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അത്പൿഺയം 58 : സാറത്തഽൽ മഽജഺദ഻ല- سْرة الوجادلة
മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു : സാക്തങ്ങൾ 22
ആമഽഖം
ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ീല എലലഺ സാക്തങ്ങള഻ലഽും അള്ളഺഹഽ എന്ന പദും ഒുന്നഺ
അത഻ലധ഻കുമഺ പഺവശൿും ആവർത്ത഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.
മഽജഺദ഻ല:എന്നഺൽ തർക്ക഻ക്കഽന്നവൾ എന്നഺണർത്ഥം
വ഻വഺഹ ുമഺചനത്ത഻നഺയ഻ ٖ( أًت علٖ كظِرأهഎീന്ന സുംബന്ധ഻ച്ച് ന഼ എന്ീറ
മഺതഺവ഻ന്ീറ മഽതഽകഽ ുപഺീലയഺകഽന്നഽ) എന്ന് ഭഺരൿുയഺട് പറയൽ
ജഺഹ഻ല഻യ്യഺകഺലത്ത്
അറബ഻കൾക്ക഻ടയ഻ൽ
നടപ്പുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.
മഺതഺവഽമഺയ഻ ഭഺരൿഺഭരതി് ബന്ധും പഺട഻ലലഺത്തത് ുപഺീല നഺും തമ്മ഻ലഽും
പഺട഻ലല
എന്ന്
സഺരും.
ഇങ്ങീന
പറഞ്ഞഽകഴ഻ഞ്ഞഺൽ
വ഻വഺഹ
ബന്ധുംുവർീപട്ടതഺയ഻ കണക്കഺക്കീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ ഇത഻നഺണ് ള഻ഹഺർ എന്ന്
പറയഽന്നത്
ഔസഽബ്നഽസ്സ്വഺമ഻ത്(റ)
ഒരഽ
വിദ്ധ്നഺയ
സഹഺബ഻യഺയ഻രഽന്നഽ.
വയസ്സ്ഺയുതഺീട തന്ീറ സവഭഺവത്ത഻ൽ ച഻ല മഺറ്റങ്ങളുണ്ടഺവഺൻ തഽടങ്ങ഻)
ച഻ല സമയത്ത് ഭഺരൿുയഺടഽള്ള ആഗഹും അടക്കഺൻ പറ്റഺതഺയ഻(റഺസ഻))
ഭഺരൿയഺയ
ീഖൌല
ബ഼വ഻യഽീട
സുംസഺരും
ഒര഻ക്കൽ
തന഻ക്ക്
ഇഷ്ടീപ്പട്ട഻ലല.ഉടൻ തഺൻ അവീര ള഻ഹഺർ ീചയ്തഽ.തഺമസ഻യഺീതത്തീന്ന
അുേഹും ുഖദ഻ക്കഽകയഽും പറഞ്ഞ വഺക്ക് മടക്ക഻ീയടഽത്തഽ എന്ന ന഻ലയ഻ൽ
ഭഺരൿീയ
സമ഼പ഻ക്കഽകയഽും
ീചയ്തഽ.
പീെ
ഭഺരൿ
അത്
അനഽവദ഻ച്ച഻ലല.ന഻ങ്ങൾ ള഻ഹഺർ ീചയ്ത സ്ഥ഻ത഻ക്ക് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറയഽും
റസാല഻ന്ീറയഽും വ഻ധ഻ എന്തഺീണന്ന് അറ഻യഺീത പറ്റ഻ീലലന്ന് അവർ
പറഞ്ഞഽ.(ഇസ്
ലഺമ഻ീല
ആദൿീത്ത
ള഻ഹഺറഺയ഻രഽന്നഽ
അത്)
ീഖൌല:ബ഼വ഻(റ)നബ഻(സ)ീയ
സമ഼പ഻ച്ചു
ീകഺണ്ട഻ങ്ങീന
പറഞ്ഞഽ.
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദാതുര! ഔസ് എീന്ന വ഻വഺഹും ീചയ്തുപ്പഺൾ ഞഺൻ
യഽവത഻യഺയ഻രഽന്നഽ
ഇുപ്പഺൾ
എന഻ക്ക്
വയസ്സ്ഺയ഻.കഽീറ
മക്കളുമഽണ്ട്.ഇുപ്പഺൾ
അുേഹും
എീന്ന
ള഻ഹഺർ
ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ.അങ്ങീന
ീചയ്തത഻ൽ
അുേഹത്ത഻നഽും
വ഻ഷമമഽണ്ട്.അത഻നഺൽ എന്ീറ കഺരൿത്ത഻ൽ വലല ഒഴ഻കഴ഻വഽമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ
അത് ഞങ്ങൾക്ക് വല഻യ ആശവഺസമഺവഽമഺയ഻രഽന്നഽ. അുപ്പഺൾ നബ഻(സ)
പറഞ്ഞഽ.ന഻ങ്ങളുീട
കഺരൿത്ത഻ൽ
ഒന്നഽും
അള്ളഺഹഽ
എന഻ക്ക്
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു തന്ന഻ട്ട഻ലല.ന഻ങ്ങൾ അുേഹത്ത഻നഽ ന഻ഷ഻ദ്ധ്മഺീണന്നലലഺീത
ഒന്നഽും ഞഺൻ കഺണഽന്ന഻ലല. അുപ്പഺൾ ീഖൌല:ബ഼വ഻ അുേഹും എീന്ന തവലഺഖ്
ീചഺലല഻യ഻ട്ട഻ലലുലലഺ എന്നഽും മറ്റുും പറഞ്ഞ് അവർ നബ഻(സ)ുയഺട് തർക്ക഻ച്ചു.
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പ഻ന്ന഼ട് ഇങ്ങീന പരഺത഻ പറയഽവഺൻ തഽടങ്ങ഻. അള്ളഺഹഽുവ! ഞഺൻ
ഒറ്റീപ്പടഽന്നത഻ലഽള്ള കഷ്ടപ്പഺടഽും ഞഺൻ പ഻ര഻ഞ്ഞഽ ുപഺകഽന്നത഻ലഽള്ള
വ഻ഷമതയഽും ന഻ുന്നഺട് ഞഺൻ സങ്കടീപ്പടഽന്നഽ. എന഻ക്ക് കഽീറ ീചറ഻യ
മക്കളുണ്ട്.അവീര അുേഹുത്തഺീടഺപ്പും ന഻ർത്ത഻യഺൽ അവർ (ഉമ്മയഽീട
പര഻ചരണും ക഻ട്ടഺീത) പഺഴഺയ഻ുപ്പഺകഽും.എന്ീറ കാീട ന഻ർത്ത഻യഺൽ
(ഭെണും ക഻ട്ടഺീത) അവർ വ഻ശന്ന് ുപഺകഽും അത് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽുവ
ഞഺൻ ന഻ുന്നഺട് സങ്കടീപ്പടഽന്നഽ ന഻ന്ീറ പവഺചകന് എന്ീറ കഺരൿത്ത഻ൽ ന഼
വഹ് യ് നൽുകണുമ! അധ഻കും തഺമസ഻യഺീത ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ ഒന്നഽ
മഽതൽ നഺലഽ കാട഻യ സാക്തങ്ങൾ അവതര഻ച്ചു(ള഻ഹഺർ ീചയ്തവർ
പഺയശ്ച഻ത്തും ീചയ്ത് പഴയുപഺീല ജ഼വ഻തും തഽടരഺും അത് തവലഺഖഺയ഻
കണക്കഺുക്കണ്ടത഻ലല എന്ന് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽന്നതഺണ഼ സാക്തങ്ങൾ)
ഒര഻ക്കൽ വഴ഻ുയഺരത്ത് ഒരഽ വിദ്ധ്യഺയ സ്ത഼ ഉമർ ബ഻ൻ ഖഥഺബ്(റ)ീന
വഴ഻യ഻ൽ തടഞ്ഞഽ ന഻ർത്ത഻.വളീര ുനരും സുംസഺര഻ച്ചു.കാീടയഽള്ള ച഻ലർ
എന്ത഻നഺണ഼ വിദ്ധ്ക്ക് ുവണ്ട഻ ഇങ്ങീന സമയും കളയഽന്നത് എന്ന്
ുചഺദ഻ച്ചുപ്പഺൾ ഈ സ്ത഼ ആരഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾക്ക് അറ഻യഺുമഺ? ഈ
സ്ത഼യഽീട
സങ്കടും
ുകട്ട്
അള്ളഺഹഽ
അത഻നഽ
ഉത്തരും
ീചയ്ത
സ്ത഼യഺണ്.അവർ എീന്ന രഺത഻ വീര ഇവ഻ീട തടഞ്ഞ് ന഻ർത്ത഻യഺലഽും
ന഻സ്ക്കഺര സമയത്ത് ുപഺയ഻ ന഻സ്ക്കര഻ച്ച് വ഼ണ്ടഽും ഞഺൻ അവരഽീട
വഺക്കഽകൾക്ക് കഺുതഺർക്കഽും.അവർക്ക് പറയഺനഽള്ളത് ത഼ർന്നലലഺീത ഞഺൻ
മടങ്ങ഻ലല എന്ന് ഉമർ(റ)പറഞ്ഞഽ.ആ വിദ്ധ്യഺണ഼ ീഖൌല:(റ) ഇബ്നഽ
കസ഼ർ/ഖഽർതവഽബ഻)

بسن هللا الرحوي الرح٘ن
പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺവഺര഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമങ്ങളുും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്നഽ
1)

هللا َقّ ُهَّللا
س ِمو َق ُهَّللا
س َقو ُت َق َق ا ُتّ َقر ُتك َقوا ِمىُهَّللا
ٌ ٘س ِمو
هللاُت َقٗ ْد
هللا َق
َق ْد َق
هللاُت َق ْدْ َق الُهَّللا ِمٖ َقُتجا ِمدلُت َق ِمٖ َق ْدّ ِم َقِا َقّ َق ْد َق ِمٖ ِملَقٔ ُهَّللا ِم
ُهَّللا َق
بَق ِم ٘ ٌر
തന്ീറ
ഭർത്തഺവ഻ന്ീറ
കഺരൿത്ത഻ൽ
തങ്ങുളഺട്
തർക്ക഻ക്കഽകയഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കുലക്ക് സങ്കടം ു ഺധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നവളുീട വഺക്ക്
അള്ളഺഹഽ ുകൾക്കഽക തീന്ന ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ(സവ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ)
ന഻ങ്ങൾ
രണ്ട്
ുേരഽം
സംഭഺഷണം
നടത്തഽന്നത്
അള്ളഺഹഽ
ുകൾക്കഽന്നഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ ുകൾക്കഽന്നവനഽം
കഺണഽന്നവനഽമഺകഽന്നഽ
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ഇവ഻ീട തർക്ക഻ക്കഽന്നവൾ ീഖൌല ബ഻ൻത് ഖഽൂവല഻ദ് ആീണന്നഽും തർക്ക
വ഻ഷയും ള഻ഹഺറഺീണന്നഽും മഽകള഻ീല ആമഽഖ വ഻ശദ഼കരണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്
വൿക്തമഺയ഻ട്ടുണ്ടുലലഺ!
2)

سااِم ِمِن ُهَّللاها ُُتيُهَّللا أُت ُهَّللاه َقِا ِم ِمِ ْدن ِمىْد أُت ُهَّللاه َقِا ُتَُت ْدم ِم ُهَّللاَّل ُهَّللا
الَّلاِمٖ َقّلَق ْد ًَقُِت ْدن َقّ ِمًُهَّللاُِت ْدن لَقَ٘ققُتْلُتْىَق
الُهَّللا ِم ٗيَق ُٗتظَقا ِمُ ُترّىَق ِمهٌ ُتن ِّمهي ًِّم َق
هللا لَق َق ُت ٌّوْ َق ُتْ ٌر
ُتهٌ َق ًررا ِّمهيَق ا ْدلقَق ْدْ ِم َقّ ُت ًر
ّرا َقّ ِمىُهَّللا ُهَّللا َق
ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് സവത്ഫം ഭഺരൿമഺീര ള഻ഹഺർ(ഭഺരൿമഺീര മഺതഺക്കൾക്ക്
തഽലൿമഺയ഻ േഖൿഺേ഻ക്കൽ) ീെയ്യുന്നവർ(അ ത്പമഺണ് േവിത്ത഻ക്കഽന്നത്)
ഇവർ(ഭഺരൿമഺർ) അവരഽീട മഺതഺക്കളലല അവരഽീട മഺതഺക്കൾ അവീര
േസവ഻ച്ച സ്തത഼കൾ മഺതമഺണ് ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവർ ന഻ഷ഻ത്പമഺയ
വഺക്കഽം അസതൿവഽമഺണ് േറയഽന്നത് ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ വളീര
മഺപ്പ് നൽകഽന്നവനഽം ീേഺറഽക്കഽന്നവനഽമഺകഽന്നഽ
ന഼
എന്ീറ
ഉമ്മീയുപഺീലയഺീണന്ന്
പറയഽുപഺുഴക്ക്
അവൾ
മഺതഺവഺക഻ീലലന്നഽും മഺതഺക്കൾക്ക് തഽലൿരഺയ഻ ഭഺരൿമഺീര പറയഽന്നത്
വളീര ുമഺശമഺയ വഺക്കഽും കള്ളവഽമഺണ്.കഺരണും ഉമ്മ ന഻ങ്ങീള
പസവ഻ക്കഽന്നവരഺണ്.ഭഺരൿമഺർ ന഻ങ്ങീള പസവ഻ച്ചരലലുലലഺ! എന്നഽും
അങ്ങീന ന഻ങ്ങൾ പറഞ്ഞഽുപഺയ ഈ കള്ളും അള്ളഺഹഽ മഺപ്പ്
നൽകഽീമന്നഽമഺണ഻വ഻ീട
പറഞ്ഞത്
ഇത്തരും
അനഺവശൿവഺക്കഽകൾ
പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ന്ന് രെീപ്പടഺനഺയ഻ പഺയശ്ച഻ത്തും അള്ളഺഹഽ ീവച്ച
അനഽഗഹും തീന്ന
3)

سا َق ِم ُتك ْدن
سااِم ِمِ ْدن ُت ُهَّللان َٗق ُتْدُتّىَق لِم َقوا َقالُتْا َق َق ْد ِمرٗ ُتر َقر َق َق ٍةة ِّمهي َق ْد ِم أَقى َٗق َق َقوا ُهَّللا
َقّالُهَّللا ِم ٗيَق ُٗتظَقا ِمُ ُترّىَق ِمهي ًِّم َق

