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അദ്ധ്ൿഺയം 65 - സാറത്തഽത്വലഺഖ് سٕسة انطالق
മദ഼നയ഻ൽ അവത്ര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ12
ىٛبسى هللا انشحًٍ انشح
പരമകഺരഽണ഻കനഽും
കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
എലലഺ
നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുേട഻ീകഺണ്ട് ഞഺൻ ആരുംഭ഻കഽദ്ബഽ

هللا َيس بَّن ُتك ْقى َيَل ا ْقُتخ ِبش ُتجُْٕتٍَّن
 ِب َيرا َيهَّن ْقم ُت ُتى انُِّن َيُّٙي َيٓ انَُّن ِب ُّيَٚي َيٚ
س ا َيطَيهِّنمُتُْٕتٍَّن نِب ِب َّنذاِب ِبٍَّٓن َئ َي ْقح ُت ٕا ا ْقن ِب َّنذةَي َئااَّنمُتٕا َّن َي
هللا َيمَي ْقذ ظَيهَي َيى
ٍَي بِبفَي ِبح َيَٛيأْقاِبٚ ٌَي ْقخ ُتش ْقجٍَي ِب َّنَل َيٚ ُتٕاِب ِبٍَّٓن َئ َيَلِٛبيٍ بُت
َي َي َي َّنذ ُتحذُتٔ َيد َّن ِبٚ ٍهللا َئ َيي
ِّنَُي ٍة َئاِب ْقهكَي ُتحذُتٔ ُتد َّن ِبٛش ٍة ُّيي َي
ُت ْقح ِبذ ُتٚ هللا
1(ث بَي ْق َيذ َير ِبنكَي َي ْقي ًش ا
ََي ْقف َي
سُّت َيَل اَي ْقذ ِبس٘ نَي َي َّنم َّن َي
നബ഻ുയ അങ്ങ് ഭഺരൿമഺീര വ഻വഺഹ ുമഺചനം നടത്തഽന്നത്ഺയഺൽ
ഇദ്ദക്കഺലത്ത഻നഽ (കണക്കഺക്ക഻)അവീര വ഻വഺഹ ുമഺചനം നടത്തഽകയഽം
ഇദ്ദീയ എണ്ണ഻ക്കണക്കഺക്കഽകയഽം ീചയ്യുക ന഻ങ്ങളുീട രക്ഷ഻ത്ഺവഺയ
അള്ളഺഹഽീവ സാക്ഷ഻ക്കഽക അവരഽീട ഭവനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് അവീര ന഻ങ്ങൾ
പഽറത്തഺക്കരഽത് അവർ പഽറത്തഽ ുപഺവഽകയഽം ീചയ്യരഽത് വൿക്തമഺയ വലല
ന഼ച
വിത്ത഻യഽം
അവർ
ീകഺണ്ടഽവന്നഺലലലഺീത്.(അുപഺൾ
പഽറത്തഺക്കഺവഽന്നത്ഺണ്)അീത്ലലഺം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻യമ
പര഻ധ഻കളഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻യമ പര഻ധ഻കൾ ആീരങ്ക഻ലഽം
വ഻ട്ടുകടക്കഽന്നത്ഺയഺൽ അവൻ സവന്തുത്തഺട് ത്ീന്ന അകമം പവർത്ത഻ച്ചു
ന഻നക്കറ഻യ഻ലല അത്഻നഽ ുശഷം അള്ളഺഹഽ വല കഺരൿവഽം പഽത്഻യത്ഺയ഻
ഉണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഺം
േവലഺഖ് എദ്ബഺൽ വ഻വഺഹ ുമഺചനും എദ്ബഺണ്. ഇവ഻ീട നബ഻(സ)ീയ
അഭ഻സുംുബഺധന ീചയ്ത് ീകഺണ്ട് വ഻വഺഹ ുമഺചന സുംബദ്ഫമഺയഽും മറ് ും
മഽസ്഻ും
സമഽദഺയും
ആചര഻ുകണ്ട
പല
ന഻യമങ്ങള ും
അള്ളഺഹഽ
വ഻വര഻കഽകയഺണ്.ഭർത്തഺവഽമഺയ഻ വ഻വഺഹ ബദ്ഫും ുവർീപട്ട സ്തേ഼
മീറ്ഺരഽ ഭർത്തഺവ഻ീന സവ഼കര഻കഽദ്ബേ഻നഽ മഽമ്പഺയ഻ ന഻ർബദ്ഫമഺയഽും
അവൾ
കഺത്ത഻ര഻ുകണ്ട
കഺലത്ത഻നഺണ്
ഇദ്ദ(ദ഼ക്ഷഺ
കഺലും)എദ്ബ്
പറയഽദ്ബ്
എണ്ണം എന്നർത്ഥമഽള്ള ‘അദദ്’ എന്നത്഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ,ഇദ്ദ, എന്ന പദം
ഉര഻ത്ത഻ര഻യഽന്നത് സഺധഺരണഗേ഻യ഻ൽ ആർത്തവങ്ങൾക഻ടയ഻ൽ വരഽദ്ബ
ശഽദ്ധ഻കള ീട
എണ്ണീത്തയഽും
മഺസങ്ങള ീട
എണ്ണീത്തയഽും
അട഻സ്ഥഺനമഺക഻യഺണ് ഇദ്ദ ആചര഻കഽദ്ബ് എദ്ബേഺണ് പസ്തേഽേ
നഺമകരണത്ത഻ന്ീറ കഺരണും.ഗർഭഺശയും ഗർഭമഽക്തമഺീണദ്ബ് അറ഻യഺുനഺ
േഅബ്ബ ദ഻(ീപഺരഽൾ
ഗഺഹൿമലലഺത്ത
മേ
ശഺസന)യഺുയഺമരണീെട്ട
ഭർത്തഺവ഻ീനകഽറ഻ച്ച ള്ള
ദഽ:ഖ
സാചകമഺുയഺ
ന഻ശ്ച഻േ
കഺലും
കഺത്ത഻ര഻കഽദ്ബേഺണ് ഇസ്ഺമ഻കമഺയ഻ ഇദ്ദ. ഭർത്തഺവ് മരണീെട്ടഺലഽള്ള
ഇദ്ദ നഺലഽ മഺസവഽും പത്ത് ദ഻വസവഽമഺണ് സുംുയഺഗും നടകഽദ്ബേ഻നഽ മഽുമ്പ
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ബദ്ഫും ുവർീപടഽത്ത഻യഺൽ ഇദ്ദ ആവശൿമ഻ലല .ഗർഭ഻ണ഻കൾ വ഻വഺഹ
ുമഺചനും ീചയ്യീെട്ടഺലഽള്ള ഇദ്ദയഽും ആർത്തവമഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലലഺത്തവരഽീടയഽും
ഉണ്ടഺയ഻രഽദ്ബേ഻നഽ ുശഷും ആർത്തവും ന഻ലച്ചവരഽീടയഽും ഇദ്ദയഽീട
വ഻ശദഺുംശും
ഈ
അദ്ദയഺയത്ത഻ീല
നഺലഺും
സാക്തും
വ഻ശദ഼കര഻കഽദ്ബഽണ്ട്.മരണത്ത഻നഺൽ
വരഽദ്ബ
ഇദ്ദയഽും
ആർത്തവും
ന഻ലച്ചവരഽീട(ആർത്തവും
േ഼ുര
ഉണ്ടഺവഺത്തവരഽീടയഽും)ഇദ്ദയഽും
ഗർഭ഻ണ഻യഽീട ഇദ്ദയഽും ന഻ശ്ച഻േ സമയും ന഻ലന഻ൽകഽുമ്പഺൾ ആർത്തവും
ഉണ്ടഺവഽദ്ബ സ്തേ഼യഽീട ഇദ്ദ മാദ്ബ് ശഽദ്ധ഻യഺീണദ്ബ്

