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പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ എലൈഺ നഺമങ്ങളും 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഇമഺം ഖഫ്ഫഺൽ(റ) പറഞ്ഽ. ഈ സാറത്ഞ  
ഇറങ്ങ഻യത് അബാബക്കർ(റ)ന്ീറയഽം തന്ീറ മഽസ്ല഻ംകൾക്കഞ  ുവണ്ട഻യഽള്ള ധനം 
ച഻ലവഺക്കല഻ന്ീറയഽം വ഻ഷയത്഻ലഽം ഉമയ്യത്ഞ  ബ഻ൻ ഖലഫ് എന്ന 
ദഽഷ്ടന്ീറയഽം അവന്ീറ പ഻ശഽക്ക഻ന്ീറയഽം അവ഻ശവഺസന്ീറയഽം 
കഺരയത്഻ല഻റങ്ങ഻യതഺണ് .പീെ അബാബക്കർ(റ)ന്ീറ സവഭഺവം ന഻ല ന഻ർത്ഽന്ന 
എലൈഺ വ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽം ഉമയ്യത്഻ന്ീറ ദഽസവഭഺവം പകർത്഻യ എലൈഺ 
അവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽം ഇത഻ീല ന഻യമം ഭഺധകം തീന്ന(റഺസ഻ 31/185) 

ْغَشى .1 ٌَ ِل إَِذا  ٌْ  َواللَّ

 

രഺഗ്ത഻ീയ തീന്ന സതയം അത് മാട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺൾ 

َهاِر إَِذا َتَجلَّى .2  َوالنَّ

 

പകല഻ീന തീന്നയഺണ് സതയം അത് ഗ്പതയെീെടഽുപഺൾ. 
 

മഽൻ അദ്ധ്യഺയത്഻ൽ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത് ുപഺീല രഺഗ്ത഻ അത഻ന്ീറ ഇരഽട്ട഻നഺൽ 
എലൈഺത്഻ീനയഽം മാടഽകയഽം പകൽ ുനുര മറ഻ച്ചുമഺണ് രഺഗ്ത഻യഺവഽുപഺൾ എലൈഺ 
ജ഼വ഻കളും അത഻ന്ീറ തഺമസസ്ഥലുത്ക്കഞ  ന഼ങ്ങഽകയഽം ശര഼രത്഻നഽ 
ആശവഺസത്഻നഺയ഻ വ഻ഗ്ശമത്഻ുലക്കഞ  കടക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ അീത സമയം 
പകൽ ആയഺൽ എലൈഺവരഽം ഉറക്കത്഻ന്ീറ ആലസയം വ഻ട്ടുണർന്നഞ 
ജ഼വ഻തത്഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ ത഻രക്കഽകള഻ലഺവഽകയഽം സജ഼വത ന഻ല ന ർ഻ത്ഽകയഽം 
ീചയ്യുന്നഽ കഺലം മഽഴഽവനഽം രഺഗ്ത഻ മഺഗ്തുമഺ പകൽ മഺഗ്തുമഺ 
ആയ഻രഽന്നഽുവൺക഻ൽ ജ഼വ഻തം തീന്ന വഴ഻മഽട്ടുമഺയ഻രഽന്നഽ.അത഻നഺൽ എലൈഺം 
മറക്കഽന്ന സവകഺരയത സമ്മഺന഻ക്കഽന്ന രഺഗ്ത഻യഽം എലൈഺം കഺണഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന്ന 
പകലഽം വലൈഺീത്ഺരഽ അനഽഗ്ഗഹം തീന്ന 

 

َكَر َواْْلُنَثى .3  َوَما َخَلَق الذَّ

 

പഽരഽഷീനയഽം സ്ഗ്ത഼ീയയഽം സിഷ്ട഻ച്ചവീന തീന്നയഺണ് സതയം. 
 

ഒുര വസ്തഽവ഻ൽ ന഻ന്നഞ രണ്ടഞ  തരം ആളുകീള സിഷ്ട഻ക്കഽക എന്ന മഹഺ 
അത്ഭഽതമഺണ് അലൈഺഹഽ കഺഴ്ച ീവക്കഽന്നത് . ഇവ഻ീട പറഞ് ആൺ,ീപൺ 
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എന്നത് എലൈഺ വ഻ഭഺഗത്഻ലഽം ീപട്ട രണ്ടഞ  വർഗമഺീണന്നഽം ആദം(അ) ഹവ്വഺ 
ബ഼വ഻(റ) എന്ന഻വരഺീണന്നഽം വ഻ശദ഼കരണമഽണ്ടഞ  

ُكْم َلَشتَّى 4 ٌَ  إِنَّ َسْع
ന഻ശ്ചയം ന഻ങ്ങളുീട ഗ്പവർത്നം വ഻ഭ഻ന്നങ്ങളീഗ്ത. 
 

