അദ്ധ്യഺയം 85 ; സാറ : അൽബഽറാജ് سورة البروج
മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. (സാക്തങ്ങൾ 22 )
بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമവഽം
പറഞ്ഞ അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ഞ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ.
ഗ്ഗഹമണ്ഡലങ്ങളുള്ളതഺയ ആകഺശം തീന്നയഺണ് (സതയം).

س َدم ا َد ا ِد
1. وج
َدوال َّس
ا ا ْلل ُدب ُدر ِد

ുകഺട്ട, ീകഺട്ടഺരം, സഽഭഗ്ദമഺയ ീകട്ട഻ടം എീന്നഺീക്ക ബഽറാജ഻നഽ അർത്ഥമഽണ്ഞ.
സാരയന്ീറ ഗ്ഭമണ മഺർഗത്ത഻ീല പഗ്രണ്ഞ രഺശ഻കളഺണ഻വ഻ീട ഉുേശയം എന്നഺണ്
ഒരഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ അഭ഻ഗ്പഺയം.നക്ഷഗ്തങ്ങളഺീണന്നഽം ചഗ്രന്ീറ
ഗ്ഭമണപഥമഺീണന്നഽം മറ്ും അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ.(റഺസ഻ 31/106)
2.َدوا ْلل َدي ْلو ِدم ا ْلل َدم ْلو ُدعود

വഺഗ്ദത്തം ീചയ്യീെട്ട (ആ)ദ഻വസം തീന്നയഺണ് (സതയം).
ഖ഻യഺമത്തഞ നഺൾ ആണ഼ വഺഗ്ദഺനം ീചയ്യീെട്ട ദ഻വസം
സഺക്ഷ഻യഽം സഺക്ഷ഼കര഻ക്കീെടഽന്നതഽം തീന്നയഺണ്(സതയം).

3. َدو َد ِدا ٍدد َدو َدم ْل ُدو ٍدد

സഺക്ഷ഻യഽം സഺക്ഷ഼കര഻ക്കീെടഽന്നതഽം ീകഺണ്ഞ എരഺണ് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്
എന്നത഻ീന കഽറ഻ച്ചഞ പല വയഺഖയഺനങ്ങളുമഽണ്ഞ. മനഽഷയന്ീറ കർമ്മങ്ങൾക്കഞ
ുലഺക വസ്തഽക്കള഻ൽ കണക്കറ് സഺക്ഷ഻കീള കഺണഺവഽന്നതഺണ്
സ്ഥലങ്ങൾ,പര഻സരവസ്തഽക്കൾ,സമയങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ,സഹജ഼വ഻കൾ തഽടങ്ങ഻
പലതഽം അവനഽ സഺക്ഷ഻കളഺയ഻ത്ത഼രഽന്നഽ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ുകഺടത഻യ഻ൽ
ഇവീയലലഺം മനഽഷയ കർമ്മങ്ങീള സഺക്ഷ഼കര഻ക്കഽന്നതഺണ്.

നബ഻(സവ) ഈ സമഽദഺയത്ത഻നഽം മഽമ്പഽണ്ഺയ഻രഽന്ന ഗ്പവഺചകന്ഩഺർ അവരഽീട
സമഽദഺയങ്ങൾക്കഽം സഺക്ഷ഻കളഺകഽന്നഽ(ന഻സഺഅഞ 41)ഈ സമഽദഺയം മറ്ു
സമഽദഺയങ്ങൾക്കഞ സഺക്ഷ഻കളഺണ്(അൽബഖറ:143) മനഽഷയന്ീറ അവയവങ്ങൾ
അവന്നഞ സഺക്ഷ഻ ന഻ൽക്കഽം(യഺസ഼ൻ 65) ഹജറഽൽ അസ്വദ് അത഻ീന
ചഽംബ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ സഺക്ഷ഻ന഻ൽക്കഽം എന്ന഻ങ്ങീന ധഺരഺളം സഺക്ഷ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചഞ
ഗ്പവഺചക വചനങ്ങള഻ൽ പരഺമർശ഻ക്കീെട്ട഻ട്ടുണ്ഞ അങ്ങീനയഽള്ള എലലഺ
സഺക്ഷ഻കളും ആ സഺക്ഷ഻കളുീട സഺക്ഷയങ്ങൾക്കഞ വ഻ുധയരഺയവരഽം ഇത഻ൽ
ഉൾീെടഽന്നഽ.

ود

اد –م

എന്ന഼ വഺക്കഽകൾക്കഞ കഺണഽന്നതഽം കഺണീെടഽന്നതഽം എന്നഽം

ഹഺജറഺകഽന്നതഽം ഹഺജറഺകഽന്ന സ്ഥലവഽം കഺലവഽം എന്നഽം അർത്ഥം
പറയഺവഽന്നതഺണ്. ഖ഻യഺമത്തഞ നഺൾ, ജഽമഽഅ:ദ഻വസം,അറഫഺ ദ഻വസം,പള്ള഻

മഽതലഺയവയഽം അവയ഻ൽ സുമ്മള഻ക്കഽന്നവരഽമഺണ് ഇവ഻ീട ഉുേശയീമന്നഞ ഈ
അർത്ഥത്ത഻ലഺണ് വ഻ശദ഼കര഻ക്കീെടഽന്നത്

അത് മഺഗ്തം എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലലല!

