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َها َْٗسطُُرَّى  َّ اْلقَلَِن  َّ 1)ى   

നാൻ!ുേന തീന്നയഺണ് സതൿം അവർ എഴഽത഻ ീവക്കഽന്നതഽം തീന്നയഺണ് 
സതൿം!  

ഇവ഻ീട നാൻ എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച് വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയങ്ങൾ 

കഺണഺം .ഖഽർആന഻ീല 29 അദ്ധ്ൿഺയങ്ങളുീട തഽടക്കത്ത഻ൽ ഇങ്ങീന 

അക്ഷരങ്ങൾ കഺണഺം. ഒന്ന് മഽതൽ അഞ്ച് വീര അക്ഷരങ്ങൾ ീകഺണ്ട് 
തഽടങ്ങ഻യ അദ്ധ്ൿഺയങ്ങളും കഺണഺം. ഇത഻ന്ീറ വൿഺഖൿഺനം എന്തഺീണന്ന 

ചർച്ചയ഻ൽ ഒരഽ വ഻ഭഺഗം വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ ഒരഽ വ഻ശദ഼കരണവഽം 
പറയഺീത അത഻ന്ീറ ഉുേശൿം അലലഺഹഽവ഻നറ഻യഺം എന്ന് പറഞ്ഞവരഺണ്. 

ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾീക്കഺണ്ട ച഻ല പദങ്ങളുീട ചഽരഽക്കമഺീണന്നഽം 
അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ ുപരഺീണന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ നഺമമഺീണന്നഽം മറ്ും 
അഭ഻പഺയം കഺണഺം. വൿഺഖൿഺനമഽീണ്ടന്ന് പറയഽന്നവർ ഇവ഻ീട നാൻ 

എന്നത഻നഽ വ഻വ഻ധ വൿഺഖൿഺനങ്ങൾ പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട് നാൻ എന്നഺൽ മത്സ്ൿം 
ആീണന്നഽം മഷ഻ക്കഽപ്പ഻യഺീണന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻ർുേശമനഽസര഻ച്ച് 
മഺലഺഖമഺർ അവന്ീറ കല്പനകൾ എഴഽത഻ ീവക്കഽന്ന 

പകഺശപ്പലകയഺീണന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ നഺമമഺയ റഹ് മഺൻ 

എന്നത഻ീല നാൻ ആീണന്നഽം ആ നഺമം ീമഺത്തമഺണഽുേശൿീമന്നഽം എലലഺം 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട് എന്നഺൽ വ഻ശദ഼കരണം അള്ളഺഹഽവ഻ന്നറ഻യഺം എന്ന 

വൿഺഖൿഺനമഺണ് കാടഽതൽ സവ഼കഺരൿമഺയത്. ുപന എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ 

സഺധഺരണ എഴഽതഽന്ന ുപനയഺീണന്നഽം എലലഺ കഺരൿങ്ങളും 
ുരഖീപ്പടഽത്തീപ്പട്ട അട഻സ്ഥഺന ുരഖയഺയ ീലൌഹഽൽ മഹ്ഫാള഻ൽ 

എഴഽതഺനഽപുയഺഗ഻ച്ച ുപനയഺീണന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട് വല഼ദഽബ഻ൻ 

ഉബഺദ(റ)പറഞ്ഞഽ. “എന്ീറ പ഻തഺവ് ഉബഺദത്തഽബ഻ൻ സവഺമ഻ത്ത്(റ) 
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എുന്നഺട് ഉപുദശ഻ച്ചു ുമഺുന! ന഼ അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽക 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏകതവവഽം നന്ഩ ത഻ന്ഩകൾ അവനഺണഽ 
കണക്ക഻യീതന്നഽം വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് വീര ന഼ അള്ളഺഹഽവ഻ീന 

സാക്ഷ഻ക്കഽന്നവുനഺ വ഻ജ്ഞഺനം ലഭ഻ച്ചവുനഺ ആവ഻ലല നബ഻(സ) പറയഽന്നത് 

ഞഺൻ ുകട്ടു അള്ളഺഹഽ ഖലമ഻ീന സിഷ്ട഻ച്ച് അത഻ുനഺട് എഴഽതഺൻ 

കല്പ഻ച്ചു ഞഺൻ എന്ത് എഴഽതണീമന്ന് അത് ുചഺദ഻ച്ചു ഞഺൻ 

കണക്കഺക്കഽന്നത് എഴഽതാ എന്ന് അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞഽ ആസമയത്ത് തീന്ന 

ഉണ്ടഺയതഽം അന്തൿ നഺൾ വീര ഉണ്ടഺവഺന഻ര഻ക്കഽന്നതഽമഺയ എലലഺം അത് 

എഴഽത഻(ഖഽർതവഽബ഻18/169). ുപന എന്നത് നഺവ് ുപഺീല ആശയം 
വൿക്തമഺക്കഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻നഺൽ അത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മഹത്തഺയ അനഽഗഹമഺീണന്ന് വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽ. 
അവർ എഴഽതഽന്നത് എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ മലക്കഽകൾ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ന 

കർമ്മങ്ങളഺണ്. മനഽഷൿന്ീറ കർമ്മങ്ങീളലലഺം മലക്കഽകൾ 

ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം അത് പരുലഺകീത്ത നമ്മഽീട ഭഺഗൿ ന഻ർഭഺഗൿങ്ങളുീട 
ന഻ദഺനമഺയ഻ മഺറഽകയഽം ീചയ്ും. 

  َها  ًََن بٌِِْ َوِ  َ بِّبَ  بَِوْ ٌُْىٍن  .2
 

(നബ഻ുയ!)അങ്ങയഽീെ നഺഥന്ീറ അനഽഗഹം മാലം അങ്ങ് ഭഺന്തനലല. 
നബ഻(സ)തങ്ങീള ശതഽക്കൾ ആുക്ഷപ഻ക്കഺനഽപുയഺഗ഻ച്ച 

വഺക്കഽകള഻ീലഺന്നഺയ഻രഽന്നഽ അവ഻ടഽന്ന് ഭഺന്തനഺീണന്ന പരഺമർശം. 
പധഺനീപ്പട്ട പലതഽീകഺണ്ടഽം സതൿം ീചയ്തഽ ീകഺണ്ട് ആ അപവഺദീത്ത 

അള്ളഺഹഽ ന഻രഺകര഻ക്കഽകയഺണ് .അങ്ങ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

അനഽഗഹത്തഺൽ ഭഺന്തനലല. ഭഺന്ത഻ീലലന്ന് മഺതമലല അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മഹത്തഺയ അനഽഗഹത്ത഻നഽ തങ്ങൾ അർഹനഺീണന്ന പഖൿഺപനം 
നബ഻(സ) തങ്ങളുീട അതഽലൿമഺയ വൿക്ത഻തവം പകഺശ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. ഇമഺം 
റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. നബ഻(സ)ക്ക് ഭഺന്ത഻ന്ീറ ലഺഞ്ചന ുപഺലഽമ഻ീലലന്ന് 
ീതള഻വഽ സഹ഻തം അള്ളഺഹഽ വ഻വര഻ക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

അനഽഗഹത്തഺൽ അവ഻ടഽന്ന് പാർണ്ണ ബഽദ്ധ്഻യഽം ശര഻യഺയ സംസഺരവഽം 
തിപ്ത഻കരമഺയ ജ഼വ഻തര഼ത഻യഽം എലലഺ ൂവകലൿങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം 
മഽക്തവഽം നന്ഩകളുീട സംഗമവഽം തങ്ങള഻ൽ വൿക്തമഺയ഻ കഺണഺം ഇത് 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹമീത! ഇങ്ങീനയഽള്ള ഒരഽ വൿക്തതവീത്ത 

ഭഺന്ത് ീകഺണ്ട് ആുരഺപ഻ക്കഽന്നത് ുമഺശം തീന്ന. നബ഻(സ)ക്ക് ഭഺന്തഽീണ്ടന്ന 

ശതഽക്കളുീട ആുരഺപണം പച്ചക്കള്ളം തീന്ന(റഺസ഻ 30/71) 

َْ٘ر َهْوٌُْىٍن  إِىَّ لََ  ََلَْجًرا َغ َّ(3   

ന഻ശ്ചയം തങ്ങൾക്ക് ന഻രന്തര േത഻ഫലവഽമഽണ്ട്. ശതഽക്കളുീട 

അനഺവശൿവഽം അസഹൿവഽമഺയ ആുരഺപണങ്ങുളറ്ുവഺങ്ങ഻യഽം 
കർമ്മന഻രതനഺയ഻ മഽുന്നഺട് ന഼ങ്ങഽന്ന നബ഻(സ)ക്ക് ഒര഻ക്കലഽം ന഻ലക്കഺത്ത 



പത഻ഫലം അള്ളഺഹഽ ഒരഽക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് 
വൿക്തമഺക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട. -  َهْوٌُْىٍن എന്നഺൽ മറ്ഺരഽീടയഽം 
ഔദഺരൿത്ത഻ലലലഺീത അള്ളഺഹഽ നൽക഻ എന്നഽം ഇവ഻ീട 
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ൂബളഺവ഻)  

إًََِّ  لََ لٔ ُخلُقٍن َعِظ٘نٍن  َّ(4  

ന഻ശ്ചയം അങ്ങ് മഹത്തഺയ ഒരഽ സവഭഺവത്ത഻ുന്ഩലഺണഽള്ളത്. നബ഻(സ)യഽീട 
ഏറ്വഽം വല഻യ ഒരഽ പുതൿകതയഺണ഻വ഻ീട 
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്.അവ഻ടഽീത്ത സവഭഺവീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ആഇശ(റ)ുയഺട് 

ുചഺദ഻ക്കീപ്പട്ടുപ്പഺൾ അവ഻ടഽീത്ത സവഭഺവം ഖഽർആനഺീണന്ന് മറഽപട഻ 
പറഞ്ഞതഺയ഻ ഹദ഼സ഻ലഽണ്ട് .ഖഽർആൻ മഽുന്നഺട്ട് ീവക്കഽന്നീതലലഺം 
അവ഻ടഽീത്ത സവഭഺവത്ത഻ൽ കഺണഺം .ൂബളഺവ഻(റ)ഇവ഻ീട എഴഽതഽന്നഽ 
മറ്ഺർക്കഽം സഹ഻ക്കഺനഺവത്ത പയഺസങ്ങൾ സമാഹത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
സഹ഻ക്കഺൻ അുങ്ങക്ക് കഴ഻ഞ്ഞത് അവ഻ടഽീത്ത സവഭഺവ മഹഺത്മ്ൿം 
ീകഺണ്ടഺണ്(ൂബളഺവ഻ 2/514). ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ നബ഻(സ) 

ഭഺന്തനീലലന്ന മഽമ്പ് പറഞ്ഞ സാക്തത്ത഻ന്ീറ വൿഺഖൿഺനമഺണ഻ത് അതഺയത് 

ഭഺന്തനഺീണങ്ക഻ൽ ച഼ത്ത സവഭഺവങ്ങളും പവർത്തനവഽമഺണുലലഺ 

ഉണ്ടഺവഽക. തങ്ങൾ നലല സവഭഺവത്ത഻ലഺണ്. അത് ഭഺന്തഽീണ്ടന്ന വഺദം 
ീപഺള഻ക്കഺൻ പരൿഺപ്തമഺണുലലഺ(റഺസ഻ 30/72). അവ഻ടഽന്നഽ ുമഺശമഺയ 

വഺക്കഽകൾ പറയഽന്നവുരഺ വിത്ത഻ുകട് ീചയ്ുന്നവുരഺ ത഻ന്ഩീയ 

ത഻ന്ഩീകഺണ്ട് പത഻കര഻ക്കഽന്നവുരഺ ആയ഻രഽന്ന഻ലല മറ഻ച്ച് അവ഻ടഽന്ന് മഺപ്പ് 
നൽകഽന്നവരഽം ക്ഷമ ൂകീകഺള്ളുന്നവരഽമഺയ഻രഽന്നഽ.സഺധഽക്കളുീട ക്ഷണം 
സവ഼കര഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ.നന്ഩയഺയ഻ അറ഻യീപ്പടഽന്ന എലലഺം 
തങ്ങള഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് ചഽരഽക്കം. മഹത്തഺയ 

സവഭഺവത്ത഻ലഺീണന്നത഻നഽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദ഼ന഻ന്ീറ ുമല഻ലഺണ് 

എന്നഽം വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്.അതഺയത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

കല്പനകീളന്തഺയഺലഽം അീതഺീക്ക യഥഺവ഻ധ഻ അവ഻ടഽന്ന് നടപ്പഺക്കഽന്ന 

ആളഺണഽ തങ്ങൾ എന്ന സഺക്ഷൿമീത ഇത്. അഥവഺ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

വ഻ധ഻ വ഻ലക്കഽകൾ പഺല഻ക്കഽന്നത഻ൽ തങ്ങൾക്ക് യഺീതഺരഽ വ഼ഴ്ചയഽം 
പറ്഻യ഻ട്ട഻ീലലന്ന് അള്ളഺഹഽ സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യതഺണ഻ത്. 10 വർഷം നബ഻(സ) 

ക്ക് ുസവനം ീചയ്ത അനസ്(റ) പറയഽന്നഽ ഞഺൻ പത്ത് വർഷം നബ഻(സ)ക്ക് 
ഖ഻ദ്മത്ത് ീചയ്ത഻ട്ട് ഒര഻ക്കൽ ുപഺലഽം എന്ത഻നഽ അത് ീചയ്തഽ എുന്നഺ 

ഇന്ന കഺരൿം ീചയ്ത഻ുലല എുന്നഺ ആുക്ഷപ സവരത്ത഻ൽ എുന്നഺട് 

ുചഺദ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല (അേുർ അൽ മൻ ഥാർ 6/390). ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ 
മഹത്തഺയ സവഭഺവത്ത഻ന്ീറ ുമീലയഺീണന്ന പുയഺഗത്ത഻ൽ തീന്ന തങ്ങൾ 

അത഻ൽ ആധ഻പതൿം സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.എന്ന ആശയം ഉണ്ട്.നലല 
സവഭഺവവഽം തങ്ങളും തമ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധം അട഻മക്ക് ുമൽ ഉടമക്കഽള്ള 

സവഺധ഼നം ുപഺീലയഺണ്(റഺസ഻ 30/72) എന്തഺണ് സൽസവഭഺവം എന്നഺൽ? 



ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ.നലല കഺരൿങ്ങൾ ീചയ്ഺൻ ന഻ഷ്പയഺസം 
സഺധ഻ക്കഽം വ഻ധമഽള്ള ഒരഽ കഴ഻വഺണത് –അതഺയത് നലല കഺരൿം ച഻ലുപ്പഺൾ 

ദഽസവഭഺവ഻യഽം ീചയ്ും പീക്ഷ അത് അവനഽ ന഻ഷ്പയഺസമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. 
ആ കഴ഻വഽ മഽുഖന പ഻ശഽക്ക്,ുദഷൿം,കഺർക്കശൿം ബന്ധ വ഻ുേദം 
എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള എലലഺ ദഽസവഭഺവങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം അവ഻ടഽന്നഽ ഒഴ഻ഞ്ഞ് 
ന഻ൽക്കഽന്നത് വളീര എളുപ്പമഺകഽം വ഻ധം അള്ളഺഹഽ അവ഻ടഽീത്ത 

ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ(റഺസ഻ 30/72) 

ُْٗ ِ ُرّىَ  .5 َّ    ََس ُْ ِ ُر 

 

േ഻ന്ന഼ട് തങ്ങൾ കണ്ടറ഻യഽം അവരഽം കണ്ടറ഻യഽം 
 

 

 

  بِ َِّٗ٘بُ ُن اْلَوْ  ُْىُ  .6

 

ന഻ങ്ങള഻ൽ ആര഻ലഺണ് കഽഴപ്പം ഉള്ളീതന്ന് നബ഻(സ) ീയ 

ആുക്ഷപ഻ച്ചവർക്കഽള്ള ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺണ഻ത്.ആർക്കഺണ് കഽഴപ്പീമന്ന് 
തങ്ങളും അവരഽം കഺണഺന഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നത് ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് തീന്ന 

കഺണഽീമന്നഽം പരുലഺകത്ത് കഺണഽീമന്നഺണത഻ന്ീറ തഺല്പരൿീമന്നഽം 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് രണ്ട് വൿഺഖൿഺനവഽം ൂവരഽദ്ധ്ൿമലലഺത്തത഻നഺൽ രണ്ടഽം 

സവ഼കഺരൿവഽമഺണ്.ആർക്കഺണ് കഽഴപ്പം വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നീതന്ന് അവരഽം 
തങ്ങളും കഺണഽന്നത് ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ചഺീണന്ന് ീവച്ചഺൽ അത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿം തങ്ങൾക്ക് എന്തഺണ് ഭഺവ഻യ഻ൽ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നീതന്നഽം 
അവീര എന്തഺണ് കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നീതന്നഽം പ഻ന്ന഼ട് കഺണഺം 
എന്നഺണ്.അതഺയത് തങ്ങൾ ഭഺവ഻യ഻ൽ സമഺദരണ഼യനഺയ഻ മഺറഽകയഽം 
തങ്ങീള ആുക്ഷപ഻ച്ചവർ ന഻ന്ദൿരഺയ഻ നഺണം ീകടഽീമന്നഽം അർത്ഥം 
ചഽരഽങ്ങ഻യ കഺലം ീകഺണ്ട് തീന്ന ുലഺകം അത് കഺണഽകയഽം ീചയ്തഽ ബദ്ർ 

യഽദ്ധ്ം മഽതൽ അവർ പര഻ഹഺസൿരഽം ദയന഼യമഺയ പരഺജയം 
അനഽഭവ഻ച്ചവരഽമഺവഽകയഽം നബ഻(സ) തങ്ങൾ ുലഺകം ീമഺത്തം തന്ീറ 

ീദൌതൿ ന഻ർവഹണത്ത഻ന്ീറ സഺക്ഷഺൽക്കഺരം നടത്ത഻യതഽം തഺൻ 

പുബഺധനം ീചയ്ത ആശയത്ത഻ന്ീറ സമ്പാർത്ത഼കരണത്ത഻ന്ീറ സുന്ദശം 
ലക്ഷത്ത഻ലധ഻കം വരഽന്ന ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽീട മഽന്ന഻ൽ ീവച്ച് പഖൿഺപ഻ക്കഺൻ 

സഺധ഻ച്ചതഽം ഈ കഺഴ്ചയഽീട സഺക്ഷഺൽക്കഺരമഺണ്. പരുലഺകത്ത് 
കഺണഽീമന്ന വൿഺഖൿഺനം എടഽത്തഺൽ ന഻ുഷധ഻കൾ നരകത്ത഻ന്ീറ 

ഭയഺനകതയ഻ൽ നട്ടം ത഻ര഻യഽന്നവരഽം ഒരഽ അവസരം ഭാമ഻യ഻ുലക്ക് 
മടങ്ങഺൻ ക഻ട്ട഻യഺൽ സതൿ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ആൾ 

രാപങ്ങളഺയ഻ീക്കഺള്ളഺീമന്ന് കഽമ്പസര഻ക്കഽന്നതഽം അത് സഺദ്ധ്ൿമീലലന്ന 



നഺഥന്ീറ ത഼രഽമഺനുത്തഺീട നബ഻(സ)ീയ എത഻ർത്തത഻ൽ മനം ീനഺന്ത് 
ഇങ്ങീനീയഺന്നഽം ീചയ്ഺീത പവഺചകന്ീറ ചങ്ങഺത്തം സവ഼കര഻ച്ചഺൽ 

മത഻യഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് വ഻ലപ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ുന്ന രംഗം 
കഺണഺനഺവഽീമന്നഽം അീത സമയം നബ഻(സ)യഽം സതൿ വ഻ശവഺസ഻കളും 
സവർഗത്ത഻ന്ീറ സുന്തഺഷത്ത഻ൽ ആറഺടഽന്ന കഺഴ്ചയഺണഽ കഺണഺൻ 

കഴ഻യഽക എന്നഽം ആകഽം അർഥം ഒന്നഽ ഭാമ഻യ഻ൽ കണ്ടതഽം രണ്ടഺമീത്തത് 

പരുലഺകത്ത് കഺണഺന഻ര഻ക്കഽന്നതഽമീത  

 

ِْ َِ ٗيَ  .7 َْ  َْعلَُن بِاْلُو ُُ َّ  َِ َْ  َْعلَُن بَِوي َ  َّ َعي َ  ِ٘لِ   إِىَّ َ بََّ  ُُ
 

തങ്ങളുീെ രക്ഷ഻തഺവ് അവന്ീറ മഺർഗ്ഗം വ഻ട്ട് ീതറ്റ഻യവീര േറ്റ഻ നലല വണ്ണം 
അറ഻യഽന്നവൻ തീന്നയഺണ് സന്ഩഺർഗം േഺേ഻ച്ചവീരക്കഽറ഻ച്ചും അവൻ 

നലല വണ്ണം അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ. തങ്ങൾ ഭഺന്തനഺീണന്ന 

ആുരഺപണത്ത഻ന്ീറ ശക്തമഺയ മറഽപട഻യഺണ഻തഽം.അതഺയത് തങ്ങൾക്ക് 
ുനീര ഭഺന്തഺുരഺപണം നടത്ത഻യവർ ബഽദ്ധ്഻മഺന്ഩഺരഺീണന്നഺണുലലഺ 

അവരഽീട ീവപ്പ്.എന്നഺൽ തങ്ങൾ സന്ഩഺർഗ്ഗത്ത഻ലഽം അവർ 

വഴ഻ുകട഻ലഽമഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നന്നഺയറ഻യഺം.അുപ്പഺൾ ശഺശവത 

വ഻ജയത്ത഻ന്ീറ ന഻ദഺനമഺയ സന്ഩഺർഗത്ത഻നഺണ് അവര഼ പറയഽന്ന 

ഭഺന്തഺുരഺപണുത്തക്കഺൾ മഹതവമഽള്ളത് അത഻നഺൽ സന്ഩഺർഗത്ത഻ലഽള്ള 

തങ്ങൾക്കഽ ുനീരയഽള്ള ഭഺന്തഺുരഺപണം ശഽദ്ധ് നഽണയഺവഽന്നഽ 
എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ അർഥം മീറ്ഺരഽ വൿഺഖൿഺനവഽം ഇവ഻ീട കഺണഺം 
യഥഺർഥത്ത഻ൽ ആരഺണ് ഭഺന്തഽള്ളവർ അവർ സതൿ മഺർഗം ീതറ്഻യവരഺണ് 

എന്നഺൽ ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവുരഺ സന്ഩഺർഗം ലഭ഻ച്ചവരഽമഺണ് .അതഺയത് വഺദ഻ 
പത഻യഺീയന്നർത്ഥം! 

بِ٘يَ  .8    ََ   ُِط ِ اْلُوَ  ِّب
 

അത഻നഺൽ ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവീര തങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കരഽത്. 

ٌُُِْىَ  .9 ُُِي  َُْ٘   ُْ  ْْ ّا لَ َّ ُّد  
 

തങ്ങൾ അയവ് കഺണ഻ച്ചഺൽ നന്നഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് അവർ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽ 
എന്നഺൽ അവരഽം അയവ് കഺണ഻ക്കഽം. നബ഻(സ)യഽീട ശതഽക്കൾക്കഽണ്ടഺയ 

ഒരഽ ച഻ന്തയഽീട മഽനീയഺട഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട .അവരഽീട ആരഺധൿ 
വസ്തഽക്കീള നബ഻(സ) അംഗ഼കര഻ക്കഽക.അവരഽീട ദഽരഺചഺരങ്ങീള 

വ഻മർശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ കഺരൿങ്ങൾ സവ഼കര഻ച്ച് ീകഺണ്ട് 
പുബഺധനര഼ത഻യ഻ൽ ീചറ഻യ അയവഽ വരഽത്ത഻യഺൽ അവർക്ക് നബ഻(സ) 

ുയഺടഽള്ള എത഻ർപ്പ഻ലഽം അയവഽ വരഽത്തഺീമന്ന് അവർ ആഗഹം 
പകട഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നഽ പീക്ഷ സതൿത്ത഻ന്ീറ കഺരൿത്ത഻ൽ വ഻ട്ടു വ഼ഴ്ച 



പഺട഻ീലലന്നഽം അത്തരക്കഺരഽീട ആഗഹത്ത഻നഽ വഴങ്ങരഽീതന്നഽം 
ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട. 

ِِ٘يٍن  .10 َ   ُِطْ  ُ  َّ َح َّ ٍن هَّ َّ   

 

അധ഻കമഺയ഻ സതൿം ീെയ്യുന്നവനഽം ന഼െനഽമഺയ ആീരയഽം തങ്ങൾ 

അനഽസര഻ക്കരഽത്. 

ന഻ുഷധ഻കളുീട അടയഺളങ്ങളഺണ഻വ഻ീട വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നത്. അധ഻കമഺയ഻ 
സതൿം ീചയ്ുന്നവൻ എന്നഺണ് ആദൿമഺയ഻ പറഞ്ഞത്..സ്ഥഺനത്തഽം 

അസ്ഥഺനത്തഽം സതൿം അസതൿം എന്ന വ഻ുവചനമ഻ലലഺീത സതൿം 
ീചയ്ുന്നവൻ എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ അർത്ഥം .വളീര അതൿഺവശൿ 
ഘട്ടത്ത഻ലലലഺീത സതൿമഺയ കഺരൿത്ത഻ൽ ുപഺലഽം സതൿം ീചയ്ുന്നത് നന്നലല 
എന്ന഻ര഻ീക്ക എന്ത഻നഽം സതൿം ീചയ്ുന്ന ദഽസവഭഺവം സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട 
ലക്ഷണമഺീണന്നഽം അവീന അനഽസര഻ക്കരഽീതന്നഽമഺണ് 

ഉണർത്തഽന്നത്.അഭ഻പഺയത്ത഻ലഽം വ഻ുവചന ഭഽദ്ധ്഻യ഻ലഽം ശരഺശര഻ക്കഽം 

തഺീഴ ആയത഻നഺൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവം മനസ഻ലഺക്കഺീത അവീന 

എന്ത഻നഽം സതൿത്ത഻നഽ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ന഻സ്സഺരമഺക്ക഻യത഻നഺൽ ഇവൻ 

ന഻സ്സഺരനഺയ഻. ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ തഺൻ അട഻മയഺീണന്ന സതൿം 
ഉൾീക്കഺള്ളുന്നത഻ലഺണ് മനഽഷൿന്ീറ മഹതവം ന഻ലീകഺള്ളുന്നത് അത് 

അറ഻യഺത്തവൻ ന഻ന്ദൿനഺണ് ഇതഽം ന഻ുഷധ഻യഽീട ലക്ഷണമഺണ്. 

