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അദ്ധ്ൿഺയം 61 - സാറത്തഽസ്സ്വഫ്ഫഫ്ഫ   سورح الصف     

സാക്തങ്ങൾ -14 : മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു  

 

  ثسم هللا الرحمن الرحَم

 

പരമകഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽരഹം ുതട഻ീകഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻കഽന്നഽ  

ادِهَّلِل  (1) باَس ب  ِهَّلِلٌ السَّبمَس ِهَّلِل  َس َّب جَّب َس  ِهَّلِل َسرَأْل ِهَّلِل اَس ُهوَس الَأْل َسسِهَّلِلٍسُه الَأْل َس ِهَّلِلَمُه  سَس ب  ِهَّلِلٌ ااَأْل اَس َس   

ആകഺശ ഭാമ഻കള഻ലഽള്ളവീയലലഺം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ 

പക഼ർത്തനം ീെയ്യുന്നഽ അവൻ പതഺപശഺല഻യഽം അരഺധജ്ഞനഽമഺകഽന്നഽ  

ഇമഺാം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ഻ീയ വഺഴ്ത്തഽക 

എന്നഺൽ അള്ളഺഹഽ മഺതമഺണ് നഺഥീനന്നഽാം അവൻ 

ഏകനഺീെന്നഽാം(അവനഽ ആരഺധനയ഻ൽ പങ്കഺള഻കളുീെന്ന 

ബഹഽൂദവഺരഺധകരഽീെ വഺദാം ശര഻യീലെന്നഽാം)അെക്കാം അവന്ീറ വ഻ശഽദ്ധ഻ 
പഖൿഺപനാം ീെയ്യുക എന്നത് ആകഺശഭാമ഻യ഻ലഽള്ള മഽഴഽവൻ 

വസ്തഽക്കളുാം ന഻ർവഹ഻ച്ചു ുപഺരഽന്നഽെ് എന്നഺണ്.ഇവ഻ീെ പക഼ർതനാം 
ീെയ്തഽ എന്ന് അർത്ഥാം ലഭ഻ക്കഽന്ന  جَّب َس  എന്ന ഭാതകഺല ക഻യയഺണ് سَس

ഉപുയഺഗ഻ച്ചത് െ഻ല അദ്ധൿഺയങ്ങള഻ൽ (ഉദഺഹരൊം ഇത഻ന്ീറ ുശഷമഽള്ള 

അദ്ധൿഺയമഺയ സാറതഽൽ ജഽമഽ അ:യ഻ൽ) പക഼ർതനാം ീെയ്യുാം എന്ന് 
അറ഻യ഻ക്കഽന്ന ഭഺവ഻കഺല ക഻യയഺയ  جِّب ُه  എന്നഺണ് പറഞ്ഞത് ٍُهسَس

െ഻ലയ഻െങ്ങള഻ൽ പക഼ർതനാം ീെയ്യൂ എന്ന് അറ഻യ഻ക്കഽന്ന  جِّب ِهَّلِل  എന്ന سَس

കല്പന ക഻യയഽാം ഉപുയഺഗ഻ച്ചു.ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മഹതവുതഺട് ുയഺെ഻ക്കഽാം വ഻ധമഽള്ള വ഻ശഽദ്ധ഻ വ഻ളാംബരാം ീെയ്യുന്ന 

ആകഺശഭാമ഻യ഻ലഽള്ളത഻ന്ീറ ീയഺീക്ക പക഼ർതനാം കഴ഻ഞ്ഞ കഺലതഽാം 
വർതമഺന കഺലതഽാം ഭഺവ഻കഺലതഽാം തഽെർന്നഽ ീകഺുെയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഺണ് (സഽബ്ഹഺനള്ളഺഹ്)  

അവൻ പതഺപ഻യഺീെന്ന് പറഞ്ഞഺൽ അവൻ എലെഺവീരയഽാം 
അത഻ജയ഻ക്കഽീമന്നഽാം അവീന ഒരഺൾക്കഽാം-ഒന്ന഻നഽാം-ഒരഽ വ഻ഷയത഻ലഽാം 
അത഻ജയ഻ക്കഺുനഺ പരഺജയീെെഽതഺുനഺ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലെ എന്നഽമഺണ് 

സഺരാം  

 ആീെന്നത഻ന്ീറ സഺരാം അവന്ീറ വ഻ധ഻കൾ ഏത് ح َم

വ഻ഷയത഻ലഺീെങ്ക഻ലഽാം അന്ത഻മമഺീെന്നഽാം അവീനത഻ര഻ൽ വ഻ധ഻ക്കഺൻ 

ആർക്കഽാം സഺധ഻ക്ക഻ീലെന്നഽമഺണ്.കഺരൊം അവൻ ത഻കഺലീതക്കഽറ഻ച്ചുാം 
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അഗഺധമഺയ഻ ജ്ഞഺനമഽള്ളവനഺണ്.അത് ീകഺെ് തീന്ന അവന്ീറ വ഻ധ഻ 
മഺതുമ അന്ത഻മമഺവഽകയഽള്ളൂ(റഺസ഻)  

ب  َس رَس َأْل َس ُهووَس  (2) ُّي َسب الَّب ِهَّلِلٍنَس  َس َس ُهوا لِهَّلِلمَس رَس ُهولُهووَس  َس   ٍَسب  ٍَس

സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള. ന഻ങ്ങൾ ീെയ്യഺത്തത് പറയഽന്നത് എന്ത഻നഺണ്?  

ീെയ്യഺതത് പറയഽന്നത് എന്ത഻നഺീെന്ന് അവര഻ൽ ന഻ന്ന് അറ഻വ് 

ുനെഺനഽള്ള ുെഺദൿമലെ മറ഻ച്ച് ശര഻യഺയ മഺർഗാം ൂകവ഻ട്ട് വഺക്കഽാം 
പവർത഻യഽാം തമ്മ഻ൽ ുയഺെ഻െ഻ലെഺതവീര ശക്തമഺയ഻ തഺക്ക഼ത് 

ീെയ്യഺനഺെ഼ ുെഺദൿാം  

جُهرَس  َس َأْلزًتب  ِهَّلِل نَس  (3) ب  َس رَس َأْل َس ُهووَس   َس ِهَّلِل  َسو رَس ُهولُهوا  َس هللاَّب   

ന഻ങ്ങൾ ീെയ്യഺത്തത് ന഻ങ്ങൾ പറയഽക എന്നത് അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ വളീര 

ുകഺധകരമഺയ഻ട്ടുള്ളതഺകഽന്നഽ  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത഻ൽ യഽദ്ധാം ീെയ്യുവഺൻ ആഗഹാം 
പകെ഻െ഻ക്കഽകയഽാം യഽദ്ധാം ന഻യമമഺക്കീെട്ടുെഺൾ അത഻ൽ െ഻ലർക്ക് 
അസഹൿത ുതഺന്നഽകയഽാം ീെയ്ത സന്ദർഭത഻ലഺണ് ഈ വഺകൿങ്ങൾ 

