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ഇമാം അബൂ ജഅഫർ അത്വഹാവി റഹിമഹുള്ളാ.

അദ്ധേ)ഹത്തിലെ$ പൂർണമായ ദ്ധേ,ര്: അഹ് മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ്  ബിൻ സ�ാമ 
അബൂ ജഅഫർ അത്വഹാവി അൽ അസ്ദീ അൽ ഹനഫീ അൽ മസ്വ് രീ. 
ഹിജ്റ വർഷം 239 -ൽ ജനിച്ച അദ്ധേ:ഹം 300-�ധികം ഉ�മാക്കളിൽ നിന്ന് 
ഇൽമു കരസ്ഥമാക്കി. ഹദീസിലും, ഹനഫീ മദ്ഹബിലും നൈനപുണ്യം ദ്ധേനടിയ 
അദ്ധേ:ഹം, മുഷ്കിലുൽ ആസാർ, മആനിൽ ആസാർ, അടക്കം, നിരവധി 
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിജ്റ 321-ൽ, ഈജിപ്തിൽ അദ്ധേ:ഹം മരണലെQട്ടു.

അബൂ ഹനീഫ അന്നുഉമാൻ ബിൻ സാബിത് അൽ കൂഫീ, അദ്ധേ)ഹത്തിലെ$ 
ശിഷ്യൻമാരായ അബൂ യൂസുഫ്, യഅഖൂബു ബിൻ ഇബ്റാഹീം അൽ 
അൻസ്വാരീ, അബൂ അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ്  ബിൻ അൽ ഹസൻ അനൈYബാനീ - 
അള്ളാഹുവിലെ$ തൃപ്തി അവരിൽ ഉണ്ടാവലെ[ - തുടങ്ങിയ ഇസ് �ാം 
മതത്തിലെ� ഫുഖഹാക്കളുലെട മദ്ഹബു അനുസരിച്ച്, മതത്തിലെ$ അടിസ്ഥാന 
പ്രമാണങ്ങലെളന്ന നി�യിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദ്ധേ�ാക രക്ഷിതാവിനു ദീലെനന്ന 
നി�യിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ലെചയ്ത, അഹ് ലുസ്സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുലെട 
വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുലെട വിശദീകരണമാണിത്.
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1. അള്ളാഹുവിലെ$ തൗഫീഖ് ലെകാണ്ട്, അള്ളാഹുവിലെ$ തൗഹീദിൽ 
വിശ്വസിച്ചു ലെകാണ്ട് നാം ,റയുന്നു. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു, 
,ങ്കുകാരനില്ലാത്ത നി�യിൽ ഏകനാണ്.

2. അവലെനദ്ധേQാലെ� മലെറ്റാന്നുമില്ല.

3. അവലെന അശക്തമാക്കുന്നതായി ഒന്നുമില്ല.

4. അവനല്ലാലെത മലെറ്റാരു ഇ�ാഹില്ല.

5. തുടക്കമില്ലാത്ത നി�യിൽ അവൻ ,ദ്ധേണ്ട ഉള്ളവനും, അവസാനമില്ലാത്ത
നി�യിൽ എലെന്നന്നും നി�നിൽക്കുന്നവനുമാണ്.

6. അവനു നാശദ്ധേമാ ,ര്യവസാനദ്ധേമാ ഇല്ല.

7. അവൻ ഉദ്ധേ:ശിച്ചതല്ലാലെത മലെറ്റാന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

8. ഊഹങ്ങൾദ്ധേക്കാ ധാരണകൾദ്ധേക്കാ അവലെന പ്രാ,ിക്കാൻ കഴിയില്ല.

9. സൃഷ്ടികദ്ധേളാട് അവൻ സാദൃശ്യലെQടുന്നില്ല.

10. അമരനായി എലെന്നന്നും ജീവിക്കുന്നവനും, ഉറങ്ങാലെത 
നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാണ്.

11. ആവശ്യക്കാരനല്ലാത്ത നി�യിൽ തലെന്ന (മറ്റുള്ളവലെയ) സൃഷ്ടിച്ചവനും 
അധ്വാനമില്ലാലെത (അവലെയ) ഭക്ഷിQിക്കുന്നവനുമാണ്.

12. ഭയQാടില്ലാലെത മരിQിക്കുന്നവനും, ആയാസമില്ലാലെത 
പുനരുജ്ജീവിQിക്കുന്നവനുമാണ്.

13. അവൻ, അവലെ$ സൃഷ്ടികലെള ,ടക്കുന്നതിലെ$ മുദ്ധേ|, അനാതിയിൽ 
തലെന്ന വിദ്ധേശഷണങ്ങൾ (സ്വിഫാതുകൾ) ഉള്ളവനാണ്. അവർ 
(സൃഷ്ടികൾ) ഉണ്ടായത് ലെകാണ്ട്, അവനു മു|് ഇല്ലാത്ത ഒരു 
വിദ്ധേശഷണവും അധികമായി ഉണ്ടായി[ില്ല.

14. "ഖാ�ിഖ്" എന്ന വിദ്ധേശഷണം സൃഷ്ടികലെള സൃഷ്ടിച്ചതിനു ദ്ധേശഷം 
ദ്ധേനടിലെയടുത്തദ്ധേതാ, "ബാരീ" എന്ന വിദ്ധേശഷണം സൃഷ്ടിജാ�ങ്ങളുലെട 
സൃഷ്ടിQിനു ദ്ധേശഷം വന്നു ദ്ധേചർന്നദ്ധേതാ അല്ല. അവലെ$ വിദ്ധേശഷണങ്ങൾ 
,ദ്ധേണ്ട ഉള്ളത് ദ്ധേ,ാലെ� എലെന്നന്നും നി�നിൽക്കുന്നതുമാണ്.
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15. ഒരു മർബൂബും (,രി,ാ�ിക്കലെQടുന്നവർ) ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തലെന്ന
അവനു "റുബൂബിയ്യത്" (,രി,ാ�നം) എന്ന വിദ്ധേശഷണം ഉണ്ട്. ഒരു "മഖ് 
ലൂഖും" (സൃഷ്ടികൾ) ഇല്ലാതിരുന്ന കാ�ത്ത് തലെന്ന അവനു "ഖാ�ിഖ്" 
(സ്രഷ്ടാവ്) എന്ന വിദ്ധേശഷണം ഉണ്ട്.

16. നിർജീവമായ വസ്തുക്കലെള ജീവിQിച്ചതിനു ദ്ധേശഷം അവൻ (അള്ളാഹു) 
ജീവനില്ലാത്തവലെയ ജീവിQിക്കുന്നവൻ ആയതുദ്ധേ,ാലെ�തലെന്ന, അവലെയ 
ജീവിQിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ആ വിദ്ധേശഷണം അവനു അവകാശലെQ[താണ്.
അത് ദ്ധേ,ാലെ� "ഖാ�ിഖ് “ (സ്രഷ്ടാവ്) എന്ന നാമം, അവലെയ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുദ്ധേ| അവനു അവകാശലെQ[താണ്.

17. നിശ്ചയമായും അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുറ്റവനാണ് . മറ്റു വസ്തുക്കലെളല്ലാം 
അവനിദ്ധേ�ക്ക്  ആവശ്യക്കാരാണ്. അവനു എല്ലാ കാര്യവും നിസാരമാണ്.
അവനു ഒന്നിലെ$യും ആവശ്യമില്ല. (അവലെനദ്ധേQാലെ� ഒന്നുമില്ല, അവൻ 
എല്ലാം കാണുന്നവനും ദ്ധേകൾക്കുന്നവനുമാണ്).

18. സൃഷ്ടികലെള, അവൻ അവലെ$ മുൻകൂ[ിയുള്ള അറിവിലെ$ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു.

19. അവരുലെട എല്ലാ കണക്കുകളും അവൻ നിശ്ചയിച്ചു.

20. അവയ്ക്ക് അവധി നിശ്ചയിച്ചു.

21. അവനു അവലെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മു|് തലെന്ന ഒരു കാര്യവും 
ദ്ധേ�ാ,്യമായതായി ഇല്ല. അവലെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുദ്ധേ| അവ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങലെളക്കുറിച്ച് മുൻകൂ[ി അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

22. അവലെന വഴിലെQടാനും, അവദ്ധേനാടു ധിക്കാരം കാണിക്കാതിരിക്കാനും 
അവനവദ്ധേരാട് കൽ,ിച്ചു.

23. എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നത്, അവലെ$ കണക്കും ഉദ്ധേ:ശവും അനുസരിച്ച് 
മാത്രമാണ്.അവൻ എന്താദ്ധേണാ ഉദ്ധേ:ശിച്ചത്, അതല്ലാത്ത ഒന്നും 
അടിമകൾക്കില്ല. അവലെനന്താദ്ധേണാ അവർക്ക് ഉദ്ധേ:ശിച്ചത്, 
അതുണ്ടാവുകയും, അവർക്ക് ഉദ്ധേ:ശിക്കാത്തതു ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.

