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بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമങ്ങളുും പറഞ്ഞ് അനഽരഹും ുതട഻ ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽത്യഽ
ദഹ്റ് എന്നഺൽ കഺലം എന്നർത്ഥം. ഈ അത്പൿഺയത്ത഻ന്ീറ ഒത്യഺും
സാക്തത്ത഻ൽ തീത്യ ആ പദും വരഽത്യഽണ്ട്. മനഽഷൿീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ച഻ല
ീമൌല഻ക
പരഺമർശങ്ങളുൾീക്കഺള്ളുന്നത഻നഺൽ
ഇത഻നഽ
സാറത്തഽൽ
ഇൻസഺൻ എന്നഽം ുപരഽണ്ട്.മദ഼നയ഻ലഺണ഻ത഻ന്ീറ അവതരണും എത്യഽും
അഭ഻പഺയും ഉണ്ട്
അവതരണ
കഺരണീത്തക്കഽറ഻ച്ച്
വ഻വ഻ധ
അഭ഻പഺയങ്ങൾ
വൿഺഖ്ൿഺതഺക്കൾ പറയഽത്യഽണ്ട്.നബ഻(സ)ുയഺട് ഒരഺൾ പല കഺരൿങ്ങളുും
ു ഺദ഻ച്ചു
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽത്യഽ.അുപഺൾ
ഉമർ(റ)
പറഞ്ഞഽ.ുഹ!സുഹഺദരഺ
നബ഻(സ)ീയ
വ഻ഷമ഻പ഻ക്കുലല…അുപഺൾ
നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ.ഉമുറ!അുത്ഩഹും ു ഺദ഻ക്കീെ.അുപഺൾ ഈ അത്പൿഺയും
അവതര഻ച്ചു.നബ഻(സ)
അത്
പഺരഺയണും
ീ യ്യുകയഽും
അങ്ങീന
സവർരത്ത഻ന്ീറ വ഻ുശഷണങ്ങൾ പരഺമർശ഻ക്കഽത്യ ഭഺരീമത്ത഻യുപഺൾ ആ
മനഽഷൿൻ ീനടഽവ഼ർപ഻ടഽകയഽും ഉടൻ മരണീപടഽകയഽും ീ യ്തഽ.അുപഺൾ
നബ഻(സ)
പറഞ്ഞഽ.സവർരത്ത഻ുലക്കഽള്ള
ആരഹും
ന഻ങ്ങളുീട
സുഹഺദരന്ീെ ആത്ധഺവ് ുവർീപടഽത്ത഻..അല഻(റ)ന്ീറ വ഻ഷയത്ത഻ലഺണ഼
അത്പൿഺയും അവതര഻ച്ചീതത്യഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.
അവതരണ
കഺരണീമത്ഫ്
തീത്യയഺയഺലഽും
ഉുത്ഩശൿും
ീപഺതഽവഺണ്.
ഖ്ഽർആന഻ീല അവതരണകഺരണും പറയീപെ എലലഺത്ത഻ന്ീറയഽും വ഻ധ഻
ീപഺതഽവഺയ഻ തീത്യ വ഻ലയ഻രഽത്തീപടഽത്യതഺണ് അവതരണ കഺരണത്ത഻ൽ
മഺതും ഒതഽക്ക഻ ന഻ർുത്തണ്ടതലല (ഖ്ഽർതവഽബ഻)

1(ُسا
بن ِن هٌن ِّ هَه ال َّذ ْلٌ ِنش لَه ْلم يَه ُكه َه
ً ش ْلئًب َّ ْلز ُك
اإلو َه
غ ِن
َه َه ْل ِن
പറയത്തക്ക രഽ വസ്തഽവഽം ആയ഻രഽന്ന഻ട്ട഻ലലഺത്ത
ന഻ശ്ചയമഺയഽം മനഽഷൿന്ീറ ുമൽ കഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺയ഻ട്ട഻ുലല?

രഽ

َهٌ ْل َه َه

കഺലഘട്ടം
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കഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺയ഻െ഻ുലല എത്യ് അുനവഷണമലല ന഻സ്സുംശയും കഴ഻ഞ്ഞഽ
ുപഺയ഻െുീണ്ടത്യ് തറപ഻ച്ചു പറയലഺണഽുത്ഩശൿും .അത് ീകഺണ്ട് തീത്യ ഇവ഻ീട
എത്യ പദും ത഼ർച്ചയഺയഽും എത്യ അർത്ഥും ലഭ഻ക്കഽത്യ  قذഎത്യ
َهٌ ْل
അർത്ഥത്ത഻ലഺണ് മ഻ക്കവൿഺഖ്ൿഺതഺക്കളുും പറയഽത്യത്
മനഽഷൿൻ എത്യ അവസ്ഥ ുപഺയ഻െ് ഏീതങ്ക഻ലഽും രാപത്ത഻ലഽള്ള ഒരഽ വസ്തഽ
എത്യ്
ുപഺലഽും
പറയഺൻ
പെഺത്ത
ന഼ണ്ട
കഺലഘെും
(–ന഻ുേഷും
ശാനൿമഺയ഻രഽത്യ എതുയഺ ന഼ണ്ട കഺലും )–മനഽഷൿനഽ മഽമ്പ് കഴ഻ഞ്ഞഽ
ുപഺയ഻െുണ്ട് ആകഺശ ഭാമ഻കൾക്ക് മഽമ്പ്,അവയഽീട സിഷ്ട഻പ഻നഽ ുശഷും,
ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻കൾ ന഻ലവ഻ൽ വരഽത്യത഻നഽ മഽമ്പ്, അത഻നഽ ുശഷും,മനഽഷൿ
പ഻തഺവഺയ ആദും(അ) സിഷ്ട഻ക്കീപടഽത്യത഻നഽ മഽമ്പ്, പ഻ത്യ഼ട് ഓുരഺരഽത്തരഽും
മനഽഷൿ
സിഷ്ട഻യഺയ഻
വരഽത്യത഻നഽ
മഽമ്പ്.എത്യ഻ങ്ങീനയഽള്ള
ഓുരഺ
ഘെീത്തക്കഽറ഻ച്ചുും ആുലഺ ഻ച്ച് ുനഺക്കഽക പ഻ീത്യയഺണ് മനഽഷൿനഺയ഻ നഺും
ഓുരഺരഽത്തരഽും ജന഻ക്കഽത്യത്
ഇവ഻ീട
പറഞ്ഞ
മനഽഷൿൻ
ആദും(അ)
ആണ്.തന഻ക്ക്
ആത്ധഺവ്
നൽകഽത്യത഻നഽ മഽമ്പ് കള഻മണ്ണ് ീകഺണ്ട് പടക്കീപെ രാപമഺയ഻ തഺൻ നഺല്പത്
ീകഺലലും ക഻ടത്യഽ.അുപഺൾ അള്ളഺഹഽവലലഺീത ആർക്കഽും ഇത് എത്ഫഺണ്
ആവഺൻ
ുപഺകഽത്യീതത്യ്
അറ഻യ഻ലലഺയ഻രഽത്യഽ.പ഻ത്യ഼ട്
ആത്ധഺവ്
നൽകീപടഽകയഽും തീത്യ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പത഻ന഻ധ഻യഺയ഻ ഭാമ഻യ഻ുലക്ക്
ന഻ുയഺര഻ക്കീപടഽത്യഽീവത്യഽും
മലക്കഽകൾക്ക്
അറ഻യഺത്ത
വ഻ശഺലവ഻ജ്ഞഺനും ീകഺണ്ട് തീത്യ അള്ളഺഹഽ ആദര഻ക്കഽകയഽും ആകഺശവഽും
ഭാമ഻യഽും പർവതങ്ങളുും ഏീെടഽക്കഺൻ വ഻സമ്മത഻ച്ച അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അമഺനത്ത്(വ഻ധ഻ വ഻ലക്കഽകളഺവഽത്യ സാക്ഷ഻പ് സവത്ത്) ഏീെടഽക്കഽക വഴ഻
തന്ീറ മഹതവും സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കീപടഽകയഽും ീ യ്തഽ ീകഺണ്ട് തഺൻ
പറയീപടഺൻ മഺതമഽീണ്ടത്യ മഹതവും സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കീപെു .(ഖ്ഽർതവഽബ഻)
മനഽഷൿനഽ
പരുലഺകത്ത്
വരഺന഻ര഻ക്കഽത്യ
വ഻ ഺരണയഽും
ഭാമ഻യ഻ലഽണ്ടഺകഺവഽത്യ പര഼ക്ഷണങ്ങളുീട ീരൌരവവഽും
഻ത്ഫ഻ച്ചു ീകഺണ്ട്
ഈ ഭഺരും പഺരഺയണും ീ യ്യുുമ്പഺൾ അത് അങ്ങീന തീത്യ അങ്ങ് ുപഺയഺൽ
മത഻യഺയ഻രഽത്യഽ എത്യ് അബാബക്കർ(റ) ഉമർ(റ) തഽടങ്ങ഻യ മഹത്തഽക്കൾ
ആത്ധ രതും ീ യ്യഺറഽണ്ട്(ഖ്ഽർതവഽബ഻)
മനഽഷൿീന ശാനൿതയ഻ൽ ന഻ത്യ് ജത്രും നൽക഻യ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ അവീന
പഽനർജ്ജ഼വ഻പ഻ക്കഺൻ കഴ഻വ഻ീലലത്യ് പറയഺൻ
഻ത്ഫഺുശഷ഻യ഻ലലഺത്തവനഽ
മഺതുമ കഴ഻യാ
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2(ص ًشا
َهبج وَّ ْلبتَه ِن ِنً فَه َهج َهع ْلىَهبيُ َه
اإلو َه
ع ِنم ًعب بَه ِن
ئِنوَّب َهخ َه ْلقىَهب ْل ِن
ٍ غبنَه ِن ه وُّ ْلطفَه ٍت َه ْل ش
(പലതഽം) കാട഻ുച്ചർന്ന രഽ ഇര഻യ ബ഻രഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ശ്ചയമഺയഽം
മനഽഷൿീന നഺം സ്ഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അവീന നഺം പര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നതഺണ്
അങ്ങീന അവീന നഺം ുകൾക്കഽന്നവനഽം കഺണഽന്നവനഽമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ
ന഻സ്സഺരമഺയ
ഇത്ഭ഻യത്തഽള്ള഻യ഻ൽ
ന഻ത്യഺണ്
മനഽഷൿൻ
സിഷ്ട഻ക്കീപെത്.അതഺവീെ വ഻വ഻ധ വസ്തഽക്കളഺൽ മ഻ശ഻തമഺണ്. മഺതഺപ഻തഺവ഻ൽ ന഻ത്യഽള്ള ബ഼ജഺണ്ഡങ്ങൾ കലർത്യീതത്യ ന഻ലക്കഽും ശ഼ുതഺഷ്ണും
വഺദ-പ഻ത്ത-കഫും
ആദ഻യഺയ
പല
പകിത഻
വ഻ുശഷണങ്ങുളഺട്
കാട഻യീതത്യ ന഻ലക്കഽും മെു പല ര഼ത഻യ഻ലഽും ആ ീ റഽ ബ഼ജും ധഺരഺളും
വസ്തഽക്കളുീട മ഻ശ഻തമഺീണത്യ് കഺണഺും അതഺണ് പലതഽും കാട഻ുച്ചർത്യ
ഇത്ഭ഻യ ബ഻ത്ഭഽവ഻ൽ ന഻ത്യ് മനഽഷൿീന പടച്ചു എത്യ് പറഞ്ഞത് .ഈ മനഽഷൿനഽ
വ഻ധ഻
വ഻ലക്കഽകളഺകഽത്യ
പര഼ക്ഷണും
അള്ളഺഹഽ
നൽക഻
.ഈ
പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ വ഻ജയ഻ക്കഺനഺവശൿമഺയ എലലഺ ഉപഺധ഻കളുും അവത്യഽ
ശര഻ീപടഽത്ത഻ീക്കഺടഽത്തഽ.അതഺണ്
അവീന
ുകൾക്കഽത്യവനഽും
കഺണഽത്യവനഽമഺക്ക഻ എത്യ് പറഞ്ഞത്
ഈ
ുലഺകും
പര഼ക്ഷണത്ത഻ന്ുറതഺണ്
എീത്യുത്യക്കഽമഽള്ള
വ഻ജയും
കരസ്ഥമഺക്കഺൻ
ഈ
ുലഺകും
ഉപുയഺരീപടഽത്തഽത്യവനഺണ്
സതൿ
വ഻ശവഺസ഻.തന്ീറ ശര഼രീത്ത അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ക഼ഴ്പ്ീപടഽത്തഽകയഽും മരണ
ുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ പവർത്ത഻ക്കഽകയഽും ീ യ്തവനഺണ്
ബഽത്പ഻മഺൻ എത്യ് നബ഻ വ നും ശുത്പയമഺണ്