അവതര഻ച്ചീതന്നഽാം കപെന്ഩഺർ ന഻ങ്ങൾ യഽദ്ധത഻നഽ പഽറീെെഽകയഽാം യഽദ്ധാം 
ീെയ്യുകയഽാം ീെയ്തഺൽ ന഻ങ്ങൾീക്കഺൊം ഞങ്ങളുാം പഽറീെെഽകയഽാം യഽദ്ധാം 
ീെയ്യുകയഽാം ീെയ്യുാം എന്ന് മഽസ്ല഻ാംകുളഺട് പറയഽകയഽാം എന്ന഻ട്ട് യഽദ്ധാം 
വന്നുെഺൾ പ഻ന്ത഻ര഻ഞ്ഞഽ മഺറ഻ ന഻ൽക്കഽകയഽാം ീെയ്തഽ.അുെഺൾ 

അവരഽീെ വ഻ഷയത഻ലഺെ഻ീതന്നഽാം മറ്ുാം അഭ഻പഺയമഽെ്  

അവതര഻ച്ച സന്ദർഭാം ഏതഺയഺലഽാം അത഻ീല ആശയാം ഗൗരവുമറ഻യ ഒരഽ 
ീപഺതഽ തതവമഺണ്. വഺഗ്ദഺനമഺുയഺ ുനർച്ചയഺുയഺ ഒരഽ നലെ കഺരൿാം 
ീെയ്യഺീമന്ന് വഺയ ീകഺെ് പറഞ്ഞഺൽ അത് പവിത഻യ഻ൽ വരഽതൊം 
ീെയ്യഺൻ തയഺറ഻ലെഺത കഺരൿാം ീെയ്യുീമന്ന് പറയരഽത് അത് 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ുദഷൿത഻നഽ കഺരെമഺകഽാം ീെയ്ത഻ട്ട഻ലെഺതത് ീെയ്തഽ 
എന്ന് പറയഽന്നതഽാം ീതറ്ു തീന്ന!  

നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ. കപെവ഻ശവഺസ഻കളുീെ അെയഺളാം മാീന്നണ്ണമഺണ്. 

വഺഗ്ദഺനാം ീെയ്തഺൽ ലാംഘ഻ക്കഽാം, സാംസഺര഻ച്ചഺൽ വൿഺജാം പറയഽാം, 
വ഻ശവസ഻ക്കീെട്ടഺൽ െത഻ക്കഽാം (ബഽഖഺര഻/മഽസ്ല഻ാം) വഺഗ്ദഺന ലാംഘനാം 

മഹഺ അപരഺധാം തീന്ന.  

  എന്നഺൽ ുദഷൿത഻ീല ഏറ്വഽാം ഉയർന്ന പെ഻യ഻ലഽള്ളത് എന്നഺണ്  َس َأْلذًت 

 

ووٌن  (4) ب  َس َس َّب ُهم ثُه ََسبوٌن  َّبرَأْل ُه
جِهَّلَِل ِهَّلِل ِهَّلِل  َس ًّفًت تُّي الَّب ِهَّلِلٍنَس ٍُه َسبرِهَّلِل ُهووَس  ِهَّلِلٌ سَس َس ٍُه ِهَّلِل    ِهَّلِلوَّب هللاَّب
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(കലലുകൾ)സഽദിഢമഺയ഻ സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ച ഒരഽ മത഻ൽ ുപഺീല അണ഻ ുെർന്ന് 
ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർരത്ത഻ൽ യഽദ്ധ്ം ീെയ്യുന്നവീര അവൻ 

ഇഷ്ടീപ്പടഽക തീന്ന ീെയ്യുന്നഽ  

ഇെക്ക് വളീവഺ വ഻െുവഺ ഇലെഺീത ീകട്ടുറുെഺീെ അെ഻ന഻രന്നഽീകഺെ് 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത഻ൽ അെരഺെഽന്ന പെയഺള഻കീള അള്ളഺഹഽ 
പശാംസ഻ക്കഽകയഽാം ുപഺത്സഺഹ഻െ഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്യുന്നഽ.അെ഻ീയഺെ഻ച്ച് 
ന഻ൽക്കഽന്നത് ശതഽവ഻ന്ീറ പരഺജയത഻നഽ വളീര സഹഺയകമഺണ്. 

ജമഺഅതഺയഽള്ള ന഻സ്ക്കഺരത഻ലഽാം അെ഻ ശര഻ീെെഽതഺൻ ന഻ർുേശമഽെ്  

കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തത഻ൽ വഺക്കഽാം പവർത഻യഽാം തമ്മ഻ൽ 

ീപഺരഽതുക്കെഽള്ളവീര അള്ളഺഹഽ ആുേപ഻ച്ചുെഺൾ വഺക്ക഻ീനഺൊം 
പവർത഻യഽാം നന്നഺക്ക഻ യഽദ്ധത഻നഽ അെ഻യഽറച്ച് ന഻ന്നവീര 

പശാംസ഻ക്കഽകയഺണ് ഈ സാക്തത഻ൽ.  

ا ب زَس َأَْل ُهمَأْل  َس َسمَّب ِهَّلِل  ِهَّلِللَس سُهولُه هللاَّب قَسن رَّب َأْل َسمُهووَس  َس ِّبٌ رَس ذُها َس ِهَّلِلٌ اَس مِهَّلِل لِهَّلِلمَس رُهؤَأْل ُه اَس ِهَّلِلذَأْل قَسبلَس  ُهوسَسي لِهَّلِل َسوَأْل ِهَّلِل ِهَّلِل ٍَسب قَسوَأْل اغَس هللاَّب غُهوا  َسزَس

ُه  َس  هللاَّب نَس قُه ُهوثَس ُهمَأْل اَس مَس الَأْل َسبسِهَّلِل ِهَّلَِل نِهَّلِلً الَأْل َسوَأْل 5) ٍَس َأْل   

മാസഺ(അ)തന്ീറ ജനതുയഺട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം (ഓർകഽക) എന്ീറ 

ജനങ്ങുള! ന഻ങ്ങൾ എന്ത഻നഺണ് എീന്ന ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട഻കഽന്നത്? ഞഺൻ 

ന഻ങ്ങള഻ുലകഽള്ള അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദാതനഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾക് തീന്ന 

അറ഻യഺമുലലഺ.അങ്ങീന അവർ സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് വൿത഻െല഻ച്ചുപ്പഺൾ 

അവരഽീട ്ദയങ്ങീള അള്ളഺഹഽ(ുനർമഺർരത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
)ീതറ്റ഻ച്ചുകളഞ്ഞഽ ധ഻കഺര഻കളഺയ ജനതീയ അള്ളഺഹഽ 
സന്മഺർരത്ത഻ലഺകഽകയ഻ലല  

