ദക്സ്തവർ ആരോധിക്ചുനെചുത്വ
നെതിൽ തർക്മില്വല്ോ. അവ്ോള് ഈസോ 
നരകതെിലോത്ണങ്ിൽ അവദേഹവതെോത്ടോ്ം 
ഞങ്ങളചും ഞങ്ങളചുത്ട ദദവങ്ങളചും നരകതെി
ലോകചുനെതിൽ ഞങ്ങള് സംതതൃപ്രോകചുനെചു.'' 
ഈ ഭോഷണം അവിത്ട സനെിഹിതരോയിരചുനെ 
ബഹചുദദവ വിശ്വോസികത്ള ഏത്റ ആഹ്ോദി
്ിച്ചു. ഇബ് നചു സിബഅ് റോ മചുഹമെദിന് തക് 
മറചുപടി ത്കോടചുതെചു എനെവർ ഒച്ത്വച്ചു. 
21:101-ൽ തത്നെ ٰى َ

ُحْسن
ْ
ا ال

َّ
ن ُهم ّمِ

َ
 ل

ْ
ت

َ
ِذيَن َسَبق

َّ
َ ِإنَّ ال

َعْنَها ُمْبَعُدون ِئَك 
َٰ
ول

ُ
 മചുനെോത്ല നമെിൽ നിനെ്)أ

നന്മവനടിയിട്ടചുള്ളവരചുണ്ടവല്ോ, അക്ൂട്ടർ നര
കതെിൽനിനെ് അക്ത്്ട്ടവരോകചുനെചു) എനെ് 
ഖചുർആൻ അവർക്ചു മറചുപടി നൽകിയിട്ടചു
ണ്ട്. കൂടോത്ത 21:98-ൽ 

َ
ْعُبُدون

َ
 നിങ്ങള് -َوَما ت

മർയമിത്റെ പചുത്ൻ ഉദോഹരിക്ത്്ട്ടവ്ോള്
ً

ل
َ
ا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمث

َّ َ
َول

നിത്റെ ജനമതോ ْوُمَك
َ
ا ق

َ
ِإذ

അതിനോൽ ബഹളം കൂട്ടചുനെചു
َ
ون ُه َيِصدُّ

ْ
ِمن

അവർ പറഞ്ഞചു (വെോദിക്ചുനെചു) وا
ُ
ال

َ
 َوق

ഞങ്ങളചുത്ട ദദവങ്ങളോവണോ വരേഷ്ം ْيٌر
َ
ا خ

َ
ن
ُ
آِلَهت

َ
 أ

അതല് അവനോവണോ? ۚ
ْم ُهَو

َ
 أ

അവർ നിനക്് അവത്ന ഉദോഹരിക്ചുനെില് 
(നിവനെോടകീ ന്ോയം പറയചുനെത് ) َك

َ
َرُبوُه ل

َ
 َما ض

തർക്മോയിട്ടല്ോത്ത (വകവലം തർക്തെിനചു വവണ്ടിയത്ത്) ۚ ً
 َجَدل

َّ
 ِإل

എനെോൽ (സത്തെിൽ) അവർ َبْل ُهْم

(കചു)തർക്ികളോയ ജനം തത്നെയോകചുനെചു
َ
ِصُمون

َ
ْوٌم خ

َ
ق

അവൻ (മർയമിത്റെ പചുത്ൻ) അല്  ُهَو
ْ
ِإن

ഒരചു അടിമ (മോത്മോകചുനെചു) യല്ോത്ത  َعْبٌد
َّ

ِإل

നോം അവത്റെ വമൽ അനചുഗ്രഹിച്ിട്ടചുള്ള (അനചുഗ്ര
ഹം ത്െോരിഞ്ഞചു ത്കോടചുക്ചുകയചും) ْيِه

َ
ا َعل

َ
َعْمن

ْ
ن
َ
أ

നോം അവത്ന ആക്ചു(ക്ിത്വക്ചു)കയചും ത്െയ് اُه
َ
ن
ْ
َوَجَعل

ഇസ്ോഈൽ മക്ള്ക്് ഒരചു ഉദോഹരണം َبِني ِإْسَراِئيَل ِ
ّ
 ل

ً
ل

َ
َمث
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ഈസാ
(അ) അല്ാ
ഹുവികറെ 
അടിമെളി
ൽ ഒരടിമ 
മാപതമാണ്. 
അല്ാകത, 
അല്ാഹു
വികറെ പു
പതബനാ 
അംശബമാ
 പങ്ാളി
ബയാ ഒ
ന്ുമല്. 

ആരോധിക്ചുനെത്- എനെോണ് പ്രസ്തോവിച്ത്. 
അവെതന വസ്തചുക്ത്ള സൂെി്ിക്ോനോണ് 
എനെ സംബന്ധികോ പ്രത്യം ഉപവയോഗി 'ما'
ക്ചുക. സവെതന വസ്തചുക്ത്ള സൂെി്ിക്ചു
നെ പ്രത്യം من ആണ്. 