3(ُسا
ً ُالظ َه ئِن َّ ب شَهب ِنك ًشا َهَئِن َّ ب َهكف
ئِنوَّب َهٌ َهذ ْليىَهبيُ َّبِن
ന്നഽക഻ൽ
നര഻യഽള്ളവനഺയ഻ീക്കഺണ്ട്
നര഻ീകട്ടവനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവന്ന്
ീകഺടഽത്തഽ

നഺം

അീലലങ്ക഻ൽ
വഴ഻കഺണ഻ച്ചു

പവഺ കത്രഺീര ന഻ുയഺര഻ച്ച് അവൻ സഞ്ചര഻ുക്കണ്ട മഺർരും അവനഽ
അള്ളഺഹഽ
വൿക്തമഺക്ക഻ീക്കഺടഽത്തഽ.എത്യഺൽ
കഺണ഻ച്ച്
ീകഺടഽത്ത
മഺർരത്ത഻ൽ സഞ്ചര഻ച്ച് നത്ഭ഻യഽള്ളവരഺയ഻ മഺറഽത്യവരഽും ആ മഺർരും ീതെ഻
നടത്യ്
നത്ഭ഻
ീകെവനഺയ഻
ജ഼വ഻ക്കഽത്യവരഽും
അക്കാെത്ത഻ലഽണ്ട്,രണ്ട്
വ഻ഭഺരത്ത഻നഽും അള്ളഺഹഽ നൽകഽത്യ കഺരൿങ്ങളഺണ് തഽടർത്യ് പറയഽത്യത്
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4(ع ِنع ًشا
ع َه َهَ َه ْل َه ً َهَ َه
ئِنوَّب َه ْل تَه ْلذوَهب لِن ْل َهكبفِن ِنشيهَه َه
ع َه ِن
സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ച഻ല കഺൽച്ചങ്ങലകളും വ഻ലങ്ങഽകളും ജ്വല഻ക്കഽന്ന
അഗ്ന഻യഽം നഺം രഽക്ക഻ീവക്കഽകതീന്ന ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട്
സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ തയഺർ ീ യ്ത ശ഻ക്ഷകള഻ൽ
഻ലതഺണ്
ഈ സാക്തത്ത഻ൽ പറഞ്ഞത്. കഺൽ
ങ്ങലകളുും ൂകവ഻ലങ്ങഽകളുും
കത്ത഻ജ്ജവല഻ക്കഽത്യ നരകവഽും ആണ് സതൿ ന഻ുഷധ഻കീള കഺത്ത഻ര഻ക്കഽത്യത്
അദ്ധ്ൿഺയം (69) അൽ ഹഺഖ്ഖ യ഻ൽ ഇത഻ന്ീറ സവഭഺവും മഽമ്പ്
വ഻വര഻ച്ച഻െുണ്ട്

5(ُسا
ً ُاج َهٍب َهكبف
ُ ط َهكبنَه ِن َهض
ئِننَّ ْلاْلَه ْلب َهش َه
ٍ اس يَهش َهْلشبُُنَه ِن ه َهكأْل
ന഻ശ്ചയമഺയഽം പഽണൿവഺന്ഩഺർ (മദൿം ന഻റച്ച) രഽ തരം പഺന പഺതങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്ന് കഽട഻ക്കഽന്നതഺണ് അത഻ീല ുചരഽവ കർപ്പൂരമഺയ഻ര഻ക്കഽം
പഽണൿവഺത്രഺീരത്യഺൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
കല്പനകൾക്ക്
അക്ഷരഺർത്ഥത്ത഻ൽ
വഴങ്ങ഻ീക്കഺടഽത്തഽ
ീകഺണ്ട്
സതൿ
സത്മമഺയ഻
ജ഼വ഻ച്ചവർ എത്യഺണ്.അവർ ീ യ്ത സൽക്കർമ്മത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ
അവർക്ക് ലഭ഻ക്കഽത്യ മഹതവമഺണ് കർപൂരും കലർത്ത഻യ മദൿും കഽട഻ക്കഺൻ
ലഭ഻ക്കഽും എത്യത്
ഇവ഻ീട َهكبفُُسഎത്യഺൽ സവർരത്ത഻ീല ഒരഽ പുതൿക നദ഻യഺീണത്യഽും ആ
നദ഻യ഻ീല
ീവള്ളും
കലർത്ത഻യ
പഺന഼യും
കഽട഻ക്കഽീമത്യഽും
വ഻ശദ഼കരണമഽണ്ട്.കർപൂരത്ത഻ന്ീറ മണും ആ പഺന഼യത്ത഻നഽണ്ടഺവഽും
എത്യഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്

6(َّللا يُفَه ِّج ُشَوَه َهٍب َه ْلف ِنج ًشا
ُ َه ْلىًب يَهش َهْلش
ة بِن َهٍب ِن بَهب ُد َّ ِن
അതഺയത് രഽ ജ്ലം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അട഻മകൾ അത഻ൽ ന഻ന്ന് കഽട഻ക്കഽം
അവരത് (ഇഷ്ടഺനഽസരണം) ഴഽക്ക഻ നടത്തഽന്നതഺണ്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻ ുനട഻യ അട഻മകൾ ആ മദൿത്ത഻ന്ീറ പഽഴയ഻ൽ
ന഻ത്യ് കഽട഻ക്കഽും. അവരത് ഇഷ്ടഺനഽസരണും ഒഴഽക്കഽീമത്യ് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ
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തഺല്പരൿും
അവരഽുത്ഩശ഻ക്കഽത്യ
സ്ഥലത്തഽും
സമയത്തഽും
യുഥഷ്ടും
ഒഴഽക്ക഻ീക്കഺണ്ടഽ ുപഺകഺവഽത്യ ന഻ലക്കഽള്ള ന഼രഽറവയഺണ് ആ മദൿും
എത്യീത

7(غت ِنَهط ًشا
يُُفُُنَه ِنببلىَّ ْلز ِنس َهَ َهي َهخبفُُنَه َهي ْلُ ً ب َهكبنَه ش َُّهشيُ ُ ْل
അവർ ുനർച്ചീയ ന഻റുവറ്റുകയഽം ആപത്തഽകൾ പഺറ഻പ്പറക്കഽന്ന രഽ
ദ഻വസീത്ത ഭയീപ്പടഽകയഽം ീചയ്ും
പഽണൿവഺത്രഺരഽീട
഻ല സവഭഺവങ്ങളഺണ഻വ഻ീട പറയഽത്യത് .ുനർച്ച
ീ യ്തഺൽ അത് ന഻റുവെുും (വൿക്ത഻പരമഺയ഻ ന഻ർബത്മമലലഺത്തതഽും
എത്യഺൽ പഽണൿകരവഽമഺയ കഺരൿും ന഻ർബത്മ പാർവും ീ യ്യഺൻ
ഏീെടഽക്കഽക എത്യഺണ് ഇസ്ലഺമ഻ക ുനർച്ച ) .അള്ളഺഹഽ തന഻ക്ക്
ന഻ർബത്മമഺക്ക഻യത് മഺതമലല തഺൻ സവയും
഻ലത് ഏീെടഽക്കഽകയഽും അത്
കാട഻ ന഻ർവഹ഻ക്കഺൻ ശഽഷ്ക്കഺത്ഫ഻ കഺണ഻ക്കഽകയഽും ീ യ്യുും.അത഻ൽ
തന഻ക്ക് ന഻ർബത്മമഽണ്ടഺവഺൻ കഺരണും ആപത്തഽകൾ പറത്യഽ നടക്കഽത്യ
അത്ഫൿദ഻നീത്ത ഭയീപടഽത്യതഺണ്