اا بٌَِِو٘نٍن  .11 ااٍن هَّ َّ َُوَّ   
 

കഽത്ത് വഺക്ക് േറയഽന്നവനഽം ഏഷണ഻യഽമഺയ഻ നെക്കഽന്നവനഽമഺയ. 

ജനങ്ങീള പര഻ഹസ഻ക്കഺനഽം അവര഻ലഽള്ള കഽറവഽകൾ പറഞ്ഞ് 
അപഹസ഻ക്കഺനഽം വലലഺീത ശമ഻ക്കഽന്നവൻ എന്നഺണ് –ُواا എന്നത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿം കാടഽതൽ വ഻ശദ഼കരണം 104 മത് അദ്ധ്ൿഺയം ുനഺക്കഽക. ഒരഺളുീട 

വഺക്ക഻ീന കഽഴപ്പമഽണ്ടഺക്കഺനഺയ഻ മറ്ുള്ളവര഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽക 

എന്നഺണ് ഏഷണ഻ എന്ന് പറഞ്ഞഺൽ സവർഗ പുവശനം തടയീപടഺൻ 

പരൿഺപ്തമഺയ ദഽഷ്ക്കർമ്മമീത ഏഷണ഻.ഏഷണ഻ക്കഺരൻ സവർഗത്ത഻ൽ 

പുവശ഻ക്ക഻ീലലന്ന ഹദ഼സ് എത മഺതം ീഗൌരവമഽള്ളതഺണ് എന്ന് 
ച഻ന്ത഻ീച്ചങ്ക഻ൽ 

 

ِْ٘ر ُهْ  َ ٍن  َ ِ٘نٍن  .12  َهٌَّااٍن لِّبْلَ 

 

നന്ഩീയ ന഻ുേഷം തെയഽന്നവനഽം അത഻കമ഻യഽം മഹഺ േഺേ഻യഽമഺയ. നന്ഩ 

ന഻ുേഷം തടയഽന്നവൻ എന്നത഻നഽ വ഻വ഻ധ വൿഺഖൿഺനങ്ങളുണ്ട്. ഇവ഻ീട 
പറഞ്ഞ خ٘ر ധനമഺീണന്നഽം അത് ആവശൿക്കഺർക്ക് ച഻ലവഴ഻ക്കഺീത 



പ഻ശഽക്ക് കഺണ഻ക്കഽന്നവനഺീണന്നഽമഺണ് ഒരഽ വൿഺഖൿഺനം. ഇസ് ലഺം എന്ന 

നന്ഩയ഻ുലക്ക് വരഽന്നവീര തടയഽന്നവൻ എന്നഺണ് മീറ്ഺരഽ വൿഺഖൿഺനം. 
എലലഺ നന്ഩ മഽടക്ക഻കൾക്കഽം തഺക്ക഼ത് തീന്നയഺണ഼ സാക്തം. അത഻കമ഻ 
എന്നഺൽ സതൿീത്ത അവഗണ഻ച്ച് അകമം കഺണ഻ക്കഽന്നവൻ എന്നഽം 
വിത്ത഻ുകടഽകളും അരഽതഺയ്മകളും ീചയ്ുന്നവൻ എന്നഽം അർഥമഽണ്ട്. 
മഹഺ പഺപ഻ എന്നഺൽ കഽറ്ങ്ങള഻ൽ മഽഴഽകഽന്നവൻ എന്ന് തീന്ന തഺല്പരൿം. 

  ُع ُ ٍّل بَْ َ  َ لَِ  َاًِ٘نٍن  .13
 

 

 

കാരനഽം അത഻ീനലലഺം േഽറീമ ശര഻യഺയ േ഻തഺവ഻ലലഺത്തവനഽമഺയ(വീന 

തങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കരഽത്)  

കാരൻ എന്നത് സവഭഺവ ദാഷൿത്ത഻ന്ീറ ആൾ രാപം എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഺണ് 

പരഽഗണ഻ക്കഽന്നത്زنيم എന്നത഻നഽ ജഺര സന്തഺനം എന്ന അർത്ഥത്ത഻നഽ പഽറീമ 

ദഽർവിത്ത഻യ഻ൽ കഽപസ഻ദ്ധ്഻ ുനട഻യവൻ എന്നഽം മറ്ും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 
 

 

 

بٌَِ٘يَ  .14 َّ    َى َ اَى َ ا َهااٍن 
 

അവൻ സവത്തഽം സന്തഺനങ്ങളുമഽള്ളവനഺയത഻നഺൽ(ആണ് 
ഇങ്ങീനീയഺീക്ക ീചയ്ുന്നത്)  

ധഺരഺളം സമ്പത്തഽം സന്തഺനങ്ങളുീമീണ്ടന്ന ഹഽങ്ക഻ലഺണ഻യഺൾ ഇതയഽം 
അധർമ്മ഻യഺയ഻ മഺറ഻യത്.സമ്പത്തഽം സന്തഺനങ്ങളുമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ പ഻ീന്ന 

ഒന്നഽം പശ്നമീലലന്ന മ഻ഥൿഺ ധഺരണയഺീള അഹങ്കഺര഻യഺക്ക഻യത് എന്ന് 
ചഽരഽക്കം 
 

 

 

َِ  َٗا ٌَُا  َااَ  .15 ْ٘ لِ٘يَ  إَِ ا  ُْ لَٔ َعلَ َّّ    ََ اِاُ٘ر اَْلَ
 

നമ്മഽീെ ആയത്തഽകൾ ഓത഻ുക്കൾപ്പ഻ക്കീപ്പെഽുപഺൾ അത് 

ോർവ഼കന്ഩഺരഽീെ േഴങ്കഥകളഺണ് എന്ന് അവൻ േറയഽം  
 

ഈ അഹകഺരത്ത഻ന്ീറ ആഴമഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ഗന്ഥീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള പാർവ഼കരഽീട പഴങ്കഥകളഺണ് എന്ന അസതൿം 



പറയഺൻ അവീന ുപര഻പ്പ഻ച്ചത് 

 

16)َعلَٔ اْلُ ْراُِْم  َ ٌَِسُوَُ   

േ഻ന്ന഼ട് അവന്ീറ തഽപ഻ൂക്കക്ക് (ന഼ണ്ട മാക്ക഻ന്) നഺം അെയഺളം 
ീവക്കഽന്നതഺണ് ീഭൌത഻ക ീസൌകരൿങ്ങളുീട ുപര഻ൽ ഖഽർആ ന഻ീന 

വ഻മർശ഻ക്കഽന്നവർക്ക് ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക തീന്ന 

ീചയ്ുീമന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്. അത്തരക്കഺരഽീട മാക്ക഻ീനയഺണ് 

തഽമ്പ഻ീക്ക ആയ഻ ഇവ഻ീട പര഻ചയീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് മനഽഷൿ 
ശര഼രത്ത഻ീല ഏറ്വഽം ുശഷ്ടമഺയ അവയവമഺണഽ മഽഖം ആ മഽഖത്ത് 
ഉയർന്നഽ ന഻ൽക്കഽന്ന മാക്ക഻ന്ീറ സ്ഥഺനം പധഺനം തീന്ന ഈ 

ധ഻ക്കഺര഻കൾക്ക് മാക്ക഻നഽ പുതൿകം അടയഺളം, നൽക഻ അവീര 

അപമഺന഻ക്കഽീമന്നഺണ് തഺല്പരൿം അന്തൿ നഺള഻ൽ അവരഽീട മഽഖം 
കറഽപ്പ഻ക്കഽീമന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ തഺല്പരൿീമന്നഽം മറ്ും 
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്.എന്തഺയഺലഽം സതൿ ന഻ുഷധ഻യഽീട കഺരൿം മഹഺ കഷ്ടം 
തീന്ന . പത്ത് മഽതൽ പത഻നഺറഽ കാട഻യ സാക്തങ്ങൾ ആരഽീട 
വ഻ഷയത്ത഻ലഺണ഻റങ്ങ഻യീതന്ന വ഻ഷയത്ത഻ൽ വ഻വ഻ധ 

അഭ഻പഺയങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മക്കളും ധഺരഺളം സമ്പത്തഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന 

ഖഽൂറശ഻കൾക്ക഻ടയ഻ൽ വല഻യ സവഺധ഼നമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന വല഼ദഽ ബ഻ൻ 

മഽഗ഼റീയക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്ന് പല വൿഺഖൿഺതഺക്കളും അഭ഻പഺയീപ്പടഽന്നഽ. 
അയഺൾ നബ഻(സ)യഽീട വഺക്കഽകൾ ുകട്ടുപ്പഺൾ ഇത് വലലഺത്ത 

ആകർഷകമഺീണന്ന് പറയഽകയഽം അത഻ീന പഽകഴ്ത്തഽകയഽം ീചയ്തഽ 
സഽസമ്മതനഺയ ഈ ുനതഺവ് നഷ്ടീപ്പടഽുമഺ എന്ന് ഭയീപ്പട്ട അബാജഹ്ൽ 

കള്ളം പറഞ്ഞ് അയഺീള പുകഺപ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം അയഺൾ ദഽരഭ഻മഺനം 
സംരക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻ നബ഻(സ)ീയ ആുക്ഷപ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തുപ്പഺൾ 

അയഺള഻ലഽള്ള ുപഺരഺയ്മകൾ പറഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ അയഺീള നഺണം 

ീകടഽത്ത഻.ഈ സാക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങ഻യുപ്പഺൾ വല഼ദ് ഉമ്മയഽീട അടഽത്ത് 
ീചന്ന് എീന്നക്കഽറ഻ച്ച് മഽഹമ്മദ്(സ) പല ആുക്ഷപങ്ങളും പറയഽന്നഽണ്ട് 
അത഻ൽ ജഺര സന്തഺനം എന്നീതഺഴ഻ച്ചുള്ള കഽറ്ങ്ങീളലലഺം എന്ന഻ലഽണ്ട് 
ഇത഻ന്ീറ സതൿം എന഻ക്ക് പറഞ്ഞ് തരണീമന്നഽം ഇീലലങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങീള ഞഺൻ 

ീകഺന്നഽകളയഽീമന്നഽം ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്ത഻ അുപ്പഺൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞഽ 
മഽഹമ്മദ്(സ)പറഞ്ഞത് സതൿം തീന്നയഺണ് ന഻ന്ീറ ഉപ്പ ൂലംഗ഻ക ുശഷ഻ 
ഇലലഺത്ത ആളും വല഻യ സമ്പന്നനഽമഺയ഻രഽന്നഽ അുേഹത്ത഻ന്ീറ സമ്പത്ത് 
നഷ്ടീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ ഞഺൻ ഒരഽ ആട്ട഻ടയനഽമഺയ഻ ശഺര഼ര഻ക ബന്ധം 

പഽലർത്തഽകയഽം മഽഗ഼റയഽീട മകനഺയ഻ ന഻ീന്ന പഽറത്ത് 
പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്തതഺണ് എന്ന് ഉമ്മ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു.ഇത 

വൿക്തമഺയ഻ നബ഻(സ)യഽീട പഖൿഺപനങ്ങളുീട വസ്തഽത മനസ഻ലഺയ഻ട്ടും 
സതൿമഽൾീക്കഺള്ളഺീത ഖഽർആൻ പാർവ഼കരഽീട ീകട്ടുകഥയഺീണന്ന് 



പറയഽന്നവന്ീറ അധപതനം എത ഗഽരഽതരം! ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ കഽറ്ങ്ങള഻ൽ 

ന഻ീന്നലലഺം വ഻ട്ട് ന഻ൽക്കഺൻ എലലഺവരഽം ശമ഻ുക്കണ്ടത് തീന്ന .അള്ളഺഹഽ 
നീമ്മീയലലഺം നലലവര഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ  

 

 

َِا ُهْ  ِِ ٘يَ (17) ًَا  َْ َ اَا اْلَ ٌَِّ  إِْ   َْ َسُوْا لََْ٘ ِرُهٌَّ ْْ ًَاُُْن َ َوا بَلَ ْْ  إًَِّا بَلَ

 

 

 

 

ന഻ശ്ചയം ആ ുതഺട്ടക്കഺീര നഺം േര഼ക്ഷ഻ച്ചത് ുേഺീല ഇവീരയഽം നഺം 
േര഼ക്ഷ഻ച്ചു. േഭഺതുവളയ഻ലഺയ഻ര഻ീക്ക തങ്ങൾ അത്(ുതഺട്ടത്ത഻ീല 

േഴങ്ങൾ) മഽറ഻ീച്ചെഽക്കഽക തീന്ന ീെയ്യുീമന്ന് അവർ സതൿം ീെയ്തത് 

േറഞ്ഞ സന്ദർഭം! 
 

