
1 
 

അദ്ധ്ൿഺയം 60 -സാറത്തഽൽ മഽംതഹന: سٕرح انًًزحُخ  

മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു : സാക്തങ്ങൾ 13  

മഽംതഹന എന്നഺൽ പര഼ക്ഷ഻ക്കീെടഽന്നവൾ എന്നഺണ് അർത്ഥം. ഈ 

അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ പത്തഺാം വഺക്ൿത്ത഻ൽ വരഽന്ന വ഻ഷയവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെടഽത്ത഻യഺണ് ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻നഽ ഈ നഺമാം നൽക്഻യ഻ട്ടുള്ളത്  

 ثسى هللا انرحًٍ انرحيى
 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 
നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ  

َٔي َي ْم  َي  َٕي َّلحِذ  ًَي ِٓذى ثِذبنْم ٌَي  ِذنَييْم نِذيَيبا رُنهْم ُٕن ْٔم َّٔل ُنىْم  َي َٔي َي ُن ِّٔو   ا  َي رَيزَّل ِذ ُنٔا  َي ُن ُُٕن ٍَي  يَي َٓيب انَّل ِذ  با ُنى  َيب  َي ُّي ب جَي ًَي ٔا ثِذ فَيرُن

زُنىْم  جْم رَي ثِّوكُنىْم  ٌِذ  ُنُزُنىْم خَي ِذ رَي ا ثِذبَّللَّل ُُٕن يِذ َٔي ِذ َّلب ُنىْم  ٌَي رُنؤْم سُنٕلَي  ٌَي انرَّل ٕ رِذجُن قِّو  ُن ْم ٍَي انْمحَي جِذيهِذي يِّو َٓيبً ا فِذي سَي جِذ

يَيٍ  َي ْم َي  َٔي زُنىْم  هَُي ب  َي ْم يَي َٔي ب  َيخْم َييْمزُنىْم  ًَي هَيىُن ثِذ َيب  َي ْم َٔي ََي َٕي َّلحِذ  ًَي ِٓذى ثِذبنْم ٌَي  ِذنَييْم ٔ رُّي برِذي رُنسِذ رْم َي اثْمزِذ َيبا يَي ُكُنىْم فَي َي ْم َٔي نْمُّن يِذ

اا انسَّلجِذيمِذ  َٕي مَّل سَي 1) َي   

സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുള എന്ീറയഽം ന഻ങ്ങളുീടയഽം ശതഽവഺയവുരഺട് 

സ്ുനഹ ബന്ധം കഺണ഻ച്ചുീകഺണ്ട് അവീര ന഻ങ്ങൾ മ഻തങ്ങളഺക്ക഻ 
ീവക്കരഽത് ന഻ങ്ങൾക്ക് വന്നഽക഻ട്ട഻യ സതൿീത്ത അവർ ന഻ുഷധ഻ച്ച഻ര഻ീക്ക, 

സാല഻ീനയഽം ന഻ങ്ങീളയഽം രക്ഷ഻തഺവഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ങ്ങൾ 

വ഻ശവസ഻ച്ചു എന്ന കഺരണത്തഺൽ അവർ പഽറത്തഺക്കഽന്നഽ.ന഻ങ്ങൾ എന്ീറ 

മഺർഗത്ത഻ൽ യഽദ്ധ്ം ീെയ്യുന്നത഻നഽം എന്ീറ തിപ്ത഻ുനടഽന്നത഻നഽം 

പഽറീെട്ട഻ര഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ (ന഻ങ്ങൾ അവീര മ഻തങ്ങളഺക്കരഽത്)ന഻ങ്ങൾ 

അവുരഺട് രഹസൿമഺയ഻ സ്ുനഹബന്ധം നടത്തഽന്നഽ ഞഺനഺവീട്ട ന഻ങ്ങൾ 

മറച്ചുീവച്ചതഽം ീവള഻ീെടഽത്ത഻യതഽം അറ഻യഽന്നഽണ്ട് ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് 
ആീരങ്ക഻ലഽം അത് ീെയ്യുന്നതഺയഺൽ അവർ ുനർമഺർഗം 

ീതറ്റ഻ുെഺയതഽതീന്ന  

ശരഽവ഻ുനഺട് സ്ുനഹബന്ധാം പഺട഻ീലെന്ന് വ഻ലക്കഺനഽണ്ടഺയ ക്ഺരണീത്ത 

ഇങ്ങീനയഺണ് വ഻വര഻ക്കീെട്ടത്. നബ഻(സ)മക്കഺവ഻ജയ യഺരക്ക് 
രയഺറഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ആ സമയത്ത് ഹഺഥ഻ബഽ ബ഻ൻ അബ഼ ബൽര 

അ(റ)എന്ന സഹഺബ഻ മക്കയ഻ുലക്ക് ുപഺക്ഽന്ന ഒരഽ സ്ര഼വശാം  

(സഺറ:എന്നഺയ഻രഽന്നഽ അവരഽീട ുപര്. മക്കയ഻ീല ബനാഹഺശ഻മ഻ന്ീറ 

ദഺസ഻യഺയ഻രഽന്നഽ അവർ.ഒര഻ക്കൽ അവർ മദ഼നയ഻ൽ വന്ന് 
നബ഻(സ)ീയക്കണ്ടഽ. മഽസ്ല഻മത്തഺയഺുണഺ ന഻ങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് നബ഻(സ) 

ു ഺദ഻ച്ചു അീലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞഽ. മദ഼നയ഻ുലക്ക് ഹ഻ജ്റയഺയ഻ 
വന്നരഺുണഺ എന്ന് നബ഻(സ) ു ഺദ഻ച്ചു.അീലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞഽ.പ഻ീന്ന 

എന്തഺണ് വരവ഻ന്ീറ ഉുേശൿാം എന്ന് നബ഻(സ)ു ഺദ഻ച്ചു , എന്ീറ 
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യജമഺനന്ഩഺീരഺീക്ക ബദ്_റ഻ലഽാം മറ്ുാം ീക്ഺലെീെട്ട  ു ഇുെഺൾ ഞഺൻ 

സഺമ്പത്ത഻ക്മഺയ഻ വല഻യ ക്ഷ്ടത്ത഻ലഺീണന്നഽാം സഹഺയാം പര഼ക്ഷ഻ച്ചു 
വന്നരഺീണന്നഽാം പറഞ്ഞഽ. അവർക്ക്ധഺരഺളാം സമ്പത്തഽാം, 
വസ്രങ്ങളുീമലെഺാം നൽക്഻ മക്കയ഻ുലക്ക് അവീര 

യഺരയഺക്ക഻.അുെഺഴഺണ് പത്ത് ദ഼നഺർ നൽക്഻ ഹഺഥ഻ബ്(റ)ഈ സ്ര഼ീയ 

സമ഼പ഻ച്ച് എഴഽത്ത് ീക്ഺണ്ടഽ ുപഺക്ഺൻ ഏർെഺടഺക്ക഻യത്)  

ഖഽൂറശ഻ക്ൾക്ക് ഒരഽ എഴഽത്ത് ീക്ഺടഽത്തയച്ചു .റസാൽ(സ)യഽാം 
അനഽയഺയ഻ക്ളുാം അുങ്ങഺട്ട് വരഽന്നഽീണ്ടന്നഽാം സഽക്ഷ഻ക്കണീമന്നഽമഺയ഻രഽന്നഽ 
അര഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്നത് ഈ വ഻വരാം നബ഻(സ)ീയ അള്ളഺഹഽ 
അറ഻യ഻ച്ചു.നബ഻(സ)അല഻(റ)ന്ീറ ുനരവത്ത഻ൽ സഽൂബർ(റ) 

മ഻ഖ്ദഺദ്(റ)എന്ന഻വീര(ആ സാംഘത്ത഻ൽ മറ്ു  ഻ല സഹഺബ഻ക്ളുീട ുപരഽാം 
ുരഖീെടഽത്തീെട്ട഻ട്ടുണ്ട്) ആ സ്ര഼ീയ പ഻ട഻ ക്ാടഺനഺയ഻ ന഻ുയഺഗ഻ച്ചു 
ീറൌളത്തഽ ഖഺഖ് رٔ خ خبخ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ര഼ഉണ്ടഺവഽീമന്നഽാം അവള഻ൽ 

ന഻ന്ന് ആ ക്ത്ത് ര഻ര഻ച്ചുവഺങ്ങണീമന്നഽാം നബ഻(സ) അറ഻യ഻ച്ചു അവർ 

രഺമസാം വ഻നഺ അവ഻ീടീയത്ത഻ സ്ര഼ീയ ക്ീണ്ടത്ത഻ ക്ത്ത഻ന്ീറ ക്ഺരൿാം 
ആദൿാം ന഻ുഷധ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽാം നബ഻(സ)സരൿുമ പറയാ എന്നഽാം സവുമഥയഺ 

ന഻ങ്ങൾ ക്ത്ത് നൽക്഻യ഻ീലെങ്ക഻ൽ വസ്രാം അഴ഻ച്ച് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ടഺീണങ്ക഻ൽ ുപഺലഽാം ഞങ്ങൾ ക്ത്ത് ക്ീണ്ടത്തഽീമന്നഽാം 
അല഻(റ)പറഞ്ഞഽ. പ഻ട഻ക്കീെീട്ടന്നഽറെഺയുെഺൾ മഽട഻ീക്കട്ട഻ൽ സാക്ഷ഻ച്ചു 
വച്ച഻രഽന്ന ക്ീത്തടഽത്ത് സഹഺബ഻ക്ീള ഏൽെ഻ച്ചു .അവർ ക്ത്ത് 
നബ഻(സ)ക്ക് ൂക്മഺറഽക്യഽാം ഈ ക്ത്ത഻ീന പറ്഻ ഹഺഥ഻ബ്(റ)ുനഺട് നബ഻(സ) 

അുനവഷ഻ക്കഽക്യഽാം ീ യ്രഽ.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദാരുര! ഇസ് ലഺമ഻ൽ വന്ന 

