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പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും 
പറഞ്്  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

 َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا .1

ക഻തച്ച് വളീര ുവഗം ഓടഽന്നവ തീന്ന സതയം 

 

 َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا .2

അങ്ങീന (കഽളമ്പഽകൾ കലല഻ൽ അട഻ച്ച്)ത഼ പറപ്പ഻ക്കഽന്നവ 

 

اَفاْلُمِ يَراِت ُ ْب ً  .3  

അങ്ങീന ഗ്പഭഺതത്ത഻ൽ ീെന്ന് ആഗ്കമണം നടത്തഽന്നവ 

 

 َفأََثْرَن بِِه َنْقًعا .4

എന്ന഻ട്ട് അത഻ൽ(ഗ്പഭഺതത്ത഻ൽ)അവ ീപഺട഻ പടലം ഇളക്ക഻ വ഻ട്ട  ു

 

 َفَوَسْطَن بِِه َجْمًعا .5

എന്ന഻ട്ട് ഗ്പഭഺതത്ത഻ൽ അവ (ശഗ്തഽ) സംഘത്ത഻നഽ നടഽവ഻ൽ 
ഗ്പുവശ഻ച്ച  ു(അങ്ങീനയഽള്ളവ തീന്ന സതയം) 
 

ഇവ഻ീട പറഞ്ത് ീകഺണ്ട് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് കഽത഻രയഺീണന്നഽം ഒട്ടകമഺീണന്നഽം 
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ട്. കഽത഻രയഺീണന്നതഺണ് ഗ്പബലം(റഺസ ,഻ തവബ്ര഻) കഽത഻രീയ 
ീകഺണ്ട് അലലഺഹഽ സതയം ീെയ്യഺൻ കഺരണം മറ്റ് മിഗങ്ങൾക്ക഻ലലഺത്ത ഗ്പുതയകത 
ആ ജ഼വ഻ക്കഽള്ളത് ീകഺണ്ടഺണ്. ഓട഻ീച്ചന്ന ്ശഗ്തഽവ഻ന്ീറ ുനീര െഺട഻വ഼ഴഺനഽം 
ഓട഻ രക്ഷീപ്പടഽന്നത഻ലഺണ് ബഽദ്ധ്഻ീയങ്ക഻ൽ നന്നഺയ഻ ഓട഻ രക്ഷീപ്പടഺനഽം മറ്റ് 
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ജന്തഽക്കൾക്ക഻ലലഺത്ത കഴ഻വ് കഽത഻രക്കഽണ്ട്. അതഺണ് അവീയീക്കഺണ്ട് സതയം 
ീെയ്തത്(റഺസ഻32/60) 

 

ആധഽന഻ക യഽുദ്ധ്ഺപകരണങ്ങൾ ഗ്പെഺരത്ത഻ൽ വരഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് യഽദ്ധ് രംഗത്ത് 
കഽത഻രയഽീട സ്ഥഺനം വളീര വലഽതഺയ഻രഽന്നഽ. അക്കാട്ടത്ത ൽ഻ അറബ഻ക്കഽത഻രകൾ 
ുലഺക ഗ്പസ഻ദ്ധ്മഺണ്. അങ്ങീനയഽള്ള കഽത഻രകളുീട െ഻ല ഗഽണങ്ങളഺണ഼ 
സാക്തങ്ങള഻ൽ ഗ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്നത്. അത഻ുവഗം കഽത഻ച്ച് പഺയഽക, ഓട്ടത്ത഻ന്ീറ 
ശക്ത഻യഺൽ കഽളമ്പ് കലല഻ൽ തട്ടുുമ്പഺൾ ത഼ീപ്പഺര഻ പഺറഽക, ഗ്പഭഺതത്ത഻ൽ ശഗ്തഽക്കൾ 
എഴഽുന്നറ്റ് വരഽം മഽുമ്പ അവരഽീട തഺവളത്ത഻ീലത്ത഻ ആഗ്കമണം നടത്ത഻ 
അവ഻ീട ീപഺട഻ പടലങ്ങൾ അന്തര഼ക്ഷത്ത഻ൽ മാടഽമഺർ അത഻ീന ഇളക്ക഻ വ഻ട്ട് 
ശഗ്തഽ മദ്ധ്യത്ത഻ൽ െഺട഻ വ഼ണ് പട നടത്തഽക. ഇീതഺീക്കയഺണഺ ഗഽണങ്ങൾ. ധർമ്മ 
യഽദ്ധ്ം ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ന഻ടത്ത് ന഼ത഻യഽീട സംസ്ഥഺപനത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 
ലക്ഷണീമഺത്ത കഽത഻രകീളയഽം മറ്റ് യഽദ്ധ് സഺമഗ്ഗ഻കീളഺീക്കയഽം ഒരഽക്കഽന്നത് 
പഽണയമഺണ്. അത഻നഽ വല഻യ ഗ്പത഻ഫലമഽണ്ട് എന്ന് നബ഻(സ) പറഞ്഻ട്ടുണ്ട ്