ഇവീര എന്നത് ീകഺണ്ട് ഉുേശൿം മക്കക്കഺരഺണ്.അവർക്ക് അള്ളഺഹഽ ധനം 
നൽക഻. പവഺചകീനയഽം നൽക഻.അള്ളഺഹഽവ഻നഽ അത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ നന്ദ഻ 
കഺണ഻ക്കലഺയ഻രഽന്നഽ-അഹങ്കര഻ക്കലലല- അവരഽീട കടമ എന്ന഻ട്ടും 
നബ഻(സ)തങ്ങളഺകഽന്ന അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏറ്വഽം ഇഷ്ടമഽള്ള 

പവഺചകുനഺട് ശഺതവം കഺണ഻ക്കഽക വഴ഻ അവർ അള്ളഺഹഽുവഺട് നന്ദ഻ 
ുകട് കഺണ഻ച്ചുപ്പഺൾ ുതഺട്ടക്കഺീര പര഼ക്ഷ഻ച്ച ുപഺീല ദഺര഻ദൿം ീകഺണ്ടഽം 
വരൾച്ച ീകഺണ്ടഽം അവീര പര഼ക്ഷ഻ച്ചു എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത്. 

ഇവ഻ീട ഉദഺഹരണമഺയ഻ പറഞ്ഞ ുതഺട്ടക്കഺർ യമന഻ലഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം 
(സൻആഇൽ ന഻ന്ന് കഽറച്ച് അകീലയഽള്ള ളർവഺൻ എന്ന 

ഗഺമത്ത഻ലഺയ഻രഽന്നഽ )ഹബ്സ഼ന഻യയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം കഺണഺം അവർ 

ുവദക്കഺരഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം ഈസഺ(അ)ക്ക് ുശഷമഺണ് ഈ സംഭവീമന്നഽം 
ചര഻തങ്ങള഻ലഽണ്ട് സംഭവത്ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കം ഇങ്ങീനയഺണ്. ഉദഺര 

ശ഼ലനഽം സഺദഺചഺരതല്പരനഽമഺയ ഒരഽ സദ് വിത്തന്ീറതഺയ഻രഽന്നഽ ആ 

ുതഺട്ടം.അത഻ീല പഴങ്ങൾ പറ഻ീച്ചടഽക്കഽുമ്പഺൾ ഒരഽഭഺഗം സഺധഽക്കൾക്ക് 
ദഺനം ീചയ്ുമഺയ഻രഽന്നഽ അുേഹം.തഺൻ മരണീപ്പട്ട ുശഷം രംഗത്ത് വന്ന 

മക്കൾ പീക്ഷ ഉപ്പയഽീട പഺരമ്പരൿം തഽടരഺന഻ഷ്ടീപ്പട്ട഻ലല.പഽലർച്ചക്ക് തീന്ന 

ുതഺട്ടത്ത഻ീലത്ത഻ (സഺധഽക്കൾ എത്തഽം മഽീമ്പ )പഴം പറ഻ീച്ചടഽക്കണീമന്നഽം 
സഺധഽക്കൾക്ക് ഒന്നഽം ീകഺടഽക്കരഽീതന്നഽം അവർ പരസ്പരം സവകഺരൿം 
പറയഽകയഽം ീചയ്തഽ. ത഼രഽമഺന഻ച്ചതനഽസര഻ച്ച് ുതഺട്ടത്ത഻ൽ ീചന്ന് 
ുനഺക്കഽുമ്പഺൾ ഒരഽ അതൿഺഹ഻തം ബഺധ഻ച്ച് ുതഺട്ടം ന഻ുേഷം നശ഻ച്ചു 
ുപഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ അുപ്പഺൾ അവർ ത഼രഺദഽ:ഖത്ത഻ലഺയ഻.ുതഺട്ടത്ത഻നഽ 
ബഺധ഻ച്ച വ഻പത്ത് ചഽഴല഻ക്കഺറ്ഺീണന്നഽം ഒരഽ ഇട഻ത്ത഼ ആയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം 
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻) 



 

ഇമഺം ഥ഻ബ് ര഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ.ആ ുതഺട്ടത്ത഻ന്ീറ ഉടമയഺയ഻രഽന്ന ആ നലല 
മനഽഷൿൻ വ഻ളീവടഽപ്പ഻ന്ീറ സമയത്ത് ഒരഽ വർഷുത്തക്ക് തങ്ങൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ വ഻ഭവങ്ങൾ സാക്ഷ഻ച്ച് ീവക്കഽകയഽം ബഺക്ക഻ മഽഴഽവനഽം 
സഺധഽക്കൾക്ക് ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീചയ്ുമഺയ഻രഽന്നഽ.ബഺപ്പ മര഻ച്ചുപ്പഺൾ ആ 

പത഻വ് മക്കൾ പഺീട മഺറ്഻ മറ഻ച്ചു,സഺധഽക്കൾക്ക് ഒന്നഽം നൽക഻ീലലന്ന് 
ത഼രഽമഺന഻ച്ചു(ഥ഻ബ് ര഻ 29/31) 

 

 

َ  َْٗس َْ ٌُْىَ  (18) َّ  

 

 

 

അവർ ഒഴ഻വഺക്ക഻ േറഞ്ഞതഽമ഻ലല 
 

അവർ ഒഴ഻വഺക്ക഻ പറഞ്ഞ഻ലല എന്നഺൽ അവർ ഇൻശഺ അള്ളഺഹ് എന്ന് 
പറഞ്ഞ഻ലല എന്നഽം പഺവങ്ങൾക്ക് ഒന്നഽം ഒഴ഻വഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽകയ഻ലല 
എന്നഽം വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്  
 

 

ُُْن ًَااُِوْىَ (19) َّ بِّبَ   َِا اَااِ ٌف هِّبي  َّ ْ٘   َطَاَ  َعلَ

 

 

 

അങ്ങീന അവർ ഉറങ്ങ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ീക്ക തങ്ങളുീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കൽ 

ന഻ന്നഽള്ള ഒരഺേത്ത് ആ ുതഺട്ടത്ത഻ന്ീറ ുമൽ ബഺധ഻ച്ചു 
 

 

 

 എന്ന് പറഞ്ഞഺൽ ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) എന്നഽം നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറീപ്പട്ട ത഼ اَااِ ٌف 
എന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പുതൿക കല്പന എന്നഽം 
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻ 18/180). ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. “ആ 

ുതഺട്ടക്കഺർ സഺധഽക്കീള ഒഴ഻വഺക്കഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചുറച്ചുപ്പഺൾ തീന്ന (അത് 

നടപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ്)അവരഽീട ുതഺട്ടം നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടു എന്ന് 
പറഞ്ഞത഻ൽ ന഻ന്ന് ച഻ല ീതറ്ുകൾ ീചയ്ഺൻ ഉറപ്പ഻ച്ചഺൽ തീന്ന അള്ളഺഹഽ 
ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽം കഺരണം ഇവർ ത഼രഽമഺന഻ച്ച കഺരൿം ീചയ്ുന്നത഻നഽമഽമ്പഺണുലലഺ 
അള്ളഺഹഽ അവരഽീട ുതഺട്ടീത്ത നശ഻പ്പ഻ച്ചത്. “നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ .രണ്ട് 
മഽസ്ല഻ംകൾ അവരഽീട വഺളു ീകഺണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്ുമഽട്ട഻യഺൽ 

ീകഺന്നവനഽം ീകഺലലീപ്പട്ടവനഽം നരകത്ത഻ലഺണ്.അുപ്പഺൾ ുചഺദ഻ക്കീപ്പട്ട .ു 



ീകഺന്നവൻ നരകത്ത഻ലഺീണന്നത് മനസ഻ലഺയ഻.ീകഺലലീപ്പട്ടവൻ എന്ത് 
ീകഺണ്ട് നരകത്ത഻ലഺയ഻? നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ അവൻ തന്ീറ സുഹഺദരീന 

ീകഺലലഺൻ കരഽത഻യവനഺണുലലഺ! അതഺയത് ീചയ്ഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ച 

ീതറ്഻ന്ീറ ുപര഻ൽ ആ ീതറ്് ീചയ്ത഻ീലലങ്ക഻ലഽം അവൻ 

നരകത്ത഻ലഺയ഻(ഖഽർതവഽബ഻ 18/180)  

 

ِرِٗن  20 َ َْ  ََ ْن َ ال َّ  

 

 

അങ്ങീന അത്(ുതഺട്ടം)ഫലം മഽറ഻ീച്ചെഽക്കീപ്പട്ടതഽ ുേഺീലയഺയ഻ 
 

 

 എന്നഺൽ ഇരഽട്ടഺയ രഺത഻ ുപഺീല എന്നഽം കറഽത്ത ചഺരം ുപഺീല  رٗن

എന്നഽം ..അഭ഻പഺയമഽണ്ട്. അതഺയത് അവർ ുതഺട്ടത്ത഻ീലത്ത഻യുപ്പഺൾ 

പഴങ്ങള഻ലലഺത്ത ശാനൿമഺയ അവസ്ഥയഺണഽ കണ്ടത്  

 

 

  َ ٌََاَ ّا ُهْ  ِِ ٘يَ  (21)

 

 

 

 

എന്ന഻ട്ട് േഭഺതുവളയ഻ൽ അവർ േരസ്േരം വ഻ള഻ച്ചു േറഞ്ഞഽ 
 

 

 

 

ِ ِه٘يَ  َِى اْغُ ّا َعلَٔ َحْر ُِ ْن إِى ُ ٌ ُْن َ ا (22)  

 

 

 

ന഻ങ്ങൾ ഫലം മഽറ഻ീച്ചെഽക്കഽ(വഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽ)ന്നവരഺീണങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങളുീെ 
കിഷ഻ സ്ഥലത്ത് േഽലർച്ചക്ക് വരഽവ഼ൻ  

 

 

 

 

ُُْن َٗ ََ ا َ ُْىَ  (23) َّ    َاًطَلَقُْا 

 



 

 

അങ്ങീന അവർ അുനവഺനൿം േതഽീക്ക േറഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് ുേഺയ഻ 
 

 

 

 

(24)  ْٖ َم َعلَ ْْ َِا اْلَ٘ ْسِ ٘يٌف  َى  َّ َْٗ ُخلٌََّ ُ ن هِّب  

 

 

 

ഇന്ന് ആ ുതഺട്ടത്ത഻ൽ ഒരഽ സഺധഽവഽം നമ്മഽീെ അെഽത്ത് േുവശ഻ക്കഽകുയ 

അരഽത് എന്ന്. 

 

അവർ ുതഺട്ടത്ത഻ൽ വ഻ളവ് എടഽക്കഺൻ ുപഺകഽന്നത് സഺധഽക്കൾ 

അറ഻യഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻രഽന്നഽ അവർ പതഽീക്ക പറഞ്ഞത് എന്നഺൽ 

അവരഽീട പ഻തഺവ് വ഻ളീവടഽപ്പ഻ന്ീറ വ഻വരം സഺധഽക്കുളഺട് ുനരീത്ത 

പറയഽകയഽം ആ സമയത്ത് അവർ അവ഻ീട 
സന്ന഻ഹ഻തരഺവഽകയഽമഺയ഻രഽന്നഽ ീചയ്ത഻രഽന്നത്  

 

 

 

ا َعلَٔ َحْر ٍن  َاِ ِ ٗيَ  (25) ّْ َغَ  َّ   

 

 

 

(സഺധഽക്കീള) തെയഽവഺൻ കഴ഻യഽന്ന(വരഺീണന്ന് ധര഻ച്ചുീകഺണ്ട് അവർ 

േഽലർീച്ച എത്തഽകയഽം ീെയ്തതഽ  
 

 

 

َُا  َالُْا إًَِّا لََ الُّدْىَ  (26) ّْ ا َ  َ    َلَوَّ

 

 

 

അങ്ങീന ആ ുതഺട്ടം കണ്ടുപ്പഺൾ ന഻ശ്ചയമഺയഽം നഺം 

വഴ഻ീതറ്റ഻ുപ്പഺയവരഺീണന്ന് അവർ േറഞ്ഞഽ 
 

 



 

 

 بَْ  ًَْ ُي َهْ ُرُّهْىَ  (27)

 

 

 

േീക്ഷ നഺം (ആഹഺര മഺർഗം) തെയീപ്പട്ടവരഺണ് 

 

സഺധഽക്കീള പറ്഻ച്ചു എന്ന ആശവഺസത്ത഻ൽ ുതഺട്ടത്ത഻ീലത്ത഻യ അവർക്ക് 
ഒരഽ വ഻ളവഽമ഻ലലഺീത തകർന്ന ുതഺട്ടമഺണ് കഺണഺനഺയത്. അുപ്പഺൾ 

സഺധഽക്കീള തടയഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചത഻ൽ നമഽക്ക് ീതറ്് പറ്഻ എന്നഽം ഇത് 

നമ്മഽീട ുതഺട്ടമലല നമഽക്ക് വഴ഻ീതറ്഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നഽം ഇവ഻ീട 
അർത്ഥമഽണ്ട്. എന്നഺൽ വ഻ശദമഺയ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ുതഺട്ടം അവരഽീടത് 

തീന്ന എന്ന് ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞുപ്പഺഴഺണ് ുഖദപാർവം നമ്മൾ ഭക്ഷണം 

തടയീപ്പട്ടവരഺീണന്ന് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ. 
ുദഺഷങ്ങീള ന഻ങ്ങൾ സാക്ഷ഻ക്കഽക.കഺരണം അട഻മ ീചയ്ുന്ന ുദഺഷം 
കഺരണത്തഺൽ അവനഽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട ഭക്ഷണം തടയീപ്പടഽം എന്ന഻ട്ട് 
നബ഻(സ) ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ീല 19/20 സാക്തങ്ങൾ ഓത഻(ഖഽർതവഽബ഻ 18/182) 

 

 

 

َ طُُِْن  َلَْن  َ ُ   (28) ّْ َ   َُس ِّبُ ْىَ  َاَا  َ ْْ لَُّ ْن لَ  

 

 

 

 

അവര഻ൽ കാെഽതൽ ന഼ത഻മഺനഺയ ആൾ േറഞ്ഞഽ ഞഺൻ ന഻ങ്ങുളഺട് 

േറഞ്ഞ഻ുലല?ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ തസ്ബ഼ഹ് ീെയ്യഺത്തീതന്തഺണ്? 