8(ع ًشا
ُ بِّ ِنً ِن ْل
غ ِنك ىًب َهَيَهتِن ًمب َهَ َه ِن

َهَيُ ْلط ِنع ُمُنَه اللَّ َهب َهم َه َه

ഭക്ഷണുത്തഺട് (തങ്ങൾക്കഽ തീന്ന) ഇഷ്ടമഺയുതഺട് കാട഻ അഗത഻കൾക്കഽം
അനഺഥക്കഽട്ട഻കൾക്കഽം
ബന്ധനസ്ഥർക്കഽം
അവർ
ഭക്ഷണം
ീകഺടഽക്കഽന്നതഽമഺണ്
തങ്ങളുീട കയ്യ഻ലഽള്ള ഭക്ഷണും കഴ഻ക്കഺൻ ആരഹമഽണ്ടഺയ഻െുും കാടഽതൽ
പര഻രണനയർഹ഻ക്കഽത്യ
അരത഻കൾ.
അനഺഥർ.ബത്മനസ്ഥർ
എത്യ഻വർീക്കഺീക്ക അത് നൽകഽത്യവരഺണവർ
തന്ീറ ആവശൿങ്ങൾക്ക് മത഻യഺവഽും വ഻ധും വരഽമഺനമ഻ലലഺത്തവനഺണ്
അരത഻,പ഻തഺവ്
മരണീപെ
പഺയപാർത്ത഻യഺവഺത്ത
കഽെ഻യഺണ്
അനഺഥൻ.ബത്മനസ്ഥർ എത്യത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ സുംബത്മമഺയ഻ ഇവ഻ീട
വൿഺഖ്ൿഺതഺക്കൾ പല വൿഺഖ്ൿഺനവഽും പറഞ്ഞ഻െുണ്ട്.എലലഺും വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു
ീകഺണ്ട്
ഇമും
തവബ്_ര഻(റ)എഴഽതഽത്യത്
മഽശ്_ര഻ക്കഽകളഺവീെ
മഽസ്
ല഻ുംകളഺവീെ ബത്മനസ്ഥരഺയവീരീയഺീക്ക തന്ീറ കഺരഽണൿും ീകഺണ്ട്
കടഺക്ഷ഻ുക്കണ്ടവനഺണ് മഽസൽമഺൻ എത്യീത!(തവബ് ര഻)
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ഇമഺും
റഺസ഻(റ)
എഴഽതഽത്യഽ,,ആരഺധനകളുീട
ആീകത്തഽക
രണ്ടഽ
കഺരൿങ്ങള഻ൽ
ക്ല഻പ്തമഺണ്
(ഒത്യ്)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
കല്പനകീള
ബഹഽമഺന഻ക്കൽ.
ുനർച്ച
ന഻റുവെുത്യവർ
എത്യത്
അത഻ുലക്ക്
സാ നയഺണ്
(രണ്ട്)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
പടപുകുളഺട്
സ്ുനഹും
കഺണ഻ക്കൽ.
ഭക്ഷണും
നൽകഽത്യവരഺീണത്യ്
പറഞ്ഞത്
അത഻ുലക്ക്
സാ നയഺണ്(റഺസ഻)
ഇവ഻ീട
ഭക്ഷണും
നൽകഽക
എത്യ്
പറഞ്ഞത്
അവർക്ക്
ആവശൿമഽള്ളീതഺീക്ക നൽകഽും വ഻ധും അവർക്ക് രഽണും ീ യ്യുക എത്യ
ഉുത്ഩശൿത്ത഻ലഺണ്.ഭക്ഷണും
എത്യത്
മനഽഷൿ
ന഻ലന഻ല്പ഻ന്ീറ
ഒരഽ
അവ഻ഭഺജൿ ഘടകമഺയത഻നഺൽ അത് പരഺമർശ഻ച്ചുീവുത്യയഽള്ളൂ. പല഻ശ
ഭക്ഷ഻ക്കരഽത്,അനഺഥരഽീട
ധനും
ത഻ത്യരഽത്.
ന഻ങ്ങളുീട
ധനും
അനധ഻കിതമഺയ഻ ത഻ത്യരഽത് എീത്യഺീക്ക ഖ്ഽർആൻ പരഺമർശ഻ച്ച഻ടത്തഽും
ത഻ത്യഺനീലലങ്ക഻ൽ ഇീതഺീക്ക ആവഺും എത്യ അർഥത്ത഻ലലല. പതൿഽത
ധനത്ത഻ന്ീറ പധഺന ലക്ഷൿും ത഼െയഺീണത്യ് വരഽത്തലഺണ്.അുപഺൾ
഻ലർക്ക്
ഭക്ഷണുത്തക്കഺൾ
ആവശൿമഺയ
മെു
സഹഺയങ്ങൾ
ആവശൿമഺീണങ്ക഻ൽ
അത്
ീ യ്ത്
ീകഺടഽക്കഽത്യതഽും
നലലവരഽീട
ബഺധൿതയ഻ൽ വരഽത്യതഽും ഈ പശുംസയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ ീപെതഽമീത

َّ ًئِنوَّ َهمب وُ ْلط ِنع ُم ُك ْلم لِن َهُ ْلج ِن
9(ُسا
ُ َّللاِن َه وُ ِنشي ُذ ِن ى ُك ْلم َهج َهضاء َهَ َه
ً ش ُك
(അവര഻ങ്ങീന പറയഽകയഽം ീചയ്ും)ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
പ഼ത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ മഺതം ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകഽകയഺണ്
ന഻ങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്ന്
രഽ
പത഻ഫലമഺകീട്ട
രഽ
നര഻യഺകീട്ട
ഞങ്ങളുുദ്ദശ഻ക്കഽന്ന഻ലല
അവർ ഈ ഭക്ഷണും നൽകഽത്യത് ആരഽീടീയങ്ക഻ലഽും മഽത്യ഻ൽ ആളഺവഺുനഺ
ഇവരഽീട പ഼ത഻ ആരഹ഻ച്ചത് ീകഺുണ്ടഺ ഇവര഻ൽ ന഻ത്യ് പതൿഽപകഺരും
പത഼ക്ഷ഻ച്ചു ീകഺുണ്ടഺ അലല.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ീപഺരഽത്തും ക഻െണീമത്യ
഻ത്ഫ മഺതുമ അവർക്കഽള്ളൂ
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ വഺ കും ഇവർ വഺക്കഺൽ പറഞ്ഞതഺവഺനഽും അവരഽീട
മനസ്സ഻ലഽള്ള
ഈ
കഺരൿും
അള്ളഺഹഽ
ഉണർത്ത഻യതഺവഺനഽും
സഺത്പൿതയഽണ്ട്.എത്ഫഺയഺലഽും നഺും ആവശൿക്കഺർക്ക് വലലതഽും ീ യ്ത്
ീകഺടഽക്കഽുമ്പഺൾ
നമഽക്കഽണ്ടഺുവണ്ട
഻ത്ഫയഺണ഻ീതത്യ്
ഓർുക്കണ്ടതഽണ്ട്.ജനീത്ത
കഺണ഻ക്കഺനഽും
അവരഽീട
പശുംസയഽും
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ൂകയട഻യഽും ുനടഺനഽമഽള്ള ഒരഽ പവർത്തനവഽും നഺഥന്ീറ സവ഼കഺരൿതക്ക്
പരൿഺപ്തമീലലത്യ് അറ഻യഺമീലലഺ!

10(يشا
ً عب قَه ْلمطَه ِنش
ً ُُئِنوَّب وَه َهخبفُ ِن ه َّسبِّىَهب يَه ْلُ ً ب َه ب
(വ഻ഷഺദത്തഺൽ) മഽഖം ചഽള഻ച്ചു ുപഺകഽന്ന അത഻ ദഽസ്സഹമഺയ
ദ഻വസീത്ത ഞങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കൽ ന഻ന്നഽം ഞങ്ങൾ ഭയീപ്പടഽന്നഽ

രഽ

അത്ഫൿ നഺള഻ന്ീറ കഺഠ഻നൿത്ത഻ൽ ന഻ത്യ് രക്ഷീപടഺൻ നഺഥന്ീറ ീപഺരഽത്തും
മഺതുമ മഺർരമഽള്ളൂ.ഞങ്ങൾ ീ യ്യുത്യ നത്രകീളലലഺും ആ ീപഺരഽത്തും
ുനടഺൻ മഺതമഺണ് ആരഽീടയഽും പശുംസ ലഭ഻ക്കഺനലല എത്യ് സഺരും

َّ فَه َهُقَهبٌُ ُم
11(َسا
َّللاُ َه
ً ع ُش
ُ َش َّش َهرلِن َه ا ْلل َه ْلُ ِنم َهَلَهقَّبٌُ ْلم َهو ْل َهشةً َه
അത഻നഺൽ അള്ളഺഹഽ അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ആ ദ഻വസത്ത഻ന്ീറ വ഻പത്ത്
തടയഽകയഽം അവർക്ക് (മഽഖ) പസന്നതയഽം (ഹിദയ) സന്തഽഷ്ട഻യഽം
നൽകഽകയഽമഽണ്ടഺയ഻
അുത്യദ഻നും പലരഽും വ഻യർത്ത് കഽള഻ച്ചുും ുക്ലശ഻ച്ചുും കഴ഻യഽുമ്പഺൾ അവർ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ീപഺരഽത്തും കഺുംക്ഷ഻ച്ചത഻നഺലഽും ഈ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ
വ഻പത്ത഻ീന ഭയീപെത഻നഺലഽും ആ ദ഻നത്ത഻ൽ നഺഥൻ പുതൿകും അവർക്ക്
അനഽരഹും
ീ യ്യുകയഽും
സുത്ഫഺഷത്തഺൽ
അവരഽീട
മഽഖ്ും
പസത്യമഺവഽകയഽും മനസ്സ഻നഽ സുത്ഫഺഷും നൽകഽകയഽും ീ യ്യുും