س ِبٍَّٓن َيالَي َيةَي لُت ُتش َئ ٍا
َي َيَيشبَّن ْق ٍَي بِبأَيَفُت ِبٚ َئا ْقن ُتًطَيهَّنمَي اُت
വ഻വഺഹ ുമഺചനം ീചയ്യീപട്ട സ്തത്഼കൾ ത്ങ്ങളുീട സവന്തം കഺരൿത്ത഻ൽ
മാന്ന് മഺസമഽറകൾ കഴ഻യഽന്നത് വീര കഺത്ത഻ര഻ുക്കണ്ടത്ഺണ് ,
ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് (2/228)
രണ്ട് ആർത്തവങ്ങൾക഻ടയ഻ുലഺ ഒരഽ ആർത്തവത്ത഻ന്ീറയഽും പസവ
രക്തത്ത഻ന്ീറയഽും ഇടയ഻ലഽള്ളുേഺ ആയ ശഽദ്ധ഻ഘട്ടമഺണ് ഒരഽ ഖഽർഅ്
(ശഽദ്ധ഻) അുെഺൾ മഽമ്പ് ആർത്തവമഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലലഺത്ത സ്തേ഼ ഥ്വലഺഖ്
ീചഺലലീെടഽകയഽും
േഽടർദ്ബ്
ആർത്തവമഽണ്ടഺവഽകയഽും
ീചയ്തേഺൽ
ഥ്വലഺഖ഻ന്ീറ
സമയത്തഽള്ള
ശഽദ്ധ഻
ഖഽർ
അ്
ആയ഻
പര഻ഗണ഻കീെടഽകയ഻ലല.കഺരണും അ് രണ്ട് ആർത്തവങ്ങൾക഻ടയ഻ൽ
വദ്ബ ശഽദ്ധ഻യലല.ഥ്വലഺഖ഻ീന േഽടർദ്ബഽള്ള ആർത്തവത്ത഻നഽ ുശഷും ഇദ്ദ
പര഻ധ഻ അവസഺന഻കഺൻ മാദ്ബ് ശഽദ്ധ഻കൾ അന഻വഺരൿമഺണ് ുനരുത്ത
ആർത്തവമഽള്ളവർക് ുശഷ഻കഽദ്ബ ശഽദ്ധ഻യഽും പാർണ്ണ ശഽദ്ധ഻യഺയ഻
കണകഺകീെടഽും.അുെഺൾ ശഽദ്ധ഻ സമയത്ത഻ൽന഻ദ്ബ് ഒരഽ ന഻മ഻ഷും
ുശഷ഻കഽുമ്പഺൾ വ഻വഺഹ ുമഺച഻േയഺയ സ്തേ഼യഽീട ഇദ്ദ മാദ്ബഺും േവണ
ആർത്തവമഽണ്ടഺവഽദ്ബുേഺീട
അവസഺന഻കഽും.അുേ
സമയും
ആർത്തവകഺര഻യഺയ഻ര഻ീക വ഻വഺഹ ുമഺച഻േയഺയ സ്തേ഼ നഺലഺും േവണ
ആർത്തവമഽണ്ടഺകഽദ്ബുേഺീട
മഺേുമ
ഇദ്ദ
പാർത്ത഻യഺയവളഺവഽകയഽള്ളൂ.(ഫ്ഹഽൽമഽഈൻ)ഈ
വകഽെ഻ലഽള്ളവരഽീട ഇദ്ദഺ കഺലും ഏറ഻യഽും കഽറഞ്ഞഽമ഻ര഻കഽും .അ്
ഇന഻യഽും കാടഺേ഻ര഻കഺനഺണ് ഈ സഽക്േത്ത഻ൽ ന഻ർുദ്ദശ഻കഽദ്ബ്
(ഇദ്ദ,കഺലത്ത് അവീര വ഻വഺഹ ുമഺചനും നടത്തഽകയഽും ഇദ്ദീയ
എണ്ണ഻കണകഺകഽകയഽും ീചയ്യ ക)
അേഺയ് ഥ്വലഺഖ് ീചഺലല കയഺീണങ്ക഻ൽ അ് ആർത്തവും കഴ഻ഞ്ഞ്
ശഽദ്ധ഻യഺയ഻ ആ ശഽദ്ധ഻ കഺലത്ത് അവീള സുംുയഺഗും ീചയ്യ ും മഽുമ്പ ഥ്വലഺഖ്
ീചഺലലണും അങ്ങീനയീലലങ്ക഻ൽ അഥ്വഺ ആർത്തവ സമയത്ത് ഥ്വഺലഺഖ്
ീചഺലല഻യഺൽ ഇദ്ദഺ കഺലും പ഻ീദ്ബയഽും വർദ്ധ഻കഽും ഇ് സ്തേ഼ീയ
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻കലഺണ്.അേ഻നഺൽ ആർത്തവ കഺലുത്തഺ സുംുയഺഗും ീചയ്തേ
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ശഽദ്ധ഻യ഻ൽ േീദ്ബുയഺ ഥ്വലഺഖ് ീചഺലലൽ ബ഻ദഇയ്യഺയ (മേവ഻രഽദ്ധമഺയ
)ഥ്വലഺഖഺണ്. ഇദ്ദീയ എണ്ണ഻കണകഺകണീമദ്ബ് പറയഺൻ കഺരണും ഇദ്ദഺ
കഺലയളവ഻ലഽള്ള
ഭക്ഷണും
േഺമസും
എദ്ബ഻വീയഺീക
ഭർത്തഺവ്
ീകഺടഽുകണ്ടേ഻നഺലഽും ഇദ്ദയഽീട േഽടകവഽും ഒടഽകവഽും ീേറ്഻യഺൽ പല
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട കള ും
വരഺൻ
സഺദ്ധൿേയഽണ്ട്.അ്
വരഺേ഻ര഻കഺനഺണ്
എണ്ണ഻കണകഺകണും എദ്ബ് പറഞ്ഞ്.ശഽദ്ധ഻യഽീട കണക് .ദ഻വസങ്ങള ീട
കണക് എദ്ബ഻വയ഻ലാീടയഺണീലലഺ ഇദ്ദ േ഼രഽമഺന഻കഽദ്ബ് ആ ന഻ലകഽും
എണ്ണ഻കണകഺകഽക എദ്ബേ഻നഽ പസക്ത഻യഽണ്ട്
അവീര പഽറത്തഺകരഽ് അവർ പഽറത്ത് ുപഺവഽകയഽമരഽ് എദ്ബ്
പറഞ്ഞേ഻ൽ ന഻ദ്ബ് വ഻വഺഹ ുമഺചനും ീചയ്യീെട്ട സ്തേ഼ വ഻വഺഹ ുമഺചന
സമയത്ത് ഏ് വ഼ട്ട഻ലഺുണഺ ഉള്ള് അവ഻ീട േീദ്ബ േഺമസ഻കണും.അവീള
അവ഻ീട ന഻ദ്ബ് ഇറക഻ വ഻ടഽകുയഺ അവൾ സവയും ഇറങ്ങ഻ുെഺവഺുനഺ
പഺട഻ലല.വൿക്തമഺയ ദഽർവിത്ത഻ ീകഺണ്ടഽ വദ്ബഺൽ അലലഺീേ എദ്ബ് പറഞ്ഞ്
വൿഭ഻ചഺരമഺീണദ്ബഽും
വഴകഽണ്ടഺക഻ീകഺണ്ട഻ര഻കൽ
ുപഺലഽള്ള
ദഽ:സവഭഺവങ്ങൾ ഇേ഻ൽ വരഽീമദ്ബഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.ആ ഘട്ടത്ത഻ൽ
മഺറ഻ത്തഺമസ഻കഺും എദ്ബ് ചഽരഽകും.
അവ഻ീട േീദ്ബ േഺമസ഻കഽുമ്പഺൾ ഒരഽ പീക്ഷ മനസ്സ് മഺറ഻ വ഼ണ്ടഽും
ുയഺച഻െ഻ീലത്തഺൻ
സഺദ്ധൿേയഽണ്ടുലലഺ.പ഻ര഻കലലല
ഒദ്ബ഻ച്ചഺകൽ
േീദ്ബയഺണുലലഺ വ഻വഺഹ ലക്ഷൿും.അേഺണ് അള്ളഺഹഽ പഽേ഻യ കഺരൿും
ഉണ്ടഺക഻ുയകഽും എദ്ബ് അവസഺനും പറഞ്ഞ്.

