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അദ്ധ്ൿഺയം 62 -സാറത്തഽൽ ജഽമഽഅ:

عُسح الجمعخ

മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു -സാക്തങ്ങൾ 11

ثغم هللا الشحمه الشحٍم
പരമകഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീകഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻കഽന്നഽ

1(ٍم
ّلِل َمب فًِ ال ه
َ ٌُ
ِ بَا
ِ غجِّ ُح ِ ه
َ غ َم
ِ ط ا أل َع ِضٌ ِض ا أل َح ِك
ِ َُّض ا أل َملِ ِك ا ألقُذ
ِ د ََ َمب فًِ أاْلَ أس

ആകഺശ
ഭാമ഻കള഻ലഽള്ളവീയലലഺം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ
പക഼ർത്തനം ീെയ്യുന്നഽ രഺജഺധ഻പത഻യഽം മഹഺ പര഻ശഽദ്ധ്നഽം പതഺപ
ശഺല഻യഽം അഗഺധജ്ഞനഽമഺയവൻ
ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ൽ ജഽമഽഅീയക്കഽറ഻ച്ച് പരഺമർശമഽള്ളത് ീ ഺണ്ടഺണ്
അദ്ധ്ഺയത്ത഻നഽ ജഽമഽഅ:എന്ന് നഺമം ലഭ഻ച്ചത്. ഇതഽം തഽടർന്ന് വരഽന്ന
മഽനഺഫ഻ഖാന:എന്ന അദ്ധ്ൿഺയവഽം നബ഻(സ) ജഽമഽഅ:ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ൽ
ഓതഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ ഇത഻ൽ ജഽമഽഅക്ക് പഽറീമ മഽസ്ക്ല഻ം ളുീട ആജന്ഩ
ശതഽക്കളഺയ ജാതന്ഩഺീരക്കഽറ഻ച്ച് പറയഽന്നഽണ്ട്. അടഽത്ത അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ൽ
ദവ഻മഽഖമഽള്ളവരഺയ ഇസ്ക്ലഺമ഻ന്ീറ ശതഽക്കളഺയ
പടന്ഩഺീരക്കഽര഻ച്ചും
പറയഽന്നഽ.
മഽസ്ക്ല഻ം ൾ
സുേള഻ക്കഽന്ന
ജഽമഽഅയ഻ൽ
ഈ
രണ്ട്
ശതഽക്കീളക്കഽറ഻ച്ചും ഓർേീെടഽന്ന സാറത്തഽ ൾ ഓതഽന്നത് ഫലപദം
തീന്നയുലേ!

