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മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട �പവാചകത"ം 

നി$ാരകാര&മ'. അ'ാഹpവിെ) ഏകത"ം 
േപാെല മഹനീയമാണത്. അ'ാഹpവിന് 

പ.pകാ/ ആരpം ഇ'ാ�തpേപാെല 
മpഹ�ദ് നബിയpെട �പവാചകത"�ിലpം 
പ.pകാ/ ആരpമി'. അത് കാലപരിധിയി� 

മാ�തമ' അവസാനേ�ത്, 
ഔ�ത&�ിലpം നിത&തയിലpം 
ഏകത"�ിലpം തനിമയിലpം 

പൂ/6തയിലpം അവസാനേ�താണ്. ആ 
Øാനം �പാപി8pക എ�ത് മാ�തമ' 
അസാധ&ം, ആ Øാന�ിെ) മഹിമ 

എ´ാെണ�് ഉ<െ8ാ=p�ത് േപാലpം 
അസാധ&മാണ്. 
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"സത&മതം ഇസ് ലാമാെണ�pം സത& 

�പവാചക�, േനതാവpം, ഇമാമpം, നിര>രനpം 
വിശ"സ് തനpം ആയ മpസ്തഫ ആെണ�pം 

അ'ാഹp എനി8p െവളിെAടp�ി 
ത�ിരി8യാണ്. ന�pെട ര>ിതാവായ 

അ'ാഹp മാ�തം ആരാധനയ് 8് അ/ഹനpം 
ഏകനpം ആയിരി8p�തpേപാെല, ന�pെട 

�പവാചക� മാ�തം പി´pടരpവാ� അ/ഹനpം 
ഏകനpം ആകp�p. അേBഹ�ിനpേശഷം 

നബിയി'. അേBഹേ�ാെടാAം പ.pകാരpമി'. 
അേBഹം ഖാതമp�ബി¿ീ�  

(അ´&�പവാചക�) ആകp�p."  
(Minan-ur-Rahman, Ruhani Khaza'in, vol. 9, page 164 by 

Mirza Ghulam Ahmad (as) ). 
 

"ന�pെട യജമാനനായ റസൂലിനp േശഷം (സ) 
ആെര.ിലpം ഞാ� ഒരp നബിയpം റസൂലpം 
ആെണ�് അതിെ) യഥാ/I വിവ>യി� 

അവകാശെAടpകയാെണ.ി� അെതാരp 
ക=വpം ഖp/ആെന ഉേപ>ി8ലpം 
ശരീഅ�ിെന നിേഷധി8ലpം ആണ്, 
അ�െനയp=വ� കാഫിറpം വലിയ 

ക=നpമാകp�p."  
(Anjame Atham Page 27-RK11-27  

by Mirza Ghulam Ahmad (as)).
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ഒററ േനാ_�ി� 

 
�പവാചക പര`രയാണ് അവസാനിaിരി8p�ത്, 

�പവാചകാനp�ഗഹ�ള'. മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട 
�പവാചകത"�ി� എ'ാ അനp�ഗഹ�ളpം അട�ി 
യിരി8p�p. അത് നിത&മാണ്, അവസാനനാ< വെര 

അത് നിലനി�8p�p. ചില/ േചാദി8ാറpb്, �പവാച 
കത"ം ഒരp അനp�ഗഹമേ', അെത�െനയാണ് അവ 
സാനി8pകെയ�്. അതിനp= ഉ�രമാണിത്, മp`് 

ലഭിaിരp� എ'ാ അനp�ഗഹ�ളpം ഇനി മpഹ�ദിെന 
(സ) പി´pടരp�തp വഴി മാ�തേമ ലഭി8pകയp=ൂ. ൈദ 
വികെവളിപാടpക< ലഭിa് �പവാചക പദവിയിെല�p 

� മpജBിദpമാ/ േപാലpം ഇവരി� ഉ<െAടp�p. 
�പവാചക പര`ര അവസാനിaതp കാരണം 

�പവാചകനാെണ� ØാനേAര് ഇനി ആ/8pം 
ലഭി8pകയി'. എ�ാ� �പവാചകാനp�ഗഹമാകp� 

ൈദവിക െവളിപാടpകളpം ൈദവനിേയാഗ�ളpം 
തpട/�pെകാbിരി8pം. അവ/ ഇസ് ലാമി� 

വലിമാരായpം, മpഹBസpമാരായpം, മpജBിദp മാരായpം, 
മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട ദാസVാരായpം, മpഹ�ദ് 

നബി(സ)യpെട �പവാചകത"െ� �പതിഫലി 
Aി8p�തpെകാb് ഉപമാരൂപ�ി� �പതിZായാ 

�പവാചകVാരായpം അറിയെAടpം. എ�ാ� അവ/ 
ആരpംതെ� യഥാ/I�ിലp= �പവാചകVാരായി 

എ6െAടpകയി'. 
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മpഖവpര 
 
ഒരp സത&വിശ"ാസി എേAാഴpം ന' ക/��< െച¿p�ത് അ'ാഹpവി 
െ) തൃപ്തി കരØമാ8pവാനാണ്. അവന് ഈ േലാക�് ആേരാടpം 
തെ� വിേദ"ഷേമാ പകേയാ ഇ'. മ[p=വ/ അവെന8pറിa് എ´pവിചാ 
രി8pെമ�pം അവെനതിരായി എ´p �പവ/�ി8pെമ�pം എ�തിെന 
അവ� ഗൗനി8ാറി'. അവെ) യഥാ/I ല>&ം അ'ാഹpവിെ) തൃപ്തി 
കരØമാ8pക എ�താണ്. അവെന ബാധി8p�െതാെ8 അവ� >മ 
േയാടpകൂടി ൈകകാര&ം െചയ്തpെകാb് മpേ�ാ_് ഗമി8pകയpം അേതാ 
െടാAം വിgാനം കരØമാ8ാനp= അവെ) ത"ര തpട/�p െകാbി 
രി8pകയpം െച¿p�p. അ�െന നാം കെb�p� സത&�< എേAാ 
ഴpം ന�pെട വിശ"ാസെ� ശരിെവ8p�തായിരി8ണെമ�ി'. മാ�തമ', 
അത് ചിലേAാ< ൈകയ്േപറിയതpം േവദനാജനകവpമായിരി8pം.  എ�ാ 
� സത&ം കെb�ിയാ� ഒരp വിശ"ാസി8് മ[p=വെര ഭയെA_pെകാ 
b് അത് മറapെവ8ാ� സാധി8pകയി', അത് തpറ�p �പഖ&ാപിേ8 
bിവരpം. അെ'.ി� ഒരp സത&വിശ"ാസി അ'ാഹpവിെ) മp`ി� കp[8ാ 
രനായി�ീരp�താണ്. സത&ം മറapെവ8pകയാെണ.ി� അത് അ'ാ 
ഹpവിനpപകരം ജന�െള ഭയെAടലായിരി8pം. അെതാരp സത&വിശ"ാ 
സി8് േച/� കാര&മ'. ഞാനീ ലിഖിത�< ഒരp �പാ/Iന മpേഖന 
ആരംഭി8pകയാണ്, ഇത് വായി8p�വ/8് ഇതിലp= സത&ം മന$ി 
ലാ8ാനp= സൗഭാഗ&ം നല്കpകയpം അ'ാഹp എ'ാവേരയpം സത&പാ 
തയിേല8് നയി8pകയpം െച¿pമാറാകെ_. ആമീ�. 
 

ഈ േലാക�് രbpതരം ജന�ളാണp=ത്. ഭൗതികമായ സpഖേലാലp 
പതയ്8് പിറെക ഓടp�വരpം ആiീയതയ്8് പിറെക ഓടp�വരpം. 
മി8 മതാനpയായികളpം അവരവരpെട പpേരാഹിതVാ/ പറയp�ത് ക6p 
മടa് വിശ"സി8p�വരാണ്. മി8വരpം അവ/ പറയp�ത് ശരിയാേണാ, 
െത[ാേണാ എ�് മൂല�ഗX�ളpമായി ത_ിap േനാ8ാറി'. മതപpേരാഹി 
തVാെര സത&വാVാരായി മന$ിലാ8pകയpം അവ/ പറയp�ത് വിശ"സി 
a് ജീവി8pകയpം െച¿p�p.  
 

അ�െന �കിസ്തpമത വിശ"ാസിക< അവരpെട പpേരാഹിതVാ/ പറയp 
�തനpസരിa് േയശp�കിസ്തp ൈദവപp�തനാെണ�് വിശ"സി8p�p. 
ഹിjp8< �ശീകൃഷ്ണെന ൈദവ�ിെ) അവതാരമായി വിശ"സി8p�p. 
മpസ് ലിംക< ഈസാ നബി(അ) ഇേAാഴpം ആകാശ�് ജീവി8p�താ 
യpം അവിെട നി�് ഇറ�ിവരpെമ�pം വിശ"സി8p�p. അതpേപാെല ഒരp 
വിഭാഗം അ\ദിക<, മി/സാ മ\ൂദ് അ\ദിെന പി´pടരp�വ/ (മ\ൂദി 
ക<) ഹ�സ�് മി/സാ ഗpലാം അ\ദിെന യഥാ/I�ിലp= �പവാചക 
നായി വിശ"സി8p�p. എ�ാ� അേBഹം അവകാശെA_ത് ൈദവിക െവ 
ളിപാടpക< മാ�തമായിരp�p. അേBഹം ൈദവനിേയാഗിതനായതpെകാb് 
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ലഭിa ൈദവിക െവളിപാടpകളpെട ആധിക&ം കാരണം അതിെന ഉപമാരൂ 
പ�ി� �പതിZായാ �പവാചകത"െമ�് വിളി8pകയpം എ�ാ� അത് 
യഥാ/I �പവാചകത"മെ'�് ആവ/�ിaാവ/�ിa് പറയpകയpം െച 
യ്തിരി8യാണ്. എ�ാ� മ\ൂദിക< അേBഹെ� യഥാ/I �പവാചക 
നായി ചി�തീകരിa് ജന�െള വഴി െത[ിapെകാbിരി8യാണ്.  
 

മpകളി� െകാടp� ഉദാഹരണ�ളി�നി�് പpേരാഹിതVാ/ പറയp�ത് 
അതിെ) മpഖവിലയ്8് എടp8രpെത�pം, മൂല �ഗXവpമായി താരതമ& 
പഠനം നട�ിയാ� മ�തേമ യാഥാ/I&ം തിരിaറിയാ� സാധി8pകയp 
=pെവ�pം വ&lമാണ്. പേ> അതിനp വളെരയധികം ത&ാഗ�ളpം 
കഠിനാ²"ാനവpം ആവശ&മാണ്. അ�െന സത&ം മന$ിലായി8ഴിmാ 
� അതp തpറ�p പറയാ� �പേത&കമായ ഒരp ൈധര&വpം ആവശ&മാണ്. 
ഇത് എ'ാവെരെ8ാbpം സാധി8p� കാര&മ'. Øാപിതമായി8ഴിm 
ഒരp മത�പØാന�ിെ) അടിØാന വിസ"ാസെ� െത[ായി ചൂbി8ാ 
ണി8pേ`ാ< സ"´ം സമൂഹവpം ബ^p8ളpം സ്േനഹിതVാരpം സ"ാ 
ഭാവികമായpം ശ�തp8ളായി�ീരpം. അതിനാ� ഇ�െനയp= ത&ാഗ� 
< ൈദവ�ിനpേവbി എ'ാം അ/Aി8p�വ/8p മാ�തേമ ഏെ[ടp8ാ� 
സാധി8pകയp=ൂ. 
 

എ�ാ� സത&െ� ഇnെAടാ�വരpം, വ&lിപൂജയpം വ&lിതാ 
ല്പര&വpം ഇnെAടp�വരpം സത&ം തpറ�p പറയp�വെര വഴിെത[ിയ 
വരായpം ശാപ�ി�ിരയായവരായpം ഒെ8യാണ് മന$ിലാ8ാറ്. ഇത് 
പbpപേb നട�pവരp� ഒരp �പ�കിയയാണ്. എ�ാ� സത&െ� 
സ്േനഹി8p�വ/ ഇവരpെട ജല്പന�െളെയാ�pം കാര&മായി എടp8ാ 
റി'. കാരണം അവ/8p ലഭിa െതളിവpകളിലpം അതpമpേഖെന കെb 
�ിയ സത&�ിലpം അവ/ ആനjം കെb�p�വരാണ്.  
 

മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട �പവാചകത"ം നി$ാരകാര&മ'. അ'ാഹpവിെ) 
ഏകത"ം േപാെല മഹനീയമാണത്. അ'ാഹpവിന് പ.pകാ/ ആരpം ഇ'ാ 
�തpേപാെല മpഹ�ദ് നബിയpെട �പവാചകത"�ിലpം പ.pകാ/ ആരp 
മി'. അത് കാലപരിധിയി� മ�തമ' അവസാനേ�ത്, ഔ�ത&�ിലpം 
നിത&തയിലpം ഏകത"�ിലpം തനിമയിലpം പൂ/6തയിലpം അവസാന 
േ�താണ്. ആ Øാനം �പാപി8pക എ�ത് മ�തമ' അസാ²&ം, ആ 
Øാന�ിെ) മഹിമ എ´ാെണ�് ഉ<െ8ാ=p�ത് േപാലpം അസാ 
²&മാണ്. 
 

സത&മതം ഇസ് ലാമാെണ�pം സത& �പവാചക�, േനതാവpം, ഇമാമpം, 
നിര>രനpം വിശ"Øനpം ആയ മpസ്തഫ ആെണ�pം അ'ാഹp എനി 
8p െവളിെAടp�ി ത�ിരി8യാണ്. ന�pെട ര>ിതാവായ അ'ാഹp 
മാ�തം ആരാധനയ് 8് അ/ഹനpം ഏകനpം ആയിരി8p�തpേപാെല, 
ന�pെട �പവാചക� മാ�തം പി´pടരpവാ� അ/ഹനpം ഏകനpം ആകp 
�p. അേBഹ�ിനpേശഷം നബിയി'. അേBഹേ�ാെടാAം പ.pകാരp 
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മി'. അേBഹം ഖാതമp�ബി¿ീ� (അ´&�പവാചക�) ആകp�p." (Minan-
ur-Rahman, Ruhani Khaza'in, vol. 9, page 164). 
 

ന�pെട യജമാനനായ റസൂലിനp േശഷം (സ) ആെര.ിലpം ഞാ� ഒരp 
നബിയpം റസൂലpം ആെണ�് അതിെ) യഥാ/I വിവ>യി� അവകാ 
ശെAടpകയാെണ.ി� അെതാരp ക=വpം ഖp/ആെന ഉേപ>ി8ലpം 
ശരീഅ�ിെന നിേഷധി8ലpം ആണ്, അ�െനയp=വ� കാഫിറpം വലി 
യ ക=നpമാകp�p. (Anjame Atham Page 27-RK11-27). 
 

�പവാചക പര`രയാണ് അവസാനിaിരി8p�ത്, �പവാചകാനp�ഗഹ� 
ള'. മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട �പവാചകത"�ി� എ'ാ അനp�ഗഹ�ളpം 
അട�ിയിരി8p�p. അത് നിത&മാണ്, അവസാനനാ< വെര അത് നിലനി 
�8p�p. ചില/ േചാദി8ാറpb്, �പവാചകത"ം ഒരp അനp�ഗഹമേ', അ 
െത�െനയാണ് അവസാനി8pകെയ�്. അതിനp= ഉ�രമാണിത്, മp 
`് ലഭിaിരp� എ'ാ അനp�ഗഹ�ളpം ഇനി മpഹ�ദിെന(സ) പി´pടരp 
�തp വഴി മാ�തേമ ലഭി8pകയp=ൂ. ൈദവികെവളിപാടpക< ലഭിa് �പവാ 
ചക പദവിയിെല�p� മpജBിദpമാ/ േപാലpം ഇവരി� ഉ<െAടp�p. �പ 
വാചക പര`ര അവസാനിaതp കാരണം �പവാചകനാെണ� Øാന 
േAര് ഇനി ആ/8pം ലഭി8pകയി'. എ�ാ� �പവാചകാനp�ഗഹമാകp� 
ൈദവിക െവളിപാടpകളpം ൈദവനിേയാഗ�ളpം തpട/�pെകാbിരി8pം. 
അവ/ ഇസ് ലാമി� വലിമാരായpം, മpഹBസpമാരായpം, മpജBിദpമാരായpം, 
മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട ദാസVാരായpം, മpഹ�ദ് നബി(സ)യpെട �പവാ 
ചകത"െ� �പതിഫലിAി8p�തp െകാb് ഉപമാരൂപ�ി� �പതിZായാ 
�പവാചകVാരായpം അറിയെAടpം. എ�ാ� അവ/ ആരpംതെ� യഥാ 
/I�ിലp= �പവാചകVാരായി എ6െAടpകയി'.  
 

സത&വാദവpം അസത&വാദവpം േവ/തിരിa് അറിയാനp= മാ/ഗം, സത& 
വാദ�ിന് അവതരിAി8ാ� ധാരാളം െതളിവpകളpbായിരി8pം എ�താ 
ണ്, അസത&വാദിക<8് ആ െതളിവpകെള ഘpി8ാനp= മറpെതളി 
വpക< ഉbായിരി8p�ത'. അവസാനം അവ/ സത&െ� അമ/a 
െച¿pവാ� ശlി ഉപേയാഗി8pം. അ�െന ശlി ഉപേയാഗി8p�വ/ 
ത�< അസത&വാദികളാെണ�് സ"യം െതളിയി8pകയാണ് െച¿p� 
ത്. മ\ൂദികളpം ഈ കാര&�ി� ഒ_pം പിറകില'. അവരpം മ[p=വെര 
േAാെല സത&�ിെ�തിെര ശlി ഉപേയാഗി8p�p. ജമാഅ�ി�നി 
�pം പpറ�ാ8p�p. ഇ� വ&lിയpമായി സംവാദ�ിേല/ െAടരpെത 
�് മ[p=വ/8് താ8ീത് നല്കp�p. ലംഘി8p�വെര ജമാ അ�ി�നി 
�് പpറ�ാ8pെമ�് ഭീഷണിെAടp�pകയpം െച¿p�p. അ�െന 
വ&lികളpെട മൗലികാവകാശമായ അഭി�പായ സ"ാത�´&െ� ഹനിap 
കളയpകയpം െച¿p�p.  
 

െതരെmടp8െAടp� അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�് അവസാനനാ< വെര 
നിലനില്8pെമ� െപാ=യായ വാദം ഉ�യി8െAടാറpb്. അസത&�ി 
ലധിഷ്ഠിതമായ ഒരp �പØാനവpം തെ� ദീ/ഘനാ< നിലനില്8ാറി'. 
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െത[pക< ഏ[p പറm് സത&�ിേല8് തിരിap വരികയാെണ.ി� ഒരp 
പേ> ദീ/ഘനാ< നിലനിെ��p വരാം. 
 

ജീവിതം അവസാനി8p�തിനp മp`ായി സത&ം മന$ിലാ8ാ� അവ 
സരം ഒരp8ി�� അ'ാഹpവിന് ആദ&മായി നjി അ/Aി8p�p. അതിനp 
േശഷം ഈ �ഗXം മലയാള�ി� �പസി²ീകരിap കാണാ� ആ�ഗഹിa 
സpഹൃ�p8<8pം, ഈ �ഗXാം �ശ²ാപൂ/qം വായിa് അaടി െത[p 
ക< കാണിap ത� അrp� ശാകി/ സാഹിബിനpം കൃതgത േരഖെA 
ടp�p�p. എ'ാവ/8pം ഉ�തനായ അ'ാഹp മനം നിറെയ �പതിഫലം 
ന�കpമാറാകെ_. 
 

ഈ �ഗXം അ\ദി¿�ിേനാ അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�ിേനാ എതിരായി_p 
=ത'. പേ>, അവരpെട െത[ായ വിശ"ാസ�<8pം െചയ്തിക<8pം 
എതിെരയp=താണ്. അന/ഹമായ പരിപാവനത"ം േനടിെയടp8ാനായി, 
സ"´ം കpടpംബാംഗ�< ഭൂരിപ>മp= ഏതാനpം േപ/ േച/�് ജനാ 
ധിപത&വിരp²മായ നിലയി� െതരെmടp8p� ഖലീഫെയ ജമാ അ�ി 
െ) മpഴpവ� ഖലീഫയാെണ�pം മpസ് ലിംകളpെട മpഴpവ� ഖലീഫയാ 
െണ�pം ൈദവനിേയാഗിതനായ ഖലീഫയാെണ�pം ഉ= ക=ം പറm് 
സാധാരണ അ\ദികേളയpം മpസ് ലിം സേഹാദരVാേരയpം െത[ി²രിAി 
8pകയാണ് െച¿p�ത്. ഈ ദിവ&ത"ം കാരണമായി ഖലീഫയpെട എ'ാ 
െത[ായ നടപടികെളയpം സാധാരണ അ\ദിക< ൈദവ�ിെ)തായി 
കണ8ാ8p�p. ശrമpയ/�ിയാ� ജമാ അ�ി�നി�് പpറ�ാ8p 
െമ� ഭീഷണി നിലനില്8p�തിനാ� �പതികരി8ാെത എ'ാവരpം മൗനം 
പാലി8p�p. പൂa8ാര് മണിെക_pം എ� �പതിസ^ിയാണിവിെട നില 
നില്8p�ത്. ഇ�െനയp= ഇവരpെട വsനാiകമായ �പവ/�ന 
�െള ഓേരാ�ായി തpറ�p കാ_pകയpം അതിെനതിെര സമൂഹ�ി� 
ഉണ/q് സൃnി8pകയpം െച¿pകയാണ് ഈ കൃതിയpെട ല>&ം. സത& 
െ� അവസാനം അ'ാഹp വിജയിAി8pെമ� ഉറേAാടpകൂടി, വിജയി 
Aി8pമാറാകെ_ എ� �പാ/Iനേയാടpകൂടി ഈ കൃതി ജനസമ>ം 
സമ/Aിapെകാ=p�p. 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) എഴpതിയ �ഗX�ളpെട സമാഹാരെ� Roohani 
Khazain (റൂഹാനി ഖസായി� അഥവാ ആiീയ ഖജനാവpക<) എ� 
േപരി� അറിയെAടp�p.  RK12:131 എ�ത് റൂഹാനി ഖസായി�, 
വാല&ം 12, േപജ് 131-െന സൂചിAി8p�p. 
 

അrp/റഹ് മാ� പpതിയവളA് 
31/7/2014. 
www.therealholyquran.com 
email webmaster@therealquran.com 
          darussalam2@gmail.com 
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മpഹ�ദ്  
നബി (സ) 

അവസാനെ�  
�പവാചക� 
(അഹ് മദി¿ാ  

ലിഖിത�ളി�നി�്) 
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പ�് ല>ം രൂപ സ�ാനം 
 

ഈ �ഗX�ി� ഇരpപ�ിയാറാമെ� 
അ²&ായ�ി� വിവരa മpസ് ലിഹ് 

മൗ ഊദിെന സംബ^ിa െവളിപാടpകെള 
െത[ാെണ�് െതളിയി8p� ആദ&െ� 

വ&lി8് പ�് ല>ം രൂപ സ�ാനമായി 
ലഭി8p�താെണ�് സവിനയം 

അറിയിapെകാ=p�p. 
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1. �പവാചകത" പരിസമാപ്തി 
(മസീഹ് മൗഊദിെ) (അ) വ&ാഖ&ാനം) 

 
അ\ദി¿ാ ജമാഅ�ിെ) ഖാദിയാനി (മ\ൂദി) വിഭാഗം മസീഹ് മഊദി 
െന (അ) (മി/സാ ഗpലാം അ\ദിെന)  ഒരp യഥാ/I �പവാചകനായി 
അവതരിAി8pകയpം, അേBഹ�ിെ) േപരpേപാലpം േക_ി_ി'ാ� മ[p 
മpwിംകെള കാഫിറpകളായി �പഖ&ാപി8pകയpം െച¿p�p. എ�ാ� 
മസീഹ് മഊദ്(അ) �പവാചകപരിസമാപ്തിെയ8pറിa് എ´ാണ് പറയp 
�െത�് മന$ിലാ8p�ത് വളെര കൗതpകകരമായിരി8pം.  
 

� ���������	
����������������������� � �����
��� ��� �!�"#�$�%�&'�(�) �*��� � +,� -

.�/��	���01���2&2�34�"#�$	�����5� 
 

യഥാ/ഥ �പവാചകത"�ിെ) വാതി� ‘ഖാതമp�ബി¿ീേനാടpകൂടി(സ)’   
എെ�േ�8pമായി അടmിരി8യാെണ�pം  ഇനി ഒരp പpതിയ �പവാച 
കേനാ അെ'.ി� ഒരp പഴയ �പവചകേനാ യഥാ/ഥ വിവ>യി� വരി' 
െയ�pം എനി8് െവളിെAടp�ി��ിരി8യാണ്.  
(Siraj-e-Muneer Page 3- RK12-Page 5). 
 

ഇനി  ഒരp �പവാചകനpം അതിെ) യഥാ/ഥ വിവ>യി� വരി' എ�തി 
നp മpകളി� െകാടp� െതളിവpതെ� ധാരാളമാണ്.  േവെറ െതളിവpകളp 
െടെയാ�pം ആവശ&മി'. ഇത് മസീഹ് മഊദിെ)(അ) അഭി�പായ �പകടന 
മ'. അ'ാഹp അേBഹ�ിനp െവളിെAടp�ിെ8ാടp� കാര&മാണ്. 
എ�ാലpം ഈ �ഗX�ി� െതളിവpക<8p മീെത െതളിവpക< ഉ²രി8p 
�താണ്, മസീഹ് മഊദിെന യഥാ/ഥ �പവാചകനായി അവതരിAി8p� 
വരpെട വായ അടAി8pവാനായി. മസീഹ് മഊദ്(അ)  പറm �പകാരം 
അ�െനയp= ആ<8ാ/ ശപി8െA_വരാണ്, അവ/െ8തിരായി മ[p 
വാചക �പേയാഗ�ളpെടെയാ�pം ആവശ&മി'. 
 

 ى من أراد فوق ذالك،ٰو لعنة هللا عل  كثرة املكاملة واملخاطبةَّتى االّوما عىن هللا من نبو
 

എെ) നpബpq�് െകാb് അ'ാഹp ഉേBശി8p�ത് അവ� എേ�ാട് 
തpട/aയായി സംസാരി8p�p എ�തpമാ�തമാണ്.  അതിനApറം ആെര 
.ിലpം ഉേBശി8pകയാെണ.ി� അ'ാഹpവിെ) ശാപം അവരി� ഉbാ 
വെ_. (Haqiqat-ul Wahy Page 64. (Roohani Khazain V22 Page 689) 
 

യഥാ/I വിgാനമാണ് നെ� അ^വിശ"ാസ�ി�നി�pം, പാപ�ി 
�നി�pം ശി/8ി�നി�pം ര>െAടp�pക. അറിവിെ) അഭിവൃ²ി8ായി 
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ദpആ െച¿ാ� വിശp² ഖp/ആനി� കല്പി8െA_ിരി8p�p. അറിവ് ഒരp 
സത&വിശ"ാസിയpെട കളmpേപായ സ`�ാെണ�pം അെതവിെട 
കbാലpം കെbടp8ണെമ�pം ഹദീസിലpം വ�ിരി8p�p. വിശp² 
ഖp/ആനി� അവതരിa ആദ&െ� വാ8p തെ� ൈദവനാമ�ി� 
വായി8pകെയ�താണ്.  
 
റസൂ�(സ)യpെട കാലഘ_ം മpത� മpസ് ലിം സമൂഹ�ിെ) ഏകാഭി�പാ 
യമായിരp�p, റസൂ�(സ) അവസാനെ� �പവാചകനാെണ�്. എനി8p 
േശഷം ഒരp വിധ�ിലp= �പവാചകത"വpമി' എ� തഫ്സീറാണ് 
നബി(സ) ഖാ�മp�ബി¿ീ� എ� വാ8ിനp ന�കിയിരി8p�ത്. മസീ 
ഹ് മഊദ്(അ) െകാടp� തഫ്സീറpം ഇതpതെ�യാണ്. 
 

َما كان حممد َأبآ َأحد من رجالكم ولـكن رسول ٱ-َّ وخامت ٱلنَّبيني ِّ ِّ ََ َ َ َِ َِ ُ َّّ َّ َِ ٍَٰ ْ ُ َِّ َ َ َِ ٌ َُ َ. 
33:41. മpഹ�ദ്  നി�ളpെട പpരpഷ�മാരി� ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. 
പെ>, അേBഹം അ'ാഹpവിെ) ദൂതനpം �പവാചക�മാരി� അവസാ 
നെ� ആളpമാകp�p . 
 
മസീഹ് മഊദ് (അ) ഈ ആയ�ിനp െകാടp� വ&ാഖ&ാനം ഇ�െന 
യാണ്: 
 

 6�7&�8�09�������:;�<�	�����=��>?	�@��A���B�CDE�8�
F�G�/�H���I��J�=��K�L� �
M�N�O.P �.�B�H� DQ
�>?	�R#���I��J�=��K�2��	DS�*�����T	�;�U�
�V�

� W P
X� 6ۓ

YZ[���\���]^_`ab�c�de�fg�	� �h ]`h_i 
മpഹ�ദ്  (സ) നി�ളി�  ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. പെ>, അേBഹം 
അ'ാഹpവിെ) ദൂതനpം നബിമാെര അവസാനിAി8p� ആളpമാകp�p. 
ഈ ആയ�് വളെര വ&lമായി�െ� െതളിയി8pകയാണ് ന�pെട 
നബി(സ)8p േശഷം ഒരp റസൂലpം തെ� ഈ േലാക�് വരി'ാെയ�്.  
 (Izale Auham 614, Roohani Khazain Vol3:431) 

��C.�����j�Zk���N�/�l��m��n��o�/�l��p�deDE���$q��Vr�$���C.���<�	��s� P�o�<�
&t 

നpബpq�് അേBഹ�ി� അവസാനിaത് കാലൈദ/ഘ&ം െകാbp 
മാ�തമ', നpബpq�ിെ) എ'ാവിധ േ�ശഷ്ഠതകളpം അേBഹ�ി� 
പൂ/�ിയായതpെകാbpമാണ്.  (Lecture Sialkot, RK20- P 207) 

u�v�wx�DEo�	�����y��8�0z�Zk�����m��{�m���{���m�����|.�}��{���~�����
���N�Z���}��  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ആയതിനാ� ഈ നpബpq�ി� മെ['ാ നpബpq�pകളpം അവസാനി 
aിരി8p�p. േവbതpം അതായിരp�p. കാരണം ഏെതാരp വസ്തpവിന് 
ആരംഭമpേbാ അതിെനാരp അവസാനവpം ഉb്. (AlWasiyat RK 20:P311). 

 

��	DE�	DE��� �����01������@�&��� DE.����"��8� �2� DE� �>?	� DE� ��F����� �H��q��������0o�� � �
2��	DS�������0o��
�T���
����m�	���H�p��������	��&��B��W ����

C.�	��&'���D���� �
�

 ��R#�$��X��.�B�2�R#�*���&��R#�$�	���DE���  
 

എ�ാ� ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, ഈ െവളിപാടpകളി� 
വ� നബി, റസൂ� എ�ീ പദ�< അതിെ) യഥാ/I അ/I�ിലp= 
ത'. ഞാ� ഏ[വpം ഉ�തമായ നിലയി� സാ>&െAടp�ിെ8ാb് ഊ 
�ിAറയp� സത&െമെ´�ാ� ന�pെട നബി(സ) ഖാതമp� അ`ിയാ 
ആകp�p. അേBഹ�ിനpേശഷം (സ) ഒരp നബിയpം വരി', പഴയതpം 
വരി', പpതിയതpം വരി'.  (Anjame Atham Pae 27, footnote Roohani Khazain 
11-P.27). 
 
 

���������>��m������!�@����� ْما كان حممد َأبآ َأحد من رجالكم ُ َِّ َ َ َِّ ِّ ٍ ٌ َّ ََُ ََ ولـكن رسول ٱ-َّ وخامت َ َ َ َِ َ ُ َّ ِ َٰ
َٱلنَّبيني ِِّY L�� ��<���09� d��>?	������ @��0[&B�CDE���G�/�H�0�
F��	�W �

'�����:;i2��	DS�:�%	�����:;���	�	��� ���¡¢�B�z�£&W ���¤��G�¥�ZDE�8�

¦	��D��������� �
�

�§.�	��� �����p� �̈p�m��/�©����ª�{���0«¬�/�"*�2���:
C.���®��B�2�R#�*��� ����@���	
�8���¯���z�°
�	�d±�d²¢�#�	³���2�G�*��

P � ´

µ���¶���·DE�O�� �̧��¹�°
� 	�d±� d²¢�º�8�m��*��� �:o�(� P � � �
P � ´��	DS� 	���B�»���0¼W

>?	 �½.�¾���5�.�¿�2�R#�*����C.�:����	�����À�o�Á�¯��*����Â �
&DE
�;�<�Ã�8�09�Ä	Å��� 

 

വീbpം ഒരp �പവാചക� വരികെയ�ത് അ'ാഹp െവളിെAടp�ിയ, മpഹ 
�ദ്  (സ) നി�ളി�  ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. പെ>, അേBഹം അ'ാഹp 
വിെ) ദൂതനpം നബിമാെര അവസാണിAി8p� ആളpമാകp�p, എ� വച 
ന�ിന് എതിരാണ്. അ'ാഹp യാെതാരpവിധ പഴpതpകളpമി'ാെത നബി 
(സ) തിരpേമനിെയ അവസാനെ� �പവാചകനാെണ�് പറmതpം, 
നബി(സ) തിരpേമനി എനി8p േശഷം നബിേയയി' എ�് തഫ്സീ/ 
നല്കിയതpം നി�<8് അറിയിേ'? ന�pെട നബി(സ)8p േശഷം ഒരp 
�പവാചകെ) ആഗമനം നാം അനpവദി8pകയാെണ.ി� അടmp കഴി 
m �പവാചകത" െവളിപാടpക< വീbpം തpറ8pകയായിരി8pം െച¿p 
�ത്. എ�ാ� ഇ�െന സംഭവി8pകയി'െയ�ത് സത&ാേന"ഷികളായ 

1. �പവാചകത" പരിസമാപ്തി 
 



 
 

 16 

മpwിംക<8് അറിയാ� കാര&മ'.  ന�pെട നബി(സ)യpെട മരണ േശ 
ഷം �പവാചകത" െവളിപാടpക< അവസാനി8pകയpം അ'ാഹp �പവാ 
ചകത"ം അവസാനിAി8pകയpം െചയ്തതിനാ� ഒരp �പവാചക� 
വീbpം എ�ിെനയാണ് �പത&>െAടpക? (Hamamat al-Bushraa p. 20). 

 
ّو اوحى اىل ان الدين . ُّ هو االسالم و ان الرسول هو املصطفى السيد االمام رسول امى امنيّ

فكما ان ربنا احد يستحق العبادة وحده فكذالك رسولننا املطاع واحد ال نىب بعده وال شريك 
  .معه وانه خاتـم النبيني

 
സത&മതം ഇസ് ലാമാെണ�pം സത& �പവാചക�, േനതാവpം, ഇമാമpം, 
നിര>രനpം വിശ"സ്തനpം ആയ മpസ്തഫ ആെണ�pം അ'ാഹp എനി 
8p െവളിെAടp�ി ത�ിരി8യാണ്. ന�pെട ര>ിതാവായ അ'ാഹp 
മാ�തം ആരാധനയ് 8് അ/ഹനpം ഏകനpം ആയിരി8p�തpേപാെല, 
ന�pെട �പവാചക� മാ�തം പി´pടരpവാ� അ/ഹനpം ഏകനpം ആകp 
�p. അേBഹ�ിനpേശഷം നബിയി'. അേBഹേ�ാെടാAം പ.pകാരp 
മി'. അേBഹം ഖാതമp�ബി¿ീ� (അ´&�പവാചക�) ആകp�p." (Minan-
ur-Rahman, Ruhani Khaza'in, vol. 9, page 164). 
 
ഇവിെട െകാടp� ഉ²രണികളി� ചിലത് മസീഹ് മഊദിെ) ആദ&കാല 
�ഗX�ളി�നി�pം മ[p ചിലത് വിേയാഗ�ിന് െതാ_pമp`p= �ഗX 
�ളി� നി�pമാണ്. മരണം വെര അേBഹം റസൂ�(സ) അവസാന �പവാ 
ചകനാണ് എ� വിഷയ�ി� യാെതാരp മാ[വpം വരp�ിയി_ി' എ�് 
ഈ ഉ²രണിക< െതളിയി8p�p. േവെറാ�pകൂടി മന$ിലാ8ാനp=ത് 
മിനറp/റ\ാനിെല ഉ²രണി, അേBഹ�ിെ) സ"´ം അഭി�പായമ', അ'ാ 
ഹp അേBഹ�ിനp െവളിെAടp�ി െകാടp� കാര&മാണ് എ�താണ്. 
അ'ാഹp അറിയിapെകാടp� ഒരpകാര&ം പി�ീെട�െനയാണ് മാ[ിAറ 
യാ� സാധി8pക? 
 
റസൂ�(സ) താ� അവസാനെ� �പവാചകനാെണ�് യാെതാരpവിധ 
സംശയ�ിനpം ഇടയി'ാ� വിധം ആവ/�ിa് പറmത്  വളെരയ 
ധികം നിേവദന�ളി� വ�ിരി8p�p. അവയി� ചിലത് താെഴ െകാടp 
8p�p. 
 

َّ قال النَّىب صلى هللا عليه وسلم (1) ََّ َ ِ َْ َ ُُّ َ ِ َ ْكانت بـنو اسرائيل تسوسهم االنبياء كلما هلك نىب◌ " َ ُّ َُِ ََ َ َ َ َّ ُ َُ َ ْ ََِْ ُ َُ ُْ ُ َ َْ ِ ْ ِ

َخلفه نىب◌ وانه ال نىب بـعدى وسي ْ ََ َ َِ ْ َّ ُِّ َّ َِ ََ ْ ْْ ََ ُكون خلفاءَ ََ ُ ُ ُ" 
1. നബി(സ) അരp< െചയ്തp ഇ�സായീ� സമൂഹെ� �പാവാചക്Vാ 
രായിരp�p നയിaിരp�ത്. ഒരp �പവാചകെ) വിേയാഗ േശഷം േവെറാരp 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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�പവാചക� പി´pട/�p വ�p. എ�ാ� എനി8p േശഷം നബിേയയി'. 
ഖലീഫമാരായിരി8pം ഉbാവpക. (Bukhari: Kitab-ul-Anbiya)  
 

َّال النَّىب صلى هللا عليه وسلم َق (2) ََّ َ ِ َْ َ ُُّ َ ِ َان مثل االنبياء من قـبلى كمثل رجل بىن بـيتا فاحسنه " َ َ ْ ْ ََْ ً َ َ ُ ْ َ َِ ٍ َِ ََ ََ ْ ِ َ ِ ِ َِْ َ َّ ِ

ُوامجله اال موضع لبنة من  زاوية وجعل النَّاس يطوفـون به و يـعجبـون له ويـق َْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ََ َْ ِ ُِ ُ َُ َ ٍ ٍِ َ ِ َ َ ِ َّ ِ َ ِولون هال وضعت هذه َ ِ ْ َ ِ ُ َّ َ َ ْ ُْ
َاللبنة فانا اللبنة وانا خامت النَّبيني ِِّ ِ ًُِ َ َ َََ ُ َُ ََّ َََّ" 

 
2. നബി(സ) പറmp: മp`p= �പവാചകVാെര അേപ>ിa് എെ) Øാ 
നം ഈ ഉപമയി�നി�pം മന$ിലാ8ാവp�താണ്: ഒരാ< വലിെയാരp 
ഭവനം നി/�ി8pകയpം അതിെന ന'നിലയി� അല.രി8pകയpം െച 
യ്തp. പേ> ഒരp മൂലയി� ഒരp ഇnികയ്8p= Øലം ഒഴിapെവ8p 
കയpം െചയ്തp. ആളpക< ആ െക_ിട�ിനp ചp[pം നട8pകയpം അ 
തിെ) ഭംഗിെയ പpകഴ്�pകയpം െചയ്തpെകാb് പറmp, ഈ 
മൂലയി� എ´pെകാb് ഒരp ഇnിക െവaി'? ഞാനാണ് ആ ഇnിക, 
ഞാ� �പവാചകVാരി� അവസാനെ�യാളാണ്.(Bukhari: Kitab-ul-
Manaqib). 
 

َ ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال (3) ََ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ْ َّ َفضلت على االنبياء بست اعطيت جوامع اْلكلم " ِ ِ َِ َ ِ َ َ َُ ُْ ْ ُّ َِّ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ِ َ
َو نصرت با ا لرعب وا حلت ىل اْلغ َْ ِ ْ َّ ِ َُ َِ ُّ ِ ُ ْ ِ ِنائم وجعلت ىل االرض مسجدا وطهورا وارسلت اىل اخللق ُ ْ َْْ َ َ َِ ُ ِ ْ ُْ ََ ً َ ْ َْ َ ُُ ًُ ِ َِ ِ ْ ِ ُ َ

َكافة و ختم ىب النَّبيـون ًْ ُِّ َ ِ َ ِ ُ َ َّ َ"  
 

റസൂ�(സ) പറmp: മ[p �പവാചകVാെര അേപ>ിa് എനി8് ആറp 
കാര&�ളി� േമV ന�കെA_ിരി8p�p. 1. എനി8് വാyിത"ം നല്കി. 2. 
എെ�8pറിa് ഭയം ഉളവാ8ി. 3. യp² മpതലpക< എനി8് അനpവദനീ 
യമാ8ി. 4. ഭൂതലം മpഴpവനpം എനി8pേവbി ആരാധനാലയമാ8ി. 5. 
േലാകജനതയ്8് എെ� �പവാചകനാ8ി നിയമിap. 6. �പവാചകത"ം 
എേ�ാടpകൂടി അവസാനി8െA_p. (Muslim) 
 

ِقال رسول هللا (4) ُ َْ ُ َ َّ صلى هللا عليه وسلم َ ََّ َ ِ َْ َ ُ َان الرسالة والنُّبـوة قد انـقطعت فال رسول بـعدى وال " َ َ َ َْ َ ْ ُِ ِْ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َّْ ََ َ َ ِّ َّ ِ

َّنىب َِ" 
4. റസൂ�(സ) പറmp: റിസാല�pം നpബpq�pം എേ�ാടpകൂടി വിേZ 
ദി8െA_ിരി8p�p. എനി8p േശഷം ഒരp റസൂലpമി', ഒരp നബിയpമി', 
(Tirmidhi). 
 

َ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (5)  َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َْ ُانا حممد وانا امحد وانا اْلماحى الذى ميحى ىب اْلكفر " َ ْ ُ َ ِ ُْ َ َ َ َْ ِ َّ ِ َ َ ََ َ ٌ َُ َْ َّ َُ
َوانا احلاشر الذى حيشرالنَّاس على ُْ ُ َُ ُ ْ َِ َِّ ْ َعقىب وانا اْلعاقب الذى ليس بـ' َََ َْ َْ ِ ِ َِّ ُ َ َََ ْ ِ َِعده نىبَ َ ْ" 

1. �പവാചകത" പരിസമാപ്തി 
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5. റസൂ�(സ) പറmp: ഞാ� മpഹ�ദാണ്, ഞാ� അ\ദാണ്. ഞാ� 
നീ8ം െച¿p�വനാണ്. എ�ിലൂെട അവിശ"ാസം നീ8ം െച¿െAടp�p. 
ഞാ� ഒരpമിap കൂ_p�വനാണ്,  എെ) പിറകിലായിരി8pം പpനരpIാന 
നാ< ജന�< ഒരpമിap കൂ_െAടpക. ഞാ� അ´&നാണ്, എനി8pേശ 
ഷം േവെറ �പവാചകനി'.  (Muslim). 
 

َّ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (6) ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ُ ُ َْ ُان هللا مل يـبـعث نبيا اال حذر امته الدجال وانا اخر " َ ِ َ ََ َُ ََ َّ َّ vَّ ُ َ َ َ ََّ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َّ
ُاالنبياء وانـتم اخر االممِ  وهو اخلارج  َ َِ َْ َ ُ َُ َُ َ َُ ِ ْ ْ ِْ َفيكم ال حمالةِ َ ََ َ ْ ُ ْ ِ" 

6. റസൂ�(സ) പറmp: ദzാലിെന8pറിa് മp�റിയിA് നല്കാെത അ'ാ 
ഹp ഒരp �പവാചകെനയpം നിേയാഗിaി_ി'. ഞാ� അവസാനെ� �പവാ 
ചകനpം നി�< അവസാനെ� സമpദായവpമാകp�p. അതിനാ� അവ� 
തീ/aയായpം നി�ളി� �പത&>െAടp�താണ്. (Ibn Majah) 
 

ُ عن عبد الرمحن بن جبـري قال مسعت عبد هللا بن عمروبن اْلعاص يـقول خرج عليـنا رسول (7) َ َْ ْ َ َ ُ ُْ َ ََ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ ِْ َ ِْ ِ ِِ ٍَ ِ َ ُ ْ َِ َ َّ ِ
َهللا صلى هللا عليه وسلم يـوما كا ْلمودع فـقال انا حممد النَّىب االمى ث َُّ ِّ ُِ َُّ َِ ُ َّ ََُ َ َ َ ِ َِّ َ ُ ًَ ْ َ َّ ََّ ِ ْ ُ ْالثا وال نىب بـعدىَ َِ ْ َّ َِ َ َ ًَ 

അrp/ റ\ാ� ബി� ജpൈബ/ പറയp�p. അrp'ാ ബി� അമ്/ ബി� 
ആസ് പറmതായി ഞാ� േക_p. ഒരp ദിവസം റസൂ�(സ) വിട വാ�p� 
നിലയി� ഞ�ളി� �പത&>െAടpകയpം എ�ി_് മൂ�p തവണ പറയpക 
യpം െചയ്തp: ഞാ� നിര>രരpെട �പവാചകനാണ്, എനി8p േശഷം 
നബിേയയി'. (Musnad Ahmad). 
 
 

َّ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (8) ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َْ ُال نـبـوة بـعدى اال اْلمبشرات" َ َ ِّ َِ ْ َ ُُ َّ ِ ْ َ َّ ُ َقيل وما اْلمبشرات يا " َ َ َُ َ ِّ ُِ َ َ ْ
ِرسول هللا َ ْ ُ َقال الرؤيا احلسنة او قال ال, َ ََ َْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َُرؤيا الصاحلةُّ َِ َّ ْ ُّ 

 

8. നബി(സ) അരp< െചയ്തp. എനി8p േശഷം ‘മpബ{ിറാ�്’  അ'ാെത 
േവെറാരp വിധ�ിലp= നpബpq�pമി'. അ'ാഹpവിെ) ദൂതെര എ´ാ 
ണ് മpബ{ിറാ�് എ�് േചാദിaേAാ< പറmp, അത് ന' സ"പ്നമാ 
ണ് അെ'.ി� അത് ശരിയായ സ"പ്നമാണ്. (Abu Daud). 

 
َ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (9) َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َْ ِلو كان بـعدى نىب لكان عمر بن اخلطاب"َ ّ َْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َّ َِ ْ َ ِْ ْ َ" 

9. റസൂ�(സ) പറmp: എനി8p േശഷം  �പവാചക� ഉbാകpമായിരp 
െ�.ി� അത് ഉമ/ ബി� അ�ഖ�ാബ് ആേയെന. (Tirmidhi). 
 

َ قال(10) َّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلى انت مىن مبنزلة هارون من موسى اال انه ال نىب َ َِ ََّ َ َ َْ َّ ِ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ ْْ َ ُ َُ َ ََ ِ َِِ َْ ِ ِّْ َ ٍّ ِ ِ َّ ََّ َُْ ُ
ْبـعدى َِ ْ  

10. റസൂ�(സ) അലി(റ)േയാട് പറmp: എനി8p േശഷം നബിയി' 
എ�െതാഴിaാ�  നീ(താ.<) എനി8് മൂസാനബിയpെട ഹാറൂനിെന 
േപാെലയാണ്.  (Muslim).  
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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َ عن ثـوبان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (11) َّ ََّ َُ َِ َْ َ َُ َ ِ ُ َْ َ َْ َ َسيكون ىف امىت كذابـون ثالثون ‘ََِّوانه...َ َ ُُ ََ ْ ُ ْ ََّ َ ْ ِ َّ ُُ ْ ِ َ
ْكلهم يـزعم انه نىب وانا خامت النَّبيني ال نىب بـعدى َ َِ ْ َّ ُِ ِ ََّ َ ََ َ ََ ُِِّ ُ َْ َ َ ُ ْ ُّ ُ" 

11. ഥൗബാ� നിേവദനം െച¿p�p, റസൂ�(സ) പറmp: എനി8p േശഷം 
30 ക= �പവാചകVാ/ �പത&>െA_pെകാb് ഓേരാരp�രpം ഞാ� 
�പവാചകനാെണ�് അവകാശെAടp�താണ്. എ�ാ� ഞാ� ഖാ� 
മp�ബി¿ീനാണ്, എനി8pേശഷം നബിേയയി'. (Abu Daud). 
 

