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    بسم هللا الرحمن الرحيم
  

الحمد' الذي خلق السموات وا!رض وجعل الظلمات والنور أحمده حمدا كماينبغي لكرم وجھه وعز 
نة من !حول و!قوة ا! به وأستھديه بھداه الذي !يضل من انعم به عليه ج,له وأستعينه استعا

وأستغفره لما ازلفت واخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم انه !يغفر ذنبه و!ينجيه منه ا!ھو 
واشھد ان !اله ا!هللا وحده !شريك له وان محمدا عبده ورسوله وصلي هللا علي سيدنا ونبينامحمد 

ره الذاكرون وغفل غن ذكره الغافلون وصلي هللا عليه في ا!ولين وا!خرين أفضل وأتم كلما ذك
وأكثر وأزكي ماصلي علي أحد من خلقه وزكانا واياكم بالص,ة عليه أفضل مازكي أحدا من أمته 

بص,ته عليه والس,م عليه ورحمة هللا وبركاته وجزاه عناأفضل ما جزي مرس, عمن أرسل اليه فانه 
قذنا به من الھلكة وجعلنا في خير امة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضي واصطفي به أن

م,ئكته ومن أنعم عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظھرت و!بطنت نلنا بھا حظا في دين ودنيا أودفع 
ا والھادي عنا مكروه فيھما اوفي واحد منھما ا! ومحمد صلي هللا عليه وسلم سببھا ألقائد الي خيرھ

الي رشدھا الذائد عن الھلكة وموارد السوء في خ,ف الرشد المنبه ل,سباب التي تورد الھلكة القائم 
بالنصيحة في ا!رشاد وا!نذار فيھا فصلي هللا علي محمد وعلي ال محمد كما صلي علي ابراھيم وال 

    ابراھيم انه حميد مجيد أما بعد
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അേoാC ചിjാേശഷിയ�Q മhഷ
 ഏvവ� ം നലI ത്  തിരെzട�/~. അതിലL െട തനി/ം 

താhCെDാQ�' സമL ഹ ിhം ന� ൈകവ(~. സമാധാന പL �ണM വ� ം നീതി സR'വ�മായ 

ഒ( േലാകം സാധമാവ�~. കാരണം ഖ��ആ
 പറz ഈ ആശയം ല{േബാധമ�Q ഒ( ല{േബാധമ�Q ഒ( ല{േബാധമ�Q ഒ( ല{േബാധമ�Q ഒ( 

സമL ഹ�ഷ്ടിസമL ഹ�ഷ്ടിസമL ഹ�ഷ്ടിസമL ഹ�ഷ്ടി    യാഥാ�യാഥാ�യാഥാ�യാഥാ��മാ/�മാ/�മാ/�മാ/~~~~.... തെ" ന�D്  Kതിഫലവ�ം തി�D്  ശി{യ�ം 

ലഭി/െമ~ം താ
 എ� െചയ്താല�ം നിരീ{ിDെoട�~െn~ം അറിയ�'ിട ാണ്  ജീവിത 

വി��ിൈകവരിക.  

 

പL �ണM മായി തമസ്DരിDെo,ി(' ആറാം �vാnിെല അേറബ
 മനസX � കെള ആ(ം 

അസL യെoട� ം വിധം ന�യ�െട വിളനിലമാDി മാvാ
 Kവാചക�(സ�) D്  െവറ� ം ഇ(പ ിമL '് 

വ�ഷം െകാn്  സാധി$തിെ" കാരണവ�ം ഇതായി(~. ഈ ല{േബാധം നഷ്ടമായതാണ്  

തി�യ�െട ഭീതിതമായ വ��നവിെ" മL ലകാരണം. അതിനാ* മാ�കാേയാഗരായ ഒ( 

തലമ�റയ�nാവാ
 ഈ ല{േബാധ ിേലD്  സമL ഹെ  െകാn്  വരാ
 എലI ാവ(ം 
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സംഭവBെളലI ാം നെl നിരjരം േബാധെoട� ിെDാnിരി/~.  
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ആ(ംആ(ംആ(ംആ(ം    െതvി�രിD(ത്െതvി�രിD(ത്െതvി�രിD(ത്െതvി�രിD(ത്    .... കാരണം എy വിശദീകരി$ാല�ം തീരാ y ആശയ വിശാലതയ�Q 

qനrമാണ്  ഖ��ആ
 എ'് ഖ��ആ
 തെ' പലയിട�ം സാ{െoട� ിയി,� n് . അതിനാ* 

ഖ��ആ
 വാഖാനം ഖ��ആനിെ" െതാലിo�റ ്  �ടിയ�Q ഒ( സiാരം മാyമാെണ'് നമ�D്  

എേoാഴ� ം ഓ�l േവണം ഖ��ആെന െതvി�രിDാതിരിDാhം നാം െതvിേoാവാതിരിDാhം ഈ 

ചിj അതാവശമാണ്  എ'് ഉണ� ി ഈ  

 

െചറിയ �മംആരംഭിDെ,. അലI ാg നലI ത്  ചിjിDാhം പറയാhം Kാവ� ികമാDാhം 

എലI ാവേരയ� ംഅhqഹിDെ,...  

 

അ*അ*അ*അ*----ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ::::  
 

ഖ��ആനി* �vിപതിനാല്  അ�യBള�ം ആറായിര ിലധികം സ�]Bള�മ�n് . ഇതി* 

ഒ'ാമെ  അ�ായമാണ്  സL റ�* ഫാതിഹ: ഏഴ്  സL ]BC ഉQ`ം മDയി* 

അവതരി$`മാണ്  ഈ സL റ ് . മദീനയി* വീn� ം ഇത്  അവതരി$ി,� െn~ം അത്  െകാnാണ്  

((((അസX ബ് അസX ബ് അസX ബ് അസX ബ് ഉ*ഉ*ഉ*ഉ*    മസാനീമസാനീമസാനീമസാനീ)))) ആവ� ി$്  പാരായണം െചwെoട�' ഏഴ്  സL ]BC എ' 

നാമകരണമ�nായെത~ം ഇമാമ�കC വിശദീകരി$ി,� n്  ഉl�ഉl�ഉl�ഉl�****    കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്     എ'് ഇതിന്  േപ(n് . 

വിശ�ാസം, ക�lം, നിയമ നി�lാണം, പാരyിക വിശ�ാസം,അലI ാgവിെ" 

വിേശഷണBളില�Q വിശ�ാസം, േനരായ പനrാവിെ"യ� ം വിജയ ിെ"യ�ം ലബ്ദിD്  

അലI ാgവിെന ല{ം െവD*, വിശ�ാസ ിെ"യ�ം സ�ാ�ഗ ിെ"യ�ം സ�സrിരതD്  

അലI ാgേവാട്  താഴ്മേയാെട അേപ{ിD*, ദ��lാ�ഗികള�ം ൈദവിക േകാപ ിന�ഹ(മായ 

സമL ഹ ി* നി'് എലI ാ നില/ം അക~ നി*D* `ടBി ഒേ,െറ സ�Kധാന കാരBC 

ഈ സL റയി* പരാമ�ശവിേധയമായതിനാ* ഖ��ആനിെ" അj സ  ഉCെDാQ�'ത്  

െകാnാണ്  ഉl�* കിതാബ് (qനr ിെ" മL ലം)എ' നാമം ഇതിന്  ലഭി$ത് .  

 

ഇത്  െകാn്  തെ' ഖ��ആനിെല ഏvവ� ം വലിയ സL റ ്  എ'ാണ്  ഫാതിഹെയ നബി(സ�) 

പരിചയെoട� ിയത് . ഈ സL റ ിന്  േവെറയ� ം ധാരാളം നാമBള�n് . നാമBള�െട വ��നവ്  

ഇതിെ" േ�ഷ്ടതD്  െതളിവാണ് . ഫാതിഹ`*ഫാതിഹ`*ഫാതിഹ`*ഫാതിഹ`*    കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്    , , , , ഉl�ഉl�ഉl�ഉl�****    കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്കിതാബ്    , , , , അസX ബ് അസX ബ് അസX ബ് അസX ബ് ഉ*ഉ*ഉ*ഉ*    

മസാനീമസാനീമസാനീമസാനീ, , , , അ*അ*അ*അ*    വാഫിയവാഫിയവാഫിയവാഫിയ, , , ,     
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അ*അ*അ*അ*ശാഫിയശാഫിയശാഫിയശാഫിയ::::, , , , അ*അ*അ*അ*    റാഖിയറാഖിയറാഖിയറാഖിയ:::: `ടBി ഇ(പതിലധികം േപ(കള�ം ഓേരാ േപ(ം പറയാhQ 

കാരണBള�ം ഖ��ആ
 വാഖാതാDC വിശദീകരി$ി,� n് . ഉദാഹരണമായി ഇതിെ" ഒ( 

േപരാണേലI ാ അ*റാഖിയ: എ'ത് . മ�ി/'ത്  എ'ാണ്  അതിെ" ആശയം. ഖ��ആ
 

െപാ`വില�ം ഫാ ിഹ വിേശഷി$�ം മ�ിDാ
 വളെര വിേശഷമാെണ'് ഇസ് ലാം 

പഠിoി/~. ഒ(ദാഹരണം കാ�ക. Kമ�ഖ സ�ഹാബി അബL  സഈദ്  അ* ഖ�ദ് രീ(റ) 

പറയ�~. ഒ( സംഘം സ�ഹാബികC ഒ( അറബ്  വംശജ� താമസി/' qാമ ിലL െട യാy 

േപാവ�കയായി(~. Kവാചക ശിഷ�ാ� ആ qാമ വാസികെളാട്  ഭ{ണം 

ആവശെo,� െവ�ില� ം അഥിതികെള അവ� അവഗണി$�. അവ(െട േഗാy തലവ
 

ആസമയ ്  വിഷം ഏv്  എലI ാ ചികി�കള�ം അവ� െചയ്`െവ�ില�ം ഫലിDാെത 

നിരാശയരായി. �, ി* ചില� പറz� നേlാട്  ഭ{ണം ആവശെo, സംഘെ  ഒ~ 

സമീപി$ാ* ചിലേoാC വലI  മ(~ം ലഭിേ$/ം ! ഉട
 അവ� സ�ഹാബികെള 

സമീപി/കയ�ം േനതാവിെ" അവസr അറിയി/കയ� ം െചയ്`. അേoാC ഒ( സ�ഹാബി 

പറz� ഞാ
 മ�ം അറിയ�'വനാണ് . പെ{ ആഥിത മരാദ കാണിDാ  നിBCD്  �ലി 

നിsയിേ$ ഞാ
 മ�ി/കയ�QL . അവ� സlതി/കയ� ം അേ�ഹം ഫാതിഹ ഓതി 

മ�ി/കയ�ം േനതാവിെ" അസ�ഖം പL �ണM മായി സ�ഖെoട�കയ� ം, മ�oത്  ആട�കC 

കരാറhസരി$്  Kതിഫലം ന*}കയ�ം നബി(സ�) അത്  അംഗീകരി/കയ�ം �ലി വBിയത്  

ശരിയാേയാ എ'് സംശയി$ ചില�D്  �ടി ആശ�ാസമാവാ
 അതി* നി'് ഒ( ഓഹരി 

സ�ീകരി/കയ�ം െചയ്`.(ഈ സംഭവം ബ�ഖാരി (റ) റിേoാ� ,്  െചയ്തി,� n് ) ഇBെന ഓേരാ 

േപ(കC/ം അതിേ"തായ കാരണBC വാഖാതാDC വിശദീകരി$ി,� n് . 

    

ഓേരാ മ�സI ിമ� ം നിസ്Dാര ി*ഓേരാ മ�സI ിമ� ം നിസ്Dാര ി*ഓേരാ മ�സI ിമ� ം നിസ്Dാര ി*ഓേരാ മ�സI ിമ� ം നിസ്Dാര ി*    കണിശമായ� ം പാരായണംകണിശമായ� ം പാരായണംകണിശമായ� ം പാരായണംകണിശമായ� ം പാരായണം    െചേwn അ�ായം �ടിയാണ്െചേwn അ�ായം �ടിയാണ്െചേwn അ�ായം �ടിയാണ്െചേwn അ�ായം �ടിയാണ്        

ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ.... ''''''''ഫാതിഹ ഓതാ വന്ഫാതിഹ ഓതാ വന്ഫാതിഹ ഓതാ വന്ഫാതിഹ ഓതാ വന്        നിസ്Dാരം ഇലIനിസ്Dാരം ഇലIനിസ്Dാരം ഇലIനിസ്Dാരം ഇലI '''''''' എ' ഹദീസ്  ഇതിന്  േരഖയാണ്  

അതിനാ* ഓേരാ മ�സI ിമ� ം Kേതകം ��ിേDn കാരമാണ്  ഫാതിഹ: ഫാതിഹ ഉCെoെട 

എേoാC ഖ��ആ
 പാരായണം െചw�േRാഴ� ം പിശാചില്  നി'് കാവ* േതട�' അഊദ�  

ഓതണം. 
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ശപിDെo, പിശാചില് ശപിDെo, പിശാചില് ശപിDെo, പിശാചില് ശപിDെo, പിശാചില്         നി'് അലI ാgെവനി'് അലI ാgെവനി'് അലI ാgെവനി'് അലI ാgെവ    െകാn്െകാn്െകാn്െകാn്        ഞാ
ഞാ
ഞാ
ഞാ
    കാവകാവകാവകാവ****    േതട�~ എ'ാണ്േതട�~ എ'ാണ്േതട�~ എ'ാണ്േതട�~ എ'ാണ്        അതിെ" അതിെ" അതിെ" അതിെ" 

അ�അ�അ�അ��ം�ം�ം�ം        
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നിBC ഖ��ആ
 പാരായണം െചw�~െവ�ി* ശപിDെo, പിശാചി* നി'് അലI ാgേവാട്  
കാവ* േതട�വീ
(അ'ഹ് *)  
 
മhഷ
 െചw�' സ��തBളി* ഏvവ�ം േ�ഷ്ടമായ കാരBളാണ്  നിസ്Dാരവ�ം, ഖ��ആ
 
പാരായണവ�ം. ഒ(കാരം എy കn്  െമ$മാേണാ അy തെ' അത്  മ�ടDാhം, 
സാധി$ിെലI �ി* വികലമാDാhം പിശാച്  �മി/ം. നലI കാരBC മ�ടDലാണേലI ാ അവെ" 
േജാലി! അതിനാ* ന� ആqഹി/' മhഷ
 താ
 ന'ായി ഒ(കാരം 
െചwണെമ'ാqഹി/~െവ�ി* അതിെ" തടസX BC നീ/കയാണ്  ആദം െചേwnത് . 
തടസX BC നീ/'തിhം േദാഷBC ഒഴിവാ/'തിhമാണ്  ഇസI ാമി* വലിയ 
Kാധാനമ�Qത് . ഒരാCഒരാCഒരാCഒരാC    ന'ായിന'ായിന'ായിന'ായി    നിസ്Dരി$�നിസ്Dരി$�നിസ്Dരി$�നിസ്Dരി$� . . . . പെ{പെ{പെ{പെ{    അത്അത്അത്അത്        ശരിയാവ�'തിന്ശരിയാവ�'തിന്ശരിയാവ�'തിന്ശരിയാവ�'തിന്        തടസX മായ തടസX മായ തടസX മായ തടസX മായ 
അ��ി നീDിയി,ിെലI �ി*അ��ി നീDിയി,ിെലI �ി*അ��ി നീDിയി,ിെലI �ി*അ��ി നീDിയി,ിെലI �ി*    പിെ' ഈ നിസ്Dാരം െകാn്പിെ' ഈ നിസ്Dാരം െകാn്പിെ' ഈ നിസ്Dാരം െകാn്പിെ' ഈ നിസ്Dാരം െകാn്        എj്എj്എj്എj്        കാരംകാരംകാരംകാരം? ? ? ? വസ്yം ഇസ്തിരി വസ്yം ഇസ്തിരി വസ്yം ഇസ്തിരി വസ്yം ഇസ്തിരി 
ഇട�'തിന്ഇട�'തിന്ഇട�'തിന്ഇട�'തിന്        മ�Rായിമ�Rായിമ�Rായിമ�Rായി    കഴ� കി � ിയാ/'വനാണേലI ാ മ�Rായി ബ��ിയ�Qവ കഴ� കി � ിയാ/'വനാണേലI ാ മ�Rായി ബ��ിയ�Qവ കഴ� കി � ിയാ/'വനാണേലI ാ മ�Rായി ബ��ിയ�Qവ കഴ� കി � ിയാ/'വനാണേലI ാ മ�Rായി ബ��ിയ�Qവ 



....        
 
കാവ* േതടാhQ നി�േ�ശം എലI ാ അ(തായ്മകളി* നി~ം ര{െoടാ
 അലI ാgവിേലD്  
അഭയം KാപിDലാണ് . വിശ�ാസ രംഗ�ം ക�l രംഗ�ം അ(തായ്മകC ഉn് . രnി* 
നി~ം ര{െo,ാെല മhഷ
 ന'ാവ�കയ�QL . ''''''''വിശ�സി/കയ� ം സ��തBCവിശ�സി/കയ� ം സ��തBCവിശ�സി/കയ� ം സ��തBCവിശ�സി/കയ� ം സ��തBC    
അhഷ്ടി/കയ� ം സതം െകാn�ം {മഅhഷ്ടി/കയ� ം സതം െകാn�ം {മഅhഷ്ടി/കയ� ം സതം െകാn�ം {മഅhഷ്ടി/കയ� ം സതം െകാn�ം {മ    െകാn� ം പരസ്പരം ഉപേദശി/കയ�ം െകാn� ം പരസ്പരം ഉപേദശി/കയ�ം െകാn� ം പരസ്പരം ഉപേദശി/കയ�ം െകാn� ം പരസ്പരം ഉപേദശി/കയ�ം 
െചw�'വെരാഴിെചw�'വെരാഴിെചw�'വെരാഴിെചw�'വെരാഴി$്$്$്$്        മെvലI ാവ(ംമെvലI ാവ(ംമെvലI ാവ(ംമെvലI ാവ(ം    നഷ്ട ിലാെണ'നഷ്ട ിലാെണ'നഷ്ട ിലാെണ'നഷ്ട ിലാെണ''''''''' ഖ��ആനിക 
അ�ാപനംഇവിെടസ്മരണീയമാണ് .  
 
''''''''എെ" സമ�ദായം എഴ� പ ിമL '് വിഭാഗമായിഎെ" സമ�ദായം എഴ� പ ിമL '് വിഭാഗമായിഎെ" സമ�ദായം എഴ� പ ിമL '് വിഭാഗമായിഎെ" സമ�ദായം എഴ� പ ിമL '് വിഭാഗമായി    ഭി'ി/െമ~ം ഒെ'ാഴി$�QെതലI ാം ഭി'ി/െമ~ം ഒെ'ാഴി$�QെതലI ാം ഭി'ി/െമ~ം ഒെ'ാഴി$�QെതലI ാം ഭി'ി/െമ~ം ഒെ'ാഴി$�QെതലI ാം 
നരക ിലാെണ~മ�Qനരക ിലാെണ~മ�Qനരക ിലാെണ~മ�Qനരക ിലാെണ~മ�Q'''''''' Kവാചക വചനം നാം ഗൗരവ ിെലട� േDnതാണ് . െതvായ 
വിശ�ാസBളി* എ ിെo,വ� അപകടകാരികളാണ് . ക�lം ചീ യാDിയവ(ം മാറി 
ചിjിേDnതാണ്  എ'് അഊദ്  ഓ`' വിശ�ാസി ആേലാചിDണെമ'് ച�(Dം. 
മനസX ിെനയ� ം ശരീരേ യ�ം ൈപശാചിക സ�ാധീന ി* നി'് ര{ിDാ
 ഈ അഊദ്  
സഹായി/'തിനാ* എേoാഴ� ം വിശ�ാസി ഇ` ഉ(വിട�'വനാവണം. മ�ആദ്  ബി
 ജബ*(റ) 
ഉ�രി/~. ഒരിD* നബി(സ) യ�െട സമീപ ്  രnാള�കC പരസ്പരം ന'ായി ചീ  
വിളി$�. അേoാC നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) പറz�പറz�പറz�പറz�. . . . എനിെDാ( വാചകം അറിയാം അത്എനിെDാ( വാചകം അറിയാം അത്എനിെDാ( വാചകം അറിയാം അത്എനിെDാ( വാചകം അറിയാം അത്        അവ�അവ�അവ�അവ�    രnാള�ം രnാള�ം രnാള�ം രnാള�ം 
പറzാപറzാപറzാപറzാ****    അവ(െട േദഷം അടB�ം അത്അവ(െട േദഷം അടB�ം അത്അവ(െട േദഷം അടB�ം അത്അവ(െട േദഷം അടB�ം അത്            



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
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الرجيم    الشيطان    من    با�    عوذأ     എ' വാDാണ്എ' വാDാണ്എ' വാDാണ്എ' വാDാണ്    ....    കാരണം മhഷെന േനേര െചാെ� 
ചിjിDാhം Kവ� ിDാhം േKരിoി/'ത്  അവെ" വിേശഷബ��ിയാണ് . എ'ാ* 
േദഷെoട� േRാ*; പj്  കളി/'വ� യേഥഷ്ടം അവ� വിചാരി/'ിടേ D്  അവ(െട 
പj്  ത,�'ത്  േപാെല പിശാച്  ഇവെന ത,ിDളി/ം. അതിനാ* അവ
 േപാല�ം വിചാരിDാ  
കാരBള്  , അപകടBC േദഷം വ(േRാC അവ
 െചw� ം. ആ സമയ ്  ''എെ' 
നിയ�ിDാ
 എനിDാവ�'ിലI . എെ" ശy�വായ പിശാചി* നി~ം ഞാ
 നിേ'ാട്  കാവ* 
േതട�~ എ'് പറയ�േRാC'' അലI ാg അവh ര{ ന*}~. ഇ`െകാn്  തെ' പലേoാഴ� ം 
െചാലI ാ
 നി�േ�ശിDെo, വാDാണ്  അഊഅഊഅഊഅഊദ�ദ�ദ�ദ�     എ'ത് . 
 
 
 
അംറ�ബി
 �ഐബ്  ഉ�രി/~. നബി(സ�) പറz�. ''''''''ആെര�ില�ം ഉറDി*ആെര�ില�ം ഉറDി*ആെര�ില�ം ഉറDി*ആെര�ില�ം ഉറDി*    വലI `ം കn്വലI `ം കn്വലI `ം കn്വലI `ം കn്        
േപടി$ാ*േപടി$ാ*േപടി$ാ*േപടി$ാ*        

    
    أعوذبكلمات هللا التامة  من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر ھمزات الشياطين وأن يحضرون
    
എ'് പറയെ, പി'ീട്എ'് പറയെ, പി'ീട്എ'് പറയെ, പി'ീട്എ'് പറയെ, പി'ീട്        അവെനഅവെനഅവെനഅവെന    അത്അത്അത്അത്        ബ��ിമ�,ാ/കയിലI  എ'്ബ��ിമ�,ാ/കയിലI  എ'്ബ��ിമ�,ാ/കയിലI  എ'്ബ��ിമ�,ാ/കയിലI  എ'്.... അബ്ദ�ലI ാഹിബി
 അം� 
എ'വ� തെ" േവnെo,വരി* നി'് KായപL � ിയായവ�െDാെD ഇത്  പഠിoി/കയ�ം 
പഠിDാ
 ആവാ വ�D്  ഏലസX ാDി കഴ� ി* െക,ി െകാട�/കയ�ം െചwാറ�nായി(~. 
അേoാC നl�െട ഏvവ�ം വലിയ ശy�വായ പിശാചി* നി'് അലI ാgേവാട്  കാവ* 
േതട�'തിെ" അനിവാരത ഒരിDല�ം നാം മറDാ
 പാടിലI . ൈശതാ
ൈശതാ
ൈശതാ
ൈശതാ
    എ'ാഎ'ാഎ'ാഎ'ാ****    അക'വ
അക'വ
അക'വ
അക'വ
    
ശാപേമvവശാപേമvവശാപേമvവശാപേമvവ



    എ'ാണ് അഎ'ാണ് അഎ'ാണ് അഎ'ാണ് അ�����ം�ം�ം�ം. . . . ശയാ ീ
ശയാ ീ
ശയാ ീ
ശയാ ീ
    എ'ാണ്എ'ാണ്എ'ാണ്എ'ാണ്        ബg വചനംബg വചനംബg വചനംബg വചനം.... ആദമിh (അ) സ��ദ്  
െചwാhQ ക*പന ലംഘി$തിനാ* അലI ാg ശപി/കയായി(~ അവെന. ശയാ ീ
 
(പിശാച�DC) എ' Kേയാഗ ി* മhഷ(ം മv�മ�n് . തലവ
 ഇബ് ലീസ്  ആെണ'് മാyം. 
മhഷരലI ാ  പിശാച�DCD്  ഏത്  Nപവ�ം KാപിDാ
 സാധി/ം. കരയില�ം കടലില�ം 
ആകാശ�െമാെD അവ� സiരി/~. മhഷെ" ഉQി* Kേവശി$�  വെര 
}ഴoമ�nാDാ
 അവ�D്  സാധി/ം ഇDാരണ ാ* തെ'യാണ്  കാവ* േതട* 
അനിവാരമായത് .  
 
അലI ാgവിെ" ശാപേമv, അhqഹ ി* നി'് അക'വെരലI ാം പിശാച�Dളാണ്   ഇബ് ലീസ്  
അവ(െട തലവhം. എ'ാ* എലI ാവ(ം ഒേര വ�ഗമലI . േപാലീസി* മhഷhം നായയ�മ� n് . 
രn� ം ഒേര വ�ഗമലI േലI ാ?! ഇബ് ലീസ്  �തവ�ഗ ി* െപ,വനാെണ'് ഖ��ആ
 
പറzി,� n് (അ* കഹ് ഫ് ) കാവ* േതട�' മhഷ
 തെ" അടിമത�വ� ം അലI ാgവിെ" 
ഉടമാവകാശവ�ം സrിരീകരി/~. സ�യം സ�ര{ിതനാവാ
സ�യം സ�ര{ിതനാവാ
സ�യം സ�ര{ിതനാവാ
സ�യം സ�ര{ിതനാവാ
    തനിD്തനിD്തനിD്തനിD്        സാധമെലI ~ം ന� സാധമെലI ~ം ന� സാധമെലI ~ം ന� സാധമെലI ~ം ന� 
േനടാhം തി� തടയാhംേനടാhം തി� തടയാhംേനടാhം തി� തടയാhംേനടാhം തി� തടയാhം    അലI ാgവിെ" സഹായമിലI ാെത അലI ാgവിെ" സഹായമിലI ാെത അലI ാgവിെ" സഹായമിലI ാെത അലI ാgവിെ" സഹായമിലI ാെത കഴിയിെലI ~ം ഈ അഊദ്കഴിയിെലI ~ം ഈ അഊദ്കഴിയിെലI ~ം ഈ അഊദ്കഴിയിെലI ~ം ഈ അഊദ്        
വ]മാ/~ നമ�D്വ]മാ/~ നമ�D്വ]മാ/~ നമ�D്വ]മാ/~ നമ�D്        സ�യം കഴിവിെലI ~ം അലI ാgവിെ" ആ�ിതരാെണ~ം ഇത്സ�യം കഴിവിെലI ~ം അലI ാgവിെ" ആ�ിതരാെണ~ം ഇത്സ�യം കഴിവിെലI ~ം അലI ാgവിെ" ആ�ിതരാെണ~ം ഇത്സ�യം കഴിവിെലI ~ം അലI ാgവിെ" ആ�ിതരാെണ~ം ഇത്        
വ]മാ/~വ]മാ/~വ]മാ/~വ]മാ/~........ 
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അ�ായംഅ�ായംഅ�ായംഅ�ായം    1 (1 (1 (1 (ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ    ) ) ) ) സL ]ംസL ]ംസL ]ംസL ]ം    1 (1 (1 (1 (ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മി    ))))    

�,5�D0
� �3E&��D0
� �>?�
� �,�F�6    
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/blog----post.htmlpost.htmlpost.htmlpost.html    

പരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായ അലI ാgവിെ" എലI ാനാമവ� ംപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായ അലI ാgവിെ" എലI ാനാമവ� ംപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായ അലI ാgവിെ" എലI ാനാമവ� ംപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായ അലI ാgവിെ" എലI ാനാമവ� ം    പറz്പറz്പറz്പറz്        അhqഹം അhqഹം അhqഹം അhqഹം 

േതടിെDാn്േതടിെDാn്േതടിെDാn്േതടിെDാn്        ഞാ
ഞാ
ഞാ
ഞാ
    ആരംഭി/~ആരംഭി/~ആരംഭി/~ആരംഭി/~....    

    

ഫാ ിഹയിെല ഒ'ാമെ ഫാ ിഹയിെല ഒ'ാമെ ഫാ ിഹയിെല ഒ'ാമെ ഫാ ിഹയിെല ഒ'ാമെ     സL ]മായ ബിസ്മിസL ]മായ ബിസ്മിസL ]മായ ബിസ്മിസL ]മായ ബിസ്മി ധാരാളം കാരBC നെl 

േബാധെoട��~n് . വിശ�ാസിയ�െട എലI ാ സ*കാരBള�ം ആരംഭിേDnത്  ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മി 

െകാnാെണ'് നബി വചന ി* കാണാം. ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മി െകാnാരംഭിDാ  എലI ാ �േ�യമായ 

കാരBള�ം അhqഹ നമായിരി/ം. ഖ��ആ
 പാരായണം െചw�േRാC അഊദ�  

ഓതണെമ'് മ�R്  നാം പറzേലI ാ. പാരായണ ിെ" `ടD ി* ബിസ്മിയ� ം ഓതണം 

അഥവാ പാരയണ ിെ" ഭാഗമാണ് ബിസ്മി. ആദമിറBിയ ഖ��ആ
 വചനം തെ' �ഷ്ടി$ �ഷ്ടി$ �ഷ്ടി$ �ഷ്ടി$ 

നാഥെ" നാമ ി*നാഥെ" നാമ ി*നാഥെ" നാമ ി*നാഥെ" നാമ ി*    ഓ`കഓ`കഓ`കഓ`ക എ'ാണേലI ാ !  

 

അലI ാgവിെ" നാമ ി*അലI ാgവിെ" നാമ ി*അലI ാgവിെ" നാമ ി*അലI ാgവിെ" നാമ ി*    ആരംഭി/~ആരംഭി/~ആരംഭി/~ആരംഭി/~ എ'ത്  അതാത്  വിഷയേ ാട്  േച� ്  

മനസX ിലാDണം. അഥവാ ഖ��ആ
 പാരായണ സമയ ്  ബിസ്മി െചാലI ിയാ* 

പാരായണമാരംഭി/~െവ~ം, ഭ{ണം കഴി/േRാC െചാലI ിയാ* ഭ{ണം കഴിDാ
 

ആരംഭി/~െവ~ം മനസിലാDണം. താ
 െചwാhേ�ശി/' ഏത്  കാരവ� ം െചയ്` 

തീ�Dാേനാ വിജയിoിDാേനാ സ�jമായ കഴിേവാ കാരേമാ ഇലI ാ വനാണ്  താെന~ം 

Kത�ത ക(ണാമയനായ നാഥെ" അhqഹം െകാn്  മാyേമ തനിDിത്  വിജയിoിDാ
 

കഴിയ�കയ�Q�േവ~ം ഉറ$്  വിശ�സി/' മhഷ
 ബിസ്മി െചാലI �േRാC തെ" അടിമത�വ� ം 

നാഥെ" ഉടമാവകാശവ�ം വ]മായി Kകാശിoി/~. താ
 െചwാhേ�ശി/' 

കാര ിേലD്  അലI ാgവിെ" സഹായം വെ' ാ
 ഇത്  കാരണമാവ�കയ�ം െചw�~. 

കാരണം അവ
 റഹ് മാനാണേലI ാ!  

 

അലI ാgവിന്  ധാരാളം നാമBള�n് . ആനാമBC പറz്െകാn്  അലI ാgേവാട്  നിBC 

Kാ��ി/ക എ'് ഖ��ആ
(അ* അ.അ്റാഫ്  :180) പറയ�~. ൈപശാചിക ബാധയി* നി'് 

ര{െoടാhം തെ" ഖ��ആ
 പാരായണം }vമvതാDാhം അലI ാg റഹ് റഹ് റഹ് റഹ് മാ
മാ
മാ
മാ
, , , , റഹീംറഹീംറഹീംറഹീം, 

ഉCെoെടയ�Q നാമBC പറz്  കാവലിെന േതട�' വിശ�ാസി ൈദവിക സഹായ ിന്  

അ�ഹനാവ�ക തെ' െചw� ം. ഇത്െകാn്  തെ'യാണ്  എലI ാ വിഷയ ില�ം ബിസ്മി െകാn്  

ആരംഭിDാ
 നി�േ�ശമ�nായ`ം.  



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
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അലI ാgവിന്  മഹ ായ നാമം(അ*-ഇസ്മ�* അഅ്ളം)ഉn്  അേതതാെണ' വിഷയ ി* 

ഇമാമ�കCDിടയി* അഭിKായ വിതാസമ�n് . അത്  െകാn്  (അ*-ഇസ്മ�* അഅ്ളംെകാn്  

)Kാ��ി$ാ* ഉ രം ഉറെo'ാണ്  പ¡ിത മതം. അസ്മാഅസ്മാഅസ്മാഅസ്മാ----ഉ*ഉ*ഉ*ഉ*    gസ¢ ാgസ¢ ാgസ¢ ാgസ¢ ാ എ' 

െതാണ£ െvാRത്  നാമം പഠി/'വന്  സ��ഗം ഉറoാെണ' നബി വചനം ഇ (ണ ി* 

സ്മരമാണ് .     

അQാg എ'അQാg എ'അQാg എ'അQാg എ'    നാമംനാമംനാമംനാമം 

    

പട$വെ" േപരാണ്പട$വെ" േപരാണ്പട$വെ" േപരാണ്പട$വെ" േപരാണ്        അലI ാg എ'ത്അലI ാg എ'ത്അലI ാg എ'ത്അലI ാg എ'ത്    .... യഥാ� �യഥാ� �യഥാ� �യഥാ� � ില് ില് ില് ില്        ആരധിDെoട�'വ
ആരധിDെoട�'വ
ആരധിDെoട�'വ
ആരധിDെoട�'വ
    എ'ാണ്എ'ാണ്എ'ാണ്എ'ാണ്        

അതിെ" താഅതിെ" താഅതിെ" താഅതിെ" താ****പരംപരംപരംപരം....    േലാക ്  പല`ം ആരാധിDെoട�~ പെ{ പട/ക (�ഷ്ടി/ക) 

എ' ¤ണം അവെDാ~മിലI . സ�ത�മായ കഴിവ� ം കാരവ� ം ഇലI . അതിനാ* ഏvവ�ം വലിയഏvവ�ം വലിയഏvവ�ം വലിയഏvവ�ം വലിയ    

താഴ്മ എ' ആരാധന/ം അവെയാ~ം അ�താഴ്മ എ' ആരാധന/ം അവെയാ~ം അ�താഴ്മ എ' ആരാധന/ം അവെയാ~ം അ�താഴ്മ എ' ആരാധന/ം അവെയാ~ം അ�ഹമലIഹമലIഹമലIഹമലI . അ*അ*അ*അ*    ഇലാഹ്ഇലാഹ്ഇലാഹ്ഇലാഹ്     എ'തില്   നി'ാണ് 

അലI ാg എ' ഒv പദം ഉnായത് . അേoാC യഥാ�� ആരാധന്  എ' അ�� ി* 

അലI ാg എ' നാമം പട$വന്  മാyം സ�jം.  

 

യഥാ�� ി* ആരാധിDെപട�'വനാണ് (പരമമായ വണDം അ�oിDെoട�'വ
)അലI ാg 

എ'് വ(േRാC ആരാധി/'വെ" ഉേ�ശം അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടം കരസrമാ/ക 

എ'ായിരിDണം. അേoാC ഏത്  ആരാധന നി��ഹി/'വhം അലI ാg എ' നിയjാവിെ" 

മഹത�വ�ം, തെ" അടിമത�െമ' എളിമയ�ം വ]മായി Kകാശിoി/~. നാവി* നി'് വ(' 

അലI ാg എ' മ�വ�ം മv്  അവയവBളി* നി~nാ}' ആരാധനയ�െട ഭാഗമായ 

ചലനBള�ം ഇതിെ" പരസ KകടനBളായി നാം കാ�~. അലI ാg എ' പദ ിെ" ധാ` 

ഏതാെണ'് ച�$ െചയ്ത പ¡ിത�ാ� എ� ഭാരവ� ം ഇറDി െവDാhQ അഭയേക¥മായി 

നാം കാ�'`ം കാേണn`ം അവെനയാെണ'് വിശദീകരി/~. ഇതാണേലI ാ هللا    الي    ففروا     

എj്  Kതിസ¦ിയില�ം അലI ാgവിേലD്  നിBC ഓടിവരിക എ'് അവ
 നി�േ�ശി$ത് . 

ധനിക
 പലേoാഴ� ം ദരി§െ" േനെര വാതി* െകാ,ിയട/േRാC ആകാശ �മി കണെD 

വിശാലമായ തെ" അhqഹം െകാn്  അടിമെയ മL ട�കയാണ്  അലI ാg. അേoാC അലI ാg 

എ~$രി/' മhഷന്  വലI ാെ ാ( സ�ര{ിതത�േബാധവ�ം സമാധാനവ�ം 

അhഭവിDാനാവ� ം. ഇെതാെD അലI ാg എ'് പറയ�േRാC വിശ�ാസിയ�െട 

മനസX ിേലെD�'യാഥാ��Bളാണ് .  
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 വി�� ഖ��ആ
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അ*അ*അ*അ*----റഹ് റഹ് റഹ് റഹ് മാ
മാ
മാ
മാ
  

    

വലI ാെത ക(ണ െചw�'വ
വലI ാെത ക(ണ െചw�'വ
വലI ാെത ക(ണ െചw�'വ
വലI ാെത ക(ണ െചw�'വ
    എ'ാണിതിെ" താഎ'ാണിതിെ" താഎ'ാണിതിെ" താഎ'ാണിതിെ" താ****പരംപരംപരംപരം. ഇഷ്ടെനേ'ാ ദ�ഷ്ടെനേ'ാ 

വകേഭദമിലI ാെത �മിയി* എലI ാവേരയ�ം അhqഹി/'വനാണ്  അലI ാg. തെ" ആസ്തികം 

തെ' േചാദം െചw�'വhം ആവശമ�QെതാെD അവ
 ഇവിെട ന*}~. അത്  െകാn്  

തെ' മമമമത വിശ�ാസികCത വിശ�ാസികCത വിശ�ാസികCത വിശ�ാസികC, , , , വിശ�ാസികളലI ാ വെരവിശ�ാസികളലI ാ വെരവിശ�ാസികളലI ാ വെരവിശ�ാസികളലI ാ വെര    െകാെ'ാട�/'വേരാ മv�Qവ(െട െകാെ'ാട�/'വേരാ മv�Qവ(െട െകാെ'ാട�/'വേരാ മv�Qവ(െട െകാെ'ാട�/'വേരാ മv�Qവ(െട 

ൈസ�ര ജീവിത ിന്ൈസ�ര ജീവിത ിന്ൈസ�ര ജീവിത ിന്ൈസ�ര ജീവിത ിന്        തടസX ം നി*തടസX ം നി*തടസX ം നി*തടസX ം നി*/'വേരാ ആവാ/'വേരാ ആവാ/'വേരാ ആവാ/'വേരാ ആവാ



    പാടിലIപാടിലIപാടിലIപാടിലI . അലI ാgവിെന 

അhസരിDാ തിhQ ശി{ �മിയി* െവ$്  ന*}ക എ' നയം അലI ാg 

സ�ീകരി$ി,ിെലI �ി* പിെ' മത ിെ" േപരി* അ രം ഒ'് മ�സI ിം സ�ീകരിDാേമാ എ'ത്  

ഗൗരവമായി ആേലാചിDണം. """"ഒ( വിഭാഗേ ാട�Q െവറ�o്ഒ( വിഭാഗേ ാട�Q െവറ�o്ഒ( വിഭാഗേ ാട�Q െവറ�o്ഒ( വിഭാഗേ ാട�Q െവറ�o്        അവേരാട്അവേരാട്അവേരാട്അവേരാട്        അനീതി െചwാ
അനീതി െചwാ
അനീതി െചwാ
അനീതി െചwാ
    

നിBെളനിBെളനിBെളനിBെള    േKരിoിDാതിരിDെ,േKരിoിDാതിരിDെ,േKരിoിDാതിരിDെ,േKരിoിDാതിരിDെ,"""" എ' ഖ�� ആനികാ�ാപനം എ� മാyം ചിjനീയമാണ് . 

സമകാലിക സമL ഹ ി* വിേശഷി$�ം. അേoാC �മിയി* ലഭി/' അംഗീകാരBള�ം 

സൗകരBള�ം അലI ാg നെl ഇഷ്ടെപട�~െn'തിെ"േയാ, അhഭവിേDnി വ(' 

വഥയ� ം KയാസBള�ം അവh നേlാട്  െവറ�o�െn'തിെ"േയാ േരഖയലI  ! അതിനാ* ഈ 

േലാക ്  ലഭി/' സേjാഷBളി* മതിമറ'് അഹ�ാരിയാവാേനാ വിഷമBളി* 

അസഹിഷ© ത Kകടിoി$്  ആªഹത െചwാേനാ വിശ�ാസിD്  സാധമലI . കാരണം ഈേലാകം 

പരീ{ണ ിേ"താണ് , Kതിഫല ിേ"തലI .  

അ*അ*അ*അ*    റഹീംറഹീംറഹീംറഹീം.... (ക(ണ െചw�'വ
)  

 

ഇവിെട പറയ�' ക(ണ പരേലാക ാണ് . �മിയിെല കാ(ണവ�ം അതിെ" വിശാലതയ� ം 

അ*അ*അ*അ*റഹ് റഹ് റഹ് റഹ് മാമാമാമാ



 എ'തി* നാം കnേലI ാ. �മിയി* അവെ" ഇഷ്ടം കരസrമാDാ
 

അ��ാനി/'വെര മാyമാണ്  പരേലാക ്  അവ
 അhqഹി/'ത് . കാരണം �മിയി* 

വിേവചനമിലI ാെത എലI ാവ�/ം അhqഹBC വാരിേDാരി െകാട�/കയ�ം നിBളി* ആരാണ്  

ന'ായി Kവ� ി/'വ�(അവെ" ഇഷ്ടം കരസrമാDാനാവശമായ സത വിശ�ാസവ�ം 

സത്ക�lBള�ം അhഷ്ടി/'വ�)എ'് പരീ{ിDാനാണ്  താ
 തീ(മാനി$െത~ം ഈ 

പരീ{ പാസാവാ
 ൈദവഹിതം മനസX ിലാDി �മിയി* ല{േബാധമ�Q ജീവിതം 

നയിDലാണ്  മാ�ഗെമ~ം അവ
 മ�'റിയിo്  ന*കി. ജീവിDാ
 േവn എലI ാ 

സംവിധാനBള�ം ഒ(Dിയവ
 ജീവിത ിെ" ശരിയായ പാതയ�ം കാണി$്  ത~. അത്  

കെn ാhQ വിേശഷബ��ിയ� ം ന*കി. ഇനിയ� ം അവെന പരിഹസി$�ം െവലI �വിളി$�ം 

നട/'ത്  അ«മമേലI ? എ'ി,� ം െവലI �വിളി$വന്  മാറി ചിjിDാhം ന�യിേലD്  കട~ 

വരാhം അവസരBC ധാരാളം അവ
 ന*കിയത്  െകാnാണ്  െപെ,'് ശി{ി$്  അ«മികെള 
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അവ
 ഇലI ായ്മ െചwാതി('ത് . ഇyെയാെD സാവകാശം ന*കിയി,� ം 

അ`CെDാQാ വെന പരേലാക�ം സ�ഖ ി* കഴിയാ
 അhവദിDണെമ'് പറയ�'ത്  

പരിഹാസമാണ് . അത്  െകാnാണ്  പരേലാകം തെ" ഇഷ്ടദാസ� D്  മാyം സ�ഖിDാനായി 

അവ
 മാvിെവ$ത് . അേoാC ബ��ിയ�Q മhഷ
 ൈദവം ത' അhqഹBCD്  ന.ി 

േരഖെoട��കയ� ം അനശ�രമായ പരേലാക ജീവിതം സേjാഷകരമാDാ
 അവെ" 

(അലI ാgവിെ") ഇഷ്ട ിനhസരി$� ഇവിെട Kവ� ി/കയ�ം െചw�'വനാണ് .  

 

ച�(D ി* ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മി മ� ഴ� വനായി വിശകലനം െചയ്താ*, ഒ'ിhം സ�jമായി കഴിയാ  ഒ'ിhം സ�jമായി കഴിയാ  ഒ'ിhം സ�jമായി കഴിയാ  ഒ'ിhം സ�jമായി കഴിയാ  

മhഷന്മhഷന്മhഷന്മhഷന്    , , , , എലI ാം ന*എലI ാം ന*എലI ാം ന*എലI ാം ന*കി അhqഹി$കി അhqഹി$കി അhqഹി$കി അhqഹി$    നാഥ
നാഥ
നാഥ
നാഥ
    പകരമായി അവെന അhസരിDാപകരമായി അവെന അhസരിDാപകരമായി അവെന അhസരിDാപകരമായി അവെന അhസരിDാ



    നേlാട്നേlാട്നേlാട്നേlാട്        

കകകക****oി/~െവ~ംoി/~െവ~ംoി/~െവ~ംoി/~െവ~ം, , , , ക*ക*ക*ക*പന പാലിപന പാലിപന പാലിപന പാലി$ാല�ം$ാല�ം$ാല�ം$ാല�ം    ഇെലI �ില�ം അവെ" അhqഹ ിെ" സ�ാദ്ഇെലI �ില�ം അവെ" അhqഹ ിെ" സ�ാദ്ഇെലI �ില�ം അവെ" അhqഹ ിെ" സ�ാദ്ഇെലI �ില�ം അവെ" അhqഹ ിെ" സ�ാദ്        

ഇവിെട അവ
ഇവിെട അവ
ഇവിെട അവ
ഇവിെട അവ
    അടിമകഅടിമകഅടിമകഅടിമകCCCCD്D്D്D്        നനനന****}െമ~ം}െമ~ം}െമ~ം}െമ~ം, , , , ക*ക*ക*ക*പന പാലി$വെന പരേലാക ്പന പാലി$വെന പരേലാക ്പന പാലി$വെന പരേലാക ്പന പാലി$വെന പരേലാക ്        ആആആആ����/ം/ം/ം/ം    

ഊഹിDാനാവാ  സ�ഖ ിേലD്ഊഹിDാനാവാ  സ�ഖ ിേലD്ഊഹിDാനാവാ  സ�ഖ ിേലD്ഊഹിDാനാവാ  സ�ഖ ിേലD്        ആനയി/െമ~ംആനയി/െമ~ംആനയി/െമ~ംആനയി/െമ~ം വ]മായി. ഇനി വിേശഷബ��ിയ�Q 

മhഷനാണ്  ചിjിേDnത് . ഞാ
 നശ�രേലാകെ  താ*Dാലിക സ�ഖ ിന്  േവnി 

അനശ�ര സൗഭാഗBC ത,ിെ റിoി/'ത്  ബ��ിപരമാേണാ എ'്.  