ُتْ َقعظُتْىَق ِمب ِمَ َقّ ُهَّللا
هللاُت َقِمها َق ْد َقولُتْىَق َق ِم٘ ٌر
തങ്ങളുീട ഭഺരൿമഺുരഺട് ള഻ഹഺർ (ഭഺരൿമഺീര മഺതഺക്കൾക്ക് തഽലൿമഺയ഻
േഖൿഺേ഻ക്കൽ)
ീെയ്യുകയഽം
എന്ന഻ട്ട്
േറഞ്ഞത഻ൽ
മടങ്ങഽകയഽം
ീെയ്യുന്നവർ േരസ്തേരം സ്തേർശ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പഺയ഻ അവർ ഒരഽ
അട഻മീയ സവതത്ഫമഺക്കണം ഇപ്പറഞ്ഞത് മാലം ന഻ങ്ങൾക്ക് ഉേുദശം
നൽകീപ്പടഽകയഺണ്
ന഻ങ്ങൾ
േവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീനപ്പറ്റ഻
അള്ളഺഹഽ
സാക്ഷ്മമഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
ള഻ഹഺർ
ീചയ്ത
ുശഷും
അത഻ൽ
മടങ്ങഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നവർ(വ഼ണ്ടഽും
ഭഺരൿയഽമഺയ഻ ശഺര഼ര഻ക
ബന്ധും പഽലർത്തഽക എന്നഺണ് മടങ്ങഽക
എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും)സ്പർശനത്ത഻നഽ മഽപ് പഺയശ്ച഻ത്തും ീചയ്യണും
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അത഻നഽ ുശഷുമ സ്പർശനും പഺടഽള്ളൂ.ഒരഽ അട഻മീയ ുമഺച഻പ്പ഻ക്കലഺണ്
പഺയശ്ച഻ത്തും.
ന഻ങ്ങൾക്ക് ഉപുദശും നൽകീപ്പടഽകയഺീണന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും അള്ളഺഹഽ
ന഻ങ്ങുളഺട഻ത്
കൽ
പ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ
ഇത഻ൽ
അമഺന്തമരഽീതന്നഺണ്.
ഇത഻ീലഺരഽ
വ഼ഴ്ചയഽും
വരഽത്തരഽത്
കഺരണും
ന഻ങ്ങൾ
പവിത്ത഻ക്കഽന്നീതഺീക്ക അള്ളഺഹഽ സാെ്മമഺയ഻ അറ഻യഽന്നഽണ്ട് എന്ന്
അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട
4)

س ِمًٌ٘را
س ِّم٘يَق
ِمه ْد
سا َق َقوي لُهَّللا ْدن َقٗ ْد
َق َقوي لُهَّللا ْدن َقٗ ِمج ْد َق ِم َق٘ا ُتم َق ْدِ َقر ْدٗ ِمي ُته َق َقا ِمب َق ْد٘ ِمي ِمهي َق ْد ِم أَقى َقٗ َق َقوا ُهَّللا
س َق ِم ْد َق ِم ْد َقا ُتم ِم
هللا َقّ ِمل ْدل َق ا ِم ِمرٗيَق َقع َق ا ٌ أَقلِم٘ ٌن
اا َقّ َقر ُت
سْلِم ِمَ َقّ ِم ْدل َق ُتح ُتّ ُتد ُهَّللا ِم
َق لِم َق لِم ُت ْد ِمهٌُتْا ِمب ُهَّللا ِم
ഇന഻
ആർീക്കങ്ക഻ലഽം
അട഻മ
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലലങ്ക഻ൽ
േരസ്തേരം
സ്തേർശ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് അവൻ തഽടർച്ചയഺയ഻ രണ്ട് മഺസം ുനഺമ്പ്
അനഽഷ്ഠ഻ക്കണം ആർീക്കങ്ക഻ലഽം (അത഻നഽം) സഺധ഻ക്കഺീത വന്നഺൽ
അറഽേത് സഺധഽക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം അത് (ഇങ്ങീനീയലലഺം
വ഻വര഻ച്ച് തരഽന്നത് )അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം അവന്ീറ ദാതന഻ലഽം ന഻ങ്ങൾ
വ഻ശവസ഻ക്കഽവഺൻ
ുവണ്ട഻യഺണ്.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻യമ
േര഻ധ഻കളഺണ഻ത് സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ുവദനഺജനകമഺയ ശ഻ക്ഷയഽണ്ട്
അട഻മീയ സവതന്തമഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്തവൻ(അട഻മീയ ലഭ഻ക്കഺത്തത്
ീകഺുണ്ടഺ അട഻മീയ വഺങ്ങഺനഽള്ള ധനസ്ഥ഻ത഻ ഇലലഺത്തത് ീകഺുണ്ടഺ
ആവഺും)ഭഺരൿയഽമഺയഽള്ള ശഺര഼ര഻കബന്ധത്ത഻നഽ മഽപ് തഽടർച്ചയഺയ഻ രണ്ട്
മഺസും ുനഺപ് അനഽഷ്ഠ഻ക്കണും.അത഻നഽ കഴ഻യഺത്ത പെും അറഽപത്
സഺധഽക്കൾക്ക്
ഭെണും
നൽകണും
ഇതഺണ്
പഺയശ്ച഻ത്തത്ത഻ന്ീറ
കമും.അട഻മയ഻ീലലങ്ക഻ൽ ുനഺപ് അതഽ സഺദ്ധ്ൿമീലലങ്ക഻ൽ ഭെണും എന്ന കമും
പഺല഻ക്കണും .അഥവഺ അട഻മീയ ലഭ഻ക്കഽീമങ്ക഻ൽ ുനഺപഽ ീകഺണ്ടഽും
ുനഺപ഻നഽ കഴ഻യഽീമങ്ക഻ൽ ഭെണും ീകഺടഽത്തഽ ീകഺണ്ടഽും പഺയശ്ച഻ത്തും
സഺധഽവഺകഽകയ഻ലല. ഇീതഺരഽ കർശന ന഻യമമഺീണന്നഽും അള്ളഺഹഽവ഻ലഽും
അവന്ീറ ദാതന഻ലഽും വ഻ശവസ഻ച്ചവർ ഇത് സവ഼കര഻ുച്ച മത഻യഺവാ എന്നഽും
ള഻ഹഺർ
ീചയ്യൽ
കഽറ്റവഽും
പഺയശ്ച഻ത്തും
അള്ളഺഹഽവ഻നഽള്ള
അനഽസരണവഽമഺീണന്നഽും
അത്
അുംഗ഼കര഻ക്കഺീത
ന഻ുഷധും
ൂകീക്കഺണ്ടഺൽ ശ഻െ സഽന഻ശ്ച഻തമഺീണന്നഽമഽണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. ഈ സാക്തങ്ങൾ അവതര഻ച്ചുപ്പഺൾ നബ഻(സ)
ഔസ഻ുനഺട്
തന്ീറ
സമ഼പത്ത്
വരഺ
നഺയ഻
ആീള
അയച്ചു.ഔസ്(റ)വന്നുപ്പഺൾ നബ഻(സ) അുേഹുത്തഺട് ുചഺദ഻ച്ചു.ഇങ്ങീന
ഭഺരൿുയഺട് പറയഺൻ ന഻ങ്ങൾക്ക് എന്തഺയ഻രഽന്നഽ ുപരണ?അുേഹും
പറഞ്ഞഽ.പ഻ശഺചഺണ് എീന്ന അത഻നഽ ുപര഻പ്പ഻ച്ചത്.എന഻ക്ക് വലല ഇളവഽും
ഉുണ്ടഺ നബ഻ുയ!?അുപ്പഺൾ നബ഻(സ) ഈ നഺല് സാക്തങ്ങൾ ഓത഻ീക്കഺണ്ട്
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ന഻ങ്ങൾക്ക് ഒരഽ അട഻മീയ ുമഺച഻പ്പ഻ക്കഺനഺവഽുമഺ എന്ന് നബ഻(സ)
ുചഺദ഻ച്ചു.അള്ളഺഹഽീവ തീന്ന സതൿും എന഻ക്കത഻നഽ കഴ഻വ഻ലല എന്ന്
ഔസ്(റ)പറഞ്ഞഽ.എന്നഺൽ തഽടീര രണ്ട് മഺസും ുനഺീപടഽക്കഺനഺവഽുമഺ
എന്ന്
നബ഻(സ)
ുചഺദ഻ച്ചു.അുപ്പഺൾ
ഒരഽ
ദ഻വസത്ത഻ൽ
രണ്ട്
തവണീയങ്ക഻ലഽും ഭെണും കഴ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ എന്ീറ കണ്ണ഻ൽ ഇരഽട്ട്
കയറഽകയഽും
മര഻ക്കഽീമന്ന്
ഞഺൻ
ഭയീപ്പടഽകയഽും
ീചയ്യുന്നഽ
(ുനഺപനഽഷ്ഠ഻ക്കഺൻ
കഴ഻യ഻ലല
എന്ന്
സഺരും)
അുപ്പഺൾ
നബ഻(സ)
ുചഺദ഻ച്ചു.എന്നഺൽ
അറഽപത്
സഺധഽക്കൾക്ക്
ഭെണും
ീകഺടഽക്കഺൻ
കഴ഻യഽുമഺ?അത് ീചയ്യഺും പീെ തങ്ങൾ എീന്ന സഹഺയ഻ക്കണും എന്ന്
ഔസ്(റ) പറഞ്ഞഽ.അങ്ങീന നബ഻(സ)പകഽത഻ നൽകഽകയഽും പകഽത഻
അുേഹും എടഽക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ ീകഺണ്ട് അറഽപത് സഺധഽക്കൾക്ക് ഭെണും
ീകഺടഽത്ത് ീകഺണ്ട് പഺയശ്ച഻ത്തും ീചയ്തഽ
5)

سْلَقَُت ُتك ِم ُتْا َقك َقوا ُتك ِمتَق الُهَّللا ِم ٗيَق ِمهي َق ْد ِمل ِمِ ْدن َقّ َق ْد أَق َق
ا َقّ ِمل ْدل َق ا ِم ِمرٗيَق
هللا َقّ َقر ُت
ا َقب ِّمًَٖقا ٍة
ًن ْدلٌَقا َقٗا ٍة
ِمىُهَّللا الُهَّللا ِم ٗيَق ُٗت َق ادُّدّىَق ُهَّللا َق
ٌَقع َق ا ٌ ُّده ِمِ٘ي
ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽുവഺടഽം അവന്ീറ റസാല഻ുനഺടഽം മത്നരം
നടത്തഽന്നവർ
അവർക്ക്
മഽമ്പഽള്ളവർ
ന഻ന്ദ഻ക്കീപ്പട്ടത്
ുേഺീല
ന഻ന്ദ഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺണ്.വൿക്തമഺയ
േല
ലക്ഷൿങ്ങളും
നഺം
അവതര഻പ്പ഻ക്കഽക
തീന്ന
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ
സതൿ
ന഻ുഷധ഻കൾക്ക്
ന഻ന്ദൿമഺയ ശ഻ക്ഷയഽണ്ട്
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
അനഽസര഻ക്കഽന്ന
സതൿവ഻ശവഺസ഻കീളക്കഽറ഻ച്ച്
പറഞ്ഞത഻നഽ ുശഷും അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽും പവഺചകുനഺടഽും എത഻ര
ന഻ൽക്കഽകയഽും
മത്സര഻ക്കഽകയഽും
ീചയ്യുന്നവീരക്കഽറ഻ച്ച്
പറയഽകയഺണ്.അള്ളഺഹഽവഽും അവന്ീറ ദാതനഽും ന഻ശ്ചയ഻ച്ച ന഻യമ
പര഻ധ഻കൾ അത഻ലുംഘ഻ച്ച് അവുരഺട് മത്സരവഽും ശതഽതയഽും നടത്തഽന്ന
ഇക്കാട്ടർക്കഽള്ള
ശക്തമഺയ
തഺക്ക഼തഺണ഼
സാക്തും.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻യമങ്ങീള ീവലലുവ഻ള഻ക്കഽന്നവർ ന഻ന്ദ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ
പറയഽന്നത്.അള്ളഺഹഽ ന഻ുയഺഗ഻ച്ച പവഺചകനമഺീര ധ഻ക്കര഻ക്കഽക വഴ഻
മഽപഽും
പല
വപന്ഩഺരഽും
വഷളഺയ഻ട്ടുണ്ട്
എന്ന
ചര഻ത
സതൿും
ചാണ്ട഻ക്കഺട്ട഻യഺണ് അള്ളഺഹഽ ഇത് പറയഽന്നീതന്നത് ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നവർക്ക്
മീറ്റഺരഽ ീതള഻വ് ുവണ്ടഺത്ത വ഻ധും ഉൾീക്കഺള്ളഺനഺവഽും.ബദ് റ഻ലഽും മറ്റുും
മക്ക മഽശ് ര഻ക്കഽകൾ ഇത് അനഽഭവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് .  ُتك ِم ُتْاഎന്നത഻നഽ ശപ഻ക്കീപ്പട്ടു ,
നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടു, ശ഻െ഻ക്കീപ്പട്ടു എന്നഽും അർത്ഥമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻)
വൿക്തമഺയ
പല
ലെൿങ്ങളുും
നഺും
അവതര഻പ്പ഻ക്കഽക
തീന്ന
ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ
എന്ന്
പറഞ്ഞത്
മഽപ്
പവഺചകുരഺട്
മത്സര഻ച്ചവർക്കഽണ്ടഺയ
ദഽരവസ്ഥ
വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ
എന്നത്
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ഉൾീക്കഺള്ളുന്നഽണ്ട്.ഭാമ഻യ഻ീല
ത഻ര഻ച്ചട഻
ീകഺണ്ട്
മഺതും
ഈ
ധ഻ക്കഺര഻കളുീട ദഽരവസ്ഥ അവസഺന഻ക്കഽന്ന഻ീലലന്നഽും പരുലഺകത്തഽും
ഇവീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് ന഻ന്ദൿമഺയ ശ഻െയഺീണന്നഽും ഉണർത്തഺനഺണ്
സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ന഻ന്ദൿമഺയ ശ഻െയഽണ്ട് എന്ന് ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്
6)