َّ قال النَّىب صل(12)  َ ُّ ِ َ َّى هللا عليه وسلم َ َ َ ِ َْ َ َلقد كان فيمن كان قـبـلكم من بىن اسرائيل رجال " ُ َ ْ ِْ َ ْ ْ ِْ َ ْ ِ
ْ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ََ ََ ِ ََ

َيكلمون من غري ان يكونـوا انبياء فان يكن من امىت احد لكان عمر َ ُُ َْ ْ ََ َّ ُ ُ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ُ ِ َ َّ" 
നബി(സ) അരp< െചയ്തp.  നി�<8p മp`p ഇ�സായീ� േഗാ�ത�ി� 
അ'ാഹpവിെ) െവളിപാടpക< ലഭിaിരp� വ&lിക< ഉbായിരp�p. 
അവ/ �പവാചകVാ/ ആയിരp�ി'. എെ) അനpയായികളി� അ�െന 
യp= ഒരാ< ഉെb.ി� അത് ഉമ/ ആകp�p. (Bukhari, Kitab al-
Manaqib). 
 

ُ قال رسول هللا صلى هللا(13) ََّ ِ ُ َْ ُ َ َّ عليه وسلم َ َ َ ِ َْ ْال نىب بـعدى وال امة بـعد امىت"َ ِ َّ َُّ ُ َ ََ ْ َْ ْ ََ َ ِ َّ َِ" 
13. റസൂ�(സ) പറmp: എനി8p േശഷം നബിേയയി', എെ) സമpദായ 
�ിനp േശഷം േവെറാരp സമpദായവpമി'. (Baihaqi). 
 

َّ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (14) ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َْ ُفاىن اخر" َ ِ ِِّ ِ االنبياء وان مسجدى اخر اْلمساجدَ ِِ َِ َ ْ َُ ِ ْ َ ََّ ِ ِ َِْ" 
14. റസൂ�(സ) പറmp: ഞാ� �പവാചകVാരി� അവസാനെ�യാ 
ളാണ്. എെ) പ=ി അവസാനെ� പ=ിയpമാണ്. (Muslim: Kitab ul 
Hajj). 
 

َعن عرباض بن سارية ان النَّىب  صلى هللا عليه و(15) ِ ْ َْ َ َّ َُ ََّ ِ َِّ َِ ََ َ َْ ِ ْ ٍَسلم قال انا خامت النَّبيني وان ادم ىف طيـنةِ َ ْْ َِ ْ َِ َ َّ ِ ِِّ َُ َ ََ َ َ َّ َ 
15. ഇ/ബാസ് ബി� സാരി¿ നിേവദനം െച¿p�p,  റസൂ�(സ) പറmp: 
ആദം ഉ|വി8p�തിനp മpേ` തെ� ഞാ� അവസാനെ� �പവാചക 
നായിരp�p. (Mustadrak of Hakim). 
 

മpകളി� െകാടp� ഉ²രണികളി�നി�pം ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്. റസൂ 
�(സ)8pേശഷം ആരpം തെ�  �പാവാചകനായി വരാ� േപാകp�ി'. 
വിശp² ഖp/ആനpം നബിവചന�ളpം വാഗ്ദ� മസീഹpം ഇതp തെ� 
യാണ് പഠിAി8p�ത്. 

********* 

 1. പ�വാചകത" പരിസമാപ്തി 
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2. ഖാതം എ� പദ�ിെ) അ/Iം 
 
ഖാതം എ� വാ8് മസീഹ് മഊദ് ഏെതാെ8 രീതിയിലാണ് ഉപേയാഗി 
aെത�് േനാ8ാം. 
 
 

1. ഖാതമp� ഔലാദ്: അ´& ജാത�. 

�ÆÇ����� �È�Æ��� ����H�É�°�DE�	��&H�@*�Ro��Ê�pË�Ì&�o��Ê�Z�z�N�H�	���
B��Ê�Í�R#�*���&vÎÎÎÎ  

 

ഞാ� ഇര_ ജാതനാണ്. ആദ&േ�ത് െപ}കp_ിയായിരp�p, പിെ� 
ഞാ�. ഞാ� എെ) പിതാവിെ) അവസാനെ� പp�തനാകp�p. എനി 
8p േശഷം േവെറ കp_ി ജനിaി_ി'. (Braheen Ahmadiyya part 5, Roohani 
Khazain, vol. 21 P. 113). 
 
 

2. ഖാതമp� അ`ിയാ: അവസാനെ� �പവാചക�.  
ÏÐ�Ñ�p�ÒÓ���!Ô ��) ��Õ�Ö����R×�Ø��0Ù×�Ú�H�0Ô Û� �ÜÝ�Þ�H�ß�'���p�

�������Þ�/�\�à���0á×�B��N�H�â����¶&¹�°;�B�>ã�#����"
ä���
�T��£�
	�:�0�	å�#�æ �$�# ��ç�8 ���8�09�è�ç���&�o�o��D����� �

�
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ  

 

 
ഈസാനബി(അ)െയ8pറിa് ഇ�െന ഇ�ജീലി� എഴpതിയിരി8p�p, ആ 
<8ാ/ ത=ി8ളm ക'pതെ� മൂല8'ായി�ീ/�ിരി8p�p. അതാ 
യത് ഇ�സായീ� നബിമാരpെട അവസാനെ� �പവാചകനായി�ീ/�ി 
രി8p�p. (Braheen Ahmadiyya part 5,  Roohani Khazain vol.21 p.267) 
 

 
3. ഖാതമp�ഖpലഫാ: അവസാനെ� ഖലീഫാ. 
 

����{���Ã�è�ç��3F�é��ê���¶�0o� �ë�����H�Zì��/� �	�p�íg�	�H��uP � �

�v�ë� 
മസീഹ് ഇബ്നp മ/യം ഇ�സായീ� പര`രയിെല ഖാതമp� ഖpലഫാ 
ആയിരp�തpേപാെല ആ²&ാiിക രീതിയി� ഞാ� ഇസ് ലാമി� ഖാ� 
മp�ഖpലഫാ ആകp�p. (Kishtee-e-Nooh, Roohani Khazain vol.19 p.17). 
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4. ഖാതമp� ഔലിയാ: വലിമാരി� അ´&� 
 

�#�>�;�:�����0o واىن على مقام اخلتم من الوالية �Ã� ���O���H� 	��P كما كان سيدى  &�
� املصطفى على مقام اخلتم من النبوة ���§.�î��	DS���¶WI��J�=��K � � �#� �Ã

ï�����:�;�<&D �ð��������H�	����'��D����������@��	��� �
�

���*�   ّالوىل بعدى اال الذى هو مىن &
X�o�/�ñ����@��A�B�ò��R# وعلى عهدى  X�o����ó����& 

ഞാ� വിലായ�ിെ) അവസാനെ� (ഏ[വpം ഉ�തമായ) Øാന�ാ 
കp�p. ഞാ� വിലായ�് പര`രെയ അവസാനിAി8p� ആളpമാകp�p. 
റസൂ� തിരpേമനി(സ) �പാവചക പര`രെയ അവസാനിAിaതpേപാെല. 
അേBഹം ഖാതമp� അ`ിയാ ആകp�p, ഞാ� ഖാതമp� ഔലിയാ ആകp 
�p. എനി8pേശഷം എെ� പി´pട/�p െകാb'ാെത ഒരp വലിയpം 
ഉbാവpകയി'. (Khutba Ilhamiyya, p. 35). 
 

മpകളി� െകാടp� ഉദാഹരണ�ളി�നി�pം വ&lമാകp� കാര&ം ഖാ 
�ം എ� പദ�ിെ) �പാഥമികാ/Iം അവസാനേ�ത് എ�തp ത 
െ�യാണ്. ഏ[വpം ഉ�ത Øാന�p=ത് എ� അ/ഥവpം ഉb്. 
ഖാ�ം എ� പദം ഏത/I�ിലാണ് അ'ാഹp ഉപേയാഗിaിരി8p� 
െത�് വ&ാഖ&ാനി8ാ� അ/ഹതയp=തp അത് അവതരിap കി_ിയ �പ 
വാചകനാണ്, അ'ാെത മ[p=വ/8'. റസൂ�(സ) യാെതാരp പഴpതp 
മി'ാ� രീതിയി� ഖാതമിന് അ/Iം െകാടp�ത് അവസാനേ�ത് 
എ�ാണ്. മസീഹ് മഊദ്(അ) അത് സത&െAടp�pകയpം െചയ്തിരി 
8p�p. പി�ീട് ആെര.ിലpം വ�് അത് േവെറാരp രീതിയി� വ&ാഖ&ാനി 
8pകയാെണ.ി� അയാ< റസൂ�(സ)െയ കവapെവ8p� വ&lിയpം 
സ"ാ/I താല്പര&8ാരനpമാകp�p. മസീഹ് മഊദ്(അ) ഖാതമp� ഔലി 
യാ എ�് അവകാശെAടpകയpം അേBഹെ� പി´pട/�pെകാb് വീ 
bpം വലിമാ/ വരാ� േപാകp�pെവ�pമാണ് പറmത്. ഭാവി അറിയp 
�ത് അ'ാഹp മാ�തമാണ്. അ'ാഹp അറിയിapെകാടp� രീതിയി� ഓ 
േരാരp�രpം അതിെന വ&ാഖ&ാനി8p�p. മസീഹ് മഊദ്(അ) ഖാതമp� 
ഔലിയാ എ�p പറmതി�നി�pം അേBഹം വലിയാണ്, നബിയ' 
എ�് വ&lമാകp�താണ്. ഖാതമിെ) ഈ രbp വ&ാഖ&ാനവpം ശരി8p 
മന$ിലാേ8bതാണ്. റസൂലp'ാഹ് കാല�ിലpം ഔ�ത&�ിലpം 
അവസാനേ�താണ്, മസീഹ് മഊദ് (അ) ഔ�ത&�ി� മാ�തം 
വലിമാരി� അവസാനേ�താണ്, കാല�ില'. 
 
 

********* 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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3. എ´ാണ് ൈദവിക ഖിലാഫ�്? 
 
 

ൈദവിക ഖിലാഫ�് തിരെmടp8െAടp� ഒ�'. അത് അ'ാഹp േന 
രി_് നിേയാഗി8p�താകp�p. മpജBിദpമാരpം അതpേപാെല അ'ാഹpവിെ) 
വലിമാരpം ഈ ഗണ�ി�െAടp�p. ഒരp �പവാചകെ)േയാ അെ'.ി� 
അ'ാഹpവിെ) ഖലീഫയpെടെയാ വിേയാഗേശഷം ജന�ളാ� തിരെm 
ടp8െAടp� ഖിലാഫ�ിനp ഒരp കാലേശഷം മൂല&േശാഷണം  സംഭവി 
8pകയpം പി�ീടത് ഏകാധിപത&�ിേല8pം വിശ"ാസൈവകല&�ളിേല 
8pം വ&തിചലി8pകയpം െച¿p�p.  
 
 

മp�വിവരിa പതിനേsാളം ഹദീസpകളി�നി�pം ഒരp കാര&ം വ&l 
മാണ്, �പവാചകത"ം അവസാനിaിരി8p�p. മpഹ�ദ് നബി8pേശഷം 
ഒരpവിധ�ിലp= �പവാചകത"വpം അവേശഷി8p�ി'. എ�ാ� �പവാ 
ചകത"�ിെ) ഏേതാ ഒരp ഭാഗം അവേശഷി8p�pb്. അെത´ാണ്? 
അത് താെഴ വിവരി8p� ഹദീസpകളി�നി�pം വ&lമാകp�താണ്.  
 
 

َّقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َْ ُال نـبـوة بـعدى اال اْلمبشرات" َ َ ِّ َِ ْ َ ُُ َّ ِ ْ َ َّ ُ َقيل وما اْلمبشرات يا رسول " َ ْ َ َ َُ َ ُ َُ َ ِّ َِ ْ
ُقال الرؤيا احلسنة او قال الرؤيا الصاحلة, ِهللا  َُ َ َ َِ َّ َ َْ ُّ ْ َُّ ََْ َ َ ْ 

നബി(സ) അരp< െചയ്തp. എനി8p േശഷം ‘മpബ{ിറാ�്’  അ'ാെത 
േവെറാരp വിധ�ിലp= നpബpq�pമി'. അ'ാഹpവിെ) ദൂതെര എ´ാ 
ണ് മpബ{ിറാ�് എ�് േചാദിaേAാ< പറmp, അത് ന' 
സ"പ്നമാണ് അെ'.ി� അത് ശരിയായ സ"പ്നമാണ്. (Abu Daud, Vol. 2, 
page 316). 
 
 

َقال النَّىب صلى هللا ع ُُّ ََّ ِ َ َّليه وسلم َ َ َ ِ ْلقد كان فيمن كان قـبـلكم من  بىن اسرائيل رجال يكلمون من " َْ ْ ُ َ َ ْ ِْ َِ َ َُ ََّ َ ُِ َ ْ ْ ِْ َ ْ ِ
ْ ِ ْ َ َ َ َِ ََ

َغري ان يكونـوا انبياء فان يكن من امىت احد لكان عمر َ ُ َْ َْ َّ ُ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َْ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ُ ِ َ" 
നബി(സ) അരp< െചയ്തp.  നി�<8p മp`p ഇ�സായീ� േഗാ�ത�ി� 
അ'ാഹpവിെ) െവളിപാടpക< ലഭിaിരp� വ&lിക< ഉbായിരp�p. 
അവ/ �പവാചകVാ/ ആയിരp�ി'. എെ) അനpയായികളി� അ�െന 
യp= ഒരാ< ഉെb.ി� അത് ഉമ/ ആകp�p. (Bukhari, Kitab al-Manaqib). 
 
 

അേAാ< �പവാചകത"�ി�നി�് മpബ{ിറാ�pം (ന' സ"പ്ന�ളpം) 
മpഹBസിയ�pം (�പവാചകത"മി'ാെതയp= െവളിപാടpകളpം) മാ�തം 
അവേശഷിaിരി8p�p.   
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മസീഹ് മഊദ് (അ) തെ) വാദെ�8pറിa് ഇതp തെ�യാണ് പറmിരി 
8p�ത്.  
 

¡¢�%ô�$Dõö �ÒÓ����#���H�í�"��/��÷��H�Ug��ø ù�ú Ô P � � P�B�����
�F�/�2���m����
�§.��û �������
�F�üý�Vr�n��

�þ�� ��DEqd±���p�0�ý���'�{�
�F�� �:�
� +,� 

� عنه قال قال النىب     عن اىب هريرة رضى هللا تعاىل � � �قد كان فيمن قبلكم من بىن اسراءيل 
����b<� صحيح خبارىك ىف امىت منها احد فعمررجال يكلمون من غري عن يكونو انبياء فان ي

����@	DE�	�
��� �%DE�
P

��	& 
തpട8ം മpത�േ8 എ´ാണ് എെ) ഉേBശ&െമ�് അ'ാഹp ന�ായി 
അറിയp�p. നബിെയ� പദം ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് യഥാ/I�ിലp= 
�പവാചകത"ം കാണി8pവാന'. മpഹBസ് ആെണ�p കാണി8pവാനാ 
ണ്. അ'ാഹp സംസാരി8p�വെര എടp�p കാണി8pവാനായി നബി 
തിരpേമനി (സ) ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് ഈ പദമാണ്.  നബിതിരpേമനി 
(സ) പറmതായി ഇ�െന നിേവദനം െച¿െA_ിരി8p�p. നി�<8p 
മp`p ഇ�സായീ� േഗാ�ത�ി� അ'ാഹpവിെ) െവളിപാടpക< ലഭിaി 
രp� വ&lിക< ഉbായിരp�p. അവ/ �പവാചകVാ/ ആയിരp�ി'. 
എെ) അനpയായികളി� അ�െനയp= ഒരാ< ഉെb.ി� അത് ഉമ/ 
ആകp�p.  (Bukhari, vol. I, p. 521 part 14, ch. Managib'Umar)." (Majmua 
Ishtiharat Vol1, Page 97). 
 

ة بعد ّعى النبوّن يدٍ أحد َأّفليس حق. انقطعت سلسلة املرسلني وعليه ،وإن رسولنا خامت النبيني
باع ال بغري ّ وهو بشرط االت،ِ وما بقى بعده األ كثرة املكاملة،ةّى على الطريقة املستقلٰرسولنا املصطف
  .ّةمتابعة خري الربي

തീ/aയായpം ന�pെട �പവാചക� അവസാനെ� �പവാചകനാകp�p. 
അേBഹേ�ാടp കൂടി �പവാചകത" പര`ര അവസാനിaിരി8p�p. ഇനി 
ആ/8pം തെ� സ"ത�´മായ നിലയി� �പവാചകത"ം അവകാശെAടാ 
നാവpകയി'. അേBഹ�ിനpേശഷം തpട/aയായp= ൈദവിക െവളിപാടp 
ക< അ'ാെത മെ[ാ�pം അവേശഷി8p�ി'. അതp തെ�യpം സൃnി 
േ�ശഷ്ഠെ) അനpയായി ആയിെ8ാb'ാെത. (Haqeeqatul Wahy, Roo-
hani Khazain Vol. 22, Page 689.) 

 
ആയതിനാ� ഈ നpബpq�ി� മെ['ാ നpബpq�pകളpം അവസാനി 
aിരി8p�p. േവbതpം അതായിരp�p. കാരണം ഏെതാരp വസ്തpവിന് 
ആരംഭമpേbാ അതിെനാരp അവസാനവpം ഉb്. (അ�വസി¿�്  േപജ്  
17). 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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നബിതിരpേമനി(സ)8p േശഷം ഇനി �പവാചകVാ/ വരികയിെ'.ി� 
പിെ�യാരാണ് വരിക? അത് താെഴ പറയp� വാക&�ി�നി�pം 
വ&lമാണ്.  
 

ِوعد ٱ-َّ ٱلذين آمنوا منكم وعملوا ٱلصاحلات ليستخلفنـَّهم ىف ٱألرض كما ٱستخلف ٱلذ ِ َِّ ََّ َ ُْ َْ َْ َ ْ َ ََ ْ ِْ ْ َُ ِ ْ ُْ َ ِ َ َ ََ ِ َّ ِ َ ُ َُ ْ ِ َ ِين من َ َ
َقـبلهم وليمكنن هلم دينـهم ٱلذى ٱرتضى هلم وليبدلنـَّهم من بـعد خوفهم َأمنا يـعبدونىن ال يشركون  ُِ ْ ُ ُ َ ْ َ َُ َُ َِ ُ ْ ْ ُ ًُ ْ ُ ُ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َّ ََ َ ََ َٰ َ َْ َّ ُ ِ َّ ّ ِ َ

َىب شيئا ومن كفر بـعد ذلك فأولـئك هم ٱْلفاسقون ُ َ َِ ُ َُ َْ ََِٰ َُْ ِ ٰ َ َ ََ َ ً ْ َ ِ. 
നി�ളി� നി�്  വിശ"സി8pകയpം സ�ക/��< �പവ/�ി8pകയpം 
െചയ്തവേരാട്  അ'ാഹp വാഗ്ദാനം െചയ്തിരി8p�p, അവരpെട മp�  
ഗാമികളി�  ഖലീഫമാെര നിേയാഗിaതpേപാെല തീ/aയായpം ഭൂമിയി� 
അവ� അവരിലpം  ഖലീഫമാെര നിേയാഗി8pകയpം, അവ/8്  അവ� 
തൃപ്തിെA_്  െകാടp� അവരpെട മത�ിെ) കാര&�ി� അവ/8്  
അവ� സ"ാധീനം ന�കpകയpം, അവരpെട ഭയAാടിനpേശഷം അവ/8്  
നി/ഭയത"ം ന�കpകയpം െച¿p�താെണ�്.    എെ�യായിരി8pം 
അവ/ ആരാധി8p�ത്  . എേ�ാട്  യാെതാ�pം അവ/ പ.pേച/8pക 
യി'. അതിനpേശഷം ആെര.ിലpം നjിേകട്  കാണി8p� പ>ം അവ/ 
തെ�യാകp�p ധി8ാരിക<.  (വിശp² ഖp/ ആ�   24:56) 
 

ഹദീസിലpം ഇതpതെ�യാണ് വ&lമാ8ിയിരി8p�ത്. 
 

َّقال النَّىب صلى هللا عليه وسلم  ََّ َ ِ َْ َ ُُّ َ ِ َ َْكانت بـنو اسرائيل تسوسهم االن" َ ُ َُ ُْ ْ َُ َ َْ ِ ْ ِ ُ َ َبياء كلماَ َّ ُ ُ ٌّ هلك نىب خلفه نىبَِ ٌِّ َِ َُ ََ ََ َ َ 
ُوانه ال نىب بـعدى وسيكون خلفاء ََ ُ ُ ُ َ ْ ََ َ َِ ْ َّ ِ ََّ َ ْ" 

നബി(സ) അരp< െചയ്തp ഇ�സായീ� സമൂഹെ� �പവാചകVാരായി 
രp�p നയിaിരp�ത്. ഒരp �പവാചകെ) വിേയാഗ േശഷം േവെറാരp �പവാ 
ചക� പി´pട/�p വ�p. എ�ാ� എനി8p േശഷം നബിേയയി'. 
ഖലീഫമാരായിരി8pം ഉbാവpക. (Bukhari: Kitab-ul-Anbiya)  
 

അ�െനയാകpേ`ാ< നബി(സ)യpെട അനpയായികളി� ഖലീഫമാരായി 
രി8pം ഉbാവpക. മസീഹ് മഊദ്(അ) എ´ാണ് അവകാശെAടp�ത്? 
ഖലീഫയാെണേ�ാ �പവാചകനാെണേ�ാ? 

�
�;����/�	��#�V���O.�H�	¼��	?P �Ç�&�DE�� �
��� �����m��	���0o�DE.�������@���Ø��N�H�P �
0o& 

സൂറ�p�ൂറിെല ആയ�p� ഇസ്തിഖ് ലാഫ് വായി8pക. ഞാനpം 
വ�ിരി8p�ത് ഈ ആയ�ി� പറm വാഗ്ദാനമനpസരിaാണ്. അതp 
െകാbാണ് ഞാ� വാഗ്ദ� (മസീഹ്) എ�് വിളി8െAടp�ത്. 
(േദഹവിേയാഗ�ിനp ആറpദിവസം മp`p= �പഭാഷണം.)  
(Malfoozat, Volume v/v Page 666, Speech at Lahore on 17th May 1908, six 
days before his demise). 
 

3. എ´ാണ് ൈദവിക ഖിലാഫ�്? 
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ഖിലാഫ�് രb് രീതിയിലാണ്. അതിെലാ�് അ'ാഹp േനരി_് നിേയാഗി 
8p�താണ്. ആദം (അ) മpതലp= �പവാചകVാ/, മpwിം സമൂഹ�ിെല 
മpജBിദpമാ/ മpതലായവ/. അവരാണ് യഥാ/I�ിലp= അ'ാഹpവിെ) 
ഖലീഫമാ/. ഒരp ൈദവനിേയാഗിതെ) മരണ േശഷം ജന�< തിരെmടp 
8p� ഖലീഫമാരാണ് രbാമേ�ത്. ഇവ/ ൈദവ നിേയാഗിതര'. ൈദവ 
നിേയാഗിതെ) �പതിനിധിയായി വരp�വരാണ്. എ�ാ� അ'ാഹp സ" 
യം വീbpം തെ)  ഖലീഫെയ നിേയാഗി8p�േതാടpകൂടി ഇവരpെട �പസ 
lി നnെAടp�p. ആയ�p� ഇസ്തിഖ് ലാഫി� പറmത് അ'ാഹp 
േനരി_് നിേയാഗി8p� ഖലീഫമാെര8pറിaാണ്. ജന�< തിരെmടp 
8p� ഖലീഫമാെര8pറിa'. ൈദവനിേയാഗിത ഖലീഫമാ/8് അ'ാഹp 
വി� നി�് േനരി_് നി/േBശ�< ലഭി8p�p.  ജന�< തിരmടp8p� 
ഖലീഫമാ/ ഒരp കാലഘ_�ിനpേശഷം ഏകാധിപതികളായി�ീരp�p.  
ഉദാഹരണമായി ഖിലാഫ�p/റാഷിദ അsാം ഖിലാഫേ�ാടpകൂടി 
ഏകാധിപത&�ിേല8് നീ�ി. അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�് രbാം ഖിലാഫ 
േ�ാടpകൂടി ഏകാധിപത&�ിേല8് നീ�ി.  
 

ഇ�െന സംഭവി8p� കറക< നീ8pവാനായി അ'ാഹp സ"യം വീbpം 
തെ)  ഖലീഫെയ നിേയാഗി8p�താണ്.   

&�;�Z8�;���*����� �o�$����;�DE�m�����	/���!� #�}�!�	��� 	 "
� P � � 

അ'ാഹp ൈദവിക െവളിപാടpക< നല്കി ഒരാെള നിേയാഗി8p�തpവെര 
നി�െള'ാവരpം എനി8p േശഷം ഒെ�ാരpമിa് �പവ/�ി8pക.  (Al-
Wasiyyat Urdu Page 11, Islam International Publications Limited, 2004, 
available online) 
 

ഈ നി/േBശ�ി�നി�pം അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�് ൈദവിക ഖിലാഫ 
�െ'� കാര&ം വ&lമാണ്. അ'ാഹp തെ) ഖലീഫമാെര നിേയാഗി 
8p�ത് ഓേരാ നൂ[ാb് ഇടവി_ാണ്. ഈ രbp കാലഘ_�ിനിടയി 
ലp= വിടവ് നിക�pവാനായാണ് ജന�ളാ� തിരെmടp8െAടp� 
ഖലീഫമാ/ നിലവി� വരp�ത്. അ'ാഹp തെ)  ഖലീഫെയ നിേയാഗി 
8p�േതാടpകൂടി ഇവരpെട �പസlി നnെAടp�p. അ'ാഹp നിേയാ 
ഗിa ഖലീഫെയ സ"ീകരി8pകെയ�ത് ഇവരpെടകൂടി ബാധ&തയായി 
�ീരp�p. 
 

�#� de#�m���$%�����¦	�N�&F�é��ZDE�8�����/�'�O	Å�p� de#�m�����	�
DE�N�#�ê�m�� �� �� � �� P � �
&���	( �N�/�ZDE���&F�H�)�d²� � � � W � 

 
ഈ വിനീതെ) അനpചരVാരി�നി�്  (വരാനിരി8p�) ആ മസീഹിെന 
യpം  ഓ/�p െകാ=pക. അേBഹ�ിനp ഇബ്നpമ/യം എ�pം േപരp 
െവaിരി8p�p. എ´pെകാെb�ാ� ഈ വിനീതെന ബറാഹീെന അ\ 
ദി¿ായി� മ/യം എ�് േപരpവിളിaിരി8p�p. (RK Vol 03, P318). 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ഉ��ിയpം നബിയpം എ�ാ� എ´ാണ് ? 
 

എ�ാ� ഇതിെ) പരിപൂ/6 അനpഗാമി നബിെയ�് പറയെAടാവത'. 
അ�െന പറയp�ത് സ/q സ`ൂ/6മായ മpഹ�ദീനpബpq�ിെന 
നിjി8ലാകp�p. എ�ാ� ഉ��ീ, നബീ എ�ീ രbp പദ�< ഒ�ിap 
േചരp� അവØ അയാളി� സത&മായി പpലരp�താണ്. (അ�വസി 
¿�്) 
 

ഉ��ിയpം നബിയpം ആയവ/ ആെരാെ8യാണ് ? 
 

ഫനാഫി/റസൂലി� (റസൂലി� പരിപൂ/6മായpം ലയിap േചരp� അവ 
Øയി�)  പരിപൂ/6 പദവിവെര എ�ിേa/�ി_p=തpം ഇടയി� യാ 
െതാരp മറയpമി'ാതിരി8p�തpമായ ചില വ&lിക<8് സ`ൂ/6വpം 
പരിപൂ/6വpം പരിശp²വpം പവി�തവpമായ ദിവ&ഭാഷണ�ളpെടയpം  
സംേബാധനകളpെടയpം അനp�ഗഹം അ'ാഹp ന�കp�p. കൂടാെത 
ഉ��ി എ�തിെ) വിവ>യpം അനpധാവന�ിെ) അ/Iവpം 
സ`ൂ/6വpം സമ�ഗവpമായ നിലയി� അവരി� കാണെAടp�p. 
അ�െന അവരpെട വ&lിത"ം അവരpേടത് അ'ാതായി�ീരpകയpം 
മറിa് അവരpെട സ/qാ/Aിത ദ/Aണ�ി� നബി(സ)യpെട വ&lിത"ം 
�പതിബിംബി8pകയpം െച¿p�p. മറpഭാഗ�് സ`ൂ/6വpം സമ�ഗ 
വpമായ നിലയി� ദിവ&ഭാഷണവpം സംേബാധനയpം നബിമാെരേAാെലനബിമാെരേAാെലനബിമാെരേAാെലനബിമാെരേAാെല 
തെ� അവ/8p സി²ി8pകയpം െച¿p�p. (അ�വസി¿�്). 
 

ഇതpേപാെല ചില വ&lിക<ചില വ&lിക<ചില വ&lിക<ചില വ&lിക< ഉ��ിയായിരിെ8 തെ� നബിെയ� 
ØാനേAരpം കരØമാ8ി. (അ�വസി¿�്  േപജ്  19). 
 

ഇവിെട നബിമാെരേAാെല എ�് പറmത് �പേത&കം �ശേ²യമാണ്. 
 

ആരാണ്  ഈ ചില വ&lിക<? 
 

അവ/ മpwിം സമൂഹ�ി� വ� മpജBിദpമാരpം വലിമാരpമാകp�p. 
 

അവ/ എ�ത േപ/? 

§. �  K =� J I� p  *�P
 H / [	�d�� W 0¼D+�

�
 # � 8 l	
 ,& 

റസൂ�(സ)യpെട സമൂഹ�ി� ആയിര�ി�Aരം േപ/8് നpബpq 
�ിെ) Øാനം ലഭിap.  (Malfoozat-5Vol-V3, 252). 
 

അേAാ< മസീഹ് മഊദ് (അ)  മാ�തമ' ഉ��ിയpം നബിയpം ആയ 
വ&lിെയ�pം ഉ��ിയpം നബിയpം ആയവ/ മpwിം സമൂഹ�ി� 
അേനകം േപ/ ഉbായി_pെb�pം വ&lമാണ്.  ഇവെരാെ8യpം 
ൈദവിക ഖലീഫമാരായിരp�p. ഇവ/ നബിമാെരേAാെലയp=വരാണ്. 
ഒരാ< സിംഹെ�േAാെലെയ�p പറmാ� അയാ< സിംഹമായി�ീരp 
കയി'. സിംഹ�ിെ) ഗpണമായ ൈധര&ം, ശൗര&ം എ�ിവ അയാളി� 

3. എ´ാണ് ൈദവിക ഖിലാഫ�്? 
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കാണെAടp�p എ� /Iം. علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل     എെ) സമpദായ�ിെല 
ദിവ&ഭാഷിക< ഇ�സായീ� സമൂഹ�ിെല നബിമാെരേAാെലയാണ് എ� 
ഹദീസിെ) പpല/aയാണിത്.  ഒരp യഥാ/I സിംഹെ� ആരpം സിംഹ 
െ�േAാെല എ�p പറയpകയി'. അതിെന സിംഹം എേ� പറയൂ. സിം 
ഹെ�േAാെല എ�p പറmാ� അത് യതാ/I�ിലp= സിംഹമ' 
എ�ാണ് അ/Iം. മഹ്ദി, മസീഹ് എ� നിലയി� മസീഹ് മഊദിന് (അ) 
ഉ�തമായ Øാനമpb്.  ഇതpെകാbാണ് അേBഹ�ിെ) േപരിേനാെടാ 
Aം അൈലഹി$ലാം (അ) േച/8p�ത്. റസൂ�(സ) എെ) മഹ്ദി8് 
എെ) സലാം എ�ി8ണെമ�് അരpളിയതpെകാb്. അതp കൂടാെത 
മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) ഖാതമp� ഔലിയാ ആയതpെകാb് അേBഹം മ[p 
= എ'ാ ഔലിയാ8ളിലpം െവa് േ�ശഷ്ഠനാകp�p. 
 

ഞാ� വിലായ�ിെ) അവസാനെ� (ഏ[വpം ഉ�തമായ) Øാന�ാ 
കp�p. ഞാ� വിലായ�് പര`രെയ അവസാനിAി8p� ആളpമാകp�p. 
റസൂ� തിരpേമനി(സ) �പാവാചക പര`രെയ അവസാനിAിaതpേപാെല. 
അേBഹം ഖാതമp� അ`ിയാ ആകp�p, ഞാ� ഖാതമp� ഔലിയാ ആകp 
�p. എനി8pേശഷം എെ� പി´pട/�p െകാb'ാെത ഒരp വലിയpം 
ഉbാവpകയി'. (Khutba Ilhamiyya, p. 35). 
 

രbാം ഖലീഫ മസീഹ് മഊദി(അ)െന യഥാ/I നബിയായി മാ[ിയതpം 
എ�ി_് മ[p മpwിംകെള കാഫിറpകളായി �പഖ&ാപിaതpം അ\ദി¿�ി� 
വ� വിശ"ാസൈവകല&മാണ്. അതിെ) ദpഷ്ഫല�ളാണ് ഇ�് 
അ\ദിക< അനpഭവിap െകാbിരി8p�ത്. 
 

ഖിലാഫ�ിനpേശഷം ഏകാധിപത&ം വരpെമ� �പവചനം:  
 

അrp/റ\ാ� ബി� സഹ� (റ.അ.) നിേവദനം െച¿p�p, റസൂ� (സ) 
അരp< െചയ്തp: 
 

ّقط اال    ما كانت نبوةّقال رسول هللا صال� عليه و سلم  : عن عبد الرمحن بن سهل قال ّ
ُقط اال طبعها م كانت خالفة   الفة وطبعتها خال ّ  )كنزل عمال كتاب الفنت(لك ّ

അrp/റാ\ാ� ബി� സഹ� നിേവദനം െച¿p�p: റസൂ� (സ) അരp< 
െചയ്തp: ഖിലാഫ�് തpട/�p വരാ� നpബpq�ി'. ഏകാധിപത&ം 
തpട/�p വരാ� ഖിലാഫ�pമി'. (നpബpq�ിനp േശഷം ഖിലാഫ�് 
പി�തpട/�p വരp�താണ്, ഖിലാഫ�് പി�ീട് ഏകാധിപത&�ിേല8് 
നീ�p�താണ്). (ക�സp� അ�ാ�, കിതാബp� ഫത� ഹദീസ് ന`/ 
31447 ). 
 

********* 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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4. �പവാചകാഗമനം വിശp² ഖp/ആനി� 
 
�പവാചകVാരpെട ആഗമനം നിലaി_ി', അവ/ വ�pെകാേbയിരി8pം 
എ�p െതളിയി8ാനായി സാധാരണയായി താെഴ പറയp� വിശp² ഖp/ 
ആ� വാക&�< ഉ²രി8pകയാണ് പതിവ്. 
ِومن يطع ٱ-َّ وٱلرسول فأولـئك مع ٱلذين َأنـعم ٱ-َّ عليهم من ٱلنَّبيني وٱلصديقني وٱلشهدآء  َ َ َ َ ُّْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِّ ِ َّّ ِّ َ َِ ِ َ َِ ُ َ ْ ََ ْ َ َُ ُ ََ َٰ َُ َ َّ ِ

َّوٱلصا ًحلني وحسن ُأولـئك رفيقاَ ِ َِ ََ ِ َِٰ َ ُ َ َ. 
4:70. ആ/ അ'ാഹpവിേനയpം അവെ) ദൂതെനയpം അനpസരി8p�p 
േവാ അവ/ അ'ാഹp അനp�ഗഹിaവരായ �പവാചക�മാ/, സത&സ^ 
�മാ/, രlസാ>ിക<, സaരിത�മാ/ എ�ിവേരാെടാAമായിരി8pം. 
അവ/ എ�ത ന' കൂ_pകാ/! 
 

ഇവിെട പറmിരി8p�ത്, അവ/ �പവാചകVാ/ ആയി�ീരpെമ�', 
അവരpെട കൂെട ആയിരി8pെമ�ാണ്. അവ/ എ�ത ന' കൂ_pകാ/ എ� 
തി� നി�pം, കൂെട ആയിരി8pെമ�ത് വ&lമായpം െതളിയp�p. അേAാ 
< �പവാചകVാ/ ആയി�ീരpകയിെ'.ി� ബാ8ി മൂ�p പദവികളpം ലഭി 
8pകയി'േ'ാ എ� മറpേചാദ&വpം േചാദി8ാറpb്. പദവി ലഭി8p�തി 
െന ആരpം എതി/8p�ി'. എ'ാ പദവികളpം ലഭി8pം, �പവാചകVാെര 
േAാെല ആയി�ീരpകയpം െച¿pം. പേ> അവ/ �പവാചകത"വാദം 
പpറെAടpവി8p�വരായിരി8pകയി'. �പവാചകാഗമനം വിശp² ഖp/ 
ആ� കണിശമായpം നിേഷധിaതാണ് അതിനp കാരണം. എ�ാ� പദവി 
യിലp= ആ<8ാ/ ഉbാകp�തിെന വിശp² ഖp/ആ� നിേഷധിaി_ി'. 
�പവാചകVാ/ ഉbാവpകയിെ'.ി� ബാ8ി മൂ�p പദവിയിലp=വരpം 
ഉbാവpകയി' എ� മറpവാദവpം ഉbാകാറpb്. അതിനp= മറpപടി 
�പവാചകാഗമനം മാ�തേമ വിശp² ഖp/ആ� നിേഷധിaി_p=ൂ, ബാ8ി 
മൂ�p പദവികളpം ഉbാകp�തിെന നിേഷധിaി_ി' എ�താണ് 
 

റസൂലp'ായpെട സഹാബാ8< അേBഹെ� അനpസരി8ാ�വരായിരp 
േ�ാ? അ�െനയാെണ.ി� അവരെ' ആദ&ം �പവാചകVാ/ ആയി�ീ 
േരbിയിരp�ത്? علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل  എെ) സമpദായ�ിെല ദിവ& 
gാനിക< ബനീ ഇ�സായീലിെല  �പവാചകVാെരേAാെലയാണ് എ� 
നബിവചനം ഈ സമpദായ�ി� �പവാചകVാരpെട പദവി ലഭി8p�വ/ 
ഉbാകp�തിെന തീ/aയായpം സൂചിAി8p�p. ഇ�െന പദവി ലഭിaവ/ 
ധാരാളം േപ/ ഉbായി_pb്, അവെരാ�pം �പവാചകത" വാദം പpറെAടp 
വിaവ/ ആയിരp�ി'.  
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നബിതിരpേമനി(സ)യpെട സമpദായ�ി� ആയിര�ിലധികം േപ/8് 
�പവാചകത" പദവി ലഭിap.  (Malfoozat-5Vol-V3, 252). 
 

അ'ാഹp മസീഹ് മഊദിനpം(അ) ഇേത പദവിയാണ് നല്കിയിരി8p�ത്.  
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നീ എനി8് ബനീഇ�സായീലിെല  �പവാചകVാെരേAാെലയാണ് (അവരp 
മായി �പതിഫലനരീതിയി� താദാi&ം �പാപിaിരി8p�p). (Announcement 
of Muslih Mauood 20Feb 1886, Tadhkirah P 112). 
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വിശp² ഖp/ആനി� അ'ാഹp പറയp�p, അവ� അദൃശ&ം അറിയp� 
വനാണ്. എ�ാ� അവ� തെ) അദൃശ&gാനം ഒരാ<8pം െവളിെA 
ടp�ി െകാടp8pകയി'. അവ� തൃപ്തിെA_ ഒരp ദൂതന'ാെത. പൂ/6 
മായ രീതിയി� അദൃശ&ം െവളിെAടp�pകെയ�ത് അ'ാഹpവിെ) 
ദൂതVാരpെട �പവൃ�ിയാണ്. മ[p=വ/8് ഈ പദവി ലഭി8pകയി'. 
ഇവിെട റസൂ� (ദൂത�) എ�തpെകാbpേBശി8p�ത് അ'ാഹp നിേയാ 
ഗിaയ8p�വെര8pറിaാണ്. അവ/ നബിയായാലpം റസൂലായാലpം 
മpഹBസ് ആയാലpം മpജBിദ് ആയാലpം ഒ�pതെ�യാണ്. (Ayyam as-
Sulh, p. 171, footnote; RK, v. 14, p. 419). 
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ഹദീസ് ലാ നബി¿ ബഅ ◌്ദീ യി� പൂ/6മായ നിേഷധമാണp=ത് (യാ 
െതാരp പഴpതpമി'ാ� നിേഷധം) എ�തമാ�തം ധി8ാരവpം അയplിപര 
വpമായ �പവൃ�ിയാണ് തെ) മലിനമായ ചി´ാഗതിക<8് അടിമ 
െA_pെകാb് വിശp² ഖp/ആെ) വ&lമായ ഉ�രവpകെള മറികട�p 
െകാb് ഖാതമp�ബി¿ീനpേശഷം ഒരp �പവാചകെ) വരവ് �പതീ>ി 
apെകാbിരി8pകെയ�തpം വഹ് യ്  നpബpq�് നിലaതിനp േശഷം 
അത് പpനരാരംഭി8pെമ�് വിശ"സി8pകെയ�തpം? (Ayyamu Sulh Page 
146)                                     

********* 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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5. സൂറാ ഫാതിഹായിെല �പാ/Iന. 

 
�പവാചകVാ/ ഇനിയpം വരpെമ�് െതളിയി8pവാ� എടp�p കാണി 
8p� േവെറാരpവാക&മാണ് സൂറാ ഫാതിഹായിെല ഈ �പാ/ഥന, 
 

َٱهدنا ٱلصراط ٱْلمستقيم َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ َ صراط ٱلذين أَنـعمت عليهم غري ٱْلمغضوب عليهم وال &&&&ْ َ َ َِ ِْ َْ َ ََ ْ َِ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َّ َ ِ

َٱلضآلني ِّ َّ&&&&�Y ������Z �Z
.����[�O�\�]�� �̂_	���`	�a����!����������
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ഞ�െള നീ േന/മാ/ഗ�ി� നയിേ8ണേമ. നീ അനp�ഗഹിaവരpെട മാ 
/ഗ�ി�,  േകാപ�ി�്  ഇരയായവരpെട മാ/ഗ�ില'. പിഴap േപായ 
വരpെട മാ/ഗ�ിലpമ'. 

ഈ �പാ/ഥനയിലൂെട നാം അ'ാഹpവിേനാട് �പാ/ Iി8p�ത് അ'േയാ 
കാരpണ&വാനpം കരpണാനിധിയpമായ ൈദവേമ നീ ഞ�<8് ഈ രീതി 
യിലp= േന/മാ/ ഗം നല്കിയാലpം, നീ ഞ�െള ആദം, ഷീത്, നൂഹ്, ഇ 
�ബാഹീം, മൂസാ, ഈസാ, നിെ) �പിയ.രനായ അ\ദ് മpജ് തബ മpഹ 
�ദ് മpസ്തഫാ എ�ിവെരേAാെല ആ8ിയാലpം. അതpേപാെല േലാക 
�ിെല ഓേരാ സി²ീ8്, ശഹീദpമാെരേപാെല ആ8ിയാലpം. (Izala 
Auham, p. 257; RK, v. 3, p. 229). 
 

ഇവിെട മസീഹ് മഊദ് (അ) വളെര വ&lമായി പറയp�ത്, �പവാചക 
Vാ/ വരpെമ�', നീ ഞ�െള �പവാചകVാരpെട മാതൃകയിലp=വരാ8ി 
മാേ[ണേമ എ�ാണ്.  �പവാചകVാ/ വരpമായിരp�pെവ.ി� 1300 വ/ഷ 
�ിനp=ി� എ�തേയാ �പവാചകVാ/ വേ�െന. റസൂ�(സ)യpെട സഹാ 
ബാ8< േപാലpം ഈ �പാ/Iന ഉരpവി_വരാണ്.  അവ/ േപാലpം ഈ 
�പാ/Iനയിലൂെട �പവാചകVാ/ ആവpകേയാ അ�െനയp= വാദം 
പpറെAടpവി8pകേയാ െചയ്തി_ി'.  
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&�  
ഓ/�യി� െവേ8b ഒരp കാര&ം, അ'ാഹp ഒരാെള തെ) മഹ�ായ 
അനp�ഗഹ�< മpേഖന  വിലായ�ിെ) ഉടയാട ഉടpAി8pേ`ാ<, മ[p 
=വരി�നി�pം നാല് കാര&�ളി� േ�ശഷ്ഠത ന�കp�p. ... സൂറാ ഫാതി 
ഹായി� അ'ാഹp ഈ നാല് അനp�ഗഹ�ളpം േതടpവാനാണ് ആവശ& 
െA_ിരി8p�ത്. (1:5-6). ...  ഈ നാല് അനp�ഗഹ�< മ[p Øല�് കൂടp 
ത� വ&lമാ8ിയിരി8p�p. (4:70). ഈ നാലp പദവിക< െകാb് ഉേBശി 
8p�ത് നബി, സി²ീഖ്, ശഹീദ്, സാലിഹ് എ�ിവയാണ്. പൂ/6 
മനpഷ&നി� ഈ നാല് സവിേശഷതകളpം ഒ�ിa് കാണെAടp�p. (Tiryaq-
ul-Qulub; RK, v. 15, p. 417-423). 

ഇവിെട വ&lമായി പറm കാര&ം അ'ാഹp ഒരാെള വലിയായി നിയമി 
8pേ`ാ< ഈ നാല് ഗpണഗണ�ളpം നല്കി അനp�ഗഹി8p�p 
എ�ാണ്, അ'ാെത അവെര �പവാചകVാരാ8p�pെവ�'. 

************* 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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6. സൂറാ ജpമp ആയിെല ഒരp വാക&ം. 
 

�പവാചകVാ/ വീbpം വരpെമ�് െതളിയി8pവാ� എടp�p കാണി8p 
� േവെറാരpവാക&മാണ് സൂറാ ജpമp ആയിെല ഈ വചനം: 
 

ْوآخرين منـهم لما يـلحقوا �م ِِْ ْ َُّ َ َْ َ ُ ْ ِ َ ِ َ َ     (62:4) 'അവരി�െപ_ ഇനിയpം അവേരാെടാAം 
വ�pേച/�ി_ി'ാ� മ[p=വരിേല8pം (റസൂ�(സ)െയ  നിേയാഗിaി 
രി8p�p), എ� വചനം അവസാന കാല�് വരp� ഒരp �പവാചകെന 
യാണ് സൂചിAി8p�ത് എ�് വരp�ി�ീ/8 രീതിയി� വ&ാഖ&ാനി8 
യാണ് മ\ൂദിക< െച¿p�ത്. എ�ാ� മസീഹ് മഊദ്(അ) ഏതpരീതി 
യിലാണ് ഈ വചനെ� വ&ാഖ&ാനിaെത�് േനാ8ാം. 
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റസൂ�(സ), ഒരp തവണയ', ആയിര�ിലധികം തവണ ഈ േലാക�് 
�പതിZായാ രീതിയി� വരികയpം, അ�െന �പതിഫലനരീതിയി� തെ) 
േ�ശഷ്ഠതേയാെടാAം തെ) നpബpq�ിെന െവളിെAടp�pകയpം 
െച¿pകെയ�ത് അ'ാഹpവി�നി�് േരഖാമൂലമp= ഒരp വാഗ്ദാന 
മാണ്. അതാണ് വിശp² ഖp/ആനിെല (62:4) 'അവരി�െപ_ ഇനിയpം 
അവേരാെടാAം വ�pേച/�ി_ി'ാ� മ[p=വരിേല8pം (റസൂ�(സ)െയ  
നിേയാഗിaിരി8p�p).' എ� വചന�ിെ) െപാരp<. (Ek Ghalati Ka Izala, 
RK18:215). 
 

മസീഹ് മഊദ്(അ) ഇവിെട സൂചിAി8p�ത്, റസൂ�(സ)യpെട 
�പവാചകത"ം �പതിഫലിAി8p� രീതിയി� വലിമാരpം മpജBിദpമാരpം 
വരp�തിെനയാണ്. അവ/ �പവാചകVാരpെട പദവിയിലp=വരാ 
െണ.ിലpം, റസൂ�(സ)യpെട �പതിZായാ �പവാചകത"മാണ് അവ/8് 
ലഭി8p�ത്. അതpെകാb് അവ/8് സ"ത�´മായ രീതിയി� �പവാച 
കത"ം വാദി8ാനp= അധികാരമി'. യഥാ/I �പവാചകത"ം റസൂ 
�(സ)േയാടpകൂടി അവസാനിaതാണ് അതിെ) കാരണം. 