َ
ْعُبُدون

َ
 എനെോണ് َومن ت

വോക്ത്മങ്ിവല സിബഅ് റോയചുത്ട വോദം പ്രസ
ക്തമോകൂ. സംബന്ധികോ പ്രത്യമോയ 'ما' ഉപ
വയോഗിച്തിൽനിനെ് ഉവദേശ്ം അവെതനമോയ 
വിഗ്രഹങ്ങളചും മ്ചുമോത്ണനെ് സ്പഷ്ടമോകചുനെചു.

ഖചുർആൻ അനചുസ്മരിക്ചുനെ പ്രവോെകന്മോ
ത്ര അവരചുത്ട സമചുദോയങ്ങള് -മചുൻഗോമികളചും 
പിൻഗോമികളചും- ദദവങ്ങള് എനെോവരോപി
ക്ചുനെില്. ദദവദൂതന്മോരചും ഏകദദവത്വം 
പ്രവബോധനം ത്െയ്വരചുമോയിട്ടോണ് എല്ോവരചും 
കരചുതത്്ടചുനെത്. ഈസോ(അ) ഇതിനപവോദ
മോണ്. അവദേഹതെിത്റെ കോലവശഷം അനചുയോ
യികള്, അവദേഹം ദദവവചും ദദവപചുത്നചും 
ത്ിത്വതെിൽ ഒരംഗവചുത്മോത്ക്യോത്ണനെ് 
ആവരോപിക്ചുകയചും ആരോധിക്ചുകയചും ത്െ
യ്ചുവനെചു. ഈ വിശ്വോസവചും ആരോധനയചും 
ഈസോ(അ) ഉപവദശിച്തോത്ണനെ് ആദ്കോല 
അനചുയോയികളചുത്ട പിന്മചുറക്ോരചും ഇതര സമചു
ദോയങ്ങളചും വിെോരിക്ചുക സ്വോഭോവികം. 45-ോം 
സൂക്തം, അല്ോഹചു അവനല്ോത്ത ആരോധി
ക്ത്്ടചുനെ ബഹചുദദവങ്ങത്ള നിശ്യിച്ചു 
തനെിട്ടചുവണ്ടോ എനെ് പൂർവ പ്രവോെകന്മോരിലോ
വരോടചു വവണത്മങ്ിലചും വെോദിച്ചു വനോക്ചുക' 
എനെചു പറഞ്ഞവ്ോള് ഉപരി സൂെിത ത്ത്ചു 
ധോരണയചുത്ട അടിസ്ോനതെിൽ ഇബ് നചു 
സിബഅ് റോയചും കൂട്ടരചും പിത്നെയചും ബഹളം 
വയ്കോൻ തചുടങ്ങി: മചുഹമെദചും ഖചുർആനചും പ്രകകീ
ർതെിക്ചുനെ ഈസോത്യ നസ്ോയർ ആരോധി
ക്ചുനെചുണ്ട്. വോസ്തവതെിൽ നസ്ോയത്രക്ോള് 
സന്മോർഗികളോണ് ഞങ്ങള്. അവർ ആരോധിക്ചു
നെത് ഒരചു മനചുഷ്ത്നയോണവല്ോ. ഞങ്ങളോരോ
ധിക്ചുനെത് മലക്ചുകത്ളയോണ്. അതചുത്കോണ്ട് 
അല്ോഹചു അല്ോതെവത്ര ആരോധിക്ചുനെതിത്റെ 
വപരിൽ മചുഹമെദിത്റെ വിമർശനം അർഹിക്ചു
നെത് ഞങ്ങളല്, നസ്ോയരോണ്. ഈ ആവക്പ
തെിനചുള്ള മറചുപടിയോണ് പ്രകതൃത സൂക്തങ്ങള്. 

ഏകദദവത്വം പ്രവബോധനം ത്െയ് പൂർവ പ്ര
വോെകന്മോർക്് ഉദോഹരണമോയി ഈസോ(അ) 
െൂണ്ടിക്ോണിക്ത്്ടചുവ്ോള് നിത്റെ ജനം 
-ഈ ഖചുദറശികള്- ബഹളം ത്വക്ചുകയോ
ണ്. തടയചുക എനെചും അവഗണിച്ചു തള്ളചുക 
എനെചും ബഹളം കൂട്ടചുക എനെചും അർഥമചുള്ള 