ക഻ടങ്ങ഻ന്ീറ ആളുകൾ ശപ഻ക്കീെടീട്ട.

4. ا ْلاا ُد ْل دُدو ِدد
ُد ِد َد َد ْل َدح ُد

അതഺയത് വ഻റക഻ട്ടഞ കത്ത഻ക്കീെടഽന്ന അഗ്ന഻യഽീട(ആൾക്കഺർ)

 ال َّسل ِدر َد ا ِد.5
ا ا ْلل َدو ُدو ِدد

6. ِد ْل ُدا ْلم َدع َد ْلي َد ُد ُد و ٌدد
അവർ അത഻ന്ീറ അത഻ന്ീറ അടഽത്തഞ ഇരഽന്നഽീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന സരർഭം
7. َدو ُدا ْلم َدع َد َدم َدي ْل َد ُدونَد ِدب ْلل ُدم ْل ِدملِدينَد ُد ُدو ٌدد
സതയവ഻ശവഺസ഻കീളീക്കഺണ്ഞ തങ്ങൾ ീചയ്തഽ ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഽ അവർ
ദിക്സഺക്ഷ഻കളഺയ഻ീക്കഺണ്ഞ !
നബ഻(സവ)യഽം ശ഻ഷയന്ഩഺരഽം ശക്തമഺയ ആഗ്കമണങ്ങൾ ശഗ്തഽക്കള഻ൽ ന഻ന്നഞ
ുനര഻ട്ട഻രഽന്ന സമയത്തഺണ഼ അദ്ധ്യഺയം അവതര഻ക്കഽന്നത്. ബ഻ലഺൽ(റ),

സഽൂഹബ്(റ), യഺസ഻ർ(റ), ഭഺരയ സഽമയ്യ:(റ), മകൻ അമ്മഺർ(റ) തഽടങ്ങ഻ ധഺരഺളം
വ഻ശവഺസ഻കൾ ഖഽൂറശ഻കളുീട വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള്ള ഗ്കാരമർേനങ്ങൾ
അനഽഭവ഻ച്ചു ീകഺണ്഻രഽന്ന ഘട്ടത്ത഻ൽ നബ഻(സവ) യഽീട സമ഼പത്തഞ ീചന്നഞ ച഻ല
വ഻ശവഺസ഻കൾ തങ്ങളുീട കഷ്ടെഺട഻ന്ീറ ത഼ഷ്ണതയഽം അസഹയമഺയ
അവസ്ഥയഽം ആവലഺത഻യഺയ഻ ുബഺധ഻െ഻ച്ചുെഺൾ മനസ്ഞ തകർന്ന തന്ീറ
അരഽമശ഻ഷയന്ഩഺീര ആശവസ഻െ഻ച്ചു ീകഺണ്ഞ നബ഻(സവ) മഽൻകഺലങ്ങള഻ീല
സതയവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽം ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ദഽരനഽഭവങ്ങൾ
ധഺരഺളമഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം അീതഺന്നഽം അവീര ഉറച്ച വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ

പ഻ൻമഺറ്ഺൻ ുഹതഽവഺയ഻ട്ട഻ീലലന്നഽം ന഻ങ്ങൾക്കഽം അലലഺഹഽ സഹഺയം തര഻കയഽം
ഈ മതം അവൻ പാർത്ത഻യഺക്കഽക തീന്ന ീചയ്യുീമന്നഽം അത഻നഺൽ മഽൻകഺലത്തഞ
സതയവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഞ അനഽഭവ഻ുക്കണ്഻വന്ന (വ഻ശവഺസ഻കീള കഽഴ഻കഽത്ത഻
അത഻ല഻റക്ക഻ ന഻ർത്ത഻ വഺൾ ീനറഽകഽതലയ഻ൽ ീവച്ചഞ രണ്ഞ പ഻ളർെഺക്ക഻
മഺറ്ുകയഽം ഇരഽമ്പ഻ന്ീറ ച഼ർെഞ ീകഺണ്ഞ മഺംസം എലല഻ൽ ന഻ന്നഞ ചഽരണ്഻

എടഽത്തഞ ീകഺലലഺീകഺല ീചയ്ത഻ട്ടും ആ മഽൻഗഺമ഻കൾ അവരഽീട വ഻ശവഺസത്ത഻ീല
സജ഼വതയഽം ദിഢതയഽം ഗ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ ീചയ്ത഻രഽന്നത്)
ഗ്പയഺസങ്ങൾ ക്ഷമുയഺീട ന഻ങ്ങളും ുനര഻ുടണ്഻ വരഽീമന്നഽം അവസഺനം
അലലഺഹഽ നമഽക്കഞ സഹഺയം നൽകഽീമന്നഽം നബ഻(സവ) അവീര
ആശവസ഻െ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ.
ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ഒരഽ ക഻രഺതമഺയ ശ഻ക്ഷഺ സഗ്മ്പദഺയീത്ത തീന്നയഺണ് ഈ
സാക്തങ്ങള഻ലഽം പരഺമർശ഻ക്കീെടഽന്നത്. ഇവ഻ീട മ഻ക്ക വയഺഖയഺതഺക്കളും
സാച഻െ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ ചര഻ഗ്തത്ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കം ഇങ്ങീന വഺയ഻ക്കഺം. ഇമഺം
മഽസ്ല഻ം(റ) ുരഖീെടഽത്തഽന്നഽ.സഽൂഹബ്(റ) നബ഻(സ)യ഻ൽ ന഻ന്നഞ

ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ.മഽൻ കഺലത്തഞ ഒരഽ രഺജഺവ഻നഽ ഒരഽ സഺഹ഻ർ(ആഭ഻ചഺര
വ഻ദഗ്ദൻ)ഉണ്ഺയ഻രഽന്നഽ. ഒര഻ക്കൽ അയഺൾ രഺജഺവ഻ുനഺട്
പറഞ്ഽ.ഗ്പുഭഺ!എന഻ക്കഽ വയസ്ഺയ഻. മ഻ടഽക്കനഺയ പ഻ൻഗഺമ഻ീയ അങ്ങഞ
കീണ്ത്തണം എന്ീറ അടഽത്തഽള്ള വ഻ദയകീളഺീക്ക ഞഺൻ അവനഽ പഠ഻െ഻ക്കഺം
.അത് നലല അഭ഻ഗ്പഺയമഺയ഻ ുതഺന്ന഻യ രഺജഺവ് അത഻നഽ അനഽമത഻ നൽകഽകയഽം
മ഻ടഽക്കനഺയ ഒരഽ കഽട്ട഻ീയ അത഻നഺയ഻ കീണ്ത്തഽകയഽം ീചയ്തഽ പീക്ഷ ഈ
കഽട്ട഻ക്കഞ മഺയഺവ഻ദയ പഠ഻ക്കഽന്നത഻ൽ തഺൽപരയമ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ. അങ്ങീനയ഻ര഻ീക്ക
കഽട്ട഻യഽീട വഴ഻മുധയ ഒരഽ മതപഽുരഺഹ഻തീന കഽട്ട഻ പര഻ചയീെടഽകയഽം
അുേഹത്ത഻ന്ീറ മതഺദ്ധ്യഺപനം കഽട്ട഻ക്കഞ സുരഺഷമഺയ഻ ുതഺന്നഽകയഽം
ീചയ്തഽ.അങ്ങീന ഒരഽ ത഻കഞ് ൂദവവ഻ശവഺസ഻യഺയ഻ മഺറഺൻ ഈ കാട്ടഞീകട്ടഞ
കഽട്ട഻ക്കഞ സഹഺയകമഺയ഻ .ഒരഽ ദ഻വസം വഴ഻യ഻ൽ ഒരഽ മിഗം
ഗ്പതയക്ഷീെടഽകയഽം ജനങ്ങൾക്കഞ മഺർഗതടസ്മഽണ്ഺവഽകയഽം ീചയ്തഽ.അത഻ീന
ുനര഻ടഺനഺവഺീത മ഻ഴ഻ച്ചഞ ന഻ൽക്കഽന്ന ജനത്ത഻ന്ീറ മഽന്ന഻ൽ കഽട്ട഻ ന഻ശ്ശബ്ദമഺയ഻
ഒരഽ ത഼രഽമഺനീമടഽത്തഽ. സഺഹ഻റ഻ന്ീറ (ആഭ഻ചഺരക്കരന്ീറ) തതവങ്ങുളക്കഺൾ
അലലഺഹഽവ഻ന഻ഷ്ടം ഈ പഽുരഺഹ഻തന്ീറ മതതതവങ്ങളഺീണങ്ക഻ൽ അലലഺഹഽുവ
ഈ മിഗീത്ത ന഼ ീകഺലലുകയഽം ജനങ്ങൾക്കഞ സൗകരയീമഺരഽക്കഽകയഽം ീചുയ്യണുമ
എന്നഞ ഗ്പഺർത്ഥ഻ച്ചഞ ീകഺണ്ഞ ആ മിഗത്ത഻നഽ ുനീര കഽട്ട഻ കീലലറ഻ഞ്ഽ .ഉടൻ മിഗം
ചഺവഽകയഽം ജനം നടന്നഞ ുപഺകഽകയഽം ീചയ്തഽ ഈ സംഭവം കഽട്ട഻ക്കഞ
ജനഗ്ശദ്ധ്ക഻ട്ടഺൻ കഺരണമഺയ഻. കഽട്ട഻ീയ സമ഼പ഻ക്കഽന്ന ുരഺഗ഻കളുീട അസഽഖങ്ങൾ
സഽഖീെടഽന്നതഽം മറ്ും ഗ്പസ഻ദ്ധ്മഺയ഻ .അങ്ങീന രഺജഺവ഻ന്ീറ അടഽത്ത ഒരഺൾ

