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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

َحى .1  َوالضُّ

പാർവ്വഺഹ്നം തീന്ന (സതയം) 
 

 َواللَّْيِل إَِذا َسَجى .2

 

രഺഗ്ത഻ തീന്നയഺണ്(സതയം) അത് ശഺന്തമഺകഽുപഺൾ  

 

َك َوَما َقَلى .3 َعَك َربُّ   َما َودَّ
 

തഺങ്കളുീട നഺഥൻ തങ്ങീള ഉുപക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല തങ്ങുളഺട് ുകഺപ഻ച്ച഻ട്ടുമ഻ലല. 
 

ഏതഺനഽം ദ഻വസം നബ഻(സ)ക്കഞ  വഹ്യ് വരഺത഻രഽന്നുപഺൾ മക്കക്കഺർ 
മഽഹമ്മദ഻ന്ീറ റബ്ഞ  അവീര ീവട഻ഞ്഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം മറ്ും നബ഻(സ)ീയ 
പര഻ഹസ഻ക്കഺൻ തഽടങ്ങ഻യുപഺഴഺണ് ഈ സാറത്ഞ  അവതര഻ച്ചത് .ശഗ്തഽക്കൾ 
ഗ്പചര഻പ഻ക്കഽുപഺീല ഒര഻ക്കലഽം അലലഺഹഽ നബ഻(സ) ീയ ീവട഻യഽകുയഺ 
തങ്ങുളഺട് ുദഷയീപടഽകുയഺ ീചയ്ത഻ട്ട഻ലല എന്നഞ മഺഗ്തമലല നബ഻(സ) ക്കഞ  
അലലഺഹഽ നൽക഻യതഽം നൽകഺന഻ര഻ക്കഽന്നതഽമഺയ പല മഹതവങ്ങളും ഉണർത്ഽക 
വഴ഻ നബ഻(സ)ക്കഞ  അലലഺഹഽ നൽക഻യ അംഗ഼കഺരം ഈ അദ്ധ്യഺയം 
ഗ്പകഺശ഻പ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

എഗ്ത ദ഻വസമഺണ് വഹ്യ് വരഺത഻രഽന്നീതന്ന വ഻ഷയത് ൽ഻ വ഻വ഻ധ 
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ  12,15,25,40. (ദ഻വസങ്ങൾ) എന്ന഻ങ്ങീനയഺണ് അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങൾ 

 

 َوَلْْلِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن اْْلُوَلى .4

 

ന഻ശ്ചയം പരുലഺകം തങ്ങൾക്കഞ  ഇഹുലഺകുത്ക്കഺൾ ഉത്മം തീന്നയഺകഽന്നഽ. 
 

ഇവ഻ീട آِخَرةഎന്നഺൽ പരുലഺകം എന്നഽം أُولَى എന്നഺൽ ഈ ുലഺകം എന്നഽം ച഻ലർ 
അഭ഻ഗ്പഺയീപടഽന്നഽ . آِخَرةഎന്നഺൽ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന ഓുരഺ സമയവഽം 
എന്നഽം أُولَى എന്നഺൽ അത഻നഽ മഽപഽള്ളത് എന്നഽം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ . അതനഽസര഻ച്ചഞ  
തങ്ങളുീട ജ഼വ഻തത്഻ീല ഓുരഺ ീസക്കന്റ഻ലഽം അവ഻ടഽുത്ക്കഞ  മഹതവങ്ങൾ 
വർദ്ധ്഻ച്ചഞ  ീകഺുണ്യ഻ര഻ക്കഽം എന്നഺൺ അർത്ഥം അത് വളീര അർത്ഥവത്ഺൺ 
കഺരണം ുലഺകത്ഞ  സതയവ഻ശവഺസ഻ ീചയ്തഽ ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന ഓുരഺ 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/08/93.html


നന്ഩയഽീടയഽം ുപര഻ൽ നബ഻(സ)ക്കഞ  ഗ്പത഻ഫലം ലഭ഻ക്കഽന്നഽ. അത് ീചയ്യഺൻ 
നബ഻(സ) കഺരണക്കഺരനഺണ് എന്നത഻നഺലഺണ് തങ്ങൾക്കഞ  ഈ മഹതവം 
ലഭ഻ക്കഽന്നത് . 
 

ചഽരഽക്കത്഻ൽ ഭൗത഻ക ജ഼വ഻തത്഻ൽ ച഻ല ഗ്പയഺസങ്ങീളഺീക്ക വന്നഺലഽം 
പരുലഺകം തങ്ങൾക്കഞ  ുനട്ടം മഺഗ്തം നൽകഽീമന്നഽം ഇവ഻ീട തീന്ന ഓുരഺ 
സമയത്ഽം അവ഻ടഽുത്ക്കഞ  സ്ഥഺന വർദ്ധ്ന 
ഉണ്ഺയ഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽമഺണ് ഈ സാക്തത്഻ന്ീറ തഺൽപരയം 

 

َك َفَتْرَضى .5   َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربُّ

 

തങ്ങളുീട നഺഥൻ തങ്ങൾക്കഞ  പ഻ന്ന഼ട് നൽകഽക തീന്ന ീചയ്യും അുപഺൾ തങ്ങൾ 
ഗ്ത഻പ്ത഻യടയഽകയഽം ീചയ്യും. 
 