ുശഷാം ഞഺൻ സരൿ ന഻ുഷധ഻യഺയ഻ട്ട഻ലെ. അങ്ങീയ വഞ്ച഻ട്ടുമ഻ലെ ഖഽൂറശ഻ീന 

വ഻ട്ട് ുപഺന്ന ുശഷാം അവീര ഞഺൻ സ്ുനഹ഻ച്ച഻ട്ടുമ഻ലെ എന്നഺൽ ഞഺൻ 

ഖഽൂറശ഻ൽ ീപട്ടവനലെ അവരഽമഺയ഻ ഒരഽ ീക്ട്ടുപഺട് മഺരമഺണ് 

എന഻ക്കഽള്ളത് അങ്ങയഽീട ക്ാീടയഽള്ള എലെഺ മഽഹഺജ഻റഽക്ൾക്കഽാം 
രങ്ങളുീട ക്ഽടഽാംബങ്ങീളയഽാം സമ്പത്തഽാം സാംരക്ഷ഻ക്കഺൻ മക്കയ഻ൽ ആളുണ്ട് 
എന഻ക്ക് അവരഽമഺയ഻ ക്ഽടഽാംബ ബന്ധമ഻ലെഺത്തര഻നഺൽ എന്ീറ 

ക്ഽടഽാംബീത്ത അവർ ഉപദവ഻ക്കഺര഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ ഒരഽ സഹഺയാം അവർക്ക് 
നൽക്ഺൻ ഞഺൻ ആുലഺ ഻ച്ചരഺണ് ഒര഻ക്കലഽാം സരൿ ന഻ുഷധത്തഺൽ 

ീ യ്രരലെ എന്ന് ഹഺഥ഻ബ്(റ)പറഞ്ഞഽ.നബ഻(സ) അത് സവ഼ക്ര഻ച്ചു 
ഹഺഥ഻ബ്(റ) സരൿവഺൻ രീന്ന എന്ന് നബ഻(സ)പഖൿഺപ഻ച്ചു അുെഺൾ 

ഉമർ(റ) നബ഻ുയ ഈ ക്പടന്ീറ രലീയടഽക്കഺൻ അനഽവഺദാം നൽക്഻യഺലഽാം 
എന്ന് ആവശൿീെട്ടു.അുേഹാം ബദ് റ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത ആളഺീണന്നഽാം അവർ 

എീന്തങ്ക഻ലഽാം അബദ്ധ്ാം ീ യ്ര഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ ുപഺലഽാം അത് അള്ളഺഹഽ 
ീപഺറഽത്ത് ീക്ഺടഽക്കഽീമന്ന് അള്ളഺഹഽ ബദ് ര഼ങ്ങുളഺട് പറഞ്ഞ഻ട്ടുീണ്ടന്നഽാം 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അറ഻യ഻ുലെ എന്ന് നബ഻(സ)ഉമർ(റ)ുനഺട് ു ഺദ഻ച്ചു ക്ഺരൿങ്ങൾ 
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ശര഻യഺാം വ഻ധാം അള്ളഺഹഽവ഻നഽാം റസാല഻നഽമഺണീലെഺ അറ഻യഽക് എന്ന് 
പറഞ്ഞ് ക്രഞ്ഞ് ീക്ഺണ്ട് ഉമർ (റ)പ഻ൻ വഺങ്ങ഻.(റഺസ഻/ഖഽർരവഽബ഻) 
.അരഽമഺയ഻ ബന്ധീെടഽത്ത഻ അള്ളഺഹഽ നൽക്഻യ ഉപുദശമഺണ഻ത്. സന്ദർഭാം 
ഇരഺീണങ്ക഻ലഽാം ഇര഻ലടങ്ങ഻യ സുന്ദശാം എലെഺ സന്ദർഭങ്ങൾക്കഽാം 
ബഺധക്മഺണ്  

അവീര മ഻രങ്ങളഺക്ക഻ ീവക്കഽക് എന്നഺൽ അവർക്ക് മഽസ് ല഻ാംക്ളുീട 
രഹസൿങ്ങൾ ീവള഻ീെടഽത്ത഻ീക്കഺടഽക്കഽക് എന്നരഺണ് പധഺനമഺയഽാം 
ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്  

അവർക്കഽള്ള ക്ഽറ്ാം സരൿാം ന഻ുഷധ഻ച്ചു എന്നരഽാം മഽസ്ല഻ാംക്ീള 

പഽറത്തഺക്കഺൻ ശമ഻ച്ചു എന്നരഽമഺണ്  

ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ ആദൿത്ത഻ൽ സരൿവ഻ശവഺസ഻ക്ുള എന്ന് വ഻ള഻ച്ചര഻ൽ 

സുന്തഺഷാം ീക്ഺണ്ട്(ഈ ീരറ്് ീ യ്ര എീന്ന അള്ളഺഹഽ ഈമഺൻ 

നഷ്ടീെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ഻ലെ.മറ഻ച്ച് ഞഺനഽാം വ഻ശവഺസ഻ രീന്ന എന്ന് 
അള്ളഺഹഽ സ്ഥ഻ര഼ക്ര഻ച്ചീലെഺ എന്ന്  ഻ന്ത്ച്ച്) ഹഺഥ഻ബ്(റ) ുബഺധാം ീക്ട്ട് 
ുപഺയ഻ എന്ന് ഇമഺാം ഖഽർരവഽബ഻(റ)എഴഽരഽന്നഽ  

ْٕم دَي  َٔي ُّئا نَي َٔي ُنى ثِذبنسُّيٕاِذ  َُيزَٓي َٔي َينْمسِذ ُنىْم  ا  ِذنَييْمكُنىْم  َي ْم ِذ َٓي َٔي َيجْمسُن ُٕن اا  ا نَيكُنىْم  َي ْم َي ٌٔ  ٌِذ  َي ْم َي ُٕن ُنىْم  َيكُنَُٕٕن 2 ْم ُنرُن   

ന഻ങ്ങീള അവർക്ക് പ഻ട഻ക഻ട്ട഻യഺൽ അവർ ന഻ങ്ങളുീട 
ശതഽക്കളഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽം ത഻ന്ഩയഽമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾക്കഽുനീര അവർ 

തങ്ങളുീട ൂകകളും നഺവഽകളും ന഼ട്ടുകയഽം ീെയ്യും ന഻ങ്ങൾ 

സതൿന഻ുഷധ഻കളഺീയങ്ക഻ൽ(ീകഺള്ളഺമഺയ഻രഽന്നഽ)എന്നവർ 

ആഗഹ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽ  

അവുരഺട് സ്ുനഹാം ക്ഺണ഻ച്ചഺലഽാം അവർക്ക് ന഻ങ്ങീള ീസൌക്രൿത്ത഻ൽ 

ക്഻ട്ട഻യഺൽ അവർ എന്ത് ീ യ്യുീമന്ന് ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽക്യഺണ്  

അവരഽീട ൂക്ക്ൾ ന഼ട്ടുീമന്നഺൽ ന഻ങ്ങീള അക്മ഻ക്കഽക്യഽാം ീക്ഺലെുക്യഽാം 
ീ യ്യുീമന്നഽാം നഺവഽ ന഼ട്ടുീമന്നഺൽ ന഻ങ്ങീള  ഼ത്ത പറയഽീമന്നഽാം 
അർത്ഥാം.ന഻ങ്ങൾ നബ഻(സ)ീയ ന഻ുഷധ഻ക്കണീമന്നഺണവർ ആഗഹ഻ക്കഽന്നത് 

അര഻നഺൽ ന഻ങ്ങൾ അവുരഺട് ഗഽണക്ഺാംക്ഷ ക്ഺണ഻ച്ച഻ട്ട് ക്ഺരൿമ഻ലെക്ഺരണാം 
അവർക്ക് ര഻ര഻ച്ച് ഗഽണഺക്ഺാംക്ഷ ഒര഻ക്കലഽമഽണ്ടഺവ഻ീലെന്നഽാം സഺരാം  

يرٌر  ٌَي ثَي ِذ هُٕن ًَي ب رَي ْم ًَي ُن ثِذ هللاَّل َٔي مُن ثَييْمَُيكُنىْم  خِذ  َي ْم ِذ وَي انْم ِذيَيبيَي ْٕم ْٔم َي ُن ُنىْم  َي َٔي َي  َي كُنىْم  بيُن حَي 3 نٍَي رَُي َي َيكُنىْم  َيرْم   

ന഻ങ്ങളുീട രക്തബന്ധങ്ങുളഺ സന്തഺനങ്ങുളഺ ഖ഻യഺമ:നഺള഻ൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
ഉപകര഻ക്കയ഻ലല തീന്ന (അന്ന്)അവൻ ന഻ങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ വ഻ധ഻കൽെ഻ക്കഽം 

ന഻ങ്ങൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീന പറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ കണ്ടറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ  

ക്ഽടഽാംബുത്തഺടഽള്ള സ്ുനഹാം ീക്ഺണ്ടഺണുലെഺ ഹഺഥ഻ബ്(റ)മക്കയ഻ുലക്ക് 
ക്ത്തയച്ചത് .നബ഻(സ)ീക്കര഻ര഻ൽ ആ സ്ുനഹാം നമഽക്ക് പരുലഺക്ത്ത് 
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ഉപക്ര഻ക്ക഻ീലെന്നഽാം പരൿഽര നമ്മഽീട പരുലഺക്നഷ്ടത്ത഻നഽ 
ക്ഺരണമഺവഽക്യഽാം ീ യ്യുീമന്ന് സഺരാം  

وِذ  َٔي ُكُنىْم  اا يِذ َّلب ثُنرَي ِٓذىْم  َِذ يِذ ْٕم ا نِذ َي ٍَي يَي َيُّن  ِذ ْم  َيبنُٕن انَّل ِذ  َٔي ِْذيىَي  ا َُيخٌر فِذي  ِذثْمرَي سَي حٌر حَي َٕي بََيذْم نَيكُنىْم  ُنسْم ٌَي  َي ْم  َي جُن ُنٔ ب رَي ْم يَّل

َٔي  َيب  َُُي ا ثَييْم ثَي َي َٔي ََيب ثِذكُنىْم  ِذ  َي َيرْم ٌِذ هللاَّل ٍ  ُنٔ لَي يِذ ْٕم ُِن  ِذ َّل  َي حْم َي َٔي ِذ  ا ثِذبَّللَّل ُُٕن يِذ زَّلى رُنؤْم با  َيثَيً ا حَي انْمجَي ْمضَي َٔي حُن  َٔي ا ثَييْمَُيكُنىُن انْم َي َي