 

അലI ാgവിെ" നാമBെളലI ാം മഹത�മ�Qതാെണ~ം അതിെന അവഗണിDാ
 വിശ�ാസിD്  

സാധമെലI ~ം ആ നാമമഹത�ം െകാn്  ൈദവസാ'ിധം ലഭി/'വ�D്  സാധിDാ  

കാരBളിെലI ~ം ഇസ് ലാം പഠിoി/~. വളെര ദL െരയ�Q ബ*ഖീസിെ" സിംഹാസനം 

ൈമേ«ാ െസD"്െകാn്  സ�ൈലമാ
 നബി(അ)യ�െട അട� െ  ി$ ആസഫ് എ' മഹാ
 

അലI ാgവിെ" മഹാനാമം ജപി$തിലL െടയാണിത്  കരസrമാDിയത് . �ഹ്  നബി(അ)െ" 

കoലിെ" നിയ�ണം മ�ഴ� വ
  ബിസ്മിയിലL െടയായി(~. േറാം ച«വ� ി ൈകസറിന്  വി,്  

മാറാ  തലേവദന വ'േoാC ഉമ� ബി
 ഖത�ാബ് (റ)േനാട്  അേ�ഹം മ('് 

െകാട� യDാ
 ആവശെoട�കയ�ം ഉമ�(റ) ഒ( െതാoി െകാട� യ/കയ�ം െചയ്`. അത്  

ധരി$ാ* തലേവദന മാറ� ം ഒഴിവാDിയാ* േവദന വ(ം. ച«വ� ിD്  അതിശയം 

േതാ~കയ�ം െതാoി പരിേശാധി/കയ�ം െചയ്`. ബിസ്മിലI ാഹി എെ'ഴ� തിയ കടലാസ്  

അക ്  കn� . അലI ാgവിെ" നാമBC എഴ� തിയ ഏലസX ്   ആകാം എ~ം ഫലKദമാെണ~ം 

വ]ം. ഖാലിദ്  ബി
 വലീദിെന െവലI �വിളി$ ശy�വിh മ�'ി* അവ
 െകാn്  വ' വിഷം 

ബിസ്മി െചാലI ി }ടി$ി,്  തനിെDാരപകടവ�ം പvാ ത്  Kസി�മാണ് . ബിസ്മിയ�െട മഹത�ം 

ഇBെന നീള�~. വീ,ിേലD്  വ(േRാഴ� ം ഭ{ണ പാനിയBC ¬ജി/േRാഴ� ം പ�തിയ വസ്yം 

ധരി/േRാഴ� ം സംേയാഗ ിെനാ(B�േRാഴ� ം എ'് േവn എലI ാ }vകരമലI ാ  കാരBളില�ം 

നി�േ�ശിDെo, ബിസ്മിയ�െട മഹത�ം നാം ഓ�/ക. നാഥ
 `ണDെ,. ആമീ
..  



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
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അ�ായംഅ�ായംഅ�ായംഅ�ായം    1  1  1  1  ,,,,സL ]ം സL ]ം സL ]ം സL ]ം 2  2  2  2  ((((സ്`തി സ്`തി സ്`തി സ്`തി ))))    
 

 اَْلَحْمُد ّ�ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ 
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/blog-post_10.html 

(അ*ഹംദ�ലിലI ാഹി റി* ആലമീ
 ) 

സ�സ�സ�സ��സ്`തിയ� ം േലാക പരിപാലകനായ�സ്`തിയ� ം േലാക പരിപാലകനായ�സ്`തിയ� ം േലാക പരിപാലകനായ�സ്`തിയ� ം േലാക പരിപാലകനായ    അലI ാgവി'ാ}~അലI ാgവി'ാ}~അലI ാgവി'ാ}~അലI ാgവി'ാ}~.... 

 

ഫാതിഹ Kധാനമായ� ം അലI ാgേവാട�Q അേപ{യാണ് . അേപ{D്  മ� R്  സാധാരണയായി 

ചില ഉപചാരBC ഉnാവ�ം. സ�, യ�വ� േഹാണ� േപാെല. അേപ{ സമ�oിDെoട�' 

േക¥േമേതാ അതിേനാട്  കാണി/' വിേധയത�മാണ്  ഈ ഉപചാരം. അതിന്  േശഷം 

അേപ{ സമ�oി/ം. ഇത്  േപാെല ബിസ്മി മ�ത* ഇwാക വെര ഉപചാരമാണ് . ഹംദ്ഹംദ്ഹംദ്ഹംദ്        

((((സ്`തിസ്`തിസ്`തിസ്`തി)))) െകാn്  കാരBC `ടBണം എ'് നി�േ�ശമ�n് . ബിസ്മി െകാn്  `ടBാ
 

നി�േ�ശമ�Q േപാെല. അേoാC രn്  െകാn� ം (ബിസ്മിയ� ം, ഹംദ� ം) �ടി എBെന 

`ടBാനാവ� ം എ' സംശയം വരാം. ഹംദ്  കീ� നമാണേലI ാ ബിസ്മിയി*. റഹ് മാ
, റഹീം 

എ'ത്  െകാn്  കീ� നം സാധമാDി അേതാെട തത� ി* രn്  െകാn�ം `ടBലായി. 

അതിന്  പ�റെമ ബിസ്മി െകാn�ം ഹംദ്  െകാn� ം `ടBാ
 നി�േ�ശി$ അലI ാgവ� ം റസL ല�ം 

ആദം ബിസ്മിയ�ം പിെ' ഹംദ�ം െചwാ
 ക*പി$തിലL െട ഏvവ�മാദം പരിഗണിേDnത്  

ബിസ്മിയാെണ~ംവ]മായി.  

 

മhഷ പിതാവ്മhഷ പിതാവ്മhഷ പിതാവ്മhഷ പിതാവ്        ആദംആദംആദംആദം((((അഅഅഅ) ) ) ) ആദമായി പറz വാD്ആദമായി പറz വാD്ആദമായി പറz വാD്ആദമായി പറz വാD്        അ*അ*അ*അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്ഹംദ�ലിലI ാഹ്ഹംദ�ലിലI ാഹ്ഹംദ�ലിലI ാഹ്        എ'ാെണ~ംഎ'ാെണ~ംഎ'ാെണ~ംഎ'ാെണ~ം 

സ��ഗാവകാശികCD്  അവസാനമായി പറയാhQത്  അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്  എ'ാെണ~ം 

ഇസ് ലാം വ]മാ/േRാC േലാകാരംഭവ� ം േലാകാവസാനവ� ം ഹംദ�മായി ബ¦െo,ാണ്  

കിട/'ത്  എ'് മനസX ിലാ/കയ� ം വിശ�ാസി തെ" Kവ� നBള�െട ആരംഭവ�ം 

അവസാനവ� ം ഹംദ�മായി ബ¦െoട� ാ
  �മിDണെമ~ം മനസിലാDാം. ഇത്  െകാnാണ്  

വിശ�ാസികC അവ(െട വിഷയBC ഫാ ിഹ െചാലI ി ആരംഭി/കയ�ം അവസാനിoി/കയ�ം 

െചw�'ത് .  

 

ഹംദ്ഹംദ്ഹംദ്ഹംദ്    ----അഥവാ സ്`തി എ'ാ*അഥവാ സ്`തി എ'ാ*അഥവാ സ്`തി എ'ാ*അഥവാ സ്`തി എ'ാ*    എj്എj്എj്എj്    ???? സ�േമധയാ െചw�' സ��ത ിെ" േപരി* ഒരാെള 

കീ� ി/ക എ'ാണ്  ഇതിെ" ആശയം. ഇത്  നാല്  Nപ ി* കാണാം 1) �ഷ്ടാവ്  

സ്`തി/ക 2) �ഷ്ടി �ഷ്ടാവിെന സ്`തി/ക. 3) �ഷ്ടാവ്  �ഷ്ടിെയ സ്`തി/ക. 4) 

�ഷ്ടി �ഷ്ടിെയ സ്`തി/ക. എ'ിBെന. ഇത്  നാല�ം അലI ാgവിന്  

അവകാശെo,താെണ'ാണ്  അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്  എ'തിെ" താ*പരം. അഥവാ സ�േമധയാ 
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െചw�' ഏ` സ��തവ�ം ആരി* നി~nായാല�ം അത്  െചwാhQ എലI ാ കഴിവ� ം 

അh�ലാവസrയ�ം ന*കിയത്  അലI ാgവാണ് . കാരണം അവനാണ്  എലI ാം 

പരിപാലി/'വ
. 
 

 فمابكم من نعمة فمن هللا
 

''''''''നിBളി*നിBളി*നിBളി*നിBളി*    ഉQ എj്ഉQ എj്ഉQ എj്ഉQ എj്        അhqഹമ�േnാ എലI ാം അലI ാgവിഅhqഹമ�േnാ എലI ാം അലI ാgവിഅhqഹമ�േnാ എലI ാം അലI ാgവിഅhqഹമ�േnാ എലI ാം അലI ാgവി****    നി'ാ}~നി'ാ}~നി'ാ}~നി'ാ}~'''''''' എ'ാണ്  അലI ാg 

പറzത് . അതിനാ* ഏത്  വ}oി* വ(' സ��ത ിെ" േപരില�Q കീ� നവ�ം 

യഥാ�� ി* അവh തെ' അവകാശെo,താണ് . ഈ തത�ം മനസിലാ/' വിശ�ാസി 

എj്  ന� െചയ്താല�ം അഹ�രി/'തിന്  പകരം വിനയാന�ിതനാവ�'ത്  കാണാം. 

അലI ാgവിെന സ്`തി/'തി* അലംഭാവം കാണി/'ത്  അലI ാgവിന്  െവറ�o�Q 

കാരാമാെണ'് വിശ�ാസി മനസX ിലാDണം. താ
 ഒ'ിെ"യ�ം സ�ത�ാവകശിയെലI ~ം. ! 

ഞാ
 അലI ാgെവ സ്`തി/~ എേ'ാ ഞBC സ്`തി/~ എേ'ാ േപാെലയ�Q «ിയാ 

വചനBള്  (ഫിഅ്ലിwായ ®ംല) പറയാെത എലI ാ സ്`തിയ� ം അലI ാgവി'ാ}~ എ' നാമ 

വചനം(ഇസ്മിwായ ®ംല) പറzത്  ഈ ആശയം (സ്`തി അലI ാgവി'് മാyം എ'ത് ) 

സാ�� കാലികമാെണ'് െതളിയിDാനാണ് . അഥവാ അലI ാg കഴിz കാല ്  ധാരാളം 

സ്`ത�ഹമായ കാരBC െചയ്തി,� െn~ം ഇേoാC െചയ്` െകാnിരി/~െവ~ം 

ഇനിയ� ം െചw�െമ~ം ഈ സL ]ം വ]മാ/~.  

 

ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ;;;; ഖ��ആനിെ" ആമ�ഖമാവ�േRാC �ത-വ� മാന-ഭാവി കാലBെള െമാ  ി* 

സ്പ�ശി/ക എ'`ം അനിവാരമാണ് . അേoാC എലI ാവ(ം അറിേzാ അറിയാെതേയാ 

അലI ാgവിെന സ്`തി$� െകാേnയിരി/~െവ' വസ്`ത ഈ വാചക ിലL െട ഇവിെട 

അനാവരണം െചwെoട�കയാണ് . ൈദവിക വചനBCDലI ാെത ഇyയ�ം 

ആഴ ിേലDിറBാനാവിെലI 'ത്  തീ�$.  

 

എലI ാവ(ം സ്`തി/'ിലI േലI ാ അലI ാgവിെനഎലI ാവ(ം സ്`തി/'ിലI േലI ാ അലI ാgവിെനഎലI ാവ(ം സ്`തി/'ിലI േലI ാ അലI ാgവിെനഎലI ാവ(ം സ്`തി/'ിലI േലI ാ അലI ാgവിെന....????    

നിരീശ�ര നി�lത വാദികC അലI ാgവിെന തെ' നിരാകരി/േRാC പിെ' അവെന 

സ്`തി/േമാ എ'് സംശയം േതാ'ാം. അവ� അവ� േപാല�മറിയാെത നിശ̄ബ്ദം 

അലI ാgവിെന സ്`തിേDn ഗതിേകടിലാെണ'ാണ്  നാം കാ�'ത് . കാരണം 

അവ�Dാവശമായ വായ� , െവQം, ൈദവം ഇെലI ~ പറയാ
 അവ� ഉപേയാഗെoട� ിയ 

അവ(െട തലേ$ാ� ഒ~ം അവേരാ അവ(െട േവnെo,വേരാ നി�lി$തലI . ഇവ� വായ�വ� ം 
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െവQവ�ം ഉപേയാഗി$്  ജീവി/'`ം °ദയവ�ം തലേ$ാറ� ം ഉപേയാഗി$്  ചിjി/'`ം സ�യം 

വിളി$� പറz� െകാേnയിരി/~ ഇതിെ"െയലI ാം ഉടമസrനാണ്  സ�� സ്`തിയ� ം എ'്. 

ഇെതാ( ഉദാഹരണ ിലL െട നമ�D്  മനസിലാDാം. ഒ( െവQ കടലാസി* നലI  � ിയി* 

വടിെവാ  ഒര{രം പതിയ�േRാC േപനെയ മാyം േനാDികാ�'വ
 ഇy നലI  എഴ�  ്  

ഉnാ/'ത്  േപനയാെണ'് ക(`~. എ'ാ* }റ$� �ടി ചിjി/'വ
 ആ േപന 

ചിലവിരല�കളാ* നിയ�ിDെoട�'തിനാ* വിരല�DCDാണ്  ഈ എഴ� ിെ" അവകാശം 

എ'് വിശ�സി/~. }റ$്  �ടി ആഴ ി* ചിjി/'വ
 വിര* ൈകoട ിലാെണ~ം 

ൈകചലി$ത്  െകാnാണ്  േപന/ം വിരല�കC/ം ചലനമhഭവെo,െത~ം അതിനാ* 

കwിനാണ്  ഇതിെ" അവകാശെമ~ം സlതി/~. വീn�ം ചിjി/'വ'് ൈക തെ' 

ചലിoി$ മെvാ( ശ]ിയ�െn'് േബാധമാവ�കയ� ം അതിനാ* ഈ എഴ� ിെന ആ 

ശ]ിയ� േടതായി അവ
 അംഗീകരി/കയ�ം െചw� ം. പിെ'യ�ം സജീവമായി ചിjി/'വ'് 

ആശ]ി സ�യം നിലനി*/'തെലI ~ം ഇ$ി/'വhം ചലിoി/'വhമായ ഒ( 

വ]ിയി* നി'ാണ്  അ`nാ}'െത~ം മനസിലാ}ം. എ'ാ* ശരിയായി കണM ്   `റ'് നാം 

കാരBC വിശകലനം െചw�േRാC ആവ]ിയ� ം അവെ" താ*പരBള�െമലI ാം അവെ" 

സ�യം കഴിവ�കളെലI ~ം മറി$്  അലI ാg അവh ന*കിയതാെണ~ം ഇവെ" എഴ��ം ഇവെന 

തെ'യ�ം ആ അലI ാgവാണ്  �ഷ്ടി$െത~ം അലI ാgവിെ" സഹായം െകാnാണ്  ഈ 

ഭംഗിയ�Q എഴ�  ്  കടലാസി* പതിzെത~ം അവh േബാധെoട� ം. എ�ി* നലI  

എഴ� ിെ" േപരി* അവ
 യഥാ�� ി* സ്`തി/'`ം സ്`തിേDn`ം ഈ 

അലI ാgവിെനയാെണ'് േബാധെoട� ം. ഇത്  തെ'യാണ്  എലI ാ സ്`തിയ� ം അലI ാgവി'ാണ്  

എ' Kഖാപനം മ� േഖന െതളിയ�'ത്  എലI ാ സ്`തിയ� ം അലI ാgവിന്  എ'് പറzാ* 

അലI ാg അത്  അ�ഹി/~െവ~ം എലI ാവ(ം അവെന സ്`തിDണെമ~ം മനസിലാവ�~. 

അഥവാ എലI ാവ(ം അവെന സ്`തിDാ
 കടെപ,വരായതിനാ* അവ� അത്  

നി��ഹിDണം. എ'ലI ാെത ആ(ം അവെന സ്`തി$ിെലI �ി* അലI ാgവിെനെj�ില�ം 

}റവ�െnേ'ാ നാം സ്`തി$ാ* അവ
 ര{െo,� െവേ'ാ അതിന��മിലI . കാരണം സ�യം 

പരാപ± hം അനായ�യമിലI ാ വhമാണവ
. തെ' സ്`തിDണെമ'് അവ
 

ക*oി/'തിെ" താ*പരം തെ" അ�ഹത അംഗീകരി/'തിലL െട നാം ആപ�ണം 

ഉCെDാQണെമ'ാണ് . 

 

 അലI ാgവിന്അലI ാgവിന്അലI ാgവിന്അലI ാgവിന്        കടം െകാട�Dാ
കടം െകാട�Dാ
കടം െകാട�Dാ
കടം െകാട�Dാ
    ആ(n്ആ(n്ആ(n്ആ(n്        !!!! എ' േചാദം േപാെലയാണിത് . അലI ാg 

െപാളിzത്  െകാേnാ `ലzത്  െകാേnാ അലI  മറി$്  �ഷ്ടികC നലI  മാ�ഗ ി* 

ചിലവഴി$്  പ�ണം േനടാനാണ്  ആര് ആെര സ്`തി/'`ം അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടം ല{ം 
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െവ$ായിരിDണം അലI ാെത കാപടം മനസX ി* െവ$്  ആെരയ�ം സ�ഖിoിDാനാവ(ത്  കാരണം 

ആ സ്`തിയ� ം ആതjികമായി അലI ാgവിh തെ'യാണേലI ാ. അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്  എ'തി* 

സ്`തികC അലI ാgവിന്  േവnിയാവണം എെ'ാരാശയവ� ം നമ� D്  കാണാമേലI ാ.  

 

ഇവിെട ഒ( സംശയമ�nാവാം. അലI ാg ഖ��അലI ാg ഖ��അലI ാg ഖ��അലI ാg ഖ��ആനിആനിആനിആനി****    പലയിട�ം തെ" സ്`തികീപലയിട�ം തെ" സ്`തികീപലയിട�ം തെ" സ്`തികീപലയിട�ം തെ" സ്`തികീ���� നB നB നB നBCCCC    

ആവആവആവആവ���� ി$ത് ി$ത് ി$ത് ി$ത്        ''''തെ'തെ'തെ'തെ'    െപാDി നയംെപാDി നയംെപാDി നയംെപാDി നയം' ' ' ' അേലIഅേലIഅേലIഅേലI  ????എ'്. ഒരിDല�മലI  കാരണം യഥാ�� ി* 

െപാBാ വനാണ്  െപാBാhം െപാDാhം �മി/ക അത്  പലേoാഴ� ം പാളി േപാവ�കയ�ം 

നിലവില�Q െപാDെ  തെ' ബാധി/കയ�ം െചw� ം. അലI ാg ഇതി* നിെ'ലI ാം 

പരി��നാണ് . എ'ാ* പിെ' ഈ സ്`തിയ�െട താ*പരം താ
 ആരാെണ'് നിേഷധികെള 

ധരിoിDല�ം വിശ�ാസികെള അറിയിDല�മാണ് . േലാക ചരിyം പരിേശാധി$ാ* പല കQ 

ൈദവBെളയ�ം കാണാം ഇവെരെയലI ാം അലI ാg െവലI ്  വിളി$�. അവെരെയാD അവ
 പാഠം 

പഠിoി/കയ�ം െചയ്`. ഞാ
ഞാ
ഞാ
ഞാ
    നിBള�െടനിBള�െടനിBള�െടനിBള�െട    പരേമശ�രനാെണ'്പരേമശ�രനാെണ'്പരേമശ�രനാെണ'്പരേമശ�രനാെണ'്    ا9علي    ربكم    انا  വാദി$ 

ഫേറാവെയ െച�ടലി* ൈകകാരം െചയ്തത്  ഇതിhദാഹരണമാണ് . റ്റ്റ്റ്     എ'തിന്  

ര{ിതാവ് , പരിപാലക
 എെ'ലI ാം അ��ം പറയാം പരിപാലിDണെമ�ി* ആദം 

�ഷ്ടിDണം. ഉQതിെനയേലI  ര{ിDാhം പരിപാലിDാhം കഴിയL . ഉnാDലാണ്  

�ഷ്ടിD*. അലI ാg എ' പദം അത്  ഉCെDാn� . അേoാC അ*അ*അ*അ*ഹംദ�ലിലI ാഹി റിഹംദ�ലിലI ാഹി റിഹംദ�ലിലI ാഹി റിഹംദ�ലിലI ാഹി റി****    

ആലമീആലമീആലമീആലമീ



 എ'ാ* േലാകം �ഷ്ടിേലാകം �ഷ്ടിേലാകം �ഷ്ടിേലാകം �ഷ്ടി$്$്$്$്        പരിപലി/'വന്പരിപലി/'വന്പരിപലി/'വന്പരിപലി/'വന്        സ�സ�സ�സ�� സ്`തിയ� ം� സ്`തിയ� ം� സ്`തിയ� ം� സ്`തിയ� ം എ'ായി 

�ഷ്ടിേoാെട �ഷ്ടിD്  അസ്തിത�ം ലഭി/'തിനാ* ഇനി അവന്  സര{ണവ�ം 

പരിപാലനവ�ം ആവശമായി വ(~ അഥവാ �ഷ്ടിDേലാെട �ഷ്ടാവിെ" േജാലി തീ('ിലI  

മറി$്  `ടB�കയാണ് . ²ഷ്ടിയ�െട മരണേമാ തക�$േയാ െകാn�ം അവസാനി/'ിലI , 

കാരണം ഒ( വീട്  തക�'ാ* അതിെ" അവശിഷ്ടBC മെvാ'ിെ" നി�lാണ ിന്  

സഹായി/'ിേലI ? അഥവാ �ഷ്ടിoിh േശഷം ആതjികമായ നാശം ഇലI  അതിനാ* 

പരിപാലനം ഒ( നിലDെലI �ി* മെvാ( നിലD്  അhസLതം `ട�'് െകാnിരിDണം 

ഇതാണ്  കാല നി�ണM യമിലI ാെത �ഷ്ടി$്  പരിപാലി/'വ
 എ' വാകം സL ചിoി/'ത് . 

അലI ാgവിെ" ആസ്തികം ഇതി* നി'് മനസിലാവ�േRാെല അലI ാg സrല ിേല/ം 

കാല ിേല/ം ആവശമാവ�'വനലI  എ~ം ഇത്  െതളിയി/~. കാരണം സഥലവ�ം കാലവ�ം 

അലI ാgവിെ" �ഷ്ടികളാണ് . അ`nാ/'തിന്  മ� േR അവ
 ഉQവനാണ് . അതിനാ* 

അലI ാg നിരാ�യണാെണ' സതം അംഗീകരി/' ആ(ം അലI ാg 

ഒ(സrല ിരി/'വനാെണ'്പറയിലI .  
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പരിപാലി/'വനാണ്പരിപാലി/'വനാണ്പരിപാലി/'വനാണ്പരിപാലി/'വനാണ്        അലI ാgഅലI ാgഅലI ാgഅലI ാg എ'് വ(േRാCഎ'് വ(േRാCഎ'് വ(േRാCഎ'് വ(േRാC    ഓേരാ �ഷ്ടിയ� ം എലI ാ സമയ�ം ഓേരാ �ഷ്ടിയ� ം എലI ാ സമയ�ം ഓേരാ �ഷ്ടിയ� ം എലI ാ സമയ�ം ഓേരാ �ഷ്ടിയ� ം എലI ാ സമയ�ം 

അവനിേലD ആ�യിേDnവരാഅവനിേലD ആ�യിേDnവരാഅവനിേലD ആ�യിേDnവരാഅവനിേലD ആ�യിേDnവരാെണ' തത�ം �ടിെണ' തത�ം �ടിെണ' തത�ം �ടിെണ' തത�ം �ടി    അ`Cഅ`Cഅ`Cഅ`CെDാQ�~െDാQ�~െDാQ�~െDാQ�~. അഥവാ ഓേരാ 

െസD"ില� ം നlി* നി~nാവ�' ഓേരാ ചലനBളില�ം അoേoാഴ� Q അലI ാgവിെ" 

നിയ�ണം നട/~െn~ം അതിേലD്  നാം ആവശDാരാെണ~ം വ]ം. നl�െട 

കഴിവ�കC അലI ാg േനരെ  ത'് േപായതാെണ~ം ഇനി അ`പേയാഗിDാ
 നാം 

സ�ത�രാെണ~ം നിരീ{ി/'ത്  അലI ാg റ്  ആെണ' താ*പരെ  

നിരാകരിDലാെണ'് നാം ഗൗരവേ ാെട കാേണnതാണ് . ഇത്  െകാn്  തെ'യാണ്  ഓേരാ 

ന� സ�jമാ/േRാഴ� ം അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്  എ' സ്`തി വാകം മhഷനി* നി~nാവ�'ത് . 

�ഷ്ടി�ഷ്ടി�ഷ്ടി�ഷ്ടികളി*കളി*കളി*കളി*    ഉ'തനാണ്ഉ'തനാണ്ഉ'തനാണ്ഉ'തനാണ്        മhഷ
മhഷ
മhഷ
മhഷ
!!!! ഇവെ" �ഷ്ടിo� ം പരിപാലനവ� ം പലതവണ ഖ��ആ
 

പരാമ�ശി$ി,� n് . ഒ'ാമതായി അവതരി$ അ*അ*അ*അ*അലഖ്അലഖ്അലഖ്അലഖ്     എ' അ�ായം തെ' 

മhഷ�ഷ്ടിoിെന േവn വിധം ച�$ െചയ്തി,� n് . 

 മhഷെന അലഖി* നി'് പട$� എ'ാണ്  ഖ��ആ
 പറയ�'ത് . എjാണ്  അലഖ് ?ര]ം, 

ഒ,�' മണM ്  , അ, `ടBിയ അ��BC ഇതിhn് . അലഖി* നി'് പട$� എ'ിട ്  ഈ 

അ��BെളലI ാം Kാേയാഗികമാണ് . മhഷ
 മണM ി*നി'് ജനി$�. അവനി* ര]മ�nായി. 

ര] ി* നി'് ബീജവ�ം അ¡വ�ം ഉnായി ഇവ �ടിേച�' ³L ണ ി* നി'് വീn�ം 

മhഷhnായി. പ�(ഷ ബീജം സ്yീയ�െട അn ി* ഒ,ിoിടി/~ അ,െയ േപാെല! 

രnിെ"യ� ം നLകI ിയസ്  ഒ'ായി തീ(~ അതി* നി'ാണ്  മhഷ
 ജനി/'ത് . 

ഈപാsാ ല ി* മhഷ
 എjി* നി'് �ഷ്ടിDെo,�  എ' േചാദ ിന്  മണM ി* 

നി'്, ര] ി* നി'് , അ,െയേപാെല ഒ,ി നി*/' ബീജ ി* നി'് എ'െതലI ാം 

മറ�പടിയാവ�~. സംേയാഗ സമയ ്  പ�(ഷ
 സ്yീയി* ബീജം വിസ�´ി/~. അതി* 

േകാടിDണDിന്  അ�Dള�n് . അതി* ഒ'ാണ്  അ¡വ�മായി സംേയാജി/'ത് . ഇതി* 

നി'് },ിയ�nാവ�~. ഒ'ിലധികം അ�DC സംേയാജി/േRാC },ികC വ��ി/~. 

ഇേoാC നമ� D്  മനസിലാ}'ത്  സംേയാഗം െകാn്  മാyം },ിയ�nാവ�'ിെലI ~ം അതിh 

ബീജാ¡ സംേയാഗം ആവശമാെണ~മാണ് . പെ{ ഒ'ാമെ  സംേയാഗ േശഷം സ്yീയ� ം 

പ�(ഷhം േവ�പിരിz�. അതിനാ* ബീജാ¡ സംേയാഗ ിന്  അലI ാg ബീജെ  

ച�മതലെoട� ി. ഈ ച�മതല ഏെvട�  ബീജം ഗ�ഭാശയ ി* നീjി തനിD്  േവn 

ഇണെയ കെn ി. പിെ' വിടാെത ഒ,ിoിടി$� തlി* ലയി$� രnിെ"യ�ം °ദയമാ}' 

നLകI ിയസ്  ഒ'ായി. അലI ാg തെ" ക*പനയാ}' ബ,
 അമ��'േതാെട കാരം 

എള�oമായി. ഇതാണ്  അലI ാg േചാദി$ത് .  
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ا    أَفََرأَْيتُم تُْمنُونَ     مَّ         

    أَأَنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخالِقُونَ 
    

(നിBള് നിBള് നിBള് നിBള്      വിസ�വിസ�വിസ�വിസ�´ി/' ബീജം´ി/' ബീജം´ി/' ബീജം´ി/' ബീജം    നിBCനിBCനിBCനിBC    മനസിലാ/~േnാമനസിലാ/~േnാമനസിലാ/~േnാമനസിലാ/~േnാ????അെത �ഷ്ടി/'ത്അെത �ഷ്ടി/'ത്അെത �ഷ്ടി/'ത്അെത �ഷ്ടി/'ത്        നിBേളാ നിBേളാ നിBേളാ നിBേളാ 
നlേളാനlേളാനlേളാനlേളാ    ((((അ*അ*അ*അ*വാഖിഅവാഖിഅവാഖിഅവാഖിഅ::::58.59)58.59)58.59)58.59) )  
 
 
ഇyയ�ം വിശാലമാേയാരാശയം നെl പഠിoിDാനാണ്  സംേയാഗ ി* നി'് മhഷെന 
�ഷ്ടി$� എ'് പറയാെത അ, എ'് �ടി അ��മ�Q അലഖി* നി'് �ഷ്ടി$� എ'് 
പറzത് . ബീജം അ¡വ�മായ�Q സ�ലനമാണ്  ഗ�ഭ ധാരണം എ'് വ(േRാC 
മhഷhnാവാ
 സ്yീ പ�(ഷ സംേയാഗേമാ ഗ�ഭ പാyേമാ അലI  ബീജാ¡ സ�ലനമാണ് 
ഏvവ� ം അനിവരെമ'് മനസിലായി. െടസµ ്   ടLബ്  ശി� ഇDാരം േലാകെ  േബാധെoട� ി. 
ഖ��ആനിെ" അ*¬തം ബ��ിയ�Qവ� കാണെ,! സ�ബ് ഹാനലI ാഹ്  !! ഇBെന ജ�മെമട�/' 
മhഷന്  ര]ം, മാംസം, എലI ് , െതാലി, പലI ് , നഖം, മണം, നിറം, പേi¥ിയBC, ആªാവ്  
എലI ാം അലI ാg ന*}~. താ
 താമസി/' സrലം തനിD്  േപാെര'് േതാ~േRാC 
അവെന അലI ാg പ�റ ്  െകാn്  വ(~. �മിയ� ം ആകാശവ�ം അവന്  േവnി 
സംവിധാനി/~. ഉണM ാhം ഉട�Dാhം ഉറBാhം മv�ം സാഹചരBC ഒ(/~. ജീവിDാ
 
േവnി അവ
 �ഷി െചw�~. ഇതിന്  േവnി വി ്  പാ}~. അത്  വീ� ്  അടിയ�ം േമല�ം 
പിള(~. അടി മ�രട� ം േവ(മായി �മിയി* പിടി$്  നി*/~ േമെല തn�ം െകാR�ം ഇലയ�ം 
പL വ� ം കാ�~. ആവശമായ വായ� , െവQം, ഊ�´ം �മിയി* നി~ അവ വലിെ$ട�/~. 
പഴം കായ്/~. ഈ സംവിധാനBെളലI ാം അലI ാg അവD്  ന*}' നി�േ�ശBളാണ്  
ഇ താണ് അലI ാgേചാദി$ത് .  
 
 

ا    أَفََرأَْيتُم تَْحُرثُونَ     مَّ         
اِرُعونَ     نَْحنُ     أَمْ     تَْزَرُعونَهُ     أَأَنتُمْ  الزَّ   
 

നിBCനിBCനിBCനിBC    പാ}' വി ിെന പvി നിBപാ}' വി ിെന പvി നിBപാ}' വി ിെന പvി നിBപാ}' വി ിെന പvി നിBCCCCDറിയ�Dറിയ�Dറിയ�Dറിയ� േമാേമാേമാേമാ????അത്അത്അത്അത്        മ� ളoി$്മ�ളoി$്മ�ളoി$്മ�ളoി$്        വള�വള�വള�വള��'ത്�'ത്�'ത്�'ത്        നിBേളാ നിBേളാ നിBേളാ നിBേളാ 
നാേമാനാേമാനാേമാനാേമാ?(?(?(?(അ*അ*അ*അ*----വാഖിഅവാഖിഅവാഖിഅവാഖിഅ: : : : 63,6463,6463,6463,64))))  
 
ച�(D ി* മhഷേനാ മരേമാ എ�മാകെ, അതിന്  ജ�വ�ം വള�$യ�ം പരിപാലനവ�ം 
ന*}'ത്  അലI ാg മാyമാണ്  അ` െകാn്  തെ' സ�� സ്`തിയ� ം അവh മാyം 
അവകാശെo,താണ്   
 
ഇത്  പറയ�േRാC ഒ(േചാദം വരാം. ആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാg???? അവ
 നl�െട പേi¥ിയBCD്  
വിേധയമലI . ഈ സrിതിD്  വാDാല�Q വിവരണം െകാnലI ാെത അലI ാgെവ മനസിലാDാ
 
സാധവ�മലI  എ'ാ* മനസX ിലാവ�'`ം തQിDളയാ
 പvാ `മാണ്  േലാകം �ഷ്ടി$്  
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പരിപാലി/'വ
 എ' വിവരണം. േചാദ ക� ാവ�Cെoെടയ�QവെരലI ാം 
�ഷ്ടിDെo,വരാണ്  പരിപാലിDെoട�'വ(ം. �ഷ്ടി$� പരിപാലിDാ
 ഒ( മഹാശ]ി 
േവണെമ~ം അതിനാ* ആ ശ]ിയ�െട േപരറിയെ, അറിയാതിരിDെ, സ�� സ്`തിയ� ം ആ 
ശ]ിDാെണ'്സlതിേ$ പvL ! മhഷ
 മാതാപിതാDെള കാണാതിരിDാം. പെ{ താ
 
സ�യം ജനി$താെണേ'ാ മാതാപിതാDളിലI ാ വനാെണേ'ാ അവ
 ക(`േമാ ? ഇലI  
ബ��ിയ�Q മhഷന്  അBെന ചിjിDാന്  കഴിയിലI  മറി$്  താ
 ജനിoിDെo,വനാെണ~ം 
മാതാപിതാDള�െn~ം അവ
 വിശ�സി/ം പട$വ
 എെ' പടെ$'് ഞാ
 വിശ�സിDിലI  
കാരണം എെ' അവ
 പട$ത്  ഞാ
 കnി,ിലI  എ'് വാദി/'വ(n് . ഇത്  താെഴ 
പറയ�േRാെലയാണ് . എനിD്  മാതാപിതാDള�െn'് ഞാ
 അംഗീകരി/'ിലI . കാരണം 
അവ(െട കലാണ ിേനാ സംേയാഗ ിേനാ ഞാ
 പെ�ട� ി,ിലI ! മാതാപിതാDേളDാC 
നl�െട പരിപാലക
 അലI ാgവാെണ'് േമ* വിശദീകരണ ി* നി'് വ]മാവ� ം. 
അേoാC ഇവെര നാം സ്`തി$ാ* തെ' അത്  സാ.�ഭികവ�ം േസാപാധികവ� ം മാyമാണ്  
നി( പാധികമ�Q സ്`തി അലI ാgവിh തെ' ഇതാണ്  അ*ഹംദ�ലിലI ാഹി... എ'് പറzത്  
അലI ാgവിെ" പരിപാലനം എലI ാ വസ്`DC/ം ലഭി/~. ഓേരാ'ിhം വതസrമായ 
അവസrയി*.  
 
ഒ(ഒ(ഒ(ഒ(    വിധ ി*വിധ ി*വിധ ി*വിധ ി*    ബലഹീബലഹീബലഹീബലഹീനതയ�Qവ മെvാ( വിധ ി*നതയ�Qവ മെvാ( വിധ ി*നതയ�Qവ മെvാ( വിധ ി*നതയ�Qവ മെvാ( വിധ ി*    ശ]രായി കാ�'ത്ശ]രായി കാ�'ത്ശ]രായി കാ�'ത്ശ]രായി കാ�'ത്     ഇ` െകാnാണ്  
ശ]നായ മhഷന്  ജനി$യ�ടെന ഓടാേനാ ചാടാേനാ സാധമലI . എ'ാ* ബലഹീനയായ 
േകാഴി}zിന്  ജനി$oേഴ അത്  സാധമാണ്  താhം! എ,്കാലിയ�െട വല, ഈ$യ�െട േത
 
േശഖരം, നായയ�െട അേന�ഷണ ൈവദ¶ം `ടBിയെതാെD േനരേ  പറz സത ിെ" 
സrിരീകരണമാണ് . വലെക,ി ജീവി/' എ,�കാലിD്  �* എവിെടനി'് കി,ി? േതനീ$ എy 
യാy െചയ്താണീ േത
 േശഖരി$ത് ? ഇെതാെD ബ��ിയ�Q മhഷ
 ചിjി/േRാC 
പരിപാലകനി* വിശ�സിDാ
 അവ
 നി�ബ¦ിതനാവ�ം തീ�$!  
 
സ�� സ്`തിയ� ം സ�വം പരിപാലി/' അലI ാgവിh തെ'! ആലമീ
ആലമീ
ആലമീ
ആലമീ
 എ'ാ*എ'ാ*എ'ാ*എ'ാ*    അലI ാgഅലI ാgഅലI ാgഅലI ാg    
അലI ാ െതലI ാം എ'ാണ്അലI ാ െതലI ാം എ'ാണ്അലI ാ െതലI ാം എ'ാണ്അലI ാ െതലI ാം എ'ാണ്        വിവ{വിവ{വിവ{വിവ{....    അഥവാ റിെ" നിയ�ണവ�ം പരിപാലനവ�ം 
എലI ാ ിhം ബാധകമാണ് . അത്  െകാn്  തെ' എBെനെയാെDയ�Q സ്`തികള�േnാ 
അെതലI ാം അലI ാgവിh തെ'!. അ*ഹംദ�ലിലI ാഹ്  
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     അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1111----    സL ]ംസL ]ംസL ]ംസL ]ം----    3333    
ْحمـنِ  ِحيمِ  اَلرَّ  الرَّ

((((പരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായപരമ കാ(ണികhം ക(ണാ നിധിയ�മായ))))     
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/1-3.html 

 
ഫാതിഹയിെല മL 'ാം സL ]മാണിത് . േനരേ  ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിയില�ം നാം ഇത്  കn� . അേoാC ഇത്  

ആവ� നമേലI ? ഒ( െചറിയ സL റ ി* ഇBെന ആവ� നം എjിനാെണ'് േതാ'ാം. 

എ'ാ* പദ ിെ" ആവ� നം മാyമാണിവിെടയ�Qത്  ആശയപരമാേയാ താത�ികമാേയാ 

ആവ� നമിലI . അഥവാ എലI ാ നലI കാരBള�ം അലI ാgവിെ" നാമംെകാn്  

ആരംഭിDണെമ'് നിേ�ശിDെoട�കയ� ം അതിന്  ബിസ്മി, റഹ് മാ
, റഹീം എ'ത്  

തിരെzട�Dെoട�കയ�ം െചയ്തത്  െകാnാണ്  ബിസ്മിയി* അ*റഹ് മാ
, അ*റഹീം 

എ'ിവ വ'ത് . എ'ാ* സ�� സ്`തി അലI ാgവിനാെണ' രnാംരnാംരnാംരnാം    സL ] ിെലസL ] ിെലസL ] ിെലസL ] ിെല പരാമ�ശം 

വ'േoാC ആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാgആരാണീ അലI ാg ? എ' േചാദം വ(~. അതിെ" മറ�പടിയാണ്  റ് , റഹ് മാ
, 

റഹീം, മാലിക്  എ'ിവ.  

 

ച�(D ി* ബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിബിസ്മിയി* െകാn�  വ'ത്  `ടBാ
 നി�േ�ശിDെo, പദം എ'നില/ം 

മL 'ാം സL ]ം അലI ാgെവ പരിചയെoട��' വിേശഷണം എ' നില/മാണ്  അേoാC പദം 

രn്  തവണ വ~െവ�ില�ം രn�ം രn്  േന,മ�nാDി രാനായതിനാ* ആശയപരമായി 

ആവ� നമലI ാതായി. അവിെട മെvാ( സംശയം േചാദിേ$Dാം. അലI ാg ആരാെണ'് 

വിശദികരിDാ
  റ�* ആലമീ
 എ'ത്  തെ' ധാരാ ളമേലI  പിെ'jിനാണ്  �ട�ത* 

വാ/കC?മറ�പടി: സംശയ നിവാണ ിന്  എ'ാണ് . അതായത്  േലാകര{ിതാവ് (റ�* 

ആലമീ
)എ'് പറയ�േRാC ചിലെര�ില� ം മനസX ിലാDിേയDാം 'അലI ാg േലാക(െട 

ഉടമയാണ് , യജമാനനാണ്  നാെമലI ാവ(ം അവെ" അടിമകള�ം'. അേoാC സാധാരണ 

യജമാന�ാ� അടിമകെള അ«മി/േRാെല അവhം അ«മി/ം ഭ{ണം നിേഷധി/ം 

നി��ാ{ിണം െകാ~കളയ� ം അവേനാെടാ~ം പറയാേനാ ആവശെoടാേനാ സlതിDിലI  

എെ'ാെD. പലയജമാന�ാേരയ�ം സംബ¦ി$്  ജനBC/Q അറിവ്  െവ$്  അവ� അBെന 

ചിjി/'തിന്  അവെര }vം പറയാhമാകിലI . ഈ സംശയം ദL രീകരിDാനാണ്  റ്  റഹ് മാhം, 

റഹീമ� ം ആെണ' വിശദീകരണം നമ� D്  അറിയാവ�' യജമാന�ാെര േപാെലയലI  അലI ാg 

അവ
 മഹാ കാ(ണവാനെy എ'്!  
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കാ(ണം നമ� D്കാ(ണം നമ� D്കാ(ണം നമ� D്കാ(ണം നമ� D്        രnായിരnായിരnായിരnായി    തിരിDാംതിരിDാംതിരിDാംതിരിDാം, 1) , 1) , 1) , 1) ബാഹം ബാഹം ബാഹം ബാഹം 2222) ) ) ) ആjരികംആjരികംആjരികംആjരികം. 

 

ഇമാം റാസി(റ)തെ" Kസി�മായ ഖ��ആ
 വാഖാന ി* എഴ� `~ ചില കാരBC 

ഒvേനാ, ി* ശി{െയ~ം കഷ്ടെoട� െല~ം േതാ~െമ�ില�ം അjിമ വിശകലന ി* 

അത്  അhqഹവ�ം കാ(ണവ�മാെണ~ േബാധെoട� ം. ചിലത്  Kഥമ ·ഷ്ടാ കാ(ണെമ'് 

േതാ~ം പെ{ അത്  യഥാ� ി* ശി{യായിരി/ം. ഒ( ര{ിതാവ്  സ�jം മകെന 

അവെ" ഇഷ്ട ിന്  വിട�കയ� ം സ�ാത�ം ന*}കയ�ം െചw�~. അവ
 പഠിേDn 

Kായ ി* കളി$�ം ഉലI സി$�ം നട/~. മക
 സേjാഷിDെ, എ'് ക(തിയ പിതാവ്  

അവെന ശാസി/'ിലI  ജീവിത ിന്  «മീകരണമ�nാDാ
 ഉപേദശി/'ിലI  ഇത്  

ക(ണയാെണ'് േതാ~െമ�ില�ം യഥാ�� ി* അവെ" ഭാവി ഇ(ളടzതാDി അവെന 

ശി{ി/കയാണിയാC. അേതസമയം ഒ( ര{ിതാവ്  തെ" },ിD്  കഠിനമായ നി�േ�ശBC 

ന*}~. പഠിേDn സമയ ്  ഉഴoാതിരിDാ
 ചിലേoാെഴാെD വീ,ിനക ്  

തള$ിട�~.ഇത്  ഒvേനാ, ി* ആ},ിെയ ശി{ി/കയാെണ'് േതാ'ാെമ�ില�ം 

യഥാ�� ി* അവെ" േശാഭനമായ ഭാവിD്  േവnി െചയ്ത ഒ( Kവ� ിയായതിനാ* 

ഇതാണ്  യഥാ�� സ്േനഹം ക(ണ!ഇBെന ധാരാളം ഉദാഹരണBC നമ�D്  കാണാം.  

 

}zിെ" കാലി* ആഴ ിെലാ( മ� Q്  തറ$�.ഓoേറഷനിലL െട അത്  നീDം െചwാ
 

ക*oിDെo,േoാC എെ" },ിെയ ശസ്y«ിയയിലL െട േവദനിoിDാ
 ഞാ
 

സlതിDിെലI '് പറയ�' പിതാവ്  ബാഹമായി },ിേയാട്  ക(ണ കാ,ിയതാെണ�ില�ം ആ 

},ിെയ നിത ദ� :ഖ ിേലD്  തQിയി,്  അവെന േ§ാഹി/കയായി(~ ഈ പിതാവ്  എ'് 

എലI ാവ(ം മനസിലാDിേലI ?ഇത്  േപാെല കാ(ണവാനായ അലI ാg ചില നി�േ�ശBള�ം 

നിയ�ണBള�ം നമ�D്  ന*}'ത്  യഥാ�� ി* നെl അhqഹിDാനാണ്  

ഉപ§വിDാനലI  എ'് തിരി$റിയാ
 നമ�Dാവണം എ'ാ* പിതാവ്  ഭാവിയിെല�ില�ം മകനി* 

നി'് എെj�ില�ം ആh�ലം Kതീ{ി/~. അലI ാg ഒ~ം Kതീ{ി/'ിലI . അതിനാ* 

അവെ" കാ(ണ ിന്  മാv്�ട�~ അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസ�ാ� പല Nപ ില�ം 

വിഷമി/'ത്  നാം കാ�~n് .ഇത്  അവേരാട്  അലII ാgവിh കാ(ണം ഇലI ാ ത്  െകാnലI  

മ�R്  നാം പറzേപാെല അjിമ വിശകലന ി* ബാഹമായ ഈ വിഷമം അവ�D്  

േന,മായി കാണാം േരാഗിയായ },ിD്  പല ഭ{ വസ്`Dള�ം മാതാപിതാDC തടz� െവ/ം 

േരാഗ ിെ" വ��നവിന്  അത്  കാരണമാവ�'ത്  െകാnാണത് .പെ{ അ` മനസX ിലാവാ  

},ിD്  മാതാപിതാDേളാട്  ഈ�ഷത േതാ'ിേയDാം എ'ാല�ം അത്  മാതാപിതാDCD്  

},ിേയാട�Q കാ(ണമാണേലI ാ ഇത്  േപാെല അലI ാg ചിലേoാC ചിലത്  െചw�'ത്  നമ�D്  
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വിഷമമ�nാDിേയDാം എ'ാ* ൈനമിഷിക േന,BCDലI  നിത നിദാjമായ 

സം�പ± ിDാണ്  അവ
 ഊ'* ന*}'െത'തിനാ* ഇതാണ്  യഥാ�� ക(ണ. 

