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അദ്ധ്ൿഺയം 59 : സാറത്തഽൽ ഹശ്ർ- سُرث الحشر

മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു :സാക്തങ്ങൾ 24

ةسم هللا الرحمه الرحٕم
പരമകഺരഽണ഻കനഽും മഹഺകഺരഽണൿവഺനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുതട഻ീകഺണ്ട് ഞഺൻ ആരുംഭ഻കഽന്നഽ

1( ض َةٌَ َةُةُ ا ْةل َةع ِةزٔ ُةز ا ْةل َةح ِةكٕ ُةم
َّ ّلِل َةما فِةٓ ال
َة
اَا ِة
ستَّ َةح ِة َّ ِة
س َةم َة
ح َةَ َةما فِةٓ ْةاْلَة ْةر ِة
ആകഺശ
ഭാമ഻യ഻ലഽള്ളവീയല്ഺം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ
പക഼ർത്ത഻ക്കഽന്നഽ അവൻ പതഺപവഺനഽം അഗഺധജ്ഞനഽമീത
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പര഻ശഽത്പ഻ എലലഺ വസ്തഽകള ും അവയഽീടതഺയ
ൂശല഻യ഻ൽ പക഼ർത്തനും ീെയ്തഽ ീകഺുണ്ടയ഻ര഻കഽന്നഽണ്ട്.അള്ളഺഹഽ
യഺീതഺരഽ കഽറവഽകള മ഻ലലഺത്തവനഺീണന്നഽും അവന഻ുലക് മകീളുയഺ
പങ്കഺള഻കീളുയഺ
ുെർത്ത഻പ്പറയീപ്പടഺൻ
പറ്റ഻ീലലന്നഽീമഺീക
ഈ
പക഼ർത്തനത്ത഻ന്ീറ പധഺന ഉുത്ഩശൿമഺണ്.പങ്കഺള഻കീളുയഺ മകീളുയഺ
സവ഼കര഻ുകണ്ട ഒരഽ ആവശൿവഽമ഻ലലഺത്ത വ഻ധും അള്ളഺഹഽ പതഺപ഻യഽും
അഗഺധജ്ഞനഽമീത എന്നഺണ഻വ഻ീട സാെ഻പ്പ഻കഽന്നത്

ش ِةر َةما َة وَةىذُة ْةم َةن َٔة ْةخ ُةر ُةجُا
ا ِةمه ِة َٔةا ِةر ِةٌ ْةم ِةْلَة ََّ ِة ا ْةل َةح ْة
ٌ َةُةُ الَّ ِة ْ َة ْة َةر َة الَّ ِة ٔهَة َة َة ُةرَا ِةمهْة َة ْةٌ ِة ا ْةل ِةكذَةا ِة
َّ هللا فَة َةدَةاٌُة ُةم
ْةب
َةستُةُا َةَ َة َة َة ِةفٓ ُة ُةَ ِةة ِةٍ ُةم ُّن
الرع َة
هللاُة ِةمهْة َةح ْةٕ ُة لَة ْةم َةٔ ْةحذ ِة
َةَ َةىُّنُا َةوَّ ُةٍم َّما ِةو َةعذُة ُةٍ ْةم ُةح ُة ُوُة ُةٍم ِّممهَة َّ ِة
2( ُٔة ْةخ ِةرةُةُنَة ةُةُٕةُدَةٍُةم ِةة َة ْةٔ ِة ٔ ِةٍ ْةم َةَ َة ْةٔ ِة ْ ا ْةل ُةم ْة ِةمىِةٕهَة فَةا ْةعذَة ِةت ُةرَا َٔةا ُةَلِةٓ ْةاْلَة ْةة َة ا ِةر
ുവദക്കഺര഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള സതൿ ന഻ുഷധ഻കീള ഒന്നഺമീത്ത നഺടഽകടത്തല഻ൽ
സവഭവനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്തഺക്ക഻യവനഺണ് അവൻ.അവർ പഽറത്ത്
ുപഺകഽീമന്ന്
ന഻ങ്ങൾ
വ഻ചഺര഻ച്ച഻രഽന്ന഻ല്
തങ്ങളുീട
ുകഺട്ടകൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് തങ്ങീള തടഽത്തഽ രക്ഷ഻ക്കഽന്നവയഺീെന്ന് അവർ
ധര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ.എന്നഺൽ അവർ ഊഹ഻ക്കഺത്ത ഭഺഗത്തഽകാട഻
അള്ളഺഹഽ(വ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ)അവർക്ക് വര഻കയഽം അവരഽീട ഹിദയങ്ങള഻ൽ
അവൻ ഭ഼ത഻ ഇട്ടുീകഺടഽക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ. അവർ തങ്ങളുീട വ഼ടഽകീള
സവന്തം ൂകകൾ ീകഺണ്ഽം സതൿവ഻ശവഺസ഻കളുീട ൂകകൾീകഺണ്ഽം
നശ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ അത഻നഺൽ കണ്ണുള്ളവുര ന഻ങ്ങൾ ആുലഺച഻ക്കാ!
ഹശ്ർ എന്നഺൽ നഺട് കടത്തൽ എന്ന് അർത്ഥം. മദ഼നയഽീട പര഻സരങ്ങള഻ൽ
തഺമസ഻ച്ച഻രഽന്ന
ജാത ുഗഺതങ്ങള഻ീലഺന്നഺയ഻രഽന്നഽ ബനഽന്നള഼ർ.(ബനാ
ഖഽൂറള: ബനാ ൂഖനഽഖഺഅ് എന്ന഻വയഺയ഻രഽന്നഽ മറ്റ രണ്ട് ുഗഺതങ്ങൾ)
നബ഻(സ)മദ഼നയ഻ൽ
വന്ന
ുശഷും
അവരഽമഺയ഻
സമഺധഺന
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ഉടമ്പട഻യ഻ുലർീപ്പട്ട
പ഻ന്ന഼ട്
അവർ
കരഺർ
ലുംഘ഻കഽകയഽും
നബ഻(സ)ീയയഽും സതൿ വ഻ശവഺസ഻കീളയഽും ഉപദവ഻കഽകയഽും ീെയ്തഽ
ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ
അത഻ീനത്തഽടർന്ന്
അവർീകത഻ീര
െ഻ല
നടപട഻കീളടഽകഺൻ നബ഻(സ) ത഼രഽമഺന഻ച്ച . ഹ഻ജ്റയഽീട നഺലഺും വർഷും
റബ഼ഉൽ
അവ്വല഻ലഺയ഻രഽന്നഽ
അത്.
ആ
സുംഭവമഺണ഻വ഻ീട
വ഻ശദ഼കര഻കഽന്നത്.അത഻നഺൽ ഈ സാറത്ത഻നഽ സാറത്തഽന്നള഼ർ എന്നഽും
ുപരഽണ്ട്
ദഽഷ്ടരഺയ
ജാതന്ഩഺർ
സതൿവ഻ശവഺസ഻കീള
കഠ഻നമഺയ഻
ഉപദവ഻ച്ച
ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ബനാനള഼ർ ുഗഺതകഺർ
നബ഻(സ)യഽമഺയ഻ ഞങ്ങൾ ഉപകഺരത്ത഻നഽും ഉപദവത്ത഻നഽമഽണ്ടഺവ഻ലല
എന്ന
ന഻ലയ഻ൽ
സന്ധ഻യഽണ്ടഺക഻.
ബദ്റ഻ൽ
മഽസ്ല഻ുംകൾക്
അഭ഻മഺനകരമഺയ വ഻ജയമഽണ്ടഺയുപ്പഺൾ ഇത് ീതൌറഺത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ
പവഺെകൻ
തീന്ന
എന്ന്
അവർ
പറഞ്ഞഽ,
എന്നഺൽ
ഉഹ്ദ഻ൽ
മഽസ്ല഻ുംകൾക്
ഒരഽ
ഘട്ടത്ത഻ൽ
ീെറ഻യ
പരഺജയും
ഉണ്ടഺീയന്ന്
ുതഺന്ന഻യുപ്പഺൾ(യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ ഉഹ്ദ഻ലഽും ആതൿത്ഫ഻കമഺയ഻ മഽസ്ല഻ുംകള്
തീന്നയഺണ് വ഻ജയ഻ച്ചത്)നബ഻(സ)ുയഺടഽണ്ടഺക഻യ കരഺറ഻ൽ ന഻ന്ന് അവർ
പ഻ൻ മഺറഽകയഽും അവരഽീട ുനതഺവഺയ ക
അബ്ബഽനഽൽ അശ്റഫ഻ന്ീറ
ുനതതവത്ത഻ൽ നഺല്പതഺള കൾ മകയ഻ൽ ീെന്ന് അബാസഽഫ് യഺനഽമഺയ഻
കഅ്ബയഽീട സമ഼പത്ത് ീവച്ച് സന്ധ഻യഽണ്ടഺക഻ .അുപ്പഺൾ മഽഹമ്മദ്ബ഻ന്
മസ്ലമത്തല് അൻസഺര഻(റ)ീന നബ഻(സ) ഈ ജാത ുനതഺവ഻ീന ൂകകഺരൿും
ീെയ്യഺൻ ഏൽ
പ്പ഻കഽകയഽും വ഻ശവഺസ വഞ്ചന കഺണ഻ച്ച ജാത ുനതഺവ഻ീന
മഽഹമ്മദ്ബ഻ന് മസ്ലമ(റ) ീകഺലീപ്പടഽത്തഽകയഽും ീെയ്തഽ പ഻ന്ന഼ട് മദ഼നയ഻ീല
ബനാ നള഼റ഻ന്ീറ തഺമസ സ്ഥലുത്തക് നബ഻(സ)യഽും സഹഺബ഻കള ും മഺർച്ച്
ീെയ്യ കയഽും കരഺർ ലുംഘ഻ച്ച അവുരഺട് മദ഼ന വ഻ട്ട് ുപഺകഺൻ
ന഻ർുത്ഩശ഻കഽകയഽും ീെയ്തഽ.ഇവ഻ടും വ഻ട്ട് ുപഺകഽന്നത഻ുനകഺൾ നലലത്
മരണമഺീണന്നഺയ഻രഽന്നഽ അവരഽീട പത഻കരണും മദ഼നയ഻ീല കപടന്ഩഺരഽീട
ുനതഺവഺയ അബ്ദ ള്ളഺഹ഻ബ്നഽ ഉബയ്യ഻ബ്നഽ സഽലാൽ ഒര഻കലഽും ന഻ങ്ങൾ
ഇവ഻ടും വ഻ട്ട് ുപഺുകണ്ടത഻ീലലന്നഽും മഽഹമ്മദ് നബ഻(സ) ന഻ങ്ങൾീകത഻ീര
യഽത്പും ീെയ്തഺൽ ന഻ങ്ങൾീകഺപ്പും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടഺകഽീമന്നഽും ന഻ങ്ങൾ നഺട്
വ഻ട്ട് ുപഺുകണ്ട഻ വന്നഺൽ ഞങ്ങള ും ന഻ങ്ങള ീട കാീടയഽണ്ടഺവഽീമന്നഽും
ജാതന്ഩഺർക് ഉറപ്പ് ീകഺടഽത്തഽ അങ്ങീന അവർ അവരഽീട ുകഺട്ടകഽള്ള഻ൽ
ഒത്തഽകാട഻ മഽസ്ല഻ുംകൾ ുകഺട്ട വളയഽകയഽും അവീര ഉപുരഺധ഻കഽകയഽും
ീെയ്തഽ ഈ ഉപുരഺധും ഇരഽപീത്തഺന്ന് ദ഻വസും തഽടർന്നഽ(ദ഻വസത്ത഻ന്ീറ
എണ്ണത്ത഻ൽ ുവീറയഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്) തങ്ങീള സഹഺയ഻കഺീമുന്നറ്റ
കപടന്ഩഺർ അവീര സഹഺയ഻ച്ച഻ീലലന്ന് മഺതമലല അവർ ശര഻കഽും തങ്ങീള
വഞ്ച഻ച്ച എന്ന് ജാതന്ഩഺർക് മനസ഻ലഺയുപ്പഺൾ അവർക് മനസ഻ൽ ഭയും
ുതഺന്ന഻.അുപ്പഺൾ ജാതന്ഩഺർ നബ഻(സ)യഽമഺയ഻ സന്ധ഻ക് തയഺറഺീണന്ന്
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അറ഻യ഻ച്ച ,പീെ
വഞ്ചകന്ഩഺരഽമഺയ഻
കരഺർ
ീെയ്യ ന്നത഻ൽ
കഺരൿമ഻ീലലന്നറ഻യഺവഽന്ന നബ഻(സ) ജാതന്ഩഺർ നഺട് വ഻ട്ട് ുപഺവഽക എന്നത഻ൽ
കഽറഞ്ഞ ഒന്നഽും സവ഼കഺരൿമീലലന്നറ഻യ഻ച്ച . മാന്ന് വ഼ട്ട കഺർക് ഒരഽ
ഒട്ടകത്ത഻നഽ െഽമകഺവഽന്ന ആയഽധങ്ങളലലഺത്ത സഺധനങ്ങൾ ീകഺണ്ട്
ുപഺകഺനഽും
അനഽവഺദും
നൽക഻
അങ്ങീന
അവർ
സ഻റ഻യയ഻ീല
അര഼ഹഺഅ് أريحاءഅദ്ര഻ആത്ത് ( ) ذرعاحഎന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ുലക് നഺട് വ഻ട്ട .
അബഽൽ ഹഖ഼ഖ഻ന്ീറ കഽടഽുംബവഽും ഹഽയയ്യ ബ്നഽ അഖ്തബ഻ന്ീറ
കഽടഽുംബവഽും
ഒഴ഻ീകയഽള്ളവരഺണ്
സ഻ര഻യയ഻ൽ
ുപഺയത്.അവർ
ൂഖബറ഻ുലകഽും ഹ഼റഺയ഻ുലകഽമഺണ് മഺറ഻ത്തഺമസ഻ച്ചത്(റഺസ഻)
ഇവ഻ീട ഒന്നഺമീത്ത നഺടഽകടത്തൽ എന്ന് പറയഺൻ കഺരണും അുറബൿൻ
ഉപദവ഼പ഻ൽ ന഻ന്ന് ഇത്തരീമഺരഽ ദഽരനഽഭവും അവർക് ആദൿമഺയഺണ് എന്ന
ന഻ലകഺണ്.കഺരണും അവർ അുറബൿയ഻ൽ ുവദും ലഭ഻ച്ചവീരന്ന ന഻ലക്
വല഻യ
പതഺസ഻ലഽും
ബഹഽമഺനത്ത഻ലഽമഺയ഻രഽന്നഽ
ുനരുത്ത
കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നത് എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഺീണന്നഺണ് ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)
അടകും ധഺരഺളും വൿഺഖൿഺതഺകൾ പറയഽന്നത്.ഇന഻യഽും നഺടഽ കടത്തല഻നഽ
അവർ
വ഻ുധയരഺവഺൻ
ുപഺകഽന്നത്
ീകഺണ്ടഺണ്
ആദൿുത്തതഺണ഼
പഽറത്തഺവൽ എന്നഽും മറ്റ ും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(റഺസ഻)
>അവർ പഽറത്ത് ുപഺകഽീമന്ന് ന഻ങ്ങൾ വ഻ചഺര഻ച്ച഻രഽന്ന഻ല്< എന്ന്
പറഞ്ഞത് അവരഽീട ശക്ത഻യഽും സവഺധ഼നവഽും കഺരണത്തഺൽ ഇത ീപീട്ടന്ന്
അവർ ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺകഽീമന്ന് മഽസ്ല഻ുംകൾ കരഽത഻യ഻ീലലന്നഺണ്
>തങ്ങളുീട
ുകഺട്ടകൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
ന഻ന്ന്
തങ്ങീള
രക്ഷ഻ക്കഽന്നവയഺീെന്ന് അവർ ധര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ,,,<