തന്ീറ കണ്ണ഻ന്ീറ നഷ്ടീെട്ട കഺഴ്ച വ഼ീണ്ടഽക്കഺനഺയ഻ കഽട്ട഻ീയ
സമ഼പ഻ക്കഽകയഽം കഽട്ട഻ അലലഺഹഽുവഺട് ഗ്പഺർത്ഥ഻ച്ചഞ കഺഴ്ച ത഻ര഻ച്ചു ക഻ട്ടുകയഽം
ീചയ്തഽ .ഇയഺൾ മഽുഖന കഽട്ട഻യഽീട സ഻ദ്ധ്഻ീയക്കഽറ഻ച്ചഞ രഺജഺവഽം
അറ഻ഞ്ഽ.കഽട്ട഻യഽീട ആഭ഻ചഺര പഠനത്ത഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ഇീതലലഺം
ുനട഻യീതന്നഺയ഻രഽന്നഽ ജനത്ത഻ന്ീറയഽം രഺജഺവ഻ന്ീറയഽം ധഺരണ!പീക്ഷ
ഇീതലലഺം അലലഺഹഽ നൽകഽന്ന സ഻ദ്ധ്഻കളഺീണന്നഽം(അലലഺഹഽ അവന്ീറ
ഇഷ്ടദഺസന്ഩഺർക്കഞ ധഺരഺളം അസഺധഺരണമഺയ ൂകകഺരയത്ത഻നഽ അംഗ഼കഺരം
നൽകഽീമന്നത് അവൻ തീന്ന ഗ്പഖയഺപ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺണ്)ആ അലലഺഹഽവ഻ീന
വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ന഻ങ്ങൾ തയഺറഺവണീമന്നഽം കഽട്ട഻ തഽറന്നട഻ച്ചു. ഏറ്വഽം വല഻യ
ൂദവം ചമഞ്ഽ നടന്ന഻രഽന്ന രഺജഺവ഻നഽ ഇതഽ സഹ഻ക്കഺനഺയ഻ലല അയഺൾ
ന഻നക്കഽ ഞഺനലലഺത്ത ൂദവമഽുണ്ഺ എന്നഞ ആുഗ്കഺഷ഻ച്ചഞ ീകഺണ്ഞ കഽട്ട഻ീയ
ഉപഗ്ദവ഻ക്കഺൻ തഽടങ്ങ഻ അവസഺനം തന്ീറ ഗഽരഽവഺയ പഽുരഺഹ഻തനഺണ്
എന഻ക്ക഻ീതഺീക്ക പറഞ്ഽ തന്ന ീതന്നഽ കഽട്ട഻ പറഞ്ത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
പഽുരഺഹ഻തീന വ഻ള഻ച്ചു വരഽത്ത഻ മതത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ രഺജ഻ീവക്കഺൻ രഺജഺവ്
ന഻ർബന്ധ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം സതയം കീയ്യഺഴ഻ക്കഺൻ തയഺറീലലന്നഞ അുേഹം
ഗ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽം വഺൾ ശര഼രത്ത഻ൽ ീവച്ചഞ അുേഹീത്ത രണ്ഞ ഭഺഗമഺയ഻
ീപഺള഻ച്ചഞ കളഞ്ഽ .അങ്ങീന കഽട്ട഻ുയഺടഽം സതയമതം വ഻ടഺൻ ന഻ർബന്ധ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം
ഗഽരഽവ഻ന്ീറ വഴ഻ ത഻രീഞ്ടഽക്കഺൻ കഽട്ട഻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചു.അുെഺൾ ഒരഽ
മലമഽകള഻ൽ ീകഺണ്ഞുപഺയ഻ വ഻ശവഺസം ൂകവ഻ടഺത്ത പക്ഷം തഺുഴക്കഞ

ഉരഽട്ട഻ീക്കഺലലഺൻ രഺജഺവ് ഉത്തരവ഻ടഽകയഽം മലമഽകള഻ൽ ീവച്ചഞ കഽട്ട഻യഽീട
ഗ്പഺർത്ഥനഺഫലമഺയ഻ കഽട്ട഻ രക്ഷീെടഽകയഽം രഺജഺവ഻ന്ീറ അടഽത്തഞ

ത഻ര഻ീച്ചത്തഽകയഽം ീചയ്തഽ. കാടഽതൽ ുകഺപഺകഽലനഺയ രഺജഺവ് കെല഻ൽ
കയറ്഻ സമഽഗ്ദത്ത഻ീലറ഻യഺൻ ഏർെഺടഺക്ക഻. അവ഻ീടയഽം തന്ീറ ഗ്പഺർത്ഥന
ഫല഻ക്കഽകയഽം രഺജഺവ഻ന്ീറ ഗ്ശമം തകരഽകയഽം ീചയ്തഽ. അവസഺനം കഽട്ട഻
പറഞ്ഽ. രഺജഺുവ, ന഻ങ്ങൾീക്കീന്ന ീകഺലലണീമങ്ക഻ൽ ഞഺൻ പറയഽന്ന മഺർഗം
സവ഼കര഻ക്കണം. എരഺണത് എന്നഞ രഺജഺവ് ുചഺദ഻ക്കഽകയഽം എന്ീറ അമ്പഞ
ീകഺണ്ഞ ജനമദ്ധ്യത്ത഻ൽ ീവച്ചഞ എന്ീറ നഺഥന്ീറ നഺമത്ത഻ൽ എീന്ന അീമ്പയ്യണം
എന്നഺുല ന഻ങ്ങൾക്കഞ എീന്ന ീകഺലലഺൻ കഴ഻യഽകയഽള്ളൂ എന്നഞ കഽട്ട഻ പറയഽകയഽം
അത഻ന്ീറ അപകടം മനസ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻യഺത഻രഽന്ന രഺജഺവ് ജനസമക്ഷത്ത഻ൽ
ഈ കഽട്ട഻യഽീട നഺഥന്ീറ നഺമത്ത഻ൽ,