 

അവർ സഺധഽക്കൾക്ക് ഒന്നഽം നൽകരഽീതന്ന് ഗാഢഺുലഺചന നടത്ത഻യുപ്പഺൾ 

അവര഻ൽ കാടഽതൽ ന഼ത഻ ുബഺധമഽള്ളയഺൾ-ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളയഺൾ- പറഞ്ഞത് 

അള്ളഺഹഽ തന്ന അനഽഗഹത്ത഻നഽ ന഻ങ്ങൾ നന്ദ഻ കഺണ഻ക്കഺത്തത് എന്തഺണ് ? 

അവന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ്഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് പക഼ർത്തനം ീചയ്തഽ കാുട?അത഻നഽ 
പകരം ന഻ങ്ങളുീട ഈ ന഻ലപഺട് ശര഻യീലലന്ന് അുേഹം ഉണർത്ത഻യ഻രഽന്നഽ 
അത് അവർ അവഗണ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.പീക്ഷ ുതഺട്ടത്ത഻ന്ീറ നഺശം കണ്ടുപ്പഺൾ 

ഈ ഉപുദശം ഓർക്കഽകയഽം ഞങ്ങൾ ീതറ്് പറ്഻യവരഺയ഻ ഇന഻ ഞങ്ങൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ വഺഴ്ത്ത഻ീക്കഺള്ളഺീമന്ന 

ഏറ്ുപറച്ച഻ലഺണ് തഺീഴ! 



 

 

  َالُْا ُ ْ َ اَى َ بِّبٌَا إًَِّا ُ ٌَّا  َالِِو٘يَ  (29)

 

 

 

അവർ േറഞ്ഞഽ ഞങ്ങളുീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ േര഻ശഽദ്ധ഻ീയ ഞങ്ങള഻തഺ 
േക഼ർത്തനം ീെയ്യുന്നഽ ന഻ശ്ചയമഺയഽം നഺം അകമ഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 

ُهْىَ  (30) َّ   َ َْ  ََ  بَْ ُ ُِْن َعلَٔ بَْ  ٍن َٗ ََ 

 

 

 

അങ്ങീന തമ്മതമ്മ഻ൽ കഽറ്റം േറഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് അവര഻ൽ െ഻ലർ െ഻ലരഽീെ 
ുനീര ത഻ര഻ഞ്ഞഽ . 

 

അതഺയത് ന഼ പറഞ്ഞത് ീകഺണ്ടഺണ് നമ്മൾ ഈ അകമം ീചയ്തീതന്ന് 
പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ആുക്ഷപ഻ച്ചു(ീതറ്ുകൾക്ക് ുവണ്ട഻ സംഘം 
ുചരഽന്നവരഽീടീയഺീക്ക അവസ്ഥ ഇത് തീന്നയഺണ്. ശ഻ക്ഷ കഺണഽുമ്പഺൾ 

മഽന്ന഻ൽ ന഻ന്നവീന ആുക്ഷപ഻ക്കഺൻ മറ്ുള്ളവർ ശമ഻ക്കഽം പീക്ഷ ഞഺൻ 

പറഞ്ഞത് ന഻ങ്ങൾ എന്ത഻നഽ സവ഼കര഻ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇവീര 

കീയ്ഺഴ഻യഽം.അത഻നഺൽ ജ഼വ഻ത കഺലത്ത് ത഻ന്ഩക്കഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള ഒരഽ 
കാട്ടഺയ്മുയഺടഽം സഹകര഻ക്കഺീത നമ്മഽീട പരുലഺകം രക്ഷീപ്പടഽത്തഺൻ 

നഺം ുബഺധമഽള്ളവരഺയ഻ര഻ക്കണം  
 

 

 

لٌََا إًَِّا ُ ٌَّا اَاِغ٘يَ  (31) ْٗ َّ   َالُْا َٗا 

 

 

 

അവർ േറഞ്ഞഽ.നമ്മഽീെ കഷ്ടുമ! നഺം അത഻കമ഻കളഺവഽക തീന്ന 

ീെയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

നമ്മഽീട പ഻തഺക്കീള ുപഺീല സഺധഽക്കൾക്ക് നൽക഻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നന്ദ഻ 
ീചയ്ഺീത നഺം അകമ഻കളഺയ഻ എന്ന ഏറ്് പറച്ച഻ലഺണ഻ത്  

 



 

 

َِا إًَِّا إِلَٔ َ بِّبٌَا َ اِغ ُْىَ  (32) ٌْ ًْ٘را هِّب  َعَسٔ َ بُّدٌَا  َى ُْٗ ِ لٌََا َخ

 

 

 

നമ്മഽീെ രക്ഷ഻തഺവ് ഇത഻ുനക്കഺൾ ഉത്തമമഺയത് നമഽക്ക് േകരം 
നൽക഻ുയക്കഺം.ന഻ശ്ചയമഺയഽം നമ്മഽീെ നഺഥന഻ുലക്ക് നഺം ആഗഹം 

സമർപ്പ഻ക്കഽന്നവരഺകഽന്നഽ. 
 

ശ഻ക്ഷ കണ്ട അവർ ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് അള്ളഺഹഽ നീമ്മ രക്ഷീപ്പടഽത്ത഻ നഷ്ടീപ്പട്ട 

ുതഺട്ടം ത഻ര഻ച്ചു ക഻ട്ട഻യഺൽ പാർവ഼കീര ുപഺീല ഞങ്ങളും നന്ഩ ീചയ്ഺീമന്ന് 
ആത്മ്ഺർത്ഥമഺയ഻ അവർ പറഞ്ഞതഺണ഻ത്.ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) 

എഴഽതഽന്നഽ.അവരഽീട ഈ പഺശ്ചഺത്തഺപ മനസ്ഥ഻ത഻ വന്നുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ 
ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ)നഽ ന഻ർുദശം ീകഺടഽക്കഽകയഽം ഈ കര഻ഞ്ഞ ുതഺട്ടം 
പ഻ഴഽീതടഽത്ത് ശഺം നഺട്ട഻ൽ ീകഺണ്ട് ുപഺയ഻ ീവക്കഺനഽം ഫലഭായ഻ഷ്ടമഺയ 

ശഺമ഻ൽ ന഻ന്ന് സമിദ്ധ്മഺയ ഒരഽ ുതഺട്ടം ഇവ഻ീട ീവച്ച് ീകഺടഽക്കഺനഽം 
കല്പ഻ച്ചു. ഇബ്നഽ മസ് ഊദ്(റ) പറയഽന്നഽ. അവരഽീട ആത്മ്ഺർത്ഥമഺയ 

പഺശ്ചഺത്തഺപം വന്നുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് പകരം ുതഺട്ടം നൽക഻. ആ 

ുതഺട്ടത്ത഻ീല ഒരഽ മഽന്ത഻ര഻ക്കഽല ഒരഽ ുകഺവർകഴഽതക്ക് ചഽമക്കഺൻ മഺതം 

വല഻പ്പമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.(ഖഽർതവഽബ഻18/183)ീതറ്് പറ്഻യഺൽ അത് 

ഏറ്്പറയഺനഽം അത഻ൽ ന഻ന്ന് മടങ്ങഺനഽം സന്ഩനസ്സുണ്ടഺയഺൽ അവീര 

അള്ളഺഹഽസവ഼കര഻ക്കഽം.അവർ ന഻രഺശരഺുവണ്ടത഻ലല എന്ന് ഖഽർ ആൻ 

തീന്ന പലയ഻ടത്തഽം സാച഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടീലലഺ!  
 

ْْ َ اًُْا َْٗ لَُوْىَ  (33) ِخَرِ   َْ  َُر لَ ْٙ لََ َ اُا ا َّ  َ َ لَِ  اْلَ َ اُا 

 

 

 

ശ഻ക്ഷ അേകഺരമഺണ്.േരുലഺക ശ഻ക്ഷയഺകീട്ട കാെഽതൽ 

വല഻യതഽമഺകഽന്നഽ.അവർ അറ഻യഽന്നവരഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ! 

 

ഈ ുതഺട്ടക്കഺരഽീടത് ുപഺീലയഺണ് മക്കക്കഺരഽീട ന഻ല.നബ഻(സ)ീയയഽം 
വ഻ശഽദ്ധ് ഗന്ഥീത്തയഽം അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് നൽക഻.എന്നഺൽ അവരഺകീട്ട 
ധ഻ക്കഺര഻കളും അകമ഻കളുമഺയ഻ത്ത഼രഽകയഺണ് ീചയ്തത് അത഻ന്ീറ 

ശ഻ക്ഷ ഇഹുലഺകത്ത് ീവച്ച് തീന്ന അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വന്ന ഇവർക്ക് 
പരുലഺകീത്ത ശ഻ക്ഷ അത഻ കഠ഻നമഺയ഻ര഻ക്കഽംഭാമ഻യ഻ീല ശ഻ക്ഷ ഈ 

വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള ധന നഷ്ടമഺണ്.എന്നഺൽ പരുലഺക ശ഻ക്ഷ ഇത഻ലഽം 
കുഠഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് അവർ മനസ഻ലഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അവർ 



പഺശ്ചഺത്തപ഻ച്ച് മടങ്ങഽകയഽം ഇത്തരം അരഽതഺയ്മകൾ ീവട഻യഽകയഽം 
ീചയ്ുമഺയ഻രഽന്നഽ.എന്നഺൽ വ഻വര ുദഺഷ഻കളഺയ ഈ വർഗം 
നഺശത്ത഻ുലക്ക് ീചന്ന് ചഺടഽക തീന്നയഺണ് (ഥ഻ബ്ര഻) 
 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഈ ുതഺട്ടക്കഺരഽീട ചര഻തം പറഞ്ഞത് രണ്ട് 
ലക്ഷൿത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ്. 

 

(1) ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ീല പത഻നഺല് പത഻നഞ്ച് ആയത്തഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ 

ധനവഽം സന്തഺനങ്ങളുമഽണ്ടഺയുപ്പഺൾ അവൻ അഹങ്കഺര഻യഺയ഻ മഺറ഻ 
.അവനഽ അള്ളഺഹഽ ധനവഽം സമ്പത്തഽം നൽക഻യത് അവീന 

പര഼ക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന഻ട്ട് അവൻ അവ഻ശവഺസത്ത഻ുലക്ക് 
കാപ്പുകഽത്ത഻ അവൻ എതമഺതം ഭഺഗൿ ഹ഼നനഺണ്; കഺരണം ീതറ്് ീചയ്ഺൻ 

ആുലഺച഻ച്ച ഈ ുതഺട്ടക്കഺർക്ക് അള്ളഺഹഽ ശ഻ക്ഷ ഇറക്ക഻ീയങ്ക഻ൽ 

നബ഻(സ)ുയഺട് ശതഽത ീവച്ചവന്ീറ കഺരൿം എത പര഻തഺപകരം!എന്ന് 
സാച഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് 

 

(2)ുതഺട്ടക്കഺർ അവരഽീട ുതഺട്ടം ീകഺണ്ട് ഉപകഺരീമടഽക്കഺനഽം സഺധഽക്കീള 

തടയഺനഽം കരഽത഻ പഽറീപ്പട്ടുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ അവരഽീട ലക്ഷൿീത്ത ക഼ഴ് 

ുമൽ മറ഻ച്ചു.ഇത് ുപഺീലയഺണ് മക്കക്കഺരഽീട അവസ്ഥ അവർ 

നബ഻(സ)ീയയഽം അനഽചരന്ഩഺീരയഽം ീകഺന്നഽ കളയഽം എന്ന് പത഻ജ്ഞ 

ീചയ്ത് ീകഺണ്ട് ബദ് റ഻ുലക്ക് പഽറീപ്പട്ട .ുആ ീദൌതൿം ന഻ർവഹ഻ച്ച് ത഻ര഻ച്ചു 
വന്നഺൽ ക അബ പദക്ഷ഻ണം ീചയ്ുകയഽം മദൿം കഽട഻ച്ച് ആഹ്ലഺദ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്ഺം, എന്ന് അവർ ത഼രഽമഺന഻ച്ച് പഽറീപ്പട്ടു പീക്ഷ അവരഽീട ലക്ഷൿം 
പഺുട തകർത്ത് ീകഺണ്ട് അവർ ീകഺലലീപ്പടഽകുയഺ തടവ് പഽള്ള഻കളഺയ഻ 
പ഻ട഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ീചയ്ത് ീകഺണ്ട് ഈ ുതഺട്ടക്കഺീര ുപഺീല അള്ളഺഹഽ 
അവീര പര഼ക്ഷ഻ച്ചു ഇത് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഺനഺണ് ഈ ഉദഺഹരണം 
പറഞ്ഞത്(റഺസ഻ 31/81) 

 

സഺധഽക്കൾക്ക് നമ്മഽീട ധനത്ത഻ൽ അവകഺശമഽീണ്ടന്ന് ഖഽർആൻ 

ഉണർത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അവീര അവഗണ഻ക്കഽന്നവീര അള്ളഺഹഽ 
പര഼ക്ഷ഻ച്ചത഻നഽം ീതള഻വഽകളുണ്ട്.പവഺചക കല്പനകീള 

അവഗണ഻ക്കഽന്നവർ പര഼ക്ഷണം ഏറ്് വഺുങ്ങണ്ട഻ വരഽം തഽടങ്ങ്ന഻ നമ്മഽീട 
ജ഼വ഻തം സാക്ഷ്മതുയഺീട മഽുന്നഺട്ട് നയ഻ക്കഺൻ ആവശൿമഺയ ഒരഽ പഺട് 

ഗഽണ പഺഠങ്ങളഺണ് ഉണർത്തീപ്പട്ടത്.അള്ളഺഹഽ അത്തരം ഉപുദശം ഫലം 
ീചയ്ുന്നവര഻ൽ നീമ്മ ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ. 