ع ا
ًُل ِّم أى ٍُ أم ٌَ أزلُُ َعلَ أٍ ٍِ أم آ ٌَب ِر ًِ ٌََُ َض ِّكٍ ٍِ أم ٌََُ َعلِّ ُم ٍُ ُم ا أل ِكزَب َة ََا أل ِح أك َمخَ ََإِن
ُ ٌ َُُ اله ِزي َث َع َث ِفً أاْلُ ِّمٍٍِّهَ َس
2( ٍه
َكبوُُا ِمه َ أج ُ لَ ًِ َ َ ٍل ُّ ِث ٍل
അക്ഷരജ്ഞഺനമ഻ലലഺത്തവര഻ൽ അവര഻ൽ ന഻ന്നഽ തീന്നയഽള്ള ഒരഽ റസാല഻ീന
ന഻ുയഺഗ഻ച്ചവനഺണവൻ.അവന്ീറ ആയത്തഽകീള ആ റസാൽ അവർക്
ഓത഻ീകഺടഽകഽകയഽം അവീര സംസ്ക്കര഻കഽകയഽം അവർക് ുവദ
ഗന്ഥവഽം
വ഻ജ്ഞഺനവഽം
പഠ഻പ്പ഻ച്ചു
ീകഺടഽകഽകയഽം
ീെയ്യുന്നഽ
ന഻ശ്ചയമഺയഽം
അവർ
അത഻നഽ
മഽമ്പ്
വൿക്തമഺയ
വഴ഻പ഻ഴവ഻ൽ
തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ
ീപഺതഽീവ
അക്ഷരഺഭൿഺസമ഻ലേഺത്തവരഺയ഻രഽന്നഽ
അറബ഻ ൾ
അത്
ീ ഺണ്ടഺണ് ഉേ഻യ്യു ൾ എന്ന് അവീര വ഻ുശഷ഻െ഻ച്ചത് അപാർവം
ച഻ലർക്ക് (അക്ഷരഺഭൿഺസമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവന്നത് സ്ക്മര഻ക്കഽ യഽം ുവണം.)
ഇവ഻ീട ഉേ഻യ്യൂൻ എന്നഺൽ അറബ഻ ൾ എന്നഺണഽീെശൿം.-എന്ന് ഇബ്നഽ
അബ്ബഺസ്ക്(റ) ൽ ന഻ന്ന് വൿഺഖൿഺനം വന്ന഻ട്ടുണ്ട്.നബ഻(സ) ഉേ഻യ്യഺീണന്ന്
പറഞ്ഞത഻ന്ീറ അർത്ഥം എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം പഠ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേഺത്തവർ എന്ന
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അർത്ഥത്ത഻ലഺണ്.ുനരുത്ത എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം പഠ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ
ആ പഠനത്ത഻ൽ
഻ട്ട഻യതഺണ് ഖഽർആൻ എന്ന് അവർക്ക് ീതറ്റ഻ദ്ധ്ഺരണ
വരഺൻ സഺധൿതയഽണ്ടഺ ഽമഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ ഒരഽ പള്ള഻ക്കാടത്ത഻ലഽം
ുപഺ ഺീത ഇത ആശയസമ്പഽഷ്ടമഺയ ഖഽർആൻ നബ഻(സ) ഓതഽന്നത്
അവ഻ടഽീത്ത അമഺനഽഷ഻ ത തീന്നീയന്ന് അവർക്ക് മന:സ഻ലഺക്കഺമീലേഺ!
അവ഻ടഽീത്ത സതൿസന്ധത വൿക്തഺമഺവഽ യഽം ീചയ്യുമീലേഺ! അവര഻ൽ
ന഻ന്നഽള്ള റസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ന്ന് ആ റസാല഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് അവർക്ക്
നലേ ുപഺീല അറ഻യഽീമന്നഽം ആ റസാലഽമഺയ഻ സമ്പർക്കം പഽലർത്തഺനഽം
ഇടപഴ ഺനഽം
അവർക്ക്
അവസരം
ഉീണ്ടന്നഽം
മഺതമലേ
ആ
ന഻ുയഺഗമവർക്ക്
അഭ഻മഺന രമഺീണന്നഽം
വൿക്തമഺക്കഽന്നതഺണ഼
പുയഺഗം. അവര഻ൽ ന഻ന്നഽ ന഻ുയഺഗ഻ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ന്ന് നബ഻(സ)
അവര഻ുലക്ക് മഺതമഽള്ള റസാലഺീണന്ന് മനസ഻ലഺക്കഺവതലേ പഥമ
സംുബഺധ഻തർ അവരഺീണന്ന് മഺതുമയഽള്ളൂ നബ഻(സ) അറബ഻യഺയത്
ീ ഺണ്ട് അവര഻ൽ ന഻ന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതഺണ് അവര഻ുലക്ക് മഺതം എന്ന്
ഉുെശമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ഉേ഻യ്യു ള഻ുലക്ക് ന഻ുയഺഗ഻ച്ചു എന്നഺണ്
പറുയണ്ട഻യ഻രഽന്നത്. നബ഻(സ) എലേഺവര഻ുലക്കഽമഽള്ള റസാലഺീണന്ന്
ഖഽർആൻ പലയ഻ടത്തഽം വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്
ആ റസാല഻ന്ീറ പവർത്തനമഺണ് തഽടർന്ന് പറയഽന്നത്.
(1) ഖഽർആൻ ഓത഻ീകഺടഽകഽക. ഖഽർആന഻ന്ീറ പഺരഺയണ ൂശല഻
നബ഻(സ)യ഻ൽ ന഻ന്ന് ു ട്ടത് പരമ്പരഺഗതമഺയ഻ ു ട്ട് ീ ഺണ്ടഺണ് ഇന്നഽം
പഺരഺയണം ീചയ്തഽ വരഽന്നത്. ഒര഻ക്കലഽം എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം പഠ഻ച്ചത്
ീ ഺണ്ട് മഺതം യഥഺവ഻ധ഻ ഖഽർആൻ പഺരഺയണം ീചയ്യഺൻ
ഴ഻യ഻ലേ.
അഥവഺ ഖഽർആൻ ഓത഻ീക്കഺടഽക്കഽ
എന്നത് വല഻ീയഺരഽ ീദൌതൿം തീന്ന
എന്ന് ചഽരഽക്കം.
(2) അവീര സംസ്ക്കര഻കഽക.സതൿ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ വ഻ശഽദ്ധ്഻യ഻ലാീട
മനസ഻ീലയഽം
ർേങ്ങള഻ീലയഽം എലേഺ ീചള഻യഽം ഒഴ഻വഺക്ക഻ സതൿ
ന഻ുഷധത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ുദഺഷങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം അവീര ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽ
എന്നതഺണ്
സംസ്ക്ക്കരണം.ീതറ്റു ള഻ൽ
മഽഴഽ ഻യ഻ട്ടും
ഒരഽ
മന:സഺക്ഷ഻ക്കഽത്തഽം ുതഺന്നഺത഻രഽന്ന ഒരഽ സമാഹീത്ത സംസ്ക്ക്കര഻ച്ചുെഺൾ
ീതറ്റഺവഺൻ സഺധൿതയഽള്ള വലേതഽം വുന്നക്കഽുമഺ എന്ന് ുപഺലഽം ഭയീെട്ട്
രയഽന്നവരഺക്ക഻ മഺറ്റഺൻ നബ഻(സ)ക്ക് ഴ഻ഞ്ഞഽ.
(3) ുവദഗന്ഥം (ഖഽർആൻ)അവർക് പഠ഻പ്പ഻കഽക.മറ്റു വ഻ജ്ഞഺനങ്ങൾ
പഠ഻െ഻ക്കഽ .ഖഽർആൻ
ഓത഻ീക്കഺടഽക്കലഽം
ആശയം
പഠ഻െ഻ക്കലഽം
രണ്ടഺീണന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ഻ലഺക്കഺം. ഖഽർആന഻ന്ീറ ആശയം നബ഻(സ)
വ഻ശദ഼ ര഻ക്കഽുമ്പഺൾ മഺതുമ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്കാ.നബ഻(സ)ീയ
അവഗണ഻ച്ച് ു വലം അറബ഻ഭഺഷഺ പഠനത്ത഻ലാീട യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ ഖഽർ
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ആൻ മനസ഻ലഺക്കഺനഺവ഻ലേ.മറ്റു വ഻ജ്ഞഺനങ്ങൾ എന്നത് അവ഻ടഽീത്ത
സഽന്നത്തഽ ൾ എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഺണ്.ഈ റസാൽ വരഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് അവർ
സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ബഹഽദാരം അ ീലയഺയ഻രഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം റസാൽ മഽുഖന
അള്ളഺഹഽ അവീര സതൿത്ത഻ുലക്ക് വഴ഻ നടത്ത഻