سٍُْت َقّ ُهَّللا
هللاُت َق ِمو٘ ًرا َقُ٘تٌَق ِّم ُت ُتِن ِمب َقوا َقع ِمولُتْا أَق ْدح َق اٍُت ُهَّللا
َقٗ ْدْ َقم َقٗ ْد َق ُت ُتِ ُتن ُهَّللا
ٌ ُ٘هللاُت َقعلَقٔ ُتك ِّم ْدَقٖ ٍة َق ِم
هللاُت َقًَّق ُت
അവീരീയലലഺം അള്ളഺഹഽ എഴഽുന്നൽപ്പ഻ക്കഽന്ന ദ഻വസം. അുപ്പഺൾ അവർ
േവിത്ത഻ച്ച഻രഽന്നത഻ീനപ്പറ്റ഻
അവീര
അവൻ
വ഻വരമറ഻യ഻ക്കഽം
അള്ളഺഹഽ അത് കണക്കഺക്ക഻ ീവക്കഽകയഽം അവരത് മറക്കഽകയഽം
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ എലലഺ കഺരൿത്ത഻ന്ീറ ുമല഻ലഽം സഺക്ഷ഻യഺണ്
അവർക്ക് ന഻ന്ദൿമഺയ ശ഻െ ലഭ഻ക്കഽന്ന ദ഻നും ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നൽ
പ്പ഻ക്കഽന്ന
ദ഻നമഺീനന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്.അവർ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് നടത്ത഻യ
എലലഺ
ധ഻ക്കഺര
നടപട഻കളുീടയഽും
കഽറ്റപതും
അവർക്ക്
മഽന്ന഻ൽ
വ഻ശദ഼കര഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഺണ്
അുപ്പഺൾ
അവർ
പവിത്ത഻ച്ച഻രഽന്നത഻ീനപ്പറ്റ഻അവീര അവൻ വ഻വരമറ഻യ഻ക്കഽും എന്ന്
പറഞ്ഞത഻ന്ീറ
തഺല്പരൿും.ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽും
പവിത്ത഻കൾ
അവരവരഽീട ുരഖയ഻ൽ എഴഽത഻ീവക്കഺനഺയ഻ അള്ളഺഹഽ മലക്കഽകീള
ഏർീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുീണ്ടന്നഽും
അള്ളഺഹഽ
ഉണർത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽും ജ഼വ഻തും അവർക്ക് മഽന്ന഻ൽ തഽറന്ന് ീവച്ച് ന഻ന്ീറ
ജ഼വ ചര഻തും ന഼ തീന്ന വഺയ഻ക്കഽക എന്ന് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്ന
പഽനരഽന്ഥഺന ദ഻നീത്ത വ഻ശദമഺയ഻ ഖഽർ ആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്
അള്ളഺഹഽ എലലഺ കഺരൿത്ത഻ന്ീറ ുമല഻ലഽും ശഺെ഻യഺണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്
നമ്മഽീട ഒരഽ ചലനവഽും അള്ളഺഹഽവ഻നഽ അവൿക്തമീലലന്നഺണ്.സവകഺരൿ
ന഻മ഻ഷങ്ങള഻ൽ
നഺഥീന
വ഻സ്മര഻ക്കഽന്നവർ
ഈ
വഺക്കൿീമഺന്നഽ
ഓർുക്കണ്ടത് തീന്ന!
7)

ض َقها َٗق ُتْىُت ِمهي ًُهَّللا ْدج َقْٓ َق َقَّل َق ٍةة ِم ُهَّللاَّل ُ َقُتْ َقرا ِمب ُتُِت ْدن َقّ َقَّل
هللا َٗق ْد لَق ُتن َقها ِمٖ ال ُهَّللا
اّا ِم
س َقو َق
أَقلَق ْدن َقَقر أَقىُهَّللا ُهَّللا َق
ا َقّ َقها ِمٖ ْداْلَق ْدر ِم
ُٗتٌَق ِّم ُتُِتن بِم َقوا
سُِت ْدن َقّ َقَّل أَق ْددًَقٔ ِمهي َق لِم َق َقّ َقَّل أَق ْدك َق َقر ِم ُهَّللاَّل ُ َقُتْ َقه َقُِت ْدن أَقْٗديَق َقها َقكاًُتْا ُت ُهَّللان
سا ِمد ُت
س ٍةة ِم ُهَّللاَّل ُ َقُتْ َق
َق ْدو َق
هللا ِمب ُت ِّم ْدَقٖ ٍة َقع ِمل٘ ٌن
َقع ِمولُتْا َقٗ ْدْ َقم ا ْدل ِمق َق٘ا َقه ِمة ِمىُهَّللا ُهَّللا َق
ആകഺശ ഭാമ഻കള഻ലഽള്ളീതലലഺം അള്ളഺഹഽ അറ഻യഽീമന്ന് അുങ്ങക്ക്
അറ഻യ഻ുലല?മാന്നഺളുകൾ കാട഻ ഗാഢസംഭഺഷണം നടത്തഽുമ്പഺൾ അവൻ
അവര഻ൽ നഺലഺമനഺയ഻ട്ട഻ലലഺത഻ര഻ക്ക഻ലല അഞ്ചഺളുകൾ ഗാഢസംഭഺഷണം
നടത്തഽുമ്പഺൾ അവൻ അവര഻ൽ ആറഺമനഺയ഻ട്ടലലഺീതയഽം ഉണ്ടഺവഽകയ഻ലല
അത഻ലഽം
തഺീഴയഽള്ളതഺവീട്ട
കാട഻യതഺവീട്ട
(അവർ
എവ഻ീടയഺയ഻രഽന്നഺലഽം ശര഻ )അവീരഺന്ന഻ച്ച് അവനഽണ്ടഺയ഻ട്ടലലഺീത അത്
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സംഭവ഻ക്കഽകയ഻ലല അനത്ഫരം അവർ േവർത്ത഻ച്ചത഻ീന േറ്റ഻ ഖ഻യഺമത്ത്
നഺള഻ൽ അവൻ അവീര വ഻വരം അറ഻യ഻ക്കഽം അള്ളഺഹഽ എലലഺ
കഺരൿീത്തക്കഽറ഻ച്ചും നലലവണ്ണം അറ഻യഽന്നവൻ തീന്നയഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽ എലലഺ കഺരൿത്ത഻ന്ീറ ുമല഻ലഽും സഺെ഻യഺീണന്ന് മഽൻ
സാക്തത്ത഻ൽ പറഞ്ഞുലലഺ .എവ഻ീട ീവച്ചുും എത രഹസൿമഺയഽും നടത്തഽന്ന
കഺരൿങ്ങീളലലഺും അള്ളഺഹഽ അറ഻യഽീമന്നഽും എന്ന഻ട്ട് അീതക്കഽറ഻ച്ച്
അന്തൿനഺള഻ൽ അവീര ുബഺദ്ധ്ൿീപ്പടഽത്തഽീമന്നഽമഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്
.അള്ളഺഹഽ അവുരഺീടഺപ്പമഽണ്ടഺവഽീമന്ന് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അറ഻വ്
അവീര
പര഻പാർണ്ണമഺയഽും
വലയും
ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട്
എന്നഺണ്.കഺരണും
അള്ളഺഹഽ
സ്ഥലത്ത഻ുലക്ക്
ുചർത്ത഻പ്പറയീപ്പടഽന്നത഻ീന ീതഺട്ട് പര഻ശഽദ്ധ്നഺീണന്ന് നഺും ഇവ഻ീട
മനസ്സ്഻ലഺക്കണും
ഇവ഻ീട അവുരഺീടഺപ്പും അള്ളഺഹഽ ഉീണ്ടന്ന് പറഞ്ഞത് അവന്ീറ അറ഻വ്
ീകഺണ്ടഽള്ള ഒപ്പമഺണഽുേശൿീമന്നത഻ൽ അഭ഻പഺയ വൿതൿഺസുമഇലല എന്ന്
അഥവഺ ഇജ്മഺഅ് ഉീണ്ടന്ന് പലരഽും ഉദ്ധ്ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് അറ഻വ് മഺതമലല
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ുകൾവ഻യഽും കഺഴ്ചയഽീമലലഺും അവീര വലയും
ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ടഺവഽും ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ തഽടക്കത്ത഻ലഽും ഒടഽക്കത്ത഻ലഽും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അറ഻വ഻ീന പരഺമർശ഻ച്ചത് ശുദ്ധ്യും തീന്ന(ഇബ്നഽ
കസ഼ർ)
8)

اى
اا ْد ِمن َقّا ْدل ُت ْد
َقّ ِم
َقَقر ِملَقٔ الُهَّللا ِم ٗيَق ًُتُِتْا ع ِمَقي الٌُهَّللا ْدج َقْٓ ُت ُهَّللان َٗق ُتْدُتّىَق لِم َقوا ًُتُِتْا َقع ْدٌَُت َقَّٗق َقٌَقا َق ْدْىَق ِمب ْد ِم
س ِمِ ْدن لَق ْدْ َقَّل ُٗت َق ِّم بُتٌَقا ُهَّللا
سْ ِم َقّ ِم َق ا َق ااُتّوَق َقحُ٘هَّللا ْدْوَق بِم َقوا لَق ْدن ُٗت َق ِّ٘م َق بِم ِمَ ُهَّللا
ت ال ُهَّللار ُت
هللاُت َقَّٗققُتْلُتْىَق ِمٖ أَقً ُت ِم
ْد ِم َ٘ق ِم
هللاُت
َق
س ُتُِت ْدن َق َقٌُِهَّللا ُتن َٗق ْد لَق ْدًَْق َقِا ِم ْد َق ا ْدل َقو ِم ٘ ُتر
ِمب َقوا ًَققُتْ ُت َقح ْد