തടഽത്തഽ

അവരഽീട ുകഺട്ട അതകഽും സഽശക്തമഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും നബ഻(സ)ക്
തങ്ങീള ഒന്നഽും ീെയ്യഺനഺവ഻ീലലന്നഽും അവർ ധര഻ച്ച഻രഽന്നഽ അതഺണ്
നബ഻(സ)ീകത഻ര഻ൽ ന഻ൽകഺൻ അവർക് ൂധരൿും നൽക഻യത് എന്നീത
ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്
.. >എന്നഺൽ അവർ ഊഹ഻ക്കഺത്ത ഭഺഗത്തഽകാട഻ അള്ളഺഹഽ (വ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ)
അവർക്ക് വര഻കയഽം <
അവരഽീട ുനതഺവഺയ കഅബഽബ്നഽൽ അശ്റഫ഻ീന മഽസ്ല഻ുംകൾ ീകഺല
ീെയ്തത് അവർക് വലലഺത്ത ആഘഺതമഺയ഻രഽന്നഽ അുതഺീട അവരഽീട
ശക്ത഻ ുെഺരഽകയഽും അവരഽീട സുംഘ ശക്ത഻ നശ഻കഽകയഽും ീെയ്തഽ ഇത്
അവർ ത഼ുര പത഼െ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല എന്നഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത് അവർ
ഊഹ഻കഺത്ത ഭഺഗത്ത് കാട഻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സഹഺയും മഽസ്ല഻ുംകൾക്
വന്നഽ എന്നഽും ഇവ഻ീട വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(റഺസ഻)
>അവരഽീട ഹിദയങ്ങള഻ൽ അവൻ ഭ഼ത഻ ഇട്ടുീകഺടഽക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ<
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നബ഻(സ)ക് അള്ളഺഹഽ നൽക഻യ ഏറ്റവഽും വല഻യ അനഽഗഹങ്ങള഻ൽ
ീപട്ടതഺണ് ശതഽകള ീട മനസ഻ൽ മഽസ്ല഻ുംകീള സുംബന്ധ഻ച്ച് ഭയും ഇട്ട
ീകഺടഽകഽക എന്നത് .
അവരഽീട വ഼ടഽകീള അവരഽീട ൂകീകഺണ്ടഽും മഽസ്ല഻ുംകള ീട ൂക ീകഺണ്ടഽും
നശ഻പ്പ഻ച്ച
എന്ന് പറഞ്ഞത഻ീനകഽറ഻ച്ച് ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ
.ജാതന്ഩഺർ എത്ഫഺയഺലഽും നഺട് വ഻ട്ട് ുപഺുകണ്ട഻ വരഽീമന്ന് ഉറപ്പഺയുപ്പഺൾ
ഞങ്ങൾ
ുപഺയത഻നഽ
ുശഷും
ഈ
വ഼ടഽകൾ
മഽസ്ല഻ുംകൾ
ഉപുയഺഗ഻കഽന്നത഻ൽ ജാതന്ഩഺർക് അസായ ുതഺന്നഽകയഽും അവർ അകത്ത്
പരമഺവധ഻ ുകട് വരഽത്തഽകയഽും ീെയ്തഽ എന്നഺണ്. മഽസ്ല഻ുംകൾ പഽറത്ത്
ന഻ന്നഽും അവീയ നശ഻പ്പ഻കഽന്നഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ മഽസ്ല഻ുംകൾ അവരഽീട ുനീര
ത഻ര഻യഺൻ കഺരണും ജാതന്ഩഺർ തീന്നയഺണുലലഺ അതഺണ് മഽസ്ല഻ുംകള ീട
ൂകീകഺണ്ടഽും അവരഽീട വ഼ടഽകീള അവർ നശ഻പ്പ഻ച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത്
.ആയത്ത഻ീനഺടഽവ഻ൽ കണ്ണ ള്ളവുരഺട് ആുലഺെ഻കഺൻ പറഞ്ഞത഻ൽ
വല഻യ
അർത്ഥമഽണ്ട്.തങ്ങള ീട
ുകഺട്ടയഽും
സവഺധ഼നവഽും
അവരഽീട
രെയഺയ഻ അവർ കണ്ടഽീവങ്ക഻ലഽും അള്ളഺഹഽ വ഻ന്ീറ ത഼രഽമഺനത്ത഻ൽ
ന഻ന്ന് ഒരഽ ുകഺട്ടയഽും ഒരഽ സവഺധ഼നവഽും അവർക് ഉപകര഻ച്ച഻ലല എന്ന്
വരഽുമ്പഺൾ
െ഻ത്ഫ഻കഽന്നവർ
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
ഭയീപ്പുടണ്ടത഻ന്ീറ
ആവശൿകതയഽും അവന഻ൽ എലലഺും ഏൽ
പ്പ഻കണും എന്നഽും ഇത഻ൽ ന഻ന്ന്
മനസ്സ഻ലഺകഽക തീന്ന ീെയ്യ ും എന്ന് ഇത് ീതള഻യ഻കഽന്നഽ ഇമഺും റഺസ഻(റ)
എഴഽതഽന്നഽ അള്ളഺഹഽവ഻ലലലഺീത ന഻ങ്ങൾ അഭയും ുതടരഽത് ഒരഽ
പബഞ്ചതൿഺഗ഻യഺയ വൿക്ത഻ തന്ീറ ആ തൿഺഗത്ത഻ുലഺ ഒരഽ പണ്ഡ഻തൻ
തന്ീറ പഺണ്ഡ഻തൿത്ത഻ുലഺ അഭയും കീണ്ടത്തരഽത്. കഺരണും വല഻യ
തൿഺഗ഻യഽും പണ്ഡ഻തനഽമഺയ഻രഽന്നഽ ബൽആും എന്ന മനഽഷൿൻ.(പീെ
അയഺൾ പട്ട഻ുയകഺൾ ുമഺശും എന്ന വ഻ധത്ത഻ലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തീപ്പട്ടത്)
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ഭരുമല്പ഻ച്ചഺൽ അവനഽ അള്ളഺഹഽ മത഻ എന്ന് ഖഽർആൻ
പഠ഻പ്പ഻കഽന്നഽണ്ടുലലഺ!

3(اا الىَّا ِةر
لَة َةع َّةَةٍُة ْةم فِةٓ ال ُّن ْةوَٕةا َةَلَةٍُة ْةم فِةٓ ْةاٖ ِة َةر ِةث َةع َة ُة

َّ َةب
هللاُة َةع َة ْةٕ ِةٍ ُةم ا ْةل َة َة
َةَلَة ْةُ َة َةن َة ذ َة

ഈനഺടഽ വ഻ട്ടുുപഺകൽ അവരഽീട ുമൽ അള്ളഺഹഽ വ഻ധ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ീല്ങ്ക഻ൽ
ഇഹത്ത഻ൽ
ീവച്ചുതീന്ന
അള്ളഺഹഽ
അവീര
(മീറഺരഽവ഻ധത്ത഻ൽ)ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ
പരുലഺകത്ത഻ൽ
അവർക്ക്
നരകശ഻ക്ഷയഽണ്്
നബ഻(സ)യഽീട എത഻ര഻ൽ വഞ്ചനയഽും കരഺർ ലുംഘനവഽും കഺണ഻ച്ച ഈ
ജാതന്ഩഺർക് നഺട് വ഻ട്ട ുപഺകൽ എന്ന ശ഻െ ഇീലലങ്ക഻ലഽും അവർ മറ്റ
ന഻ലയ഻ൽ (ീകഺലലീപ്പടലഽൾീപ്പീട) ശ഻െ഻കീപ്പടഽമഺയ഻രഽന്നഽ പരുലഺകും
എത്ഫഺയഺലഽും
അവർക്
വ഻ഷമകരും
തീന്ന
എന്നഺണ഻വ഻ീട
സാെ഻പ്പ഻കഽന്നത്
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4( ا
هللا َة
سُلَةًُة َةَ َةمه ُٔةشَةا ِّم
هللا َةَ َةر ُة
ش ِة ٔ ُة ا ْةل ِةعقَةا ِة
هللا فَةإِةنَّ َّ َة
ق َّ َة
َةذ ِةلكَة ِةة َةوٍَُّة ْةم شَةا ُّنُا َّ َة
അത് അള്ളഺഹഽുവഺടഽം അവന്ീറ റസാല഻ുനഺടഽം അവർ മത്സര഻ച്ചത്
ീകഺണ്ഺകഽന്നഽ അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺട് വല്വനഽം മത്സര഻ച്ചഺൽ ന഻ശ്ചയമഺയഽം
അള്ളഺഹഽ കഠ഻നമഺയ഻ ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അവർ ഈ വ഻ധും പര഼െ഻കീപ്പട്ടത് അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽും റസാല഻ുനഺടഽും
മത്നര഻ച്ചത് ീകഺണ്ടഺണ്.അത്തരകഺർ കഠ഻ന ശ഻െക് വ഻ുധയരഺവഽക
തീന്ന ീെയ്യ ും .ഇത്തരകഺർക് ശ഻െ ഉറപ്പ് തീന്ന എന്ന് അള്ളഺഹഽ
പറയഽന്നത് അത്തരും ീതറ്റ കള഻ുലക് ുപഺകഺത഻ര഻കഽും വ഻ധും ജനങ്ങീള
ത഻ന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് തടയഺൻ ുവണ്ട഻യഺണ്