 

ِه لََ ُنودٌد  .6   ِنَّن اْاِنَساَن لَِربِّب

 

ന഻ശ്ചയം മനഽഷയൻ തന്ീറ നഺഥുനഺട് നന്ദ഻ ീകട്ടവൻ തീന്നയഺണ്. 
 

ഇഗ്തയഽം സതയ വഺെകങ്ങൾ പറഞ്് ീകഺണ്ട് അലലഺഹഽ പറയഽന്ന വ഻ഷയം 
മനഽഷയൻ നഺഥുനഺട് നന്ദ഻ീകട്ടവൻ ആീണന്നഺണ്. റബ്ബ് എന്നഺൽ നീമ്മ സിഷ്ട഻ച്ച് 
ുവണ്ടഽന്ന ആുരഺഗയം,ധനം തഽടങ്ങ഻ എലലഺ സംവ഻ധഺനങ്ങളും നല്ക഻ നീമ്മ 
വളർത്തഽന്നവൻ എന്നഺണ്. ന഻ങ്ങള഻ലഽള്ള എലലഺ അനഽഗ്ഗഹങ്ങളും അലലഺഹഽവ ൽ഻ 
ന഻ന്നഺീണന്ന വ഻ശഽദ്ധ് ഖഽർആന഻ന്ീറ അദ്ധ്യഺപനം ഇവ഻ീട ഗ്പസ്തഺവയമഺണ്. ആ 
നഺഥന്ീറ അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ അനഽഭവ഻ച്ച് അത഻നഽ നന്ദ഻യഽള്ള ഗ്പവർത്തനം 
നടുത്തണ്ട മനഽഷയൻ പീക്ഷ നന്ദ഻ ുകടഺണ് ീെയ്തഽ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്ന 
ഗ്പുയഺഗം നഺം സഗൗരവം കഺുണണ്ടതഺണ് അലലഺഹഽവ഻നഽ നന്ദ഻ ീെയ്യഺൻ 
ധഺരഺളം ന഻ർുേശം ഇസ്ലഺമ഻ൽ കഺണഺം. അവീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഓർമ്മയഽം അവൻ 
തന്ന അനഽഗ്ഗഹങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള െ഻ന്തയഽം അവ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ഇഷ്ടത്ത഻ലഺയ഻ മഺഗ്തം ഉപുയഺഗ഻ക്കഺനഽള്ള ന ർ഻ബന്ധബഽദ്ധ്഻യഽം ഒീക്ക ഈ 
നന്ദ഻യഽീട ഭഺഗമഺണ്. 
 

ഇമഺം ഖഽർതഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. നന്ദ഻ ീകട്ടവൻ എന്നത഻നഽ വ഻വ഻ധ 
അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗ്ഗഹങ്ങീള ന഻ുഷധ഻ക്കഽക, ഹസൻ(റ) 
പറഞ്ഽ. “അനഽഗ്ഗഹങ്ങീള മറക്കഽകയഽം പര഼ക്ഷണങ്ങീള ഓർക്കഽകയഽം 
ീെയ്യലഺണ഻ത്”, അബാബക്കർ അൽ വഺസ഻തവ഻(റ) പറഞ്ഽ “അലലഺഹഽ നല്ക഻യ 
അനഽഗ്ഗങ്ങീള ീതറ്റ഻ൽ െ഻ലവഴ഻ക്കലഺണത്”, അബാബക്കർ അൽ 
വറ്റഺഖ്(റ)പറഞ്ഽ. “തന഻ക്ക് ലഭ഻ച്ച അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ തന്ീറ മഹതവം ീകഺണ്ട് 