َٔي ِذ  هْمَُيب  َٕي َّل هَييْم َي رَي َيب  َي ثَُّل اٍء رَّل ٍ  َييْم ِذ يِذ ٍَي هللاَّل هِذ ُن نَي َي يِذ ب  َييْم يَي َٔي ٌَّل نَي َي  زَي ْم ِذرَي َيسْم ِّذ  َي َيثِذي ِْذيىَي  ِذ ا َٔي ِذنَييْم َي  ِذثْمرَي َيجْمَُيب  نَييْم َي  ََي

يرُن انْمىَي  4صِذ   

ഇബ്_റഺഹ഼മ഻(അ)ലഽം അവുരഺീടഺന്ന഻ച്ചുള്ളവര഻ലഽം ന഻ങ്ങൾക്ക് 
മഺത്കയഽണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ട്.അവർ തങ്ങളുീട ജനതുയഺട് പറഞ്ഞ 

സന്ദർഭം.ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം അള്ളഺഹഽീവക്കാടഺീത 

ന഻ങ്ങൾ ആരഺധ഻ക്കഽന്നവയ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഒഴ഻വഺയവരഺകഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ 
ഒരഽവൻ എന്ന ന഻ലക്ക് ന഻ങ്ങൾ അവന഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് വീര 

എക്കഺലത്തഽം ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങീള ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ഞങ്ങൾക്കഽം 

ന഻ങ്ങൾക്കഽമ഻ടയ഻ൽ ശതഽതയഽം അമർഷവഽം ീവള഻ീെടഽകയഽം 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ പീക്ഷ ഇബ് റഺഹ഼ം(അ) തന്ീറ പ഻ത്വൿുനഺട് ഞഺൻ 

തഺങ്കൾക്ക് ുവണ്ട഻ (അള്ളഺഹഽുവഺട്)പഺപുമഺെനം ുതടഽകതീന്ന 

ീെയ്യും.അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് തഺങ്കൾക്ക് യഺീതഺന്നഽം തീന്ന ഞഺൻ 

അധ഼നമഺക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് പറഞ്ഞതലലഺീത (ഇത഻ൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
മഺത്കയ഻ലല)ഞങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺുവ ന഻ന്ീറ ുമൽ ഞങ്ങൾ ഭരുമൽെ഻ച്ചു 
ന഻ന്ീറ അടഽക്കുലക്ക് തീന്ന ഞങ്ങൾ മടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ ന഻ന്ീറ 

അടഽക്കുലക്ക് തീന്നയഺണ് ത഻ര഻ീച്ചത്തലഽം (എന്നഽം അവർ പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽ)  

പര഻ശഽദ്ധ് ദ഼ന഻ന്ീറയഽാം ന഻ങ്ങളുീടയഽാം ശരഽക്കുളഺട് യഺീരഺരഽ ബന്ധവഽാം 

പഺട഻ീലെന്നര഻നഽ ഇബ് റഺഹ഼ാം(അ)യഽീടയഽാം അനഽയഺയ഻ക്ളുീടയഽാം 
ജ഼വ഻രത്ത഻ൽ നമഽക്ക് മഺത്ക്യഽീണ്ടന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് 

ന഻ങ്ങളുാം ന഻ങ്ങളുീട ആരഺധൿ വസ്രഽക്കളുമഺയ഻ ഞങ്ങൾക്ക് യഺീരഺരഽ 
ബന്ധവഽമ഻ീലെന്നഽാം ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏക്രവാം വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് 

വീര നഺാം രമ്മ഻ൽ പരൿക്ഷ ശരഽക്കളഺീണന്നഽാം രങ്ങളുീട ജനരുയഺട് 

അവർ ൂധരൿസുമരാം രഽറന്ന് പറഞ്ഞഽ എന്നഺൽ ഇബ് റഺഹ഼ാം(അ)രന്ീറ 

പ഻ത്വനഽുവണ്ട഻ നടത്ത഻യ പഺപുമഺ ന പഺർത്ഥന 

മഺത്ക്യഺക്കഺവരലെ.ആ പഺർത്ഥനയഽീട ക്ഺരണാം സാറത്തഽീരൌബയ഻ൽ 

വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് അഥവഺ ഇബ് റഺഹ഼ാം (അ)രന഻ക്ക് ുവണ്ട഻ 
പഺപുമഺ നാം ുരടഽീമന്ന് വഺഗ്ദഺനാം ീ യ്രര഻ന്ീറ ുപര഻ലഺയ഻രഽന്നഽ ആ 

പഺർത്ഥനീയന്നഽാം എന്നഺൽ ശ഻ർുക്കഺട് ക്ാട഻ രഺൻ മരണീെട്ടുെഺൾ 

അള്ളഺഹഽുവഺടഽള്ള വ഻ുരഺധത്ത഻ൽ രീന്നയഺണ് അയഺൾ 

ന഻ലീക്ഺണ്ടീരന്നഽാം ുബഺദ്ധ്ൿമഺയ഻ പ഻ന്ന഼ട് ഇബ് റഺഹ഼ാം(അ) അയഺൾക്ക് 
ുവണ്ട഻ ീപഺറഽക്കല഻ീന ുരട഻യ഻ട്ടുമ഻ലെ.അര഻നഺൽ മഽശ് ര഻ക്ക഻നഽ ുവണ്ട഻ 
പഺപുമഺ നാം ുരടഺൻ അര഻ൽ മഺത്ക്യ഻ലെ എന്ന് അള്ളഺഹഽ 



5 
 

ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽക്യഺണ് ശ഻ർക്ക഻ന്ീറയഽാം ക്ഽഫ് റ഻ന്ീറയഽാം ആളഺീണന്ന് 
വൿക്തമഺയ ആൾക്ക് ുവണ്ട഻ പഺപുമഺ നാം ുരടഺവരീലെന്ന് ഖഽർ ആൻ 

വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്  

كِذيىُن  ذَي انْم َيسِذ سُن انْمحَي َّل َي  ََي َيب  َِذ ثَُّل َيب رَي اغْم ِذرْم نَُي َٔي ٔا  ٍَي  َي َيرُن َيب  َي رَيجْم َيهْمَُيب فِذزْمَُيخً نِّوهَّل ِذ  ثَُّل 5رَي   

ഞങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺുവ സതൿന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ഞങ്ങീള ന഼ ഒരഽ 
പര഼ക്ഷണപഺതമഺക്കരഽുത.ഞങ്ങൾക്ക് ന഼ ീപഺറഽത്ത് തര഻കയഽം 
ീെുയ്യണുമ!ഞങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺുവ ന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഼ തീന്നയഺണ് 

പതഺപശഺല഻യഽം അഗഺധജ്ഞനഽം.  

സരൿന഻ുഷധ഻ക്ൾക്ക് ഞങ്ങീള ന഼ ഒരഽ പര഼ക്ഷണപഺരമഺക്കരഽുര. എന്ന് 
പറഞ്ഞര഻ന്ീറ രഺല്പരൿാം ഞങ്ങൾീക്കര഻ര഻ൽ അവർക്ക് ന഼ വ഻ജയാം 
നൽക്രഽീരന്നഺണ് ക്ഺരണാം അവരഽമഺയഽള്ള യഽദ്ധ്ത്ത഻ലഽാം മറ്ുാം അവർ 

വ഻ജയ഻ച്ചഺൽ ക്ഺരൿാം ഗഽരഽരരമഺക്ഽാം.അവർ സരൿത്ത഻ലഺയത് ീക്ഺണ്ടഺണ് 

അവർക്ക് വ഻ജയമഽണ്ടഺയീരന്ന് അവർ ീരറ്഻ദ്ധ്ര഻ക്കഺനഽാം അങ്ങീന അവർ 

പ ര഻െ഻ക്കഺനഽാം അത് ക്ഺരണമഺക്ഽാം ബലഹ഼നരഺയ വ഻ശവഺസ഻ക്ൾക്ക് 
അത് സവ഼ക്ഺരൿമഺയ഻ ുരഺന്നഽക്യഽാം അവർക്ക് മര്ഷ്ട഻നഽ അത് 

ക്ഺരണമഺക്ഽക്യഽാം ീ യ്യുാം അര഻ന഻ട വരഽത്തുലെ എന്നഺണവരഽീട 
പഺർത്ഥന ഈ പഺർത്ഥന ഇബ് റഺഹ഼ാം(അ)മഽാം അനഽയഺയ഻ക്ളുാം 
നടത്ത഻യരഺീണന്നഽാം നബ഻(സ)യഽീട സഹഺബത്ത് നടത്ത഻യരഺീണന്നഽാം 
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്  

لَّل فَي ِذ  َٕي يَيٍ  َيزَي َٔي رَي  خِذ وَي ااْم ْٕم يَي انْم َٔي َي  ٕ هللاَّل جُن ٌَي  َيرْم ب ًَيٍ  َي َُيخٌر نِذ سَي حٌر حَي َٕي ِٓذىْم  ُنسْم ٌَي نَيكُنىْم فِذي ب َٕي انْم َيُِذيُّي نَي َي ْم  َي َي ُْن ٌَّل هللاَّل

ي ُن  ًِذ 6انْمحَي   

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവര഻ൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് നലല മഺത്കയഽണ്ട് അതഺയത് 

അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം അന്തൿനഺള഻ീനയഽം ഭയീെടഽന്നവർക്ക .്വലലവരഽം 

പ഻ന്ത഻ര഻ഞ്ഞഽകളയഽന്ന പക്ഷം അള്ളഺഹഽ തീന്നയഺണ് ന഻രഺശയനഽം 

സ്തഽതൿർഹനഽം  

ഇബ്_റഺഹ഼ാം നബ഻(അ)ലഽാം അനഽയഺയ഻ക്ള഻ലഽാം ന഻ങ്ങൾക്ക് 
മഺത്ക്യഽീണ്ടന്ന് ആവർത്ത഻ച്ചു ീക്ഺണ്ട് അര഻ീന ബലീെടഽത്തഽക്യഺണ് 

അള്ളഺഹഽ. അള്ളഺഹഽവ഻ീന അന്തൿനഺള഻ീനയഽാം ഭയീെടഽന്നവർക്ക് 
അഥവഺ അന്ന് അള്ളഺഹഽ പര഻ഫലാം നൽക്ഽീമന്ന് ആഗഹ഻ക്കഽന്നവർുക്ക 

ആ മഺത്ക് സവ഼ക്ര഻ക്കഺൻ ക്ഴ഻യഽക്യഽള്ളൂീവന്നഽാം അത് 

അവഗണ഻ച്ചവരഽീട ന഻ുഷധാം ീക്ഺണ്ട് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ഒരഽ ുദഺഷവഽാം 
വരഺന഻ീലെന്നഽാം ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽക്യഺണ്  