5( اسقِةٕهَة
هللا َةَلِةُٕة ْةخ ِةز َة
ْ ا ْةل َة ِة
َةما َة َة ْةعذُةم ِّممه لِّمٕىَة ٍةج َة ْةَ د َةَةر ْة ذُة ُةمٌَُةا َةااِة َةمجًة َةع َةّ ُة ُة ُلِة َةٍا فَةتِةإِة ْةذ ِةن َّ ِة
(സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള)ന഻ങ്ങൾ
ഈത്തപ്പനയ഻ൽ
ന഻ന്ന്
വല്തഽം
മഽറ഻ക്കഽകുയഺ അീല്ങ്ക഻ൽ അവീയ മഽരടഽകള഻ൽ ന഻ലീകഺള്ളുന്നതഺയ഻
വ഻ടഽകുയഺ
ീചയ്ത഻ട്ടുീണ്ങ്ക഻ൽ
അത്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അനഽവഺദപകഺരമഺണ്
(സതൿവ഻ശവഺസ഻കീള
അന്തസ്സുള്ളവരഺക്കഽവഺനഽം)അ ധ഻ക്കഺര഻കീള ന഻ന്ദ഻ക്കഽവഺനഽം ുവണ്഻
ആകഽന്നഽ (അത്)
യഹാദ഻കള ീട ുകഺട്ട ഉപുരഺധ഻ച്ചുപ്പഺൾ അവീര വ഻ഷമ഻പ്പ഻കഺനഽും
ഭയീപ്പടഽത്തഺനഽമഺയ഻ അവരഽീട ഈത്തപ്പനകൾ മഽറ഻ച്ച
കളയഽവഺൻ
നബ഻(സ) സഹഺബ഻കൾക് ന഻ർുത്ഩശും നൽക഻ .അുപ്പഺൾ മഽഹമ്മദ്(സ)നന്ഩ
ീെയ്യ ന്ന ആളഺീണന്നുലല പറയഽന്നത് കിഷ഻ നശ഻പ്പ഻കഽന്നത് നന്ഩയഺുണഺ
എന്ന്
ശതഽകൾ
ആുെപമഽന്നയ഻ച്ച .ജാതന്ഩഺർ
നഺടഽവ഻ടഽന്നുതഺീട
മഽസ്ല഻ുംകൾക് ഗന഼മത്തഺയ഻ ലഭ഻കഺവഽന്ന മഽതൽ എത്ഫ഻നഽ നമ്മൾ തീന്ന
നശ഻പ്പ഻കണീമന്ന
സുംശയും
െ഻ല
മഽസ്ല഻ുംകള്കഽും
ുതഺന്നഺത഻രഽന്ന഻ലല.എന്നഺൽ
പുതൿക
പര഻തസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ
ഇത്
ആവഺശൿമഺയ഻രഽീന്നന്നഽും തന്ീറ അനഽമത഻ുയഺീടയഺണതഽണ്ടഺയീതന്നഽും
അള്ളഺഹഽ വൿക്തമഺക഻യ഻ര഻കഽകയഺണ്. എത഻രഺള഻കീള ന഻ന്ദ഻കലഽും
ുകഺട്ടയ഻ൽ ന഻ന്ന് അവീര പഽറത്ത് െഺട഻കലഽും സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്
അത്ഫസ്സ് ന഻ലന഻ർത്തഺനഽമഺണ഻ത് എന്നഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത്
അവരഽീട ഏറ്റവഽും വ഻ലയഽള്ള ധനമഺയ഻ അവർ കണ്ട഻രഽന്നതഺണ്
ഈത്തപ്പനകൾ.അത് തങ്ങള ീട ശതഽകൾ നശ഻പ്പ഻കഽന്നത് കഺുണണ്ട഻
വരഽന്നത് വലലഺത്ത ശ഻െ തീന്നയീലല!
ഇവ഻ീടلٕىج
ല഼നത്ത്
എന്നഺൽ
ഈത്തപ്പഴങ്ങളലലഺത്തഺവയഺണഽീത്ഩശൿീമന്ന്
റഺസ഻(റ)ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട ണ്ട്

അജവ,ബർന഼

എന്ന഼
ഇമഺും
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َّ َةَ َةما َةفَةا
ّس َةًُة َةع َة
س ِّمطُة ُةر ُة
هللا ُٔة َة
هللاُة َةع َةّ َةر ُة
سُ ِةل ِةً ِةم ْةىٍُة ْةم فَة َةما َة ْةَ َةج ْةذُة ْةم َةع َة ْةٕ ِةً ِةمهْة َة ْةٕ ٍة َةَ َة ِةر َة ا ٍة
ا َةَلَة ِةكهَّ َّ َة
َّ َ) َةمه َٔةشَةا َة
6( هللاُة َةع َةّ ُة ِّم ش ْةَةٓ ٍة َة ِة ٔر
അവര഻ൽ
ന഻ന്ന്
തന്ീറ
റസാല഻നഽ
അള്ളഺഹഽ
ൂകവരഽത്ത഻ീക്കഺടഽത്തീതുന്തഺ അത഻നഽ ുവണ്഻ ന഻ങ്ങൾ കഽത഻രകീളുയഺ
ഒട്ടകങ്ങീളീയഺഓട഻ച്ച഻ട്ട഻ല്.പീക്ഷ തഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നവരഽീട ുമൽ തന്ീറ
ദാതന്ഩഺീര അവൻ അധ഻കഺരീപ്പടഽത്തഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ എല്ഺ കഺരൿത്ത഻നഽം
കഴ഻വഽള്ളവനഺകഽന്നഽ
ബനാനള഼ർ
വ഻ട്ട ുപഺയ
സവത്ത഻ീനകഽറ഻ച്ചഺണ഻വ഻ീട
പറയഽന്നത്.ശതഽകള മഺയ഻ ഏറ്റ മഽട്ടഺീതയഽും പടീവട്ടഺീതയഽും അള്ളഺഹഽ
തന്ീറ
റസാല഻ന്
അധ഼നീപ്പടഽത്ത഻ീകഺടഽത്തതഺണ഻ത്
.ഇങ്ങീന
യഽത്പമ഻ലലഺീത ലഭ഻കഽന്ന സവത്ത഻നഽ (ശതഽകൾ ഒഴ഻ച്ച഻ട്ട് ുപഺയത഻നഺുലഺ
അീലലങ്ക഻ൽ
അവർ
ീകഺലയ഻ൽ
ന഻ന്ന്
രെീപ്പടഺനഺയ഻
ന഻കഽത഻യ഻നത്ത഻ലലലഺീത നൽക഻യത഻നഺുലഺ ആവഺും ഇങ്ങീന ലഭ഻കഽന്നത്)
ൂഫഅ്( ٓ )فഎന്നഺണ് പറയഽക. ശതഽകള മഺയ഻ യഽത്പും നടത്തഽകയഽും
എന്ന഻ട്ട് അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻കഽന്ന സവത്ത഻നഽ ഗന഼മത്ത് എന്നഽും പറയഽും
മദ഼നയഽീട വളീര അടഽത്ത് തഺമസ഻ച്ച഻രഽന്ന ബനാനള഼റ഻ീന ുനര഻ടഺൻ
വഺഹനപ്പ റത്ത് വുരണ്ട കഺരൿും ുപഺലഽമ഻ലലഺത്തത഻നഺൽ നബ഻(സ)
അലലഺീത
ആരഽും
വഺഹനത്ത഻ൽ
അലല
അുങ്ങഺട്ട്
വന്നത്
(നബ഻(സ)ഒട്ടകപ്പ റത്തഺയ഻രഽന്നഽ വന്നത്)ഏതഺയഺലഽും ശതഽകള഻ൽ ന഻ന്ന്
ലഭ഻ച്ച ധനും ഗന഼മത്ത് ുപഺീല ഓഹര഻ ീെയ്യഺീത നബ഻(സ)ക് യഽക്തീമന്ന്
ുതഺന്നഽും
വ഻ധും
ൂകകഺരൿും
ീെയ്യഺൻ
അള്ളഺഹഽ
അനഽവഺദും
നൽക഻.അുപ്പഺൾ മകയ഻ൽ ന഻ന്ന് പഺലഺയനും ീെയ്ീതത്ത഻യ സഺധഽകളഺയ
സഹഺബ഻കൾക് അത് നബ഻(സ)വ഻തരണും ീെയ്തഽ അബാദഽജഺന: (റ)
സഹ്_ലഽബ്നഽ ഹഽൂനഫ്(റ) ഹഺര഻സഽബ്നഽസവ഻മത്(റ)എന്ന഼ മദ഼നകഺർ
വളീര സഺധഽകളഺയത് ീകഺണ്ട് അവർകഽും നബ഻(സ)നൽക഻ (റഺസ഻)
സഺധഺരണ ഗന഼മത്ത് ഓഹര഻ ീെയ്യ ുമ്പഺീല ഇതഽും ീെയ്യ ന്ന഻ുലല എന്ന്
അുനവഷ഻ച്ച സഹഺബ഻കള ീട അറ഻വ഻ുലകഺയഺണ് ഇത് ഗന഼മത്തലല
പതൿഽത ൂഫഅ് ആീണന്ന് അള്ളഺഹഽ അറ഻യ഻ച്ചത് (റഺസ഻)

َّ
ٔه َةَا ْةة ِةه
سُ ِة َةَلِة ِة ْ ا ْةلقُة ْةرةَةّ َةَا ْةلَٕةذَةا َةمّ َةَا ْةل َةم َة
سُلِة ِةً ِةمهْة َة ْةٌ ِة ا ْةلقُة َةرِ فَة ِة َّ ِةً َةَلِة َّر ُة
هللاُة َةع َةّ َةر ُة
س ِة
اا ِة
َة ْةٓ َة َةٔ ُةكُنَة ُةَلَةجًة َةةْٕةهَة ْة َة
سُ ُة فَة ُةخ ُةَيُة َةَ َةما وَة َةٍا ُة ْةم َةع ْةىًُة فَةاوذَة ُةٍُا
اْل ْة ِةى َةٕا ِةمى ُةك ْةم َةَ َةما دَةا ُة ُةم ال َّر ُة
7( ا
هللا َة
ش ِة ٔ ُة ا ْةل ِةعقَةا ِة
هللا إِةنَّ َّ َة
َةَادَّقُةُا َّ َة