അട഻മകളുീട ഗ്പവർത്നങ്ങൾ ഭ഻ന്നമഺീണന്നഞ പറഞ്ത഻ന്ീറ തഺൽപരയം 
ച഻ലരഽീടത് നലൈതഽം മറ്ഞ  ച഻ലരഽീടത് ത഻ന്ഩയഽം ആീണന്നഽം ച഻ലർ 
സവർഗത്഻ീലത്ഺനഽള്ള ഗ്പവർത്നങ്ങള഻ൽ മഽഴഽകഽുപഺൾ മറ്ു ച഻ലർ 
നരകത്഻ീലത്ഺനഽള്ള ഗ്പവർത്഻കൾ ീചയ്യുന്നഽ. രഺവഽം പകലഽം ുപഺീല, 

ആണഽം ീപണ്ും ുപഺീല,മനഽഷയന്ീറ(ജ഻ന്ന഻ന്ീറയഽം) ഗ്പവർത്നവഽം 
സവഭഺവവഽം വ്യ്തതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഈ വയതയഺസം ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കയഺണ് 
തഽടർന്നഽള്ള ആയത്ഽകള഻ൽ. 

 

ا َمن أَْعَطى َواتََّقى .5  َفأَمَّ
 

അുെഺൾ ആർ(ീകഺടഽുക്കണ്ടത് )ീകഺടഽക്കഽകയഽം അലൈഺഹഽവ഻ീന സാെ഻ക്കഽകയഽം 
ീചതതഽുവഺ 

 

ീകഺടഽുക്കണ്ടത് ീകഺടഽക്കഽക എന്നഞ പറഞ്ഺൽ അട഻മ ുമഺചനം, ദഽർബലീര 
സഹഺയ഻ക്കൽ കഽടഽങ്ങ഻ുെഺയവീര രെ഻ക്കൽ സതയത്഻നഽ ുവണ്ട഻ 
അസതയത്഻ീനത഻ീര സഹഺയ഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻ നന്ഩയഽീട എലൈഺ വഴ഻കള഻ലഽം 
ച഻ലവ്യ് ീചയ്യലഺണഽ ഉുേശയം അബാബക്കർ (റ)ീചതത഻രഽന്നത് ുപഺീല .അത് 
ന഻ർബന്ധമഺയഺലഽം സഽന്നത്ഺയഺലഽം ശര഻ എന്നഺണ് ഒരഽ അഭ഻ഗ്പഺയം മീറ്ഺരഽ 
അഭ഻ഗ്പഺയം ധനത്഻ന്ീറ കടമകൾ വ഼ട്ടുകയഽം ശര഼രീത് അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ 
അനഽസരണത്഻ലഺയ഻ നയ഻ക്കഺനഺയഺവശയമഺയ മഽൻ കരഽതീലടഽക്കഽകയഽം 
ീചയ്യുക എന്നഺണ് അലൈഺഹഽീവ സാെ഻ക്കഽക എന്നഺൽ ഏറ്വഽം ചഽരഽങ്ങ഻യത് 
കൽപനകൾ പഺല഻ക്കഺനഽം വ഻ുരഺധങ്ങൾ കീയ്യഺഴ഻ക്കഺനഽം തയ്യഺറഺവലഺണ് 

 
َق ِباْلُحْسَنى .6  َوَصدَّ

 

ഏറ്വഽം നലൈത഻ീന സതയമഺക്കഽക(വ഻ശവസ഻ക്കഽക)യഽം ീചതതഽുവഺ, 
 

لحسنيا  എന്നഺൽ അത഻ന്ീറ വയഺഖയഺനത്഻ൽ പല അഭ഻ഗ്പഺയവഽമഽണ്ടഞ  
 

(1) തൗഹ഼ദ഻ന്ീറ വഺകയം എന്നഺണ് . അഥവഺ ആീരങ്ക഻ലഽം നൽുകണ്ടത് 
നൽകഽകയഽം അലൈഺഹഽീവ സാെ഻ക്കഽകയഽം അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏകതവം 
സമ്മത഻ക്കഽകയഽം ഗ്പവഺചകതവം സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽകയഽം ീചതതഺൽ അവനഽ 
ീമച്ചീെട്ട ഗ്പത഻ഫലം ലഭ഻ക്കഽം എന്നഺവഽം അർത്ഥം കഺരണം 
അവ഻ശവഺസമഽള്ളുതഺീടഺെം ധനം നൽക഻യ഻ുട്ടഺ ീതറ്ുകീള സാെ഻ച്ച഻ുട്ടഺ ഒന്നഽം 
പരുലഺകത്ഞ  ഗ്പുയഺചനീെട഻ലൈ 