24. അവൻ അവലെ$ ഔദാര്യം ലെകാണ്ട് അവനുദ്ധേ:ശിക്കുന്നവലെര 
ദ്ധേനർമാർ�ത്തി�ാക്കുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയും വിടുതൽ 
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നൽകുകയും ലെചയ്യുന്നു. അവലെ$ നീതി ലെകാണ്ട് അവനുദ്ധേ:ശിക്കുന്നവലെര 
വഴിദ്ധേകടി�ാക്കുകയും, കലെയ്യാഴിയുകയും ,രീക്ഷിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു.

25. എല്ലാവരും (സൃഷ്ടികൾ), ഔദാര്യത്തിലും നീതിയിലും അവലെ$ 
(അള്ളാഹുവിലെ$) ഉദ്ധേ:ശത്തിൽ മാറിമറിഞ്ഞു ലെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

26. അവൻ സമന്മാരിൽ നിന്നും എതിരാളികളിൽ നിന്നും അത്യുന്നതനാണ്.

27. അവലെ$ വിധിലെയ തള്ളുന്നവദ്ധേനാ, അവലെ$ വിധിലെയ 
,ിന്നി�ാക്കുന്നവദ്ധേനാ അവലെ$ കൽ,നലെയ അതിജയിക്കുന്നവദ്ധേനാ 
ആയി ആരുമില്ല.

28. അതിലെ�ല്ലാം (മുകളിൽ ,റഞ്ഞവയിൽ) ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അലെതല്ലാം അള്ളാഹുവിലെ$ അടുത്ത് നിന്നുള്ളതാലെണന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു
വിശ്വസിക്കുന്നു.

29. നിശ്ചയം, മുഹമ്മദ്  നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വസല്ലം അദ്ധേ:ഹം 
ലെതരലെഞ്ഞടുത്ത അവലെ$ അടിമയും, അവൻ നിദ്ധേയാ�ിച്ച അവലെ$ 
പ്രവാചകനും, അവൻ തൃപ്തിലെQ[ അവലെ$ ദൂതനുമാണ്.

30. നിശ്ചയം, അദ്ധേ:ഹം അവസാന പ്രവാചകനും, ഭക്തരുലെട ഇമാമും, 
മുർസ�ീങ്ങളുലെട ദ്ധേനതാവും, ദ്ധേ�ാക രക്ഷിതാവിലെ$ പ്രിയങ്കരനുമാണ്.

31. അദ്ധേ:ഹത്തിനു ദ്ധേശഷമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകത്വ വാദവും, വഴിദ്ധേകടും, 
ദ്ധേസ്വച്ചയുമാണ് .

32. സത്യവും സന്മാർ�വുമായും ലെവളിച്ചവും പ്രകാശവുമായും ജിന്ന് 
വർ�ത്തിദ്ധേ�ക്കു ലെമാത്തത്തിലും മനുഷ്യവർ�ത്തിദ്ധേ�ക്ക് മുഴുവനായും 
അദ്ധേ:ഹം നിയുക്തനായവൻ ആണ്.

33. നിശ്ചയമായും ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിലെ$ ക�ാം ആണ്. 
രൂ,ം എങ്ങിലെനലെയന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്ത വിധത്തിൽ വാക്ക് ആയ 
നി�യിൽ അവനിൽ നിന്നാണ് അത് അവതീർണ്ണമായത്. വഹ് യ്  
ആയ നി�യിൽ അവലെ$ റസൂ�ിന് അത് ഇറക്കി. അതിലെന 
സത്യവിശ്വാസികൾ ഹഖ് ആയ നി�യിൽ സ്വീകരിച്ചു. 
ഹഖീഖദ്ധേത്താട്  കൂടിയുള്ള അള്ളാഹുവിലെ$ ക�ാം ആയി അവരതിൽ 
ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. അത് മനുഷ്യ സംസാരം ദ്ധേ,ാലെ� ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല. 
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അത് ദ്ധേക[തിനു ദ്ധേശഷം, അത് മനുഷ്യലെ$ സംസാരമാലെണന്നു 
ആലെരങ്കിലും വാദിക്കുന്നുലെവങ്കിൽ അവൻ കാഫിറായി. അവലെന 
അള്ളാഹു ആദ്ധേക്ഷ,ിക്കുകയും കുറ്റലെQടുത്തുകയും 'സഖറി'ൽ 
പ്രദ്ധേവശിQിക്കുലെമന്നു താക്കീത് നൽകുകയും ലെചയ്തു. 
അള്ളാഹു ,റഞ്ഞു: "അവലെന ഞാൻ 'സഖറി'ൽ പ്രദ്ധേവശിQിക്കും". 
(മു:ഥിർ : 26).
"ഇത് മനുഷ്യലെ$ വാക്കല്ലാലെത മലെറ്റാന്നുമല്ല." (മു:ഥിർ : 25) എന്ന് 
,റഞ്ഞവന് അള്ളാഹു 'സഖർ' വാഗ്ദത്തം ലെചയ്തതിൽ നിന്ന്, 
തീർച്ചയായും, അത്, മനുഷ്യരുലെട വാക്കിദ്ധേനാട് ഒരു നി�ക്കും 
സദൃശ്യമാകാത്ത, മനുഷ്യ സൃഷ്ടാവിലെ$ വാക്കാലെണന്നു നമുക്ക് ഉറQായി.

34. മനുഷ്യലെന വിദ്ധേശഷിQിക്കുന്ന ഒരു വിദ്ധേശഷണം ആലെരങ്കിലും 
അള്ളാഹുവിലെന വിദ്ധേശഷിQിക്കുന്ന ,ക്ഷം, അവൻ കാഫിറായി. ഇത് 
ആലെരങ്കിലും കൃത്യമായി ഉൾലെക്കാണ്ടാൽ, അവൻ ഗുണ,ാഠം 
സ്വീകരിച്ചവ വനും കാഫിരീങ്ങളുലെട ഇത്തരം വാദ�തികളിൽ നിന്ന് മാറി
നിന്നവ വനും അവൻ (അള്ളാഹു) വിദ്ധേശഷണങ്ങളാൽ 
മനുഷ്യലെനദ്ധേQാലെ�യല്ല എന്ന് മനസ്സി�ാക്കിയവനുമാണ്.

35. സ്വർ�ാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിലെന കാണുലെമന്നത് സത്യമാണ്. 
അതിലെ$ രൂ,ം എങ്ങിലെനലെയന്ന് നലെമ്മ അറിയിച്ചി[ില്ല.
അള്ളാഹു ,റഞ്ഞു: "ചി� മുഖങ്ങൾ പ്രദ്ധേശാഭിതമാണ്. അതിലെ$ 
രക്ഷിതാവിദ്ധേ�ക്ക് ദ്ധേനാക്കിലെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു." (മു:ഥിർ : 22, 23). 
അതിലെ$ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹു അറിയുകയും ഉദ്ധേ:ശിക്കുകയും 
ലെചയ്തതിലെ$ അടിസ്ഥാനത്തി�ാണ്. അതിൽ, നബി സ്വല്ലള്ളാഹു 
അനൈ�ഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്വഹീഹ് ആയ ഹദീസുകളിൽ 
വന്നലെതല്ലാം അപ്രകാരം തലെന്ന (ലെശരിയും സ്വീകാര്യവും) ആണ്. 
അതിലെ$ അർത്ഥം അവലെ$ ഉദ്ധേ)ശത്തിലെ$ അടിസ്ഥാനത്തി�ാണ്.
അതിൽ നമ്മുലെട ബു)ിയുലെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാദ്ധേനാ 
യുക്തിയുലെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊഹിച്ചു ,റയാദ്ധേനാ നാം മുതിരില്ല. 
അള്ളാഹുവിനും അവലെ$ റസൂ�ിനും ആരാദ്ധേണാ വഴിലെQടുകയും, 
അതിൽ ആശയക്കുഴപ്പുള്ളവ അത് അറിയുന്ന ആ�ിമിദ്ധേ�ക്കു മടക്കുകയും 
ലെചയ്തത്, അവൻ അവലെ$ ദീനിലെന സംരക്ഷിച്ചു.
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36. (പൂർണമായ) വണക്കവും (പ്രമാണങ്ങദ്ധേളാട്) വിദ്ധേധയത്വവും 
ലെകാണ്ടല്ലാലെത ഇസ് �ാം പൂർണമാവുകയില്ല തലെന്ന. തടയലെQ[ വല്ല 
വിവരവും ദ്ധേനടണലെമന്ന് ആലെരങ്കിലും �ക്ഷ്യം ലെവക്കുകയും, തലെ$ 
ധാരണലെയ പൂർണമായി (അള്ളാഹുവിനു) വഴിലെQടുന്നതിൽ 
തൃപ്തിലെQടാതിരിക്കുകയും ലെചയ് താൽ ക�ർQില്ലാത്ത തൗഹീദും 
ലെതളിമയുള്ള അറിവും ലെശരിയായ ഈമാനും അവന്നു നഷ്ടമായി. 
അങ്ങിലെനയവൻ ഈമാനിനും കുഫ്റിനും സത്യലെQടുത്തുന്നതിനും 
കളവാക്കുന്നതിനും സ്വീകാര്യതക്കും നിദ്ധേഷധത്തിനും ഇടയിൽ 
ദുർദ്ധേബാധനത്തിൽ ലെ,[് (യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന്) അകന്നവനും 
സംശയാലുവും പൂർണമായി വിശ്വാസിയും പൂർണമായി 
നിദ്ധേഷധിയുമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മാറി മറിഞ്ഞു ലെകാണ്ടിരിക്കും.