നബ഻(സ)ീയ ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ന ശതഽക്കളുീെ ന഻ലപഺെഽകൾ 

കഺരൿമഺുക്കെത഻ീലെന്നഽാം ശര഻യഺയ പവഺെകനഺീെന്ന് 
ുബഺദ്ധൿമഽെഺയ഻ട്ടുാം മാസഺ(അ) ഒുട്ടീറ വ഻ഷമങ്ങൾ സഹ഻ുക്കെ഻ 
വന്ന഻ട്ടുീെന്നഽാം നബ഻(സ)ീയ അറ഻യ഻ച്ച  ് അവ഻െഽീത 

ആശവസ഻െ഻ക്കഽകയഺെ഻വ഻ീെ. മാസഺ(അ)ന്ീറ െര഻താം പഠ഻െ഻ച്ച്, 
നബ഻(സ)ീയ എത഻ർക്കഽന്നത഻ന്ീറ പര഻െ഻ത ഫലാം എന്തഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് 
ശതഽക്കീള ഉൽുബഺധ഻െ഻ക്കൽ ഇത഻ന്ീറ ലേൿമഺണ്  

മാസഺ(അ)ീന ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽക എന്നത഻ൽ മാസഺ(അ)നഽ മെ഻വ഼ക്കമഽീെന്ന 

അവരഽീെ ആുരഺപെവഽാം വൿഭ഻െഺരഺുരഺപൊം നെതഺൻ ുവശൿകീള 

അവർ ഏർെഺെഺക്ക഻യതഽാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കഽള്ളത് ുപഺീല 

ൂദവങ്ങീള സ്ഥഺപ഻ച്ചു തരെീമന്ന് ആവശൿീെട്ടതഽാം യഽദ്ധത഻നഽ 
വ഻ള഻ച്ചുെഺൾ ന഻ങ്ങളുാം നഺഥനഽാം ുപഺയ഻ യഽദ്ധാം ീെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇവ഻ീെ 
ഇര഻ക്കഽകയഺണ് എന്ന് പറഞ്ഞതഽാം അള്ളഺഹഽീവ പരസൿമഺയ഻ കെഺുല 

ഞങ്ങൾ വ഻ശവസ഻ക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞതഽാം ഒുര തരാം ഭേൊം 
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സഹ഻ക്കഺനഺവ഻ീലെന്ന് പറഞ്ഞതഽീമഺീക്ക ഈ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽക 

എന്നത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽാം(ഖഽർതവഽബ഻/റഺസ഻)  

ഞഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദാതനഺീെന്ന് ന഻ങ്ങൾക്ക് ന഻സ്സാംശയാം 
അറ഻യഺീമന്ന഻ര഻ീക്ക .ന഻ങ്ങൾ എീന്ന ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽകയലെ മറ഻ച്ച് 
ആദര഻ക്കഽകയുലെ ുവെത് എന്ന് മാസഺ(അ) ുെഺദ഻ക്കഽന്നഽ  

അവർ സതൿത഻ൽ ന഻ന്ന് മഺറ഻യുെഺൾ അള്ളഺഹഽ അവീര ആ വഴ഻ക്ക് 
വ഻െഽകയഽാം ഇതരാം ധ഻ക്കഺര഻കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ സന്ഩഺർഗാം 
നൽകഽകയ഻ീലെന്നഽാം തഺക്ക഼ത് ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽകയഺണ്  

പവഺെകീന അനഺദര഻ച്ചത഻നഺലഽാം അള്ളഺഹഽീവ ധ഻ക്കര഻ച്ചത഻നഺലഽാം 
അത഻ന്ീറ ശ഻േയഺയ഻ അവർക്ക് അള്ളഺഹഽ വഴ഻ുകെ഻ലഺവഽക എന്ന 

അവസ്ഥ അവര഻ൽപെച്ചു എന്നഽാം ഇവ഻ീെ 
വൿഺഖൿഺനമഽെ്.ആദരവ഻നർഹരഺയവീര അനഺദര഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ 

ഗൗരവാം ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ഻ലഺക്കഺാം നബ഻(സ)യഽീെ മഹതവത഻നഽ 
ന഻രക്കഺത പരഺമർശനാം നബ഻(സ)ീയക്കഽറ഻ച്ച് നെതഽന്നവർ അവരഽീെ 
ആത്മ഼യ നഺശത഻നഽ അത് കഺരെമഺകഽീമന്ന് സീഗൗരവാം െ഻ന്ത഻ക്കൊം  

ًَّب  َأَْلنَس ٍَسنَس ب ثَس قًتب لِّبمَس نِّب َأَْل ُهم  ُّيصَس ِهَّلِل  ِهَّلِللَس سُهولُه هللاَّب لَس  ِهَّلِل ِّبٌ رَس ائِهَّلَِل رَس ٍَسمَس ٍَسب ثَس ِهَّلِلٌ  ِهَّلِلسَأْل رَأْل َسَسي اثَأْلنُه  َس احِهَّلِل اَس ِهَّلِلذَأْل قَسبلَس  ِهَّلِل رَس نَس الزَّبوَأْل  ِهَّلِل

ا رًت جَسشِّب نٌن  اَس ُه جِهَّلَِل رٌن  ُّي ا سِهَّلِل َأْل ِّب َسبدِهَّلِل قَسبلُهوا  َس َس جََس بء ُهم ثِهَّلِلبلَأْل ب جَس نُه  َس َسمَّب مَس مُه ُه  َسحَأْل نِهَّلِلً اسَأْل ن ثَس َأْل سُهوٍل ٍَس َأْلرِهَّلِلٌ  ِهَّلِل 6)ثِهَّلِلرَس   

മർയമ഻ന്ീറ പഽതൻ ഈസഺ(അ)പറഞ്ഞ സന്ദർഭം(ഓർകഽക 

)ഇസഺഈലൿുര! ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഞഺൻ ന഻ങ്ങള഻ുലക് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ദാതനഺകഽന്നഽ എന്ീറ മഽമ്പ഻ലഽള്ള ീതൌറഺത്ത഻ീന 

ശര഻ീവച്ചവനഺയ഻ീകഺണ്ടഽം എന്ീറ ുശഷം വരഽന്ന അ്മദ് എന്ന് 
ുപരഽള്ള ഒരഽ പവഺെകീനകഽറ഻ച്ച് സുന്തഺഷവഺർത്ത 

അറ഻യ഻കഽന്നവനഺയ഻ീകഺണ്ടഽം (ആകഽന്നഽ ഞഺൻ 

ന഻യഽക്തനഺയ഻ട്ടുള്ളത്)അങ്ങീന അുേഹം വൿക്തമഺയ ീതള഻വഽകളും 
ീകഺണ്ട് അവരഽീട അടഽകൽ വന്നുപ്പഺൾ 