12(يشا
ً صبَه ُشَا َهجىَّتً َهَ َه ِنش
َهَ َهج َهضاٌُم ِنب َهمب َه
ക്ഷമ഻ച്ച
കഺരണത്തഺൽ
അവർക്ക്
(സവർഗ഼യ)
ുതഺട്ടങ്ങളും
വസ്തങ്ങളും അവൻ പത഻ഫലം നൽകഽകയഽം ീചയ്തഽ

പട്ടു

സവത്ഫും ആവശൿങ്ങൾക്ക് ുനീര കണ്ണടച്ച് സഺധഽക്കീള സഹഺയ഻ച്ചുും
നഺഥന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകൾ പഺല഻ക്കഽത്യത഻ൽ സഹനും ൂകീക്കഺണ്ടഽും
ജ഼വ഻ച്ച ഈ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക്-പഽണൿവഺത്രഺർക്ക്- സവർര഼യ ുതഺെങ്ങളുും
പെ് വസ്തങ്ങളുും പത഻ഫലും നൽകഽും
ക്ഷമ

പധഺനമഺയഽും

മാത്യ്

വ഻ധമഺണ്

കടമകൾ

ന഻ർവഹ഻ക്കഺനഽും
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ീതെുകള഻ൽ ന഻ത്യ് മഺറ഻ ന഻ൽക്കഺനഽും പര഼ക്ഷണങ്ങള഻ൽ സഹ഻ക്കഺനഽും ക്ഷമ
ുവണും.ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽുമ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ വ഻ലക്ക഻യ വസ്തങ്ങൾ
വർജ്ജ഻ച്ചവർക്ക് അത഻നഽ പകരമഺയ഻ അള്ളഺഹഽ അവ഻ീട പെ് വസ്തും
നൽകഽും.ഇവ഻ീട
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
ുവണ്ട഻
പല
സുത്ഫഺഷങ്ങളുും
ഉുപക്ഷ഻ച്ചത഻നഽ പകരും സവർഗ്ഗ഼യ ുതഺെങ്ങളുും അവർക്ക് പരുലഺകത്ത്
അള്ളഺഹഽ പത഻ഫലും നൽകഽും

13(يشا
ُ تَّ ِنكئِن هَه فِن َهٍب َه َه ْلاْلَه َهسائِن ِن َه يَه َهش ْلَنَه فِن َهٍب َه
ً غب َهَ َه َهص ْل َهٍ ِنش
ً ش ْلم
അത഻ൽ അലംകിത കട്ട഻ലഽകള഻ുന്ഩൽ അവർ ചഺര഻ ഇരഽന്നഽീകഺണ്ട് (സഽഖം
ീകഺള്ളും) അവരത഻ൽ ചാുടഺ ീകഺടഽം തണഽുപ്പഺ കഺണഽകയ഻ലല
ശക്തമഺയ ാടഽമാലുമഺ ീകഺടഽും തണഽപു ീകഺുണ്ടഺ അവർ വ഻ഷമ഻ുക്കണ്ട഻
വര഻ലല(നരകക്കഺർ ഇീതഺീക്ക അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽത്യതഺണ്)

14( ً َهَدَها ِنو َه ًت َه َه ْل ِنٍ ْلم ِن َه لُ َهٍب َهَ ُرلِّ َه ْل قُطُُفُ َهٍب ْلَهز ِنل
അത഻ീല
ന഻ഴലഽകൾ(മരീക്കഺമ്പഽകൾ)
അവരഽീട
മ഼ീത
അടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽം അത഻ീല പഴക്കഽലകൾ (പറ഻ീച്ചടഽക്കഽവഺൻ) വളീര
ീസൌകരൿീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്
പഴങ്ങൾക്ക് ആരഹും ുതഺത്യഽുമ്പഺൾ ഇരഽുത്യഺ ന഻ുത്യഺ ക഻ടുത്യഺ
ന഻ഷ്പയഺസും പറ഻ീച്ചടഽക്കഺവഽത്യ തരത്ത഻ൽ പുതൿക ീസൌകരൿങ്ങുളഺട്
കാട഻യഺണ് സവർരത്ത഻ീല ഫല വിക്ഷങ്ങള് സ്ഥ഻ത഻ ീ യ്യുത്യത് അത഻ീല
പഴക്കഽലകൾ പറ഻ീച്ചടഽക്കഺൻ വളീര ീസൌകരൿീപടഽത്തീപെ഻ര഻ക്കഽത്യഽ
എത്യത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും അതഺണ്

15(يشا
ة َهكبوَه ْل قَه َهُا ِنس َه
ٍ َهَيُطَهبفُ َه َه ْل ِنٍم ِنبآوِن َه ٍت ِّ ه فِن َّ ٍت َهَ َه ْلك َهُا
ീവള്ള഻ീകഺണ്ടഽള്ള
ച഻ല
പഺതങ്ങളും
സ്ഫട഻കങ്ങളുീട
കാജ്കളുമഺയ഻ അവർക്ക഻ടയ഻ൽ ചഽറ്റ഻നടത്തീപ്പടഽകയഽം ീചയ്ും

ച഻ല

16(يشا
ً يش ِن ه ِنف َّ ٍت قَه َّذ ُسٌََهب َه ْلق ِنذ
قَه َهُا ِنس َه
അതഺയത് ീവള്ള഻ീകഺണ്ടഽള്ള സ്ഫട഻ക(മയമഺയ)
അവക്ക് രഽ ുതഺത് കണക്കഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ

പഺതങ്ങൾ!.അവർ
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പഺതും ീവള്ള഻ീകഺണ്ടഽള്ളതഺീണങ്ക഻ലഽും
സ്ഫട഻ക സമഺനമഺയതഺയ഻ര഻ക്കഽും

നമ്മഽീട

ീവള്ള഻

ുപഺീലയലല

ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽും ഹ഻തത്ത഻നഽും ആവശൿത്ത഻നഽമനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽും
ആ പഺതങ്ങള഻ൽ ന഻റക്കീപെ പഺന഼യും .കഽട഻ക്കഽവഺനഽള്ള ആരഹും
ത഼രഽത്യുതഺീട പഺതത്ത഻ീല പഺന഼യവഽും അവസഺന഻ക്കഽും അതഺണ് ഒരഽ
ുതഺത് കണക്കഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽത്യഽ എത്യ് പറഞ്ഞത്

17( ً وجبِن
َهَيُ ْل
اج َهٍب َهص َه
ُ عب َهكبنَه ِن َهض
ً غقَه ْلُنَه فِن َهٍب َهكأْل
അവർക്കത഻ൽ (മദൿം ന഻റച്ച) രഽ തരം പഺന പഺതവഽം കഽട഻ക്കഽവഺൻ
നൽകീപ്പടഽം അത഻ന്ീറ ുചരഽവ ഇഞ്ച഻യഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്
കർപൂരക്കലർപുള്ള ഒരഽ തരും മദൿീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ുനരീത്ത വഺകൿും
അഞ്ച഻ൽ പസ്തഺവ഻ച്ചുവുലലഺ.അത് ുപഺീല ഇഞ്ച഻ക്കലർപുള്ള ഒരഽ തരും
മദൿത്ത഻ന്ീറ
ഉറവീയക്കഽറ഻ച്ചഺണ്
ഇവ഻ീട
പരഺമർശ഻ക്കഽത്യത്.ആസവഺദൿകരമഺയ
ഒരഽ
രഽ ഻യഺണ്
ഇഞ്ച഻ക്ക്.അറബ഻കൾ
ഇഞ്ച഻രസീത്തക്കഽറ഻ച്ച്
വളീര
പഽകഴ്പ്ത്ത഻പറയഽത്യവരഺണ്

18( ً غ ِنب
ع ْل َه
غ َّم َه
َه ْلىًب ِنف َهٍب ُ َه
അതഺയത് സൽ സബ഼ൽ എന്ന് പറയഽന്ന അത഻ീല രഽ ജ്ലം
ഇഞ്ച഻ുച്ചരഽവയഽള്ള മദൿയഽറവയഽീട ുപര് സൽ സബ഼ൽ എത്യഺണ്

19(ُسا
ً ُغ ْلبتَهٍُ ْلم لُإْل لُإً ا َّ ىث
َهَيَهطُُفُ َه َه ْل ِنٍ ْلم ِنَ ْللذَهانٌن ُّ َهخ َّذَُنَه ئِن َهرا َهس َه ْليتَهٍُ ْلم َه ِن
ശഺശവത
ന഻വഺസ഻കളഺയ
ച഻ലകഽട്ട഻കൾ
ചഽറ്റ഻ക്കറങ്ങ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം
അവീരക്കണ്ടഺൽ
മഽത്തഽകളഺണ് അവീരന്ന് തങ്ങൾ വ഻ചഺര഻ക്കഽന്നതഺണ്

അവർക്ക഻ടയ഻ൽ
വ഻തറ഻യ഻ടീപ്പട്ട

സവർരവഺസ഻കൾക്ക്
ുസവനും
ീ യ്തഽ
ീകഺണ്ട്
അവർക്ക഻ടയ഻ൽ
ഽെ഻നടക്കഽത്യ കഽെ഻കൾ എത്യഽും ഒുര സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ -ഒരഽ കഺലത്തഽും മഺെും
വരഺീത-ന഻ല
ന഻ൽക്കഽത്യതഺണ്.വ഻തറ഻യ഻ടീപെ
മഽത്തഽകളഺീണത്യ്
ുതഺത്യഽീമത്യ് പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ത്യ് അവരഽീട ഭുംര഻യഽും ീസൌത്ഭരൿവഽും
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രഹ഻ക്കഺവഽത്യതഺണ്
സാ ഻പ഻ക്കഽത്യഽണ്ട്

