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ആരെങ്കിലും ഇസ്്ലാമകിരെ എതകിര്കുകയും പ്രവാചകരെയും ഖുര്ആെകിരെയും 
അവമതകികുകയും രചയ്താല് ഉടരെ അവെുരട മമല് ചാടകിവീഴാന് അല്ാഹു കല്്രകി
ച്കിട്കില്. തര്കകിച്കിട്് ഫലമകില്ാത്തവമൊട് തര്കകികാതകിെകികുകയും സമാധാെ്രെമായകി 

വര്ത്തകികുകയുമാണ് മവണ്ടത്. ഇമ്ാട്് ബലപ്രമയാഗം െടത്തുന്നവരെ മാപതമമ ബല
പ്രമയാഗത്തകിലൂരട മെെകിടാവൂ. മതെകിന്ദകെുരടയും ്രെകിഹാസകെുരടയും 

കാെ്ം അല്ാഹു മൊകകിരകാള്ളം.

നീ അവര�ോടു ര�ോദിച്ുവവങ്ിൽ َتُهم
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എന്ിടും എങ്ങവനയോണവർ 
വഴിവതറ്ിക്കവപെടുന്ത് !
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87
അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതാൊരെന്ന് നീ അവരൊടു ര�ാദടിച്ചുരവങ്ടിൽ തീർച്ചയായും അവർ പറയും; 

അല്ാഹു എന്ന്. എന്ടിടും എങ്ങരനയാെവർ വഴടിരതറ്ടിക്കരപെടുന്തന് !

വി ഗ്രഹോ�ോധക�ുവട നടപടിയിൽ 
അത്ുതം പ്രകടിപെിച്ുവകോണ്ുള്ള ര�ോദ്യമോ
ണിത്. ഈ ര�ോദ്യം ഖുർആന് നി�വധി സന്ദ
ർഭങ്ങളിൽ പല വിധത്ിൽ ഉന്യിച്ിടുണ്്. 
ഈ ര�ോദ്യത്ിവറെ ഉത്�ം ബഹുദദവ 
വിശ്ോസത്ിവറെയും വിഗ്രഹോ�ോധനയുവട
യും അർഥ ശൂന്യത ഏതു പോമ�നും രബോ
ധ്യമോകുംവണ്ം ലളിതവും സുവ്യക്തവുമോ
ണ്. പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനുള്വപെവടയുള്ള 
അതിവല എണ്മറ് ��ോ��ങ്ങളും സൃഷ്ിച്ു 
പ�ിപോലിക്കുന്ത് ആ�ോവണന് ര�ോദ്യത്ിന് 
പണ്ിതനും പോമ�നും നൽകുന് ഉത്�ം 
അത് അല്ോഹു-സോക്ോൽ ദദവം- ആകുന്ു 
എന്ോയി�ിക്കും. പ്രോ�ീന കോലത്് ആ�ോധി

ക്കവപെടി�ുന് ബഅ് രലോ ലോത്രയോ ഉസ്സരയോ, 
ഇക്കോലവത് ആ�ോധ്യ�ോയ �ോമരനോ കൃഷ്ണരനോ 
ഗു�ുവോയൂ�പെരനോ വകോടുങ്ങല്ൂർ ഭഗവതി
രയോ ആവണന്് ആ�ും പറയില്. സ്രഷ്ോവും 
പോലകനും അല്ോഹുവോവണങ്ിൽ സൃഷ്ിക
ളുവട ആ�ോധനക്കും ഭയഭക്തിക്കും അർഹന് 
അവന് തവന്യോകുന്ു എന്ത് ലളിതമോയ 
സത്യമോകുന്ു. ഈ സത്യം ആർക്കും നിരഷ
ധിക്കോനോവില്. എന്ിടും ജനങ്ങള്ക്ക് എങ്ങ
വനയോണ് വിഗ്രഹങ്ങവളയും മറ്് അര�തന 
വസ്ുക്കവളയും, അല്ോഹു സൃഷ്ിച് സര�
തന�ോയ മലക്കുകവളയും ജിന്ുകവളയും 
മനുഷ്യവ�യും ജന്ുജോലങ്ങവളയുവമോവക്ക 
ദദവങ്ങവളന്് വിശ്സിക്കോനും ആ�ോധിക്കോ
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പ്ര്രഞ്ചവും 
മനുഷ്യനു
ൾകപെകടയു
ള്ള അതികെ 
എണ്ണമറ്റ ച
രാചരങ്ങളും 
സൃഷ്ടിച്ു 
്രരി്രാെി
ക്ുന്നത് ആ
രാകെന്ന 
ബചാദ്യത്ിന് 
്രണ്ിതനും 
്രാമരനും 
നൽെുന്ന ഉ
ത്രം അത് 
അല്ാഹു-സാ
ക്ാൽ ബദ
വം- ആെു
ന്നു എന്നാ
യിരിക്ും.