أَقلَق ْدن
َقّ َقه

ഒരഽ കാട്ടീര തങ്ങൾ കണ്ട഻ട്ട഻ുലല? ഗാഢ സംഭഺഷണീത്തക്കഽറ഻ച്ച് അവർ
ന഻ുരഺധ഻ക്കീപ്പട്ടു ന഻ുരഺധ഻ക്കീപ്പട്ടത഻ുലക്ക് അവർ േ഻ീന്നയഽം മടങ്ങഽന്നഽ
േഺേവഽം അത഻കമവഽം റസാല഻ുനഺട് അനഽസരണുക്കടഽം ീകഺണ്ട് അവർ
േരസ്തേരം ഗാഢ സംഭഺഷണം നടത്തഽന്നഽ തങ്ങളുീട അടഽക്കൽ വന്നഺൽ
അള്ളഺഹഽ തങ്ങീള അഭ഻വഺദൿം ീെയ്ത഻ട്ട഻ലലഺത്തത് ീകഺണ്ട് തങ്ങീള അവർ
അഭ഻വഺദൿം ീെയ്യുന്നഽ നഺം ഈ േറയഽന്നത഻നഽ അള്ളഺഹഽ നീെ
ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺത്തീതത്ഫ് ീകഺണ്ട് എന്ന് അവർ തെതെ഻ൽ ുെഺദ഻ക്കഽകയഺണ്!
നരകം അവർക്ക് മത഻.അത഻ൽ അവർ കടക്കഽം ആേരൿവസഺന സ്ഥലം
വളീര െ഼ത്ത തീന്ന!
മദ഼നയ഻ൽ തഺമസ഻ച്ച഻രഽന്ന ജാതന്ഩഺർക്ക഻ടയ഻ൽ കാട഻ മഽസ്഻ുംകൾ കടന്ന്
ുപഺകഽുപഺൾ ആ യഹാദ഻കൾ പരസ്പരും രഹസൿമഺയ഻ എീന്തഺീക്കുയഺ
സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും അവരഽീട കണ്ണുകൾ ീകഺണ്ട് മഽസ് ല഻ുംകൾക്ക് ുനീര
ആുംഗൿും കഺണ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്യഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ അുറബൿയഽീട പല
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ഭഺഗത്തഽും ീവച്ച് പല അറബ഻ ുഗഺതങ്ങളുമഺയ഻ സമരങ്ങൾ നടക്കഽന്ന
കഺലമഺയത഻നഺൽ തങ്ങളുീട സുഹഺദരങ്ങൾക്ക് വലല വ഻പത്തഽും സുംഭവ഻ച്ച
വ഻വരങ്ങൾ അറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടഺകഽുമഺ ഇവർ രഹസൿമഺയ഻ സുംസഺ
ര഻ക്കഽന്നീതന്ന്
മഽസ്഻ുംകൾ സുംശയ഻ക്കഽകയഽും അത് അവീര ദഽ:ഖത്ത഻ലഺഴ്ത്തഽകയഽും
ീചയ്യുും.ഇത഻ൽ കപടന്ഩഺരഽും ജാതർീക്കഺപ്പും കാട഻യ഻രഽന്നഽ .ഈ ദഽ:ഖ
വ഻വരും നബ഻(സ)ീയ വ഻ശവഺസ഻കൾ അറ഻യ഻ച്ചുപ്പഺൾ ജാതുരഺട് ുമല഻ൽ
ഈ രഹസൿ സുംഭഺഷണും നടത്തരഽീതന്ന് വ഻ലക്ക഻.എന്ന഻ട്ടുും ആ പവിത്ത഻
അവർ തഽടർന്നഽ .അുപ്പഺഴഺണ഼ സാക്തും അവതര഻ച്ചത് .അവർ സവന്തും
പഺപും
ീചയ്യുന്നവ
ീകഺണ്ടഽും
മറ്റുള്ളവുരഺട്
അകമും
കഺണ഻ക്കഺനഺവശൿമഺയീകഺണ്ടഽും നബ഻(സ)ീയ ധ഻ക്കര഻ക്കഽന്ന വ഻ഷയങ്ങൾ
ീകഺണ്ടഽമഺണവർ രഹസൿ സുംഭഺഷണും നടത്ത഻യ഻രഽന്നത് അതഺവീട്ട
അവുരഺട് വ഻ലക്കീപ്പട്ടതഺയ഻രഽന്നഽ തഺനഽും!
ജാതന്ഩഺർ നബ഻(സ)യഽീട അടഽക്കൽ വരഽുപഺൾ അവർ നബ഻(സ)ക്ക് സലഺും
പറയഽന്നഽ എന്ന വൿഺുജന അഭ഻വഺദൿും ീചയ്ത഻രഽന്നഽ അസ്സ്ലഺമഽ
അൂലക്കഽും എന്ന ഇസ് ലഺമ഻ീല അഭ഻വഺദൿ വഺക്കഺണ് പറയഽന്നീതന്ന്
ുതഺന്ന഻പ്പ഻ച്ചു ീകഺണ്ട് السام عليكنഅസ്സ്ഺമഽ അൂലക്കഽും (ന഻ങ്ങൾക്ക് മരണും )
എന്നഺയ഻രഽന്നഽ
അവർ
പറഞ്ഞ഻രഽന്നത്
ഇങ്ങീന
നബ഻ീക്കത഻ീര
പറഞ്ഞ഻ട്ടുും എന്ത് ീകഺണ്ടഺണ് അള്ളഺഹഽ നീമ്മ ശ഻െ഻ക്കഺത്തീതന്ന് അവർ
ഊറ്റും ീകഺള്ളുകയഽും ീചയ്ത഻രഽന്നഽ അവരഽീട കഽതന്തങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ
അറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുീണ്ടന്നഽും അത഻നഽ നരകും എന്ന വളീര ുമഺശമഺയ സുങ്കതും
തീന്ന അവീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്നഽമഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് ഇന഻
എന്ത് ശ഻െയഺണ് അവർക്ക് ുവണ്ടത്?
നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് വന്ന് ജാതന്ഩഺർ അസ്സ്ഺമഽ അൂലക്കഽീമന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരഽ
സമയും
ആഇശ:(റ)
വ
അൂലക്കഽമഽസ്സ്ഺും
എന്ന്
പറഞ്ഞ്
ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻ച്ചു നബ഻(സ) ആഇശ ബ഼വ഻ീയ സഺന്തവന഻പ്പ഻ച്ചു ീകഺണ്ട്
പറഞ്ഞഽ. ുമഺശമഺയ പുയഺഗീമഺന്നഽും അള്ളഺഹഽ ഇഷ്ടീപ്പട഻ലല .അുപ്പഺൾ
ആഇശ ബ഼വ഻(റ)ുചഺദ഻ച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ുകട്ട഻ീലല?നബ഻(സ)
പറഞ്ഞഽ.ഞഺൻ പറഞ്ഞ മറഽപട഻ ന഼ ുകട്ട഻ുലല ?
വ അൂലക്കഽം എന്നഺണുലലഺ ഞഺൻ പറഞ്ഞത് !അതഺയത് ന഻ങ്ങൾക്ക്
മരണീമന്ന് അവർ ഇുങ്ങഺട്ട് പറയഽുപഺൾ ഇുങ്ങഺട്ട് പറഞ്ഞത് തീന്ന
ന഻ങ്ങൾക്കഽും ഉണ്ടഺവീട്ട എന്നഺണത഻ന്ീറ അർത്ഥും .അത്തരക്കഺർ സലഺും
പറയഽുപഺൾ
വ
അൂലക്കഽും
എന്ന്
മറഽപട഻
പറയഺൻ
ന഻ർുേശ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്
നമഽീക്കത഻ീരയഽള്ള
അവരഽീട
പഺർഥന
സവ഼കര഻ക്കീപ്പട഻ീലലന്നഽും അവ഻ടഽന്ന് പറഞ്ഞഽ(ഇബ്നഽ കസ഼ർ)
9)
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سْ ِم َقّ َقٌَقا َق ْدْا ِمبا ْدل ِم ِّمر
ت ال ُهَّللار ُت
اى َقّ َقه ْد ِم َ٘ق ِم
اا ْد ِمن َقّا ْدل ُت َقْدّ ِم
َٗقا أَقُّٗد َقِا الُهَّللا ِم ٗيَق َقهٌُتْا ِم َق ا َقٌَقا َق ْد٘ ُت ْدن َق َقَّل َق َقٌَقا َق ْدْا ِمب ْد ِم
هللا الُهَّللا ِم ٕ ِملَق ْد٘ ِمَ ُت ْد َق ُترّىَق
َقّال ُهَّللا ْدق َقْٓ َقّا ُهَّللاقُتْا ُهَّللا َق
സതൿ
വ഻ശവഺസ഻കുള
ന഻ങ്ങൾ
േരസ്തേരം
രഹസൿ
സംഭഺഷണം
നടത്തഽന്നതഺയഺൽ
കഽറ്റകരവഽം
അത഻കമവഽം
റസാല഻ുനഺട്
അനഽസരണുക്കടഽം
ീകഺണ്ട്
ന഻ങ്ങൾ
രഹസൿ
സംഭഺഷണം
നടത്തരഽത്.നന്ഩീകഺണ്ടഽം ഭയഭക്ത഻ീകഺണ്ടഽം ന഻ങ്ങൾ രഹസൿ സംഭഺഷണം
നടത്തഽക.ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽീവ സാക്ഷ഻ക്കഽക.അവങ്കുലക്കഺണ് ന഻ങ്ങീള
ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ടീപ്പടഽന്നത്
രഹസൿ സുംഭഺഷണും പഺുട വ഻ുരഺധമഺീണന്ന഻ലല.നലല കഺരൿത്ത഻നഽും ൂദവ
ഭക്ത഻ക്കനഽഗഽണമഺവഽും വ഻ധും ആവശൿീമങ്ക഻ൽ രഹസൿ സുംഭഺഷണമഺവഺും
അുപ്പഺഴഽും അള്ളഺഹഽ ന഻ര഼െ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന ുബഺധും ന഻ങ്ങീള നയ഻ക്കണും
ജാതരഽും കപടന്ഩഺരഽും നടത്ത഻യ ുപഺീല ീതറ്റ഻നഽും ധ഻ക്കഺരത്ത഻നഽും രഹസൿ
സുംഭഺഷണമരഽത്
.ഒരഽ
രഹസൿ
സുംഭഺഷണവഽും
മീറ്റഺരഽത്തീന
ുവദന഻പ്പ഻ക്കഽന്നതഺവരഽത്
.മാന്നഺളുീണ്ടങ്ക഻ൽ
രണ്ടഺളുകൾ(മാന്നഺമീന
മഺറ്റ഻ ന഻ർത്ത഻-അവന്ീറ അനഽവഺദമ഻ലലഺീത) രഹസൿും പറയരഽത് അത്
അവീന ുവദന഻പ്പ഻ക്കഽും എന്ന നബ഻ വചനും ഇവ഻ീട പസക്തമഺണ്
10)

هللا
اى ِمل َق٘ ْد ُتنىَق الُهَّللا ِم ٗيَق َقهٌُتْا َقّلَق ْد٘ َق ِمب َق ِّم
هللا َقّ َقعلَقٔ ُهَّللا ِم
ار ِمُ ْدن َق ْد٘ ًرا ِمُهَّللاَّل ِمب ِم ْد ِمى ُهَّللا ِم
ِمًُهَّللا َقوا الٌُهَّللا ْدج َقْٓ ِمهيَق ال ُهَّللا ْد٘ َق ِم
َق ْدلَ٘ق َقَقْ ُهَّللاك ِم ا ْدل ُتو ْد ِمهٌُتْىَق
ന഻ശ്ചയമഺയഽം ആ രഹസൿ സംഭഺഷണം േ഻ശഺെ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ളത് തീന്നയഺണ്
സതൿവ഻ശവഺസ഻കീള ദഽ:ഖ഻പ്പ഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്ട഻യഺണത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ുവണ്ടഽക കാടഺീത അത് അവർക്ക് ഒട്ടും ഉേദവം ീെയ്യുന്നതലല സതൿ
വ഻ശവഺസ഻കൾ അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കുലക്ക് ഭരുമൽപ്പ഻ച്ചു ീകഺള്ളീട്ട
ഇവരഽീട ഈ രഹസൿ സുംഭഺഷണും പ഻ശഺച഻ന്ീറ ദഽർ ുബഺധനും
ന഻മ഻ത്തമഺീണന്നഽും എന്നഺൽ ആ സുംഭഺഷണും മഽുഖന അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അനഽവഺദമ഻ലലഺീത ഒരഽ ഉപദവവഽും ന഻ങ്ങൾീക്കത഻ീര ീകഺണ്ടഽ വരഺൻ
അവർക്കഺവ഻ീലലന്നഽും
അത഻നഺൽ
അവരഽീട
ദഽഷ്പവർത്തനീത്ത
അവഗണ഻ച്ച് ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ഭരുമൽ
പ്പ഻ക്കഽക എന്നഺണ഻വ഻ീട
പറയഽന്നത്
(11)

س ِم ُهَّللا
هللاُت لَق ُت ْدن َقّ ِم َق ا ِم ٗ َق اً ُت ُتنّا
َٗقا أَقُّٗد َقِا الُهَّللا ِم ٗيَق َقهٌُتْا ِم َق ا ِم٘ َق لَق ُت ْدن َق َق ُهَّللا
س ُت ْا َٗق ْد َق
س ُت ْا ِمٖ ا ْدل َقو َقجالِم ِم َقا ْد َق
ا َقّ ُهَّللا
َقاً ُت ُتنّا َقٗ ْدر َق ِم ُهَّللا
هللاُت ِمب َقوا َق ْد َقولُتْىَق َق ِم٘ ٌر
هللاُت الُهَّللا ِم ٗيَق َقهٌُتْا ِممً ُت ْدن َقّالُهَّللا ِم ٗيَق أُتّ ُتْا ا ْدل ِم ْدل َقن د َقَقر َق ا ٍة
സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുള! സദസ്സുകള഻ൽ വ഻ശഺലത ീെയ്യുക എന്ന് ന഻ങ്ങുളഺട്

10

േറയീപ്പട്ടഺൽ വ഻ശഺലത നൽകഽക എന്നഺൽ അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങൾക്ക്
വ഻ശഺലത ീെയ്തഽ തരഽന്നതഺണ് ന഻ങ്ങുളഺട് എഴഽുന്നൽക്കഽക എന്ന്
േറയീപ്പട്ടഺൽ ന഻ങ്ങൾ എഴഽുന്നൽക്കഽക എന്നഺൽ ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള
സതൿവ഻ശവഺസ഻കീളയഽം അറ഻വ് നൽകീപ്പട്ടവീരയഽം അള്ളഺഹഽ േല
േട഻കൾ ഉയർത്തഽന്നതഺണ് ന഻ങ്ങൾ േവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീനപ്പറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ
സാക്ഷ്മമഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അഭ഻വഺദൿം ീെയ്യുന്നഽ എന്ന വൿഺുജന ന ഻(സ)ീയ ജാതന്ഩഺർ അസ്സഺമഽ
അൂലക്കഽം എന്ന് േറഞ്ഞ് െ഼ത്ത വ഻ള഻ച്ചത഻ീന അള്ളഺഹഽ ുനരുത്ത
തഽറന്ന് കഺണ഻ക്കഽകയഽം അവീര അത഻ന്ീറ ുേര഻ൽ ആുക്ഷേ഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്ത഻രഽന്നഽവുലലഺ! അത഻ീന തഽടർന്ന് സദസ്സുകള഻ൽ കഺണ഻ുക്കണ്ട
മരൿഺദകീളയഺണ഻വ഻ീട േരഺമർശ഻ക്കഽന്നത്
സദസ്സ഻ുലക്ക് ആദൿമഺദൿം വരഽന്നവർ മഽന്ന഻ൽ സ഼റ്റ് േ഻ട഻ക്കഽന്നത്
സവഺഭഺവ഻കമഺണീലലഺ! എന്നഺലഽം േ഻ന്ന഼ട് വരഽന്നവർക്ക് കാട഻ ീസൌകരൿം
ീെയ്ത് ീകഺടഽക്കഺൻ ുനരീത്ത എത്ത഻യവർ സഹകര഻ക്കണം േ഻ന്ന഼ട്
വരഽന്നവുരഺട് അവർക്ക് കാട഻ ന ഻(സ)യഽീട വഺക്കഽകൾ ുകൾക്കഺനഽം
ന ഻(സ)ീയ കഺണഺനഽം ീസൌകരൿം ഉണ്ടഺക്കഽം വ഻ധം അവീരഺട് കരഽണ
കഺണ഻ക്കണം എന്നഺണ഻വ഻ീട േറയഽന്നത് കഺരണം ന ഻(സ)യഽീട സദസ്സ഻ൽ
മഽന്ന഻ൽ
മഽന്ന഻ൽ
ഇര഻ക്കഺൻ
സഹഺ ഻കൾ
നന്നഺയ഻
േര഻ശമ഻ക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ അത഻നഺൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാട഻ േരമഺവധ഻
ീസൌകരൿം ീെയ്യണം എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ തഺല്േരൿം.
ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ അവതരണ േഺശ്ചഺത്തലീത്ത സം
അഭ഻േഺയമഽണ്ട്.ഇമഺം ഖഽർതഽ ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ

ന്ധ഻ച്ച് വ഻വ഻ധ

ഇവ഻ീട േറഞ്ഞ സദസ്സുകൾ യഽത്പത്ത഻നഽള്ള അണ഻കളഺണ്.അണ഻യ഻ൽ
ആദൿമഺദൿം
ന഻ൽക്കഺനഽം
രക്ത
സഺക്ഷ഻തവം
ലഭ഻ക്കഺനഽം
ത഻ക്കഽം
ത഻രക്കഽമഽണ്ടഺക്കഽമഺയ഻രഽന്ന
സഹഺ ഻കുളഺടഺണ഼
ന഻ർുത്ഩശമഽണ്ടഺയത്
എന്നഺണ് ഹസൻ(റ) തഽടങ്ങ഻യവർ അഭ഻േഺയീപ്പടഽന്നത്. മഽഖഺത഻ൽ(റ)
േറയഽന്നത഻ങ്ങീനയഺണ്. ഒരഽ ീവള്ള഻യഺഴ്െ ദ഻വസം .ന ഻(സ)യഽീട സദസ്സ്
ശര഻ക്കഽം കഽടഽസ്സഺ(ത഻ങ്ങ഻ ന഻റഞ്ഞ )യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ
ദ് റ഻ൽ േീങ്കടഽത്ത
സഹഺ ഻കീള ന ഻(സ) േുതൿകം ആദര഻ക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ ത഻ങ്ങ഻
ന഻റഞ്ഞ
സദസ്സ഻ുലക്ക്
ദ്ര഼ങ്ങള഻ൽ
ീേട്ട
സഺ ഻ത്
഻ൻ
ൂഖസ്ത(റ)അടക്കമഽള്ള െ഻ലർ കടന്നഽ വന്നഽ അവർക്ക് സദസ്സ഻ൽ ഇടം
ക഻ട്ടഺീത അവർ ന഻ൽക്കഽന്നത് കണ്ട ന ഻(സ) ക്ക് വ഻ഷമമഺവഽകയഽം
ദ്ര഼ങ്ങളലലഺത്ത െ഻ല സഹഺ ഻കുളഺട് എഴഽുന്നറ്റ് ഇവർക്ക് സ്ഥലം
നൽകഺൻ ന ഻(സ) ന഻ർുത്ഩശ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ .സവഺഭഺവ഻കമഺയഽം
എഴഽുന്നറ്റവർക്ക് വ഻ഷമമഺയ഻.
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കേടവ഻ശവഺസ഻കൾ ഈ സന്ദർഭം മഽതീലടഽത്ത് ന ഻(സ)േക്ഷേഺത഻തവം
കഺണ഻ച്ചുീവന്നഽം
ൂവക഻
വന്നവർക്ക്
ുവണ്ട഻
ുനരുത്ത
സ്ഥലം
േ഻ട഻ച്ചവീര എഴഽുന്നൽപ്പ഻ക്കഽക വഴ഻ ഇവർ അന഼ത഻ ീെയ്യുന്നഽ എന്നഽം
മറ്റും ആുക്ഷേ഻ച്ചു,ആ സമയത്തഺണ് ഈ സാക്തം അവതര഻ച്ചത്
.അവതരണ േഺശ്ചഺത്തലം േുതൿകമഺയ ഒരഽ സംഭവമഺീണങ്ക഻ലഽം എലലഺ
സദസ്സുകള഻ലഽം
ആവശൿമഺയ
സഹകരണം
ീെയ്തഽ
ീകഺടഽുക്കണ്ടതഽീണ്ടന്നഽം
അത഻നഽ
ന഻ർുത്ഩശ഻ക്കീപ്പടഽുമ്പഺൾ
അത്
അനഽസര഻ക്കണീമന്നഽം ഇത഻ൽ സാെനയഽണ്ട്
ന഻ങ്ങൾ സദസ്സ഻ൽ വ഻ശഺലത ീെയ്തഺൽ അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങൾക്ക് വ഻ശഺലത
ീെയ്യും എന്ന് േറഞ്ഞത഻ന്ീറ അർത്ഥം ന഻ങ്ങൾക്ക് ഖബ്റ഻ൽ വ഻ശഺലത
ീെയ്യുീമന്നഽം
ന഻ങ്ങളുീട
ഹിദയത്ത഻ൽ
വ഻ശഺലത
നൽകഽീമന്നഽം
ഭക്ഷണത്ത഻ൽ വ഻ശഺലത നൽകഽീമന്നഽം ഇവ഻ീടയഽം േരുലഺകത്തഽം
വ഻ശഺലത ീെയ്യുീമന്നഽം അർത്ഥമഺകഺം(ഖഽർതവഽ ഻/റഺസ഻)
ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അട഻മകൾക്ക് നന്ഩയഽീടയഽം
സുത്ഫഺഷത്ത഻ന്ീറയഽം കവഺടം ആരഽ തഽറന്നഺലഽം ദഽന഻യഺവ഻ന്ീറയഽം
ആഖ഻റത്ത഻ന്ീറയഽം അനഽഗഹങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് തഽറന്ന്
ീകഺടഽക്കഽം എന്ന് ഈ സാക്തത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺം എന്ന് അറ഻യഽക
ഇവ഻ീട േറഞ്ഞ വ഻ശഺലത ീെയ്യണം എന്ന കല്േന ീവറഽം സദസ്സ഻ുലക്ക്
മഺതം
ഺധകമലല മറ഻ച്ച് മറ്റുള്ളവര഻ുലക്ക് എലലഺ നന്ഩകളും എത്ത഻ക്കലഽം
അവരഽീട മനസ്സ഻നഽ സുത്ഫഺഷമഽണ്ടഺക്കലഽം ഇത഻ൽ ീേടഽം,ഒരഺൾ തന്ീറ
സുഹഺദരീന സഹഺയ഻ക്കഽുമ്പഺീഴലലഺം അള്ളഺഹഽ തീന്ന സഹഺയ഻ച്ചു
ീകഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽം എന്ന ഹദ഼സ്ത ഇത഻ുലക്ക് സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ(റഺസ഻)
ഇവ഻ീട എഴഽുന്നൽക്കഽക എന്നഺൽ സദസ്സ഻ൽ ന഻ന്ന് എഴഽുന്നൽക്കഽക എുന്നഺ
നലല കഺരൿങ്ങള഻ുലക്ക് –അത് ന഻സ്തക്കഺരം യഽത്പം എന്ന഻ങ്ങീനഎത്ഫ്
തീന്നയഺയഺലഽം- അത഻ുലക്ക് എഴഽുന്നൽക്കഽക എന്നഽം ആവഺം.െ഻ലർ
ന഻സ്തക്കര഻ക്കഺൻ
മട഻
കഺണ഻ച്ചുപ്പഺഴഺണ഻ത്
അവതര഻ച്ചീതന്നഽം
ന ഻(സ)യഽീട വ഼ട്ട഻ൽ ഒത്ത് കാടഽന്നവർ എഴഽുന്നൽക്കഺൻ ന഻ർുത്ഩശം
ക഻ട്ട഻യഺലഽം ഏറ്റവഽം അവസഺനീത്ത ആളഺയ഻ എഴഽുന്നൽക്കഺീമന്ന ന഻ലക്ക്
െ഻ലർ
തഺമസ഻ച്ചുപ്പഺഴഺണ഻ത്
അവതര഻ച്ചത്
എന്നഽം
അഭ഻േഺയമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം എലലഺ നലലത഻ുലക്കഽം എഴഽുന്നൽക്കഺൻ കല്േന
ക഻ട്ട഻യഺൽ എഴഽുന്നൽക്കണം എന്ന വൿഺേകമഺയ ആശയമഽൾീക്കഺള്ളുന്ന
അഭ഻േഺയമഺണ഻വ഻ീട േ ലം.
സതൿവ഻ശവഺസ഻കീളയഽം അറ഻വ് നൽകീപ്പട്ടവീരയഽം അള്ളഺഹഽ േല
േട഻കൾ ഉയർത്തഽന്നതഺണ് എന്നത് േരുലഺകത്ത് േത഻ഫലം മഽുഖനയഽം
ഇവ഻ീട
ഹഽമഺനം
മഽുഖനയഽമഺണ്
ഉയർത്തഽക.
അതഺയത്
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സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക്
അത഻ലലഺത്തവുരക്കഺളും
അത഻ലലഺത്തവുരക്കഺളും മഹതവം നൽകഽീമന്ന് സഺരം.

അറ഻വഽള്ളവർക്ക്

ഇബ്നഽ
മസ്ത
ഊദ്(റ)
േറയഽന്നത്
അറ഻വഽള്ളവീര
അള്ളഺഹഽ
േശംസ഻ക്കഽകയഺണ്.അറ഻വഽം വ഻ശവഺസവഽമഽള്ളവർക്ക് അറ഻വ഻ലലഺത്ത
വ഻ശവഺസ഻കുളക്കഺൾ സ്ഥഺനമഽണ്ട്.ധന഻കരഺയ഻രഽന്ന െ഻ലർക്ക് ദര഻ദരഺയ
സഹഺ ഻കൾ
അടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്
ീെറ഻യ
അസവസ്ഥതയഽണ്ടഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ.അവരഽീട ധഺരണ ശര഻യീലലന്നഽം ധനമലല
വ഻ശവഺസവഽം അറ഻വഽമഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽത്ത് മഹതവത്ത഻ന്ീറ
മഺനദണ്ഡീമന്നഽം ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ഼ േഖൿഺേനത്ത഻ലാീട. ഉമർ(റ)
ീെറ഻യ േഺയക്കഺരനഺയ഻രഽന്ന ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്ത(റ) നഽ തന്ീറ ആുലഺെനഺ
സദസ്സ഻ൽ
വല഻യ
േര഻ഗണന
നൽക഻യ഻രഽന്നഽ.
മഽത഻ർന്ന
െ഻ല
സഹഺ ഻കൾക്ക് ഇത഻ൽ ീെറ഻യ ന഼രസം ുതഺന്ന഻.അവർ ആ ന഼രസം
ഉമർ(റ) ീന അറ഻യ഻ച്ചു അുപ്പഺൾ അവീരയഽം ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ഻(റ)ീനയഽം
ഒരഽ
സദസ്സ഻ൽ
വ഻ള഻ച്ചു
വരഽത്ത഻
ആദൿം
മഽത഻ർന്നവുരഺട്
സാറത്തഽന്നസ്തറ഻ന്ീറ (
( ا ا ا ً ر هللا ّالവൿഺഖൿഺനം ുെഺദ഻ക്കഽകയഽം അവർ
ീമൌനം േഺല഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ അുപ്പഺൾ ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്ത(റ)ുനഺട്
എത്ഫഺണത഻ന്ീറ വൿഺഖൿഺനീമന്ന് ുെഺദ഻ക്കഽകയഽം ന ഻(സ)യഽീട ആയഽസ്സ്
ത഼രഺറഺീയന്ന് ന ഻(സ)ീയ അള്ളഺഹഽ അറ഻യ഻ച്ചതഺീണന്ന് ഇബ്നഽ
അബ്ബഺസ്ത(റ)േറയഽകയഽം
അത്
തീന്നയഺണ്
തഺനഽം
മനസ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളീതന്ന്
ഉമർ(റ)േറയഽകയഽം
ീെയ്തഽ.( ഽഖഺര഻)
അറ഻വഽള്ളവർ
േഺയം
കഽറഞ്ഞവരഺീണങ്ക഻ലഽം
ആദര഻ക്കീപ്പുടണ്ടവരഺീണന്ന് ഇത് ീതള഻യ഻ക്കഽന്നഽ.
അള്ളഺഹഽ സഽൂലമഺൻ ന ഻(അ)ന് അറ഻വ്/ധനം/അധ഻കഺരം ഇത഻ൽ
ഇഷ്ടമഽള്ളത് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൻ അവസരം ീകഺടഽത്തുപ്പഺൾ തഺൻ അറ഻വ്
ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ
അുപ്പഺൾ
ധനവഽം
അധ഻കഺരവഽം
അള്ളഺഹഽ
നൽക഻(ഖഽർതവഽ ഻)
അറ഻വ഻ന്ീറ മഹതവവഽം േണ്ഡ഻തന്ീറ ുശഷ്ഠതയഽം വൿക്തമഺക്കഽന്ന
ധഺരഺളം സാക്തങ്ങൾ ഖഽർ ആനഽം ന ഻ വെനങ്ങളും അറ഻യ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്
സതൿവ഻ശവഺസവഽം
അറ഻വഽമഽള്ളവർ
മറ്റുള്ളവർക്ക്
വ഻ട്ട്
വ഼ഴ്െ
ീെയ്യുന്നത്
അവർക്ക്
തഺഴ്െയലല
അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ
ഉയർച്ചയഺണഽണ്ടഺക്കഽക എന്ന് ഈ വഺകൿം അറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ .അറ഻വഽള്ളവർ
മറ്റുള്ളവുരഺട് മഹതവം ുെഺദ഻ച്ചു വഺുങ്ങണ്ടതീലലങ്ക഻ലഽം മറ്റുള്ളവർ
അവരഽീട സ്ഥഺനം േര഻ഗണ഻ക്കഽകയഽം അവർക്ക് മഽൻ ഗണന നൽുകണ്ട
സ്ഥഺനത്ത് അത് നൽകഽകയഽം ുവണം എന്നഽം ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് ഗഹ഻ക്കഺം
(12)
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َقٕ ًَق ْدج َقْا ُتك ْدن َق َق َقةًر َق ِمل َق َق ْد٘ ٌر لُهَّللا ُتْدم َقّأَق ْد َقِ ُتر َق ِمى
سْ َق َققَق ِّم ُتهْا بَقْ٘ديَق َٗق ْد
َٗقا أَقُّٗد َقِا الُهَّللا ِم ٗيَق َقهٌُتْا ِم َق ا ًَقا َق ْد٘ ُت ُتن ال ُهَّللار ُت
هللا َق ُتْ ٌر ُهَّللار ِمح٘ ٌن
لُهَّللا ْدن ِمَقج ُتّا َق ِمىُهَّللا ُهَّللا َق
സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുള ന഻ങ്ങൾ റസാലഽ(സ)മഺയ഻ രഹസൿ സംഭഺഷണം
നടത്തഽവഺനഽുത്ഩശ഻ച്ചഺൽ ന഻ങ്ങളുീട രഹസൿ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ മഽമ്പ഻ൽ
എീത്ഫങ്ക഻ലഽീമഺരഽ ധർെം ീെയ്യുക അത് ന഻ങ്ങൾക്ക് ഉത്തമവഽം കാടഽതൽ
ശഽത്പ഼കരണവഽമഺണ് ഇന഻ അത് ന഻ങ്ങൾക്ക് ക഻ട്ട഻യ഻ീലലങ്ക഻ൽ അള്ളഺഹഽ
ഏറ്റവഽം ീേഺറഽക്കഽന്നവനഽം േരമ കഺരഽണ഻കനഽം തീന്നയഺവഽന്നഽ
ന ഻(സ)യഽമഺയ഻ രഹസൿ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ (കഺരൿം ീെറഽുതഺ വലഽുതഺ
ആവീട്ട)േലരഽം
അവ഻ടഽീത്ത
സന്ന഻ധ഻യ഻ൽ
വന്നഽീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ.
അവ഻ടഽീത്ത വ഻ലുയറ഻യ സമയം നഷ്ടീപ്പടഽത്തഽക എന്ന ദഽഷ്ടലഺുക്കഺീട
കേടന്ഩഺരഽം
അക്കാട്ടത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽം
ഇത഻ൽ
ഒരഽ
ന഻യത്ഫണമഽണ്ടഺക്കഽവഺനഺയ഻
ന ഻(സ)യഽീട
അടഽത്ത്
സഹസൿ
സംഭഺഷണത്ത഻നഽ വരഽന്നവർ ധർെ വ഻ഷയത്ത഻ുലക്ക് എീത്ഫങ്ക഻ലഽം
സമർപ്പ഻ക്കണീമന്നഺണ്
ഇവ഻ീട
ന഻ർുത്ഩശ഻ക്കഽന്നത്
ഇത
സംഘൿ
ുവണീമീന്നഺന്നഽം
ന഻ഷ്ക്കർശ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല
സതൿ
വ഻ശവഺസ഻കളും
അലലഺത്തവരഽം ന഻ഷ്ക്കളങ്കരഽം അലലഺത്തവരഽം തെ഻ൽ ുവർത഻ര഻ക്കഺനഽം
അുതസമയം സഺധഽക്കൾക്ക് ഒരഽ േുയഺെനമഺവഺനഽം സംഭഺഷണത്ത഻നഽ
ീെലലുന്നവരഽീട ഉുത്ഩശൿശഽത്പ഻ വൿക്തമഺവഺനഽം ഇത് ഉതകഽമുലലഺ
ഈസഽക്തം ഇറങ്ങ഻യുപ്പഺൾ അല഻(റ)ന ഻(സ)ുയഺട് ുെഺദ഻ച്ചു എതയഺണ്
ധർെം
നൽുകണ്ടത്?ഒരഽ
ദ഼നഺർ
ആക്കഽന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച്
എത്ഫഺണ്
അഭ഻േഺയം?
അല഻(റ)േറഞ്ഞഽ
അത്
ജനങ്ങൾക്ക്
കഴ഻യ഻ലല.അര
ദ഼നഺറഺയഺുലഺ? അതഽം സഺധ഻ക്ക഻ലല എന്ന് അല഻(റ)േറഞ്ഞഽ േ഻ീന്ന എത
സഺധ഻ക്കഽം എന്ന് ന ഻(സ) ുെഺദ഻ച്ചു അല഻(റ)േറഞ്ഞഽ ഒരഽ ുഗഺതമ്പ്
മണ഻യഽീട
താക്കത്ത഻നഽള്ള
സവർണ്ണമഺവഺം.അുപ്പഺൾ
ന ഻(സ)
േറഞ്ഞഽ.ന഻ങ്ങൾ
ീഭൌത഻കതുയഺട്
മനസ്സ്
അകറ്റ഻യവൻ
തീന്ന
എന്ന്.അുപ്പഺൾ തഺീഴയഽള്ള സാക്തം അള്ളഺഹഽ അവതര഻പ്പ഻ച്ചു ീകഺണ്ട്
ഈ ന഻യമം ദഽർ ലീപ്പടഽത്ത഻.അുപ്പഺൾ അല഻(റ)േറഞ്ഞഽ എീന്നീക്കഺണ്ട്
അള്ളഺഹഽ ഈ സമഽദഺയത്ത഻നഽ ന഻യമത്ത഻ൽ ഇളവ് നൽക഻ .ഇവ഻ീട
രഹസൿ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ ആരഽം ധർെം ീകഺടഽക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് തീന്ന ഈ
ന഻യമം ദഽർ ലീപ്പടഽത്ത഻ എന്നഽം അല്േ കഺലം സഹഺ ഻കൾ ഈ
ന഻യമമനഽസര഻ച്ച് േവർത്ത഻ച്ചത഻നഽ ുശഷമഺണ് ദഽർ ലീപ്പടഽത്ത഻യത്
എന്നഽം
അഭ഻േഺയമഽീണ്ടന്നഽം
കാടഽതൽ
വൿക്തത
രണ്ടഺമീത്ത
അഭ഻േഺയത്ത഻നഺീണന്നഽം
ഇമഺം
ഖഽർതവഽ ഻
തന്ീറ
തഫ്സ഼റ഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നഽണ്ട്.കഺരണം
അല഻(റ)
ആണ്
ആദൿമഺയ഻
ഈ
ന഻ർുത്ഩശമനഽസര഻ച്ച് രഹസൿ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ ുമഺത഻രം ധർെം ീെയ്തത്
എന്ന് മഽജഺഹ഻ദ്(റ)വ഻ൽ ന഻ന്ന് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്യീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്
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ഇമഺം ഖഽൂശര഻(റ)വഽം മറ്റും അല഻(റ)േറഞ്ഞതഺയ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്യുന്നത്
എന്ീറ
മഽമ്പഽം
എന്ീറ
ുശഷവഽം
ഒരഺളും
അതനഽസര഻ച്ച്
േവർത്ത഻ച്ച഻ട്ട഻ലലഺത്ത (ഞഺൻ മഺതം ീെയ്ത) ഒരഽ സാക്തം ആണ഼ സാക്തം
എന്നഺണ്.എത്ഫഺയഺലഽം ഈ ന഻യമം ദഽർ ലീപ്പടഽത്ത഻യ സാക്തമഺണ് തഺീഴ
വരഽന്നത്
ഇബ്നഽ ഉമർ(റ)േറഞ്ഞഽ. അല഻(റ) നഽ മാന്ന് ഭഺഗൿം ലഭ഻ച്ചു അത഻ൽ ന഻ന്ന്
ഒന്ന് ലഭ഻ക്കഽന്നതഺയ഻രഽന്നഽ െഽവന്ന ഒട്ടകുത്തക്കഺൾ എന഻ക്ക് േ഻യങ്കരം.(1)
ഫഺതവ഻മ
഼വ഻ീയ വ഻വഺഹം ീെയ്ത് ീകഺടഽത്തത്(2)ൂഖ റ഻ൽ േതഺക
വഺഹകനഺക്ക഻യത്(3)ഈ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ മഽമ്പ് ധർെം ീെയ്യണീമന്ന
കല്േന ദഽർ ലീപ്പടഽത്തഺൻ കഺരണക്കഺരനഺയത് എന്ന഻വയഺണഺ മാന്ന്
കഺരൿം (ഖഽർതവഽ ഻)
(13)