�§. �a��������8d²� 	��� 	DE.�����	���, �l	
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ആയിര8ണ8ിന് ആളpക<8് റസൂ�(സ)യpെട സമpദായ�ി� 
�പവാചകത" പദവി ലഭിap. അവ/8്  �പവാചകത"�ിെ) അടയാള 
�ളpം അനp�ഗഹ�ളpം ലഭ&മായിരp�p. എ�ാ�  റസൂ�(സ)യpെട 
�പവാചകത"�ിെ) അ´$് കാരണമായpം �പവാചകത"ം അവസാ 
നിaതpകാരണമായpം അവെര �പകടമായ നിലയി� നബിെയ� Øാന 
േAര് നല്കി വിളിaിരp�ി'. (Promised Messiah’s talk on evening of 14th 
April and morning of 15th April 1903. Malfuzat, v. 5, pages 344–345, 349, 
350, 351.) 

�>?	��� ����	DSs� W ���§.�*�	���'��D������� �
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റസൂ�(സ) അവസാന �പവാചകനായതpെകാb് േവെറാരp �പവാചകെ) 
വരവ് സാ²&മ'ാ�ത് കാരണമായി ഈ ശരീഅ�ി� നബിയpെട Øാ 
ന�് മpഹBസിെന പകരം െവ8pകയാണ് െചയ്തത്. (RK6, p. 324) 
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അ�െനയp=വെര ഇസ് ലാമിെ) സാേ.തികഭാഷയി� നബി, റസൂ�, 
മpഹBസ് എ�് വിളി8p�p. അവ/8് അ'ാഹpവിെ) പരിശp²മായ 
സംഭാഷണ�ളpം െവളിപാടpകളpം ലഭി8p�p. അവരpെട ൈകകളാ� 
അ|pത�< കാണി8െAടp�p. അവരpെട �പാ/Iനക< അധികമായി 
സ"ീകരി8െAടpകയpം സ"ീകരിapെകാbp= മറpപടിക< ലഭി8pകയpം 
െച¿p�p. (RK, v. 20, p.225). 
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റസൂ�(സ)യpെട �പവാചക ദീപ�ി�നി�pം �പകാശെമടp8p�യാ< 
സ`ൂ/6 �പവാചകനായി�ീരp�ി'. അയാെള േവെറാരp രീതിയി� മpഹ 
Bസ് എ�p കൂടി പറയp�p. (Izala Auham, p. 575). 
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റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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മpഹBസpം ഒരp മp/സ� (ൈദവദൂത�)  ആണ്. വലാ മpഹBസ എ� പാ 
രായണ രീതി ഓ/�യിേ'? പിെ� ഇെതെ´ാരp അന&ായമാണ് �പവാച 
കനാെണ� വാദം പpറെAടpവിെa�് പറയp�ത്? ഓ അറിവി'ാ�വെര, 
നിേയാഗിaയ8p�വെര അറബി ഭാഷയി� റസൂ� അഥവാ മp/സ� എ 
�േ' പറയpക? എ�ാ� ഓ/�ിap െകാ=pക, ൈദവ�ിെ) െവളിപാടp 
കളി� അതിെ) യഥാ/I അ/Iം (ശരീഅ�ിെ) ഉടമയpമായി 
ബ^െA_ത്) അ' വിവ>ി8p�ത്.  എ�ാ� നിേയാഗിaയ8െAടp 
�യാ< ദൂത� തെ�യാകp�p. ൈദവ�ിെ) െവളിപാടpകളി� നബി, 
റസൂ�,  മp/സ� എ�ീ പദ�< ധാരാളമായി ഉപേയാഗിaിരി8p�p, എ 
�ാ� അെതാ�pം അതിെ) യഥാ/I വിവ>യില'. ഓേരാ�ിനpം അ 
തിേ)തായ ഭാഷാ �പേയാഗ രീതിയpb്. അ'ാഹp തെ) ഭാഷാ �പേയാഗ 
�ി� അ�െനയp= പദ�< ഉപേയാഗിെa�p മാ�തം. (Siraj Munir, 
pages 2, 3; RK12, pages 4, 5). 
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വലിമാ/8p= െവളിപാടpക< (വഹ് യ് വിലായ�്) നിലaി_ി'. ഇതpെകാ 
b് ഉേBശി8p�ത്, പpതിയ അടയാള�< കാണിapെകാb് സത&മത 
െ� ശlിെAടp�pക എ�താണ്. ഈ ൈദവിക അടയാള�<  നബി 
മpേഖന െവളിെA_ാലpം വലി മpേഖന െവളിെA_ാലpം അത് ഒ�p 
തെ�യാണ്, എ´pെകാെb�ാ� അത് െവളിെAടp�p�വ� ൈദവം 
തെ�യാകp�p.  നബി മpേഖന െവളിെAടp� അടയാള�<8് കൂടpത 
� ശlിയpെb�pം എ�ാ� അേത അടയാളം വലി മpേഖന െവളിെA 
_ാ� അതിനp ശlി കpറവാെണ�pം കരpതp�ത് മടയ�രമാണ്. 
(Ayyam-us-Sulh, p. 74; RK, vol. 14, p. 309). 
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6. സൂറാ ജpമp ആയിെല ഒരp വാക&ം. 
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സ"യം ഇ'ാതായിെ8ാb് പൂ/6മായ രീതിയി� റസൂ�( സ)യി� ലയി 
apേചരp� അവØ എ�ിേaരp�വരി� അവരpെട അØിത"ം അവരp 
േടെത'ാതായി�ീരpകയpം അവരി� റസൂ�(സ)യpെട  അØിത"ം �പതി 
ഫലി8pകയpം െച¿p�p. ഈ അവØയി� അ'ാഹpവിെ) പരിപൂ/6 
മായ െവളിപാടpക< കല/Aി'ാ� രീതിയി� അ�െനയp=വ/8് ലഭി 
apെകാbിരി8pകയpം െച¿p�p. (Wasiyyat-RK20-312). 
 

ഇവിെട മസീഹ് മഊദ്(അ)   അ'ാഹpവിെ) പരിപൂ/6മായ െവളിപാടp 
ക< കല/Aി'ാ� രീതിയി�  ലഭിapെകാbിരി8p� വളെരേAെര8pറി 
aാണ് പറയp�ത്. അവ/ മpസ് ലിം സമൂഹ�ി� വ� മpജBിദ്മാരpം 
വലിമാരpമാണ്. 
 

�=L���H�ß���'��	ê �>Ç�£��[l �v�g��DEL�ZDE�8�������	5�) ����ë �	���V�ì� � " s +67  
മpഹ�ദിെ)(സ) ആiീയാവØയി� എ�ിേaരpകയpം അ'ാഹp 
�പതിZായാ നിലയി� മpഹ�ദ് അെ'.ി� അ\ദ് എ�് േപരpെവ8p 
കയpം െചയ്ത ശത8ണ8ിന് ആ<8ാ/ കട�p കഴിmp േപായിരി 
8p�p.  (A’inah Kamalat Islam, p. 346; RK, v. 5, p. 346). 
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റസൂ�(സ), ഒരp തവണയ', ആയിര�ിലധികം തവണ ഈ േലാക�് 
�പതിZായ രീതിയി� വരികയpം, അ�െന �പതിഫലനരീതിയി� തെ) 
േ�ശഷ്ഠതേയാെടാAം തെ) നpബpq�ിെന െവളിെAടp�pകയpം 
െച¿pകെയ�ത് അ'ാഹpവി�നി�p= േരഖാമൂലമp= ഒരp വാഗ്ദാന 
മാണ്.  (Ek Ghalati Ka Izala). 
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അ'ാഹpവിേനാട് വിശ"ാസ�ിെ) അഭിവൃ²ി8ായpം മ[p=വരpെട നV 
യ്8ായpം നാം നാലp രീതിയിലp= അടയാള�< നാല് േ�ശഷ്ഠതകളി 
ലായാണ് േതടp�ത്. നബിമാരpെട േ�ശഷ്ഠത, സത&�ിനp േവbി ജീവ 
ത&ാഗം െചയ്തവരpെട േ�ശഷ്ഠത,  ജീവ� ബലികഴിaവരpെട േ�ശഷ്ഠത, 
നV നിറm ജീവിതം നയിaവരpെട േ�ശഷ്ഠത. അടയാളമായി എടp�p 
കാണി8�8 രീതിയിലp= അദൃശ&gാനം അ'ാഹpവി�നി�് ലഭ&മാ 
വpക എ�താണ് നബിമാരpെട �പേത&കമായ േ�ശഷ്ഠത.  (Tiryaq-ul-Qulub; 
RK, v. 15, p. 515)  

************* 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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7.  റസൂ�മാ/ വിശp² ഖp/ആനി�. 
 
ൈദവദൂതVാരpെട ആഗമനം നിലaി_ി', അവ/ വ�pെകാേbയിരി8pം 
എ�p െതളിയി8ാനായി സാധാരണയായി താെഴ പറയp� വിശp² 
ഖp/ആ� വാക&�< ഉ²രി8pകയാണ് പതിവ്. 
 

ْا كان ٱ-َّ ليذر ٱْلمؤمنني على مآ َأنـتم عليه حىت مييز ٱخلبيث من ٱلطيب وما كان ٱ-َّ ليطلعكم َّم ُْ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ َ َ ََ ْ ََ ََ ُ َِ ِّ ََّ َ ِ َِ ََِ ْ ِ َِّٰ ِ ْ ََ ََ ٰ َُ ْ َ
َۤعلى ٱْلغيب ول ِ َْ َ ْكن ٱ-َّ جيتىب من  رسله منَ َ ِْ ِِ ُ ُّ ِ َِ َْ َِ يشآء فآمنوا بٱ-َّ ورسله وإََّ ُ َِ ِ ُ ِ ِِ ْ ُ َ ُ َ ٌ تـؤمنوا وتـتـقوا فـلكم َأجر ْنَ َْ ْ ُ َ َ ْ ُْ ََّ ُُ ِ ْ

ٌعظيم ِ َ 

3:180 ന'തി� നി�്  ദpഷിaതിെന േവ/തിരിap കാണി8ാെത, സത&വി 
ശ"ാസികെള നി�ളി�p= അവØയി� അ'ാഹp വിടാ� േപാകp�ി' .
അദൃശ&gാനം അ'ാഹp നി�<8്  െവളിെAടp�ി�രാനpം േപാകp 
�ി'. എ�ാ� അ'ാഹp അവെ) ദൂത�മാരി� നി�്  അവ� ഉേBശി8p 
�വെര (അദൃശ&gാനം അറിയിapെകാടp8pവാനായി) െതരെmടp 
8p�p. അതിനാ� നി�< അ'ാഹpവിലpം അവെ) ദൂത�മാരിലpം വിശ" 
സി8pവി�. നി�< വിശ"സി8pകയpം സൂ>്മത പാലി8pകയpം െച¿p 
� പ>ം നി�<8p മഹ�ായ �പതിഫലമpb്   . 
 

ِبين آدم إما يأتيـنَّكم رسل منكم يـقصون عليكم آياتىيا َِ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ََّْ َ ََ ُّ ُ ِّ ٌ ُ ُ ْ ِ َ َفمن ٱتـقى وَأصلح فال خوف عليهم وال     ِۤ َ َ َ َْ ِ َْ ٌ ََ ْٰ َ َ َ َْ َ َّ ِ
َهم حيزنون َُ َْ ْ ُ 

7:35 ആദം സ´തികേള, നി�<8്  എെ) ദൃnാ´�< വിവരിapത�p 
െകാb്  നി�ളി� നി�p തെ�യp= ദൂത�മാ/ നി�ളpെട അടp�്  
വരp�പ>ം അേAാ< സൂ>്മത പാലി8pകയpം, നിലപാട്  ന�ാ8ി 
�ീ/8pകയpം െച¿p�താേരാ അവ/8്  യാെതാ�pം ഭയെAേടbതി' .
അവ/8് ദpഃഖിേ8bി വരികയpമി' . 
 

ٌيأيـها ٱلرسل كلوا من ٱلطيبات وٱعملوا صاحلا إىن مبا تـعملون عليم َ َ ََِ َّ ُ ُ ُْ َ َِ ِِِ ًَّ ِ َ ْ ْ ُْ ِ َّ َ ِ ُ ُ ُّ َ َُّ ٰ 
23:52 േഹ, ദൂത�മാേര, വിശിnവസ്തp8ളി� നി�്  നി�< ഭ>ി8pക 
യpം, സ�ക/�ം �പവ/�ി8pകയpം െച¿pവി�. തീ/aയായpം ഞാ� 
നി�<   �പവ/�ി8p�തിെനA[ി അറിയp�വനാകp�p.  
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മpകളി� വിവരിa വാക&�ളി�നി�് ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്, ദൂതVാ/ 
വരികയാെണ.ി�, അവ/ ഒരാള', കൂടpത� േപരാണ്. ആ ദൂതVാ/ 
ആെരാെ8യാെണ�് മസീഹ് മഊദ്(അ) വ&lമാ8ിയി_pb്. 
 

9��.d±
P

��H�8 ًفال يظهر على غيبه َأحدا َ َُِِْ ٰ ََ ُ ِ ْ َ ٍإال من ٱرتضى من رسول    َ ُ َّ ِ ٰ َ َْ ِ َ َّ ِ  ��ª�8�:� ���	5��8���
�p�ÒÓ���!���'�>Ç�@��
�F�/�0Ç?	&DEo�B�; � �<F�= �#��ç�
���Z8�8�0Ç?	�Vr� DE;Ô � P �

o�2�@��@�ô��0o�@¢�A�/�VB&0o�
? �	���üý�DE�>?	�DE�0� � 
വിശp² ഖp/ആനി� അ'ാഹp പറയp�p, അവ� അദൃശ&ം അറിയp�വ 
നാണ്.   എ�ാ� അവ� തെ) അദൃശ&gാനം ഒരാ<8pം െവളിെAടp 
�ി െകാടp8pകയി'. അവ� തൃപ്തിെA_ ഒരp ദൂതന'ാെത. പൂ/6മായ 
രീതിയി� അദൃശ&ം െവളിെAടp�pകെയ�ത് അ'ാഹpവിെ) ദൂതVാ 
രpെട �പവൃ�ിയാണ്. മ[p=വ/8് ഈ പദവി ലഭി8pകയി'. ഇവിെട 
റസൂ� (ദൂത�) എ�തpെകാbpേBശി8p�ത് അ'ാഹp നിേയാഗിaയ 
8p�വെര8pറിaാണ്. അവ/ നബിയായാലpം റസൂലായാലpം മpഹBസ് 
ആയാലpം മpജBിദ് ആയാലpം ഒ�pതെ�യാണ്. 
 (Ayyam as-Sulh, p. 171, footnote; RK, v. 14, p. 419). 
 
മpജBിദ്മാരpം അ'ാഹpവിെ) ദൂതVാ/ തെ�യാണ്, അ�െനയp=വ/ 
വളെര േപ/ മpസ് ലിം സമൂഹ�ി� വ�pെകാbിരp�p. ഇസ് ലാമിെ) 
സത&തെയ െവളിെAടp�ാനായി അ'ാഹp അവ/8് െവളിപാടpകളpം 
അടയാള�ളpം നല്കി. എ�ാ� അവ/െ8ാ�pം �പവാചകത" വാദം 
പpറെAടpവി8ാനp= അനpമതി നല്കിയിരp�ി'. എ´pെകാെb�ാ� 
യഥാ/I�ി� അവ/ റസൂ�(സ)യpെട അനpയായിക< ആയിരp�p. 
അേBഹെ� പി´pട/�pെകാb് സ"യം ഇ'ാതായി, അേBഹ�ി� 
ലയിaതിെ) ഫലമായി റസൂ�(സ)യpെട �പവാചകത"�ിെ) �പതിZായ 
എ� രീതിയിലാണ് ഈ പദവി അവ /8് ലഭി8p�ത്. 

************* 
 

 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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8. �പവാചകVാേരാട് വാ�ിയ കരാ/ 

 
സാധാരണയായി, മസീഹ് മഊദിെ) (അ) �പവാചകത"ം െതളിയി8p 
വാ� �ശമി8p�തിെ) ഭാഗമായി താെഴ പറയp� വിശp² വാക&ം െത[ാ 
യ രീതിയി� വ&ാഖ&ാനി8pകയാണ് പതിവ്. എ�ാ� മസീഹ്  മഊദ് (അ) 
ഈ വാക&ം എ�െനയാണ് വ&ാഖ&ാനിaെത�് മന$ിലാ8p�തp വഴി 
അവ/ കാണി8p� വsന പpറ�pവരp�താണ്. 

ُوإذ َأخذ ٱ-َّ ميثاق ٱلنَّبيني لمآ آتـيتك ُْ ََ َ ََ ْ ِِّ َ َ ِ ُ َ َ ْ ْ منْمِ ْ كتاب وحكمة مث جآءكم رسوٌل مصدق لما معكم ِّ ُْ َُّ ََ ََ َ َ َِّ ٌ ِ ٍ ِّ ُ َُ َُّ ْ ِ ٍ َ
ْلتـؤمنن به ولتـن َ َُ ََ ِِ َّ ُ ِ ْصرنه قال أََأقـررمت وَأخذمت على ذلكم إصرى قالوا َأقـررنا قال فٱشهدوا وَأنا معكم ْ ُْ َُ ْ ْ َُ ْ ُ َُ ََ َْ ُْ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ََ َ ُْ ْۤ ٰ َُ ِْ ْ ِ ِ ٰ َ َ َُّ

َمن ٱلشاهدين َِ ِ َّ ِّ 

d²
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&X  
3:82 അ'ാഹp എ'ാ �പവാചക�മാേരാടpം കരാ/ വാ�ിയ സj/ഭം (ഓ 
/8pക): ഞാ� നി�<8്  േവദ�ഗXവpം വിgാനവpം ന�കpകയpം, 
പി�ീട് നി�ളpെട �ഗX�െള സത&െAടp�pവാനായി അവസാന കാല 
�p= എെ) ദൂത� നി�ളpെട അടp�്  വരpേ`ാ<  തീ/aയായpം നി 
�< അേBഹ�ി� വിശ"സി8pകയpം, അേBഹെ� സഹായി8pകയpം 
െചേ¿bതാണ്  എ�്  . തpട/�് അവ� അവേരാട്   േചാദിap: നി�ളത്  
സ�തി8pകയpം അ8ാര&�ി� എേ�ാടp= ബാധ&ത ഏെ[ടp8p 
കയpം െചയ്തpേവാ? അവ/ പറmp: അെത, ഞ�< സ�തിaിരി8p 
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�p. അവ� പറmp: എ.ി� നി�< അതിന്  സാ>ികളായിരി8pക, 
ഞാനpം നി�േളാെടാAം സാ>ിയാകp�p.  
 
ഇതി�നി�് ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്, നബിമാ/  അവരpെട കാല�് മ} 
മറmp േപായിരി8p�p. ഈ കല്പന ഓേരാ �പവാചകVാരpേടയpം 
അനpയായിക< 8p=താണ്, ആ �പവാചക�  വരpേ`ാ<  അേBഹ�ി� 
വിശ"സി8ണെമ�ത്, അെ'.ി� ശി>യ്8് പാ�തീഭവി8p�താെണ 
�്. (Haqiqatul Wahy Page 130-131, RK22-P133-134) 
 

ഇവിെട അവസാന കാലെ� �പവാചക�  എ�ത് അറബി മൂല&�ി�  
ഇ'. പേ> അറബി വ&ാകരണ �പകാരം എ'ാവരpം വ�p, പി�ീട് 
ഒരാ<വ�p എ�p പറmാ� ആ ആ<  അവസാനെ� ആളാണ്. 
 

ْوإذ َأخذنا من ٱلنَّبيني ميثاقـهم ومنك ومن نوح وإبـراهيم وموسى وعيسى ٱبن مرمي وَأخذنا منـهم  ْ ُْ ْ ْ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َََ َ ُِ َ ٰ َْ َ َِ ِ ٍِ ُّْ َ َ ِِّ َ
ًيثاقا غليظاِّم ًَِ َ 

33:8  �പവാചക�മാരി� നി�്  നാം അവരpെട കരാ/ വാ�ിയ സj/ഭം  
(ഓ/ 8pക):   നി�ി� നി�pം നൂഹ് , ഇ�ബാഹീം, മൂസാ, മ/യമിെ) മക� 
ഈസാ എ�ിവരി� നി�pം നാം ദൃഢമായ കരാ/  വാ�ിയിരി8p�p. 
 

ഇവിെട നി�ി� നി�pം എ�p പറmതി�നി�pം ഒരp സംശയം ഉദി8ാ 
വp�താണ്, അതിെ) അ/ Iം, റസൂ� (സ)യpെട ജനതയി� നി�pം 
അ'ാഹp കരാ/ വാ�ിaിരി8p�p, അേBഹ�ി� വിശ"സി8pകയpം, 
അേBഹെ� സഹായി8pകയpം െച¿pകെയ�ത് അവരpെടയpം ബാ²& 
തയാെണ�്. അേBഹ�ി� വിശ"സി8pകയpം, അേBഹെ� (സ) സഹാ 
യി8pകയpം െച¿ാെത െവറpം അ'ാഹpവി� വിശ"സിaതpെകാbp 
മാ�തം േമാ>ം ലഭി8pകയിെ'�് സാരം. 
 

ഈസാ നബി (അ) �ഗXമി'ാ� �പവാചകനാെണ�് ചിലേAാ<   സംശ 
യം േതാ�ിേയ8ാം. പേ> അേBഹം തൗറാ�ിെന പി´pടരp� �പവാ 
ചകനായിരp�p. 
 

ًَِّقال إىن عبد ٱ-َّ آتاىن ٱْلكتاب وجعلىن نبيا َِ َ ََ َ َِ َ ِ َِ ِ ُ ْ َ ّ ِ َ َ  
 

19:31 അേBഹം പറmp: ഞാ�   അ'ാഹpവിെ) ദാസനാകp�p. അവ� 
എനി8്   േവദ�ഗXം നല് കpകയpം എെ� അവ� �പവാചകനാ8pകയpം 
െചയ്തിരി8p�p. 
 

റസൂ� (സ) തിരpേമനി8p േശഷം �പവാചക�  വരpെമ�് െതളിയി8p 
വാ� േമ� പറm വാക&ം എടp�p²രി8p�ത് ഒ�pകി� അgത 
േയാ   അെ'.ി� അറിmpെകാb് സത&െ� മറap െവ8pകേയാ െച 
¿ലാകp�p. 

*************  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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9. ഉ��ിയpം നബിയpം എ�ാ� മpഹBസ് 
 

മസീഹ് മൗഊദ് (അ) ഞാ� ഉ��ി നബിയാെണ�് ഒ[ വാ8ി� എവി 
െടയpം പറmി_ി'. ഒരp വശ�pകൂടി ഞാ� നബിയാെണ�pം േവെറാരp 
വശ�pകൂടി ഞാ� ഉ��ിയാെണ�pം, എെ) �പവാചകത"ം നബി(സ) 
തിരpേമനിയpെട �പതിZായ ആെണ�pം അ'ാെത യഥാ/I �പവാചക 
ത"മെ'�pം ആണ് പറmിരി8p�ത്.   

�m���§.����"��	������/�� �}��	���2�/�� �}��n�5���B�2�Vr�H��
P s " � � �

&��K����$����p 

എെ� െവറpം നബിെയ�് പറയാവത'. എ�ാ� ഒരp വശ�pകൂടി 
ഞാ� നബിയpം േവെറാരp വശ�pകൂടി ഞാ� ഉ��ിയpം ആകp�p, 
അേതാെടാAം എെ) �പവാചകത"ം നബി(സ) തിരpേമനിയpെട �പതിZായ 
ആകp�p. അ'ാെത യഥാ/I �പവാചകത"മ'. (Haqiqatul Wahy Page 154, 
RK22-P154) 

�2� }�� d�� �� �� ODE� /� �89� �.d±� z� 0����÷� Ø� �#� � H��
� 	�d±���� #� d	� }�� �W �P � ø
P P P s "

� 	
�§. ������¶���
�
�H� s*��pP "��DEqd±�ÒÓ�P � Ôلتـؤمنن به ولتـن ْ َ َُ ََ ِِ َّ ُ ِ َُُّصرنهْ ُ ��D���Zk��B�m����� �

�

��§.�Z��� ��o� s*��pP " 

ഒരp �പവാചക� ഉ��ിയാെണ�് പറയp�തി� എ´് അ/Iമാണp 
=ത്? എ'ാ �പവാചകVാരpം റസൂ�(സ)യpെട സമpദായ�ി� ഉ<െA 
_വരാെണ�് വിശp² ഖp/ആനി�നി�p െതളിയp� കാര&മാണ്. നി�< 
അേBഹ�ി� വിശ"സി8ണെമ�pം അേBഹെ� സഹായി8ണെമ�pം 
എ'ാ �പവാചകVാേരാടpം കരാ/ വാ�pക വഴി, എ'ാ �പവാചകVാരpം 
റസൂ�(സ)യpെട ഉ��ിയായി മാറിയിരി8യാണ്.  (Zameema Baraheen 
Ahmadiyya Hissa Pancham P 133, RK21-P 300). 

മി അ◌്റാജ് രാ�തിയി� റസൂ�(സ)യpെട പിറകി� എ'ാ �പവാചകVാരpം 
ഒ�ിap നമസ്8രിaത്, എ'ാ �പവാചകVാരpം റസൂ�(സ)യpെട ഉ� 
�ിയായി മാറിയിരി8p�തിെന സൂചിAി8p�p.  
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മസീഹ് മഊദ് (അ) ഒ[ വാ8ി� എവിെടയpം ഞാ� ഉ��ിനബിയാെണ 
�് പറmി_ി'. എ�ാ� ചിലയാ<8ാ/ അ�െന െതളിയി8ാ� �ശമി 
8ാറpb്. അ�െന ഒരp അവകാശവാദമpെb.ി� െതളിയിേ8b ആവ 
ശ&െമ´ാണ്? േനെര അവകാശവാദം ഉ�യിaത് കാണി8pകയേ' േവ 
bത്? െതളിയി8ാ� �ശമി8pേ`ാ< അ�െനെയാരp വാദം ഇ'�േ' 
െതളിയpക? മസീഹ് മഊദ് (അ) പറmതp േപാെല എ'ാ നബിമാരpം 
റസൂ�(സ)യpെട അനpയായികളാെണ�p വിശp² ഖp/ആനി�നി�p 
െതളിയpേ`ാ< പിെ� ഒരാെള മാ�തം ഉ��ിയാ8p�തി� എ´് 
േമVയാണp=ത്? 

�?��DE�m�&N�2�ú�N�ä��#�m�����DE�= �� ��H�m��p���	������� D���¼�
�����@	D���VB �pP �
P ø ø

� DE	��"	�� ��DE¢�DEDE�8�0¼�
����H�mý���¶��û �c¢� � 	  
 
അേBഹെ� (മസീഹ് മൗ ഊദിെന) (അ)   ഉ��ിെയ�pം നബിെയ�pം 
പറmതിെ) വിവ>, ഉ��ിയത്, നpബpqത് എ�ീ രbp ഗpണ�ളpം 
അേBഹ�ി� കാണെAടpെമ�താണ്, മpഹBസി� ഈ രbp ഗpണ� 
ളpം കാണെAടpകെയ�ത് അത&ാവശ&മായിരി8p�തpേപാെല. (Izale 
Auham RK3-P386) 
 
ഉ��ിയpം നബിയpമാെണ�് പറmാ�  അതിെ) അ/Iം മpഹBസാ 
െണ�് ഇതി� നി�pം വ&lമാകp�p. 
 

************* 
 
 
 
 
 
 

 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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10. ഹദീസ് �ഗX�ളിെല നബിയp'ാഹ്  
 
ഇബ്നp മ/യമിെ) രbാംവരവിെന8pറിa് ഹദീസ് �ഗX�ളി�  
നബിയp'ാഹ് എ� പരാമ/ശമp=തpെകാb് അേBഹം നബിയായിരി 
8ണെമ� വാദമാണ് േവെറാ�്. എ�ാ� ഹദീസ് �ഗX�ളി� എവിെട 
യpം മി/സാ ഗpലാം അ\ദ് നബിയp'ാഹ് വരpെമ�് പറmി_ി'. ഇ 
ബ്നp മ/യം നബിയp'ാഹ് വരpെമ�ാണ് പറmത്. ഇബ്നp മ/യം ഉപ 
മാരൂപ�ി� ഗpലാം അ\ദ് ആകpേ`ാ< നബിയp'ാഹ് എ�തpം ഉപ 
മാരൂപ�ി� എടpേ8bിവരpം. ഇതpതെ�യാണ് മസീഹ് മഊദ് (അ) 
നെ� പഠിAി8p�ത്.  
 

� �;�@���@����g��§.�*����� ��0Ç��������0�C�	��&X��¢�µ �B�>?	�R#��
DE�) �Vr�����R¦���"	��"d²�= � T��:� Ô Û� �Ü � � �é��	�&F����	��&��o��@������z�= ���DEo���

�.�H�Ug�p�:o����2�ê�����N�OC�H�@	DE�m��HP ø � ��p�3F�é��DE�ê���	5�ò� �®��%�&X��
�üsý��u&¥.�B�Z���³�de�N�R#�z�o�D2	�<F�8�íý���o�
�F�r����R#�/��

� P P � ø
P s "� ���U �ú�U U U 

��DE;��g�!�	�/�"�#���=L�������2�0��@��A���DEo�N�2P P 
 

റസൂ�(സ) തിരpേമനി8pേശഷം ഒരp �പവാചകേനയpം അയ8pകയിെ' 
�ത് അ'ാഹpവിെ) വാഗ്ദാനമാണ്. ഹദീസ് വ&ഖ&ാതാ8< വലിയ െത 
[ി²ാരണയിലാണ് അകെA_ിരി8p�ത്. ഈസാ അെ'.ി� ഇബ്നpമ  
/യം മാ�തമാണ് വരികെയ�് പറmpെകാb് അത് വിശ"ാസ�ിെ) 
ഭാഗമാ8ി െവaിരി8യാണ്.  സഹീഹ് മpസ് ലിമിെല ഹദീസി� വരാനിരി 
8p� മസീഹിെന8pറിa് നബിയp'ാഹ് എ�p പറmി_pb്. എ�ാ� 
മസീഹിെന അെ'.ി� ഇബ്നp മ/യമിെന ഈ ഉ��ിെല മpഹBസ് പദ 
വിയിലp= ഒരാളായി ഗണി8pകയാെണ.ി� ഒരp വിഷമവpം ഉbാവpക 
യി'. മpഹBസpം ഒരp രീതിയി� �പവാചകനാകp�p, മpഹ�ദ് (സ) തിരpേമ 
നിയpെട �പവാചക ദീപ�ി�നി�pം �പകാശെമടp8p� �പവാചക�.  
(Izalah Auham, p. 586). 
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���������������������&��*�o� ���������	
�� � �����
��� ��%�&'�(�) �*��+,� -

&2�34�"#�$	�����5�.�/��	���01���2�� �!�"#�$� � 
 
ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, റസൂ�, മp/സ�, നബി എ�ീ 
പദ�< എെ� സംേബാധന െചയ്തpെകാb് എെ) െവളിപാടpകളി� 
അ'ാഹpവി�നി�pം തീ/aയായpം ഉb്. അെതാ�pം അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലp=ത'. അതpേപാെല മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് 
സംേബാധന െചയ്തpെകാb് ഹദീസി� വ�ിരി8p�ത് അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലpമ'. ഈ അറിവ് അ'ാഹpവാണ് എനി8് നല്കിയിരി 
8p�ത്. മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�വ/ മന$ിലാ8pക. റസൂ�(സ) 
തിരpേമനി8p േശഷം യഥാ/I �പവാചകത"�ിെ) വാതി� പൂ/6 
മായpം അടmിരി8യാെണ�് അ'ാഹp എനി8് െവളിെAടp�ി ത�ി 
രി8യാണ്. ഇനി പpതിയ നബിേയാ അെ'.ി� പഴയ നബിേയാ അതിെ) 
യഥാ/I വിവ>യി� വരp�ത'. എ�ാ� ന�pെട എതിരാളിക< ഖത 
മp�pബpq�ിെ) വാതി� പൂ/6മായ രീതിയി� അടmതായി മന$ി 
ലാ8p�ി'.  (Siraj-e-Muneer Page 3- RK12-Page 5). 
 

�!�#�������d��&��DE.���8�2�{���
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�B���7��:�G�}�8.&£�>ã�:�� �	���'�9��H�=g��:�d²�#��q�������; ����.�<P � �

&��d²=�>�	���L�"Ç��*DE����$?Æ�@��
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ഹദീസി� മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് സംേബാധന െചയ്തത് െവറpം 
ഉപമാരൂപ�ിലാണ്. ആെരയാേണാ അ'ാഹp നിേയാഗിaയ8p�ത്, 
അയാ< അ'ാഹpവിെ) ദൂതനാകp�p. അറബിയി� ദൂതന് റസൂ� 
എ�ാണ് പറയpക. അദൃശ&വാ/�ക< അ'ാഹpവി�നി�് ലഭിa് അത് 
െവളിെAടp�p�വെര അറബിയി� നബിെയ�് പറയp�p. ഇസ് ലാമിക 
സാേ.തിക ഭാഷയി� അതിെ) അ/Iം േവെറയാണ്. ഇവിെട െവറpം 
പദാ/Iമാണ് ഉേBശി8െAടp�ത്. ഇതിെന സംബ^ിa് മൗലവി 
മpഹ�ദ് ഹpൈസ� സാഹിബ് ബ_ാലവി അവേലാകനം എഴpതിയിരp�p. 
ഒെരതിരഭി�പായവpം �പകടിAിaിരp�ി'. മാ�തമ', ഇരpപതp വ/ഷേ�ാ 
ളം പsാബിേലയpം ഇ´&യിേലയpം പpിതVാ/ ഈ െവളിപാടpകെള 
ബറാഹീെന അ\ദി¿ായി� വായി8pകയpം എ'ാവരpം സ"ീകരി8p 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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കയpം െചയ്തp. ഇ�pവെര ആരpം ഒെരതിരഭി�പായവpം �പകടിAിaി 
രp�ി'. ലpധിയാനയിെല ഏതാനpം മന$ിലാകാ� മൗലവിമാരായ 
മpഹ�ദpം അrp�അസീസpം ഒഴിെക. (Arba`in no. 2, p. 20, -margin). 
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� ÆÇ  
 
ഓ/�യി� െവേ8b ഒരp കാര&ം, ഞാനിേAാ< വിവരിaതpേപാെല 
യp= പദ�< (നബി, റസൂ� എ�ിവ) ചില ഔലിയാ8<8pേവbി 
ൈദവിക െവളിപാടpകളി� ഉപമാരൂപ�ി� ഉപേയാഗി8p�ത് അതിെ) 
യഥാ/I അ/I�ില' എ�താണ്. വിവരമി'ാ� എതിരാളിക< 
ഇതിെന വലിaിഴa് േവെറാരp ദിശയിേല8് െകാbpേപായിരി8യാണ്. 
വരാനിരി8p� വാഗ്ദ� മസീഹിെന8pറിa് സഹീഹ് മpസ് ലിം മpതലായ 
�ഗX�ളി� നബി(സ)യpെട പpണ&നാവി�നി�് നബിയp'ാഹ് എ�p 
പpറെA_ത്, ഉപമാ/I�ിലാണ്. ഇ�െനയp= പദ�<  ബഹpമാന& 
രായ സൂഫിയാ8ളpെട �ഗX�ളി�, ൈദവിക െവളിപാടpക<8് പകര 
മായി  സാധാരണയായി ഉപേയാഗി8p� �പേയാഗ�ളാണ്. അ'ാെത 
ഖാതമp�ബി¿ീനp േശഷം േവെറാരp �പവാചക� എ�െനയാണ് വരിക?   
(Anjam-e-Atham RK11: P28, Foot Note). 
 
 

  

************* 
 
 

10. ഹദീസ് �ഗX�ളിെല നബിയp'ാഹ് 
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11. ആയിഷ സി²ീഖായpെട (റ.അ.) ഹദീസ്. 
 
മ\ൂദിക< �പവാചക� വരpെമ�് െതളിയി8pവാ� ആയിഷ സി²ീഖാ 
യpെട (റ.അ.) താെഴ പറയp� ഹദീസ് െതളിവായി ഉ²രി8ാറpb്. ഇത് 
ഹദീസ', അവരpെട അഭി�പായ �പകടനമാെണ�് �പേത&കം ഓ/�ിേ8 
bതാണ്. മസീഹ് മഊദ് (അ) ഇതിെന സംബ^ിa് എ´ാണ് പറയp� 
െത�് േനാ8ാം. 
 

�Q �p�R�1��G�H�DE���X �|�È
���:�H���	���0o�DE;�"�
�8���H�����DE¢�DES�Z�T����ñ�N�=� �P P
Ô

d±�	�����;�UV �#���.d±�DE���R|�1��:�H��WX�0o�H
P P

��H�H�%�����Y�m��?&��X�|��.
����m��A    َنيِاذبَى الكَلَ عِ هللاَتَعنَل Y����>�Ô Z�i�0[�£�	���0[  �����= �Vr�"�
���Ô

�8�J� ��Þ��1���5�;�B��\��8�F��m��H�	�����µ�1�:�ÔòÓ���!�]DE���l^�@
���
7_ � ø ��V9

&B�����A�����ZDE�8�Ø�&��DEo�/��¦ �	�����DEo�ZD̀ �/�ñ�ÔòÓ���!�	�������£�;� P P ,aW b � 
�������³���Ö-���'& بأن �́}��� �#�m��X��;�d�����c�;�DE�/�ÔòÓ���!�-�R#�r���%�W 	 �

��§.�H&¹�²�2�H�³´ ���¦&��d�î�d²�z�=&DE;�B�"�
�R#�;�o�1��/� � P
Ô
�e#��Õ�f
�X���DE¢�ú���H�$%���ç�
�#�Ý��Þ�Pg�>��=  َ الَ وَِنيّيِب النََُّامتَ خُهَّنِو ا اُولُق��8

َّىبَ نَوا الُولُقَتـ ���® ُهَعدَ بِ���DE;�!�r�p�F��m�P P Zì���N�Zì����¼¢� T��z���W�o�V���H�
XDE
�NO �:��h DE�	���òq���m��#���"DE�}�&��B�N��D+�"�D���R#�° �	�����F� �� � ø � �

P
 X DE
�· �/�� 
���¢�o�i�&�;�o�j �"DE�@��*�>��k �����d���l�°�z�B�Q�#�m��p�mn.�p�m�� W�	8�de.�	���X

�

&û �°�¢�R��H�Z8���:o�0DEp� 
 

എ�ി� ഉ�യി8െAടp� മെ[ാരാേരാപണം, ഞാ� �പവാചകത"ം വാദി 
8p�pെവ�pം, പpതിയ മതം ഉbാ8ിെയ�pം, േവെറ ഖിബ് ല ഉbാ 
8ാ� േപാകയാെണ�pം, നമസ് കാരം േവെറ ആ8ിെയ�pം ഖp/ആ� 
അസാധpവാ8ി േവെറ ഖp/ആ� ഉbാ8ിെയ�pം ഒെ8യാണ്. ഈ 
ആേരാപണ�ിന് മറpപടിയായി കളവ് പറയp�വരി� ൈദവ ശാപമpbാ 
കെ_ എ�'ാെത എ´p പറയാനാണ്? എെ) വാദം ഇതpമാ�തമാണ്, 
ഇ�െ� സാഹചര&�ിനനpസരിa്, അ'ാഹp എെ� അയaിരി8യാ 
ണ്, അ'ാഹpമായp= സംഭാഷണ�ിനp= അ/ഹത എനി8p നല്കി 
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യിരി8യാണ് എ� കാര&ം എനി8p മറapെവ8ാ� സാധി8pകയി'. 
ഇതിെ) േപര് നpബpq�ാെണ.ിലpം യഥാ/I നpബpq�'. നബഅ 
എ�p=ത് ഒരp അറബി വാ8ാണ്, അതിെ) അ/Iം വാ/� അറിയി 
8pക എ�താണ്. ആെര.ിലpം അ'ാഹpവി�നി�് ഒരറിയിA് കി_ി, അത് 
സൃnികെള അറിയി8pകയാെണ.ി� അയാെള നബിെയ�p പറയpം. 
ഞാ� റസൂ�(സ) യി�നി�pം േവ/െA_pെകാb് ഒരp വാദവpം ഉ�യി 
8p�ി'. ഈ വിവാദം െവറpം വാ8്ത/8ം മാ�തമാണ്. അധികമായp 
bാകp� ൈദവിക െവളിപാടpക<8് േവെറാരp വാ8ി� നpബpq�് 
എ�p പറയp�p. ആയിഷ സി²ീഖായpെട (റ.അ.) ഈ വാചകം �ശ²ി8p 
ക, അേBഹം ഖാതമp�ബി¿ീനാെണ�് നി�< പറmp െകാ<വി�, 
എ�ാ� അേBഹ�ിനpേശഷം നബിയി' എ�p നി�< പറയരpത് 
എ� വാക&ം ഈ കാര&െ�യാണ് സൂചിAി8p�ത്. നpബpq�് 
ഇസ് ലാമി� അവസാനിaിരി8യാെണ.ി� മന$ിലാ8pക, ഇസ് ലാമpം 
മരിaിരി8യാണ്, അതിെന മഹത"െAടp�p� മ[് അടയാള�െളാ�pം 
പിെ�യി'. ഒരp ഉദ&ാനെ� അതിെ) പാലകനpം ഉടമയpം ഉേപ>ി8p 
കയാെണ.ി� ഏതാനpം വ/ഷ�<8p േശഷം അത് ഉണ�ിേAാകp 
കയpം അതി�നി�് ഫലം ലഭി8ാതിരി8pകയpം അവസാനം അത് െവ 
റpം വിറക് ക�ി8ാ� മാ�തം ഉപകാരെAടpകയpം െച¿p�താണ്. 
(Lecture Lahore, Malfuzat Vol 5: Page 667).  
 

മസീഹ് മഊദ് ഇവിെട പറയp�ത് ആയിഷ സി²ീഖായpെട (റ.അ.) ഉ²ര 
ണിെകാbpേBശി8p�ത് ൈദവിക െവളിപാടpകളpെട തpട/aയാണ് 
എ�ാണ്. ഇതിെന ഭാഷാ/I�ി� നpബpq�് എ�p പറയp�p. 
എ�ാ� അത് യഥാ/I�ിലp= നpബpq�'. 
 
ആയിഷ സി²ീഖാ (റ.അ.) �പകടിAിa അഭി�പായം നബി(സ) പറm 
എനി8p േശഷം യാെതാരpവിധ �പവാചകത"വpമി' എ� ഹദീസിന് 
എതിരായതാണ്. അതിനാ� ഈ അഭി�പായം അതിെ) �പത&>ാ/I 
�ി� എടp8ാ� സാ²&മ'. അത് അ/Iേഭദഗതിേയാെട വിവരി8p 
കേയ നി/qാഹമp=ൂ. 
 

************  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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12. റസൂ� എ� പദം ഭാഷാ �പേയാഗ�ി� 
 
താെഴ പറയp� വിശp² ഖp/ആനിെല വാക&�ി�നി�pം റസൂ� എ� 
പദം അ'ാഹpവിെ) ദൂതVാ/8p മാ�തമ', മ[p=വരpെട ദൂതVാ/8pം 
ഉപേയാഗിaതായി മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�താണ്. 
 

ْوقال ٱْلملك ٱئـتوىن به فـلما جآءه ٱلرسول قال ٱرجع ِ ْ َ ُ ََ َُ َّ ُ َ َ َّ َ َ ِِ ِ ُ ْ ُ ِ َ َ 

ْإىل ربك فاسأْله ما بال ٱلنسوة ٱلالتى قطع َّ َِ ِ َِّ ِ َ ْ َّ َُ َ َ ُ َ ْ َ ِّ ٰ ٌن َأيديـهن إن رىب بكيدهن عليمَ َِ َِ َّ َِّ ِْ ُ َْ ِ ِّ َّ ِ َ َ 

        
രാജാവ്   പറmp: നി�<   യൂസpഫിെന എെ) അടp�്   െകാb്   വരൂ, 
അ�െന തെ) അടp�്   ദൂത�   വ�േAാ<   അേBഹം (യൂസpഫ് ) പറ 
mp: നിെ) യജമാനെ) അടpേ�8്   തിരിapേപായി_്   സ"´ം ൈകക< 
മpറിെAടp�ിയ ആ സ്�തീകളpെട നിലപാെട´ാെണ�്   അേBഹേ�ാട്  
േചാദിa്   േനാ8pക. തീ/aയായpം എെ) ര>ിതാവ്   അവരpെട ത�´ 
െ�A[ി ന�ായി അറിയp�വനാകp�p. (The Holy Qur'an, 12:51). 
 

ഇവിെട റസൂ� എ� പദം ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് രാജാവിെ) ദൂതനp 
േവbിയാണ്. അയാ< അ'ാഹpവിെ) ദൂതന'. രാജാവിനpേവbി അ'ാ 
ഹpവിെ) നാമമായ റ�് എ� പദമാണ് ഉപേയാഗിaിരി8p�ത്. ഇെത 
'ാം ഭാഷാ/I�ിലാണ് ഉപേയാഗിaിരി8p�ത്, അ'ാെത ശരീഅ�ി 
െല സാേ.തിക സംgയില'.  

ٍوإىن مرسلة إليهم �دية ِ َِّ َِ ْ ِْ َِْ ٌِ َ ُ ِّ َ فـناظرة مب يـرجع ٱْلمرسلونَ ُ َ ُْ ُْ ِ َ َِ ٌَ ِ َ َ 
ഞാ� അവ/8്  ഒരp പാരിേതാഷികം െകാടp�യaി_്  എെ´ാരp വിവര 
വpം െകാbാണ്  ദൂത�മാ/ മട�ിവരp�െത�്  േനാ8ാ� േപാകpകയാ 
ണ്  . (The Holy Qur'an, 27:36). 

 
ഇവിെട മp/സ� എ� പദം ബി�8ീസ് രാgിയpെട ദൂതനpേവbിയാ 
ണ് ഉപേയാഗിaിരി8p�ത്. 
 
അതpേപാെല സഹീഹ് ബpഖാരിയിലpം അബൂദാവൂദിലpം رسول رسول هللا    എ� 
പദം ഉപേയാഗിaതായി കാണാം.  
 

അേAാ< റസൂലp'ായpെട റസൂ� എെ)യടp8� വ�p. (Kitab al-
Maghazi, ch. 81). 
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ഇവിെട റസൂ� എ� പദം അ'ാഹpവിെ) ദൂതനpം അതpേപാെല റസൂലp 
'ായpെട ദൂതനpം ഒരpേപാെല ഉപേയാഗിaതായി കാണാം.  
 
സpന� അബൂദാവൂദി� േരഖെAടp�ിയിരി8p�p, അവെ) റസൂലിെ) 
റസൂലിന് അവനിnെA_തp നല്കിയ അ'ാഹpവിന് സ്തpതിയായിരി8 
െ_,  (Part 27, Ch:71) 
 
മസീഹ് മഊദ്(അ), അ'ാഹp അേBഹെ� സംേബാധന െചയ്തിരി8p 
�ത് ഇേതരീതിയി� ഭാഷാ/I�ിലാെണ�pം അ'ാെത അതിെ) യഥാ 
/I വിവ>യിലെ'�pം ആവ/�ിaാവ/�ിa് പറmിരി8യാണ്. 
 

DE�Z��������2�	����F�	��� �>?	�$%��= ���0o���	DE�	� �& �/�VB�p�ÒÓ���!���"��HÔ �

������'�'�H�0�C��DE	( ���;�2�@��T�£��B�>¾�= �/ �	��&'�B�>¾���01���

�(�:�����DE
�1�:���!����ó�@��=&DE DE�B�¤)����01������N�@����DE.�È�
���ê� �� P 	
&��*�o 

 
ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, റസൂ�  , മp/സ� , നബി എ�ീ പദ 
�< എെ� സംേബാധന െചയ്തpെകാb് എെ) െവളിപാടpകളി� 
അ'ാഹpവി�നി�pം തീ/aയായpം ഉb്. അെതാ�pം അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലp=ത'. അതpേപാെല മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് 
സംേബാധന െചയ്തpെകാb് ഹദീസി� വ�ിരി8p�ത് അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലpമ'. ഈ അറിവ് അ'ാഹpവാണ് എനി8് നല്കിയിരി 
8p�ത്. മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�വ/ മന$ിലാ8pക. (Siraj-e-Muneer 
Page 3- RK12-Page 5). 

 

************* 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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13. മpജBിദp/ നബിയpം, റസൂലpം. 
 