رٌر رَّل  ُن غَي ُٕن هللاَّل َٔي ُن  َي ِذ رٌر  هللاَّل َٔي َٕي َّلحً  ُْمُٓنى يَّل ب َي ْمزُنى يِّو ٍَي  َي ٍَي انَّل ِذ  ثَييْم َٔي ُن  ٌَي  َيجْم َيمَي ثَييْمَُيكُنىْم  سَيى هللاَّل يىٌر  َي 7حِذ   
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ന഻ങ്ങൾക്കഽം അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങൾ ശതഽതീവച്ചവർക്കഽമ഻ടയ഻ൽ 

അള്ളഺഹഽ സ്ുനഹബന്ധം ഉണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഺം അള്ളഺഹഽ സർവശക്തനഺണ് 

വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം പരമ കഺരഽണ഻കനഽമഺണ്  

മഽക്ള഻ൽ പറഞ്ഞ ശരഽക്കളുമഺയഽള്ള സാംഘർഷഺവസ്ഥ അധ഻ക്ക്ഺലാം 
ന഼ണ്ടഽ ന഻ൽക്ക഻ീലെന്ന് അള്ളഺഹഽ സരൿവ഻ശവഺസ഻ക്ീള 

അശവസ഻െ഻ക്കഽക്യഺണ഻വ഻ീട .ഉണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഺാം എന്ന് ഖഽർ ആൻ 

പറഞ്ഞഺൽ അത് ഉറെ് രീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽാം ീവറഽാം സഺദ്ധ്ൿര മഺരമീലെന്ന് 
 ഽരഽക്കാം മക്കഺ വ഻ജയുത്തഺീട അത് സഺക്ഷഺൽക്കര഻ക്കീെട്ടു.അബാസഽഫ് 

യഺനഽബ്നഽ ഹർബ് ,സഽൂഹലഽബ്നഽ അാം റ്, രഽടങ്ങ഻യ ുനരഺക്കളുൾീെീട 
ഖഽൂറശ഻ക്ൾ ഇസ് ലഺാം സവ഼ക്ര഻ച്ചു.ജനങ്ങൾ ക്ാട്ടാം ക്ാട്ടമഺയ഻ ഇസ് ലഺമ഻ൽ 

പുവശ഻ച്ചു ശരഽരയഽീടയഽാം അമർഷത്ത഻ന്ീറയഽാം സ്ഥഺനത്ത് 
സഺുഹഺദരൿവഽാം സ്ുനഹവഽാം ക്ള഻യഺട഻  

دُن  8 َٔي ُْٔنىْم  ٕ ُنى يِّوٍ  ِذ َيبرِذ ُنىْم  ٌَي رَيجَيرُّي رِذجُن نَيىْم  ُن ْم َٔي ٍِذ  ٍَي نَيىْم  ُن َيبرِذهُٕن ُنىْم فِذي ان ِّو  ٍِذ انَّل ِذ  ُن  َي َٓيب ُنىُن هللاَّل ُْم ا  َي  ْمسِذ ُٕن

ًُن ْم ِذ  تُّي انْم َي  ُنحِذ ٌَّل هللاَّل ِٓذىْم  ِذ ٍَي  ِذنَييْم ي    ِذ

മതകഺരൿങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങുളഺട് യഽദ്ധ്ം ീെയ്യഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം സവന്തം 

വ഼ടഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള പഽറത്തഺക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തവർക്ക് 
ന഻ങ്ങൾ നന്ഩ ീെയ്യുന്നതഽം അവുരഺട് ന഼ത഻പഺല഻ക്കഽന്നതഽം അള്ളഺഹഽ 
ന഻ങ്ങുളഺട് വ഻ുരഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല ന഼ത഻പഺല഻ക്കഽന്നവീര അള്ളഺഹഽ 
ഇഷ്ടീെടഽകതീന്ന ീെയ്യുന്നഽ  

ഇുങ്ങഺട്ട് അക്മത്ത഻നഽാം ൂക്ുയറ്ത്ത഻നഽാം വരഺത്തവുരഺട് ന഼ര഻ 
പഽലർത്തരഽീരുന്നഺ അവർക്ക് നന്ഩ ീ യ്യരഽീരുന്നഺ അള്ളഺഹഽ 
വ഻ുരഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലെ എന്ന് മഺരമലെ ന഼ര഻ക്ഺണ഻ക്കഽന്നവീരയഺണ് അള്ളഺഹഽ 
സ്ുനഹ഻ക്കഽക് എന്നഽാം അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽക്യഺണ്  

ഇവ഻ീട നന്ഩ ീ യ്യുന്നത് വ഻ുരഺധ഻ക്കഺത്ത വ഻ഭഺഗാം ആരഺീണന്നര഻ൽ 

വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.നബ഻(സ)ുയഺട് യഽദ്ധ്ത്ത഻നഽ വര഻ീലെന്നഽാം 
നബ഻(സ)ീക്കര഻ര഻ൽ അവീര മക്കയ഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്തഺക്കഺൻ ശരഽക്കീള 

സഹഺയ഻ക്ക഻ീലെന്നഽാം ക്രഺറ് ീ യ്ര഻രഽന്ന ഖഽസഺഅ خسا خ 

ുഗഺരക്കഺീരയഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿാം എന്നീര ഒരഽ അഭ഻പഺയാം. വീരഺടഽള്ള 

ക്രഺർ ക്ഺലഺവധ഻ ര഼രഽാം വീര അവർക്ക് ഗഽണാം ീ യ്യഺൻ 

നബ഻(സ)ക്ൽെ഻ച്ചു ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)അടക്കമഽള്ളവരഽീട അഭ഻പഺയാം 
ഇരഺക്ഽന്നഽ.മക്കയ഻ൽ രീന്ന രഺമസ഻ച്ച് ഇരഽ വീരയഽാം ഹ഻ജ് റ ുപഺക്ഺത്ത 

സരൿവ഻ശവഺസ഻ക്ളഺണഽുേശൿീമന്നഽാം സ്ര഼ക്ളുാം 
ക്ഽട്ട഻ക്ളുമഺണഽുേശൿീമന്നഽാം അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.അസ്മഺ അ്(റ)യഽീട 
വ഻ഷയത്ത഻ലഺണ഼ സാക്താം അവരര഻ച്ചീരന്നഽാം അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.  
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അസ്മഺ ബ഼വ഻യഽീട ഉമ്മ ഖഺര഻ല:മഽസ്ല഻മത്തഺവഺീര അസ്മഺബ഼വ഻ീയ 

ക്ഺണഺനഺയ഻ ധഺരഺളാം സമ്മഺനങ്ങളുമഺയ഻ വീന്നങ്ക഻ലഽാം ഉമ്മീയ ക്ഺണഺുനഺ 

വ഼ട്ട഻ുലക്ക് പുവശ഻െ഻ക്കഺുനഺ സമ്മഺനങ്ങൾ സവ഼ക്ര഻ക്കഺുനഺ 

അസ്മഺബ഼വ഻ വ഻സമ്മര഻ച്ചു.അുെഺൾ അവീര വ഼ട്ട഻ൽ ക്യറ്ഺനഽാം 
സമ്മഺനങ്ങൾ സവ഼ക്ര഻ക്കഺനഽാം ഉമ്മീയന്ന ന഻ലക്കഽള്ള ആദരവഽക്ൾ 

നൽക്ഺനഽാം നബ഻(സ)ന഻ർുേശ഻ച്ചു.അുെഺഴഺണ഼ സാക്താം അവരര഻ച്ചത് 

എന്നഺണ് അബ്ദുള്ളഺഹ഻ബ്നഽസ്സുൂബർ(റ)ന്ീറ പക്ഷാം.ഇഷ്ടമ഻ലെഺീര ബദ്ർ 

യഽദ്ധ്ത്ത഻ൽ ു രഺൻ ന഻ർബന്ധ഻ക്കീെട്ടവീരക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽാം 
അഭ഻പഺയമഽണ്ട് .എന്തഺയഺലഽാം ഇുങ്ങഺട്ട് ഉപദവത്ത഻നഽ വരഺത്തവീര 

അുങ്ങഺട്ട് ുപഺയ഻ ഉപദവ഻ക്കഽന്നത് ശര഻യീലെന്ന ഇസ്ലഺമ഻ന്ീറ വ഻ശഺലമഺയ 

ക്ഺഴ് െഺട് എര പര഻പക്വാം!  

ٕ ُنى يِّوٍ  ِذ َيبرِذ  جُن رَي َٔي َيخْم ٍِذ  ٍَي  َيبرَيهُٕن ُنىْم فِذي ان ِّو  ٍِذ انَّل ِذ  ُن  َي َٓيب ُنىُن هللاَّل ُْم ب  َي ًَي َّل كُنىْم  ٌَي  َِذ اجِذ رَي هَيى  ِذخْم ٔا  َي َْيرُن ظَيب َٔي  ُنىْم 

ٌَي  ًُنٕ نَيئِذ َي ُْنىُن انظَّلبنِذ ْٔم ُن ُنىْم فَيأ نَّٓل َٕي يَيٍ  َيزَي َٔي ُْنىْم  ْٕم نَّل َٕي 9رَي   

മതവ഻ഷയങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങുളഺട് യഽദ്ധ്ം ീെയ്യുകയഽം സവന്തം വ഼ടഽകള഻ൽ 

ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള പഽറത്തഺക്കഽകയഽം ന഻ങ്ങീള പഽറത്തഺക്കഽവഺൻ സഹഺയം 
നൽകഽകയഽം ീെയ്തവുരഺട് ൂമത഼ബന്ധം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത് മഺതുമ 

അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങുളഺട് ന഻ുരഺധ഻ക്കഽന്നഽള്ളൂ ആീരങ്ക഻ലഽം അവുരഺട് 

ൂമത഼ബന്ധം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അക്കാട്ടർ തീന്നയഺണ് അകമ഻കൾ  

ഇുങ്ങഺട്ട് അക്മത്ത഻നഽ മഽര഻രഽന്നവുരഺട് ൂമര഼ബന്ധാം 

പഽലർത്തരഽീരന്നഽാം അങ്ങീന ീ യ്യുന്നത് ക്ഽറ്ക്രവഽമഺീണന്നീര 

അള്ളഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നത്  

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ുവണ്ട഻ സ്ുനഹ഻ക്കഽന്നരഽാം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ുവണ്ട഻ 
ുദഷൿീെടഽന്നരഽമഺണ് ഏറ്വഽാം ുശഷ്ടമഺയ ക്ർമ്മാം എന്ന നബ഻ വ നാം 