മാതാപിതാDC നിയ�ണBളിലL െട },ിെയ സൗഖ ിേലD്  നയി/േRാെല!  

    

അലI ാgവിെ" കാ(ണം എലI ാവസ്`DCഅലI ാgവിെ" കാ(ണം എലI ാവസ്`DCഅലI ാgവിെ" കാ(ണം എലI ാവസ്`DCഅലI ാgവിെ" കാ(ണം എലI ാവസ്`DC/ം/ം/ം/ം    ലഭി/~ലഭി/~ലഭി/~ലഭി/~     

 َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ 
 

എെ" അhqഹം എലI ാവസ്`വിhം വിശാലമായിരി/~ എ'് അലI ാg തെ' 

പറയ�~n് (അഅ്റാഫ് :156) േലാക ിെ" നിലനി*പ്  തെ' അത്െകാnാണ്  

സാധമാ}'ത് . വസ്`Dളി* ജീവികള�ം അലI ാ വയ�മ�n് . ഓേരാ'ില� ം അലI ാg 

വതസ്തമായ െശയിലിയി* അhqഹവ�ം െചw�~n് . ഉദാഹരണമായി നമ�D്  �മിെയ 

എട�Dാം. �മി വളെര േവഗ ി* ചലി$്െകാnിരി/~n്  എ'ി,� ം മhഷ
 അതിെ" 

മ�കളി* കിട/കയ�ം നട/കയ�െമാെD െചw�~ മhഷനാെണ�ിേലാ �മിയ�െട മ�കളിെല 

ഒ(െചറിയ വസ്` ആണ്  താhം! എ'ി,� ം �മിയ�െട ശ]ിയില�Q ചലനം അവെന 

അേലാസരെoട��കേയാ ബ��ിമ� ,ി/കേയാ െചw�'ിലI  അേത സമയം മhഷ
 നി�lി/' 

വാഹനം േവഗ ി* േപാ}േRാC ഇരിDാെതേയാ പിടിDാെതേയാ അവ
 നി'ാ* വീണ്  

േപാ}ം. Kേതകം സംവിധാനBള�nാDാെത ആവാഹന ി* കിട'ാ* അപകടBC 

ഉnാവ�ം എ'ാ* ചലി/' �മിയി* ഏത്  പാറo�റ�ം കിട~റBാം കരയില�ം കടലില�ം 

സiരിDാം എ� െകാnാണിത്  സാധമാ}'ത് ?�മിയി* അലI ാg നിേ{പി$ ഒ( നിധി 

കാരണം! ഇേത}റി$്ഇേത}റി$്ഇേത}റി$്ഇേത}റി$്        ശാസ്yം ആക�ശാസ്yം ആക�ശാസ്yം ആക�ശാസ്yം ആക�ഷണം എ'് പറയ�േRാഷണം എ'് പറയ�േRാഷണം എ'് പറയ�േRാഷണം എ'് പറയ�േRാCCCC    മതം റഹ് മതം റഹ് മതം റഹ് മതം റഹ് മ ്മ ്മ ്മ ്        എ'് എ'് എ'് എ'് 

പറയ�~ േപര്പറയ�~ േപര്പറയ�~ േപര്പറയ�~ േപര്        എj്എj്എj്എj്        പറzാല�ം �മിD്പറzാല�ം �മിD്പറzാല�ം �മിD്പറzാല�ം �മിD്        അതിെ" നാഥ
അതിെ" നാഥ
അതിെ" നാഥ
അതിെ" നാഥ
    ന*ന*ന*ന*കിയതാണിത്കിയതാണിത്കിയതാണിത്കിയതാണിത്        ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        ഞBള�െട ഞBള�െട ഞBള�െട ഞBള�െട 

സംഭാവനയാസംഭാവനയാസംഭാവനയാസംഭാവനയാെണ'് അവകാശെoടാ
െണ'് അവകാശെoടാ
െണ'് അവകാശെoടാ
െണ'് അവകാശെoടാ
    േലാക ്േലാക ്േലാക ്േലാക ്        ആ(ംആ(ംആ(ംആ(ം    ഉnായി,ിലIഉnായി,ിലIഉnായി,ിലIഉnായി,ിലI !!!!  

ഇനിയ� ം േനാ¸...�മിയി* മhഷ
 എെjാെDയാണ്  കാ,ി¸,�'ത്  കിണറ�ം 

}ഴിയ�മ�nാ/~ നാട്  കാട� ം തിരി$�മാ/~ വിസ�´ി$്  � ിേകടാ/~ പെ{ ഇതിെ" 

േപരിെലാ~ം ഒ( Kതി�ല നടപടിയ�ം �മിയി* നി~nാ}'ിലI  െതB്  േതBയ�ം മാവ്  

മാBയ�ം ന*}~ മhഷ
 െതBി
 തട ി* മL yെമാഴി$ാല�ം ഇളനീരി േനാ മാRഴ ിേനാ 

അതിെ" (ചി അhഭവെoട�'ിലI  �മിയ�െട ധ�l േബാധവ�ം ആക�ഷണവ�ം നില 

നി*/'താണിതിന്  കാരണം മhഷെ" എലI ാസRാദവ� ം ഉപേയാഗം െകാn്  }റയ�െമ�ി* 

�മിയ�െട ഈ ആക�ഷണവ�ം ധ�l േബാധവ�ം ഒരിDല�ം }റയ�'ിലI  എട� ാ* തീരാ  

നിധികളായി അവ നിലനി*/~ അലI ാg �മിയി* നിേ{പി$ അhqഹBളാണവ!  
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ഇതാണ്  അലI ാgവിെ" കാ(ണ ിെ" ഉദാഹരണം  

�മി, സL ര
, ച¥
 ,കര, കട* എ'ിവയ�െട ഉപേയാഗം പറzതിh േശഷം ഇെതാെD 

നl�െട ക(ണ(റഹ് മത് )യലI ാതലI  എ'് അലI ാg പറzത്   
 

نَّا َوَمتَاًعا إِلَى ِحينٍ       إJَِّ َرْحَمةً مِّ
 
ഇെതലI ാം നl�െട കാ(ണംഇെതലI ാം നl�െട കാ(ണംഇെതലI ാം നl�െട കാ(ണംഇെതലI ാം നl�െട കാ(ണം    തെ'യാ}~തെ'യാ}~തെ'യാ}~തെ'യാ}~((((സL റസL റസL റസL റ::::യാസീ
യാസീ
യാസീ
യാസീ
    44) 44) 44) 44)     

 

ഇനിയ� ം േനാ/ക..ഇവിെട മhഷhCെoെട എലI ാജീവികള�ം വള(~ അവ�D്  കാ(ണം 

എെ'ാ( ¤ണമിലI ായി(~െവ�ി* ഇത്  സാധമാ}മായി('ിലI  ഏത്  «L ര സ�ഭാവിയ� ം ആ 

«L രത ജനി/' തെ" }zിേനാട്  കാണി/'ിലI  ഇത്  അലI ാg അവയി* നിേ{പി$ 

ക(ണമാണ്  ഇണ ജീവികളി* ആണിന്  െപണM ിേനാട� ം തിരി$�ം വലിയ സ്േനഹമാണ്  അത്  

െവറ�ം ൈവകാരികമലI  അലI ാg അവയി* നിേ{പി$ കാ(ണം തെ'യാണ്   നമ�D്  

ചിലയാള�കേളാട്  വലിയ സ്േനഹമ�nാ}ം അവ� ഭൗതികമായി നമ� D്  ഒ~ം െചയ്ത്  ത'ത്  

െകാnലI  നlി* നിെ'ാ~ം അവ(ം Kതീ{ി/~nാവിലI . ഇസI ാമിെല 

ആªീയേനതാDെള ഈ ഗണ ി* നമ�D്  കാണാ
 കഴിയ� ം ൈശഖ്  ജീലാനി, അജ്മീ� ഖാജ, 

മR�റം തBC, ഉമ� ഖാസി ഇവെരാെD സമL ഹ ിെ" സ്േനഹം പിടി$്  പvിയവരാണ്  

േതാ/ം വാള�ം മv്  ആയ�ധBള�ം െകാnലI  അവ� ജനBെള ഭരി$ത്  എj്  വ'ാല�ം ഇവെര 

സ്േനഹി/കയ�ം േസവി/കയ�ം െചയ്ത ഒ( വിഭാഗെ  നാം കാ�~ ഈ സ്േനഹം ആ(ം 

അടിേ$*oി$തലI  അലI ാg അവരി* നിേ{പി$താണ്  നബി(സ�)േയാട്  സഹാബ(Kവാചക 

ശിഷ�ാ�)/nായി(' സ്േനഹം Kസി�മേലI .. വാള�െകാnലI  ഈ കാ(ണ ിെ" 

ബല ിലാണ്  ആ സമL ഹെ  നബി(സ�) പരിവ� ിoിെ$ട� ത് . ഉഹ്ദ്  യ�� ി* പലI ്  

െപാ,ി/കയ�ം ര]െമാലിoി/കയ�ം െചയ്ത ശy�DCD്  ദിശാേബാധം ന*കാ
 Kാ��ി$ 

നബിയില�ം ഈ കാ(ണ ിെ" �ടിയ അളവാണ്  നമ� D്  ദശിDാ
 കഴിയ�'ത്  തBെള 

േലാക ിന്  അhqഹമായി,ലI ാെത നാം നിേയാഗി$ി,ിെലI '് അലI ാg പറz`ം ഇത്  

െകാnാണ്  .  

 

ഈ േലാകം അവസാനി/'േതാെട പരേലാകം ആരംഭി/~. നബി(സ�) ഉCെoെടയ�Q 

മഹാ�ാ� അവിെടയ� ം കാ(ണവ�മായി എ�~. മഹാ�ാ(െട �പാ�ശ അതാണ്  

െതളിയി/'ത്  മhഷരി*മhഷരി*മhഷരി*മhഷരി*    അലI ാg നിേ{പി$ കാ(ണ ിഅലI ാg നിേ{പി$ കാ(ണ ിഅലI ാg നിേ{പി$ കാ(ണ ിഅലI ാg നിേ{പി$ കാ(ണ ിെ" ചിലെ" ചിലെ" ചിലെ" ചില    ഉദാഹരണBCഉദാഹരണBCഉദാഹരണBCഉദാഹരണBC    ഇമാം ഇമാം ഇമാം ഇമാം 

റാസിറാസിറാസിറാസി((((ററററ) ) ) ) തെ" ഖ��തെ" ഖ��തെ" ഖ��തെ" ഖ��ആആആആ



    വാഖാന ിവാഖാന ിവാഖാന ിവാഖാന ി****    ചL nിDാണി/~n്ചL nിDാണി/~n്ചL nിDാണി/~n്ചL nിDാണി/~n്    . ഒ( യ�വാവ്  മരണാസ'നായി 
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കിട/~.അയാC ശഹാദത്  കലിമ(സത സാ{ വാകം)െചാലI ാ
 �മി/~n്  പെ{ 

നാവിെനാ( തടസX ം േപാെല �,�കാ� വിവരം നബി(സ�)െയ അറിയി$�. അയാC നിസ്Dാര.-

േനാRാതി എലI ാ ന�യ�ം െചw�'വനേലI  എ'് നബി(സ�)േചാദി$� അെത എ'് അവ� 

പറzേoാC അേ�ഹം മാതാപിതാDെള ബ��ിമ� ,ി$ി(േ'ാ എ'് നബി(സ�)േചാദി$� ഉ�്  

എ'വ� പറz�.എ�ി* അവെര െകാn�വരാ
 നബി(സ�)നി�േ�ശി$�. അBെന 

അേ�ഹ ിെ" ഒvDണ© Q ഉlെയ Kവാചക സദസX ി* ഹാജറാDെo,� . നിBള�െട മക
 

മരണ ശwയിലാെണ~ം നിBC അയാCD്  മാo്  ന*കണെമ~ം നബി(സ�) ആ ഉlേയാട്  

ആവശെo,� . മാo്  െകാട�DിലI  കാരണം എെ" ഒ( കണM ്   അവ
 അടി$്  െപാ,ി$താെണ'് 

ആ ഉl പറz�. ഉടെന }േറ വിറക്  െകാn്  വരാ
 നബി(സ�)നി�േ�ശി$�. ആ ഉl േചാദി$�. 

എjിനാണ്  വിറക്  ? നബി(സ�)പറz�. നിBേളാട്  അവ
 െചയ്ത «L രതD്  പകരമായി 

നിBള�െട മ�Rി* െവ$്  അവെന കരി$്  കളയാനാണ്  എ'് .വvാ  മാ� സ്േനഹം 

ഉlയില�ണ�~. ഉl പറz� നബിേയ!ഞാ
 അവ'് മാo്  ന*}~. കരിDാനാേണാ ഞാ
 

അവെന ഒRത്  മാസ ിലധികം ച�മ'് നട'`ം േവദന സഹി$്  Kസവി$`ം കഷ്ടെo,്  

വള� ിയ`ം? അടിമകളി* അലI ാg നിേ{പി$ കാ(ണ ിെ" ഒ( ഉദാഹരണം നാം 

ഇതി*കാ�~.  

 

എ'ാ* ഇBെന േലാക ്  എyയാള�കC! ജീവികC!! പലേരാട� ം ക(ണ കാണി/~n് ? 

അെതലI ാം �ടി കാ(ണ ിെ" ഒ( ശതമാനമാെണ~ം ബാDി 99ശതമാനവ� ം തെ" 

അടിമകെള അhqഹിDാനായി അലI ാg മാvി െവ$ിരി/കെണ~ം നബി(സ�)പറയ�~. 

അേoാC അലI ാgവിെ" അhqഹം എy വിശാലമാണ്  എ'് ഊഹിDാമേലI ാ അത്  െകാn്  

തെ'യാണ്  െതv്  െചയ്ത്  ശരീരെ  അ«മി$വ�/ം പാപBC ഏv്  പറz്  

പാsാ പിDാ
 അലI ാg അവസരം ന*കിയത് . അ`ം ഉപേയാഗെoട� ാെത 

താേjാ'ിയായി നട/'വ
 എ� മാyം ധിDാരിയാെണ'് നമ�D്  

ഊഹിDമേലI ാ!എ'ാ*ഇത്  വെര പറzതി* നി'് മെvാ( െതvി�ാരണയ�nാവാ
 

സാധതയ�n് . യജമാനനായ അലI ാg കാ(ണവാനായതിനാ* എനിെD�ം െചwാം എj്  

േതാ'ിയവാസം ഞാ
 കാണി$ാല�ം ഒ( }ഴoവ�മിലI  കാരണം അവ
 കാ(ണവാനായതിനാ* 

എെ' ശി{ിDാ
 അവh കഴിയിലI  എ'്.ആധാരണ തി( ാനാണ്  അവ
 Kതിഫല 

ദിവസ ിെ" ഉടമയാെണ'് അലI ാg ഉണ��'ത്  
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അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1 1 1 1 : : : : സL ]ം സL ]ം സL ]ം സL ]ം 4444    

ينِ   َمـالِِك يَْوِم الدِّ
 

( ( ( ( Kതിഫല ദിന ിെ" ഉടമസr
 Kതിഫല ദിന ിെ" ഉടമസr
 Kതിഫല ദിന ിെ" ഉടമസr
 Kതിഫല ദിന ിെ" ഉടമസr
 ))))    
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/1-4.html 

 

മ�
 സL ]Bളി*നി'് എലI ാvിെ"യ� ം ഉടമസr
 അലI ാgവാെണ'് വ]മായിരിെD ഈ 

സL ] ിെ" Kസ]ി എjാണ്  എ'് ചിjിേ$Dാം ! Kസ]ിയ�n് . ഈ േലാക ്  

യഥാ�� ഉടമ അലI ാgവാെണ�ില�ം ബാഹമായി അധികാരം കwാളാhം 

അവകാശവാദBള�'യിDാhം ധാരാളമാള�കCD്  അലI ാg അവസരം ന*കി. അത്  

ദ�(പേയാഗം െചയ്` െകാn്  ൈദവം ചമയാ
 േപാല� ം ഫേറാവഫേറാവഫേറാവഫേറാവെയ േപാല�Qവ� ധാ�ഷ്ടം 

കാണി$� എ'ാ* അBെനയ�Qവ(Cെoെട ബാഹമായി േപാല� ം അവകാശ വാദവ�മായി 

ഒരാള�ം അവിെട വരിെലI '് മാyമലI  അ'് (Kതിഫല നാളി*) എലI ാവ(ം 

മിnാKാണികളായിരി/ം.  
�G.0 �$	
� ���D���	
� �>���
 �����5	
� �H	���	
� �3��I
     

    
““““ആ�Dാആ�Dാആ�Dാആ�Dാണ് ഇ'് അധികാരം ? ഏകhം സ��ാധിപതിയ�മായ അലI ാgവിh 
തെ'“ (16-�	
� ����   ) 

 

�	 (  سورة الفرقان   -26) ��	
��3���D0��
 JK�/	
� L%�M������ �H  

 
അ'് യഥാ��മായ അധികാരം ക(ണാവാരിധിയായ അലI ാgവിh മാyമാ}~ 
(സL റ ് അ* ഫ��ഖാ
 :26 ) 
    

 

�,� ���5�6 �,#N�/�� �>��I
 L%�M������ �H	���	
� 
 
ആ നാളി* ആധിപതം അലI ാgവിേ"തായിരി/ം. അവ
 അവ�Dിടയി* 
തീ�o് ക* oി/ം ((56-��� ����) 
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അേoാC Kതിഫല ദിന ിന്  അവകാശിയായി മvാ(മിലI .�മിയി* 

അBെനയ�Q(താ*Dാലികമാെണ�ില�ം) വ� ധാരാളമ�n് .എ�ി* ഈ വിേശഷണം തിക$�ം 

Kസ]ം തെ'!നാം സാധാരണ പറയാറിേലI  ഇേoാC അേ�ഹ ിെ" സമയമാണ്  

ഏെത�ില�ം േമഘലയി* ഒരാC 'താര' മായി അറിയെoട� േRാC ഇത്  അേ�ഹ ിെ" 

സമയമാെണ'് പറയ� ം അഥവാ എലI ാ ��യ�ം അേ�ഹ ിേലD്  തിരിയ�~ എ'ാണിതിെ" 

താ*പരം. ഈ നിലD്  പരേലാകം മ� ഴ� വhം അലI ാgവിേ"താണ്  അവ
 ��ിDെoട�~. 

അംഗീകരിDെoട�~ അറിയെoട�~ പറയെoട�~. മv�Qവ�D്  സംസാരിDാ
 േപാല�ം 

അവെ" അhവാദം േവണം  

    

(سورة النبأ-38 )  .(6����O �P.���� �3���D
� �>�
 �!�B�� �3�� .�
�' �!������N���� .�
     

അലI ാg അhവാസം ന*}കയ�ം സതം പറയ�കയ�ം െചയ്തവരലI ാെത ആ(ം അ'് 

സംസാരി/കയിലI  ( സL റ: അ'ബ അ് 38 ) 

സതം പറzവ(ം സം സാരിDാ
 അലI ാg അhവാദം െകാട� വ(ം Kവാചക�ാ� 

`ടBിയ മഹാªാDളാണ്  അവ�D്  അലI ാg Kേതകം അhവാദം ന*}ം. അവ� 

ശഫാഅ ്  (�പാ�ശ) െചw�കയ� ം പാപികെള ര{ി/കയ�ം െചw� ം. ഇ`ം (�പാ�ശ) 

അലI ാgവിെ" അധികാര ി* െപ,ത്  െകാnാണ്  �പാ�ശD്  അhമതി ആവശമായി 

വ'ത് . باذنه    عنده    يشفع    الذي    ذا    منJا  ആരാണ്  അലI ാgവിെ" അhമതിയിലI ാെത അവെ" 

അട�D* �പാ�ശ െചw�'വ
 ( അ* ബഖറ:) എ'് അലI ാg േചാദി$`ം ഇത്  െകാnാണ് . 

അേoാC അhമതിയ�Qവ�D്  �പാ�ശ െചwാം ! െചw�ം ! എെ'ലI ാം വ]ം. നബി(സ�) യ�െട 

സ�Kധാനമായ �പാ�ശ ഈ ദിന ിെല Kേതക സംഭവം തെ'യാണ് . യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    

ഖിയാമഖിയാമഖിയാമഖിയാമ:(തയാെറട� o്  ദിനം) യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    ഹശ്ഹശ്ഹശ്ഹശ്    ���� (സംഗമ ദിനം) യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    ഹിസാബ്ഹിസാബ്ഹിസാബ്ഹിസാബ്    (കണെDട� o്  

ദിനം) യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    ബഅ്സ്ബഅ്സ്ബഅ്സ്ബഅ്സ്    (പ�ന�ജ�ദിനം) യൗമ� ഗാബ�
യൗമ� ഗാബ�
യൗമ� ഗാബ�
യൗമ� ഗാബ�
( നഷ്ട ിെ" ദിനം) യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    

ആഖിആഖിആഖിആഖി����(അവസാനദിനം) യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*യൗമ�*    ഫസ്ഫസ്ഫസ്ഫസ്    ****(തീ�o്  ക*oി/' ദിനം) എ'ിBെന ധാരാളം 

നാമBC ഈ ദിന ിhn് . ºായ്Dvി* െകാട�  അ��BെളലI ാം ആദിന ിെല Kധാന 

സംഭവBളാണ്  ഈ േലാക ്  അലI ാg ഉേ�ശി$െതാെD നട/ം അഥവാ നടDാ
 

േപാ}'െതാെD അലI ാg മ�
�,ി മനസിലാ/~. എ'ാ* അത്  അവ
 

ആqഹി/'താവണെമ'ിലI  അതായത്  അലI ാg ആqഹിDാ `ം എ'ാ* മ�
�,ി 

മനസX ിലാDിയ`ം ഈ േലാക ്  നട/ം പെ{ അവ
 ആqഹി/'ത്  മാyേമ 

പരേലാക ്  നട¸ അതാണ്  പരേലാകം അവെ" സമയമാെണ'് പറzത് . എ'ാ* 
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അലI ാgവിെ" ആqഹം നl�െട ആqഹം േപാെലയലI  അലI ാg Kതിഫലം തരാെമ'് വ¶ാനം 

െചയ്ത കാരേമതാേണാ അതാണ്  അവ
 ആqഹി/'`ം ഇഷ്ടെoട�'`ം നlി* നി'് 

ആവശെoട�'`ം അലI ാെത അലI gവിh നെl േപാെല }െറ അഭിലാഷBള�ം 

േമാഹBള�മ� െn~ം അത്  നട'ിെലI �ി* അവന്  േമാഹഭംഗവ� ം നിരാശയ� ം ഉnാ}െമ'ലI  

വിചാരണ ദിവസം ഈ േലാക ്  ന� െചw�'വേരയ� ം തി� െചw�'വേരയ�ം കാണാം 

മ� �ിതhം മ� �കhമ�nാവ�ം. ഇവരിെല ന�യ�െട വ]ാDCD്  പലേoാഴ� ം ഈ േലാകം 

ൈകേoറിയ അhഭവBC സlാനി/േRാC െതlാടിയ� ം അ«മിയ� ം ഇവിെട സ�ത�മായി 

വിലസ�~. മരണം എലI ാവ�/ം നാം അhഭവ ി* കാ�കയ�ം െചw�~. മരണേ ാെട 

എലI ാം അവസാനി/കയാേണാ ? ആെണ'് വ'ാ* ഈ േലാക ്  അ«മ വാസന ഇനിയ�ം 

വ��ി/െമ' കാര ി* ത�DമിലI . മരാദDാരനായി ജീവി/'വ
 െവറ�െമാ( 

വിഢ്ഢിയാെണ'് ബ��ിയ�Qവ� പറയ�േമാ? ഇെലI �ി* മരാദDാരhം െതlാടിയ�ം അ«മിയ� ം 

നീതിമാhം ശരി/ം തീ(മാനിDെoട�' ഒ( രംഗം േവേn? ഇവിെട അതിെലI ~റo് . അതിെ" 

പരിഹാരമാണ്  േലാകര{ിതാവ്  ഉnാ/'ത്  Kതിഫല ദിനം!  

    

(31-����� ���� ). #����7 .���6 ���Q.�@�� �3��%�
� ���R�S�5�
T���F�/	
.�6 �����F�D�� �3��%�
� ���R�S���� ��  

 

''തി� െചയ്തവ�D്  അവ� Kവ� ി$തിനhസരി$്  Kതിഫലം ന*}വാhം ന� 

െചയ്തവ�D്  ഏvവ�ം നലI  Kതിഫലം (സ��ഗീയാhqഹBC) ന*}വാhം േവnിയെy 

(സ�ാ�ഗികളി* നി'് ദ��മാ�ഗികെള അവ
 േവ� ിരി$ത്  (സL റ:അ'ജ്മ്  31)     

    

الَِحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي ا9َْْرِض أَْم نَْجَعُل اْلُمتَّقِيَن َكاْلفُجَّ      28) سورة ص ( ارِ أَْم نَْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
    

സത ി* വിശ�സി/കയ�ം സ*D�lBC അhഷ്ടി/കയ�ം െചയ്തവെര �മിയി* 

}ഴoമ�nാ/'വെരേoാെല നാം ആ/േമാ?അതെലI �ി* ഭയ ഭ]ിേയാെട ജീവി/'വെര 

ദ�ഷ്ട�ാെര േപാെല നാം ആ/േമാ?(സL റ:സ�ാദ്  28)  

 

ഇത്  േപാെല ധാരാളം സL ]BളിലL െട Kതിഫല ദിന ിെ" Kസ]ി അലI ാg 

ചL nിDാണി$ി,� n് . അ«മികC ര{െoടല�ം നിരപരാധികC ശി{ിDെoടല�െമാെD 

ഭൗതിക േകാടതികളിെല നിത കാഴ്ചകളാണേലI ാ ആയിരം }vവാളി ര{െo,ാല�ം ഒ( 

നിരപരാധിേപാല�ം ശി{ിDെoട(െത'ത്  െപാ`െവ അംഗീകരിDെo, തത�മാണ്  കാരണം  
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}vവാളി ര{െo,ാല� ം അവെന പി'ീട്  പിടി�ടി ശി{ിDാ
 സാധിേ$/ം പെ{ 

നിരപരാധി ശി{ിDെo,തിന്  േശഷം അയാള�െട നിരപരാധിത�ം െതളിzാ* ശി{ 

തിരിെ$ട�Dാ
 സാധി/േമാ? ഭൗതിക േലാക ്  }vം കn്  പിടിDാ
 േപാലീസ� ം 

വിചാരണD്  േകാടതിയ�മ� n്  ശി{ിDാ
 ജയില�ം. പെ{ ഇവിെട നിെ'ാെD }vവാളി 

ര{െoട�~ ഇBെനയ�Qവെന പL ,ാ
 }vമv സംവിധാനം ആവശമാണ് . അതിനാണീ 

Kതിഫല ദിവസം. ഒരാെള െകാ'വhം �റ�  േപെര െകാ'വhം ഏറിDഴിzാ* ഒ( വധ 

ശി{യാണ്  ഇവിെട ന*കാനാവ�ക എ�ി* അyയ�ം തവണ ¼DാhQ സംവിധാനം 

കാണണം അതിനാണ്  ഭൗതിക േലാകെ  പരിമിതികളിലI ാ  ഈ സംവിധാനം അലI ാg 

ഒ(Dിയത് . നീതി അ�ഹി/'വ�D്  അ`ം ശി{ അ�ഹി/'വ�D്  അ`ം ലഭിDണം 

എ�ിേല റഹ് മാ
, റഹീം, മ�
തഖിം(ശി{ി/'വ
) എ'ിBെനയ�Q അലII ാgവിെ" 

നാമBCD്  Kസ]ിയ�QL ! ഇതിനായി }vമv അേന�ഷണ സംവിധാനവ�ം അലI ാg ഒ(Dി. 

ഇവിെട കളവ്  പറയാ
 മടിയിലI ാ  നാവ�ം സമ��മായി കQം പറയാ
 ശീലിoി/' 

വDീല�ം �ടിയാ* ഏത്  അപരാധിയ� ം }vവിമ�]നാവ�' കാഴ്ച നമ�D്  കാണാം എ'ാ* 

അ രം എലI ാവി«ിയകേളയ� ം മാvി നി� ി െതളിവ്  േശഖരി/' സംവിധാനമാണ്  അലI ാg 

ആവിഷ്Dരി$ത് . മhഷ
 ഇവിെട െചw�'െത�ം െറേDാ�ഡ്  െചwാhQ ഉപകരണBC 

അലI ാg ഏ�െoട� ിയി,� n്  മല/കC എ' റഡാ� സംവിധാനം ഇതി'ായി അവ
 

ഉപേയാഗി/~ ഇത്  }vവാളി കാണാ  അതി രഹസ സംവിധാനമാണ്  പെ{ അവ
 

റഹ് മാനായതിനാ* മ�'റിയിo്  ത'ി,� n് . റഡാ� ഒളിoി$� െവ$ാല�ം േറാഡ്  റഡാ� െകാn്  

നിരീ{ിDെoട�~െn' േബാ�ഡ്  നാം കാണാറിേലI ? അലI ാgവിെ" ഈ സംവിധാനം 

ഒരിDല�ം പിഴDിലI  എ'ി,� ം മhഷന്  വിചാരണ നാളി* കാരണം േബാധിoിDാ
 അലI ാg 

അവസരം ന*}ം. പെ{ �മിയി* hണ പറz്  ശീലി$ നാവിh സീ* െചയ്ത്  ൈകകC 

സംസാരിDാhം കാല�കC സാ{ിപറയാhം അലI ാg ഏ�oാടാ/ം. യാെതാ( }y�Bള�ം 

അവിെട നടDിെലI '് സാരം!  

    

�# �,� ��8.�* .���6� ��N	���UF!�.(  سورة يس-65) �+�G�� ��� ���V�� �,� ������� .����I��N�V�� �,� �����	A�� T���7 �,���W�8 �����5	
�    
    

അ'ാളി* അവ(െട വായകC നാം മL ടിെD,�കയ�ം ൈകകC സംസാരി/കയ�ം കാല�കC 

സാ{ി പറയ�കയ� ം െചw� ം അവ� ഇഹേലാക ്  എjാണ്  െചയ്ത്  െകാnി('െത'് 

((((സL റസL റസL റസL റ::::യാസീ
യാസീ
യാസീ
യാസീ
    65)65)65)65)  
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ഈ ദിനം എ'ാെണ'് �തമായി നി�ണM യം നമ�DറിയിലI  എ'ാണീദിനം എ'് 

േചാദി/'വേരാട്  അത്  നാഥ
 െവളിെoട��െമ'് ഉ രം പറയാനാണ്  നബി(സ�) 

നി�േ�ശിDെo,ത്  എ'ാ* ഓെരാ( (െടയ� ം മരണേ ാെട അവെ" ഖിയാമം 

ആരംഭി$�േവ'് നബി(സ�) അറിയി$�. അതായത്  മരണേ ാെട തെ' ര{േയാ ശി{േയാ 

ഭാഗികമായി ആരംഭി/െമ'് സാരം അതിh പ�റേമ ആേപ{ികമായി ഓേരാ( (െടയ�ം 

KതിഫലനാC ഇവിെടയ�ം Nപെoട�~. നലI വ(െട ന� Kകീ� ിDാhം അവ(െട 

¤ണഗണBC എട� ്  പറയാhം ജനം മ*സരി/േRാC ചീ  Kവ� നം നട ിയവെര 

ആേ{പിDാhം ജനം മറ/'ിലI . നംറL ദ് , ഫേറാവ ,ഹിv്ല�, അബL ജഹ് * .. 

ഉദാഹരണമാെയട�Dാം. മരി/െമ'തി* ത�DമിലI ാ  യ�]ിവാദികള�ം മv�ം ഈ അനിവാരത 

ഇേoാC മനസX ിലാDാ ത്  കഷ്ടമാണ് . യഥാ�� ഖിയാമ ്  നാളി* അവ� മനസിലാ/ം 

പെ{ അേoാഴെ  തിരി$റിവ്  െകാn്  ഒ( Kേയാജനവ�മിലI . ചിjി$്  അപകട ി* നി'് 

മ� േ' ര{െoട�'വനാണ്  ബ��ിമാ
 എലI ാം തക�' േശഷം ചിjി/'വനലI . ഏതായാല�ം 

തിയതി നമ�Dറിയാ  ഈ നാളിh േവnി അ'് നലI  Kതിഫലവ�ം സ��ഗവ�ം വാBാ
 േവnി 

ഒ(B�കയാണ് നl�െടകടമ.  

 

എ'ാണ്  അjനാC എ'് േചാദി$ ശിഷേനാട്  അതിh താ
 എjാണ്  ഒ(Dിയി,�Qത്  

എ'ായി(~ നബി(സ�)യ�െട മറ�  േചാദം .ന� Kവ� ിDാനാണീ േലാകം Kതിഫലം തരാ
 

പരേലാകവ�ം. എ�ി* ബ��ിയ�Qവ
 പരേലാകെ  നലI  ഫല ിനായി അ��ാനിDിേലI ? 

ജീവിത ിെ" സകല േമഘലയില�ം സL {്മത ൈകമ�തലാ/ക ! വiനയ�െട േലാക ാണ്  

നl�െട ജീവിതം. വിചാരണ നാളിെന ഭയെoട�'വ
 മാyേമ അതി* നി'് ര{െoടാ
 

നി�ബ¦ബ��ി കാണി¸. പാലി* െവQം �,ാ
 നി�േ�ശി/' മാതാവിേനാട്  പരേലാക ്  

വഷളാവ�െമ'തിനാ* ഞാ
 അത്  െചwിെലI '് പറz സ്yീ ര½BC(ഉമ�(റ)െ" കാല ്  

നടെ'ാ( സംഭവം) ഈ മഹിത ചിjകള�െട സംഭാവനകളാണ്   

    

    
യഥാ�� ബ��ിമാ
 തെ' അലI ാgവിh കീഴ്െoട��കയ�ം മരണേശഷമ�Q 

ജീവിത ിh(അതിെ" സേjാഷാവസrD്  )േവnി Kവ� ി/കയ�ം െചയ്തവനാണ് . 

ച�(D ി* നമ�െDാ(Bാം ! കറകളz വിശ�ാസവ�ം ആªാ��മായ ക�lBള�മായി.. 

ഇടെDവിെടേയാ പvിയ അബ�BC മാoാDാനായി നാഥേനാട്  ഉQ�(കി Kാ��ിDാം.. 

അവ
 ക(ണാമയനാണേലI ാ ! എലI ാ ന�/ം നാഥ
 അhqഹിDെ, ..ആമീ
 .  
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''''''''നിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBC    ആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ം,,,, 
നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം ഞBCമാyം ഞBCമാyം ഞBCമാyം ഞBC    സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ '''''''' 

 

ഭാഗംഭാഗംഭാഗംഭാഗം----1111    ( ( ( ( നിെ' മാyം ഞBC ആരാധി/~ നിെ' മാyം ഞBC ആരാധി/~ നിെ' മാyം ഞBC ആരാധി/~ നിെ' മാyം ഞBC ആരാധി/~ ))))    

ഫാ ിഹ അലI ാgവിേനാട�Q അേപ{യാെണ'് മ� R്  നാം പറzത്  ഓ�/മേലI ാ. കഴിz 

നാല്  സL ]Bളിലായി അലI ാgവിെ" Kധാന നാമBC ഉ(വി,� ം ചിലത്  ആവ� ി$�ം 

ഇഹവ�ം, പരവ�ം ആ ഉടമD്  സമ�oി$�ം ഉപചാരBെളലI ാം പL � ിയാDിയ വിശ�ാസി 

വിഷയ ിേലD്  കട/~. ഫാ ിഹ എ' അേപ{ നമ�D്  തയാറാDി ത'ത്  

അലI ാgവായതിനാ* അേപ{ േഫാറ ി* വരാവ�' തകരാറ�  കാരണ ാ* അേപ{ 

തQെoടിലI  കാരണം ഈ േഫാറം എഡിv്  െചയ്ത`ം അലI ാgവാണ്  അതിനാ* േവnത്  

വിട�കേയാ േവnാ ത്  െപട�കേയാ ഇലI . നിെ' ഞBC, എ' Kേയാഗം അവhമായി അടിമ 

േനടിയ സാ'ി� ിെ" െതളിവാണ് . കാരണം അലI ാgവിെ" നാമം ജപി/'ിട ്  അവെ" 

സാ'ി�ം ഉnാ}ം.     

    

 Sانا عند ظن عبدي بي وانا معه اذاذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في م
بخاري مسلم(ذكرته في مS خير منھم      

    

 ا
ഞാ
 എെ" അടിമ വിചാരി/'ിട ാണ് . അവ
 ഒvD്  എെ" നാമം ജപി$ാ* ഞാ
 ഒvD്  

അവെ" നാമം പറയ�ം. അവ
 �, ി* എെ" നാമം ജപി$ാ* അേതDാC ഉ മമായ 

�, ി* ഞാ
 അവെന പറയ�ം(ബ�ഖാരി,മ�സ് ലിം)  

 

നിെ' മാyം ഞBCഞBCഞBCഞBC ആരാധി/~ എ'ാണേലI ാ പറയ�'ത് . ഒvD്  നിസ്Dരി/'വhം 

പറേയnത്  ഇBെന തെ'. ഈKേയാഗം ധാരാളം കാരBC നെl ഉണ��~. 

സംഘമായ�Q നിസ്Dാര ിെ" അനിവാരത, മ� സ് ലിമിെ" ഐക േബാധം, േദശ ഭാഷാ 

രാഷ്¾ീയാദി ഭി'ിo�കള�ം ൈവജാതവ�ം നിലനി*/േRാC തെ' ആതjികമായി 

ആദ�ശ ില�ം കാഴ്ചoാടില�ം അവ(െട േയാജിo്  Kകടമാ}~.  
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അലI ാgവിെ" പാശം നിBC മ�റ� െക പിടി/ക നിBC ഭി'ിD(ത് (ആല� ഇംറാ
) 

 

 

ഈ ''''ഞBCഞBCഞBCഞBC'''' Kേയാഗ ി* മെvാ( Kധാന കാരം �ടിയ�n്  അഥവാ ഞാ
 

ആരാധി/~െവ'് പറയാ
 നമ�െDjാണ്  േയാഗത? നെl അലI ാg പട$�. ആªാവ�ം 

അവയവBള�ം മv്  അhqഹBള�ം അവ
 ന*കി �മിയ� ം അതില�Q`ം നമ�Dായി അവ
 

�ഷ്ടി$� അBെന ഒ~മറിയാ വനായി, ഒ'ിhം കഴിയാ വനായി �മിയിേലD്  വ' 

നെl അവ
 പരിപാലി$� എ'ി,� ം പലേoാഴ� ം ആ മഹാശ]ിെയ വിസ്മരി$്  െതv�കളില�ം 

അധ�lBളില�ം മ� ഴ� കിയ നാം ഞാ
ഞാ
ഞാ
ഞാ
    നിെ' ആരാധി/~നിെ' ആരാധി/~നിെ' ആരാധി/~നിെ' ആരാധി/~ എ'് പറയാ
 വിഷമം േതാ~ം ! 

േതാ'ണം ! എ'ാ* ഈ അhqഹBെളലI ാം അവ
 ന*കിയതാെണ~ം അവെന 

അhസരിDലലI ാ  ഒ( കാരവ� ം എനിDിെലI ~ം അറിz }െറ 

നലI വ�..മഹാ�ാ�..ഇവിെടയ�n് . അവ� അലI ാgവിെന ധിDരി$വരലI , അ(തായ്മകളി* 

മ�ഴ� കിയവ(മലI . അതിനാ* അവ(െട Kവ� നം സ�ീകരിDെoട� ം.  

 

 
നിsയം ഭ]�ാരി* നി'് മാyമാണ്  അലI ാg ക�lBC സ�ീകരി/'ത്  

 

 

അേoാC നിസ്DരിDാ
 നി*/' നlC നl�െട }റവ�കC തിരി$റിയ�കയ� ം ഒvD്  

ഇ`മായി െച'ാ* തQെoടാhQ സാധത മ�
�,ി കാ�കയ�ം െചയ്തേoാC ഈ 

പ�ഴ�/�Q`ം �ടി നാഥ
 സ�ീകരിDാ
 എjാണ്  മാ�ഗെമ'് ആേലാചി/കയാണ് . 

അടിമേയാട്  കാ(ണമ�Q നാഥ
 തെ' കാണി$� െകാട�/' വഴിയാണീ ഞBC Kേയാഗം! 

അതായത്  അലI ാgേവ ഈ നിസ്Dരി/' ഞാ
 േമാശDാരhം നിെ" മ�'ി* 

ആ(മലI ാ വhമാണ്  പെ{ നിെ" Kവാചക�ാ� ഇഷ്ടദാസ�ാ� `ടBി പല(ം നീ 

അhqഹി$വ(ം അവ(െട ക�lBC സ�ീകരി/'`മാണേലI ാ. അവ� ഉCെDാQ�' 

സമL ഹ ിലാണ്  ഞാhം. അവ(െട ആരാധനകC നീ സ�ീകരി/േRാC ആ �, ി*, 

പാവെo, ഞBള�േട`ം നീ സ�ീകരിേDണേമ ഞBള�െടത്  }vമvതെലI �ില�ം! ഒvD്  

ചിലവാകാ ത്  �, ി* ചിലവാ}മേലI ാ! ഇത്  ച�ള�വി* അലI ാgവിെന പvി$തലI  ! മറി$്  
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ക(ണാമയനായ റ്  നെl സഹായി$താണ് . കാരണം അവെ" ഇഷ്ടദാസ�ാ� മ� േഖന 

അവനിേലെD�' കാരBC അവ
 പരിഗണി/െമ'് തെ'യാണവെ" നിsയം. 

അതിനാ* എനിDാ(െടയ� ം വDാല ്  േവn ഞാ
 തെ' മതി എ' അഹj പട$വ
 

ഇഷ്ടെoടിെലI '് ഈ ''''ഞBCഞBCഞBCഞBC'''' Kേയാഗം മനസിലാDി ത(~. അത്െകാn്  തെ'യാണ്  

വിഷമ ഘ,Bളില�ം മv�ം സ�ഹാബികC നബി(സ�)െയ സമീപി$`ം അവ(െട 

Kശ¢ പരിഹാര ിന്  നബി(സ�) അലI ാgേവാട്  Kാ��ി$`ം മഴയിലI ാെത വിഷമി$ഘ, ി* 

ഒ( ശിഷ
 ഖ�`ബ നി��ഹി/' നബിേയാട്  വരC$യ�െട തീഷM ത °ദയം െപാ,ി 

ആവലാതിയായി േബാധിoി/കയ�ം നബി(സ�)Kാ��ി$`ം ക ിെയരിയ�' െവയിലി* 

പQിയിെല ിയ സ�ഹാബികC േകാരിെ$ാരിയ�' മഴയ ്  വീ,ിേലD്  തിരി$`ം, 

അട� യാഴ്ച വെര മഴ`ട�'തിനാ* െവQെoാD ിെ" െകട�തി ഒരാC നബി(സ�)െയ 

അറിയി/കയ�ം മഴമതിെയ'് Kാ��ി/കയ�ം േകാരിെ$ാരിയ�' മഴ മാറി െതളിz 

കാലാവസrയി* സഹാബികC പQിയി* നി'് തിരി$്  േപായ`ം ബ�ഖാരിയി* നമ�D്  

കാണാം. അേoാC അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസനായ നബിേയാട്  Kാ��ിDാ
 പറയ�'`ം 

തBC Kാ��ിDണെമ' ഉേ�ശേ ാെട തBേളാട്  സഹായം േചാദി/'`െമാെD ഈ 

ഞBC Kേയാഗ ിെ" താ*പരമാണ്  ഇവിെട 

    ഇമാം റാസി എഴ� `~ഇമാം റാസി എഴ� `~ഇമാം റാസി എഴ� `~ഇമാം റാസി എഴ� `~....        

    

كأن العبد يقول الھي ان لم تكن عبادتي مقبولة ف,تردني Rني لست بوحيد في ھذه العبادة بل نحن 
رازي(كثيرون فان لم أستحق اRجابة والقبولفأتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فأجبني  

 

 

ഈ ഞBCഞBCഞBCഞBC Kേയാഗം അടിമ പറയ�േRാെലയാണ് . അലI ാgേവ! എെ" ആരാധന 

സ�ീകരിDെoടാ
 അ�ഹമെലI �ില�ം എെ' നീ ത,ിDളയ(ത്  കാരണം ഈ വിഷയ ി* 

ഞാ
 ഒvDലI . മറി$്  ധാരാളം േപ(n് . ഞാ
 സ�ീകരിDെoടാ
 അ�ഹനെലI �ില�ം 

മv�Qവ(െട(സ�ീകരിDെoടാ
 അ�ഹരായവ(െട) ആരാധനകC മ� േഖന നി'ിേലD്  ഞാ
 

�പാ�ശ െവ/~ എനിD്  �ടി നീ ഉ രം തേരണേമ!(തഫ്സീ� റാസി 1 : 222)  
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ആരാധന ഇബാദ ്  എ'തിന്  ഭാഷയി* പരിചരണം, ��L ഷ, വഴിപാട്  , വിേധയത�ം, 

വണDം, അhസരണം എെ'ാെD അ��മ�n്  എ'ാ* ഇസI ാമിെ" സാേ�തിക ഭാഷയി* 

ഇബാദ ്  എ'ാ* പരമമായ അേB അvെ  താഴ്മ /വണDം കാണി/ക എ'ാണ്  

അേoാC വണDം മാyം ഇബാദ ലI . അത്  പരമമാവ�േRാഴാണ്  ഇബാദ ്  ആവ�ക. 