َ ََ
3( آخ ِشٌهَ ِم أىٍُ أم لَ همب ٌَ أل َحقُُا ثِ ٍِ أم ٌََ َُُ ا أل َع ِضٌ ُض ا أل َح ِكٍ ُم
അവര഻ൽ
ീപട്ട
മറ്റുെ഻ലരഽീട
അടഽകുലകഽമഺണ്
(റസാല഻ീന
അയച്ച഻ര഻കഽന്നത്)അവർ ഇവുരഺീടഺപ്പം എത്ത഻ുച്ചർന്നഽ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല
.അവൻ പതഺപ഻യഽം അഗഺധജ്ഞനഽമഺകഽന്നഽ
അറബ഻ ള഻ുലക്ക് മഺതുമഺ അക്കഺലത്തഽള്ളവര഻ുലക്ക് മഺതുമഺ അലേ
നബ഻(സ) റസാലഺയ഻ട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ സാക്തം വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.ഇതഽ
വീരയഽം
വന്ന഻ട്ട഻ലേഺത്തവര഻ുലക്ക്
അതഺയത്
ഭഺവ഻യ഻ൽ
വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നവർക്ക്
ാട഻
അവ഻ടഽന്ന്
റസാലഺീണന്ന്
വൿക്തമഺക്കഽ യഺണ഻വ഻ീട.ുനരുത്ത ഉേ഻യ്യ഼ൻ എന്നത഻നഽ അറബ഻ ൾ
എന്ന് ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്ക്(റ)ന്ീറ വൿഺഖൿഺനം നഺം
ണ്ടഽ.മറ്റു ച഻ലർ എന്ന്
ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ അനറബ഻ ൾ എന്ന് ഇബ്നഽ ഉമർ(റ) അടക്കമഽള്ളവർ
വൿഺഖൿഺന഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.അുെഺൾ അറബ഻ ള഻ുലക്കഽം അനറബ഻ ള഻ുലക്കഽം
നബ഻(സ) റസാലഺീണന്ന് ഈ രണ്ട് സാക്തങ്ങൾ അറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ

هللا ٌُؤأ ِرٍ ًِ َمه ٌَشَبء ََ ه
4( ٍم
هللاُ ُرَ ا أل َ أ
ِ َر ِلكَ َ أ ُ ه
ِ ض ِ ا أل َع ِظ
അത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹമഺണ് അവനഽുേശ഻കഽന്നവർക് അത്
അവൻ നൽകഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ മ഻കച്ച അനഽഗഹമഽള്ളവനഺകഽന്നഽ
പവഺച തവം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അനഽഗഹമഺണ്
അത്
അവൻ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നവർക്ക് അവൻ നൽ ഽം എന്നഺണ഻വ഻ീട ഒരഽ വൿഺഖൿഺനം.
ഇസഺഈലൿർക്ക്
ഽത്ത യഺണ് പവഺച തവം എന്ന അവരഽീട ധഺരണ
ത ർക്കഽ യഺണ഼
സാക്തം.ഇവ഻ീട
പറഞ്ഞ
അനഽഗഹം
ഇസ്ക്ലഺം
ആീണന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ൽ ച഻ലവഴ഻ക്കഽന്ന ധനമഺീണന്നഽം
മറ്റും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്