തങ്ങൾക്കഞ  ഗ്ത഻പ്ത഻യഺവഽന്നത് വീര നൽകഽീമന്നഞ അലലഺഹഽ പറഞ്ുപഺൾ എന്തഞ  
നൽകഽം എന്നഞ പറഞ്഻ലല അത഻ന്ീറ അർത്ഥം ുവണ്ീതഺീക്ക നൽകഽീമന്നഺണ്. 
സവർഗത്഻ീല അളവറ് അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ അത഻ൽ ീപടഽന്നഽ. എന്നഺൽ; നബ഻(സ) ക്കഞ  
ഏറ്വഽം സുന്തഺഷമഺവഽന്നത് അവ഻ടഽീത് ഉമ്മത്഻ീന നരകത് ൽ഻ ന഻ന്നഽ 
രക്ഷ഻ക്കഺനഽള്ള ശഽപഺർശയഽം അത് അലലഺഹഽ സവ഼കര഻ക്കലഽമഺകഽന്നഽ അല഻(റ) 
പറയഽന്നഽ നബ഻(സ) പറഞ്ഽ എന്ീറ ഉമ്മത്഻നഽ ുവണ്഻ ഞഺൻ ീചയ്യുന്ന 
ശഽപഺർശ അലലഺഹഽ സവ഼കര഻ക്കഽം. അങ്ങീന അലലഺഹഽ ുചഺദ഻ക്കഽം നബ഻ുയ! 
അുങ്ങക്കഞ  തിപ്ത഻യഺുയഺ ? ഞഺൻ പറയഽം തിപ്ത഻യഺയ഻ എന്നഞ(ഖഽർതവഽബ഻ 
20/68). 

 

അബ്ദുലലഺഹ഻ബ്നഽ അംറ഻ബ്ന഻ൽ ആസ഻(റ) പറയഽന്നഽ.നബ഻(സ) ഇഗ്ബഺഹ഼ം (അ) 
ന്ീറ വ഻ഷയത്഻ൽ അലലഺഹഽ പറഞ് സാറ: ഇഗ്ബഺഹ഼മ഻ീല സാക്തം 36 ഉം 

 

ِحيمٌر  َ  َ  ُورٌر رَّن ُ  ِملِّب  َوَمنْض َ َ  لِ  َ  ِلَّن َن اللَّن ِا َ َمن َ بَِ لِ  َ  ِلَّن ا مِّب ُ نَّن أَ ْض َ ْضَن َ  ِيرًر  َر ِّب  ِلَّن

 

 

എന്ീറ രക്ഷ഻തഺുവ! ത഼ർച്ചയഺയഽം അവ ( വ഻ഗ്ഗഹങ്ങൾ ) മനഽഷയര഻ൽ ന഻ന്നഞ  
വളീരുപീര പ഻ഴപ഻ച്ചഞ  കളഞ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അത഻നഺൽ എീന്ന ആര് 
പ഻ന്തഽടർന്നഽുവഺ അവൻ എന്ീറ കാട്ടത്഻ൽ ീപട്ടവനഺകഽന്നഽ. ആീരങ്ക഻ലഽം 
എുന്നഺട് അനഽസരണുക്കട് കഺണ഻ക്കഽന്ന പക്ഷം ത ർ഼ച്ചയഺയഽം ന഼ ഏീറ 
ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺണുലലഺ. 
 

ഈസഺ(അ) ന്ീറ വ഻ഷയത്഻ൽ (സാറ:മഺഇദ: 118)ഉം 

 

 

َ  أَلَن الْضَ ِييُي الْضَحِ يمُ  ُ مْض ِ َب ُاَ  َو ِن َ  ْض ِرْض لَُ مْض َ  ِلَّن ُ مْض َ  ِلَّن بْض   ِن ُ َ  ِّب



 

ന഼ അവീര ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ത഼ർച്ചയഺയഽം അവർ ന഻ന്ീറ 
ദഺസൻമഺരഺണുലലഺ. ന഼ അവർക്കഞ  ീപഺറഽത്ഽീകഺടഽക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ന഼ 
തീന്നയഺണുലലഺ ഗ്പതഺപ഻യഽം യഽക്ത഻മഺനഽം. 
 