 ُتًٕاٛ٘ َيعذ ٍْقل ِّنيُ ُتك ْقى َئ َيلِب
ٔف َئ َي ْق
ش ِبٓذُتٔا َير َئ ْق
ٍ ٔف َي ْقٔ َي ِبسلُتُْٕتٍَّن بِب َيً ْق ُتش
ٍ س ُتكُْٕتٍَّن بِب َيً ْق ُتش
َي ِب َيرا نَي ْقغٍَي َي َيجهَيُٓتٍَّن َيأَي ْقي ِب
2( َي ْق َيم َِّنُتل َيي ْقخ َيش ًجٚ هللا
ان َّن
ك َّن َي
َي َّن ِبٚ ٍ ِب ِبش َئ َييَٜي ْقٕ ِبو ْقاُٛت ْق ِبيٍُت ِبب َّن ِب َئا ْقنٚ ُتٕ َيععُت ِبب ِبّ َييٍ َي ٌَيٚ ش َيٓ َيدةَي ِب َّن ِب َيرنِب ُتك ْقى
അങ്ങീന ആ സ്തത്഼കൾ അവരഽീട അവധ഻ക്ക്(അടഽത്ത്)എത്ത഻യഺൽ ന഻ങ്ങൾ
അവീര മരൿഺദയനഽസര഻ച്ച് ീവച്ചു ീകഺള്ളുകുയഺ മരൿഺദയനഽസര഻ച്ച്
അവരഽമഺയ഻ പ഻ര഻യഽകുയഺ ീചയ്യുക ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള രണ്ട്
ന഼ത്഻മഺന്ഩഺീര സഺക്ഷൿീപടഽത്തഽകയഽം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ുവണ്ട഻ സഺക്ഷൿം
ന഻ലന഻ർത്തഽകയഽം
ീചയ്യുക
അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം
അന്തൿ
നഺള഻ലഽം
വ഻ശവസ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവർക്ക് ഇത്ഽ മാലം ഉപുദശം നൽകീപടഽകയഺണ്
അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽന്നവർക്ക് അവൻ ഒരഽ രക്ഷഺ മഺർഗം
ഏർീപടഽത്ത഻ീക്കഺടഽക്കഽം
മടക഻ എടഽകഺവഽദ്ബ ഥ്വലഺഖ഻ൽ (ഭഺരൿീയ ഒീദ്ബഺ രുണ്ടഺ ഥ്വലഺഖ്
ീചഺലല ദ്ബ഻ടത്ത് )ഇദ്ദ കഴ഻യഽദ്ബേ഻നഽ മഽുമ്പ അവീള വ഻വഺഹത്ത഻ുലക്
േീദ്ബ മടകഺവഽദ്ബേഺണ് ഇേ഻നഽ എന്ീറ ഭഺരൿീയ ഞഺൻ എദ്ബ഻ുലക്
മടക഻ എദ്ബ് പറഞ്ഞഺൽ മേ഻.പീക്ഷ അങ്ങീന വ഻വഺഹത്ത഻ുലക്
മടകഽദ്ബ് നലല ഉുദ്ദശൿുത്തഺീടയഺവണും അവീള വ഻ഷമ഻െ഻കഺനഺവരഽ്
അേ഻നഽ അവൻ േയഺറീലലങ്ക഻ൽ അവള ീട കഽറ്ങ്ങള ും കഽറവഽകള ും
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പറയഺീേയഽും പഽേ഻യ ശകഺരങ്ങൾ നടത്തഺീേയഽും അവള ീട ഥ്വലഺഖ്
നടെ഻ൽ വരഽത്തണും മടക഻ എടഽകഺനഽും ഥ്വലഺഖ് ീചഺലലഺനഽും സഺക്ഷ഻ക്
പറ് ദ്ബ
രണ്ടഺള കീള
സഺക്ഷ഻
ന഻ർത്തണും
പ഻ദ്ബ഼ട്
േർകങ്ങൾ
ഉടീലടഽകഺേ഻ര഻കഺനഽും ഉടീലടഽത്തഺൽ ഈ സഺക്ഷ഻കൾ മഽുഖന അ്
പര഻ഹര഻കഺനഽും
സഺധ഻കഽമീലലഺ.അങ്ങീന
സഺക്ഷ഻കൾ
അവരഽീട
ബഺദ്ധൿേ
ന഻ർവഹ഻ുകണ്ട഻
വരഽുമ്പഺൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ഓർത്ത്
അവരഽീട കടമ സേൿ സദ്ഫമഺയ഻ അവർ അ് ന഻ർവഹ഻കണും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻യമ
വ഻ധ഻കീള
കഽറ഻ച്ച്
നൽക഻യ
ച഻ല
ഉപുദശങ്ങളഺണ഻്.അള്ളഺഹഽവ഻ലഽും അദ്നൿ നഺള഻ലഽും വ഻ശവസ഻കഽദ്ബവർ
ഇ് അുംഗ഼കര഻ച്ച് നടെ഻ൽ വരഽത്തഽും.ഇീേലലഺും ഉണർത്ത഻യ ുശഷും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻ വ഻ലകഽകൾ അനഽസര഻ച്ച് ജ഼വ഻കഽദ്ബവർക്
അവരഽീട പശ്നങ്ങൾക് ുപഺവഴ഻യഽും വ഻ഷമങ്ങൾക് രക്ഷഺ മഺർഗവഽും
അവൻ
ഉണ്ടഺക഻
ീകഺടഽകഽും
എദ്ബ്
അള്ളഺഹഽ
വഺഗ്ദഺനും
ീചയ്തേ഻ര഻കഽകയഺണ്.നഺഥ്ന്ീറ വ഻ധ഻ വ഻ലകഽകൾ സാക്ഷ഻കഽകയഽും
അവീന അനഽസര഻കഽകയഽും ീചയ്യ ദ്ബവീര അവൻ രക്ഷീെടഽത്തഽീമദ്ബഽും
അങ്ങീനയഽള്ളവീര ആർകഽും േകർകഺനഺവ഻ീലലദ്ബഽും ഈ വചനത്ത഻ൽ
സാചയഽണ്ട്.സേൿ
വ഻ശവഺസ഻കഽള്ളഏറ്വഽും
നലല
സുദ്നഺഷ
വഺർത്തയഺണ഻്
ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽേഽദ്ബഽ,വ഻വഺഹ ുമഺചനും ീചയ്യീെട്ട സ്തേ഼യഽും
പഽരഽഷനഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻കൾ സാക്ഷ഻ച്ചവരഺീണങ്ക഻ൽ രണ്ട്
ുപർകഽും
അള്ളഺഹഽ
മീറ്ഺരഽ
പര഻ഹഺരും
നൽകഽീമദ്ബഽ
ഇേ഻ൽ
സാചനയഽണ്ട്
ഈ
സാക്തും
പഺരഺയണും
ീചയ്ത്
നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ.ദഽന഻യഺവ഻ന്ീറ
സുംശയങ്ങള഻ൽ
ന഻ദ്ബഽും
മരണ
ുവദനയ഻ൽ ന഻ദ്ബഽും അദ്നൿനഺള഻ന്ീറ ീകടഽേ഻കള഻ൽ ന഻ദ്ബഽും അള്ളഺഹഽ
അവനഽ രക്ഷ നൽകഽും എദ്ബ്.കാടഽേൽ വൿഺഖൿഺേഺകള ീടയഽും പക്ഷും ഈ
സാക്തും അവേര഻ച്ച് ഔഫ് ബ഻ൻ മഺല഻ക് അൽ അശ്ജ ഈ(റ)ന്ീറ
വ഻ഷയത്ത഻ലഺീണദ്ബഺണ്.േന്ീറ മകീന ശേഽ ബദ്ഫ഻യഺക഻ പ഻ട഻ച്ചുെഺൾ
ഔഫ്(റ)നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് വദ്ബ് മകൻ നഷ്ടീെട്ടേഽും േന്ീറ
ദഺര഻ദൿഺവസ്ഥയഽും വ഻ശദ഼കര഻ച്ച .അുെഺൾ നബ഻(സ) അുദ്ദഹുത്തഺട്
ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽീവ സാക്ഷ഻കഽകയഽും ക്ഷമ഻കഽകയഽും ീചയ്യ ക