أظ َمثَ ُ ا ألقَ أُ ِ اله ِزٌهَ َك هزثُُا
َمثَ ُ اله ِزٌهَ ُح ِّملُُا الزه أُ َساحَ ثُ هم لَ أم ٌَ أح ِملٌَُُب َك َمثَ ِ ا أل ِح َمب ِس ٌَ أح ِم ُ أَ أ
َ بسا ِثئ
عَ ا
هللا ََ ه
5( َهللاُ ًَل ٌَ أٍ ِذي ا ألقَ أُ َ الظهب ِل ِمٍه
ِد ه
ِ ِثآ ٌَب
ീതൌറഺത്തനഽസര഻ച്ച് നടകഽവഺൻ െഽമതലീപ്പടഽത്തീപ്പടഽകയഽം പ഻ീന്ന ആ
െഽമതല ന഻ർവഹ഻കഺത഻ര഻കഽകയഽം ീെയ്തവരഽീട സ്ഥ഻ത഻ വല഻യ
ഗന്ഥങ്ങൾ െഽമകഽന്ന കഴഽതകളുീട ുപഺീലയഺണ്.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ലക്ഷൿങ്ങീള ന഻ുഷധ഻ച്ച ജനതയഽീട ഉപമ എത െ഼ത്ത!അകമ഻കളഺയ
ജനതീയ അള്ളഺഹഽ ുനർവഴ഻യ഻ലഺകഽകയ഻ലല
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ഗന്ഥങ്ങൾ ചഽമന്ന് നടക്കഽന്ന ഴഽത ൾക്ക് അത് എന്തഺീണന്നഽം അത഻ന്ീറ
സ്ഥഺനീമീന്തന്നഽം ഒന്നഽം അറ഻യ഻ലേ അവ ുപറ഻ നടക്കഽന്നത഻നഺലഽള്ള
വ഻ഷമങ്ങളും
ീെരഽക്കങ്ങളും
അനഽഭവ഻ക്കഽ യഽം
ുവണം
ഇത്
ുപഺീലയഺണ് ീതൌറഺത്ത് അനഽസര഻ച്ച് ജ഼വ഻ക്കഺൻ ചഽമതലീെടഽത്തീെട്ട
ജാതരഽീട സ്ഥ഻ത഻.അവരത് യഥഺവ഻ധ഻ അനഽസര഻ച്ച഻ലേ ുനുര മറ഻ച്ച് അത഻ീന
അവർ
മഺറ്റ഻
മറ഻ക്കഽ യഽം
യുഥഷ്ടം
ദഽർവൿഺഖൿഺനം
ീചയ്യു യഽമഺണഽണ്ടഺയത്
തന്ന഻മ഻ത്തം
ആ
ുവദഗന്ഥം
അവർക്ക്
പുചഺദനം ീചയ്ത഻ലേ മഺതമലേ അത് യഥഺവ഻ധ഻ അനഽസര഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശഺപ ു ഺപങ്ങൾക്കഽം
ഠ഻ന ശ഻ക്ഷ ൾക്കഽം അവർ
അർഹരഺവഽ യഽം ീചയ്തഽ.തങ്ങളുീട മഽതഽ ഻ൽ ഉള്ളത് എീന്തന്ന്
മനസ഻ലഺക്കഺൻ
സഺധ഻ക്കഺത്ത
ജ഼വ഻ ളഺണ്
ഴഽത ൾ.ഇവർ
അങ്ങീനയലേ.ഇവർക്ക് ബഽദ്ധ്഻യഽണ്ട്.അത് പുയഺചനീെടഽത്തഺത്തവർ
ഴഽത ുളക്കഺൾ പ഻ഴച്ചവരഺണ്

َصب ِد ٍِه
َ ط فَزَ َمىه ُُا ا أل َم أُدَ إِن ُكىزُ أم
ِ َُن الىهب
ِ ُ أ ٌَب أَ ٌُّ ٍَب اله ِزٌهَ ٌَبدَُا إِن َص َع أمزُ أم أَوه ُك أم أَ أَ ِل ٍَبء ِ هّلِلِ ِمه د
6(
(നബ഻ുയ!) തങ്ങൾ പറയഽക.യഹാദ഻കുള!മറ്റു മനഽഷൿീരകാടഺീത തങ്ങൾ
മഺതം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ മ഻തങ്ങളഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾ ജൽപ്പ഻കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ
ന഻ങ്ങൾ മരണീത്ത ഒന്നഽ ആഗഹ഻കഽക.ന഻ങ്ങൾ സതൿവഺദ഻കളഺീണങ്ക഻ൽ.
െങ്ങൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ഇഷ്ടക്കഺരഽം
മക്കളുമഺീണന്ന്(ഖഽർആൻ
5/18)ജാതർ
പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽ
അങ്ങീന
പറയഽന്നത഻ൽ
ഇവർക്ക്
വ഻ശവഺസമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ
അവർക്ക്
മഹത്തഺയ
ുനട്ടം അനഽഭവ഻ക്കഺൻ
ീസൌ രൿീമഺരഽക്കഺനഺയ഻
ഒന്നഽ
മരണീത്ത
ആഗഹ഻ക്കഺുമഺഎന്ന്
അള്ളഺഹഽ അവീര ീവലേുവ഻ള഻ക്കഽ യഺണ്

ََ ًَل ٌَزَ َمىه أُوًَُ أَثَذاا ثِ َمب َ هذ َمذأ أَ أٌ ِذٌ ٍِ أم ََ ه
7( َهللاُ َعلٍِ ٌمم ثِبلظهب ِ ِمٍه
അവരഽീട കരങ്ങൾ മഽൻ കാട്ട഻ ീെയ്തഽ ീവച്ചത് ന഻മ഻ത്തം ഒര഻കലഽം
അവരത഻നഽ ീകഺത഻കഽകയ഻ലല അകമ഻കീളകഽറ഻ച്ച് അള്ളഺഹഽ നന്നഺയ഻
അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മക്കളഺണ് തങ്ങീളന്ന വഺദം അവരഽീട ദഽരഭ഻മഺനത്ത഻ൽ
ന഻ന്നഽണ്ടഺയതഺണ്
അത്
സതൿമഺീണങ്ക഻ൽ
മരണഺനന്തരമഽള്ള
പശ്നമഽക്തവഽം ആഹ്ലഺദ രവഽമഺയ സവർഗ ജ഼വ഻തീത്ത എതയഽം
ുനരീത്ത
അവർ
സവഺഗതം
ീചയ്യും
എന്നഺൽ
ആ
ീവലേുവ഻ള഻
സവ഼ ര഻ക്കഽവഺനഽം
മരണം
ീ ഺത഻ക്കഺനഽം
അവർ
ഒര഻ക്കലഽം
തയഺറഺവഽ യ഻ലേ എന്നഺണ് ഖഽർ ആൻ പറയഽന്നത്.ീവറഽീത വഺയ
ീ ഺീണ്ടങ്ക഻ലഽം ഈ ീവലേുവ഻ള഻ സവ഼ ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഒരഽ ഭംഗ഻ വഺക്ക്
പറയഺൻ ുപഺലഽം ഒരഽ ജാതനഽം തയഺറഺയ഻ലേ. നടപട഻ ള് ശര഻യീലേന്ന്
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സവന്തീത്തക്കഽറ഻ച്ച് അവർക്ക് തീന്ന ുബഺധൿമഽള്ളത഻നഺലഺണത്.അവർ
അ മ഻ ളഺീണന്ന് നന്നഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺണ് അള്ളഺഹഽ