പലെരയ�ം പലതിെനയ�ം വണBാhം താഴ്മകാണിDാhെമാെD നേlാട്  നി�േ�ശമ�n് . 

മാതാപിതാDC, ¤(വര�, Kായ ി* മL  വ� എലI ാം ആദരിDെoേടnവരാണ് . 

നബി(സ�) േയാട�Q ആദരവിെ" ഭാഗമായി അവിട� െ  സവിധ ി*(ജീവി$ി('േoാഴ� ം, 

മരണ േശഷവ�ം)ഉറെD ശബ്ദി/'ത്  േപാല�ം ഖ��ആ
 വിലDി. മാതാപിതാDള�െട മ�'ി* 

വിനയ ിെ" ചിറ} താഴ് ി െകാട�Dാhം, െഛ!എ' പരാമ�ശം േപാല�ം ഉnാകാെത 

സL {ിDാhം ഖ��ആ
 ക*oി/~. പെ{ ഈ ആദരവ�കെളാ~ം ആരാധനയലI ! കാരണം 

ഇത്  പരമമലI  (അേB അv ത്  -അലI  ). 

 അേoാC അേB അv തിെ" മാനദ¡െമjാണ് ? ആരാധനD�ഹ
 എ' കാഴ്ചoാടി* 

നട�' വണDവ�ം താഴ്മയ�മാണ്  ആരാധന. ഈ കാഴ്$oാട്  അലI ാgവിേനാട്  മാyേമ 

കാണിDാ
 പാട�QL . ഈ ആശയമാണ്  ലാഇലാഹ ഇലI ലI ാഹ്ലാഇലാഹ ഇലI ലI ാഹ്ലാഇലാഹ ഇലI ലI ാഹ്ലാഇലാഹ ഇലI ലI ാഹ്     എ'തിെ" ച�(Dം. 

ആരാധിDെoടാ
ആരാധിDെoടാ
ആരാധിDെoടാ
ആരാധിDെoടാ
    അ�അ�അ�അ�ഹഹഹഹ



    അലI ാg മാyംഅലI ാg മാyംഅലI ാg മാyംഅലI ാg മാyം!!!! എj്െകാn്  അലI ാg മാyം ( ആരാധിDെoടാ
 

അ�ഹ
 ) എ' േചാദമ�nാകാം ! അതിെ" ഉ രമാണ്  േനരേ  പറz അലI ാgവിെ" 

വിേശഷണBC. �ഷ്ടി/കയ�ം പരിപാലി/കയ�ം െചw�'വനാണ്  അലI ാg അഥവാ ഏvവ�ം 

വലിയ അhqഹBC അവനി* നി'ാണ്  നമ�D്  ലഭി$ത്  അ`െകാn്  തെ' നl�െട ഏvവ�ം 

വലിയ താഴ്മയ� ം വണDവ�ം അവ'് അവകാശെo,താണ് . അത്െകാnാണ്  അലI ാg-

യഥാ�� ി* ആരാധിDെoട�'വ
-എ'് അവെന പരിജയെoട� ിയത്  വിേധയത�ം 

പലവിധമ�n് . ഭാരD്  ഭ� ാേവാട് , പ�yന്  പിതാേവാട്  ശിഷന്  ¤(േവാട്  അടിമD്  ഉടമേയാട് . 

എ'ാ* ഈ വിേധയത�െമാ~ം പരമമലI  കാരണം ഇവരി* നിെ'ാ~ം ഏvവ�ം വലിയ 

അhqഹം(പട/ക എ'ത് ) നമ� D്  ലഭി$ി,ിലI . ഈ പാsാ ല ിലാണ്  ഏvവ�ം വലിയ 

വിേധയത�വ� ം വണDവ�ം എ' അടിമ ം അലI ാg മാyേമ അ�ഹി/~QL  എ'് 

Kവാചക�ാ� പഠിoി$ത് . അലI ാg അലI ാ  പല`ം ഇവിെട ആരാധിDെo,ി,� n്  ഇേoാഴ� ം 

ആരാധിDെoട�~മ�n്  ആരാധി/'വ� അതിh എ� നായീകരണം പറzാല�ം അെതാ~ം 

നിലനി*/'തലI . കാരണം അവെDാ~ം യഥാ�� ി* ആരാധിDെoടാ
 അ�ഹതയിലI . 

ഏvവ� ം വലിയ അhqഹം അവെരാ~ം നമ� D്  ത'ിെലI '` തെ' കാരണം!.  
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(    23, 24   ������ ����) 
അBയ�െട നാഥ
 വിധി$ിരി/~.അവെനയലI ാെത നിBC 

ആരാധിD(െത'്..മാതാപിതാDCD്  ന�െചwാhം(അവ
 വിധി$ിരി/~)അവരി* 

ഒരാേളാ രn്  േപ(േമാ നിെ" അരികി* വാ��കെമ ി$ാ* അവേരാട്  നീ െഛ എ'് 

പറയ(ത്  അവെര വിര,�കയ�മ(ത് .രn്  േപേരാട� ം മാനമായി സംസാരിDണം കാ(ണ ാ* 

വിേധയത� ിെ" ചിറക്  അവ�D്  നീ താഴ് ി െകാട�Dണം നീ ഇBെന Kാ��ി/കയ�ം 

േവണം എെ" നാഥാ െചറ�o ി* അവെരെ' േപാvിയത്  െകാn്  അവെര നീ 

അhqഹിേDണേമ!(അ* ഇസ് റാഅ് 23 24) 

 

ഈ സL ]Bളി*നി'് പല കാരBള�ം മനസിലാ}~. ആരാധന അലI ാgവിന്  മാyേമ 

പാട�QL  എ'ാ* വിേധയത�വ�ം താഴ്മയ� ം അലI ാ വേരാട� മ�n് . (മാതപിതാDC ഉദാഹരണം ) 

മvാേരാട� ം താഴ്മ കാണിD(െത'ിലI  എ'ാ* ഇബാദ ്  അലI ാgവിനലI ാെത പാടിെലI '് 

വ]മാവ�കയ� ം െചയ്` ബgൈദവ വിശ�ാസികC ഇവ� അലI ാgവി* വിശ�സി/~ എ'് 

പറയ�േRാC തെ' ഏvവ�ം വലിയ വണDവ�ം വിേധയത�വ� ം മv�പല�/ം ന*കി. അഥവാ 

അവേയയ� ം ഇവ� ൈദവമായി കn� . ഈസാ(അ)ൈദവമാെണ'് വിശ�സി/' 

�സ്താനിയ� ം, ലാ  ഉസX  `ടBിയവ ൈദവമാെണ'് വിശ�സി$ അബL ജഹ് * സംഘവ�ം 

അലI ാgവിന്  ന*േകn ഏvവ�ം വലിയ വിേധയത�വ� ം വണDവ�ം മv്  പലതിhം ന*കി 

അലI ാgെവ േപാെല ഈ വസ്`Dെള സ്േനഹി/കയ� ം ഭയെoട�കയ� ം െചയ്`. അഥവാ 

അലI ാgവിേനാട്  സ്േനഹ ില�ം ഭയ ില�ം മv്  പലതിേനയ�ം അവ� പ�്  േച�� ഇത്  മഹാ 

അപരാധം തെ'.  

അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~....        

 (165  ������ ���� )  �3���� �>?�I
 .i��D J��j�� 	������" �3��%�
��� �>?�
� �k�/�* �,� �8�J��/�� �̀l���8�� �>?�
� �!��l 3�� #%�W0��� 3�� �m.0�
�  
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ജനBളി* ചില� അലI ാgെവ �ടാെത `ല ൈദവBെള ഉnാDിയവരാണ്  അവ� 

അലI ാgെവ സ്േനഹിേDn േപാെല ആ ൈദവBേളയ� ം സ്േനഹി/~ എ'ാ* സത 

വിശ�ാസികC അലI ാgേവാട്  �ട�ത* സ്േനഹമ�Qവരാണ് (അ* ബഖറ :165) 

 

അേoാC അലI ാg അലI ാ വെര സ്േനഹി$േതാ ആദരി$േതാ അലI  അവ� െചയ്ത അപരാധം 

മറി$്  അലI ാgെവ േപാെല കnതാണ്  അഥവാ ആരാധനD�ഹതയ�nിവD്  എ'് 

വിശ�സി$താണ് ! അലI ാgവിേലD്  അട�oിDാനാണീ കീഴ്  ൈദവBC എ' ബgൈദവ 

വിശ�ാസികള�െട വാദഗതി ശരിയലI  കാരണം അേB അvെ  താഴ്മയായ ആരാധന ഈ 

അട�oി/'വ�D്  ന*കിയാ* പിെ' അലI ാgവിന്  അവ� എjാണ്  ന*}ക. അേoാC 

ബgൈദവാരാധന (ശി�D്  )എ'ത്  വളെര ബാലിശമായ ഒ( ഏ�oാട്  തെ'!  

 

മഹാ�ാ� അലI ാgവിേലD്  അട�oി/'വ� തെ'യാണ്  ആ കാരണെ യലI  നാം േചാദം 

െചw�'ത് . അതിh സ�ീകരി$ മാ�ഗെ യാണ് . മഹാ�ാ� അലI ാgവിേലD്  നെl 

അട�oിDാ
 അലI ാg നിsയി$ മാ�ഗം തെ'. പെ{ അതിനായി അവെര ആരാധിDാ
 

അലI ാgേവാ അവേരാ ക*oി$ി,ിെലI '് മാyമലI  ആരാധന എ' പരമമായ വണDം 

അലI ാgവിh മാyേമ ആകാവL  എ'് കണിശമായി അവhം അവ(ം 

പറzിരി/കയാണ് .ഏvവ�ം വലിയ വണDം അലI ാവിh മാyം എ'ത്  സrിരെo,ാ* 

െചറിയ വണDBC പല�/മാവാെമ'് വ(~ അത്  അവ�/Q ആരാധനയാവ�'ിെലI ~ം 

മനസിലാ}~. ഈ വണDവ�ം ആള�െട അവസrയhസരി$്  വതസrമാവ� ം. Kവാചക�ാ�D്  

ന*}' അy സഹാബികCD്  ന*}'ിലI  അBെന താേഴാ,ിറB�ം േതാറ� ം }റz്  വ(~. 

Kവാചകന്  സ�ലാ�ം സലാമ� ം െചാലI ി അഭിവാദനമ�oി/േRാC മv�Qവ�D്  

ത�ളിയ ് (റളിയലI ാg അ
gം)െചാലI ിയാണ്  അഭിവാദനം. അലI ാg അംഗീകരി$വെര 

ബgമാനി/'`ം അവെരയ�ം അവ(മായി ബ¦മ�Qതിേനയ� ം സമീപി$്  

അhqഹ ◌ീതരാവാ
 �മി/'`െമാ~ം അവ�D്  ഇബാദ ലI . ഹജറ�* അസ് വദ്  എ' 

കലI ിെന ച� ംബി/'`ം കഅബെയ ച�v�'`ം അവ/Q ഇബാദ ലI േലI ാ! മഹാ�ാെര 

ബgമാനിDാhം അവ(മായി ഊഷ്മളമായ ബ¦ം നിലനി� ാhം ഇസI ാം ക*oി$ി,� n് .  
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സതവിശ�ാസികെള! നിBC Kവാചകെ" ശബ്ദ ിേലെറ ശബ്ദമ�യ� (ത്  അവിടേ ാട്  

ഉറെD സം സാരി/കയ�മ(ത് . നിBളി* നി'് ചില� ചിലേരാട്  (ഉറെD സംസാരി/േRാെല) 

നിBളറിയാ വിധം നിBള�െട സ��തBC െപാളിz� േപാവ� ം. അലI ാഹിെ" 

Kവാചകനരികി* ശബ്ദBC താഴ്�'വ(െട °ദയBC ഭ]ിD്  േവnി അലI ാg 

പരിേശാധി$ിരി/~.അവ�D്  പാപ േമാജനവ�ം മഹ ായ Kതിഫലവ�മ�n്  (അ* 

g®റാ ് 2:3)  

 

മഹാ�ാെര എyവെര ബgമാനിDണെമ'തിന്  േവn�േവാളം സL ജനയ�ം 

ബgമാനിDാ വ�/Q ഉq
 താDീ`മാണീ സL ]ം! യL സ�ഫ്  നബി(അ) പിതാവായ 

യഅഖL ബ്  (അ)െ" കാഴ്ച ശ]ിD്  തെ" }oായം മ�ഖ ിടാ
 പറzത്  സL റ:യL സ�ഫി(93)* 

കാണാം. നബി(സ�)യ�െട വിയ�o�ം മ� ടിയ� ം `o്നീ(െമാെD ആദരേവാെട എട� വെര നബി 

(സ�) നിBC സതം Kാപി$� എ'് പറzാണ്  േKാ�ാഹിoി$ത് . ഇെതാെD ആദരവാണ്  

ആരാധനയലI . ആരാധന അലI ാgവിh മാyം സമ�oിേDn കാരമാണ് . അേoാC ആദരവ�ം 

ആരാധനയ� ം േവ� ിരി$്  മനസിലാ/'തി* പിശക്  പvിയ ചില� മഹാ�ാേരാട�Q 

വിശ�ാസികള�െട അട�oെ  ആരാധനയ� ം ശി�/മാDി മ�§ }�'ത്  സഹതാപാ�ഹം തെ'! 

ഇനിമെvാ( കാരം. ആരാധി/ക എ'ത്  നl�െട കടമയാണ് . അതിh Kതിഫലം തരാ
 

അലI ാg കടെo,വനലI (അവ
 ഔദാരവാനായതിനാ* ത(െമ'ത്  േവെറ കാരം) 

അ`െകാn്  നാം അലI ാgവിെന ആരാധി/'ത്  നl�െട കടമ നി��ഹിDാനാണ് . Kതിഫലം 

നl�െട വിഷയമലI . നിസ്Dരി/'വ
 മഗ് രിബ്  എ' ഫ�ള്  അലI ാgവിhേവnി ഞാ
 

നിസ്Dരി/~ എ'ലI ാെത Kതിഫല ിന്  എ'് പറയ�'ിലI . അലI ാgവി* എലI ാം 

അ�oി/കയാണ്  അവെ" ബാധത. ച�(D ി* ഇബാദ ്  െചw�' വിശ�ാസി റിെ" 

സാമീപവ� ം ഇഷ്ടവ�മാണ്  ആqഹി/'ത് . അത്  ലഭി$ാ* സ��ഗവ�ം നരകവ�ം അവh 

വിഷയമലI . എെ' നരക ിെ" അടി ,ിലിട�'തിലാണ്  നിനD്  താ*പരെമ�ി* ആ 

നരകമായിരി/ം എെ" സേjാഷം എ'് പറz മഹാ�ാ� ഈ ആªാ��തയ�െട ൈശലി 

നമ�D്  േബാ�െoട� ി ത'വരാണ് . അലI ാgവിെ" �പ± ി െകാതി$്  അവെന 

ആ ാധിDാനലI ാെത അവേരാട്  ക*oിDെo,ിെലI ' ഖ��ആ
 വാകം നl�െട കണM ്   

`റoിേDnതാണ് . അലI ാgവിെന ആªാ��മയി ആരാധിDാ
 അവ
 നെl 

അhqഹിDെ, ആമീ
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അ�ായംഅ�ായംഅ�ായംഅ�ായം    1 1 1 1 സL ]ം സL ]ം സL ]ം സL ]ം 5555    
�F�8 �X.0��'� �����2�8 �X.0��'�4�2��  

 

''''''''നിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBC    ആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ംആരാധി/കയ�ം,,,, 
നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം ഞBCമാyം ഞBCമാyം ഞBCമാyം ഞBC    സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ '''''''' 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/12/1-5-2.html 

ഭാഗംഭാഗംഭാഗംഭാഗം----2222            �4�2���F�8 �X.0��'�    
നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം ഞBC സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~മാyം ഞBC സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~മാyം ഞBC സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~മാyം ഞBC സഹായം േതട�കയ�ം െചw�~ 

 

അലI ാgവിെന മാyം ആരാധി/~അലI ാgവിെന മാyം ആരാധി/~അലI ാgവിെന മാyം ആരാധി/~അലI ാgവിെന മാyം ആരാധി/~ െവ' Kഖാപന ിh േശഷം സഹായ േത,വ�ം വിശ�ാസി 

അലI ാgവി* മാyം അ�oി/~. ഈ സL ]ം ധാരാളം െതvി�ാരണ പലരില�ം ഉnാDിയി,� n് . 

എ'ാ* നാം അ*അ*അ*അ*ഹംദ�ലിലI ാഹിഹംദ�ലിലI ാഹിഹംദ�ലിലI ാഹിഹംദ�ലിലI ാഹി എ' സL ] ി* വിശദീകരി$ത്  േപാെല ആര്  എേoാC 

എBെന നെl സഹായി$ാല�ം ആ സഹായം െചwാ
 അലI ാg അവ�D്  കഴിവ്  ന*കിയത്  

െകാnാെണ'് വിശ�സി/' മ�സ് ലിം യഥാ�� ി* ആ സഹായ ിെ" ഉടമയായി 

അലI ാgവിെന കാ�കയ� ം ഈ സഹായ േത,ം യഥാ�� ി* അലI ാgവിേനാട്  

തെ'യാെണ'് തിരി$റിയ�കയ� ം െചw�~ ഇത്  െകാnാണേലI ാ ആരി* നി'് നമ�D്  

¤ണBള�nായാല� ം വിശ�ാസി അലI ാgവിെന സ്`തി/'ത് . ഒ( ഉദാഹരണം േനാDാം. ഒ( 

സ�° ്  നെl ഒ( സ*Dാര ിന്  {ണി/~. നമ� D്  വിഭവ സÂ�മായ സധെയാ(Dാ
 

അയാC ദിവസBളായി ഒ(DBC നട�~. അBെന അതിഥിയായ നാം ആ വീ,ിെല�~. 

നെl അRരoി/ം വിധം ആ സേഹാദര
 തീ
 േമശD്  മ�കളി* വിഭവBC നിര�~. 

Âഷ്ടാ' േഭാജനം കഴിz� ൈകകഴ� കി എഴ� െ'v്  വിശ�ാസി പറയ�'ത് ; 

 

 

(എെ" ഒ( കഴിവ�മിലI ാെത എനിDീ ഭ{ണം ന*കിയ അലI ാgവി'െy സ�� സ്`തിയ� ം! ) 
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എ'ാണ് . ദിവസBളായി നെl സത്കരിDാ
 കഷ്ടെo, ആ സേഹാദര
 ഇ` 

േകC/േRാC വിഷമി/കേയാ, ന.ി െക,വ
 എ'് ആേ{പി/കേയാ െചwിലI  ! കാരണം 

ഞാ
 സ*Dാരം ഒ(Dിയത്  എനിD്  അലI ാg ന*കിയ കഴിവ�  െകാnാെണ'് അയാC/ം 

വിശ�ാസമ�n് .അേoാC നിേ'ാട്  മാyം സഹായം േതട�~ എ'് പറയ�'ത്  പരമമായ പരമമായ പരമമായ പരമമായ 

സഹായംസഹായംസഹായംസഹായം നി'ി* നി'് മാyേമ ഉnാവ�കയ�QL  എ' അ�� ിലാണ് ! ഈ സഹായ 

േത, ി* െതളിzെതേ'ാ മറzെതേ'ാ ഉQ യാെതാ( വതാസവ�മിലI . സാധാരാണ 

അസാധാരണ എ' വിേവചനവ�മിലI . അേoാC സ�ാഭാവികമായ� ം നമ�െDാ( സംശയം 

േതാ'ാം അലI ാgേവാട്  മാyേമ സഹായം േചാദി¸ എ'് പറzവ� തെ' പലേരാട� ം 

സഹായം േചാദി/~nേലI ാ ഇത്  ഇര, ാoേലI ? നാം വിശദീകരി$തി* തെ' അതിh 

മറ�പടി ഉn്  ഒ~ �ടി വ]മായി പറzാ*, എലI ാഎലI ാഎലI ാഎലI ാ    സഹായ ിെ"യ� ം ഉടമ അലI ാgവാണ്സഹായ ിെ"യ� ം ഉടമ അലI ാgവാണ്സഹായ ിെ"യ� ം ഉടമ അലI ാgവാണ്സഹായ ിെ"യ� ം ഉടമ അലI ാgവാണ്        

അവ
അവ
അവ
അവ
    കഴിവ്കഴിവ്കഴിവ്കഴിവ്        നനനന****കിയാേല നമ�D്കിയാേല നമ�D്കിയാേല നമ�D്കിയാേല നമ�D്        എെj�ില�ംഎെj�ില�ംഎെj�ില�ംഎെj�ില�ം    െചwാനാവLെചwാനാവLെചwാനാവLെചwാനാവL . 

.... تعملون وما خلقكم وهللا  ((((നിBെളയ� ം നിBള�െട Kവ�നിBെളയ� ം നിBള�െട Kവ�നിBെളയ� ം നിBള�െട Kവ�നിBെളയ� ം നിBള�െട Kവ� നBെളയ� ം നBെളയ� ം നBെളയ� ം നBെളയ� ം    �ഷ്ടി/'ത്�ഷ്ടി/'ത്�ഷ്ടി/'ത്�ഷ്ടി/'ത്        അവനെyഅവനെyഅവനെyഅവനെy) ) ) )     

 

ഈ സL ]ം േമ* ആശയം മനസിലാകാ
 എyയ�ം മതിയായതാണ് . അേoാC 

എലI ാകഴിവിെ"യ�ം കാര ിെ"യ�ം ഉടമ അലI ാgവാെണ�ി* ഈ വിശ�ാസമ�Qവ
 ആേരാട്  

േചാദി/േRാഴ� ം ഈ കാഴ്ചoാടിലാെണ�ി* മv�Qവേരാട�Q സഹായേത,ം സാേ�തികമായി 

അവേരാടാെണ�ില�ം താത�ികമായി അലI ാgേവാട്  തെ'യാണ്  ഇതാണ്  നിേ'ാട്  മാyം 

സഹായം േതട�~ എ'തിെ" താ*പരം. ച�(D ി* യഥാ�� സഹായി 

അലI ാgവാെണ~ം എ'ാ* ബാഹമായി സഹായിDാ
 പല�/ം അലI ാg കഴിവ�  

ന*}~െn~ം ആ കഴിവിെ" അടിസrാന ിലാണ്  അവേരാട്  നാം സഹായം 

േചാദി/'െത~ം അത്  െകാn് തെ' തത� ി* ഈ േചാദം അലI ാgേവാടായതിനാ* 

നിേ'ാട്  മാyം എ'തിന്  ഈ പരസ്പര േചാദം എതിരെലI ~ം വ]മായി.  

 

ഭൗതികംഭൗതികംഭൗതികംഭൗതികം,,,,    അഭൗതികംഅഭൗതികംഅഭൗതികംഅഭൗതികം  

 

സധാരണ വിഷയBളി* നാം പറz മാനദ¡ ിെ" അടിസrാന ി* പരസ്പരം 

സഹായം േചാദിDാെമ'് അംഗീകരി/' ചില� ഇേത മാനദ¡Kകാരം അലI ാgവിെ" 

ഇഷ്ടദാസ�ാ േരാട്  സഹായം േചാദി/'തിെന എതി�/കയ�ം അBെന െചw�'വ� 

മഹാപാപമായ ശി�Dിലാണ്  എ ിെoട�'െത~ം പറയാറ�n് . ചില അടിസrാന 
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വിഷയBെള }റി$�Q അ�തേയാ ഭീമമായ െതvി�ാരണേയാ അവെര പിടി�ടിയി,� n്  ഇത്  

അ*പം വിശദീകരണം ആവശമ�Q ഭാഗമാെണ'് േതാ~~. അലII ാg എലI ാവ�/ം ഒേര 

കഴിവലI  ന*}'ത് . ആªീയമായി അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടാനിഷ്ടBCD്  അhസരി$്  മാyം 

Kവ� ി/'വ(nിവിെട. േതാ'ിയത്  േപാെല ജീവി/കയ�ം സL {്മതേയാ അലI ാgവിെ" 

ഇഷ്ടാനിഷ്ടBേളാ പരിഗണിDാ
 തയാറാവാ വ(മ�n് . ഈ രn്  വിഭാഗേ ാട� ം 

അലI ാgവിെ" സമീപനം ഒ(േപാെലയലI . അലI ാgവിെ" വിധിവില/കC പാലിDാ വെര 

അലI ാg വിലെവ/'തെലI ~ം അേത സമയം അവെ" ഇഷ്ടം േനാDി ജീവി/'വ�D്  

അവ
 വലിയ മഹത�ം ന*}െമ~ം ഇസ് ലാം വ]മാDിയി,� n് . അലI ാg ന*}'െത' 

നിലD്  സാധാരണ സഹായം േചാദിDാെമ'് സlതി/'വ� അലI ാg ന*}' 

അസാധാരണ സഹായം േചാദി/'തിെന നിരാകരി/'തിെല(അത്  ശി�DാDാ
 

െവR�'തിെല)ഇര, ാo്  സഹതാപാ�ഹമാെണ'് പറയാെത വw.  

 

ആരാണ്ആരാണ്ആരാണ്ആരാണ്        മഹാ�ാ�മഹാ�ാ�മഹാ�ാ�മഹാ�ാ�    ? ? ? ?  

 

ഇമാം റാസി(റ) എഴ� `~. േദാഷം കലരാ വിധം ആരാധനാനിമÃരായി ജീവി/' 

േദാഷBളിേലD്  േപാകാ  വിധം ആരാധനാസാഹചരBC/Q അh�ലാവസr അലI ാg 

�ഷ്ടി$്  അലI ാg ഏെvട�  വിഭാഗമാണിവ� ഇBെന ആരാധന വ� �നവ്െകാn്  

അലI ാgേവാട്  ഇവ(ം, തൗഫീD്  (അhqഹം) എ'ിവ െകാn്  ഇവേരാട്  അലI ാgവ�ം 

അട�/' സാഹചരമാണ്  മഹത� ിെ" നിദാനം. ഈ അവസrയിെല ിയവ�D്  മvാ�/ം 

ന*കാ  പവറ�കC അലI ാg ന*}~ ഇതാണ്  നബിമാ(െട മ�അ്ജിസ�ം ഔലിയാഇെ" 

കറാമ�ം.  

 

    

അസാധാരണഅസാധാരണഅസാധാരണഅസാധാരണ    സംഭവBCസംഭവBCസംഭവBCസംഭവBC:::: 

അസാധാരണ സംഭവBC Kകടിoി/'വെരലI ാം മഹാ�ാരാെണ'് െതvി�രിD(ത്  

അ*¬തം കാണി/'വെരെയലI ാം നമ�D്  േതാളിേലvാ
 നി� ിയിലI  കാരണം ഇമാം റാസി 

തെ' എഴ� `~. അസാധാരണ സംഭവBC ഒ( വാദം സrിരീകരിDാേനാ അലI ാെതേയാ 

ഉnാവാം. വാദം ആരാധനാെണേ'ാ, Kവാചകനാെണേ'ാ, വലിwാെണേ'ാ, പിശാചിെ" 

�,ാളിയാെണേ'ാ ആവാം. ച�(D ി* ഇത്  നാലിനമായി.  
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(1) (1) (1) (1) ൈദവമാെണ' വാദംൈദവമാെണ' വാദംൈദവമാെണ' വാദംൈദവമാെണ' വാദം  

ഈ ഗണ ി* പലേരയ� ം കാണാം. ഉദാഹരണം ഫേറാവഫേറാവഫേറാവഫേറാവ, , , , ദ´ാ*ദ´ാ*ദ´ാ*ദ´ാ*. ദ´ാ* അÄതBC 

കാണി/െമ'് നബി(സ�) അറിയി$ി,� n് . മരി$വെര ജീവിoി/ക, മഴ െപwിoി/ക, സÂ�ി 

ന*}ക ഇBെന ധാരാളം അÄതBC അവ
 കാണി/ം. ൈദവമാെണ'വ
 വാദി/ം 

അÄതം കാണിD* മാyം മഹത� ിെ" മാനദ¡മായാ* ഇവെനയ� ം 

മഹത�വ*DരിേDnി വ(ം. അത്  െകാnാണ്  ദ´ാലിെ" അപകടെ  }റി$്  േനരേ  

തെ' മ�'റിയിo്  നബി(സ�) ന*കിയത് . 

(2)(2)(2)(2)    Kവാചകത� വാദംKവാചകത� വാദംKവാചകത� വാദംKവാചകത� വാദം:::: 

നബി(സ�)യ�Cെoെട യഥാ�� നബിമാ� അവ� നബിമാരാെണ' വാദം സrിരീകരിDാ
 

ധാരാളം അ*¬തBC കാണി$ി,� n് . ച¥െന പിള� ിയ`ം അ·ശ കാരBC 

പറz`െമാെD ഉദാഹരണമായി എട�Dാം. 

(3)(3)(3)(3)    വിലായ ്വിലായ ്വിലായ ്വിലായ ്        വാദിD*വാദിD*വാദിD*വാദിD*:::: 

വിലായ ്  വാദി$്  അ*¬തം കാണിേDnതിലI . പെ{ അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസ�ാരിലL െട 

അÄതBC (കറാമ ് ) ധാരാളം െവളിെoട� ം. 

(4)(4)(4)(4)    ആഭിജാര വാദം ആഭിജാര വാദം ആഭിജാര വാദം ആഭിജാര വാദം :::: 

ആഭിജാര വാദDാ� ചില െപാടിൈDകC കാണി/ം പെ{ അത്  കറാമ�മാേയാ 

മ�അ്ജിസ�മാേയാ ഏv്  മ� ,ിയാ* ഒരിDല�ം അവ�D്  പിടി$്  നി*DാനാവിലI . മL സാ നബി(അ) 

െയ േനരിടാ
 വ'വ� േതാvത്  ഖ��ആ
 വിശദീകരി$ി,�nേലI ാ!  

 

ഔലിയാഇെ" കറാമ ്ഔലിയാഇെ" കറാമ ്ഔലിയാഇെ" കറാമ ്ഔലിയാഇെ" കറാമ ്        വിവരിDാ
വിവരിDാ
വിവരിDാ
വിവരിDാ
    ഖ��ഖ��ഖ��ഖ��ആനില�ം ഹദീസില�ം ധാരാളം െതളിവ�കആനില�ം ഹദീസില�ം ധാരാളം െതളിവ�കആനില�ം ഹദീസില�ം ധാരാളം െതളിവ�കആനില�ം ഹദീസില�ം ധാരാളം െതളിവ�കCCCC    കാണാംകാണാംകാണാംകാണാം.  

മ�യം ബീവിയ�െടയ� ം, ¤ഹാവാസികള�(അസ് ഹാബ�* കഹ് ഫ് )െടയ� ം, ബി*കീസ്  രാ�ിയ�െട 

സിംഹാസനം ൈമേ«ാ െസD"ിെ" േവഗതയി* എ ി$`ം `ടBി ധാരാളം സംഭവBC 

ഖ��ആ
 വിവരി$ി,� n് . ഹദീസില�ം മഹാ�ാ(െട വാകBളില�ം ധാരാളം സംഭവBC കാണാം. 

®ൈറജ് (റ)എ' മഹാ
 ആരാധനDായി ഒ( മലേയാര ്  ൈഖമ െക,ി സ�ത�മായി 

അലI ാgെവ ആരാധി$്  െകാnി('േoാC ഒ( ചീ  സ്yീ അവെര വലയിലാDാ
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�മി/കയ�ം നടDാെത വ'േoാC ഒ( ആ,ിടയhമായി ബ¦െo,്  ഗ�ഭിണിയായി ഇത്  

ആരാധനയ�മായി കഴിയ�' ®ൈറജിെ" }zാെണ'് പറയ�കയ� ം നാ,�കാ� ഒ~ം 

ആേലാചിDാെത അേ�ഹ ിെ" ആരാധനാ മ¡പം തക�/കയ�ം അേ�ഹെ  കേwvം 

െചw�കയ�ം െചയ്തേoാC സംസാരിDാ
 Kായമാവാ  ആ}zിേനാട്  മഹാനായ 

®ൈറജ് (റ) േമാേന നിെ" ഉoയാരാെണ'് േചാദി$`ം ആ,ിടയനാെണ'് ആ},ി പറz`ം 

അബ�ം മനസിലാDിയ നാ,�കാ� ®ൈറജിേനാട്  {മാപണം നട ിയ`ം ഹദീസില�n് .  

 

നഹാവ¦്  എ' സrല ്  യ��ം നട ിെDാnി(' സംഘ ിന്  മദീനയിലി('് 

നി�േ�ശം ന*കിയ ഉമ� (റ)െ" സംഭവം മഹാ�ാ(െട വാ/കള�െട േരഖയാണ്  ൈദ� ഘം 

ഭയ'് നീ,�'ിലI . ച�(D ി* അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസ�ാ� അലI ാgെവ അhസരി/കയ�ം 

അവെ" ഇഷ്ടം സRാദി/കയ�ം െചയ്തേoാC അവ(െട ഇഷ്ടBC അലI ാg നടoാ/~. 

അലI ാgവിെ" താ*പര ിനായി വി�� ജീവിതം നയി$ അവ�D്  ആªീയമായ ചില 

സി�ികC അലI ാg ന*}~. ഇതെy മഹാ�ാ� Kകടിoി/' അസാധാരണ സംഭവBC!  

 

സാധാരണDാ�സാധാരണDാ�സാധാരണDാ�സാധാരണDാ�D്D്D്D്        അലI ാg നഅലI ാg നഅലI ാg നഅലI ാg ന****}' സാധാരണ കഴിവ�ക}' സാധാരണ കഴിവ�ക}' സാധാരണ കഴിവ�ക}' സാധാരണ കഴിവ�കCCCC    അവേരാട്അവേരാട്അവേരാട്അവേരാട്        േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്    , , , , 

നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിമാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിമാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിമാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്ന്ന്ന്        എതിരെലI �ി*എതിരെലI �ി*എതിരെലI �ി*എതിരെലI �ി*    ((((അെലI '് നാം േനരേ  അെലI '് നാം േനരേ  അെലI '് നാം േനരേ  അെലI '് നാം േനരേ  

വിശദീകരി$ി,� n്വിശദീകരി$ി,� n്വിശദീകരി$ി,� n്വിശദീകരി$ി,� n്    ) ) ) ) അസാധാരണ കഴിവ�കCഅസാധാരണ കഴിവ�കCഅസാധാരണ കഴിവ�കCഅസാധാരണ കഴിവ�കC    അലI ാg നഅലI ാg നഅലI ാg നഅലI ാg ന****കിയകിയകിയകിയ    മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്        അത്അത്അത്അത്        

േചാദി/'`ംേചാദി/'`ംേചാദി/'`ംേചാദി/'`ം, , , , നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്        എതിരലIഎതിരലIഎതിരലIഎതിരലI .... അBെന 

സാധാരണ അhവദനീയവ�ം അസാധാണ വ�´വ�മാDാ
 യാെതാ( േരഖയ� ം ഇസ് ലാമി* 

ഇലI  തെ'! സാധാരണDാര
 നെl സഹായിD
 അവന്  അലI ാg കഴിവ്  െകാട�/േRാC 

സാധി/~. പെ{ അസാധാരണDാരന്  അത്  സാധിDിെലI '് വാദിD* അലI ാgവിെ" 

കഴിവിെന േചാദം െചwലാണ് . കാരണം തെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�തെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�തെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�തെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�D്D്D്D്        ഞാ
ഞാ
ഞാ
ഞാ
    അസാധാരണഅസാധാരണഅസാധാരണഅസാധാരണ    കഴിവ്കഴിവ്കഴിവ്കഴിവ്        

െകാട�/െമ'്െകാട�/െമ'്െകാട�/െമ'്െകാട�/െമ'് പഠിoി$ത്  അലI ാgവാണ് . അലI ാg െകാട� ാല�ം ഞBC സlതിDിെലI '് 

പറയ�'ത്  ഒ~കി* ധിDാരമാണ്  അെലI �ി* വിവരേDടാണ് . 

    

قال هللا تعالي من اذالي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مماافترضت  
احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره عليه ومايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتي 

الذي يبصر به ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا وان سألني 9عطينه ولئن استعاذني 
بخاري( Jعيذنه  
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(എെ" ഇഷ്ടദാസെന ആെര�ില�ം വിഷമിoി$ാ* അവേനാട്  ഞാ
 യ��ം 

Kഖാപി/~.അടിമ ഏvവ�ം �ട�ത* അലI ാgവിേലD്  അട�/ക അവ
 നി�ബ¦മാDിയ 

കാരBC െചയ്` െകാnാണ്  എ'ാ* അേതാെടാoം സ�' ായ കാരBC �ടി അവ
 

െചയ്താ* അലI ാg അേ�ഹെ  സ്േനഹി/ം അലI ാg സ്േനഹി$ാ* അവെ" കw�ം കണ© ം 

കാ`ം കാല�ം താ
 ആവ�ം അവ
 എേ'ാട്  വലI `ം േചാദി$ാ* ഞാ
 ന*}ക തെ' െചw� ം 

അവ
 എേ'ാട്  കാവ* േതടിയാ* ഞാ
 കാവ* ന*}ക തെ' െചw�ം എ'് അലI ാg 

പറയ�~ ഇമാം ബ�ഖാരി തെ" സഹീg* ബ�ഖാരി എ' qനr ി* ഈ കാരം റിേoാ�,്  

െചയ്തി,� n്  ).  

ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        വിശദീകരി$ മഹ�DCവിശദീകരി$ മഹ�DCവിശദീകരി$ മഹ�DCവിശദീകരി$ മഹ�DC    പറയ�~പറയ�~പറയ�~പറയ�~    

مقام الذي يقول هللا كنت له سمعا وبصرا فاذاصار وكذلك العبد اذا واظب علي الطاعات بلغ الي ال
نور ج`ل هللا سمعاله سمع القريب والبعيد واذاصار ذلك النور بصرا له رأي القريب والبعيد 

تفسير رازي(واذاصار ذلك النور يدا له قدر علي التصرف في الصعب والسھل والبعيد والقريب  

(ആരാധനാ നിഷÅ യ�Q ജീവിതം നയി/' അടിമ അലI ാg കണ© ം കw�ം കാല�മാവ�െമ'് പറz 

സrാനേ D്  എ�~ ആ സrാനേ D്  എ ിയ അടിമ അട��Q`ം ദL ര�Q`ം 

കാ�കയ�ം േകC/കയ� ം അട�  ്  അകെല എ' വതാസമിലI ാെത Kയാസകരമായത്  

അലI ാ ത്  എ' വതാസമിലI ാെത ൈകകാരം െചwാ
 സാധി/'വനാവ�കയ�ം 

െചw�~(റാസി) 

നഹാവ¦ി*നഹാവ¦ി*നഹാവ¦ി*നഹാവ¦ി*    നട/' യ��ം ഉമനട/' യ��ം ഉമനട/' യ��ം ഉമനട/' യ��ം ഉമ����((((ററററ) ) ) ) മദീനയി*മദീനയി*മദീനയി*മദീനയി*    െവ$� കn`ംെവ$� കn`ംെവ$� കn`ംെവ$� കn`ം ഇവിെട മദീനയി* നി'് ഓ ഓ ഓ ഓ 

സാരിയാസാരിയാസാരിയാസാരിയാ................മലയ�െട ഭാഗം ��ിDണെമ'്മലയ�െട ഭാഗം ��ിDണെമ'്മലയ�െട ഭാഗം ��ിDണെമ'്മലയ�െട ഭാഗം ��ിDണെമ'് വിളി$്  പറzേoാC അത്  സാരിയ:(റ) േക,`ം 

ദL രം Kശ¢ മലI ാെത കാണാhം േകCDാhം സാധി/െമ'തിെ" െതളിവാണ് . ൈഖബ� യ�� 

സമയ ്  അലി(റ)ൈഖബ� േകാ,യ�െട വാതി* ഒ( ൈകെകാn്  പറി$്  എട� ത്  

Kയാസകരമായ വിഷയBളില�Q അവ(െട Kവ� ന ിെ" േരഖയാണ്  അലി(റ) അ'് 

പറzത്  

 

അലI ാgവാെണ സതം ൈഖബ�അലI ാgവാെണ സതം ൈഖബ�അലI ാgവാെണ സതം ൈഖബ�അലI ാgവാെണ സതം ൈഖബ�    േകാ,യ�െട വാതിേകാ,യ�െട വാതിേകാ,യ�െട വാതിേകാ,യ�െട വാതി****    ഞാഞാഞാഞാ



    പറിെ$ട� ത്പറിെ$ട� ത്പറിെ$ട� ത്പറിെ$ട� ത്        സാധാസാധാസാധാസാധാ    മhഷ മhഷ മhഷ മhഷ 

ശ]ിെകാnലIശ]ിെകാnലIശ]ിെകാnലIശ]ിെകാnലI  Kത�ത അലI ാg ന* Kത�ത അലI ാg ന* Kത�ത അലI ാg ന* Kത�ത അലI ാg ന*കിയ ഒ( Kേതക ശ]ി െകാnാണ്കിയ ഒ( Kേതക ശ]ി െകാnാണ്കിയ ഒ( Kേതക ശ]ി െകാnാണ്കിയ ഒ( Kേതക ശ]ി െകാnാണ്    .  
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ഇത്  വെര നാം വിശദീകരി$തി* നി'് ദ�(േ�ശമിലI ാെത വിഷയBെള സമീപി/'വ�D്  

സാധാരണDാ�D്  സാധാരണ വിഷയBC െചwാ
 സാധി/ംേപാെല അസാധാരണDാ�D്  

അസാധാരണ വിഷയBള�ം െചwാ
 സാധി/െമ~ം സാധാരണDാേരാട്  സാധാരണ 

കാരBളി* സഹായം േചാദി/'ത്  നിേ'ാട്  മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'തിന്  

എതിരലI ാ ത്  േപാെല അസാധാരണDാേരാട്  അസാധാരണ വിഷയ ി* സഹായം 

േചാദി/'`ം എതിരലI  എ~ം ഇത്  സംബ¦മായി ബg �രിപ{ം വ(' മ�സ് ലിംകെള 

മ� ശ് രിDാ/' ഒ( നLനാ* നLനപ{ ിെ" നിലപാട്  ഖ��ആനിെ" േമല�Q അ{jവമായ 

കേwvമാെണ~ം മനസിലാവ� ം. കാരണം നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'ിട ്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'ിട ്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'ിട ്മാyം സഹായം േചാദി/~ എ'ിട ്        

അസാധാണഅസാധാണഅസാധാണഅസാധാണ    സഹായം എെ'ാ( വഖാനം ഒ( ഖ��സഹായം എെ'ാ( വഖാനം ഒ( ഖ��സഹായം എെ'ാ( വഖാനം ഒ( ഖ��സഹായം എെ'ാ( വഖാനം ഒ( ഖ��ആആആആ



    വാഖാതാവ�ം പറയ�കേയാ വാഖാതാവ�ം പറയ�കേയാ വാഖാതാവ�ം പറയ�കേയാ വാഖാതാവ�ം പറയ�കേയാ 

ഖ�ഖ�ഖ�ഖ�����ആനില�ം സ�' ില�ംആനില�ം സ�' ില�ംആനില�ം സ�' ില�ംആനില�ം സ�' ില�ം    അതിേലD്അതിേലD്അതിേലD്അതിേലD്        സL ചന ന*സL ചന ന*സL ചന ന*സL ചന ന*}' എെj�ില�ം േരഖെoട��കേയാ }' എെj�ില�ം േരഖെoട��കേയാ }' എെj�ില�ം േരഖെoട��കേയാ }' എെj�ില�ം േരഖെoട��കേയാ 

െചയ്തി,ിലIെചയ്തി,ിലIെചയ്തി,ിലIെചയ്തി,ിലI  ഉദാഹരണമായി നസ്തഈhനസ്തഈhനസ്തഈhനസ്തഈh എ'തിന്  മഹാനായ ഇബ്h കഥീ�ഇബ്h കഥീ�ഇബ്h കഥീ�ഇബ്h കഥീ�    നനനന****കിയകിയകിയകിയ    

വാഖാനംവാഖാനംവാഖാനംവാഖാനം 

 

 

(നിെ' ആരാധി/'തിhQ സഹായവ�ം ഞBള�െട എലI ാ കാരBള�െട േമലില�Q സഹായവ�ം 

നിേ'ാട്  മാyം ഞBC േചാദി/~ എ'ാണ്  ) 

എലI ാകാരBള�ം(സാധാരണയ� ം അസാധാരണയ�ം)അലI ാgവാണ്  െചയ്ത്  ത('ത് . പെ{ 

സാധാരണ കാരBC അവ
 സാധാരണDാരിലL െട ന* }ം േപാെല അസാധാരണ സഹായം 

അസാധാരണDാരിലL െടയ� ം ന*}~. ഇതിh വി(�മായി അഭിKായം പറയ�'വ� ഒ~കി* 

അതിh േരഖ കാണിDണം അെലI �ി* ഈ വിത¡ വാദം അവസാനിoിDണം. ഇനി 

അസാധാരണ സഹായം അലI ാg അലI ാ വരി* നി'് േചാദി$`ം Kതീ{ി$`ം 

ഖ��ആനില�ം സ�' ില�ം നിറz്  കിട/'ത്  കാണാം ഉദാഹരണ ിന്  യഅ്�ബ്  

നബി(അ)ന്  യL സ�ഫ്  (അ) െ" അസാ'ിധം വലിയ വിഷമമ�nാ/കയ�ം മകേനാട�Q 

സ്േനഹാധിക ാ* കരz്  കരz്  കണM ിh മB* ബാധി/കയ�ം അത്  സ�ഖമാവാ
 ഒ( 

}oായം യL സ� ഫ് (അ)െകാട� യ$`ം ആ }oായം മ�ഖ ി,േoാC കാഴ്$ ശ]ി പL �ണM മായി 

തിരി$� കി,ിയ`ം ഖ��ആ
 പറയ�~. 
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(നിBC എെ" }oായവ� ം െകാn്  േപായി അത്  എെ" പിതാവിെ" മ�ഖ ിട�ക എ'ാ* 

അേ�ഹം കാഴ്$യ�Qവരായിതീ(ം നിBC മ� ഴ� വ
 }ട�Rേ ാെടാoം എെ" അട� േ D്  

വരികയ� ം െചw�ക) 

 

�P.�� �)�2	
� �v���1�A .0��
�� �!������Y�V !�� �<���
 �w�@��� �x��G ���+�u�
 ��8�' �,����6��     

യാy സംഘം (ഈജിപ± ി* നി'്) പ�റെo,േoാC അവ(െട പിതാവ്  

(അട��Qവേരാട് )പറz� തീ�$യായ�ം എനിD്  യL സ�ഫിെ" വാസന അhഭവെoട�~n്  

നിBെളെ' ബ��ി ³മം പvിയവനായി ക(`'ിെലI �ി*(നിBCDിത്  

വിശ�സിDാവ�'താണ് ) 

 

�y���$	
� �H�
�̂ �z ��Y�
 �H08�' �>?�
.�V 	��#
.��    

അവ� പറz� അലI ാgെവ തെ'യാേണ തീ�$യായ�ം താ�C താ�ള�െട പഴയ വഴിേകടി* 

തെ'യാണ് . 