ൽനിനെചുമചുള്ള ക്ിയോവെന-صدود ൽനിനെചും-َصّد
മോണ് 

َ
ون  ഒടചുവിൽ പറഞ്ഞതോണ് ഇവിത്ട .َيِصدُّ

ഉവദേശ്ം. വലിയ വോയിൽ അവർ വെോദിക്ചുനെചു: 
നസ്ോയർ ആരോധിക്ചുനെ, മനചുഷ്നോയി ജനിച്് 
കചുരിശിവല്ത്്ട്ടചു മരിച്ചുവപോയ ഈസോയോവണോ 
വരേഷ്ൻ, അതല് ഞങ്ങള് ആരോധിക്ചുനെ മല
ക്ചുകളചും ജിനെചുകളചും മ്ചു വദവകീവദവന്മോരചുമോ
വണോ? ഖചുദറശകീ മൂ്ന്മോർ മചുഹമെദ് നബിവയോട് 
ഈസോത്യക്ചുറിച്ചു പറയചുനെത് തർക്ിക്ോൻ 
വവണ്ടി മോത്മോണ്; അല്ോത്ത അവദേഹതെിത്റെ 
യോഥോർഥ്ത്മത്ന്തനെറിഞ്ഞചുത്കോവണ്ടോ അവദേഹ
തെിൽ വിശ്വസിച്ചു ത്കോവണ്ടോ അല്. ഈസോ(അ)
യിവലോ അവദേഹതെിത്റെ പ്രവബോധനതെിവലോ വി
ശ്വസിക്ചുനെവരല് ഖചുദറശികള്. കചുതർക്ിക
ളോയ ജനമോണകീ കൂട്ടർ. തർക്തെിത്ല എതിർക
ക്ിയചും പ്രതിവോദിയചുമോണ് ْصم

َ
 തത്റെ വോദം .خ

ശരിയല് എനെ് വബോധ്ത്്ട്ടിട്ടചും പിടിവോശിവയോ
ത്ട അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ചുനെവനോണ് ِصْم

َ
.خ

ഈസോ(അ) അല്ോഹചുവിത്റെ അടിമകളിൽ 
ഒരടിമ മോത്മോണ്. അല്ോത്ത, അല്ോഹചുവിത്റെ 
പചുത്വനോ അംശവമോ പങ്ോളിവയോ ഒനെചുമല്. 
അല്ോഹചു സവിവശഷമോയ അനചുഗ്രഹങ്ങളരചു
ളിയ അടിമയോണവദേഹം. കളിമണ്ചുത്കോണ്ട് പക്ി 
രൂപമചുണ്ടോക്ി അതിത്ന ജകീവനചുള്ള പക്ിയോ
ക്ി പറ്ിക്ോനചും, ഔഷധ പ്രവയോഗങ്ങളചും 
െികിത്ോ മചുറകളചുമില്ോത്ത മോറോവരോഗികത്ള 
സചുഖത്്ടചുതെോനചും കോണോമറയതെചുള്ള വസ്തചു
ക്ത്ളന്തോത്ണനെ് കണ്മചു്ിലിരിക്ചുനെതചുവപോ
ത്ല പറയോനചുത്മോത്ക് അവദേഹതെിന് കഴിഞ്ഞി
രചുനെചു. എല്ോം അല്ോഹചുവിത്റെ അനചുമതിയോലചും 
അനചുഗ്രഹതെോലചും -بإذنه- ആണ് അവദേഹതെിന് 
സോധിച്ത്. ഇസ്ോഈല്ർക്് അവദേഹത്തെ ഒരചു 
ل

َ
ന് ഉദോ-مثل .ആക്ി ത്വക്ചുകയചും ത്െയ്ചു َمث

ഹരണത്മനെചും മോതതൃകത്യനെചും പോഠത്മനെചും 
സമോനത്മനെചും മിതമോയത്തനെചും ഒത്ക് അർഥ
മചുണ്ട്. മോതതൃക, ഉദോഹരണം, പോഠം എനെകീ അർഥ
ങ്ങളോണ് ഇവിത്ട വയോജിക്ചുനെത്. ഈസോ(അ)
ത്റെ പിതോവില്ോതചുള്ള ജനനവചും കചുരിശചു മരണ
തെിൽനിനെചുള്ള അത്ചുതകരമോയ രക്ത്്ടലചും 
അവദേഹതെിത്റെ കരങ്ങളിലൂത്ട പ്രത്ക്മോയ 
ദിവ്ോത്ചുതങ്ങളചുത്മല്ോം അല്ോഹചുവിത്റെ സതൃഷ്ടി 
ദവഭവവചും സർവോധികോരവചും വിളിവച്ോതചുനെ 
ഉദോഹരണങ്ങളോകചുനെചു. ദനതിക-ധോർമിക മൂ
ല്ങ്ങള് മചുറചുത്ക പിടിച്ചുത്കോണ്ടചുള്ള അവദേഹ
തെിത്റെ സോത്വിക ജകീവിതം അവർക്് വിശിഷ്ടമോയ 
മോതതൃകയചുമോയിരചുനെചു. l