ഓത഻യുപഺൾ അവ഻ടഽന്നഞ ൂക ഉയർത്഻ അലലഺഹഽുവ എന്ീറ ഉമ്മത്഻ീന 
രക്ഷ഻ക്കുണ എന്നഞ പറയഽകയഽം കരയഽകയഽം ീചയ്തഽ അുപഺൾ അലലഺഹഽ 
നബ഻(സ) എന്ത഻നഺണഽ കരയഽന്നത് എന്നഞ ുചഺദ഻ച്ചു വരഺൻ (കഺരണം 
അലലഺഹഽവ഻നറ഻യഺീമങ്ക഻ലഽം)ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) ീന അയക്കഽകയഽം ഉമ്മത്഻ന്ീറ 
വ഻ഷയമഺണ് കരയഺൻ കഺരണം എന്നഞ ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) അലലഺഹഽുവഺട് 
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ.അുപഺൾ അലലഺഹഽ ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) ന്ീറ അടഽത്ഞ  ഒരഽ 
സുേശം നബ഻(സ)ക്കഞ  ീകഺടഽത്യച്ചു.ന഻ശ്ചയം അങ്ങയഽീട ഉമ്മത്഻ന്ീറ 
കഺരയത്഻ൽ അുങ്ങക്കഞ  നഺം   തിപ്ത഻ തരഽം ഒര഻ക്കലഽം അവരഽീട വ഻ഷയത് ൽ഻ 
അങ്ങീയ ഞഺൻ വ഻ഷമ഻പ഻ക്ക഻ലല എന്നഺയ഻രഽന്നഽ ആ സുേശം ഇത് ീകഺണ്ഞ  
തീന്ന അല഻(റ) പറഞ്ഽ. ഖഽർആന഻ീല ഏറ്വഽം ഗ്പത഼ക്ഷ നൽകഽന്ന സാക്തം 
ഇതഺകഽന്നഽ(ഖഽർതവഽബ഻20/68) 

 

ഈ സാക്തം ഇറങ്ങ഻യുപഺൾ നബ഻(സ) പറഞ്ഽ.എങ്ക഻ൽ അലലഺഹഽീവ തീന്ന 
സതയം എന്ീറ ഉമ്മത്഻ൽ ഒരഺീളങ്ക഻ലഽം നരകത്഻ലഽീണ്ങ്ക഻ൽ എന഻ക്കഞ  
തിപ്ത഻യഺവഽകയ഻ലല(ഖഽർതവഽബ഻20/68) ുനഺക്കഽക നുമ്മഺട് നബ഻(സ)യഽീട സ്ുനഹം! 
അവ഻ടഽീത് ശ഻പഺർശയലലഺീത മീറ്ന്തഺണ് ? രക്ഷക്കഺയ഻ നമഽക്കഽള്ളത് .ആ 
ശഽപഺർശ ീകഺത഻ക്കഺത്വരഺയ഻ മഽസ്ല഻ം ുലഺകത്ഞ  ആരഽം ഇലല. ആ മഹത്ഺയ 
സ്ഥഺനം തങ്ങളുീട ഏറ്വഽം വല഻യ മഹതവം തീന്നയഺണ്. സലഺത്ഽകൾ 
വർദ്ധ്഻പ഻ച്ചും തങ്ങീള ആത്മഺർത്ഥമഺയ഻ സ്ുനഹ഻ച്ചും അവ഻ടഽീത് ചരയകൾ 
മഽറഽീക പ഻ട഻ച്ചും നഺം അത഻നഽ ുയഺഗയത ുനടണം.അലലഺഹഽ അനഽഗ്ഗഹക഻്കീട്ട 
ആമ഼ൻ 

 

 أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى .6
 

അലലഺഹഽ തങ്ങീള അനഺഥനഺയ഻ കഺണഽകയഽം എന്ന഻ട്ടഞ  തങ്ങൾക്കഞ  അവൻ അഭയം 
നൽകഽകയഽം ീചയ്ത഻ുലല? 

 

ഭഺവ഻ുനട്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഞ  സാച഻പ഻ച്ച ുശഷം കഴ഻ഞ് കഺലത്ഞ  നൽകീപട്ട ച഻ല 
അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ ചാണ്഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഺണ്. അവ഻ടഽന്നഞ ഗർഭത്഻ലഺയ഻ര഻ീക്ക തീന്ന 
പ഻തഺവഽം ആറഺം വയസ്സ഻ൽ മഺതഺവഽം നഷ്ടപഞട്ടുീവങ്ക഻ലഽം അനഺഥതവം തീന്ന 
ബഺധ഻ച്ചുീവങ്ക഻ലഽം പ഻തഺമഹൻ അബ്ദുൽ മഽത്ല഻ബഽം തന്ീറ വ഻ുയഺഗഺനന്തരം 
പ഻ഗ്തയവയൻ അബാതവഺല഻ബഽം തന്ീറ സംരക്ഷണ ചഽമതല ഏീറ്ടഽത്ഽ. 
നഺൽപതഺമീത് വയസ്സ഻ൽ ഗ്പവഺചകതവം ലഭ഻ച്ചുപഺൾ അബാതവഺല഻ബ് അത഻ൽ 
വ഻ശവസ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ലഽം ശഗ്തഽക്കള഻ൽ ന഻ന്നഞ തങ്ങീള രക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ലഽം മറ്ും 
സ്തഽതയർഹമഺയ ുസവനം ീചയ്തഽ. അബാതവഺല഻ബ഻ന്ീറ മരണുശഷം എലലഺ 