 

()�1�6 0��V�G.�A �>� �+�� T���7 �\.�$	
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അനjരം സേjാഷവാ�  അറിയി/' ആC വ'േoാC അേ�ഹം ആ }oായം 

യഅ്�ബ് (അ)െ" മ�ഖ ി,േoാC അവ� കാഴ്$യ�Qവരായി മാറി നിBCDറിയാ  ചിലത്  

അലI ാgവി* നി'് ഞാ
 അറിയ�~െn'് ഞാ
 നിBേളാട്  പറzി,ിേലI  എ'് യഅ്�ബ്  

(അ)പറz�. 
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അവ� പറz� ഞBള�െട പിതാേവ ഞBCD്  േവnി ഞBള�െട പാപBC െപാറ� ്  കി,ാ
 

േവnി അB്  Kാ��ിDേണ!തീ�$യായ� ം ഞBC െതv�കാരായിരി/~ 

 

�,5�D0
� �G�#Y�[	
� ���� �>08�' ���6�G �,#N�
 ��Y�[���@�� �b���@ �P.��    

നിBCD്  േവnി ഞാ
 എെ" ര{ിതാവിേനാട്  െപാറ�Dലിെന േതടാം തീ�$യായ� ം അവ
 

ഏെറ െപാറ�/'വhം ക(ണാ നിധിയ�മാ}~ എ'് യഅ്�ബ്  നബി(അ)പറz�  

(സL റസL റസL റസL റ::::യL സ� ഫ്യL സ�ഫ്യL സ�ഫ്യL സ�ഫ്    ::::93939393----98)98)98)98)  

യL സ�ഫ്യL സ�ഫ്യL സ�ഫ്യL സ�ഫ്        നബിയ�െട സംഭവ ിെ" േപരി*നബിയ�െട സംഭവ ിെ" േപരി*നബിയ�െട സംഭവ ിെ" േപരി*നബിയ�െട സംഭവ ിെ" േപരി*    മ�തെലട�DാhQ ചില(െടമ�തെലട�DാhQ ചില(െടമ�തെലട�DാhQ ചില(െടമ�തെലട�DാhQ ചില(െട    േമാഹBCേമാഹBCേമാഹBCേമാഹBC    

തകതകതകതക����െ റിz� െകാnാണ്െ റിz� െകാnാണ്െ റിz� െകാnാണ്െ റിz� െകാnാണ്        നിBനിBനിBനിBCCCCD്D്D്D്        അറിയാ  പല`ം അലI ാgവിഅറിയാ  പല`ം അലI ാgവിഅറിയാ  പല`ം അലI ാgവിഅറിയാ  പല`ം അലI ാgവി****    നി~നി~നി~നി~    

എനിDറിയാെമ'് േനരേ  തെ' ഞാ
എനിDറിയാെമ'് േനരേ  തെ' ഞാ
എനിDറിയാെമ'് േനരേ  തെ' ഞാ
എനിDറിയാെമ'് േനരേ  തെ' ഞാ
    പറzി,ിപറzി,ിപറzി,ിപറzി,ിേലI  എ' േചാദംേലI  എ' േചാദംേലI  എ' േചാദംേലI  എ' േചാദം! നാം ഈ സംഭവം 

പറzത്  സാധാരണ നില/Q സഹായം അലI  കാഴ്ച കി,ാ
 }oായം മ�ഖ ിട*. തിക$�ം 

അസാധാരണമാണത് .അത്  യL സ�ഫ്  നബി െചwാ
 െകാട� യ/കയ�ം യഅ്�ബ്  നബി 

സlതി/കയ� ം െചw�~. കണM ിെ" മB* മാറാ
 }oായ ി* നി'് Kതീ{ി$ ആ ¤ണം 

അത്  അസാധാരണമാണ്  അസാധാരണ സഹായം അലI ാg അലI ാ വരി* നി'് 

Kതീ{ിD* െതvായി(~െവ�ി* ഇ മഹാ�ാരായ Kവാചക�ാ� അത്  െചw�കേയാ ഏക 

ൈദവ സി�ാjം അരDി,� റoിDാ
 വ' ഖ��ആനി* അത്  ഉ�രിDെoട�കേയാ 

െചw�മായി('ിലI . അലI ാg ആദരി$വരി* നി'് ¤ണം േതട�ക എ'ത്  യഅ്�ബ്  നബിേയാട്  

മDC നട ിയ അേപ{യില�ം കാണാം അവ� െചയ്ത െതvിh അലI ാgേവാട്  

മാoിനേപ{ിDാ
 മDC ആKവാചകെന സമീപി$ വികാരം അത്  തെ'യാണ്  നl�െട 

ഇടേത,വ�ം സഹായാ��നയ�െമാെD ഉ'ം െവ/'ത് ..(അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസ�ാ� 

നമ�D്  േവnി നട�' �പാ�ശകC സ�ീകരിDെoടാ
 സാധത �ട�തലാണ് )  
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Kാ�Kാ�Kാ�Kാ��ന അലI ാgേവാട്�ന അലI ാgേവാട്�ന അലI ാgേവാട്�ന അലI ാgേവാട്        മാyംമാyംമാyംമാyം!!!!  

മ�സI ിം ബgജനBെള െതvി�രിoിDാ
മ�സI ിം ബgജനBെള െതvി�രിoിDാ
മ�സI ിം ബgജനBെള െതvി�രിoിDാ
മ�സI ിം ബgജനBെള െതvി�രിoിDാ
    ചിലചിലചിലചില����    ആയ�ധമാ/'ആയ�ധമാ/'ആയ�ധമാ/'ആയ�ധമാ/'    Kസ്താവനയാണ്Kസ്താവനയാണ്Kസ്താവനയാണ്Kസ്താവനയാണ്        മ�കളി*മ�കളി*മ�കളി*മ�കളി*    

കnത്കnത്കnത്കnത്    ............Kാ��ന എjാണ്  എ'് മനസിലാDിയാ* ഈ വിഷയ ിന്  പരിഹാരമാവ� ം 

പെ{ ഇവ�D്  പരിഹാരമലI  ആവശം സംശയിoിDലാണ് . ദ�ആ എ' അറബി പദ ിനാണ്  

സാധാരണ ഈ പരിഭാഷ ന*}'ത് . എ'ാ* ഒ( വാDിന്  സാേ�തികമായി ഒ( അ��വ�ം 

ഭാഷാപരമായി ഒ( അ��വ�ം കാ�ം മത വിഷയBC ൈകകാരം െചw�'ിടെ ാെD 

വളെര ��േയാെട ൈകകാരം െചേwn ഈ തത�മാണ്  ചില� തBള�െട അബ� 

ധാരണകC വിvഴിDാ
 കാvി* പറ�'ത് . ദ�ആ എ'ത്  ഈ ഗണ ി* കാേണnതാണ് . 

ചില� പറയ�'ത്  കാണാം Kാ��ന അതാണ്  ആരാധന എ'് നബി (സ�) പറzിരി/~ 

അതിനാ* മരണെo, മഹാ�ാെര വിളിD* അവ�/Q ആരാധനയ� ം തദ�ാര ശി�/മാണ് .  

നാം ഇവിെട കാേണn Kധാന കാരം ഈ ഹദീസി* എjാണ്  പറzത്  എ'ാണ് . ദ�ആ 

എ'തിh വിളി$�, {ണി$� എെ'ാെD അ��മ�n് . ഒരാെള േപ( വിളി/'തിhം ദ�ആ 

എ'് പറയാം ഇെതാെD അവ�/Q ആരാധനയാെണ'് പറzാ* ഈ 

പറയ�'വ(Cെoെട ശി�D്  െചയ്തവരായി േപാ}ം. അത്  അവ�/ം 

സ�ീകാരമായിരിDിലI േലI ാ!  

 

എ'ാ* എjാണ്  ഈ ഹദീസിന��ം? ഒ~കി* എലI ാ വിളിയ�ം ഇബാദ ാണ് എ'്! അത്  

പvിലI . കാരണം അBെന വ'ാ* ഉlെയ വിളി/'`ം, ചBാതിെയ വിളി/'`ം 

ഇബാദ ാേDnി വ(ം ! അത്  ഒ( മ.ബ��ി േപാല�ം പറയിലI  പിെ'യേലI  ബ��ിയി* 

ഏvവ� ം മിക$്  നി*/' നബി പറയ�ക! ഇനിെയാ( സാധതയ�Qത്  ഒ( Kേതക തരം വിളി 

ഇബാദ ാെണ'ാണ് .അത് ശരിയ�മാണ് .  

 

എjാണ്എjാണ്എjാണ്എjാണ്        Kേതക തരംKേതക തരംKേതക തരംKേതക തരം? ? ? ?     

 

ആരാധനാെണ'(ഇലാഹാെണ')വിശ�ാസേ ാെട വിളി/' വിളി ഇബാദ ാണ് . ഈ 

കാഴ്$oാടി* അലI ാgവിെന മാyേമ വിളിDാവL . കാരണം ആ വിളി ഇബാദ ാണ് . ഇബാദ ്  

അലI ാgവിh മാyേമ അ�oിDാവL . ഇതാണ്  അ��ആഉ gവ*അ��ആഉ gവ*അ��ആഉ gവ*അ��ആഉ gവ*    ഇബാദഇബാദഇബാദഇബാദ:::: എ' ഹദീസിെ" 

സാഹചരം വിശദീകരി/'ത് .േനാ¸ 
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ل الدعاء ھو العبادة عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال سمعت النبي صلي هللا عليه وسلم يقو
ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جھنم 

ترمذي(داخرين  
 

hഉമാhബ്h ബശീ�(റ)* നി'് നിേവദനം: Kാ��ന അത്  തെ'യാ� ആരാധന എ~ 

നബി(സ�) പറയ�'ത്  ഞാ
 േക,� .`ട�'് നബി(സ�) ഈ ഖ��ആ
 വാകം ഓതി േകCoി$�. 

'നിBള�െട നാഥ
 പറz�. നിBC എെ' വിളി/ക എ'ാ* ഞാ
 നിBCD്  ഉ രം ത(ം 

എെ' ആരാധി/'തിെന െതാ,്  ആ� അഹ�രി/~െവാ അവ� നി.രായി നരക ി* 

Kേവശി/ം (`�മ�ദി) 

 

അേoാC ഇബാദ ാവ�' വിളിയാണ്  അ��ആഉഅ��ആഉഅ��ആഉഅ��ആഉ എ'് പറzത്  എ'് പക* േപാെല വ]ം. 

ഇബാദ ്  ആവ�'ത്  എBെനെയ'് നിെ' മാyം ആരാധി/~ എ'ിട ്  നാം 

വിശദീകരി$ത്  ഓ�/ക. ആരാധനാെണ'് ക(തി ആെര വിളി$ാല�ം, ജീവി$ിരി/'വേരാ 

മരി$വേരാ, ജീവിേയാ നി�´ീവിേയാ എ' ഒ( വതാസവ�ലI ാമിെത അത്  അലI ാg 

അലI ാ വ�/Q ഇബാദ�ം തനി ശി�/ം തെ'. ഇത്  പഠിoിDാനാണ്  നബിമാ� മ� ഴ� വhം 

വ'ത് . അതാണ്  ലാഇലാഹ ഇലI ലI ാഹ്  എ' ആശയം.  

 

ഇനി നാം േനാേDnത്  ആരാധനാെണ' സ�*ആരാധനാെണ' സ�*ആരാധനാെണ' സ�*ആരാധനാെണ' സ�*പ ിപ ിപ ിപ ി****    അലI ാg അലI ാ അലI ാg അലI ാ അലI ാg അലI ാ അലI ാg അലI ാ     
ആെരെയ�ില�ം ഏെത�ില�ം മ�സI ിം വിളി/~േnാആെരെയ�ില�ം ഏെത�ില�ം മ�സI ിം വിളി/~േnാആെരെയ�ില�ം ഏെത�ില�ം മ�സI ിം വിളി/~േnാആെരെയ�ില�ം ഏെത�ില�ം മ�സI ിം വിളി/~േnാ???? ഇലIഇലIഇലIഇലI ........ഇലIഇലIഇലIഇലI ........ഇലIഇലIഇലIഇലI ........ എ'് 
ആ(െട മ�'ില�ം നമ�D്  പറയാ
 സാധി/ം. ഇനി ഈ വാദDാ� പറയ�േRാെല 

ആരാധനാെണ'് സ�*പി$ിെലI �ില�ം മരണെo, മഹാ�ാെരേയാ മേvാ സഹായ ിh 

വിളി$ാ* ശി�/ വ(െമ'് വാദ ിh േവnി സlതി$ാ* ഇവ� നാല�  േപരലI ാെത മെvാ( 

മ�വഹ്ഹിദ� ം േലാക ിെലI ' അപകടം പിടി$ വാദം അംഗീകരിേDnി വ(ം കാരണം 

മഹാ�ാെര ജീവി$ിരി/േRാഴ� ം മരണ േശഷവ�ം വിളി/' പതിവ്  േലാക മ�സI ിം 

പാരRര ി* അhസLതം `ട�~ വ~. നിരാേ{പം എ'് കാണാ
 സാധി/ം േലാക ്  

മഹ�ാെര വിളി/'തിെനതിെര ആദമായി ഒ( ശബ്ദം േക,ത്  എ,ാം �vാn�കാരനായ 

ഇബ്h ൈതമിwയി* നി'ാണ് . അേ�ഹം ഇBെനെയാ~ പറzേoാC സമകാലിക� 

അേ�ഹെ  പലI �ം നഖവ�ം ഉപേയാഗി$്  എതി�� പരാജയെoട��കയ�ം ആ 

വാദ ിെനതിരി* qനr രചന നട�കയ�ം െചയ്` ഇതാണ്  ഇ`മായി ബ¦െo,�Q ചരിy 

വസ്`ത. അലI ാgവിെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�അലI ാgവിെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�അലI ാgവിെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�അലI ാgവിെ" ഇഷ്ട ദാസ�ാ�    കണM ിhം കാതിhം സാധാരണDാരെ"കണM ിhം കാതിhം സാധാരണDാരെ"കണM ിhം കാതിhം സാധാരണDാരെ"കണM ിhം കാതിhം സാധാരണDാരെ"    പരിമിതി പരിമിതി പരിമിതി പരിമിതി 

ഇലI ാതായവരാെണ'് നാം മനസിലാDിയേലI ാഇലI ാതായവരാെണ'് നാം മനസിലാDിയേലI ാഇലI ാതായവരാെണ'് നാം മനസിലാDിയേലI ാഇലI ാതായവരാെണ'് നാം മനസിലാDിയേലI ാ. . . . ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        തെ'യാണ്തെ'യാണ്തെ'യാണ്തെ'യാണ്        മ�സI ിംമ�സI ിംമ�സI ിംമ�സI ിം    ഉl ിെ" വിശ�ാസംഉl ിെ" വിശ�ാസംഉl ിെ" വിശ�ാസംഉl ിെ" വിശ�ാസം.  
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ഒ'ാം ഖലീഫ അബL ബD�(റ)െ" ജനാസയ�മായി ഉമ�(റ)ഉCെoെടയ�Q സ�ഹാബികC 

നബി(സ)യ�െട ഖബറ�CെDാQ�' റL മിെ" കവാട ി* നി'് നബിേയ! അബL ബD� 

കവാട ില�n്  (അകേ D്  KേവശിoിDാേമാ ?)എ'് വിളി/കയ�ം സ്േനഹിതെന 

സ്േനഹിതെ" അട� േ D്  Kേവശിoിേ$ാളL  എ'് മറ�പടി ലഭി/കയ�ം െചയ്`(റാസി) ഇബ്h 

അബീ ൈശബ:ഉ�രി/~: ഉമ�(റ)െ" ഭരണകാല ്  ഒരാC നബി(സ�)യ�െട ഖബ് റിനരികി* 

വരികയ� ം അലI ാgവിെ" Kവാചകേര! ജനBC മഴയിലI ാെത വലിയ നാശ ിലാണ്  അB്  

മഴD്  േവnി അലI ാgേവാട്  Kാ��ിDേണ! എ'് പറയ�കയ� ം അേ�ഹം സ�പ¢  ി* 

നബി(സ)െയ കാ�കയ�ം മഴ ലഭി/െമ' സേjാഷവാ� യ�ം സലാമ� ം ഉമ�(റ) െന 

അറിയിDാhം ജനBേളാട്  ഒ~ �ടി മയ ി* വ� ിDാ
 പറയണെമ~ം അറിയി$�. 

ഇേ�ഹം ഉമ�(റ)േനാട്  ഉnായ സംഭവBC വിശദീകരി$േoാC അവിട� '് കരz�.(അ* 

ബിദായ� വ'ിഹായ:/ഫത് g* ബാരി) .ഉ മ �vാn�കാരായ Kവാചകനി* നി'് േനരി,്  

ദീ
 പഠി$ സഹാബികC മരണെo, മഹാ�ാേരാട്  സഹായം േതട�'ത്  അവേരാട�Q 

Kാ��നയാെണ~ം ശി�Dാെണ~ം മനസിലാDിയി(െ'�ി* േനരേ  പറz ഒ( 

സംഭവവ�ംനട/കയിലI ായി(~.  

 

സതം qഹിDാ
 ആqഹി/'വ�D്  ഇതി* തെ' േവny െതളിവ്  ഉnേലI ാ. ഇനി ഓേരാ 

�vാnിേലയ� ം മ�സI ിം േനതാDെള പരിേശാധി$ാ* അവെരാെD ഈ സഹായാ��ന 

നട ിയതിെ" െതളിവ�കC കാണാം. ച�(D ി* ദ�ആ എ' പദവ� ം അതിെ" വക േഭദBള�ം 

ആരാധനാെണ' സ�*പ ി* വിളി/'തിെന }റി$ാെണ~ം അത്  ഇബാദ ാെണ~ം 

നാം മനസിലാDി. എ'ാ* നാം മഹാ�ാെര വിളി/'ത്  നl�െട സഹായികളായി അലI ാg 

അവെര നിsയി$ത്  െകാn്  അലI ാg അhവദി$ കാരണവ�മായി ബ¦െoട�ക എ' 

നിലDാണ്  ഇത്  െതvാെണ'് എ,ാം �vാn്  വെര ഒ( മ�സI ിം േപാല� ം പറzിെലI ~ം അyയ�ം 

കാലം ജീവി$ മ�സI ിംകെളെയാെD അബ�ം പvിയവരായി പരിഗണി/'തിh പകരം 

അതിെനതിെര സസാരി$ ഈ നLനാ* നLന പ{െ  അവഗണി/'താണേലI ാ കരണീയം.  

 

അലI ാg അലI ാ വെര വിളി/'തിെനതിെര ഖ��ആനി* ധാരാളം സL ]Bള�nേലI ാ ! 

എെ'ാ( സംശയമ�nാകാം. ശരിയാണ് . അലI ാg അലI ാ വെര വിളിD(െത'് 

ഖ��ആനില�n് . പെ{ േനരേ  നാം ദ�ആ വിശദീകരി$േoാC പറzത്  േപാെല അലI ാg 

തെ' വിളിD(െത'് പറzത്  ആെര ഉേ�ശി$ാെണ'് വിശദീകരി$ി,� n്  ഒ(ദാഹരണം 

േനാDാം അലI ാg പറയ�~ 
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വലI വhം അലI ാgേവാെടാoം മv�  വലI  ൈദവെ യ�ം വിളി$ാ* അതിh അവെ" പD* 

യാെതാ( Kമാണവ�ം ഇലI  തെ'. അവെ" വിചാരണ അവെ" ര{ിതാവിെ" അട�D* െവ$� 

തെ'യായിരി/ം. സത നിേഷധികC വിജയം Kാപി/കയിലI  തീ�$.(അ* മ�അ്മി�
 117)  

 

അേoാC അലI ാg അലI ാ വെര വിളിD(െത'് പറzിടെ ലI ാം ഉേ�ശം അലI ാg 

അലI ാ  ൈദവBെള വിളിD(െത'ാണ് . ഈ ആയ�കേളാതി അലI ാg നിsയി$ 

കാരണBള�മായി ബ¦െoട�'തിെന വിമ�ശി/'വ� ഖ��ആനിേനാട്  കാണി/' അ«മം 

എy വല�താെണ'് ആേലാചിDാ ത്  കഷ്ടം തെ'!   ഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസ വിഷയ ി* 

KമാണBള�െട മ�'ി* തക�'ടിയ�േRാC വിമ�ശക� സ�ീകരി/' മെvാ( െപാടിൈD �ടി 

നമ�D്  പരിേശാധിDാം. മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്മഹാ�ാേരാട്        േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്        െതvെലI �ി*െതvെലI �ി*െതvെലI �ി*െതvെലI �ി*    തെ' ഏvവ�ം നലI ത്തെ' ഏvവ�ം നലI ത്തെ' ഏvവ�ം നലI ത്തെ' ഏvവ�ം നലI ത്        

അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്        േചാദിDലേലIേചാദിDലേലIേചാദിDലേലIേചാദിDലേലI ? ? ? ? ഇത്  സാധാരണDാെര സംശയിoിDാhQ ഒ( ത�മാണ് . 

പെ{ ഇBെനെയാ( േചാദം Kസ]മലI . കാരണം മഹാ�ാേരാട്  േചാദി/'വhം 

യഥാ�� സഹായി അലI ാgവാെണ'് വിശ�സി/'വനാെണ�ി* േചാദം വാസ്തവ ി* 

അലI ാgേവാട്  തെ'യാണ് . ഈ മഹാ
 കാരണവ�ം.! ഈ കാരണവ�മായി ബ¦െoട� േRാC 

അലI ാg ഇഷ്ടെo,വെര ആദരി/ക എ' ഒ( സ��തം �ടി അവ
 െചw�കയാണ് . ഒരാCഒരാCഒരാCഒരാCD്D്D്D്        

േരാഗം വ~ സ�ഖമാ/'വേരാഗം വ~ സ�ഖമാ/'വേരാഗം വ~ സ�ഖമാ/'വേരാഗം വ~ സ�ഖമാ/'വ



    അലI ാgവാെണ'് അവ
അലI ാgവാെണ'് അവ
അലI ാgവാെണ'് അവ
അലI ാgവാെണ'് അവ
    വിശ�സി/~ എ'ി,� ംവിശ�സി/~ എ'ി,� ംവിശ�സി/~ എ'ി,� ംവിശ�സി/~ എ'ി,� ം അവ
 അവ
 അവ
 അവ
    

ൈവദെന കാ�'ിേലIൈവദെന കാ�'ിേലIൈവദെന കാ�'ിേലIൈവദെന കാ�'ിേലI . . . . സ�ഖമാDാ
സ�ഖമാDാ
സ�ഖമാDാ
സ�ഖമാDാ
    അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്        KാKാKാKാ�����ി/കയ� ം െചw�~�ി/കയ� ം െചw�~�ി/കയ� ം െചw�~�ി/കയ� ം െചw�~. . . . അഅഅഅേoാCേoാCേoാCേoാC    

ൈവദെന കാണൈവദെന കാണൈവദെന കാണൈവദെന കാണ****    എ'എ'എ'എ'    കാരണം ഉേപ{ിDലേലI  നലI ത്കാരണം ഉേപ{ിDലേലI  നലI ത്കാരണം ഉേപ{ിDലേലI  നലI ത്കാരണം ഉേപ{ിDലേലI  നലI ത്        ? ? ? ? എ'് േചാദിDാറിലI േലI ാ അഥവാ എ'് േചാദിDാറിലI േലI ാ അഥവാ എ'് േചാദിDാറിലI േലI ാ അഥവാ എ'് േചാദിDാറിലI േലI ാ അഥവാ 

ആേചാദംഅനാവശമാണ്ആേചാദംഅനാവശമാണ്ആേചാദംഅനാവശമാണ്ആേചാദംഅനാവശമാണ്    ....        

 

നബി(സ)െയ പ�കഴ് ി പാ,്പാടാറ�Q ഹസX ാ
 (റ) ന്  േവnി നബി (സ) ദ�ആ െചയ്തത്  

'അലI ാgേവ പരി��ാªാവിെന െകാn്  ഹസX ാെന ശ]ിെoട� േ ണേമ (ബ�ഖാരി)എ'ാണ്  

ജിബ് രീല�nായാേല ഹസX ാെന ശ]ിെoട� ാ
 അലI ാgവിh സാധി¸ എ'് നബി(സ) 

വിശ�സിDിലI േലI ാ ഇവിെട ജിബ് രീലിെ" മാ�സrത നബി(സ) ആqഹി$ത്  അവ� തlില�Q 

ബ¦മാണ് . ഈ ബ¦ം ഊ,ിയ�റoിDലാണ്  സഹായാ��നയിലL െട നാം െചw�'ത് . 

മഹാ�ാെര മാvി നി� ി േചാദി$ാ* അലI ാgവിh �ട�ത* ഇഷടമാവ�ം എ'തിh ഒ( 

െതളിവ�ം ഖ��ആേനാ ഹദീേസാ പറzി,ിലI  മറി$്  അലI ാgവിെ" ഇഷ്ട ദാസെന }റി$്  

അലI ാg പറയ�'ത്  بخاري((((    9عطينه    سألني    لئن  അവ
 എേ'ാട്  േചാദി$ാ* ഞാ
 ന*}ക 
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തെ' െചw�ം എ'ാണ്  (ബ�ഖാരി) ഈ േചാദം തനിD്  േചാദി/േRാC മാyം എ'് അലI ാg 

നി�ണM യി$ി,ിലI . അഥവാ ഇഷ്ട ദാസ
 ആ�D്  േവnി േചാദി$ാല� ം ഉ രം ന*}െമ'ാണ്  

ഇത്  വ]മാ/'ത് . ഇBെനെയാ( ഉറo്  സാധാരണDാരെ" േചാദ ിന്  അലI ാg 

ന*കിയി,ിലI .  

 

അേoാC നl�െട സഹായികളായി അലI ാg നിsയി$ മഹാ�ാെര മാvി നി�േ n 

ഒരാവശവ� ം വിശ�ാസിDിലI . മാvി നി� ണെമ'് KമാണBെളാ~ം പറzി,� മിലI . മറി$്  

Kമാണമ�n്  താhം! മഴയിലI ാെത മദീന വരള�~. ഒ( സ�ഹാബി നബി(സ)േയാട്  പറയ�~ 

'നബിേയ, ഞBള�െട സR ്  സjാനBെളലI ാം (വരC$ കാരണം)നശിDാറായി'. ഉട
 

നബി(സ) മഴD്  Kാ��ി/~ മഴ െപw�~. ഏvവ�ം നലI ത്  േനരി,്  േചാദിDലേലI  എ' 

നായമhസരി$്  നബി(സ) െചേwnത്  എjാണ്  ? എേ'ാട്  േചാദി/'വ�D്  ഞാ
 തരാം 

എ'് അലI ാg പറzതേലI  ! ആ�Dാണ്  മഴ േവnെത�ി* അവ� അലI ാgേവാട്  േചാദിDെ, 

എ'ാണ്  പെ{ നബി(സ) അBെന പറzിലI  അേoാC അലI ാgവിh �ട�ത* 

ഇഷ്ടമ�Qവെര െകാn്  പറയിoി/ക എ' ൈശലി തൗഹീദിെനതിരെലI ~ം 

അംഗീ�തമാെണ~ം മനസിലായി. ഇനിയ� ം ഇBെനെയാ( ദ��നായ ി* കടി$� 

¼B�'വ�D്  }റവ്  ഉേ�ശ ��ിയാണ്  അവെരയ� ം അലI ാg ന'ാDെ, എ~ പറയാേന 

നമ�D്  സാധി¸ !  

 

അലI ാg േപാേരഅലI ാg േപാേരഅലI ാg േപാേരഅലI ാg േപാേര    അടിമD്അടിമD്അടിമD്അടിമD്    ???? 

 

അലI ാg േപാേര അവെ" അടിമD്അലI ാg േപാേര അവെ" അടിമD്അലI ാg േപാേര അവെ" അടിമD്അലI ാg േപാേര അവെ" അടിമD്        എ'് സംശയി/'വ(n്എ'് സംശയി/'വ(n്എ'് സംശയി/'വ(n്എ'് സംശയി/'വ(n്    ....    അവ�അവ�അവ�അവ�    േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്േചാദി/'ത്        അലI ാg അലI ാg അലI ാg അലI ാg 

പറzത്പറzത്പറzത്പറzത്            

 

(36- ����� ����) �N�6 �>��
� ���5�
���\�����7 Lb.     
 

തെ" ദാസന്  അലII ാg മതിയായവനലI േയാ((((സ�മ�സ�മ�സ�മ�സ�മ�36)36)36)36)എ'ാണ് . ആസrിതിD്  എjിനാണീ 

മഹാªാDC?  ഈ േചാദം േവny ചിjിDാ ത്  െകാnാണ്  വ('ത് . സഹായം േചാദി$്  

വാBാ
 നമ�D്  കഴിവ്  ന*}കയ�ം നെl സഹായിDാ
 മഹാªാDെള നിsയി/കയ�ം 

െചയ്തത്  അലI ാgവാണ്  ആ അലI ാgവാണ്  േചാദി/'ത്  ദാസന്  അലI ാg േപാേര എ'് 

അലI ാെത എലI ാവ(ം സകല കാര ിhം അലI ാgെവ മാyം ഉപേയാഗെoട��കെയ'ലI  

അേതസമയം അjിമ വിശകലന ി* അലI ാg തെ'യാണ്  എലI ാം ത('ത് . ഈ 
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വീ{ണ ിലാണ്  ഈ േചാദം (അലI ാg േപാേര എ'ത് )Kസ]മാ}'ത് . അലI ാെത ഇനി 

മ�ത* ഭാരD്  ഭ� ാേവാ ശിഷന്  ¤(േവാ മകന്  പിതാേവാ അhയായിD്  േനതാേവാ 

സാധാരണDാരന്  മഹാªാേവാ േവെn'ലI  മറി$്  ഇBെനയ�Q എലI ാ സൗകരBള�ം 

ബ¦Bള�ം ന*കിയ അലI ാg- അ` ഉപേയാഗെoട� ാ
 അhവദി$ അലI ാg- അവ
 

േപാേര തെ" അടിമD്  എ'് േചാദി$ാ* മതി എ'് തെ'യാ� രം. അതിന��ം 

ഇനിേമ* ആെരയ�ം ഒ'ിhം ആ�യിD(െത'ലI . അവ
 െവ$ സംവിധാനBC 

സ�ീകരിDലാണ്  ശരി. എ'ാ* രസകരമായ ഒ( കാരം മഹാ�ാെര തQാ
, അലI ാg േപാേര 

? എ'് വലിയ വായി* പറയ�'വ� മv�  കാരBCെDാെD അലI ാg അലI ാ വെര 

സമീപി/~ എ'താണ് . അതിh അവ�/ പറയാhQ എലI ാ നായവ�ം ഇവിെടയ�ം 

ഉെn'ാണ്  അjിമ വിശകലന ി* െതളിയ�'ത് . ഈ കാരം അലI ാg തെ' ഖ��ആനി* 

പലയിട�ം സL ചിoി$ത്  കാണാം ഉദാഹരണമായി സL റ:അ
ഫാലി* അലI ാg പറയ�~.  

    

�4��������	
� �3�� �H�2��0V� �3���� �>?�
� �H���F�D J���0�
� .� J��� .��    
 

ഓ നബിേയ! അേBD്  അലI ാgവ�ം അBെയ അhഗമി$ വിശ�ാസികള�ം മതി(അ
ഫാ* 64) 

 

��1���6 �X��0��� ���%�
� ���� �>?�
� �H���F�D �!�C�A �X��7���W�� !�� 	�������� !�'���4��������	
.�6�� �\     

 

അവ� തBെള വiിDാhേ�ശി/' പ{ം തീ�$യായ� ം തBCD്  അലI ാg മതി അവനാണ്  

അവെ" സഹായം മ� േഖനയ� ം വിശ�ാസികC മ� േഖനയ� ം തBCD്  പി
ബലം 

ന*കിയവ
(അ
ഫാ* 62) 

 

ഇBെന എyേയാ സL ]BC കാണാം ഇെതാ~ം അലI ാg േപാരാ ത്  െകാnലI  മറി$്  

അവ
 മതിയായത്  െകാnാണ്  അവ
 അhവദി$ കാരണBളി* മാyം നാം ഒ`Bിയത്  

ച�(D ി* എലI ാ അ�� ില�ം അലI ാg നl�െട ര{ിതാവ� ം സംര{കhം പരമ 

സഹായിയ�മാണ്  അതിനാ* നl�െട ഏvവ�ം വലിയ വണDവ�ം വിേധയത�വ�ം അവന്  മാyം 

സമ�oി/കയ�ം പരമമായ സഹായം അവനി* നി'് മാyം നാം േതട�കയ� ം െചw�~ ഈ 

Kൗഢമായ ആശയ ിെ" നിഷ്Dള�മായ Kകാശനമാണ്  നിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBCനിെ' മാyം ഞBC    

ആരാധി/കയ�ം നിേ'ാട്ആരാധി/കയ�ം നിേ'ാട്ആരാധി/കയ�ം നിേ'ാട്ആരാധി/കയ�ം നിേ'ാട്        മാyം ഞBമാyം ഞBമാyം ഞBമാyം ഞBCCCC    സഹായംസഹായംസഹായംസഹായം    േതട�കയ� ം െചw�~ എ'ത്േതട�കയ� ം െചw�~ എ'ത്േതട�കയ� ം െചw�~ എ'ത്േതട�കയ� ം െചw�~ എ'ത്      
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അ�ായം 1  -സL  ]ം 6 
���,5�$��F#�� �����1
� .&&&&�8���  

െചാ�ായ വഴിയി* നീ ഞBെള വഴി നടേ ണേമ ! 
 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/12/1-6.html 
 

ആറാം സL ]മാണിത്  ഫാ ിഹയ�െട °ദയംഫാ ിഹയ�െട °ദയംഫാ ിഹയ�െട °ദയംഫാ ിഹയ�െട °ദയം    !!!! 
 

അലI ാg തെ' തയാറാDി ' അേപ{യാണിത്  ''''''''നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്നിേ'ാട്        മാyംമാyംമാyംമാyം    സഹായം സഹായം സഹായം സഹായം 

േതട�~േതട�~േതട�~േതട�~''''''''െവ'ാണേലI ാെവ'ാണേലI ാെവ'ാണേലI ാെവ'ാണേലI ാ    കഴിz സL ] ി*കഴിz സL ] ി*കഴിz സL ] ി*കഴിz സL ] ി*    പറzത്പറzത്പറzത്പറzത്    .... ആ സഹായേത, ിെ" Kധാന 

ഭാഗം ഹിദായ ് (സ�ാ�ഗം) ലഭിDാhQ േത,മാണ് . എലI ാ കഴിവ� ം കാരവ�ം അലI ാgവി* 

നി'് മാyേമ താ
 Kതീ{ി/~QL െവ'് വിശ�ാസി Kഖാപി/േRാC എj്  സഹയമാണ്  

തനിD്  േവnെതെ'ാ( സാ�*oിക േചാദ ിെ" ഉ രമാണ്  ഈ സL ]ം. അഥവാ 

എനി/ ലഭിേDn Kധാന സഹായം േന�മാ�ഗ ിെല ാhQ സഹായമാണ്  എ'്! 

അേoാC തനിD്  അവശം ആവശമായ എലI ാ കാരBള�ം ച�(Bിയ വാ/കളി* 

ഉCെDാQി$�െകാn്  അവ
 Kാ�ി/~ ''''''''െചാ�ായ വഴിയി*െചാ�ായ വഴിയി*െചാ�ായ വഴിയി*െചാ�ായ വഴിയി*    ഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമ'''''''' 

എ'് ഒ( ല{ ിേല/Q ഏvവ� ം െചാ�ായ വഴിDാണ്  ''''മ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീം''''എ'് പറയ�ക. അ` 

തെ'യായിരി/ം എള�o വഴിയ� ം!  

 

മhഷ ജീവിത ിന്  മഹ ായ ല{മ�െn~ം അ` Kാപി/േRാC മാyേമ അവ
 ജീവിത 

വിജയം കരസrമാDിയവ
 ആവ�കയ�QL േവ~ം അത്  നഷ്ടെപ,ാ* ജീവിതം തെ' 

പാഴായിേoാ}െമ~ം ഈ ല{ ിേല/Q വഴിയി* െതv്  പvി നാശ ിലകെoടാ
 

സാധതയ�െn~ം ഈ യാyയി* തനിD്  ല{ം െതvാതിരിDാ
 അലI ാgവിെ" സഹായം 

�ടാെത കഴിയിെലI ~ം ഈ വാകം പഠിoി/~. സ�ാ�ഗം (േന��ഴി)എ' ആശയം 

സ്പ�ശിDാ  േമഘലയിലI . ഇതിെനഇതിെനഇതിെനഇതിെന    നമ� D്നമ� D്നമ� D്നമ� D്        രnായി തിരിDാംരnായി തിരിDാംരnായി തിരിDാംരnായി തിരിDാം  

 

 

1) ശാരീരികംശാരീരികംശാരീരികംശാരീരികം മാനസികംമാനസികംമാനസികംമാനസികം(ഭൗതികം ആªീയം) 
 
 2) 2) 2) 2) ഐഹികം പാരyികംഐഹികം പാരyികംഐഹികം പാരyികംഐഹികം പാരyികം എ~ം പറയാം.  
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ഈ േമഘലകളിെലലI ാം േനരിെ" പ{ ്  െനi�റേoാെട നിലെകാQാhQ വിശ�ാസിയ�െട 

അടBാ  അഭിലാഷമാണീ Kാ��ന Kതിഫലിoി/'ത്  തെ" കw� ം കണ© ം കാല�ം 

ഖ*ബ�ം(°ദയം) നാവ� ം എ'് േവn താ
 തെ' േന�മാ�ഗ ിെ" ജീവി/' 

ഉദാഹരണമാവണം എ'താണ്  ഇതിെ" താ*പരം.  

 

    

�3�5���5�7 �>�
 Z�2�S�8 �,�
��. �3�5���Y�j�� .(8.�F�
��. �3�����S0�
� �\.����������) ����� ����(8-10   

 

 (അവh നാം രn്  കണ© കള�ം ഒ( നാവ� ം രn്  ച�n�കള�ം ഉnാDി െകാട�/കയ�ം (വ]മായി 

കാ�')രn്  വഴികC കാണി$്  െകാട�/കയ�ം െചയ്തിേലI (അ* ബലദ്  8.10)  

 

തനിD്  അലI ാg ന*കിയ കണ© ം മv്  അവയവBള�ം ഉപേയാഗെoട� ി രn്  വഴികളി* 

(സ�ാ�ഗം, ദ��മാ�ഗം)നി'് നലI ത്  തിരെzട�DാhQ ആഹ�ാനമാണിത്  വ]മാ/'ത് . 

അഥവാ വിശ�ാസി തെ" എലI ാവാDില�ം േനാDില�ം സ�ാ�ഗമ�െn~റo്  വ( ണം ജീവിത 

യാyDിടയി* ഒരിDല�ം ഈ ൈശലി ൈകേമാശം വര(െത' നി�ബ¦ ബ��ിയി* 

നി'ാണീ Kാ��ന. അലI ാെത ഇേoാC താ
 സ�ാ�ഗ ിലലI ാ ത്  െകാnലI . നിBC 

ഇേoാC സ�ാ�ഗ ിലേലI ? ആെണ�ി* പിെ'jിനാണീ Kാ��ന എ' േചാദം 

അനാവശമാെണ'് ഈ വിശദീകരണ ി* നി'് മനസിലായിരി/മേലI ാ!ലഭി$ സ�ാ�ഗം 

നഷ്ടെoടാെത കാ ്  സL {ിDാhQ �ഷ്Dാjിയാണിത് .  

 

 (8-����� �� ����    ). �d.0���	
� �v8�� �H08�' è���D�G �H8���
 3�� .���
 �k���� .���������� 	B�' ���2�6 .���6�#�#� 	��R�V �< .��06�G 
 

(ഞBള�െട നാഥാ! സ�ാ�ഗ ിലാDിയ േശഷം ഞBള�െട °ദയBെള(അതി* നി'്) നീ 

െതvി$� കളയ(േത!നിെ" പD* നി~Q കാ( ണം ഞBCD്  സൗജനമായി ന*േകണേമ! 

നിsയം നീ തെ'യാണ്  ഏvവ�ം സൗജനം ന*}'വ
(ആല�  ഇംറാ
8)  
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''''സ�ാ�സ�ാ�സ�ാ�സ�ാ�ഗ ിലാDിയതിh േശഷം ഞBള�െടഗ ിലാDിയതിh േശഷം ഞBള�െടഗ ിലാDിയതിh േശഷം ഞBള�െടഗ ിലാDിയതിh േശഷം ഞBള�െട    മനസ�കമനസ�കമനസ�കമനസ�കെള നീ െതvിDേലIെള നീ െതvിDേലIെള നീ െതvിDേലIെള നീ െതvിDേലI '''' എ' Kാ��ന ഈ 

തത�ം തെ'യാണ്  പഠിoി/'ത് . ''''ഞBCഞBCഞBCഞBC', '', '', '', 'ഞBെളഞBെളഞBെളഞBെള'''' േന�വഴി നടേ ണെമ എ'ാണേലI ാ 

Kാ��ന! ''''എെ'എെ'എെ'എെ''''' എ'് േപാേര? ഇതിെ" ഉ രം. 'ഞBC നിെ' മാyം ആരാധി/~' 

എ'് പറzതിെ" വിശദീകരണ ി* നാം പറzി,� n് . വിശ�ാസിയ�െട സാമL ഹ േബാധവ�ം 

എലI ാവ(ം ന�യിെല ണെമ' ആqഹവ�ം ഇതി* Kതിഫലി/~. മാyമലI  തെ" 

Kാ��ന ഒ( കാരണവശാല�ം തQെoട(െത~ം അവ
 ആqഹി/~. ഈ 'ഞBCഞBCഞBCഞBC' ' ' ' 

Kേയാഗ ിലL െട ഇെതലI ാം വിശ�ാസി േനട�~!  

 

 

ഇമാം റാസിഇമാം റാസിഇമാം റാസിഇമാം റാസി((((ററററ))))എഴ� `'ത്എഴ� `'ത്എഴ� `'ത്എഴ� `'ത്        കാ�കകാ�കകാ�കകാ�ക....        

    

ان الدعاء كلما كان اعم كان الي اJجابة ) اJول(لم قال اھدنا ولم يقل اھدني؟ والجواب من وجھين 
اقرب فان السنة اذا اراد ان يذكر دعاء ان يصلي اوJ علي النبي صلي هللا عليه وسلم ثم يدعو ثم 

`م بالص`ة علي النبي صلي هللا عليه وسلم ثانيا Jن هللا تعالي يجيب الداعي في ص`ته يختم الك
    علي النبي صلي هللا عليه وسلم ثم اذا اجيب في طرفي دعائه امتنع ان يرد في وسطه

 

എjിനാണീ ബg വജനംഎjിനാണീ ബg വജനംഎjിനാണീ ബg വജനംഎjിനാണീ ബg വജനം? ? ? ? അതിh രn്അതിh രn്അതിh രn്അതിh രn്        കാരണമ�n്കാരണമ�n്കാരണമ�n്കാരണമ�n്    . ഒ'്ഒ'്ഒ'്ഒ'് Kാ��ന എyമാyം െപാ` 

സ�ഭാവം ഉCെDാQ�~േവാ അതിനhസരി$്  സ�ീകാരതയ�െട സാധത വ��ി/ം കാരണം 

എെ' േന��ഴിയിലാDണം എ'ത്  തQെo,ാല�ം ഞBെള േന��ഴിയിലാDണം എ'ത്  

തQെoടിലI  കാരണം ഞBC എ'തി* }േറ ആള�കC എjായാല�ം ഉ രം ലഭി/'വ� 

തെ'യാണ്  എ'ാ* ഒേര അേപ{യിെല }േറ േപെര െകാQാhം }െറ േപെര തQാhം 

ഏvവ� ം മാനതയ�Q അലI ാg ഇഷ്ടെoടിലI  അത്  െകാnാണേലI ാ Kാ��നയ�െട `ടD ില�ം 

ഒട�D ില�ം നബി(സ)യ�െട േമ* സലാ ് (നബിD്  അhqഹ ിനായ�Q Kാ��ന) 

െചാലI ണെമ'് ഇസ് ലാം ക*oി$ത്  അഥവാ `ടD ില�ം ഒട�D ില�മ�Q സലാ�കCD്  

അലI ാg ഉ രം െചw�െമ'ത്  ഉറoാണ്  ആ സrിതിD്  ഇട/Qവ മാyം അലI ാg 

തQിDളയിലI .  

    

والثاني قال صلي هللا عليه وسلم ادعوا هللا بألسنة ما عصيتموه بھا قالوا يارسول هللا ومن لنا بتلك 
تفسير رازي(ا عصيت بلسانه وھو ما عصي بلسانك اJلسنة قال يدعو بعضكم لبعض 9نك م     
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(രn്രn്രn്രn്        ::::    നിBCനിBCനിBCനിBC    െതv്െതv്െതv്െതv്        െചയ്തി,ിലI ാ െചയ്തി,ിലI ാ െചയ്തി,ിലI ാ െചയ്തി,ിലI ാ     നാവ�  െകാn്നാവ�  െകാn്നാവ�  െകാn്നാവ�  െകാn്        അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്അലI ാgേവാട്        Kാ�Kാ�Kാ�Kാ��ിDണം�ിDണം�ിDണം�ിDണം എ'് 

നബി(സ)പറz� അേoാC ശിഷ�ാ� േചാദി$� അBെനയ�Q നാവ്  ഞBCെDാ~മിലI േലI ാ 

എ'് ?Kവാചക�(സ) പറz� മെvാരാള�െട നാവ്  െകാn്  നിBേളാ നിBള�െട നാവ�  െകാn്  

അവേരാെതv്  െചയ്തി,ിലI േലI ാ? ((((റാസിറാസിറാസിറാസി))))  

 

അേoാC ''''ഞBCഞBCഞBCഞBC' ' ' ' എ' Kേയാഗ ിലL െട വിശ�ാസിഎ' Kേയാഗ ിലL െട വിശ�ാസിഎ' Kേയാഗ ിലL െട വിശ�ാസിഎ' Kേയാഗ ിലL െട വിശ�ാസി    മv�Qവെര സഹായി/കയ� ം താ
മv�Qവെര സഹായി/കയ� ം താ
മv�Qവെര സഹായി/കയ� ം താ
മv�Qവെര സഹായി/കയ� ം താ
    

ര{െoട�കയ� ം െചw�~ര{െoട�കയ� ം െചw�~ര{െoട�കയ� ം െചw�~ര{െoട�കയ� ം െചw�~.... അലI ാgവിെ" അതിഗംഭീരമായ അhqഹമെy ഇത് . 