അവരഽീട

എണ്ണത്ത഻ന്ീറ

ആധ഻കൿവഽും

അത്

20(َهَئِن َهرا َهس َه ْلي َه ثَه َّم َهس َه ْلي َه وَه ِنع ًمب َهَ ُ ْل ًكب َهك ِنب ًشا
അവ഻ടം കണ്ടഺൽ വമ്പ഻ച്ച അനഽഗഹവഽം വല഻യ രഽ രഺജ്ക഼യതയഽം
(സഺമഺജ്ൿവഽം) തങ്ങൾക്ക് കഺണഺം
വർണ്ണ഻ക്കഺനഺവഺത്ത സഽഖ്ങ്ങളുും വല഻യ അധ഻കഺരവഽും കഺണഺും.ഇവ഻ീട
പറഞ്ഞ വല഻യ അധ഻കഺരും എത്ഫഺണ് എത്യത഻ീന കഽറ഻ച്ച് ധഺരഺളും
വൿഖ്ൿഺനങ്ങളുണ്ട് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ത്യഽള്ള പുതൿക സമ്മഺനങ്ങളുമഺയ഻
മലക്കഽകൾ
അവരഽീട
അടഽത്ത്
വരഺൻ
അവുരഺട്
അനഽവഺദും
ു ഺദ഻ക്കഽത്യത഻ീനയഺണ് ഉുത്ഩശും എത്യഽും അള്ളഺഹഽീവ കഺണഺനഽള്ള
ീസൌഭഺരൿമഺണഽുത്ഩശൿീമത്യഽും
ഭാമ഻യ഻ൽ
രഺജഺക്കൾക്ക്
ക഻ര഼ടും
ീവക്കഽുമ്പഺീല
അവർക്ക്
പുതൿക
ക഻ര഼ടും
നൽകീപടഽത്യതഺണഽുത്ഩശൿീമത്യഽും
ുനഺീക്കത്തഺ
ദാരുത്തഺളും
വ഻ശഺലമഺയ഻ക്ക഻ടക്കഽത്യ
തന്ീറ
സഺമഺജൿമഺണഽുത്ഩശീമത്യഽും
മെുും
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖ്ഽർതവഽബ഻)

21(ُسا
عتَه ْلب َهش ٌن
ط ُخ ْل ٌنش َهَئِن ْل
ً ٍُعقَهبٌُ ْلم َهسبٍُُّ ْلم ش َهَهشابًب طَه
عب ِنَ َهس ِن ه فِن َّ ٍت َهَ َه
ق َهَ ُ ُُّا َه َه
ُ بة
ُ َهبلِن َهٍُ ْلم ثِن َه
ٍ عى ُذ
ുനർമ്മയഽള്ള പച്ചപ്പട്ട് വസ്തങ്ങളും തട഻ച്ച പട്ടുമഺണ് അവർ ധര഻ക്കഽക
ീവള്ള഻ീകഺണ്ടഽള്ള വളകളും അവർക്ക് അണ഻യക്കീപ്പടഽം അവരഽീട
നഺഥൻ അവർക്ക് വളീര ശഽദ്ധ്മഺയ രഽ തരം പഺന഼യം കഽട഻ക്കഽവഺൻ
ീകഺടഽക്കഽന്നതഽമഺണ്
സവർണ്ണത്ത഻ന്ീറ വളകൾ അണ഻യ഻ക്കീപടഽീമത്യ് ുവുറ സ്ഥലത്ത് ഖ്ഽർ
ആൻ പറഞ്ഞ഻െുണ്ട്.അുപഺൾ
഻ലുപഺൾ സവർണ്ണവഽും
഻ലുപഺൾ
ീവള്ള഻യഽും സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കളുീട മനസ്സ഻ന്ീറ തഺല്പരൿത്ത഻നനഽസര഻ച്ച്
ധര഻ക്കഺൻ അവസരമഽണ്ടഺവഽും എത്യ് സഺരും.
ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ശഽത്പമഺയ പഺന഼യീത്തക്കഽറ഻ച്ച് അല഻(റ) പറയഽത്യത്
ഇങ്ങീനയഺണ് “സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കൾ സവർരത്ത഻ുലക്ക് വരഽുമ്പഺൾ അവർ
ഒരഽ മരത്ത഻ന്ീറ അര഻ക഻ലാീട നടക്കഽകയഽും ആ മരത്ത഻ന്ീറ തഺഴ്പ്ഭഺരത്ത്
ന഻ത്യ് രണ്ട് ഉറവകൾ പഽറീപടഽകയഽും അത഻ീല ഒരഽ ഉറവയ഻ൽ ന഻ത്യ്
അവർ കഽട഻ക്കഽകയഽും അുപഺൾ അവർക്ക് സുത്ഫഺഷത്ത഻ന്ീറ പസത്യത
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ൂകവര഻കയഽും ആ പസത്യ ഭഺവും പ഻ത്യ഼ട് ഒര഻ക്കലഽും നഷ്ടമഺവഺീത
ഇര഻ക്കഽകയഽും ീ യ്യുും പ഻ീത്യ മുെ ഉറവയ഻ൽ ന഻ത്യ് കഽട഻ക്കഽും.അുപഺൾ
അവരഽീട വയറ഻നകത്തഽള്ള എലലഺ ുേഛതകളുും ന഼ങ്ങ഻ുപഺകഽും പ഻ത്യ഼ട്
മലക്കഽകൾ അവീര സവഺരതും ീ യ്തഽ ീകഺണ്ട് അവർക്ക് സലഺും പറയഽും,,,
ഭക്ഷണും കഴ഻ച്ച ുശഷും ഈ ഉറവയ഻ൽ ന഻ത്യ് കഽട഻ച്ചഺൽ വയറ്
ശഽത്പ഻യഺവഽകയഽും അത് കസ്താര഻യഽീട മണമഽള്ള ത഻കെലഺയ഻ മഺറഽകയഽും
ീ യ്യുും എത്യഽും ഈ ഉറവയ഻ൽ ന഻ത്യ് കഽട഻ച്ചഺൽ മനസ്സ഻നകത്തഽള്ള എലലഺ
അസായയഽും
മെുും
പഽറത്തഽ
ുപഺകഽീമത്യഽും
മെുും
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖ്ഽർതവഽബ഻)
ഇവ഻ീട നമഽക്ക് മനസ്സ഻ലഺവഽത്യ വ഻ധത്ത഻ൽ കഽീറ സഺധനങ്ങളുീട നഺമും
പറഞ്ഞഽീവങ്ക഻ലഽും അത഻ന്ീറ സവഭഺവവഽും രഽണവഽും ഭാമ഻യ഻ലഽള്ള
ഇത്തരും വസ്തഽക്കള഻ൽ ന഻ത്യ് ത഻കച്ചുും ഭ഻ത്യമഺീണത്യ് ഓർുക്കണ്ടതഺണ്

22(ُسا
ع ْلع ُ ُكم َّ ْل
ً ش ُك
ئِننَّ َهٌ َهزا َهكبنَه لَه ُك ْلم َهج َهضاء َهَ َهكبنَه َه
(ുഹ
പഽണൿവഺളന്ഩഺുര!)
ഇീതലലഺം
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള
പത഻ഫലമഺണ്
ന഻ങ്ങളുീട
പവർത്തനങ്ങൾ
സവ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടതഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ
(എന്ന്
അവുരഺട് പറയീപ്പടഽം)
ന഻ങ്ങൾ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് പവർത്ത഻ച്ചത഻ന്ീറ പത഻ഫലമഺണ഻ീതത്യ്
അവുരഺട്
പറയീപടഽത്യത്
അവർക്കഽള്ള
വല഻യ
അുംര഼കഺരമഺണ്.അവരഽീട
പവർത്തനങ്ങൾ
സവ഼കര഻ക്കീപടഽകയഽും
അത഻ന്ീറ
ുപര഻ൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ഭഺരത്ത്
ന഻ത്യ്
അവീര
പശുംസ഻ക്കലഽും അത഻നഽ അള്ളഺഹഽ പത഻ഫലും നൽകഽകയഽും ീ യ്യുും
എത്യഺണ് അവരഽീട പവർത്തനങ്ങൾ മശ്ക്കാർ ആീണത്യ് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ
തഺല്പരൿും.
അള്ളഺഹഽ
നമ്മഽീട
ീ റ഻യ
ീ റ഻യ
സൽക്കർമ്മങ്ങൾ
ുപഺലഽും
സവ഼കര഻ച്ചഺൽ
അത഻ന്ീറ
പത഻ഫലും
പരുലഺകത്ത്
വല഻യതഺയ഻
കഺണഺനഺവഽും ഇത്തരും പരുലഺകീത്ത ുനെങ്ങൾ വ഻വര഻ക്കഽത്യ സാക്തങ്ങൾ
ുകെുപഺൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ശ഻ക്ഷയ
ഭയീപെുും
അവന്ീറ
അനഽരഹത്ത഻ൽ പത഼ക്ഷയർപ഻ച്ചുും മരണും സഭവ഻ച്ച മഹഺത്രഺരഽീട
ര഻തങ്ങൾ വ഻വര഻ക്കീപെ഻െുണ്ട്.അള്ളഺഹഽ നമഽക്ക് നലല
഻ത്ഫയഽും
പരുലഺക വ഻ജയവഽും നൽകീെ ആമ഼ൻ
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23( ً ئِنوَّب وَه ْل هُ وَه َّض ْللىَهب َه َه ْلي َه ا ْللقُ ْلشآنَه َهى ِنضي
ന഻ശ്ചയമഺയഽം
തങ്ങൾക്ക്
നഺം
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു തന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ

ഖഽർആന഻ീന

അല്പഺല്പമഺയ഻

ഖ്ഽർആൻ
അള്ളഺഹഽ
അവതര഻പ഻ച്ചതഺീണത്യഽും
ബഹഽ
ൂദവ
വ഻ശവഺസ഻കളഺയ഻രഽത്യ മക്കക്കഺർ വഺദ഻ച്ചത് ുപഺീല നബ഻(സ) സവത്ഫമഺയ഻
ന഻ർമ്മ഻ച്ചുണ്ടഺക്ക഻യതീലലത്യഽും
സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഺനഺണ്
ഈ
പഖ്ൿഺപനും(ഖ്ഽർതവഽബ഻)
ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽത്യഽ. ‘ഈ സാക്തും, നബ഻(സ)ീയ ുജഺത്നൿനഺീണത്യഽും
ആഭ഻ ഺരക്കഺരനഺീണത്യഽും ഖ്ഽർആൻ ീകെുകഥകളഺീണത്യഽീമഺീക്കയഽള്ള
ആുരഺപണത്ത഻ീനത഻ീരയഽള്ള
ശക്തമഺയ
മറഽപട഻യഺണ്.
ഖ്ഽർആൻ
അള്ളഺഹഽ അവതര഻പ഻ച്ചതഺീണത്യ പഖ്ൿഺപനും. ഇത് നബ഻(സ)ീയ
സുത്ഫഺഷ഻പ഻ക്കഺനഽും തങ്ങൾക്ക് സ്ഥ഻രത നൽകഺനഽമഺണ്. രണ്ട് രഽണങ്ങൾ
ഇങ്ങീന പറയഽത്യത് ീകഺണ്ടഽണ്ടഺവഽത്യഽ (1) വ഻വര ുദഺഷ഻കൾ നബ഻(സ)ീയ
ആുക്ഷപ഻ക്കഽത്യഽീണ്ടങ്ക഻ലഽും എലലഺത്ത഻ന്ീറയഽും അധ഻പനഺയ അള്ളഺഹഽ
തങ്ങീള ആദര഻ക്കഽകയഽും അവ഻ടഽീത്ത സതൿസത്മത സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽയഽും
ീ യ്യുത്യഽ (2) ശതഽക്കളുണ്ടഺക്കഽത്യ പയഺസങ്ങള഻ൽ സഹ഻ക്കഺനഽള്ള ശക്ത഻
സുംഭര഻ക്കൽ എത്യ഻വയഺണത് (റഺസ഻)
ഖ്ഽർആന഻ീന
അള്ളഺഹഽ
ഒത്യഺയ഻
അവതര഻പ഻ച്ചതലല
സത്ഭർഭവഽും
സഺഹ രൿവഽും അനഽസര഻ച്ച് അല്പഺല്പമഺയഺണ് അവതര഻പ഻ച്ചത്

24(ُسا
فَه ْل
ً ُبص ِنب ْلش ِنل ُ ْلك ِنم َهسبِّ َه َهَ َه ِنُط ْلع ِن ْلىٍُ ْلم آثِن ًمب َه ْلَ َهكف
അത഻നഺൽ അങ്ങയഽീട രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ കല്പനക്ക് തങ്ങൾ ക്ഷമ഻ച്ചു
ീകഺള്ളുക അവര഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള കഽറ്റവഺള഻ീയുയഺ സതൿ ന഻ുഷധ഻ീയുയഺ
തങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കരഽത്
ഖ്ഽർആന഻ീന
ഒെയട഻ക്ക്
അവതര഻പ഻ക്കഺത്തത്
അടക്കും
നഺഥന്ീറ
ത഼രഽമഺനങ്ങൾീക്കത഻ര഻ൽ
ആർ
ആുക്ഷപും
ഉത്യയ഻ച്ചഺലഽും
അത്
കഺരൿമഺക്കഺീത ആ വ഻ധ഻ അുംര഼കര഻ക്കഽകയഽും അത് നടപഺക്കഽത്യ഻ടത്ത്
വരഽത്യ വ഻ഷമങ്ങൾ ക്ഷമുയഺീട സഹ഻ക്കണീമത്യഽും ഉണർത്തഽകയഽും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻കീള ീവലലുവ഻ള഻ക്കഽകയഽും ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും
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ീ യ്യുത്യ പഺപ഻കീളയഽും ന഻ുഷധ഻കീളയഽും അങ്ങ് അനഽസര഻ക്കരഽത് എത്യ്
ഉണർത്തഽകയഽും ീ യ്ത഻ര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട
ഇമഺും ഖ്ഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽത്യഽ. ‘അബാജഹ്ൽ പറഞ്ഞഽ. മഽഹമ്മദ്
നബ഻(സ) ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽത്യത് ഞഺൻ കണ്ടഺൽ ഞഺൻ നബ഻യഽീട പ഻രട഻യ഻ൽ
വ഻െുീമത്യ്, അുപഺൾ അള്ളഺഹഽ അവതര഻പ഻ച്ചതഺണ഼ സാക്തും. (എത്ഫ്
പുകഺപനും അവരഽണ്ടഺക്ക഻യഺലഽും അവർക്ക് വഴങ്ങ഻ീക്കഺടഽക്കരഽീതത്യഽും
അത്തരും പത഻കരണങ്ങീളലലഺും ക്ഷമുയഺീട ൂകകഺരൿും ീ യ്യണീമത്യഽും
സഺരും)
ഉത്ബത് ബ഻ൻ റബ഼അ:യഽും വല഼ദ് ബ഻ൻ മഽര഼റയഽും നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത്
ീ ത്യ് പവഺ കതവ വഺദും ഉുപക്ഷ഻ച്ചഺൽ ഇഷ്ടീപെ സ്ത഼ീയ വ഻വഺഹും
ീ യ്ത് തര഻കയഽും ആവശൿീപടഽത്യ സമ്പത്ത് നൽകഺീമത്യഽും (അതഺയത്
പവഺ കതവ വഺദും ഉുപക്ഷ഻ച്ചഺൽ എന്ീറ ീപൺമക്കൾ ഖ്ഽൂറശ഻കള഻ീല
ഏെവഽും ീസൌത്ഭരൿമഽള്ള ീപൺകഽെ഻കളഺണ് മഹർ ഇലലഺീത തീത്യ ഞഺൻ
അവര഻ീലഺരഺീള കലൿഺണും കഴ഻ച്ചു തരഺും എത്യ് ഉത്ബതഽ ബ഻ൻ
റബ഼അ:യഽും ഇങ്ങീന പവഺ കതവ വഺദും ഉത്യയ഻ക്കഽത്യത് ധനത്ത഻നഽ
ുവണ്ട഻യഺീണങ്ക഻ൽ ഈ വഺദും ഉുപക്ഷ഻ച്ചഺൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് തിപ്ത഻
വരഽത്യത ധനും ഞഺൻ തരഺും എത്യ് വല഼ദഽും പറഞ്ഞഽ. അുപഺഴഺണ്
ഇത്തരക്കഺീരീയഺത്യഽും തങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കരഽീതത്യ് അർത്ഥും വരഽത്യ ഈ
സാക്തും അവതര഻ച്ചത് എത്യഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖ്ഽർതവഽബ഻)
ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ കഽെവഺള഻ കപട
പരസൿമഺയ഻
സതൿ
ന഻ുഷധും
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖ്ഽർതവഽബ഻)

വ഻ശവഺസ഻യഺീണത്യഽും കഺഫ഻ർ
ഉൾീക്കഺള്ളുത്യവനഺീനത്യഽും

ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽത്യഽ,,  آ ِنث ًم,  َهكفُُس. ഇത് തമ്മ഻ീലത്ഫഺണ് വൿതൿഺസും എത്യ
ു ഺദൿമഽണ്ട഻വ഻ീട, ഉത്തരമ഻തഺണ്. കഽെവഺള഻ീയത്യഺൽ ുദഺഷങ്ങള഻ുലക്ക്
മഽത്യ഻ടഽത്യവൻ എത്യഺണ് അത് എത്ഫ് കഽെമഺയഺലഽും ശര഻ എത്യഺൽ കഺഫ഻ർ
എത്യത്
അനഽരഹീത്ത
ന഻ുഷധ഻ക്കഽത്യവനഺണ്!
അുപഺൾ
എലലഺ
ന഻ുഷധ഻യഽും
കഽെവഺള഻യഺണ്
എത്യഺൽ
എലലഺ
കഽെവഺള഻യഽും
ന഻ുഷധ഻യഺവണീമത്യ഻ലല (റഺസ഻)
ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ,  آثِن ًمവല഼ദ് ബ഻ൻ മഽര഼റയഺീണത്യഽും (അയഺീളക്കഽറ഻ച്ച്
 ث مഎത്യ് ഖ്ഽർആൻ മഽമ്പ് പറഞ്ഞ഻െുണ്ടുലലഺ)
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َهكفُُس
ഉത്ബത്ത് ആീണത്യഽും ത഻ര഻ച്ചുും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്. ഈ രണ്ട്
വ഻ുശഷണവഽും അബാ ജ
ഹ്ല഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺീണത്യഽും വ഼ക്ഷണമഽണ്ട് .ഈ
സവഭഺവമഽള്ള
എലലഺവർക്കഽും
ബഺധകമഺണ഻ീതത്യ
കഺരൿത്ത഻ൽ
സുംശയമ഻ലല(റഺസ഻)
ഇവ഻ീട
ഒരഽ
ു ഺദൿമഽണ്ട്
അവർ
എലലഺവരഽും
ന഻ുഷധ഻കളുും
കഽെവഺള഻കളുമഺീണത്യ഻ര഻ീക്ക
എത്ഫ഻നഽ
രണ്ട്
വ഻ുശഷണും,?
ഉത്തരമ഻തഺണ്. കഽെങ്ങള഻ൽ ഏെവഽും ുമഺശമഺയത് ന഻ുഷധമഺയത് ീകഺണ്ട്
അത് പുതൿകും ഉണർത്ത഻യതഺണ്(റഺസ഻)
25)