സഹഺയങ്ങളുമഺയ഻ മദ഼നക്കഺർ നബ഻(സ)ീയ ഏീറ്ടഽത്ഽ. ഇീതഺീക്ക ഈ 
അഭയം നൽക഻ എന്നത഻ന്ീറ ആശയമീഗ്ത! 

 

  َوَوَجَدَك َضاّّلً َفَهَدى .7
 

വഴ഻ അറ഻യഺത് ആളഺയ഻ അവൻ തങ്ങീള കഺണഽകയഽം എന്ന഻ട്ടഞ  തങ്ങൾക്കഞ  
വഴ഻കഺണ഻ച്ചു തര഻കയഽം ീചയ്ത഻ുലല?  

 

ുനർവ്വഴ഻യഽം സന്ഩഺർഗവഽം എന്തഺീണന്നഞ അറ഻യഺത് ഒരഽ ജനതക്ക഻ടയ഻ൽ 
ജ഼വ഻ക്കഽുപഺൾ വഴ഻ ീതറ്ഺനഽള്ള സഺദ്ധ്യത വളീര കാടഽതലഺണ് എന്ന഻ട്ടും 
ജഺഹ഻ല഻യ്യത്഻ന്ീറ ഒരഽ ുചറഽം ീചള഻യഽം നബ഻(സ) ീയ ബഺധ഻ച്ച഻ലല എന്നത് 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്ഺയ അനഽഗ്ഗഹമീഗ്ത! നഺൽപതഽ വയസ്സുവീരയഽള്ള 
ജ഼വ഻തത്഻ൽ അവ഻ടുത്ക്കഞ  ഗ്പുതയക ന഻യമങ്ങുളഺ ുവദങ്ങളുീട ന ർ഻ുേശങ്ങുളഺ 
ഉണ്ഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ീതറ്഻ലഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഺൻ എലലഺ അനഽകാല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ഞ  
തഺനഽം എന്ന഻ട്ടും ഒരഽ അരഽതഺയ്മയഽം അവ഻ടഽന്നഞ ീചയ്ത഻ലല. ഇമഺം റഺസ഻(റ) 
എഴഽതഽന്നഽ. നബ഻ (സ) പറഞ്ഽ ജഺഹ഻ല഻യ്യത്഻ന്ീറ ഒരഽ കഺരയവഽം ഞഺൻ 
ച഻ന്ത഻ക്കഺറഽ ുപഺലഽമ഻ലല. എന്നഺൽ അവരഽീട കലയഺണ സദസ്സ഻ീല സംഗ഼തം 
ആസവദ഻ക്കണീമന്നഽ രണ്ഞ  തവണ ഞഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. പീക്ഷ സദസ്സ഻ീലത്഻യ 
ഉടൻ രണ്ഞ  തവണയഽം അലലഺഹഽ എന഻ക്കഽ ഉറക്കം നൽക഻ സാരയന്ീറ ചാട് തട്ട഻ 
ഉണരഽുപഺൾ എലലഺവരഽം ുപഺയ഻ര഻ക്കഽം.പ഻ന്ന഼ട് ഞഺൻ അങ്ങീന ഒന്നഽം 
അഗ്ഗഹ഻ച്ച഻ലല എന഻ക്കഞ  അലലഺഹഽ ഗ്പവഺചകതവം നൽക഻ ആദര഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തഽ(റഺസ഻ 31/203) 

 