37. സ്വർ�ാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിലെന കാണും എന്ന് ഒരാൾ 
വിശ്വസിക്കുന്നത്, ദ്ധേകവ� ഊഹത്തിലെ$ദ്ധേയാ ഒരു ധാരണലെയ 
വ്യാഖ്യാനിച്ചു ലെകാദ്ധേണ്ടാ ആലെണങ്കിൽ അയാളുലെട വിശ്വാസം 
ലെശരിയാകില്ല. അള്ളാഹുവിലെന കാണൽ ഒരാൾ സ്വന്തമായി 
വ്യാഖ്യാനിക്കുകലെയന്നത് (മാത്രമല്ല) - റുബൂബിയ്യത്തിദ്ധേ�ക്ക് 
ദ്ധേചർക്കലെQടുന്ന എല്ലാ ഓദ്ധേരാ ആശയവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് - 
സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും പൂർണമായി 
(എങ്ങിലെനയാദ്ധേണാ സ്ഥിരലെQട്ടു വന്നത്) അതിനു കീഴ്ലെQടുകയാണ്  
ദ്ധേവണ്ടത്. ഇതിദ്ധേന്മ�ാണ് (പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വഴിലെQടൽ) മുസ് �ിംകളുലെട 
ദീൻ എടുക്കലെQ[ത് . 
ആരാദ്ധേണാ (സ്വിഫാത്തു) നിദ്ധേഷധദ്ധേത്തയും സാദൃശ്യലെQടുത്തുന്നതിലെനയും 
സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് , അവനു,ിഴവ് സംഭവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിലെന 
,രിശു)മാക്കുന്നതിൽ അബ)ത്തിൽ ലെചന്ന് ലെ,ടുകയും ലെചയ്തു. 
നിശ്ചയമായും നമ്മുലെട റബ്ബ് ഏകത്വത്തിലെ$യും അതു�്യതയുലെടയും 
വിദ്ധേശഷണങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ്. അതിലെ$ ഒരാശയവും 
മനുഷ്യർക്കാർക്കുമില്ല.

38. അവൻ (അള്ളാഹു) ,രിധികളിൽ നിന്നും, ദിശകളിൽ നിന്നും 
ഭാ�ങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്രയങ്ങളിൽ നിന്നും (സൃഷ്ടികദ്ധേളാട് 
സാദൃശ്യലെQടുന്ന) അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതനാണ്. 
(എന്നാൽ "ഉലുവ്വ്" അഥവാ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അതീതനായി 
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മുകളിൽ ആയിത്തീരുക എന്ന വിദ്ധേശഷണം അള്ളാഹുവിനു ഉണ്ട് താനും).
മലെറ്റല്ലാ നവീന സൃഷ്ടികലെളയും ദ്ധേ,ാലെ�യുള്ള ആറു ദിശകളിലും അവൻ 
,രിമിതനല്ല.

39. മിഅറാജ് (ആകാശാദ്ധേരാഹണം) സത്യമാണ്. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു 
അനൈ�ഹി വ സല്ലമക്ക് രാപ്രയാണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണർദ്ധേവാലെട, 
ശരീരം ലെകാണ്ട് തലെന്ന അദ്ധേ:ഹം ആകാശാദ്ധേരാഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
,ിന്നീട് ഉ,രിദ്ധേ�ാകത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ധേ:ശിദ്ധേച്ചടദ്ധേത്തക്കും. അള്ളാഹു 
അവൻ ഉദ്ധേ:ശിച്ചത് ലെകാണ്ട് അദ്ധേ)ഹലെത്ത (നബിലെയ) ആദരിക്കുകയും 
ദ്ധേബാധനമായി അവൻ നൽകാൻ ഉദ്ധേ:ശിച്ചത് നൽകുകയും ലെചയ്തു. 
(അദ്ധേ:ഹം കണ്ട ആ കാഴ്ച അദ്ധേ)ഹത്തിലെ$ ഹൃദയം നിദ്ധേഷധിച്ചി[ില്ല). 
അള്ളാഹു അദ്ധേ)ഹലെത്ത ഇരുജീവിതത്തിലും അനുഗ്രഹം ലെചാരിയുകയും
സംരക്ഷിക്കുകയും ലെചയ്തിരിക്കുന്നു.

40. അള്ളാഹു മുഹമ്മദ്  നബിയുലെട ഉമ്മതിനു സഹായമായിലെക്കാണ്ട് 
അദ്ധേ:ഹത്തിന് ആദര പൂർവം നൽകിയ "ഹൗദ്" (തടാകം) സത്യമാണ്.

41. അവർക്ക് ദ്ധേവണ്ടി (മുഹമ്മദ്  നബിയുലെട ഉമ്മതിനു) കരുതി ലെവച്ച 
"ശഫാഅത്ത്" (ശു,ാർശ)യും പ്രമാണങ്ങളിൽ വന്നത് ദ്ധേ,ാലെ�തലെന്ന 
സത്യമാണ്.

42. ആദമിൽ നിന്നും അദ്ധേ)ഹത്തിലെ$ സന്താന ,ര|രകളിൽ നിന്നും 
അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച ഉട|ടിയും സത്യമാണ്.

43. ആരാലെരല്ലാം സ്വർ�ത്തിൽ പ്രദ്ധേവശിക്കുലെമന്നും ആരാലെരല്ലാം 
നരകത്തിൽ പ്രദ്ധേവശിക്കുലെമന്നും അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ്. 
ഒരാൾ ദ്ധേ,ാലും കൂടുകദ്ധേയാ കുറയുകദ്ധേയാ ലെചയ്യാത്ത വിധത്തിൽ 
കൃത്യമായ എണ്ണം.

44. അത് ദ്ധേ,ാലെ� അവരുലെട പ്രവർത്തനങ്ങളും, അവർ എലെന്തല്ലാം 
പ്രവർത്തിക്കുലെമന്ന കാര്യവും അവൻ (മുൻ കൂ[ി) അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
ഏലെതാന്നിദ്ധേ�ക്ക് ദ്ധേവണ്ടിയാദ്ധേണാ ഓദ്ധേരാരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കലെQ[ത് 
അതിദ്ധേ�ക്കു അവർ എളുQമാക്കലെQടും. പ്രവത്തനങ്ങൾ 
,ര്യവസാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ് (,രി�ണിക്കലെQടുക). 
സൗഭാ�്യവാനായി അള്ളാഹു വിധിച്ചവൻ മാത്രമാണ് സൗഭാ�്യവാൻ. 
ഹതഭാ�്യനായി അള്ളാഹു വിധിച്ചവൻ മാത്രമാണ് ഹതഭാ�്യവാൻ.
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45. ഖദ്റിലെ$ (വിധിയുലെട) അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു അവലെ$ സൃഷ്ടികളിൽ 
രഹസ്യമാക്കി ലെവച്ചതാണ്. സമീ,സ്ഥനായ ഒരു മ�ദ്ധേക്കാ 
നിയുക്തനായ ഒരു പ്രവാചകദ്ധേനാ അതിലെനക്കുറിച്ച് അറിവു 
നൽകലെQ[വർ അല്ല. അതിൽ ചുഴിഞ്ഞദ്ധേന്വഷണവും �ദ്ധേവഷണം 
നടത്തലും അധമത്വത്തിലെ$ വഴിയാണ്. നിദ്ധേഷധത്തിലെ$ 
ചവിട്ടു,ടിയാണ്. അതിക്രമത്തിലെ$ ദറജയാണ്. അതിനാൽ (അത്തരം) 
ചിന്തദ്ധേയയും �ദ്ധേവഷണലെത്തയും ദുർദ്ധേബാധനലെത്തയും ,രമാവധി 
സൂക്ഷിച്ച് ലെകാള്ളുക. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഖദ് റിലെനക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവ് മാനവരാശിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു ലെവക്കുകയും, അവരിൽ നിന്ന് 
അതിലെ$ �ക്ഷ്യം വി�ക്കുകയും ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
അള്ളാഹു ,റഞ്ഞു: "അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലെനക്കുറിച്ച് ദ്ധേചാദ്യം 
ലെചയ്യലെQടുകയില്ല. അവരാകലെ[ ദ്ധേചാദ്യം ലെചയ്യലെQടുന്നവരുമാണ്." 
(അ|ിയാഉ : 23). 
"എന്ത് ലെകാണ്ട് അവൻ (അള്ളാഹു) അങ്ങിലെന ലെചയ്തു" എന്ന് 
ആലെരങ്കിലും ദ്ധേചാദിച്ചാൽ, അവൻ കിതാബിലെ$ വിധി തള്ളിക്കളഞ്ഞവൻ
ആയിത്തീർന്നു. ആരാദ്ധേണാ കിതാബിലെ$ വിധി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, 
അവൻ കാഫിറായി.