 

 എന്നഺൽ അലൈഺഹഽ ശര഼രത്഻ന്ീറ ുമൽന഻ർബന്ധമഺക്ക഻യ ആരഺധനകളും الحسنً ,(2)
ധനത്഻ൽ അലൈഺഹഽ ഭഺധയത യഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള കഺരയങ്ങളുമഺണ് അുെഺൾ ഈ 
സാക്തങ്ങളുീട അർത്ഥം ഇങ്ങീനയഺവഽം. അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്഻ൽ ധനം 
നൽകഽകയഽം അരഽതഺതമകീള സാെ഻ക്കഽകയഽം മത ന഻യമങ്ങീള 
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം, ീചതതഺൽ അവൻ ഏറ്വഽം എളുെമഺയത഻ുലക്കഞ  എത്഻ക്കഽം 
എന്നഺവഽം 

 

 എന്നഺൽ അലൈഺഹഽ നൽകഽന്ന പകരം എന്നഺണ് ന഻ങ്ങൾ വലൈതഽം الحسنً ,(3)
ച഻ലവഺക്കഽന്നതഺയഺൽ അത഻നഽ അലൈഺഹഽ പകരം നൽകഽം(സബഅഞ 39) എന്നഞ 
അലൈഺഹഽ തീന്ന പറഞ്഻ട്ടുണ്ടുലൈഺ അുെഺൾ അർത്ഥം ഇങ്ങീനയഺവഽം ഒരഺൾ 
തന്ീറ ധനത്഻ൽ ന഻ന്നഞ നൽകഽകയഽം അലൈഺഹഽ നൽകഽന്ന പകരം 
വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽംീചതതഺൽ ീമച്ചീെട്ട പകരം അലൈഺഹഽ നൽകഽം എന്നഺവഽം. 
നബ഻(സവ) പറയഽന്നഽ ഓുരഺദ഻വസവഽം രണ്ടഞ  മലക്കഽകൾ വ഻ള഻ച്ചു പറയഽന്നഽണ്ടഞ  
അലൈഺഹഽുവ! ന഻ന്ീറ മഺർഗത്഻ൽ ച഻ലവഴ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  ന഼ പകരം 
നൽുകണുമ. പ഻ശഽക്കന്ഩഺർക്കഞ  ന഼ നഺശം നൽുകണുമ എന്നഞ 
 

 എന്നഺൽ ഗ്പത഻ഫലം എന്നഺണ് الحسنً , (4)

 

 എന്നഺൽ സവർഗ്ഗം എന്നഺണ് ഇമഺം ഖഫഺൽ(റ) പറഞ്ഽ الحسنً ,(5)
 

ചഽരഽക്കത്഻ൽ , الحسني എന്ന പദം എലൈഺ നലൈവ഻ഷയങ്ങൾക്കഽം 
പരയഺപ്തമഺയതഺണ് (റഺസ഻ 31/186-187) 

 

ٌُْسَرى .7 ُرهُ لِْل سِّ ٌَ  َفَسُن
 

 

അതയന്തം എളുെമഺയത഻ുലക്കഞ  അവന്നഞ നഺം സൗകരയം ീചതതഽ ീകഺടഽക്കഽം 
 

  എന്നഺൽ നലൈ ഗ്പത഻ഫലം എന്നഽം സവർഗ്ഗം എന്നഽം മറ്ും വയഺഖയഺനമഽണ്ടഞ يسري
അഥവഺ ജ഼വ഻തത്഻ൽ പഽലർുത്ണ്ട നലൈ സവഭഺവങ്ങൾ സവഺയത്മഺക്ക഻യവനഽ 
ഏറ്വഽം നലൈ ഗ്പത഻ഫലമഺയ സവർഗവഽം നലൈതഽ ഗ്പവർത്഻ക്കഺനഽള്ള സൗഭഺഗയവഽം 
ച഻ലവഴ഻ക്കഺനഽള്ള ഭഺഗയവഽം ഒീക്ക നൽകഽീമന്നഺണ് 