വഴ഻യറ഻യഺത്വനഺയ഻ എത്഻ച്ചു എന്നത഻നഽ മീറ്ഺരഽ വയഺഖയഺനവഽം 
ഇവ഻ീടയഽണ്ഞ .നബ഻(സ) പറയഽന്നഽ ഒര഻ക്കൽ പ഻തഺമഹൻ അബ്ദുൽ 
മഽത്ല഻ബ഻ന്ീറ അടഽത്ഞ  ന഻ന്നഞ ഞഺൻ കാട്ടം വ഻ട്ടു. ശക്തമഺയ വ഻ശപ഻ൽ ഞഺൻ 
ക്ഷ഼ണ഻ച്ചു ുപഺയ഻. അലലഺഹഽ എീന്ന ഉപഺപയഽീട അടഽുത്ക്കഞ  എത്഻ച്ചു ആ 
ചര഻ഗ്തം ഇമഺം റഺസ഻(റ) ഇങ്ങീന വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽ. കഽട്ട഻ നഷ്ടീപട്ടുപഺൾ 
അബ്ദുൽ മഽത്ല഻ബ് കഅബയഽീട ഖ഻ലല പ഻ട഻ച്ചഞ  അലലഺഹഽുവ എന്ീറ ുമഺീന 
ന഼ എന്ന഻ുലക്കഞ  മടക്ക഻ തുരണുമ എന്നഞ ആവർത്഻ച്ചഞ  പറഞ്ഽ ീകഺണ്഻രഽന്നഽ 
അങ്ങീനയ഻ര഻ീക്ക അബാജഹ് ൽ തന്ീറ ഒട്ടകത്഻ന്ീറ മഽന്ന഻ൽ നബ഻(സ)ീയ 
ഇരഽത്഻ അവ഻ീട എത്഻. എന്ന഻ട്ടഞ  പറഞ്ഽ. മഽത്ല഻ബ് ! ന഻ങ്ങളുീട ഈ 
കഽട്ട഻യഽീട വ഻വരം അറ഻യുണഺ എന്നഞ .അബ്ദുൽ മഽത്ല഻ബ് ുചഺദ഻ച്ചു എന്തഺണ് 
? അബാജഹ്ൽ പറഞ്ഽ. ഞഺൻ ഈ കഽട്ട഻ീയ ഒറ്ീപട്ടഞ  കണ്ുപഺൾ എന്ീറ 
ഒട്ടകീത് മഽട്ടഞ  കഽത്഻ച്ചഞ  എന്ീറ പഽറക഻ൽ കഽട്ട഻ീയ കയറ്഻. പീക്ഷ എന്ീറ 
ഒട്ടകം എഴഽുന്നൽക്കഺൻ കാട്ടഺക്ക഻യ഻ലല എന്ീറ മഽന്ന഻ൽ കഽട്ട഻ീയ ഇരഽത്഻യുപഺൾ 
ഒട്ടകം എഴഽുന്നൽക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ(എലലവീരയഽം നയ഻ുക്കണ് നബ഻(സ) മഽന്ന ൽ഻ 
തീന്നയഺണുലലഺ ഉണ്ഺുവണ്ത് )ുവീറ ച഻ല സേർഭങ്ങള഻ലഽം ഇതഽ ുപഺലഽള്ള 
വഴ഻ീതറ്ലഽം അലലഺഹഽ തങ്ങീള അത്ഭഽതകരമഺയ഻ ലക്ഷയ സ്ഥഺനത്ഞ  
എത്഻ച്ചതഽം റ഻ുപഺർട്ടഞ  ീചയ്യീപട്ട഻ട്ടുണ്ഞ (റഺസ഻ 31/202) 



 

 َوَوَجَدَك َعاِئًًل َفؤَْغَنى .8

 

തങ്ങീള അവൻ ദര഻ഗ്ദനഺയ഻ കഺണഽകയഽം എന്ന഻ട്ടഞ  അവൻ തങ്ങൾക്കഞ  ധനയത 
നൽകഽകയഽം ീചയ്ത഻ുലല? 

 