46. ഇവ, അള്ളാഹുവിലെ$ ഔ�ിയാക്കളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ലെവളിച്ചം 
നൽകലെQ[വനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളുലെട ആകത്തുകയാണ്. ഇത്, 
അ�ാധമായ ജ്ഞാനം നൽകലെQ[ ഉ�മാക്കളുലെട ദറജയാണ്. 
കാരണം, അറിവ് രണ്ടു തരമാണ്. ഒന്ന് മനുഷ്യന് പ്രാ,്യമായ അറിവും, 
അപ്രാ,്യമായ (അദൃശ്യമായ) അറിവും. 
�ഭ്യമായ അറിവിലെന നിദ്ധേഷധിക്കലും, അപ്രാ,്യമായ അറിവിലെന 
അവകാശലെQടലും കുഫ്റാണ്. പ്രാ,്യമായ അറിവിലെന സ്വീകരിക്കുകയും 
അപ്രാ,്യമായ അറിവിലെന അദ്ധേന്വഷിച്ചു ദ്ധേ,ാവാതിരിക്കുകയും ലെചയ് താൽ
മാത്രദ്ധേമ ഒരാളുലെട ഈമാൻ സ്ഥിരലെQടുകയുള്ളൂ.

47. "�ൗഹി"ലും (�ൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് = സംരക്ഷിത ഫ�കം) "ഖ�മി"ലും (ദ്ധേ,ന), 
അത് ലെകാണ്ട് ദ്ധേരഖലെQടുത്തലെQ[ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും നാം 
വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉണ്ടായിത്തീരണലെമന്നു അള്ളാഹു ദ്ധേരഖലെQടുത്തി ലെവച്ച 
വല്ല കാര്യത്തിലും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാ�ങ്ങളും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ 
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ഒലെത്താരുമിച്ചാലും, അവർക്കതിനു സാധ്യമല്ലതലെന്ന. അള്ളാഹു 
ദ്ധേരഖലെQടുത്തി ലെവച്ചി[ില്ലാത്ത വല്ല കാര്യത്തിലും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാ�ങ്ങളും
അതുണ്ടായിത്തീരാൻ ഒലെത്താരുമിച്ചാലും അതിനും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. 
അന്ത്യനാൾ വലെര ഉണ്ടായിത്തീദ്ധേരണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി ദ്ധേ,നയിലെ� മഷി 
ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 
ഒരു അടിമക്ക് കി[ാലെത ദ്ധേ,ായ ഒരു കാര്യവും അവനു കി[ാനുള്ളതല്ല. 
എന്നാൽ, ഒരാൾക്ക്  �ഭിച്ച ഒരു കാര്യവും അയാളിൽ നിന്ന് 
ലെതറ്റിദ്ധേQാകുന്നതുമല്ല.

48. നിശ്ചയമായും, അള്ളാഹു തലെ$ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികലെളക്കുറിച്ചും മുൻ കൂ[ി 
അറിവുള്ളവനാലെണന്നും, അത് ഭദ്രവും ശക്തവും ആയ നി�യിൽ 
കണക്കാക്കി ലെവച്ചിരിക്കുന്നുലെവന്നും, അതിലെന �ംഘനം നടത്തുവാദ്ധേനാ 
മാറ്റം വരുത്തുവാദ്ധേനാ, ദ്ധേഭത�തി വരുത്തുന്നവദ്ധേനാ ദുർബ�ലെQടുത്തു-
ന്നവദ്ധേനാ കൂട്ടുന്നവദ്ധേനാ കുറക്കുന്നവദ്ധേനാ അവലെ$ സൃഷ്ടികളിൽ 
ഭൂമിയിദ്ധേ�ാ ആകാശത്തിദ്ധേ�ാ ആയി ആരുമിലെല്ലന്നും ഒരു അടിമ 
നിർബന്ധമായും മനസ്സി�ാക്കണം. (വിധിയുമായി ബന്ധലെQ[) ഇക്കാര്യം, 
വിശ്വാസത്തിലെ$ കുരുക്കുകളിൽ ഒന്നും ദീനീ ജ്ഞാനത്തിലെ$ 
അടിസ്ഥാന വിഷയവും, അള്ളാഹുവിലെ$ റുബൂബിയ്യത്തും, അവലെ$ 
ഏകത്വവും അം�ീകരിക്കുന്നതിലെ$ ഭാ�വുമാണ്. 
അള്ളാഹു ,റയുന്നു: "അവൻ എല്ലാ വസ്തുക്കലെളയും സൃഷ്ടിക്കുകയും 
ലെശരിയായി വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുകയും ലെചയ്തിരിക്കുന്നു." (ഫുർഖാൻ : 3). 
അള്ളാഹു ,റയുന്നു: "അള്ളാഹുവിലെ$ കൽ,ന ഖണ്ഡിതമായ ഒരു 
വിധിയാകുന്നു." (അഹ് സാബ് : 38).
അദ്ധേQാൾ, ഖദ്റിലെ$ (വിധിയുലെട) വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിലെന 
എതിരാളിയാക്കിയവനും, യുക്തിക്ക് ദ്ധേരാ�ാതുരമായ ഹൃദയലെത്ത ലെകാണ്ട്
വന്നവനും നാശം. അവൻ, തലെ$ ബു)ി ലെകാണ്ട് (അള്ളാഹു മറച്ചു ലെവച്ച)
രഹസ്യമായ അദൃശ്യകാര്യലെത്ത ദ്ധേതടി ഇറങ്ങിയവനാണ്. ആ 
വിഷയത്തിൽ ,റഞ്ഞത് നിമിത്തം അവൻ ,ാ,ിയായ 
കറ്റുലെക[ിQറയുന്നവനായി മാറി.

49. അർശും, (അള്ളാഹു ,ാദങ്ങൾ ലെവക്കുന്ന) കുർസിയ്യും സത്യമാണ്.
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50. അവൻ അർശിൽ നിന്നും അതിനു താലെഴയുള്ളതിൽ നിന്നുലെമല്ലാം 
ധന്യനാണ്.

51. എല്ലാ വസ്തുക്കലെളയും അവൻ (ഇൽമു ലെകാണ്ട്) വ�യം ലെചയ്തു നിൽക്കുന്നു.
അവൻ അതിലെ$ലെയല്ലാം മീലെതയാണ്. അവൻ (അള്ളാഹു) അവലെ$ 
സൃഷ്ടികലെള (മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതിൽ നിന്ന്) വ�യം 
ലെചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അശക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

52. അള്ളാഹു ഇബ്റാഹീം നബി അനൈ�ഹി സ�ാമിലെന ഖ�ീൽ (ചങ്ങാതി) 
ആയി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുലെവന്നും, മൂസാ നബി അനൈ�ഹി സ�ാമിദ്ധേനാട്
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുലെവന്നും, നാം വിശ്വസിക്കുകയും
അം�ീകരിക്കുകയും വഴിലെQടുകയും ലെചയ്തു ലെകാണ്ട് ,റയുന്നു.

53. മ�ക്കുകളിലും അ|ിയക്കളിലും, അവർക്ക് അവതീർണമായ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നാം വിശ്വസിക്കുകയും, അവർ വ്യക്തമായ സത്യത്തിൽ 
ആയിരുന്നുലെവന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു 
അനൈ�ഹി വ സല്ലം ലെകാണ്ട് വന്നതിലെന അം�ീകരിക്കുകയും, അദ്ധേ:ഹം 
,റഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ലെചയ്യുന്ന കാ�ദ്ധേത്താളം.