ഇത്(ഈസഺ(അ)ീകഺണ്ടഽവന്നത്)വൿക്തമഺയ ജഺലവ഻ദൿയഺീണന്ന് അവർ 

പറഞ്ഞഽ  

മാസഺ(അ)ീനക്കഽറ഻ച്ചുെർത഻യ ുശഷാം 
ഈസഺ(അ)ീനക്കഽറ഻ച്ചുെർതഽകയഺെ഻വ഻ീെ. ുനരുത ീതൗറഺത് 
നൽകീെട്ട ഇസഺഈലൿർ പഽത഻ീയഺരഽ ഗന്ഥീതക്കഽറ഻ച്ചു ുകട്ടഺൽ 

ീതറ്഻ദ്ധര഻ക്കഺൻ സഺദ്ധൿതയഽീെന്നത഻നഺൽ തഺൻ ീതൗറഺത഻ീന 

അാംഗ഼കര഻ക്കഽന്നവനഺീെന്നഽാം അത഻ീന ന഻രഺകര഻ക്കഽന്ന഻ീലെന്നഽാം 
ീതൗറഺത഻ീന ശര഻ീവക്കഽന്നവനഺയ഻ട്ടഺണ് അള്ളഺഹഽ എീന്ന 

പവഺെകനഺയ഻ ന഻ുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നീതന്നഽാം ഈസഺ(അ)പഖൿഺപ഻ക്കഽന്നഽ 
.ീതൗറഺത഻ീന അാംഗ഼കര഻ക്കഽന്നഽ എന്നത഻നഽ അത഻ീല ന഻യമങ്ങൾ തീന്ന 
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എലെഺ വ഻ഷയത഻ലഽാം തഺനഽാം പ഻ന്തഽെരഽാം എന്ന അർത്ഥമ഻ലെ.പതൿഽത 

കഺല഻കമഺയ഻ െ഻ല ന഻യമങ്ങള഻ൽ മഺറ്ാം വരഽത഻യ഻ട്ടുീെന്നതഺണ് 

വസ്തഽത.  

ئَأْلزُه ُهم ثِهَّلِلآٍَسٍخ  جِهَّلِل مَأْل اَس َأَْل ُه مَس  َس َس رِّب لَّب لَس ُهم ثَس َأْلضَس الَّب ِهَّلِلً حُه ُهحِهَّلِل اِهَّلِل احِهَّلِل اَس رَس نَس الزَّبوَأْل ًَّب  ِهَّلِل َأَْلنَس ٍَسنَس ب ثَس قًتب لِّبمَس نِّب َ ُهووِهَّلِل اَس ُهصَس َس اَس َس ِهَّلِل مَأْل  َسبرَّب ُهواَأْل هللاًّف ثِّب ُه    ِّبن رَّب

എന്് മഽമ്പ഻ലഽള്ള ീതൌറഺത്ത഻ീന സതൿീപ്പടഽത്തഽന്നവനഺയ഻ീകഺണ്ടഽം 
ന഻ങ്ങളുീട ുമൽ ന഻ശ഻ദ്ധ്മഺകീപ്പട്ട കഺരൿങ്ങള഻ൽ െ഻ലത് ന഻ങ്ങൾക് 
അനഽവദ഻ച്ചു തരഽവഺൻ ുവണ്ട഻യഽകഺകഽന്നഽ(ഞഺൻ 

ന഻ുയഺര഻കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ളത്)ന഻ങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കൽ ന഻ന്നഽള്ള ദ്ഷ്ടഺന്തവഽം 
ന഻ങ്ങൾക് ഞഺൻ ീകഺണ്ടഽവന്ന഻ര഻കഽന്നഽ ആകയഺൽ ന഻ങ്ങൾ 

അള്ളഺഹഽീവ സാക്ഷ഻കഽകയഽം എീന്ന അനഽസര഻കഽകയഽം ീെയ്യുവ഼ൻ 

(ആലഽ ഇംറഺൻ 50)  

എന്ന സാക്താം ഈ വസ്തഽത ശര഻ീവക്കഽന്നഽ.  

തന്ീറ വരവ഻ന്ീറ ലേൿങ്ങള഻ൽ അഹ്മദ് എന്ന് ുപരഽള്ള ഒരഽ 
പവഺെകന്ീറ ആഗമനീതക്കഽറ഻ച്ച് സുന്തഺഷവഺർത അറ഻യ഻ക്കൽ കാെ഻ 
ലേൿമഺീെന്നഽാം എന്ീറ ുശഷമഺണ് ആ പവഺെകൻ വര഻കീയന്നഽാം 
ഈസഺ(അ)സാെ഻െ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. അന്തൿപവഺെകരഺയ മഽഹമ്മദ് 

നബ഻(സ)ീയക്കഽര഻ച്ചുള്ള വൿക്തമഺയ പസ്തഺവനയഺെ഻ീതന്ന഻ര഻ീക്ക 

ഖഽർആന഻ൽ മഽഹമ്മദ് നബ഻(സ)ുയക്കഺൾ പഺധഺനൿാം ഈസഺ(അ)ക്കഺീെന്ന് 
ധര഻ക്കഽന്നവീരക്കഽറ഻ച്ച് എന്ത് പറയഺൻ.എന്നഺൽ ഈസഺ(അ) ഈ 

സതൿവഽമഺയ഻ വന്നുെഺൾ ജഺലവ഻ദൿീയന്ന് പറഞ്ഞ് 
പര഻ഹസ഻ക്കഺനഺയ഻രഽന്നഽ ശതഽക്കൾക്ക് തഺല്പരൿാം  

(അുെഺൾ ീതൗറഺത഻ലാീെ ന഻ശ഻ദ്ധമഺക്കീെട്ട഻രഽന്ന െ഻ല കഺരൿങ്ങൾ 

ഇഞ്ച഼ല഻ലാീെ അനഽവദ഻ക്കഽീമന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ഻ലഺയ഻. കഺല഻കമഺയ 

െ഻ല വൿതൿഺസങ്ങൾ ഉെഺകഽീമന്ന് തീന്നയഺണ് ഇത് വൿക്തമഺക്കഽന്നത്)  

مَس ال نِهَّلِلً الَأْل َسوَأْل ُه  َس ٍَس َأْل هللاَّب مِهَّلِل اَس َلَس سَأْل ِهَّلِل ي  ِهَّلِللَسي اْلَأْل ِهَّلِل الَأْل َس ِهَّلِلةَس اَس ُهوَس ٍُهنَأْل َس ى  َس َسي هللاَّب مَّبنِهَّلِل ا َأْلزَسرَس نَأْل  َسظَأْل َسمُه  ِهَّلِل َنَس اَس َس 7)ظَّببلِهَّلِلمِهَّلِل   