ش ٍَب َد ِح فٍَُىَجِّئُ ُكم ِث َمب
ت ََال ه
ِ ٍُ أ إِنه ا أل َم أُدَ اله ِزي رَ ِ ُّشَنَ ِم أىًُ فَئِوهًُ ُم َ ٍِ ُك أم ثُ هم ر َُشدَُّنَ إِلَى عَبلِ ِم ا أل َغ أ
8( َُكىزُ أم رَ أع َملُُن
(നബ഻ുയ)
പറയഽക.ഏീതഺരഽ
മരണത്ത഻ൽ
ന഻ന്നഺുണഺ
ന഻ങ്ങൾ
ഓട഻ുപ്പഺകഽന്നത് അത് ന഻ങ്ങളുമഺയ഻ കണ്ട് മഽട്ടുക തീന്ന ീെയ്യും പ഻ന്ന഼ട്
അദിശൿ കഺരൿങ്ങളും ദിശൿ കഺരൿങ്ങളും അറ഻യഽന്നവന്ീറ അടഽുത്തക്
ന഻ങ്ങൾ മടകീപ്പടഽം അുപ്പഺൾ ന഻ങ്ങൾ പവർത്ത഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻രഽന്നത഻ീന
പറ്റ഻ അവൻ ന഻ങ്ങൾക് വ഻വര഻കഽന്നതഺണ്
എന്നഺൽ ീവലേു വ഻ള഻ സവ഼ ര഻ക്കഺൻ മട഻ച്ച ഈ മരണീമന്ന സതൿം അവർ
ണ്ട് മഽട്ടു തീന്ന ീചയ്യും .അത഻ൽ ന഻ന്നഽ രക്ഷീെടഺനഽള്ള ഓട്ടം അവീര
മരണത്ത഻ൽ
ന഻ന്ന്
രക്ഷീെടഽത്തഽ യ഻ലേ.മരണ
ുശഷം
അവരഽീട
പവർത്തനത്ത഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ അവർക്ക് നൽ ഽ യഽം അവരഽീട
ഽറ്റങ്ങൾ
എന്തഺീണന്ന് അവർക്ക് വ഻വരം നൽ ീെടഽ യഽം ീചയ്യും