54. നമ്മുലെട ഖിബ് �യിദ്ധേ�ക്ക്  തിരിയുന്നവരായ ആളുകലെള 
(നമസ്കരിക്കുന്നവലെര), നാം മുസ് �ിംകൾ / മുഉമിനുകൾ അഹ് ലുൽ ഖിബ് 
�യിൽ ലെ,[ ആളുകലെള, അവർ, നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി ലെകാണ്ട്
വന്നതിലെന അം�ീകരിക്കുകയും, അദ്ധേ:ഹം ,റയുകയും അറിയിക്കുകയും 
ലെചയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സത്യലെQടുത്തുകയും ലെചയ്യുന്ന കാ�ദ്ധേത്താളം 
മുസ് �ിംകൾ/മുഉമിനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

55. അള്ളാവിലെ$ കാര്യങ്ങളിൽ നാം �ദ്ധേവഷണങ്ങൾക്ക്  മുതിരുകദ്ധേയാ മത 
വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കത്തിദ്ധേ�ർലെQടുകദ്ധേയാ ലെചയ്യില്ല.

56. നാം ഖുർആനിലെ$ കാര്യത്തിൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾക്ക് മുതിരില്ല. 
അള്ളാഹുവിലെ$ ക�ാം ആണ് അലെതന്നു നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 
അത് റൂഹുൽ അമീൻ (ജിബ് രീൽ) മുഖാന്തിരം അവതീർണമാണ്. 
അങ്ങിലെനയത് പ്രവാചകന്മാരുലെട ദ്ധേനതാവായ മുഹമ്മദ്  നബിലെയ 
,ഠിQിച്ചു. അത് അള്ളാഹുവിലെ$ ക�ാമാണ്. അത് സൃഷ്ടികളുലെട 
സംസാരദ്ധേത്താട്  ഒരിക്കലും സദൃശമാവുന്നില്ല. അത് അള്ളാഹുവിലെ$ ഒരു
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സൃഷ്ടിയാലെണന്ന് നാം ഒരിക്കലും ,റയുന്നില്ല. മുസ്ലിംകളുലെട 
ലെ,ാതുധാരയുലെട നി�,ാടിൽ നിന്ന് നാം നൈവരുധ്യം പു�ർത്തുന്നില്ല.

57. അഹ് ലുൽ ഖിബ് �യിൽ ലെ,[ ആലെരയും, അവർ ലെചയ്യുന്ന 
അധർമ്മത്തിലെ$ ദ്ധേ,രിൽ, അവർ അതിലെന ഹ�ാൽ ആയി കരുതാത്ത 
കാ�ദ്ധേത്താളം നാം കാഫിറുകൾ എന്ന് മുദ്ര ലെവക്കില്ല;

58. സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് , അയാൾ ലെചയ്യുന്ന ,ാ,ം ദ്ധേദാഷം 
ലെചയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ.

59. സത്യവിശ്വാസികളായ സുകൃതവാന്മാർക്കു അവൻ (അള്ളാഹു) വിട്ടുവീഴ്ച 
നൽകുകയും അവലെ$ അനുഗ്രഹം ലെകാണ്ട് സ്വർ�ത്തിൽ 
പ്രദ്ധേവശിQിക്കുകയും ലെചയ്യുലെമന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അവരുലെട 
കാര്യത്തിൽ നാം നിർഭയദ്ധേരാ അവർ സ്വർ�ാവകാശികളാലെണന്ന് 
ഉറQിച്ചു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവദ്ധേരാ അല്ല. അവരിലെ� വീഴ്ച 
സംഭവിച്ചവർക്ക് നാം ,ാ,ദ്ധേമാചനം ദ്ധേതടുന്നു. അവരുലെട കാര്യത്തിൽ 
നാം ഭയലെQടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അവലെര നാം 
നിരാശലെQടുത്തുന്നുമില്ല.

60. (അള്ളാഹുവിലെ$ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള) നിർഭയത്വവും, (അള്ളാഹുവിലെ$ 
റഹ് മത്തിലെനക്കുറിച്ചുള്ള) നിരാശയും ഇസ് �ാം ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു 
ദ്ധേ,ാകാൻ കാരണമാകും. സത്യത്തിലെ$ മാർ�ം അതിന്നു രണ്ടിനും 
ഇടയി�ായി അഹ് ലുൽ ഖിബ് �ക്ക് അവകാശലെQ[താണ്.

61. ഒരു അടിമ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു ദ്ധേ,ാകുന്നത് ഈമാനിൽ 
പ്രദ്ധേവശിക്കാൻ കാരണമായവ നിദ്ധേഷധിക്കുദ്ധേ|ാഴാണ്. (ഈ പ്രദ്ധേയാ�ം 
സൂക്ഷ്മമല്ല - നിദ്ധേഷധം എന്നാൽ ,� തരത്തിലുള്ള നവാഖിദുൽ 
ഇസ് �ാമിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്.)

62. ഈമാൻ എന്നാൽ, നാവു ലെകാണ്ട് അം�ീകരിക്കലും, ഹൃദയം ലെകാണ്ട് 
സത്യലെQടുത്തലുമാണ്.
(ഈ വാചകം കുറ്റമറ്റതല്ല. ഇത് മാതുരീദി അഖീദയാണ്. ഈമാനിലെ$ 
നിർവചനത്തിൽ ശാരീരികാവയവങ്ങൾ ലെകാണ്ട് ലെചയ്യുന്ന അമലുകൾ 
കൂടി ഉൾലെQടുത്തിയാൽ മാത്രദ്ധേമ അഹ് ലുസ്സുന്നതിലെ$ അഖീദ 
ആവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ�ഫുകൾ സ്വീകരിച്ച 
നി�,ാട്).
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(ഇമാം അബൂഹനീഫയും അദ്ധേ)ഹലെത്ത ,ിന്തുടരുന്നവരും ഈമാനിലെന 
നിർവചിക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ച ഈ നി�,ാട് കാരണം അവലെര 
"മുർജിഅത്തുൽ ഫുഖഹാഉ" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് )

63. അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂലെട അവതരിQിച്ചതും, അതുദ്ധേ,ാലെ� നബി 
സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്വഹീഹു ആയി 
രിവായത്ത് ലെചയ്യലെQ[ മതവുമായി ബന്ധലെQ[ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും 
സത്യമാലെണന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.
(ഹദീസുകൾ, മുതവാതിർ ആയാലും ആഹാദ് ആയാലും, നബി 
സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരലെQട്ടു വന്നു 
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുദ്ധേ,ാലെ� സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന അഹ് ലുസ്സുന്നയുലെട 
നി�,ാടിലെന ഗ്രന്ഥകർത്താവ്  ഇവിലെട സ്ഥാ,ിക്കുന്നു).

64. ഈമാൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതിലെ$ അവകാശികൾ ഈമാനിലെ$ 
അടിസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ തു�്യരാണ്. 
(ഈ വാചകവും വിമർശന വിദ്ധേധയമാണ്. ഈമാൻ കൂടുകയും കുറയുകയും
ലെചയ്യും എന്ന അഹ് ലുസ്സുന്നയുലെട അഖീദക്കു വ്യക്തമായ 
ഖണ്ഡനമാണിത്. അത് ലെകാണ്ട് തലെന്ന, ഖുർആനിലെ$ വ്യക്തമായ 
നസ്വുകളുദ്ധേടയും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുലെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
അഹ് ലുസ്സുന്നത്തിലെ$ പ്രാമാണികരായ ഉ�മാക്കൾ ഈ വിഷയലെത്ത 
നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്).
അള്ളാഹുവിലെനക്കുറിച്ചുള്ള ഭയQാടും, അവദ്ധേനാടുള്ള തഖ് വയും , 
ഹവദ്ധേയാട് നൈവരുധ്യം കാണിക്കലും, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം 
,ിൻ,റ്റുകയും ലെചയ്യുന്നതി�ാണ് അവർ ,രസ്പരം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ 
ഉള്ളത്. (ശാരീരികാവയവങ്ങൾ ലെകാണ്ടുള്ള അമലുകൾ കാരണമായും 
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും).

65. സത്യവിശ്വാസികലെളല്ലാം അള്ളാഹുവിലെ$ സംരക്ഷണ വ�യത്തി�ാണ്.
അവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അള്ളാഹുവിലെന ഏറ്റവും വഴിലെQടുന്നവനും, 
ഖുർആനിലെന ഏറ്റവും നന്നായി ,ിന്തുടരുന്നവനുമാണ്.