ً ص
َهَ ْلار ُك ِنش ا ْل
ع َهم َهسبِّ َه بُ ْلك َهشةً َهَ َه ِن

രഺവ഻ീലയഽം ൂവകഽുന്നരവഽം തങ്ങളുീട റബ്ബ഻ന്ീറ നഺമം സ്മര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്ുക
ഈ സ്മരണയഽീട പധഺന ഉുത്ഩശൿും ന഻സ്ക്കഺരമഺണ് രഺവ഻ീലയഽും
ൂവകഽുത്യരവഽും
എത്യത഻ൽ
സഽബ്ഹ്
.ദഽഹ്റ്,
അസ്ർ
എത്യ഼
ന഻സ്ക്കഺരങ്ങൾ വരഽത്യഽ
ന഻സ്ക്കഺരമലലഺത്ത ദ഻ക്റഽകൾ എലലഺ സമയത്തഽും ീ ഺലലണീമത്യഽും ഈ
വഺകൿും സാ ഻പ഻ക്കഽത്യഽണ്ട്. അള്ളഺഹഽീവ വ഻സ്മര഻ക്കഽത്യ മനസ഻ൽ
പ഻ശഺച് അടയ഻ര഻ക്കഽീമത്യ പവഺ കഺധൿഺപനും നഺും ഓർുക്കണ്ടതഽണ്ട്
26 )

ً ع ِّب ْل ًُ لَه ْل ً طَه ِنُي
َهَ ِن هَه ال َّ ْل ِن فَهب ْل
ع ُج ْلذ لَهًُ َهَ َه

രഺത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് (അല്പ സമയം) തങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സഽജ്ാദ് ീചയ്ുക
രഺത഻യ഻ൽ രഽ ന഼ണ്ട സമയം അവനഽ തസ്ബ഼ഹഽം (അവന്ീറ
പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ പക഼ർത്ത഻ക്കൽ) നടത്തഽക
രഺത഻യ഻ൽ ന഻ത്യ് അല്പ സമയും എത്യത഻ൽ മഗ്ര഻ബ്, ഇശഺഅ് എത്യ഻വ
ഉൾീപടഽത്യഽ അഞ്ച് ുനരീത്ത ന഻സ്ക്കഺരീത്തയഽും ഈ വഺകൿങ്ങൾ ഒരഽ
മ഻ച്ചു കാെുത്യഽീണ്ടത്യ് ഇമഺും റഺസ഻/ഖ്ഽർതവഽബ഻ തഽടങ്ങ഻യ വൿഺഖ്ൿഺതഺക്കൾ
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽത്യഽണ്ട്
രഺത഻യ഻ൽ ന഼ണ്ട സമയും തസ്ബ഼ഹ് ീ ഺലലുക എത്യ കല്പനയ഻ൽ
തഹജ്ജഽദ് ന഻സ്ക്കഺരും ഉൾീപടഽത്യഽ. രഺത഻ ന഻സ്ക്കഺരും നബ഻(സ)ക്ക്
ന഻ർബത്മമഺീണത്യ് അഭ഻പഺയമഽണ്ടുലലഺ
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ً بج َهتَه َهَيَه َهز ُسَنَه َهَ َهساءٌُ ْلم يَه ْلُ ً ب ثَهقِن
ئِننَّ َهٌ ُإ َه ء يُ ِن بُُّنَه ا ْلل َهع ِن

ഇക്കാട്ടർ ഐഹ഻ക ജ്഼വ഻തീത്ത തീന്നയഺണ് ഇഷ്ടീപ്പടഽന്നത് തങ്ങളുീട
മഽന്ന഻ൽ ഭഺരുമറ഻യ രഽ ദ഻വസീത്ത അവർ വ഻ട്ട് കളയഽകയഽം ീചയ്ുന്നഽ
കഴ഻ഞ്ഞ
അത്പൿഺയത്ത഻ീല
20-21
വഺക്കൿങ്ങളുീട
ആശയും
തീത്യയഺണ഻വ഻ീടയഽും ഉള്ളത്. ഭഺരുമറ഻യ ദ഻വസും എത്യത് അത്ഫൿനഺളഺണ്
അത്യീത്ത ഭയഺനകതയഽും വ഻ഷമങ്ങളുും പര഻രണ഻ച്ചഺണ് ഭഺരുമറ഻യ ദ഻നും
എത്യ് അത഻ീന വ഻ുശഷ഻പ഻ച്ചത് ക്ഷണ഻കമഺയ ീഭൌത഻ക ജ഼വ഻തീത്ത
ഇഷ്ടീപെ
ഇവർ
ീരൌരവുമറ഻യ
പഺരത഻ക
ജ഼വ഻തും
വ഻സ്മര഻ച്ചവരഺീണത്യഽും
അതഺണ഻വർ
സത്രഺർരും
പഺപ഻ക്കഺീത
ുപഺയീതത്യഽും ആണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽത്യത് .
തങ്ങളുീട മഽത്യ഻ൽ ഭഺരുമറ഻യ ഒരഽ ദ഻നും അവർ വ഻െു കളഞ്ഞഽ എത്യഺൽ
അത്ഫൿ നഺൾ സതൿമഺീണത്യ് അവർ വ഻ശവസ഻ച്ച഻ീലലത്യഽും അത഻നഽ ുവണ്ട഻
അവർ പവർത്ത഻ച്ച഻ീലലത്യഽും വൿഺഖ്ൿഺനമഽണ്ട്. ീഭൌത഻ക കഺരൿ ലഺഭത്ത഻നഽ
ുവണ്ട഻ നബ഻(സ)യഽീട വ഻ുശഷണങ്ങൾ തങ്ങളുീട രത്ബത്ത഻ലഽള്ളത് മറച്ചു
ീവച്ച ജാതരഽും ദഽന഻യഺവ഻ന്ീറ ുനെത്ത഻നഺയ഻ അവ഻ശവഺസീത്ത പ഻ത്ഫഽണച്ച
കപടത്രഺരഽും ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ ീപടഽത്യഽ. പരുലഺകും
എത്ഫഺയഺലഽും ഇവ഻ീട ധനും ലഭ഻ച്ചഺൽ മത഻ എത്യ
഻ത്ഫയ഻ൽ ഹറഺമഽും
ഹലഺലഽും വ഻ുവ നമ഻ലലഺീത എത്ഫ് തെ഻പുും ീ യ്ത് പണമഽണ്ടഺക്കഽത്യ
മഽസ്ല഻ും നഺമധഺര഻കളുും ഇത് ീരൌരവമഺയ഻ ആുലഺ ഻ുക്കണ്ടതഺണ്
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ً ش ْلئىَهب بَه َّذ ْللىَهب َه ْل ثَهب َهاٌُ ْلم َه ْلب ِنذي
وَه ْل هُ َهخ َه ْلقىَهبٌُ ْلم َهَ َه
ش َهذ ْلدوَهب َه ْل
ع َهشٌُ ْلم َهَئِن َهرا ِن

നഺമഺണ്
അവീര
സിഷ്ട഻ച്ചതഽം
അവരഽീട
ശര഼ര
ബലീപ്പടഽത്തഽന്നതഽം
.നഺം
ഉുദ്ദശ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ
തഽലൿമഺയവീര നഺം പകരം ീകഺണ്ടഽവരഽമഺയ഻രഽന്നഽ