هللا ََ َر ُسَا ا ألجَ أٍ َع َرلِ ُك أم َخ أٍ ٌمش
ص َ ِح ِمه ٌَ أُ ِ ا أل ُج ُم َع ِخ فَب أ
ٌَب أٌَُّ ٍَب اله ِزٌهَ آ َمىُُا إِ َرا وُُ ِدي لِل ه
ِ ع َع أُا إِلَى ِر أك ِش ه
9( َله ُك أم إِن ُكىزُ أم رَ أعلَ ُمُن
സതൿ
വ഻ശവഺസ഻കുള!
ീവള്ള഻യഺഴ്െ
ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ുലക്
വ഻ള഻കീപ്പട്ടഺൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
സ്ക്മരണയ഻ുലക്
ന഻ങ്ങൾ
ുപഺവഽകയഽം കച്ചവടം വ഻ടഽകയഽം ീെയ്യുക അതഺണ് ന഻ങ്ങൾക് ഏറ്റവഽം
ഗഽണകരം.ന഻ങ്ങൾ അറ഻യഽന്നവരഺയ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ
ീവള്ള഻യഺഴ്ച ജഽമഽഅക്കഽള്ള ബഺീങ്കഺല഻ മഽഴങ്ങ഻യഺൽ ച്ചവടം തഽടങ്ങ഻യ
ീഭൌത഻
വൿവഹഺരങ്ങീളലേഺം ന഻റഽത്ത഻ ീവച്ച് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
സ്ക്മരണയ഻ുലക്ക് വര഻ .ന഻ങ്ങൾ അറ഻വഽള്ളവരഺീണങ്ക഻ൽ അതഺണ്
ന഻ങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവഽം ഗഽണ രം എന്നഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത്.
ഇമഺം മ഻മ്പറ഻ൽ
യറ഻ ഇരഽന്ന ഉടീന നടത്തീെടഽന്ന ബഺങ്കഺണ഻ത്
നബ഻(സ)യഽീട ഺലത്ത് ജഽമഽഅക്ക് ഈ ഒരഽ ബഺങ്ക് മഺതമഺണഽണ്ടഺയ഻രഽന്നത്
അുത അവസ്ഥ ഉസ്ക്മഺൻ(റ)ന്ീറ
ഺലം വീര തഽടർന്നഽ തന്ീറ
ഺലത്ത്
ആളു ൾ വർദ്ധ്഻ക്കഽ യഽം ജഽമഽഅക്ക് വരഺൻ പലരഽം ൂവ ഺൻ
തഽടങ്ങഽ യഽം ീചയ്തുെഺൾ ുനരുത്ത ജഽമഽഅയഽീട സമയമഺവഽന്നഽ എന്ന്
അറ഻യ഻ക്കഺൻ ുനരുത്തയഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ബഺങ്ക഻ന്ീറ അല്പം മഽമ്പഺയ഻ (صَساء
ീസൌറഺഇൽ ന഻ന്ന് ഒരഽ ബഺങ്ക് വ഻ള഻ക്കഺൻ ഉസ്ക്മഺൻ(റ)
ൽ
െ഻ച്ചു
(ീസൌറഺഅ് എന്നത് മദ഼നഺ പള്ള഻ക്കടഽത്തഽള്ള അങ്ങഺട഻യ഻ലഽള്ള ഉയരം
ാട഻യ ഒരഽ ീ ട്ട഻ടമഺണ്)അന്ന് ധഺരഺളം സഹഺബ഻ ൾ ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻െുണ്ട്
ആരഽം ഇത് എത഻ർക്കഺീത എലേഺരഽം അംഗ഼ ര഻ക്കഽ യഽം മഽസ്഻ം ുലഺ ത്ത്
അത് ന഻രഺുക്ഷപമഺയ഻ സ്ഥ഻രീെടഽ യഽം ഇന്നഽം മഽസ്഻ം ൾ അത്
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നടെഺക്കഽ യഽം ീചയ്യുന്നഽ നബ഻(സ)യഽീട നഺലഽ ഖല഼ഫമഺരഽീട ചരൿ
സവ഼ ര഻ക്കണീമന്ന് നബ഻(സ) നീേ ഉപുദശ഻ച്ചത് ാട഻ ഇത഻ുനഺട് ുചർത്ത്
വഺയ഻ക്കഽ .ഒന്നഺം
ബഺങ്ക്
ു ൾക്കഽുമ്പഺഴഺണ്
പലരഽം
ജഽമഽഅക്ക്
ധിത഻പ഻ട഻ച്ച് ഒരഽങ്ങഽന്നത് .ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ദ഻ക്റ് ഖഽതവഽബയഽം
ന഻സ്ക്ക്കഺരവഽം ആീണന്ന് ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻ ുരഖീെടഽത്തഽന്നഽ. ഇവ഻ീട
സതൿ
വ഻ശവഺസ഻ ുള
എന്ന്
വ഻ള഻ച്ചത഻ൽ
സ്ക്ത഼ ീള
അള്ളഺഹഽ
ഉുെശ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ
ഺരണം
ുരഺഗ഻,
സ്ക്ത഼. ഽട്ട഻,യഺതക്കഺരൻ.അട഻മ
എന്ന഻വർക്ക് ജഽമഽഅ ന഻ർബന്ധമ഻ലേ എന്ന് നബ഻(സ) വ഻ശദ഼ ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്
സാരൿനഽദ഻ക്കഽന്ന
ദ഻നങ്ങള഻ൽ
ഏറ്റവഽം
ുസഷ്ടമഺയ
ദ഻നമഺണ്
ീവള്ള഻യഺഴ്ച.ജഽമഽ
അക്ക്
ബഺങ്ക്
വ഻ള഻ക്കഽുമ്പഺഴഺണ്
ുപഺ ൽ
ന഻ർബന്ധമഺ ഽന്നീതങ്ക഻ലഽം ുനരീത്ത തീന്ന
ഽള഻ച്ച് സഽഗന്ധമഽപുയഺഗ഻ച്ച്
അടക്കുത്തഺടഽം ഭക്ത഻ുയഺടഽം ാട഻ ുപഺവഽ യഽം ആദൿ സവഫ്ഫ഻ൽ സ്ഥലം
പ഻ട഻ക്കഽന്നതഽീമലേഺം
പുതൿ ം
ുപഺത്സഺഹ഻െ഻ക്കീെട്ട഻ട്ടുീണ്ടന്ന്
ഓർക്കഽ . ഺരൿമഺയ
ഺരണങ്ങള഻ലേഺീത
ജഽമഽഅ
ഉുപക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ീനത഻ീര
ശക്തമഺയ഻
നബ഻(സ)
ഉണർത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.ഖഽതവഽബ എന്നത് ീവള്ള഻യഺഴ്ച ന഻ർവഹ഻ുക്കണ്ട ഒരഽ
പുതൿ
ആരഺധനയഺണ്.അത് ീ ഺണ്ട് തീന്ന അത് നബ഻(സ) ീചയ്ത്
ഺണ഻ച്ച് തന്ന ുപഺീല ീചയ്യൽ ന഻ർബന്ധമഺയത഻നഺൽ ഇസ്ഺമ഻ന്ീറ
ഭഺഷയഺയ
അറബ഻
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കണം
ഖഽതവഽബക്ക്
ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടത്.അത്
ീ ഺണ്ടഺണ്
അനറബ഻
സംസഺര഻ക്കഽന്ന
നഺടഽ ള഻ൽ ുപഺലഽം ഈ ആരഺധന മഽൻ ഺലത്ത് മഽഴഽവനഽം അറബ഻യ഻ൽ
തീന്ന
ുലഺ ത്ത്
എലേഺയ഻ടത്തഽം നടന്നത്.ബഺങ്ക്
ുപഺലഽം
തഽർക്ക഻
ഭഺഷയ഻ുലക്ക് മഺറ്റഺൻ ഉത്തരവ഻ട്ട മഺൽ പഺഷ എന്ന വൿക്ത഻യഺണ് ുലഺ
തലത്ത഻ൽ ഖഽതവഽബയഽീട ഭഺഷ മഺറ്റുന്ന അനഺവശൿ ൂശല഻ക്ക് തഽടക്കം
ഽറ഻ച്ചത്.ഖഽതവഽബ ഒരഽ ു വല പസംഗമീലേന്നഽം ധഺരഺളം ന഻ബന്ധന ൾ
പഺല഻ുക്കണ്ട ഒരഽ ആരഺധനയഺീണന്നഽം അത് പരമ്പരഺഗതമഺയ഻ മഽസ്഻ം
ഉേത്ത് അനഽഷ്ട഻ച്ച ൂശല഻ തീന്ന തഽടരണീമന്നഽം നഺം അറ഻യണം ഺരണം
മഽസ്഻ം പഺരമ്പരൿം തള്ളുന്നത് നര വഺസത്ത഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽീമന്ന ഖഽർ
ആന഻ന്ീറ(4./115 )തഺക്ക഼ത് പുതൿ ം സ്ക്മര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