ىٛ ان ظٙان ه

َلحٕل َٔللٕة اَلب

എദ്ബ ദ഻ക്ർ അധ഻കര഻െ഻കഽകയഽും ീചയ്യ ക എദ്ബ് പറഞ്ഞഽ.അുദ്ദഹും
അപകഺരും ീചയ്യ കയഽും ഒരഽ ദ഻വസും ശേഽവ഻ൽ ന഻ദ്ബ് രക്ഷീെട്ട് ഒരഽ
ഒട്ടകവഽമഺയ഻ മകൻ വ഼ട്ട഻ീലത്തഽകയഽും ീചയ്തേഽ.അുെഺൾ ശേഽവ഻ൽ
ന഻ൻദ്ബ രക്ഷീെട്ട എദ്ബ് മഺേമലല ഉപജ഼വന മഺർഗവഽും അള്ളഺഹഽ നൽക഻
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ഇേഺണ് രക്ഷയഽും വ഻ചഺര഻കഺത്ത മർുഗണ ഭക്ഷണവഽും നൽകഽീമദ്ബ്
പറഞ്ഞ്(റഺസ഻)

س ُتُّت ِبٌَّن َّن
َي َي َيٕ َّن ْقم َيعهَيٗ َّنٚ ٍس ُت َئ َيي
هللاَي بَي نِب ُت َي ْقي ِبش ِبِ لَي ْقذ
هللاِب َي ُتٓ َيٕ َيح ْق
َي ْقح َي ِبٚ  ُت َيَلَٛي ْقش ُتص ْقلُّت ِبيٍْق َيح ْقَٚٔي
َيج َي َيم َّن
3( ٍا لَي ْقذ ًساَٙي
هللاُت نِب ُتك ِّنم ش ْق
(മഺത്മലല) അവൻ വ഻ചഺര഻ക്കഺത്ത ഭഺഗത്ത഻ൽ അവനഽ അള്ളഺഹഽ ഭക്ഷണം
നൽകഽകയഽം
ീചയ്യും
ആീരങ്ക഻ലഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ുലക്ക്
ഭരുമൽപ഻ക്കഽന്നത്ഺയഺൽ ത്ന഻ക്ക് അവൻ ത്ീന്ന മത്഻ ന഻ശ്ചയമഺയഽം
അള്ളഺഹഽ അവന്ീറ (ഉദ്ദ഻ഷ്ട)കഺരൿം നടപ഻ൽ വരഽത്തഽന്നവനഺണ് എലലഺ
കഺരൿത്ത഻നഽം
അള്ളഺഹഽ
ന഻ശ്ചയമഺയഽം
ഒരഽ
വൿവസ്ഥ
ഏർീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്
ഇങ്ങീന ജ഼വ഻േും കമ഼കര഻ച്ചവർക് അവർ വ഻ജഺര഻കഺത്ത ഭഺഗത്ത്
കാട഻ഉപജ഼വന
വഴ഻
നൽകഽീമദ്ബഽും
ഉണർത്ത഻യ഻ര഻കഽകയഺണ്
.അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ഭരുമൽ
െ഻കഽദ്ബവർക് അവൻ മേ഻ .അവൻ എലലഺും
നടെ഻ൽ വരഽത്തഺൻ കഴ഻വഽള്ളവൻ േീദ്ബയഺണ്.അള്ളഺഹഽ എലലഺത്ത഻നഽും
ച഻ല
വൿവസ്ഥകൾ
ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്
അേ഻ീന
മറ഻കടകഺൻ
ആർകഽമഺവ഻ലല ജ഼വ഻േ വൿവഹഺരങ്ങള഻ൽ മഽഴഽകഽുമ്പഺൾ പലരഽും
അദ്ബമടകമും േന഻കഺവശൿമഺയീേലലഺും വൿവസ്ഥ ീചയ്ത് നടെഺകഽദ്ബ
നഺഥ്ീന വ഻സ്തമര഻കഽകയഺണ്.എദ്ബഺൽ നഺഥ്ൻ േ഼രഽമഺന഻കഺത്ത ഒരഽ പ഻ട഻
ഭക്ഷണും ുപഺലഽും േന഻ക് ലഭ഻കഽകയ഻ലല ഇേഺണ് യഺഥ്ഺർത്ഥ്ൿും.എദ്ബ഻ട്ട ും
ഈ
നഺഥ്ന഻ൽ
ഭരുമൽ
െ഻കഺീേയഽും
അവന്ീറ
ന഻ർുദ്ദശങ്ങൾ
പര഻ഗണ഻കഺീേയഽും നദ്പ഻ ുകട് കഺണ഻കഽദ്ബ് എേ ുമൽ അപരഺധമലല!
ആീരങ്ക഻ലഽും ജനങ്ങള഻ൽ േഺൻ ശക്തനഺവണീമദ്ബഽുദ്ദശ഻കഽദ്ബഽീവങ്ക഻ൽ
അവൻ