അ*ഹംദ�ലിലI ാഹി റി* ആലമീ
 (അലI ാgവിh സ�� സ്`തിയ� ം).  

 

ഇBെന േന��ഴിDായി Kാ��ിേDnി വ'ത്  മാറി മാറി വ(' സാഹചരBളാണ് . 

മhഷh ധാരാളം സ�°�Dള�nാവ�ം ഓേരാ( (െടയ�ം കാഴ്$oാട്  വതസ്തവ�ം! 

സ്േനഹജBC ഒ( വഴിD്  തെ' വിളി/േRാള്  ശy�DC മെvാ'ിേലD്  {ണി/ം. പിശാച്  

േവെറാ( വഴി കാണി$� ത(ം. അBെന എേBാ,്  േപാകണെമ'റിയാെത മhഷ
 പക$്  

നി*Dാ
 സാധതയ�n്  ! അവിെട എലI ാം അറിയ�' അലI ാgവിെ" സഹായം 

ആവശമ�Qിടേ D്  തെ' വഴികാണിDാ
 ലഭി$ാ* അവ
 സ�ര{ിതനാവ�~. അതിനാണീ  

Kാ��ന!  

 

ജനBC പല ത,ിലാണ്  വിശ�ാസി അവിശ�ാസി സാധാരണDാ� Kവാചക�ാ� അവരി* 

തെ' വതസr പദവികC അല�രി/'വ� ഇവ�െDലI ാം േന��ഴി ആവശമാണ്  സ�യം 

േന��ഴി കെn ാ
 ആ�/ം സാധമലI  Kത�ത അലI ാg കാണി$്  െകാട�Dണം അലI ാg 

നബി(സ)േയാട്  പറയ�'ത്  േനാ/ക  
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 �H08�'�� .�8�l.���7 �3�� {.��08 �3�� p,5�$���FJ�     

    

(അKകാരം നl�െട ഉ രവിെ" ഭാഗമായി തBളിേലD്  നാം ആªാെവ അയ$� 

qനrെമെj~ം വിശ�ാസെമെj~ം തBCDറിയ�മായി('ിലI  എ�ില�ം അത്  നാം 

KകാശമാDി നl�െട ദാസരി* നാം ഉേ�ശി$വെര അത്  മ� േഖന നാം േന��ഴി നയി/~ 

തീ�$ തBC േന��ഴിD്  നയി/~( റാ 52)  
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ഇവിെട സL {്മമാെയാ( കാരമ�n് . േന�േന�േന�േന��ഴി�ഴി�ഴി�ഴി    നയി/ക നയി/ക നയി/ക നയി/ക , , , , േന�േന�േന�േന��ഴിD്�ഴിD്�ഴിD്�ഴിD്        നയി/കനയി/കനയി/കനയി/ക രnിhം 

ഹിദായ ് (സ�ാ�ഗം)എ'് തെ'യാണ്  പറയ�ക പെ{ േന��ഴി നയി/ക എ'ത്  അലI ാg 

മാyം െചw�'താണ്  രnാമേ ത്  Kവാചക(ം മv�ം െചw�~. ഒ'ാമേ ത്  േന��ഴി 

�ഷ്ടിDല�ം രnാമേ ത്  �ഷ്ടിDെo, വഴി കാണിDേലാ അറിയിDേലാ ഒെDയാണ്  

ഒ'ാമേ ത്  ഹ�ഫ്  (അവയം)ഇലI ാെതയാണ്  ('ഇഹ് ദിനാ' േപാെല) സാധാരണ 

ഉപേയാഗി/ക . രnാമേ ത്  അവയേ ാട്�ടിയ� ം ('ഇലാ സിറാ ി
' േപാെല). 

േകാഴിേDാട്  അേന�ഷി/'യാെള ല{ സrാന ്  എ ിDല�ം അേBാ,്  വഴി പറz്  

െകാട�Dല�ം േപാെല നമ�Dിത്  മനസിലാDാം.  

നബി(സ)യ�ം മv�  മഹാ�ാ(ം വഴി കാണി/'വരാണ് . ല{ സഥാന ്  അത്  എ ാം 

എ ാതിരിDാം അേത സമയം അലI ാg േന��ഴി ആ/'വനാണ് . ഈ വതാസം അലI ാg 

ഖ��ആനി* തെ' പറയ�~.  

    

 (56-����� ���� )   �3������ ��	
.�6 �,���7�� ������ {.���� 3�� ���� �� �>��
� 03�N�
�� �v�����D�� �3�� ���� �V .�
 �H08�'    
    

(തBC ഇഷ്ടെo,യാെള നിBC േന��ഴി നയിDിലI (ഖസസ്  56)  

 

 

േന�േന�േന�േന��ഴി�ഴി�ഴി�ഴിD്D്D്D്        നയിDനയിDനയിDനയിD****    സഹായമാണ്സഹായമാണ്സഹായമാണ്സഹായമാണ്    . . . . േന�േന�േന�േന��ഴി നയിD�ഴി നയിD�ഴി നയിD�ഴി നയിD****    പരമ സഹായവ�ംപരമ സഹായവ�ംപരമ സഹായവ�ംപരമ സഹായവ�ം !ഇത്  മ�
 

സL ] ിെല വിശദീകരണ ില�nേലI ാ! അേoാC Kവാചകെര }റി$്  ഹാദി(േന��ഴിD്  

നയി/'വ�) എ'് പറയ�'ത്  െതvലI  ( റാ 52* പറzേപാെല) നലI വരായ 

അhയായികെള }റി$�ം ഹാദികC എ'് Kേയാഗം ആേ{പാ�ഹമലI .  

 

(24- ������ ���� )    �!�������� .���V.��c�6 ���8.�*�� ������O .0��
 .�8����u�6 �!���� �� è0����� �,� ���� .��	��2�+�� 
 

(അവ� {മ ൈകെകാQ�കയ�ം നl�െട ·ഷ്ടാjBളി* ·ഢമായി വിശ�സി/കയ�ം 

െചയ്തേoാC അവരി* നി'് നl�െട ക*പന അhസരി$്  മാ�ഗ ദ�ശനം ന*}' 

േനതാDെള നാം ഉnാ/കയ�ം െചയ്`(സജദ:24)  
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ഇതാണ്  അലI ാg ഇഷ്ടെo,വെരാെD നl�െട സഹായികളാെണ'തിെ" താ*പരം. അബL  അബL  അബL  അബL  

gൈററgൈററgൈററgൈററ:(:(:(:(ററററ) ) ) ) െ" ഉlയ�െട സംഭവംെ" ഉlയ�െട സംഭവംെ" ഉlയ�െട സംഭവംെ" ഉlയ�െട സംഭവം    േനാ/കേനാ/കേനാ/കേനാ/ക. അബL  gൈററ:(റ) ഉlെയ ഇസ് ലാമിേലD്  

െകാn്  വരാ
 ന'ായി �മി$� വിജയി$ിലI . അവസാനം നബി(സ)േയാട്  വ'് കാരം പറz� 

Kവാചക
 ''പട$വേന അബL gൈററ:(റ)യ�െട ഉlെയ നീ േന��ഴി നയി¸'' എ'് 

Kാ��ി$� അബL  gൈററ: വീ,ിെല�ംേബാC ശഹാദ ്കലിമ:(വിശ�ാസിയാവാhQ സാ{ 

വചനം )െചാലI ിെDാn്  തെ' സ�ീകരി/' ഉlെയ കn� !!. മL സാ(അ)യ�െട ആവശKകാരം 

ഹാറL 
(അ) െന KവാചകനാDിയ അലI ാg നബി(സ)യ�െട Kാ��നാ ഫലമായി അബL  

gൈററയ�െട ഉlേയയ�ം േന��ഴി നട ി. ''അലI ാgേവ! ഞBെള നിസ്DാരDാരാDേണ''! , 

"േനാR് കാരാDേണ'' ! എ'് Kാ��ി/'തിh പകരം ഇവിെട േന��ഴി നട ാനാണ്  

Kാ��ി$ത് . കാരണം നിസ്Dരി$ത്  െകാn്  മാyം ന'ാകിലI  മറി$്  ന'ായ േശഷം 

നിസ്Dരി/കയാണ്  േവnത് . ന'ായാ* ഇെതാെD െചയ്ത്  െകാQ�ം ഇതാണ്  നബി(സ) 

പറzത് . 

 

بالنيات    اJعمال    انما     ((((തീ�തീ�തീ�തീ�$$$$    സ��തBCസ��തBCസ��തBCസ��തBC    മനD( ്മനD( ്മനD( ്മനD( ്        െകാn്െകാn്െകാn്െകാn്        മാyമാണ്മാyമാണ്മാyമാണ്മാyമാണ്    ((((ബ�ഖാരിബ�ഖാരിബ�ഖാരിബ�ഖാരി))))        

 

വിശ�ാസം മനD( ിെ" ഭാഗമാണ് . വിശ�ാസമാണ്  േന��ഴി. ഈ വഴിയി* യാy 

െചw�േRാC ഉപേയാഗിDാhQ ഭ{ പദാ��Bളാണ്  നിസ്Dാരാദി ക�lBC! ഒരാC 

മഹാനായ ഇബ് റാഹീമ�ബ്h അദ് ഹം(റ)െന വഴിയി* െവ$� കn� . അേ�ഹം വാഹനo�റ ാണ് . 

ഇബ് റാഹീംബി
 അദ് ഹം (റ) നട/കയാണ് . എേBാ,ാെണ'് അേ�ഹം േചാദി$�. ഞാ
 

മDയിേലDാെണ~ ഇബ് റാഹീം ബി
 അദ് ഹം പറz�. യാy/ േവn വാഹനേമാ ഭ{ണ 

സാധനBേളാ ഇലI ാെതയ�Q യാy കnേoാC അേ�ഹം േചാദി$� ഇy ദL രം വാഹനവ�ം 

ഭ{ണവ�മിലI ാെത നിBC എBെന േപാ}ം? ഇബ് റാഹീം ബി
 അദ് ഹം(റ) പറz�. എനിD്  

ധാരാളം വാഹനBള�n്  താ
 കാ�'ിെലI '് മാyം ! അേ�ഹം േചാദി$�; എjാണത് ? മഹാ
 

പറz�. എനിD്  പരീ{ണBC േനരി,ാ* {മ എ' വാഹന ി* ഞാ
 േകറ� ം 

അhqഹBC ലഭി$ാ* ന.ി എ' വാഹനo�റ ാവ� ം എെ" യാy! അലI ാgവിെ" വിധി 

വ(േRാC �പ± ി എ' വാഹന ി* ഞാ
 േകറ� ം! എെ" ശരീരം എെj�ില�ം ആqഹം 

Kകടിoി$ാ* വയസX ്   വളെര }റേ$ എനിD്  ബാDിയ�QL േവ~ം അതിനാ* അലI ാgവിെ" 

ക*പനD്  വി(�മായ താ*പരBCD്  ത*Dാലം നിെ' ഞാ
 അhവദിDിെലI ' എെ"  
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തീ(മാനം ഞാ
 ശരീരെ  അറിയി/ം! ഇത്  േക,േoാC വാഹനo�റ�QയാC പറzത്  

നിBC യഥാ�� വാഹന ി* തെ'യാെണ~ം നിBCD്  �ഭയാy േന(~ 

എ~മായി(~!(റാസി)  

 

അേoാC �ട�ത* നിസ്Dരി$്  ന'ാകാ
 �മി/കയലI  �ട�ത* ന'ായി നിസ്DരിDാനാണ്  

നാം �മിേDnത്  വിശ�ാസം ന'ാവാെത നിസ്Dരി$ി,്  കാരമിലI . ഒരിD* നബി(സ) 

സ�ഹാബ ിനിടയി*(Kവാചക ശിഷ�ാ� ) ഒ( ധനം വിതരണം നട�കയായി(~ ഇത്  

വീ{ി/' ഒരാC വ'് പറz�; 'താ�C നീതി പാലി/ക'! 'ഞാ
 നീതി പാലി$ിെലI �ി* 

പിെ' ആരാണത്  പാലി/ക' ?എ'ായി(~ നബി(സ) യ�െട Kതികരണം. ഉട
 അവെന 

െകാലI ാ
 ഉമ�(റ) അhവാദം േതടിെയ�ില�ം നബി(സ) പറzത്  േവnാ ഇവhമായി 

ബ¦മ�Q ഒ( വിഭാഗം വരാhn്  അവ(െട നിസ്Dാരവ� ം േനാR�ം കnാ* നിBള�േടത്  

വളെര നിസX ാരം എ'് നിBCD്  േതാ~ം അവ� ഖ��ആ
 ഓ`ം പെ{ അത്  െതാn/ഴി 

വി,ിറBിലI  അസ്yം ഉ(വി* നിെ'' േപാെല അവ� മത ി* നി'് പ�റ ്  ചാട� ം(ബ�ഖാരി 

മ�സ് ലിം).  

 

ഇവിെട നീതി െചwാ
 പറzതാേണാെതv് ? അലI  ഇത്  പറzത്  നബിേയാടാണ് . നബി(സ) 

നീതി െചwാhം െചwാതിരിDാhം സാധതയ�െn'ാണ്  അയാC വിശ�സി/'ത് . 

വാസ്തവ ി* അനീതിയ�െട യാെതാ( സാധതയ� ം നബിയിലിലI  എ'ാണ്  അഹ് ല�സX  ൂ'യ�െട 

വിശ�ാസം. ഈ ശരിയായ വിശ�ാസ ിെ" അഭാവമാണ്  അയാെളെDാn്  അപക�മായ ഈ 

Kഖാപനം നട ി$ത് . ആ�െDതിെരയ� ം എ�ം വിളി$്  പറയാhQ ചില(െട ധാ�ഷ്ടം ഈ 

ശരിയായ വിശ�ാസ ിെ" അഭാവം തെ'! ഈ ഹദീസി(Kവാചക വജനം)* നബി(സ) 

വ]മാ/'ത്  ന'ായി നിസ്Dരി/'വ(ം അസL യാ�ഹമാം വിധം ഖ��ആ
 ഓ`'വ(ം 

മത ി* നി'് െതറി/~െവ'ാണ്  അവ� മത ി* നി'് െതറി$ത്  നിസ്Dരി$ത്  

െകാnലI  മറി$്  വിശ�ാസം ശരിയാവാ ത്  െകാnാണ്  എ'് വ(േRാC േന�വഴി 

നയിDാhQ Kാ��നയ�െട അനിവാരത വ]മേലI ? തെ'യ�മലI  എലI ാവ�/ം 

േവnിയാണീ Kാ��ന അഥവാ വിശ�ാസമിലI ാ വന്  അ`nാnാവാhം ഉQവേ"ത്  

·ഢമാവാhം ·ഢവിശ�ാസമ�Qവെര ഭാവിയി* ഉറoി$� നി� ാhം ഉേ�ശി$ാണീ Kാ��ന 

ഏത്  ക�lവ�ം വിശ�ാസ ിh േശഷേമ സ�ീകാരമാവL  എ'ത്  �ടി പരിഗണി/േRാC 

സാമL ഹ Kാധാനമ�Q ഈ Kാ��നയി* ഓേരാ െമR�/ം ആവശമായത്  പരിഗണി$ാണ്  

േന��ഴിDായ�Q Kാ��ന. മെvാ~ം ഇവിെട Kസ]മലI   
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േമ* വിശദീകരണ ി* നി'് സ�ാ�ഗം എ'ത്  ആേപ{ികമാെണ'് മനസിലായേലI ാ 

അഥവാ സമL ഹ ിെല ഓേരാ( (െടയ�ം സ�ാ�ഗം ഓേരാ വിധ ിലാണ് . അവിശ�ാസിെയ 

വിശ�ാസ ിേല/ം വിശ�ാസിെയ ·ഢതയിേല/ം അവെന സrിരതയിേല/ം 

നയിDലാണിത്  ഈ ഹിദായ ്  എലI ാവ�/ം ബാധകമാണ് . ഔലിയാDC/ം 

അRിയാDC/ം അടDം!അവെര േന��ഴി നയി/ക എ'തിന��ം. അവെര ഓേരാ 

പദവിയി* നി~ം അതിേലെറ ഉയ�'തിേലD്  മാv�ക എ'ാണ്  ഇവെര ഓേരാ നിമിഷവ�ം 

അലI ാg ഉയ��കയാണ്  സമL ഹ ി* െമR�മാ� വ��ി/കയ�ം അലI ാg എ' നാമം 

ഉ$രി/കയ�ം െചയ�േRാC ഇവ�D്  പ�ണം വ��ി/കയാണ് . കാരണം ഓേരാ'ിh പി'ില�ം 

ഇവ(െട �മമ�n്  േലാക�Qവ(െടെയലI ാം സ�ലാ�ം ത�ളിയ�ം(ഓേരാ മഹാ�ാ(െട 

നാമം േകC/േRാഴ� ം റളിയലI ാg അ
g അലI ാg അവെര �പ± ിെoടെ, എ'് പറയ*) 

മ�േഖന ഇവ� അh നിമിഷം ആദരിDെoട�കയാണ് . അസX ലാമ�  അൈലD അw�ഹ'ബിw� (ഓ 

നബിേയ അവിടേ D്  അലI ാgവിെ" സമാധാനമ�nാവെ,)എ'് പറയെoടാ  ഒ( 

സമയവ�ം േലാക ്  കഴിz� േപാ}'ിലI  

 

 

 

الشرح(ذكرك    لك    ورفعنا    -4)                      തBള�െട സ്മരണ നാംതBള�െട സ്മരണ നാംതBള�െട സ്മരണ നാംതBള�െട സ്മരണ നാം    ഉയ�ഉയ�ഉയ�ഉയ� ിയിരി/~ ിയിരി/~ ിയിരി/~ ിയിരി/~((((അശ̄റഹ്അശ̄റഹ്അശ̄റഹ്അശ̄റഹ്        4)4)4)4)    

 

എ'് അലI ാg പറzതിതാണ് . ഇBെനയാെണ�ി* ഓേരാ നിമിഷവ�ം നബി(സ) 

ഉയ(കയാണ്  'ഞBC' Kേയാഗ ിെ" അനിവാരത നാം േനരേ  വ]മാDിയേലI ാ.  

 

�,ായ�Q Kാ��ന വിശ�ാസികള�െട സ�ഭാവമാെണ'റിയി/' ധാരാളം സL ]BC 

ഖ��ആനി* കാണാം ദിക് റ� ം ദ�ആയ�ം �,മായി നി��ഹി/' സദസX ി* മല/കC 

സ'ിഹിതരാവ�െമ~ം ആ �, ി* അബ� ി* എ ിെo,വന്  േപാല�ം പാപ േമാചനം 

ലഭി/െമ~ം Kബലമായ ഹദീസ�കC െകാn്  സrിരീകരിDെo,ി,� n്  ഇത്  നിസ്Dാര േശഷം 

പാടിെലI '് പറയാ
 െതളിവ�കളിലI  മറി$്  െതളിവ�n്  താhം. അതിനാ* �,�  Kാ��ന 

എേoാഴ� ം വിശിഷ Kാ��നD്  ഏvവ�ം പvിയ സമയമായ നിസ്Dാര േശഷം നട ാ
 

ശീലിDണം. കാരണം �,്  Kാ��ന വിശ�ാസിയ�െട ചിÇമാണ് . ഉ രം കി,ാ
 സാധത 

വ��ിoി/'`മാണ് . �,�  Kാ��നെയ നിരാകരികരിDാ
 ചില� പറയ�' കാരണം 

ഓേരാ( �/ം ഓേരാ വിഷയ ിനായിരി/ം Kാ��ിേDnത്  ഉദാഹരണമായി ഒരാCD്  

േരാഗ ശമനം മെvാരാCD്  േജാലി ശരിെoട* ഇBെന ഇBെന പല`ം!  
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അേoാCഅേoാCഅേoാCഅേoാC    �,്�,്�,്�,്        Kാ�Kാ�Kാ�Kാ��ന ഫലKദമലI േലI ാ എ'ാണ്�ന ഫലKദമലI േലI ാ എ'ാണ്�ന ഫലKദമലI േലI ാ എ'ാണ്�ന ഫലKദമലI േലI ാ എ'ാണ്    . . . . ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        ശരിയലIശരിയലIശരിയലIശരിയലI  കാരണം, സമL ഹ ി* 

എലI ാവ�/ം േവn വിഷയമാണ്  �,്  Kാ��നയി* ഉCെDാQി/ക. ഉദാഹരണമായി 

ഖ��ആ
 പഠിoി$ ഒ( Kാ��നയാണ് . 

 

( 201-������ ���� )   �G.0�
� �d��%�7 .������ è���F�D �9��:;� ��A�� è���F�D .�5�8J�
� ��A .���V" .��06�G 
 

അലI ാgേവ ഞBCD്  ഈ േലാക�ം പരേലാക�ം ¤ണം െചw�കയ�ം നരക ശി{യി* 

നി'് ഞBCD്  കാവ* ന*}കയ� ം െചേwണേമ! (അ* ബഖറ:201) 

 

എjാണിതിെ" താ*പരം? ഇവിെട ജീവിDാ
 ആവശമായെതാെD ഇവിെടയ� ം അവിേടD്  

ആവശമായെതാെD അവിെടയ�ം ന*േകണേമ എ'് ഇതി* െപടാെ ാ( Kശ¢ ം 

ആ�Dാ�Qത് ? അതിനാ* എെ" വിഷയം Kാ��ി/'യാCD്  അറിയിലI  അതിനാ* �,്  

Kാ��നയി* ഞാനിലI  എ'് പറzവ
 അലI ാg ത' സ�വ�ണM ാവസരം കളz്  }ളി/' 

ഹത ഭാഗനാെണ'് വ]ം! േന��ഴിD്  ഉപേയാഗി$ത്  ''''സ�ിറാത�*സ�ിറാത�*സ�ിറാത�*സ�ിറാത�*    മ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീംമ� സ്തഖീം'''' എ'ാണ്   

 

 

വളവ�ം തിരിവ�മിലI ാെത േനെര ല{ ിെല�' വഴിയാണത്  വഴിD്  സബീ*സബീ*സബീ*സബീ*, , , , ത�രീഖ്ത�രീഖ്ത�രീഖ്ത�രീഖ്     

എെ'ാെD പറയാം അെതാഴിവാDി 'സ�ിറാത് ' എ'് പറzത്  നരകoാലം �ടി 

ഓ�lിoിDാനാണ്  പരേലാക ്  നരക ിെ" മ�കളി* സഥാപി$ പാലം കട'വ�D്  മാyേമ 

സ��ഗം ലഭി/കയ�QL  ഈ പാലം വിശ�ാസിD്  വളെര എള�oം വി,്  കടDാനാവ�ം വളെര 

െചറ�`ം േനെരയ�മായാണ്  വിശ�ാസിD്  ഇത്  അhഭവെoട�ക എ'ാ* അവിശ�ാസിD്  വളെര 

ദ��ഘടം പിടി$തായി ഇത്  അhഭവെoട� ം. ഇത്  േകറ�'തില�ം നലI ത്  േനേര നരക ിേലD്  

ചാട�'താേണ'് അവh േതാ~ം. അഥവാ അബ� ി* ര{െo,ാേലാ എ'് ക(തിയാണ്  

അവ
 ഇതി* േകറാ
 തീ(മാനി/ക. പെ{ അവ
 താെഴ വീഴ� ക തെ' െചw�ം. അ~ം 

തെ' ര{െoട� ണെമ' ആശയവ�ം ഈ Kാ��ന ഉCെDാQ�~ അലI ാg നെlയ�ം 

അഭ�ദയകാം{ികെളയ�െമലI ാം അവിെടയ�ം ര{ിDെ,. ആമീ
.. 
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അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1 1 1 1 ((((ഫാതിഹ ഫാതിഹ ഫാതിഹ ഫാതിഹ ) ) ) ) സL ]ം സL ]ം സL ]ം സL ]ം 7777    
أنعمت    الذين    صراط    عليھم             

    
((((അതായത്അതായത്അതായത്അതായത്        നീ അhqഹി$വ(െട വഴിനീ അhqഹി$വ(െട വഴിനീ അhqഹി$വ(െട വഴിനീ അhqഹി$വ(െട വഴി)))) 
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/12/1-7.html 

വിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗം----1111    

ആറാം സL ] ില്  പറz േന� വഴിയ�െട വിശദീകരണമാണിത് . വഴി പലവിധമ�n് . യാyD്  

പv�'`ം പvാ `ം, അപകടം പിടി$`ം അലI ാ `ം! ഒvേനാ, ില്   }ഴoമിെലI '് 

േതാ~' വഴിതെ' ചിലേoാള്   അപകടം ഒളിzിരി/'താവാം ! വഴിപിഴ$ാല്   

ല{ ിെല ിലI . ചില അപകടം പിടി$ വഴിയില്  നട'ാല്  തിരി$്േപാരാhം സാധമാവിലI . 

അതിനാല്   യാyD്  തിരെzട�/' വഴി േനേര ല{ ിെല�'താെണ'് ഉറo്  

വ( ണം. വളz വഴി പലേoാഴ� ം സമയം കളയ� ം. ല{ം െതvി/കയ�ം െചw� ം! ഇത്  

െപാ`വില�Q കാരമാെണ�ില്   നാം പറയ�'ത്  ത* Dാലം സമയം കളയ�', പരിഹരിDാ
  

സാധമാ}' വഴിെതvലലI . കാരണം നാം ഫാ ിഹയില്  ച� $ െചw�'ത്  അലI ാgവിേല/Q 

വഴിയാണ് .  

 

അത്  പരമമാണ്  അത്  പിഴ$ാല്  പിഴയ� ം പരമമാവ�ം. പെ{ അത്  പിഴ$� എ'് 

േബാധമാവ�'ത്  പരേലാക ്  െവ$ാവ�ം തി( ാhQ സമയം അവിെട ലഭമലI  താhം. 

അഥവാ തി( ാhQ േലാകം ഈ േലാകമാണ് . ഈ േലാകം അവസാനി$ാലാണേലI ാ 

പരേലാകം ആരംഭി/'ത് . ഇത്  ഇyയ�ം സ�ീ� ണM മാെണ'് നെl േബാധെoട� ാനാണ്  

ഏഴാം സL ] ിലL െട അലI ാg േനര്   വഴി വിശദീകരി/'ത് .  

 

 

അലI ാg നി� േ�അലI ാg നി� േ�അലI ാg നി� േ�അലI ാg നി� േ�ശി/'ത്ശി/'ത്ശി/'ത്ശി/'ത്        ഏേതാ അതാണ്ഏേതാ അതാണ്ഏേതാ അതാണ്ഏേതാ അതാണ്        േന� വേന� വേന� വേന� വഴിഴിഴിഴി....    
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അലI ാg പറയ�~ ''തീ� $യായ� ം തBള്  േനരായ പാതയിേലDാ}~ മ� ഗദ� ശനം ന* }'ത് . 

ആകാശBളില�Q`ം �മിയില�Q`ം ഏെതാ(വ~Qതാേണാ, ആ അലI ാgവിെ" 

പാതയിേലD്  ��ി/ക അലI ാgവിേലDാ}~ കാരBള്   െചെ'�'ത് '' ( റാ 52:53)  

 

േന� വഴി അലI ാg നി� േ�ശി/~െവ~ം നബി(സ�)അതിേലD്  നയി/~െവ~ം ഇതില്  നി'് 

വ]മായി അലI ാg അhqഹി$വെരലI ാം ഇേത വഴിയാണ്  തിരെzട� ത്  എ'ാല്  

അലI ാgവിെ" േകാപ ിh വിേധയ(ം പിഴ$വ(ം ഈ വഴി തിരസ്Dരി/കയായി(~ 

അേoാള്   അhqഹികള്   തിരെzട� `ം അലI ാg നി� േ�ശി$`ം ഒേര വഴിയാെണ'് 

വ(േRാള്   ഇവ(െട വഴി ആവശെoടല്  അലI ാgവിെ" വഴി ആവശെoടല്  തെ'യായി! ഏത്  

ക{ിയ� ം തെ"താണ്  േന� വഴി എ'് അവകാശ വാദമ�'യി/ക സ�ാഭാവികമാണ്  അതിനാല്   

മhഷെ" അവകാശ വാദBC D്  വിട െകാട� ്  അലI ാg തെ' ആ വഴി വിശ്ദീകരി/~ 

ഇനിയ� ം ദ�� വാഖാനBള്  നട ി േന� വഴിയ�െട } കD്  ആ(ം കഷ്ടെoടണെമ'ിലI ! 

മ�സ് ലിംകളിെല ചിലരി* നി'് സാധാരണ ഉയ� '് േകC /' ഒ( ശബ്ദമാണ്  ഞBള്  

ഖ�� ആhം സ�'�ം മ�റ�െക പിടി/'വരാണ്  അതാണ്  Kമാണം എെ'ാെD ! ഖ�� ആhം 

സ�'�ം അടിസrാന KമാണമായിരിെD േന� വഴി വിശദീകരി/'ിട ്  അലI ാg അത്  

പറയാതി('ത്  �േ�യമാണ് .  

 

ഖ�� ആhം സ�'�ം പല(ം �തമലI ാ  വാഖാനBള്  നട ി വഴി പിഴDാറ�n്  ഇതിന്  

ഉദാഹരണം േപാല�ം പറേയnാ  വിധം വ]മായ കാരമാണ് . വഴിെതvിയവെരാെDയ�ം 

Kമാണം ഖ�� ആനാെണ'് പറzവരാണ് . എ'ി,� ം എേj അവര്   പിഴ$ത് ? 

 

 ഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആന്ന്ന്ന്        മനസിലാDാhQ മാനദ¡ം അവര്മനസിലാDാhQ മാനദ¡ം അവര്മനസിലാDാhQ മാനദ¡ം അവര്മനസിലാDാhQ മാനദ¡ം അവര്        അവഗണി$�അവഗണി$�അവഗണി$�അവഗണി$� . . . . അതായത്അതായത്അതായത്അതായത്        Kവാചകര് Kവാചകര് Kവാചകര് Kവാചകര്     ((((സ�സ�സ�സ�))))യ� ം യ� ം യ� ം യ� ം 

ശിഷ�ാ(ം പി'ീട്ശിഷ�ാ(ം പി'ീട്ശിഷ�ാ(ം പി'ീട്ശിഷ�ാ(ം പി'ീട്        വ' പL � വവ' പL � വവ' പL � വവ' പL � വസL രികള�ം എBസL രികള�ം എBസL രികള�ം എBസL രികള�ം എBെനയാേണാെനയാേണാെനയാേണാെനയാേണാ    ഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആന്ന്ന്ന്        മനസX ിലാDിയത്മനസX ിലാDിയത്മനസX ിലാDിയത്മനസX ിലാDിയത്        

അBെന ഖ�� ആഅBെന ഖ�� ആഅBെന ഖ�� ആഅBെന ഖ�� ആന്ന്ന്ന്        മനസിലാDിയിെലI �ില്മനസിലാDിയിെലI �ില്മനസിലാDിയിെലI �ില്മനസിലാDിയിെലI �ില്        െതvിേoാ}ംെതvിേoാ}ംെതvിേoാ}ംെതvിേoാ}ം! ! ! ! ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        പഠിoിDാനാണ്പഠിoിDാനാണ്പഠിoിDാനാണ്പഠിoിDാനാണ്        അലI ാg അലI ാg അലI ാg അലI ാg 

േന� മാേന� മാേന� മാേന� മാ� ഗം� ഗം� ഗം� ഗം വിശദീകരി/'ിട ് വിശദീകരി/'ിട ് വിശദീകരി/'ിട ് വിശദീകരി/'ിട ്        ഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആhം സ�'�ം അംഗീകരി$വര്hം സ�'�ം അംഗീകരി$വര്hം സ�'�ം അംഗീകരി$വര്hം സ�'�ം അംഗീകരി$വര്        എ'് പറയ�'തിh എ'് പറയ�'തിh എ'് പറയ�'തിh എ'് പറയ�'തിh 

പകരം അവ
പകരം അവ
പകരം അവ
പകരം അവ
        അhqഹി$ ചിലഅhqഹി$ ചിലഅhqഹി$ ചിലഅhqഹി$ ചില    നലI വ(െട മാ� ഗംനലI വ(െട മാ� ഗംനലI വ(െട മാ� ഗംനലI വ(െട മാ� ഗം    എ' വിശദീകരണം ന* കിഎ' വിശദീകരണം ന* കിഎ' വിശദീകരണം ന* കിഎ' വിശദീകരണം ന* കിയത്യത്യത്യത്    . 

അതായത്  KമാണBളായ ഖ�� ആhം സ�'�ം ശരിയായി മനസിലായത്  ആ 

മഹാ�ാ� Dാെണ~ം അവെര അവഗണിെ$ാരാC /ം ഖ�� ആhം സ�'�ം 

സ�ീകരിDാനാവിെലI ~ം അവെര തQിoറയ�'വര്   േന� വഴിയ�െട നാലയല ്  േപാല� ം വരാന്  

േയാഗരെലI ~ം അലI ാg വ]മാ/കയാണിവിെട!  
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ഇവിെടയാണ്  വിശ�ാസികള്  ഗൗരവമായി തെ' ആേലാചിേDnത് . പL � വീക മഹ�Dള്  

മനസിലാDിയത്  േപാെല മാyേമ നാം ഖ�� ആന്  മനസിലാDാവL ! കാരണം ഖ�� ആന്  ഭാഷാ 

Kാവീണം െകാn്  മാyം മനസിലാDാന്  സാധമലI . സ.� ഭവ� ം സാഹചരവ� ം അത്  

വിശദീകരി/േRാഴ�Q Kവാചക(െട മ�ഖഭാവം േപാല�ം ശരിയായ വാഖാന ിന്  

അതാവശമെy! അതിനാല്   Kവാചക സ'ിധിയില്  നി'് ഖ�� ആhം നബി ചരയ�ം 

ഉC െDാn ശിഷ�ാ(ം അത്  അBെന തെ' ഏെvട�  പി
ഗാമികള�ം അവെര അംഗീകരി$ 

അവ(െട േശഷDാ(ം അBെന ഇേ'ാളം ഈ മതം -േന� വഴി-`ട� '് വ(~. നാം നl�െട 

മ�
തലമ�റയില്  നി~ം അവര്  അവ(െട മ�
തലമ�റയില്  നി~ം അBെന Kവാചകര്  (സ�)വെര 

മ�റിയാ  സ�ഭ§മായ പരRരയാണ്  മത വിഷയ ില്  നl�െട മാ�ക. അേoാള്   മ� ന്  തലമ�റെയ 

വിശ�ാസ ിെലട� ്  മ� േ'ാട്  േപാ}'വരാണ്  േന� വഴിD്   അവകാശികള്  ! ഖ�� ആനിെല� 

പറz� എ~ം Kവാചക ചര എjാെണ~ം ഓേരാതലമ�റയ� ം അതിെ" മ�
  തലമ�റയില്  നി'് 

മനസിലാ/േRാള്   തീ� $യായ�ം അേBതല/Q നബി(സ�)യ� ം ഇേB ലയില�Q നാമ� ം 

തlില്   അകലം അ* പവ�ം േതാ'ാ  വിധം അട� ്  നി* /കയാണ് .  

 

ഈ പാരRര ചിjയാണ്  േന� വഴിയ�െട ആധാരം എ'ാണ്  ''''''''നീ അhqഹി$ ആള�കള�െട നീ അhqഹി$ ആള�കള�െട നീ അhqഹി$ ആള�കള�െട നീ അhqഹി$ ആള�കള�െട 

മാ� ഗമാ� ഗമാ� ഗമാ� ഗ ില് ില് ില് ില്        ഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമഞBെള വഴി നടേ ണേമ'''''''' എ' Kാ� ഥനയ�െട കാതല്  . അേoാള്   പL � വീകര്  

നl�െട പി
ബലമാണ്  അവെര ദ�ഷി/'വ� D്  േന� വഴിയിെല ാന്  സാധമലI  തെ'! അത്  

െകാnാണ്  ഖ�� ആന്  ''പL � വീകേരാട്  മനസില്  ഒ( വിഷമവ�ം േതാ'ിDേലI '' എ'് Kാ� ഥിDാന്  

നെl പഠിoി$ത്   
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പി'ീട്  വ'വര്  Kാ� ഥി/~ ''നാഥാ! ഞB* /ം ഞBC D്  മ�േR വിശ�ാസികളായി ീ� ' 

ഞBള�െട സേഹാദരBC /ം നീ െപാറ�� തേരണേമ !'' ഞBള�െട °ദയBളില്   

വിശ�ാസികേളാട്  വിേദ�ഷമ�nാD(േത നീ കനിവ�vവhം അളവv ദയാപരhമേലI ാ!(അല്   ഹശ് ര്  

:10)  

 

അേoാള് അേoാള് അേoാള് അേoാള്         േന� വേന� വേന� വേന� വഴി ഒ( വിഭാഗം നട' വഴിയാെണ'് അലI ാgഴി ഒ( വിഭാഗം നട' വഴിയാെണ'് അലI ാgഴി ഒ( വിഭാഗം നട' വഴിയാെണ'് അലI ാgഴി ഒ( വിഭാഗം നട' വഴിയാെണ'് അലI ാg    അറിയി/േRാള് അറിയി/േRാള് അറിയി/േRാള് അറിയി/േRാള്         ഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആഖ�� ആhം hം hം hം 
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നബി ചരയ� ം അവഗണി/കയലIനബി ചരയ� ം അവഗണി/കയലIനബി ചരയ� ം അവഗണി/കയലIനബി ചരയ� ം അവഗണി/കയലI  മറി$് മറി$് മറി$് മറി$്        ഒരിDല�ംഒരിDല�ംഒരിDല�ംഒരിDല�ം    െതvിേoാകാ  വിധം അ`C െതvിേoാകാ  വിധം അ`C െതvിേoാകാ  വിധം അ`C െതvിേoാകാ  വിധം അ`C     െDാQാhQ െDാQാhQ െDാQാhQ െDാQാhQ 

സംവിധാനം െചയ്തിരി/കയാണ്സംവിധാനം െചയ്തിരി/കയാണ്സംവിധാനം െചയ്തിരി/കയാണ്സംവിധാനം െചയ്തിരി/കയാണ്        അലI ാgഅലI ാgഅലI ാgഅലI ാg. ഇവിെടയാണ്  േന� വഴി അഹ് ല�സX � ' ി വല്  ജമാ 

അ ാെണ'് (സ�'ി) നാം തറoി$്  പറയ�'ത്  . കാരണം സ�'ികളലI ാ വെരാെD ഞBള്   

ഖ�� ആhം സ�'�ം അംഗീകരി/കയാെന~ം േഖാജാD�ാെര (മഹാ�രായ 

പL � �ികര്  )പി'ാെല േപാകാ
  ഞBെള കി,ിെലI ~ം െതലI ്  അഭിമാന(?)േ ാെട തെ' പറz്  

െകാnിരി/~. എ'ി,� ം അവ� D്  അടിസrാന വിഷയBളില്   േപാല�ം േയാജിDാന്  

സാധി/'ിലI ! സ�'ികള്   ഖ�� ആhം സ�'�ം തെ' Kമാണമായി സ�ീകരി/േRാഴ� ം അത്  

യഥാവിധി ഉC െDാn േഖാജാDെള �ടി പരിഗണി$�. അവര്   ഒ'ായി വഴി െതvി േപാകിെലI ' 

ഉറo്  നമ�/n് . നബി(സ�) പറz�. ''എെ" സമ�ദായം വഴിേകടില്   ഏേകാപിDിലI ! ഈ 

മഹാ�രായ പL � �ികെര  പരിഗണിDണെമ' ശ]മായ നി� േ�ശമാണീ ''''''''നീ നീ നീ നീ 

അhqഹി$വ(െട മാ� ഗംഅhqഹി$വ(െട മാ� ഗംഅhqഹി$വ(െട മാ� ഗംഅhqഹി$വ(െട മാ� ഗം'''''''' എ' അലI ാgവിെ" വിശദീകരണം! അേoാള്   അhqഹി$വ 

എെ'ാ( തസ്തിക അലI ാgവാണ്  സrിരെoട��'ത് . അവര്   ഈ ദീനില്  േഖാജാDള്  

തെ'യാണ്  അവെര പരിഗണിDല്  മതവ�ം അവഗണിDല്   വഴിേകട� മെy! അ` െകാnാണ്  

നലI വെരാെD പറzത്   

    

    
 

എലI ാ ന�യ� ം }ടിെകാലI �'ത്  പL � വീകെര പി�ട('തില�ം തി�െയലI ാം (പL � വീക� െDതിരില്  ) 

പി
  തലമ�റ പ�`തായി കെn�'തില�മാണ് .  

 

 

 

ഇനി ത� Dഇനി ത� Dഇനി ത� Dഇനി ത� D ിലിരി/' ഓേരാ വിഷയ ില�ം നമ� D് ിലിരി/' ഓേരാ വിഷയ ില�ം നമ� D് ിലിരി/' ഓേരാ വിഷയ ില�ം നമ� D് ിലിരി/' ഓേരാ വിഷയ ില�ം നമ� D്        പരിേശാധിDാംപരിേശാധിDാംപരിേശാധിDാംപരിേശാധിDാം ആ� Dാണ്  

മ�
ഗാമികല�െട മാ�ക മത വിഷയBളില�Qെത'്! നിഷÈ {മായ അേന�ഷണം തീ� $യായ�ം 

അഹ് ല�സX � ' ിെ" (സ�'ി)മാ� ഗം Kമാണ ബ�വ�ം മ�
തലമ�റയ�െട മാ�ക െകാn്  

ധനവ�മാെണ'് കെn ാ
  സഹായി/ം. ഇത്  തെ'യാണ്  ഒ( വിഭാഗ ിെ" വഴി എ' 

ആശയം ഖ�� ആന്  ഉണ�  ിയത് . ആ വിഭാഗ ിന്  അലI ാg ഒ( േയാഗത പറയ�~ അവന്  

അhqഹി$വര്   എ'്.  

    

    

അhqഹീതര് അhqഹീതര് അhqഹീതര് അhqഹീതര്          
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ഒ( വിധ ിലെലI �ി* മെvാ( വിധ ി* അലI ാg ഓേരാ( െരയ�ം അhqഹി/~n്  

ആേപ{ികമായി ഏvവതാസം കാണാെമ�ില�ം. ഇമാം ൈബളാവി(റ) എഴ� `~ അhqഹം 

രn്  വിധം 

 
1) ഭൗതികം ഭൗതികം ഭൗതികം ഭൗതികം دنيوي  
2) പാരyികം പാരyികം പാരyികം പാരyികം اخروي 

 

ഭൗതികംഭൗതികംഭൗതികംഭൗതികം : ഇത്  വീn�ം രnായി തരം തിരിയ�~  

 

a)a)a)a) وھبي (ഔദാരമായി ലഭി$ത് ) 
b) b) b) b) كسبي (നാം അധ�ാനി$്  േനടിയത് ) 

    

ഔദാരമായി ലഭി/'ത്ഔദാരമായി ലഭി/'ത്ഔദാരമായി ലഭി/'ത്ഔദാരമായി ലഭി/'ത്     വീn� ം രnായി തിരിയ�~ 

 

 ,(ആªീയം) روحاني 
  (ശാരീരികം)    جسماني 
    

    

ആªീയംആªീയംആªീയംആªീയം എ'തിന്  ആªാവ്  ലഭി$ത് , ചിjാേശഷി േപാല�Q അhqഹBC 

ഉദാഹരണമാെയട�Dാം അ��ാനി$്അ��ാനി$്അ��ാനി$്അ��ാനി$്        േനടിയതിന്േനടിയതിന്േനടിയതിന്േനടിയതിന്     സ* സ�ഭാവം ൈകെDാQ�ക, ധനം 

സRാദി/ക എ'ത്  ഉദാഹരണം. പാരyികമായ അhqഹെമ'ാ*പാരyികമായ അhqഹെമ'ാ*പാരyികമായ അhqഹെമ'ാ*പാരyികമായ അhqഹെമ'ാ* നlി* നി'് 

സംഭവിേ$Dാവ�' }vBC അലI ാg െപാറ� ്  ത('`ം നെl അലI ാg �പ± ിെoട�'`ം 

ഒെDയാണ് (തഫ്സീ� ൈബളാവി). അhqഹീതരി* ചില� അhqഹ ിന്  ന.ി കാണി$്  

അലII ാgവിെ" വഴി തിരെzട� വരാണ്  ഇവ�D്  അലI ാg ശാശ�തമായ അhqഹം 

ന*}~. 

 

 

 

(7-� !���" ����. ) �V��N�j 3�M�
�,#N08�����E� �,  
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നിBC എനിD്  ന.ി െചയ്താ* ഞാ
 (അhqഹം)വ��ിoി$്  തരിക തെ' െചw� ം((((സL റസL റസL റസL റ: : : : 

ഇബ് ഇബ് ഇബ് ഇബ് റാഹീംറാഹീംറാഹീംറാഹീം7 ) 7 ) 7 ) 7 )     

 

ഇതിെ" ഭാഗമായി വിശ�ാസിേDvവ� ം ആന.കരമായ അലI ാgവിെ" ദ�ശനം േപാല�ം അവ
 

ന*}~   

 

ന� െചയ്തവ�D്  ഏvവ�ം ന�യ� ം വ��നയമ�n് (സL റ:യL hസ്  26)എ'ാണ്  അലI ാg 

പറzത്  ഈ അhqഹെ  അേപ{ി$്  ഭൗതികമായി ലഭി/' അhqഹBC 

യഥാ�� ി* അhqഹമലI  അലI ാgവിെ" െവറ� ം ആh�ലമാണ്  ഇതാണ്  അhqഹീത� 

എ' ഫാ ിഹയിെല പരാമ�ശം. നബിമാ�നബിമാ�നബിമാ�നബിമാ�, , , , സി�ീഖ�കള് സി�ീഖ�കള് സി�ീഖ�കള് സി�ീഖ�കള്     ,,,,    ര] സാ{ികCര] സാ{ികCര] സാ{ികCര] സാ{ികC, , , , സാലിgകCസാലിgകCസാലിgകCസാലിgകC 

എ'ിBെന നാല�  വിഭാഗ ിലായി അലI ാg തെ' കI ിപ± െoട� ിയത്  അലI ാg പറയ�~..  

 

 ��������	
��� �������
� ���� �������� ����
� �������� ���� !
� �"�� �#�$%�
��&'�( �)*�+�,
��� ����
� �"�-�� ����� ���.�
/�	
��� 0�����12
��� .  