ا َمن َبِخَل َواْسَتْغَنى .8  َوأَمَّ

 

എീതഺരഺൾ പ഻ശഽക്കഞ  കഺട്ടുകയഽം ധനയത നട഻ക്കഽകയഽം ീചതതഽുവഺ 

َب ِباْلُحْسَنى .9  َوَكذَّ

 

ഏറ്വഽം നലൈത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ീചതതഽുവഺ 

ُرهُ لِْلُعْسَرى .10 سِّ ٌَ  َفَسُن



 

അതയന്തം ീഞരഽക്കമഺയത഻ുലക്കഞ  അവന്നഞ നഺം സൗകരയം ീചതതഽീകഺടഽക്കഽം. 
 

ധനം ച഻ലവഴ഻ക്കഺൻ പ഻ശഽക്കഞ  കഺണ഻ക്കഽകയഽം തന഻ക്കഞ  മറ്ഺരഽീടയഽം ആഗ്ശയം 
ുവണ്ട തന഻ക്കഞ  തഺൻ തീന്ന മത഻ എന്നഞ ധര഻ക്കഽകയഽം ീചതതവൻ 
അലൈഺഹഽവ഻ലഽള്ള വ഻ശവഺസം ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ഗ്പത഻ഫലം ലഭ഻ക്കഽീമന്നഞ 
അംഗ഼കര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചതതത഻നഺൽ കാടഽതൽ ഗ്പയഺസകരമഺയത഻ുലക്കഞ  
നഺം അവീന എത്഻ക്കഽകയഽം ഏറ്വഽം ുേശം ന഻റഞ് നരകത്഻ലഽം 
ശ഻െയ഻ലഽം അവൻ ആപത഻ക്കഽീമന്നഽമഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത് . അത഻നഺൽ 
നന്ഩയ഻ലഽം സതയ വ഻ശവഺസത്഻ലഽം അട഻യഽറച്ചഞ  ന ൽ഻ക്കഽകയഽം 
അത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള ഗ്പവർത്നങ്ങൾ കഺഴ്ചീവക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നവർക്കഞ  
കാടഽതൽ നലൈതഽ ീചയ്യഺനഽള്ള തൗഫ഼ഖ് അലൈഺഹഽ നൽകഽകയഽം ുശഷം 
സവർഗത്഻ൽ എത്ഽകയഽം ീചയ്യും. ുനുര മറ഻ച്ചഞ  ദഽർമ്മഺർഗത്഻ലഽം സതയ 
ന഻ുഷധത്഻ലഽം കഴ഻ഞ്ഽ കാടഽന്നവർക്കഞ  ത഻ന്ഩയ഻ലാീട സഞ്ചര഻ക്കഺൻ അവസരം 
ലഭ഻ക്കഽുപഺൾ നന്ഩ അവർ വ഻സ്മര഻ക്കഽകയഽം ത഻ന്ഩയ഻ൽ 
സജ഼വതപഽലർത്ഽകയഽം കാടഽതൽ ശ഻െക്കഽം നരകത്഻നഽം അവർ 
അർഹരഺവഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ 

 

ٌُْغِنً َعْنُه َمالُُه إَِذا َتَردَّى .11  َوَما 

 

അവൻ (നരകത്഻ൽ) വ഼ഴഽുപഺൾ തന്ീറ ധനം അവന്നഞ ഗ്പുയഺചനീെടഽന്നതലൈ 
 

നരകത്഻ീലത്഻ീെടഽന്ന ഇവരഽീട രെക്കഞ  അവന്ീറ എലൈഺീമലൈഺം എന്നഞ 
അവൻ ധര഻ച്ച഻രഽന്ന ധനം ഉപകര഻ച്ച഻ലൈ.തന഻ക്കഽ തഺൻ തീന്ന മത഻ എന്ന 
അഹങ്കഺരം ഫലം ീചതത഻ലൈ എന്നത് അവന്നഞ ുബഺദ്ധ്യീെടഽകയഺണുെഺൾ. 
(അലൈഺഹഽ നീമ്മീയലൈഺം കഺത്ഞ  രെ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ) 

 

َنا َلْلُهَدى .12 ٌْ  إِنَّ َعَل
 

ന഻ശ്ചയം മഺർഗദർശനം ീചയ്യൽ നമ്മഽീട ുമലഺണ് (ബഺദ്ധ്യത) ഉള്ളത് . 
 