�B	�
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� ÆÇ �  
ഓ/�യി� െവേ8b ഒരp കാര&ം, ഞാനിേAാ< വിവരിaതpേപാെലയp 
= പദ�< (നബി, റസൂ� എ�ിവ) ചില ഔലിയാ8<8pേവbി ൈദവി 
ക െവളിപാടpകളി� ഉപമാരൂപ�ി� ഉപേയാഗി8p�ത് അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ില' എ�താണ്. വിവരമി'ാ� എതിരാളിക< ഇതിെന 
വലിaിഴa് േവെറാരp ദിശയിേല8് െകാbpേപായിരി8യാണ്. വരാനിരി 
8p� വാഗ്ദ� മസീഹിെന8pറിa് സഹീഹ് മpസ് ലിം മpതലായ �ഗX 
�ളി� നബി (സ)യpെട പpണ&നാവി�നി�് നബിയp'ാഹ് എ�p പpറ 
െA_ത്, ഉപമാ/I�ിലാണ്. ഇ�െനയp= പദ�<  ബഹpമാന&രായ 
സൂഫിയാ8ളpെട �ഗX�ളി�, ൈദവിക െവളിപാടpക<8് പകരമായി  
സാധാരണയായി ഉപേയാഗി8p� �പേയാഗ�ളാണ്. അ'ാെത ഖാതമp 
�ബി¿ീനpേശഷം േവെറാരp �പവാചക� എ�െനയാണ് വരിക? 
(Anjam-e-Atham RK11: P28, Foot Note). 
 

ചില ഔലിയാ8<8pേവbി ൈദവിക െവളിപാടpകളി� നബി, റസൂ� 
എ�ീ പദ�< ഉപേയാഗിaതായി മസീഹ് മൗഊദ്(അ) തെ� ഇവിെട 
Øിരീകരിaിരി8യാണ്. അതിനp= ഏതാനpം ഉദാഹരണ�ളാണ് 
താെഴ െകാടp8p�ത്.  
 

16-17 നൂ[ാbിെല ഇ´&യിെല േപരpേക_ മpജBിദായ മpജBിദ് അലിഫ് 
സാനി (രbാം സഹ�സാr�ിെല മpജBിദ്) എഴpതpകയാണ്: 
 

ഹ�സ�് അബൂബ8റpം ഉമറpം അവരpെട ഔ�ത&വpം �പതാപവpം 
കാരണം �പവാചകVാരpെട വിഭാഗ�ി�െA_വരpം  �പവാചകVാരpെട 
ഗpണ�< സ"ായ�മാ8ിയവരpമാണ്. (Maktubat, First Daftar, part 4, letter 
no. 251, p. 64). 
 
 

ഇറാഖിെല വിഖ&ാതനായ മpജBിദ് സ¿ിദ് അrp�ഖാദി/ ജീലാനി (d. 1166 

C.E.) എഴpതp�p,  
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ഞാ� മpഹ�ദിെ) �പകാശവലയേ�ാെടാAം ഉ�തമായ Øാന�ാ 
കp�p. അ'ാഹpവിെ) അദൃശ& gാനേ�ാെടാAമാണ് എെ) �പവാച 
കത"മp=ത്.  
 

മസ്നവിയpെട �ഗXക/�ാവായ േലാക�പശസ്തനായ  ജലാലpBീ� 
റൂമി എഴpതp�p: (d. 1273 C.E.) 
 

അ'േയാ ശിഷ&ഗണ�െള,  അേBഹം (ആiീയ േനതാവ്) തെ) കാല 
െ� �പവാചകനാണ്, അേBഹം റസൂ� തിരpേമനിയpെട െവളിaമാണ്.  
 

അഹ് െല ഹദീസിെ) ലാേഹാറിെല �പധാനാ²&ാപകനായ മൗലാനാ 
അrp/റഷീദ് എഴpതp�p:  
 

ഈ എഴp�pകളി�നി�് സൂഫിക< െകാടp8p� അ/Iം വ&lമാണ്, 
അവ/ എ'ാ �പവാചകVാേരയpം ശരീഅേ�ാടpകൂടിയp= �പവാചക 
Vാരായpം ഈ ഉ��ിെല ഔലിയാ8െള ശരീഅ�ി'ാ� �പവാചകVാ 
രായpം സൂചിAി8p�p. (Khatm Nubuwwat our Nuzul-i`Isa, p. 74). 
 

മൗലാന മpഫ്തി മpഹ�ദ് ശാഫി ദിേയാബ´ി എഴpതp�p: 
 

ൈഷഖ് (മpഹ് യpBീ� ഇബ്നp അറബി) വിലായ�ിെന ശരീഅ�ി'ാ� 
�പവാചകത"മായി വിവരിaിരി8യാണ്.  (Khatm Nubuwwah, part 111, p. 31). 
 

മസീഹ് മൗ ഊദpം ശരീഅ�ി'ാ� നബിമാ/ വരാം എ�p പറmത് 
ഈ അ/I�ിലാണ്.  

�5�o�2����9�¥�	��&5�.�B�2������9 
ശരീഅേ�ാടp കൂടിയ നബിമാ/ വരി'. ശരീഅ�ി'ാ� നബിമാ/ 
വരാവp�താണ്.  (Thajalliyate ilahiya) 
 

ഇതpതെ�യാണ് മസീഹ്  മൗ ഊദ്(അ) തെ) �പവാചകത"െ�8pറിapം 
പറmിരി8p�ത്. നബി, റസൂ� എ�ീ പദ�< തെ) െവളിപാടpകളി� 
വ�ിരി8p�ത് ഭാഷാ/I�ിലാെണ�pം അ'ാെത അതിെ) യഥാ/I 
വിവ>യിലെ'�pം അേBഹം തെ� പറയp�p. 

�ê�N�H�OC���¶�'�@	+��	ö�$%��=ø �
���, � ��!�#�������d��&��DE.���8�2�{���� W �
�&'�¡ �>?	�H�³ �́#�@
.d±�	�����DEo�T�@
.d±�8�m��@��

� �P�#�m����
;�DE�/���!�-�p�: ���	�	 �

&'�
�F�û �"/ �0�̧ �m�&'�1��û ����¢��2ì�&'�¡�2�H�³´� �þ þ� �� � 
ഹദീസി� മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് സംേബാധന െചയ്തത് െവറpം 
ഉപമാരൂപ�ിലാണ്. ആെരയാെണാ അ'ാഹp നിേയാഗിaയ8p�ത്, 
അയാ< അ'ാഹpവിെ) ദൂതനാകp�p. അറബിയി� ദൂതന് റസൂ� 
എ�ാണ് പറയpക. അദൃശ&വാ/�ക< അ'ാഹpവി�നി�് ലഭിa് അത് 
െവളിെAടp�p�വെര അറബിയി� നബിെയ�് പറയp�p. ഇസ് ലാമിക 
സാേ.തിക ഭാഷയി� അതിെ) അ/Iം േവെറയാണ്. ഇവിെട െവറpം 
പദാ/Iമാണ് ഉേBശി8െAടp�ത്. (RK17 Arba`in no. 2, p. 20, -margin).  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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14. �പതിZായാ �പവാചകത"ം 
 
അ'ാഹp വിശp² ഖp/ആനി� റസൂ�(സ)െയ �പകാശം നല് കp� ഒരp 
ദീപേ�ാട് (33:46) ഉപമിaിരി8യാണ്. ആരിലാേണാ ഈ �പകാശം പതി 
യp�ത്, അവ/ റസൂ�(സ)യpെട �പകാശെ� (�പവാചകത"െ�) �പതി 
ഫലിAി8p�തായിരി8pം. റസൂ�(സ)യി� ലയിa് േച/�് സ"യം ഇ'ാ 
തായി�ീരp� അവØയിലാണ് ഇ�െന സംഭവി8p�ത്. അേAാ< 
അവ/8് അ'ാഹpവി�നി�p െവളിപാടpക< ലഭി8pകയpം അവെര ഇ 
സ് ലാമിെ) പpനരp²ാരണ�ിനായി മpജBിദായി നിയമി8pകയpം െച¿p 
�p. ഈ അവØെയ ആല.ാരികമായി �പതിZായാ �പവാചകത"ം എ 
�p പറയp�p. ഇത് സൂര&െ) �പകാശം ച�j� �പതിഫലിAി8p�തp 
േപാെലയാണ്. എ'ാ �പകാശവpം സൂര&േ)താണ്, ച�jേ)ത'. ഇതpേപാ 
െല മpജBിദpമാ/ �പതിഫലിAി8p� �പവാചകത"ം അവരpേടത', റസൂ 
�(സ) തിരpേമനിയpേടതാണ്. അവ/ �പതിഫലിAി8p�തpെകാb് അവ 
െര  �പതിZായാ �പവാചകVാ/ എ�p പറയp�p. ഇതp വിലായ�ിെ) 
യpം മpജBിദിയ�ിെ)യpം േവെറാരp ഓമനേAരാണ്. ഇതിെന യഥാ/I 
�പവാചകത"മായി എടp8p�വ/ വഴിെത[ിേAാകp�താണ്. 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ)െ) വാദം, അേBഹം �പവാചകനാേണാ, വലിയാ 
േണാ എ�് തീരpമാനി8pവാ�, അേBഹ�ിനp ലഭി8p� െവളിപാടpക< 
ഏതp രീതിയിലp=താെണ�് മന$ിലാ8ിയാ� എളpA�ി� സാധി8p 
�താണ്. അേBഹം െവളിപാടpകെള രbp രീതിയി� തരം തിരിaിരി8യാ 
ണ്.  
 

1. വഹ് യ് നpബpq�് (�പവാചകVാ/8് ലഭി8p� െവളിപാടpക<).   
2. വഹ് യ് വിലായ�് (വലിമാ/8് ലഭി8p� െവളിപാടpക<).   

 

വഹ് യ് നpബpq�് 
 

വഹ് യ് നpബpq�് എെ�േ�8pമായി അടmിരി8യാണ്. 
 

�>?	��	DS�Ã�8�09�:���� T�W �DE
�;�<�������� q qê�°&��À�o�Á���¯��	�����
�>?	��	DS�¾�¹�c.�¿W �&B�2�R#�*�� 

തീ/aയായpം നബിമാരpെട പര`ര ന�pെട റസൂ�(സ) േയാടpകൂടി അവ 
സാനിaിരി8യാണ്. വഹ് യ് നpബpq�് നിലയ്8pകയpം െചയ്തിരി8p 
�p. ന�pെട റസൂലിനp(സ) േശഷം േവെറ നബിയി'ാ�തിനാ� പിെ� 
മസീഹ് എ�െനയാണ് വരിക?  (Tuhfah Baghdad, p. 7) 
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"വീbpം ഒരp �പവാചക� വരികെയ�ത് അ'ാഹp െവളിെAടp�ിയ, മp 
ഹ�ദ്  (സ) നി�ളി�  ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. പെ>, അേBഹം അ'ാ 
ഹpവിെ) ദൂതനpം നബിമാെര അവസാനAി8p� ആളpമാകp�p, എ� 
വചന�ിന് എതിരാണ്. അ'ാഹp യാെതാരpവിധ പഴpതpകളpമി'ാെത ന 
ബി(സ) തിരpേമനിെയ അവസാനെ� �പവാചകനാെണ�് പറmതpം, 
നബി(സ) തിരpേമനി എനി8p േശഷം നബിേയയി' എ�് തഫ്സീ/ 
നല്കിയതpം നി�<8് അറിയിേ'. ന�pെട നബി(സ)8p േശഷം ഒരp 
�പവാചകെ) ആഗമനം നാം അനpവദി8pകയാെണ.ി� അടmpക 
ഴിm �പവാചകത" െവളിപാടpക< വീbpം തpറ8pകയായിരി8pം െച¿p 
�ത്. എ�ാ� ഇ�െന സംഭവി8pകയി'െയ�ത് സത&ാേന"ഷികളായ 
മpwിംക<8് അറിയാ� കാര&മ'.  ന�pെട നബി(സ)യpെട മരണ േശ 
ഷം �പവാചകത" െവളിപാടpക< അവസാനി8pകയpം അ'ാഹp �പവാച 
കത"ം അവസാനിAി8pകയpം െചയ്തതിനാ� ഒരp �പവാചക� വീbpം 
എ�ിെനയാണ് �പത&>െAടpക? (Hamamat al-Bushraa p. 20). 
 

ഈ ഉദാഹരണ�ളി� നി�് വഹ് യ് നpബpq�് നിലaിരി8യാെണ 
�pം ന�pെട റസൂ�(സ)8p േശഷം േവെറ ഒരp �പവാചകനpം വരി'െയ 
�തpം വളെര വ&lമായിരി8യാണ്. 

അറബി വ&ാകരണ �പകാരം s2� �"*� യpെട അ/Iം ഒരp തര�ിലp= 
�പവാചകനpം ഇ' എ�താണ്. ലാ ഇലാഹ ഇ''ാഹ് എ�p പറയp� 
തp െപാെല. 

OC� 	��ø ���DE ّال نيب بعدى � 	���"F
�	�����de�	4�G �= ���Z#�H �N�H� ���p�JK 	���L �����M
���m��*��¢�X ��q�DE.�8�2�}��*����D�������	����¢�DE
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റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ഹദീസ് ലാ നബി¿ ബഅ ◌്ദീ യി� പൂ/6മായ നിേഷധമാണp=ത് (യാ 
െതാരp പഴpതpമി'ാ� നിേഷധം) എ�തമാ�തം ധി8ാരവpം അയplി 
പരവpമായ �പവൃ�ിയാണ് തെ) മലിനമായ ചി´ാഗതിക<8് അടിമ 
െA_pെകാb്, വിശp² ഖp/ആെ) വ&lമായ ഉ�രവpകെള മറികട�p 
െകാb്, ഖാതമp�ബി¿ീനpേശഷം ഒരp �പവാചകെ) വരവ് �പതീ>ിap 
െകാbിരി8pകെയ�തpം വഹ് യ്  നpബpq�് നിലaതിനp േശഷം അത് 
പpനരാരംഭി8pെമ�് വിശ"സി8pകെയ�തpം? (Ayyamu Sulh Page 146) 
 

വഹ് യ് വിലായ�് 
 

ഇനി നമp8് വഹ് യ് വിലായ�ിെന (വലിമാ/8് ലഭി8p� െവളിപാടp 
ക<)  സംബ^ിa് മസീഹ് മഊദ്(അ) എ´ാണ് പറയp�െത�് േനാ 
8ാം.  
 

R#�®��	���2��	DS�z���.� DE��� DE���2�	���W � � ��8�J� � ������	���O���¯��0[&'��D�������ruÆÇ P � � �
�

&��B�(�@Å��	
 
പpതിയേതാ പഴയേതാ ആയ ഏെത.ിലpം ഒരp നബി ന�pെട നബി(സ) 
8p േശഷം വരികയാെണ.ി� പിെ� എ�െനയാണ് അേBഹം ഖാത 
മp� അ`ിയാ ആകp�ത്? ഉq്, വഹ് യ് വിലായ�ിെ)യpം ൈദവിക 
സേjശ�ിെ)യpം വാതി� അടmി_ി'. Ayyamu Sulh Page 119 
 

മസീഹ് മഊദ്(അ)ന് ലഭി8p� വഹ് യ്  
 

�പവാചകVാ/8് ലഭി8p� വഹ് യ് നpബpവ�് അടmp കിട8pകയാ 
െണ�pം എ�ാ� വലിമാ/8് ലഭി8p� വഹ് യ് വിലായ�് തpറ�p 
കിട8pകയാെണ�pം വ&lമായി. മസീഹ് മഊദ്(അ) അേBഹ�ിന് 
എ´p വഹ് യ് ലഭി8p�തായാണ് അവകാശെAടp�െത�് േനാ8ാം. 

���o�[	�;���s��= ���ÒÓ���!�/�md²�@	��@�����o�p�
ü �]��:�ÒÓ���!�p�%Å8�����o�= �H��
�tÔ Ô� ��
¯��p�m�&u8�$��¢�>	�p�m��ÒÓ���!�	�����¥o�>ÅDE������íý�̄ ��	���O���Ô � � P � ø P � 

എേAാെഴ.ിലpം ഈ േലാക�് ഇ�െനെയാരp സംഭവം ഉbായി_p 
േbാ?  പതിെനാ�് വ/ഷേ�ാളം അ'ാഹpവി�നി�് തനി8് വഹ് യ് 
വിലായ�pം വഹ് യ് മpഹBസി¿�pം ലഭി8pകയാെണ�് ക=ം െക_ി 
aമയ്8p� ഒരp അസത&ഭാഷകെന അ'ാഹp സഹായിaതായി_്?  എ�ി 
_് അ'ാഹp അയാളpെട ജീവനാഡി അറp�pകളയാതിരp�തായി_്? (Aina 
Kamalate Islam Page 323) 

�Vdv �d²���� w �	���x	��}���¥o�>ÅDE������O���̄ ��� d²��������̄ ��m����y
�:�Hs
P ø � � � P � � � P P

�8
&��z�DE
�0��H�	�¼���.�#�ñ�����DEo�"��0��Vdv �= ��
�Ú�	�����DEo�m{�� sP PP

 
വഹ് യ് വിലായ�് എ�ി� ഇറ�p� സമയ�് ഒരp ബാഹ&ശlി എ 
െ� ഊേ8ാെട കീഴട8p�തായി ഞാ� അനpഭവിaറിmി_pb്. ചില 
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സമയ�് ഈ ശlി തെ) �പകാശ വലയ�ി� എെ� പിടിaമ/�p� 
തായpം ഞാ� അനpഭവിaി_pb്. (Barakatu Ddua p.17). 
 

മസീഹ് മഊദ്(അ) അവകാശെA_ിരി8p�ത് അേBഹ�ിന് ലഭി8p� 
െവളിപാടpക< വഹ് യ് വിലായെ��ാണ്, അ'ാെത വഹ് യ് നpബpq 
�'. അതിനാ� അേBഹം വലിമാരpെട ഗണ�ിലാണ് െപടpക, �പവാച 
കVാരpെട ഗണ�ില'. 
 

�പതിZായാ �പവാചകത"ം എ�ാ� വിലായ�് മാ�തം. 
 

��§.���:���!���������	5 ��8�O���=� P � �&c|
�0Ù×�{����}��� 
ഈ വിലായ�് പൂ/6മായ രീതിയി� �പതിZായാ �പവാചകത"മാണ്, 
റസൂ�(സ)യpെട �പവാചകത"െ� ഉയ/�ിAിടി8pവാ� അ'ാഹp  �പ 
വചന�<  (അടയാള�<) കാണിaിരി8p�p. (Hujjat Allah, p. 14). 
 

�'�@o�
���H��������j�~��&����8���O�����'�� ����DE�m��>
����Zk�	��P � �
Â�;���	5�) �#�� ������@�+67&'�@¢� 

വിലായ�് �പവാചകത"�ിെ) �പതിZായയാെണ�ത്  എ'ാ അവാ 
´ര വിഭാഗ8ാരpേടയpം ഏേകാപിa അഭി�പായമാണ്. പല തര�ിലp= 
അടയാള�< എ´ാേണാ അസലിലp=ത് അത് അതിെ) �പതിZായ 
യിലpം �പകടിAി8െAടp�p. (Lujjat al-Noor  pp. 38) 
 

8�*���ZkP�DE¢�o�2�Z���� ���	5�����d²�2E�����¤�����m���P � 
നബിയ'ാ� ഒരാ< �പതിZായ എ� നിലയി� നബിയpെട Øാന�് 
നില്8p�pെവ�ത് മpഴpവ� ഉ��ിെ)യpം ഏേകാപിa അഭി�പായ 
മാണ്. (Ayyamussulh – RK14-P411). 
 
 

�പതിZായ �പവാചകത"െ� ഒ�pകൂടി വിശദീകരിapെകാb് മസീഹ് 
മൗഊദ്(അ) വീbpം പറയpകയാണ്: 
 

നി�< നി�ളpെട �പതിZായ, ദ/Aണ�ി� നിരീ>ി8pേ`ാ< അവിെട 
രbാളpകളി'. രbായി കാണാെമ.ിലpം ഒ�് അസലpം മേ[ത് അതിെ) 
�പതിZായയpമാണ്. വാഗ്ദ� മസീഹിെ) കാര&�ി� അ'ാഹp ഇതാ 
ണാ�ഗഹിaിരി8p�ത്. (Kishti Nuh, p. 15). 
 

അതിനാ� �പതിZായാ �പവാചകത"ം വിലായ�ാെണ�pം അെ'.ി� 
വിലായ�് �പതിZായ �പവാചകത"മാെണ�pം ഇതി�നി�pം െതളിയp 
�p. 

*************  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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15. യഥാ/I �പവാചകത"�ിെ) നിേഷധം 
 
താെഴ െകാടp� ഉ²രണികളി� നി�pം മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) �പവാച 
കത"െ� നിേഷധി8p�തായി കാണാ� സാധി8p�താണ്. 
 

"�
��8���������7��= �®�Ô ��²�£���m��A�z�������@��	�����£ لعنت هللا على الكاذبني
    &&&&املفرتين

ഞാ� �പവാചകത"ം വാദിaിരി8p�p എ�pം അത് മതനിjയpമാെണ 
.ി� കളവp പറയp�വരി� ൈദവശാപം ഉbാകെ_ എ�'ാെത മെ[´p 
പറയാനാണ്. (Anwar-ul-Islam, p. 34. Ruhani Khaza'in, vol. 9, p. 35)  
 

ّىن من النبينيإّن هذا الرجل ادعى النبوة وقال إ¨م قالوا أَّومن اعرتاضات املكفرين أمااجلواب . ّ
ُ يا أخى أىن ما ادعيت النبوة وما قلت هلم فاعلم  ىف فهم قوىل، vىن نىب، ولكنهم تعجلواوأخطأواإّ

എെ� കാഫിെറ�് വിളി8p�വരpെട എതി/Aിനp= ഒരp കാരണമായി 
അവ/ പറയp�ത്, ഈ മനpഷ&� �പവാചകത"ം വാദിaിരി8p�pെവ�pം 
�പവാചകVാരി� ഒരാെള�് പറയpകയpം െച¿p�pെവ�ാണ്. ഇതിനp 
= മറpപടിെയെ´�ാ� അ'േയാ സേഹാദരാ, അറിmpെകാ<ക, ഞാ� 
�പവാചകത"ം വാദി8pകേയാ, �പവാചകെന�് പറയpകേയാ െചയ്തി 
_ി'. എ�ാ� അവ/ ധൃതി കാണി8pകയpം ഞാ� പറയp� കാര&ം 
െത[ായി മന$ിലാ8pകയpം െചയ്തp. (Hamamat al-Bushra, p. 79. Ruhani 
Khaza'in, vol. 7, pp. 296-297)  
 

�8�Z���������"	�� �= �£�'��	�� �/�>L �G�C.�DE�����p�C.�= �B�"�
�R#�8������
"�
Ô¢�o�N�2�@���DE;�P

   ۓ
എനി8് നpബpq�ിെ) യാെതാരp വാദവpമി'. ഇത് താ.ളpെട െത[ി²ാ 
രണയാണ് അെ'.ി� താ.< േവെറ ഏെത.ിലpം ഉേBശ&ം െവapെകാ 
b് പറയpകയാണ്. ൈദവിക െവളിപാടpക< ലഭി8p�p എ�് അവകാ 
ശെAടp�യാ< നബിയായിരി8ണെമ�ത് അനിവാര&മാേണാ? 
(Jang Muqaddas, p. 67. Ruhani Khaza'in, vol. 6, p. 156). 
 

s�H�Zì��� �\�	�&�>�?"�
��8�� Ô &��£  
s��&%����D����'�£�H��m��	���&����£�/�����òÓ�����!�����"�
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േചാദ&ം, ഫത് െഹ ഇസ് ലാം എ� �ഗX�ി� �പവാചകത"ം വാദിaിരി 
8യാേണാ?  
 

ഉ�രം, ഞാ� �പവാചകത"ം വാദിaി_ി'. മpഹBസ് ആെണ�ാണ് വാദി 
aത്. എനി8് ൈദവിക െവളിപാടpക< ലഭി8p�p എ�pമാ�തമാണ് 
ഞാ� അവകാശെA_ത്. അതpം ൈദവിക കല്പന �പകാരം. മpഹBസി 
¿�് നി$ംശയം �പവാചകത"�ിെ) ശlമാെയാരp ഘടകം ഉ<െ8ാ 
=p�p.  (Izale Auham  Page. 422-423) 
 

@�� � DE.����8�m���?�&����	�/�:.�#�m���c�	�	��
�p�� �����	���v�>?	�@��&5�.�;�0u�ê� � q � � � ����
��� �

�����	������4���0Ç?	�A�B�>?	۔ 
മസീഹ് എ�െനയാണ് വരിക? അേBഹം റസൂലായിരp�p. ഖാതമp� 
ബി¿ിെ) അ�പേവശ&മായ മതി� അേBഹ�ിെ) വരവിെന തടmp 
നി/�p�p. എ�ാ� അേBഹെ� േപാെലയp=യാ< വ�ിരി8p�p. 
അയാ< റസൂല', റസൂ�മാരpെട സദൃശ&നpം അവെരേAാെലയp=യാളp 
മാകp�p. (Izale Auham  p. 522) 
 

ى وجه احلقيقة واالفرتاء وترك القرآن وإحكام ٰ علولُسَر  وّ نىبّىنا دناّوسيومن قال بعد رسولنا 
  ٌابّ كذٌاء فهو كافرّالشريعة الغر

ന�pെട യജമാനനായ റസൂലിനp േശഷം (സ) ആെര.ിലpം ഞാ� ഒരp 
നബിയpം റസൂലpം ആെണ�് അതിെ) യഥാ/I വിവ>യി� അവകാ 
ശെAടpകയാെണ.ി� അെതാരp ക=വpം ഖp/ആെന ഉേപ>ി8ലpം 
ശരീഅ�ിെന നിേഷധി8ലpം ആണ്, അ�െനയp=വ� കാഫിറpം വലി 
യ ക=നpമാകp�p. (Anjame Atham Page 27-RK11-27). 
 

ഈ വാദം ഉ�യി8ലpം അെ'.ി� േവെറാരാ< ഈ വാദം ഉ�യിെa�് 
പറയലpം ഒ�p തെ�യാണ്.  അ�െനയp=വ� കാഫിറpം വലിയ ക= 
നpമാെണ�് മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) പറmത് അവ/8pം ബാധകമായി 
രി8pം.  
 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ഒരp യഥാ/I �പവാചകനാെണ�് പറയp�വ/, 
അേBഹ�ിെ) വിേയാഗ�ിന് മൂ�് ദിവസം മp`് എഴpതpകയpം എ�ാ 
� ലാേഹാറിെല അഖ്ബാ/ ആം എ� പ�ത�ി� വിേയാഗ ദിവസം �പ 
സി²ീകരി8pകയpം െചയ്ത േലഖന�ി� തെ) േപരിേനാെടാAം അേB 
ഹം േച/�െത´ാെണ�് അറിയp�ത്  ന�ായിരി8pം.  

�d    الراقــــــــــــــــــــــــــــم 	��
� ���gggg��Z��Z��Z��Z������������ò�����ò�����ò�����ò�� ������h�� �_����m 	o����������� ���� ���� ���� ����  

	��	o��Z#�	����< ���=��^�_���������m �¡8�/�>���¡8�h����£�¢ D� �H�}�
ø PYO£�� Pi  

ആ േലഖന�ി� അേBഹം തെ) േപരിേനാെടാAം േച/െ�ഴpതിയത്, 
നബിയp'ാഹ് എ�', വലിയp'ാഹ് എ�ാണ്.  

***************** 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 

 



 
 
 
 

 57 

 
 
 

16. യഥാ/I �പവാചകവിശ"ാസം കpഫ് / 
 
മസീഹ് മഊദിെന (അ) യഥാ/I �പവാചകനായി ചി�തീകരി8p�വ/ 
സാധാരണയായി െചയ്തpവരp� ഒരp �പ�കിയയാണ്, അേBഹ�ിെ) 
ലിഖിത�ളpെട ആദ&വpം അവസാനവpം വി_pകളmpെകാb് മ[p= 
വെര െത[ി²രിAി8p� രീതിയി� ഉ<ഭാഗം മാ�തം എടp�് അവതരി 
Aി8pകെയ�ത്. 
 
ഉദാഹരണമായി, 

��DE
�1 �%¤ �8�2���	5��r�	���  
നബിെയ� അഭിധാനം (ബഹpമതിനാമം) എനി8് വ&lമായ നിലയി� 
ന്ല കെA_p. 
 
വി_pകളയp� ആദ&ഭാഗം: 
 

�¥� �>	d²�����!�	�����2�@������£�/�3F�é��ê�#�ñ���v�@�������H�¦�����B�Ø�� � �
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ഇതpേപാെല മp�കാല�ളി� എെ) ഒരp വിശ"ാസമായിരp�p, മസീഹ് 
ഇബ്നp മ/യമിെന അേപ>ിa് എനി8് എ´് േ�ശഷ്ഠതയാണp=ത്, 
അേBഹം നബിയായിരp�p, അ'ാഹpവിെ) സാമീപ&ം കരØമാ8ിയ 
മp�ഗാമികളി� ഒരാളായിരp�p. എെ) ഔ�ത&െ�8pറിa് എെ´.ി 
ലpം െവളിപാടpകളി� ഉbായിരp�ാ� ഞാ� അതിെന ഭാഗികമായ 
േ�ശഷ്ഠതയായി കണ8ാ8ിയിരp�p. എ�ാ� പി�ീട് അ'ാഹpവിെ) 
െവളിപാടpക< മഴ വ/ഷി8p�തpേപാെല എ�ി� െചാരിmേAാ< 
അവ� എെ� ഈ വിശ"ാസ�ി� തpട/�p േപാകാ� അനpവദിaി', 
അ�െന നബിെയ� അഭിധാനം (ബഹpമതിനാമം) എനി8് വ&lമായ 
നിലയി� ന്ല കെA_p, പേ> ഒരp േകാണിലൂെട നബി, ഒരp േകാണിലൂെട 
ഉ��ി (അനpയായി). 
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എ�ാ� േനെര അതിനp താെഴയp= അടി8pറിA് വി_pകളയp�താണ് 
ആ അടി8pറിA് ഇതാണ്: 
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ഓ/�ിേ8b ഒരpകാര&ം, എെ) വാദ�ിലp= നബിെയ� പദം കbി_്  
വളെരയധികം േപ/ വsനയി� അകെA_് േപാകpകയpം, മp�കാല� 
ളി� അ'ാഹp േനരി_് �പവാചകVാ/8് ന്ല കിയതpേപാെലയp= �പവാ 
ചകത"മാണ് ഞാ� അവകാശെAടp�െത�് അവ/ ധരിapേപാവpകയpം 
െച¿p�p. അവ/ െത[ി²ാരണയിലാണ്, എനി8് അ�െനയp= 
വാദമി'.  എ�ാ� നബിതിരpേമനിയpെട (സ) ആiീയാനp�ഗഹ�ളpെട 
മഹിമ െതളിയിap കാ_pവാ� അ'ാഹp എനി8് അവെ) ഉേBശ&�ിലpം 
gാന�ിലpം ഈ പദവി നല്കിയിരി8യാണ്. അേBഹ�ിെ) അനp�ഗ 
ഹാശി$pകേളാടpകൂടി ഞാ� �പവാചകത" പദവിവെര എ�ിയിരി8യാ 
ണ്. അതിനാ� എെ� െവറpം നബിെയ�് പറയാവത'. ഒരp േകാണിലൂ 
െട ഞാ� നബിയpം മെ[ാരp േകാണിലൂെട ഞാ� അനpയായിയpമാണ്. 
അേതാെടാAം എെ) �പവാചകത"ം റസൂ�(സ)യpെട �പതിZായയാണ്, 
യഥാ/I �പവാചകത"മ'. ഇതp കാരണമായി നബി വചന�ളിലpം എ 
െ) െവളിപാടpകളിലpം എെ) േപര് നബി എ�് െവaേതാെടാAം എെ) 
േപര് ഉ��ി എ�pം െവaിരി8യാണ്, എെ) ഓേരാ പദവികളpം നബി 
(സ)െയ പി´pട/�തpെകാbpം അേBഹ�ി� കൂടിയpം ലഭിaതാെണ�് 
കാണി8pവാ� േവbി. (Haqiqatul Wahy Page 154, RK22-P154) 

മസീഹ് മൗ ഊദിന്(അ) ഈസാ ഇബ്നp മ/യമിെന8ാ< മഹത"മpെb� 
കാര&�ി� എതി/Aി'. ഇ സ് ലാമിെല എ'ാ ൈദവനിേയാഗിതരpം നബി 
(സ) തിരpേമനിയpെട �പതിZായ ആയതിനാ� അവെര'ാവരpം തെ� ബ 
നീ  ഇ�സായീ� �പവാചകVാെര അേപ>ിa് മഹത"മp=വരാണ്.  മസീ 
ഹ് മൗ ഊദിെന (അ) ഒരp യഥാ/I �പവാചകനായി അവതരിAി8p�തി 
ലാണ് എതി/Ap=ത്.  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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അതിനാ� സത&ം അറിmpെകാb് മറapെവ8ാതിരി8pക, അ'ാഹp 
വിശp² ഖp/ആനി� െവളിെAടp�pകയpം, മസീഹ് മഊദ് വ&ാഖ&ാനിa് 
ഉറAി8pകയpം െചയ്തതിെനതിെര �പവ/�ി8ാതിരി8pക.  

ِما كان حممد َأبآ َأحد من رجالكم ولـكن رسول ٱ-َّ َِ ُ َّّ َّ َِ ٍَٰ َ ْ ُ َِّ َ َ َِ ّ ٌ َُ َ وخامت ٱلنَّبينيَ ِِّ ََ َ َ. 
33:41. മpഹ�ദ്  നി�ളpെട പpരpഷ�മാരി� ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. 
പെ>, അേBഹം അ'ാഹpവിെ) ദൂതനpം �പവാചക�മാരി� അവസാ 
നെ� ആളpമാകp�p . 
 
മസീഹ് മഊദ് (അ) ഈ ആയ�ിനp െകാടp� വ&ാഖ&ാനം ഇ�െന 
യാണ്: 
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മpഹ�ദ്  (സ) നി�ളി�  ഒരാളpെടയpം പിതാവ'. പെ>, അേBഹം 
അ'ാഹpവിെ) ദൂതനpം നബിമാെര അവസാനിAി8p� ആളpമാകp�p. 
ഈ ആയ�് വളെര വ&lമായി�െ� െതളിയി8pകയാണ് ന�pെട 
നബി(സ)8p േശഷം ഒരp റസൂലpം തെ� ഈ േലാക�് വരി'ാെയ�്. 
(Izale Auham 614, Roohani Khazain Vol3:431) 

َّإن ُ ٱلذين يكتمون مآ َأنزْلنا من ٱْلبـينات وٱهلدى من بـعد ما بـيـنَّاه للنَّاس ىف ٱْلكتاب ُأولـئك يلعنـهم ِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َِٰ ِ َِ ْ ُ ُِ ِ ِِ ِ َّ ِ ِٰ َ ْ َ ُِ ِ َّّ ََ ََ ْ
َٱ-َّ ويـلعنـهم ٱلالعنون ُ ُِ َّ ُ ُ َ ُْ َ َ 

2:160. നാമവതരിAിa െതളിവpകളpം മാ/ഗദ/ശനവpം േവദ�ഗX�ിലൂെട 
ജന�<8്  നാം വിശദമാ8ിെകാടp�തിന്  േശഷം മറapെവ8p�വരാ 
േരാ അവെര അ'ാഹp ശപി8p�താണ്. ശപി8p�വെരാെ8യpം അവ 
െര ശപി8p�താണ്  . 

َْإن ٱلذين يكتمون مآ َأنزل ٱ-َّ من ٱْلكتاب ويشتـرون به مثنا قليال ُأولـئك ما يأ َ َ َ ََ ِٰ ََ ًَ ًِ َ ِ ِ ِِ َ َُ َ َ ُْ َ ُِ َ َِ ُ َ َْ َّ َّ َّكلون ىف بطو¨م إال ِ ِ ْ ِِ ُ ُُ ِ َ ُ
ٌٱلنَّار وال يكلمهم ٱ-َّ يـوم ٱْلقيامة وال يـزكيهم وهلم عذاب َأليم َ َ ُ َ َِ ٌِ َُ َّ ْ َُْ ِّ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َُ ََ ُ ُ 

2:175. അ'ാഹp അവതരിAിa, േവദ�ഗX�ിലp= കാര&�< മറap 
െവ8pകയpം, അതിന് വിലയായി തpZമായ േന_�< േനടിെയടp8p 
കയpം െച¿p�വരാേരാ അവ/ ത�ളpെട വയറpകളി� തി�p നിറ8p� 
ത്  നരകാáിയ'ാെത മെ[ാ�pമ'. ഉയി/െ�ഴpേ��പിെ) നാളി� 
അ'ാഹp അവേരാട്  സംസാരി8pകേയാ (പാപ�ളി� നി�് ) അവെര 

16. യഥാ/I �പവാചകവിശ"ാസം കpഫ് / 
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സംശp²രാ8pകേയാ െച¿pകയി'. അവ/8്  േവദനേയറിയ ശി>യp 
bായിരി8pകയpം െച¿pം. 
 
ُفال ختشوا ٱلنَّاس وٱخشون وال تشتـروا بآياتى مثنا قليال ومن مل حيكم مبآ أَنزل ٱ-َّ فأولـئك هم  ُ َُ ََ ِ ِٰ ََ َْ َُُ ََ َ َْ َ َ َِ َُّ َْ َ َ َْ َ ًَ ً ْ َِ َ ِ ْ ْْ َ ِ ْ ُ َ

َٱْلكافرون ُ ِ َ 

5:45 … അതിനാ� നി�< ജന�െള േപടി8ാെത എെ� മാ�തം ഭയ 
െAടpക. എെ) വചന�< നി�< തpZമായ വിലയ്8്  വി[pകളയാ 
തിരി8pക. അ'ാഹp അവതരിAിa്  ത�തനpസരിa്  ആ/ വിധി8p�ി 
'േയാ അവ/   തെ�യാകp�p അവിശ"ാസിക<.  
 

മ\ൂദിക< വിശp² ഖp/ആെ)യpം, നബി(സ) തിരpേമനിയpേടയpം, മസീ 
ഹ് മഊദിെ)യpം അ²&ാപന�െള പി�പ[p�വരാെണ�് അവകാശ 
െAടpകയാെണ.ി� മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) നല്കിയ അ²&ാപന�െള 
അവ/ പി�പ[െ_. അെ'.ി� മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) പpറെAടpവിa വിധി 
�പഖ&ാപന �പകാരം അവ/ കാഫിറായി�ീരp�താണ്. 
 

  َحلق بقوم كافرينّوما كان ىل أن أدعى النبوة وأخرج من األسالم وَأ
   

�പവാചകത"ം വാദി8pകയpം, ഇസ് ലാമി�നി�് പpറ�p േപാകpകയpം 
അവിശ"ാസികളpെട കൂെട േചരpകെയ�തpം എനി8് േച/�ത'. 
 (Hamamtul Bushraa Page 79- RK7-P297). 
 

لقرآن وإحكام ى وجه احلقيقة واالفرتاء وترك اٰ علولُسَر  وّ نىبّىنا دناّوسيومن قال بعد رسولنا 
  ٌابّ كذٌاء فهو كافرّالشريعة الغر

ന�pെട േനതാവായ റസൂലിനpേശഷം ഞാനpം ഒരp �പവാചകനാണ്, 
റസൂലാണ് എ�് യഥാ/I വിവ>യി� ആരാേണാ അവകാശെAടp 
�ത്, അെതാരp അസത&ം െക_ിaമയ്8ലpം, വിശp² ഖp/ആെന ഉേപ 
>ി8ലpം, ശരീഅ�് കല്പനകെള നിേഷധി8ലpം ആണ്, അയാ< ഒരp 
അവിശ"ാസിയpം െകാടpം കളവp പറയp�വനpമാകp�p. (Anjame Atham 
Page 27-RK11-27) 
 

അ'ാഹp അവതരിAിa്   ത�തനpസരിa്   ആര്   വിധികല്പി8p�ി'േയാ 
അവ/ തെ�യാകp�p അവിശ"ാസിക< .  (Holy Qur'an 5:45). 
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റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, റസൂ�  , മp/സ� , നബി എ�ീ പദ 
�< എെ� സംേബാധന െചയ്തpെകാb് എെ) െവളിപാടpകളി� 
അ'ാഹpവി�നി�pം തീ/aയായpം ഉb്. അെതാ�pം അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലp=ത'. അതpേപാെല മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് 
സംേബാധന െചയ്തpെകാb് ഹദീസി� വ�ിരി8p�ത് അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലpമ'. ഈ അറിവ് അ'ാഹpവാണ് എനി8് നല്കിയിരി 
8p�ത്. മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�വ/ മന$ിലാ8pക. (Siraj-e-Muneer 
Page 3- RK12-Page 5). 

 
ചpരp8�ി� എെ) �പവാചകത"വpം ദൗത&വpം ഞാ� മpഹ�ദpം അ\ 
ദpം ആെണ�തpം എെ) േമV െകാb'. ഒരp �പതിZായ എ� നിലയി� 
ഞാ� ഖാതമp�അ`ിയാ എ� അേത �പവാചകനാണ്. ഇരpപത് വ/ഷം 
മp`് ബറാഹീെന അ\ദി¿ായി� അ'ാഹp എനി8് മpഹ�ദ് എ�pം 
അ\ദ് എ�pം േപര് െവ8pകയpം എെ� റസൂ�(സ)യpെട �പതിനിധാന 
മായി  �പഖ&ാപി8pകയpം െചയ്തp.  (Ek Ghalati Ka Izala RK18-P212) 

 
മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) യഥാ/I നിലയിലp=  �പവാചകനായി മാറിെയ 
.ി� അേBഹം യഥാ/I രീതിയി� ഖാതമp�ബി¿ീ� കൂടി ആയി�ീ 
രp�താണ്. ഇ�െന ഒരp അവകാശവാദമp�യി8ാ� മ\ൂദിക<8് 
ൈധര&മpേbാ? 

 

************* 
 
 

16. യഥാ/I �പവാചകവിശ"ാസം കpഫ് / 



 
 

 62 

 
 
 

17. മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) വാദം തിരp�ിേയാ? 
 
അ'ാഹp നിേയാഗിa് അയ8p�യാ<8് ഒരി8ലpം തെ� തെ) പദവി 
െയ സംബ^ിa് െത[ായ ധാരണ ഉbാവി'. ഒരാെള ൈദവനിേയാഗിത 
നായി അ'ാഹp അയ8pേ`ാ< തെ� അ'ാഹp അയാളpെട പദവിയpം 
Øാനവpം വ&lമായി അയാ<8് മന$ിലാ8ിെ8ാടp8p�p. 
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ചിലയാളpക<8് ഒരp ധാരണയpb്, ചില െവളിപാടpക< മന$ിലാ8p� 
തി� െത[pപ[pകയാെണ.ി� ഈമാ� ഉയ/�p േപാവpകയpം സംശയം 
ഉദി8pകയpം െച¿p�p, ഈ നബി, റസൂ�, അെ'.ി� മpഹBസ് എ�യാ 
<8് തെ) വാദ�ിലpം വsന പ[ിേയ8ാം എ�്. അ�െനയp= 
ചി´ തെ� അസംബ^മാണ്, മാനസിക നില െത[ിയ ആ<8ാരാണ് 
ഇ�െനയp= കാര&�< സംസാരി8pക. (Nuzulul Masih RK19-P.132). 
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മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) തെ) വിളംബര�ി� മൗലവി ഗpലാം ദസ്തഗീ/ 
സാഹിബിെന അഭിസംേബാധന െചയ്തpെകാbp പറയpകയാണ്: നാമpം 
�പവാചകവാദിയpെട േമ� ശാപം െചാരിയp�p, ലാഇലാഹ ഇ''ാഹ് 
എ� കലിമയിലpം റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട ഖതമp�pബpq�ിലpം 
വിശ"സി8p�p. റസൂ� തിരpേമനി(സ)െയ പി�പ[p�തിലൂെട അ'ാഹp 
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വിെ) വലിമാ/8് ലഭി8p� വഹ് യ് വിലായ�ാണ് വാദി8p�ത്, 
വഹ് യ് നpബpq�'. ഇതിനApറം ആെര.ിലpം ന�pെട േനെര ആേ> 
പം ഉ�യി8pകയാെണ.ി� അയാ< ൈദവഭയമി'ാ�വനpം കപടനpം 
ആകp�p. .... നpബpq�ിെ) വാദം ഒരp വശ�pമി'. െവറpം വിലായ�ി 
െ)യpം മpജBദിയ�ിെ)യpം വാദമാണp=ത്. 
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ഇത് ഓ/�യി� െവേ8bതാണ്. മസീഹ് മഊദ് ആെണ� വാദം അ'ാ 
ഹpവി�നി�് െവളിപാട് ലഭി8p�p, അ'ാഹpവി� നി�p= മpജBിദ് ആ 
ണ് എ�തിെന8ാ< അല്പം േപാലpം വലിയത'. ഒരാ<8് ഈ പദവി 
ലഭി8p�ത് അ'ാഹp അയാളpമായി സംസാരി8p�p എ�തp മൂലമാണ്. 
അ'ാഹpവി�നി�്, മസീഹിെ) �പതിരൂപെമേ�ാ, മൂസായpെട �പതി 
രൂപെമേ�ാ, ഏതp േപരിനpം അയാ< അ/ഹനാണ്. ഒരാളpെട �പതിരൂപ 
മാെണ�് പറയp�തി� യഥാ/Iമാെയാരp േ�ശഷ്ഠതയpമി'. യഥാ/I 
േ�ശഷ്ഠത അ'ാഹp സംസാരി8p�p എ�താണ്. അ�െന ഒരാ<8് 
ൈദവിക െവളിപാടpകളpെട േ�ശഷ്ഠത ലഭി8pകയpം അയാ<  മതേസവ 
ന�ിനpേവbി ൈദവനിേയാഗിതനാവpകയpം െചയ്താ� അത&p�ത 
നായ അ'ാഹpവിന്, ആ കാലഘ_�ിെ) ആവശ&കതയനpസരിa് അയാ 
<8് ഏെത.ിലpം ഒരp േപര് നല്കാവp�താണ്. ഈ േപര് െവ8p�ത് 
വലിെയാരp കാര&െമാ�pമ'. ഇസ് ലാമി� മൂസാ, ഈസാ, ദാവൂദ്, സpൈല 
മാ�, യാ8ൂബ് മpതലായ  നബിമാരpെട വളെരയധികം േപരpക< ആളp 
ക< െവ8p�p, ഈ നബിമാരpെട ന' ഗpണ�< അവ/8് ലഭി8െ_ 
എ� ന' ഉേBശ&�ി�. അ'ാഹp ഒരാ<8് െവളിപാട് നല്കിെ8ാb്, 
അ�െ� സാഹചര&മനpസരിa് അയാ<8് ഏെത.ിലpം േപര് നല്കp 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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കയാെണ.ി� അതിെല´ാണ് എതി/8ാനp=ത്æ ഈ കാലഘ_�ിെല 
മpജBിദിെ) േപര് മസീഹ് മഊദ് എ�p െവ8ാനp= കാരണം, ഈ മpജ 
Bിദിെ) ഏ[വpം േ�ശഷ്ഠമായ �പവൃ�ി, �കിസ്തpമത�ിെ) മpേ�[െ� 
തക/8pകയpം അവരpെട ആ�കമണെ� �പതിേരാധി8pകയpമാണ്, വി 
ശp² ഖp/ആെനതിരായ അവരpെട തത"ശാസ്�തെ� ശlമായ െതളി 
വpകേളാടpകൂടി തക/�pെകാb് ഇസ് ലാമിെ) സത&വാദം അവരി� 
പൂ/�ീകരി8pകെയ�തpമാണ്.  
 
മpകളി� െകാടp� ഉ²രണികളി�കൂടി മസീഹ് മഊദ് (അ) എ´ാണ് 
തെ) Øാനെമ�ത് വളെര വ&lമായി മന$ിലാ8ി ത�ിരി8യാണ്. 
çലാഇലാഹ ഇ''ാഹ് എ� കലിമയിലpം റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട ഖത 
മp�pബpq�ിലpം വിശ"സി8p�p. റസൂ� തിരpേമനി(സ)െയ പി�പ[p� 
തിലൂെട അ'ാഹpവിെ) വലിമാ/8് ലഭി8p� വഹ് യ് വിലായ�ാണ് 
വാദി8p�ത്, വഹ് യ് നpബpq�'. ഇതിനApറം ആെര.ിലpം ന�pെട 
േനെര ആേ>പം ഉ�യി8pകയാെണ.ി� അയാ< ൈദവഭയമി'ാ� 
വനpം കപടനpം ആകp�p. .... നpബpq�ിെ) വാദം ഒരp വശ�pമി'. 
െവറpം വിലായ�ിെ)യpം മpജBദിയ�ിെ)യpം വാദമാണp=ത്'. 
 