ലഭ഻തഺീണന്ന് ധര഻ക്കലഺണത്”, ഇമഺം തഽർമഽദ഻(റ) പറഞ്ഽ. “അനഽഗ്ഗഹങ്ങീള 
കഺണഽന്ന മനഽഷയൻ അനഽഗ്ഗഹം ീെയ്ത അലലഺഹഽവ഻ീന കഺണഺത഻ര഻ക്കലഺണത്”, 

എന്ന഻ങ്ങീന ധഺരഺളം വയഺഖയഺനങ്ങൾ ഇത഻നഽണ്ട്(ഖഽർതഽബ഻.20/116) 

 

ُه َ  َ  َ لَِ  لََ ِ يدٌد  .7  َو ِنَّن

 

ന഻ശ്ചയം അവൻ അത഻നഽ(നന്ദ഻ ീകട്ടവനഺീണന്നത഻നഽ) സഺക്ഷയം വഹ഻ക്കഽന്നവനഽം 
തീന്ന 

 

അലലഺഹഽവ഻ീന ഓർമ്മയ഻ലല.അവൻ തന്ന അനഽഗ്ഗഹങ്ങളവന്ീറ അന഻ഷ്ടത്ത഻ലഺയ഻ 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ. ഇീതഺീക്ക നന്ദ഻ ുകടഺണ്. ഈ നന്ദ഻ുകട഻നഽ തഺൻ തീന്ന 
സഺക്ഷ഻യഽമഺണ് എന്നഺണ് അലലഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നത്. നമ്മഽീട ബലഹ഼നതയഽം 
അലലഺഹഽ നല്ക഻യ അനഽഗ്ഗഹങ്ങളുീട വയഺപ്ത഻യഽം, ശര഻ക്ക് െ഻ന്ത഻ച്ചഺൽ തഺൻ 
നന്ദ഻ുകടഺണ് ീെയ്യുന്നീതന്ന് നമ്മഽീട മന:സഺക്ഷ഻ തീന്ന നുമ്മഺട് പറയഽം 
അതഺണ് തഺൻ നന്ദ഻ ീകട്ടവനഺീണന്നത഻നഽ തഺൻ സഺക്ഷ഻യഺീണന്ന് അലലഺഹഽ 
ഉണർത്തഽന്നത്. 
 

ഏഴഺമത് വഺകയത്ത഻ീല  َو ِإ َّن ُه  എന്ന ളമ഼ർ മനഽഷയൻ എന്നത഻ുലക്ക് മടങ്ങഽന്നഽ എന്ന 
ന഻ലക്കഺണ് ഈ അർത്ഥം. അത് അലലഺഹഽവ഻ുലക്കഺണ് മടങ്ങഽന്നീതന്നഽം 
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ട്. അുപ്പഺൾ മനഽഷയൻ നന്ദ഻ ീകട്ടവനഺീണന്നത഻നഽ അലലഺഹഽ 
സഺക്ഷ഻യഺണ് എന്നഺവഽം അർത്ഥം. നമ്മഽീട എലലഺം (െ഻ന്തയഽം 
ഗ്പവർത്തനങ്ങളുീമലലഺം) അലലഺഹഽ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് അലലഺഹഽ തീന്ന 
പറഞ്ത് ഖഽർആന഻ലഽണ്ടുലലഺ ! അുപ്പഺൾ ഇത് ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺയ഻ട്ടഺണ് 
മനസ഻ലഺുക്കണ്ടത് 

 

ُه لُِح ِّب اْلَ ْيِر لََ ِديدٌد  .8  َو ِنَّن

 

ന഻ശ്ചയം അവൻ നലലത഻ുനഺട് (ധനുത്തഺട്) അത഻യഺയ ുഗ്പമം കഺട്ടുന്നവനഽമഺണ്. 
 