പ഻തഺവ഻ൽ ന഻ന്നഞ കഺരയമഺയ അനന്തരീമഺന്നഽം ലഭ഻ക്കഺന഻ലലഺത഻രഽന്ന഻ട്ടും 
അബാതവഺല഼ീനീക്കഺണ്ഽം പ഻ന്ന഼ട് ഖദ഼ജ ബ഼വ഻ീയ ീക്കഺണ്ഽം പ഻ന്ന഼ട് 
അാൂാബക്കർ(റ) ീനീക്കഺണ്ഽം മദ഼നയ഻ുലക്കഽള്ള പഺലഺയനുശഷം മദ഼നക്കഺരഺയ 
അൻസഺറ഻ീനീക്കഺണ്ഽം പ഻ന്ന഼ട് യഽദ്ധ്ത്഻ീല ഗന഼മത്ഞ  ീകഺണ്ഽം അലലഺഹഽ 
നബ഻(സ) ക്കഞ  ധനയത നൽക഻ എന്നഺണ് ഒരഽ വയഺഖയഺനം. മീറ്ഺരഽ വയഺഖയഺനം 
ഗ്പവഺചകതവ ലബ്ദ഻ക്കഞ  ുശഷം രഹസയമഺയ഻ മഺഗ്തം അലലഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ച്ചു 
ീകഺണ്഻രഽന്ന നബ഻(സ)ക്കഽം ശ഻ഷയന്ഩഺർക്കഽം ഉമർ(റ) മഽസ്ല഻മഺയുതഺീട ഒരഽ 
പഽത഻യ ഉുന്ഩഷം ലഭ഻ച്ചതഽം പരസയമഺയ഻ തീന്ന മഽസ്ല഻ം എന്നഽ പറയഺനഽള്ള 
ൂധരയം ലഭ഻ച്ചതഽമഺണ് ഇവ഻ീട ഉുേശയം എന്നഺണ്. ഉള്ളത് ീകഺണ്ഞ  
ീപഺരഽത്ീപട്ടഞ  ജ഼വ഻ക്കഽക എന്ന സവഭഺവമഺണ് ഇവ ീ഻ട ഉുേശയം എന്നഽം 
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ . ഒരഽ പഺട് വ഻ഭവങ്ങൾ ലഭ഻ച്ചഺലഽം ച഻ലരഽീട മനസ്സഞ  
ദര഻ഗ്ദമഺയ഻ര഻ക്കഽം അുത സമയം വ഻ഭവങ്ങീളഺന്നഽമ഻ീലലങ്ക഻ലഽം ഉള്ളത് ീകഺണ്ഞ  
തിപ്ത഻ീപടഺനഽള്ള മഺനസ഻കഺവസ്ഥയഽള്ളവർക്കഞ  എഗ്ത ഗ്പയഺസമഽണ്ഺയഺലഽം 
മനസ്സഞ  സമഺധഺനമഽള്ളതഺയ഻ര഻ക്കഽം ഈ സവഭഺവം തങ്ങൾക്കഞ  അലലഺഹഽ 
നൽക഻യ഻രഽന്നഽ. മീറ്ഺരഽ വയഺഖയഺനം ഗ്പുബഺധന രംഗത്ഞ  ആവശയമഺയ എലലഺ 
ീതള഻വഽകളും നൽക഻ അലലഺഹഽ തങ്ങീള ധനയമഺക്ക഻ എന്നഺണ്(റഺസ഻ 31/204) 

 

ا اْلَيِتيَم َفًَل َتْ َهرْ  .9  َفؤَمَّ
 

അത഻നഺൽ അനഺഥീയ തങ്ങൾ ക഼ഴടക്ക഻ ീവക്കരഽത് 

 

اِئَل َفًَل َتْنَهرْ  .10 ا السَّ  َوأَمَّ

ുചഺദ഻ച്ചു വരഽന്നവീന വ഻രട്ട഻വ഻ടഽകയഽമരഽത് 

 

അനഺഥതവത്഻ന്ീറയഽം ദഺര഻ഗ്ദയത്഻ന്ീറയഽം അനഽഭവങ്ങൾ ുനര഻ട്ടറ഻ഞ് വയക്ത഻ 
എന്ന ന഻ലയ഻ൽ അനഺഥകളുീടയഽം സഺധഽക്കളുീടയഽം കഺരയത്഻ൽ ഗ്പുതയകം 
ഗ്ശദ്ധ് ുവണീമന്നഽം അവീര ുവദന഻പ഻ക്കഽന്ന ീപരഽമഺറ്ം ഉണ്ഺവരഽീതന്നഽം 
കൽപ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. കൽപന തങ്ങുളഺടഺീണങ്ക഻ലഽം എലലഺവർക്കഽം 
ബഺധകമഺണ഼ കൽപന എന്നത് നഺം മറക്കരഽത് 

 

പ഻തഺവ് മരണീപടഽകയഽം ഗ്പഺയപാർത്഻ ആവഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ന 
കഽട്ട഻കളഺണ് സഺുങ്കത഻കമഺയ഻ യത഼ം എന്നഞ പറയഽക. അത്രക്കഺീര ഇസ്ലഺം 
വലലഺീത പര഻ഗണ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ . അവീര പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  അലലഺഹഽ നൽകഽന്ന 
ഗ്പത഻ഫലവഽം യത഼മ഻ീന അവഗണ഻ക്കഽന്നവർക്കഽള്ള ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഽം നമഽക്കഞ  
കഺണഺം നബ഻(സവ) യ഻ൽ ന഻ന്നഞ അനസ് (റ) ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ. ഒരഽ യത഼ം 



കരയഽുപഺൾ അവന്ീറ കണ്ണുന഼ർ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഗ്പുതയക ഗ്ശദ്ധ് 
അർഹ഻ക്കഽന്നതഺണ് എന്ന഻ട്ടഞ  അലലഺഹഽ പറയഽം ബഺപീയ ഞഺൻ 
മണ്ണ഻നട഻യ഻ലഺക്ക഻യ ഈ ഈ കഽട്ട഻ീയ ആരഺണ് കരയ഻ച്ചത്? ആ കഽട്ട഻യഽീട 
കരച്ച഻ലടക്കഽന്നവർക്കഞ  സവർഗമഽണ്ഞ  എന്നഞ .(റഺസ഻31/206) 

 