َّما َةفَةا
َّ ال
س ِةتٕ ِة

(എന്നഽീവച്ചഺൽ) അള്ളഺഹഽ തന്ീറ റസാല഻നഽ നഺട്ടുകഺര഻ൽ ന഻ന്ന്
ൂകവരഽത്ത഻ീക്കഺടഽത്തീതുന്തഺ
അത്
അള്ളഺഹഽവ഻നഽം
അവന്ീറ
റസാല഻നഽം (റസാല഻ന്ീറ)അടഽത്ത കഽടഽംബങ്ങൾക്കഽം അനഺഥ കഽട്ട഻കൾക്കഽം
അഗത഻കൾക്കഽം വഴ഻യഺതക്കഺർക്കഽം ഉള്ളതഺകഽന്നഽ ആ ധനം ന഻ങ്ങള഻ലഽള്ള
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ധന഻കന്ഩഺർക്ക഻ടയ഻ൽ ൂകമഺറീപ്പടഽന്നതഺവഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ട്ടഺണ്(അങ്ങീന
വ഻തരെം ീചയ്യഺൻ കല്പ഻ച്ചത്) റസാൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് നൽക഻യീതുന്തഺ അത്
സവ഼കര഻ച്ചുീകഺള്ളുക റസാൽ ന഻ങ്ങുളഺട് വ഻ുരഺധ഻ച്ചീതുന്തഺ അത഻ൽ
ന഻ന്ന് അകന്ന് ന഻ൽക്കഽക അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക
ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ കഠ഻നമഺയ഻ ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽന്നവനഺകഽന്നഽ
ബനാനള഼റ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ച്ചത് ുപഺലഽള്ള ൂഫഅ് ഇനത്ത഻ൽ ീപട്ട ധനും
ഭഺഗ഻ുകണ്ട കമമഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത്.അത് അള്ളഺഹഽവ഻നഽും അവന്ീറ
റസാല഻നഽും
അവ഻ടഽീത്ത
അടഽത്ത
കഽടഽുംബങ്ങൾകഽും
അനഺഥകൾ,
സഺധഽകൾ, യഺതകഺർ എന്ന഻വർകഽമഽള്ളതഺണ്.അള്ളഺഹഽവ഻നഽള്ളത്
എന്നത഻ന്ീറ
തഺല്പരൿും
അള്ളഺഹഽ
ന഻ശ്ചയ഻കഽന്ന
പകഺരും
ഓഹര഻ീച്ചയ്യണീമന്നഺണ്.ഇത്
ഇവര഻ൽ
ഓഹര഻
ീെയ്യീപ്പടഺനഺയ഻
അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞ കഺരണും ശുത്പയമഺണ് ധനും ധന഻കർക഻ടയ഻ൽ മഺതും
ൂകമഺറീപ്പടഽന്ന ഒരഽ
വസ്തഽവഺകരഽത്. ധനും ധന഻കർക്
മഺതും
ൂകകഺരൿും ീെയ്യഺനവസരമഽണ്ടഺയഺൽ ുപഺരഺ. സഺധഽകൾകഽമഽണ്ടഺവണും
അത഻നഽ
അവസരും.അത഻നഺൽ
സഺധഽവ഻ീന
പര഻ഗണ഻ുകണ്ട
സന്ദർഭങ്ങീളഺന്നഽും
ഇസ്ലഺും
പഺഴഺകഽകയ഻ലല .ഇത്
ഫലപദമഺയ഻
നടപ്പഺകഺനഺണ് സകഺത്ത് ന഻ശ്ചയ഻ച്ചതഽും പാഴ്ത്ത്ത഻ീവപ്പ ും പല഻ശയഽും
അടകും ധനവ഻ന഻ുയഺഗത്ത഻ീല ൊഷണ വഴ഻കീള മഽഴഽവൻ ഇസ്ലഺും
ന഻ുരഺധ഻ച്ചതഽും ! ഉള്ളവന്ുറത് പ഻ട഻ച്ച് പറ഻ച്ച് ുസവനും നടത്തഽന്ന
െ഻ത്ഫഺഗത഻യലല
ഇസ്ലഺും
ഇത഻നഽ
കീണ്ടീതന്നത്
പുതൿകും
ശത്പ഻ുകണ്ടതഺണ്
റസാൽ നൽക഻യത് സവ഼കര഻കഽക വ഻ുരഺധ഻ച്ചത് വർജ്ജ഻കഽക എന്നത്
അവ഻ടഽന്ന്
ീകഺണ്ടഽവന്ന
എലലഺ
ന഻യമങ്ങൾകഽും
സഺമ്പത്ത഻ക
വ഻ഷയങ്ങൾകഽും ബഺധകമഺണ്. നബ഻(സ) വഺക് ീകഺുണ്ടഺ പവർത്ത഻
ീകഺുണ്ടഺ സമ്മതും ീകഺുണ്ടഺ വൿക്തമഺുയഺ വൿുംഗൿമഺുയഺ കഺണ഻ച്ച
തന്നീതലലഺും ഇത഻ൽ ഉൾീപ്പടഽന്നഽ .നബ഻(സ) കഺണ഻ച്ച
തന്നീതലലഺും
അുംഗ഼കര഻കഽക എന്നഺൽ കഺണ഻ച്ച
തരഺത്തീതഺീക ീതറ്റഺീണന്ന്
അർത്ഥമ഻ലല. പഺട഻ീലലന്ന് വ഻ലക഻യത് വർജ്ജ഻കണും എുന്നയഽള്ളൂ.
നബ഻(സ)പഠ഻പ്പ഻ച്ചതഺീണങ്ക഻ൽ ുപഺലഽും തന്ീറ യഽക്ത഻ക് ന഻രകഽന്ന഻ീലലന്ന
ന഻ലക് അത് തള്ള഻കളയഺൻ ീവമ്പഽന്നത് വല഻യ അപകടും തീന്ന

ض َةُاوًةا
هللا َةَ ِةر ْة
ْذَةغُةُنَة فَة ْة
اج ِةرٔهَة الَّ ِة ٔهَة ُة ْة ِةر ُةجُا ِةمه ِة ٔا ِةر ِةٌ ْةم َةَ َة ْةم َةُا ِةل ِةٍ ْةم ْةة َة
ض ًة ِّممهَة َّ ِة
ِةل ْة ُةقَة َةرا ا ْةل ُةم َةٍ ِة
8( سُلَةًُة ُة ْةَلَة ِةكَة ٌُة ُةم ال َّ ا ِة ُةُنَة
هللا َةَ َةر ُة
َةََٔةى ُة ُةرَنَة َّ َة
തങ്ങളുീട
വഺസസ്ഥലങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്നഽം
സവത്തഽക്കള഻ൽ
ന഻ന്നഽം
പഽറത്തഺക്കീപ്പട്ട മഽഹഺജ഻റഽകളഺയ ദര഻ദർക്കഽള്ളതഺണ് (വ഻ശ഻ഷൿഺ ആ
ധനം) അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള അനഽഗഹവഽം സംത്പ്ത഻യഽം
ുതടഽന്നവരഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം
അവന്ീറ
റസാല഻ീനയഽം
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സഹഺയ഻ക്കഽന്നവരഽം
ആയ
സ്ഥ഻ത഻യ഻ലഺണ്(അവർ
പഽറത്തഺക്കീപ്പട്ടത്)അവർ തീന്നയഺണ് സതൿവഺന്ഩഺർ
നഺടഽും വ഼ടഽും സവത്തഽകള ും വ഻ട്ട് ഉടഽതഽണ഻ക് മറഽതഽണ഻യ഻ലലഺീത
മദ഼നയ഻ൽ അഭയും പഺപ഻ച്ച മഽഹഺജ഻റഽകൾക് ബനാന്നള഼ർ ൂകവ഻ട്ട
ുപഺയ സവത്ത഻ൽ അവകഺശമഽീണ്ടന്നഺണ് ഈ വഺകൿത്ത഻ൽ പറയഽന്നത്
അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻യഽും അനഽഗഹവഽും ആഗഹ഻ച്ച ും
അവന്ീറ
ദ഼ന഻ീനയഽും
റസാല഻ീനയഽും സഹഺയ഻കഽവഺനഽമഺയ഻ട്ടഺണ്
എലലഺും ഉുപെ഻ച്ച് മദ഼നയ഻ൽ വന്നത് തങ്ങള ീട വ഻ശവഺസത്ത഻ലഽും
നടപട഻യ഻ലഽീമലലഺും ത഻കച്ച ും സതൿസന്ധരഺണവർ
ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ “ഈ മഽഹഺജ഻റഽകൾക് കഽുറ വ഻ുശഷണങ്ങൾ
അള്ളഺഹഽ
പറഞ്ഞ഻ര഻കഽന്നഽ.(ധര഻ദർ,പഺലഺയനും
ീെയ്തവർ,വ഼ട്ട഻ൽ
ന഻ന്നഽും
സവത്ത഻ൽ
ന഻ന്നഽും
പഽറത്തഺകീപ്പട്ടവർ”
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
തിപ്ത഻യഽും ഔദഺരൿവഽും(സവർഗും) ുതടഽന്നവർ ( സവത്ഫും ശര഼രും ീകഺണ്ടഽും
സമ്പത്ത്
ീകഺണ്ടഽും
അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽും
റസാല഻ീനയഽും
സഹഺയ഻കഽന്നവർ,സതൿവഺന്ഩഺർ)
എന്ന഻വയഺണഺ
വ഻ുശഷണങ്ങൾ.
അതഺയത് അള്ളഺഹഽവ഻നഽും റസാല഻നഽും ുവണ്ട഻ തങ്ങള ീട സുത്ഫഺഷങ്ങീള
വ഻ീട്ടഺഴ഻ഞ്ഞ് ശതഽകള ീട പ഼ഢനങ്ങീള അവഗണ഻ച്ച ും സഹ഻ച്ച ും സതൿ
സന്ധത
ന഻ലന഻ർത്ത഻യഽും
സതൿഺവഺന്ഩഺർ
എന്ന
സ്ഥഺനും
ുനട഻യവരഺണവർ(റഺസ഻)

اججًة
َةاج َةر إِةلَة ْةٕ ِةٍ ْةم َةَ َة َةٔ ِة ُةَنَة ِةفٓ ُة ُةَ ِةر ِةي ْةم َةح َة
اأ َةمانَة ِةمه َة ْةت ِة ِةٍ ْةم ُٔة ِةحتُّنُنَة َةمهْة ٌ َة
َةَالَّ ِة ٔهَة دَة َةت َُّ ُةَا ال َة
َّار َةَ ْة ِة
ق ش َُّةح وَة ْة ي ِة فَة ُة ْةَلَة ِةكَة ٌُة ُةم
س ِةٍ ْةم َةَلَة ْةُ َة انَة ِةة ِةٍ ْةم َة َة ا َة جٌة َةَ َةمه ُٔةُ َة
ِّمم َّما ُةَدُةُا َةَُٔة ْة ِة ُةرَنَة َةع َةّ َةو ُة ِة
9( ا ْةل ُةم ْة ِة ُةحُن
അവരഽീട
മഽമ്പഺയ഻(മഽഹഺജ഻റഽകളുീട
വരവ഻നഽ
മഽമ്പഺയ഻)തീന്ന
വഺസസ്ഥലം
ീസൌകരൿീപ്പടഽത്ത഻ീവച്ചവരഽം
സതൿവ഻ശവഺസം
സവ഼കര഻ച്ചവരഽമഺയവർക്കഽമഽള്ളതഺണ്(ആ ധനം) തങ്ങളുീട അടഽക്കുലക്ക്
പഺലഺയനം
ീചയ്ീതത്ത഻യവീര
അവർ
സ്ുനഹ഻ക്കഽന്നഽ
മഽഹഺജ഻റഽകൾക്ക് നൽകീപ്പട്ടത഻ീന സംബന്ധ഻ച്ച് തങ്ങളുീട മനസ്സുകള഻ൽ
ഒരഽ
അസായയഽം
അവർ
കീണ്ത്തഽകയ഻ല്
സവന്തത്ത഻നഽ
ആവശൿമഽീണ്ങ്ക഻ൽ ുപഺലഽം തങ്ങുളക്കഺൾ (മറുള്ളവർക്ക്) അവർ
പഺധഺനൿം നൽകഽം മനസ്സ഻ന്ീറ പ഻ശഽക്ക഻ൽ ന഻ന്ന് അഥവഺ ആർത്ത഻യ഻ൽ
ന഻ന്ന് )ആര് സഽരക്ഷ഻തരഺുയഺ അവർ തീന്നയഺണ് വ഻ജയ഻കൾ
മഽഹഺജ഻റഽകൾ മദ഼നയ഻ൽ എത്തഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് തീന്ന സതൿവ഻ശവഺസും
സവ഼കര഻കഽകയഽും
മദ഼നയ഻ൽ
തഺമസ഻കഽകയഽും
നഺടഽവ഻ട്ട്
വരഽന്ന
മഽഹഺജ഻റഽകൾക്
തഺമസ഻കഺൻ
സവത്ഫും
നഺട്ട഻ൽ
സഺഹെരൿീമഺരഽകഽകയഽും
ീെയ്തവരഺണ്
അൻസഺറഽകൾ(സഹഺയ഻കൾ)എന്ന്
വ഻ള഻കീപ്പടഽന്ന
മദ഼നഺ
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വഺസ഻കൾ.അവര഻ലഽള്ള സഺധഽകൾകഽും ുനരുത്ത പറഞ്ഞ ൂഫഇൽ
അവകഺശമഽീണ്ടന്നഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത് (അൻസഺര഻കള഻ൽ െ഻ലർക്
നബ഻(സ)അത഻ൽ
ന഻ന്ന്
നൽക഻
എന്ന്
ുനരുത്ത
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത്
ഓർകഽമുലലഺ)
അൻസഺര഻കള ീട
െ഻ല
ഗഽണങ്ങളഺണ഻ത഻ൽ
പരഺമർശ഻കഽന്നത്(സവത്ഫും നഺട്ട഻ുലക് വന്ന മഽഹഺജ഻റഽകൾക് ഇവ഻ീട
ന഻ന്ന് ലഭ഻ച്ച സമ്പത്ത് നൽകഽന്നത഻ൽ ഒരഽ വ഻ഷമവഽും ുതഺന്ന഻യ഻ലല എന്നത്
അവർ പശുംസ഻കീപ്പടഺനഽള്ള വല഻യ കഺരണമഺീണന്ന് ഇമഺും റഺസ഻
എഴഽതഽന്നഽണ്ട്) മഽഹഺജ഻റഽകീള അവർ സ്ുനഹ഻കഽന്നഽ.മഽഹഺജ഻റഽകൾക്
നബ഻(സ)എത്ഫ് നൽക഻യഺലഽും അവർകത഻ൽ യഺീതഺരഽ അസായുയഺ
വ഻ഷമുമഺ ഇലല എന്നഽും സവത്ഫും ആവശൿങ്ങൾ ുപഺലഽും മഺറ്റ഻ീവച്ച് ഇവർക്
ുവണ്ട഻ അവർ സഹഺയും ീെയ്യ ന്നഽ എീന്നഺീകയഺണ് അൻസഺര഻കള ീട
മഹതവമഺയ഻ പറയഽന്നത്.ഇത഻ീനഺീക അത്ദഽതകരമഺയ ഉദഺഹരണങ്ങൾ
െര഻തത്ത഻ലഽണ്ട്(മദ഼നയ഻ുലക്
വന്നവർക്
തങ്ങള ീട
സവത്ത്
ൂകമഺറഺനഽും
സവത്ഫും
ഭഺരൿമഺീര
ീമഺഴ഻ീെഺലല഻
അവർീകഺരഽ
കഽടഽുംബജ഼വ഻തമഽണ്ടഺക഻ീകഺടഽകഺൻ
ുപഺലഽും
മദ഼നകഺർ
തയഺറഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് െര഻തും ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നഽണ്ട്)
ആർത്ത഻ുയഺട്കാട഻യഽള്ള
പ഻ശഽകഺണ്
ശഽഹ്ഹ്
(ش َّح
എന്ന്
) ُة
പറയഽന്നത്.അതഺയത് മീറ്റഺരഺള ീട അടഽത്തഽള്ളത് തന഻ക് ലഭ഻കണീമന്ന്
ുമഺഹ഻കഽകയഽും തന്ീറ ൂകയ഻ലഽള്ളത് ീെലവഴ഻കഺീത ലഽബ്ദത
കഺണ഻കഽകയഽും ീെയ്യ ക എന്നഺണ്. ഇബ്നഽ ൂസദ് പറഞ്ഞതഺയ഻ ഇമഺും
റഺസ഻(റ)
പറയഽന്നഽ.ആീരങ്ക഻ലഽും
അള്ളഺഹഽ
വ഻ലക഻യീതഺന്നഽും
സവ഼കര഻കഺത഻ര഻കഽകയഽും
ീകഺടഽകഺൻ
കൽ
പ്പ഻ച്ചീതഺന്നഽും
തടഞ്ഞ്
ീവകഺത഻ര഻കഽകയഽും ീെയ്തഺൽ മനസ്സ഻ന്ീറ പ഻ശഽക഻ൽ ന഻ന്ന് അവൻ
സുംരെ഻കീപ്പട്ട (റഺസ഻)മനഽഷൿന്ീറ ആത്ധ഼യ നഺശത്ത഻ന്ീറ കഺരണമഺയ഻
പ഻ത്ഫഽടരീപ്പടഽന്ന ുദുഹഛയഽും അനഽസര഻കീപ്പടഽന്ന പ഻ശഽകഽും സവയും
മത഻പ്പ് ുതഺന്നലഽും നബ഻(സ)പഠ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്