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ുമൽ കള്ളം ീകട്ട഻ച്ചമകഽന്നവുനകഺൾ അകമ഻ 
ആരഽണ്ട്? അവനഺകീട്ട ഇസ്ലഺമ഻ുലക് ക്ഷണ഻കീപ്പടഽന്നഽ (എന്ന഻ട്ടും!) 
.അകമ഻കളഺയ ജനതീയ അള്ളഺഹഽ സന്മഺർരത്ത഻ലഺകഽകയ഻ലല  

ഇസ്ലഺമ഻ുലക്ക് േെ഻ക്കീെെഽുപഺൾ അത് സവ഼കര഻ക്കഽന്ന഻ീലെന്ന് മഺതമലെ 
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സന്തഺനങ്ങളുീെന്നഽാം പങ്കഽകഺരഽീെന്നഽാം മറ്ുാം തന഻ 
കള്ളാം ീകട്ട഻െറയഽന്നവർ വല഻യ അകമ഻കളഺണ്.ഈ അകമസവഭഺവ഻കൾ 

ഒര഻ക്കലഽാം സതൿാം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ സന്ഩഺർഗാം സവ഼കര഻ക്ക഻ലെ  

اوَس  (8) ب ِهَّلِلرُه رِهَّلِل َس الَأْل َس لَسوَأْل  َس زِهَّلِلمُّي  ُهورِهَّلِل ِهَّلِل اَس ُه  ُه هللاَّب ا ِهَّلِل ِهَّلِلمَأْل اَس ِهَّلِل ثِهَّلِل َس َأْلوَس اا  ُهورَس هللاَّب ُه َأْل ِهَّلِلؤُه   ٍُهرِهَّلِلٍنُهاوَس لِهَّلَِل

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പകഺശീത്ത അവരഽീട വഺയ ീകഺണ്ട് 
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ീകടഽത്ത഻കളയഽവഺൻ അവർ ഉുേശ഻കഽന്നഽ അള്ളഺഹഽവഺകീട്ട –

സതൿന഻ുഷധ഻കൾ ീവറഽത്തഺലഽം ശര഻-തന്ീറ പകഺശീത്ത 

പാർത്ത഻യഺകഽന്നവനഺകഽന്നഽ  

അപവഺദ പെരെത഻ലാീെ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മതമഺകഽന്ന പകഺശീത 

ഊത഻ീക്കെഽതഺീമന്നഺെ഻വരഽീെ ധഺരെ.എന്നഺൽ അള്ളഺഹഽ ഈ മതീത 

പാർത഻യഺക്കഽകതീന്ന ീെയ്യുാം സതൿന഻ുഷധ഻കൾ എത ീവറഽതഺലഽാം.  

ഇവ഻ീെ പറഞ്ഞ പകഺശാം ീകഺെഽള്ള വ഻വേ ഖഽർആൻ ആീെന്നഽാം 
ഇസ്ലഺാം ആീെന്നഽാം നബ഻(സ) തങ്ങളഺീെന്നഽാം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ീതള഻വഽകളുാം ലേൿങ്ങളുമഺീെന്നഽാം അഭ഻പഺയമഽെ്.ഇത് ഒരഽ 
ഉപമയഺീെന്നഽാം സാരൿപകഺശീത വഺയീകഺെ് ഊത഻ീക്കെഽതഺൻ 

കഴ഻യഺതത് ുപഺീല സതൿീത തമസ്ക്കര഻ക്കഺൻ ആീരങ്ക഻ലഽാം 
കരഽതഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അത് നെക്ക഻ീലെന്ന് ഉദഺഹരെ സഹ഻താം 
ഉെർതഽകയഺെഽുേശൿീമന്നഽാം അഭ഻പഺയമഽെ്(ഖഽർതവഽബ഻)  

നബ഻(സ)ക്ക് കഽുറദ഻വസങ്ങൾ (40 ദ഻വസാം) വഹ്യ് (ദൿവൿസുന്ദശാം) 
വരഺതഺയ ഘട്ടത഻ൽ കഅബഽബ്നഽൽ അശ് റഫ് എന്ന ജാതൻ അവന്ീറ 

ആളുകീള വ഻ള഻ച്ച് പറഞ്ഞഽ ഓ ജാത സമാഹുമ! ന഻ങ്ങൾ 

സുന്തഺഷ഻ക്കഽക.മഽഹമ്മദ഻(സ)നഽ ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന പകഺശാം അള്ളഺഹഽ 
ീകെഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ ഒര഻ക്കലഽാം ഇസ്ലഺമ഻ീന അള്ളഺഹഽ 
പാർത഻യഺക്കഽകയ഻ലെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞഽ അുെഺൾ നബ഻(സ)ക്ക് 
ശര഻ക്കഽാം വ഻ഷമാം വന്നഽ.അുെഺഴഺെഽ ജാതന്ീറ വഺദഗത഻ീയ തകർതഽ 
ീകഺെ് ഈ സാക്താം അവതര഻ച്ചത്(ഖഽർതവഽബ഻)  

رِهَّلِل ُهووَس  رِهَّلِل َس الَأْلمُهشَأْل لَسوَأْل  َس ُهظَأْل ِهَّلِلرَس ُه  َس َسي النِّبٍنِهَّلِل  ُه ِّب ِهَّلِل اَس قِّب لِهَّلَِل دِهَّلِلٍنِهَّلِل الَأْل َس سُهولَس ُه ثِهَّلِلبلَأْل ُهنَسى اَس سَسلَس رَس 09) ُهوَس الَّب ِهَّلِلً  َسرَأْل )  

അവൻ തന്ീറ റസാല഻ീന സന്മഺർരുത്തഺടഽം സതൿമതുത്തഺടഽം കാട഻ 
അയച്ച഻ട്ടുള്ളവനഺണ് (ുലഺകത്തഽള്ള) എലലഺമതുത്തകഺളും അത഻ീന 

(വ഻ജയ഻പ്പ഻ച്ചു)പതൿക്ഷീപ്പടഽത്തഽവഺൻ ുവണ്ട഻ –ബഹഽൂദവ 

വ഻ശവഺസ഻കൾ അത് ീവറഽത്തഺലഽം ശര഻  

ലേൿങ്ങളുീെ ദിഢത, ഖഽർആന഻ന്ീറ സഽരേ, അത഻ന്ീറ നൿഺയത എന്ന഻വ 

മാലവഽാം മറ്ുാം ഏതഽമതുതക്കഺളുാം അത് മ഻കച്ചു തീന്നയ഻ര഻ക്കഽാം 
മറ്ുള്ളവരഽീെ അമർഷുമഺ പത഻ുഷധുമഺ അത഻ീനഺരഽ 
ുപഺറലഽുമൽെ഻ക്ക഻ലെ  

مٍ  (10) اٍة  َسلِهَّلَِل نَأْل  َس َس َ ُهم  ِّب ٍح رُه نِهَّلِل برَس لُّي ُهمَأْل  َس َسي رِهَّلِلنَس ُّي َسب الَّب ِهَّلِلٍنَس  َس َس ُهوا  َسلَأْل  َسدُه   ٍَسب  ٍَس

സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള. ുവദനഺജനകമഺയ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങൾക് രക്ഷ 

നൽകഽന്ന ഒരഽ കച്ചവടീത്ത പറ്റ഻ ഞഺൻ അറ഻യ഻ച്ചു തരീട്ടുയഺ?  