 بسم هللا را الغالمഎന്നഞ പറഞ്ഽീകഺണ്ഞ അീമ്പയ്യുകയഽം കഽട്ട഻യഽീട ീനറ്഻യ഻ൽ തറച്ച
അമ്പ഻ന്ീറ കഺരണത്തഺൽ കഽട്ട഻ മര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ. പീക്ഷ നഺള഻തഽവീര
ഞഺനഺണ് ന഻ങ്ങളുീട നഺഥൻ എന്നഞ വ഼മ്പ഻ളക്ക഻യ഻രഽന്ന രഺജഺവ് തീന്ന മീറ്ഺരഽ
റബ്ബ഻ന്ീറ നഺമഺത്ത഻ൽ അീമ്പയ്യുക വഴ഻ യഥഺർത്ഥ റബ്ബ഻ീന ഗ്പഖയഺപ഻ച്ചുെഺൾ
ഇത് ുകട്ട ജനക്കാട്ടം ഒന്നഺീക വ഻ള഻ച്ചഞ പറഞ്ഽ. ഈ കഽട്ട഻യഽീട നഺഥീന
ഞങ്ങളും വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഞ വ഻ള഻ച്ചഞ പറയഽകയഽം കാടഽതൽ
സമ്മർേത്ത഻ലഺയ രഺജഺവഽം ക഻ങ്കരന്ഩഺരഽം കവലകള഻ൽ കഽഴ഻ കഽത്ത഻ വ഻റക്
ന഻റച്ചഞ ത഼ കത്ത഻ക്കഽകയഽം ജനീത്ത അത഻ന്ീറ അടഽത്തഞ ീകഺണ്ഞ വന്നഞ
വ഻ശവഺസം കീയ്യഺഴ഻ക്കഺൻ ആവശയീെടഽകയഽം വ഻സമ്മത഻ച്ചഺൽ ആ ത഼യ഻ല഻ട്ടഞ
കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ ീകഺണ്഻രഽന്നഽ. പീക്ഷ വ഻ശവഺസ഻കൾ സഺുവശം ത഼യ഻ൽ
ചഺടഽകയലലഺീത രഺജഺവ഻ന്ീറ ത഻ട്ടൂരത്ത഻നഽ ീചവ഻ീകഺടഽത്ത഻ലല. അവസഺനം ഒരഽ
സ്ഗ്ത഼ തന്ീറ ൂകക്കഽഞ്ഽമഺയ഻ ത഼യ഻ൽ ചഺടഺൻ വര഻കയഽം കഽഞ്഻ുനഺടഽള്ള
മഺതി സ്ുനഹം ഒരഽ ന഻മ഻ഷം തീന്ന പഽറുകഺട്ടഞ പ഻ട഻ച്ചഞ വല഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്തുെഺൾ സം സഺര഻ക്കഺൻ ഗ്പഺയമഺവഺത്ത ആ കഽഞ്ഞ തന്ീറ ഉമ്മഺക്കഞ
ൂധരയം പകർന്നഽ ീകഺണ്ഞ എന്ീറ ഗ്പ഻യീെട്ട ഉമ്മഺ!ക്ഷമ഻ക്കഽക.ന഻ശ്ചയം ന഻ങ്ങൾ
സതയത്ത഻ലഺണ് എന്നഞ പറയഽകയഽം ആ ഉമ്മ ത഼യ഻ൽ ീവരഽ മര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്തഽ. ഈ സംഭവത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ സതയീത്ത പഽൽക഻യവർക്കഞ പര഼ക്ഷണങ്ങൾ
പാമഺലയഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽം അവർ അക്ഷമരഺവഽകുയഺ സതയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ
വയത഻ചല഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്യുകയ഻ീലലന്നഽം മനസ഻ലഺക്കഺം. ഇതഺണ് വ഻റക഻ട്ടഞ
കത്ത഻ക്കഽന്ന ക഻ടങ്ങ഻ന്ീറ ആളുകൾ എന്നഞ പറഞ്ത്.
ത഼യ഻ല഻ട്ടഞ വ഻ശവഺസ഻കീള കത്ത഻ച്ച സംഭവങ്ങൾ എഗ്ത
തവണയഽണ്ഺയ഻ട്ടുീണ്ന്നത഻ൽ ഏകഺഭ഻ഗ്പഺയമ഻ലല.ശഺമ഻ലഽം ുപർഷയയ഻ലഽം
യമന഻ൽ ീപട്ട നജ്റഺന഻ലഽം ഇഗ്പകഺരം നടന്നതഺയ഻ റ഻ുെഺർട്ടഞ ീചയ്യീെട്ട഻ട്ടുണ്ഞ.
8. يي ا ْلل َدحمِدي ِدد
َدو َدم َدل َد ُدموا ِدم ْلل ُد ْلم ِد َّس َدن ُدي ْل ِدم ُدلوا ِدب َّس ِد
ا ا ْلل َد ِدي ِد