ٓان َةَ َة حَة ْةج َةع ْة فِة
َةَالَّ ِة ٔهَة َةجا ُةَا ِةمه ةَة ْةع ِة ِةٌ ْةم َٔةقُةُلُةُنَة َةرةَّىَةا ا ْة ِة ْةر لَةىَةا َةَ ِة ِةا ْة َةُاوِةىَةا الَّ ِة ٔهَة َة
اأ َةم ِة
ستَةقُةُوَةا ِةة ْة ِة
10( ُة ُةُ ِةةىَةا ِة ّةًة لِّم َّ ِة ٔهَة َةمىُةُا َةرةَّىَةا إِةوَّكَة َةر ُةَ ٌة َّر ِةحٕ ٌةم
അവർക്ക് ുശഷം വന്നവർക്കഽമഽള്ളതഺണ്.(ഈ ധനം) അവർ പറയഽം
ഞങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺുവ!ഞങ്ങൾക്കഽം സതൿവ഻ശവഺസുത്തഺീട മഽൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ
ുപഺയ ഞങ്ങളുീട സുഹഺദരങ്ങൾക്കഽം ന഼ ീപഺറഽുക്കെുമ ഞങ്ങളുീട
്ദയങ്ങള഻ൽ
സതൿവ഻ശവഺസ഻കുളഺട്
ഒരഽ
പകയഽം
ന഼
ഉണ്ഺക്കരഽുത!ഞങ്ങളുീട റുേ!ന഻ശ്ചയം ന഼ വളീര കിപയഽള്ളവനഽം
പരമകഺരഽെ഻കനഽമഺകഽന്നഽ
ൂഫഇന്ീറ അവകഺശ഻കളഺയ മാന്നഺും വ഻ഭഺഗമഺണ഻വ഻ീട വ഻വര഻കഽന്നത്
സഹഺബ഻കള ീട ശ഻ഷൿന്ഩഺരഺയ തഺബ഻ഉകൾ ആണ഻വ഻ീട പധഺനമഺയഽും
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ഉുത്ഩശൿും.അവീര മഺതികയഺക഻ ജ഼വ഻കഽന്ന അത്ഫൿനഺൾ വീര വരഽന്ന
പ഻ൻ
ഗഺമ഻കള ും
ഇത഻ൽ
ീപടഽന്നഽ.ഇങ്ങീനയഽള്ള
ദര഻ദർകഽും
അതഺതഽകഺലങ്ങള഻ൽ ലഭ഻കഽന്ന ൂഫഇൽ അവകഺശമഽീണ്ടന്ന് സഺരും .ആ
മഽൻ ഗഺമ഻കൾീവട്ട഻ീത്തള഻യ഻ച്ച പഺതയ഻ൽ കാട഻ അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ച്ച
പകഺശത്ത഻ന്ീറ
സഹഺയത്തഺലഺണീലലഺ
പ഻ൻഗഺമ഻കൾ
മഽുന്നറഽന്നത്.അത഻നഺൽ
അവുരഺടഽള്ള
സ്ുനഹ
ബഹഽമഺന
സാെകമഺയഺണ് തങ്ങൾക് ുവണ്ട഻ പഺർത്ഥ഻കഽന്നുതഺീടഺപ്പും അവർകഽ
ുവണ്ട഻
കാട഻ പഺർത്ഥ഻കഽന്നത് .ആപഽണൿഺത്ധഺകുളഺട്
തങ്ങള ീട
ഹ്ദയങ്ങള഻ൽ ഒരഽ ീവറഽപ്പ ും പകയഽും നൽകരഽീതന്നഽും ആ പഺർത്ഥനയ഻ൽ
പറയഽന്നഽ .ആ മഽൻ ഗഺമ഻കുളഺട് സ്ുനഹവഽും ബഹഽമഺനവഽമഽള്ളവരഽീട
ഹിദയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽും നഺവ഻ൽ ന഻ന്നഽമലലഺീത ഇത്തരീമഺരഽ പഺർത്ഥന
പഽറീപ്പടഽകയ഻ലല .മഽൻ ഗഺമ഻കീളകഽറ഻ച്ച് മത഻പ്പ് പകട഻പ്പ഻കഽന്നത഻ൽ
അസഹ഻ഷ്ണഽത
പകട഻പ്പ഻കഽന്നവർ
കണ഻ശമഺയഽും
മഺറ഻െ഻ത്ഫ഻ുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ.ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ ഈ സാക്തും
എലലഺ സതൿ വ഻ശവഺസ഻കീളയഽും ഉൾീകഺള്ള ന്നഽണ്ട്.കഺരണും സതൿ
വ഻ശവഺസ഻കൾ ഒന്നഽക഻ൽ മഽഹഺജ഻റഽകുളഺ അൻസഺറ഻കുളഺ അീലലങ്ക഻ൽ
അവർക്
ുശഷും
വന്നവുരഺ
ആണുലലഺ.മഽഹഺജ഻റഽകൾക്കഽം
അൻസഺറഽകൾക്കഽം ുശഷം വന്നരഽീട സവഭഺവമഺയ഻ മഽൻഗഺമ഻കളഺയ
മഽഹഺജ഻ർ/അൻസഺറ഻ീന
അവർ
പഺർത്ഥന
ീകഺണ്ഽം
അനഽഗഹ
വഺക്കഽകൾ ീകഺണ്ഽം ഓർക്കഽന്നവരഺീെന്നഽം ഇങ്ങീന ീചയ്യഺത്തവരഽം
അവീര ച഼ത്ത വഺക്കഽകളുമഺയ഻ പരഺമർശ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നവർ ഈ
സാക്തത്ത഻ന്ീറ വൿക്തമഺയ തഺല്പരൿമനഽസര഻ച്ച് സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ
എന്നത഻ന്ീറ പഽറത്തഺകഽന്നഽ .മഽൻഗഺമ഻കൾക്ക് പ഻ഴവ് പറ഻ീയന്നഽം
തങ്ങളഺണ് ശര഻യഺയ ആശയക്കഺീരന്നഽീമഺീക്ക വ഻ള഻ച്ചു കാവഽന്നവർ ഈ
സാക്തീമഺന്നഽ
മനസ്സ഻രഽത്ത഻
വഺയ഻ീച്ചങ്ക഻ൽ..എന്നഺഗഹ഻ച്ചു
ുപഺവഽകയഺണ്.അള്ളഺഹഽ മഽൻഗഺമ഻കീള ബഹഽമഺന഻ക്കഽന്നവര഻ൽ നീെ
ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ

َّا لَة ِةهْة ُة ْة ِةر ْة دُة ْةم لَةىَة ْةخ ُةر َةجه
لَة ْةم دَةر إِةلَةّ الَّ ِة ٔهَة وَةافَةقُةُا َٔةقُةُلُةُنَة ِة ِةا ْة َةُاوِة ِةٍ ُةم الَّ ِة ٔهَة َة َة ُةرَا ِةمهْة َة ْةٌ ِة ا ْةل ِةكذَةا ِة
َّ ََةم َةع ُةك ْةم َةَ َة وُة ِة ٕ ُةع فِةٕ ُةك ْةم َة َةح ًةا َةةَة ًةا َةَإِةن ُةُدِة ْةذُة ْةم لَةىَةى ُة َةروَّ ُةك ْةم َة
11( ش َةٍ ُة إِةوٍَُّة ْةم لَة َةكا ِةذةُةُنَة
هللاُة َٔة ْة
(നബ഻ുയ!)കഺപടൿം കഺെ഻ച്ചവീര തങ്ങൾ കണ്഻ുല്? ുവദക്കഺര഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള
സതൿന഻ുഷധ഻കളഺയ തങ്ങളുീട സുഹഺദരന്ഩഺുരഺട് അവർ പറയഽന്നഽ
ന഻ങ്ങൾ(നഺട്ട഻ൽ ന഻ന്ന്)പഽറത്തഺക്ക ീപ്പട്ടഺൽ ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങുളഺീടഺന്ന഻ച്ച്
പഽറീപ്പടഽക തീന്ന ീചയ്യും ന഻ങ്ങളുീട കഺരൿത്ത഻ൽ ഒരഺീളയഽം ഒര഻ക്കലഽം
ഞങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കഽന്നതല്.ന഻ങ്ങുളഺട് യഽദ്ധ്ം ീചയ്യീപ്പട്ടഺൽ ഞങ്ങൾ
ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽക തീന്ന ീചയ്യും ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവർ കള്ളം
പറയഽന്നവരഺീെന്ന് അള്ളഺഹഽ സഺക്ഷൿം വഹ഻ക്കഽന്നഽ
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മഽഹഺജ഻റഽകൾ.അൻസഺറഽകൾ
അവീര
പ഻ത്ഫഽടർന്ന
പ഻ൻഗഺമ഻കൾ
എന്ന഻വീരകഽറ഻ച്ചഺണുലലഺ കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തങ്ങള഻ൽ പറഞ്ഞത്.ഇവരഽീട
എത഻രഺള഻കളഺയ
മദ഼നയ഻ീല
മഽനഺഫ഻ഖഽകീളകഽറ഻ച്ചഺണ഻വ഻ീട
പറയഽന്നത്
അവരഽീട
ുനതഺവ്
അബ്ദ ള്ളഺഹ഻ബ്നഽ
ഇബയ്യ്,
അബ്ദ ള്ളഺഹ഻ബ്നഽ
നബ്തൽ,
ര഻ഫഺഅത്തഽബ്നഽ
ൂസദ്
തഽടങ്ങ഻യവരഺണ഻വ഻ീട
ഉുത്ഩശൿും
അവർ
(കഽടഽുംബപരമഺയ഻)
അൻസഺര഻കള഻ൽീപട്ടവരഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽും അവർ കഺപടൿും കഺണ഻ച്ച .
കപടന്ഩഺർ ബനാനള഼ർ ുഗഺതകഺർക് നൽക഻യ വഺഗ്ദഺനമഺണ഻വ഻ീട
കഺണഽന്നത്
സതൿ
ന഻ുഷധത്ത഻ലഽും
നബ഻(സ)ീയ
ീവറഽകഽന്നത഻ലഽും
നബ഻(സ)ീകത഻ര഻ൽ പരസ്പരും സഹകര഻കഽന്നത഻ലഽും നബ഻(സ)ുയഺട്
ശഺതവും
പഽലർത്തഽന്നത഻ലഽും
അവർക്
ഒുര
കഺഴ്ത്ച്ചപ്പഺടഺയ഻രഽന്നത഻നഺലഺണ്
കപടന്ഩഺർ
ജാതന്ഩഺരഽീട
സുഹഺദരങ്ങളഺീണന്ന്
പറഞ്ഞത്
.ന഻ങ്ങീള
മദ഼നയ഻ൽ
ന഻ന്ന്
പഽറത്തഺകീപ്പട്ടഺൽ ഞങ്ങള ും ന഻ങ്ങൾീകഺപ്പും മദ഼ന വ഻ടഽീമന്നഽും ന഻ങ്ങീള
െത഻കഺനഺയ഻ ന഻ങ്ങൾീകത഻ര഻ൽ ആീരയഽും ഞങ്ങൾ ഒരഽ കഺലത്തഽും
അനഽസര഻ക഻ീലലന്നഽും
ന഻ങ്ങൾീകത഻ര഻ൽ യഽത്പമഽണ്ടഺയഺൽ ന഻ങ്ങീള
സഹഺയ഻കഺൻ ഞങ്ങൾ പത഻ജ്ഞഺബത്പരഺീണന്നഽും ആയ഻രഽന്നഽ അവർ
ജാതർക് നൽക഻യ വഺഗ്ദഺനും എന്നഺൽ ആ വഺഗ്ദഺനും തന഻ വൿഺജമഺീണന്ന്
അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞ഻ര഻കഽകയഺണ് സുംഭവ഻ച്ചതഽും അങ്ങീന തീന്ന.