�4)��3/     (  سورة النساء-69 ) �#�$%�
�&� ���5�6��  
 

അലI ാgവിhം അവെ" റസL ലിhം ആെര�ില�ം വഴിെo,�  നട'ാല്   

അവര്  (പരേലാക ് )അലI ാgവിെ" അhqഹം സി�ി$വ(െട(നബിമാര്  ,സി�ീ/കള്  , 

�ഹദാDള്  , സാലിgകള്  )എ'ിവ(െട �െടയായിരി/ം. അവരെy നലI  

�,�കാര്  ((((സL റസL റസL റസL റ::::നിസാഅനിസാഅനിസാഅനിസാഅ69)69)69)69)  

 

നീ അhqഹി$വര്   എ' Kേയാഗം വാപകമാണ്  അഥവാ അhqഹീതരായ നാല്  വിഭാഗDാര്  

എ'ത്  സrലകാല വതാസമിലI ാെത അംഗീകരിDെoേടnവരാണ് . ഞാ
  Kവാചകെന 

മാyേമ അംഗീകരി¸ മv�Qവെരെയാ~ം എനിD്  േവn എ' ൈശലി തീെര ശരിയലI . 

കാരണം അലI ാg അംഗീകരിDാ
  നി� േ�ശി$വരാണ്  ഈ നാല്  വിഭാഗവ�ം. അവെരെയാെD 

നിയമാh�തം അംഗീകരിDാ
  തെ'യാണ്  അലI ാg ഈ വാപകമായ അ� ഥ ില്  

വിശദീകരി$ത് . അെലI �ില്   ''Kവാചക�ാ(െട വഴിയില്   നീ ഞBെള നയിDണേമ'' 

എ'ാണേലI ാ പറേയnിയി('ത് !  

 

സ�jമായ വഴിേമല് സ�jമായ വഴിേമല് സ�jമായ വഴിേമല് സ�jമായ വഴിേമല്         വിശദീകരണ ി* നിവിശദീകരണ ി* നിവിശദീകരണ ി* നിവിശദീകരണ ി* നി'് വ]മാവ�' ഒ('് വ]മാവ�' ഒ('് വ]മാവ�' ഒ('് വ]മാവ�' ഒ(    കാരമ�n്കാരമ�n്കാരമ�n്കാരമ�n്        മത ില്മത ില്മത ില്മത ില്        നമ�D്നമ�D്നമ�D്നമ�D്        

സ�jം കn്പിട� Bള് സ�jം കn്പിട� Bള് സ�jം കn്പിട� Bള് സ�jം കn്പിട� Bള്         നട ാന്നട ാന്നട ാന്നട ാന്        വ}oിലIവ}oിലIവ}oിലIവ}oിലI     എ'ാണത്എ'ാണത്എ'ാണത്എ'ാണത്    . . . . അലI ാg അhqഹി$വ(െട 

വഴിേയ േപാേയ പvL ! ഇതാണ്  നീ അhqഹി$വ(െട വഴി എ'് പറzത് . ആ� /ം 
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സ�jമായ വഴി പvിലI  എ'് പറzതില്  നി'് ഗേവഷണപട�Dളായ ഇമാമ�കള�െട 

ഗേവഷണം പvിലI  എ'് അ� �മാD(ത്  കാരണം അവ(െട ഗേവഷണം സ�jമായ വഴിയലI  

മറി$്  യഥാ� � KമാണBള്  എ� പറയ�~ എ'് അത്  അറിയാ വെര 

േബാധെoട� ാhQ ചില മാ� ഗBള്  സrാപി$താണവര് . അത്  ഈ അhqഹീത(െട വഴി 

തെ'യാണ്  താhം! അതിനാല്   വഴി അവ(െട സ�jമലI .  

 

ഉദാഹരണമായി ഖ�� ആന്  പാരായണം അലI ാg അhqഹി$വ(െട വഴിയാണേലI ാ എ'ാല്   

മനപാഠമിലI ാ വര്   േനാDി ഓ`~. കാഴ്$ ശ]ി }റവ�Qവര്   കണM ട െവ/~. മ�R�Qവര്  

കണM ട െവ$ി,� േnാ എ'് «മKശ¢ ം ഉ'യിD(ത് . കാരണം ഖ�� ആന്  ഓ ്  മ�R�Qവ(െട 

വഴിയാണ്  അത്  സ�ഗമമാDാന്  കണM ട െവ/കയാണ്  നാം െചയ്തത് . ഇത്  േപാെല ഖ�� ആhം 

സ�'�ം മനസിലാDാhQ നിയമപരമായ കണM ടയാണ്  ഇമാമ�കള�െട ഗേവഷണം. േലാക ്  

ഈ കണM ടയ�െട *നാല്നാല്നാല്നാല്        കRനികളാണ്കRനികളാണ്കRനികളാണ്കRനികളാണ്        വിശ�സ്തവ�ം Kസി�വ�മായിവിശ�സ്തവ�ം Kസി�വ�മായിവിശ�സ്തവ�ം Kസി�വ�മായിവിശ�സ്തവ�ം Kസി�വ�മായി    നിലവില�Qത്നിലവില�Qത്നിലവില�Qത്നിലവില�Qത്    . േവny 

കാഴ്$യിലI ാ വന്  ഖ�� ആന്  േനാDാന്  കണM ട േവണെമ'് തത� ില്   നാം സlതി$ാല്  

ഖ�� ആന്  േവny മനസിലാവാ വന്  ഈ നാല്  കRനികളിെലാ'ിെന ആ�യിേ$ പvL ! 

ഇവിെട ചിലര്  ഞBC D്  അവെരെയാ~ം ആ�യിDാനാവിലI  ഞBല്   സ�യം ഗേവഷണം 

നട ാം എ'് പറയ�'ത്  ഇസ് ലാമികമലI  ബ��ി പരവ�മലI . കാരണം വാജ േഡാക്ടര്   നട�' 

ഓoേറഷ
  വിജയകരമായാല്   േപാല�ം അയാള്  }vDാരനാണ് . ഗേവഷണ ിh േവn ഒ( 

േയാഗതയ�ം ഇ'് നമ�െDാ~മിലI . അതിനാല്   േയാഗരാെണ'് േലാകം സlതി$വെര 

സ�ീകരി/ക നl�െട വിശ�ാസവ�ം ക� lവ�ം }vമvതാ/ക ഇതാണ് കാലാകാലBളില�Q 

വിശ�ാസികള�െട നിലപാട് . മ�സ് ലിം സമL ഹം ഒ'ി$്  പിഴDിെലI '് നബി(സ�) പറzി,� n്  

എ'ാല്   നാലില്  ഒ( മദ് ഹബ്  സ�ീകരി/ക എ'ത്  കാലBളായി മ� സ് ലിം സമL ഹം 

നിരാേ{പം `ട� '് വ' നടപടി«മമാണ്  അതിെനതിരില്  ശബ്ദി/'വര്   പെ{ �ട�തല്  

വിശ�ാസേയാഗരായ പ¡ിത�ാെര തQി ഒ( േയാഗതയ�മിലI ാ  സ�jം േനതാDള്   

പറയ�'െത�ം അBെന തെ' വിഴ�B�'ത്  കാ�േRാള്  സഹതാപമാണ്  േതാ~'ത് . 

ച�(D ില്   േന� വഴി എ'ാല്  േനരെ  പറz നാല്  വിഭാഗം നട' വഴിയാണ് . ആ 

വിഭാഗെ  ഉC െDാQാെത അത്  സാധമലI . ആ നാല്  വിഭാഗം ആരാണ്  അവ(െട 

ഉ രവാദിത�ം എjാണ്  `ടBിയ വിഷയBള്  െചറ�തായി ച� $ െചേwn`n് . 

****Kസി�മായ നാല�  . ( ശാഫീ, ഹനഫി, ഹRലി , മാലികി ) മദ് ഹബ�കെള അഥവാ നാല�  വഴികെളയാ� ഇവിെട സL ചിoി/'ത്  
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അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1 1 1 1 ((((ഫാതിഹ ഫാതിഹ ഫാതിഹ ഫാതിഹ ) ) ) ) സL ]ം സL ]ം സL ]ം സL ]ം 7777    
أنعمت    الذين    صراط    عليھم             

    
((((അതായത്അതായത്അതായത്അതായത്        നീ അനീ അനീ അനീ അhqഹി$വ(െട വഴിhqഹി$വ(െട വഴിhqഹി$വ(െട വഴിhqഹി$വ(െട വഴി)))) 

 
വിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗംവിശദീകരണം  ഭാഗം----2222    

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/1-7.html 

    

നബിമാ(െട വഴിനബിമാ(െട വഴിനബിമാ(െട വഴിനബിമാ(െട വഴി     

 

അലI ാg അhqഹി$വെര നാല്  വിഭാഗമായി അവ
 തെ' തിരി$ത്  നാം കഴിz 

േലഖന ി* കn�വേലI ാ. അവ(െടെയാെD വഴിയി* നെlയ�ം നട ാനാണ്  

Kാ��ി/'ത്  അതിനാ* തത� ി* നാല�ം ഒ'് തെ'യാെണ�ില�ം ഈ നാലിെല 

ഓെരാ( �/ം Kേതക ഉ രവാദിത�വ� ം, വ]ിത�വ� ം ഉn്  ഇെതലI ാം മ� റേപാെല 

നിലനി��േRാഴാണ്  ഇസ് ലാം സRL �ണM മാവ�ക. }റ$്  Kവാചക�ാ� മാyം േപാരാ! അവെര 

അംഗീകരി/'വ(ം അവ�D്  േശഷം അവെര Kതിനിധീകരി/'വ(മായ അട�  

അhയായികC േവണം. അവരെy സി�ീഖ�കCസി�ീഖ�കCസി�ീഖ�കCസി�ീഖ�കC.  

 

Kവാചക� എj്  പറzാല�ം കണM ട$്  അംഗീകരി/'വ�. ഇവ� മാyം േപാര ഇവ� 

Kചരിoി/' തത�ം എതി�/' ശy�Dെള നിയമാh�തം േനരിടാ
 സ'�രായ ആള�കC 

േവണം അവ� അവ(െട ജീവേനDാC ഈ ആദ�ശെ  സ്േനഹി/കയ�ം അതിh േവnി 

ജീവാ�oണം െചwാ
 തwാറാവ�കയ� ം െചw�~ അവരെy ര]സാ{ികCര]സാ{ികCര]സാ{ികCര]സാ{ികC.  

 

ഇനിയ� ം ഇBെന സrിരീകരിDെo, തത�BC നടoാ/' അത്  Kേയാഗവ*Dരി/'വ� 

േവണം അവരെy സ´നBCസ´നBCസ´നBCസ´നBC.  

 

ഇെതലI ാം �ടി േച(േRാC മാyേമ ഇസ് ലാം ഒ( ജനകീയ Kസrാനവ�ം ശാശ�തമായി 

നിലനി*/'`മാവ�കയ�QL . ആദം(അ) മ�ത* ദീനിെ" ചരിyം പരിേശാധി/േRാC ഈ നാല�  

വിഭാഗ ിെ"യ�ം സജീവ സാ'ിധം കാണാം അതായത്  മത സമL ഹെ  െക,ിoട�  

ഏെതാ( Kവാചകhം അട�  അhയായികC, Kതിേരാധ ഭട�ാ�, അhസരണശീലരായ 
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െപാ` അhയായികC എ'ിവ(nായി(~. ചില�D്  അംഗബലം �ടിയ� ം ചില�D്  

}റz�മിരി/െമ�ില�ം. ഈ വിഭാഗBെളലI ാം അവ(െട ഉ രവാദി BC ഭംഗിയായി 

നി��ഹി$േoാC അതാത്  കാലBളി* ഇസ് ലാം സമL ഹ ിെല സജീവ സാ'ിധമായി. ഈ 

അടിസrാന ി* ചിjി/േRാC അhqഹീത(െട വഴി നീ ഞBെള വഴിനടേ ണേമ 

എ'തിന��ം ഞBളി* ഓെരാ( (ം അവരവ(െട ഉ രവാദി BC നി��ഹി$്  നീ 

അhqഹി$വ(െട വഴിയി* ഞBെള നടേ ണേമ.. അവ� എBെന ഇസ് ലാമിെന 

േസവിേ$ാ അBെന േസവിDാ
 ഞBC/ം നീ ഭാഗം ന*കേണ എെ'ാെDയാണ്  

അേoാC ഖ��ആനിെ" വഴി, ഇസ് ലാമിെ" വഴി, അലI ാgവിെ" വഴി, Kവാചകെ" വഴി 

എെ'ാെD പറയ�'തിേനDാC ഏvവ�ം അ��വ ാ}'ത്  അhqഹി$വ(െട വഴി എ'് 

തെ'യാണ്  പെ{ ഈ പറz വഴികെളലI ാം അjിമവിശകലന ി* ഒ'് 

തെ'യാെണ'ത്  േബാധമാവ�~.  

 

ഉ രവാദിത�BC, അhqഹീത(െട ച�മതലകC, അവ(െട വഴി ആqഹി/'വ� 

അറിzിരിDണം. കാരണം അവ�D്  േശഷം ആ ച�മതല നി��ഹിേDnവ� ഇവരാണേലI ാ. 

അhqഹീതരി* ഒ'ാം സrാന ്  KവാചകരാണേലI ാ അവരി* ഏvവ�ം േ�ഷ്ടരായ മ�ഹlദ്  

നബി(സ�) യ�െട ഉ രവാദിത�ം എjാെണ'് ഖ��ആ
 പറയ�'ത്  കാ�ക!  

    

    

.���N	
� �,� ��I��2���� �,� 5I*�R���� �>�V.��" �,� �5���7 �#����� �,� ���� .
̀��@�G �4�5��#u	
� ��A ���2�6 ��%�
� �������8.�* !�'�� �e��	N�/	
��� �d    

(2- الجمعةسورة   )  p4��J� pP.���z ��Y�
 #Z���� 3�� 
 

 
അ{രാഭാസം േനടാ വരി* അവരി* നി'് തെ' ഒ( Kവാചകെന നിേയാഗി$വനാണ്  

അലI ാg. ആ Kവാചക
 അവ�D്  അലI ാgവിെ" സL ]BC ഓതിെDാട�/~. അവെര 

സംസ്Dരി/കയ�ം qനrവ�ം തത�വ� ം അവ�D്  പഠിoി/കയ�ം െചw�~((((സL റസL റസL റസL റ::::അ*അ*അ*അ*    ®മ�അ®മ�അ®മ�അ®മ�അ::::2)2)2)2)  
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ഖ��ഖ��ഖ��ഖ��ആആആആ



    ഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/ക, , , , സംസ്Dരി/കസംസ്Dരി/കസംസ്Dരി/കസംസ്Dരി/ക, , , , േവദവ�ം തത�വ�ം പഠിoി/ക എ'ീ േവദവ�ം തത�വ�ം പഠിoി/ക എ'ീ േവദവ�ം തത�വ�ം പഠിoി/ക എ'ീ േവദവ�ം തത�വ�ം പഠിoി/ക എ'ീ 
മL '് കാരBളാണ്മL '് കാരBളാണ്മL '് കാരBളാണ്മL '് കാരBളാണ്        നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�))))യ�െട ഉ രവാദിത�മായി ഇവിെട പറയ�'ത്യ�െട ഉ രവാദിത�മായി ഇവിെട പറയ�'ത്യ�െട ഉ രവാദിത�മായി ഇവിെട പറയ�'ത്യ�െട ഉ രവാദിത�മായി ഇവിെട പറയ�'ത്    .  
 

ഇനി മെvെj�ില�ം ഉെn�ി* ഈ മL െ'ണM  ി*െപ,തായി(/മത് . നബി(സ�) അവിടെ  

ഉ രവാദിത�BC ഭംഗിയായി നി��ഹി$�. ചരിy Kസി�മായ വിടവാB* Kസംഗ ി* 

അറഫയി* അhയായികC നബി(സ�)D്  െകാട�  സാ{പyം Kസി�മാണേലI ാ. 

നബി(സ�)D്  േശഷം ഈ ഉ രവാദിത�ം നി� �ഹിDാ
 നബി(സ�) സഹാബ ിെന 

ച�മതലെoട� ി. അവ� അത്  ഭംഗിയായി നി��ഹി$�  

 

 

നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�))))യ�െട ഒ'ാമെ യ�െട ഒ'ാമെ യ�െട ഒ'ാമെ യ�െട ഒ'ാമെ     ഉ രവാദിത�മായി ഖ��ഉ രവാദിത�മായി ഖ��ഉ രവാദിത�മായി ഖ��ഉ രവാദിത�മായി ഖ��ആആആആ



    പറzത്പറzത്പറzത്പറzത്        
അലI ാgവിെ" സL ]BഅലI ാgവിെ" സL ]BഅലI ാgവിെ" സL ]BഅലI ാgവിെ" സL ]BCCCC    ഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/കഓതിെDാട�/ക    എ'ാണേലI ാഎ'ാണേലI ാഎ'ാണേലI ാഎ'ാണേലI ാ! ! ! !     

 

നബി(സ�)യി* നി'് എBെനയാേണാ സ�ഹാബികC േക,ത്  അത്  േപാെല അവ� 

പി
തലമ�റD്  എ ി$്  െകാട��. ഇസ് ലാമിക േലാക ്  ഖ��ആ
 പാരായണം വാപി$�. 

എyേയാ ആള�കC മന:പാഠമാDി. മന:പാഠമ�Qവ� യമാമ േപാല�Q യ��Bളി* 

ര]സാ{ികളായേoാC ഖ��ആ
 നഷ്ടെoടാതിരിDാ
 അത്  േ«ാഢീകരി$�െകാn്  

അബL ബD� സി�ീഖ് (റ) ഏvവ�ം വലിയ േസവനം െചയ്`. ഉമ�(റ) ആയി(~ ആദമായി രn്  

ച,/Qി* ഖ��ആ
 േ«ാഢീകരിേDnതിെ" അവശകതെയ/റി$്  സി�ീഖ് (റ)േനാട്  

അഭിKായം പറzത് . അBെന നബി(സ�)യ�െട വഹ് യ് (ദിവേബാധനം) എഴ� തിയി(' 

ൈസദ് ബി
 സാബിത് (റ)െന സി�ീഖ് (റ)വിളിoി/കയ�ം ഖ��ആ
 പലയിട ായി പര'് 

കിട/'ത്  പരിേശാധി$്  േ«ാഢീകരിDാ
 നി�േ�ശി/കയ�ം െചയ്`. ൈസദ് (റ) വളെര 

�മകരമായ ആ േജാലി സ�.രമായി നി��ഹി$�(ബ�ഖാരി). പി'ീട്  പാരായണ ൈശലിയി* ഉQ 

അംഗീ�ത അഭിKായ വതാസBC നിലനി� ി അലI ാ ത്  നീDം െചയ്ത്  െകാn്  

ഉസ്മാ
(റ)െ" ഭരണ ി* ഔേദാഗിക Kവ� നBC സംഘടിoി/കയ� ം േകാoികC 

േലാക ിെ" എലI ാഭാഗBളിേല/ം അയ$്െകാട�/കയ�ം െചയ്`. ഈ േകാoികള�െടയ�ം 

സഹാബ ്  പഠിoി$തിെ"യ� ം അടിസrാന ി* പാരായണ ശാസ്yം Nപം െകാn� . 

ഇസ് ലാമിക വി�ാന രംഗ ്  ഇത്  ഉയ�' സrാനം ൈകവരി$�. ഈ വിഷയ ി* 

േലാകKശസ്തരായ ഇമാമ�കള�ം അവ(െട ശിഷ�ാ(ം ഏvം വലിയ േസവനമ�oി$�. നിരവധി 

qനrBള�nായി. സഹാബ ്  താബിഉകC(സഹാബ ിെ" ശിഷ�ാ�) മ�ത* തലമ�റയായി 

അംഗീ�ത ¤(നാഥ�ാരിലL െട േലാക ്  ഇത്  നിലനി~. ഇ~ം ആ ൈശലി `ട(~.  
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ച�(D ി*ച�(D ി*ച�(D ി*ച�(D ി*    നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�))))യ�െട ഒ'ാമെ  ഉ രവായ�െട ഒ'ാമെ  ഉ രവായ�െട ഒ'ാമെ  ഉ രവായ�െട ഒ'ാമെ  ഉ രവാദിത�മായ പാരായണം ഭംഗിയായിദിത�മായ പാരായണം ഭംഗിയായിദിത�മായ പാരായണം ഭംഗിയായിദിത�മായ പാരായണം ഭംഗിയായി    

നിലനി�  ാനിലനി�  ാനിലനി�  ാനിലനി�  ാന്ന്ന്ന്        മ�സ് മ�സ് മ�സ് മ�സ് ലിം േലാക ിh സാധി$ി,� n്ലിം േലാക ിh സാധി$ി,� n്ലിം േലാക ിh സാധി$ി,� n്ലിം േലാക ിh സാധി$ി,� n്     ഇനി ഇവിട'േBാ,� ം സാധിDണം അതിh 

സംവിധാനം േവണം ഇതാണ്  അhqഹീത(െട വഴി നീ ഞBെള നയിേDണേമ എ' 

Kാ��നയിലL െട നാം നി��ഹി/'ത് .  

    

    

    

നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) യ�െട രnാമെ  ഉ രവായ�െട രnാമെ  ഉ രവായ�െട രnാമെ  ഉ രവായ�െട രnാമെ  ഉ രവാദി ംദി ംദി ംദി ം    സംസ്Dരണമാണ്സംസ്Dരണമാണ്സംസ്Dരണമാണ്സംസ്Dരണമാണ്        അഥവാ അഥവാ അഥവാ അഥവാ 
മാനസിക ��ീകരണംമാനസിക ��ീകരണംമാനസിക ��ീകരണംമാനസിക ��ീകരണം....  

 

 

അവിശ�ാസംഅവിശ�ാസംഅവിശ�ാസംഅവിശ�ാസം, , , , അഹ�ാരംഅഹ�ാരംഅഹ�ാരംഅഹ�ാരം, , , , അസL യഅസL യഅസL യഅസL യ, , , , }�R്}�R്}�R്}�R്        `ടBിയ മാലിനBളി*`ടBിയ മാലിനBളി*`ടBിയ മാലിനBളി*`ടBിയ മാലിനBളി*നി'് മനസX ിനി'് മനസX ിനി'് മനസX ിനി'് മനസX ിെന ��ി െന ��ി െന ��ി െന ��ി 

െചwലാണിത്െചwലാണിത്െചwലാണിത്െചwലാണിത്    . ഈ രംഗ ്  അÄതകരമായ വിജയമാണ്  നബി(സ�) കാഴ്$ െവ$ത് . 

അവിശ�ാസ ിെ" �രി(,ി* തoി ടzവെര േന��ഴിയ�െട െവളി$ ിേലD്  െകാn്  

വരാhം മv്  മാനസിക മാലിനBെള `ട$്  നീDാhം അവിട� െ  സംസ്DരണKവ� നം 

സഹായകമായി. ല{േബാധമിലI ാെത അപഥ സiാരം നട ിെDാnി(' ഒ( ജനതെയ 

സL {്മതയ�െട മL ശയി* വാ�െ ട� ്  േലാക ിh മാ�കയാDിയത്  ഈ സംസ്Dരണ 

Kവ� ന ിെ" തിളDമാ�' വിജയമായി(~. െകാQയ�ം െകാലയ�ം വഭിചാരവ� ം കQ�ം 

`ടBി എലI ാ� ിേകട�കള�െടയ� ംേമ* അടയി(' ഒ( ജനതെയ {jവമെലI '് 

അറിയ�'െതാെD കെwാഴിDാ
 െവR* െകാQ�'വരാDി മാvിയത്  ഭൗതിക നിയമBേളാ 

ഭീഷണികെളാ അലI  എ'് ചിjി/േRാഴാണ്  ഈ സംസ്DരണK«ിയയ�െട വിപI വം നമ�D്  

േബാധമാവ�ക. }ലമഹിമയ�െടയ� ം മv� ം േപരി* അഹ�രി$വെര അടിമകCെDാoം ഉn�ം 

ഉറBിയ� ം കഴിയ�'തി* സം�പ± ി കെn�' മനസX � QവരാDി ഈ സംസ്Dരണം. 

 

 അlാ� (റ) ബിലാ*(റ) `ടBിയവ� അബL ബD�(റ) ഉമ�(റ) `ടBിയവേരാെടാoം ഇരി/' 

കാഴ്ച എ�മാyം സേjാഷകരമാണ് . നബി(സ�)െയ വധിDാ�രിയ വാC അേത നബി 

തBC വഫാ ാെയ'് പറzെവ�െDതിരി* (നബി(സ)േയാട�Q അളവv സ്േനഹ ാല്   ) 

ഓB�'ിടേ D്  ഉമ�(റ)െന പരിവ� ിoി$ ഈ സംസ്Dരണം ചരിy ിെ" 

ഗതിമാv�കയായി(~. പാരായണം േപാെല ഈ ഉ രവാദി വ�ം സഹാബ ്  മ�ത* 
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അhqഹീത� ന'ായി നി��ഹി$�. മഹാനായ അലി(റ) സഹാബികളില�ം ഹസh* ബസരി(റ) 

താബിഉകളില�ം ഈ വിഷയ ി* മിക$്  നി*/~. 

 

    ഈ വി�ാന ശാഖയാണ്ഈ വി�ാന ശാഖയാണ്ഈ വി�ാന ശാഖയാണ്ഈ വി�ാന ശാഖയാണ്        ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ� �രീഖ ്മ� �രീഖ ്മ� �രീഖ ്മ� �രീഖ ്        എ'േപരിഎ'േപരിഎ'േപരിഎ'േപരി****    Kസി�ിയാ�Kസി�ിയാ�Kസി�ിയാ�Kസി�ിയാ�´ി´ി´ി´ി$ത്$ത്$ത്$ത്    . ഇമാം 

ഗസX ാലി (റ) െയേപാല�Q പ¡ിത�ാ(ം താത�ിക�ാ(ം പി'ീട്  ഈ രംഗ ്  േന�ത�പരമായ 

പ�് വഹി$�.     

    

ക�ക�ക�ക�lശാസ്ylശാസ്ylശാസ്ylശാസ്y ി* ി* ി* ി*    നാല�  ഇമാമ�കെള േപാെല ഈ ശാസ്y ിനാല�  ഇമാമ�കെള േപാെല ഈ ശാസ്y ിനാല�  ഇമാമ�കെള േപാെല ഈ ശാസ്y ിനാല�  ഇമാമ�കെള േപാെല ഈ ശാസ്y ി****    നാല�നാല�നാല�നാല�     

ഖ�ത്ബ�കCഖ�ത്ബ�കCഖ�ത്ബ�കCഖ�ത്ബ�കC((((ഔലിയാDളിെല ഏvവ�ം വലിയ സrാനമ�Qവ�ഔലിയാDളിെല ഏvവ�ം വലിയ സrാനമ�Qവ�ഔലിയാDളിെല ഏvവ�ം വലിയ സrാനമ�Qവ�ഔലിയാDളിെല ഏvവ�ം വലിയ സrാനമ�Qവ�    ))))െചയ്ത േസവനം എട� ്െചയ്ത േസവനം എട� ്െചയ്ത േസവനം എട� ്െചയ്ത േസവനം എട� ്        

പറേയnതാണ്പറേയnതാണ്പറേയnതാണ്പറേയnതാണ്    . . . . അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്        അബ്ദ�*അബ്ദ�*അബ്ദ�*അബ്ദ�*ഖാദിഖാദിഖാദിഖാദി����    ജീലാനിജീലാനിജീലാനിജീലാനി((((ററററ)))), , , , അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്        അഹ് അഹ് അഹ് അഹ് മദ�*മദ�*മദ�*മദ�*കബീകബീകബീകബീ����    

അ�അ�അ�അ�രിഫാഇരിഫാഇരിഫാഇരിഫാഇ((((ററററ)))), , , , അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്        അഹ് അഹ് അഹ് അഹ് മദ�*മദ�*മദ�*മദ�*    ബദവിബദവിബദവിബദവി((((ററററ)))), , , , അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്അസX wിദ്        ഇബ് ഇബ് ഇബ് ഇബ് റാഹീം അ�സL ഖിറാഹീം അ�സL ഖിറാഹീം അ�സL ഖിറാഹീം അ�സL ഖി((((ററററ))))    

എ'ിവരാണ്എ'ിവരാണ്എ'ിവരാണ്എ'ിവരാണ്        ആ നാല�  മഹാ�ാ�ആ നാല�  മഹാ�ാ�ആ നാല�  മഹാ�ാ�ആ നാല�  മഹാ�ാ�.  

 

േലാക ്  ഇസ് ലാമിെ" വള�$ േവഗ ിലാDിയതി* വലിയ പ�ാണ്  ആªീയ േനതാDളായ 

ഇവ� വഹി$ത്  ജനBള�െട മനസ്  കാണാhം നിയ�ിDാhം അലI ാg ന*കിയ മഹത�മാണ്  

ഇവെര വിജയ ിെല ി$ത്  ഇBെന ഇ~ം ഈ സംസ്DരണK«ിയ `ട(േRാC 

അഹ് ല�സX � 'യ�െട േനതാDC മാyേമ ഈ രംഗ ്  കാണാ
 കഴിzി,�QL . അവരിലL െട 

നബി(സ�) യ�െട രnാം ദൗതം നടoിലാവ�േRാC ന�യി* വഴി നട ണെമ' Kാ��ന 

ഈ രംഗ�Q േസവന ിhQ ഭാഗ ിh �ടിയായി മാറ�~ ഈ നലI വെര 

അംഗീകരിDാhQ മനസ്െസ�ില�ം ലഭിDാ വ� നി�ഭാഗവാ�ാ� തെ'. അലI ാg കാDെ, 

ആമീ
.  

    

നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�))))യ�െട മL 'ാം ദൗതം qനrവ�ം തത�വ�ംയ�െട മL 'ാം ദൗതം qനrവ�ം തത�വ�ംയ�െട മL 'ാം ദൗതം qനrവ�ം തത�വ�ംയ�െട മL 'ാം ദൗതം qനrവ�ം തത�വ�ം    പഠിoിDപഠിoിDപഠിoിDപഠിoിDലാണേലI ാലാണേലI ാലാണേലI ാലാണേലI ാ  

 

qനrം ഖ��ആ
 തെ'. തത�ം അവിട� െ  ചരയ� ം. ഇത്  സഹാബ ിh നബി(സ�) പഠിoി$�. 

ഇസ് ലാമിക വിശ�ാസBള�ം ആചാരBള�െമാെD ഇതി* വ(~. പ�`തായ�nാവ�' 

Kശ¢ Bളി* േയാഗരായവ�D്  ഗേവഷണം നട ാhQ അhമതിയ� ം അവിട� '് ന*കി 

നബി(സ�) പഠിoി$തyയ�ം സഹാബ�ം അവെര കnവ(ം അBെന.....`ട�~ 

ആവശമായി വ'േoാC േയാഗരായവ� ഗേവഷണം നട�കയ�ം െചയ്` 

 

 



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 ::::അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1 1 1 1 ----ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ----    വിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണം    Page      of 90 72

 ഇതിെ"െയാെD അടിസrാന ി* എെ'േ'/മായി അവ� വിശ�ാസാചാരBC 

േ«ാഢീകരി$�  ഇBെന സ�� സംശയBC/മതീതമായി ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ�മ�മ�മ�****    അഖാഇദ്അഖാഇദ്അഖാഇദ്അഖാഇദ്    ((((വിശ�ാസ വിശ�ാസ വിശ�ാസ വിശ�ാസ 

ശാസ്yംശാസ്yംശാസ്yംശാസ്yം) ) ) ) ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ�മ�മ�മ�****    ഫിഖ് ഫിഖ് ഫിഖ് ഫിഖ് ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്    ((((ക�ക�ക�ക�lശാസ്yംlശാസ്yംlശാസ്yംlശാസ്yം) അവ� േ«ാഢികരി$� ഇേoാഴിലI ാ  ഒ( പ�തിയ 

വിഷയം വ'ാ* ൈകകാരം െചwാനായി ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ�മ�മ�മ�****    ഉസLഉസLഉസLഉസL ****((((നിദാന ശാസ്yംനിദാന ശാസ്yംനിദാന ശാസ്yംനിദാന ശാസ്yം))))ഉം സംവിധാനി$� 

വിശ�ാസ ശാസ്y ിh േന�ത�ം വഹി$ത്  അബ�*അബ�*അബ�*അബ�*    ഹസhഹസhഹസhഹസh****    അശ് അശ് അശ് അശ് അരിഅരിഅരിഅരി((((ററററ))))യ� ം അബL മ
യ� ം അബL മ
യ� ം അബL മ
യ� ം അബL മ
സLസLസLസL ����    

അഅഅഅ****    മാ`രീദീമാ`രീദീമാ`രീദീമാ`രീദീ((((ററററ))))യ�മാണ്യ�മാണ്യ�മാണ്യ�മാണ്     ക�l ശാസ്y ിh അബL ഹനീഫത*അബL ഹനീഫത*അബL ഹനീഫത*അബL ഹനീഫത*�ഫീ�ഫീ�ഫീ�ഫീ((((ററററ) ) ) ) മാലി}ബി
മാലി}ബി
മാലി}ബി
മാലി}ബി
    അനസ്അനസ്അനസ്അനസ്        

അഅഅഅ****ഇസ്ബഹീഇസ്ബഹീഇസ്ബഹീഇസ്ബഹീ((((ററററ)))), , , , മ�ഹlദ്മ�ഹlദ്മ�ഹlദ്മ�ഹlദ്        ബി
ബി
ബി
ബി
    ഇദ് ഇദ് ഇദ് ഇദ് രീസ്രീസ്രീസ്രീസ്        അശ̄ാഫിഈഅശ̄ാഫിഈഅശ̄ാഫിഈഅശ̄ാഫിഈ((((ററററ)))), , , , അഹ് അഹ് അഹ് അഹ് മദ്മദ്മദ്മദ്        ബി
ബി
ബി
ബി
    ഹഹഹഹR*R*R*R*    

അശ്ൈശബാനിഅശ്ൈശബാനിഅശ്ൈശബാനിഅശ്ൈശബാനി((((ററററ)))) എ'ിവ(ം േന�ത�ം ന*കി.  

 

ഇതിന��ം മെvാ( ഇമാമ� ം ഗേവഷണം നട ിയി,ിെലI 'ലI  വവസrാപിതമായി 

േ«ാഢീകരണം നട'`ം പി
തലമ�റD്  ലഭി$`ം ഈനാല്  മഹാ�ാ(െട ഗേവഷണ 

ഫലBളാെണ'ാണ് . അലI ാെത ചില� െതvി�രി/േRാെല മv�Qവെര നാം തQ�കേയാ 

ഇവരി* മതെ  തള$ിടാ
 �മി/കേയാ െചw�'ിലI . ഈരn്  ശാസ്yBC/ം(വിശ�ാസ, 

ക�l ശാസ്yBC) മതപരമായ അടിസrാനമായി നിലെകാnത്     ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ� ഫ് മ� ഫ് മ� ഫ് മ� ഫ് സീസീസീസീ����((((ഖ��ഖ��ഖ��ഖ��ആആആആ



    

വാഖാന ശാസ്yംവാഖാന ശാസ്yംവാഖാന ശാസ്yംവാഖാന ശാസ്yം)))), , , , ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ�മ�മ�മ�****    ഹദീസ്ഹദീസ്ഹദീസ്ഹദീസ്    ((((Kവാചക ചരയ�മായി ബ¦െo,ത്Kവാചക ചരയ�മായി ബ¦െo,ത്Kവാചക ചരയ�മായി ബ¦െo,ത്Kവാചക ചരയ�മായി ബ¦െo,ത്    ))))എ'ിവയ� ം എ'ിവയ� ം എ'ിവയ� ം എ'ിവയ� ം 

ഭഷാപരമായി ഇ*ഭഷാപരമായി ഇ*ഭഷാപരമായി ഇ*ഭഷാപരമായി ഇ*മ�'മ�'മ�'മ�'ഹ് ഹ് ഹ് ഹ് വ്വ്വ്വ്    , , , , ഇ*ഇ*ഇ*ഇ*മ�സX �മ�സX �മ�സX �മ�സX �����ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്        `ടBിയവയ�മാണ്`ടBിയവയ�മാണ്`ടBിയവയ�മാണ്`ടBിയവയ�മാണ്    .... ഈ രംഗെ ാെDയ�ം 

അഹ് ല�സX � 'യ�െട േനതാDC തെ'യാണ്  മിക$്  കാ�'ത് . ച�(D ി* നബി(സ�)യ�െട 

qനrവ�ം തത�വ�ം പടിoി/ക എ' കാരം ഇവിെട അhസLതം നട~െകാnിരി/~ ഇത്  

നില നി� ാhQ Kാ��നയ�ം �ടിയാണീ േന��ഴി നയിDണെമ'ത് .  

    

    

സി�ീഖ�കള�െടസി�ീഖ�കള�െടസി�ീഖ�കള�െടസി�ീഖ�കള�െട    വഴിവഴിവഴിവഴി  

 

അhqഹീതരി* രnാം വിഭാഗമായ സി�ീഖ�കള�െട വഴി നയി/ക എ'ാ* എjാെണ'് 

േനാDാം. Kവാചക അhയായികളി* ഏvവ�ം സrാനം �ടിയവരാണ്  സി�ീഖ�കC ഏത്  

കാര ില�ം ആേരDാള�ം മ� R്  വിശ�സി/കയ�ം എj്  പറzാല�ം സംശയമിലI ാെത 

ഉCെDാQ�കയ� ം െചw�'വരാണിവ�. ഒ'ാം ഖലീഫ:അബL ബD�(റ) സി�ീഖ്  എ'് 

അറിയെo,ത്  Kസി�മാണേലI ാ സാധാരണ ബ��ിD്  ഉCെDാQാ
 Kയാസമ�Q 

നബി(സ�)യ�െട ആകാശാേരാഹണെ /റി$്  പല(ം ��യി*െപട� ിയേoാC നബി(സ�) 

അതില�ം വലിയ കാരം പറzാല�ം ഞാ
 വിശ�സി/െമ' Kഖാപനമായി( ~ താ
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നട ിയത് . മനസാ വാചാ ക�lണാ പരിപL �ണM മായി Kവാചകെര ഉCെDാnവ�D്  ഈ 

നാമ ിh അ�ഹതയ�n്  ഇസ് ലാമിെ" സാR ികമായി സഹായിേDn എലI ാഘ, ില�ം 

മ�Rി* അബL ബD�(റ) ഉnായി(~. അബL ബDറിെ" ധനം എനി/പകരി$ത്  േപാെല 

മvാ(െട`ം എനി/പകരി$ി,ിെലI '് നബി(സ�) പറzി,� n് . മ�സ് ലിമായതിെ" േപരി* 

മ��നേമ*േDnി വ' ബിലാ*(റ)െന േപാല�Qവെര പണം മ�ടDി േമാചിoി$� താ
 പ� 

സംസാരി/' കഥ നബി(സ�) ഒരിD* ശിഷ�ാേരാട്  വിശദീകരി/േRാC അÄതേ ാെട 

പ� സംസാരി/കേയാ എ'് ചില� േചാദി$േoാC അDാരം ഞാhം അബL ബDറ�ം ഉമറ� ം 

വിശ�സി/~ എ'ായി(~ നബി(സ�)യ�െട Kതികരണം. അവ� രn്  േപ(ം അേoാC ആ 

സദസX ില�nായി('ിലI . അഥവ നബി(സ�) വിശ�സി/'െത�ം ഒ( നിമിഷം ൈവകാെത 

അവ� വിശ�സി/~ എ'ാണേലI ാ ഈ Kഖാപനം െതളിയി/'ത് . 

 

ഇBെനയ�Qവരാണ്  അhqഹീതരായ സി�ീഖ�കCഅhqഹീതരായ സി�ീഖ�കCഅhqഹീതരായ സി�ീഖ�കCഅhqഹീതരായ സി�ീഖ�കC. നബിേയാട�Q വിശ�ാസ ിെ" കണിശത 

അവ(െട ജീവിത ി* നമ�D്  കാണാം നബി(സ�)യ�െട വഫാ ്  കഴിzേoാC വലI ാെ ാ( 

Kതിസ¦ി മദീനയില�nായി. കQKവാചക(െട അരേBvം, ഇസ് ലാമി* നി~Q ചില 

ദ��ബല�ാ(െട രാജി, `ടBി പല`ം. അതിനിടD്  സDാ ്  ന*കിെലI ' വാദവ�മായി 

ഇസ് ലാമിെ" ഉQി* തെ' Kത{െo, പ� 
 വാദികCെDതിെര ശ]മായ 

നിലപാെടട�  സി�ീഖ് (റ) മത ി* യാെതാ( വി,്  വീഴ്$/ം തയാറലI  എ' സേ.ശം 

ന*}കയായി(~ അേoാC സി�ീഖ�കള�െട വഴി എ'തി* ഏvവ�ം ഉയ�' വിശ�ാസം, 

വിനയം, സL {്മത, ധീരത `ടBിയ സ*¤ണBC ന*കി നീ ഞBെള സി�ീഖ�കള�െട 

വഴിയി* യാy െചwിoിDേണ എ'് Kാ��ിDലാണ്  േന��ഴി നട * എ'് മനസിലായി.  

 

മത ി* ആശയ വി��ി കാ ്  സL {ിDല�ം മതെ  വികലമാDാ
 

�മി/'വ�െDതിെര ആശയപരമായ വിേയാജിo്  നടoാ/കയ�ം െചwാ വ�D്  തെ' 

സി�ീഖ�കള�മായി ബ¦മിെലI �ി* മതെ  െവ,ിമ�റിDാhം വികലമാDാhം �മി/' 

പ� 
വാദികള�െട അവസr ഒ'് ആേലാചി$്  േനാ¸!  

    

ര]സാ{ികള�െട വഴിര]സാ{ികള�െട വഴിര]സാ{ികള�െട വഴിര]സാ{ികള�െട വഴി     

 

അhqഹീതരായ മL 'ാം വിഭാഗമാണ്  ര]സാ{ികC. നാല�ഖലീഫമാരി* അബL ബD�(റ) 

ഒഴി$�Q മL '് േപ(ം ര]സാ{ികളാണ് . സത ിhേവnി ഇസ് ലാമിhേവnി സ�ജീവ
 

േപാല�ം െവടിയാhQ ആ�´വം കാണി$ ര]സാ{ികള�െട വഴി എjാണ് ?  



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
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അലI ാgവിെ" മതം മ� റ�െക പിടി/കയ� ം അതിh വി(�മായ എലI ാം തQിDളയാ
 

തwാറാവ�കയ�ം െചയ്`െകാnാണ്  ര]സാ{ികള�െട വഴി നട ാ
 നാം Kാ��ി/'ത് .  

    

    

സ´നBള�െടസ´നBള�െടസ´നBള�െടസ´നBള�െട    വഴിവഴിവഴിവഴി  

 

അhqഹീതരി* നാലാമെ  വിഭാഗമാണ്  സാലിgകC. സി�ീഖ�കC, �ഹദാDC 

എ'ീഗണ ി* വരാ  എലI ാസഹാബികള�ം സാലിgകC എ' വിഭാഗ ി*െപ,വരാണ്  

സത്ക�lBള�െട ആധികം കാരണം ദ�ഷ്D�lBCD്  ജീവിത ി* KസതിയിലI ാതാDിയ 

എലI ാ വിശ�ാസികള�ം ഈ ഗണ ി* വ(~. ഇവരി* നി'് നബി(സ�) Kേതകം 

Kശംസി$വരാണ്  ആദ മL '് �vാnിെല സ´നBC. അjനാCവെര ജീവി/'വ�D്  

നലI മാ�ക അവരി* നമ�D്  കാണാം ആമL '് �vാnിലാണ്  നാം േനരെ  പറz വിശ�ാസ 

രംഗെ  രn�ം ക�lരംഗെ  നാല�ം മാ�ഗBC അംഗീകരിDെo,ത് . അടിസrാനപരമായി 

നബിയ�ം സ�ഹാബ�ം പഠിoി$` തെ'യാണത്  എ'് മ� R്  നാം വിശദീകരി$ത്  

ഓ�/മേലI ാ! മദ് ഹബിെ" ഇമാമ�മാെരയ� ം അവ(െട ശിഷ�ാരായ ഇമാമ�കെളയ�ം സാലിgകC 

എ' Kേയാഗ ി* നി'് ഒരിDല�ം പ�റ ാDാനാവിലI . ഇവ(െട വഴി ഞBെള നീ 

നയിDേണ എ'് �ടിയാണ്  അhqഹീത(െട വഴി നട േണ എ' Kാ��നയ�െട െപാ(C. 

അ�ഹരായവ� ഗേവഷണം നട�ക. അന�ഹ� അ�ഹെര പി�ണ/ക. ഇതാണ്  അവ(െട 

വഴി. ഇതി* മ�
കാലം മ�ത* ഇDാലം വെരയ� ം യഥാ�� മ�സ് ലിംകCDിടയി* ഒ( 

ത�Dവ�മിലI  ത�Dി$വ�D്  മ�
ഗാമികള�െടേയാ പി
ഗാമികള�െടേയാ പി�ണയ�മിലI . 

എലI ാവ(ം ഗേവഷണം നട ണം എ' വാദം നില നി*/'തലI . അേയാഗ(െട 

ഗേവഷണം ഇസ് ലാം തQിDളയ�കയ� ം അേയാഗ� േയാഗെര സ�ീകരി/കയ�മാണ്  േവnത്  

എ'് സrിരീകരി/കയ�ം െചയ്തിരി/~.  