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
ഭരുമൽ
െ഻കീട്ട
എദ്ബ്
നബ഻(സ)
പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട്(റഺസ഻)

شُٓت ٍش َئ َّن
َئ َّن
اساَي ْق ُت ْقى َي ِب َّنذاُتُٓتٍَّن َي َيال َيةُت َي ْق
ضٍَي
َي ِب ْقٚ  نَي ْقىٙانالاِب
س اِب ُتك ْقى ِب ِبٌ ْق
ي ِبيٍ َِّن َي
 ِبَٛي ِبسْقٍَي ِبيٍَي ا ْقن َيً ِبحٚ ٙانالاِب
4(س ًشا
ُت ْقٚ ِ ْق َيم نَّنُّت ِبيٍْق َي ْقي ِبش ِبٚهللا َي
ك َّن َي
 َّن ِبٚ َي ْقٍَي َيح ْقًهَي ُتٍَّٓن َئ َييٍ َيَٚئ ُت ْقٔ َيَلاُت ْقااَي ْقح َيً ِبل َي َيجهُت ُتٍَّٓن َيٌ َي
ന഻ങ്ങളുീട സ്തത്഼കള഻ൽ ന഻ന്ന് ആർത്തവീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ന഻രഺശീപട്ടവരഺകീട്ട
(അവരഽീട ഇദ്ദഺ കഺലീത്തപറ്റ഻)ന഻ങ്ങൾ അജ്ഞരഺീണങ്ക഻ൽ അവരഽീട ഇദ്ദ
മാന്നഽ മഺസമഺകഽന്നഽ ആർത്തവമഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലലഺത്തവരഽീടയഽം (ഇദ്ദ അങ്ങീന
ത്ീന്ന)ഗർഭ഻ണ഻കളുീട
(ഇദ്ദയഽീട)അവധ഻
അവർ
പസവ഻ക്കലഺണ്
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ആീരങ്ക഻ലഽം സാക്ഷ഻ച്ചഺൽ അവനഽ ത്ന്ീറ കഺരൿത്ത഻ൽ
അള്ളഺഹഽ ീസൌകരൿം ഉണ്ടഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽന്നത്ഺകഽന്നഽ
ആർത്തവമഽണ്ടഺവഺറഽള്ള
സ്തേ഼കള ീട
ഇദ്ദഺ
കഺലഺവധ഻
മാദ്ബ്
ശഽദ്ധ഻യഺീണദ്ബ് ുനരീത്ത പറഞ്ഞഽവീലലഺ.എദ്ബഺൽ ആർത്തവ വ഻രഺമമഺയ
സ്തേ഼കീളുയഺ ആർത്തവുമ ഉണ്ടഺവഺത്ത സ്തേ഼കീളീയഺ വ഻വഺഹ
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ുമഺചനും
ീചയ്യീെട്ടഺൽ
അവരഽീട
ഇദ്ദഺ കഺലഺവധ഻
മാദ്ബ്
മഺസമഺകഽദ്ബഽ.ഇവരഽീട ഇദ്ദീയകഽറ഻ച്ച് ച഻ലർ ുചഺദ഻ച്ചുെഺഴഺയ഻രഽദ്ബഽ
ഈ സാക്തും അവേര഻ച്ച് എദ്ബഺൽ ഭർത്തഺവ് മരണീെട്ടഺലഽള്ള ഇദ്ദ
ഇവർകഽും നഺലഽ മഺസവഽും പത്ത് ദ഻വസവഽും േീദ്ബയഺണ് ഗർഭ഻ണ഻കള ീട
വ഻വഺഹ
ുമഺചന
ഇദ്ദയഽും
ഭർത്തഺവ്
മരണീെട്ടഺലഽള്ള
ഇദ്ദയഽും
പസവ഻കഽും
വീരയഺണ്.പസവും
ഉടൻ
നടദ്ബഺലഽും
കഽുറ
േഺമസമഽണ്ടഺയഺലഽും
ഇേ഻ൽ
മഺറ്മ഻ലല.ഇേ഻ീലലലഺും
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
സാക്ഷ഻ുകണ്ടേഽീണ്ടദ്ബഽണർത്ത഻ീകഺണ്ടഺണ് സാക്തും അവസഺന഻കഽദ്ബ്