ൂഖർ എന്നത഻നഽ ധനം എന്നഽം ഭാമ഻യ഻ൽ നന്നഺയ഻ ഗണ഻ക്കീപ്പടഽന്ന എലലഺം 
എന്നഽം അർത്ഥം പറയഺം.എന്തഺയഺലഽം ഭൗത഻ക വ഻ഭവങ്ങുളഺട് മനഽഷയനഽള്ള 
അമ഻ത ഇഷ്ടം പലുപ്പഺഴഽം അവീന അഗ്കമ഻യഺക്ക഻ ത ർ഼ക്കഽം. പ഻ശഽക്ക് കഺണ഻ച്ച് 
ധനത്ത഻ീല ബഺധയത ുപഺലഽം അവൻ മറക്കഽം. ധന സമ്പഺധനത്ത഻നഽള്ള മഺർഗം 
ശര഻ുയഺ ീതുറ്റഺ എീന്നഺന്നഽം അവൻ െ഻ന്ത഻ക്ക഻ലല ധനുത്തഺടഽള്ള അമ഻ത 
തഺല്പരയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ഈ സവഭഺവം ഉടീലടഽക്കഽന്നത്. ഇത഻ീന 
ആുക്ഷപ഻ക്കഽകയഺണ് അലലഺഹഽ. 
 



ഇമഺം ഥബര഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഇവ഻ീട خير എന്ന് പറഞ്ത് ദഽന഻യഺവ഻ീന 
ഉുേശ഻ച്ചഺണ്. ദഽന഻യഺവ് െ഻ലുപ്പഺൾ മനഽഷയനഽ െ഼ത്തയഺവഽന്ന഻ുലല ! ഹറഺമഺയ 
രാപത്ത഻ൽ മനഽഷയൻ അത് സമ്പഺദ഻ക്കഽന്ന഻ുലല എന്ന഻ട്ടുീമുന്ത അത് „നന്ഩ /ൂഖർ‟ 

എന്ന് വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ച്ചത് എന്ന സുന്ദഹത്ത഻ന്ീറ ഉത്തരം എങ്ങീനയഺയഺലഽം ധനം 
നലലതഺീണന്ന് െ഻ന്ത഻ക്കഽന്ന ജനത്ത഻ന്ീറ അവസ്ഥ പര഻ഗണ഻ച്ചഺണ് ഇത് 
പറഞ്ത്. എന്നഺണ്(ഥബ്ര഻ 30/310) 

  ََفَ  َيْع َُم  َِ ا ُبْعثَِر َما فِ  اْلقُُبورِ  .9

 

എന്നഺൽ അവൻ അറ഻യഽന്ന഻ുലല ? ഖബ്റ഻ലഽള്ളത് ഇളക്ക഻ മറ഻ച്ച് 
(പഽറത്തഺക്കീപ്പട്ടഺൽ) 

 

ُدورِ  .10  َوُح ِّب َ َما فِ  ال ُّص

 

ഹിദയങ്ങള഻ലഽള്ളത് പഽറത്ത് വരഽത്തീപ്പടഽകയഽം ീെയ്തഺൽ (എന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം 
അുപ്പഺൾ അവന്ീറ സ്ഥ഻ത഻?) 

 

ُ م بِِ ْم َيْوَم ِ ٍذ لَّنَ بِيرٌد  .11   ِنَّن َربَّن

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവരഽീട നഺഥൻ അന്നീത്ത ദ഻വസം അവീരക്കഽറ഻ച്ച് 
സാക്ഷ്മമഺയ഻ അറ഻യഽന്നവൻ തീന്ന. 
 

നന്ദ഻ ുകടഽ കഺണ഻ക്കഽന്ന മനഽഷയീന തഺക്ക഼ത് ീെയ്ത് ീകഺണ്ട് അലലഺഹഽ 
ുെഺദ഻ക്കഽകയഺണ് മരണീപ്പട്ടവീരലലഺം ഖബ്റ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നല്പ്പ഻ക്കീപ്പടഽകയഽം ഹിദയത്ത഻ൽ ഒള഻ഞ്് ക഻ടപ്പുള്ള എലലഺ 
രഹസയങ്ങളും ീവള഻ച്ചത്ത് ീകഺണ്ട് വര഻കയഽം ീെയ്യുന്ന ഒരഽ ദ഻വസമഽീണ്ടന്ന് 
അവൻ മനസ഻ലഺക്കഽന്ന഻ുലല? അവന്ീറ എലലഺ രഹസയങ്ങളും അന്ന് പഽറത്ത് 
വരഽം .അന്ന് തഺൻ പരഺജയീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഺൻ ഇന്ന് തീന്ന ുനരീത്ത സാെ഻പ്പ഻ച്ച 
നന്ദ഻ുകടഽകൾ ഒഴ഻വഺക്കണം.എന്നഺണ഼ തഺക്ക഼ത഻ന്ീറ െഽരഽക്കം 
 