ഉസ്മഺനഽബ്നഽ മള്ഊൻ(റ)ന്ീറ വ഻ഷയത഻ലഺെ഼ സാക്താം 
അവതര഻ച്ചത്.അതഺയത് ഒര഻ക്കൽ തഺൻ നബ഻(സ)ുയഺട് 
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പറഞ്ഞഽ.നബ഻ുയ!അവ഻െഽന്ന് എന഻ക്ക് അനഽവഺദാം തന്നഺൽ ഞഺൻ എന്ീറ 

ഭഺരൿീയ വ഻വഺഹ ുമഺെനാം നെതഽകയഽാം മഺാംസാം കഴ഻ക്കഺീത.രഺത഻ 
ഉറങ്ങഺീത പകൽ മഽഴഽവൻ ുനഺപ് എെഽത് ആരഺധനയ഻ൽ മഽഴഽക഻ 
ജ഼വ഻ക്കഺമഺയ഻രഽന്നഽ .അുെഺൾ നബ഻(സ) എന്ീറ െരൿയഺണ് 

വ഻വഺഹീമന്നഽാം ആത്മ഼യമഺയ഻ നന്നഺവഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മഺർഗത഻ൽ ധർമ്മ സമരാം ീെയ്യലഽാം അള്ളഺഹഽ വ഻ലക്കഺതവീയ 

ഹറഺമഺക്കഺത഻ര഻ക്കലഽാം ഉറക്കാം.ുനഺപ് മഽറ഻ക്കൽ ഇെക്ക് ുനഺപ് ുനഺൽക്കൽ 

എന്ന഻വീയഺീക്കനെെഺക്കഽന്നത് എന്ീറ െരൿയഺീെന്നഽാം അത് വ഻ട്ട  ്

ുപഺകഽന്നവൻ എന്ീറ മഺർഗാം അവലാംഭ഻ച്ചവനലെ എന്നഽാം 
നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ.അുെഺൾ ഉസ്മഺനഽബ്നഽ 
മള്ഊൻ(റ)പറഞ്ഞഽ.നബ഻ുയ!അള്ളഺഹഽവഺീെ സതൿാം.അള്ളഺഹഽ ഏറ്വഽാം 
ഇഷ്ടീെെഽന്ന കച്ചവൊം ഏതഺീെന്നറ഻ഞ്ഞഺൽ എന഻ക്ക് ആ കച്ചവൊം 
ീെയ്യഺമഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന്.അുെഺഴഺെ഼ സാക്താം അവതര഻ച്ചത്(ഖഽർതവഽബ഻)  

കച്ചവെത഻ൽ ലഺഭവഽാം നഷ്ടവഽാം ഉെഺവഺാം.മനഽഷൿ ജ഼വ഻തവഽാം അത് 

ുപഺീലയഺണ്. സതൿ വ഻ശവഺസവഽാം സൽക്കർമ്മങ്ങളുാം ീകഺെ് ജ഼വ഻തീത 

ധനൿമഺക്ക഻യഺൽ അവനഽ പത഻ഫലാം ലഭ഻ക്കഽാം.തന്ീറ ജ഼വ഻തീമന്ന കച്ചവൊം 
ലഺഭകരമഺവഽാംയഽാം ീെയ്യുാം അത് ഉുപേ഻ച്ചഺൽ ജ഼വ഻തഺന്തൿാം നഷ്ടത഻ൽ 

കലഺശ഻ക്കഽകയഺവഽാം ീെയ്യുക(റഺസ഻)  

َأَْلرٌن لَّب ُهمَأْل  ِهَّلِل  لِهَّلِل ُهمَأْل  َس الِهَّلِل ُهمَأْل اَس َس  ُهسِهَّلِل ُهمَأْل ذَس وَس ِهَّلِل ثِهَّلِل َس َأْل لِهَّلِل هللاَّب جِهَّلَِل ب ِهَّلِلنُهاوَس  ِهَّلِلٌ سَس رُهنَس سُهولِهَّلِل ِهَّلِل اَس رَس ِهَّلِل اَس و  ُه زُهمَأْل رَس َأْل َسمُهووَس رُهؤَأْل ِهَّلِل ُهووَس ثِهَّلِلب َّب

(11   

ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം അവന്ീറ റസാല഻ലഽം വ഻ശവസ഻കണം സവന്തം 
സവത്തഽകൾ ീകഺണ്ടഽം ുദഹങ്ങൾീകഺണ്ടഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർരത്ത഻ൽ 

ന഻ങ്ങൾ യഽദ്ധ്ം ീെയ്യണം അത് ന഻ങ്ങൾക് ഉത്തമമഺകഽന്നഽ ന഻ങ്ങൾ 

അറ഻യഽന്നവരഺീണങ്ക഻ൽ  

ഈ കച്ചവെത഻നഽ ുവെ മഽെക്കഽമഽതൽ സതൿവ഻ശവഺസവഽാം ധനാം ുദഹാം 
എന്ന഻വ ീകഺെഽള്ള ുപഺരഺട്ടവഽമഺണ്.ഇവ഻ീെ പറഞ്ഞ ുപഺരഺട്ടത഻നഽ 
വ഻വ഻ധ അർത്ഥ തലങ്ങളുെ്.തീന്ന ീതറ്഻നഽ ുപര഻െ഻ക്കഽന്ന ശര഼രുതഺെഽാം 
തീന്ന വഴ഻ീതറ്഻ക്കഺനഽള്ള ദഽർുബഺധനാം നൽകഽന്ന പ഻ശഺെ഻ുനഺെഽാം തീന്ന 

ത഻ന്ഩയ഻ുലക്ക് മഺെ഻ വ഻ള഻ക്കഽന്ന ജനങ്ങുളഺെഽാം അഹങ്കഺരത഻ലഽാം 
ധാർത഻ലഽാം തീന്ന മത഻മറന്ന് ആഹ്ലഺദ഻ക്കഺൻ കഺരെമഺകഺവഽന്ന 

ധനുതഺെഽാം സതൿത഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത് വരഺൻ തീന്ന ന഻ർബന്ധ഻ക്കഽന്ന 

സതൿന഻ുഷധ഻ുയഺെഽാം ഈ ുപഺരഺട്ടാം നെതൊം.ധർമ്മ സമരീമന്നത് സഺയഽധ 

ുപഺരഺട്ടത഻ൽ തളച്ച഻ുെെതീലെന്നഽാം സവ ശര഼രവഽാം നന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്നഽ നീമ്മ 