ار ُة َّم َة
ُة ْة ِةر ُةجُا َة َٔة ْةخ ُةر ُةجُنَة َةم َةعٍُة ْةم َةَلَة ِةه ُةُدِة ُةُا َة َٔةى ُة ُةرَوَةٍُة ْةم َةَلَة ِةه وَّ َة ُةرٌَُة ْةم لَةُٕة َةُلُّنهَّ ْةاْلَة ْة ةَة َة
12( َة ُةرَنَة

لَة ِةهْة
ُٔةى

അവർ പഽറത്തഺക്കീപ്പട്ടഺൽ ഇവർ അവുരഺീടഺപ്പം പഽറീപ്പടഽകയ഻ല്
അവുരഺട് യഽദ്ധ്ം ീചയ്യീപ്പട്ടഺൽ ഇവർ അവീര സഹഺയ഻ക്കഽകയഽമ഻ല്
അവീര സഹഺയ഻ച്ചഺൽ തീന്നയഽം ഇവർ പ഻ന്ത഻ര഻ുഞ്ഞഺടഽന്നതഺണ്
ത഼ർച്ച.പ഻ന്ന഼ട് അവർക്ക് ഒരഽ സഹഺയവഽം ലഭ഻ക്കഽന്നതല്
അവർ ജാതർക് നൽക഻യ വഺഗ്ദഺനങ്ങൾ കള്ളമഺീണന്ന ീപഺതഽ
പസ്തഺവനയഽീട
വ഻ശദ഼കരണമഺണ഼
സാക്തും..അള്ളഺഹഽ
ത഻കഺല
ജ്ഞഺന഻യഺണ് അഥവഺ ഭാതകഺലത്ത് എത്ഫ് നടന്നഽ നടന്ന഻ലല വർത്തമഺന
കഺലത്ത് എത്ഫ് നടകഽന്നഽ നടകഽന്ന഻ലല ഭഺവ഻യ഻ൽ എീത്ഫഺീക നടകഽും
നടക഻ലല
എന്ന്
വ഻ശദമഺയ഻
അവൻ
അറ഻യഽന്നവനഺണ്.അത഻നഺൽ
അള്ളഺഹഽ അറ഻യ഻കഽകയഺണ്. ജാതന്ഩഺീര പഽറത്തഺകീപ്പട്ടഺൽ കപടന്ഩഺർ
ഒപ്പമഽണ്ടഺവ഻ലല.യഽത്പും വന്നഺൽ സഹഺയ഻കഺനഽും അവീരക഻ട്ട഻ലല ജാതന്ഩഺർ
പഽറത്തഺകീപ്പട്ടുപ്പഺൾ ഒരഽ കപടൻ ുപഺലഽും ഒപ്പും പഽറീപ്പട്ട഻ലല യഽത്പത്ത഻ൽ
സഹഺയ഻ച്ച മ഻ലല ഇന഻ സഹഺയ഻കഺീനന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വന്നഺലഽും
യഽത്പമഽഖത്ത്
പ഻ട഻ച്ച് ന഻ൽകഺനഺവഺീത
ജാതന്ഩഺീര
മഽസ്ല഻ുംകള ീട
ൂകകള഻ുലക഻ട്ട്
ീകഺടഽത്ത്
അവർ
പ഻ത്ഫ഻ര഻ുഞ്ഞഺടഽമഺയ഻രഽന്നഽ
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സാക്തത്ത഻ന്ീറ അവസഺനും അവർക് സഹഺയും ലഭ഻ക഻ീലലന്ന് പറഞ്ഞത്
കപടന്ഩഺർക്
സഹഺയും
ലഭ഻ക഻ീലലന്നഽും
അവരഽീട
കഺപടൿും
ീവള഻ച്ചത്തഺവഽകയഽും അവർ നശ഻പ്പ഻കീപ്പടഽക തീന്ന ീെയ്യ ും ഈ
ഞഺണ഻ുന്ഩൽ കള഻ അവീര രെ഻ക഻ീലലന്ന് സഺരും.ജാതന്ഩഺർ ുതഺറ്റ്
ുപഺകഽീമന്നഽും കപടന്ഩഺരഽീട സഹഺയും അവീര രെ഻ക഻ീലലന്നഽും ഇവ഻ീട
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്

13( هللا َةذلِةكَة ةِة َةوٍَُّة ْةم َة ْةُ ٌةم َّ َٔة ْة قَةٍُةُنَة
) َةْلَةوذُة ْةم َة َة
ش ُّن َةر ْةٌتَةجًة فِةٓ ُة ُةَ ِةر ِةٌم ِّممهَة َّ ِة
(സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള)ന഻ശ്ചയമഺയഽം
അവരഽീട
ഹിദയങ്ങള഻ൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ളത഻ുനക്കഺൾ കഠ഻ന ഭയം ന഻ങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഺണ്
അവർ കഺരൿം ഗഹ഻ക്കഺത്ത ഒരഽ ജനത തീന്നയഺീെന്നഽള്ളതഽ ീകഺണ്ഺെത്
കപടന്ഩഺർ
ബഽത്പ഻ഹ഼നരഽും
െ഻ത്ഫഺശാനൿരഽമഺയത഻നഺൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ീനകഽറ഻ച്ച്
തങ്ങൾക്
ഭയമഽീണ്ടന്ന്
പഽറത്ത്
കഺണ഻കഽന്നത഻ുനകഺൾ അധ഻കഭയും സതൿവ഻ശവഺസ഻കീള സുംബന്ധ഻ച്ച്
അവരഽീട മനസ്സ഻ലഽണ്ട് (യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ അള്ളഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവും
മനസ഻ലഺക഻ അവീനയഺയ഻രഽന്നഽ അവർ ഭയീപ്പുടണ്ട഻യ഻രഽന്നത്) അത്
ീകഺണ്ടഺണുലലഺ
വ഻ശവഺസും
മനസ്സ഻ല഻ലലഺത഻രഽന്ന഻ട്ട ും
പതൿെത്ത഻ൽ
മഽസ്ല഻ുംകളഺയ഻ നടകഽന്നത് സതൿവ഻ശവഺസ഻കള ീട വ഻ശവഺസദ്ഢതയഽും
ധ഼രതയഽും അവർക് നന്നഺയ഻ അറ഻യഺും അത഻നഺൽ സതൿവ഻ശവഺസ഻കുളഺട്
ഒരഽ സമരത്ത഻ന഻റങ്ങഺൻ അവർ ൂധരൿീപ്പടഽകയ഻ലല

ستُة ُةٍ ْةم َةج ِةمٕ ًةعا
س ُةٍ ْةم َةة ْةٕىَة ُةٍ ْةم َة
ش ِة ٔ ٌة د ْةَةح َة
َة ُٔةقَةا ِةد ُةُوَة ُةك ْةم َةج ِةمٕ ًةعا إِة َّ ِةفٓ ُة ًةرِ ُّنم َةح َّ ىَة ٍةج َة ْةَ ِةمه َةَ َةرا ُةج ُة ٍةر َةة ْة ُة
14( شذَّّ َةذلِةكَة ِةة َةوٍَُّة ْةم َة ْةُ ٌةم َّ َٔة ْةعقِة ُةُنَة
َةَ ُة ُةُةُةٍُة ْةم َة
ുകഺട്ട ീകട്ട഻ ഭദമഺക്കീപ്പട്ട നഺടഽകള഻ൽ ീവുച്ചഺ വല് മത഻ലഽകളുീടയഽം
പ഻ന്ന഻ൽ ന഻ുന്നഺ അല്ഺീത അവർ സംഘട഻ച്ചുീകഺണ്് ന഻ങ്ങുളഺട് യഽദ്ധ്ം
ീചയ്യുകയ഻ല് അവർക്ക഻ടയ഻ൽ അവരഽീട സമര ശക്ത഻ മ഻കച്ചതഺണ് അവർ
സംഘട഻ച്ചവരഺീെന്ന്
തങ്ങൾ
വ഻ചഺര഻ക്കഽന്നഽ
അവരഽീട
ഹിദയങ്ങളഺവീട്ട വ഻ഭ഻ന്നങ്ങളഺണ് അത് അവർ ച഻ന്ത഻ക്കഺത്ത ഒരഽ
ജനതയഺീെന്നത് ീകഺണ്ഺകഽന്നഽ
കപടന്ഩഺർ
തന഻
ഭ഼രഽകളഺീണന്നഽും
ബഹഽൂദവ
വ഻ശവഺസ഻കള ും
ജാതന്ഩഺരഽീമഺീകയഺയ഻ അവർ പല ഗാഢഺുലഺെനയഽും ീവറഽീത
നടത്തഽകയഺീണന്നഽും ുനരുത്ത പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺയീലലഺ .എന്നഺൽ
ന഻വ്ത്ത഻യ഻ലലഺീത അങ്ങീന ഒരഽ യഽത്പത്ത഻നഽ അവർ പഽറീപ്പുടണ്ട഻
വന്നഺൽ തീന്ന സഽശക്തമഺയ വലല ുകഺട്ടകഽള്ള഻ൽ ീവുച്ചഺ വലല
മത഻ലഽകള ീടയഽും പ഻ന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് ഒള഻ുപ്പഺരഽ നടത്തഽകുയഺ അലലഺീത
അരങ്ങത്ത് വന്ന് യഽത്പും ീെയ്യഺൻ അവർ ൂധരൿീപ്പടഽകയ഻ലല കഺരണും
അവരഽീട മനസ്സ഻ൽ അള്ളഺഹഽ മഽസ് ല഻ുംകീള സുംബന്ധ഻ച്ച് ശക്തമഺയ ഭയും

13

ഇട്ട്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻കഽന്നഽ
അവർ
തമ്മതമ്മ഻ൽ
ുപഺരഺട്ടത്ത഻നഽ
ുകമന്ഩഺരഺീണങ്ക഻ലഽും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ുസനകഽമഽന്ന഻ൽ
അവർ
ൊള഻ുപ്പഺകഽും
അവർക഻ടയ഻ൽ
അവരഽീട
സമര
ശക്ത഻
മ഻കച്ചതഺീണന്നത഻നഽ അവർ പരസ്പരും ശതഽകളഺീണന്നഺണ് ഇബ്നഽ
അബ്ബഺസ്(റ) പറഞ്ഞ വൿഺഖൿഺനും അവരഽീട മനസ്സ് വ഻ഭ഻ന്നമഺീണന്ന
വഺകൿും അത഻ന്ീറ ീതള഻വഺയ഻ മഹഺൻ ൊണ്ട഻കഺണ഻കഽന്നഽണ്ട് അവർ
കഺഴ്ത്െയ഻ൽ ഒറ്റീകട്ടഺീണങ്ക഻ലഽും മനസ്സ് ഭ഻ന്ന഻പ്പ഻ലഺണ്. ഓുരഺരഽത്തർകഽും
ഓുരഺ അഭ഻പഺയമഺീണന്ന് സഺരും(റഺസ഻)
അവർ െ഻ത്ഫ഻കഺത്ത ജനതയഺയത് ീകഺണ്ടഺണ഻ത് എന്നത഻നഽ അവർക്
യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ എത്ഫ഻ലഺണ് വ഻ജയും എന്ന് മനസ്സ഻ലഺകഺത്തവരഺയത്
ീകഺണ്ട് എന്നഽും അവരഽീട ശക്ത഻ െയ഻ച്ചത് അവരഽീട മനസ഻ന്ീറ ഭ഻ന്ന഻പ്പ്
കഺരണത്തഺലഺീണന്ന്
അവർക്
െ഻ത്ഫ഻കഺൻ കഴ഻യഽന്ന഻ലല
എന്നഽും
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്