66. ഈമാൻ എന്നാൽ: അള്ളാഹുവിലും, അവലെ$ മ�ക്കുകളിലും, അവലെ$ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, അന്ത്യനാളിലും, വിധിയിലും, അത് നന്മയായി ഭവിച്ചാലും 
തിന്മയായി ഭവിച്ചാലും കയ്പായാലും മധുരമായാലും അള്ളാഹുവിൽ 
നിന്നാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ്.
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67. മുകളിൽ ,റഞ്ഞ കാര്യങ്ങലെളല്ലാം നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അവലെ$ 
(അള്ളാഹുവിലെ$) പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ നാം ദ്ധേവർതിരിവ് 
കാണിക്കുന്നില്ല. അവർ ലെകാണ്ട് വന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നാം 
സത്യലെQടുത്തുന്നു.

68. മുഹമ്മദ്  നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയുലെട ഉമ്മത്തിൽ 
വൻ,ാ,ം ലെചയ്ത ആളുകൾ, (ഇത് മുഹമ്മദ്  നബിയുലെട ഉമ്മത്തിന് 
മാത്രമാണ് എന്നതിന് ലെതളിലെവാന്നുമില്ല) തൗഹീദ് അം�ീകരിച്ചു ലെകാണ്ട്
മരണലെQ[വർ ആലെണങ്കിൽ, - തൗബ ലെചയ്തി[ിലെല്ലങ്കിൽ ദ്ധേ,ാലും – 
അള്ളാഹുവിലെന അറിയുന്നവരായ നി�യിൽ സത്യവിശ്വാസദ്ധേത്താലെട 
കണ്ടു മു[ിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നരകത്തിൽ ശാശ്വതരായിരിക്കില്ല.
അവൻ ,ിന്നീട് അവലെ$ (അള്ളാഹുവിലെ$) ഉദ്ധേ:ശത്തിലും വിധിയിലും 
വിദ്ധേധയനാണ്. അവൻ ഉദ്ധേ:ശിച്ചാൽ അവലെ$ ഔദാര്യം ലെകാണ്ട്, 
അവർക്ക് ലെ,ാറുത്ത് ലെകാടുക്കുകയും അവർക്ക് വിട്ടു വീഴ്ച ലെചയ്തു 
ലെകാടുക്കുകയും ലെചയ്യാം. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ,റഞ്ഞ ദ്ധേ,ാലെ�: 
"അവനുദ്ധേ:ശിച്ചവർക്ക് അതല്ലാത്തത് (ശിർക്കല്ലാത്ത മറ്റു ,ാ,ങ്ങൾ) 
ലെ,ാറുത്തു ലെകാടുക്കാം." (നിസാഉ : 48).
അവലെ$ നീതി ലെകാണ്ട് അവനുദ്ധേ:ശിച്ചവർക്ക് നരക ശിക്ഷ നൽകുകയും 
ലെചയ്യാം. ,ിന്നീട് അവലെ$ അനുഗ്രഹവും, സ്വർ�ക്കാരുലെട ശഫാഅത്തും 
ലെകാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവലെര ദ്ധേമാചിQിക്കുകയും അങ്ങിലെന 
സ്വർ�ത്തിൽ പ്രദ്ധേവശിQിക്കുകയും ലെചയ്യാം. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു 
അവലെ$ അഹ് ലുകാലെര ഏലെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു. അവലെരയവൻ ഇരു 
ദ്ധേ�ാകത്തും ഹിദായത് �ഭിക്കാത്തവരും, അവലെ$ വ�ായത് 
ഇല്ലാത്തവരുമായ നി�യിൽ അ,രിചിതരാക്കിയി[ില്ല. 
ഇസ് �ാമിലെ$യും അതിലെ$ അഹ് ലുകാരുലെടയും സംരക്ഷകനായ 
അള്ളാഹുദ്ധേവ, നിലെന്ന കണ്ടു മുട്ടുന്നത് വലെര നീ ഞങ്ങലെള ഇസ് �ാമിൽ 
ഉറQിച്ചു നിർദ്ധേത്തണദ്ധേമ!

69. ഖിബ് �യിദ്ധേ�ക്ക്  തിരിഞ്ഞു നമസ്കരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുലെട ,ിന്നിലും 
- അവർ നന്മ ലെചയ്യുന്നവദ്ധേരാ തിന്മ ലെചയ്യുന്നവദ്ധേരാ ആയാലും - 
നമസ്കാരം (,ിന്നിൽ നിന്ന് ലെകാണ്ടുള്ള ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം) 
ലെശരിയാകുലെമന്നും, അവരിൽ നിന്ന് മരണലെQ[വരുലെട ദ്ധേമൽ നമസ്കാരം 
ലെശരിയാകുലെമന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.
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70. അവരിൽലെQ[ ആർക്കും നാം മുൻ കൂ[ി സ്വർ�ദ്ധേമാ നരകദ്ധേമാ 
നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ശിർക്കിലെ$ദ്ധേയാ കുഫ് റിലെ$ദ്ധേയാ 
നിഫാഖിലെ$ദ്ധേയാ അടയാളങ്ങൾ കാണാത്ത കാ�ദ്ധേത്താളം നാം 
അവരി�ത് ആദ്ധേരാ,ിക്കില്ല. അവരുലെട സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ നാം 
അള്ളാഹുവിദ്ധേ�ക്ക് വിടുന്നു.

71. വധം അനിവാര്യമായ ആലെള അല്ലാലെത, മുഹമ്മദ്  നബി സ്വല്ലള്ളാഹു 
അനൈ�ഹി വ സല്ലമയുലെട ഉമ്മത്തിലെ� ഒരാലെളയും വധിക്കാൻ ,ാടില്ല.

72. നമ്മുലെട ഭരണാധികാരികൾലെക്കതിരിൽ ,ടപ്പുറQാട് നടത്താൻ ,ാടില്ല; 
അവർ അതിക്രമകാരികളായാലും. അവദ്ധേരാടുള്ള അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ
�ംഘിക്കാദ്ധേനാ അവർലെക്കതിരിൽ ദുആ ലെചയ്യാദ്ധേനാ ,ാടില്ല. അവർ 
,ാ,ം ലെചയ്യാൻ കൽ,ിക്കാത്ത കാ�ദ്ധേത്താളം, അവലെര 
അനുസരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലെന അനുസരിക്കുന്നതിലെ$ ഭാ�ലെമന്ന 
നി�യിൽ നിർബന്ധമാണ് . നന്മക്കും ആശ്വാസത്തിനും ദ്ധേവണ്ടി നാം 
അവർക്ക് ദുആ ലെചയ്യണം.

73. സുന്നത്തിലെനയും "ജമാഅത്തി"ലെനയും നാം ,ിൻ,റ്റുന്നു. 
ഒറ്റലെQട�ിലെനയും, അഭിപ്രായഭിന്നതദ്ധേയയും, ഛിദ്രതലെയയും നാം 
ലെവടിയുകയും ലെചയ്യുന്നു. 

74. സത്യസന്ധതയും നീതിയുമുള്ള ആളുകലെള നാം ദ്ധേÏഹിക്കുകയും 
വഞ്ചനയും അതിക്രമവും ലെചയ്യുന്ന ആളുകലെള നാം ലെവറുക്കുകയും 
ലെചയ്യുന്നു.

75. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങലെളക്കുറിച്ച് നാം " അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും 
നന്നായി അറിയുന്നവൻ" എന്ന് ,റയും.

76. യാത്രയിലും അല്ലാത്ത ഘ[ങ്ങളിലും, പ്രമാണങ്ങളിൽ വന്ന പ്രകാരം, 
,ാദരക്ഷകളിൽ തടവൽ അനുവദനീയമാലെണന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

77. ഭരണാധികാരികൾ, അവർ നല്ലവരായാലും, ചീത്ത ആളുകളായാലും 
അന്ത്യനാൾ വലെര ഹജ്ജും ജിഹാദും അവരുലെട കൂലെട സം�തമാണ്. 
അവ രണ്ടും ദുർബ�ലെQടുത്തുന്നദ്ധേതാ ബാത്വി�ാക്കുന്നദ്ധേതാ ആയി ഒന്നും 
തലെന്നയില്ല.
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78. മാന്യന്മാരായ എഴുത്തുകാരിൽ (മ�ക്കുകളിൽ) ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. 
നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവലെര നമുക്ക് കാവൽക്കാരായി 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

79. ദ്ധേ�ാകരുലെട ആത്മാക്കലെള ,ിടികൂടാൻ ഏൽ,ിക്കലെQ[ മ�ക്കുൽ 
ലെമൗത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

80. ഖബർ ശിക്ഷക്ക് വിദ്ധേധയമാക്കലെQ[വർക്ക് അതുണ്ടാവുലെമന്നു നാം 
വിശ്വസിക്കുന്നു. മുൻകറും നകീറും ഖബറിൽ ലെവച്ച് മരണലെQ[ 
വ്യക്തിദ്ധേയാട് അവലെ$ ദീനിലെനക്കുറിച്ചും റബ്ബിലെനക്കുറിച്ചും 
നബിലെയക്കുറിച്ചും ദ്ധേചാദിക്കും. ഇക്കാര്യം നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ 
സല്ലമയിൽ നിന്നും സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്.