َيرنِبكَي َي ْقي ُتش َّن
هللاِب َي َي
5(ُت ْق ِبظ ْقى نَيُّت َي ْقج ًشاِّٚٔن َي اِب ِبّ َيٛس
ُت َيكفِّن ْقش َيع ْقُُّت َيٚ هللا
ك َّن َي
َي َّن ِبٚ ٍ ُتك ْقى َئ َييَٛضنَيُّت ِبنَي ْق
അത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കല്പനയഺണ് അവൻ അത് ന഻ങ്ങൾക്ക്
വൿക്തമഺക്ക഻ത്തന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ീന
ആീരങ്ക഻ലഽം
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത്ഺയഺൽ
അവന്ീറ
ത്഻ന്ഩകീള
അവൻ
മഺപഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽന്നത്ഽം അവന് മ഻കച്ച പത്഻ഫലം നൽകഽന്നത്ഽമഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കല്പനകൾ അനഽസര഻കണീമദ്ബഽും അത്തരകഺരഽീട
ീചറ഻യ അബദ്ധങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ മഺെഺകഽകയഽും നദ്ഭക് മ഻കച്ച പേ഻ഫലും
നൽകഽീമദ്ബഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻കയഺണ഻വ഻ീട

 ِبٍَّٓن َئ ِبٌ ُتٍَّن ُت َيِّٛنمُتٕا َيعهَي ْقٛ سكَي َ ُتى ِّنيٍ ُتٔ ْقج ِبذ ُت ْقى َئ َيَل اُت َي ُّيسُْٔتٍَّن نِب ُت َي
ا َيح ْقً ٍم
َي ْق
 ُت َيٛس ِبكُُتُْٕتٍَّن ِبيٍْق َيح ْق
َٔل ِب
ٔف
ض ْقٍَي نَي ُتك ْقى َيآاُتُْٕتٍَّن ُت ُتج َي
َي َي ْقٍَي َيح ْقًهَيُٓتٍَّن َي ِبٌْق َي ْقس َيٚ ٗ ِبٍَّٓن َيح َّنَٛيأَيَفِبمُتٕا َيعهَي ْق
ٍ َُي ُتكى بِب َيً ْق ُتشٕٛسُْتٍَّن َئ ْقاَي ِبً ُتشٔا بَي ْق
6(ٖض ُتع نَيُّت ُت ْق َيش
س ْقشاُت ْقى فَي َي
َئ ِبٌ اَي َي َي
س ْقُتش ِب
ന഻ങ്ങൾ ത്ഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ടത്ത് അത്ഺയത് ന഻ങ്ങളുീട കഴ഻വ഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള
ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ങ്ങൾ അവീര ത്ഺമസ഻പ഻ക്കഽക അവർക്ക് ീെരഽക്കം
ഉണ്ടഺക്കഺനഺയ഻
ന഻ങ്ങൾ
അവീര
ഉപദവ഻ക്കരഽത്
അവർ
ഗർഭ഻ണ഻കളഺീണങ്ക഻ൽ പസവ഻ക്കഽന്നത് വീര ന഻ങ്ങൾ അവർക്ക് ച഻ലവ്
ീകഺടഽക്കഽകയഽം ുവണം .ഇന഻ അവർ ന഻ങ്ങൾക്ക് ുവണ്ട഻ കഽട്ട഻ക്ക് മഽല
ീകഺടഽക്കഽന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ന഻ങ്ങൾ അവരഽീട പത്഻ഫലം ീകഺടഽക്കണം
മരൿഺദയനഽസര഻ച്ച് ന഻ങ്ങൾ പരസ്തപരം കാട഻യഺുലഺച഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക
ന഻ങ്ങൾക്ക് ീെരഽക്കം അനഽഭവീപടഽകയഺീണങ്ക഻ൽ മീറ്റഺരഽ സ്തത്഼ അവനഽ
ുവണ്ട഻ മഽല ീകഺടഽക്കഺവഽന്നത്ഺണ്
ഥ്വലഺഖ്
ീചഺലലീെട്ട
സ്തേ഼കുളഺടഽള്ള
ച഻ല
ബഺദ്ധൿേയഺണ്
ഈ
സാക്തങ്ങള഻ൽ
പറയഽദ്ബ്
ഇദ്ദ
കഴ഻യഽദ്ബ്
വീര
അവന്ീറ
കഴ഻വനഽസര഻ച്ച ള്ള വസേ഻യ഻ൽ അവീള അവൻ േഺമസ഻െ഻കണും വ഼ടഽ
വ഻ട്ട ുപഺകത്തക വ഻ധും അവീള ഉപദവ഻കഽകുയഺ ശലൿീെടഽത്തഽകുയഺ
അരഽ്.ഗർഭ഻ണ഻യഺീണങ്ക഻ൽ പസവ഻കഽും വീര ച഻ലവ് നൽകണും
പസവഺനദ്നരും അവൾ േീദ്ബയഺണ് കഽട്ട഻ക് മഽലയാട്ട ദ്ബീേങ്ക഻ൽ (അ്
േീദ്ബയഺണ് നലല്)മഽലകഽട഻ മഺറ് ദ്ബ് വീര അവൾക് േക പേ഻ഫലും
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നൽുകണ്ടേഽണ്ട്
പേ഻ഫലീത്തകഽറ഻ച്ച്
പരസ്തപരും
ആുലഺച഻ച്ച
േ഼രഽമഺന഻കണും.അവൾ മഽലയാട്ട ദ്ബേ഻ൽ എീദ്നങ്ക഻ലഽും വ഻ഷമും ഉീണ്ടദ്ബ്
ുേഺദ്ബഽദ്ബ പക്ഷും മറ് സ്തേ഼കീള മഽലയാട്ടഺൻ ഏൽ
െ഻കഺവഽദ്ബേഺണ്

ُت َيك ِّنه ُت َّنٚ هللاُت َيَل
ك ِبي َّنً اَي ُِت َّن
ْس ِب َّنَل َيي اَي َي
ُتُ ِبف ْقٛ ِبّ ِبس ْقصلُتُّت َي ْقهٛس َي ِب ِبّ َئ َييٍ لُت ِبذ َيس َيعهَي ْق
ُتُ ِبف ْقِٛبن
ً هللاُت ََي ْق
س َي ٍة ِّنيٍ َي
ك ُترٔ َي
َي ْق َي ُتم َّنٛس
7(ُت ْق ًساٚ س ٍش
هللاُت بَي ْق َيذ ُتع ْق
َي
കഴ഻വഽള്ളവർ അവന്ീറ കഴ഻വ഻ൽ ന഻ന്ന് ീചലവ് ീചയ്തത് ീകഺള്ളീട്ട
ആരഽീട ുമൽ ആഹഺരം കഽടഽസ്സഺക്കീപട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽുവഺ അവൻ അള്ളഺഹഽ
ത്ന഻ക്ക് നൽക഻യത്഻ൽ ന഻ന്ന് ീചലവഴ഻ക്കീട്ട അള്ളഺഹഽ നൽക഻യത്ലലഺീത്
(ീചലവഴ഻ക്കഽവഺൻ)ആീരയഽം അവൻ ശഺസ഻ക്കഽകയ഻ലല വ഻ഷമത്ത഻നഽ
ുശഷം അള്ളഺഹഽ ീസൌകരൿീത്ത ൂകവരഽത്ത഻ീക്കഺടഽക്കഽന്നത്ഺണ്
ച഻ലവ് ീകഺടഽകഽദ്ബേഽും മറ് ും അവന്ീറ കഴ഻വ഻നനഽസര഻ച്ച് നൽക഻യഺൽ
മേ഻യഺവഽും
കഴ഻വ഻നെ റും
നൽകഺൻ
ആീരയഽും
ന഻ർബദ്ഫ഻കഺവേലല.പയഺസമഽള്ളവർ
ന഻രഺശീെുടണ്ടേ഻ീലലദ്ബഽും
അള്ളഺഹഽ േന഻ക് പയഺസും േ഼ർത്തഽ േരഽീമദ്ബ പേ഼ക്ഷയഺണ് ീവച്ച
പഽലർുത്തണ്ടീേദ്ബഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻കഽകയഺണ്