നും കഴിയുന്ത്? അതിന് എന്് യുക്തിയും 
ന്യോയവുമോണവർക്കുള്ളത് ? സോമോന്യ 
ബുദ്ിക്ക് അംഗീക�ിക്കോവുന് ഒ�ു ന്യോയ
വുമില്. വിഗ്രഹോ�ോധനവയ സ്ോപിക്കോന് 
ഉന്യിക്കവപെടുന് ന്യോയങ്ങവളല്ോം അതു
ന്യിക്കുന്വർക്ക് തവന് രബോധ്യവപെടോത് 
കുതർക്കങ്ങള് മോത്ം -إال جدال- ആകുന്ു. 
ك

َ
ف

َ
َ യിൽനിന്ുള്ള കർമണി പ്രരയോഗമോണ് ا
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ُ
ك

َ
ف

ْ
 കള്ളം വകടിച്മക്കുന്തിനും നുണ .ُيؤ

പറയുന്തിനും ശ�ിയിൽനിന്് വതറ്ിരലക്ക് 
തി�ിച്ുവിടുന്തിനും افك ഉപരയോഗിക്കും. 
തങ്ങവള സൃഷ്ിച്ു പ�ിപോലിക്കുന്ത് 
സോക്ോൽ ദദവമോവണന് സത്യം ഗ്രഹിച്
വ�ുവട വിശ്ോസവും ഭക്തിയും വ്യോജ ദദ

വങ്ങളിരലക്കു തി�ിച്ുവിടുകയോണ് ഇവിവട 
ഉരദേശ്യം. 

َ
ون

ُ
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َ
ف

ْ
 -അവർ തി�ിച്ുവിടവപെടുന്ു -ُيؤ

എന് പ്രരയോഗം ജനം സ്യം വിഗ്രഹോ�ോധ
നയിരലക്കും ബഹുദദവ വിശ്ോസത്ിരല
ക്കും തി�ിഞ്ുരപോവുകയല്, ആര�ോ അവവ� 
അതിരലക്കു തി�ിച്ുവിടുകയോണ് എന്ു 
സൂ�ിപെിക്കുന്ു. അതു പൂർവിക�ിൽനിന്് 
പോ�മ്പ�്യമോയി ലഭിച് സംസ് കോ�മോകോം, 
സമൂഹമോകോം, വ�കുത്ോനോകോം, പുര�ോ
ഹിതന്ോ�ും രനതോക്കളുമോകോം. ആ�ോണ് 
എന്തല് പ്രശ് നം; വഴിവതറ്ിക്കുന്തോ�ോയോ
ലും സോമോന്യ ബുദ്ിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ആ 
വഴിവതറ്ിക്കലിന് വിരധയ�ോവോന് കഴിയുന്
വതങ്ങവന എന്തോണ്. l

88
നാഥാ, ഇക്കകൂടർ സത്യ-ധർമങ്ങൾ കൈരക്കാള്ാൻ ൈകൂടാക്കാത്ത ജനമാെരല്ാ 

എന് പ്രവാ�ൈരറെ പെടിരദവനവും അവൻ അറടിയുന്ുണ്ന്.

അവവറെ (പ്രവോ�കവറെ) വോക്കും (പ�ിരദവനവും) 
അവന് അറിയുന്ുണ്് َوِقيِلِه

എവറെ നോഥോ َيا َرّبِ

തീർച്യോയും ഇക്കൂടർ ِء
َ

ال
ُ
ؤ

ٰ
ِإنَّ َه

വിശ്സിക്കോത് ജനമോകുന്ു (സത്യധർമങ്ങള് 
ദകവക്കോള്ളോന് കൂടോക്കോത് ജനമോണരല്ോ)

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َّ
ْوٌم ال

َ
ق

 യുവട വ്യോക�ണം ഭോഷോഭിജ്ഞർ قيل
പല �ീതിയിൽ വിശകലനം വ�യ്ി�ിക്കു
ന്ു. കൂടുതൽ സ്ീകോ�്യമോയി രതോന്ുന്ത് 
ഇതോണ്: قيل വയ واو വകോണ്് സമോസിക്കുന്
ത് - عطفോ- 85-ോം സൂക്തത്ിവല اَعِة ُم السَّ