വളീര പസ്ക്താം രീന്ന  

അള്ളഺഹഽ അവന്ീറ ഇഷ്ടജനങ്ങള഻ൽ നീമ്മയഽാം ഉൾീെടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ ഈ 

അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ ബഺക്ക഻ സാക്തങ്ങളുീട വ഻വരണാം അടഽത്ത ുപഺസ്റ്റ഻ല് 
രഽടരഽാം ഇൻശഺ അള്ളഺഹ് 

ٍَّل  ِٓذ بَِذ ًَي هَيىُن ثِذ ِذ  ُن  َي ْم ٍَّل هللاَّل ُْن ُُٕن زَيحِذ ادٍء فَيبيْم رَي َٓيبجِذ َُيبدُن يُن يِذ ًُنؤْم با ُنىُن انْم ا جَي ا  ِذ َي ُُٕن ٍَي  يَي َٓيب انَّل ِذ  ٌْم  َيب  َي ُّي فَي ِذ

ٍَّل  ِذ  ٍَّل  ِذنَيى انْمكُن َّلبرِذ  َي ُْن ُْن جِذ ُٕن َُيبدٍء فَي َي رَيرْم يِذ ٍَّل يُنؤْم ًُنُْٕن زُن ًْم هِذ ب  َي ُْنى يَّل َٔي رُٕن ٍَّل  ُن ٌَي نَٓي هُّٕي َٔي َي ُْنىْم  َيحِذ ُنىْم  لٌّ نَّٓل

افِذرِذ  َٕي ىِذ انْمكَي كُنٕا ثِذ ِذ َي سِذ ًْم َٔي َي رُن ٍَّل  ُْن ٕرَي ٍَّل  ُنجُن ًُنُْٕن زُن ا  رَييْم ٍَّل  ِذ َي ُْٕن كِذحُن هَييْمكُنىْم  ٌَي رَُي َُيب َي  َي َٔي َي جُن ا  ا  ََي َي ُٕن أَينُٕن اسْم َٔي  

ىُن  كْم نِذكُنىْم حُن ا  َي ب  ََي َي ُٕن ا يَي أَينُٕن نْميَيسْم َٔي ب  ََي َي ْمزُنىْم  كِذيىٌر  يَي هِذيىٌر حَي ُن  َي هللاَّل َٔي كُنىُن ثَييْمَُيكُنىْم  ِذ  َيحْم 10) هللاَّل   

സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള.സതൿവ഻ശവഺസ഻ന഻കളഺയ സ്ത഼കൾ സവുദശം 
വ഻ട്ടവരഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട അടഽത്ത് വന്നഺൽ അവീര ന഻ങ്ങൾ 

പര഼ക്ഷ഻ക്കണം.അവരഽീട വ഻ശവഺസീത്തക്കഽറ഻ച്ച് അള്ളഺഹഽ ഏറ്റവഽം 
അറ഻യഽന്നവനഺണ് എന്ന഻ട്ട് സതൿവ഻ശവഺസ഻കളഺീണന്ന് അവീരക്കഽറ഻ച്ച് 
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ന഻ങ്ങൾ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യഺൽ അവീര സതൿന഻ുഷധ഻കള഻ുലക്ക് ന഻ങ്ങൾ 

മടക്ക഻ അയക്കരഽത്,ആ സ്ത഼കൾ അവർക്കഽം അവർ ആസ്ത഼കൾക്കഽം 

അനഽവദന഼യമഺവഽകയ഻ലല സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ െ഻ലവഴ഻ച്ചത് അവർക്ക് 
ന഻ങ്ങൾ ീകഺടഽക്കഽകയഽം ുവണം.ആ സ്ത഼കൾക്ക് അവരഽീട മഹ്റ് 

ീകഺടഽക്കഽന്നതഺയഺൽ അവീര വ഻വഺഹം ീെയ്യുന്നത഻നഽ ന഻ങ്ങൾക്ക് ീതറ്റ഻ലല 
അവ഻ശവഺസ഻കളുീട വ഻വഺഹ ബന്ധത്ത഻നഽുമൽ ന഻ങ്ങൾ പ഻ട഻ച്ചു 
ന഻ൽക്കരഽത് ന഻ങ്ങൾ െ഻ലവഴ഻ച്ചത് ന഻ങ്ങൾ ുെഺദ഻ച്ചു വഺങ്ങ഻ീക്കഺള്ളുക 

.അവർ െ഻ലവഴ഻ച്ചത് അവരഽം ുെഺദ഻ച്ചുവഺങ്ങ഻ീക്കഺള്ളീട്ട ഇീതലലഺം 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻യമമഺകഽന്നഽ അവൻ ന഻ങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ 

വ഻ധ഻നൽകഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ സർവജ്ഞനഽം അഗഺധജ്ഞനഽമഺണ്  

സരൿന഻ുഷധ഻ക്ള഻ൽ ന഻ന്ന് ൂമര഼ബന്ധാം സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ പഺടഽള്ളവീരയഽാം 
അലെഺത്തവീരയഽാം വ഻വര഻ച്ച ുശഷാം സരൿന഻ുഷധ഻ക്ളുമഺയ഻ മഽസ്ല഻ാംക്ൾ 

പഺല഻ുക്കണ്ട  ഻ല ക്ഺരൿങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ വ഻വര഻ക്കഽക്യഺണ് 

ഹഽൂദബ഻യ്യഺ സന്ധ഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺക്ക഻യ വൿവസ്ഥയനഽസര഻ച്ച് മഽശ് 

ര഻ക്കഽക്ളുീട പക്ഷത്ത് ന഻ന്ന് മഽസ്_ല഻ാം പക്ഷുത്തക്ക് വരഽന്നവീര 

ര഻ര഻ച്ചയക്കണാം ഈ സന്ധ഻ ഒെ഻ട്ട ുശഷാം മക്കയ഻ൽ ന഻ന്ന് മഽസ് ല഻മഺയ഻ 
മദ഼നയ഻ുലക്ക് വന്ന  ഻ലീര നബ഻(സ) ര഻ര഻ച്ചയക്കഽക്യഽാം ീ യ്രഽ എന്നഺൽ 

ആ ര഻ര഻ച്ചയക്കണീമന്ന വൿവസ്ഥ സ്ര഼ക്ൾക്ക് ബഺധക്മീലെന്നഺണ഻വ഻ീട 
ഉണർത്തഽന്നത്  

ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)പറഞ്ഞരഺയ഻ ഇമഺാം 
ഖഽർരവഽബ഻(റ)ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ.മക്കക്കഺരഺീരങ്ക഻ലഽാം നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് 
വന്നഺൽ അവീര മക്കക്കഺര഻ുലക്ക് രീന്ന മടക്ക഻അയക്കണീമന്ന ക്രഺർ 

ഒെ഻ട്ട സമയത്ത് സഈദ:ബ഻ൻരഽൽ ഹഺര഻സ് അൽ-അസ് ലമ഻യ്യ എന്നവർ 

നബ഻(സ)യഽീട അടഽീത്തത്ത഻.(ക്രഺർ ഒെ഻ട്ട് ക്ഴ഻ഞ്ഞഽ 
നബ഻(സ)ഹഽൂദബ഻യ്യയ഻ൽ ന഻ന്ന് മടങ്ങഽന്നര഻നഽ മഽമ്പഺയ഻രഽന്നഽ 
അത്)പഽറീക് അവരഽീട ഭർത്തഺവഺയ ൂസഫ഻യ്യുബ്നഽ റഺഹ഻ബ് എന്ന 

അവ഻ശവഺസ഻യഽാം അവ഻ീടീയത്ത .഻എന്ന഻ട്ട് അയഺൾ പറഞ്ഞഽ. മഽഹമ്മദ്!(സ) 

,എന്ീറ ഭഺരൿീയ എന഻ക്ക് ര഻ര഻ച്ചു നൽക്ണാം ക്ഺരണാം ന഻ങ്ങളുണ്ടഺക്ക഻യ 

ക്രഺര഻ൽ അത് വൿവസ്ഥ ീ യ്ര഻ട്ടുണ്ട്.രഺങ്കൾ ഒെ഻ട്ട ക്രഺറ഻ീല 

മഷ഻യഽണങ്ങഽാം മഽീമ്പ ഈ ക്രഺർ ലാംഘ഻ക്കരഽത് .അുെഺൾ അള്ളഺഹഽ ഈ 

സാക്താം അവരര഻െ഻ച്ചു.സമഺനമഺയ ീവീറയഽാം സാംഭവങ്ങൾ റ഻ുെഺർട്ട് 
ീ യ്യീെട്ട഻ണ്ട് വ഻ശവഺസ഻ക്ളഺയ഻ രങ്ങീള സമ഼പ഻ക്കഽന്ന മക്കക്കഺീര മടക്ക഻ 
അയക്കണീമന്ന ക്രഺറ഻ൽ ആദൿുമ സ്ര഼ക്ീള വഺക്കഺൽ രീന്ന 

ഉൾീെടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽീവന്നഽാം.ീപഺരഽ പുയഺഗത്ത഻ൽ അവർ ക്ാട഻ 
ഉൾീെട്ടരഺീണന്നഽാം ഭ഻ന്നഺഭ഻പഺയമഽണ്ട് രണ്ടഺയഺലഽാം സ്ര഼ക്ൾക്ക഼ ന഻യമാം 
ബഺധക്മഺക്കരഽീരന്ന് അള്ളഺഹഽ വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽക്യഺണ഼ 
സാക്തത്ത഻ലാീട.(ഖഽർരവഽബ഻)  
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സ്ര഼, പഽരഽഷുനക്കഺൾ ുലഺല ഹിദയമഽള്ളവളഺയര഻നഺലഽാം സരൿ 
വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ുമന്ഩയഽള്ള അവീള സരൿന഻ുഷധ഻ രന്ീറ ശഺര഼ര഻ക് 