ുചഺദ഻ച്ചഞ  വരഽന്നവീന വ഻രട്ടരഽത് ഉീണ്ങ്ക഻ൽ ീകഺടഽക്കഽക ഇീലലങ്ക഻ൽ നലല 
വഺക്കഞ  പറഞ്ഞ  വ഻ട്ടയക്കഽക. എന്നലലഺീത അയഺീള പര഻ഹസ഻ക്കഺുനഺ 
മരയഺദയ഻ലലഺീത ീപരഽമഺറഺുനഺ പഺട഻ലല യഺചന ഒരഽ നലല കഺരയമലല ഇസ്ലഺം 
അത് ഇഷ്ടീപടഽന്നഽമ഻ലല പീക്ഷ ുചഺദ഻ക്കീപടഽന്ന ആളുീട ബഺദ്ധ്യത അയഺീള 
പര഻ഗണ഻ക്കലഺണ്. 
 

ഈ വ഻ഷയത്഻ലഽം നബ഻(സ) യഽീട മഺതിക എപഺടഽം കഺണഺം ുചഺദ഻ച്ചു 
വരഽന്ന ആീരയഽം നബ഻(സ) ീവറഽം കുയ്യഺീട മടക്കഺറ഻ലല ഇമഺം റഺസ഻(റ) 
എഴഽതഽന്നഽ. ഒര഻ക്കൽ നബ഻(സ) ഇര഻ക്കഽന്ന഻ടുത്ക്കഞ  കഽറച്ചഞ  പഴവഽമഺയ഻ 
ഉസ്മഺൻ (റ) വര഻കയഽം അത് കഴ഻ക്കഺൻ നബ഻(സ)ീയ ന഻ർബന്ധ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തഽ അുപഺഴഺണ് വഺത഻ല഻നടഽത്ഞ  വന്നഞ ഒരഽ യഺചകൻ വലലതഽം തരണീമന്നഞ 
ആവശയീപട്ടത് . ആപഴം അുേഹത്഻നഽ ീകഺടഽക്കഺൻ നബ഻(സ) ന഻ർുേശ഻ച്ചു ആ 
പഴം തങ്ങൾ തീന്ന കഴ഻ക്കണീമന്നഞ ഉസ്മഺൻ (റ) ആഗ്ഗഹ഻ച്ചത഻നഺൽ തന഻ക്കഞ  
വ഻ഷമം ുതഺന്ന഻ീയങ്ക഻ലഽം നബ഻(സ) യഽീട കലപന സവ഼കര഻ച്ചഞ  ആ പഴം 
അുേഹത്഻നഽ നൽകഽകയഽം പ഻ന്ന഼ട് അയഺള഻ൽ ന഻ന്നഞ അത് വ഻ലക്കഞ  വഺങ്ങ഻ 
നബ഻(സ)ക്കഞ  തീന്ന ഉസ്മഺൻ(റ) നൽക഻. കഴ഻ക്കഺൻ തഽടങ്ങഽുപഺുഴക്കഞ  ആ 
യഺചകൻ വ഼ണ്ഽം വന്നഽ ഇങ്ങീന മാന്നഞ തവണ ഇയഺള഻ൽ ന഻ന്നഞ തീന്ന ഉസ്മഺൻ 
(റ) ആ പഴം വ഻ലക്കഽ വഺങ്ങ഻ നബ഻(സ)ക്കഞ  നൽക഻. പ഻ീന്നയഽം അയഺൾ 
വന്നുപഺൾ നബ഻(സ) അയഺുളഺട് ുചഺദ഻ച്ചു ന഻ങ്ങൾ യഺചകുനഺ അുതഺ 
കച്ചവടക്കഺരുനഺ എന്നഞ? അത഻ീന സംബന്ധ഻ച്ചഺണ് യഺചകീന വ഻രട്ടരഽീതന്ന 
ആയത്഻റങ്ങ഻യത് (റഺസ഻ 31/206). 

 

ന഻ങ്ങൾ യഺചകുനഺ അുതഺ കച്ചവടക്കഺരുനഺ എന്നഞ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത് ുപഺലഽം 
വ഻രട്ടലഺയഺണ് ഇസ്ലഺം കഺണഽന്നീതങ്ക഻ൽ നമ്മഽീടീയഺീക്ക പല സമയത്ഽമഽള്ള 
ീപരഽമഺറ്ം എന്തഞ  മഺഗ്തം വ഻ലകഽറഞ്തഺകഽന്നഽീണ്ന്നഞ നഺം ഓർക്കണം 

 

َك َفَحدِّ ْ  .11 ا ِبِنْعَمِ  َربِّ  َوأَمَّ

 

തങ്ങളുീട നഺഥൻ ീചയ്തഽ തന്ന അനഽഗ്ഗഹീത്ക്കഽറ഻ച്ചഞ  തങ്ങൾ: വർത്മഺനം 
പറയഽക 

 