ْ
 ِعل

രനോടോണ്. قيل ക്ിയയോകുരമ്പോള് قال-യുവട 
കർമണി പ്രരയോഗമോണ്. القال-مقالة-قول (പ്ര
സ്ോവന, വോക്ക്, പറയവപെടത് ) എന്ിവയുവട 
അർഥത്ിൽ നോമമോയും قيل ഉപരയോഗി
ക്കും. ഇവിവട പറയവപെടുന്ത്, വോക്ക് എന് 
അർഥത്ിലോണ് ഉപരയോഗിച്ി�ിക്കുന്ത്. 
ഇതിവല 'ه' സർവനോമം സൂ�ിപെിക്കുന്ത് 
റസൂലിവനയോണ്. തോൽപ�്യമിതോണ്: സൃഷ്ി
കള്ക്കോർക്കും അറിഞ്ുകൂടോത്, അന്്യനോ
ള് സംബന്ിച് വിവ�വും നിങ്ങള് രകടുവകോ

ണ്ി�ിക്കുന്, പ്രവോ�കവറെ രവവലോതിയും 
സംബന്ിച് വിവ�വും അല്ോഹുവിലുണ്്. 
നോഥോ, നീ എവന് നിരയോഗിച് ഈ ജനത 
എവറെ പ്രവോ�കത്ം അംഗീക�ിക്കോരനോ 
നിന്ിൽ വിശ്സിക്കോരനോ നിവറെ ധർമശോ
സനകള് അനുസ�ിക്കോരനോ കൂടോക്കുന്ി
ല്രല്ോ എന്ോണ് പ്രവോ�കവറെ രവവലോതി. 
ഈ രവവലോതി 25:30-ൽ ഇങ്ങവനയും അവ
ത�ിപെിച്ിടുണ്്: َ

ْرآن
ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ذ

ٰ
وا َه

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ْوِمي ات

َ
 َيا َرّبِ ِإنَّ ق

നോഥോ എവറെ ജനത ഈ ഖുർആ" - َمْهُجوًرا
നിവന തള്ളിക്കളയുന്ുവരല്ോ.'' ജനത്ിവറെ 
ഈ നിലപോടിൽ പ്രവോ�കന് അടക്കോനോ
വോത് ദുഃഖവുമുണ്ോയി�ുന്ു. അവതപെറ്ി 
18-6-ൽ ഇപ്രകോ�ം പറയുന്ുണ്്: َك

َّ
َعل

َ
ل
َ
 ف

َحِديِث
ْ
ا ال

َ
ذ وا ِبَهٰ

ُ
ِمن

ْ
ْم ُيؤ

َّ
اِرِهْم ِإن ل

َ
ٰى آث

َ
َسَك َعل

ْ
ف

َّ
 َباِخٌع ن
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തങ്ങൾ 
്രറയുന്ന

തിനപെുറമു
ള്ള ഒരു യാ
ഥാർഥ്യവും 
അംഗീെരി
ക്ുെയില് 
എന്നു ശ്ര
ഥം കചയ്ത
വബരാട് തർ

ക്ിച്ിട്ു 
ൊര്യമില്. 

ا
ً
َسف

َ
പ്രവോ�കോ, ജനം ഈ സരന്ദശത്ി''- أ

ൽ വിശ്സിക്കുന്ിവല്ങ്ിൽ നീ അവർക്കു 
പിറവക ദുഃഖപോ�വശ്യത്ോൽ ജീവോപോയം 
വ�ുത്ിരയക്കും.'' പ്രവോ�കവറെ വിഷമം 
അല്ോഹുവിനറിയോം എന്ു പറയുക മോത്
മല് ഈ വോക്യത്ിവറെ തോൽപ�്യം. അല്ോഹു 
നിരയോഗിച്യച് ദൂതവന അവന് ദകവവ

ടിയുകയിവല്ന്ും അരദേഹത്ിവറെ വിഷമം 
പ�ിഹ�ിക്കോനുള്ള നടപടികള് അവന് 
സ്ീക�ിക്കുവമന്ും അതിവനോ�ു സമയം 
നിശ്ചയിച്ിടുവണ്ന്ും ആ സമയം അവന് 
മോത്രമ അറിയുന്ുള്ളൂവവന്ും ആ സമയം 
വ�ുന്തുവവ� പ്രവോ�കന് കോത്ി�ിരക്കണ
വമന്ുംകൂടിയോകുന്ു. l
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കവൈാരത അവർ അറടിയുന്ുണ്ന്.