 

 



( 

ِِْن َجٌَّاِا الٌَِّ ٘نِ  .34  إِىَّ لِْلُو َّقَِ٘ي ِعٌَ  َ بِّب

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഭക്തന്ഩഺർക്ക് അവരഽീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കൽ 

സഽഖഺനഽഗഹത്ത഻ന്ീറ സവർഗങ്ങളുണ്ട്. 
 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ച്ച് ജ഼വ഻ക്കഽന്ന സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് 
പരുലഺകത്ത് വ഻ഷമം ീതഺട്ടുത഼ണ്ടഺത്ത പര഻പാർണ്ണ സഽഖം മഺതം 
ലഭ഻ക്കഽം.എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത്. പയഺസമനഽഭവ഻ച്ച഻രഽന്ന 

മഽസ്഻ംകീള പര഻ഹസ഻ച്ച് ഞങ്ങളഺണ് ഈ മഽസ്഻ംകുളക്കഺൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽത്ത് സവ഼കഺരൿതയഽള്ളവർ അത് ീകഺണ്ടഺണ് 

ഞങ്ങൾക്ക് ധനവഽം മഽസ് ല഻ംകൾക്ക് ദഺര഻ദൿവഽം ലഭ഻ച്ചത് എന്ന് ഖഽൂറശ഻ 
ുനതഺക്കൾ പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽ അത഻ന്ീറ മറഽപട഻യഺണ് പരുലഺകത്ത് 
സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ സഽഖം മഺതമഽള്ള ആരഺമങ്ങൾ നൽകഽം 

എന്ന് ഉണർത്ത഻യത്.പരുലഺക നന്ഩീയക്കഽറ഻ച്ച് പത഻പഺദ഻ക്കഽന്നത് ുകട്ടഺൽ 

ഖഽൂറശ഻കൾ പറയഽം പരുലഺകത്ത് അങ്ങീന ുനട്ടമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ 

അവ഻ീടയഽം നമഽക്ക് തീന്നയഺവഽം ുനട്ടം ഏറ്വഽം ചഽരഽങ്ങ഻യത് അവർക്ക് 
ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺീലീയങ്ക഻ലഽം നമഽക്കഽം ലഭ഻ക്കഽം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത഻ന്ീറ 

മറഽപട഻യഺണ് തഺുഴ സാക്തം(ഖഽർതവഽബ഻18/184) 

 

 

  َ ٌََْ َ ُ  اْلُوْسلِِوَ٘ي َ اْلُوْ ِرِه٘يَ  .35

 

 

 

എന്നഺൽ കഽറ്റവഺള഻കീളുപ്പഺീല മഽസ് ല഻ംകീള നഺം ആക്കഽുമഺ? 

 

ഒര഻ക്കലഽം മഽസ് ല഻ംകീള പരുലഺകത്ത് നഺം ധ഻ക്കഺര഻കീള ുപഺീല 

ആക്കഽകയ഻ലല മറ഻ച്ച് മഽസ് ല഻ംകൾക്ക് അവ഻ീട വല഻യ സുന്തഺഷവഽം 
ഇവർക്ക് ന഻തൿ ദഽ:ഖവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽമവ഻ീട എന്ന് സഺരം 
 

 

َْ٘   َْ ُ ُوْىَ . 36  َها لَُ ْن َ 

 

 

 

ന഻ങ്ങൾക്ക് എന്തഺയ഻ുപ്പഺയ഻? എങ്ങീനീയലലഺമഺണ് ന഻ങ്ങൾ വ഻ധ഻ 



കൽപ്പ഻ക്കഽന്നത്? 

 

ന഻ങ്ങൾ എന്ത് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് പരുലഺകത്ത് മഽസ് ല഻ംകീള ുപഺീല 

ന഻ങ്ങൾക്ക് സഽഖം ലഭ഻ക്കഽീമന്ന് വ഻ധ഻ക്കഽന്നത്(അങ്ങീന വ഻ധ഻ക്കഺൻ 

ന഻ങ്ങീള ആീരങ്ക഻ലഽം ഏൽപ്പ഻ുച്ചഺ?) എന്ന് മഽശ് ര഻ക്കഽകീള അള്ളഺഹഽ 
ുചഺദൿം ീചയ്ുകയഺണ഻വ഻ീട ഒര഻ക്കലഽം ഈ വ഻ധ഻ ശര഻യഺയ഻ീലലന്ന് 
ചഽരഽക്കം. 
 

 

َِ  َْ ُ ُ ْىَ  .37   َْم لَُ ْن ِ  َااٌف  ِ٘

 

 

 

 

അീതഺ ന഻ങ്ങൾക്ക് വലല ഗന്ഥവഽുണ്ടഺ? അത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ േഠനം 
നെത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 

 

ഈ ീതറ്ഺയ വ഻ധ഻ക്ക് ീതള഻വഺകഽം വ഻ധം വലല ഗന്ഥവഽം പഠ഻ച്ച഻ട്ടഺുണഺ 
ന഻ങ്ങളുീട ഈ ന഻ഗമനം? 

അങ്ങീന ഒരഽ ഗന്ഥത്ത഻ന്ീറ പ഻ൻബലവഽം ഇവർക്ക഻ീലലന്ന് സഺരം 
 

 

 

َِ لََوا َٗ ََ َُّ٘رّىَ  .38  إِىَّ لَُ ْن  ِ٘

 

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഻ങ്ങൾ (ഇഷ്ടീപ്പട്ട്) ത഻രീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത് അത഻ൽ 

ന഻ങ്ങൾക്കഽണ്ട്(എന്നഽുണ്ടഺ?) 

 

അഥവഺ ആ ഗന്ഥത്ത഻ൽ ഇങ്ങീന ന഻ങ്ങൾ ഇഷ്ടീപ്പടഽന്നത് ന഻ങ്ങൾക്ക് 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൻ അധ഻കഺരമഽീണ്ടന്നഽുണ്ടഺ ഒര഻ക്കലഽം കഺരൿമങ്ങീനയലല 
എന്ന് ചഽരഽക്കം 

 

 

 

ِم اْلقَِ٘اَهِ  إِىَّ لَ ُ  .39 ْْ ٌَا بَالَِ  ٌف إِلَٔ َٗ ْ٘ َْٗواىٌف َعلَ ْم لََوا  َْ ُ ُوْىَ  َْم لَُ ْن  َ   

 

 

അുതഺ ന഻ങ്ങൾ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നത് ന഻ങ്ങൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽക തീന്ന 



ീെയ്യുീമന്നത഻നഽ അന്തൿ നഺൾ വീര ന഼ണ്ട് ന഻ൽക്കഽന്ന വലല സതൿ 
േത഻ജ്ഞയഽം ന഻ങ്ങൾക്ക് ുവണ്ട഻ നമ്മഽീെ ബഺദ്ധൿതയ഻ലഽുണ്ടഺ? 

 

സതൿ പത഻ജ്ഞ എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿം കരഺർ എന്നഺണ് അഥവഺ 
ഇവരഽീട എന്ത് ത഼രഽമഺനവഽം നടപ്പഺക്കഺൻ അള്ളഺഹഽ ഇവരഽമഺയ഻ വലല 
കരഺറഽമഽണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ?ഒര഻ക്കലഽമ഻ലല എന്ന് സഺരം 
 

 

 

  َ ْلُِن  َُّٗدُِن بَِ لَِ  َاِع٘نٌف  .40

 

 

(നബ഻ുയ) അവര഻ൽ ആരഺണ് അത് സംബന്ധ഻ച്ച് (അവർക്ക് ുവണ്ട഻) 
ഏറ്റ്േറയഽന്നത് എന്ന് അവുരഺട് ുെഺദ഻ക്കഽക 

 

അഥവഺ എന്ീറ ുപര഻ൽ ഇങ്ങീന-മഽസ് ല഻ംകീള ുപഺീല ഇവർക്കഽം 
പരുലഺകത്ത് ുനട്ടമഽണ്ടഺകഽീമന്ന്- കള്ളം ീകട്ട഻പറയഺൻ ആരഺണ഻വർക്ക് 
ീതള഻വ് ന഻രത്ത഻ സഺക്ഷ഻ ന഻ന്നത് എന്ന് അവുരഺട് ുചഺദ഻ക്കഽക 

 

 

 

ِِْن إِى َ اًُْا َ اِ  ِ٘يَ  .41   َْم لَُِْن ُ َرَ اا  َْلَ٘ ْ ُْا بُِ َرَ ااِ

 

 

 

അുതഺ അവർക്ക് വലല േങ്ക് കഺരഽമഽുണ്ടഺ?എന്നഺൽ അവർ 

സതൿവഺദ഻കളഺീണങ്ക഻ൽ അവരഽീെ േങ്ക് കഺീര ീകഺണ്ട് വരീട്ട. 
 

ുതഺട്ടക്കഺരഽീട സംഭവം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത഻നഽ ുശഷം സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട 
ഒരഽ പ഻ഴച്ച ധഺരണക്ക് അള്ളഺഹഽ മറഽപട഻ പറയഽകയഺണ് ഈ 

സാക്തങ്ങള഻ൽ.അതഺയത് ഞങ്ങളഺണുലലഺ സമ്പന്നന്ഩഺർ.മഽസ് ല഻ംകൾ 

സഺധഽക്കളും! അവർ ഉത്തമന്ഩഺരഺീണങ്ക഻ൽ അവർക്കുലല സഺമ്പത്ത഻ക 

പഽുരഺഗത഻യഽണ്ടഺുവണ്ട഻യ഻രഽന്ന഻രഽന്നത് മരണഺനന്തരം ഒരഽ 
ജ഼വ഻തമഽണ്ടഺയഺൽ തീന്ന അവ഻ീടയഽം ഭാമ഻യ഻ീല ുപഺീല ഞങ്ങൾക്ക് 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം സഽഖം ലഭ഻ക്കഽക എന്ന് അവർ 

പറയഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.ഈ അബദ്ധ്ം പറയഽന്നവുരഺട് ഖഽർ ആന഻ന്ീറ 

മറഽപട഻ ഇതഺണ്.ന഻ങ്ങൾക്ക് പരുലഺകത്തഽം സഽഖം ലഭ഻ക്കഽീമന്ന വഺദം 
ന഻ങ്ങളുീട പക്കലഽള്ള വലല ുവദ ഗന്ഥവഽം മഽുഖന വഺയ഻ച്ച് 
പഠ഻ച്ചതഺുണഺ?എന്ന഻ട്ടഺുണഺ ന഻ങ്ങൾ അങ്ങീന വഺദ഻ക്കഽന്നത്?അീലലങ്ക഻ൽ 



അവരഽീട ഇഷ്ടത്ത഻ീനഺത്ത പത഻ഫലമഺണ് അവർക്ക് നൽകീപ്പടഽക 

എന്നത഻നഽ അന്തൿനഺൾ വീര –അന്നഺണുലലഺ അന്ത഻മ ത഼രഽമഺനം-
ബലത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന വലല ഉറപ്പും അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് 
നൽക഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ?എങ്ക഻ൽ അവർ അീതഺന്ന് ീതള഻യ഻ക്കീട്ട അതഽമീലലങ്ക഻ൽ 

അവരഽീട ആവശൿങ്ങൾ സഺധ഻ച്ചു ീകഺടഽക്കത്തക്ക അധ഻കഺര ശക്ത഻യഽള്ള 

വലല പങ്കഽകഺരഽം(ആരഺധൿരഽം) അവർക്കഽുണ്ടഺ?ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അീതഺന്നഽ 
കഺണീട്ട എന്ന് സഺരംഅങ്ങീന ഒരഽ ീതള഻വഽമ഻ലല.മറ഻ച്ച് അവർ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ുപര഻ൽ കള്ളം പറഞ്ഞതഺണ്  

 

 

 

 

ُ ِْ   ََ  َْٗس َِط٘ ُْىَ  .42 َى إِلَٔ السُّد ْْ ُْٗ َع َّ َم ُْٗ َ ُ  َعي َ ااٍن  ْْ َٗ 

 

 

 

കണങ്കഺൽ ീവള഻വഺക്കീപ്പെഽന്ന(ഭയങ്കരമഺയ) ഒരഽ ദ഻വസീത്ത ന഻ങ്ങൾ 

ഓർക്കഽക സഽജാദ് ീെയ്യഺൻ അവർ ക്ഷണ഻ക്കീപ്പെഽം അുപ്പഺൾ 

അവർക്കത഻നഽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. 
 

ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ ആദൿ ഭഺഗം മഽൻ സാക്തവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽത്ത഻യഽം 
അർഥം പറയഺം.അതഺയത് അവീര സഹഺയ഻ക്കഽന്ന പങ്കഺള഻കളുീണ്ടങ്ക഻ൽ 

അവർക്ക് ശഽപഺർശ ീചയ്ഺനഺയ഻ ഭ഼ത഻ജനകമഺയ ആ ദ഻നത്ത഻ൽ ീകഺണ്ട് 
വരീട്ട എന്ന് സഺരം. 
 

 

َُقُُِْن  ِ  .43 ُُْن َ الُِوْىَ َخاِ َ  ً  َْبَ اُ ُُْن  َْر َّ   ِْ ُ َى إِلَٔ السُّد ْْ َّ َْ  َ اًُْا ُْٗ َع لَّ ٌف   

 

 

 

അവരഽീെ കണ്ണുകൾ തഺഴ്ന്ന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന ന഻ലയ഻ൽ ന഻ന്ദൿത അവീര ആവരണം 
ീെയ്യും,അവർ സഽരക്ഷ഻തരഺയ഻രഽന്ന സമയത്ത് അവർ സഽജാദ് 

ീെയ്യഺനഺയ഻ ക്ഷണ഻ക്കീപ്പെഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ(അന്ന് അവരത് ീെയ്തത഻ലല) 
 

َ ااٍن  ُْٗ َ ُ  َعي  എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ സഺക്ഷഺൽ അർത്ഥം കണങ്കഺൽ 

ീവള഻വഺക്കീപ്പടഽക എന്നഺണ് കഺരൿം വളീര ീഗൌരവതരമഺയ഻ത്ത഼രഽക 

എന്ന അർത്ഥത്ത഻ൽ ആലങ്കഺര഻കമഺയ഻ ആ വഺക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ ഒരഽ 
ആപത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷീപ്പടഽവഺനഺയ഻ ഓടഽുമ്പഺൾ വസ്തം 
ീപഺക്ക഻പ്പ഻ട഻ക്കഺറഽണ്ടീലലഺ.ഖ഻യഺമം നഺള഻ീല അത഻ ീഗൌരവ 



ഘട്ടമഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿം. വ഻ചഺരണഺ സമയം സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ 

അുങ്ങയറ്ം ന഻ന്ദൿരഽം അപമഺന഻തരഽമഺയ഻ീക്കഺണ്ട് തല തഺഴ്ത്ത഻ തഺുഴഺട്ട് 
ുനഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സഽജാദ് ീചയ്ഺൻ അവുരഺട് 

പറയീപ്പടഽന്നതഺണ് അീപ്പഺൾ അവർക്കത഻നഽ സഺധ഻ക്ക഻ലല അവരഽീട നീട്ടലല് 
വളയഽകയ഻ലല ഇഹുലഺകത്ത് ീവച്ച് അവീര അത഻നഽ ക്ഷണ഻ച്ചുപ്പഺൾ അത് 

അനഽസര഻ക്കഺൻ ന഻ഷ്പയഺസം സഺധ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്ന഻ട്ടും അവർ അത് 

ന഻രസ഻ക്കഽകയഺണ് ീചയ്ത഻രഽന്നത് ഇുപ്പഺൾ സഽജാദ് ീചയ്ഺൻ ഇവർ 

തയഺറഺീണങ്ക഻ലഽം അത഻നഽ സഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ.നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ. “അന്തൿനഺളഺകഽുമ്പഺൾ 

ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽം അവർ ആരഺധ഻ച്ച഻രഽന്നവീയ കഺണ഻ക്കീപ്പടഽകയഽം 
ഓുരഺവ഻ഭഺഗവഽം തങ്ങളുീട ആരഺധൿ വസ്തഽക്കളുീട അടഽുത്തക്ക്(വലല 
സഹഺയവഽം ലഭ഻ക്കഽീമന്ന വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ) ുപഺവഽകയഽം 
ീചയ്ും(സഹഺയം ലഭ഻ക്ക഻ീലലന്ന് മഺതമലല ആരഺധ഻ക്കീപ്പട്ടവർ 

ആരഺധ഻ച്ചവീര ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം കീയ്ഺഴ഻യഽകയഽം ീചയ്ും) എന്നഺൽ 

ഏകൂദവ വ഻ശവഺസ഻കൾ എുങ്ങഺട്ടും ുപഺകഺീത അവ഻ീടത്തീന്ന 

ന഻ൽക്കഽം അുപ്പഺൾ അവുരഺട് ുചഺദ഻ക്കീപ്പടഽം എലലഺവരഽം ുപഺയീലലഺ 
ന഻ങ്ങൾ എന്തഺണ് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത്?അവർ പറയഽം ഞങ്ങൾ കഺണഺീത 

തീന്ന ഞങ്ങൾ ആരഺധ഻ച്ച഻രഽന്ന റബ്ബുണ്ട് അുപ്പഺൾ കണ്ടഺൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
അറ഻യഽുമഺ എന്ന് ുചഺദ഻ക്കീപ്പടഽം അവർ പറയഽം അീത എന്ന്.ന഻ങ്ങൾ 

ുനരീത്ത കഺണഺത്ത സ്ഥ഻ത഻ക്ക് റബ്ബ഻ീന കണ്ടഺലഽം ന഻ങ്ങൾീക്കങ്ങീന 

മനസ഻ലഺകഽം എന്ന് ുചഺദ഻ക്കീപ്പടഽം.അവർ പറയഽം ഞങ്ങളുീട നഺഥൻ 

ഒന്ന഻ുനഺടഽം തഽലൿതയ഻ലലഺത്തവനഺണ്.അുപ്പഺൾ മറ മഺറ്ീപ്പടഽകയഽം അവർ 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന കഺണഽകയഽം ീചയ്ും (അള്ളഺഹഽീവ പരുലഺകത്ത് 
വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് കഺണഺം പീക്ഷ എങ്ങീന എീന്നഺന്നഽം നമഽക്ക് ഇുപ്പഺൾ 

അറ഻യ഻ലല) അുപ്പഺൾ അവർ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സഺഷ്ടഺംഗം ീചയ്ും എന്നഺൽ 

മഽതഽക് പശഽീക്കഺമ്പ് ുപഺീല യഺയ഻ ഒരഽ കാട്ടർ സഽജാദ് ീചയ്ഺനഺവീത 

ന഻ൽക്കഽം സഽജാദ് ീചയ്ഺൻ ശമ഻ച്ചഺലഽം അവർക്ക് സഺധ഻ക്ക഻ലല അതഺണ് 

സഽജാദ഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ക്കീപ്പട്ടഺൽ അവർക്ക് അത഻നഽ സഺധ഻ക്ക഻ലല എന്ന് 
അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞത്.ഈ ഹദ഼സ് ുകട്ട ഉമർ ബ഻ൻ അബ്ദുൽ 

അസ഼സ്(റ)പറഞ്ഞഽ ഏകൂദവ വ഻ശവഺസ഻കീള സംബന്ധ഻ച്ച് ഇത഻ുനക്കഺൾ 

സുന്തഺഷം നൽകഽന്ന( പരുലഺകത്ത് സതൿ വ഻ശവഺസ഻യഽീട ഏറ്വഽം വല഻യ 

സുന്തഺഷം നഺഥീന കഺണഽക എന്നതഺണ്) ഒരഽ ഹദ഼സഽം ഞഺൻ 

ുകട്ട഻ട്ട഻ലല(ഖഽർതവഽബ഻ 18/186) 

 

ഇവ഻ീട സഽജാദ് ീചയ്ഺൻ സഺധ഻ക്കഺീത ന഻ൽക്കഽന്നത് കപട 
വ഻ശവഺസ഻കളഺീണന്ന് പണ്ഡ഻തന്ഩഺർ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻ 
18/187)ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻നഽ വ഻ള഻ക്കീപ്പട്ടഺൽ അത഻നഽത്തരം ീചയ്ഺീത 



നടക്കഽന്നവർ ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ ആശയം ീഗൌരവുത്തഺീട 
ആുലഺച഻ക്കണം.ന഻രങ്ങ഻ീയങ്ക഻ലഽം പള്ള഻യ഻ീലത്തഺൻ ശമ഻ച്ച മഹഺന്ഩഺർ 

ഈ സാക്തീത്ത ശര഻ക്കഽമഽൾീക്കഺണ്ടവരഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

 

ُْ٘ي َ  َْٗ لَُوْىَ  .44 ْي َح ََِ ا اْلَ ِ ِٗي َ ٌَْس َْ ِ ُجُِن هِّب ُا بِ َهي َُٗ  ِّب َّ  ًِٖ ْ ََ  

 

 

 

ആകയഺൽ എീന്നയഽം ഈ വഺർത്തീയ ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവീരയഽം കാെ഻ 
വ഻ുട്ടക്കഽക അവർ അറ഻യഺത്ത വ഻ധത്ത഻ലാീെ നഺം അവീര േെ഻േെ഻യഺയ഻ 
േ഻െ഻കാെ഻ീക്കഺള്ളഺം. 
 

ഖഽർ ആന഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവരഽീട കഺരൿത്ത഻ൽ നബ഻(സ)ീയ 

സമഺധഺന഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽ .ഖഽർ ആൻ ന഻ുഷധ഻കീള നഺം 
ീവറഽീത വ഻ട഻ീലലന്നഽം അവീര ഞഺൻ പ഻ട഻കാടഽീമന്നഽം നഺം അവർക്ക് 
നൽകഽന്ന അനഽഗഹങ്ങീളഺന്നഽം അവുരഺടഽള്ള ഇഷ്ടം ീകഺണ്ടലല പതൿഽത 

പര഼ക്ഷണമഺണ്.അങ്ങീന പതഽീക്ക പതഽീക്ക ശ഻ക്ഷ അവീര ബഺധ഻ക്കഽക 

തീന്ന ീചയ്ും എന്ന് സഺരം. ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. “ഇസുയൽ 

വംശത്ത഻ീലഺരഺൾ പറഞ്ഞഽ.അള്ളഺഹഽുവ!ഞഺൻ എതുയഺ ീതറ്് 
ീചയ്ത഻ട്ടും ന഼ എന്തഺണ് എീന്ന ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺത്തത്?അുപ്പഺൾ ആ കഺലീത്ത 

നബ഻ (അ)ക്ക് അള്ളഺഹഽ ദ഻വൿ ുബഺധനം നൽക഻യത് എന്ീറ ശ഻ക്ഷ ന഼ 
ഏറ്ുവഺങ്ങ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽണ്ട് പീക്ഷ ന഼ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ന഻ീലലന്ന് മഺതം! 
എീന്ന ഓർത്ത് കരയഺീത ഉണങ്ങ഻യ ന഻ന്ീറ രണ്ട് കണ്ണുകളും കഠ഻നമഺയ 

ന഻ന്ീറ ഹിദയവഽം ന഼ ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ന഻നക്കഽള്ള ശ഻ക്ഷ 

തീന്നയഺണ്. എന്ന് അയഺുളഺട് പറയഺനഺയ഻രഽന്നഽ! അരഽതഺയ്മ 

ീചയ്ുന്നവർ ശ഻ക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് അനഽകാല ഘടകമഺയ഻ കഺണരഽീതന്നഽം 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ അവീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്നഽം ഓർക്കഽക 

 

 

 

 

ِْ٘ ٕ َه ِ٘يٌف . 45 َّ ُْهلِٖ لَُِْن إِىَّ َ   

 

 

 

ഞഺൻ അവർക്ക് സമയം ന഼ട്ടുീക്കഺെഽക്കഽകയഺണ് ന഻ശ്ചയം എന്ീറ തന്തം 
ശക്തമഺകഽന്നഽ. 
 



ീപീട്ടന്ന് അവീര മര഻പ്പ഻ച്ച് ീകഺുണ്ടഺ ശ഻ക്ഷ഻ച്ച് ീകഺുണ്ടഺ ീപീട്ടന്ന  ്

പ഻ട഻കാടഽകയ഻ീലലന്ന  ് സഺരം.എന്ീറ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് അവർ 

രക്ഷീപ്പട഻ീലലന്നഽം അത് വരഽുമ്പഺൾ അത് ശക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽം അർത്ഥം 
 

 

 

 

ْ قَلُْىَ  َْم  َْس َلُُِْن  َْجًرا  َُِن مِّب  .46 ْ َرمٍن هُّد ى هَّ  

 

 

 

അുതഺ തങ്ങൾ അവുരഺട് വലല േത഻ഫലവഽം ുെഺദ഻ക്കഽകയഽം എന്ന഻ട്ട് 
അവർ കെബഺദ്ധൿത ന഻മ഻ത്തം ീഞരഽങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺുണഺ? 