15(اا َة ِةلٕ ٌةم
َة َةم َة ِة الَّ ِة ٔهَة ِةمه َة ْةت ِة ِةٍ ْةم َة ِةرٔ ًةتا َةذا ُةُا َةَ َةةا َة َة ْةم ِةر ِةٌ ْةم َةَلَة ُةٍ ْةم َةع َة ٌة
ഇവരഽീട സ്ഥ഻ത഻) അടഽത്ത കഺലത്ത് ഇവരഽീട മഽമ്പഽണ്ഺയ഻രഽന്നവരഽീട
സ്ഥ഻ത഻ ുപഺീല തീന്നയഺണ് അവർ തങ്ങളുീട കഺരൿത്ത഻ന്ീറ ദഽഷ്ഫലം
(ഇഹുലഺകത്ത്)അനഽഭവ഻ച്ചു
അവർക്ക്(പരുലഺകത്ത്)ുവദനഺജനകമഺയ
ശ഻ക്ഷയഽമഽണ്്
ബനാനള഼ർ സുംഭവത്ത഻നഽ അല്പും മഽമ്പ് അവീരുപ്പഺീല അകമും
ീെയ്തവരഽീട
ുമൽ
അള്ളഺഹഽ
നടപട഻
എടഽത്തതഺണ഻വ഻ീട
ൊണ്ട഻കഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്
മകഺമഽശ഻കഽകീള
ബദ്
റ഻ൽ
ീവച്ച്
അള്ളഺഹഽ പ഻ട഻കാട഻യതഺണ഻വ഻ീട ഉുത്ഩശൿും എന്നീത വൿഺഖൿഺതഺകൾ
വ഻വര഻കഽന്നത് ബനാനള഼റ഻ന്ീറ ശ഻െഺ നടപട഻കഽമഽമ്പ്.ബനാ ൂഖനഽഖഺ
അ് എന്ന ജാത ുഗഺതീത്ത കരഺർ ലുംഘനവഽും െത഻യഽും കഺണ഻ച്ചുപ്പഺൾ
അവീര
നഺട്കടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ.
അതഺണ഻വ഻ീട
ഉുത്ഩശൿീമന്നഽും
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്
അവർ ഇഹുലഺകത്ത് ീകഺലലീപ്പടല഻ന്ീറയഽും നഺടഽ കടത്തല഻ന്ീറയഽും
ദഽഷ്ഫലും അനഽഭവ഻ച്ച . പരുലഺകത്ത് ഗഽരഽതരമഺയ ശ഻െയഽും അവീര
കഺത്ത഻ര഻കഽന്നഽ

ا
َّ َة َةم َة ِة ال
َّ هللا َةر
ان إِة ْةذ َةا َة لِة ْة ِة و َة
ان ا ْة ُة ْةر فَة َة َّما َة َة َةر َةا َة إِةوِّمٓ ةَة ِةرْ ٌة ِّممىكَة إِةوِّمٓ َة َة ا ُة َّ َة
س ِة
ش ْةٕ َة ِة
16( ا ْةل َةعالَة ِةمٕهَة
(ആ കപട വ഻ശവഺസ഻കളുീട ഉപമ)പ഻ശഺച഻ന്ീറ മഺത഻ര഻യഺണ് ന഼ സതൿം
ന഻ുഷധ഻ക്കഽക എന്ന് അവൻ മനഽഷൿുനഺട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അങ്ങീന
മനഽഷൿൻ സതൿം ന഻ുഷധ഻ച്ചുപ്പഺൾ പ഻ശഺച് പറഞ്ഞഽ ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഞഺൻ
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ന഻ന്ന഻ൽ
ന഻ന്ന്
ഒഴ഻വഺയവനഺണ് (നഺം തെ഻ൽ
ബന്ധീമഺന്നഽമ഻ല്)
ുലഺകരക്ഷ഻തഺവഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ീന ഞഺൻ ഭയീപ്പടഽകതീന്ന ീചയ്യുന്നഽ
മഽനഺഫ഻ഖഽകള ീടയഽും അവരഽീട വഺകഽകൾ വ഻ശവസ഻കഽന്നവരഽീടയഽും
ഉദഺഹരണമഺണ഻വ഻ീട
പറയഽന്നത്
പ഻ശഺച്
മനഽഷൿനഽ
പല
ദഽർുബഺധനവഽും
നൽകഽും .എന്നഺൽ
അത഻ന്ീറ ദഽഷ്ഫലും
അവൻ
ുനര഻ടഽുമ്പഺൾ
അവ഻ീട
പ഻ശഺെ഻ീന
കഺണഽകയ഻ലല
അവസഺനും
നരകശ഻െയ഻ൽ
ഇരഽവരഽും
അകീപ്പടഽും
ഇത്
ുപഺീലയഺണ്
മഽനഺഫ഻ഖഽകള ീടയഽും അവരഽീട വഺക് വ഻ശവസ഻ച്ച ജാതരഽീടയഽും ഉപമ
എന്നഺണ഻വ഻ീടപറയഽന്നത്
ഇവ഻ീട
പ഻ശഺച്
അവ഻ശവഺസത്ത഻ുലക്
െണ഻കഽന്ന
എലലഺ
കഺരൿവഽും
ഉുത്ഩശൿമഺീണന്നഽും
ബദ്റ഻ൽ
സഹഺയ഻കഺീമന്ന്
മഽശ഻കഽകുളഺട്
വഺഗ്ദഺനും
ീെയ്ത
പ഻ശഺച്
മലകഽകള ീട സഺന്ന഻ത്പൿമറ഻ഞ്ഞുപ്പഺൾ ഞഺൻ ന഻ങ്ങള മഺയ഻ ബന്ധമ഻ീലലന്ന്
പറഞ്ഞ്
ന഻ർണഺയക
ഘട്ടത്ത഻ൽ
അവീര
ൂകീയഺഴ഻ഞ്ഞ
സുംഭവമഺണഽുത്ഩശൿീമന്നഽും
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.ഏതഺയഺലഽും
പ഻ശെ഻ന്ീറ
വഺഗ്ദഺനും ലുംഘ഻കീപ്പട്ടത് ുപഺീല കപടന്ഩഺർ ജാതീര സഹഺയ഻കഺീമന്ന
വഺഗ്ദഺനവഽും ലുംഘ഻കീപ്പട്ട എന്ന് െഽരഽകും

17(فَة َةكانَة عَةا ِةتَةذَةٍُة َةما َةوٍَُّة َةما ِةفٓ الىَّا ِةر َة ا ِةل َة ْةٔ ِةه ِةفٕ َةٍا َةَ َةذ ِةلكَة َةج َةزا اللَّا ِةل ِةمٕهَة
അങ്ങീന അവർ ഇരഽവരഽീടയഽം പരൿവസഺനം ഇരഽവരഽം നരകത്ത഻ലഺണ്
എന്നതഺയ഻ത്ത഼ർന്നഽ അവർ അത഻ൽ ന഻രന്തര വഺസ഻കളഺയ ന഻ലയ഻ൽ
അതീത അകമ഻കളുീട പത഻ഫലം
പ഻ശഺെഽും അവൻ വഴ഻ീതറ്റ഻ച്ചവരഽും നരകത്ത഻ലഺവഽക എന്നതഺണ്
ഇത഻ന്ീറ
അവസഺനും
എന്നത്
ുപഺീല
ജാതന്ഩഺരഽും
അവീര
വഴ഻ീതറ്റ഻കഺൻ വഺഗ്ദഺനും നൽക഻യ കപടന്ഩഺരഽും അവസഺനും ഒുര
സ്ഥലത്ത് (നരകത്ത഻ൽ)എത്ത഻ീപ്പടഽീമന്ന് െഽരഽകും

18(هللا َة ِةتٕ ٌةر ِةة َةما دَة ْةع َةم ُةُنَة
هللا إِةنَّ َّ َة
هللا َةَ ْةلذَةىلُة ْةر وَة ْة ٌة َّما َة َّ َةمخْة ِةل َةغ ٍة َةَادَّقُةُا َّ َة
َةٔا َة ُّنٔ َةٍا الَّ ِة ٔهَة َةمىُةُا ادَّقُةُا َّ َة
സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുള ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽക നഺുളക്ക്
ുവണ്഻ തഺൻ എന്തഺണ് ഒരഽക്ക഻ീവച്ച഻ട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓുരഺരഽത്തരഽം
ച഻ന്ത഻ക്കീട്ട
ന഻ങ്ങൾ
അള്ളഺഹഽീവ
സാക്ഷ഻ക്കഽക
ന഻ങ്ങൾ
പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീന പറ഻ അള്ളഺഹഽ സാക്ഷ്മജ്ഞൻ തീന്നയഺകഽന്നഽ
കപടന്ഩഺീരയഽും ജാതന്ഩഺീരയഽും പ഻ട഻കാട഻യ സതൿ ന഻ുഷധും വ഻വര഻ച്ച
ുശഷും സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക് അള്ളഺഹഽ നൽകഽന്ന ഉപുദശമഺണ഻വ഻ീട
അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാെ഻കഽക അതഺയത് അവന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലകഽകൾ
അനഽസര഻കഽക വഴ഻ അവുനഺടഽള്ള ഭയ ഭക്ത഻ുയഺീട ജ഼വ഻കഽക ഏറ്റവഽും
മർമ്മപധഺനമഺണ് തഖ്വ: എലലഺ നന്ഩയഽീടയഽും വ഻ജയത്ത഻ന്ീറയഽും

15

അട഻സ്ഥഺനമഺണ്
തഖ്വ:
നഺുളക്
ുവണ്ട഻
-അനശവരമഺയ
പരുലഺകത്ത഻നഽുവണ്ട഻- എീത്ഫഺീകയഺണ് കഺുലകാട്ട഻ തയ്യഺറഺക഻യത്
എന്ന് ആത്ധ പര഻ുശഺധന നടത്തഽക .ഇതഽമാലും സവത്ഫും കഽറ്റങ്ങള ും
കഽറവഽകള ും കണ്ട് പ഻ട഻കഺനഽും അത് പര഻ഹര഻കഺനഽും കഴ഻യഽും.വ഼ണ്ടഽും
തഖ് വ ീെയ്യണീമന്ന് പറഞ്ഞത് ആദൿും പറഞ്ഞത഻ീന ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഺൻ
ുവണ്ട഻യഺീണന്നഽും ആദൿും അള്ളഺഹഽീവ സാെ഻കണീമന്ന് പറഞ്ഞത്
ന഻ർബന്ധങ്ങൾ ന഻ർവഹ഻കണീമന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഽും രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞ
അള്ളഺഹഽീവ
സാെ഻കണീമന്നത്
കഽറ്റങ്ങൾ
ഉുപെ഻കണീമന്ന
അർത്ഥത്ത഻ലഽമഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(റഺസ഻)

19( اسقُةُنَة
ساٌُة ْةم َةو ُة َة
هللا فَة َةو َة
َةَ َة دَة ُةكُوُةُا َة الَّ ِة ٔهَة وَة ُة
سٍُة ْةم ُة ْةَلَة ِةكَة ٌُة ُةم ا ْةل َة ِة
سُا َّ َة
അള്ളഺഹഽവ഻ീന മറന്ന് കളയഽകയഽം തന്ന഻മ഻ത്തം അവർക്ക് തങ്ങീളത്തീന്ന
അവൻ വ഻സ്മര഻പ്പ഻ച്ച് കളയഽകയഽം ീചയ്ത഻ട്ടുള്ളവീര ുപഺീല ന഻ങ്ങൾ
ആവരഽത് അങ്ങീനയഽള്ളവർ തീന്നയഺണ് ധ഻ക്കഺര഻കൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ത഼ീര ഓർകഺീത തന഻ തഺുത്ഫഺന്ന഻കളഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽും
തന്ന഻മ഻ത്തും സവത്ഫും രെഺമഺർഗീത്തകഽറ഻ച്ച് െ഻ത്ഫ഻കഺൻ കഴ഻യഺീത
ുപഺവഽകയഽും ീെയ്തവരഽീട സമാഹത്ത഻ൽ ീപടഺത഻ര഻കഽക അതഺയത്
അത്തരകഺീര അനഽകര഻കഺീത അവുരഺട് സഺദ്ശൿീപ്പടഺീത സാെ഻കഽക
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഈ ഉപുദശും അനഽസര഻ച്ച് ജ഼വ഻കഽന്നവർ ശര഻യഺയ
സതൿവ഻ശവഺസ഻കള ും പരുലഺകത്ത് സവർഗഺവകഺശ഻കള മഺണ്