ബന്ധത്ത഻നഽപുയഺഗ഻ക്കഽന്നര഻ീല അീനൌ ഻രൿാം സാക്ഷ഻ച്ചുമഺണ് 

സ്ര഼ക്ീള മടക്ക഻ അയക്കരഽീരന്ന് ഇസ്ലഺാം വൿവസ്ഥ ീ യ്രത്(ഖഽർരവഽബ഻). 
മക്കയ഻ലഽള്ള സ്ര഼ക്ൾ പലുെഺഴഽാം ഭർത്തഺവ഻ുനഺട് വലെ 
പ഻ണക്കവഽമഽണ്ടഺയഺൽ ഞഺൻ മദ഼നയ഻ുലക്ക് ഹ഻ജ്റ ുപഺക്ഽീമന്ന് 
ഭ഼ഷണ഻ീെടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ അര഻നഺൽ ശര഻ക്കഽാം സരൿവ഻ശവഺസ 

സാംരക്ഷണത്ത഻നഽ രീന്നയഺുണഺ അവർ വന്നത് എന്ന് പര഼ക്ഷ഻ച്ച് മഺരുമ 

അവീര സവ഼ക്ര഻ക്കഺവാ എന്ന് ഇസ്ലഺാം പറഞ്ഞഽ  

അവരഽീട വ഻ഷയത്ത഻ൽ സവ഼ക്ര഻ുക്കണ്ട നടപട഻ ഇന഻ പറയഽന്നവയഺണ്  

(1)സരൿ ന഻ുഷധ഻ക്ളുീട പക്ഷത്ത് ന഻ന്ന് മഽസ്ല഻ാം പക്ഷുത്തക്ക് 
സരൿവ഻ശവഺസാം ഉൾീക്കഺണ്ടഽ എന്ന് പറഞ്ഞഽ വരഽന്ന സ്ര഼ക്ീള അവരഽീട 
വഺദാം ശര഻യഺുണഺ എന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഺനഺയ഻ ഒന്ന് പര഼ക്ഷ഻ക്കണാം 

അവരഽീട യഥഺർത്ഥന഻ലീയന്തഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നന്നഺയ഻ അറ഻യഺാം 
പീക്ഷ ബഺഹൿ ന഻ല ുനഺക്ക഻യഺണുലെഺ ഈ ുലഺക്ത്ത് നടപട഻ക്ൾ 

സവ഼ക്ര഻ുക്കണ്ടത് അത് ീക്ഺണ്ട് മഽസ് ല഻ാംക്ൾക്ക് അവരഽീട ന഻ല 

വൿക്തമഺുവണ്ടരഽണ്ട് ഈ ക്ല്പന പക്ഺരാം നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് വന്ന 

സ്ര഼ക്ീള മഽസ്ല഻ാംക്ൾ പര഼ക്ഷ഻ച്ചു രഺൻ മദ഼നയ഻ുലക്ക് വന്നത് 

ഭർത്തഺവ഻ുനഺടഽള്ള വ഻ുരഺധാം ീക്ഺണ്ടീലെന്നഽാം മറഽനഺട്ട഻ുലക്ക് യഺര 

ീ യ്യഺനഽള്ള ആഗഹാം ീക്ഺണ്ടീലെന്നഽാം ീഭൌര഻ക് ുനട്ടാം 
ലക്ഷൿമഺക്ക഻യീലെന്നഽാം മദ഼നയ഻ലഽള്ള ഏീരങ്ക഻ലഽാം പഽരഽഷീന 

ുമഺഹ഻ച്ചീലെന്നഽാം പരൿഽര അള്ളഺഹഽുവഺടഽാം റസാല഻ുനഺടഽമഽള്ള സ്ുനഹാം 
ീക്ഺണ്ട് മഺരമഺീണന്നഽാം അള്ളഺഹഽ മഺരീമ ആരഺധൿനഽള്ളൂ എന്ന് ഞഺൻ 

സരൿാം ീ യ്യുന്നഽ എന്നഽാം ഓുരഺ സ്ര഼യ഻ൽ ന഻ന്നഽാം സരൿവഺങ്മാലാം ലഭ഻ച്ച 

ുശഷുമ നബ഻(സ) അവീര സവ഼ക്ര഻ച്ചുള്ളൂ  

(2)പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ അവർ സരൿവ഻ശവഺസ഻ന഻ക്ളഺയ഻ത്തീന്നയഺണ് 

വന്നീരന്ന് ീരള഻ഞ്ഞഺൽ പ഻ീന്ന അവീര സരൿന഻ുഷധ഻ക്ളഺയ 

ഭർത്തഺക്കളുീടുയഺ നഺട്ടുക്ഺരഽീടുയഺ അടഽക്കുലക്ക് ര഻ര഻ച്ചയക്കരഽത്  

(3)സരൿവ഻ശവഺസ഻ന഻ക്ളഺയ സ്ര഼ക്ളുാം സരൿന഻ുഷധ഻ക്ളഺയ 

പഽരഽഷന്ഩഺരഽാം രമ്മ഻ൽ വ഻വഺഹ ബന്ധാം, പഺട഻ലെ മരപരമഺയ഻ ഇരഽ 
ദഽവങ്ങള഻ലഺയരഺണ് അവീര പ഻ര഻ക്കഺൻ ക്ഺരണാം അലെഺീര രണ്ട് 
നഺട്ട഻ലഺയ഻ എന്നരലെ.(മരപരമഺയ വ഻ശഽദ്ധ്഻ക്ക് ക്ളങ്കാം വരഽത്തഽന്ന 

വൿരൿസ്ഥ ആശയക്കഺർ രമ്മ഻ലഽള്ള വ഻വഺഹത്ത഻ന്ീറ അപക്ടാം ഇവ഻ീട 
നമഽക്ക് മനസ഻ലഺക്കഺാം)  

(4)സ്ര഼ ഇസ്ലഺാം സവ഼ക്ര഻ക്കഽക്യഽാം ഭർത്തഺവ് സരൿന഻ുഷധത്ത഻ൽ 

രഽടരഽക്യഽാം ീ യ്രഺൽ അവർ രമ്മ഻ലഽള്ള വ഻വഺഹ ബന്ധാം 
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ീവർീെടഽന്നരഺണ്പീക്ഷ ആ ഭഺരൿഺഭർത്തഺക്കൾ രമ്മ഻ൽ സാംുയഺഗാം 
നടന്ന഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ അവളുീട ഇേ: ക്ഴ഻യഽന്നര഻നഽ മഽമ്പ് അവനഽാം ഇസ് 

ലഺമ഻ുലക്ക് വന്നഺൽ വ഻വഺഹ ബന്ധാം ുവർീപടഽന്നരലെ ആദൿ 
വ഻വഺഹത്ത഻ുന്ഩൽ രീന്ന അവർക്ക് ഭഺരൿഺ ഭർത്തഺക്കളഺയ഻ രഽടരഺാം  

(5)ഭർത്തഺവ് മഽസ്ല഻മഺവഽക്യഽാം ഭഺരൿ സരൿ ന഻ുഷധത്ത഻ൽ രഽടർന്നഺലഽാം 
വ഻വഺഹ ബന്ധാം മഽറ഻യഽന്നരഺണ്  

(6)സ്ര഼ മഽസ്ല഻മഺയര഻ീനത്തഽടർന്ന് വ഻വഺഹ ബന്ധാം ുവർീപട്ടുുപഺക്ഽന്ന 

സ്ര഼ക്ീള ന഻ബന്ധനക്ൾ അനഽസര഻ച്ച് മഽസ്ല഻ാംക്ൾക്ക് വ഻വഺഹാം 
ീ യ്യഺവഽന്നരഺണ് ഈ ആയത്ത഻ന്ീറ അവരരണുത്തഺീട ഇത് ഇസ്ലഺമ഻ീല 

സ്ഥ഻ര ന഻യമമഺയ഻ .ഇര഻നഽ മഽമ്പ് ഇവീയക്കഽറ഻ച്ച് 
പുരൿക്ന഻യമങ്ങീളഺന്നഽാം വന്ന഻ട്ട഻ലെഺയ഻രഽന്നഽ അത് ീക്ഺണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ 
നബ഻(സ)യഽീട പഽര഻ ൂസനബ്(റ)ീയ വ഻വഺഹാം ീ യ്ര അബഽൽ ആസ഻ 
അവ഻ശവഺസത്ത഻ൽ രഽടർന്ന഻ട്ടുാം അുേഹുത്തഺീടഺൊം രഺമസ഻ക്കഺൻ 

മക്ൾക്ക് നബ഻(സ)അനഽവഺദാം നൽക്഻യത്.പ഻ന്ന഼ട് ൂസനബ്(റ)ീയ 

മദ഼നയ഻ീലത്ത഻ക്കഺൻ ന഻ർബന്ധ഻ക്കീെടഽക്യഽാം ഭർത്തഺവ഻ീന വ഻ട്ട് അവർ 

മദ഼നയ഻ീലത്തഽക്യഽാം ീ യ്രഽ.പ഻ന്ന഼ട് അബഽൽ ആസവ഻ മഽസ് ല഻മഺയര഻നഽ 
ുശഷമഺണ് ഒന്ന഻ക്കഺൻ നബ഻(സ)അനഽവദ഻ച്ചത്  

(7) ുമൽ പക്ഺരാം വ഻വഺഹ ബന്ധാം മഽറ഻ഞ്ഞ സ്ര഼ക്ീള മഽസ്ല഻ാംക്ൾ 

വ഻വഺഹാം ീ യ്യുുമ്പഺൾ അവർക്ക് മരൿഺദയനഽസര഻ച്ച് മഹ് റ് നൽക്ണാം 
അവർ  ഻ലവഴ഻ച്ചത് എന്നര഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ മഹ്ർ ആണ്  

(8)മഽൻ വ഻വഺഹങ്ങള഻ൽ അവർക്ക് ഭർത്തഺക്കൾ നൽക്഻യ഻രഽന്ന മഹ് റഽക്ൾ 

മഽസ്ല഻ാംക്ൾക്ക് സരൿ ന഻ുഷധ഻ക്ളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്നഽാം സരൿ ന഻ുഷധ഻ക്ൾക്ക് 
മഽസ്ല഻ാംക്ളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്നഽാം ര഻ര഻ച്ചു വഺങ്ങഺവഽന്നരഺണ് ഈ ഇനത്ത഻ൽ 

മഽസ്ല഻ാംക്ൾ നൽുക്ണ്ട സാംഖൿ ഗന഼മത്ത് രഽടങ്ങ഻യ ീപഺരഽ ഭണ്ഡഺരത്ത഻ൽ 

ന഻ന്ന് ഭരണഺധ഻ക്ഺര഻ നൽുക്ണ്ടരഺണ്  

ഇമഺാം റഺസ഻(റ)എഴഽരഽന്നഽ.ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ ഘടനയ഻ൽ ഒരഽ വല഻യ 