തെയഽന്ന െഽറ്ുപഺെഽകളുീമഺീക്ക ശദ്ധ഻ച്ച് അത഻ീന പത഻ുരഺധ഻ക്കഽന്ന 

ന഻ലപഺെഺണ് ഈ ുപഺരഺട്ടത഻ന്ീറ കഺതീലന്നഽാം നഺാം മനസ഻ലഺക്കഽകയഽാം 
അത഻നനഽസ്തമഺയ഻ പവർത഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്യലഺണ് ധർമ്മ സമരാം.ഈ 
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ന഻ലപഺെഺണ് ന഻ങ്ങൾക്ക് ഗഽെകരാം എന്ന് കഺരൿങ്ങൾ ുനരഺാം വണ്ണാം 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് അറ഻യഺനഺവഽാം എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ 
പറയഽന്നത്  

زِهَّلِل َسب ا ن رَس َأْل رِهَّلِلً  ِهَّلِل ٍُهنَأْل ِهَّلِل َأْل ُهمَأْل جَس َّببٍد رَسنَأْل لِهَّلِلكَس ٍَسغَأْل ِهَّلِلرَأْل لَس ُهمَأْل ذُه ُهوثَس ُهمَأْل اَس ٍو ذَس نَأْل ِّبجَسخًت  ِهَّلِلٌ جَس َّببدِهَّلِل  َس ب ِهَّلِلنَس  ََس سَس َس َأْل َسبرُه اَس َس اَأْل

َمُه  زُه الَأْل َسظِهَّلِل 12)الَأْل َسوَأْل   

എന്നഺൽ ന഻ങ്ങളുീട പഺപങ്ങൾ അവൻ ന഻ങ്ങൾക് ീപഺറഽത്തഽതരഽം 

തഺഴ്ഭഺരങ്ങള഻ൽ കാട഻ അരഽവ഻കൾ ഒഴഽക഻ീകഺണ്ട഻ര഻കഽന്ന 

സവർരങ്ങള഻ലഽം സ്ഥ഻രവഺസത്ത഻ന്ീറ സവർരങ്ങള഻ലഽള്ള വ഻ശ഻ഷ്ട വഺസ 

സ്ഥലങ്ങള഻ലഽം ന഻ങ്ങീള അവൻ പുവശ഻പ്പ഻കഽകയഽം ീെയ്യും അത് 

മഹത്തഺയ വ഻ജയം തീന്നയഺണ്  

അള്ളഺഹഽവ഻ലഽാം റസാല഻ലഽാം വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽാം ആ വ഻ശവഺസാം 
അനഽസര഻ച്ച് പവർത഻ക്കഽകയഽാം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത഻ൽ 

ുദഹധനഺദ഻കളഺൽ സമരാം ീെയ്യുകയഽാം ീെയ്തഺലഽള്ള ുനട്ടങ്ങൾ 

അത഻മഹതഺയ഻ര഻ക്കഽാം.പരുലഺകത് പഺപപര഻ഹഺരവഽാം ശഺശവതമഺയ 

സവർഗജ഼വ഻തവഽമഺെത഻നഽ ലഭ഻ക്കഽക ഒര഻ക്കലഽാം നഷ്ടീെെഺത ഈ 

വ഻ജയാം തീന്നയീത യഥഺർത്ഥ വ഻ജയാം!  

نَس  (13) رِهَّلِل الَأْلمُهؤَأْل ِهَّلِل ِهَّلَِل ثَسشِّب ِهَّلِل اَس َسزَأْل ٌن قَسرِهَّلِلٍتٌن اَس نَس هللاَّب رٌن  ِّب جُّيو َس َسب  َسصَأْل ى رُه ِهَّلِل رَس   اَس ُه َأْل

ന഻ങ്ങൾ ഇഷ്ടീപ്പടഽന്ന മീറ്റഺരഽ അനഽരഹവഽം (അവൻ ന഻ങ്ങൾക് 
നൽകഽം)അത് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള സഹഺയവഽം ആസന്ന 

വ഻ജയവഽമഺണ് (നബ഻ുയ)സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക് അങ്ങ് സുന്തഺഷവഺർത്ത 

അറ഻യ഻കഽക  

ഈ കച്ചവെത഻ുലർീെട്ടവർക്ക് പരുലഺകത് മഺതമലെ പത഻ഫലാം 
ഇഹുലഺകത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സഹഺയവഽാം ശതഽക്കൾീക്കത഻ര഻ൽ 

ൂകവരഽന്ന വ഻ജയവഽാം ലഭ഻ക്കഽാം ഇത് എത മഹതഺയ പത഻ഫലാം!ഇത് 

എക്കഺലതഽമഽള്ള സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ലഭ഻ക്കഺവഽന്ന ുനട്ടങ്ങളീത  

برِهَّلِلً  ِهَّلِللَسي نَأْل  َس صَس نَس  َس ارِهَّلِلٍَِّب وَس ٍَسمَس لِهَّلِل َأْل َس رَأْل َسَسي اثَأْلنُه  َس ب قَسبلَس  ِهَّلِل مَس ِهَّلِل  َس برَس هللاَّب ِهَّلِل  ٍب ٍُّي َسب الَّب ِهَّلِلٍنَس  َس َس ُهوا  ُهو وا  َس صَس هللاَّب

نُه  َس  ارِهَّلِلٍُّيووَس  َس َأْل وَس َّبنَأْل َسب الَّب ِهَّلِلٍنَس  َس َس ُهوا قَسبلَس الَأْل َس د  َّببئِهَّلِل َسخٌن  َس ٍَس لَس اَس َس َسرَس ائِهَّلَِل رَس ِهَّلِل  َسآَس َس َسذ  َّببئِهَّلِل َسخٌن  ِّبن ثَس ِهَّلِلٌ  ِهَّلِلسَأْل برُه هللاَّب  صَس

وا ظَسب ِهَّلِلرِهَّلِلٍنَس  جَس ُه نُهاِّب ِهَّلِلمَأْل  َس َس َأْل 14) َس َسي  َس   

സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള.ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സഹഺയ഻കളഺയ഻ത്ത഼രഽക 

മർയമ഻ന്ീറ പഽതൻ ഈസഺ(അ) ഹവഺര഻യ്യുകുളഺട് 

അള്ളഺഹഽവ഻ുലകഽ(ള്ള മഺർരത്ത഻ൽ )എീന്ന സഹഺയ഻കഽന്നവർ ആരഺണ് 

എന്ന് പറഞ്ഞത് ുപഺീല.(അുപ്പഺൾ)ഹവഺര഻യ്യുകൾ പറഞ്ഞഽ.ഞങ്ങൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സഹഺയ഻കളഺണ് (ഇത് ുപഺീല ന഻ങ്ങളും 