ഒരp അനpയായി8് ഒരി8ലpം തെ� യഥാ/I�ിലp= �പവാചകനാ 
കാ� കഴിയpകയി'. എെ´�ാ� ഒരp േസവകനp ഒരി8ലpം തെ) യജ 
മാനെന േപാെലയാകാ� കഴിയpകയി'. േസവക� യജമാനനായി കഴി 
mാ� പിെ� രbpേപരpം യജമാനVാരായി, അതിനpേശഷം േസവക� 
എ�യാ< ഇ'ാതായി. ഒരp േസവകന് തെ) യജമാനെ) അഭാവ�ി� 
യജമാനെ) ചില ഗpണ�< �പകടിAി8ാ� സാധിെa�p വരാം. പേ> 
യജമാന� എേAാഴpം േസവകനി�നി�് േവ/ െA_ വ&lി തെ�യായിരി 
8pം. 
 
അേBഹ�ിെ) അവസാനെ� വിgാപന�ി� തെ) േപേരാട് േച/  
െ�ഴpതിയ വലിയp'ാഹ് എ� അഭിധാനം തെ� അേBഹം തെ) വാദം 
ഒരി8ലpം മാ[ിയി_ി' എ�തിന് െതളിവാണ്. ഇതിനApറം േവെറ 
െതളിവpകളpെടെയാ�pം ആവശ&മി'.  
 

************* 

17. മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) വാദം തിരp�ിേയാ? 



 
 
 
 

 65 

 
 
 

18. മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) വലിയp'ാഹ് 
 
മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) നബിയാെണ�് െതളിയി8pവാ� അേBഹം ജീവി 
താവസാനം എഴpതിയ േലഖന�ിെ) ഉ<ഭാഗം എടp�് ഉ²രിapെകാ 
b് മ\ൂദി ഖലീഫ േപാലpം സാധാരണ8ാരായ അ\ദികെള കബളിAി 
8ാറpb്. അതി�െനയാണ്, 
 
ഞാ� അ'ാഹpവിെ) കല്പന �പകാരം നബിയാകp�p. ഞാ� ഇതിെന 
നിേഷധി8pകയാെണ.ി� കp[8ാരനായി�ിരp�താണ്. അ'ാഹp എ 
െ� നബിെയ�് വിളിaിരി8p�ത്, ഞാ� എ�െനയാണ് നിേഷധി8p 
കæ അതിനാ� ഞാ� ഈ േലാക�pനി�് വിടവാ�p�തpവെര ഞാന 
തി� ഉറapനില്8p�താണ്.   
 
എ�ാ� മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) അേBഹ�ിെ) ജീവിതാവസാനം �പസി 
²ീകരിa േലഖനം വ&lമായി വായിaാ� ഇ�െന പറmിരി8p�ത് 
ഏതp രീതിയിലാെണ�് മന$ിലാകp�താണ്. 
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ജനാബ് എഡി[/ സാഹിബ്, അഖ്ബാ/ ആം, 23-05-1908െല പ�ത�ി� 
ഒ�ാം േകാള�ി� രbാംവരിയി�, എെ�8pറിap= വാ/�യി� 
ഞാ�, �പചരണ േയാഗ�ി� നpബpq�ിെന നിേഷധിaിരി8p�p എ� 
വാ/� നല്കിയിരി8യാണ്. എ�ാ� ഞാ� വ&lമാ8ാ� ആ�ഗഹി 
8p�ത്, ഞാ� ഇതpവെരയp= എെ) എ'ാ �ഗX�ളിലpം എഴpതിവരി 
കയpം, ജന�െള അറിയിapെകാbിരി8pകയpം െചയ്തത് എ´ാേണാ 
അതpതെ�യാണ്.  
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എനി8് ഇസ് ലാമിേനാട് യാെതാരp ബ^വpം ബാ8ിയിെ'� രീതിയി� 
അഥവാ സ"ത�´മായ രീതിയി� ഞാ� എെ�8pറിa് നബിയാെണ�് 
മന$ിലാ8pകയpം, വിശp² ഖp/ആെന പി´pടേരb ആവശ&മിെ'�pം, 
ഞാ� േവെറ കലിമയpം ഖിബ് ലയpം ഉbാ8p�pെവ�pം, ഇസ് ലാമിക 
ശരീഅ�ിെന അസാധpവാ8p�pെവ�pം, റസൂ� തിരpേമനി(സ)െയ 
പി´pടരp�തി�നി�pം പpറ�pേപാകp�pെവ�pം എ� രീതിയി� 
എനി8് എതിെരയp= ആേരാപണം ശരിയ'. മാ�തമ', ഇ�െനയp= 
�പവാചകത"വാദം എെ) ദൃnിയി� കpഫ്റാണ്. ഇത് ഇ�', ഞാ� 
എെ) എ'ാ �ഗX�ളിലpം എ�pം ഇതp തെ�യാണ് എഴpതി വ�ിരി 
8p�ത്. ഈ രീതിയിലp= നpബpq�ിേനാട് എനി8് യെതാരp വാദവp 
മി'. ഇത് എെ) േനെര ഉ�യി8p� െവറpം ആേരാപണമാണ്. 
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ഞാ� എെ�8pറിa് നബിെയ�് പറയp�ത് െവറpം ഈ രൂപ�ിലാണ്, 
അ'ാഹp എേ�ാട് സംസാരി8p�p. വളെരയധികം സംസാരി8p�p. 
എെ) വിളിക<8് ഉ�രം ന�കp�p. വളെരയധികം രഹസ&കാര&�< 
എനി8് െവളിെAടp�ി�രp�p, വരാനിരി8p� കാലെ� രഹസ&�< 
എേ�ാട് പറയp�p. അവനpമായി �പേത&കമായ രീതിയി� അടpAമp=വ 
േരാട'ാെത മ[p=വേരാട് ഈ രഹസ&�< തpറ8ാറി'. ഈ സവിേശഷ 
തക< കാരണമായി അ'ാഹp എെ) േപര് നബിെയ�് െവaിരി8യാണ്. 
അതിനാ� ഞാ� അ'ാവിെ) കല്പന �പകാരം നബിയാകp�p. ഞാ� 
ഇതിെന നിേഷധി8pകയാെണ.ി� കp[8ാരനായി�ീരp�താണ്.  അ 
'ാഹp ഏതpരീരീതിയിലാേണാ എെ� നബിെയ�് വിളിaിരി8p�ത്, 
ഞാ� എ�െനയാണ് അതിെന നിേഷധി8pക. അതിനാ� ഞാ� ഈ 
േലാക�pനി�് വിടവാ�p�തpവെര അതി� ഉറapനില്8p�താണ്.   

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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എ�ാ� ഞാ� ഈ രീതിയിലp= നബിയ', ഇസ് ലാമി� നി�് എെ� 
േവ/ െപടp�pകേയാ, ഇസ് ലാമിെല ഏെത.ിലpം കല്പനകെള ഞാ� 
അസാധpവാ8pകേയാ െച¿p�ി'. വിശp² ഖp/ആ� എ´ാേണാ ക 
ല്പി8p�ത്, ആ കലAയpെട താെഴയാണ് എെ) ഗളമp=ത്. വിശp² 
ഖp/ആെ) ഒരp വ=ിേയാ, പp=ിേയാ അസാധpവാ8pകെയ�ത് ആെര 
െ8ാbpം സാധി8p� കാര&മ'. 

f�	�	���³ �́��0o�DE� �2�/�l��m��Vr�H�?P�;�DE�Z���/���!���'�@o�Ö�= ���2�H��DE��	 � �

&
 �o�B���Ö�= ����¦ �¥�	�������:;�R×
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അതിനാ�, അറബി, ഇ�ബാനീ ഭാഷകളി� നബിെയ� പദം െകാb് ഉേB 
ശി8p�ത്  അ'ാഹpവി�നി�pം വളെരയധികം െവളിപാടpക< ലഭിap 
െകാb് �പവചനം നട�p�യാ< എ�ാണ്,  ഈ അ/I�ി� മാ�ത 
മാണ് ഞാ� എെ� നബിെയ�് പറയp�ത്. െവളിപാടpകളpെട ആധിക& 
മി'ാെത ഇത് സാധൂകരി8െAടpകയി'. ....... 
 
അവസാനമായി അേBഹം എഴpതpകയാണ്,  
 

  والسالم على من اتبع اهلدى
 الراقــــــــــــــــــــــــم

�d� 	�
� ���gggg��Z��Z��Z��Z������������ò�����ò�����ò�����ò�� ������h�� �_����m 	o��������� ���� ���� ���� ������  

�	��	o��Z#�	����< ���=�^�_���������m �¡8�/�>���¡8�h����£�¢ D� �H�}�
ø PYO£�� Pi 

 
േന/മാ/ഗം പി�പ[p�വരി� അ'ാഹpവിെ) സമാധാനം ഉbാകെ_, 
എ�് വിനീത�, മpഫഖി/, വലിയp'ാഹി�ഹംദ്, അഫിയp'ാഹി അ�ഹp. 
ഈ േലഖനം ലാേഹാറിെല ഹിjp പ�തമായ അഖ്ബാ/ ആമി� 26 െമയ് 
1908� ഏഴാം േപജി� ഒ�pമpത� മൂ�് വെരയp= േകാള�ി� �പസി²ീ 
കരി8pകയpbായി. 
 
ഈ േലഖനം �ശ²ിap വായിaാ� പല കാര&�ളpം മന$ിലാവp�താ 
ണ്. 
 

18. മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) വലിയp'ാഹ് 



 
 

 68 

1. മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) എ'ാ �ഗX�ളിലpം എഴpതിവരികയpം, ജന�െള 
അറിയിapെകാbിരി8pകയpം െചയ്തത് തെ�യാണ് ഇേAാഴpം പറയp 
�ത്. അതായത് തെ) വാദ�ി� യാെതാരp മാ[വpം വരp�ിയി_ി'.  
 
2.  മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) സ"ത�´മായ (യഥ/Iമായ) രീതിയിലp= �പവാ 
ചകന'. 
 
3. ൈദവിക െവളിപാടpകളpെട ആധിക&ം കാരണം അ'ാഹp അേBഹ�ിന് 
നബിെയ�് േപര് െവaിരി8യാണ്. ഇത് അറബീ, ഇ�ബാനീ ഭാഷയpെട 
വാ8/I�ിലാണ്. ഏതാനpം ചില െവളിപാടpക< മാ�തം ലഭി8p� 
മ[p=വരി� നി�് േവ/തിരിap കാണി8ാ� േവbി. 
 
4. ഇെത'ാമായി_pം, അത&´ം അേBഹം വലിയp'ാഹ് ആണ്. നബിയp 
'ാഹ് അ'.  
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ഇത് ഓ/�യി� െവേ8bതാണ്. മസീഹ് മഊദ് ആെണ� വാദം 
അ'ാഹpവി�നി�് െവളിപാട് ലഭി8p�p, അ'ാഹpവി� നി�p= 
മpജBിദ് ആണ് എ�തിെന8ാ< അല്പം േപാലpം വലിയത'. ഒരാ<8് 
ഈ പദവി ലഭി8p�ത് അ'ാഹp അയാളpമായി സംസാരി8p�p എ�തp 
മൂലമാണ്. (Ayina Kamalat Islam –RK5, Page 341) 

 
*************   

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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19. മpഹ�ദ് നബി(സ) ൈദവതpല&� 
 
മസീഹ് മഊദിെന (അ) യഥാ/I �പവാചകനായി ചി�തീകരി8p�വ/, 
താെഴ പറയp� ഭാഗം വായിേ8bതാണ്, ഉപമാരൂപ�ി� പറയp� 
കാര&�< യഥാ/I രീതിയി� എടp8രpെത�് അേAാ< മന$ിലാകp 
�താണ്.   
 

û L��Õ�
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ഇവിെട (ൈബബിളി�) അ'ാഹpവിെ) വരവ് െകാbpേBശിaിരി8p�ത് 
മpഹ�ദ് നബിയpെട(സ) വരവാണ്. ഇത് സാമീപ&�ിെ)യpം സ്േനഹ 
�ിെ)യpം മൂ�ാമെ� പദവിയാണ്. ഇെതാെ8 ഉപമാരൂപ�ി� അനp 
േയാജ&മായ വാ8pകളി� വിവരി8െA_ ആiീയ പദവികളാണ്, അ'ാ 
െത ഇവിെട യഥാ/Iമായ രീതിയി� ൈദവേമാ, ൈദവ പp�തേനാ ആയി 
�ീ/�p എ�' ഉേBശി8p�ത്. (Tauzih Maram, RK 3, P 65-66). 
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ആരpെടെയ.ിലpം ദിവ&ത"ം Øാപിതമാവpെമ.ി�, മെ['ാവെര8ാളpം 
ആദ&ം ന�pെട േനതാവpം യജമാനനpം ആയ റസൂ�(സ)യpെട ൈദവി 
കത"മാണ് Øാപിതമായി�ീരpക. കാരണെമെ´�ാ� അേBഹ�ിന് 
ലഭിa െവളിപാടpകളി� നിന8് ൈബഅ�് (അനpസരണ �പതിg) 
െച¿p�വ/ അ'ാഹpവിേനാടാണ് ൈബഅ�് െച¿p�ത് എ�തp 
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മാ�തമ' ഉ=ത്, അേBഹ�ിെ) കര�െള അ'ാഹpവിെ) കര�ളാെണ 
�് പറയpകയpം,  അേBഹ�ിെ) എ'ാ �പവൃ�ികെളയpം  അ'ാഹp 
വിെ) �പവൃ�ികളാെണ�് പറയpകയpം, ىٰوحُّ يٌحىَ وَألِ اَوُن هِى اَٰو اهلِنَ عُقِنطَا يَمَو     അേBഹം 
സംസാരി8p�െത'ാം അ'ാഹpവിെ) സംസാരമാെണ�് പറയpകയpം, 

َىِادَبِعٰل يُق  എെ) ദാസെര പറയpക എ�p പറmpെകാb് എ'ാവെരയpം 
അേBഹ�ിെ) ദാസVാരാെണ�് പറയpകയpം െചയ്തpെകാb് വ&l 
മായpം വിശദമായpം ന�pെട നബി(സ) യpെട ൈദവികത"ം Øാപി8ാ� 
സാധി8p�താണ്. (Kitab-ul-Bariyya, RK 13, P 105-106). 

 
മസീഹ് മൗ ഊദിെ)  (അ) ഉപമാ രൂപ�ിലp= �പവാചകത"ം യഥാ/I 
�ിലp= �പവാചകത"മായി�ീരpെമ.ി� ന�pെട നബി(സ)യpെട ൈദവി 
കത"ം യഥാ/I�ിലp= ൈദവികത"മായി�ീരpകയിേ'æ മ\ൂദിക< 
ഇതp സ�തി8pേമാæ 
 

ِيـبـىن إنـهآ إن  َِ َّ ََّ ُ َتك مثـقال حبة من خردل فـتكن ىف صخرة َأو ىف ٱلسماوات َأو ىف ٱألرض يأت �ا ٰ ْ ْ ْ َِ ِ ِْ ََ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َّ ٍ َ ْ ُ ََّ َ ٍ َ ْ َ ُِ ِّ ٍ َ َ ْ َ
ٌٱ-َّ إن ٱ-َّ لطيف خبري ِ َ ٌ ِ َ َ َُّ ِ 

31:17   എെ) കpmpമകേന, തീ/aയായpം അത്  (നീ മറapെവ8p�ത്) 
ഒരp കടpക്  മണിയpെട തൂ8മp=തായിരp�ാലpം, അെതാരp പാറ8'ിനp 
=ിേലാ ആകാശ�ളിേലാ ഭൂമിയിേലാ എവിെട ആയിരp�ാലpം അ'ാഹp 
അത്   (െവളിa�്) െകാbpവരp�താണ്  . തീ/aയായpം അ'ാഹp സൂ 
>്മgനpം അറിയp�വനpമാകp�p. 
 

************* 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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20. വലിമാ/8pം ൈദവതpല&രാകാം 
 

ആല.ാരികമായി പറmാ� ഒരp വലി8് �പവാചകെനേAാെല മാ�ത 
മ', അ'ാഹpവിെനേAാെലയpം ആയി�ീരാ� സാധി8pെമ�് താെഴ 
പറയp� ഖpദ്സി ഹദീസ് െതളിയി8p�p. 
 

َن َأيب هريـرة رضي ا-َّ عنه قالع َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ َْ ُ ِ َقال رسول ا-َّ صلى ا-َّ عليه وسلم: ْ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ َإن ا-َّ ع: " َ َ َّ َز وجل قالِ َ َّ َ َ َّ :
ِمن عادى يل وليا، فـقد آذنـته باحلرب، وما تـقرب إيل عبدي بشيء َأحب إيل مما افـتـرضت عليه،  ِْ َْ َ ََ َ َ َُ ْ َّ ََّ َ ُْ َِّ ِِ َِّ َ ََ َ َ ْ ٍَ ْ َ َِ َِ َّ َ َِ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ v ِ

ُوما يـزال عبدي يـتـقرب إيل بالنـَّوافل حىت ُأحبه، فإذا َأحببته ُُ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ َِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ ِ ََّ ُ َّ َ َ ُ َ ُ، كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره َ َ َ ََ ََ َ ِْ ِِ ُ َّ ُ ْ َْ ُ ُ
َِالذي يـبصر به، ويده اليت يـبطش �ا، ورجله اليت ميشي �ا، وإن سألين ألعطيـنَّه، ولئن استـعاذين  َ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ ُِ َِ ََ َ َ َُ ُِ ِْ ُ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِ ِِ ِ َِْ َّ َّ ََّ ْ ْ ِْ ُ َ ِ ُ

ِألعيذنه، وما تـردَّدت عن شيء َأنا فاع َِ ََ ٍ ْ َ َْ ََ ُ ْ َ َ َُّ ُ ُله تـردُّدي عن نـفس عبدي اْلمؤمن، يكره اْلموت وأَنا َأكره َ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ََ َ َُ ْ َ ْْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ُ ُ
ََُمساءته َ  رواه البخاري " َ

 

അബൂഹpൈററ (റ.അ.) നിേവദനം െച¿p�p, റസൂ� തിരpേമനി(സ) അരp 
< െചയ്തp: അത&p�തനായ അ'ാഹp എേ�ാട് പറmp: ആരാെണാ 
എെ) വലിയpമായി ശ�തpത കാണി8p�ത്, അയാളpമായി ഞാ� യp²ം 
െച¿p�താണ്. എെ) ദാസ� നി/ബ^ ക/��< െചയ്തpെകാbാ 
ണ് എെ) സാമീപ&ം �പാപി8p�ത്, അതിനp േശഷം ഐZികമായ ക/� 
�< െചയ്തpെകാb് അവ� എെ) സ്േനഹം പിടിെaടp8p�p. അ� 
െന ഞാനവെന സ്േനഹിap കഴിmാ�, അവ� േക<8p� െചവിക< 
എെ) െചവികളpം അവ� കാണp� ക6pക< എെ) ക6pകളpം, അവ 
� �പവ/�ി8p� ൈകക< എെ) ൈകകളpം, അവ� നട8p� കാലp 
ക< എെ) കാലpകളpം  ആയി�ീരp�താണ്. അവ� േചാദിaാ� ഞാന 
വന് ന�കp�താണ്. അവ� അഭയം േചാദിaാ� ഞാനഭയം നല്കp 
�താണ്, എ�തേ�ാളെമ�ാ� ഞാ� എെ) വിശ"ാസിയായ ദാസെ) 
ആiാവ് പിടിെaടp8pവാ� േപാലpം മടി8p�താണ്, അവ� മരണെ� 
െവറp8pേ`ാ< ഞാനവെന മpറിേവല്പി8p�തpം െവറp8p�താണ്. 
(ബpഖാരി). 
 

അതിനാ� ആല.ാരിക �പവാചകത"െ� യഥാ/I �പവാചകത"മായി 
െത[ി²രിAിapെകാb് ജന�െള വsി8ാതിരി8pക. 
 

************ 
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21. ശരീഅ�ി'ാെതയp= �പചാചകത"ം 
 
യഥാ/I �പവാചകത"ം െകാb് ഉേBശി8p�ത് ശരീഅ�p= �പവാച 
കത"മാെണ�pം എ�ാ� ശരീഅ�ി'ാ� �പചാചകVാ/8് ഇസ് ലാ 
മി� വരാെമ�pം വാദി8ാറpb്. അതിനp താെഴ പറയp� െതളിവpകളാ 
ണ് ഉ²രി8ാറ്: 
 

DE���m�����ô �0�����DE;���r �@���� P �/�����U�	� DE�����
�F�/�U�	�P P�
��DE���9�!M�
ô��D+�P �

�
Y��L�"Ç��Z|�
���ê��Õ�%�i 

ഈ നpബpq�് െകാb് ഉേBശി8p�ത് ശരീഅ�് �പവാചകത"മp= 
യഥാ/I �പവാചകത"മാെണ�് കരpതp�യാ< െത[ി²ാരണയിലാണ്.  
(letter to Maulavi Muhammed Ali) 
 

�R#�2������9  |�Ø��o�ä��Ì���T��A���5�o�2����9�¥�	��&5�.�0o�N�ä��H����
N�2�	�� 

 
ശരീഅ�p= ഒരp �പവാചകനpം വരി', എ�ാ� ശരീഅ�ി'ാെതയp= 
�പവാചക� വരാവp�താണ്, പേ> അയാ< ആദ&ം ഉ��ിയായിരി8 
ണം. അതിനാ� ഞാ� ഉ��ിയpം നബിയpമാണ്.  (Thajalliyath Ilahiyya) 
 
ഇവിെട ശരീഅ�ി'ാ� �പവാചക� എ�ത് യഥാ/I�ിലp=താ 
െണ�pം ഇതാണ് ഉപമാരൂപ�ിലp= �പവാചകത"ം െകാb് ഉേദശി 
8p�െത�pം വാദി8p�p. ഇത് എ�തമാ�തം ശരിയാെണ�് േനാ8ാം. 
വാദി �പതിയാകp� സ.ല്പമാണിത്. 
 

	���2�H��¢��p�Zì� 9��8�@����'�@o�û �= ���>?	�
� þ��� �����9�Z���Ú�DE�'�@���

DE�'@;�UV �#� '�º	�»�/���!���2�G�@
���¥���	�@�d²�	���@��B�*��p����2�� P � P  
ഇസ് ലാമിക സാേ.തിക ഭാഷയി� നബി, റസൂ� എ�തിെ) അ/Iം, 
ഒ�pകി� പൂ/6 ശരീഅ�് െകാbpവരികേയാ, അെ'.ി� മp`െ� 
ശരീഅ�ിെല ചില കല്പനക< ദp/ബലെAടp�pകേയാ, അെ'.ി� 
അയാ< മp`െ� �പവാചകെ) ഉ��ിയാെണ�് അവകാശെAടാതിരി 
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8pകേയാ,  ഒരp �പവാചകനി�നി�pം �പേയാജനെമടp8ാെത േനരി_് 
ൈദവവpമായി ബ^ം Øാപി8pകേയാ ആണ്. (Maktoob 17 August 1899) 

േമ�വിവരണ�ി�നി�pം,  ഇസ് ലാമിക സാേ.തികതയി� ശരീഅ�ി 
'ാ� ഒരp �പവാചകനpം ഇ'െയ�ത് വളെര വ&lമാണ്.  അയാ< 
ഒ�pകി� പൂ/6 ശരീഅ�് െകാbpവരികേയാ, അെ'.ി� മp`െ� 
ശരീഅ�ിെല ചില കല്പനക< ദp/ബലെAടp�pകേയാ െച¿p�p. 
ശരീഅ�് കല്പനകളി� മാ[ം വരp�ാനp= അധികാരമpbായിരി8p 
െമ�് സാരം. ഇസ് ലാമിനp മp`pവ� എ'ാ �പവാചകVാരpം ഈ അധി 
കാരേ�ാടpകൂടിയാണ് വ�െത�് ഇതി�നി�് െതളിയp�p. അതിനാ� 
ശരീഅ�ി'ാെതയp= �പവാചകVാ/ എ�ത് ഇസ് ലാമിക സ.ല്പമ'.  

മസീഹ് മഊദ്(അ) വളെര വ&lമായി പറmിരി8യാണ്, നബി, റസൂ� 
എ�ീ പദ�< അേBഹ�ിനpേവbി ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് ഇസ് ലാമി 
ക സാേ.തികതയിലെ'�്. അതിനാ� ശരീഅ�ി'ാ� �പവാചക� എ 
�p പറmാ� അത് ഇസ് ലാമിക വിവ>യിലp= �പവാചകനായി�ീരp 
�ി'. അതpേപാെല മp`pവ� ചില �പവാചകVാ/ ശരീഅ�ി'ാ� �പ 
വാചകVാ/ ആയിരp�pെവ� സ.ല്പവpം െത[ാണ്. 

അഹ് െല ഹദീസിെ) ലാേഹാറിെല �പധാനാ²&ാപകനായ മൗലാനാ 
അrp/റഷീദ് എഴpതp�p:  
 

ഈ എഴp�pകളി�നി�് സൂഫിക< െകാടp8p� അ/Iം വ&lമാണ്, 
അവ/ എ'ാ �പവാചകVാേരയpം ശരീഅേ�ാടpകൂടിയp= �പവാചക 
Vാരായpം ഈ ഉ��ിെല ഔലിയാ8െള ശരീഅ�ി'ാ� �പവാചക 
Vാരായpം സൂചിAി8p�p. (Khatm Nubuwwat our Nuzul-i`Isa, p. 74). 

 
മൗലാന മpഫ്തി മpഹ�ദ് ശാഫി ദിേയാബ´ി എഴpതp�p: 
 
ൈഷഖ് (മpഹ് യpBീ� ഇബ്നp അറബി) വിലായ�ിെന ശരീഅ�ി'ാ� 
�പവാചകത"മായി വിവരിaിരി8യാണ്.  (Khatm Nubuwwah, part 111, p. 31). 
 
ഈ വിവരണ�ളി�നി�pം ശരീഅ�ി'ാെതയp= �പവാചകത"ം െകാ 
b് ഉേBശി8p�ത് വിലായ�ാെണ�് െതളിmിരി8യാണ്. ശരീഅ�ി 
'ാെതയp= �പവാചകത"ം ഇസ് ലാമികമായി യഥാ/I�ിലp= �പവാച 
കത"മാെണ�് �പചരിAി8p�വ/ യഥാ/I�ി� വsനയാണ് കാണി 
8p�ത്. 
 
മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) വീbpം പറയp�ത് �ശ²ി8pക: 

'എ'ാ മpസ് ലിംകളpം അറിയpവാനായി, എെ) �ഗX�ളായ ഫത് െഹ 
ഇസ് ലാം, തൗസീഹ് മറാം, ഇസാെല ഔഹാം എ�ിവയി� എഴpതിയ 
മpഹBസ് ഒര/I�ി� �പവാചകനാെണ�pം, ഭാഗികമായ �പവാചക 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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നാെണ�pം, അപൂ/6മായ �പവാചകനാെണ�pം എെ�ാെ8യp= 
പദ�< അതിെ) യഥാ/I വിവ>യിലp=ത'. െവറpം പദാ/I 
�ിലാണ് അത് ഉപേയാഗിaിരി8p�ത്. ഞാ� ഒരി8ലpം യഥാ/I 
�പവാചകത"ം അവകാശെAടp�ി'. േനെരമറിa്, ഞാ� എെ) �ഗXമായ 
ഇസാല ഔഹാമി� (േപജ് 137) എഴpതിയത് േപാെല, എെ) വിശ"ാസം 
ന�pെട േനതാവpം യജമാനനpമായ മpഹ�ദ് മpസ്തഫാ (സ) അവസാന 
െ� �പവാചകനാെണ�ാണ്.   

ഞാ� എ'ാ മpസ് ലിം സേഹാദരVാേരാടpം ഒരp കാര&ം വ&lമാ8ാ� 
ആ�ഗഹി8pകയാണ്,  അവ/8് ഈ വാ8pകേളാട് അതൃപ്തി േതാ�p 
കയpം, ഈ വാ8pക< അവരpെട വികാരെ� മpറിേവല്പി8pകയpം 
െചയ്തി_pെb.ി�, അവ/ ഈ വാ8pകെള തിരp�ിയതായpം അതിനp 
പകരമായി മpഹBസ് എ� വാ8് ഉപേയാഗിaതായpം മന$ിലാ8െ_. 
ഞാ� മpസ് ലിംക<8ിടയി� ഭി�തയpം വിേരാധവpം ഉbാ8ാ� ആ�ഗ 
ഹി8p�ി'.  

തpട8ം മpത�േ8 എ´ാണ് എെ) ഉേBശ&െമ�് അ'ാഹp ന�ായി 
അറിയp�p. നബിെയ� പദം ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് യഥാ/��ിലp= 
�പവാചകത"ം കാണി8pവാന'. മpഹBസ് ആെണ�p കാണി8pവാനാ 
ണ്. അ'ാഹp സംസാരി8p�വെര എടp�p കാണി8pവാനായി നബി 
തിരpേമനി (സ) ഉപേയാഗിaിരി8p�ത് ഈ പദമാണ്.  നബിതിരpേമനി 
(സ) പറmതായി ഇ�െന നിേവദനം െച¿െA_ിരി8p�p. നി�<8p 
മp`p ഇ�സായീ� േഗാ�ത�ി� അ'ാഹpവിെ) െവളിപാടpക< ലഭിaി 
രp� വ&lിക< ഉbായിരp�p. അവ/ �പവാചകVാ/ ആയിരp�ി'. 
എെ) അനpയായികളി� അ�െനയp= ഒരാ< ഉെb.ി� അത് ഉമ/ 
ആകp�p.   

അതിനാ� ന�pെട മpസ് ലിം സേഹാദരVാരpെട അനpര�ന�ിനായി 
േവെറാരp രീതിയിലp= അ/Iം ന�കp�തി� എനി8് അല്പം േപാ 
ലpം മടിയി'. അതിനാ� നബിെയ� പദം ഉപേയാഗിa എ'ാ Øല�pം 
മpഹBസ് എ� വാ8് പകരം െവ8pകയpം നബിെയ� പദം മായ് ap 
കളmതായpം മന$ിലാ8െ_.' (Majmu‘a Ishtiharat, vol. 1, p. 313, 
announcement dated 3 February 1892, issued in Lahore.) 

അ'ാഹp ഏകനpം മpഹ�ദ്(സ) അവെ) �പവാചകനpം ഖാതമp�ബി¿ീ 
നpം എ'ാ �പവാചകVാെര8ാളpം ഉ�തനpം ആകp�p. അേBഹ�ിനp 
േശഷം േവെറ �പവാചകനി', �പതിZായ എ� നിലയി� അേBഹ�ിെ) 
േമല.ി ധരിap െകാb'ാെത. ഒരp േസവകന് തെ) യജമാനനി�നി�് 
വ&ത&സ്തമാെയാരp സാരൂപ&മി', ശാഖ അതിെ) തടിമര�ി�നി�് േവ/  
െപ_തpമ'. തെ) യജമാനനി� പൂ/6മായി ലയിaതിെ) ഫലമായി 
�പവാചകØാനം ലഭി8p�തിെ) ഫലമായി അത് ഖാതമp�ബി¿ീെ) 
ലംഘനമായി�ീരp�ി'. നി�< നി�ളpെട �പതിZായ, ദ/Aണ�ി� 
നിരീ>ി8pേ`ാ< അവിെട രbാളpകളി'. രbായി കാണാെമ.ിലpം ഒ�് 

21. ശരീഅ�ി'ാെതയp= �പചാചകത"ം 
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അസലpം മേ[ത് അതിെ) �പതിZായയpമാണ്. വാഗ്ദ� മസീഹിെ) 
കാര&�ി� അ'ാഹp ഇതാണാ�ഗഹിaിരി8p�ത്. (Kishti Nuh, p. 15). 
 
സാഹചര&മനpസരിa് മp`് ഒരp �പവാചകനp േശഷം േവെറാരp �പവാച 
ക� വ�pെകാbിരp�p. അ�െന ഈ േലാക�് റസൂ� തിരpേമനി(സ) 
ആവി/ഭവിaേAാ< ഉ�തനായ അ'ാഹp അേBഹെ� (ഖാതമp� അ`ി 
യാ) അവസാനെ� �പവാചകനായി �പഖ&ാപിap. �പവാചകത"ം അവ 
സാനിെa�് അറിmേAാ< റസൂ� തിരpേമനി(സ) ആകാം>കനാകp 
കയpം ദp:ഖവpം വ&സനവpംെകാb് നിറയpകയpം െചയ്തp. ഇതിനp`് 
ആയിര8ണ8ിന് �പവാചകVാ/ േവbിയിരp�p, ജന�െള േന/വഴി 
യി� നിലനി/�pവാ�. ഇനി �പവാചകVാ/ വരി'ാെയ.ി� ഇനി ആരാ 
ണ് എെ) സമpദായ�ിന് വഴികാ_ിയായി ഉbാവpക, എെ) സമpദായം 
വഴിേകടിലായി േപാകpെമ� വ&ാകpലതേയാെട റസൂ� തിരpേമനി(സ) 
ഇടതടവി'ാെത �പാ/Iി8pകയpം അേAാ< അ'ാഹp അേBഹ�ിന് 
ഓേരാ നൂ[ാbിെ)യpം തല8� തpട/aയായി മpജBിദpമാെര അയ8p 
െമ�pം അ�െന ദീനിെ) പരിഷ്കരണം നട8pെമ�pം സേ´ാഷ 
വാ/� അറിയി8pകയpbായി. (AI Hakm 31 May 1901). 
 
ശരീഅ�ി'ാെതയp= �പവാചകVാ/ വരpമായിരp�pെവ.ി� ഇ�െന 
വ&ാകpലെAടpകെയാ വ&സനി8pകെയാ �പാ/Iി8pകെയാ െച¿pമായി 
രp�ി'. 

 

************

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 

 
മസീഹ് മൗ ഊദിെന (അ)  യഥാ/I �പവാചകനായി ചി�തീകരി8p�വ/ 
എേAാഴpം െച¿ാറpെ=ാരp �പവൃ�ിയാണ്, അേBഹ�ിെ) ലിഖിത� 
ളി�നി�് ചില ഭാഗ�< അട/�ിെയടp�് മ[p=വെര െത[ി²രിAി8p 
� രീതിയി� അവതരിAി8pകെയ�ത്. 
 
എവിെടെയാെ8 ഞാ� നബിയെ'�pം റസൂലെ'�pം നിേഷധിap പറ 
mി_pെbാ, അെതാെ8 ഞാ� സ"ത�´മായ ശരീ അ�് െകാbpവ�ി_ി 
െ'�pം സ"ത�´നായ �പവാചകനെ'�pമp= അ/I�ിലാണ്. ഞാ� 
പി´pടരp� �പവാചകനി�നി�് ലഭിa ആiീയാനp�ഗഹ�ളിലൂെടയpം 
എനി8് അേBഹ�ിെ) േപര് ലഭി8pക വഴിയpം അേBഹ�ി� കൂടിയpം  
ഞാെനാരp �പവാചകനാണ്. അദൃശ& കാര&�< എനി8് അ'ാഹp െവളി 
െAടp�ി ത�ിരി8യാണ്. പേ> ഞാെനാരp പpതിയ നിയമവpമായി 
വ�ി_ി', ഈ അ/I�ി� എെ� നബിെയ�് വിളി8p�തിെന ഞാ� 
നിേഷധിaി_ി'. നി�യമായpം ഈ അ/I�ിലാണ് അ'ാഹp എെ� 
നബിെയ�pം റസൂെല�pം വിളിaിരി8p�ത്, ഈ അ/I�ി� തെ� 
യാണ് നബിെയ�pം റസൂെല�pം എെ� വിളി8p�ത് ഞാ� നിേഷധി 
8ാ�ത്. (Ek Ghalati ka Izala) 
 
ഒരp െത[ി²ാരണ നീ8� (Ek Ghalati ka Izala) എ� �ഗX�ിെല പ�ാം 
േപജിലp= ഈ ഭാഗം എടp�pെകാb് മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ശരീഅ�ി 
'ാ� �പവാചകനാെണ�pം ഈ അ/I�ി� �പവാചകെന�് വിളി 
8p�ത് അേBഹം നിേഷധിaി_ിെ'�pമാണ് സമ/Iി8ാ� �ശമി8p 
�ത്.   
 
എ�ാ� ഇതിനp െതാ_pമp`് എ_ാം േപജി� അേBഹം എഴpതpകയാണ്, 
ആ/8pം തെ� �പതിZായ എ� നിലയി� േപാലpം �പവാചകനpം 
ദൂതനpം ആകpവാ� സാധി8pകയിെ'.ി� പിെ� ഈ �പാ/Iനയpെട 
അ/Iെമ´ാണ്æ 

َٱهدنا ٱلصراط ٱلمستقيم َ
ِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ ِصراط ٱلذين أنـعمت عليهم غري ٱلمغضوب • ْ ُ ْ َ ْ ِ َّْ ََ ْ ِ َْ ََ ْ َ َْ َ ِ

َ ِ

َعليهم وال ٱلضآلني ِّ َّ َ َ ِ ََْ• 
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ഓ/�ാലpം, ഈ അ/I�ി� നബിയpം റസൂലpം എ�് വിളി8െAടp� 
തിെന ഞാ� നിേഷധി8p�ി'. ഇേത അ/I�ിലാണ് വാഗ്ദ� മസീ 
ഹിെന നബിെയ�് സഹീഹ് മpസ് ലിമി� േരഖെAടp�ിയി_p=ത്. (Ek 
Ghalati ka Izala) 
 
പ�ാം േപജിലp= ഭാഗ�ിനp േശഷം വീbpം എഴpതpകയാണ്, 
 
എേAാഴpം ഓ/േ8bതpം ഒരി8� േപാലpം മറ8ാ� പാടി'ാ�തpമായ 
ഒരp കാര&ം നബിെയ�pം റസൂെല�pം ഞാ� വിളി8െA_pെവ.ിലpം എ 
നി8് ഈ അനp�ഗഹം േനരി_് ലഭിaതെ'�് അ'ാഹp എെ� അറിയിaി 
രി8യാണ്. സ"/ഗ�ി� ഒരp മഹദ് വ&lിത"മpb്, അേBഹ�ിെ) ആ 
iീയാനp�ഗഹമാണ് എെ) കൂെടയp=ത്, അേBഹമാണ് മpഹ�ദ്, ൈദവ 
�പിയ�. ഈ ബ^�ിെ) അടിØാന�ിലpം, ഞാ� അേBഹ�ി� 
ലയിaതിെ) ഫലമായpം, മpഹ�െദ�pം അ\െദ�pം ഉ= അേBഹ�ി 
െ) േപര് എനി8് ലഭിaതിെ) ഫലമായpം ഞാ� നബിയpം റസൂലpമാണ്, 
േവെറാര/I�ി� പറmാ� ഞാ� ൈദവ നിേയാഗിതനpം അവനി� 
നി�് അദൃശ&gാനം ലഭി8p�വനpമാണ്. അ�െന ഖാതമp�ബി¿ീ 
െ) മp�ദയ്8് േപാറെലാ�pം ഏല്8p�ി', എ´pെകാെb�ാ� സ്േന 
ഹമാകp� ദ/Aണ�ിലൂെട  �പതിഫലന�ിലൂെടയpം �പതിZായയിലൂ 
െടയpം ആണ് എനി8് അേBഹ�ിെ) േപര് ലഭിaിരി8p�ത്. (Ek Ghalati 
ka Izala) 
 
അതിനാ� ശരീഅ�ി'ാ� നബി വരാം എ�p പറmാ� �പതിZായ 
നിലയി� വരാം എ�'ാെത യഥാ/I നിലയി� വരാം എ�് അതിന് 
അ/Iമി'. 
 
മസീഹ് മഊദ്(അ) ഈ �ഗXം എ�ിെനയാണ് അവസാനിAിaെത�് 
േനാ8pക: 
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റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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Ôn�L�n�� ��G�U�	� 	������&�o�g�� 	���L�ZDE� ��� �/�$ �Ø���P �

T	�T�mDE���L�~�p�L�À�B�mDE����ç�
	 	Ý   
 
ഇതpവെര പറmpവ�തി�നി�pം ഞാ� ഉേBശി8p�ത് അറിവി'ാ� 
എതിരാളിക< ഞാ� നബിയാെണ�pം റസൂലാെണ�pമp= വാദമp�യി 
യി8p�pെവ� ആെരാപണെ�8pറിaാണ്. എനി8് അ�െനയp= 
യാെതാരp വാദവpമി'. അവ/ വിചാരി8p� രീതിയി� ഞാ� നബിയpമ', 
റസൂലpമ'. എ�ാ� ഞാ� ഇേAാ< വിവരിa രീതിയി� നബിയpം റസൂലp 
മാണ്.  ആരാേണാ എേ�ാട് അതി�കമം കാണിapെകാb് ഞാ� നബി 
യpം റസൂലpമാെണ� വാദമp�യി8p�pെവ�് ആേരാപി8p�ത് അത് 
കളവpം അശp²മായ ചി´ാഗതിയpമാണ്.  �പതിZായയpെട രൂപ�ിലാ 
ണ് ഞാ� നബിയpം റസൂലpം ആയി_p=ത്. ഇേത കാരണ�ാ� അ'ാ 
ഹp വളെരയധികം തവണ എെ) േപര് നബിെയ�pം റസൂെല�pം െവaി 
രി8യാണ്. പേ> �പതിZായയpെട രൂപ�ി�. ഞാെന� വ&lി അതി 
നിടയിലി', മpഹ�ദ് മpസ്തഫയാണp=ത് (സ). ഇതp കാരണം എെ) 
േപര് മpഹ�ദ് അ\ദ് എ�ായി മാറി. അതിനാ� നpബpq�pം റിസാല 
�pം േവെറ ആരpെട അടp8ലpം േപായി'. മpഹ�ദിേ)ത് മpഹ�ദിെ) 
അടp8� തെ� അവേശഷിap (സ). (Ek Ghalati Ka Izala, RK18:216). 
 

��H�	!�]&6 D"�:�³ �́é��ÈÆ��#�$% �ç�����A�&��d²¢�"ç�
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മpഹ് യpBീ� ഇബ്നp അറബി എഴpതിയിരി8യാണ്, നpബpqേ�ാടp 
കൂടിയp= �പവാചകത"ം അനpവദനീയമ'. അ'ാെതയp=ത് അനpവദനീ 
യമാണ്. എ�ാ� എെ) മതം എ'ാ രീതിയിലp= �പവാചകത"വpം അവ 
സാനിaിരി8p�pെവ�pം റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട �പതിZായ എ� 
നിലയിലp= നpബpq�് മാ�തം അനpവദനീയമാെണ�pമാണ്. (Malfoo-

zat- 5Vol-V3 Page 254) 

ശരീഅ�ി'ാ� നബിമാ/ വരാെമ.ി�, മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ഇ�െന 
യ' പറേയbിയിരp�ത്.  മpഹ് യpBീ� ഇബ്നp അറബി എഴpതിയതp 
ശരിയാെണ�pം എെ) അഭി�പായവpം അതാെണ�pം അേBഹം പറm 
തpേപാെല ഞാനpം ഒരp ശരീഅ�് ഇ'ാ� നബിയാെണ�pം ആയിരp 
�p പറേയbിയിരp�ത് 

22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 
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മസീഹ് മഊദ് �പതിZായ �പവാചകനാെണ�തpേപാെല മ[p മpജBിദpമാ 
രpം �പതിZായ �പവാചകVാ/ തെ�യാണ്. പേ> അേBഹം മഹ്ദിയാ 
ണ്, മസീഹാണ്, ഖാതമp� ഔലിയാ ആണ്. ഇതാണ് മസീഹ് മൗ ഊദി 
െ)(അ) േ�ശഷ്ഠത. 

�* �}��8�������+� ���2�) �@��wx�DEo���ç���"l�°ª, ���- �0�ª	DE�8�Zì�����	�
DE� �� Ô � �o��. �

ç{��Z����wx�DEo���ç���"l�°ª
/���- �0�ª, �8�Zì����õõõ�&'�è�ç��) �DE8�� Ô �o��. �
���
���ê�ZDE�8�  

ഓ/8pക, പതിമൂ�ാം നൂ[ാbിെ) തലയ്8ലp= ഇwാമിെല പ�´ 
bാം ഖലീഫ യ്ഹ് യാ നബി8് സമാനനാണ്,.... പേ> പതിനാലാം 
നൂ[ാbിെ) തലയ്8� വേരb ഇwാമിെല പതിമൂ�ാം ഖലീഫയpെട 
േപര് വാഗ്ദ� മസീഹ് എ�ാണ്.  (Roohani Khazain, Volume 17, Page 193). 

 
മpകളി� െകാടp� ഉദാഹരണ�ളി� നി�് ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്, 
രbpേപരpം ഖലീഫമാരാണ്, രbpേപരpം നബിമാ/8് സമാനരാണ്. 
അതായത് നബിമാെരേAാെലയp=വരാണ്. 
 
അ'ാഹp മസീഹ് മഊദിെന നബി എ�് സംേബാധന െചയ്തതp േപാെല 
വലിെയ�pം സംേബാധന െചയ്തി_pb്.  
 

��d²0��Ë1Ì�     يِلَى وٰادَن عَمvِر مَا خََّمنَاَكَ فِّىل    ا    ِاءَمَّ السَنَّ
�®�/��Í.�DE�&p�2
������ò�����:������  

 
ആരാേണാ എെ) വലിയpമായി ശ�തpത െവapപpല/�p�ത് അയാ< 
ആകാശ�pനി�് വീണവെനേAാെലയാണ്. (അവ� ആiീയാനp�ഗഹ 
�< നnമായവനാെണ�് സാരം). (Tadhkirah Page 622) 
 
േവെറാരp വാദം, മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ)  തെ�8pറിa് ഞാ� ചിലേAാ< 
ആദമാെണ�pം ചിലേAാ< നൂഹാെണ�pം ചിലേAാ< യാ8ൂബാെണ 
�pം ചിലേAാ< ഇ�ബാഹീമാെണ�pം ഒെ8 പറmതിെന8pറിaാണ്. 
അേBഹം �പവാചകനെ'.ി� പിെ� എ�െനയാണ് ഇ�െനെയാെ8 
പറയpക എ� േചാദ&മാണ് ഉ�യി8p�ത്. ഇതിനp= ഉ�രെമെ´ 
�ാ�, ഒരാ<8് എ�െനയാണ് ഈ �പവാചകVാെരേAാെലെയ'ാം 
യഥാ/I�ി� ആവാ� സാധി8pകæ ഇവിെട ഉപേയാഗിa ചിലേAാ< 
എ� വാ8p തെ� ഇെതാരp ആല.ാരിക �പേയാഗെമ�് കാണി8p�p. 
മസീഹ് മൗഊദിനp (അ) ലഭിa ഒരp െവളിപാട് ഈ കാര&ം വ&lമായി 
െതളിയി8p�p: 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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നീ എനി8് ബനീ ഇ�സായീലിെല �പവാചകVാെരേAാെലയാണ്. (അവരp 
മായി �പതിZായാരൂപ�ി� സാദൃശ&ം പpല/�p�p).  (Announcement of 
Muslih Mauood 20Feb 1886, Tadhkirah P 112). 
 
ഇവിെട �പവാചകെനേAാെല എ�' പറmിരി8p�ത്, �പവാചകVാ 
െരേAാെലെയ�ാണ് പറmത്. അവരpമായി �പതിZായാരൂപ�ി� 
സാദൃശ&ം പpല/�p�p എ�് മസീഹ് മൗഊദ് തെ� െകാടp� വ&ഖ&ാ 
നമാണ്. അേAാ< �പതിZായാരൂപ�ി� അ'ാെത യഥാ/I രൂപ�ി� 
എ�െനയാണ് ആയി�ീരpകæ 
 

�m��H�3�	���	���) ��¯��4�5�m���Ê6Ô Ç}��T�H�/�H�*�� P  �ñ�	4���	��&0o�R7 �
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ചpരp8�ി�, ൈദവിക െവളിപാടpകളിലpം രഹസ& കാര&�< െവളിെA 
ടp�p�തിലpം സമpദായ�ി� ഞാെന� വ&lിെയ മാ�തമാണ് �പേത& 
കമാ8ിയി_p=ത്, എനി8് മp`p കഴിmpേപായ ഔലിയാ8<8pം 
മ[pം ഈ അനp�ഗഹം ഇ�തമാ�തം നല്കെA_ി_ി', അതിനാ� നബിെയ� 
േപര് ലഭി8ാ�, ഞാ� മാ�തമാണ് �പേത&കമാ8െA_ി_p=ത്, ബാ8ിയp 
= മpഴpവ� ആ<8ാരpം ഈ േപരിന് അ/ഹര', എെ´�ാ� െവളിപാ 
ടpകളpെടയpം രഹസ& കാര&�< െവളിെAടp�p�തിെ)യpം ആധിക&ം 
അതിെ) ഒരp നിബ^നയാണ്. ഈ നിബ^ന അവരി� കാണെAടp 
�ി'. (Haqeeqathul Wahyi  page 391) 

 
േമ� പറm ഭാഗം ഉ²രിapെകാb്, മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ)  മാ�തമാണ് 
നബിെയ� േപര് ലഭി8ാ� അ/ഹനായി_p=ത് അതpെകാb് അേBഹം 
യഥാ/I�ിലp= നബിെയ�ാണ് സമ/Iി8ാറ്. എ�ാ� ഈ ഭാഗം 
അതിെ) പ�ാ�ല�ി�നി�് അട/�ിെയടp�ാണ് ഉ²രി8p�ത്. 
ആ ഭാഗം കാണി8p�തിനp മp`ായി ഓ/ േ8b ഒരp കാര&ം, ഒരp കാര& 
�ിന് ഒരp അടി8pറിA് എഴpതിയി_ാ� അെത'ാ Øല�pം ബാധകമാ 
ണ്, അതാവ/�ിaാവ/�ിa് നബി എ�് എഴpതp� എ'ാ Øല�pം 
എഴpേതb ആവശ&മി'. ആ അടി8pറിAിെ) കാതലായ വശം ഇതാണ് : 

അതിനാ� എെ� െവറpം നബിെയ�് പറയാവത'. ഒരp േകാണിലൂെട 
ഞാ� നബിയpം മെ[ാരp േകാണിലൂെട ഞാ� അനpയായിയpമാണ്. അ 

22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 
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േതാെടാAം എെ) �പവാചകത"ം റസൂ�(സ)യpെട �പതിZായയാണ്, 
യഥാ/I �പവാചകത"മ'. (Haqiqatul Wahy Page 154, RK22-P154 ) 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) എവിെടെയാെ8 നബിെയ� വാ8് ഉപേയാഗി8p 
�pേbാ അവിെടെയാെ8 ഈ അടി8pറിApം ബാധകമാണ്.  
 