ഗ്പതഺപശഺല഻യഺയ സ്തഽതയർഹനഺയ അലലഺഹഽവ഻ൽ അവർ(ആ
സതയവ഻ശവഺസ഻കൾ) വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽുവന്നലലഺീത അവീര ീവറഽെ഻ക്കഽന്ന ഒന്നഽം
തീന്ന ഇവർ ീചയ്ത഻ട്ട഻ലലതഺനഽം

ا َدو ْلااَد ْلر ِد َدو َّس
س َدم َدوا ِد
9. هللا ُد َدع َد ُد ِّل َد ْل اٍد َد ِد ي ٌدد
الَّس ِد لَد ُد ُدم ْل ُد ال َّس
അതഺയത് ആകഺശങ്ങളുീടയഽം ഭാമ഻യഽീടയഽം ആധ഻പതയം വഹ഻ക്കഽന്ന
അലലഺഹഽവ഻ൽ (വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് ഒഴ഻ീക അവീര ീവറഽെ഻ക്കഽന്ന ഒന്നഽം ഇവർ
ീചയ്ത഻ട്ട഻ലല)അലലഺഹഽവഺകീട്ട എലലഺകഺരയത്ത഻നഽം ദിക് സഺക്ഷ഻യഺവഽന്നഽ.
ഏറ്വഽം സതയമഺയ ഏകൂദവ വ഻ശവഺസം (അലലഺഹഽ മഺഗ്തമഺണ് യഥഺർത്ഥ
ആരഺദ്ധ്യൻ എന്ന സതയം) സവ഼കര഻ച്ചു എന്നതലലഺീത ഒരഽ കഽറ്വഽം ആ
വ഻ശവഺസ഻കൾ ീചയ്ത഻ട്ട഻ലല .അതഺീണങ്ക഻ുലഺ ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവീരഺീക്ക
ീചുയ്യണ്കഺരയവഽമഺണ്.കഺരണം അവനഺണ് ആകഺശ ഭാമ഻കളുീട അധ഻കഺരവഽം
ന഻യഗ്രണവഽം!അവൻ എലലഺം ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചഞീകഺണ്഻ര഻ക്കഽകയഽമഺണ്.ആരഺണ് ശര഻
ഏതഺണ് ീതറ്ഞ എീന്നഺീക്ക അവനഽ നലലുപഺീല അറ഻യഺം അത഻നഺൽ
അഗ്കമ഻കീള അവൻ ശപ഻ക്കഽക തീന്ന ീചയ്യും അവർക്കഞ അവൻ അർഹമഺയ
ശ഻ക്ഷ തീന്ന ൻൽകഽം എീന്നഺീക്കയഺണ഻വ഻ടീത്ത പരഺമർശം

ِدنَّس الَّس ِدينَد َد َد ُدلوا ا ْلل ُدم ْل ِدملِدينَد َدوا ْلل ُدم ْل ِدم َدل ِد
10.يي
اا َد َد َّسل َدم َدولَد ُد ْلم َدع َد ُد
ا ُد َّسم لَد ْلم َدي ُدو ُدبوا َد َد ُد ْلم َدع َد ُد
اا ا ْلل َدح ِدر ِد
ന഻ശ്ചയം! സതയവ഻ശവഺസ഻കീളയഽം സതയവ഻ശവഺസ഻ന഻കീളയഽം
(മർേ഻ച്ചഞ)കഽഴെത്ത഻ലഺക്കഽകയഽം പ഻ന്ന഼ട് പഺശ്ചഺത്തപ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്തവർ അവർക്കഞ നരക ശ഻ക്ഷയഽണ്ഞ അവർക്കഞ ചഽട്ടുകര഻ക്കഽന്ന
ശ഻ക്ഷയഽമഽണ്ഞ

ِدنَّس الَّس ِدينَد َدم ُدلوا َدو َدع ِدم ُدوا ال َّس ل َدِدح ِد
11.ا لَد ُد ْلم َد َّسل اٌد َد ْل ِدر مِدن َد ْلح ِد َد ْلااَد ْلل َد ُدر َد لِد َد ا ْلل َد ْلو ُدي ا ْلل َد بِدي ُدر
ന഻ശ്ചയം! വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഗ്പവർത്ത഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തവർഅവർക്കഞ തഺഴ്ഭഺഗത്തഽകാട഻ അരഽവ഻കൾ ഒഴഽക഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന
സവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ഞ.അതീഗ്ത വല഻യ വ഻ജയം!
12. ِدنَّس َدب ْل َد َدر ِّلب َد لَد َد دِدي ٌدد
ന഻ശ്ചയം തങ്ങളുീട നഺഥന്ീറ പ഻ടഽത്തം(ശ഻ക്ഷ഻ക്കൽ)കഠ഻നഺമഺയത് തീന്നയഺണ്.
13. ِد َّسل ُد ا َدُدو ُدي ْلب ِدد ُد َدو ُدي ِدي ُدد
ന഻ശ്ചയം അവൻ തീന്നയഺണ് ആദയമഺയ഻ ഉണ്ഺക്കഽ(സിഷ്ട഻ക്കഽ)ന്നതഽം (വ഼ണ്ഽം)
ആവർത്ത഻ച്ചുണ്ഺക്കഽന്നതഽം.
14. َدوا َدُدو ا ْلل َدغ ُدو ُدر ا ْلل َدودُدو ُدد
അവൻ വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം വളീര സ്ുനഹമഽള്ളവനഽമഺകഽന്നഽ.
15. ُد و ا ْلل َد ْلر ِد ا ْلل َدم ِدي ُدد
അവൻ അർശ഻(സ഻ംഹഺസനം)ന്ീറ നഺഥനഽം മഹതവുമറ഻യവനഽമഺകഽന്നഽ.