നീ അവവ� അവഗണിക്കുക (അവഗണിച്് ) സലോം 
പറയുക (പറഞ്ു പി�ിഞ്ുവകോള്ളുക)

ۚ
ٌم

َ
ْل َسل

ُ
ْح َعْنُهْم َوق

َ
اْصف

َ
ف

രശഷം, ദവകോവത
َ

َسْوف
َ
ف

അവർ അറിയുന്ു(ണ്്)
َ
ُمون

َ
َيْعل

മുന് സൂക്തത്ിൽ .....َوِقيِلِه എന് വ�ന
ത്ിലൂവട പ്രവോ�കന് നൽകിയ സോന്്നം 
വ്യക്തമോയി പ്രസ്ോവിച്ുവകോണ്് സൂറ സമോ
പിക്കുകയോണ്. പ്രവോ�കന് കോ�്യങ്ങവളല്ോം 
അല്ോഹുവിൽ സമർപെിച്ുവകോണ്് അവ�ുവട 
ആരക്പശകോ�ങ്ങള് അവഗണിച്ുകളയുക. 
അവ�ുവട പ�ിഹോസരത്ോടും കുതർക്ക
ങ്ങരളോടും ഏറ്ുമുടോന് നിൽരക്കണ്തില്. 
നല് നിലയിൽ സലോം പറഞ്ു പി�ിഞ്ു 
രപോ�ുകയോണ് രവണ്ത്. എന്ോയോലും 
ശ�ി, തങ്ങള് പറയുന്തിനപെുറമുള്ള ഒ�ു 
യോഥോർഥ്യവും അംഗീക�ിക്കുകയില് എന്ു 
ശപഥം വ�യ്വര�ോട് തർക്കിച്ിടു കോ�്യമില്. 
അവര�ോട് സലോം എന്ു പറയുക എന്തി
വറെ തോൽപ�്യം, നിങ്ങള് നിങ്ങളുവട നിലപോ
ടിൽ ഉറച്ുനിൽക്കുന്ുവവങ്ിൽ ഞങ്ങളുവട 
നിലപോടിൽ ഞങ്ങളും ഉറച്ുനിൽക്കുന്ു, 
നമുക്കിടയിൽ തർക്കം രവണ്, സമോധോനമോ
യി പി�ിയോം എന്ോണ്. ആവ�ങ്ിലും ഇസ് 
ലോമിവന എതിർക്കുകയും പ്രവോ�കവന
യും ഖുർആനിവനയും അവമതിക്കുകയും 
വ�യ്ോൽ ഉടവന അവ�ുവട രമൽ �ോടിവീഴോന് 

അല്ോഹു കൽപിച്ിടില്. തർക്കിച്ിട് ഫലമില്ോ
ത്വര�ോട് തർക്കിക്കോതി�ിക്കുകയും സമോധോ
നപ�മോയി വർത്ിക്കുകയുമോണ് രവണ്ത്. 
ഇരങ്ങോട് ബലപ്രരയോഗം നടത്ുന്വവ� 
മോത്രമ ബലപ്രരയോഗത്ിലൂവട രന�ിടോവൂ. 
മതനിന്ദക�ുവടയും പ�ിഹോസക�ുവടയും 
കോ�്യം അല്ോഹു രനോക്കിവക്കോള്ളും. 

َ
َسْوف

َ
َ ف

ُمون
َ
അല്ോഹുവിങ്ൽനിന്ുള്ള തോക്കീതോ َيْعل

ണ്. ദവകോവത -َسْوف
َ
 എന്ു പറഞ്ത് -ف

ഈ രലോകത്ുതവന് എന് അർഥത്ിലോവോ
വമന്് �ില പണ്ിതന്ോർ അഭിപ്രോയവപെടുന്ു. 
ബദ്്ർ- ഉഹുദ്-ഫത്ഹു മക്ക സംഭവങ്ങളിലൂവട 
ഈ തോക്കീത് പുലർന്തോയും പറയവപെടു
ന്ു. 

َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
َسْوف

َ
 പ്രവോ�കരനോടു പറയോന് ف

കൽപിച് വോക്കുകളിൽ വപടതോണ് എന്ഭി
പ്രോയവപെടുവകോണ്് 

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
 ت

َ
َسْوف

َ
 ദവകോവത) ف

നിങ്ങള് അറിയുന്ുണ്് ) എന്ും ഒ�ു പോഠം 
ഉദ്�ിക്കവപെടി�ിക്കുന്ു. പ്ര�ു�മോയ പോഠം 
ُمون

َ
എന്ുതവന്യോണ്. l َيْعل

സൂറ അസ്ുഖന്റുഫടിവറെ രബോധനം ഇവിവട 
അവസോനിക്കുന്ു.
قني إلتمام تنوير سورة الزخرف

ّ
الحمد هلل الذي وف
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