ا َق ِم ْد لَق ْدن َق ْد َقلُتْا َقّ ااَق َق ُهَّللا
هللاُت َقع َقل ْد٘ ُت ْدن َقأَق ِم٘ ُتوْا ال ُهَّللا َقَّلةَق َقّ ُتْا
أَقأَق ْد َق ْدق ُت ْدن أَقى ُتقَق ِّم ُتهْا َقبْ٘ديَق َقٗ ْد
َقٕ ًَق ْدج َقْا ُتك ْدن َق َق َقا ٍة
سْلَقَُت َقّ ُهَّللا
هللاُت َق ِم٘ ٌر ِمب َقوا َق ْد َقولُتْىَق
هللا َقّ َقر ُت
ال ُهَّللان َقكاةَق َقّأَق ِم ٘ ُتْا ُهَّللا َق
ന഻ങ്ങളുീട രഹസൿ സംഭഺഷണത്ത഻നഽ മഽമ്പ഻ൽ വലല ദഺനധർെങ്ങളും
ീെയ്യുന്നത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ(ദഺര഻ദൿം)ഭയീപ്പടഽന്നഽുവഺ?എന്നഺൽ ന഻ങ്ങൾ അത്
ീെയ്യഺത഻രഽന്നഺൽ -അള്ളഺഹഽ അത഻ീനപ്പറ്റ഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് വ഻ട്ടുവ഼ഴ്െ
ീെയ്തഽ തന്ന഻ട്ടുണ്ട് –ന഻ങ്ങൾ ന഻സ്തക്കഺരം മഽറേകഺരം അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽകയഽം
സക്കഺത്ത്
ീകഺടഽക്കഽകയഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം
റസാല഻ീനയഽം
അനഽസര഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്ത്
ീകഺള്ളുക.ന഻ങ്ങൾ
േവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീനപ്പറ്റ഻
അള്ളഺഹഽ
സാക്ഷ്മമഺയ഻
അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
രഹസൿ
സംഭഺഷണത്ത഻നഽ
മഽമ്പ്
ധർെം
ീെയ്യണീമന്ന
കല്േന
ദഽർ ലീപ്പടഽത്തഽകയഺണ഼ സാക്തം .ഈ രണ്ട് സാക്തങ്ങളുീട ഇടയ഻ീല
സമയം േത്ത് രഺത഻യഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം ഒരഽ രഺത഻യഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം
േകല഻ന്ീറ അല്േ സമയം മഺതമഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം അഭ഻േഺയമഽണ്ട്.മഽൻ
ആയത്തനഽസര഻ച്ച് േവർത്ത഻ച്ചുീവന്നഽം ആരഽം േവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽ
മഽമ്പ് തീന്ന ദഽർ ലമഺീയന്നഽമഽള്ള വ഻ശദ഼കരണം ുനരുത്ത േറഞ്ഞത്
ഓർക്കഽക.ധർെം ീെുയ്യണ്ടത് ന഻യമമീലലന്ന് േറഞ്ഞയഽടൻ േധഺനീപ്പട്ട
മറ്റു െ഻ല ന഻ർുത്ഩശങ്ങളഺണ് ന഻സ്തക്കഺരം ന഻ല ന഻ർത്തഽക(സമയ ന഻ഷ്ഠ
േഺല഻ക്കഽക ന഻സ്തക്കഺരത്ത഻ന്ീറ മരൿഺദകൾ മഽഴഽവനഽം േഺല഻ക്കഽക
എന്നീതഺീക്ക ന഻സ്തക്കഺരം ന഻ലന഻ർത്തഽക എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷയഺണ്)
സക്കഺത്ത്
ീകഺടഽക്കഽക
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറയഽം
രസാല഻ന്ീറയഽം
ന഻ർുത്ഩശങ്ങൾ േഺല഻ക്കഽക എന്ന഻വീയഺീക്ക കണ഻ശമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ
േഺല഻ക്കണം കഺരണം അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങൾ േവർത്ത഻ക്കഽന്നത് സാക്ഷ്മമഺയ഻
അറ഻യഽം ആ െ഻ത്ഫ ന഻ങ്ങൾക്ക് എുപ്പഺഴഽം ുവണ്ടതഺണ് എന്ന് സഺരം
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(14)

أَقلَق ْدن َقَقر ِملَقٔ الُهَّللا ِم ٗيَق َقَقْلُهَّللا ْدْا َق ْدْ ًرها َق ِم َقب ُهَّللا
هللاُت َقعلَق ْد٘ ِمِن ُهَّللاها ُُتن ِّمهٌ ُت ْدن َقّ َقَّل ِمه ْدٌُِت ْدن َقَّٗق ْد لِم ُتْىَق َقعلَقٔ ا ْدل َق ِم ِم َقّ ُتُ ْدن
َقٗ ْد لَق ُتوْىَق
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ുകഺേത്ത഻നഽ
േഺത഼ഭവ഻ച്ച
ഒരഽ
ജനതയഽമഺയ഻
ൂമത഼ ന്ധം
സ്ഥഺേ഻ച്ചവീര
തങ്ങൾ
കണ്ട഻ുലല?അവർ
ന഻ങ്ങള഻ൽ
ീേട്ടവരഽം ആ ജനതയ഻ൽ ീേട്ടവരഽമലല അറ഻യഽന്നവരഺയഽം ീകഺണ്ട് തീന്ന
അവർ വൿഺജത്ത഻ന്ീറ ീേര഻ൽ സതൿം ീെയ്യുന്നഽ
കേട വ഻ശവഺസ഻കളുീട അവസ്ഥയഺണ഻വ഻ീട വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നത് അവർ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശഺേ ുകഺേത്ത഻നർഹരഺയ ജാതന്ഩഺരഽമഺയ഻ വല഻യ
കാട്ടുീകട്ട഻ലഽം
സ്തുനഹത്ത഻ലഽമഺയ഻രഽന്നഽ
ഇസ്ത
ലഺമ഻ുനഺടഽം
മഽസ്ത
ല഻ംകുളഺടഽമഽള്ള അടങ്ങഺത്ത േകയഽം വ഻ുരഺധവഽമലലഺീത അവീര തെ഻ൽ
അടഽപ്പ഻ക്കഽന്ന മീറ്റഺരഽ ഘടകവഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല അവർ യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ
യഹാദ഻കളലല മഽസ്ത ല഻ംകളുമലല േതൿത രണ്ട് കാട്ടർക്കഽമ഻ടയ഻ൽ അവരഽീട
അടഽത്ത് അവരഽീട കാീടയഽം ഇവരഽീട അടഽത്ത് എത്തഽുമ്പഺൾ ഇവരഽീട
കാീടയഽം ആീണന്ന് അഭ഻നയ഻ക്കഽകയഽം മഽസ്ത ല഻ംകളുീട രഹസൿങ്ങൾ
യഹാദ഻കൾക്ക്
ുെഺർത്ത഻ീക്കഺടഽക്കഽകയഽം
ീെയ്ത഻രഽന്നഽ
സതൿവ഻ശവഺസ഻കളഺീണന്ന് അവർ കള്ള സതൿം ീെയ്യുമഺയ഻രഽന്നഽ .ഞങ്ങൾ
വ഻ശവസ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലലന്ന് അവർക്ക് നന്നഺയ഻ അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്നഽ
(15)

أَق َقع ُهَّللا ُهَّللا
سا َقها َقكاًُتْا َٗق ْد َقولُتْىَق
هللاُت لَقُِت ْدن َقع َق ابًرا َق ِم ٗ ًرا ِمًُهَّللاُِت ْدن َق
അള്ളഺഹഽ
അവർക്ക്
കഠ഻ന
ശ഻ക്ഷ
ഒരഽക്ക഻ീവച്ച഻ട്ടുണ്ട്
േവർത്ത഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻രഽന്നത് എതുയഺ െ഼ത്ത തീന്ന

അവർ

ഈ ക
ള഻പ്പ഻ക്കല഻നഽ േകരമഺയ഻ േരുലഺകത്ത് വല഻യ ശ഻ക്ഷ തീന്ന
അവർക്ക് തയഺറഺയ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.അവരഽീട ഈ കഺേടൿം വളീര
ുമഺശം തീന്ന
(16)