നന്ഩ ീചയ്യുന്നവർ ത഻ന്ഩ ീചയ്യുന്നവർ എന്ന഻ങ്ങീന രണ്ടഞ  വ഻ഭഺഗമഺണ് ജനങ്ങൾ 
എന്നഞ ുനരുത് പറഞ്ഽവുലൈഺ.തഽടർന്നഞ അലൈഺഹഽ പറയഽകയഺണ് സന്ഩഺർഗവഽം 
ദഽർമ്മഺർഗവഽം ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ചഞ  ീകഺടഽക്കഽക എന്നത് അലൈഺഹഽ ന ർ഻വ്വഹ഻ക്കഽന്നഽ 
എന്നഞ! .അത് അവഗണ഻ക്കഽന്നവരഺണ് ത഻ന്ഩയ഻ൽ അകീെടഽന്നത് 

 

 َوإِنَّ َلَنا َلْْلِخَرَة َواْْلُوَلى .13

 

ന഻ശ്ചയം നമഽക്കഽള്ളത് തീന്നയഺണ് പരുലഺകവഽം ആദയ ുലഺകവഽം 
(ഇഹുലഺകവഽം) ആകഺശ ഭാമ഻കളും അത഻ലഽള്ളതഽം എന്ീറ 
ന഻യഗ്ന്തണത്഻ലഺണ് . 



 

അത഻നഺൽ ന഻ങ്ങൾ സന്ഩഺർഗത്഻ലഺയഺലഽം വഴ഻ുകട഻ലഺയഺലഽം എന്ീറ 
അധ഻കഺരത്഻ൽ ഒന്നഽം സംഭവ഻ക്ക഻ലൈ.മറ഻ച്ചഞ  നന്ഩയഽീടയഽം ത഻ന്ഩയഽീടയഽം 
ഗഽണവഽം ുദഺഷവഽം ന഻ങ്ങൾക്കഞ  തീന്നയഺീണന്നഽം, ുവണീമങ്ക഻ൽ ന഻ർബന്ധപാർവ്വം 
എലൈഺവീരയഽം വ഻ശവഺസ഻കളഺക്കഺൻ അലൈഺഹഽവ഻നഽ സഺധ഻ക്കഽം പീെ നന്ഩ-
ത഻ന്ഩകളുീട ന഻ജസ്ഥ഻ത഻ അവീര ുബഺദ്ധ്യീെടഽത്഻യത഻നഽ ുശഷം 
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  സവർഗവഽം അലൈഺത്വർക്കഞ  നരകവഽം നൽകഽീമന്ന 
ത഼രഽമഺനഺമഺണവന്ുറത് .(റഺസ഻ 31/190) 

 

ى .14  َفأَنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّ
 

അത഻നഺൽ ആള഻ക്കത്ഽന്ന നരകഺഗ്ന഻ീയ ക്കഽറ഻ച്ചഞ  ന഻ങ്ങൾക്കഞ  ഞഺൻ തഺക്ക഼ത് 
നൽക഻യ഻ര഻കഽന്നഽ 

ْصََلَها إَِلَّ اْْلَْشَقى .15 ٌَ  ََل 

വളീര ധഽർഭഺഗയവഺനഺയഽള്ളവനലൈഺീത അത഻ൽ കടീന്നര഻യഽകയ഻ലൈ 
 

 
َب َوَتَولَّى .16  الَِّذي َكذَّ

അതഺയത് (സതയീത്) ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ത഻ര഻ഞ്ഽ കളയഽകയഽം ീചതതവൻ. 
 

ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ് (റ) പറയഽന്നഽ .ഈ സാക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങ഻യത് ഉമയ്യത്ഽബ്നഽ 
ഖലഫ഻ീനയഽം അവീന ുപഺലഽള്ളവീരയഽം കഽറ഻ച്ചഺണ് .അവൻ നബ഻(സവ)ീയ 
ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം പ഻ശഽക്കഞ  കഺണ഻ക്കഽകയഽം ീചതതഽ സതയത് ൽ഻ ന഻ന്നഞ പ഻ 
ന്ത഻ര഻യഽകയഽം ീചതതഽ.ഏറ്വഽം വല഻യ ദഽർഭഺഗയത്഻ന്ീറ ലെണമഺണുലൈഺ 
അീതഺീക്ക (അലൈഺഹഽ നീമ്മ കഺത്ഞ  രെ഻ക്കീട്ട ആമ ൻ഼) 

 

ُبَها اْْلَْتَقى .17 ٌَُجنَّ  َوَس

 