ٍَشا له َعله ُك أم رُ أ لِ ُحُن
ض ََا أثزَغُُا ِمه فَ أ
ذ ال ه
هللا َكثِ ا
ِض ِ ه
ِ ص َ حُ فَبوز
ِ ٍَض
ِ ُ فَئِ َرا
َ هللا ََ أار ُك ُشَا ه
ِ َش ُشَا فًِ أاْلَ أس
10 (
എന്ന഻ട്ട്
ന഻സ്ക്കഺരം
ന഻ർവഹ഻കീപ്പട്ടഺൽ
ന഻ങ്ങൾ
ഭാമ഻യ഻ൽ
വൿഺപര഻കഽകയഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ുതടഽകയഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
അധ഻കമഺയ഻
ഓർകഽകയഽം
ീെയ്യുക.ന഻ങ്ങൾ
വ഻ജയ഻കഽവഺൻ ുവണ്ട഻
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ജഽമഽഅ:ന഻സ്ക്ക്കഺരം
ഴ഻ഞ്ഞഺൽ
പഽറത്ത഻റങ്ങ഻
ആഹഺര
മഺർഗം
അുനവഷ഻ക്കഺീമന്നഽം
എന്നഺൽ
അുെഺഴഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
ഓർക്കണീമന്നഽം
ഈ
വഺ ൿം
ഉണർത്തഽന്നഽ.ജഽമഽഅ:ന഻സ്ക്ക്കഺരവഽം
ജമഺഅത്ത് ന഻സ്ക്ക്കഺരവഽം ഴ഻ഞ്ഞഺൽ അവ഻ീട ഇരഽന്ന് ദ഻ക്ററഽം ദഽആയഽം
നടത്തൽ
ഭാമ഻യ഻ൽ
വൿഺപ഻ക്കഺീമന്ന്
അനഽവദ഻ച്ചു
ീ ഺണ്ടഽള്ള
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ല്പനക്ക് എത഻രലേ.മറ഻ച്ച് അത്തരം ഺരൿങ്ങീളഺീക്ക
ീചയ്യണീമന്ന്
തീന്നയഺണ്
ഇസ്ഺമ഻ ഺദ്ധ്ൿഺപനം.ന഻സ്ക്ക്കഺര
ുശഷം
ുപഺ ഽന്നത഻നഽ
വ഻ുരഺധമലേ
എന്ന്
മഺതമഺണ഻വ഻ീട
പറഞ്ഞത്
ന഻സ്ക്ക്കര഻ച്ചുടൻ
ുപഺ ണീമന്നലേ.ന഻സ്ക്ക്കര഻ച്ച഻ടത്ത്
തീന്ന
ഇര഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ മഹതവം വ഻ശദ഼ ര഻ക്കഽന്ന ധഺരഺളം നബ഻ വചനങ്ങൾ
ഺണഺം ന഻സ്ക്ക്കഺര ുശഷം അവ഻ീട തീന്ന ഇര഻ക്കഽന്നവർക്ക് മലക്കഽ ൾ
അള്ളഺഹഽുവ ഇുെഹത്ത഻നഽ ന഼ ഗഽണം ീചയ്യു യഽം അനഽഗഹം
ീചയ്യു യഽം ീചുയ്യണുമ എന്ന് പഺർത്ഥ഻ക്കഽം അടഽത്ത ന഻സ്ക്ക്കഺരം
പത഼ക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽുമ്പഺീഴലേഺം അവൻ ന഻സ്ക് ഺരത്ത഻ൽ തീന്നയഺണ് എന്ന
ഹദ഼സ്ക്(ബഽഖഺര഻/മഽസ്഻ം) ഒരഽ ഉദഺഹരണം
ജ഼വ഻ുതഺപഺധ഻ ളുീട
അുനവഷ഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം
ഉണർത്ത഻യത്.നബ഻(സ)
പുവശ഻ക്കഽുമ്പഺൾ

മഺർഗമഺയ഻
അള്ളഺഹഽീവ
പറഞ്ഞഽ.