8(ذًا َئع َّنَيز ْقبَُي َيْ َيع َيزابً ْقٌُّي ًشاٚش ِبذ
س بً َي
س ْقَُي َيْ ِبح َي
سهِب ِبّ َي َيح َي
َي ٍة َيع َي ْق عَيٍْق َي ْقي ِبش َيسبِّن َيٓ َئ ُتس ُتِّٚنٍ ِّنيٍ لَي ْقشَٚئ َي أَي
എത്ുയഺരഺജ്ൿം!ത്ന്ീറ രക്ഷ഻ത്ഺവ഻ന്ീറയഽം അവന്ീറ ദാത്ന്ഩഺരഽീടയഽം
കല്പനകൾ അത് ധ഻ക്കര഻ച്ചു കളഞ്ഞഽ അത്഻നഺൽ അവീയ നഺം
കണ഻ശമഺയ഻ വ഻ചഺരണ ീചയ്യുകയഽം കഠ഻നമഺയ഻ അവക്ക് ശ഻ക്ഷ
നൽകഽകയഽം ീചയ്തത്ഽ
എേുയഺ രഺജൿും എദ്ബ് പറഞ്ഞ് ആ രഺജൿത്തഽള്ള ജനങ്ങൾ എദ്ബ
അർത്ഥ്ത്ത഻ലഺണ്.അള്ളഺ
ഹഽീവയഽും
അവന്ീറദാേദ്ഭഺീരയഽും
ധ഻കര഻ച്ചവർക് കഠ഻ന ശ഻ക്ഷയഽും വ഻ചഺരണയഽും നൽക഻ എദ്ബ് ഭാേകഺല
ക഻യ
ഉപുയഺഗ഻ച്ച്
ഭാമ഻യ഻ൽ
ീവച്ച്
അവർ
അനഽഭവ഻ച്ച
ശ഻ക്ഷകീളകഽറ഻ച്ചഺീണദ്ബഽും
പരുലഺകത്ത്
വരഺന഻ര഻കഽദ്ബ
ശ഻ക്ഷ
അവർക് ഉറെഺയ് ീകഺണ്ട് ആ ൂശല഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ചേഺീണദ്ബഽും
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്..ബഽദ്ധ഻യഽള്ളവർകഽള്ള ഒരഽ േഺക഼േഺണ഻്

9(س ًشا
َي َيزالَي ْق َئ َيب َيل َي ْقي ِبش َيْ َئ َي ٌَي َيع ِبل َيةُت َي ْقي ِبش َيْ ُت ْق
അങ്ങീന അവയഽീട കഺരൿത്ത഻ന്ീറ ദഽഷ്ഫലം അവ ആസവദ഻ച്ചു അവയഽീട
കഺരൿത്ത഻ന്ീറ പരൿവസഺനം നഷ്ടം ത്ീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ
ധ഻കഺരത്ത഻ന്ീറ
പേ഻ഫലും
ഇവ഻ീടയഽും
അവർ
അനഽഭവ഻ച്ച
പരുലഺകത്ത് വല഻യ േ഻ര഻ച്ചട഻ വരഺന഻ര഻കഽദ്ബഽമഽണ്ട് എദ്ബ് സഺരും

َض َيل َّن
َي َيع َّنذ َّن
ٍَي َييُُتٕا لَي ْقذ َي َيٚ ْقااَي ْقن َي ِب انَّن ِبزَٙي ُت ْقٔنِبٚ هللا
10( ُتك ْقى ِبر ْق ًشاٛهللاُت ِبنَي ْق
هللاُت نَيُٓت ْقى َيع َيزابً َي
 ًذا َي اَّنمُتٕا َّن َيٚش ِبذ
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ആ രഺജ്ൿക്കഺർക്ക് അള്ളഺഹഽ കഠ഻നമഺയ ശ഻ക്ഷ ഒരഽക്ക഻ ീവച്ച഻ട്ടുണ്ട് അത്
ീകഺണ്ട്
ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവുര
,അീത്
സത്ൿ
വ഻ശവഺസ഻കുള.ന഻ങ്ങൾ
അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽക ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങൾക്ക് ഒരഽ
ഉൽുബഺധനം ഇറക്ക഻ത്തന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ
ഒരഽക഻ ീവച്ച എദ്ബ് ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ശ഻ക്ഷ പരുലഺക ശ഻ക്ഷ േീദ്ബയഺണ്.
ഉൽുബഺധനും ഇറക഻ എദ്ബ് പറഞ്ഞ് വ഻ശഽദ്ധ ഖഽർആനഺണ്