വളീര സാെഞമതയഽള്ളവൻ അത഻ൽ ന഻ന്നഞ അകറ്഻ ന഻ർത്ീെടഽം 

 
َتَزكَّى .18 ٌَ ٌُْؤِتً َماَلُه   الَِّذي 

 

അതഺയത് തഺൻ പര഻ശഽദ്ധ്഻ ുനടഽവഺനഺയ഻ തന്ീറ ധനം ീകഺടഽക്കഽന്നവൻ 

 
ْعَمٍة ُتْجَزى .19  َوَما ِْلََحٍد ِعنَدهُ ِمن نِّ

 

ഗ്പതയഽപകഺരം ീചയ്യീെുടണ്ട ഒരഽ അനഽഗ്ഗവഽം അവന്ീറ അടഽക്കൽ ആർക്കഽമ഻ലൈ 

 
ِه اْْلَْعَلى .20  إَِلَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِّ



 

തന്ീറ അതയന്നതനഺയ നഺഥന്ീറ ഗ്പ഼ത഻ ുതടഽക എന്നലൈഺീത. 
 

ഈ പറഞ്ത് അബാബക്കർ സ഻േ഼ഖ് (റ)ീനക്കഽറ഻ച്ചഺണ഻ത് എന്നത഻ൽ 
വയഺഖയഺതഺക്കൾക്കഞ  ഏകഺഭ഻ഗ്പഺയമഺണ് (റഺസ഻ 31/191) വ഻ശവഺസ഻യഺയത഻ന്ീറ 
ുപര഻ൽ ശഗ്തഽക്കൾ ഗ്കാരമഺയ഻ മർേ഻ച്ച ബ഻ലഺൽ(റ) ഉൾീെീടയഽള്ള എഗ്ത 
അട഻മകീള തഺൻ സവന്തം പണം ീകഺടഽത്ഞ  ുമഺച഻െ഻ച്ച ട഻്ടുണ്ടഞ . അത഻ന്ീറീയഺന്നഽം 
ലെയം ഭൗത഻കമഺയ ഒരഽ ുനട്ടവഽം ആയ഻രഽന്ന഻ലൈ മറ഻ച്ചഞ  അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ 
തിപ്ത഻യഽം തന്ീറ ആത്മ഼യമഺയ പര഻ശഽദ്ധ്഻യഽമഺയ഻രഽന്നഽ.ആ 
ുമഺച഻െ഻ക്കീെട്ടവര഻ൽ ന഻ന്നഞ ഒരഽ ഗ്പതയഽപകഺരവഽം തഺൻ ഗ്പത഼െ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലൈ 
അത഻ീന പഽകഴ്ത്഻യഺണ് അലൈഺഹഽ ഇതഽ പറയഽന്നത് 

 

ْرَضى .21 ٌَ  َوَلَسْوَف 

വഴ഻ീയ അവൻ ത഼ർച്ചയഺയഽം തിപ്ത഻യടയഽകയഽം ീചയ്യും. 
 

അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകീള സാെ഻ച്ചഞ  ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഭക്തരഽം ആത്മ 
ശഽദ്ധ്഻ ുനട഻യവരഽമഺയ ആളുകൾക്കഞ  നരക ശ഻െ ഒഴ഻വഺക്കീെടഽീമന്നഞ മഺഗ്തമലൈ 
മത഻ മത഻ എന്നഞ തിപ്ത഻ വരഽുവഺളം ഉന്നതമഺയ ഗ്പത഻ഫലം അലൈഺഹഽ 
അവർക്കഞ  നൽകഽം എന്നഺണ് ഇത഻ന്ീറ തഺൽപരയം. ഇമഺം റഺസ഻ 
എഴഽതഽന്നഽ.ഇങ്ങീനയഽള്ള നലൈ സവഭഺവമഽള്ളവീര അലൈഺഹഽ തിപ്ത഻ീെടഽം 
എന്നഽമഺവഺം ഇവ഻ീട ഉുേശയം അതഺണ് ഏറ്വഽം നലൈ വയഺഖയഺനമഺയ഻ 
കഺണഽന്നത്. കഺരണം അലൈഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻ ലഭ഻ക്കഽക എന്നത഻ലഽം വല഻യ 
ഒരഽ അനഽഗ്ഗഹം അട഻മക്കഞ  ുവീറ ഒന്നഽമ഻ലൈുലൈഺ.അലൈഺഹഽ അവന്ീറ തിപ്ത഻ 
ീകഺണ്ടഞ  നീമ്മീയലൈഺം അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 