നബിെയ�് Øാപി8ാ� േവbിയp�യി8p� േവെറാരp ഉ²രണി 
ഇതാണ് : 
 

�§.�H�*��m�P ��2�N�ä�����o�N�@��}��	��&'��o��X���[	�d��/�Ñ d²�p�"�I�p� � W �
N 

ഈ ഉ��ി�  റസൂ�(സ)െയ പി´pട/� അനp�ഗഹ�ാ�  ആയിര 
8ണ8ിന് ഔലിയാ8ളpം ഉbായി അേതാെടാAം ഒരp ഉ��ിയpം 
നബിയpമായ വ&lിയpമpbായി . (Haqeeqathul Wahyi page 28). 
 
എ�ാ� അേത േപജി�തെ� പറയpകയാണ്,  

�§.���ö ��@�� DEDE�¯��/�"L�± �0����'�Ö�������) �A���À�o��<��� 	 +67

û ��	�ðDE�*>� P
  

സ"ത�´ �പവാചകത"ം റസൂ�(സ)േയാടp കൂടി അവസാനിap, എ�ാ� 
മpഹ�ദിെന പി´pട/�pെകാb് വഹ് യ് ലഭി8pകെയ�  �പതിZായാ 
�പവാചകത"ം ഖിയാമ�് നാ<വെര തpടരp�താണ്. (Haqiqatul Wahy-P28, 
RK22-P30) 
 
അേAാ< ഇവിെടയpം ഉേBശി8p�ത് �പതിZായാ �പവാചകത"ം തെ� 
യാണ്. 
 
ഇനി മpകളി� പറm, നബിെയ� േപര് ലഭി8ാ�, ഞാ� മാ�തമാണ് 
�പേത&കമാ8െA_ി_p=ത് എ�തിെ) പാ�ാ�ലം വിവരി8ാം.  
 
അതിെ) തpട8ം ഇ�െനയാണ് : 
 
റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട നിേവദന�ളി� ഒരp �പവചനമpb്. റസൂ� 
തിരpേമനി(സ)യpെട ഉ��ി� ഒരp വ&lി ജനി8p�താണ്, അേBഹ�ി 
െ) േപര് ഈസാ എ�pം ഇബ്നp മ/യം എ�pമായിരി8pം. അേBഹം 
നബിെയ� േപേരാടp കൂടി വിളി8െAടp�താണ്, അഥവാ അേBഹ�ിന് 
ൈദവിക െവളിപാടpകളpം രഹസ&�ളpം ഒരp നബി8് ലഭി8p��തയധി 
കം ലഭി8p�താണ്. (Haqiqatul Wahy RK22-406). 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ഇവിെട മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ഹദീസിലp= ഇബ്നp മ/യം എ� �പവചന 
െ�8pറിaാണ് സംസാരി8p�െത�് വ&lമാണ്.  
 
േമ�െകാടp� ഭാഗം ഇതിനp േശഷമാണ് (മ²&�ിലാണ്) വരp�ത്.  
അതിനp േശഷം താെഴ െകാടp8p� ഭാഗം വരp�p. 
 
ഇതിനp മp`് കഴിmp കട�വരpം ഇേത അളവി� െവളിപാടpകളpം 
രഹസ&�ളpം ആ/zിaി_pെb.ി� അവരpം നബിെയ� േപരി� വിളി 
8െAടാ� അ/ഹരാകpമായിരp�p. അ�െനയായാ� റസൂ�(സ)യpെട 
�പവചന�ിന് ഒരp കpറവ് വരpമായിരp�p. അതിനാ� അ'ാവിെ) നടപ 
ടി�കമ�ി� ഈ അനp�ഗഹം പൂ/6മായ രീതിയി� ആ/zി8pവാ�  
അവ/8് സാധിaി'. എ´pെകാെb�ാ� സഹീഹായ ഹദീസി� അ� 
െനയp=യാ< ഒരാ< മാ�തമാെണ�ാണ് �പവിച8െA_ിരി8p�ത്. 
(Haqiqatul Wahy RK22-407). 
  
ഈ വിവരണ�ളി�നി�് വളെര വ&lമാണ് ഇവിെട ഹദീസി� �പവ 
ചി8െA_ ഇബ്നp മ/യമിെന8pറിaാണ് �പതിപാദി8p�െത�്. അ� 
െനയp= ആ< ഒരാ< മ�തമായിരി8pെമ�്. ആ രീതിയി� മസീഹ് മൗ ഊ 
ദ് ആകp� വ&lി ഒരാ< മാ�തമാണ്. 
  
മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ഇേത വിഷയം മെ[ാരp Øല�് കൂടpത� വ&l 
മാ8ിയിരി8യാണ്. 
 
വരാനിരി8p�വരി� ഒരp നബിയpbാകpെമ�pം, അേBഹം റസൂ� തിരp 
േമനി(സ)യpെട �പതിZായ ആയിരി8pെമ�pം, അേBഹ�ിെ) അനpയാ 
യിക< റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട അനpയായികെള�് പറയെAടpകയpം 
സഹാബാ8< (റ.അ.) അ'ാഹpവിെ) മ/ഗ�ി� ദീനിനpേവbി േസവന 
�< അനpഷ്ഠിaതpേപാെല അവരpം അനpഷ്ഠി8pെമ�pം വ&lമായി 
രി8യാണ്. അതിനാ� ഈ ആയ�് (സൂറ ജpമp ആയിെല വ ആഖരീന 
മി� ഹpം) അവസാനനാളി� �പത&>െAടp� ഒരp നബിെയ8pറിap= 
�പവചനമാണ്.  (Haqiqatul Wahy RK22-506). 

  
ഇവിെട മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ), വരാനിരി8p� നബി റസൂ� തിരpേമനി(സ) 
യpെട �പതിZായ ആയിരി8pെമ�് വളെര വ&lമാ8ിയിരി8യാണ്. 
മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) യഥാ/I രീതിയിലp= �പവാചകനായിരp�pെവ 
.ി� അേBഹ�ിെ) അനpയായിക< റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട അനp 
യായിക< ആകpമായിരp�ി'. ഈസാനബിയpെട അനpയായിക<, ഈ 
സാനബിയpെട അനpയായിക< തെ�യാണ്, അ'ാെത മൂസാനബിയpെട 
അനpയായികള'. 

22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 
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�പതിZായ �പവാചകത"ം യഥാ/I�ിലp= �പവാചകത"മ'. അത് 
െവറpം വിലായ�് മാ�തമാണ്. അതിെന യഥാ/I�ിലp= �പവാചക 
ത"മാ8ാ� �ശമി8p�ത് െവറpം പാഴ് േവലയാണ്. 
 

�DE¢�o�2�Z���� ���	5�����d²�2E�����¤�����m���8�*���ZkP � P 
 
നബിയ'ാ� ഒരാ< �പതിZായ എ� നിലയി� നബിയpെട Øാന�് 
നില്8p�pെവ�ത് മഴpവ� ഉ��ിെ)യpം ഏേകാപിa അഭി�പായ 
മാണ്. (Ayyamussulh – RK14-P411). 
 

�§.���ö �DEDE�¯��/�"L�± �0����'�Ö�������) �A���À�o��<��� 	 +67�@��
û ��	�ðDE�*>� P
  

    
സ"ത�´ �പവാചകത"ം റസൂ�(സ)േയാടp കൂടി അവസാനിap, എ�ാ� 
മpഹ�ദിെന പി´pട/�pെകാb് വഹ് യ് ലഭി8pകെയ�  �പതിZായാ 
�പവാചകത"ം ഖിയാമ�് നാ<വെര തpടരp�താണ്. (Haqiqatul Wahy- 
RK22-P30) 

�������	5 ��8�O���=P ���§.���:���!��� �&c|
�0Ù×�{����}��� 
ഈ വിലായ�് പൂ/6മായ രീതിയി� �പതിZായാ �പവാചകത"മാണ്, 
റസൂ�(സ)യpെട �പവാചകത"െ� ഉയ/�ിAിടി8pവാ� അ'ാഹp  �പ 
വചന�<  (അടയാള�<) കാണിaിരി8p�p. (Hujjat Allah, p. 14). 

 

�'�@o�
���H��������j�~��&����8���O�����'�� ����DE�m��>
����Zk�	��P � �
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വിലായ�് �പവാചകത"�ിെ) �പതിZായയാെണ�ത്  എ'ാ അവാ 
´ര വിഭാഗ8ാരpേടയpം ഏേകാപിa അഭി�പായമാണ്. പല തര�ിലp= 
അടയാള�< എ´ാേണാ അസലിലp=ത് അത് അതിെ) �പതിZായ 
യിലpം �പകടിAി8െAടp�p. (Lujjat al-Noor  pp. 38) 
 

�§.�:�H&��RDE��¬��
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ഞാ� വിശp² ഖp/ആനി� ഒരp ഗാംഭീര&േമറിയ ശlിവിേശഷം  കെb 
�ിയിരി8p�p. റസൂ�(സ)യpെട അനpധാവന�ി� ആ�ര&ജനകമാ 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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െയാരp �പേത&കത കെb�ിയിരി8p�p, ഇത് മ[p മത�ളിെലാ�pം 
കാണാ� സാധി8pകയി', ഒരp യഥാ/I അനpഗാമിെയ വിലായ�ിെ) 
പദവി വെര എ�ി8p�p എ�താണത്. (Chashme Ma’rifat, p.60). 

 
�പതിZായാ �പവാചകത"െ� ഒ�pകൂടി വിശദീകരിapെകാb് മസീഹ് 
മൗഊദ്(അ) വീbpം പറയpകയാണ്: 
 
നി�< നി�ളpെട �പതിZായ, ദ/Aണ�ി� നിരീ>ി8pേ`ാ< അവിെട 
രbാളpകളി'. രbായി കാണാെമ.ിലpം ഒ�് അസലpം മേ[ത് അതിെ) 
�പതിZായയpമാണ്. വാഗ്ദ� മസീഹിെ) കാര&�ി� അ'ാഹp ഇതാ 
ണാ�ഗഹിaിരി8p�ത്. (Kishti Nuh, p. 15). 
 
അതിനാ� �പതിZായാ �പവാചകത"ം വിലായ�ാെണ�pം അെ'.ി� 
വിലായ�് �പതിZായാ �പവാചകത"മാെണ�pം ഇതി�നി�pം െതളിയp 
�p. 
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ഓ/�യി� െവേ8b ഒരp കാര&ം, ഞാനിേAാ< വിവരിaതpേപാെലയp 
= പദ�< (നബി, റസൂ� എ�ിവ) ചില ഔലിയാ8<8pേവbി ൈദ 
വിക െവളിപാടpകളി� ഉപമാരൂപ�ി� ഉപേയാഗി8p�ത് അതിെ) 
യഥാ/I അ/I�ില' എ�താണ്. വിവരമി'ാ� എതിരാളിക< 
ഇതിെന വലിaിഴa് േവെറാരp ദിശയിേല8് െകാbpേപായിരി8യാണ്. 
വരാനിരി8p� വാഗ്ദ� മസീഹിെന8pറിa് സഹീഹ് മpസ് ലിം മpതലായ 
�ഗX�ളി� നബി (സ)യpെട പpണ&നാവി�നി�് നബിയp'ാഹ് എ�p 
പpറെA_ത്, ഉപമാരൂപ�ിലാണ്. ഇ�െനയp= പദ�<  ബഹpമാന& 
രായ സൂഫിയാ8ളpെട �ഗX�ളി�, ൈദവിക െവളിപാടpക<8് പകര 
മായി  സാധാരണയായി ഉപേയാഗി8p� �പേയാഗ�ളാണ്. അ'ാെത 
ഖാതമp�ബി¿ീനp േശഷം േവെറാരp �പവാചക� എ�െനയാണ് 
വരിക? (Anjam-e-Atham RK11: P28, Foot Note). 

 
യഥാ/I നബിയാെണ�് െതളിയി8pവാ� േവbി ഉപേയാഗി8p� മ[p 
ചില ഉ²രണിക< :  

22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 
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നpബpq�് േപാലpം അസാധpവാകp� രീതിയി� ഖതമp�pബpq�ിന് 
അ/Iം െകാടp8p�വ/ ഇസ് ലാമിെ) ശ�തp8ളാകp�p.  
 
ഇനി മpത� �പവാചകVാ/ വരി' എ�ത' ഖതമp�pബpq�ിെ) അ 
/Iം എ�് െത[ി²രിAി8ാ� േവbിയാണ് ഇെതടp�് ഉ²രി8p�ത്. 
എ�ാ� ഇതിെ) പൂ/6 രൂപം ഇ�െനയാണ്: 
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നpബpq�് േപാലpം അസാധpവാകp� രീതിയി� ഖതമp�pബpq�ിന് 
അ/Iം െകാടp8p�വ/ ഇസ് ലാമിെ) ശ�തp8ളാകp�p.  റസൂ� തിരp 
േമനി(സ)െയ പി´pടരpക വഴി ലഭിേ8bിയിരp� എ'ാ അനp�ഗഹ�ളpം 
നി/�ലാ8െA_p എ� രീതിയി� നമp8് ഖതമp�pബpq�ിന് അ 
/Iം െകാടp8pവാ� സാധി8pേമാæ ഇനി മpത� അ'ാഹpവി�നി�p= 
സംഭാഷണ�ളpം െവളിപാടpകളpം ലഭി8pകെയ�തp േപാലpം അസാ 
²&മായിരി8യാേണാæ   (Chashmaye Maseehi page 67). 
 
ഇവിെട �പവാചകVാ/ വരp�തിെന8pറിa', റസൂ� തിരpേമനി(സ)െയ 
പി´pടരpക വഴി െവളിപാടpക< ലഭി8p�തിെന8pറിaാണ് മസീഹ് 
മൗ ഊദ്(അ)  സംസാരി8p�െത�് വ&lമാണ്. 
 

8�2���	5��r ����DE
�1�%¤ ��Y�̄ Ç��I_J�i 
വ&lമായ നിലയി� എനി8് നബിെയ� അഭിധാനം നല്കെA_p. 
 (Haqeeqathul Wahyi 150) 
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ആരpെട ൈകയിലാേണാ എെ) ജീവനp=ത്, ആ അ'ാഹpവിനാെണ 
സത&ം, അവനാണ് എെ� അയaിരി8p�ത്, അവനാണ് എെ� നബി 
െയ�് വിളിaിരി8p�ത്.  (Thathima Haqeeqathul Wahy) 

 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ)  നബി എ� വാ8ിന് എഴpതിയ അടി8pറിA് ഇവിെട 
യpം ബാധകമാണ്. അെ'.ി� നബിെയ� വാ8്െകാb് ഇവിെട ഉേB 
ശി8p�ത് യഥാ/I വിവ>യിലp= നബിയാെണ�് മസീഹ് മൗ ഊദ് 
(അ) പpതിയ വിശദീകരണം ന�കpമായിരp�p.  
 
 

'�;��d²�3�H��D��Zk�x��/�ê�Ì�m����µ �
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അ'ാഹp ഈ ഉ��ി� അയa വാഗ്ദ� മസീഹ് മp`െ� മസീഹിെന 
8ാളpം എ'ാവിധ മഹിമയിലpം വളെര മp`ിലാണ്. 
 
മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ), റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട �പതിZായ ആയതpെകാ 
b്, മp`െ� എ'ാ ബനീ ഇ�സായീ� �പവാചകVാേര8ാളpം ഉ�തനാ 
െണ� കാര&�ി� ത/8മി'. പേ> ഈ േ�ശഷ്ഠത എ'ാകാര&�ിലpം 
ശരിയ'. ഉദാഹരണമായി ഈസാ (അ) സ"ത�´ �പവാചകനാണ്, ആെര 
െയ.ിലpം പി�തpട/�തp െകാb' അേBഹ�ിന് �പവാചകത"ം ലഭിa 
ത്. അേBഹം �പതിZായാ �പവാചകനpമ'.  
 
ഈ സമpദായ�ിലp= അവെ) ഔലിയാ8ളpമായി അ'ാഹp സംസാരി 
8pകയpം സേjശ വിനിമയം നട�pകയpം െച¿p�p. അവ/8് �പവാച 
കVാരpെട നിറം നല്കിയിരി8യാണ്. എ�ാ� അവ/ യഥാ/I�ി 
ലp= �പവാചകVാര'. എെ´�ാ� വിശp² ഖp/ആ� എ'ാ രീതിയിലpം 
ശരീഅ�് പൂ/�ിയാ8ിയിരി8യാണ്. അവ/8് വിശp² ഖp/ആെ) 
gാനമ'ാെത മെ[ാ�pം നല്കെAടp�ി'. അവ/ ഖp/ആനി� എെ´ 
.ിലpം കൂ_ിേa/8pകേയാ അതി�നി�് എെ´.ിലpം കpറ8pകേയാ 
െച¿p�ി'.  (Mawahib-ur-Rahman, January 1903, p. 66). 

  
ഇവിെട മസീഹ് മഊദ് പറയp�ത് വിശp² ഖp/ആ� എ'ാ രീതിയിലpം 
ശരീഅ�് പൂ/�ിയാ8ിയതp കാരണം ഔലിയാ8< ആരpം �പവാച 
കVാരാകp�ി' എ�ാണ്. അവ/8് ലഭി8p�ത് അ'ാഹpവിെ) െവളി 
പാടpക< മാ�തമാെണ�ാണ്. 
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ഓ/ േ8b ഒരp കാര&ം, നിേഷധിയായ ഒരാെള കാഫിെറ�് വിളി8ാനp= 
അധികാരം ശരീഅ�് െകാbpവരികയpം അ'ാഹpവി�നി�് പpതിയ 
കല്പനക< െകാbpവരികയpം െച¿p�വരpെട �പേത&കാധികാരമാെണ 
�ാണ്. എ�ാ� ശരീഅ�pമായി വരാ� മ[p= മp�ഹംമാരpം മpഹB 
സpമാരpം, അവരpെട പദവി എ�ത തെ� അ'ാഹpവിെ)യടp8� ഉ�ത 
മായിരp�ാലpം, അവരpെട െവളിപാടpക< എ�തമാ�തം ഉയ/� നിലയി 
ലp=തായിരp�ാലpം, അവെര നിേഷധി8p�തpെകാb് ആരpം തെ� 
കാഫിറായി�ീരp�ി'.  (Tiryaq-ul-Qulub, October 1902, p. 130, footnote) 
 

ഈ ഉ²രണിയനpസരിa് ശരീഅ�pെകാbpവരാ� മ[p=വെര'ാം 
മpഹBസ് അെ'.ി� മp�ഹംമാരാണ്.  
 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ)  ശരീഅ�ി'ാെതയp= നബിമാ/8് വരാം എ�p 
പറയpേ`ാ< �പതിZായാരീതിയി� വരാം  എ�ാണ് പറയp�ത്, അ'ാ 
െത യഥാ/Iമായ നിലയി� വരാം എ�', 
 

യഥാ/I നpബpq�് അവസാനിെa�് അ'ാഹp മസീഹ് മൗ ഊദിെന 
(അ) അറിയിap കഴിmാ� പിെ� എ�െനയാണ് അേBഹ�ിനത് 
മാ[ിAറയpവാ� സാധി8pകæ ബp²ിശlി നnെA_വ/8p മാ�തേമ ആ 
രീതിയി� ചി´ി8ാ� സാധി8pകയp=ൂ. 
 

ഇെതാ�pം കൂടാെത ഉ�യി8p� േവെറാരp കpത/8ം ഇതാണ്.  

��5�o�2����9 �¥�	���5�.�B�R#�2������9 &o�ä��Ì���T��A� 
ശരീഅ�ി'ാെതയp= നബിമാ/8് വരാവp�താണ്. പേ> അേBഹം 
ആദ&ം ഉ��ിയായിരി8ണം.  
 

ഇതpം മpകളി� പറmതpേപാെല ഇടയി�നി�് െവ_ിെയടp�ാണ് ഉപ 
േയാഗിaിരി8p�ത്. അതിെ) പൂ/6രൂപം ഇതാണ് : 
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ø

  
എെ) ക/��<, മpഴpവ� പ/qത�<8് തpല&മായിരp�ാലpം, ൈദ 
വിക സേjശ�ളpേടയpം സംഭാഷണ�ളpേടയpം അനp�ഗഹം എനി8് 
ഒരി8ലpം ലഭി8pമായിരp�ി', എ´pെകാെb�ാ�  മpഹ�ദീ നpബpq 
�് ഒഴിെക മെ['ാ നpബpq�pകളpം അടmിരി8യാണ്. ശരീഅ�pമാ 
യp= ഒരp നബിയpം വരി', ശരീഅ�ി'ാെതയp= നബിമാ/8് വരാവp 
�താണ്. പേ> അേBഹം ആദ&ം ഉ��ിയായിരി8ണം. എെ) നpബp 
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q�് അഥവാ ൈദവിക സേjശ�ളpം സംഭാഷണ�ളpം റസൂ� തിരp 
േമനി(സ)യpെട ഒരp �പതിZായയാണ്. അേBഹ�ിേ)ത'ാെത എെ) 
നpബpq�് ഒ�pമ', റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട അേത നpബpq�് 
തെ�യാണ് എ�ി� �പത&>െA_ിരി8p�ത്. ഞാ� െവറpം �പതിZാ 
യയpം ഉ��ിയpം ആയതpകാരണം റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട നpബpq 
�ിന് യാെതാരpവിധ േപാറലpം ഏല്8p�ി'.  (Tajalliat-e-Ilahiya RK20 
P412.) 

��"L�dP� � � '�(�»�� ���� 
മpഹ�ദീ നpബpq�് ഒഴിെക മെ['ാ നpബpq�pകളpം അടmിരി8 
യാണ്.  

ö�§.��� ��@�� DEDE�¯��/�"L�± �0����'�Ö�������) �A���À�o��<��� 	 +67

û ��	�ðDE�*>� P
  

സ"ത�´ �പവാചകത"ം റസൂ�(സ)േയാടp കൂടി അവസാനിap, എ�ാ� 
മpഹ�ദിെന പി´pട/�pെകാb് വഹ് യ് ലഭി8pകെയ�  �പതിZായാ 
�പവാചകത"ം ഖിയാമ�് നാ<വെര തpടരp�താണ്. 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) യഥാ/I�ിലp= നബിയായിരp�pെവ.ി� മെ[ 
'ാ നpബpq�pകളpം അവസാനി8pകയpം അേBഹ�ിെ) നpബpq�് 
ആരംഭി8pകയpം െച¿pമായിരp�p. 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) എവിെടെയാെ8 നബി എ� പദം ഉപേയാഗിaി_p 
െbാ, അെതാെ8 മpഹBസ് എ� അ/I�ിലാെണ�് അേBഹം പല 
തവണ വ&lമാ8ി എഴpതിയതാണ്. ഇത് മp�കഴിm അ²&ായ�ി� 
വ&lമാ8ിയി_pb്.  

അതിനാ� ന�pെട മpസ് ലിം സേഹാദരVാരpെട അനpര�ന�ിനായി 
േവെറാരp രീതിയിലp= അ/Iം ന�കp�തി� എനി8് അല്പം േപാ 
ലpം മടിയി'. അതിനാ� നബിെയ� പദം ഉപേയാഗിa എ'ാ Øല�pം 
മpഹBസ് എ� വാ8് പകരം െവ8pകയpം നബിെയ� പദം മായ് ap 
കളmതായpം മന$ിലാ8െ_.' (Majmu‘a Ishtiharat, vol. 1, p. 313, 
announcement dated 3 February 1892, issued in Lahore.) 

ൈദവനിേയാഗിതനായ ഒരp വ&lി, മ[p=വരpെട സൗകര&ാ/Iം തെ) 
വാദഗതി മാ[ിപറയpെമ�് സ.ല്പി8ാ� സാധി8p�താെണാæ ഹദീ 
സി� റസൂ�(സ) വരാനിരി8p� മസീഹിനpേവbി ആല.ാരികമായി ന 
ബിെയ� പദം ഉപേയാഗിaതp കാരണം അേBഹവpം നബിെയ� പദം 
ആല.ാരികമായി_ാണ് ഉപേയാഗിaെത�് പലതവണ വ&lമാ8ിയ 
താണ്. 

േവെറാരp ഉദാഹരണമാണ്, ഹ�സ�് മpജBിദ് അലിഫ് സാനി എ�് അറി 
യെAടp� സ/ ഹിjി അേBഹ�ിെ) �ഗXമായ മlൂബാതി� അ'ാഹp 

22. െത[ി²രിAി8p� ചില കpത/8�< 
 



 
 
 
 

 89 

വളെരയധികം സംസാരി8p� ആെള മpഹBസ് ആെണ�ാണ് പറയpക 
എ�് അേBഹം എഴpതിയ ഭാഗം മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) ഉ²രിa് എഴpതp 
കയpbായി. ഇത് ഒരിട�് മpഹBസ് ആെണ�് എഴpതpകയpം (Izale Auham 

P914, RK3-600) എ�ാ� അേത ഭാഗം േവെറാരിട�് ഉ²രിa് എഴpതിയേAാ 
< (Haqiqatul Wahy P390, RK22-406) അവിെട നബിെയ�് എഴpതpകയpം െച 
യ്തp. എ�ാ� മpജBിദ് അലിഫ് സാനി എവിെടയpം നബിെയ�് എഴpതി 
യി_ി'. ഇതpകാരണമായി, മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) കളവp പറmpെവ�് 
ചില/ ആേരാപി8ാറpb്. യഥാ/I�ി� മസീഹ് മൗദിെ) (അ) മന$ി 
� നബിെയ�തpം മpഹBസ് എ�തpം സമാനമായ പദ�ളാെണ�ാണ് 
ഇത് കാണി8p�ത്.   

ശ�തp8< പറയpം, നീ ൈദവനിേയാഗിതനെ'�്. നാം അവെ) േമാ´ 
യ്8് പിടി8p�താണ്.  [Arba‘in, no. 2, pp. 31–36, Ruhani Khaza’in, vol. 
17, pp. 379–385, Tazkira P. 479] 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) ൈദവനിേയാഗിതന' എ�് ഈ �ഗX�ി� എവി 
െടയpം പറmി_ി'. അേBഹം യഥാ/Iവിവ>യിലp= �പവാചകത"ം 
വാദിaി_ി'  എ�ാണ് പറയp�ത്. 
 

&0o�
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റസൂ� (ദൂത�) എ�തpെകാbpേBശി8p�ത് അ'ാഹp നിേയാഗിaയ 
8p�വെര8pറിaാണ്. അവ/ നബിയായാലpം റസൂലായാലpം മpഹBസ് 
ആയാലpം മpജBിദ് ആയാലpം ഒ�pതെ�യാണ്. (Ayyam as-Sulh, p. 171, 
footnote; RK, v. 14, p. 419). 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) യഥാ/I�ി� �പവാചകനാെണ�് അവകാശെA 
ടp�വേരാട് ഒേരെയാരp േചാദ&ം േചാദിaാ� അവരpെട വsന പpറ�p 
വരp�താണ്. മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) തെ) �പവാചകത"ം യഥാ/I വിവ 
>യിലp=തെ'�് പറmത് ധാരാളമായി ഉ²രിap കഴിmp. താ� യ 
ഥാ/I വിവ>യി� �പവാചകനാെണ�് മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) എവിെട 
െയ.ിലpം പറmി_pേbാ എ�് േചാദിaാ� അവ/8് ഒരp²രണിയpം 
എടp�p കാണി8ാനി'െ�താണ് സത&ം.  

അതpേപാെല ഖാതമp�ബി¿ീ� എ� വാ8ിെ) അ/Iമായി നബി(സ), 
അവസാനെ� �പവാചകന', േ�ശഷ്ഠ �പവാചകനാണ്, അതpെകാb്  
ഇനിയpം �പവാചകVാ/ വരാം എ� രീതിയി�  മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) 
എവിെടെയ.ിലpം വ&ാഖ&ാനം െകാടp�ി_pേbാ എ�p േചാദിaാ� ഒരp 
�രവpം അവ/8് എടp�p കാണി8ാനി'െ�താണ് സത&ം. ഇ�െന 
അവരpെട പരാജയം വളെര വ&lമായി പpറ�pവരp�താണ്. 

************ 
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23. ഹിദായ�് നല്കp�വ� അ'ാഹp. 

 
അ'ാഹp മസീഹ്  മൗ ഊദിന്(അ) െവളിപാടായി നല്കിയ വാ8pക< 
േപാലpം വിശ"സി8ാ� ഒരാ< ത¿ാറാവp�ിെ'.ി� പിെ� അയാ<8് 
േന/മാ/ഗം കാണിapെകാടp8pവാ� ആെരെ8ാbpം സാധി8pകയി', 
അ'ാഹpവിന'ാെത. മനpഷ&ന് സൂചന നല്കാ� മാ�തേമ സാധി8pകയp 
=ൂ. അ´ിമ തീരpമാനം അ'ാഹpവിെ) ൈകയിലാണ്. ഹൃദയരഹസ&ം 
അറിയp�വ� അ'ാഹp മാ�തമാണ്. പൂ/q പിതാ8ളpെട പാത പി�തpട 
/�p േപാകpവാ� ആ�ഗഹി8p�വ/8് േന/മാ/ഗം ലഭി8pകയിെ'�് 
വിശp² ഖp/ആനി�നി�് മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�താണ്.  
 

ِوإذا قيل هلم ٱتبعوا مآ َأنزل ٱ-َّ قالوا بل نـتبع مآ أَْلفيـنا عليه ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ِ ََِّ ْ ْ ُ َ ُ َُ ََ َّ ُ ُ َ َ ِ َ آبآءنآ َأولو كان آباؤهم ال يـعقلون َ َُ ِ ْ َُ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ََ
َشيئا وال يـهتدون ُ َ ْ َ َ َ ً ْ َ 

അ'ാഹp അവതരിAിaത്  നി�< പി�പ[ി ജീവി8pക എ�്  അവേരാട്  
ആെര.ിലpം പറmാ�, അ', ഞ�ളpെട പിതാ8< സ"ീകരിaതായി 
കbേത ഞ�< പി�പ[pകയp=ൂ എ�ായിരി8pം അവ/ പറയp�ത് . 
അവരpെട പിതാ8< യാെതാ�pം ചി´ിa്  മന$ിലാ8ാ�വരpം 
േന/വഴി കെb�ാ�വരpമായിരpെ�.ി� േപാലpം. (വി.ഖp. 2:171) 
 
വിശ"ാസം മാ[ിെയടp8ാെമ�ത് എളpAമp= കാര&മ'. അതിന് കന� 
വില നല്േകbതായി വരpം. മാതാപിതാ8ളpെടയpം, കpടpംബാംഗ�ളp 
െടയpം സ്േനഹിതVാരpെടയpം ജമാഅ�ംഗ�ളpെടയpം എതി/Apക< 
േനരിേടbിവരpം. അ'ാഹpവിെ) തൃപ്തി8pേവbി എ'ാം ത&ജി8p 
വാ� ത¿ാറാകp�വ/8p മാ�തേമ അതിെനാെ8 സാധി8pകയp=ൂ. 
ഏതായാലpം സത&�ിനpേവbി ജീവി8pവാ� ആ�ഗഹി8p�വ/8p 
േവbി ഏതാനpം െതളിവpക< കൂടി നല്കpകയാണ്.   
 

DE�Z��������2�	����F�	��� �>?	�$%��= ���0o���	DE�	� �& �/�VB�p�ÒÓ���!���"��HÔ �
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&��*�o 
ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, റസൂ�  , മp/സ� , നബി എ�ീ പദ 
�< എെ� സംേബാധന െചയ്തpെകാb് എെ) െവളിപാടpകളി� 
അ'ാഹpവി�നി�pം തീ/aയായpം ഉb്. അെതാ�pം അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലp=ത'. അതpേപാെല മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് 
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സംേബാധന െചയ്തpെകാb് ഹദീസി� വ�ിരി8p�ത് അതിെ) യഥാ 
/I അ/I�ിലpമ'. ഈ അറിവ് അ'ാഹpവാണ് എനി8് നല്കിയിരി 
8p�ത്. മന$ിലാ8ാ� സാധി8p�വ/ മന$ിലാ8pക. (Siraj-e-Muneer 
Page 3- RK12-Page 5). 
 

അേBഹ�ിെ) അവസാന �ഗX�ളി� ഒ�ായ ഹഖീഖ�p� 
വഹ് യി� മസീഹ് മൗ ഊദ്(അ) പറയp�ത് �ശ²ി8pക : 
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�0o 
പിെ� േവെറാരp അgത, അറിവി'ാ� ജന�െള �പേകാപിAി8ാ� 
േവbി പറയpകയാണ് ഈ വ&lി നpബpq�് വാദം ഉ�യി8pകയാ 
െണ�്. എ�ാലിത് അവരpെട വ&lമായ ക= �പചരണമാണ്. വിശp² 
ഖp/ആെ) അ²&ാപനമനpസരിa് ഏെതാരp നpബpq�് വാദമാേണാ 
വില8െA_ി_p=ത് അ�െനയp= ഒരp വാദവpം ഉ�യിaി_ി'. എെ) 
വാദം ഇതpമാ�തമാണ്, ഒരp േകാണിലൂെട ഞാ� അനpയായിയpം മെ[ാരp 
േകാണിലൂെട ഞാ� റസൂ� തിരpേമനി(സ)യpെട നpബpq�ിെ) അനp�ഗ 
ഹ�ാ� നബിയpമാണ്, നബിെയ�തpെകാb് വളെരയധികം ൈദവിക 
സംഭാഷണ�ളpം സംേബാധനകളpം മാ�തമാണ് ഉേBശി8p�ത്. 
(Haqiatul Wahy P.390, RK 22 P.406) 

 
ൈദവിക സംഭാഷണ�ളpം സംേബാധനകളpം ലഭി8pകെയ�ത് വിശp 
² ഖp/ആെ) അ²&ാപന�ളാണ്. 
 

َّإن ِ ٱلذين قالوا ربـنا ٱ-َّ مث ٱستـقاموا تـتـنـزل عليهم ٱْلمالئكة َأال ختافوا وال حتزنوا وَأبشروا بٱجلنَّة ِ ِ َِ ُْ َ َ َِّ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ََُْ ََ ُ َ َّ ُ َ َُِّ ِ َ ََّ َ َُ َُ ََ ْ ُ ُ َ َ َّ
َٱلىت كنتم توعدون ُ َ ُ ْ ُ ُ َحنن َأوليآؤكم ىف ٱحلياة ٱلدنـيا وىف ٱآلخرة ول َِّ َُ َِ َِ ِ ِِ َِ ََ َْ ُّ ْ َْ ُ ْ ُ ْكم فيها ما تشتهي َأنفسكم ولكم ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُ ُ ۤ ِ َ ْ َ َ َ ِ

َفيها ما تدعون ُ َّ َ َ َ ٍنـزال من غفور رحيم ِ ٍِ َِّ َُ ْ ّ ًُ ُ 
 

ഞ�ളpെട ര>ിതാവ്   അ'ാഹpവാെണ�്   പറയpകയpം, എ�ി_് Øിര 
ചി�തയി� നിലെകാ=pകയpം െചയ്തി_p=വരpെട അടp8�   മല8p 
ക< ഇറ�ിവ�pെകാb്   ഇ�പകാരം പറയp�താണ്  : നി�< ഭയെAടp 
കേയാ ദpഃഖി8pകേയാ േവb നി�<8്   വാഗ്ദാനം നല് കെA_ിരp� 
സ"/ ഗെ�8pറിap= സേ´ാഷവാ/� േക_pെകാ=pക. ഐഹിക 
ജീവിത�ിലpം പരേലാക�ിലpം ഞ�< നി�ളpെട മി�ത�ളാകp�p. 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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നി�< 8തി� നി�ളpെട മന$pക<   ആ�ഗഹി8p�െത'ാമpbായിരി 
8pം. നി�< 8തി� നി�<   ആവശ&െAടp�െത'ാമpbായിരി8pം. 
ഏെറ െപാറp8p�വനpം കരpണാനിധിയpമായ അ'ാഹpവി� നി�p= 
സ�8ാരെമ� നിലയി�  . (വി.ഖp. 41-30-32)  
 
പരേലാക�് െവa് മാ�തമാണ് ഈ െവളിപാടpക< ലഭി8pകെയെ�ാരp 
വിശ"ാസം അന\ദി മpസ് ലിംക<8pb്. എ�ാ� ഈ േലാക�pവapം 
അത് ലഭി8p�താെണ�് േമ�വചനം വ&lമാ8p�p.  
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ഹദീസി� മസീഹ് മഊദിെന നബിെയ�് സംേബാധന െചയ്തത് െവറpം 
ഉപമാരൂപ�ിലാണ്. ആെരയാെണാ അ'ാഹp നിേയാഗിaയ8p�ത്, 
അയാ< അ'ാഹpവിെ) ദൂതനാകp�p. അറബിയി� ദൂതന് റസൂ� എ 
�ാണ് പറയpക. അദൃശ&വാ/�ക< അ'ാഹpവി�നി�് ലഭിa് അത് 
െവളിെAടp�p�വെര അറബിയി� നബിെയ�് പറയp�p. ഇസ് ലാമിക 
സാേ.തിക ഭാഷയി� അതിെ) അ/Iം േവെറയാണ്. ഇവിെട െവറpം 
പദാ/Iമാണ് ഉേBശി8െAടp�ത്. ഇതിെന സംബ^ിa് മൗലവി മpഹ 
�ദ് ഹpൈസ� സാഹിബ് ബ_ാലവി അവേലാകനം എഴpതിയിരp�p. ഒെര 
തിരഭി�പായവpം �പകടിAിaിരp�ി'. മാ�തമ', ഇരpപതp വ/ഷേ�ാളം 
പsാബിേലയpം ഇ´&യിേലയpം പpിതVാ/ ഈ െവളിപാടpകെള 
ബറാഹീെന അ\ദി¿ായി� വായി8pകയpം എ'ാവരpം സ"ീകരി8pക 
യpം െചയ്തp. ഇ�pവെര ആരpം ഒെരതിരഭി�പായവpം �പകടിAിaിരp�ി 
'. ലpധിയാനയിെല ഏതാനpം മന$ിലാകാ� മൗലവിമാരായ മpഹ�ദpം 
അrp�അസീസpം ഒഴിെക. (Arba`in no. 2, p. 20, -margin). 
 
യാെതാരpവിധ സംശയ�ിനpമവകാശമി'ാ� രീതിയി� മസീഹ് മൗ ഊ 
ദ്(അ) ഉറa രീതിയി� തെ) നിലപാട് വ&lമാ8ിയത് കാണpക : ഇത് 
അ�ജാെമ ആഥം എ� �ഗX�ി� നി�് എടp�താണ്. (േപജ് 27).  
 

23. ഹിദായ�് നല്കp�വ� അ'ാഹp. 
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എ´്æ ദp/ഭഗനpം അസത&വാദിയpമായ ഒരp �പവാചകവാദി8് പറയാ� 
സാധി8pേമാ, ഞാ� വിശp² ഖp/ആനി� വിശ"സി8p�pെവ�്æ വിശp 
²ഖp/ആനിലpം َرسول ٱ-َّ وخامت ٱلنَّبيني ِِّ ََ ََّ َ ِ َ ُ            എ� വചന�ിലpം  വിശ"സി8p�pെവ 
�് പറയpകയpം െച¿p� ഒരാ<8് പറയാ� സാധി8pേമാ റസൂ� തിരp 
േമനി(സ)8p േശഷം ഞാനpം ഒരp �പവാചകനാെണ�്æ 
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&B 
നീതിമാVാരായവ/ ഓ /�ിേ8b ഒരp കാര&ം, ഈ വിനയാന"ിത� ഒരി8 
ലpം തെ� യഥാ/Iമായ നിലയി� നpബpqെ�ാ റിസാലെ�ാ വാദി 
aി_ി' എ�താണ്. എ�ാ� അയഥാ/Iമായ നിലയി� ഒരp വാ8് ഭാ 
ഷാ/I�ി� ഉപേയാഗ�ി� െകാbpവരp�ത് കpഫ് / ആേരാപി8p 
�തിന് കാരണമായി�ീരp�ി'.  

&��>]��8�:¢�1��ª
�#�0¼µ�Z# �H�m����DE;�B�̂ �N�#�m��H�AP 
എ�ാ� ഇതpം ഞാ� ആ�ഗഹി8p�ി', സാധാരണ മpസ് ലിംക< 
വsനയി� അകെAടpവാനp= സാ²&തയp=തpെകാb്.  
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എ�ാ� അ'ാഹpവി�നി�pം ലഭിa ൈദവിക സേjശ�ളിലpം സംഭാഷ 
ണ�ളിലpം നബി, റസൂ� എ�ീ വാ8pക< ധാരാളമായി വ�തിനാ�, 
ൈദവനിേയാഗിതെന� കാരണ�ാ� എനി8ത് േഗാപ&മാ8ിെവ8ാ� 
സാധി8pകയി'.   
 
 

1������@�&��� DE.����"��8� �2� DE� �>?	� DE� ��F����� �H��q��������0o���	DE�	DE��� � � � �� ���0
2��	DS�������0o��
�T���
����m�	���H�p��������	��&��B��W ����

C.�	��&'���D���� �
�

 ��&��R#�$�	���DE���R#�$��X��.�B�2�R#�*���  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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എ�ാ� ഞാ� വീbpം വീbpം പറയpകയാണ്, ഈ െവളിപാടpകളി� 
വ� നബി, റസൂ� എ�ീ പദ�< അതിെ) യഥാ/I അ/I�ിലp= 
ത'. ഞാ� ഏ[വpം ഉ�തമായ നിലയി� സാ>&െAടp�ിെ8ാb് ഊ 
�ിAറയp� സത&െമെ´�ാ� ന�pെട നബി(സ) ഖാതമp� അ`ിയാ 
ആകp�p. അേBഹ�ിനpേശഷം (സ) ഒരp നബിയpം വരി', പഴയതpം 
വരി', പpതിയതpം വരി'.  (Anjame Atham Page 27, footnote Roohani Khazain 
11-P.27). 

 
അവസാനമായി, അേBഹ�ിെ) വിേയാഗ�ിനp ആറp ദിവസം മp`p= 
ലാേഹാ/ �പഭാഷണ�ി� മpകളി� പറm അേത വിശ"ാസമാണ് ഏ[p 
പറmിരി8p�ത്. അേBഹം ഒരി8ലpം തെ� തെ) വിശ"ാസ�ിന് 
മാ[ം വരp�ിയി_ി' എ�തിന് ഏ[വpം വലിയ െതളിവാണിത്. 

 

���5�;�B��\��8�F��m��H�	�����µ�1�:�ÔòÓ���!�]DE���l^�@
�������= �Vr�"�
���� ø � Ô
¦ �	�����DEo�ZD̀ �/�ñ�ÔòÓ���!�	�������£�;�V9 �8�J� ��Þ� �1P ,aW b � �

7_���ZDE�8�Ø�&��DEo�/��� P

&B�����A��  
 

എെ) വാദം ഇതpമാ�തമാണ്, ഇേAാഴെ� സാഹചര&മനpസരിa് അ'ാ 
ഹp എെ� അയaിരി8യാണ്. എനി8് അ'ാഹp ൈദവിക സേjശ�ളp 
േടയpം സംഭാഷണ�ളpേടയpം ബഹpമതി നല്കിയിരി8യാെണ� കാ 
ര&ം മറapെവ8ാ� സാധി8pകയി', അ'ാഹp എേ�ാട് വളെരയധികം 
സംസാരി8p�p. ഇതിെ) േപര് നpബpq�് എ�ാണ്, എ�ാ� യഥാ 
/I നpബpq�'. (Lecture Lahore, Malfuzat Vol 5: Page 667, 6 days before 
the demise of Masih Mauood(as).  

 

**************** 

23. ഹിദായ�് നല്കp�വ� അ'ാഹp. 



 
 
 
 

 95 

 
 
 

24. വിശp² ഖp/ആനിെല അഹ് മദ് 
 

 
വിശp² ഖp/ആനിെല സൂറ�p$ഫ്ഫിെല, ഇസ്മpഹp അ\ദ്, എ� 
വാക&ം എടp�pെകാb്, അത് മി/സാ ഗpലാം അ\ദിെന സൂചിAി8p 
�താെണ�് സാധാരണയായി മ\ൂദിക< പറmp പര�ാറpb്. 
എ�ാ� എ´ാണ് അതിെ) യാഥാ/I&ം എ�് പരിേശാധി8ാം. 
 

ْوإذ ِ قال عيسى ٱبن مرمي يـبىن إسرائيل إىن رسول ٱ-َّ إليكم مصدقا لما بـني يدى من ٱلتـوراة َِ َِ َ َْ َ َ َ ََّ َّ ُِ ِ َِّ َ َ ْ ْْ ًّ ِّ ََ ُّ ُ َِ ِ ُِ َُ ِ َ ِ َ ْ ِ ٰ ََ ْ َ
ُّومبشرا برسول يأتى من بـعدى ٱمسه َأمحد فـلما جاءهم بٱْلبـينات قالوا هـذا سحر م ٌ َْ ِ ِ َِ َٰ ََ ُ ْْ َُّ ِ َ ُِّ َ َ َ َ َُِ ٍ َِ َ ُ َ ُْ ْ ِ ِْ ُ َ ً ٌبنيّ ِ 

മ/യമിെ) മക� ഈസാ പറm സj/ഭം (�ശേ²യമാകp�p:) ഇ�സാ 
യീ� സ´തികേള, എനി8p മp`p= തൗറാ�ിെന സത&െAടp�p� 
വനായിെ8ാbpം, എനി8്  േശഷം വരp� അ\ദ്  എ�pേപരp= ഒരp 
ദൂതെനA[ി സേ´ാഷവാ/� അറിയി8p�വനായിെ8ാbpം നി�ളി 
േല8്  അ'ാഹpവിെ) ദൂതനായി നിേയാഗി8െA_വനാകp�p ഞാ�. 
അ�െന അേBഹം വ&lമായ െതളിവpകളpം െകാb്  അവരpെട അടp 
�്  െച�േAാ< അവ/ പറmp: ഇത്  വ&lമായ ജാലവിദ&യാകp�p. 
(വി.ഖp. 61:7) 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) ആയിന കമാലാ�് ഇസ് ലാം എ� �ഗX�ി� 
വിവരി8pകയാണ്: 
 

�p�>?	�}��H���� �a��� ��"�b �c�dDE�>$ed²��dX �����f ����B�m��H�3;��.d±�T���p�ê� �"g g " "hi y g �� � y y
P
�gs U " g y T s y

øjg��" b P

�¡#�m��}�%��ê�®���&X�o�g��8�m��ZDE�	���k.�*���:F������*������0o��
��	D+P � ø �
2��	DS����� DE.�Z���/�m��z���B�	ê�/�flW P ��B�qd±�8� �H�¡# �m��}�%��N

� P

��oÎ 
മസീഹ് നല്കിയ െതളിവ് വിശp² ഖp/ആനി� ഇ�െന േരഖെA_് കിട 
8pകയാണ്: ُمبشرا برسول يأتى من بعدى امسه امحد َ َُ ُّ ِ َِ ُ َُِ ِ َّ ٍ َ ًِ  (എനി8്  േശഷം വരp� അ\ദ്  
എ�p േപരp= ഒരp ദൂതെനA[ി സേ´ാഷവാ/� അറിയി8p�വനായി 
െ8ാbpം) അേBഹം (സ) എനി8p േശഷം അഥവാ എെ) മരണ േശഷം 
വരp�താണ്. അേBഹ�ിെ) േപര് അ\ദ് എ�ായിരി8pം. മസീഹ് ഈ 
ശാരീരിക േലാക�് നി�് കഴിmp േപായി_ിെ'.ി� ന�pെട നബി(സ) 
ഇതpവെര ഈ േലാക�് �പത&>െA_ി_ി' എ�് പറേയbി വരp�താ 
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ണ്. മസീഹിെ) മരണേശഷമാണ് റസൂ�(സ) ഈ േലാക�് വരികെയ�് 
ഇത് വളെര വ&lമായി �പഖ&ാപി8p�p. (Aina-i-Kamalat-i-Islam P. 42). 
 

g��	���L�ZDE�8���o�Zì���
�	
���2��>?	���m��	����Õ�!���'�@����m��ZDE�0¼�
�=&��� � � Z
.� 
ï��o�� �ZDE��
���>���/�� �z�ï�t�Â�� �ZDE����0�~�Zk�m���� ��  

മpഹ�ദpം അ\ദpം ആയ നിര>രനായ ആ �പവാചകെ) േമ� അ'ാ 
ഹpവി�നി�p= ശാ´ിയpം അനp�ഗഹവpം ഉbായിരി8െ_, ഹ�ദ�് 
ആദമിെ) മp`ി� എ'ാ വസ്തp8ളpെടയpം േപരpക< സമ/AിaേAാ 
<,  ഏ[വpം ആദ&ം ഈ രbp േപരpകളാണ് സമ/Aിaത്. (Najmul Huda 
Page 2, RK14 Page3). 
 

 pം അ\ദ്�അേBഹ�ിന് മpഹ�ദ് എ (അ'ാഹp)    فوهب له اسم حممد و امحد
എ�pമp= േപരpക< നല്കി. (Ijazul Masih Page 119, RK18-123). 
 

മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ), വിശp² ഖp/ആനി� പറm 'അ\്ദ്' എ� േപര് 
റസൂ� (സ) യpേടതാെണ�് �പഖ&ാപി8pേ`ാ< രbാം ഖലീഫ പറയp 
�ത് അത് മി/സാ ഗpലാം അ\ദിെന സൂചിAി8p�pെവ�്. അേBഹ 
�ിെ) "ആയിെന സദാഖത്' എ� �ഗXവpം (േപജ് 110) അതിെ) 
ഇം�ീഷ് ത/ജമ 'The Truth about the Split' (േപജ് 56)  ഉം കാണpക.  
 

C.���= �Z�
&'�2�n�Ç��× �C.�����DEo�>L �= �p���
���ê��Õ�:�H���= �>��q �Ý�T�
�3;��.d±�@	#% �R×�p� �a� g�Jh ��O.

P
"g " " iy

P �Yq �Á�]Ìir ����ê��Õ����µ�s���= � �Z?&'�¤

�
��Ý�
���ê��Õ�:�0þ��@�ô��o�B�� D� �H�t���

ø
Ý�@d²�
�	���d±8�@�&u �B�N�ZDE�8�

´ � �

&'�vw�= ������0o�DE;�x�H&'�8	��/�Zì�P  
(1) The belief that Hadrat Mirza Ghulam Ahmad was actually a 
Nabi; (2) The belief that he was 'the Ahmad' spoken of in the 
prophecy of Jesus as referred to in the Holy Quran in Al-Saff 
61:7; (3) The belief that all those so-called Muslims who have 
not entered into his Bai‘at formally, wherever they may be, are 
kuffar and outside the pale of Islam, even though they may not 
have heard the name of the Promised Messiah. I admit that the 
above beliefs are mine. 'The Truth about the Split' (േപജ് 56)   
 

1. ഹ�ദ�് മി/സാ ഗpലാം അ\ദ് യഥാ/I� നബിയാെണ� വിശ"ാസം, 
2. വിശp² ഖp/ആനി� സൂറ�p$ഫ്ഫി� (61:7) ഈസാനബിയpെട (അ) 
�പവചന�ി� പറm അ\ദ് അേBഹമാെണ� വിശ"ാസം, 3. അേBഹ 
�ിന് ൈബഅ�് െച¿ാ� എ'ാ മpസ് ലിംക്ളpം, അവ/ എവിെട 
ആയിരp�ാലpം ശരി, അേBഹ�ിെ) േപര് േപാലpം േക_ി_ിെ'.ിലpം ശരി, 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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അവ/ കാഫിറpകളpം ഇസ് ലാമിക വൃ��ി�നി�് പpറ�ാെണ�pമp 
= വിശ"ാസം,  ഈ വിശ"ാസ�െള'ാം എേ)താെണ�് ഞാ� അംഗീക 
രി8p�p. 'The Truth about the Split' (േപജ് 56)   
 

റസൂ�    (സ) യpെട �പതിZായ (ഖലീഫ) എ� നിലയി� മpഹ�ദ് എ�pം 
അ\ദ് എ�pം ആല.ാരികമായി േപര് ലഭിa എ�തേയാ േപ/ കട�p കഴി 
mp േപായിരി8p�pെവ�pം ഈ രീതിയി� അ'ാഹp അേBഹെ�യpം 
മpഹ�ദ് എ�pം അ\ദ് എ�pം സംേബാധന െചയ്തിരി8p�തായpം 
മസീഹ്  മൗ ഊദ് (അ) അവകാശെA_ിരp�p എ�ത് ശരി തെ�യാണ്. 

'��	ê �>Ç�£��[l�=L���H�ß��� �v�g��DEL�ZDE�8�������	5�) ����ë �	���V�ì� � " s +67  
മpഹ�ദിെ)(സ) ആiീയാവØയി� എ�ിേaരpകയpം അ'ാഹp �പതി 
Zായ എ� നിലയി� മpഹ�ദ് അെ'.ി� അ\ദ് എ�് േപരpെവ8pക 
യpം െചയ്ത ശത8ണ8ിന് ആ<8ാ/ കട�p കഴിmp േപായിരി8p 
�p.  (A’inah Kamalat Islam, p. 346; RK, v. 5, p. 346). 
 

َٱهدنا ٱلصراط ٱْلمستقيم َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ َ صراط ٱلذين َأنـعمت عليهم غري ٱْلمغضوب عليهم وال ٱلضآلني&&&&ْ ْ ِّْ َّ َ َْ َِ َِ َ ََ ْ َِ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ ِ&&&&��
O�\ �]�� �̂_	���`	�a����!������P � � Ô ��Y ������2�d�c¢�o�Y ������Z�Z
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'ഞ�െള നീ േന/മാ/ഗ�ി� നയിേ8ണേമ. നീ അനp�ഗഹിaവരpെട മാ 
/ഗ�ി�,  േകാപ�ി�്  ഇരയായവരpെട മാ/ഗ�ില'. പിഴap േപായ 
വരpെട മാ/ഗ�ിലpമ'.' ഈ �പാ/ഥനയിലൂെട നാം അ'ാഹpവിേനാട് 
�പാ/ Iി8p�ത് അ'േയാ കാരpണ&വാനpം കരpണാനിധിയpമായ ൈദ 
വേമ നീ ഞ�<8് ഈ രീതിയിലp= േന/മാ/ ഗം നല്കിയാലpം, നീ 
ഞ�െള ആദം, ഷീത്, നൂഹ്, ഇ�ബാഹീം, മൂസാ, ഈസാ, നിെ) �പിയ. 
രനായ അ\ദ് മpജ് തബ മpഹ�ദ് മpസ്തഫാ എ�ിവെരേAാെല ആ8ി 
യാലpം. അതpേപാെല േലാക�ിെല ഓേരാ സി²ീ8്, ശഹീദpമാെരേപാ 
െല ആ8ിയാലpം. (Izala Auham, p. 257; RK, v. 3, p. 229). 
 

ചpരp8�ി� എെ) �പവാചകത"വpം ദൗത&വpം ഞാ� മpഹ�ദpം അ\ 
ദpം ആെണ�തpം എെ) േമV െകാb'. ഒരp �പതിZായ എ� നിലയി� 
ഞാ� ഖാതമp�അ`ിയാ എ� അേത �പവാചകനാണ്. ഇരpപത് വ/ഷം 
മp`് ബറാഹീെന അ\ദി¿ായി� അ'ാഹp എനി8് മpഹ�ദ് എ�pം 
അ\ദ് എ�pം േപര് െവ8pകയpം എെ� റസൂ�(സ)യpെട �പതിനിധാന 
മായി  �പഖ&ാപി8pകയpം െചയ്തp.  (RK, v. 18, p. 208 and p. 212). 
 

**************** 

24. വിശp² ഖp/ആനിെല അ\ദ് 
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25. ഭീഷണിയpെട  സ"ര�< 
 
അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�് ൈദവികമാെണ�pം അതിെന െതാ_pകളി8p� 
വരpെടയpം, ഖലീഫയpെട െത[ായ തീരpമാന�െള വിമ/ശി8pകേയാ, എ 
തി/8pകേയാ െച¿p�വരpേടയpം പര&വസാനം ദയനീയമായിരി8pെമ 
�pം അവരpെട കpടpംബം തകരpെമ�pം, സാ`�ിക നില അവതാള�ി 
ലാകpെമ�pം ഒെ8 പറm് ഭീഷണിെAടp�p� സ"ര�< സാധാരണ 
യായി േക_pവരാറpb്. എ�ാ� നpബpq�ി� െവ=ം േച/� രbാം 
ഖലീഫയpെട പര&വസാനം എ�തമാ�തം ദയനീയമായിരp�pെവ�് അറി 
യp�ത് വളെര കൗതpകമായിരി8pം.  
 
ൈദവിക ഖിലാഫ�് എ´ാെണ�് മൂ�ാം അ²&ായ�ി� വിവരിaതി 
നാ� അത് വീbpം ഇവിെട വിവരി8p�ി'.  
 
അത് (പര&വസാനം) വിവരി8p�തിനp മp`ായി, ന�pെട ക}മp`ി� 
കാണp� ചില കാര&�< വിവരി8ാം. ൈദവമി' എ�് പറയp� നിരീ 
ശ"രവാദികളpം ൈദവെ� കp[ം പറയp�വരpം �പവാചകVാെര വിമ /ശി 
8p�വരpം ഒെ8 ന�pെട സമൂഹ�ി� യാെതാരp േപാറലpം ഏല്8ാ 
െത ജീവി8p�തായി നമp8് കാണാം. അതpേപാെല അ\ദി¿ാ ജമാ അ 
�ിെനയpം ജമാഅ�് Øാപകേരയpം എതി/8p�വരpം പpലഭ&ം പറ 
യp�വരpം ന�pെട ഇടയി� തെ� ജീവി8p�p. അ\ദികെള പാകിØാ 
നി� അമpസ് ലിംകളായി �പഖ&ാപി8p�തി� വലിയ പ.p വഹിa വ&lി 
യാണ് ജമാ അെ� ഇസ് ലാമിയpെട Øാപകനായ മൗലാനാ മൗദൂദി. അ 
േBഹം അ\ദിക<െ8തിെര �പേ>ാഭം സംഘടിAി8pകയpം ജയിലിലാ 
വpകയpം തൂ8ിെ8ാ'pവാ� വിധി8െAടpകയpം െചയ്ത വ&lിയാണ്. 
എ�ാ� അ´ാരാ�n േനതാ8ളpെട സ"ാധീന ഫലമായി അേBഹം ജയി 
� േമാചിതനാവpകയpം പി�ീട് ദീ/ഘ കാല�ിനpേശഷം സ"ാഭാവിക 
രീതിയി� മരി8pകയpമാണ് െചയ്തത്.  
 
അതpേപാെല ലാേഹാ/ അ\ദി¿ാ ജമാ അ�ിെ) Øാപകനായ മൗലാ 
നാ മpഹ�ദലി(റ.അ.) രbാം ഖലീഫയpെട വിശ"ാസ�േളയpം വാദ�േള 
യpം എതി/� വ&lിയാണ്. അേBഹ�ിെ) �പØാനം ഇ�pം പല രാ 
�n�ളിലായി നിലെകാ=p�p. അവരpെടെയാ�pം സാ`�ിക നില തക 
രpകേയാ അവെരാ�pം രbാം ഖലീഫെയേAാെല ദയനീയമായ രീതിയി� 
മരണെAടpകെയാേയാ െചയ്തി_ി'.  
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ഇ�് അ\ദി¿ാ ജമാ അ�ി� മpജBിദpമാരpെട ഒരp കാലഘ_മാണ്. എ'ാ 
മpജBിദpമാരpം അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�ിെന നിശിതമായി വിമ/ശി8p�വരാ 
ണ്. അവരpെട �പØാന�ളpം നിലനി�pേപാരpകയാണ്. ഇവ/8ാ 
/8pം തെ� ഇെതഴpതp�തpവെര രbാം ഖലീഫയpേടതp േപാലp= 
ദയനീയമായ പര&വസാനം ഉbായി_ി'.  
 
രbാം ഖലീഫ, മpസ് ലിഹ് മഊെദ� വാദം പpറെAടpവിa്, ജമാ അ�ി� 
വലിയ പരിപാവനത"ം േനടിെയടp� വ&lിയാണ്. അതിനാ� ഇേBഹ 
�ിെ) എ'ാ ആശയ�ളpം വാ8pകളpം �പവൃ�ികളpം ലിഖിത�ളpം 
ൈദവഹിതമായി_ാണ് ജമാ അ�് കാണp�ത്. ഇേBഹ�ിെ) വാ8pക 
<8ാണ് ഒ�ാം Øാനം. മസീഹ് മഊദിെനേAാലpം കവapെവaാണ് 
ഈ �പാധാന&ം നല്കp�ത്. ജനാധിപത& മാതൃകയില'ാെത  െതര 
െmടp8െAടp� ഖിലാഫ�് േപാലpം ൈദവികമാെണ� അ^വി 
ശ"ാസവpം, എതിരഭി�പായം പറmാ� പpറ�ാ8െAടpെമ� ഭയവpം, 
ഖലീഫയpെട എ´p െകാ=രpതായ്മയpം ഏ[p പാടാ� ജമാ അ�ിെന 
നി/ബ^ിതമാ8p�p.  ഇേBഹമാണ് മസീഹ് മഊദിെന യഥാ/I �പവാ 
ചകനാ8pകയpം അേBഹ�ിെ) േപര് േക<8ാ�വെരേAാലpം കാഫി 
റായpം ഇസ് ലാമിക വൃ��ി�നി�് പpറ�p=വരായpം �പഖ&ാപിa 
ത്. വിശp² ഖp/ആനിെല ആയ�pകെള െത[ായി വ&ാഖ&ാനിa് െകാb് 
�പവാചകVാ/ വരാെമ�് സമ/Iി8ാ� �ശമിaതpം ഇേBഹം തെ� 
യാണ്. എ�ാ� എ´ായിരp�p ഇേBഹ�ിെ) പര&വസാനംæ  
 
ഞാനാണ് യഥാ/I മpസ് ലിഹ് മഊെദ�് വാദി8p� അrp� ഗഫ്ഫാ 
/ ജംബാ സാഹിബിെ) വാദ�പകാരം രbാം ഖലീഫയpെട വാദം വ&ാജമാ 
യിരp�p. അതിനാ� വിശp² ഖp/ആനി� പറm �പകാരമp= ൈദവിക 
ശി> ഏ[pവാ�ിെയ�ാണ് ജംബാ സാഹിബ് പറയp�ത്. 
 

ِولو تـقول عليـنا بـعض ٱألقاويل ِ َ َ َ ْ َ َْ ََْ َ َّ َ َ َ ِألخذنا منه بٱْليمني َ َ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ َمث لقطعنا منه ٱْلوتني  َ ِ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ٍفما منكم من َأحد َُّ َ ْ ِ ِّ ْ ُ َ ُ عنه َ ْ َ
َحاجزين ِ ِ َ   

ന�pെട േപരി� അേBഹം (�പവാചക�) വ' വാ8pം വ&ാജമായി പറ 
mിരpെ�.ി� അേBഹെ� നാം വലതpൈക െകാb്  പിടികൂടpകയpം 
എ�ി_്  അേBഹ�ിെ) ജീവനാഡി നാം മpറിapകളയpകയpം െച¿pമാ 
യിരp�p. അേAാ< നി�ളി� ആ/8pം അതി�നി�് നെ� തടയാനാ 
വി'. (വി.ഖp. 69:45-47 ) 
 
എ�െനയാണ് ജീവനാഡി മpറി8െA_െത�് അറിയpവാ� സഫറp'ാ 
ഖാ� സാഹിബിെ) അ\്ദി¿�് ഇസ് ലാമിെ) പpനരpIാനം എ� 
�ഗX�ി�നി�p= �പസl ഭാഗം വായിaാ� മതിയാകp�താണ്. 
(Ahmadiyyat, the Renaissance of Islam, Page 331-334)    

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 

 



 
 

 100 

1954 മാ/a് മാസ�ി� ഒരp ദിവസം, ഒരp യpവാവ്.... മാരകമായ ശlിേയാ 
െട കൂ/� മpനയp= നീളം കൂടിയ ക�ിയpെട വായ്�ല അേBഹ�ി 
െ) കഴp�ി� കp�ി8യ[ി. മpറിവി�നി�pം രlം ധാരയായി ഒഴpകി... 
ശസ്�ത�കിയാ വിദഗ് ²Vാ/ അേBഹ�ിെ) ജീവ� ര>െA_തി� അ|p 
തെA_p.  ക�ിയpെട വായ്�ലയpെട മpന അേBഹ�ിെ) കഴp�ിെ) 
നാലിs് അകേ�8് കണ്ഠ നാഡിയpെട െതാ_ടp�p വെര എ�ിയിരp 
�p. സ/ജVാരpെട പരിേശാധനകളpം എക്സ്േറയpം നാഡി8് എെ´.ി 
ലpം സംഭവിaതായി കാണി8p�തി� പരാജയെA_p. മpറിവ് പൂ/6മാ 
യpം ഉണ�ിയതായി കാണെA_pെവ.ിലpം േരാഗി8് തpട/aയായp= 
അസ"Øതകളpം ബലഹീനതകളpം അനpഭവെA_p. എ'ാം ന' സpഖമാ 
യി എ� നി/6യ�ി� അേBഹം തൃപ്തനായി'. എ�ാ� തpടെരയp= 
സ/ജVാരpെട പരിേശാധനക<8് അസ"Øതക<8p= കാരണ� 
െളാ�pം കെb�pവാ� സാധിaി'. കpറap സമയെമടp�pെകാb് 
�കേമ ണയായി അക�p= മpറിവpകെളാെ8 ഉണ�ി എ'ാം 
േനെരയാകpെമ �ായിരp�p കരpതിയിരp�ത്. എ�ാ� ഈ ശpഭാപ്തി 
വിശ"ാസം നിറേവ റിയി'. അ�െന 1955-� വിദഗ്² ചികി�സ8pം 
പരിേശാധന8pമായി ഖലീഫ�p� മസീഹ് യൂേറാAിേല8് തിരിap. 
 
സൂറിaിലpം, ഹംബ/ഗിലpം, ലbനിലpമp= വിദഗ്²രpെട എക്സ്േറ പരി 
േശാധനയി� നി�pം ലഭിa ഏേകാപിത അഭി�പായം, ക�ിയpെട മpന 
കണ്ഠ നാഡിയി� െവa് െപാ_pകയpം അതി�ക�ാകpകയpം െചയ്തി 
രി8p�p എ�താണ്. അത് പpറേ�െ8ടp8ാനp= ഏത് �ശമവpം ജീവ 
� അപകട�ിലാ8pെമ� കാരണ�ാ� ഓAേറഷനpേവbി �ശമി8രp 
െത�ായിരp�p വിദഗ്ദാഭി�പായം. നാഡിയിലp= സ�/ Bം �കേമണയാ 
യി കpറയpെമ�pം സാധാരണ നില ൈകവരpെമ�pം ആശിap. വി�ശമരീതി 
യിലp= ജീവിതം സ"ീകരി8pവാനpം ദീ/ഘസമയ േജാലികളpം കഠിനാ 
²"ാനവpം ഒഴിവാ8pവാനpം അേBഹം ഉപേദശി8െA_p. ... ഖലീഫ�p� 
മസീഹ് രbാമെ) ജീവിതം അ�െന ൈദ/ഘ&േമറിയതpം േവഗത കpറ 
mതpമായ �പ�കിയയിലൂെട േമാശമായി വരികയpം 1965 നവ`/ 8ന് അവ 
സാനി8pകയpം െചയ്തp.  (Ahmadiyyat the Renaissance of Islam by Zafarullah 
Khan). 

 
അ�െന 11 വ/ഷവpം 8 മാസവpം േവദന സഹിapെകാbാണ് അേBഹം 
ജീവിaത്. അവസാന ഘ_�ി� �പാഥമികാവശ&�< നി/qഹി8ാ� 
േപാലpം പരസഹായം േവbി വ�p. ജമാ അ�ിെ) ചpമതലക< നി/q 
ഹി8ാ� േപാലpം സാധി8ാെതയായി.  
 
ഒരp സത&വാദിയpെട ജീവിത�ി� ഇ�െനയp= ഉദാഹരണ�< എടp 
�p കാണി8pവാ� സാധി8pേമാæ െകാ'െAടpകേയാ, മരണെAടpക 
േയാ െച¿ാം, പെ> ഇതpേപാലp= ശി> ലഭിaതായp= ഉദാഹരണ 

25. ഭീഷണിയpെട  സ"ര�< 
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�< കാണpകയി'. സത&വാദികെള അ'ാഹp മ[p=വരി�നി�് ര>ി 
8pെമ� വാഗ്ദാനമാണ് നല്കിയിരി8p�ത്. രbാം ഖലീഫയpെട ജീവ 
� ര>ി8െA_ി_ിെ'.ി� അേBഹ�ിെ) ജീവനാഡി േഛദി8െA_p 
െവ�് പി�ീട് ജന�< എ�െന അറിയാനാണ്æ 

ِله معقبات من بـني يديه ومن خلف ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُِ َِ ْ َ ِ ْ ّ ٌ ّ َ ُ ِه حيفظونه من َأمر ٱ-َّ َ ِِ ْ ْ َُ ُ َ َْ ِ 
അവെ) (ദൂതെ)) മp`ിലpം പി�ിലpം തpടെര വ�pെകാb്  അ'ാഹp 
വിെ) ക�പന�പകാരം അവെന കാ�pസൂ>ി8p� (മല8pക<) 
ഉb്  . (വി.ഖp. 13:12) 
 
മസീഹ് മൗ ഊദിെ)(അ) കpടpംബം പഴയരീതിയിേല8് മട�pെമ� 
�പവചനം: 

ُما قلت اال بعد ما انبئت من رىب وان عشريتى سريجعون مرة اخرى اىل الفساد و يتزائدون ىف و  ِ ُ
ٰ فينزل يومئذ األمراملقدر من رب العباد ال راد ملا قض۔اخلبث و العناد  وأل مانع ملا اعطى واىن ۔ىّ

َِاراهم انـهم قد ما لوا اىل سريهم األوىل  ونسوا ايام الفزع و ۔ىَ وقست قلوبـهم كما هى عادة النَّوك۔ِ
ّ وما كان هللا ان يعذب قوما ، فسينزل امر هللا اذا رأى انـهم يتزائدون۔ٰعادوا اىل التكزيب والطغوى

 ۔وهم يـخافون
എെ) ര>ിതാവ് എെ� അറിയിaതിനp േശഷമ'ാെത ഞാനിത് പറയp 
�ി'. എെ) ബ^p8< ഒരി8� കൂടി അഴിമതിയിേല8് മട�ിെa'pെമ 
�pം അവ/ െത[ായ �പവൃ�ികളിലpം അനpസരണേ8ടിലpം തpട/�p 
െകാbിരി8pെമ�pം, അ�െന ആ ദിവസം, അടിയാറpകളpെട ൈദവം 
അവ/8് വിധിaത് �പഖ&ാപി8pെമ�pം  ആെരെ8ാbpം അത് തടയാ 
� സാധി8pകയിെ'�pം എെ� അറിയിaിരി8യാണ്. അവരpെട പഴയ 
െത[ായ �പവൃ�ികളിേല8് അവ/ ചാmിരി8യാെണ�pം അവരpെട 
ഹൃദയം അ>രgാനമി'ാ�വെരേAാെല കഠിനമായിരി8യാെണ�pം 
ഞാ� കാണp�p. ൈദവഭയ�ിെ) ആ ദിവസെ� അവ/ മറ�p കള 
mp. അസത&�ിലpം െപരpAിa് കാണി8p�തിലpം അവ/ മpേ�റി. 
ആെര.ിലpം അവെന ഭയെAടp� സമയ�് അവെര ശി>ി8p�വന' 
അ'ാഹp. (Anjame Atham, RK11:223-224) 
 
രbാം ഖലീഫയpെട �പവ/�നഫലമായി അേBഹ�ിന് ലഭിaതpം 
മpകളിെല െവളിപാടി� പറmതpം ആയ കാര&�< കൂ_ി വായിaാ� 
എ'ാം വ&lമായി മന$ിലാ8ാവp�താണ്. 
 
മpജBിദ് വാദം പpറെAടpവിa മെ[ാരp വ&lിയായ നാസി/ അ\ദ് സp� 
�ാനി സാഹിബ് അവകാശെAടp�ത്, മ[p മpസ് ലിംകെള കാഫിറായി 
�പഖ&ാപിaതpെകാb് രbാം ഖലീഫ സ"യം കാഫിറായതിനാ� അ'ാഹp 
അേBഹെ� മpസ് ലിം ഉ��ി� കൂടി െപടാ� വ&lിയായി കണ8ാ8ി 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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യിരി8യാെണ�് അ'ാഹp അേBഹെ� അറിയിaിരി8p�p എ�ാണ്.  
രbാം ഖലീഫയpെട ജഡം േപാലpം സംര>ി8െA_ി_ി' എ�pം അേBഹം 
അവകാശെAടp�p. 
 
ഇ�െന ദയനീയമായ രീതിയി� അവസാനകാല ജീവിതം നയിa ഖലീഫ 
യpെട അനpയായികളാണ് കpടpംബം തകരpെമ�pം സാ`�ിക നില 
അവതാള�ിലാകpെമ�pം ഒെ8 പറm് മ[p=വരpെട മാനസിക നില 
തക/8ാ� �ശമി8p�ത്. ഇതിനp പകരം രbാം ഖലീഫയpെട പരേലാക 
ജീവിതം ന�ായി�ീരാ� �പാ/Iി8pകയാണ് അവ/ െചേ¿bത്. * 
 
േന/മാ/ഗ�ി� നിലെകാ=p�വ/8് അ'ാഹp അനp�ഗഹമാണ് വാ 
ഗ്ദാനം െചയ്തിരി8p�ത്. 

ِوَألو ٱستـقاموا على ٱلطريقةَ  َ َِ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ِ َّ ًألسقيـناهم مآء غدقاَ َ َ ً َّ ُ َ ْ َ ْ َ 
 
72:17 അവ/ േന/മാ/ഗ�ി� നിലെകാbാ� നാം അവ/8് സമൃ²മായ 
നിലയി� ജലം കpടി8pവാ� നല്കp�താണ്. (വിശp² ഖp/ആ�)  
 
*അ\ദി¿ാ ഖിലാഫ�ിെ) യാഥാ/I&െ�8pറിa് േവെറരp �ഗX�ി 
� വിശദമായി വിവരിaി_pb്. ഇംഗ്ളീഷി� വായി8ാ� ആ�ഗഹി8p� 
വ/8് അത് www.therealholyquran.com �നി�് വായി8ാം. (The reality of 

Ahmadiyya Khilafat). ഇ�ശാ അ'ാഹ് ഉടെന തെ� അത് മലയാള�ി� 
പpറ�ിറ�p�താണ്. 
 

 

**************** 
 

25. ഭീഷണിയpെട  സ"ര�< 
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26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
 
മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) മ[p=വരി�നി�് േവ/െA_pെകാb് േഹാഷിയാ 
/പൂരി� ധ&ാനനിരതനായി നാളpക<  ചിലവഴിaതിെ) ഫലമായി ലഭിa 
െവളിപാടpകെളയാണ് മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെന8pറിap= �പവചനം എ� 
േപരി� അറിയെAടp�ത്. ഇത് മpഖ&മായpം മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെന8pറി 
ap= �പവചനമാെണ.ിലpം അതി� മ[p= �പവചന�ളpം അട�ിയിരp 
�p. അതി� �പധാനമായpം രb് വാഗ്ദ� പp�തVാ/ ജനി8p�തിെന 
8pറിaായിരp�p. ഒരp ശാരീരിക സ´ാനവpം മെ[ാരp ആiീയ സ´ാന 
വpം. ധാരണ പിശക് മൂലം മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) ഈ �പവചന�< ഒരp 
പp�ത� മാ�തം ജനി8p�തിെന കpറിaാെണ�ായിരp�p മന$ിലാ8ി 
യിരp�ത്. എ�ാ� അ'ാഹp പി�ീട് ഈ ധാരണ തിരp�pകയാണ് 
െചയ്തത്. മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെ) ഒരp ഗpണമായി പറmത് അവ� 
മൂ�ിെന നാലാ8pെമ�ായിരp�p. 
 

അ�െന ആദ&െ� കp_ിയായ ബഷീ/ ഒ�ാമ� ജനിaേAാ<  ഈ കp_ി 
മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ആയിരി8pെമ�് �പതീ>ിap. എ�ാ� ബഷീ/ ഒ�ാ 
മ� െചറpA�ി� തെ� മരണം വരിap. ശ�തp8< മpറവിളി കൂ_ിയേAാ 
<, െവളിപാടpകളി� ഈ കp_ിയാണ് മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് എ�് എവിെട 
യpം പറmി_ിെ'�് മറpപടി െകാടp�p. ബഷീ/ ഒ�ാമനp പകരമായാ 
ണ് ബഷീറpBീ� മഹമൂദ് അ\ദ് ജനി8p�ത്. പേ> ഈ കp_ി മpസ് ലി 
ഹ് മൗ ഊദ് ആയിരി8pെമ�് മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) വിളംബരെAടp�ിയി 
'. അ'ാഹp അറിയി8pകയാെണ.ി� പി�ീട് വിളംബരം െച¿p�താ 
െണ�് പറmp. േശഷം രbാമെ� മകനായ ബഷീ/ അ\ദpം, മൂ�ാമ 
െ� മകനായ ശരീഫ് അ\ദpം, നാലാമെ� മകനായ മpബാറക് അ\ 
ദpം ജനിap. നാലാമെ� പp�ത� ജനി8p�തിനp മpേ`, മൂ�ിെന നാലാ 
8p�വ� ഇതാ വരp�ൂ എ� െവളിപാടpം ഉbായി. അതിനാ� മpബാറ 
ക് അ\ദ് മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ആയിരി8pെമ�് �പതീ>ിap. എ�ാ� 
മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) കb ഒരp സ"പ്ന�ി� ഈ കp_ി െവ=ം നിറ 
െmാരp കpഴിയി� �പേവശി8p�തായpം അതി� മp�ിേAാകp�താ 
യpം കbp. കpെറ തിരെm.ിലpം ഒരp വിവരവpം ലഭിaി'. പി�ീട് മpബാ 
റക്  അ\ദിനp പകരമായി േവെറാരp കp_ി ഇരി8p�തായാണ് കbത്. 
േശഷം മpബാറക്  അ\ദ് മരിaേAാ< ആ �പതീ>യpം ഇ'ാതായി. പ 
േ> മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെന8pറിap= െവളിപാടpക< തpട/�p െകാ 
േbയിരp�p. തpട/aയായp= ഈ െവളിപാടpകളി� നി�pം മന$ിലാകp 
� ഒരp കാര&ം ഇതpവെര ജനിa കp_ികളി� ആരpം തെ� മpസ് ലിഹ് 
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മൗ ഊദ് അെ'�ാണ്. ആ കp_ി ജനി8ാ� േപാകp�pെവേ�യp=ൂ എ 
�ാണ്.  
 

ഇതിനp േശഷം മസീഹ് മൗ ഊദിന് (അ) ആ} കp_ിക< ആരpം ജനിaി 
_ി'. അ�െന മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ഒരp പേ> പൗ�തVാരി� നി�ായി 
രി8pം ജനി8pകെയ�് �പതീ>ിapെകാb് ജീവിaിരി8p� ആദ&െ� 
മകന് ഒരp േപര8p_ി (നസീ/ അ\ദ്) ജനിaേAാ< ആ കp_ി മpസ് ലിഹ് 
മൗ ഊദ് ആയിരി8pെമ�് �പതീ>ിap. പേ> ആ കp_ിയpം മരണെA_p 
േപായി. ഏെതാെ8 കp_ികെള മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് 
എ�് കരpതിേയാ, ആ കp_ികെള'ാം മരണെAടpകയpbായി എ�ത് ഒരp 
അ|pത അടയാളമായി അവേശഷി8p�p.  ഇതി� നി�pം മന$ിലാകp 
�ത് മpസ് ലിഹ് മൗഊദിെ) ആവി/ഭാവം വലിെയാരp പരീ>ണമായിരി 
8pെമ�ാണ്. വീbpം ഒരp വിവാഹം കൂടി നട8ാ� േപാകpകയാെണ 
�pം ഒരp പേ> മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ആ പത്നിയി� കൂടിയായിരി8pം 
ജനി8pകെയ�pം �പതീ>ി8pകയpbായി. (തദ്കിറ േപജ് 113). പേ> 
ആ വിവാഹവpം നട�ി'. അ�െന മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെ) ജനനം മസീ 
ഹ് മൗ ഊദിെ) (അ) ജീവിത കാല�് സംഭവിaി_ിെ'�് പൂ/6മായpം 
െതളിയp�p. ഈ സത&െ� െതളിയി8p� െവളിപാടpകളാണ് താെഴ 
െകാടp�ിരി8p�ത്. 
 
മസീഹ് മൗ ഊദിന് (അ) െത[pപ[ി എ�് പറയp�ത് മസീഹ് മൗ ഊദിെന 
ആേ>പി8ലാണ് എ�് പറയp�വരpb്. എ�ാ� മസീഹ് മൗ ഊദ് 
(അ) സ"യം തെ� അേBഹ�ിന് ഈ കാര&�ി� െത[് പിണmതായി 
സ�തിaി_pb്.  
 
The prophecy of February 20…consisted of two prophecies, 
which were mistaken as one. Thereafter…this mistake was 
corrected by the subsequent revelation. [Maktubat-e-Ahmadi-
yyah, vol. 5, pp. 43–44, dated December 4, 1888, addressed to 
Hadrat Khalifatul Masih 1 (ra)]. Tadhkirah English Transl-
ation, Page 176.  
 
െഫ�ബpവരി 20-െ) �പവചനം രb് �പവചന�<   അട�p�തായി 
രp�p. അത് ഒ�ാെണ�് െത[ി²രിap. പി�ീട് വ� െവളിപാടpക< ഈ 
െത[ിെന തിരp�pകയpbായി.  [മlൂബാത് അ\ദി¿ വാല&ം 5, േപജ് 
43-44, 4/12/1888, ഹ�ദ�് ഖലീഫതp� മസീഹ് ഒ�ാമന് (റ) എഴpതിയത്.  
തദ്കിറ ഇം�ീഷ് ത/ജമ േപജ് 176 കാണpക ]  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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മpസ് ലിഹ് മഊദിെന8pറിapം മസീഹ് മഊദിെ) 
സ´ാന�െള8pറിapമp= �പവചന�<. 

 
വിgാപന�< സൂചനക< 

 

1. 20/02/1886 �പവചനം.  
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�	��2�®� ��

� �    �d��

7��������������>d²�����D�� �� �
s � �	��� 	���DE�>�d²�8��� � �

�/�� ���"��	�x��:���!�#���	¼���DE.�	¼&�X�o�!��8�	³����8�) ��>o� P � � 6Ç
�ê � ���	�x��H�m���£����X��d²�b�b�@�&X�o���ç���m��=��8���!�	���¹��� � �

�m��H��	���X��DE��� �}�0�	�����Å�	���X�o�!��8�"	�	�p�0����	��	 P � �
&X��¢�DE ��VB�p��Í.���¡����O�û �cDE�Ñd²�/� � P 	 �TFDE8��� ��T� s

�Á¢�Dõ&  

 

രb് ആ}കp_ി 
ക<. ആദ&േ�ത് 
സ"´ം 
ബീജ�ി�നി�pം 
ജനി8p�ത്. 
 
 

വാഗ്ദ� 
പരിഷ്ക/�ാവി
െന കpറിap= 
�പവചനം,  
അവെ) കൂെട 
അനp�ഗഹമാണp=
ത്, എ� 
വാ8pകേളാടp 
കൂടി 
ആരംഭി8p�p. 
(റpഹാനി 
ഖസായി� വാല&ം 
2, േപജ് 467, 
അടി8pറിA്). 

  
ഞാ� നിന8് കാരpണ&�ിെ) അടയാളെ�8pറിa് 
സേ´ാഷ വാ/� ന�കp�p.  ഒരp സpjരനpം പരി 
ശp²നpം അയ  ആ}കp_ി നിന8് നല്കെAടp�താ 
ണ്. ഒരp പരിശp²നായ ദാസ� (ആ}കp_ി) നിന8് 
ലഭി8p�താണ്.  ആ ആ}കp_ി നിെ) ബീജ�ി�നി 
�p=തpം സ´ാന പര`രയി�നി�p=തpമായിരി 
8pം. സpjരനായ മക� നിെ) അതിഥിയായി വരp�p. 
അവെ) േപര് ഇ�ാനpേവ� എ�pം ബഷീ/ എ�pം 
ആയിരി8pം.  അവന് പരിശp²മായ ആiാവ് ന�ക 
െA_ിരി8p�p. അവ� മാലിന&�ി�നി�് വിമplനാ 
യിരി8pം. അവ� ൈദവിക �പകാശമായിരി8pം.  ആരാ 
േണാ ആകാശ�pനി�pം വരp�ത് അവനാണ് അനp 
�ഗഹീതനായിരി8p�ത്. 

രb് 
ആ}കp_ിക<. 
ആദ&േ�ത് 
ശാരീരിക 
സ´ാനം, സ"´ം 
ബീജ�ി�നി�pം 
ജനി8p�ത്. 
 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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അവെ) കൂെട അനp�ഗഹമാണp=ത്. അതവെ) 
വരേവാടpകൂെട ആയിരി8pം വരp�ത്. അവ� മഹത" 
േമറിയവനpം �പതാപവാനpം സ`�pം ആയിരി8pം. 
അവ� േലാക�് വരികയpം തെ) മസീഹിഗpണ� 
േളാടpകൂടി സത&ാiാേവാടpകൂടി വളെരയധികം േപെര 
േരാഗ�ളി�നി�pം വിമplമാ8p�താണ്.  അവ� 
ൈദവവചനമായിരി8pം.  എ´pെകാെb�ാ� ൈദവി 
കകാരpണ&വpം മഹിമയpം മഹത"േമറിയ വചനവpമായി 
അവെന അയaിരി8p�p.  അവ� വളെര ബp²ിമാനpം 
വിേവകമp=വനpം മന$ലിവp=വനpം ആiീയവpം 
ഭൗതികവpമായ gാന�ാ� നിറ8െA_വനpം ആ 
യിരി8pം. അവ� മൂ�ിെന നാലാ8p�വനായിരി8pം. 
(ഇതിെ) അ/Iം മന$ിലായി'). തി.ളാഴ്ച മഹത" 
േമറിയ തി.ളാഴ്ച. സpത�, ഹൃദയാനjം, ഉ�ത�, 
�പതാപവാ�. സത&�ിെ)യpം ഔ�ത&�ി െ)യpം 
�പത&>ഭാവം, അ'ാഹp ആകാശ�pനി�് ഇറ�ി 
വ�തpേപാെല. അവെ) ആഗമനം അനp�ഗഹീതവpം 
ദിവ&�പതാപ�ിെ) െവളിെAടലിന് കാരണമായി�ീ 
രp�തpമാണ്. �പകാശം വരp�p �പകാശം. ൈദവം 
അവെന തെ) സംതൃപ്തിയpെട സpഗ^ം പൂശിയിരി 
8p�p. ൈദവം അവനി� തെ) െവളിപാട് ഇറ8p� 
താണ്.  അവ� വളെര േവഗ�ി� അഭിവൃ²ി �പാപി 
8p�താണ്. തടവpകാരpെട േമാചന�ിന് കാരണമാ 
യി�ീരp�താണ്. ഭൂമിയpെട അ[ം വെര കീ/�ി േനടp 
�താണ്. ജനം അവനി�നി�pം അനp�ഗഹെമടp8p 
�താണ്. അതിനpേശഷം  അവെ) ആiാവ് ആകാശ 
േ�8് ഉയ/�െAടp�തായിരി8pം. ഇത് വിധി8 
െA_ കാര&മാണ്. 

വാഗ്ദ� 
പരിഷ്ക/�ാവി
െന കpറിap= 
�പവചനം,  
അവെ) കൂെട 
അനp�ഗഹമാണp
=ത്, എ� 
വാ8pക േളാടp 
കൂടി ആരം 
ഭി8p�p. 
(റpഹാനി 
ഖസായി� വാല&ം 
2, േപജ് 467, 
അടി8pറിA്). 
 

ഈ കp_ി സ"´ം 
ബീജ�ി�നി�് 
ജനി8p�താണ് 
എ�് പറയാെത 
േവ/െപടp�ി 
പറmതിനാ� 
മpസ് ലിഹ് മൗഊദ്  
(സ8ീ ഗpലാം) 
സ"´ം 
പp�തVാരി� 
നി�ായിരി8pകയി
' എ�് 
വ&lമാകp�p. 

 

2. െത[് തിരp�� (7. േനാ8pക) 

�	¿��£Y�¤
�¥�ÎÎÎ�i��
�R×�= ���DEqd±�í���:�
���ê��Õ�H�
�

&V�¦ ���:o��Ê���0#Ë�§  
 

See Tadhkirah Page 109. Also Ruhani Khazain 
Vol. 2: Page 467 foot-note. 
 

1/12/1888-� െചയ്ത ഹരിതവിgാപന�ി� ഈ 
�പവചനം രb് കp_ികെള സംബ^ിaാെണ�് 
വ&lമാ8pകയpbായി. (മpകളി� കാണിaതpേപാെല 
ഒ�ാമ� ഒ�ാമെ� ഖpികയി� പറmതp �പകാ  

�പവചന�ി� 
രb് 
ആ}കp_ിക<. 
ആദ&േ�ത് 
ശാരീരിക 
സ´ാനം. 
രbാമെ� കp_ി, 
ആiീയസ´ാനം,  
(സ8ീ ഗpലാം, 
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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രവpം  രbാമ� രbാമെ� ഖpികയി� പറmതp 
�പകാരവpം).   (തദ്കിറ േപജ് 109), (റpഹാനി ഖസായി� 
വാല&ം 2, േപജ് 467, അടി8pറിA്).  

വാഗ്ദ� 
പരിഷ്ക/�ാവ്). 
(തദ്കിറ േപജ് 
109). 

 

3. 22/03/1886 വിgാപനം. 

&�X�o��Ê�	�� �}�̈ ´ ���md²�¼�) ��@���!©�8Ë�0����	¿�P � 6Ç � �YU�	�ªPi  
വാഗ്ദ� പp�ത� ൈദവിക വാഗ്ദാന �പകാരം 9 വ/ 
ഷ�ിനp=ി� ജനി8p�താണ്. (തബ് ലീഗ് റിസാല 
�്). 

ആദ&െ� 
ശാരീരിക 
സ´ാനം ജനി8p 
െമ� �പവചനം. 

 

4. 07/08/1887, 10/08/1887  വിgാപന�<. 


«�
Ç��#�ß&¬�Ê�p�>����Y	¿�Ì��ÎÎÌi�È
�	���"�#�8
DEqd±�

�
Y	¿��K�1R���ÎÎÎ�i 

ബഷീ/ ഒ�ാമെ) ജനനം. ധന&സ´ാനം, ദീനിെ) വിള 
8് എ�ീ വിേശഷണ�< ന�കpകയpbായി. 

ആദ&െ� ശാരീ 
രിക സ´ാന�ി 
െ) ജനനം. 

 
5. 10/07/1888 വിgാപനം 

�1R���ÎÎÎ��ü �O d±�8�:o�8Ë�	���}����	¿���� �
P

��8���DE
�@���}�� P

X�o�g��
¾�ZDE� &X�®�Z�̄ �Ç���H�0�8����	��
�
°�  

അടp�p തെ� മെ[ാരp കp_ി ജനി8pെമ� വാഗ്ദാ 
നം. അവെ) േപര് മ\ൂദ് അ\ദ് എ�ായിരി8pം. 
തെ) �പവൃ�ികളി� ഉറa നിലപാെടടp8p�വനpം  
ആയിരി8pം. 

 
 

മെ[ാരp  
ശാരീരിക 
സ´ാനം 
ജനി8pെമ� 
വാഗ്ദാനം. 

 
6. 04/11/1888 �പവചനം 


±¼�ÎÎÎ��Â��p�>����&��ÎÎÎ&� �	��� ����0�&R×
&¹�°
�����z�@��/��{� 

ബഷീ/ ഒ�ാമെ) മരണം. �പവചനം: ന�pെട അനp�ഗ 
ഹ�ാ� നാം നിന8വെന പകരം നല്കp�താണ്.  

 

ആദ&െ� 
കp_ിയpെട  
മരണം. 

 
7. 01/12/1888 ഹരിതവിgാപനം 

�Ì�/����p�>�������¶�X�A��� �ç�
�ÒÓ� ��!Ô ��1R���ÎÎÎ����
����£�d�����de#�m��:�òÔÓ���!�	�����À�p�R×�H��	DE���m��H�	¿�W � � � �  

 

 
 

 
 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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�X��¢� DE
�ø ��� �ç�
�}�� ��²�¯ ��Ç���H�0�8����@����N�
¾�ZDE�8��
�
°� �

&Xما يشاء خيلق هللا ��£�d���N�= ���ñ�:�òÔÓ���!�	��W �    �1�"	�d±�
�

�ÎÎZ�p��
��V �¦���:o��Ê���0#Ë�§ � �
�H���R×���}��	³�m��	�P

�� DE.�/��Í.��� @�� 	�P��p���Ì��>�� � � 	5� fg�	�������R×�� �

��	³�p�*���m��	���o�!� �8�{	� ����ç�
&����p� 
ഉ�തനായ ൈദവം രbാമെ� ബഷീറിെന അയ8p 
�താെണ�് ബഷീ/ ഒ�ാമെ) മരണ�ിനp മp`p 
തെ� 10 ജൂലായ് 1888-െല വിgാപന�ി� �പവചി 
aിരp�p. ഉ�തനായ ൈദവം ഈ വിനീതന് െവളിെA 
ടp�ി ത�ിരി8യാണ്, രbാമെതാരp ബഷീ/ നിന8് 
നല്കp�താെണ�്, അവെ) േപര് മ\ൂദ് എ�pകൂടി 
ആയിരി8pം.  അവ� തെ) �പവൃ�ികളി� ഉറa നില 
പാെടടp8p�വനpം ആയിരി8pം. അ'ാഹp അവ� 
ഉേBശി8p�ത് സൃnി8p�p. ഉ�തനായ ൈദവം ഈ 
വിനീതന് െവളിെAടp�ി ത�ിരി8യാണ്, 20 െഫ�ബp 
വരി 1886-െല വിgാപനം, യഥാ/I�ി� രb് സ� 
സ´ാന�ളpെട ജനനെ�8pറിap= സൂചനക< 
അട�p�താെണ�്. ആരാേണാ ആകാശ�pനി�pം 
വരp�ത് അവനാണ് അനp�ഗഹീതനായിരി8p�ത് 
എ�തpവെര ആദ&െ� ബഷീറിെന കpറിap= �പവച 
നമാണ്, അത് ആiീയമായ നിലയി� അനp�ഗഹ�ി 
ന് കാരണമായി�ീരp�താണ്. അതിനp േശഷമp= 
െവളിപാടpക< രbാമെ� ബഷീറിെന സംബ^ിap 
മാണ്. 

 
 
 
 
 
 
 
ഉ�തനായ ൈദ 
വം ഈ വിനീതന് 
െവളിെAടp�ി 
ത�ിരി8യാണ്, 
20 െഫ�ബpവരി 
1886-െല വിgാ 
പനം, യഥാ/I 
�ി� രb് സ� 
സ´ാന�ളpെട 
ജനനെ�8pറി 
ap= സൂചനക< 
അട�p�താെണ
�്. ബഷീ/ രbാമ 
� എ�ത് മpസ് ലി 
ഹ് മഊദി െ) 
േവെറാരp േപരാ 
ണ്. (റpഹാനി ഖ 
സായി� വാല&ം 2, 
േപജ് 467, 
അടി8pറിA്). 