 

സതൿ വ഻ശവഺസം പചര഻പ്പ഻ച്ചത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ നബ഻(സ) അവുരഺട് 

പത഻ഫലം ആവശൿീപ്പടഽകയഽം അത് നൽകഺനഺവഺീത പയഺസീപ്പട്ടത് 

ീകഺണ്ടഺുണഺ അവർ വ഻ശവഺസത്ത഻ുലക്ക് വരഺത഻ര഻ക്കഽന്നത്? അങ്ങീന 

അവുരഺട് ഒന്നഽം ുചഺദ഻ച്ച഻ീലലന്ന് മഺതമലല നബ഻(സ)ീയ പ഻ന്തഽടരഽക വഴ഻ 
ഭാമ഻യ഻ൽ തീന്ന ുനട്ടം ലഭ഻ക്കഽകയഽം പരുലഺകീത്ത ീമച്ചീപ്പട്ട 
സഽഖത്ത഻ീലത്ത഻ുച്ചരഺൻ വഴ഻തഽറക്കഽകയഽമഺണ് ീചയ്ുക(എന്ന഻ട്ടും 

അവർ സതൿുത്തഺട് പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞ് ന഻ന്നത഻നഽ എന്ത് നൿഺയമഺണ് 

അവർക്കഽള്ളത്)  

 

 

ُْ٘   َُِْن َْٗ  ُ ُْىَ  .47   َْم ِعٌَ ُُُن اْلَ 

 

 

 

അതീലലങ്ക഻ൽ അവരഽീെ അെഽത്ത് അദിശൿ ജ്ഞഺനമഽണ്ടഺയ഻ട്ട് അവർ അത് 

എഴഽത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺുണഺ? 

 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട സ്ഥ഻ത഻ഗത഻കൾ പലതഽം വ഻വര഻ച്ച ുശഷം അവീര 

അള്ളഺഹഽ കുമണ ഒതഽക്കഽകയഽം ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ുീമന്നഺണ് ുമൽ 

സാക്തങ്ങള഻ൽ ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് .ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ അദ്ശൿം എന്നത് 

ീകഺണ്ടഽള്ള വ഻വക്ഷ ീലൌഹഽൽ മഹ്ഫാള് ആീണന്ന് പല 

വൿഺഖൿഺതഺക്കളും ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നഽ അത് ുനഺക്ക഻യ഻ട്ട് അവർ 

എഴഽത഻യതഺുണഺ അവർ സതൿ വ഻ശവഺസ഻കുളക്കഺൾ ഉത്തമന്ഩഺരഺീണന്നഽം 
അവർക്ക് പരുലഺകത്ത് ശ഻ക്ഷയഽണ്ടഺവ഻ീലലന്നഽമഽള്ള ഈ വഺദം എന്ന് 
സഺരം.നബ഻(സ) അവുരഺട് വലല പത഻ഫലവഽം ആവശൿീപ്പടഽന്നത് ീകഺുണ്ടഺ 



അവരഽീട പക്കൽ അദ്ശൿ ജ്ഞഺനം ഉണ്ടഺയത് ീകഺുണ്ടഺ ഒന്നഽമലല അവർ 

സതൿം ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത് എന്ന് വൿക്തം 
 

 

 

َ   َُ ي  َ  .48 َّ َْ َهْ ظُْمٌف  َاْ  ِْر لُِ ْ ِن َ بِّبَ   ُُ َّ َ اِحِ  اْلُ ِْا إِْ  ًَاَ ٓ   

 

 

 

അത് ീകഺണ്ട് (നബ഻ുയ) അങ്ങയഽീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻ക്ക് ുവണ്ട഻ 
അങ്ങ് ക്ഷമ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽക തങ്ങൾ മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ ആീളുപ്പഺീല(യാനഽസ് 

(അ)ീനുപ്പഺീല) ആകരഽത് അുേഹം വൿസനം ന഻റഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് േഺർത്ഥ഻ച്ച 

സന്ദർഭം. 
 

ഇവ഻ീട നബ഻(സ)ുയഺട് ക്ഷമ഻ക്കഺൻ പറഞ്ഞത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ത഼ർമഺനങ്ങൾക്ക് മഽന്ന഻ൽ ക്ഷമകഺണ഻ക്കഽക എുന്നഺ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

സഹഺയം വീന്നത്തഽം വീര ക്ഷമ഻ക്കഽക ധിത഻ കഺണ഻ുക്കണ്ടത഻ലല എുന്നഺ 

ആണ് അർത്ഥം.മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ ആൾ യാനഽസ്(അ) ആണ്.അവർ 

അനഽയഺയ഻കളുീട ന഻ുഷധഺത്മ്ക ന഻ലപഺടഽകള഻ൽ വ഻ഷമ഻ച്ച് നഺട് വ഻ട്ട് 
ുപഺയ഻ സമഽദയഺതയ഻ൽ മത്സ്ൿം വ഻ഴഽങ്ങ഻ അതഺണ് മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ ആൾ 

എന്ന് പറഞ്ഞത്. യാനഽസ്(അ) ന഼നവഺ എന്ന പുദശുത്തക്ക് 
പുബഺധനത്ത഻നഽ ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പടഽകയഽം അവർ ന഻ുഷധ഻കളഺയുപ്പഺൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ വരഽീമന്ന് ഭയീപ്പട്ടും അവരഽീട അസതൿ 
വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ അസഹ഻ഷ്ണഽത പകട഻പ്പ഻ച്ചും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

അനഽമത഻ വരഽം മഽുമ്പ ധിത഻ കഺണ഻ച്ച് നഺട് വ഻ട്ടു. യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ ക്ഷമ഻ച്ച് 
അവ഻ീട തീന്ന ന഻ന്ന഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ തീന്ന ൂവകഺീത അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

സഹഺയം വരഽമഺയ഻രഽന്നഽ.എന്നഺൽ പഽറീപ്പട്ട് ുപഺയ യാനഽസ്(അ)ീന 

മത്സ്ൿം വ഻ഴഽങ്ങ഻ .അങ്ങീന മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ വയറ്഻ൽ ീവച്ച് വൿസനുത്തഺീട 
അള്ളഺഹഽുവഺട് പഺർത്ഥ഻ച്ചു 
 

 എന്നഺയ഻രഽന്നഽ യഽനഽസ്(അ)ന്ീറ പഺർത്ഥന  الَ ا   ًن    اً  اًٖ  ٌن هي الظالو٘ي

അതഺണ് അവസഺനം തഺൻ വൿസന സുമതം പഺർത്ഥ഻ച്ച സന്ദർഭം എന്ന് 
പറഞ്ഞത് 

 

 

 

َِ لٌَُ َِ  بِاْلَ رَ  .49 بِّب َ   َى  ََ اَ َ َُ ًِْ َو ٌف هِّبي  َّ ْْ َْ َهْ ُهْمٌف لَ ُُ َّ اا   

 



 

 

തന്ീറ നഺഥന഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള അനഽഗഹം അവീര 

വ഼ീണ്ടെഽത്ത഻ലലഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അവർ ആ േഺഴ്ന്ഭാമ഻യ഻ൽ 

ആുക്ഷേഺർഹനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് േഽറം തള്ളീപ്പെഽമഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്തഺയ അനഽഗഹത്തഺൽ യാനഽസ്(അ) 

ആുക്ഷപഺർഹനലലഺീത തീന്ന മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ വയറ്഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്ത് 
വര഻കയഽം സതൿ വ഻ശവഺസ഻കളഺയ അനഽയഺയ഻കീളീക്കഺണ്ടഽം വ഼ണ്ടഽമഽള്ള 

ദ഻വൿുബഺധനം ീകഺണ്ടഽം അള്ളഺഹഽ യാനഽസ്(അ)ീന അനഽഗഹ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തഽ.ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ അനഽഗഹം എന്നത് പവഺചകതവം എന്നഽം 
ുനരീത്ത ീചയ്ത സൽക്കർമ്മം എന്നഽം  ًن    اً  اًٖ  ٌن هي الظالو٘ي  الَ ا  എന്ന 

ദഽആ എന്നഽം മത്സ്ൿത്ത഻ന്ീറ വയറ്഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്ത് വ഻ട്ടത് എന്നഽം എലലഺം 
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്.ഏതഺയഺലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്തഺയ ഈ 

അനഽഗഹം കഺരണം എലലഺ സുന്തഺഷുത്തഺീടയഽം യാനഽസ്(അ) ത഻ര഻ച്ചു 
വന്നഽ  
 

 

 

الِِ ٘يَ  .50   َاْج َ َاٍُ َ بُّدَُ  ََ َ لََُ ِهَي ال َّ

 

 

 

എന്നഺൽ തന്ീറ നഺഥൻ തീന്ന ഉൽകിഷ്ടനഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞെഽത്തഽ. അങ്ങീന 

അുേഹീത്ത സത്വിത്തര഻ൽ ഉൾീപ്പെഽത്തഽകയഽം ീെയ്തതഽ. 
 

അള്ളഺഹഽ യാനഽസ്(അ)ീന ആദര഻ച്ചു എന്ന് ചഽരഽക്കം. 
 

 

َٗقُْلَُْى إِ  .51 َّ ْ َر  ا َ ِو ُْا ال ِّب ُِْن لَوَّ إِى ََٗ اُ  الَِّ َٗي َ  َُرّا لَُْ٘ لِقًََُْ  بِ َْبَ اِ  ُ لََوْ ٌُْىٌف َّ ًََّ  

 

 

 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ ഖഽർ ആൻ ുകൾക്കഽന്ന സമയത്ത് അവരഽീെ കണ്ണ് 
ീകഺണ്ട് ുനഺക്ക഻യ഻ട്ട് തങ്ങീള അവർ ഇെറ഻ വ഼ഴഽമഺറഺക്കഽക തീന്ന ീെയ്യും 
ന഻ശ്ചയം നബ഻(സ)ഭഺന്തൻ തീന്ന എന്ന് അവർ േറയഽകയഽം ീെയ്യും 
 

 

 



 

 

َْ إِ َّ ِ ْ رٌف لِّبْلَ الَِو٘يَ  . 52 َها ُُ َّ  

 

 

 

(സതൿത്ത഻ൽ) ഈ ഖഽർ ആൻ ുലഺകജനതക്കഽള്ള ഒരഽ ഉൽുബഺധനമലലഺീത 

മീറ്റഺന്നഽമലല 
 

 

ഖഽർആൻ ുകൾക്കഽുമ്പഺൾ സതൿന഻ുഷധ഻കൾക്കഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ീവറഽപ്പ഻ന്ീറ 

ശക്ത഻യഺണ് അള്ളഺഹഽ എടഽത്ത് കഺണ഻ക്കഽന്നത് അവർ ുകഺപഺകഽലരഺയ഻ 
നബ഻(സ)യഽീട ുനീര ഉഗമഺയ഻ തഽറ഻ച്ചു ുനഺക്കഽം അത഻ന്ീറ ശക്ത഻യഺൽ 

നബ഻(സ) കഺൽ വഴഽത഻ വ഼ുണക്കഽുമഺ എന്ന് ുതഺന്ന഻ുപ്പഺകഽം അഥവഺ 

അതയഽം കടഽത്തതഺയ഻രഽന്നഽ അത്.എന്നഺൽ അവർ ീവറഽത്തത് ീകഺണ്ട് 
ഖഽർആൻ ൂകീവട഻യഺൻ വയ്ീലലഺ. മഽഴഽവൻ ജനത്ത഻നഽമഽള്ള 

സുന്ദശമഺണുലലഺ അത്കണ്ണ് ീകഺണ്ട് ുനഺക്ക഻യ഻ട്ട് തങ്ങീള 

ഇടറ഻വ഼ഴഽമഺറഺക്കഽക എന്നഺൽ കുണ്ണറ് തട്ടുക എന്നഽം അർത്ഥം 
പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്ഖഽർ ആൻ ഉൽുബഺധനമഺീണന്ന് പറയഺൻ കഺരണം 
അവരഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ എലലഺ ുമഘലയ഻ലഽം പഺല഻ുക്കണ്ട മരൿഺദകളും 
വ഻ധ഻ വ഻ലക്കഽകളും മറ്് വ഻ജ്ഞഺനങ്ങളും അടക്കം മനഽഷൿനഽ 
ആവശൿമഽള്ളീതഺീക്ക ഉള്ള ഗന്ഥം ആണ് ഖഽർആൻ .അത് 

ഉൾീക്കഺള്ളഺനഺണ് അത഻ീനത഻ീര കണ്ണുരഽട്ടഺനലല ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവൻ 

ശമ഻ുക്കണ്ടത് എന്ന് സഺരം. 
 

അള്ളഺഹഽ ഖഽർആൻ ഉൾീക്കഺണ്ട് ജ഼വ഻ക്കഺൻ നീമ്മ അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട 
ആമ഼ൻ 

 

 

  