ً س
ٗا ِب َين
ٍَي َييُُتٕاُٚت ْقخ ِبش َيج انَّن ِبزٛا نِّن
َّنس ُت
ا ِبيٍَي انظُّيهُت َيً ِب
َئ َيع ِبًهُتٕا ان َّن ِبن َيح ِب
ٍ َُيٛهللا ُتي َي ِّن
ا َّن ِب
 ِبٚ ُتك ْقى َيٛ ْق هُتٕ َيعهَي ْقَٕٚل َي
 َيٓ َيبَيذًا لَي ْقذٍَٛي ِبٚا اَي ْق ِبش٘ ِبيٍ ا ْقَيح ِب َيٓ ْقااَي ْقَ َيٓ ُتس َي نِب ِبذ
َي ْق َيً ْقم َيُٚٔت ْق ِبيٍ ِبب َّن ِب َيٚ ٍانُُّيٕ ِبس َئ َيي
ٍ ُت ْقذ ِب ْقهُّت َيجَُّنٚ ص نِب ًح
سٍَي َّن
11( ًهللاُت نَيُّت ِبس ْقصل
َي ْقح َي
വൿക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ക്കഽന്ന അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ആയത്തഽകീള ന഻ങ്ങൾക്ക്
ഓത്഻ത്തരഽന്ന
ഒരഽ
റസാല഻ീന
(അവൻ
അയക്കഽകയഽം
ീചയ്തത്഻ര഻ക്കഽന്നഽ)സത്ൿത്ത഻ൽ
വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം
സൽക്കർമ്മങ്ങൾ
അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്തത്വീര
അന്ധകഺരങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്ന്
പകഺശത്ത഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽ വരഺൻ ുവണ്ട഻ .ആീരങ്ക഻ലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽുവഺ
അട഻ഭഺഗത്ത് കാട഻ അരഽവ഻കൾ ഒഴഽകഽന്ന സവർഗങ്ങള഻ൽ അവീന
അള്ളഺഹഽ പുവശ഻പ഻ക്കഽം അത്഻ൽ അവർ എീന്നന്നഽം ന഻രന്തര
വഺസ഻കളഺയ
ന഻ലയ഻ൽ.അവനഽ
അള്ളഺഹഽ
ഉപജ്഼വനം
നന്നഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽന്നത്ഺണ്
ഉൽുബഺധനത്ത഻നഽള്ള ഗദ്ഩവഽും അ് ഓേ഻ീകഺടഽത്തഽും വ഻ശദ഼കര഻ച്ച ും
ദ഻ശഺ ുബഺധും നൽകഽദ്ബ റസാല഻ീനയഽും അള്ളഺഹഽ അയച്ച് വല഻യ
അനഽഗഹും േീദ്ബയഺണ്.ഈ പുബഺധനും മഽുഖന അവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറയഽും
അറ഻വ഻ലലഺയ്തമയഽീടയഽും
സുംശയങ്ങള ീടയഽും
ഇരഽട്ട഻ൽ
ന഻ദ്ബ്
വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറയഽും
അറ഻വ഻ന്ീറയഽും
ീേള഻വ഻ന്ീറയഽും
ീവള഻ച്ചത്ത഻ുലക് പവഺചകൻ(സ) ന഻ങ്ങീള ഉയർത്ത഻ീകഺണ്ടഽ വദ്ബഽ.ആ
പുബഺധനത്ത഻ന്ീറ
അദ്നസത്ത
ഉൾീകഺണ്ട്
സേൿവ഻ശവഺസവഽും
സൽകർമ്മവഽും ീകഺണ്ട് നടകഽദ്ബവർക് സഽഖത്ത഻ന്ീറ പറഽദ഼സയഺയ
സവർഗ പുവശനും ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ അനഽഗഹ഻കഽകയഽും അ് സ്ഥ഻ര
സുംവ഻ധഺനമഺക഻
അലലലഽകള഻ലലഺത്ത
സുദ്നഺഷും
അവൻ
പധഺനും
ീചയ്യ കയഽും
ീചയ്യ ും
അവ഻ടഽീത്ത
ഉപജ഼വനും
േ഻കച്ച ും
മഺ്കഺപരമഺയ഻ര഻കഽും.അേഺണ്
ഉപജ഼വനും
നദ്ബഺക഻
ീകഺടഽകഽീമദ്ബഽണർത്ത഻യ്

َّن
هللا َيعهَيٗ ُت ِّنم
هللاُت انَّن ِبز٘ َي هَي َي
س ْق َيع َي
ك َي
ٍ س َيً َئا
َُي ُتٍَّٓن ِبن َي ْق هَي ُتًٕا َيٌَّن َّن َيٛ َيَُي َّنض ُتل ْقااَي ْقي ُتش َيب ْقٚا َئ ِبيٍَي ْقااَي ْقس ِب ِبي ْق هَي ُتٍَّٓن َي
12 ًً  ٍا ِبع ْقهٙهللا لَي ْقذ َي َيح َي ِبب ُتك ِّنم ش ْقَي
 ٌرش َئ َيٌَّن َّن َيٚ ٍا لَي ِبذٙش ْقَي
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ഏഴ്
ആകഺശങ്ങീളയഽം
അവീയുപഺീല
ത്ീന്ന
ഭാമ഻ീയയഽം
സ്തഷ്ട഻ച്ചവനഺണ്
അള്ളഺഹഽ
അവക്ക഻ടയ഻ൽ
അവന്ീറ
കല്പന
ഇറങ്ങ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ ന഻ശ്ചയം അള്ളഺഹഽ എലലഺ കഺരൿത്ത഻നഽം
കഴ഻വഽള്ളവനഺീണന്നഽം എലലഺ വസ്തത്ഽക്കീളയഽം അറ഻വ് ീകഺണ്ട് അവൻ
വലയം ീചയ്തത്഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ന഻ങ്ങൾ അറ഻യഽവഺൻ ുവണ്ട഻യഺണ്
(ഇീത്ലലഺം ന഻ങ്ങീള അറ഻യ഻ക്കഽന്നത്)
ആകഺശങ്ങൾ
ഏീഴണ്ണമഺീണദ്ബ്
ഖഽർആൻ
പലയ഻ടത്തഽും
വൿക്തമഺക഻യ഻ട്ട ണ്ട് അേ഻ന്ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ പലേഽും നമഽകറ഻ഞ്ഞഽ
കാടഺ.നഺും
കീണ്ടത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺത്ത
എേുയഺ
സേൿങ്ങൾ
ഇുെഺഴഽമഽണ്ടുലലഺ!ഭാമ഻യഽും അ് ുപഺീല ഉീണ്ടദ്ബ് പറഞ്ഞേ഻ൽ ന഻ദ്ബ്
ഭാമ഻യഽും ഏീഴണ്ണമഽീണ്ടദ്ബ് വൿക്തും.വ഻ശദഺുംശും നമഽക് അറ഻യ഻ീലലങ്ക഻ലഽും
പപഞ്ച നഺഥ്നഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺകഽകീള നമഽക് കണ്ണടച്ച്
സവ഼കര഻കഺൻ
മഺേമഽള്ള
സേൿങ്ങൾ
ഇവ഻ീട
ഉണ്ടീലലഺ!ആകഺശ
ഭാമ഻കള഻ീലലലഺും േീദ്ബ അവന്ീറ കല്പനയനഽസര഻ച്ചഺണ് കഺരൿങ്ങൾ
നടദ്ബഽ ീകഺണ്ട഻ര഻കഽദ്ബ് അവന്ീറ അറ഻വഽും േ഼രഽമഺനവഽമ഻ലലഺീേ ഒദ്ബഽും
നടകഽദ്ബ഻ലല എലലഺറ്഻ന്ീറയഽും സ്തഷ്ടഺവഽും ന഻യദ്നഺവഽും ഭരണ കർത്തഺവഽും
അവൻ േീദ്ബ അവൻ സർവ ശക്തനഽും സർവജ്ഞനഽമീേ ഇീേലലഺും
മനഽഷൿൻ എുെഺഴഽും അറ഻ഞ്ഞഽും ച഻ദ്ന഻ച്ച ും േീദ്ബയഺണ഻ര഻ുകണ്ട്
അള്ളഺഹഽ നീമ്മീയലലഺും സജ്ജനങ്ങള഻ൽ ീപടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ
SOURCE http://www.vazhikaati.com
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/