ഘടനീയ
അവർക്ക്

മനഽഷൿനഽ ജത്രും നൽക഻ എത്യതഽും ശക്ത഻ നൽക഻ എത്യതഽും വല഻യ
അനഽരഹമഺണ്.ശര഼ര ഘടനീയ ബലീപടഽത്തഽക എത്യഺൽ ആവശൿമഺയ
മജ്ജയഽും
ഞരമ്പഽകളുും
ീകണഽപുകളുും
അടക്കും
ശര഼രത്ത഻ന്ീറ
ഉറപ഻നഺവശൿമഺയ എലലഺും നൽക഻ എത്യഺണ്. എത്യഺൽ അള്ളഺഹഽ നൽക഻യ
ഈ അനഽരഹങ്ങൾ ഉപുയഺര഻ച്ച് ആ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നത്ഭ഻ുകട്
കഺണ഻ക്കഽത്യ
മനഽഷൿീര
നശ഻പ഻ച്ച്
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
പാർണ്ണമഺയ഻
അനഽസര഻ക്കഽത്യ മീെഺരഽ വ഻ഭഺരീത്ത സിഷ്ട഻ക്കഽക എത്യത് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
പശ്നമഽള്ള കഺരൿമീലലത്യ് സഺരും
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ഇമഺും
റഺസ഻(റ)
എഴഽതഽത്യഽ.
‘യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ
ീഭൌത഻കതുയഺടഽള്ള
അവരഽീട
ഇഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ച്ച്
഻ത്ഫ഻ച്ചഺൽ
ുപഺലഽും
അവർ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അനഽരഹും
പത഼ക്ഷ഻ച്ചുും അവന്ീറ
ശ഻ക്ഷീയ
ഭയീപെുും (രണ്ട് ന഻ലയ഻ലഽും) അവീന അനഽസര഻ക്കഺൻ ബഺത്പൿസ്ഥരഺണ്.
അനഽരഹും പത഼ക്ഷ഻ച്ചു ീകഺണ്ട് അവീന അനഽസര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽത്യത്
അള്ളഺഹഽവഺണ് ഇവീര സിഷ്ട഻ച്ചതഽും സഽരക്ഷ഻തമഺയ അവയവങ്ങൾ
ഇവർക്ക് നൽക഻യതഽും. അവർ ഇഷ്ടീപടഽത്യ ീഭൌത഻ക സഽഖ്ങ്ങളുും
രസങ്ങളുും അനഽഭവ഻ക്കഺനഽും ഈ അവയവങ്ങളുും അത഻ൽ അള്ളഺഹഽ
പടച്ച ഉപകഺരങ്ങളുും ആവശൿമഺണ്. അുപഺൾ ഇവരഽീട ജത്രവഽും ഇവരഽീട
അവയവങ്ങളുീമഺീക്ക അള്ളഺഹഽ നൽകഽകയഽും അവക്ക് ഈ രാപത്ത഻ൽ
ഉപകഺരും അള്ളഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഽകയഽും ീ യ്യണീമത്യ് വരഽുമ്പഺൾ
ഇവർ ഇഷ്ടീപടഽത്യ സഽഖ്ങ്ങൾ അനഽഭവ഻ക്കഺനഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അനഽരഹും
അന഻വഺരൿമഺീണത്യ്
വരഽത്യഽ
അവന്ീറ
അനഽരഹും
നഷ്ടീപടഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻
അവന഻ൽ
പത഼ക്ഷയർപ഻ച്ചുും
അവീന
അനഽസര഻ച്ചുും
ജ഼വ഻ക്കഺൻ
ഇവർ
ന഻ർബത്മ഻തരഺവഽത്യഽ
ഇതഺണ്
അനഽരഹും പത഼ക്ഷ഻ച്ച് അവീന അനഽസര഻ക്കഽക എത്യത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും.
ഭയീപെ് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽീവ അനഽസര഻ക്കഺൻ ബഺത്പൿസ്ഥരഺണത്യത഻ന്ീറ
തഺല്പരൿും ഇവീര മര഻പ഻ക്കഺുനഺ ഇവർക്ക് നൽക഻യ അനഽരഹങ്ങൾ
ഇലലഺയ്മ ീ യ്യഺുനഺ അവർക്ക് പര഼ക്ഷണങ്ങൾ നൽക഻ ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺുനഺ
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ കഴ഻വഽീണ്ടത്യഽും അവൻ അങ്ങീന വലലതഽും ീ യ്തഺൽ
പ഻ീത്യ
ഇവര഻ഷ്ടീപടഽത്യ
ീഭൌത഻ക
സഽഖ്ും
എങ്ങീന
ുനടഽീമത്യ്
഻ത്ഫ഻ച്ചഺലഽും അള്ളഺഹഽീവ ഭയീപെ് അവീന അനഽസര഻ക്കഽകയഺണവർ
ീ ുയ്യണ്ടത് ,എത്യ഻െുും ഇവരഽീട ഈ ന഻ുഷധും വളീര പര഻ഹഺസൿമഺണ്
എത്യഽണർത്തഽകയഺണ്
അവീര
പടച്ചതഽും
ശക്ത഻
നൽക഻യതഽും
ഞഺനഺീണത്യഽും അവീര നശ഻പ഻ച്ച് മീെഺരഽ വ഻ഭഺരീത്ത ീകഺണ്ട് വരഺൻ
എന഻ക്ക് പയഺസമ഻ീലലത്യഽും അള്ളഺഹഽ ഈ സാക്തത്ത഻ലാീട അറ഻യ഻ച്ചത്
ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തീത!(റഺസ഻)
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നമ്മഽീട ഒരഽ ആവശൿവഽമ഻ീലലത്യ മഽത്യറ഻യ഻പഺണ് ന഻ങ്ങീള
നശ഻പ഻ക്കഽത്യത് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ പശ്നമീലലത്യഽ പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ത്യ്
മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടത്
ഈ ആശയും പലയ഻ടത്തഽും അള്ളഺഹഽ പഠ഻പ഻ച്ച഻െുണ്ട്
29 )

ً عبِن
ئِننَّ َهٌ ِنز ِني ْلَهز ِنك َهشةٌن فَه َهمه شَهبء ا َّ َهخ َهز ئِنلَه َهسبِّ ِنً َه
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ന഻ശ്ചയം ഇീതഺരഽ മഹത്തഺയ ഉദ്ുബഺധനമഺണ് അത് ീകഺണ്ട് വലലവനഽം
ഉുദ്ദശ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ
അവൻ
തന്ീറ
രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കുലക്ക്
(ുവണ്ടഽന്ന)മഺർഗം ഏർീപ്പടഽത്ത഻ീക്കഺള്ളീട്ട
ഇതഽവീരയഺയ഻ സവർര നരകങ്ങളുീട അവസ്ഥയഽും സജ്ജനങ്ങളുീടയഽും
ദഽർജ്ജനങ്ങളുീടയഽും സ്ഥ഻ഥ഻രത഻കളുും വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത് എലലഺവർക്കഽമഽള്ള
ഒരഽ
ഉദ്ുബഺധനമഺീണത്യഽും
അത്
ീകഺണ്ട്
സത്രഺർരും
സവ഼കര഻ച്ച്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പ഼ത഻ ുനടഽവഺൻ ഉുത്ഩശ഻ക്കഽത്യവർ അങ്ങീന ീ യ്തഽ
ീകഺള്ളീെ എത്യഽമഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽത്യത്
30)ًمب

َّ َهَ َه ب َهشَهب ُؤَنَه ئِن َّ َهن يَهشَهبء
َّللا َهكبنَه َه ِن ًمب َه ِنك
َّللاُ ئِننَّ َّ َه

അള്ളഺഹഽ ഉുദ്ദശ഻ച്ചഺൽ അലലഺീത ന഻ങ്ങൾ ഉുദ്ദശ഻ക്കഽകയ഻ലല അള്ളഺഹഽ
സർവജ്ഞനഽം അഗഺധജ്ഞനഽം തീന്നയഺകഽന്നഽ
ന഻ങ്ങൾക്ക് എീത്ഫങ്ക഻ലഽും ഉുത്ഩശ഻ക്കഺൻ
ത഼രഽമഺനും ുവണീമത്യ് സഺരും
31) َه ِنيا ًمب

ുപഺലഽും

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ

يُذ ِنْلخ ُ َه ه يَهشَهبء فِن َهس ْل َهمتِن ِنً َهَاللَّبلِن ِنم هَه َه َه َّذ لَه ٍُ ْلم َه َهزابًب

തഺനഽുദ്ദശ഻ക്കഽന്നവീര അവൻ തന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ൽ പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽം
അകമ഻കൾക്കഺവീട്ട
ുവദനഺജ്നകമഺയ
ശ഻ക്ഷ
അവൻ
രഽക്ക഻ീവക്കഽകഽകയഽം ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽരഹത്ത഻നഽ പഺത഼ഭാതരഺയവീര അള്ളഺഹഽ
തന്ീറ അനഽരഹത്ത഻ൽ പുവശ഻പ഻ക്കഽും. നത്ര ീ യ്യഺനഽള്ള മനസ്സുും
അനഽകാല സഺഹ രൿും നൽകലഽും സത്രഺർരമഽൾീക്കഺള്ളഺനഽള്ള മനസ്ഥ഻ത഻
നൽകലഽീമഺീക്ക ഈ അനഽരഹത്ത഻ന്ീറ ഭഺരമഺണ്(ൂബളഺവ഻)
അലലഺത്തവർക്ക് ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷയഽും അള്ളഺഹഽ നൽകഽും .അത഻ന്ീറ
സഺമ്പ഻ളുകളഺണ്
ഈ
അത്പൿഺയത്ത഻ന്ീറ
മഽൻ
സാക്തങ്ങള഻ൽ
പരഺമർശ഻ക്കീപെത്
അള്ളഺഹഽ
നലലവർക്ക്
നൽകഽത്യ
എലലഺ
മഹതവങ്ങൾക്കഽും നീമ്മ അവൻ അർഹരഺക്കീെ ആമ഼ൻ
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ഈ അത്പൿഺയത്ത഻ന്ീറ അതൿത്ദഽതകരമഺയ ഘടനീയക്കഽറ഻ച്ച് ഇമഺും
റഺസ഻(റ) എഴഽതഽത്യഽ. അത്പൿഺയത്ത഻ന്ീറ ആരുംഭത്ത഻ൽ ശാനൿതയ഻ൽ ന഻ത്യ്
അള്ളഺഹഽ മനഽഷൿീന പലതഽും കാട഻ുച്ചർത്യ ഇത്ഭ഻യത്തഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ത്യ്
പടച്ചുീവത്യഽും അവീര അള്ളഺഹഽ ീവറഽീത പടച്ചതീലലത്യഽും പതൿഽത
പര഼ക്ഷണഺർത്ഥമഺീണത്യഽും
പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ
വ഻ജയ഻ക്കഺനഺവശൿമഺയ
഻ത്ഫഺ ുശഷ഻ നൽകഺനഺയ഻ കഺഴ്പ് യഽും ുകൾവ഻യഽും അവർക്ക് അള്ളഺഹഽ
നൽക഻ീയത്യഽും
അത്
ഉപുയഺരീപടഽത്ത഻യവർ
നത്ഭ഻യഽള്ളവരഽും
അലലഺത്തവർ
ന഻ുഷധ഻കളുമഺീയത്യഽും
രണ്ട്
വ഻ഭഺരത്ത഻നഽും
ലഭ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽത്യ ഫലങ്ങൾ തഽടർത്യ് അള്ളഺഹഽ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു എത്യഺൽ
അനഽരഹീത്തയഺണ് ശ഻ക്ഷീയക്കഺൾ കാടഽതൽ പരഺമർശ഻ച്ചത് കഺരണും
അനഽരഹത്ത഻ന്ീറ
ൂശല഻ക്കഺണ്
കാടഽതൽ
ശക്ത഻.
പ഻ത്യ഼ട്
ീഭൌത഻കുലഺകീത്ത
സഺഹ രൿങ്ങൾ
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു.
നബ഻(സ)യഽും
സതൿവ഻ശവഺസ഻കളുും
അനഽസര഻ച്ചവരഽും
അലലഺത്തവർ
ധ഻ക്കര഻ച്ചുവരഽമഺീണത്യഽും
രണ്ട്
വ഻ഭഺരീത്തയഽും
പുതൿകും
കഺത്ത഻ര഻ക്കഽത്യ രക്ഷഺ ശ഻ക്ഷകളുും പറഞ്ഞഽ ീകഺണ്ടഺണ് ഈ അത്പൿഺയും
അവസഺന഻ക്കഽത്യത് എത്യത് ഇത഻ന്ീറ വളീര ഭുംര഻യഽള്ള കമ഼കരണമഺണ്
(റഺസ഻)
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഉത്തമരഺയ അട഻മകള഻ൽ നമഽക്ക് അവൻ ഇടം നൽകീട്ട
ആമ഼ൻ
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