ീസൌന്ദരൿാം ഉണ്ട്.അരഺയത് സരൿ ന഻ുഷധ഻ക്ൾ മാന്ന് വ഻ഭഺഗമഺണ്  

(1)സരൿന഻ുഷധത്ത഻ൽ രീന്ന മഺറ്മ഻ലെഺീര രഽടരഽന്നവർ അവുരഺട് 

സവ഼ക്ര഻ുക്കണ്ട സമ഼പമനമഺണ് ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ീല നഺലഺാം സാക്തത്ത഻ൽ  

َّلب  ِٓذىْم  َِذ يِذ ْٕم ا نِذ َي ٍَي يَي َيُّن  ِذ ْم  َيبنُٕن انَّل ِذ  َٔي ِْذيىَي  ا َُيخٌر فِذي  ِذثْمرَي سَي حٌر حَي َٕي بََيذْم نَيكُنىْم  ُنسْم ٌَي  َي ْم  َي جُن ُنٔ ب رَي ْم ًَّل يِذ َٔي ُكُنىْم  اا يِذ ثُنرَي

ِذ  ا ثِذبَّللَّل ُُٕن يِذ زَّلى رُنؤْم با  َيثَيً ا حَي انْمجَي ْمضَي َٔي حُن  َٔي ا ثَييْمَُيكُنىُن انْم َي َي َٔي َيب  َُُي ا ثَييْم ثَي َي َٔي ََيب ثِذكُنىْم  ِذ  َي َيرْم ٌِذ هللاَّل ٍ  ُنٔ حْم َيِيِذ َٔي    

ഇബ് റഺഹ഼മ഻(അ)ലഽാം അവുരഺീടഺന്ന഻ച്ചുള്ളവര഻ലഽാം ന഻ങ്ങൾക്ക് 
മഺത്ക്യഽണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ട്.അവർ രങ്ങളുീട ജനരുയഺട് പറഞ്ഞ 

സന്ദർഭാം.ന഻ശ്ചയമഺയഽാം ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽാം അള്ളഺഹഽീവക്കാടഺീര 

ന഻ങ്ങൾ ആരഺധ഻ക്കഽന്നവയ഻ൽ ന഻ന്നഽാം ഒഴ഻വഺയവരഺക്ഽന്നഽ അള്ളഺഹഽ 
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ഒരഽവൻ എന്ന ന഻ലക്ക് ന഻ങ്ങൾ അവന഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് വീര 

എക്കഺലത്തഽാം ഞങ്ങൾ ന഻ങ്ങീള ന഻ുഷധ഻ക്കഽക്യഽാം ഞങ്ങൾക്കഽാം 
ന഻ങ്ങൾക്കഽമ഻ടയ഻ൽ ശരഽരയഽാം അമർഷവഽാം ീവള഻ീെടഽക്യഽാം 
ീ യ്ര഻ര഻ക്കഽന്നഽ)  

വ഻വര഻ച്ചത്  

(2)ഇുെഺൾ ശരഽക്കളഺീണങ്ക഻ലഽാം ആ ശഺരവാം അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ന഼ങ്ങഽീമന്ന് 
പര഼ക്ഷ഻ക്കഺവഽന്നവർ.ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ീല ഏഴഺാം സാക്താം(  

ب َي ْمزُنى وِّو  ٍَي  َي ٍَي انَّل ِذ  ثَييْم َٔي ُن  ٌَي  َيجْم َيمَي ثَييْمَُيكُنىْم  سَيى هللاَّل يىٌر  َي حِذ رٌر رَّل ُن غَي ُٕن هللاَّل َٔي ُن  َي ِذ رٌر  هللاَّل َٔي َٕي َّلحً  َْمُٓنى يَّل   

ന഻ങ്ങൾക്കഽാം അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങൾ ശരഽരീവച്ചവർക്കഽമ഻ടയ഻ൽ 

അള്ളഺഹഽ സ്ുനഹബന്ധാം ഉണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഺാം അള്ളഺഹഽ സർവശക്തനഺണ് 

വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽാം പരമ ക്ഺരഽണ഻ക്നഽമഺണ്)  

ഇര഻ുലക്ക് സാ നയഺണ്  

(3)ശരഽര ഒഴ഻വഺക്ക഻ സരൿത്ത഻ുലക്ക് വരഽന്നവർ. ഈ 

അവസ്ഥയ഻ുലക്കഺണ് ഈ സാക്താം വ഻രൽ  ാണ്ടഽന്നത്,ഓുരഺഘട്ടത്ത഻ലഽാം 
അവർക്ക് അർഹരീെട്ട സമ഼പനാം അവുരഺട് സവ഼ക്ര഻ക്കണീമന്ന് 
അള്ളഺഹഽ ക്ൽെ഻ച്ചര഻ലാീട സത്സ്വഭഺവത്ത഻ന്ീറ എലെഺ വഴ഻ക്ളുാം 
അള്ളഺഹഽ അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽക്യഺണ്(റഺസ഻)  

اٌر وِّو  ا َٔي ٌِذ فَيبرَيكُنىْم  َييْم ب  ََي َي ُٕن ُٓنى يِّو ْممَي يَي اجُن َٔي َْيجَيذْم  َيزْم ٍَي  َي ا انَّل ِذ  كُنىْم  ِذنَيى انْمكُن َّلبرِذ فَي َيب َيجْمزُنىْم فَيآرُٕن اجِذ َٔي ٌْم  َيزْم

ٌَي  ُُٕن يِذ ِّذ يُنؤْم زُنى ثِذ َي انَّل ِذ   ََي ا هللاَّل ارَّل ُٕن 11)َٔي   

ന഻ങ്ങളുീട ഭഺരൿമഺര഻ൽ ന഻ന്ന് ആീരങ്ക഻ലഽം അവ഻ശവഺസ഻കളുീട 
കാട്ടത്ത഻ുലക്ക്(ുപഺയ഻ട്ട് ന഻ങ്ങൾക്ക്) നഷ്ടീെടഽകയഽം എന്ന഻ട്ട് ന഻ങ്ങൾ 

അനന്തര നടപട഻ എടഽക്കഽകയഽം ീെയ്യുകയഺീണങ്ക഻ൽ ആരഽീട ഭഺരൿമഺർ 

വ഻ട്ടുുപഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ അവർ െ഻ലവ് ീെയ്തത് ുപഺീലയഽള്ളത് ന഻ങ്ങൾ 

അവർക്ക് ീകഺടഽത്തഽീകഺള്ളുക ന഻ങ്ങൾ യഺീതഺരഽവന഻ൽ 

വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവരഺുണഺ ആ അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽക  

മഽസ്ല഻ാംക്ളുീട ഭഺരൿമഺര഻ൽ ആീരങ്ക഻ലഽാം ശരഽപക്ഷുത്തക്ക് ുപഺവഽക്യഽാം 
അവര഻ൽ ന഻ന്ന് മഹ്ർ ര഻ര഻ച്ചു ക്഻ട്ടഺൻ മഺർഗമ഻ലെഺരഺവഽക്യഽാം ീ യ്രഺൽ 

അര഻നഽള്ള ന഻വഺരണമഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത് അരഺയത് 

അമഽസ്ല഻ാംക്ളുമഺയ഻ അര഻നഽ ുശഷാം അനന്തരനടപട഻ീയടഽക്കഽവഺൻ 

അവസരാം ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൾ ആ നഷ്ട സാംഘൿ ീക്ഺടഽക്കണാം യഽദ്ധ്ത്ത഻ൽ 

ഗന഼മത്ത് ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൾ അര഻ൽ ന഻ുന്നഺ മഽസ്ല഻ാംക്ളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ന് 
അവർക്ക് നൽുക്ണ്ട മഹ് റഽക്ള഻ൽ ന഻ുന്നഺ ഇത് ീക്ഺടഽുക്കണ്ടരഺണ് 

ഗന഼മത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ഇത് ക്ഴ഻ച്ചു ബഺക്ക഻യഽള്ളീര ഓഹര഻ ീ ുയ്യണ്ടരഽള്ളൂ  
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هَيى  ٌَي  َّل  ُن  َُي َي  َي َُيبدُن  ُنجَيب ِذ ْم يِذ ًُنؤْم با َي انْم ا جَي َٓيب انَُّلجِذيُّي  ِذ َي ٍَي  َيب  َي ُّي َِذي َٔي َي  َيسْم ٍَي  رِذ ْم َٔي َي  َيسْم يْمئًب  ِذ  َي ٍَي ثِذبَّللَّل رِذ ْم  ْم

ٍَي  ي َٔي َي  َي ْم ِذ ٍَّل  ِٓذ هِذ جُن َٔي َيرْم ٍَّل  ِٓذ ٍَي  َي ْم ِذ  ٌٍء  َي ْمزَيرِذ َُيُّن ثَييْم زَيب ْٓم ٍَي ثِذجُن َٔي َي  َيأْمرِذي ٍَّل  ْٔم َي َيُْن ٍَي  َي زُنهْم ٔفٍء َٔي َي  َي ْم  َي فِذي يَي ْمرُن

َي  ٌَّل هللاَّل َي  ِذ ٍَّل هللاَّل ُن زَي ْم ِذرْم نَٓي اسْم َٔي ٍَّل  ُٓن يىٌر فَيجَيب ِذ ْم حِذ رٌر رَّل 12) غَي ُٕن   

നബ഻ുയ.സതൿവ഻ശവഺസ഻ന഻കളഺയ സ്ത഼കൾ തങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺട് 

യഺീതഺന്ന഻ീനയഽം പങ്കഽ ുെർക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം ുമഺഷ്ട഻ക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം 
വൿഭ഻െര഻ക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം തങ്ങളുീട സന്തഺനങ്ങീള 

ീകഺന്നഽകളയഽകയ഻ീലലന്നഽം മന:പാർവം ീകട്ട഻ച്ചമക്കഽന്ന യഺീതഺരഽ 
കള്ളവഺദവഽം ീകഺണ്ട് വര഻കയ഻ീലലന്നഽം ഒരഽ നലല കഺരൿത്ത഻ലഽം തങ്ങുളഺട് 