ٌهللا َقلَقُِت ْدن َقع َق ا ٌ ُّده ِمِ٘ي
ا ُهَّللا َق ُتّا أَق ْدٗ َقواًَقُِت ْدن ُت ٌُهَّللاةًر َق َق ُّدّا عَقي َق
س ِم٘ ِم ُهَّللا ِم
അവർ തങ്ങളുീട സതൿങ്ങീള ഒരഽ മറയഺക്ക഻ ീവച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
അങ്ങീന അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് (ജനങ്ങീള)
തടഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നഽ തന്ന഻മ഻ത്തം അവർക്ക് അേമഺനകരമഺയ ശ഻ക്ഷയഽണ്ട്
ഈ
കള്ള
സതൿം
വ഻ശവഺസ഻കീള
വഞ്ച഻ക്കഺൻ
അവർ
ഒരഽ
മറയഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.അവരഽീട സതൿം ുകൾക്കഽുമ്പഺൾ ന഻ഷ്ക്കളങ്കരഺയ
മഽസ്ത
ല഻ംകൾ
ഇവർ
ശര഻യഺയ
വ഻ശവഺസ഻കൾ
തീന്ന
എന്ന്
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ധര഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ ഈ കഽതത്ഫത്ത഻നഽം കേള഻പ്പ഻ക്കല഻നഽം േരുലഺകത്ത്
അവർ വല഻യ വ഻ല ീകഺടഽുക്കണ്ട഻ വരഽം എന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്
ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്ത(റ)ൽ ന഻ന്ന് ഇക് ര഻മ;റ)ഉത്പര഻ക്കഽന്നഽ. ന ഻(സ)ഒര഻ക്കൽ
ഒരഽ
മരത്തണല഻ൽ
ഇര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ
അുപ്പഺൾ
ന ഻(സ)
കാീടയഽള്ളവുരഺട്
േറഞ്ഞഽ
ഇുപ്പഺൾ
ന഻ങ്ങളുുട
അടഽുത്തക്ക്
ന഼ലക്കണ്ണുള്ള ഒരഺൾ വരഽം േ഻ശഺെ഻ന്ീറ ുനഺട്ടമഺയ഻ര഻ക്കഽം അയഺൾക്ക്
.ൂവകഺീത ന ഻(സ)േറഞ്ഞ ുേഺലഽള്ള ഒരഺൾ അവ഻ീട വന്നഽ അുപ്പഺൾ
ന ഻(സ) അവുനഺട് ുെഺദ഻ച്ചു എത്ഫ഻നഺണ് ന഼യഽം ന഻ന്ീറ ആളുകളും
എീന്ന െ഼ത്ത േറയഽന്നത്? ഉടന അവൻ േറഞ്ഞഽ ഞഺൻ അവീര കാട്ട഻
വരഺം. അങ്ങീന അവനഽം കാട്ടഺള഻കളും ഒന്ന഻ച്ച് വന്ന് ഞങ്ങൾ തങ്ങീള
െ഼ത്ത േറഞ്ഞ഻ുട്ടയ഻ീലലന്ന് കള്ള സതൿം ീെയ്തഽ. അുപ്പഺഴഺണ഼ സാക്തം,
അവതര഻ച്ചത്.കള്ള
സതൿം
തങ്ങളുീട
എലലഺ
ീതറ്റുകൾക്കഽം
മറയഺക്ക഻യവരഺണ഻വർ എന്ന് സഺരം
(17)

هللا َق ْد٘ ًرا أُت ْدّلَق ِم َق أَق ْد َق ا ُت الٌُهَّللاا ِمر ُُت ْدن ِم٘ َقِا َق الِم ُتّىَق
لَقي ُت ْد ٌِم َقٖ َقع ْدٌُِت ْدن أَق ْده َقْالُتُِت ْدن َقّ َقَّل أَق ْدّ َقَّل ُتدُُتن ِّمهيَق ُهَّللا ِم
അവരഽീട
സവത്തഽക്കളഺവീട്ട
സത്ഫഺനങ്ങളഺവീട്ട
അവര഻ൽ
ന഻ന്ന്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ തടയഽവഺൻ ഒട്ടും േുയഺെനീപ്പടഽന്നതലല അവർ
നരകക്കഺരഺണ് അവരത഻ൽ ന഻തൿവഺസ഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽം
മഽഖഺത഻ൽ എന്നവർ േറയഽന്നഽ. ‘കേടന്ഩഺർ ന ഻(സ)ീയ ആുക്ഷേ഻ച്ചു
ീകഺണ്ട്
മഽഹെദ്
ന ഻ക്ക്
അത്ഫൿ
നഺള഻ൽ
വല഻യ
സഹഺയം
ലഭ഻ക്കഽീമന്നഺണ് തഺൻ േറയഽന്നത് എന്നഺൽ അങ്ങീന ഒരഽ ദ഻നമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ
ഞങ്ങൾക്ക്
സത്ഫഺന/സമ്പത്ത഻ന്ീറ
ലത്ത഻ൽ
അന്നഽം
സഹഺയം
ലഭ഻ക്കഽീമന്ന് അവർ േറഞ്ഞഽ അത഻ന്ീറ മറഽേട഻യഺണ് അവർക്കന്ന്
സത്ഫഺനങ്ങുളഺ സമ്പുത്തഺ ശ഻ക്ഷ തടയഺൻ േരൿഺപ്തമഺവ഻ീലലന്ന് േറഞ്ഞത്
(18)

َٗق ْدْ َقم َٗق ْد َق ُتُِت ُتن ُهَّللا
س ُتْىَق أَقًُهَّللاُِت ْدن َقعلَقٔ ْدَقٖ ٍة أَق َقَّل ِمًُهَّللاُِت ْدن ُُت ُتن
هللاُت َق ِمو٘ ًرا َقَ٘ق ْد لِم ُتْىَق لَقَُت َقك َقوا َٗق ْد لِم ُتْىَق لَق ُت ْدن َقَّٗق ْد َق
ا ْدل َق ا ِم بُتْىَق
അവീര എലലഺവീരയഽം അള്ളഺഹഽ േഽനർജ്ജ഼വ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ദ഻വസം
അുപ്പഺൾ ന഻ങ്ങുളഺട് സതൿം ീെയ്ത഻രഽന്നത് ുേഺീല അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽം
അവർ
സതൿം
ീെയ്യുന്നതഺണ്
തങ്ങൾ(ഫലേദമഺയ)ഒരഽ
കഺരൿത്ത഻ലഺീണന്ന്
അവർ
വ഻െഺര഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്യും
അറ഻യഽക!ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവർ തീന്നയഺണ് കളവ് േറയഽന്നവർ
ഈ ുലഺകത്ത് കള്ള സതൿം ീെയ്ത് കഺരൿം ുനട഻യ഻രഽന്നത് ുേഺീല
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സന്ന഻ധ഻യ഻ൽ ീവച്ചും അവർ കള്ള സതൿം ീെയ്തഽ
ുനഺക്കഽം അത് േുയഺെനീപ്പടഽീമന്നവർ ധര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും േീക്ഷ
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അത് മഽുഖന അവർക്ക് രക്ഷീപ്പടഺനഺവ഻ലല കഺരണം സതൿം മഺതം േഽലരഽന്ന
ദ഻നമഺണത് .േവഺെക കല്േനകൾ ധ഻ക്കര഻ക്കഽന്ന ഈ ന഻ുഷധഺത്ധക
ന഻ലേഺടഺണ് ശര഻യഺയ ന഻ലേഺട് എന്നവർ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നഽ േീക്ഷ അവർ
കള്ളം േറയഽന്നവർ തീന്ന എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നത്
(19)

اى ُتُ ُتن
ا ْد
س َق ْد َقْ َق َقعلَق ْد٘ ِمِ ُتن ال ُهَّللا ْد٘ َقاىُت َقأَقً َق
ساُُت ْدن ِم ْدك َقر ُهَّللا ِم
اى أَق َقَّل ِمىُهَّللا ِمح ْدن َق ال ُهَّللا ْد٘ َق ِم
هللا أُت ْدّلَق ِم َق ِمح ْدن ُت ال ُهَّللا ْد٘ َق ِم
اس ُترّىَق
ا ْدل َق ِم
േ഻ശഺച്
അവീര
ക഼ഴടക്ക഻
ീവച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
അങ്ങീന
അള്ളഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള സ്തമരണ അവർക്കവൻ വ഻സ്തമര഻പ്പ഻ച്ചു
അവർ േ഻ശഺെ഻ന്ീറ േഺർട്ട഻യഺണ് അറ഻യഽക!േ഻ശഺെ഻ന്ീറ േഺർട്ട഻
തീന്നയഺണ് സഷ്ടക്കഺർ
േ഻ശഺെ഻ന്ീറ
അജണ്ടയഺണ഻വർ
നടപ്പഺക്കഽന്നത്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
വ഻ധ഻കൾ ന഻രഺകര഻ക്കഽക വഴ഻ അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ീന വ഻സ്തമര഻ച്ചു.അത്
േ഻ശഺെ഻ന്ീറ തഺല്േരൿമഺണ് .േ഻ശഺെ഻ീന അനഽസര഻ക്കഽന്നവർ നഷ്ടം
ഏറ്റുവഺുങ്ങണ്ടതഺയ഻ വരഽം എന്നഺണ഻വ഻ീട സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്
(20)

سْلَقَُت أُت ْدّ َقل ِم َق ِمٖ اْلَق َق لِّم٘يَق
هللا َقّ َقر ُت
ِمىُهَّللا الُهَّللا ِم ٗيَق ُٗت َق ادُّدّىَق ُهَّللا َق
അലലഺഹഽുവഺടഽം അവന്ീറ ദാതുനഺടഽം മത്നരം നടത്തഽന്നവർ ഏറ്റവഽം
ന഻ന്ദൿന്ഩഺരഽീട കാട്ടത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ത഼ർച്ച
േ഻ശഺെ഻ീന േ഼ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യഽം അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം റസാല഻ീനയഽം
ധ഻ക്കര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നവർ േരുലഺകത്ത് ന഻ന്ദൿരഺവഽം എന്നഺണ഻വ഻ീട
േറയഽന്നത്
(21)

َقب ُهَّللا
ٌ ٕ َقع ِمن
ٕ
هللا َق ِمْ ٌّو
هللاُت َقْلَق ْد لِم َقيُهَّللا أَقًَقا َقّ ُتر ُت
َقك َق
سلِمٖ ِمىُهَّللا ُهَّللا َق
ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഞഺനഽം എന്ീറ ദാതന്ഩഺരഽം വ഻ജയ഻ക്കഽക തീന്ന ീെയ്യുീമന്ന്
അള്ളഺഹഽ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ീവച്ച഻ട്ടുണ്ട് ന഻ശ്ചയം അള്ളഺഹഽ ശക്തനഽം
േതഺേവഺനഽമഺകഽന്നഽ
ഇവർ
എത്ഫ്
കള്ള
സതൿം
ീെയ്തഺലഽം
അള്ളഺഹഽവ഻നഽം
ദാതർക്കഽീമത഻ര഻ൽ ആർ സംഘം ുെർന്നഺലഽം അവർ േരഺെയീപ്പടഽകയഽം
അവർീക്കത഻ീര അള്ളഺഹഽവഽം അവന്ീറ ദാതരഽം വ഻ജയ഻ക്കഽക തീന്ന
ീെയ്യും എന്ന് അള്ളഺഹഽ ീനരുത്ത തീന്ന ത഼രഽമഺന഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഽം അത഻ൽ
മഺറ്റം വര഻ീലലന്നഽം അള്ളഺഹഽ തന്ീറ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ നടപ്പഺക്കഺൻ
കഴ഻വഽള്ളവനഺീണന്നഽം ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
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മക്കയഽം ഥഺഇഫഽം േര഻സരങ്ങളും ഇസ്ത ലഺമ഻ക ന഻യത്ഫണത്ത഻ൽ
വന്നുപ്പഺൾ ുേർഷൿൻ.ുറഺമൻ സഺമഺജൿങ്ങളും ഇസ്ത ലഺമ഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ൽ
വരഽീമന്ന് ഞങ്ങൾ േതൿഺശ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് സഹഺ ഻കൾ േറഞ്ഞുപ്പഺൾ
കേടനഺയ അബ്ദുള്ളഺഹ഻ ഻ൻ ഉ യ്യ഻ന഻ബ്ന഻ സലാൽ േറഞ്ഞഽ.ന഻ങ്ങൾ
ക഼ഴ് ീേടഽത്ത഻യ ഈ നഺടഽകൾ ുേഺീലയലല ുേർഷൿയഽം ുറഺമഽം.അവർ
ശക്തമഺയ സംവ഻ധഺനങ്ങളുള്ളവരഺണ്.അവീര ക഼ഴടക്കഺം എന്ന ധഺരണ
ുേഺലഽം
ആേത്തഺണ്
എന്ന്,അുപ്പഺഴഺണ഼
സാക്തം
അവതര഻ച്ചത്
(ഖഽർതവഽ ഻)അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം
അവന്ീറ
ദാതുരയഽം
േരഺെയീപ്പടഽത്തഺൻ ആർക്കഽമഺവ഻ീലലന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്
(22)