അലലഺഹഽ നൽക഻യ അനഽഗ്ഗഹങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഞ  വർത്മഺനം പറയഽക എന്ന 
കൽപനയഽീട തഺൽപരയം അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽ ലഭ഻ച്ച അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ 
മാട഻ീവക്കരഽീതന്നഽം നേ഻ പാർവ്വം അീതക്കഽറ഻ച്ചഞ  പറയണീമന്നഽം ആ 
അനഽഗ്ഗഹം ചർച്ചയഺക്കണീമന്നഽം അലലഹഽ നൽക഻യ അനഽഗ്ഗഹത്഻ന്ീറ 
അടയഺളം തന്ന഻ൽ ഗ്പകടമഺക്കണീമന്നഽീമഺീക്കയഺണ്. ഏത് 



അനഽഗ്ഗഹത്഻ന്ീറയഽം വ഻ഷയത്഻ൽ ഈ ന഻ർുേശം നഺം പഺല഻ക്കണം എന്നഺൽ 
അനഽഗ്ഗഹം ചർച്ചയഺക്കഽന്നതഽം എടഽത്ഞ  പറയഽന്നതഽീമഺീക്ക അലലഺഹഽവ഻നഽള്ള 
നേ഻ എന്ന ന഻ലക്കഞ  ആവഽകയഽം അഹങ്കഺരുമഺ ീപഺങ്ങച്ചുമഺ ീതഺട്ടഞ  
ത഼ണ്ഺത്തഽമഺയ഻ര഻ക്കണീമന്നഞ ഗ്പുതയകം ഗ്പസ്തഺവയമഺണ് 

 

അലലഺഹഽ നൽക഻യ അനഽഗ്ഗഹം തന്ീറ അട഻മയഽീട ുമൽ കഺണഽന്നത് 
അലലഺഹഽവ഻നഽ ഇഷ്ടമഺീണന്നഞ നബ഻(സ) ഗ്പസ്തഺവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ .അുപഺൾ 
കഴ഻വഽള്ളവർ ഈ ലക്ഷയത്഻ൽ നലല വസ്ഗ്തം ധര഻ക്കഽന്നതഽം, നന്ഩ തീന്ന എന്നഞ 
കഺണഺം .ഉപകഺരം നൽക഻യ ജനങ്ങൾക്കഞ  ുപഺലഽം നേ഻ ീചയ്യഺൻ 
ന഻ർുേശ഻ക്കീപട്ട നഺം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗ്ഗഹത്഻നഽ നേ഻ ീചയ്യുന്ന 
വ഻ഷയത്഻ൽ എന്തഽ മഺഗ്തം ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കണം . 
 

ഈ സാറ:മഽതൽ എലലഺ സാറയഽം അവസഺന഻ക്കഽുപഺൾ തക് ബ഼ർ ീചഺലലൽ 
സഽന്നത്ഺണ് 

 

 എുന്നഺ ീചഺലലണം(ഇബ്നഽ കസ഼ർ.4/762) هللا أ بر الال  اال هللا و هللا أ بر എുന്നഺ هللا أ بر

 

കഽറച്ചഞ  ദ഻വസം വഹ്യ് മഽടങ്ങ഻ വ഻ഷമ഻ച്ച നബ഻(സ)ക്കഞ  വ഼ണ്ഽം വഹ്യ് 
പഽനരഺരംഭ഻ച്ചത഻ന്ീറ സുന്തഺഷഗ്പകടനീമുന്നഺണമഺണ഼ തക്ബ ർ഼ എന്നഞ 
ഖഽർതവഽബ഻യ഻ലഽം (20/73)കഺണഺം 

 

ആീരങ്ക഻ലഽം ഈ സാറത്ഞ  പഺരഺയണം ീചയ്തഺൽ അയഺൾക്കഞ  ശ഻പഺർശ 
ീചയ്യുന്നത് നബ഻(സ) ക്കഞ  തിപ്ത഻യഺവഽന്ന കാട്ടത്഻ൽ അലലഺഹഽ അയഺീള 
ീപടഽത്ഽകയഽം എലലഺ അനഺഥകളുീടയഽം ുചഺദ഻ക്കഽന്നവരഽീടയഽം എണ്ണം കണ്ഞ  
പത്ഞ  നന്ഩകൾ അയഺൾക്കഞ  അലലഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും എന്നഞ നബ഻(സ) 
പറഞ്഻ട്ടുണ്ഞ (ൂബളഺവ഻ 2/604) 

 

അലലഺഹഽ നീമ്മീയലലഞലഺം ഈ നന്ഩകളും നബ഻(സ)യഽീട ശഽപഺർശയഽം 
ലഭ഻ക്കഽന്നവര഻ൽ ഉൾീപടഽത്ീട്ട ആമ഼ൻ 

 