ഺണഽന്ന
വഴ഻ ൾ
മറക്കരഽീതന്നഺണ഻വ഻ീട
ന഻ങ്ങൾ
അങ്ങഺട഻യ഻ൽ

ًلالً اًلهللا َحذي ًلششٌك لً لً الم لك َلً الحمذ ٌحًٍ ٌَمٍذ ٌَُ حً ًلٌمُد ثٍذي الخٍش ٌَُ علً ك
شًء ذٌش
എന്ന് പറയഽ
ഇത് പറഞ്ഞഺൽ ലക്ഷക്കണക്ക഻നഽ നന്ഩ ൾ അവനഽ
എഴഽതീെടഽ യഽം
ലക്ഷക്കണക്ക഻നഽ
ത഻ന്ഩ ൾ
അവീന
ീതഺട്ട്
ഒഴ഻വഺക്കീെടഽ യഽം ലക്ഷക്കണക്ക഻നഽ സ്ഥഺനം അവനഽ നൽ ീെടഽ യഽം
ീചയ്യും എന്ന് അുെഺൾ ഏത് സഺഹചരൿത്ത഻ലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
സ്ക്മരണ നഺം വ഻ടഺൻ പഺട഻ലേ..

بس ِح
ُّ َ بسحا أَ أَ لَ أٍ اُا او
َ هللا َخ أٍ ٌمش ِّمهَ الله أٍ ُِ ََ ِمهَ الزِّ َج
َ ََإِ َرا َسأَ أَا رِ َج
ِ ضُا إِلَ أٍ ٍَب ََر ََش ُكُوَ َباِ امب ُ أ َمب ِعى َذ ه
ََ ه
11 ( َهللاُ َخ أٍ ُش ال هشا ِص ٍِه
അവർ വലല കച്ചവടുമഺ വ഻ുനഺദുമഺ കണ്ടഺൽ അത഻ുലകവർ പ഻ര഻ഞ്ഞഽ
ുപഺവഽകയഽം ന഻ൽകഽന്നവരഺയ഻ര഻ീക തങ്ങീള അവർ ഉുപക്ഷ഻കഽകയഽം
ീെയ്യുന്നഽ
പറയഽക
അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കലഽള്ളത്
വ഻ുനഺദുത്തകഺളും
കച്ചവടുത്തകഺളും
ഉത്തമമഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽ
ഉപജ഼വനം
നൽകഽന്നവര഻ൽ ഉത്തമനീത!
നബ഻(സ) ഒരഽ ീവള്ള഻യഺഴ്ച ജഽമഽഅ ഖഽതവഽബ നടത്തഽ യഺയ഻രഽന്നഽ
(അക്കഺലത്ത് ീപരഽന്നഺൾ ന഻സ്ക്ക്കഺരം ുപഺീല ജഽമഽഅ ന഻സ്ക്ക്കഺരം
ഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടഺയ഻രഽന്നഽ ഖഽഥഽബ നടത്ത഻യ഻രഽന്നത് ) ആ സമയത്ത് ഒരഽ ച്ചവട
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സംഘം മദ഼നയ഻ുലക്ക് പുവശ഻ച്ചു ആ സംഘത്ത഻ന്ീറ ആരവം ു ട്ടുെഺൾ
ഖഽഥഽബ
ു ട്ടുീ ഺണ്ട഻രഽന്ന
ഽുറ
ആളു ൾ
അുങ്ങഺട്ട്
ഓട഻ുെഺയ഻.അബാബക്കർ(റ) ഉമർ(റ) അടക്കം 12 ുപർ മഺതം പള്ള഻യ഻ൽ
ുശഷ഻ച്ചു ആ സമയത്തഺണ് ഈ സാക്തം അവതര഻ച്ചത്. ച്ചവട സംഘങ്ങൾ
പഽറീത്തക്ക് ുപഺ ഽുമ്പഺഴഽം ത഻ര഻ച്ചു വരഽുമ്പഺഴഽം ആളു ൾ തട഻ച്ച്
ാടഽ യഽം ീചണ്ട മഽതലഺയവ മഽട്ടുന്നതഽം പത഻വഺയ഻രഽന്നഽ.അത഻ീന
സാച഻െ഻ച്ചഺണ഻വ഻ീട
വ഻ുനഺദം
ണ്ടഺൽ
എന്ന്
സാച഻െ഻ച്ചത്
.നബ഻(സ)ഖഽഥഽബ
ന഻ർവഹ഻ക്കഽുമ്പഺൾ
ന഻ന്നഽ
ീ ഺണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ
ന഻ർവഹ഻ച്ച഻രഽന്നത് എന്നത് ീ ഺണ്ടഺണ് ന഻ൽക്കഽന്നവരഺയ഻ര഻ീക്ക എന്ന്
പറഞ്ഞത്.നബ഻(സ)ഖഽതഽബ ന഻ർവഹ഻ക്കഽുമ്പഺൾ തങ്ങീള വ഻ട്ട് ുപഺയത്
ശര഻യലേ
എന്ന്
ഉണർത്തഽ യഽം
അങ്ങീന
ീചയ്തത഻ീന
ആുക്ഷപ഻ക്കഽ യഽം ീചയ്യു യഺണ഻വ഻ീട.ുമല഻ൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ
ആവർത്ത഻ക്കരഽീതന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ക്കഽന്ന നന്ഩ ൾക്കഺണ്
സതൿവ഻ശവഺസ഻ ൾ
പഺധഺനൿം
ൽ
െ഻ുക്കണ്ടീതന്നഽം
അവീര
ഓർേ഻െ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽ നന്ഩയ഻ൽ സജ഼വമഺ
SOURCE http://www.vazhikaati.com
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/

ഺൻ നീേ തഽണക്കീട്ട ആമ഼ൻ