ّسْلَقَُت َقّلَق ْدْ َقكاًُتْا بَقا ُُت ْدن أَق ْد
هللا َقّ َقر ُت
َقَّل ِمَقج ُت َق ْدْ ًرها ُٗت ْد ِمهٌُتْىَق بِم ُهَّللا ِم
 ِم ِمر ُٗت َقْادُّدّ ىَق َقهيْد َقحا ُهَّللاد ُهَّللا َقٙاا َقّا ْدلَ٘ق ْدْ ِمم ْدا
َقُّٗت ْد ِم لُت ُتِ ْدن
ّو ِّمه ْدٌَُت
٘ر َق ُتِ ْدن أُت ْدّلَق ِم َق َقك َق
أَق ْدبٌَقا ُُت ْدن أَق ْدّ ِم ْد َقْاًَق ُتِ ْدن أَق ْدّ َقع ِم َق
َقب ِمٖ ُتلُتْ ِمب ِمِ ُتن ْد ِم
ااٗ َقواىَق َقّأَقُٗهَّللا َق ُُتن ِمب ُتر ٍة
ض َقٖ ُهَّللا
هللا أَق َقَّل ِمىُهَّللا
هللاُت َقع ْدٌُِت ْدن َقّ َقر ُت
ضْا َقع ْدٌَُت أُت ْدّلَق ِم َق ِمح ْدن ُت ُهَّللا ِم
ا ْدَقج ِمرٕ ِمهي َق ْد ِم َقِا ْداْلَق ْدً َقِا ُتر َق الِم ِمٗيَق ِم٘ َقِا َقر ِم
َق ٌُهَّللاا ٍة
هللا ُتُ ُتن ا ْدل ُتو ْد ِمل ُت ْىَق
ِمح ْدن َق ُهَّللا ِم
അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം
അത്ഫൿ
നഺള഻ലഽം
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്ന
ഒരഽ
ജനത
അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽം അവന്ീറ റസാല഻ുനഺടഽം മത്നര഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ഻
സ്തുനഹ
ന്ധം േഽലർത്തഽന്നതഺയ഻ തങ്ങൾ കഺണഽകയ഻ലല അവർ ആ
ജനതയഽീട േ഻തഺക്കുളഺ േഽതന്ഩഺുരഺ സുഹഺദരങ്ങുളഺ കഽടഽം ക്കഺുരഺ
ആയ഻രഽന്നഺലഽം ശര഻ അവരഽീട ്ദയങ്ങള഻ൽ അവൻ സതൿ വ഻ശവഺസം
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം തന്ീറ േക്കൽ ന഻ന്നഽള്ള ഒരഽ ആത്ധഺവ് ീകഺണ്ട്
അവൻ അവീര
ലീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ തഺഴ്ഭഺഗങ്ങള഻ൽ
കാട഻ അരഽവ഻കൾ ഒഴഽക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന സവർഗങ്ങള഻ൽ അവൻ അവീര
േുവശ഻പ്പ഻ക്കഽം
.അവർ
അത഻ൽ
ന഻രത്ഫരവഺസ഻കളഺയ
ന഻ലയ഻ൽ.അള്ളഺഹഽ അവീര സം ന്ധ഻ച്ചും അവർ അവീന സം ന്ധ഻ച്ചും
തിപ്ത഻ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
േഺർട്ട഻യഺണവർ.അറ഻യഽക
ന഻ശ്ചയം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ േഺർട്ട഻ തീന്നയഺണ് വ഻ജയ഻കൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം അത്ഫൿനഺള഻ലഽം വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം അുത സമയം
അള്ളഺഹഽുവഺടഽം
റസാല഻ുനഺടഽം
മത്നര഻ച്ചും
എത഻ർത്തഽം
ന഻ൽക്കഽന്നവുരഺട് ൂമത഼
ന്ധം േഽലർത്തഽകയഽം ീെയ്യുക എന്നത്
ഒര഻ക്കലഽം ഒത്ത് ുേഺക഻ലല അത് അവരഽീട േ഻തഺക്കൾ/േഽതന്ഩഺർ
എന്ന഻ങ്ങീന എത അടഽത്ത
ന്ധഽക്കളഺയഺലഽം ശര഻ .ഇങ്ങീന സതൿ
വ഻ശവഺസത്ത഻നഽ മഽൻ ഗണന ീകഺടഽക്കഽന്നവർക്ക് സതൿവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ
ആത്ധ഼യ ൂെതനൿവഽം നഺഥന഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള േുതൿക ശക്ത഻യഽം ലഭ഻ക്കഽം
ശഺശവതമഺയ സവർഗ഼യ സഽഖങ്ങളും അവർക്കഽണ്ടഺവഽം അത഻ലഽം േധഺനം
അള്ളഺഹഽ അവീര ത്പ്ത഻ീപ്പടഽക എന്നതഺണ് ഇവർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
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േഺർട്ട഻യഽമഺണ്
എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള
അള്ളഺഹഽ േറയഽന്നത്

മഹതവങ്ങളഺണ്

ഇവീരക്കഽറ഻ച്ച്

കറ കളഞ്ഞ സതൿ വ഻ശവഺസ഻യഽീട ജ഼വ഻തം ത഻കച്ചും അത്ദഽതകരമഺവഽം
.ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ അവതരണകഺരണമഺയ഻ ധഺരഺളം സംഭവങ്ങൾ
ഉത്പര഻ക്കീപ്പടഽന്നഽണ്ട് .ുനരുത്ത നഺം േറഞ്ഞ കേട ുനതഺവ് അബ്ദുള്ളയഽീട
മകൻ
അബ്ദുള്ള(റ)നലല
വ഻ശവഺസ഻യഺയ഻ന്നഽ
അുത്ഩഹം
ഒര഻ക്കൽ
ന ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് ഇര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.അുപ്പഺൾ ന ഻(സ) ീവള്ളം
കഽട഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.അുപ്പഺൾ
സഹഺ ഻യഺയ
അബ്ദുള്ള(റ)
േറഞ്ഞഽ.ന ഻ുയ!അങ്ങ് അല്േം ീവള്ളം അത഻ൽ
ഺക്ക഻ ീവച്ചഺൽ
അവ഻ടഽന്ന് കഽട഻ച്ച ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ അനഽഗഹ഼തമഺയ
ഺക്ക഻ എന്ീറ
ഺപ്പഺക്ക് കഽട഻പ്പ഻ക്കഺമഺയ഻രഽന്നഽ അങ്ങീനീയങ്ക഻ലഽം അുത്ഩഹത്ത഻ന്ീറ
മനീസ്സഺന്നഽ ശഽത്പമഺയഺുലഺ..എന്ന് േറഞ്ഞഽ ന ഻(സ) ീവള്ളം
ഺക്ക഻
ീവക്കഽകയഽം മകൻ അത് കേടനഺയ ഉപ്പയഽീട അടഽത്ത് ീകഺണ്ട്
ുേഺവഽകയഽം ീെയ്തഽ.ഇത് എത്ഫഺീണന്ന് അുനവഷ഻ച്ച
ഺപ്പുയഺട്
ന ഻(സ) കഽട഻ച്ച ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ
ഺക്ക഻യഺീണന്നഽം ഇത് ന഻ങ്ങൾ
കഽട഻ക്കണീമന്നഽം േറഞ്ഞഽ ന഻ന്ീറ ഉെയഽീട മാതമഺണ് ഇത഻ുനക്കഺൾ
നലലീതന്നഺയ഻രഽന്നഽ ഭഺഗൿമ഻ലലഺത്ത ആ മനഽഷൿന്ീറ േത഻കരണം .ഉടൻ
തീന്ന മകൻ ന ഻(സ)ീയ സമ഼േ഻ച്ച് ആ ദഽഷ്ടീന ീകഺലലഺാഺൻ അനഽവഺദം
തരണീമന്ന് അുേക്ഷ഻ച്ചു. ഺപ്പയീലല.േറ്റുുമ്പഺീല ഗഽണം ീെയ്യുകയഽം
നന്നഺയ഻ വർത്ത഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുക എന്ന് ന ഻(സ)േറഞ്ഞഽ.അുപ്പഺഴഺണ഼
സാക്തം ഇറങ്ങ഻യത്
അ ാ ക്കർ(റ)ന്ീറ േ഻തഺവ് അ ാ ഖഽഹഺഫ(റ) മഽസ്ത ല഻മഺകഽന്നത഻നഽ
മഽമ്പ് ന ഻(സ)ീയ െ഼ത്ത േറഞ്ഞഽ.അുപ്പഺൾ സ഻ത്പ഼ഖ്(റ)േ഻തഺവ഻ീന
േ഻ട഻ച്ചു
തള്ളുകയഽം
േ഻തഺവ്
മഽഖം
കഽത്ത഻
വ഼ഴഽകയഽം
ീെയ്തഽ.ന ഻(സ)ുയഺട്
ഇീതക്കഽറ഻ച്ച്
േറഞ്ഞുപ്പഺൾ
എത്ഫ഻നഺണത്
ീെയ്തത്?ുമല഻ൽ ആവർത്ത഻ക്കരഽത് എന്ന് ന ഻(സ) േറഞ്ഞഽ.അുപ്പഺൾ
ശഺത്ഫനഺയ സ഻ത്പ഼ഖ്(റ)ന്ീറ മറഽേട഻ അള്ളഺഹഽീവ തീന്ന സതൿം അുപ്പഺൾ
എന്ീറ ൂകയ഻ൽ വഺളുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ഞഺൻ അുത്ഩഹീത്ത
ീകഺലലുമഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺയ഻രഽന്നഽ
ഇബ്നഽ
മസ്ത
ഊദ്(റ)േറയഽന്നത്
അ ാ
ഉൂ ദ(റ)ന്ീറ
വ഻ഷയത്ത഻ലഺണ഻ത് അവതര഻ച്ചത് തന്ീറ േ഻തഺവഺയ ജറ് റഺ് ഉ്ദ്
യഽത്പ ുവളയ഻ൽ( ദ് റ് യഽത്പ ുവളയ഻ൽ എന്നഽം അഭ഻േഺയമഽണ്ട്) തന്ീറ
മകനഽം സതൿവ഻ശവഺസ഻യഽമഺയ അ ാ ഉൂ ദ(റ)ന്ീറ മഽന്ന഻ൽ വന്നഽ
ീകഺുണ്ടയ഻രഽന്നഽ മകന്ീറ ആത്ധവ഼രൿം തകർക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ അയഺളുീട
ലക്ഷൿം മകൻ േല വട്ടം ഒഴ഻ഞ്ഞഽ മഺറ഻യ഻ട്ടും വ഼ണ്ടഽം വ഼ണ്ടഽം തന്ീറ
മഽന്ന഻ൽ വന്നുപ്പഺൾ അവസഺനം
ഺപ്പീയ ീകഺല ീെയ്തഽ അത്
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ന ഻(സ)ക്ക് അംഗ഼കര഻ക്കഺൻ
അവതര഻ച്ചത്

േയഺസമഺയ഻

.അുപ്പഺഴഺണ഼

സാക്തം

േ഻തഺക്കൾ
സതൿത്ത഻ീനത഻ീര
ന഻ന്നുപ്പഺഴഽണ്ടഺയ
സംഭവങ്ങളഺണ഼
േറഞ്ഞീതഺീക്ക.ഈ അയത്ത് ഇറങ്ങഺൻ കഺരണം ഏത് തീന്നയഺയഺലഽം
ഇപ്പറഞ്ഞത഻ീനലലഺം ഈ ന഻യമം
ഺധകമഺണ്.
മക്കളഺീണങ്ക഻ലഽം അവീര സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾ സ്തുനഹ഻ക്ക഻ലല എന്നത഻നഽ
ഉദഺഹരണങ്ങൾ ധഺരഺളമഽണ്ട്.അ ാ ക്കർ(റ)ന്ീറ മകൻ അബ്ദുള്ള
ദ് റ്
യഽത്പുവളയ഻ൽ
ശതഽ
േക്ഷത്തഺയ഻രഽന്നഽ
അന്ന്
സവത്ഫം
മകീന
ുേഺരഺട്ടത്ത഻നഽ ീവലലു വ഻ള഻ച്ച് സ഻ത്പ഼ഖ്(റ)രംഗത്ത് വന്നഽ അുപ്പഺൾ
ന ഻(സ)
സ഻ത്ഩ഼ഖ്(റ)ുനഺട്
അങ്ങീയീക്കഺണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക്
ഇന഻യഽം
സുത്ഫഺഷം നൽകഽക എന഻ക്ക് ന഻ങ്ങൾ കണ്ണ഻ന്ീറയഽം കഺത഻ന്ീറയഽം
സ്ഥഺനത്തഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾക്കറ഻യഺമുലലഺ എന്ന് േറഞ്ഞഽ.(സവത്ഫം മകൻ
ന ഻(സ)ക്ക്
എത഻രഺയുപ്പഺൾ
മകുനഺടഽള്ള
സ്തുനഹം
മഺറ്റ഻ീവച്ച്
ന ഻(സ)ുയഺടഽള്ള ഇഷ്ടത്ത഻നഽ മഽൻ താക്കം നൽക഻)
സുഹഺദരങ്ങളഺീണങ്ക഻ലഽം
ന ഻(സ)ക്ക്
എത഻രഺീണങ്ക഻ൽ
അവർ
വ഻ലീവക്ക഻ലല ഉദഺഹരണമഺയ഻ മ഻സ്ത അ ഽ ഻ൻ ഉൂമർ(റ)
ദ് റ഻ൽ
ീവച്ച് സവത്ഫം സുഹഺദരൻ ഉൂ ദ്
഻ൻ ഉൂമറ഻ീന ീകഺലീപ്പടഽത്ത഻
മക്കളഺീണങ്ക഻ലഽം അവീര സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾ സ്തുനഹ഻ക്ക഻ലല.ഉദഺഹരണം
ഉമർ(റ)
ദ് റ഻ൽ സവത്ഫം അെഺവൻ അസവ഻
഻ൻ ഹ഻ശഺമ഻ീന ീകഺല
ീെയ്തഽ ഹംസ(റ)അല഻(റ)എന്ന഻വർ തങ്ങളുീട കഽടഽം ക്കഺരഺയ
ഉത് ത്ത്,ൂശ ത്ത് വല഼ദ് എന്ന഻വീര ീകഺല ീെയ്തഽ
.അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽം രസാല഻ുനഺടഽം, ശഺതവം കഺണ഻ക്കഽന്നവർ എത
അടഽത്തവരഺയഺലഽം സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾ േര഻ഗണ഻ക്ക഻ലല എന്ന് െഽരഽക്കം
ഒരഽ യഥഺർത്ഥ സതൿ വ഻ശവഺസ഻ ന ഻(സ)ീയ സഺധഺരണക്കഺരീനന്ന്
േറയഽന്ന േഽത്തൻ വഺദ഻കീളയഽം തങ്ങീള അവമത഻ക്കഽന്നവീരയഽീമഺന്നഽം
സ്തുനഹ഻ക്ക഻ലല എന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺം
അവീര
അള്ളഺഹഽ
തിപ്ത഻ീപ്പട്ടു
എന്ന്
േറഞ്ഞഺൽ
അവരഽീട
ന഻ഷ്ക്കളങ്കമഺയ വ഻ശവഺസവഽം തദട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള േവർത്തനവഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻ക്ക് അവീര അർഹമഺക്ക഻ എന്നഺണ്
അവർ അള്ളഺഹഽീവ തിപ്ത഻ീപ്പട്ടു എന്നഺൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻
വ഻ലക്കഽകള഻ലഽം അവർക്ക് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ച്ച േത഻ഫലത്ത഻ലഽം
അവർ ോർണ്ണ സംതിപ്തരഺകഽന്നഽ എന്നഺണ്
അള്ളഺഹഽ അവന്ീറ ീേഺരഽത്തം ുനടഺൻ നമഽക്കഽം ീതൌഫ഼ഖ് നൽകീട്ട
ആമ഼ൻ
SOURCE http://www.vazhikaati.com
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