16. َد َّس ٌد ِّلل َدم ُدي ِدري ُدد
തഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നീതുരഺ അത് (ശര഻ക്കഽം) ഗ്പവർത്ത഻ക്കഽന്നവനഽമഺകഽന്നഽ.
സതയവ഻ശവഺസ഻കീള ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ചഞ ഉപഗ്ദവ഻ച്ചവർക്കഞ അലലഺഹഽ നലല ശ഻ക്ഷ
തീന്ന പരുലഺകത്തഞ നൽകഽീമന്നഽം എന്നഺൽ ഏത് ഗ്പത഻കാല
സഺഹചരയമഽണ്ഺയഺലഽം ഏറ്വഽം മഹഺനഺയ സ഻ംഹഺസനത്ത഻ന്ീറ ഉടമസ്ഥനഺയ
നന്നഺയ഻ രക്ഷ഻ക്കഺനഽം ശക്തമഺയ഻ ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺനഽം കഴ഻വഽള്ള അലലഺഹഽവ഻ീന
വ഻ശവസ഻ച്ചും അവന്ീറ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമഺക്കഺൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനഽഷ്ട഻ച്ചും
ജ഼വ഻ച്ചവർക്കഞ യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള ഗ്പയഺസങ്ങളുമ഻ലലഺത്ത സഽഖ
സൗകരയങ്ങൾീകഺണ്ഞ സമ്പന്നമഺയ സവർഗത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം അലലഺഹഽ
തഺമസീമഺരഽക്കഽക. എന്നഺൽ ീതറ്ുകൾ ീചയ്തവർ തീന്ന അത് ത഻രഽത്തഺൻ
തയഺറഺയഺൽ അലലഺഹഽ വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം അട഻മകുളഺട് വളീര
തൽപരനഽമഺീണന്നഽം അലലഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നഽ.ീതറ്ുകള഻ൽ മഽഴഽകഽന്നവർക്കഞ
നന്ഩയ഻ുലക്കഽള്ള ഒരഽ ഉണർത്തഽ പഺട്ടഺയ഻ ഈ വഺകയം കഺണഺവഽന്നതഽം
അപരഺധങ്ങൾ ഒഴ഻വഺക്ക഻ നലലവരഺവഺൻ സഹഺയകവഽമഺണ഼ വഺകയം.
അലലഺഹഽവഺണ് ആദയമഺയ഻ നീമ്മ സിഷ്ട഻ച്ചീതന്നഽം ഒര഻ക്കൽ കാട഻
പഽനർജ്ജന഻െ഻ക്കഽീമന്നഽം അത് ഭാമ഻യ഻ീല അദ്ധ്വഺനത്ത഻നഽ കാല഻ തരഺനഺീണന്നഽം
അവൻ വ഻ചഺര഻ച്ചത് ീചയ്യഺൻ കഴ഻വഽള്ളവനഺീണന്നഽം ഇവ഻ീട
ഗ്പസ്ഥഺവ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്

നബ഻ുയ!ആ ൂസനയങ്ങളുീട വഺർത്ത തങ്ങൾക്കഽ വീന്നത്ത഻ുയഺ?

അതഺയത് ഫുറഺവയഽീടയഽം ഥമാദ഻ന്ീറയഽം(വഺർത്ത).