അനഽസരണുക്കട് കഺണ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം ൂബഅത്ത്(പത഻ജ്ഞ) 

ീെയ്യുവഺനഺയ഻ തങ്ങളുീട അടഽക്കൽ വന്നഺൽ അവുരഺട് പത഻ജ്ഞ 

വഺങ്ങഽകയഽം അവർക്ക് ുവണ്ട഻ അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺട് ീപഺറഽക്കല഻ീന 

ുതടഽകയഽം ീെയ്യുക ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം 
പരമ കഺരഽണ഻കനഽമഺകഽന്നഽ  

മക്കഺ വ഻ജയീത്തരഽടർന്ന് മക്കക്കഺരഺയ പലരഽാം സരൿ വ഻ശവഺസാം 
സവ഼ക്ര഻ക്കഽക്യഽാം രങ്ങൾ ഭഺവ഻യ഻ൽ ഇസ്ലഺമ഻ക് ന഻യമമനഽസര഻ച്ച് 
ജ഼വ഻ക്കഺീമന്ന് നബ഻(സ)ുയഺട് ഉടമ്പട  ഻ ീ യ്യുക്യഽമഽണ്ടഺയ഻ ക്ാട്ടത്ത഻ൽ 

മക്കയ഻ീല സ്ര഼ക്ളുാം ൂബഅത്ത഻നഽ വന്ന഻രഽന്നഽ അവര഻ൽ ന഻ന്നഽ 
വഺുങ്ങണ്ട ഉടമ്പട഻യഽീട രാപമഺണ് ഈ വഺക്ൿത്ത഻ൽ 

പരഺമർശ഻ക്കഽന്നത്.ക്ണ്ണ഻ൽ ക്ഺണഽന്നര഻ീനീയലെഺാം പാജ഻ച്ച഻രഽന്ന അവുരഺട് 

ഇന഻ ഒര഻ക്കലഽാം അള്ളഺഹഽ അലെഺത്ത ഒന്ന഻നഽാം ന഻ങ്ങൾ 

ആരഺധ഻ക്കരഽീരന്നഽാം ക്ളവ് നടത്തരഽീരന്നഽാം വൿഭ഻ ര഻ക്കരഽീരന്നഽാം 
പര഻ജ്ഞ ീ യ്യണാം. ീപൺക്ഽഞ്ഞ് ജന഻ച്ചഺലഽടൻ ക്ഽഴ഻ച്ചു മാടഽന്ന പര഻വ് 

ജഺഹ഻ല഻യ്യ അറബ഻ക്ൾക്കഽണ്ടഺയ഻രഽന്നുലെഺ!അര഻ീന സാ ഻െ഻ച്ചഺണ് 

സന്തഺനങ്ങീള ീക്ഺന്നഽക്ളയ഻ീലെന്ന ക്ഺരൿാം പറഞ്ഞത് ഈ ീക്ഺല  ഻ലുെഺൾ 

സ്ര഼ക്ളുാം  ഻ലുെഺൾ പഽരഽഷന്ഩഺരഽാം ീ യ്ര഻രഽന്നഽ മറ്ു ന഻ലക്കഽള്ള 

ീക്ഺലക്ളുാം നടന്ന഻രഽന്നഽ അീരഺന്നഽാം ഇന഻ ഉണ്ടഺവരഽീരന്നഺണ് 

ഉടമ്പട഻യഽീട സഺരാം,ഭർത്തഺവ഻ന്ുറരലെഺത്ത സന്തഺനീത്ത ഭർത്തഺവ഻ുലക്ക് 
ു ർത്ത് പറയഽന്നര഻ീന സാ ഻െ഻ച്ചഺണ് ീക്ട്ട഻ച്ചമക്കഽന്ന ക്ള്ളവഺദാം എന്ന് 
പറഞ്ഞത് പരപഽരഽഷ ബന്ധങ്ങളുാം അസഺന്ഩഺർഗ഻ക് ജ഼വ഻രര഼ര഻യഽാം 
ഏഷണ഻ ുപഺലഽള്ള ര഻ന്ഩക്ളുാം ഇര഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്നരഺണ്. 

നബ഻(സ) എന്ത് ക്ൽെ഻ച്ചഺലഽാം അനഽസര഻ക്കണീമന്നഺണ് ഒരഽ നലെ 
ക്ഺരൿത്ത഻ലഽാം രങ്ങുളഺട് അനഽസരണുക്കട് ക്ഺണ഻ക്കഽക്യ഻ീലെന്നഽ 
പറഞ്ഞത്.ുവണ്ടീെട്ടവർ മരണീെട്ടഺൽ അട്ടഹസ഻ക്കലഽാം ക്഻ടന്നഽരഽണ്ടഽാം 
മഽട഻ പ഻ട഻ച്ചു വല഻ച്ചുാം വസ്രാം ക്഻റ഻െറ഻ച്ചുാം ീപഺറഽര഻ുക്ട് 

ക്ഺണ഻ക്കരഽീരന്നഽാം അനൿ പഽരഽഷന്ഩഽമഺയ഻ ഒറ്ക്ക് ഒരഽ സ്ര഼യഽാം 
ക്ാടരഽീരന്നഽാം അന഻യന്ത഻രമഺയ സ്ര഼ പഽരഽഷ സങ്കലനാം 
നടക്കരഽീരന്നഽീമലെഺാം ഈ ക്ല്പനയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്നഽണ്ട്. 
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ൂബഅത്ത഻ന്ീറ സമയത്ത് വർജ്ജ഻ുക്കണ്ട ക്ഺരൿങ്ങൾ മഺരമഺണ഻വ഻ീട 

സാ ഻െ഻ച്ചത്. പവർത്ത഻ുക്കണ്ട ശഹഺദത്ത് ീ ഺലെൽ, 

ന഻സ്ക്കര഻ക്കൽ,സക്കഺത്ത് ീക്ഺടഽക്കൽ, ുനഺമ്പ് ുനഺൽക്കൽ, ഹജ്ജ് ീ യ്യൽ, 

വല഻യ അശഽദ്ധ്഻യഽണ്ടഺയഺൽ ക്ഽള഻ച്ച് ശഽദ്ധ്഻യഺവൽ എന്ന഻വീയഺന്നഽാം 
പറഞ്ഞ഻ലെുലെഺ എന്ന ു ഺദൿത്ത഻നഽ വ഻ുരഺധങ്ങൾ എലെഺ ക്ഺലത്തഽാം 
വ഻ുരഺധമഺയ഻ രീന്ന ന഻ല ന഻ൽക്കഽന്നരഺണ്. പവർത്ത഻ീക്കണ്ടവ 

 ഻ലുെഺീഴങ്ക഻ലഽാം ീ ുയ്യണ്ടര഻ലെഺത്ത അവസ്ഥയഽണ്ടഺവഺാം.അത് ീക്ഺണ്ട് 
വർജ്ജ഻ുക്കണ്ടര഻ന്ീറ ീഗൌരവാം  ാണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ചരഺണ് എന്നഺണ് ഉത്തരാം. 

നബ഻(സ)അവുരഺട് ൂബഅത്ത് ീ യ്രത് സാംസഺരത്ത഻ലാീട 
മഺരമഺയ഻രഽന്നഽ പരസ്ര഼ സ്പർശനാം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.എന്തഺണ് 

ൂക്രരഺത്തീരന്ന് ു ഺദ഻ച്ച സ്ര഼ുയഺട് ഞഺൻ സ്ര഼ക്ൾക്ക് 
ൂക്ീക്ഺടഽക്കഽന്നരലെ എന്ന് നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ (ഖഽർരവഽബ഻)  

ب  َيئِذ َي  ًَي حِذ  َي رَي خِذ ٍَي ااْم ِٓذىْم  َي ْم  َيئِذسُنٕا يِذ هَييْم ُن  َي تَي هللاَّل ًيب غَيضِذ ْٕم ا  َي ْٕم نَّل َٕي ا  َي رَيزَي ُُٕن ٍَي  يَي َٓيب انَّل ِذ  ٍْم  َيب  َي ُّي انْمكُن َّلبرُن يِذ

رِذ  بةِذ انْم ُنجُٕن حَي 13) َيصْم   

സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുള.അള്ളഺഹഽ ുകഺപ഻ച്ച ഒരഽ ജനതുയഺട് ന഻ങ്ങൾ 

ൂമത഼ബന്ധം സ്ഥഺപ഻ക്കരഽത് ഖബ് റഽകള഻ൽ ഉള്ളവീര പറ്റ഻ 
സതൿന഻ുഷധ഻കൾ ന഻രഺശീെട്ടത് ുപഺീല അവർ പരുലഺകീത്ത 

സംബന്ധ഻ച്ച് ന഻രഺശീെടഽക തീന്ന ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ രഽടക്കത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ ക്ഺരൿാം ഒന്നഽ ക്ാട഻ 
സാ ഻െ഻ക്കഽക്യഺണ഻വ഻ീട. അള്ളഺഹഽ ുക്ഺപ഻ച്ച ജനര എന്ന് പറഞ്ഞര഻ൽ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശഺപ/ുക്ഺപത്ത഻ന഻രയഺയ എലെഺവരഽാം ീപടഽാം 
പരുലഺക്ീത്ത സാംബന്ധ഻ച്ച് ന഻രഺശീെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് പരുലഺക് 

നന്ഩീയീരഺട്ട് ന഻രഺശരഺയ഻ എന്നീര. ഖബ് റഽക്ള഻ൽ ഉള്ളവീര പറ്഻ 
സരൿന഻ുഷധ഻ക്ൾ ന഻രഺശീെട്ടത് ുപഺീല എന്നഺൽ മര഻ച്ചു മണ്ണട഻ഞ്ഞവർ 

ഇന഻ ര഻ര഻ച്ചു വരഽീമന്ന് അവർ പര഼ക്ഷ഻ക്കഺത്തത് ുപഺീല പരുലഺക് 

നമീയ ീരഺട്ടുാം അവർ ന഻രഺശരഺീണന്ന് സഺരാം ഖബ് റ഻ലഽള്ളവർ എലെഺ 
നന്ഩീയ ീരഺട്ടുാം ന഻രഺശരഺയത് ുപഺീല എന്നഽാം വൿഖൿഺനമഽണ്ട്  

അള്ളഺഹഽ നീെ ഇരഽുലഺകീത്തയഽം നന്ഩപത഼ക്ഷയഽള്ളവര഻ൽ 

ഉൾീെടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ 
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