അന്നീത്ത ദ഻നം അലലഺഹഽ അവീരക്കഽറ഻ച്ച് സാക്ഷ്മമഺയ഻ അറ഻യഽം എന്ന് 
പറയഽുമ്പഺൾ അവ഻ീട െ഻ല ുെഺദയങ്ങൾ ഉയരഽന്നഽ. (1) അന്ന് സാക്ഷ്മമഺയ഻ 
അറ഻യഽം എന്ന് പറയഽുമ്പഺൾ അത഻നഽ മഽമ്പ് അറ഻വ഻ലലഺയ്മ ഉീണ്ടന്ന് വര഻ുലല 
അലലഺഹഽവ഻നഽ അങ്ങീനയ഻ലലുലലഺ? മറഽപട഻ ഇതഺണ്. അറ഻വ഻ലലഺത്തവനഽ തീന്ന 
പര഼ക്ഷണങ്ങള഻ലാീട അറ഻വ് വരഽമുലലഺ .അുപ്പഺൾ എുപ്പഺഴഽം അറ഻വഽള്ള 
അള്ളഺഹഽ ഈ സമയത്ത് നന്നഺയ഻ അറ഻യഽം എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ തഺല്പരയം(മഽമ്പ് 



അറ഻ഞ്഻രഽന്ന഻ലല എന്ന് വര഻ലല (2) ആ ദ഻നം ഗ്പത഻ഫലത്ത഻ന്ീറ ദ഻നമഺണ്. ഇന്ന് 
ആർക്കഺണ് അധ഻കഺരം എന്ന് അള്ളഺഹഽ ുെഺദ഻ക്കഽന്ന ദ഻നമഺണത്. അത഻ന്ീറ 
അർത്ഥം ബഺഹയമഺയ഻ ുപഺലഽം അധ഻കഺര഻യഺീണന്ന് പറയഺൻ ആള഻ലലഺത്ത അന്ന് 
എലലഺം അള്ളഺഹഽ സവ഻സ്തരം അറ഻യഽന്നഽ എന്നഺണ്(റഺസ 3഻2/64) 

 

മീറ്റഺരഽ ുെഺദയമഽണ്ട഻വ഻ീട. അതഺയത് ഹിദയത്ത഻ന്ീറ ഗ്പവർത്തനം മഺഗ്തം 
ഇവ഻ീട എന്ത് ീകഺണ്ട് പറഞ്ഽ. അവയവങ്ങളുീട ഗ്പവർത്തനവഽം അവ഻ീട 
പഽറത്ത് വര഻ുലല ? ന഻വഺരണം ഇങ്ങീനയഺണ്. അവയവങ്ങളുീട ഗ്പവർത്തനം 
മനസ്സ഻ന്ീറ ത഼രഽമഺനുത്തഺട് തഽടർന്ന് വരഽന്നവയഺണ്. മനസ഻ന്ീറ ുഗ്പരണയഺണ് 
സഺധഺരണ ഗത഻യ഻ൽ അവയവങ്ങീളീക്കഺണ്ട് ഓുരഺന്ന് ീെയ്യ഻ക്കഽന്നത് 
അത഻നഺൽ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനീമന്ന ന഻ലക്ക് ഹിദയീത്ത 
പറഞ്തഺണ്.(അവയവത്ത഻ന്ീറ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും പഽറത്ത് വരഽീമന്ന് 
െഽരഽക്കം) ഈ ൂശല഻ പലയ഻ടത്തഽം ഖഽർആൻ ഗ്പുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്(റഺസ഻ 32/64) 

 