ا ْل َد َد َد َدحد ُد
17. ِديي ا ْلل ُد ُدلو ِدد

18. ْلِدر َدع ْلونَد َدو َد ُدمو َدد

അലലഺഹ഻വ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ കഠ഻നമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഞ പഗ്രണ്ഺമത് സാക്തം
അറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽവുലലഺ! 17, 18 വഺകയങ്ങള഻ലാീട മക്കക്കഺുരക്കഺൾ എഗ്തുയഺ
ഗ്പബലഺയ഻രഽന്ന രണ്ഞ വ഻ഭഺഗീത്ത അലലഺഹഽ ശ഻ക്ഷ഻ച്ചത് ഓർമ്മീെടഽത്തഽകയഺണ്.
ശക്തനഺയ഻രഽന്ന ഫുറഺവീയ മഽക്ക഻ീക്കഺന്നതഽം ഥമാദ് ുഗഺഗ്തക്കഺീര നശ഻െ഻ച്ചതഽം
മക്കക്കഺർക്കഽം അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്ന ചര഻ഗ്തമഺണ് ആ ചര഻ഗ്തത്ത഻ുലക്കഞ
ഗ്ശദ്ധ്ത഻ര഻ക്കഽക വഴ഻ നബ഻(സവ)ക്കഽം അനഽയഺയ഻കൾക്കഽം സമഺധഺനം നൽകഺനഽം
മക്കക്കഺർക്കഞ ഒരഽ പഺഠമഺയ഻ര഻ക്കഽവഺനഽമഺണ് അലലഺഹഽ അത് ഉണർത്തഽന്നത്.
19. ا
َدب ِد الَّس ِدينَد َد َد ُدروا ِد َد ْل ِدي ٍد
പീക്ഷ (ഈ) സതയ ന഻ുഷധ഻കൾ (നബ഻ീയയഽം ഖഽർആന഻ീനയഽീമഺീക്ക)
വയഺജമഺക്കഽന്നത഻ലഺണ് ഏർീെട്ട഻ട്ടുള്ളത്.

َدو َّس
20. هللا ُد مِدن َدو َدرااِد ِد م ُّممحِدي ٌد

അലലഺഹഽവഺകീട്ട അവരഽീടപ഻ന്ന഻ൽ കാട഻ അവീര വലയം ീചയ്തവനഺകഽന്നഽ.

പീക്ഷ ഇത് മഹതവുമറ഻യ ഖഽർആനഺകഽന്നഽ.

21. َدب ْل ا َدُدو ُد ْلر نٌد َّسم ِدي ٌدد

സഽരക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ ഫലകത്ത഻ലഺണ഻ത് സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്നത്.

22. ِد لَد ْلو ٍد َّسم ْلح ُدووٍد

അഗ്കമത്ത഻ലഽം ധ഻ക്കഺരത്ത഻ലഽം മഽൻപര഻യ഻ൽ ന഻ന്ന഻രഽന്ന അത഻
ുകമന്ഩഺരഺയ഻രഽന്ന ഫുറഺവ, ഥമാദ് വർഗം ുപഺീലയഽള്ളവരഽീടീയലലഺം
അവസഺനം എങ്ങീനയഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഞ മനസ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടും ഈ ധ഻ക്കഺര഻കൾ
അത഻ൽ ന഻ീന്നഺന്നഽം പഺഠമഽൾീക്കഺള്ളഺീത സതയന഻ുഷധം ീതഺഴ഻ലഺക്ക഻
നടക്കഽകയഺണ് എന്നഺൽ ഇീതലലഺം അലലഺഹഽ സസാക്ഷഞമം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീണ്ന്നഽം
അവർ ഖഽർആന഻ീനത഻ീര നടത്തഽന്ന ഒരഽ ദഽഷ്ഗ്പചരണത്ത഻നഽം അത഻ീന
തമസ്ക്കര഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ീലലന്നഽം അത഻ീല വചനങ്ങളും ആശയങ്ങളും അത്
മഽുന്നഺട്ടഞ ീവക്കഽന്ന ആദർശങ്ങളും അത഻ മഹത്തരമഺീണന്നഽം ആരഽീട
ൂകകടത്തല഻നഽം സഺധ഻ക്കഺത്തവ഻ധം സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്നഽം അത്
സഽരക്ഷ഻തഫലകത്ത഻ൽ ഭഗ്ദമഺീണന്നഽം അലലഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നഽ ലൗഹഽൽ മഹ്ഫാള്
എന്നഺൽ അലലഺഹഽവ഻ങ്കൽ സാക്ഷ഻ക്കീെട്ട ജ്ഞഺന ുരഖയഺണത് എലലഺം
ുരഖീെടഽത്തീെട്ട മാലഗ്ഗന്ഥമഺണത് അത഻ൽ മഺറ്ം വരഽത്തഺനഽം
സ്ഥ഻രീെടഽത്തഺനഽീമഺീക്കയഽള്ള അധ഻കഺരം അലലഺഹഽവ഻നഽ മഺഗ്തമീഗ്ത! അലലഺഹഽ
ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് അവൻ മഺയ്ച്ചഞ കളയഽകയഽം സ്ഥ഻രീെടഽത്തഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ
മാലഗ്ഗന്ഥം അവങ്കലഺണഽ തഺനഽം
(സാറ:റഅഞദ് 39) നബ഻(സവ)  والسم ا اا البروجഎന്ന സാറത്തഽം  والسم ا وال ريഎന്ന
സാറത്തഽം ഇശഺ ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ഓതഺറഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഞ ഇമഺം അഹ്മദ്(റ)
അബാ ഹഽൂററ(റ) വ഻ൽ ന഻ന്നഞ ഉദ്ധ്ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ കഺരയങ്ങൾ ശര഻യഺയ഻
ഉൾീക്കഺണ്ഞ ഇരഽുലഺക വ഻ജയം വര഻ക്കഺൻ അലലഺഹഽ നീമ്മീയലലഺം
അനഽഗ്ഹഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ തഽടരഽം (ഇൻശഺ അലലഺഹ്)