ആയ഻ത്ത഼രഽക)എന്ന഻ട്ട് ഇസഺഈലൿർ ഒരഽ വ഻ഭഺരം വ഻ശവസ഻കഽകയഽം 
ഒരഽ വ഻ഭഺരം ന഻ുഷധ഻കഽകയഽം ീെയ്തഽ അുപ്പഺൾ വ഻ശവസ഻ച്ചവർക് 
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അവരഽീട ശതഽവ഻ീനത഻ര഻ൽ നഺം ശക്ത഻നൽക഻ അങ്ങീന അവർ വ഻ജയം 
ുനട഻യവരഺയ഻ത്ത഼ർന്നഽ  

ഹവഺര഻യ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞഺൽ ഒരഺളുീെ വളീര അെഽത ഇഷ്ടക്കഺരഽാം 
പുതൿകാം ത഻രീഞ്ഞെഽക്കീെട്ടവരഽമഺണ് ഈസഺ(അ)ന്ീറ 

സഹഺയ഻കളഺയശ഻ഷൿന്ഩഺരഺെ഻വ഻ീെ ഹവഺര഻യ്യുകൾ എന്നത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿാം.അുെഺസ്തലന്ഩഺർ എന്നഺെവർ 

അറ഻യീെെഽന്നത്.ഈസഺ(അ)ീന ഒരഽകാട്ടർ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽാം 
അപഺയീെെഽതഺൻ ശമ഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്തുെഺൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മതപുബഺധനത഻ൽ എീന്ന സഹഺയ഻ക്കനഺരഽീെന്ന് 
ഈസഺ(അ)ുെഺദ഻ച്ചുെഺൾ ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽാം സഹഺയ഻കളുമഺയ ആളുകൾ 

ഞങ്ങൾ സഹഺയത഻നഽീെന്ന് പറയഽകയഽാം അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് ശക്ത഻ 
പകരഽകയഽാം ീെയ്തഽ.അവർക്ക് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള വ഻ജയത഻നഽ 
അത് കഺരെമഺവഽകയഽാം ീെയ്തഽ(ഈസഺ(അ)ന്ീറ ഈ ശ഻ഷൿന്ഩഺർ 

പന്തെ് ുപരഺയ഻രഽന്നഽ)  

ഇത് ുപഺീല ന഻ങ്ങളുാം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മതത഻ന്ീറ സഹഺയ഻കളഺവഽക 

എന്നഺണ് സതൿവ഻ശവഺസ഻കുളഺട് അള്ളഺഹഽ കല്പ഻ക്കഽന്നത് നബ഻(സ)യഽീെ 
സഹഺയ഻കളഺവഺൻ എലെഺ വ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽാം കെമയഽീെങ്ക഻ലഽാം നബ഻(സ) 

യഽീെ പുതൿകക്കഺരഺയ അൻ സഺറഽകൾ മഽഴഽവൻ ഖഽൂറശ഻കള഻ൽ 

ീപട്ടവരഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽാം , അബാബക്കർ, ഉമർ, ഉസ്മഺൻ, അല഻,ഹാംസ, 

ജഅ്ഫറഽബ഻ൻ അബ഼ഥഺല഻ബ്, അബാ ഉൂബദ:ബ഻ൻ ജർറഺഹ്,ഉസ്മഺൻ 

ബ഻ൻ മള് ഊൻ, അബ്ദു റഹ്മഺൻ ബ഻ൻ ഔഫ്, സഅദഽ ബ഻ൻ അബ഼ വഖഺസ്, 

ഉസ്മഺൻ ബ഻ൻ ഔഫ്,ഥൽഹത് ബ഻ൻ ഉൂബദ഻ലെഺഹ്, സഽൂബർ ബ഻ൻ 

അവ്ഺാം എന്ന഻വരഺയ഻രഽന്നഽ ഈ പുതൿകക്കഺർ(റഺസ഻)  

ബനാഇസ്റഺഈലൿര഻ീല ഒരഽ വ഻ഭഺഗാം വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽാം മീറ്ഺരഽ ഭഺഗാം 
ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്തഽ എന്ന ഭഺഗാം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു ീകഺെ് ഇമഺാം 
റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ.ഈസഺ(അ) ആകഺശുതക്കഽയർതീെട്ടുെഺൾ ബനാ 
ഇസഺഈലൿർ മാന്ന് വ഻ഭഺഗമഺയ഻.ഒരഽ കാട്ടർ പറഞ്ഞത് 

ഈസഺ(അ)അള്ളഺഹഽ തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ.അത് ീകഺെ് ആകഺശുതക്ക് 
സവയാം ഉയർന്നഽ ുപഺയതഺീെന്നഺയ഻രഽന്നഽ മീറ്ഺരഽ കാട്ടരഽീെ കീെതൽ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മകനഺയത് ീകഺെ് അള്ളഺഹഽ തന്ന഻ുലക്ക് ഈസഺീയ 

ഉയർത഻ എന്നഺയ഻രഽന്നഽ ഇത് രെഽാം അവ഻ശവഺസത഻ന്ീറ രെ് 
ൂശല഻യഺണ് ഇവരഺണ് കഺഫ഻റഺയ഻ എന്ന് പറഞ്ഞത്.എന്നഺൽ 

ഇസുയലൿര഻ീല ഒരഽ വ഻ഭഺഗമഺളുകൾ 

പറഞ്ഞഽ.ഈസഺ(അ)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അെ഻മയഽാം റസാലഽമഺണ് ആ ദാതീന 

അള്ളഺഹഽ ആകഺശുതക്കഽയർതഽകയഺണ് ീെയ്തത് ഇവരഺണ് അന്നീത 

സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ.അങ്ങീന സതൿവ഻ശവഺസ഻കളഺയ ഈ വ഻ഭഺഗുതഺട് 



10 
 

അവ഻ശവഺസ഻കളഺയ മീറ് രെ് കാട്ടരഽാം കാെ഻ യഽദ്ധാം, ീെയ്തഽ.ആ 

യഽദ്ധത഻ൽ സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ വ഻ജയാം 
നൽക഻.നബ഻(സ)യഽീെ ന഻ുയഺഗാം വീര ഇ അവസ്ഥ തഽെർന്നഽ (റഺസ഻)  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദ഼ന഻ന്ീറ ശര഻യഺയ ആശയാം ന഻ലന഻ർതഺൻ 

സഹഺയ഻കളഺയ഻ ന഻ല ീകഺള്ളഺൻ നമഽീക്കലെഺാം ബഺധൿതയഽെ്.അള്ളഺഹഽ 
നീമ്മ സതൿ ദ഼ന഻ന്ീറ ശര഻യഺയ സഹഺയ഻കള഻ലഽൾീെെഽതീട്ട ആമ഼ൻ 

 

SOURCE http://www.vazhikaati.com 

 

http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/ 

 

http://www.vazhikaati.com/
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/