20( اا ا ْةل َة هَِّةث ٌُة ُةم ا ْةل َةااِة ُةزَنَة
َة َٔة ْة
اا ا ْةل َة ىَّ ِةج َة ْة َةح ُة
اا الىَّا ِةر َةَ َة ْة َةح ُة
سذَة ِةُْ َة ْة َةح ُة
നരകക്കഺരഽം സവർഗക്കഺരഽം സമമഺവഽകയ഻ല് സവർഗക്കഺർ തീന്നയഺണ്
വ഻ജയ഻കൾ
ഇവ഻ീട എങ്ങീന ജ഼വ഻ച്ചഺലഽും മരണുത്തഺീട എലലഺും ത഼ർന്നഽ എന്ന കണക്
കാട്ടല഻ീന തകർകഽയഺണ഻വ഻ീട .സവർഗകഺർ വ഻ജയും വര഻കഽകയഽും
നരകകഺർ ന഻തൿ ദഽ:ഖത്ത഻ൽ അകീപ്പടഽകയഽും ീെയ്യ ും

لَة ْةُ َة َة
ض ِةرةُة َةٍا
اش ًةعا ُّنمذَة َة ِّم عًةا ِّممهْة َة ْة
هللا َةَ ِةد ْةكَة ْةاْلَة ْةم َةا ُة وَة ْة
شَٕة ِةج َّ ِة
وز ْةلىَةا َةٌ َة ا ا ْةلقُة ْةر نَة َةع َةّ َةجتَة ٍة لَّ َةر َة ْةٔذَةًُة َة ِة
21( ا لَة َةع ٍَُّة ْةم َٔةذَة َة َّك ُةرَنَة
ِةل ىَّا ِة
ഈ
ഖഽർ
ആന഻ീന
നഺം
ഒരഽ
പർവതത്ത഻ുന്ഩൽ
അവതര഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ
അത്
വ഻നയം
കഺെ഻ക്കഽന്നതഺയഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ഭയീപ്പട്ടത഻നഺൽ ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽന്നതഺയഽം അത഻ീന തങ്ങൾ
കഺെഽമഺയ഻രഽന്നഽ ആ ഉപമകൾ നഺം മനഽഷൿർക്ക് ുവണ്഻ വ഻വര഻ക്കഽന്നഽ
അവർ ച഻ന്ത഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്഻
വ഻ശഽത്പ ഖഽർആന഻ന്ീറ മഹതവവഽും ഉന്നത ന഻ലപഺടഽും ഒരഽ ഉപമഺ
രാപത്ത഻ൽ ൊണ്ട഻കഺണ഻ച്ച് ീകഺണ്ട് മനഽഷൿന്ീറ ബഽത്പ഻ശാനൿതയഽും
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ുബഺധമ഻ലലഺയ്മയഽും
എടഽത്ത്
കഺണ഻കഽകയഺണ്
ഈ
ഖഽർ
ആൻ
അവതര഻പ്പ഻ച്ച ീകഺടഽത്തത് ഒരഽ പർവതത്ത഻നഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ -അീതത
ഉറച്ചതഽും കടഽത്തതഽമഺയ഻രഽന്നഺലഽും-ഖഽർ ആന്ീറ ീഗൌരവത്തഺൽ അത്
അള്ളഺഹഽുവഺട് വ഻നയും
കഺണ഻കഽകയഽും
അവീന ഭയന്നത഻നഺൽ
ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽകയഽും
ീെയ്യ മഺയ഻രഽന്നഽ
അതയഽും
മഹത്തഺയതഺണത്
എന്ന഻ട്ട ുപഺലഽും വ഻ുശഷ ബഽത്പ഻യഽള്ള മനഽഷൿൻ ഖഽർആൻ ഉൾീകഺണ്ട്
െ഻ത്ഫ഻കഽന്നവനഽും അള്ളഺഹഽീവ ഭയീപ്പടഽന്നവനഽമഺകഽന്ന഻ലലുലലഺ

َّ ٌُ َةُة
22( ش َةٍا َة ِةث ٌ َةُةُ ال َّر ْةح َةمهُة ال َّر ِةحٕ ُةم
َّ ب َةَال
هللاُة الَّ ِة ْ َة إِةلَة َةً إِة َّ ٌ َةُةُ عَةا ِةل ُةم ا ْةل َةغ ْةٕ ِة
തഺനല്ഺീത
യഺീതഺരഽ
ആരഺധൿനഽമ഻ല്ഺത്തവനഺയഅള്ളഺഹഽവഺെവൻ.അവൻ
ദിശൿവഽം
അദിശൿവഽം
അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അവൻ
പരമകഺരഽെ഻കനഽം
കരഽെഺന഻ധ഻യഽമഺകഽന്നഽ
ആരഺധൿനഺവഺൻ അർഹൻ അള്ളഺഹഽ മഺതുമയഽള്ളൂ.അവൻ എലലഺും
അറ഻യഽന്നവനഺണ്
അവീന
അനഽസര഻ച്ചവർകഽും
അലലഺത്തവർകഽും
ഇഹുലഺകത്ത്
അവൻ
അനഽഗഹും
നൽകഽീമങ്ക഻ലഽും
അനത്ഫമഺയ
പരുലഺകത്ത് അവീന അനഽസര഻ച്ചവർക് മഺതുമ അവൻ ഗഽണും
ീെയ്യ കയഽള്ളൂ.ഇതഺണ് അവസഺന ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ ആശയും

َّ ٌُ َةُة
هللاُة الَّ ِة ْ َة إِةلَة َةً إِة َّ ٌ َةُةُ ا ْةل َةم ِة ُةك ا ْةلقُة
هللا َةع َّم ا
ُّنَا ا ْةل ُةم َةٍ ْةٕ ِةمهُة ا ْةل َةع ِةزٔ ُةز ا ْةل َة تَّا ُةر ا ْةل ُةمذَة َةكتِّم ُةر ُة
ُة
س ْةت َةحانَة َّ ِة
23( ش ِةر ُةُنَة
ُٔة ْة
(അീത)അവനല്ഺീത ുവീറ ആരഺധൿന഻ല്ഺത്ത അള്ളഺഹഽവഺെവൻ.അവൻ
രഺജഺവഽം മഹഺ പര഻ശഽദ്ധ്നഽം അനൿാനനഽം അഭയം നൽകഽന്നവനഽം
ുമൽുനഺട്ടം
വഹ഻ക്കഽന്നവനഽം
പതഺപശഺല഻യഽം
പരമഺധ഻കഺര഻യഽം
മഹതവമഽള്ളവനഽമഺണ് അവർ പങ്ക് ുചർക്കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്ന് അള്ളഺഹഽ എത
പര഻ശഽദ്ധ്ൻ!
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അതൿഽത്കിഷ്ട ഗഽണനഺമങ്ങള഻ൽ െ഻ലത് എടഽത്ത്
കഺണ഻ച്ച഻ര഻കയഺണ്
ഈ
വഺകൿങ്ങള഻ൽ.എലലഺ
വസ്തഽകള ീടയഽും
ഉടമസ്ഥനഽും അവീയ യുഥഷ്ടും ന഻യത്ഫ഻കഽന്നവനഽും എന്നഺണ്  ا ْةل َةم ِة ُةكഎന്ന
നഺമത്ത഻ന്ീറ വ഻വെ.സകലവ഻ധ കഽറ്റങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽും പര഻ശഽത്പൻ
 ا ْةلقُةഎന്നത഻ന്ീറ വ഻വെ.എലലഺ ുപഺരഺയ്മയ഻ൽ; ന഻ന്നഽും
എന്നഺണ് ُّنَا
ُة
സഽരെ഻തൻ എന്ന് س َة ُةم
َّ  الഎന്ന വഺക് സാെ഻പ്പ഻കഽന്നഽ ഈഅർത്ഥപകഺരും
ഖഽത്ഩൂസ്, സലഺും ഇത് രണ്ടഽും ഒന്നഽ തീന്നയുലല പ഻ീന്ന എത്ഫ഻നഺണ്
ആവർത്ത഻കഽന്നത് എന്ന് ുെഺദൿമഽണ്ടഺവഺും.ഭാതകഺലത്തഽും വർത്തമഺന
കഺലത്തഽും ുപഺരഺയ്മകൾ അള്ളഺഹ഻വഽനഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലല എന്ന് ഖഽത്ഩൂസ് എന്ന
പദവഽും ഭഺവ഻യ഻ൽ ഒരഽ നൿാനതയഽും അള്ളഺഹഽവ഻നഽണ്ടഺവ഻ലല എന്ന സലഺും
എന്ന പദവഽും അറ഻യ഻കഽന്നഽ എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ ന഻വഺരണും
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അർഹതയഽള്ളവർക് അഭയും നൽകഽന്നവൻ എന്ന്  ا ْةل ُةم ْة ِةمهُةഎന്ന വഺകൿവഽും
എലലഺത്ത഻ന്ീറയഽും ുമൽുനഺട്ടവഽും ുമലുനവഷണവഽും നടത്തഽന്നവൻ എന്ന്
 ا ْةل ُةم َةٍ ْةٕ ِةمهُةഎന്ന വഺകൿവഽും.തന്ീറ അധ഻കഺര ശക്ത഻ക് എലലഺവീരയഽും ക഼ഴ്ത്
ീപടഽത്തഽന്ന പരമഺധ഻കഺര഻ എന്ന് എന്നതഽും എലലഺ ുയഺഗൿതയഽും ത഻കഞ്ഞ
മഹതവമഽള്ളവൻ എന്ന്  ا ْةل ُةمذَة َةك ِّمت ُةرഎന്ന വഺകഽും അറ഻യ഻കഽന്നഽ

َّ ٌُ َةُة
ُض َةٌَ َةُة
َّ ستِّم ُةح لَةًُة َةما فِةٓ ال
س َةم ا ا ْةل ُةح ْة
هللاُة ا ْةل َةخالِة ُة ا ْةلتَةا ِةر ُة ا ْةل ُةم َة ِّمُ ُةر لَةًُة ْةاْلَة ْة
سىَةّ ُٔة َة
اَا ِة
س َةم َة
ح َةَ ْةاْلَة ْةر ِة
24(ا ْةل َةع ِةزٔ ُةز ا ْةل َةح ِةكٕ ُةم
അവൻ അള്ളഺഹഽവഺണ്. സിഷ്ട഻ക്കഽന്നവനഽം ന഻ർെ഻ച്ചുണ്ഺക്കഽന്നവനഽം
രാപം
നൽകഽന്നവനഽം.അവനഽ
ഉൽകിഷ്ട
നഺമങ്ങളുണ്്
ആകഺശഭാമ഻കള഻ലഽള്ളീതല്ഺം
അവന്ീറ
പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ
പക഼ർത്ത഻ക്കഽന്നഽണ്്
അവൻ
പതഺപ
ശഺല഻യഽം
അഗഺധജ്ഞഺനമഽള്ളവമഺണ്
സർവ വസ്തഽകീളയഽും ഇന്ന഻ന്ന പകഺരീമന്ന് ന഻ശ്ചയ഻ച്ച് ഓുരഺന്ന഻നഽും
ുവണ്ട ആ്ത഻യഽും പ്ത഻യഽും ീകഺടഽത്ത് കമ഼കര഻ച്ച് രാപും നൽക഻
സി
ഷ്ട഻ച്ച ണ്ടഺകഽന്നവൻ
എന്നഺണ്
ا ْةل َةخالِة ُة ا ْةلتَةا ِةر ُة ا ْةل ُةم َة ِّمُر
എന്ന഻വയഽീട
വൿഺഖൿഺനും.ഇത് ുപഺീല ധഺരഺളും നഺമങ്ങൾ ഖഽർ ആന഻ലഽും ഹദ഼സ഻ലഽും
വന്ന഻ട്ട ണ്ട് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ അത഻ വ഻ശ഻ഷ്ട നഺമങ്ങള ണ്ട് അത഻നഺൽ
അവീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽുവഺട് പഺർത്ഥ഻കഽക (അഅ്റഺഫ് 180)
ഈ അവസഺന നഺലഽ സാക്തങ്ങൾ രഺവ഻ീലയഽും ൂവകഽുന്നരവഽും
പഺരഺയണും
ീെയ്യ ന്നത്
വളീര
ഉപകഺരപദമഺീണന്ന്
ഹദ഼സ഻ൽ
വന്ന഻ട്ട ണ്ട്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവങ്ങൾ മനസ഻ലഺക഻ അവനഽ ക഼ഴ്ത്ീപട്ട് അവന്ീറ
വ഻ധ഻വ഻ലകഽകൾ അനഽസര഻ച്ച് ജ഼വ഻കഽന്നവര഻ൽ അള്ളഺഹഽ നീമ്മ
ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ
SOURCE http://www.vazhikaati.com
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/