81. ഖബർ (ചി�ർക്ക്) സ്വർ�ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൂദ്ധേന്താQാലെണങ്കിൽ, 
(ദ്ധേവലെറ ചി�ർക്ക്) നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തീക്കുണ്ടമായിരിക്കും.

82. പുനരു)ാന നാളിലും, അന്ത്യനാളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫ�ം 
നൽകലെQടുലെമന്നതിലും (ജനങ്ങലെള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന) ദ്ധേവദിയിലും, 
വിചാരണയിലും ഗ്രന്ഥ ,ാരായണത്തിലും, പ്രതിഫ�ത്തിലും, ശിക്ഷയിലും 
സ്വിറാത്വിലും (,ാ�ം) മീസാനിലും (തു�ാസ്) ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

83. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും സൃഷ്ടിക്കലെQട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ ഒരിക്കലും നശിച്ചു
ദ്ധേ,ാകുന്നദ്ധേതാ നാമാവദ്ധേശഷമാകുന്നദ്ധേതാ അല്ല. നിശ്ചയമായും, 
സൃഷ്ടികലെള സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മു|് അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗവും നരകവും 
അതിനു അവകാശികലെളയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലെരലെയങ്കിലും 
അള്ളാഹു സ്വർ�ാവകാശിയാക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കിൽ അത് അവലെ$ 
(അള്ളാഹുവിലെ$) ഔദാര്യം ലെകാണ്ടും, ആലെരലെയങ്കിലും അള്ളാഹു 
നരകാവകാശിയാക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കിൽ അത് അവലെ$ (അള്ളാഹുവിലെ$) 
നീതി ലെകാണ്ടുമാണ്. എല്ലാവരും അമലു ലെചയ്യുന്നത്, ഏലെതാന്നാദ്ധേണാ 
അവനു നിശ്ചയിച്ചത്, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ദ്ധേവണ്ടിയാണ്. 
ഏലെതാന്നിന് ദ്ധേവണ്ടിയാദ്ധേണാ അവൻ സൃഷ്ടിക്കലെQ[ത് , അതിദ്ധേ�ക്കു 
അവൻ എത്തിദ്ധേച്ചരും.

84. അടിമകൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും കണക്കാക്കലെQ[താണ്.
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85. പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കുന്ന മനുഷ്യ കഴിവുകൾ, 
സൃഷ്ടികലെളക്കുറിച്ച് വിദ്ധേശഷിQിക്കലെQടാൻ ,റ്റാത്ത രൂ,ത്തിലുള്ള 
തൗഫീഖ് ദ്ധേ,ാലെ�യുള്ളവ പ്രവർത്തനദ്ധേത്താലെടാQം തലെന്നയുണ്ടാവും. 
എന്നാൽ, ആദ്ധേരാ�്യം, സൗകര്യം, സാധ്യത, തുടങ്ങിയവ 
പ്രവർത്തനത്തിലെ$ മു|് തലെന്നയുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതുമായി 
ബന്ധലെQ[ാണ് അള്ളാഹുവിലെ$ കൽ,ന: "അള്ളാഹു ഒരാദ്ധേളാടും 
അയാളുലെട കഴിവിൽ ലെ,ടാത്തത് ലെചയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല.” 
(അൽ ബഖറ- 286) എന്നാണ്. 

86. മനുഷ്യലെ$ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലെ$ സൃഷ്ടിയാണ്. 
അതുദ്ധേ,ാലെ� മനുഷ്യൻ സ|ാദിക്കുന്നതുമാണ്.

87. അവർക്ക് (മനുഷ്യർക്ക് ) ലെചയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലാലെത അള്ളാഹു 
അവരുലെട ദ്ധേമൽ അടിദ്ധേച്ചൽQിച്ചി[ില്ല. അള്ളാഹു കൽ,ിച്ച കാര്യങ്ങൾ 
അവലെ$ തൗഫീഖ് ലെകാണ്ട് മാത്രദ്ധേമ ലെചയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 
അതാണ്  "�ാ ഹൗ� വ�ാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ" എന്നതിലെ$ 
വിശദീകരണം. അള്ളാഹുവിന്നു ധിക്കാരമായി ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങലെള 
തടുക്കാൻ അവലെ$ സഹായം ലെകാണ്ടല്ലാലെത ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. 
അള്ളാഹുവിനു വഴിലെQടാനും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും 
അള്ളാഹുവിലെ$ തൗഫീഖ് ലെകാണ്ടല്ലാലെത ആർക്കും സാധ്യമല്ല.

88. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലെ$ മശീഅത്തും (ഉദ്ധേ:ശം) 
അവലെ$ വിധിയും അവലെ$ അറിവും അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാ 
ഉദ്ധേ:ശങ്ങലെളയും അവലെ$ ഉദ്ധേ:ശം മറികടക്കുന്നു. അവലെ$ വിധി എല്ലാ 
തടസ്സങ്ങലെളയും അതിജയിക്കുന്നു. അവൻ ഉദ്ധേ:ശിച്ചലെതദ്ധേന്താ അതവൻ 
ലെചയ്യുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും അതിക്രമം ലെചയ്യുന്നവനല്ല. 
"അവൻ ലെചയ്യുന്നതിലെനക്കുറിച്ചു ദ്ധേചാദ്യം ലെചയ്യലെQടുകയില്ല. എന്നാൽ 
അവർ ദ്ധേചാദ്യം ലെചയ്യലെQടുന്നതാണ്." (അ|ിയാഉ-23).

89. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുലെട പ്രാർഥനയും സദഖയും മൂ�ം മരണലെQ[വർക്ക് 
ഗുണം �ഭിക്കുന്നതാണ്.

90. അള്ളാഹുവാണ് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതും ആവശ്യങ്ങൾ 
നിറദ്ധേവറ്റിത്തരുന്നതും.

അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ 17 islambooks.in



91. അവൻ (അള്ളാഹു) എല്ലാറ്റിലെനയും ഉടമലെQടുത്തുന്നു, അവലെന 
യാലെതാന്നും ഉടമലെQടുത്തുന്നില്ല. കണ്ണിമ ലെവട്ടുന്ന ദ്ധേനരം ദ്ധേ,ാലും ഒരാളും 
അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ധന്യനാവുന്നില്ല. ആലെരങ്കിലും കണ്ണിമ ലെവട്ടുന്ന 
ദ്ധേനരം ദ്ധേ,ാലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ധന്യനാലെണന്ന് കരുതിയാൽ 
അവൻ കാഫിറായിത്തീരുകയും നാശകാരിൽ അകലെQടുകയും ലെചയ്തു.

92. അള്ളാഹു ദ്ധേകാ,ിക്കുകയും തൃപ്തി കാണിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു. എന്നാൽ 
അവ മനുഷ്യരുദ്ധേടതു ദ്ധേ,ാലെ�യല്ല.

93. നാം നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയുലെട സ്വഹാബത്തിലെന 
ദ്ധേÏഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവദ്ധേരാടുള്ള ദ്ധേÏഹത്തിൽ നാം അതിരു 
വിടുകദ്ധേയാ, അവരിൽ ആലെരലെയങ്കിലും വിലെ[ാഴിവാവുകദ്ധേയാ ലെചയ്യുന്നില്ല.

94. അവദ്ധേരാടു (സ്വഹാബത്തിദ്ധേനാട്) ലെവറുQ്  പ്രകടിQിക്കുന്നവദ്ധേരയും 
അവലെരക്കുറിച്ച് ദൂഷ്യം ,റയുന്നവലെരയും നാം ലെവറുക്കുന്നു. അവലെരക്കുറിച്ച്
നാം നല്ലതല്ലാലെത ,റയില്ല. അവലെര ദ്ധേÏഹിക്കൽ ദീനും ഈമാനും 
ഇഹ്സാനുമാണ്. അവലെര ലെവറുക്കൽ കുഫ് റും, കാ,ട്യവും 
അതിക്രമവുമാണ്.

95. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമക്ക് ദ്ധേശഷം ഖി�ാഫത്ത് 
ഒന്നാമതായി അബൂബക്കർ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനും ഉമ്മത്തിലെ� 
മുഴുവൻ ആളുകലെളക്കാളും മുൻ�ണനയും ദ്ധേശ്രഷ്ഠതയും നൽകി നാം 
സ്ഥിരലെQടുത്തുന്നു. ,ിന്നീട് ഉമറുൽ ഖത്താബ് റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനും,
അതിനു ദ്ധേശഷം ഉഥ്മാൻ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനും, ,ിന്നീട് അ�ിയ്യു 
ഇബ്നു അബീ ത്വാ�ിബ് റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിനും (ഖി�ാഫത്ത് 
സ്ഥിരലെQടുത്തുന്നു). അവർ സന്മാർ�ചാരികൾക്ക് ഇമാമുമാരും 
ഖു�ഫാഉറാശിദയുമാണ് .

96. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലം, സ്വർ�ാവകാശികലെളന്നു 
(ജീവിച്ചിരിലെക്കതലെന്ന) സദ്ധേന്താഷവാർത്തയറിയിച്ച ,ത്തു ദ്ധേ,ർ, നബി 
സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയുലെട സാക്ഷ്യത്തിലെ$ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർ�ാവകാശികലെളന്നു നമ്മളും 
സാക്ഷ്യലെQടുത്തുന്നു. അവർ, അബൂബക്കർ, ഉമർ, ഉഥ്മാൻ, അ�ി, ത്വൽഹ, 
സുനൈബർ, സഅദ്, സഈദ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് , ഈ 
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ഉമ്മത്തിലെ� രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അബൂ ഉനൈബദ ഇബ്ൻ അൽ 
ജറാഹു - റദിയള്ളാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ – എന്നിവരാണ്.
നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അനൈ�ഹി വ സല്ലമയുലെട സ്വഹാബത്തിലെനക്കുറിച്ചും,
എല്ലാ ദ്ധേÙച്ചതകളിൽ നിന്നും മുക്തരായ അവിടലെത്ത വിശു) 
,ത്നിമാലെരക്കുറിച്ചും, ,വിത്രരായ സന്താന ,ര|രലെയക്കുറിച്ചും നല്ലത് 
,റഞ്ഞവൻ കാ,ട്യത്തിൽ നിന്ന് ദ്ധേമാചിതനായി.

97. സ�ഫുകളായ (സ്വഹാബികളിൽ ലെ,[) ഉ�മാക്കലെളയും അവർക്ക് 
ദ്ധേശഷം വന്ന നന്മയുലെടയും അറിവിലെ$യും ആളുകളായ താബിഉകദ്ധേളയും 
നല്ലതല്ലാത്തത് ,റയാൻ ,ാടില്ല.ആലെരങ്കിലും അവലെരക്കുറിച്ച് ദ്ധേമാശം 
,റഞ്ഞാൽ അവൻ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിച�ിച്ചവനായി.

98. അ|ിയാക്കലെളക്കാൾ പ്രാധാന്യം നാം ഔ�ിയാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. 
ഒരു നബി തലെന്ന മുഴുവൻ ഔ�ിയാക്കലെളക്കാൾ ദ്ധേശ്രഷ്ഠൻ 
ആലെണന്നാണ്  നാം ,റയുന്നത്.

99. അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറാമത്തുകളിലും, വിശ്വസ്ഥരിൽ നിന്ന് 
സ്വഹീഹ് ആയി വന്ന രിവായതുകളിലും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

100. ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈസാ നബി അനൈ�ഹി സ�ാമയുലെട ഇറക്കം, 
ദജ്ജാ�ിലെ$ പുറലെQടൽ, ,ടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള സൂദ്ധേര്യാദയം, ഭൂജീവിയുലെട 
പുറലെQടൽ തുടങ്ങിയ അന്ത്യനാളിലെ$ അടയാളങ്ങളിൽ നാം 
വിശ്വസിക്കുന്നു.

101. ഖുർആനിനും സുന്നത്തിനും ഉമ്മത്തിലെ$ ഇജ്മാഇനും വിരു)മായ 
കാര്യങ്ങൾ അവകാശലെQടുന്നവദ്ധേനയും ദ്ധേജാൽസ്യലെനയും 
നൈകദ്ധേനാ[ക്കാരദ്ധേനയുലെമാന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

102. "അൽ-ജമാഅ" (സുന്നത്തിലെ$ ദ്ധേമലുള്ള ഐക്യം) സത്യവും 
ലെശരിയുമാലെണന്നും "അൽ-ഫുർഖ" (സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി 
ബിദ്അത്തിൽ ഉള്ള ഭിന്നിQ്) വഴിദ്ധേകടും ശിക്ഷയുമാലെണന്നും (നാം 
വിശ്വസിക്കുന്നു).

103. ആകാശഭൂമികളിൽ അള്ളാഹുവിലെ$ ദീൻ ഒന്ന് തലെന്നയാണ്. 
അത് ഇസ് �ാം മതമാണ് . 
അള്ളാഹു ,റയുന്നു: "നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിങ്കൽ (സ്വീകാര്യമായ) 
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മതം ഇസ് �ാമാകുന്നു." (ആലു ഇംറാൻ : 19), 
അള്ളാഹു ,റയുന്നു: "ഇസ് �ാമിലെന നാം നിങ്ങൾക്ക് ദീൻ ആയി 
തൃപ്തിലെQട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു." (മാഇദ : 3).

104. അത്, 
"ഗുലുവ്വ്" (കൽ,ിച്ച ,രിധി വിടൽ), 
"തഖ്സ്വീർ" (ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് വരുത്തൽ), 
"തശ്ബീഹു" (സാദൃശ്യലെQടുത്തൽ), 
"തഅത്വീൽ" (വിദ്ധേശഷണങ്ങൾ ദുർബ�ലെQടുത്തൽ), 
"ജബരിയ്യത്" (മനുഷ്യന് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന വാദം), 
"ഖദരിയ്യത്" (മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ദ്ധേനരലെത്ത 

 കണക്കാക്കിയതല്ല), 
"അംനു" (അള്ളാഹുവിലെ$ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള നിർഭയത്വം), 
"ഇയാസ്" (അള്ളാഹുവിലെ$ റഹ് മത്തിലെനക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ), 
തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മദ്ധേ)്യയാണ്.

105. ഇതാണ് പ്രത്യക്ഷമായും ,ദ്ധേരാക്ഷമായും നമ്മുലെട ദീനും അഖീദയും. 
ഇQറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചവയിൽ നിന്നും 
നൈവരു)്യം പു�ർത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് നാം അള്ളാഹുവിദ്ധേ�ക്ക് 
വിലെ[ാഴിവായിട്ടുണ്ട്.
ഈമാനിൽ ഉറQിച്ചു നിർത്താനും, അതിൽ നമ്മുലെട ,ര്യവസാനം 
കുറിക്കാനും നാം അള്ളാഹുവിദ്ധേനാട് ദ്ധേതടുന്നു. 
മുശബ്ബിഹ, മുഅതസി�, ഖദരിയ്യ, ജഹമിയ്യ, ജബരിയ്യ, തുടങ്ങിയ 
വിത്യസ്ഥങ്ങളായ ചിന്താധാരകളിൽ നിന്നും വിവിധ ഹവകളിൽ നിന്നും 
അവൻ നലെമ്മ കാത്തു രക്ഷിക്കലെ[. അഹ് ലുസ്സുന്നത്തിനു വിരു)മായ 
ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവദ്ധേരാടും, വഴിദ്ധേകടിദ്ധേനാട് സന്ധി ലെചയ്തവദ്ധേരാടും 
നാം വിലെ[ാഴിവായിട്ടുണ്ട്. അത്തരക്കാലെര നാം ,ിഴച്ചവരായി[ാണ് 
കാണുന്നത്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് തൗഫീഖും കാവലും.
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(ഒരു സുഹൃത്തിലെ$ ദ്ധേÏഹപൂർവ്വ നിർബന്ധമാണ് ഈ ഉ)്യമത്തിന് എലെന്ന 
ദ്ധേപ്രരിQിച്ചത്. അറബിഭാഷയുലെട സങ്കീർണതയും, മ�യാള ഭാഷയുലെട 
,രിമിതികളും വിഷയത്തിലെ$ കാഠിന്യവും ,ദാനു,ദ വിവർത്തനത്തിനു 
കടുത്ത ലെവല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചുലെവങ്കിലും, അള്ളാഹുവിലെ$ അനുഗ്രഹത്താൽ 
ആശയം ദ്ധേചാർന്നുദ്ധേ,ാകാലെത ഇരുഭാഷദ്ധേയാടും ,രമാവധി നീതി 
പു�ർത്തിലെക്കാണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ 
ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്).

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ$ വിശതീകരണത്തിനു സുനൈബർ ലെമൗ�വിയുലെട അഖീദ 
ത്വഹാവിയ്യയുലെട ദർസ് അവ�ംബിക്കാവുന്നതാണ് :

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

الحمد هلل رب العالمين

— ബശീർ പുത്തൂർ
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