 

8. 12/01/1889 വിgാപനം - തക്മീെല തബ് ലീഗ് (Takmil-e-Tabligh) 
"	´�ÎÎË�:�
����ê��Õ�#�¬�Ê�p�ß�¬�Ê�p�g��
¾ �È
����ÅF�&�

R���
�	¿��ÎÎÎ�¤
�¥ �	�����ÎÎÎ� �Y �ZDE�8������= �	��� DEqd±��µ����°¹ù� ` � �
�

��V¶���8�	��� ���¦	�N�
¾ �	��� �����	5����>�� �0��¢�"
�î)��°�*�
&�������:DE���	���
���· �8Ë������|�B�= ���ñ�}�N��A�û	 P  

മി/സാ ബഷീറpBീ� മ\ൂദ് അ\ദിെ) ജനനം. 10/7/88-
െലയpം 1/12/88-െലയpം വിgാപന�ിെല �പവചന 
�പകാരം ബഷീ/  എ�pം മ\ൂദ് എ�pം സദpേBശ& 
േ�ാടpകൂടി േപര് െവaിരി8യാണ്. പൂ/6 െവളിപാ  

 
 
 
 
 
 

ആദ&െ� മകനp 
പകരമായി മി/സാ 
ബഷീറpBീ� മ\ൂദ് 
അ\ദിെ) ജനനം. 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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ടpക< ലഭിaതിനp േശഷം കൂടpത� വിവര�< അറി 
യി8p�താണ്. എ�ാ� ഇതpവെരയpം ഈ കp_ി 
മpസ് ലിഹ് മഊദാെണ�pം ദീ/ഘായpഷ്മാനാെണ 
�pം എനി8് െവളിെAടp�ി ത�ി_ി'.  
[Prophecied in Aaina Kamalat Islam].  

പേ> മpസ് ലിഹ് 
മൗ ഊദാെണ�് 
വിളംബരം 
െചയ്തി'.  

 

9. 20/04/1893.  

�1)����ÎËåF���µ ���R×�H�Zì����j�¸.&���� ��g���p
¬�Ê  

ആയിെന കമാലാെ� ഇസ് ലാമിെല �പവചന �പകാരം 
മി/സാ ബഷീ/ അ\ദിെ) ജനനം 

 
 
 
രbാമെ� 
മകെ) ജനനം. 

 

10. 24/05/1895 
�
��ÎË�¬�Ê�p�g���89 ��ÅF���µ ���R×�H�����	¼�	���Z¹�	�¼�&� 

അ�വാറp� ഉലൂമിലpം നൂറp� ഹഖിലpമp= �പവചന 
�പകാരം മി/സാ ഷരീഫ് അ\ദിെ) ജനനം 

 

മൂ�ാമെ� 
മകെ) ജനനം. 

 
 

11. 1896-െല �പവചനം (തദ്കിറ േപജ് 238)  

�ÎËZ&R×&ّء كأن هللا نزل  احلق والعالظهرم ٍيمِلَ حٍمَلُغِ بَكُرِّشَبُانـَّنِ ا��

�º'�من السماء�"»ô�p�Z����}��z��� �X�o�¼ �8�"½�	���Ë ��

��Í.� ��!� DE�� ��8�m��ZDE� �d²��/� P
�DS	�� �+¼�عما  ��!�����= �ùd²�8����W � P

�O d±�	¼� ��&X�o�}
� �/��� �8� ��!�	���X��¢� DE
�8Ë�z&����� �
P

� �� � �

&�  

 

ആiീയ 
സ´ാനമായ 
മpസ് ലിഹ് 
മഊദിെ) (സ8ീ 
ഗpലാമിെ)) 
�പവചന�ിെ) 
തpട/a.  
 

  

    ّء كأن هللا نزل من السماء احلق والعالظهرم ٍيمِلَ حٍمَلُِغ بَكُرِّشَبُانـَّنِا
നാം നിന8് ഒരp സൗമ&ദാസെന നല്കp�താെണ� 
സേ´ാഷ വാ/� അറിയി8p�p, അവ� സത&�ി 
െ)യpം ഔ�ത&�ിെ)യpം �പത&>ഭാവമായിരി 
8pം, അ'ാഹp ആകാശ�pനി�് ഇറ�ിവ�തpേപാ 
െല.  അവെ) േപര് ഇ�ാനpേവ� ആകp�p. അതിെ) 
അ/Iം അ'ാഹp ന�pെട കൂെടയാകp�p എ�താ 
ണ്. നിന8് ആ}കp_ി ലഭി8p�താണ്, അ'ാഹpവി 
െ) അനp�ഗഹം നിെ) സമീപ�ായിരി8pം. എെ) 
�പകാശം സമീപ�ാണ്.    

 

 
 
നിലവിലp= മൂ�് 
കp_ികളpം 
മpസ് ലിഹ് മഊദ് 
(സ8ീ ഗpലാം) 
അെ'�് ഇത് 
സൂചിAി8p�p. 
 
 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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12. 01/01/1987 (അ�ജാെമ ആഥം). 

"	 �́¥�ÎËÌ��	D+�p�ï/�}��/�{	�x��1�:�%	����	��&�ø � �
&X��
�;�	x�#�@�@��DEqd±�	�����"
�

�
  

എെ) ര>ിതാവ് എനി8് നാലാമ�വെന നല്കp� 
താെണ� സpവാ/� നല്കിെ8ാb് പറmp, അവ 
� മൂ�ിെന നാലാ8p�താെണ�്.  

 
 
 
നാലാമെ� 
മകെന8pറിap= 
സpവാ/�.  

 

13. 13/04/1899 
�å)���ÎËË&�  ِْاصرب ّمليا ساهب لك غالما زكيا    ِ َِّ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ َ  �¾ �̈ �́�N¿ �¹

z�H�;&X�0�;�; �OÀ�Z��pÅ�}��� � �  
Tadhkirah P 277, (RK15:P216-217) 
അല്പേനരം >മി8ൂ. ഞാ� നിന8് േവഗം തെ� 
ഒരp പരിശp² ദാസെന നല്കp�താണ്. (തദ്കിറ 
േപജ് 277, ത/യാഖp� ഖpലൂബ്, റൂഹാനി ഖസായി� 
വാല&ം 15, േപജ് 216-217). 

 
 
 
ഈ �പവചനം 
മpബാറക് 
അ\്ദിെന8pറി
aാെണ�് 
പറmp.  

 

14. 14/06/1899 
�
���ÎËË 	�� &��Á����g�� 	�� ZDE�8���8Ë�v/� ���	��&�¬�Ê�p�g���

�	¿��R×�� �1"	�d±
�

 �ÎÎZ&À�p�R×�= �H�Â.�Z���° �	���À�p�H���  
മpബാറക് അ\്ദിെ) ജനനം. എെ) നാലാമെ� സ 
´ാനം, അവെ) േപര് മpബാറക്  അ\ദ് എ�ാണ്. 
അവെന8pറിa് 20/2/1886-െല വിgാപന�ിലpം 
അതിനp േശഷം അ�ജാെമ ആഥ�ിലpം �പവചിaി 
രp�p. 

 
 
 
 
 
 

നാലാമെ� 
കp_ിയpെട ജനനം.  
(മpസ് ലിഹ് 
മൗ ഊദ് ആെണ� 
�പതീ>.) 

 

15. 1906 (തദ്കിറ േപജ് 554)  
 ّء كأن هللا نزل من السماء احلق والعالظهر مٍمَلُِغ بَكُرِّشَبُانـَّنِا

�/��Í.�DE��X�o�	³�8�Ë��������'�º
��	D+�z�p�Z��}��� �ø �
�X��d²����!

P �  
Haqiqtul Wahy P95, RK22:P98-99, see 
Tadhkira Page554. 
നാം നിന8് ഒരp ദാസെന നല്കp�താെണ� 
സേ´ാഷ വാ/� അറിയി8p�p, അവ� സത&�ി 
േ)യpം ഔ�ത&�ിേ)യpം �പത&>ഭാവമായിരി  

 

ആiീയ 
സ´ാനമായ 
മpസ് ലിഹ് 
മഊദിെന 
സംബ^ിa 
�പവചന�ിെ) 
തpട/a. 
നിലവിലp= എ'ാ 
കp_ികളpം  

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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8pം, അ'ാഹp ആകാശ�pനി�് ഇറ�ിവ�തpേപാ 
െല. (ഹഖീഖ�p� വഹ് യ് േപജ് 95, റൂഹാനി 
ഖസായി� വാല&ം 22, േപജ് 98-99, തദ്കിറ േപജ് 554). 

മpസ് ലിഹ് 
മഊദെ'�് ഇത് 
സൂചിAി8p�p. 

 
 

16. െസപ്ത`/ 1907 (തദ്കിറ േപജ് 618) 

Ã�Ë1Ì�
�
�H�m��g�� 	�&��ÄdÅ�8�fDE�}����y
�H�%�ô&�� 	 �
���m��zt�Æ�¹.�°&,�B�Ç�¹�A���£�©È�3&��o�¤Ê�	����o

��}���É�&��Ê�8Ë�	�Y�b�	VZ(åÎ�	���ËÃ�Ë1Ì�����X�
@;� �\�Ë� PZ�Îi  

െവ=ം നിറm ഒരp കpഴിയി� മpബാറക്  അ\ദ് 
ഇറ�p�തായpം അതി� മp�ിേAാകp�തായpം 
സ"പ്ന�ി� കbp. വളെരയധികം തിരaി� നട�ി, 
പേ> ഒരp വിവരവpം ലഭിaി'. കpറap കൂടി മpേ�ാ_് 
േപായേAാ< അവനp പകരമായി േവെറാരp കp_ി 
അവിെട ഇരി8p�തായി കbp. (തദ്കിറ േപജ് 618). 

 

മpബാറക് 
അ\ദിെ) 
മരണെ�8pറിap
= സ"പനം. 
മpബാറക് 
അ\ദിനp പകരം 
േവെറാരp കp_ി 
മpസ് ലിഹ് 
മഊദായി 
വരpെമ�് ഇത് 
സൂചിAി8p�p 

 
 

17. 16/09/1907  

�ZÃ�Ë1Ì&�Â��p�g�� 	��&� 
മpബാറക്  അ\ദിെ) മരണം. (�പായം 8 വ/ഷം 3 
മാസം). 

 
 

നാലാമെ� 
മകെ) മരണം. 

 

18. ഒേ�ാബ/ 1907 (തദ്കിറ േപജ് 622). 

d²0���Ë1Ì&� َنزل مَيـ ٍيمِلَ حٍمَلُِغ بَكُرِّشَبُانـَّنِا ُ ِنزْ �Y�}��z&۔ِكَارَبُم اْلَلْ ��
ô�p�Z���X�o�Ì�p� 	��@��'�º
�"»i 

See Tadhkirah Page 622. 
നാം നിന8് ഒരp സൗമ&ദാസെന നല്കp�താെണ� 
സേ´ാഷ വാ/� അറിയി8p�p, അവ� മpബാറകി 
െ) Øാനേ�8് ഇറ�ി വരp�താണ്.  

 

മpസ് ലിഹ് 
മഊദിെന 
സംബ^ിa 
�പവചന�ിെ) 
തpട/a. 

 

19. 6-7/11/1907 (തദ്കിറ േപജ് 626). 

ZÍÌ±¼�Ë1Ì&� ٍمَلُغِ بَكُرِّشَبُانـَّنِا...��
�"»ô�p�Z��pÅ�}��H�� 0o 
Tadhkirah Page 626. 

നാം നിന8് ഒരp പരിശp² ദാസെന നല്കp�താെണ 
� സേ´ാഷ വാ/� അറിയി8p�p........ 

മpസ് ലിഹ് 
മഊദിെന 
സംബ^ിa  
�പവചന�ിെ) 
തpട/a. 

 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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മpകളി� െകാടp� െവളിപാടpകളി�നി�് ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്. 
മpസ് ലിഹ് മഊദpം (വാഗ്ദ� പരിഷ്ക/�ാവpം) പരിശp² ദാസനpം 

((((ZZZZ���� �pÅ�pÅ�pÅ�pÅ)))) ഒരാ< തെ�യാണ്. കാരണം രbpേപ/8pം നല്കിയ വിേശഷണ 
ഗpണ�ّء كأن هللا نزل من السماء > ِ بُغَلٍم مظهر احلق والعال ُانـَبِّشُرَك  നാം നിന8് ഒരp ദാസ)    ِاَّن
െന നല്കp�താെണ� സേ´ാഷ വാ/� അറിയി8p�p, അവ� സത& 
�ിെ)യpം ഔ�ത&�ിെ)യpം �പത&>ഭാവമായിരി8pം, അ'ാഹp ആ 
കാശ�pനി�് ഇറ�ിവ�തpേപാെല) ഒ�p തെ�യാണ്. അതpേപാെല 
വാഗ്ദ� പp�ത� (ആiീയ സ´ാനം) 7/11/1907 വെര ജനിaി_ി' എ� 
തpം മസീഹ് മഊദിെ) (അ) പp�തVാരാരpം മpസ് ലിഹ് മഊദ് അെ'� 
തpം സത&മാണ്. രbാം ഖലീഫയpെട മpസ് ലിഹ് മഊദ് വാദം വ&ാജമാ 
െണ�് ഇത് െതളിയി8p�p. രbാം ഖലീഫ വാഗ്ദ�ം െച¿െA_ 
പp�തVാരി� ഒരാ< മാ�തമാണ്. അ'ാെത മpസ് ലിഹ് മഊദ് അ'.  
 

അ'ാഹp നിേയാഗിaയ8p� ഒരാെള യാെതാരpവിധ എതി/Apകളpമി'ാ 
െത ജനം സ"ീകരി8ാറി'. റസൂ�മാരpെട ചരി�തം വിശp² ഖp/ആനി� 
വിവരിaിരി8p�ത് ഈ രീതിയിലാണ്. എ�ാ� രbാം ഖലീഫയ്8് അ 
�െന യാെതാരpവിധ എതി/Apകളpം േനരിേടbി വ�ി'. അേBഹം വാദം 
പpറെAടpവിap, ജമാ അ�ിെല എ'ാ അംഗ�ളpം സ"ീകരിap. അേBഹ 
െ� സ"ീകരിaവ/8pം എതി/Apകെളാ�pം േനരിേടbി വ�ി'.  
 

അ'ാഹp നിേയാഗിaയ8p�വരpെട ജീവിതം പരിശp²മായിരി8p� 
താണ്. അവെര8pറിa് അപവാദ �പചരണ�െളാ�pം ഉbായിരി8pക 
യി'. എ�ാ� മസീഹ്  മൗ ഊദിെ) (അ) കാല�pതെ�, ഖലീഫയാകp� 
തിനp മp`് അേBഹെ�8pറിa് ആേരാപണ�< ഉbായിരp�p. 
അതിനp പിറെക ഖലീഫ ആയതിനp േശഷവpം അേBഹ�ിെ) ജീവിതകാ 
ല�pതെ�  കൂെട �പവ/�ിaവരpം അടp� ബ^p8ളpം അേBഹ�ി 
െ�തിരി� അപവാദ�< ഉ�യി8pകയpbായി. അതി� ചില/ �ഗX 
�< എഴpതി �പസി²ീകരിapെകാb് അ'ാഹpവിെ) േപരി� സത&ം 
െചയ്തpെകാbpം, വിശp² ഖp/ആെ) േമ� ൈകെവapെകാbpം, സ" 
´ം കp_ികളpെട തലയി�  ൈകെവapെകാbpം അപവാദ�< ആണയി 
_് പറmpെകാb് അവ/ പറയp�ത് ക=മാെണ.ി� അവരpെട േമ� 
ൈദവശാപം ഉbാകാ� േവbി �പാ/Iി8pകയpbായി. ഇവയാണ് 
മpഖ&മായ �ഗX�<ഃ 1. Rabwa Ka Mazhabi Amir by Rahat Malik. 2. 
Tariqe Ahmadiyyat Ka Poshida Auraq by Mazharuddin Multani. 3. Shehr-
e- Sadoom by Shafiq Mirza. 4. Rabwa Ka Rasputin by Chaudhary Ghulam 
Rasool. ചില �ഗX�< ഇ)/െന[ി� ഇേAാഴpം ലഭ&മാണ്. എ�ാ� ര 
bാം ഖലീഫ എതി/ �പാ/Iന നട�ിെ8ാb്, തബ് ലീഗ് റിസാല�് 
വാല&ം 2, േപജ് രbിലp= മസീഹ് മഊദിെ) (അ) നി/േBശ �പകാരമp= 
മറpപടി െകാടp8ാ� തയാറായി'. ഇതp േപാെലയp= ആേരാപണ�ളpം 
അേBഹ�ിെ) താെഴ െകാടp�  മ[p �പവൃ�ികളpം അേBഹ�ിെ) 
വാദ�ിെ�തിരായി നില്8p�p.   
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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01. മസീഹ് മൗ ഊദിെന (അ) യഥാ/I �പവാചകനാ8ി, മ[p മpസ് ലിംക 
െള കാഫിറാ8ി �പഖ&ാപിaതിനാ� റസൂ�(സ)യpെട ഹദീസ് �പകാരം 
അേBഹം സ"യം തെ� കാഫിറായി മാറി.  
 

02. ആദ& ഖിലാഫ�ിെ) കാല�p തെ� മജ് ലിസ് അ�സാറp'ാഹ് 
എ�  സമാ´ര സംഘടന രൂപീകരി8pകയpം അതിെ) േനതാവാകpക 
യpം െചയ്തp. ഇത് ഭരണകൂട�ിനp=ി� േവെറാരp ഭരണകൂടം ഉbാ 
8p�തpേപാെലയായിരp�p. 
 

03. ആദ& ഖലീഫയpെട വിേയാഗ േശഷം മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) നിേയാഗിa 
അspമ� അ\ദി¿ ആയിരp�p പpതിയ ഖലീഫെയ തിരെmടpേ8bി 
യിരp�ത്. എ�ാ� അതിനp അവസരം െകാടp8ാെത താ� രൂപീകരിa 
സംഘടന മpേഖനയpം ജന�< മpേഖനയpം ഖലീഫയായി െതരെm 
ടp8െA_p.  
 

04. ജന�ളാ� െതരെmടp8െA_ അേത ഖലീഫ തെ�, ഖലീഫെയ െത 
രെmടp8ാനp= അവരpെട അവകാശം കവ/െ�ടp�p. കpടpംബാംഗ 
�< ഭൂരിപ>മp= െതരെmടpAp സമിതി ഉbാ8ിെ8ാb് ഖിലാഫ 
�ിെന കpടpംബ സ"�ാ8ി മാ[ി. 
 

05. മസീഹ് മൗ ഊദിെ) (അ) നി/േBശ�ിന് കടകവിരp²മായി, ച´യിലpം 
(മാസവരിAണം) വസി¿�ിലpം (മരണ സമയ�p= സ"�ിെ) പ�ി 
െലാ�p മpത� മൂ�ിെലാ�pവെര ന�ക� ) േഭദഗതിവരp�ിെ8ാb് 
ജന�ളി� അധിക ഭാരം ചpമ�ി. 
 

06. മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) നിേയാഗിa അspമ� അ\ദി¿െയ പിരിap 
വി_p. 
 

07. സ"´മായ നിലയി� േവെറാരp അspമ� അ\ദി¿ ഉbാ8ി. 
 

08. അഭി�പായസ"ാത�´&ം ഇ'ാതാ8ിെ8ാbpം േപടിെAടp�p� പpറ 
�ാ8� നടപടിെയടp�pെകാbpം ജമാ അ�ിെല അംഗ�െള അiീ 
യ തടവpകാരാ8ി മാ[ി. 
 

09. ഏകപ>ീയമായ റിേAാ/_pകെള അടിØാനമാ8ി അംഗ�<െ8 
തിെര നടപടിെയടp�pെകാb് പരിപൂ/6വpം സ"ത�´വpമായ നീതിവ& 
വØ നിേഷധിap. 
 

10. പpറ�ാ8െAടp� അംഗ�ളി�നി�pം ച´യpം സ8ാ�pം വാ�ി 
8രpെത�് വില8ിെ8ാb് അവെര സ�8/��< െച¿p�തി�നി 
�pം തടmpനി/�ി. അവരpെട വസി¿�് അവകാശ�െള നിേഷധിap. 
 

11. ശരീഅ�ിെനതിരായ നിയമ�< ഉbാ8ി. മpസ് ലിം െപ}കp_ികെള 
വിവാഹം കഴി8p�തി� വിലേ8/െAടp�ി. ഇ�െനയp= �പവൃ�ി 
ക< മpേഖെന ൈദവേ�8ാ< വലിയവനാെണ� ഭാവം �പകടിAിap. 
 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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12. പpറ�ാ8െAടp� അംഗ�<െ8തിെരയp= റിേAാ/_pക< ജpമp അ 
നമസ് കാര�ിനp േശഷം പരസ&മായി വായിAിapെകാb് അവരpെട പa 
മാംസം ഭpജി8p�തി� ആസ"ാദനം കെb�ി. 
 

13. എ'ാ അധികാര�ളpം സ"´ം ൈകയി� പിടിaട8ിെ8ാb് ഖിലാഫ 
�ിെന ഏകാധിപത&മാ8ി മാ[ി. 
 

14. മpസ് ലിംകളpെട ഏേകാപന�ിനp േവbി  ഖിലാഫ�ി� നി�് രാജി 
െവെaാഴിm ഇമാം ഹസെന (റ.അ.)  അധിേ>പിapെകാb് അേBഹ 
�ിെ) �പവൃ�ികെള െത[ായി ചി�തീകരിap. 
 

15. മ[p മpസ് ലിംകെള കാഫിറായി �പഖ&ാപിaതിനാ�, മpസ് ലിംകളpം 
അ\ദികെള  കാഫിറായി �പഖ&ാപിapെകാb് നിയമനടപടിക< സ"ീക 
രിap. ഇതിെ) ഫലമായി ധാരാളം അ\ദിക< വധി8െA_p െകാbിരി8p 
�തിനാ� ജമാ അ�ി� വിധവകളpെടയpം അനാഥകളpെടയpം എ6ം 
ദിനം �പതി വ/²ിap വരp�p. 
 

16. ആദ& ഖിലാഫ�ിെ) കാല�്, ഖpദ് റെ�സാനിയ (രbാം ശlി 
�പഭാവം) എ� ൈദവ നിേയാഗിത� �പത&>െAടാ� േവbി �പാ/Iിa 
അേത വ&lി തെ�, ഖലീഫയായി െതരmടp8െA_തിനp േശഷം, ഖി 
ലാഫ�ിെന ഖpദ് റെ�സാനിയയായി �പഖാപിapെകാb് ഒ�ാം ഖലീ 
ഫെയ െതെരെmടp� Øല�് ഖpദ് റെ�സാനിയയpെട ഉ|വം 
എ� ഫലകം Øാപിapെകാb് എ'ാ ജമാ അ�ംഗ�െളയpം വഴിേക 
ടിലാ8ി.  
 

17. സ"´ം ബ^p8ളpം സഹ�പവ/�കരpം ആേരാപണ�< ചpമ�ി 
െ8ാb് �ഗX�< �പസി²ീകരിap. അതിലവ/ ആേരാപണ�< ആണ 
യി_് പറmpെകാb് അ'ാഹpവിെ) േപരി� ശപഥ�< െചയ്തp. 
എ�ാ� മസീഹ് മൗ ഊദിെ) (അ) നി/േBശ�പകാരമp= എതി/ ശപഥ 
�ിന് ത¿ാറായി'.  
 

18. മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദാെണ�് വ&ാജമായി വാദിap. 
 

19. മpസ് ലിഹ് മൗഊദ് എ� വ&ാജവാദെ� ശരിെവapെകാb് വിശp² 
ഖp/ആനി� പറm �പകാരമp= ശി>ാവിധി8് പാ�തമായി, ജീവനാഡി 
േഛദി8െA_p. �കേമണയായി ശാരീരിക ശlിക< ഓേരാ�ായി നnമാ 
യി. ബp²ിശlിയpം നnമായി. അവസാനം അവശനായിെ8ാb് ഈ 
േലാകേ�ാട് വിടപറmp. 
 

രbാം ഖലീഫയpെട േലഖന�ി�നി�് 
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രbാം ഖലീഫ അേBഹ�ിെ) മാസികയായ തശ്ഹീദp� ആദാ� വാല&ം 
3, ല8ം 6-7 (ജൂ}-ജൂലായ് 1908)-� എഴpതpകയാണ്: ആ െവളിപാടp 
ക< (മpസ് ലിഹ് മഊദിെന സംബ^ിaത്) വരാനിരി8p� തലമpറയിെല 
ഏെത.ിലpം കp_ിെയ സംബ^ിaാെണ�് വ&lമാണ്, അത് പൗ�തനാ 
യാലpം, പൗ�തപp�തനായാലpം അെ'.ി� കpറapകാല�ിനp േശഷമാ 
യാലpം ശരി. 
 

മpകളി� െകാടp� അേBഹ�ിെ) തെ� വാ8pകളി�നി�് ഒരp കാര&ം 
വ&lമാണ്. ഖലീഫയാകp�തി�p മp`് അേBഹം തെ�യpം വിശ"സിaി 
രp�ത്, മpസ് ലിഹ് മഊദ് ജനി8ാനിരി8p�pെവേ�യp=p എ�ാണ്. 
അേത വ&lി തെ� മpസ് ലിഹ് മഊദായി േവഷമി_pവ�ത് ഒരp അഭിനയ 
മായിരp�pെവ�് ഇത് െതളിയി8p�p. 
 

വിശp² ഖp/ആ� തഫ്സീറിെ) �പസി²ീകരണം. 
 

ചിലയാളpക< പറയാറpb്, ഇ�ത വലിയ തഫ്സീ/ �പസി²ീകരിa വ&lി 
എ�െനയാണ് വ&ാജവാദിയാവpകെയ�്? തഫ്സീ/ കബീറിെന8ാളpം 
വലിയ തഫ്സീറpക< �പസി²ീകരിa വ&lികളpb്. ഉദാഹരണമായി 
അ'ാമ ഫ�കpBീ� റാസി. കൂടാെത തഫ്സീ/ കബീ/ രbാം ഖലീഫ എഴp 
തിയതെ'�pം അേBഹ�ിെ) കീഴിലp= ഏതാനpം പpിതVാ/ േച 
/�് എഴpതിയതാെണ�pം സാമൂഹ& മാധ&മ�ി� (ഇ)/ െന[്) വായി 
8ാം. സത&ം ഏതായാലpം തഫ്സീ/ കബീ/ ഒരp പൂ/6മായ തഫ്സീറ'. 
മൂ�p മpത� ഒ`ത് വെരയp= അ²&ായ�< അതിലി'. മസീഹ് മഊദ് 
(അ) േപാലpം വിശp² ഖp/ആന് ഒരp പൂ/6മായ തഫ്സീ/ എഴpതpയി_ി 
െ'�ത് �ശേ²യമാണ്. 
 

മസീഹ് മഊദ് (അ) തഫ്സീ/ �പസി²ീകരി8p�തിെന8pറിa്: 
 

വിശp² ഖp/ആെ) തഫ്സീ/ (വ&ാഖ&ാനം) �പസി²ീകരി8pകെയ�തpം 
അതpേപാെല മത �ഗX�ളpെട ഉ/ദൂ, േപ/ഷ&� ത/ജമ �പസി²ീകരി8 
െയ�തpം ഒരp ആചാരമായി മാറിയിരി8യാണ്. ഇെതാരp ജീവനി'ാ� 
ഏ/Aാടാണ്. ഇത് മതെ� പpനരpzീവിAി8p� ഒരp �പ�കിയ അ'. ... 
വിശp² ഖp/ആനpം  ഹദീസpം �പസി²ീകരി8െയ�ത് നി$ംശയം �പ 
ശംസനീയം തെ�യാണ്. ഇത് വളെര ജാ�ഗതേയാടpം �ശ²േയാടpം കൂടി 
െചേ¿b ഒരp കാര&മാണ്. എ�ാലpം ഇെതാരp യഥാ/I േസവനമായി 
മാറp�തി� പരാജയെAടp�p.  യഥാ/I േസവനം, ഖp/ആെ)യpം 
ഹദീസിെ)യpം സ"ാധീനം സ"ീകരി8p� ഹൃദയ�ി�നി�ാണ് ആരംഭി 
8p�ത്. അതി'ാെത  ഖp/ആെ)യpം ഹദീസിെ)യpം േസവനം ജീവനി 
'ാ�തpം അ/Iമി'ാ�തpം ആയി�ീരp�p. അതിന് യഥാ/I പpന 
രpzീവനpമായി യാെതാരp ബ^വpമി'. അ'ാഹpവിെ) ദൃnിയി� അത് 
�ദവിaതpം ഉണ�ിയതpമായ എ'pകളpെട �കയവി�കയം േപാെലയാണ്. 
അ'ാഹp പറയp�p: നി�< െച¿ാ�ത്  നി�< പറയpക എ�ത്  

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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അ'ാഹpവിെ)യടp8� വലിയ വിേരാധ�ിന്  കാരണമായി�ീരp�p. 
(വി.ഖp 61:3-4).   
 

സത&വിശ"ാസികേള, നി�< നി�െള8pറിa് �ശ²ിa്  െകാ=pക. നി� 
< സ�മാ/ഗം �പാപിaി_pെb.ി� വഴിപിഴaവ/ നി�<െ8ാരp േ�ദാഹ 
വpം വരp�pകയി'. (വി.ഖp 5:106). ഒരp കpരpടന് മെ[ാരp കpരpടന് േന/വഴി 
കാണിapെകാടp8pവാ� സാധി8pകയി', ഒരp കpഷ്ഠ േരാഗി8് മെ[ാരാ 
ളpെട േരാ ഗം ഏെ[ടp8pവാ� സാധി8pകയി'. പpനരpzീവനം ആരംഭി 
8p�ത് ൈദവിക െവളിപാടpക< ലഭി8p� വ&lിയpെട ഹൃദയ�ിെ) 
പരിശp²ാവØയി�നി�ാണ്. അത് അയാളി�നി�് മ[p=വ/8് പക 
/�് ലഭി8p�p. ൈദവ�ി�നി�് പpന/ജീവ� ലഭി8p�യാ< �ദവിa 
എ'pകളpെട വ&ാപാരിയ'. േനെരമറിa് അവ/ റസൂ� (സ)യpെട �പാതി 
നിധ&ം വഹി8p�വരpം ആiീയമായ നിലയി� അേBഹ�ിെ) (സ) 
ഖലീഫമാരpമാകp�p. (Roohani Khazain, Vol. 3, P. 6-7). 
 

മpകളി� െകാടp� വിവരണ�ളി�നി�് ഒരp കാര&ം വ&lമാണ്. വിശp 
²ഖp/ആെ) തഫ്സീ/ (വ&ാഖ&ാനം) �പസി²ീകരിap എ�തpെകാbpമാ 
�തം ആരpം തെ� മpസ് ലിഹ് മഊദ് ആയി�ീരpകയി'.  
 

മpസ് ലിഹ് മഊദിെ) കാലഘ_ം: 
 

സാഹിബ്സാദാ പീ/ സിറാജp�-ഹഖ്റ നിേവദനം െച¿p�p: മസീഹ് 
മഊദ് (അ) ഒരി8� പറmp: 
 

അ'ാഹp എെ� അറിയിap, വലിെയാരp പിളര� എെ) �പØാന�ിലpം 
സംഭവി8p�താണ്, കpഴA8ാരpം, േസ"Zയ്8് അടിമെA_വരpം േവ/  
െപ_് േപാകp�താണ്. പി�ീട് സ/qശlനായ ൈദവം ഈ പിള/aെയ 
ഏേകാപിAി8p�താണ്. പേ> േഛദി8െAടാ� അ/ഹതെA_വരpം 
സത&വpമായി ബ^മി'ാ�വരpം കpഴA8ാരpം േഛദി8െAടp�താണ്. 
അേAാ< േലാക�് വലിെയാരp �പേ>ാഭം നട8p�താണ്. അത് ആദ& 
േ�തായിരി8pം. രാജാ8Vാ/ രാജാ8Vാെര ആ�കമി8p�തായിരി 
8pം. അത&ധികമായി രlെaാരിaി� ഉbാവpകയpം ഭൂമി രlം െകാ 
b് നിറയpകയpം െച¿pം. രാജാ8Vാരpെട അധീനതയിലp=വരpം അ 
േന&ാന&ം യp²ം െച¿p�താണ്. സ/qേലാക നാശം സംഭവി8p�താ 
ണ്. ഇതിെ)െയ'ാം േക�jം സിറിയ ആയിരി8pം.  
 

സാഹിബ്സാദാ പീ/ സിറാജp�-ഹഖ്റെയ േനരി_ഭിമpഖമാ8ിെ8ാb് 
മസീഹ് മഊദ് (അ) തpട/�p പറmp: 
 

ഇതായിരി8pം വാഗ്ദ� പp�തെ) കാലഘ_ം. ഈ സംഭവവികാസ�< 
അവനpമായി ബ^ിapെകാbാണ് ൈദവം വിധിaിരി8p�ത്. അതിനpേശ 
ഷം ന�pെട �പØാനം വ&ാപി8pയpം രാജാ8Vാ/ �പØാന�ി� 
അംഗ�ളായി�ീരpകയpം െച¿pം. വാഗ്ദ� പp�തെന തിരിaറിയpെമ�് 
ഉറAp വരp�pക. (Tadhkirah English Page 1065-1066). 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 
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മpകളി� വിവരിa കാര&�ളി�നി�pം ചില �പധാന സംഗതിക< മന$ി 
ലാ8ാവp�താണ്: 
 

1. �പØാന�ി� വലിെയാരp വിഭാഗീയത സംഭവി8p�തായിരി8pം. 
 

2. അ'ാഹp പി�ീട് ഈ വിഭാഗീയതെയ അവസാനിAി8p�തായിരി8pം. 
 

3. സ/qേലാക നാശം സംഭവി8p�തായിരി8pം. അതിെ) േക�jം  സിറി 
   യ ആയിരി8pം. 
 

4. ഇതായിരി8pം വാഗ്ദ� പp�തെ) കാലഘ_ം. 
 

5. ഇതിനp േശഷം �പØാനം വ&ാപി8p�തpം രാജാ8Vാ/ അംഗ�ളാ 
   യിേaരp�തpമായിരി8pം. 
 

�പØാന�ി� വലിെയാരp വിഭാഗീയത സംഭവിapെവ�ത് നമpെ8'ാ 
വ/8pം അറിയാവp� കാര&മാണ്. പേ> �പവചന�ിെ) ബാ8ി ഭാഗ 
�< പൂ/�ിയായി_ി'. 
 

പിള/� രbp വിഭാഗെ�യpം അ'ാഹp ഒ�ാ8ിയി_ി'. മാ�തമ', കൂടpത 
� വിഭാഗ�< ഉbാവpകയാണ് െചയ്തത്. സിറിയ േക�jമായp=  സ/ 
q േലാകനാശം ഇതpവെര നട�ി_ി'. ആദ&െ� രb് േലാകമഹായp² 
�ളpെടയpം േക�jം സിറിയ ആയിരp�ി'. രാജാ8Vാ/ ഇതpവെരയpം 
�പØാന�ി� േച/�pെകാb് അംഗത"ം സ"ീകരിaി_ി'. ഞാനിവിെട 
ഉേBശി8p�ത് േഗാ�ത�ലവVാെരയpം �ഗാമ�ലവVാെരയpം അ'. ഭര 
ണാധികാരമp= രാജ&�ലവVാെരയാണ്.  
 

രbാം ഖലീഫ മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ആയിരp�pെവ.ി� ഇതായിരി8pം 
വാഗ്ദ� പp�തെ) കാലഘ_ം... വാഗ്ദ� പp�തെന തിരിaറിയpെമ�് 
ഉറAp വരp�pക എ�് മസീഹ് മൗ ഊദ് (അ) പറയpമായിരp�ി'. ഇതാ, 
എെ) പp�തനായ മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് ഇവെ) കാല�് ഇ�യി� കാര& 
�< സംഭവവി8p�തായിരി8pം എ�ാണ് പറയpക.  
 

മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദിെ) കാല�് സംഭവി8pെമ�് പറm കാര&�< 
ഇതpവെര സംഭവിaി_ി' എ�് വ&lമാണ്. അ�െന ഏത് രീതിയി� 
േനാ8ിയാലpം രbാം ഖലീഫ മpസ് ലിഹ് മൗ ഊദ് അെ'�് വളെര വ& 
lമായിതെ� െതളിയp�p. 
 

കൂടpത� അറിയാ� ആ�ഗഹി8p�വ/ www.therealholyquran.com -�നി�് 
The reality of Ahmadiyya Khilafat വായി8pക. ഇ�ശാ അ'ാഹ് ഉടെന 
മലയാള�ി� പpറ�ിറ�p�താണ്.  
 

**************** 

26.  മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ� വ&ാജവാദം. 
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27. അ\ദി¿�ിെല മpജBിദ് �പØാന�< 
(അനpബ^ം) 

വായന8ാരpെട അറിവിേല8ായി അഹ് മദി¿ാ ജമാ അ�ിെല ഈ നൂ[ാ 
bിെല Øിരത കാണp� മpജBിദ് �പØാന�െള �ഹസ"മായ നിലയി� 
പരിചയെAടp�pകയാണ്: 
 

1. മpനീ/ അഹ് മദ് ആസം സാഹിബിെ) ജമാ അ�് സഹീഹp� ഇസ് ലാം. 
 

ഇേBഹം നാലാം ഖലീഫയpെട കാല�് െവളിപാട് ലഭി8p�p എ� 
അവകാശവാദവpമായി രംഗ�് വരികയpം അേത കാരണ�ാ� മpഖ& 
ധാരാ ജമാ അ�ി�നി�് പpറ�ാ8െA_തായpം ഇേBഹം പറയp�p. 
ആദ&െ� മൂ�് ഖലീഫമാെരയpം അംഗീകരി8p�p. പി�ീടp= ഖലീഫ 
മാെര നിശിതമായി വിമ/ശി8p�p. ഖലീഫ�p'ാഹ്, ഉ��ിനബി, 
മpഹ് യpBീ� എ�ീ അവകാശ വാദ�< ഉ�യി8p�p. ആദ&ം ജമാ അ�് 
അഹ് മദി¿ അ�മpസ് ലിമീ� എ� ജമാ അ�് രൂപീകരി8pകയpം അതി 
െ) ഭരണapമതല തെ) വലം ൈകയായ സഫറp'ാഹ് േഡാമp� സാഹി 
ബിെന ഏല്പി8pകയpം െചയ്തp. പി�ീട് രbpേപരpം ത�ി� അഭി�പാ 
യ വ&ത&ാസം ഉടെലടp8pകയpം െത[ിപിരിയpകയpം ജമാ അ�് അഹ് മ 
ദി¿ അ�മpസ് ലിമീ�, സഫറp'ാഹ് േഡാമp� സാഹിബിെ) േപരി� 
റജി�/ െചയ്തതp കാരണം, അേBഹം തെ� അത് സ"´മാ8ിെയടp8p 
കയpം െചയ്തp. പി�ീടാണ് ജമാ അ�് സഹീഹp� ഇസ് ലാം രൂപീകരി 
aത്.  
 

രbാം ഖലീഫെയ സത&വാനായി അംഗീകരി8p�p. എ�ാ� രbാം 
ഖലീഫ വ&ാജനാെണ� ജംബാ സാഹിബിെ) െതളിവpക<8് മp`ി� 
മൗനം പാലി8p�p. പി�ീട് വ� എ'ാ ഖലീഫമാരpം രbാം ഖലീഫ 
യpെട േപാളിസിയാണ് തpട/�p േപാരp�ത്. രbാം ഖലീഫെയ സത&വാ 
നായി അംഗീകരിapെകാb് നാലpമpതലp= ഖലീഫമാെര തിരസ്കരി8p 
�തിെ) ഔചിത&ം മന$ിലാകp�ി'. ൈദവനിേയാഗിതെന�് വാദി8p� 
വ&lി8് എ´pെകാb് സഫറp'ാഹ് േഡാമp� സാഹിബിെന ആദ&െമ 
മന$ിലാ8ാ� സാധിaി' എ� േചാദ&വpം അവേശഷി8p�p. ഇേBഹ 
�ിെ) ആØാനം െമാറീഷ&സ് ആണ്. 
Website: http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/ 
 
സഫറp'ാഹ് േഡാമp�  http://www.jaam-international.org/ 
സഫറp'ാഹ് േഡാമp� സാഹിബ് െവളിപാടpക< മാ�തം അവകാശെA 
ടp� വ&lി യാണ്. മpജBിദ് വാദം ഉ=തായി അറിവി'. 
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2. അrp� ഗഫ്ഫാ/ ജംബ സാഹിബിെ) ജമാ അ�് അ\ദി¿ാ 
ഇസ് ലാഹ് പസj് 
 

ഇേBഹം താനാണ് യഥാ/I മpസ് ലിഹ് മഊദ് എ�pം ഈ നൂ[ാbിെല 
മpജBിദ് എ�pം അവകാശെAടp�p. ആെരെ8ാbpം മറpപടി പറയാ� 
സാധി8ാ� രീതിയി� മസീഹ് മൗ ഊദിനp(അ) ലഭിa  െവളിപാടpകളിലൂ 
െട രbാം ഖലീഫയpെട മpസ് ലിഹ് വാദം െത[ാെണ�് സമ/Iി8p�p. 
രbാം ഖലീഫയpെട മി8 നടപടികളpം വsനാiകെമ�് എടp�p 
കാണി8p�p. മസീഹ് മൗ ഊദിെ)(അ) �പതിZായ �പവാചകത"�ിന് 
ഊ�� നല്കിെ8ാb് �പതിZായ �പവാചകVാ/ വരാെമ�് Øാപി 
8p�p. മസീഹ് മൗ ഊദ് ബനീ ഇ�സായിലിെല എ'ാ �പവാചകVെര 
8ാളpം േ�ശഷ്ഠനാെണ�് �പസ്താവി8p�p. മസീഹ് മൗ ഊദ് ഈസാ 
രbാമതpം വരpെമ�് �പവചിa �പകാരമp= ഈസബ്നpമ/യം 
താനാെണ�pം വാദി8p�p. േന8ീ ഖpദാെഹ (Virtue is God) (ൈദവമാണ് 
ന' ക/��ളpെട അ´ിമ ല>&ം) എ� െവളിപാടിലൂെട േസാ�ക_ീസി 
െ) (Virtue is Knowledge) എ� തിയറിെയ തക/�pെകാb് ഇസ് ലാമിെ) 
വിജയം സഫലീകരി8pെമ� വാദം ഉ�യി8p�p. ആേ>പാ/ഹമായി 
ഒ�pം കാണp�ിെ'.ിലpം ൈദവിക െവളിപാടpകളpെട ആധിക&ം കാണാ 
� സാധി8p�ി'. മസീഹ് മൗ ഊദിനp െവളിപാടായി ലഭിa ഈസാനബി 
യpെട മരണം േപാെലയp= അടയാളമാണ് Virtue is God. മ[p മpജBിദ്മാ 
/െ8ാ�pം ഇതpേപാെല പpതിയതായി ഒ�pം അവതരിAി8ാനി'. �പവാ 
ചകനാെണ� വാദം ഉ�യി8p�ി'. ആല.ാരിക �പവാചകത"ം എതി 
/8p�pമി'. പാ8ിØാനിെല പsാബ് സ"േദശിയായ ഇേBഹ�ിെ) 
ആØാനം ജ/മനിയാണ്. അവസാന കാല�് സൂര&� പടിmാറ്നി�് 
ഉദി8pെമ� �പവചനം ഇേBഹ�ി� പൂ/�ിയാകp�തായി മന$ിലാ 
8ാം. എ'ാ ല>&വpം പൂ/�ീകരിapെകാb് 2028-� ഇഹേലാകവാസം 
െവടിയpെമ�് �പവചിaിരി8p�p. തെ) വാദം അ'ാഹpവിെന സത&ം 
െചയ്തpെകാbാണ് അവതരിAിaിരി8p�ത്. എ'ാവ/8pം സ"ാത 
�´&ം, ആ/8pം അടിമ�മി' എ�താണ് മp�ദാവാക&ം. ഇേBഹ�ിനp 
േശഷവpം ഖലീഫ�p� മസീഹ് എ� േപരി� ഖിലാഫ�് നിലവി� 
വരpെമ�് �പവചിaിരി8യാണ്. ജമാ അ�ിെല എ'ാവിധ ഏകാധിപത& 
�പവണതകെളയpം തക/�pെകാb്, അഭി�പായ സ"ാത�´&�ിലpം 
നീതിയിലpം അധിഷ്ഠിതമായ ജമാ അ�ാണ് വിഭാവനം െച¿p�ത്. 
മpനീ/ ആസിമpമായി മpബാഹല നട�ിെയ.ിലpം പറയ�8 വിജയേമാ 
പരാജയേമാ രbpേപ/8pം ലഭിaി_ി'. യൂട&ൂബി� ഖpത്ബ �പേ>പ 
ണം െച¿ാ� തpട�ിെയ� വിജയം മാ�തമാണ് അവകാശെA_ത്. 
 
Website: http://alghulam.com/ 
  
 

റസൂ�  (സ) അവസാനെ� �പവാചക� 

 



 
 

 120 

3. നാസി/ അഹ് മദ് സp��ാനി സാഹിബിെ) ജമാ അ�് അഹ് മദി¿ാ 
ഹഖീഖി. 
 

ഇേBഹം തനി8് ലഭി8p� െവളിപാടpകളpം സ"പ്ന�ളpം വളെരയ 
ധികം പരസ&െAടp�p�pb്. തെ) േമVയായി ഇതാണേBഹം അവ 
കാശെAടp�ത്. ഈ േമV മ[ാ/8pം അവകാശെAടാനാകിെ'�് അേB 
ഹം വാദി8p�p. ഇത് ഒരp പരിധിവെര ശരിയാണ്. രbാം ഖലീഫ മpസ് ലി 
ഹ് മഊദെ'�് Øാപി8p�p. എ�ാ� ജംബെയ േപാെല ശlമായ 
െതളിവpക< നിര�ാ� സാധിaി_ി'. താ� മpസ് ലിഹ് മഊദാെണ� വാദ 
മി'. മpസ് ലിഹ് മഊദ് വരാനിരി8pേ�യp=ൂ എ�p പറയp�p. റസൂ� 
(സ) -8pേശഷം  �പവാചകVാരി', മpജBിദpമാ/ മാ�തേമയp=ൂ. എ�ാ� 
ബനീ ഇ�സായിലിെല നാല് �പവാചകVാെര8ാളpം താ� േ�ശഷ്ഠനാെണ 
�് അ'ാഹp അറിയിaതായി അവകാശെAടp�p. ജംബ ഒരp കളയാെണ 
�pം അ'ാഹp അേBഹെ� ഒരp കളേപാെല പിഴpെതറിയpെമ�pം �പവച 
നം െചയ്തി_pb്. ജംബയpമായി ഈ വ/ഷം ഒരp മpബാഹല നട�ിയി 
_pb്, ഒരp വ/ഷെ� കാലാവധിെവa്. കാലാവധി കഴിmി_ി'. തെ) 
വാദം അ'ാഹpവിെന സത&ം െചയ്തpെകാbാണ് അവതരിAിaിരി8p 
�ത്. ഇേBഹം പാകിØാ� റബ് വാ സ"േദശിയാണ്. �ശീല.യിേല8് 
ഹിജ്റ േപായി അവിെട അഭയം േതടിയിരി8യാണ്. 
Website:  http://alahmadiyyah.org/ 
 

ഓെരാ മpജBിദിലpം വിശ"സിaവ/ പറയp�ത് ഓേരാരp�/8pം അവര 
വരpെട മpജBിദ് സത&വാനാെണ�് അടയാള�< കി_ിെയ�ാണ്. ഇതാ 
ണ് ആെക കpഴ8p� �പശ്നം. മസീഹ് മഊദിെ) കാല�pം 16 മpജBി 
ദ്മാരpbായിരp�p. പേ> മസീഹ് മഊദിനp മാ�തേമ വിജയം ലഭിap=ൂ. 
അതിനാ� ഇവരി� ആ/8ാണ് അ'ാഹp വിജയം നല്കp�െത�് േനാ 
8ി മാ�തേമ നൂറ് ശതമാനവpം ശരിയായ തീരpമാന�ിെല�ാ� സാധി 
8pകയp=ൂ. 
 

മpജBിദ് വാദവpമായി രംഗ�pവ� േവെറയpം ആ<8ാരpb്. മസീഹ് 
മൗഔദിെ) കpടpംബ�ിെല തെ� മി/സാ റഫീ അ\ദ് സാഹിബിെ) 
�ഗീ� അ\ദി¿�് േപാലp=വ. താല്പര&മp=വ/8് ഇ)/െന[ി�നി�് 
കൂടpത� വിവര�< േശഖരി8ാ� സാധി8p�താണ്. 
 

ഒരp കാര&ം ഉറAാണ്, മpജBിദിയ�ിെ) വിജയം ഏകാധിപത&രീതിയി 
ലp= മഹ് മൂദി¿ാ ഖിലാഫ�ിെ) തക/aയായിരി8pം. 
 

ഈ �ഗXം ഇവിെട പൂ/�ിയാകp�p. 
 

 

**************** 
 

27. അ\ദി¿�ിെല മpജBിദ് �പØാന�< 