    

അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~അലI ാg പറയ�~    تعلمون    كنتم    ان    الذكرJ أھل    فاسألوا         നിBCനിBCനിBCനിBC    അറിവിലI ാ വരാെണ�ി*അറിവിലI ാ വരാെണ�ി*അറിവിലI ാ വരാെണ�ി*അറിവിലI ാ വരാെണ�ി*    

അറിഅറിഅറിഅറിവ�Qവേരാട്വ�Qവേരാട്വ�Qവേരാട്വ�Qവേരാട്        േചാദി/കേചാദി/കേചാദി/കേചാദി/ക     

 

അവസാനകാലമാവ�േRാC ജനം വിവരമിലI ാ വെര േനതാDളാ/കയ�ം അവ� 

േചാദിDെoട�കയ� ം മതവിധിെകാട�  ്  സ�യം പിഴ/കയ�ം മv�Qവെര പിഴoി/കയ�ം 

െചw�െമ'് നബി(സ�) മ�'റിയിo്  ന*കിയി,� n് . ച�(D ി* അhqഹീത(െട വഴിവി,്  
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മത ി* ഗേവഷണ ിനിറBാ
 `നിയ�'വ� തത� ി* മതനിയമBെള 

െവലI �വിളി/കയാണ്  സ�ിറാ ്  എ'ാ* വഴി എ'ാണേലI ാ അതിെ" മെvാ( പദമാണ്  

മദ് ഹബ്  േവെറെയാ'ാണ്  ത�രീഖ്  ഇതിെ" സ്yീലിംഗമാണ്  ത�രീഖ ് . നബി(സ�)യ�െട 

ഉ രവാദിത� ിെല രnാമ ത്  സംസ്Dരണവ�ം മL 'ാമേ ത്  qനrവ� ം തത�വ� ം 

പഠിoിDല�മാണേലI ാ ഇത്  തെ'യാണ്  യഥാ«മം ത�രീഖ�ം ശരീഅ�ം. ഒ'ാമെ  

ഉ രവാദി ം പാരായണ ശാസ്yം(ഇ*മ�* ഖിറാഅ:) രnാമേ ത്  ആªീയ 

ശാസ്yം(ഇ*മ� �രീഖ ് ) മL 'ാമേ ത്  ക�lശാസ്yം(ഇ*മ�* ഫിഖ് ഹ് ) ഇതിെലലI ാം 

Kാവീണം േനടിയവ� സഹാബികളില�nായി(~ അവ(െട `ട�$യായി പി*Dാല ്  

ഓേരാവ}oില�ം Kേതകം ഇമാമ�കC വ~ ഇെതാ~ം ഒ( സ�Kഭാത ി* െപാ,ിമ�ള$തലI  

അhqഹീത(െട വഴിയ�െട `ട�$യാണ് . ഇതാണ്  അലI ാg പറയ�'ത്     ''''''''തീ�തീ�തീ�തീ�$ സേ.ശം നാം$ സേ.ശം നാം$ സേ.ശം നാം$ സേ.ശം നാം    

അവതരിoി$� അത്അവതരിoി$� അത്അവതരിoി$� അത്അവതരിoി$� അത്        സംര{ി/കയ� ം െചw� ംസംര{ി/കയ� ം െചw� ംസംര{ി/കയ� ം െചw� ംസംര{ി/കയ� ം െചw� ം( ( ( ( അ*അ*അ*അ*    ഹിജ്ഹിജ്ഹിജ്ഹിജ്    ����::::9) 9) 9) 9)  

 

 

ഇ`വെര നാം വിശദീകരി$തി* നി'് അhqഹീതരി* ആ(െട വഴിയ� ം ഒvെo,തെലI ~ം 

അടിസrാനപരമായി അെതലI ാം നബിയിേലെD�'താെണ~ം അതിh മാyെമ 

ഇസ് ലാമികമായി പരിഗണനയ�QL േവ~ം നമ� D്  മനസിലാDാം. സമകാലിക സമL ഹ ി* 

ശരീഅ ില�ം ത�രീഖ ില�ം നവീന ചിjാഗതികC കട'് �ട�~n്  ഇ'െ  സrിതിD്  ഇത്  

കലI �ം െനലI �ം തിരിDാ
 Kയാസം േനരിട� ം വിേശഷി$്  സാധാരണDാ�D് . അതിനാ* എy 

മേനാഹരമായി േതാ'ിയാല� ം വിശ�ാസാചാര രംഗ ്  പ�തിയ`മായി 

ബ¦െoടാതിരി/കയാണ്  ബ��ി. ഇDാരം സാധാരണDാെര¸ടി ധരിoിDാനാണ്  

അhqഹീത(െട വഴി എ' മഹിതമായ പാരRര ിലL െട സiരിDാhQ Kാ��ന! 

അവ(െട പി�ണയിലI ാ െതലI ാം ഒvെo,താണ്  ഒvെo,ത്  പിശാചിനാണ്  പഥം, 

വിശ�ാസികCDലI  ! അേoാC ന�െയലI ാം പL ��ീകെര പി�ട('തില� ം തി�െയലI ാം 

അവ�െDതിരി* പി'ീട്  വ'വ� കാ,ി¸,�'തില�മാെണ'് വ]ം. ഈ പL ��ീകെര 

സ�ീകരി$്  അവേരാെടാ'ി$്  സ��ഗ Kേവശന ിh അലI ാg നെlെയലI ാം അhqഹിDെ,.  
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അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1111    സLസLസLസL     ]ം ]ം ]ം ]ം 7777        ((((വിശദീകരണം ഭാഗം വിശദീകരണം ഭാഗം വിശദീകരണം ഭാഗം വിശദീകരണം ഭാഗം ----3333    ))))    

�,� 5���7 �d��][��� �)�� �,� 5���7 �v��28�� �3��%�
� �����O �4I
.0]
� �<�� 

((((അഥവാ നീ അhqഹി$വ(െട വഴിഅഥവാ നീ അhqഹി$വ(െട വഴിഅഥവാ നീ അhqഹി$വ(െട വഴിഅഥവാ നീ അhqഹി$വ(െട വഴി....േകാപ ിh വിേധയരലI ാ  േകാപ ിh വിേധയരലI ാ  േകാപ ിh വിേധയരലI ാ  േകാപ ിh വിേധയരലI ാ  
പിഴ$വ(മലI ാ  പിഴ$വ(മലI ാ  പിഴ$വ(മലI ാ  പിഴ$വ(മലI ാ  ))))    

 
http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/1-7-3.html 

 
 

Note: ഇവിെട عليھم    أنعمت    الذين    صراط  (അതായത്  നീ അhqഹി$വ(െട വഴി )എ' സL ] ിെ" 

വിശദീകരണം രn്  ഭാഗBളിലായി വിശദികരി$ത്  വായി$�വേലI ാ.  

ഇവിെട     الضالين    المغضوب    غيرJعليھم و    എ' ഭാഗമാ� വിശദീകരി/'ത് .  

സL ]ം 7 (الضالينJعليھم    المغضوب    غير    عليھم    أنعمت    الذين    صراط و     )മ� ഴ� വ
  Nപ ില്  ഇവിെട 

െകാട� ിരി/~.  

 

േന��ഴി വിശദീകരി/'ിട ്  അലI ാg അhqഹി$വ(െടഅലI ാg അhqഹി$വ(െടഅലI ാg അhqഹി$വ(െടഅലI ാg അhqഹി$വ(െട    വഴിയാണത്വഴിയാണത്വഴിയാണത്വഴിയാണത്     എ'് പറz 

േശഷം േകാപ ിനിരയായവ(െട വഴിയലI  എ'് അലI ാg അറിയി$ിരി/കയാണ് . േനരേ  

പറz അhqഹീത� അhqഹീതരായതിെ" കാരണവ�ം ഇതി* നി'് നമ� D്  വായിDാം. 

അതായത്  അലI ാgവിെ" േകാപം {ണി$്  വ(�'െതാ~ം െചwാതിരിDാ
 അവ� 

��ി$ി(~ എ~ം പിഴ$ വഴിെയ അവ� േപായിെലI ~ം അത്  െകാnാണ്  അവ� 

അhqഹീതരായെത~ം സാരം. 

    

അലI ാgവിെ"അലI ാgവിെ"അലI ാgവിെ"അലI ാgവിെ"    േകാപ ിനിരയായവ�േകാപ ിനിരയായവ�േകാപ ിനിരയായവ�േകാപ ിനിരയായവ� എ'തിെ" വിവ{ Kധാനമായ� ംഎ'തിെ" വിവ{ Kധാനമായ� ംഎ'തിെ" വിവ{ Kധാനമായ� ംഎ'തിെ" വിവ{ Kധാനമായ� ം    �ത�ാ� ആണ്ആണ്ആണ്ആണ്    .... 

പിഴ$വ�പിഴ$വ�പിഴ$വ�പിഴ$വ�    എ'ാഎ'ാഎ'ാഎ'ാ****    �സ്താനികള�ം�സ്താനികള�ം�സ്താനികള�ം�സ്താനികള�ം....        

 

ഇബ്hഅബീ ഹാ ം (റ) പറzതായി ഇമാം സ�യL ഥി(റ) ഉ�രി/~ 

    

) المغضوب عليھم(Jأعلم خ`فا بين المفسرين في تفسير: قال ابن أبي حاتم 

بالنصارى)والضالين(باليھود         
(((( 1:431:431:431:43الدر المنثورفي التفسير المأثور     ))))    
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"േകാപ ിനിരയായവ� �ത�ാ(ം പിഴ$വ� �സ്താനികള�മാെണ' വാഖാന ി* 

ഖ��ആ
 വാഖാതാDCDിടയി* യാെതാ( അഭിKായ വതാസവ�ം എനിDറിയിലI ( അ��� 

അ*- മ
ഥL �1: 43)  

 

ഇവ� എ� െകാnാണ്  േകാപ ിനിരയായത്  എ' സംശയ ിെ" ഉ രം ഖ��ആ
 ധാരാളം 

സrലBളി* പറzി,� n് .  

    
�� pk�]�[�6 ���Qc�6�� �m.0�
� �3�� pZ���D�� �>?�
� �3�� pZ���/�6 �<�' 	��#Y�$#� .�� �3���� #e�
I%
� �,� �5���7 �v�6��z �,� �5���7 �v�6��z�� �>?�
� �3

.�5��8E�� �!�#���	$���� �>?�
� �-.��c�6 �!��#Y	N�� 	���8.�* �,� 08�u�6 �H�
�B #e���N�F��	
��!������2�� 	���8.�*0� ���1�7 .���6 �H�
�B aK�D ��5�[�6 {     
    (112 سورة آل عمران)
    

"നി.ത അവ(െട േമ* മ�§ണം െചwെo,ിരി/~ അലI ാgവി* നിേ'ാ ജനBളി* നിേ'ാ 

ഉQ കയേറാട്  �ടിയലI ാെത (േലാക ്  എവിെടെയ�ില�ം അവ�D്  സമാധാനവ�ം സേjാഷവ�ം 

ലഭി$ി,� െn�ിലത്  അവ� സ�യം ആ�´ി$തലI  മറി$്  മv�Qവ(െട ദയാദാ{ിണ ാ* 

ലഭി$താണ്  ഒ~കി* ഏെത�ില�ം മ� സ് ലിം രാജം അലI ാgവിെ" േപരി* അവ�D്  അഭയം 

ന*കിയിരി/ം അെലI �ി* മvാെര�ില�ം അവ(െട സംര{ണേമെvട� ിരി/ം ഇേoാഴ� ം 

മhഷത�രഹിതമായ �,െDാല നട ാ
 അവ�D്  ൈധരം പക('ത്  മv്  സാÌാജത� 

ശ]ികളാെണ'് എലI ാവ�/ം അറിവ�Q കാരമാണേലI ാ! അേമരിDയ�ം മv�ം അവെര 

സഹായി/'ത്  നി� ിയാ* �ത രാഷ്¾ ിെ" ഗതിെയjാവ�െമ'് ആ�Dാണ്  അറിz� 

�ടാ ത്  ? writer) അവ� അലI ാgവിെ" േകാപ ിh പാyമാവ�കയ�ം അവ(െട േമ* 

അധമത�ം മ�§ണം െചwെoട�കയ� ം െചയ്തിരി/~ അവ� അലI ാgവിെ" ·ഷ്ടാjBC 

തQിDളയ�കയ�ം അനായമായി Kവാചക�ാെര െകാലെoട��കയ�ം 

െചയ്`െകാnി('തിെ" ഫലമെy അത് . അവ� അhസരണേDട്  കാണി/കയ�ം 

അതി«മം Kവ� ി/കയ�ം െചയ്തതിെ" ഫലമെy അത് ((((ആല�  ഇംറാ
ആല�  ഇംറാ
ആല�  ഇംറാ
ആല�  ഇംറാ
    112)112)112)112)     

 

അലI ാgവിെ" ·ഷ്ടാjBെള നിേഷധിD*, പരമ സാത�ികരായ നബിമാെര െകാലI *, 

അhസരണമിലI ായ്മ, അതി«മം, ഇBെനയ�Q കാരണBളാ* അലI ാgവിെ" േകാപം ഇര~ 

വാBിയവരാണ്  �ത�ാ�. അhസരേDടിെ" േന�NപBളായി(~ പലേoാഴ� ം �ത�ാ�. 

ഫേറാവ/ം ഖിബ്ഥികC(ഫേറാവയ�െട }ട� ംബം)/ം അടിമoണി െചwാ
 വിധിDെo,  
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അവെര മL സാ(അ) േമാചിoി$്  പ�നരധിവസിoി$ിട ്  െവ$്  Kവാചക ക*പനെDതിരി* 

പ�വിെന പL ജിDാ
 വെര സമയം കെn ിയവ(െട അhസരണേDടിh �ട�ത* 

ഉദാഹരണBC ഖ��ആ
 പറzത്  അതാത്  സL ]Bള�െട വിശദീകരണ ി* നമ� D്  പറയാം 

(ഇ
ശാ അലI ാഹ് )വഴിപിഴ$വ�വഴിപിഴ$വ�വഴിപിഴ$വ�വഴിപിഴ$വ� എ'തിെ" വിശദീകരണ ി* Kധാനമായ� ം 

�സ്താനികളാണ്  വ('െത'് നാം പറzേലI ാ. Kവാചക ക*പനെDതിരി* ഈസാ (അ) 

െന ആരാധി/'ിടേ ാളം എ ി ഇവ(െട വഴിേകട് ! ഖ��ആ
 പറയ�~.  

    

  (  72,17 ��#
��� ���� )   �,����� �3�6� �x5UF��	
� ���� �>?�
� �!�' 	��#
c�� �3��%�
� ��Y�* ���$�
     
    

മ�യമിെ" പ�y
 മസീഹ് (ഈസാ) അലI ാg തെ'യാെണ'് പറzവ� നിsയം സതം 

നിേഷധി$ിരി/~(മാഇദ:17 :72)  

 

ൈദവ പ�yനാണ്  ഈസാ(അ) എ'് പറzവ(ം അവരില�n് .  

 

( $��%�� ���� 30   )    �>?�
� �3�6� �x5UF��	
� t�G.�10�
� �v�
.���� �>?�
� �3�6� q���R�7 �l�� �5	
� �v�
.���� 
 

�ത�ാ� ഉൈസ�(അ)അലI ാgവിെ" മകനാെണ~ം, �സ്താനികC (ഈസാ)മസീഹ്  

അലI ാgവിെ" മകനാെണ~ം പറz�( സL റ: തൗബ:30)  

 

രnായാല�ം ഈസാ(അ) ഉCെoെടയ�Q Kവാചക�ാ� കാണി$്  ത' അലI ാgവിെന മാyം 

ആരാധിDണെമ' ക*പനെയ പരസമായി ലംഘി$തിനാ* വഴി പിഴവിെ" വ]മായ 

സ�ഭാവം കാണി/'വരാണിവ�. ച�(D ി* സത നിേഷധവ�ം വഴിെതvല�ം മാyം െകാn്  

നട' �ത �സ്താനികള�െട വഴി ഒരിDല�ം ര{യ�േടതെലI ~ം അhqഹീതരലI  അവെര~ം 

അതിനാ* ഞBെള ആ അhqഹീത(െട വഴിയില് അhqഹീത(െട വഴിയില് അhqഹീത(െട വഴിയില് അhqഹീത(െട വഴിയില്      നയിേDണേമ എ~ം Kാ��ി/' 

വിശ�ാസി െകാേQnവെരെയാെD െകാQ�കയ� ം തേQnവെരെയലI ാം തQ�കയ� ം െചw�ക 

എ' ശരിയായ ൈശലി തിരെzട� ിരി/കയാണീ Kാ��നയിലL െട!  
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എjിനാണ്എjിനാണ്എjിനാണ്എjിനാണ്        ഇBെനെയാ(ഇBെനെയാ(ഇBെനെയാ(ഇBെനെയാ(    വിശദീകരണം എെ'ാ( േചാദവ� ം അതിെ" ഉ രവ�ംവിശദീകരണം എെ'ാ( േചാദവ� ം അതിെ" ഉ രവ�ംവിശദീകരണം എെ'ാ( േചാദവ� ം അതിെ" ഉ രവ�ംവിശദീകരണം എെ'ാ( േചാദവ� ം അതിെ" ഉ രവ�ം 

മഹാനായമഹാനായമഹാനായമഹാനായ    ഇമാം റാസി(റ)    പറയ�~പറയ�~പറയ�~പറയ�~        
    

في اJية سؤال وھو ان من انعم هللا عليه امتنع ان يكون مغضوبا عليه وان يكون من الضالين فما 
اJيمان انما يكمل بالرجاء :غضوب عليھو وJالضالين؟ والجوابالفائدة في ان ذكر عقيبه غير الم

والخوف كماقال عليه الس`م لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه Jعتدل فقوله صراط الذين انعمت 
عليھم يوجب الرجاء الكامل وقوله غير المغضوب عليھم وJالضالين يوجب الخوف الكامل وحينئذ 

الكمال يقوي اJيمان بركنيه وينتھى الى حد     
1111/234234234234الرازي       

    
ഇവിെട ഒ( േചാദമ�n്ഇവിെട ഒ( േചാദമ�n്ഇവിെട ഒ( േചാദമ�n്ഇവിെട ഒ( േചാദമ�n്    ::::    അലI ാg അhqഹി$വ� ഒരിDല�ം അവെ" േദഷ ിh 

പാyമാവ�കേയാ വഴി െതv�കേയാ െചw�'ിലI േലI ാ പിെ' എjിനാണ്  

േകാപ ിനിരയാവാ വ� പിഴDാ വ(ം എ' പരാമ�ശം? മറ�പടിമറ�പടിമറ�പടിമറ�പടി:::: വിശ�ാസം 

പL �ണM മാ}'ത്  Kതീ{യ� ം ഭയവ� ം സേlളി/േRാഴാണ് . നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) പറzി,� n്പറzി,� n്പറzി,� n്പറzി,� n്        

‘‘‘‘വിശ�ാസിയ�െട ഭയവ�ം Kതീ{യ�ം ¼Dിയാ*വിശ�ാസിയ�െട ഭയവ�ം Kതീ{യ�ം ¼Dിയാ*വിശ�ാസിയ�െട ഭയവ�ം Kതീ{യ�ം ¼Dിയാ*വിശ�ാസിയ�െട ഭയവ�ം Kതീ{യ�ം ¼Dിയാ*    രn� ം സമമായിരി/ംരn� ം സമമായിരി/ംരn� ം സമമായിരി/ംരn� ം സമമായിരി/ം’’’’ അേoാC നീ 

അhqഹി$വ(െട വഴി എ'് പറയ� േRാC പL �ണM  Kതീ{യ�ം, േകാപ ിനിരയാവാ വ�, 

വഴി പിഴ$വ� അലI ാ  എ'് പറയ�േRാC അ രം വഴിയി* െപ,് േപാ}'തിെനതിെരയ�Q 

പL �ണM മായ ഭയവ� ം വിശ�ാസിയ�െട മനസില�nാ/~. അേoാC വിശ�ാസം ശ]ിെoടാ
 

ആവശമായ Kതീ{ ഭയം എ' രn്  ഘടകവ�ം ശ]ി Kാപി/~. വിശ�ാസം അതിെ" 

പL �ണM തയിേലD്  എ�കയ�ം െചw�~( ( ( ( തഫ്സീ�തഫ്സീ�തഫ്സീ�തഫ്സീ�    റാസി റാസി റാസി റാസി 1/234)1/234)1/234)1/234)  

 

േകാപ ിhം വഴിേകടിhം അ�ഹരായവരാണ്  �ത �സ്താനികC എ'് പറയ�േRാC 

ഇെതാ( സാമL ഹമായ ആേ{പമേലI  എ'് േതാ'ാ
 സാധതയ�n്  ഒരിDല�ം അBെന 

െതvി�രിD(ത്  കാരണം അവരില�nായി(' നലI വെര ഖ��ആ
 മ�]കÐം Kശംസി$ത്  

നമ�D്  കാണാം േനരേ  നാം പറz ആല�ഇംറാആല�ഇംറാആല�ഇംറാആല�ഇംറാ



    112112112112    െ" േശഷമ�Qെ" േശഷമ�Qെ" േശഷമ�Qെ" േശഷമ�Q    സL ] ി*സL ] ി*സL ] ി*സL ] ി*    തെ' തെ' തെ' തെ' 

അലI ാg ഇത്അലI ാg ഇത്അലI ാg ഇത്അലI ാg ഇത്        വ]മാDിയി,� n്വ]മാDിയി,� n്വ]മാDിയി,� n്വ]മാDിയി,� n്    ....        
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    (سورة آل عمران   113-114     ) 
 

അവ� എലI ാം ഒ( േപാെലയലI  (സതവഴിയി*) ശരിയായി നിലെകാQ�' ഒ( വിഭാഗം 

േവദDാരില�n്  അവ� രാyി സമയBളി* നിസ്കരി/'വരായിെകാn്  അലI ാgവിെ" 

ആയ�കC ഓ`'വരാണ് . അവ� അലI ാgവില�ം അjനാളില�ം വിശ�സി/കയ�ം 

ന�ക*പി/കയ�ം തി� വിേരാധി/കയ�ം നലI  വിഷയBളി* മv�Qവെര കവ$�െവDാ
 

അത��ാഹം കാണി/കയ�ം െചw�~ അവ� സദ്  � രി* െപ,വരാണ് ( സL റ. ആല�  ഇ ംറാ
-

113/114). 

 

ഇനിയ� ം ഖ��ഇനിയ� ം ഖ��ഇനിയ� ം ഖ��ഇനിയ� ം ഖ��ആആആആ



    പറയ�'ത്പറയ�'ത്പറയ�'ത്പറയ�'ത്        േനാ¸േനാ¸േനാ¸േനാ¸....        

    

���� �< pG.������6 �>����	u�V !�' �30� ,� ������ �H�5�
�' �\�l���� pG.�=��$�6 �>����	u�V !�' �3�� �d.���N	
� �Z���� �3���� �v���l .�� �<�' �H�5�
�' �\�l
�#
.�� �,� 08�u�6 �H�
�B .(���c�� �>�5���7�!������2�� �,���� �d�%�N	
� �>?�
� T���7 �!�#
�#$���� sZ5���@ �4�5����� ��A .���5���7 ���5�
 	�     

    (سورة آل عمران   75     )
 

 

േവദDാരി* ചില(n് .ധാരാളം ധനം തBC അവെര വിശ�സിേ$*oി$ാ* അവ� അത്  

തിരി$്  ത(ം അവരി* തെ' േവേറ ചില(n്  ഒ( ദീനാ� അവെര വിശ�സിേ$*oി$ാ* സദാ 

അവ(െട മ�'ി* െച'് ബ��ിമ� ,ി$ാലലI ാെത താ�CDത്  മടDി രികയിലI  അBെന 

അ¸,� െചw�'ത്  അ{ര�ാനമിലI ാ വേരാട്  എj്  തെ' െചയ്താല�ം നെl 

ശി{ി/വാ
 ഒ( മാ�ഗÑ വ�മിലI  എ'വ� പറzി('ത്  െകാnാണ്  . അറിz� െകാn്  

അലI ാgവിെ" േപരി* കQം പറയ�കയാണവ�((((ആല�  ഇംറാ
ആല� ഇംറാ
ആല� ഇംറാ
ആല� ഇംറാ
    75)75)75)75)  

 

 

 

 

ഇതി* ആദേ ത്  രഹസ ജീവിതവ�ം രnാമേ ത്  പരസജീവിതവ�ം വര$�കാ,�കയാണ് . 

അേoാC സാമ�ദായിക വിമ�ശനമലI  �ത �സ്താനികെള }റി$്  ഖ��ആ
 നട�'ത് . മറി$്  
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മL സാ (അ)െ"യ�ം ഈസാ(അ)െ"യ�ം അhയായികളാെണ'് പറz്  അവ(െട നിലപാട�കCD്  

േനെര വിപരീതമായി ആശയBC മിനz�nാ/'വെര വവസrാപിതമായി തി( ാ
 

�മി/കയാണ് . വ]ിജീവിത ില�ം സാമL ഹജീവിത ില�ം േമ� പ�ല��'വ� 

അവരില�െn~ം അവെര/റി$ലI  ആേ{പെമ~ം സാരം. ഇ രDാ(െട േനതാവായി(~ 

അബ്ദ�ലI ാഹിബ്h സലാം(റ).നലI  �തപ¡ിതനായ അേ�ഹം നബി(സ�) 

മദീനയിെല ിയേoാC ഉCെDാQാhം നബിെയെDാn്  വിശ�സിDാhം മ� േ'ാ,്  വ~. 

കാരണം തൗറാ ില�Q അവസാന Kവാചകെ" എലI ാ ല{ണവ�ം നബി(സ�)യി* അേ�ഹം 

കn� . എലI ാ �ത �സ്താനികC/ം േവദ ി* പറz Kവാചക
 മ�ഹlദ്  

നബിയാെണ'റിയാമായി(~ എ'് ഖ��ആ
 പറയ�~n് .  

    

�/	
� �!�����	N�5�
 �,� ���� .̀$���A �!�'�� �,��{.���6�� �!�#A��2�� .���* �>�8�#A��2�� �d.���N	
� �,��.���5�V" �3��%�
��� �,���� 0K�!������2  

    ( 146 سورة البقرة)
 

നാം േവദം ന*കിയ ആള�കCD്  നബി(സ�)െയ അറിയാം സ�jം മDെള അറിയ�േRാെല 

നിsയം അവരി* ഒ( വിഭാഗം അറിz�െകാn്  തെ' സതം മറ$്  െവ/കയാണ്  

െചw�'ത് ((((അ*അ*അ*അ*    ബഖറബഖറബഖറബഖറ: : : : 146)146)146)146)  

 

അേoാC സതം മനസിലായി,� ം അത്  മL ടിെവ$�ം സ�jം ആദരി/~െവ'് പറയ�' 

Kവാചക�ാരി* േപാല�ം കQം ആേരാപിDാhം ധാ�ഷ്ടം കാണി$്  എലI ാ അനീതി/ം 

അ«മ ിhം �,്  നി'ത്  െകാn� ം അടിസrാന വിശ�ാസBളി* േപാല�ം െവQം 

േച� `െകാn�മാണ്  അവ� അലI ാgവിെ" േദഷ ിh അ�ഹരായ`ം വഴി പിഴ$`ം! ഈ 

സ�ഭാവം ആ� സ�ീകരി$ാല�ം അവ�/ം അലI ാgവിെ" േകാപം ഏv്  വാേBnി വ(ം എ' 

മ�'റിയിo�ം ഇത്  ന*}~n് . മതqനrBളി* തിരിമറി നട ാ
 അത��ാഹം 

കാണി$തിെ" േപരി* സ.�ഭ ി* നി'് അട� ിെയട� ്  വിശദീകരി$്  നശിoി/' 

സ�ഭാവം �ത�ാ(െട മ�ഖമ�§യായി(~. 

 

 

 

 

 

 



 

  വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 വി�� ഖ��ആ
 ::::അ�ായം അ�ായം അ�ായം അ�ായം 1 1 1 1 ----ഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹഫാതിഹ----    വിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണം    Page      of 90 82
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    ( سورة النساء-46 ) 
യÒദികളി* ഒ( വിഭാഗമ�n്  അവ� വാ/കെള അതിെ" ശരിയായ സrാനBളി* നി'് 

െതvി/ം അവ(െട നാവ�കC െകാn്  വളെ$ാടി/വാhം മതെ  }റി$്  

അധിേ{പി/വാhമായി "'ഞB* േകC/കയ� ം അhസരിDാതിരി/കയ�ം െചയ്തിരി/~ 

നീ േകCoിDെoടാ വനായി േകC/ക"' എ~ം""""റാഇനാറാഇനാറാഇനാറാഇനാ""""എ~ം അവ� പറയ� ം എ'ാ* 

അവ� "ഞBC േകC/കയ�ം അhസരി/കയ�ം െചയ്` താ�C േകC/കയ� ം ഞBള�െട 

കാരം ��ി/കയ�ം െചയ്താല�ം"എ'് പറzി(~െവ�ി* അത്  അവ�D്  ¤ണകരമായ`ം 

ശരിയ�മായി(~ പെ{ അവ(െട സത നിേഷധം കാരണം അലI ാg അവെര 

ശപി$ിരി/കയാണ്  അതിനാ* അ*പം മyേമ അവ� വിശ�സി/~QL ( ( ( ( അ'ിസാഅ'ിസാഅ'ിസാഅ'ിസാഅ്അ്അ്അ്46)46)46)46) 

 

അേoാC qനr ിെല തിരിമറിയ� ം ദ�യാ��മ�Q വാ/കC എഴ� െ'Qി$്  െതvി�രിoിDല�ം 

�ത േവലയായി(~. അേത ൈശലി സ�ീകരി/'വെര ഇസ് ലാമിെ" േപരില�ം കാ�േRാC 

നാം ശരി/ം സL {്മതേയാെട കാരBC വിലയി(�കയ�ം പL �� സL രികള�െട വാഖാന ിh 

വി(�മായ വാഖാനBെള അ�ഹി/' അവÓേയാെട തQിDളയ�കയ� ം െചwണം. േമ* 

സL ] ിെ" വാഖാന ി* Kമ�ഖ ഖ��ആ
 വാഖാതാവായ ഇമാം റാസി(റ) പറയ�' 

വാ/കC നെl ഇ( ി ചിjിoിേDnതാണ്   

    

`ت الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق الي القاء الشبه الباطلة والتأوي:أن المراد بالتحريف 
معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية كمايفعله أھل البدعة في زماننا ھذا باJيات المخالفة لمذاھبھم 

10/103الرازي(  اRصحوھذا ھو   

തഹ് തഹ് തഹ് തഹ് രീഫ്രീഫ്രീഫ്രീഫ്    ((((തിരിമറിതിരിമറിതിരിമറിതിരിമറി))))എ'തിെ" ഉേ�ശം അസതമായ സംശയBള�ം െതvായ വാഖാനBള�ം 

അവതരിoി/കയ�ം വാ/കെള അതിെ" ശരിയായ അ�� ി* നി'് മാvി ഭാഷാപരമായ ഭാഷാപരമായ ഭാഷാപരമായ ഭാഷാപരമായ 

ചില െപാടിൈDകCചില െപാടിൈDകCചില െപാടിൈDകCചില െപാടിൈDകC Kേയാഗി$്  സതവി(�മായ അ��BളിേലD്  തിരി/കയ�ം െചw�ക 

എ'ാണ് . നl�െട കാലഘ, ിെല നവീനവാദികCനl�െട കാലഘ, ിെല നവീനവാദികCനl�െട കാലഘ, ിെല നവീനവാദികCനl�െട കാലഘ, ിെല നവീനവാദികC    അവ(െട െതvായ ആശയBഅവ(െട െതvായ ആശയBഅവ(െട െതvായ ആശയBഅവ(െട െതvായ ആശയBCCCCD്D്D്D്        

എതിരായഎതിരായഎതിരായഎതിരായ    സL ]Bെള തിരിമറി നട�'ത് സL ]Bെള തിരിമറി നട�'ത് സL ]Bെള തിരിമറി നട�'ത് സL ]Bെള തിരിമറി നട�'ത് േപാേപാേപാേപാെല തെ'െല തെ'െല തെ'െല തെ'! ഇതാണ്  ശരിയായ അഭിKായം 

((((തഫ്സീര് തഫ്സീര് തഫ്സീര് തഫ്സീര്         റാസി റാസി റാസി റാസി 10/103)10/103)10/103)10/103)  
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ഇതിh എy ഉദാഹരണം േവണെമ�ില�ം നമ� D്ഇതിh എy ഉദാഹരണം േവണെമ�ില�ം നമ� D്ഇതിh എy ഉദാഹരണം േവണെമ�ില�ം നമ� D്ഇതിh എy ഉദാഹരണം േവണെമ�ില�ം നമ� D്        പറയാ
പറയാ
പറയാ
പറയാ
    സാധി/ംസാധി/ംസാധി/ംസാധി/ം....    അലI ാg അലI ാ വെര അലI ാg അലI ാ വെര അലI ാg അലI ാ വെര അലI ാg അലI ാ വെര 

ആരാധിD(െത'് വിശദീകരി$ ആയ�കCആരാധിD(െത'് വിശദീകരി$ ആയ�കCആരാധിD(െത'് വിശദീകരി$ ആയ�കCആരാധിD(െത'് വിശദീകരി$ ആയ�കC    എട� ്എട� ്എട� ്എട� ്        െവ$്െവ$്െവ$്െവ$്        എലI ാഎലI ാഎലI ാഎലI ാ    കാല�മ�nായി(' കാല�മ�nായി(' കാല�മ�nായി(' കാല�മ�nായി(' 

മ�സ് മ�സ് മ�സ് മ�സ് ലിംകCലിംകCലിംകCലിംകC    നിരാേ{പം െചയ്ത്നിരാേ{പം െചയ്ത്നിരാേ{പം െചയ്ത്നിരാേ{പം െചയ്ത്        വ(' വ(' വ(' വ(' സഹായേത,ംസഹായേത,ംസഹായേത,ംസഹായേത,ം    ശി�ശി�ശി�ശി�DാDാDാDാDാDാDാDാ



    െവR�' നവീന െവR�' നവീന െവR�' നവീന െവR�' നവീന 

വാദികവാദികവാദികവാദികCCCC    ഈ �ത(െട qനr ിെല തിരിമറി അBെന തെ'ഈ �ത(െട qനr ിെല തിരിമറി അBെന തെ'ഈ �ത(െട qനr ിെല തിരിമറി അBെന തെ'ഈ �ത(െട qനr ിെല തിരിമറി അBെന തെ'    പക�പക�പക�പക� ിയതാെണ'്  ിയതാെണ'്  ിയതാെണ'്  ിയതാെണ'് 

വ]മേലIവ]മേലIവ]മേലIവ]മേലI ! ! ! ! ഈ ദ��ഈ ദ��ഈ ദ��ഈ ദ���ാ�ാ�ാ�ാഖാനം വളെര മ� R്ഖാനം വളെര മ� R്ഖാനം വളെര മ� R്ഖാനം വളെര മ� R്        തെ'തെ'തെ'തെ'    ആരംഭി$ി,� െn'് ഇമാം ബ�ഖാരി തെ" ആരംഭി$ി,� െn'് ഇമാം ബ�ഖാരി തെ" ആരംഭി$ി,� െn'് ഇമാം ബ�ഖാരി തെ" ആരംഭി$ി,� െn'് ഇമാം ബ�ഖാരി തെ" 

സ�ഹീg*സ�ഹീg*സ�ഹീg*സ�ഹീg*    ബ�ഖാരിയിബ�ഖാരിയിബ�ഖാരിയിബ�ഖാരിയി****    ഉ�രി/'ത്ഉ�രി/'ത്ഉ�രി/'ത്ഉ�രി/'ത്        കാണാംകാണാംകാണാംകാണാം. . . . അലിഅലിഅലിഅലി((((ററററ) ) ) ) വിെനതിരി*വിെനതിരി*വിെനതിരി*വിെനതിരി*    രംഗ ്രംഗ ്രംഗ ്രംഗ ്        വ' വ' വ' വ' 

അ'െ  പ� അ'െ  പ� അ'െ  പ� അ'െ  പ� 



    വാദികളായി(~വാദികളായി(~വാദികളായി(~വാദികളായി(~    ഖവാരി®കCഖവാരി®കCഖവാരി®കCഖവാരി®കC. . . . അവെര }റി$്അവെര }റി$്അവെര }റി$്അവെര }റി$്        നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) യ�െട യ�െട യ�െട യ�െട 

Kിയെo,സ�ഹാബിKിയെo,സ�ഹാബിKിയെo,സ�ഹാബിKിയെo,സ�ഹാബി    ഇബ്h ഉമ�ഇബ്h ഉമ�ഇബ്h ഉമ�ഇബ്h ഉമ�    ((((ററററ))))****    നി'്നി'്നി'്നി'്    ഇമാം ബ�ഖാരി ഇമാം ബ�ഖാരി ഇമാം ബ�ഖാരി ഇമാം ബ�ഖാരി ((((ററററ) ) ) ) പറയ�~പറയ�~പറയ�~പറയ�~....        

    
.... انھم انطلقوا الي ايات نزلت في الكفار فجعلوھا علي :وكان ابن عمر يراھم شرار خلق هللا وقال 

    المؤمنين
    ((((صحيح البخاري باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليھم))))

 

ഇബ്h ഉമ�(റ) ഖവാരി®കC അലI ാgവിെ" �ഷ്ടികളി* ഏvവ�ം ചീ യാെണ'് 

അഭിKായെoട�കയ�ം അവിശ�ാസികെള }റി$്  ഇറBിയ സL ]BC സതവിശ�ാസികള�െട 

േമ* െക,ി െവ/'വരാണവ� എ'് പറയ�കയ� ം െചയ്`(സ�ഹീg* ബ�ഖാരി )  

അതായത്അതായത്അതായത്അതായത്        ഖ��ഖ��ഖ��ഖ��ആആആആ



    ആയേ ാതി അലിആയേ ാതി അലിആയേ ാതി അലിആയേ ാതി അലി((((ററററ))))    കാഫിറാെണ'് അവ�കാഫിറാെണ'് അവ�കാഫിറാെണ'് അവ�കാഫിറാെണ'് അവ�    ആേരാപി$�ആേരാപി$�ആേരാപി$�ആേരാപി$�........        

 

വ]മായവ]മായവ]മായവ]മായ    തിരിമറിതിരിമറിതിരിമറിതിരിമറി!!!!    ഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസഇസ്തിഗാസ: : : : ശി�ശി�ശി�ശി�DാDാDാDാDാDാDാDാ



    ആ ഖവാരി®കള�െട വഴിആ ഖവാരി®കള�െട വഴിആ ഖവാരി®കള�െട വഴിആ ഖവാരി®കള�െട വഴി    സ�ീകരി$്സ�ീകരി$്സ�ീകരി$്സ�ീകരി$്        നl�െട നl�െട നl�െട നl�െട 

കാലഘ, ില�Q നവീന വാദികള�ം അത്കാലഘ, ില�Q നവീന വാദികള�ം അത്കാലഘ, ില�Q നവീന വാദികള�ം അത്കാലഘ, ില�Q നവീന വാദികള�ം അത്        തെ'തെ'തെ'തെ'    െചw�~െചw�~െചw�~െചw�~..അലI ാg അലI ാ  ആരാധെര 

സമീപിD(െത'് പറz സL ]Bളാണ്  അലI ാgവിെ" ഇഷ്ടദാസ�ാെര സമീപി/' 

വിശ�ാസികCെDതിരി* ഓ`'ത് ! �ത തിരിമറിയ� ം ഖവാരിജിെ" സ�ഭാവവ�മായ ഈ 

േജാലിയ�മായി മ� േ'ാ,്  േപായാ* അലI ാgവിെ" േകാപ ിന�ഹരാേവnി വ(െമ' കാരം 

അ രDാെര ഓ�lെoട� ാ
 ഈ സമയം ¤ണകാം{യ�െട േപരി* ഉപേയാഗെoട� െ,.  
 
അലI ാg സതം മനസിലാDാhം ഉCെDാn്  ജീവിDാhം ഏവെരയ� ം അhqഹിDെ, ആമീ
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ആമീ))))    امينആമീ
ആമീ
ആമീ
))))    
നാഥാ നീ ഇത്നാഥാ നീ ഇത്നാഥാ നീ ഇത്നാഥാ നീ ഇത്        സ�ീകരിേDണേമസ�ീകരിേDണേമസ�ീകരിേDണേമസ�ീകരിേDണേമ....    

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/bloghttp://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/blog----post.htmlpost.htmlpost.htmlpost.html    

 

ഇത്ഇത്ഇത്ഇത്        ഫാതിഹയി*ഫാതിഹയി*ഫാതിഹയി*ഫാതിഹയി*    െപ,തലI  പെ{ ഫാതിഹ അവസാനി$ാെപ,തലI  പെ{ ഫാതിഹ അവസാനി$ാെപ,തലI  പെ{ ഫാതിഹ അവസാനി$ാെപ,തലI  പെ{ ഫാതിഹ അവസാനി$ാ****    ആമീആമീആമീആമീ



    എ'് െചാലI ണംഎ'് െചാലI ണംഎ'് െചാലI ണംഎ'് െചാലI ണം....        

    

 

عليه وسلم فاتحة  لما أقرأ جبريل رسول هللا صلي هللا:قال:اخرج ابن ابي شيبة عن ابي ميسرة 
43434343- 1111الدر المنثور (امين :قل امين فقال:قال  - وJالضالين–الكتاب فبلغ      

 

ഇബ്h അബീൈശബ:(റ) അബL ൈമസറ:(റ) *നി'് ഉ�രി/~; ''ജിബ്  രീ* (അ) നബി(സ�) 

D്  ഫാതിഹ ഓതിെDാട�/കയ�ം അവസാന ആയ ്  الضالينJو എ'് എ ിയoാC ആമീ
 

എ'് പറയ�ക എ'് ക*oി/കയ�ം നബി(സ�) ആമീ
 എ'് പറയ�കയ�ം െചയ്`(അ��� 

അ*മ
ഥL � 1/43)  

 

സംഘമായി നിസ്Dരി/േRാC ഉറെD ഓ`' നിസ്കാരBളി* ഇമാം ഫാതിഹ പL �ണM മായി 

ഓതിയാ* അേ�ഹേ ാെടാoം ആമീ
 പറയാ
 ��ിDണം കാരണം നബി(സ�) 

പറയ�'തായി ധാരാളം ഹദീസ്  പ¡ിത�ാ� ഉ�രി/~ 

    

1/1/1/1/44444444 ر الدر المنثو(اذا أمن اJمام فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الم`ئكة غفر له ماتقدم من ذنبه     

 

ഇമാം ആമീ
 െചാലI �േRാC നിBള�ം ആമീ
 െചാലI ണം കാരണം ആ(െടെയ�ില�ം ആമീ
 

മല/കള�െട ആമീനിേനാട്  േയാചി$്  വ'ാ* അവെ" കഴിz� േപായ േദാഷBC 

െപാറ�Dെoട� ം(അ��� അ*മ
ഥL � 1/44)  

 

ഏത്ഏത്ഏത്ഏത്        Kാ�Kാ�Kാ�Kാ��നയ�ം അവസാനിoിേDnത്�നയ�ം അവസാനിoിേDnത്�നയ�ം അവസാനിoിേDnത്�നയ�ം അവസാനിoിേDnത്        ആമീആമീആമീആമീ



    െകാnാണ്െകാnാണ്െകാnാണ്െകാnാണ്    ....    
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خرجنا مع رسول هللا صلي :أخرج ابوداود بسند حسن عن أبي زھير النميري وكان من الصحابة 
لم يسمع هللا عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى هللا عليه وس

بامين :بأي شيء يختم؟قال :منه فقال النبي صلي هللا عليه وسلم أوجب ان ختم فقال رجل منالقوم 
44444444-1111الدر المنثور (فانه ان ختم بامين فقد أوجب     

    

അബL  സ�ൈഹറ�'മീരീ(റ) എ' സ�ഹാബിയി* നി'് ഇമാം അബL ദാവL ദ് (റ) റിേoാ�,്  െചw�~. 

ഞBC ഒ(രാyി നബി(സ�) യ�െട �െട പ�റെo,�  Kാ��നയി* മ�ഴ� കിയ ഒരാള�െട അട� ്  

ഞBC എ ി അേ�ഹ ിെ" Kാ��ന േക,� െകാn്  നബി(സ�) നി~ എ'ി,്  അവിട� '് 

പറz� അേ�ഹം അത്  അവസാനിoി$ാ* ഉ രം ഉറoായി എ'് .അേoാC �, ിെലാരാC 

േചാദി$� എ�െകാnാണ്  അവസാനിoിേDnത്  ? നബി(സ�) പറz� ആമീ
 െകാn് . 

കാരണം ആമീ
 െകാn്  Kാ��ന അവസാനിoി$ാ* ഉ രം ഉറoായി((((അ���അ���അ���അ���    അഅഅഅ****മമമമ



ഥLഥLഥLഥL ����    

1/44)1/44)1/44)1/44)    

    

أخرج الديلمي عن انس قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم من قرأبسم هللا الرحمن الرحيم ثم 
45454545-1111الدر المنثور ( فى السماء ملك مقرب اJ استغفر له قرأ فاتحة الكتاب ثم قال امين لم يبق  

 

ഫാതിഹ ഓതിയ വിശ�ാസി ആമീ
 എ'് പറzാ* ആകാശ�Q ഇഷ്ടദാസ�ാരായ ഒ( 

മല/ം അവh േവnി െപാറ�Dലിെന േതടാതിരിDിലI  എ'് ഇമാം ൈദലമീ(റ) അനസ് (റ)വി* 

നി'് റിേoാ�,്  െചw�~( ( ( ( അ���അ���അ���അ���    അഅഅഅ****മമമമ



    ഥLഥLഥLഥL ����    1/451/451/451/45) ) ) )     

 

ഫാ ിഹയിെല ആറാം സL ]ംആറാം സL ]ംആറാം സL ]ംആറാം സL ]ം    മ�ത*മ�ത*മ�ത*മ�ത* ഞBെള േന��ഴി നയിേDണേമ എ'് 

Kാ��ി/കയായി(~വേലI ാ.ആ Kാ��ന സ�ീകരിDാhQ ആവശെoടലാണ്  ആമീ
. 

അ`ം Kാ��നയാണ് . �,മായി Kാ��ി/'ിട ്  ആമീ
 �ട�ത* Kസ]മാണ് . 

ഫാതിഹയി* എലI ാവ(ം �,മായാണ്  Kാ��ി/'ത്  എ'് നാം േനരേ  വിശദീകരി$ത്  

ഓ�/മേലI ാ. Kാ��നയി* മv�Qവെര േച�/'ത്  ഉ രം കി,ാhQ സാധത 

വ��ിoി/െമ'ാണ്  ഇസ് ലാമിക അ�ാപനം ഇതിെ" െതളിവ�കC േനരേ േനരേ േനരേ േനരേ     ഞBCഞBCഞBCഞBC    

എ'തിെ"എ'തിെ"എ'തിെ"എ'തിെ"    വിശദീകരണ ി*വിശദീകരണ ി*വിശദീകരണ ി*വിശദീകരണ ി*    നാം പറzതിനാ* ഇവിെട ആവ� ി/'ിലI . ആമീ
 

തെ' Kാ��നയാെണ'് നാം പറz�വേലI ാ. മL സാ(അ)Kാ��ി/കയ�ം ഹാറL 
(അ) ആമീ
 

പറയ�കയ� ം െചയ്തതിെന }റി$്  ഖ��ഖ��ഖ��ഖ��ആആആആ



    പറയ�'ത്പറയ�'ത്പറയ�'ത്പറയ�'ത്        കാ�കാ�കാ�കാ�കകകക    
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�3��% >� ���2�����!���.�� �P�� �I!c�2��0��V �<�� .��5�$���@.�A .��#N�V���70l v��5�+# @���   (    سورة يونس 89 )�
� �Z5     

    

അലI ാg പറz� നിBC രn�േപ(േടയ�ം Kാ��ന സ�ീകരിDെo,ിരി/~ അതിനാ* 

നിBC േനെര നിലെകാQ�വീ
 വിവരമിലI ാ വ(െട വഴി നിBC പി�ടര(ത് ((((യL hസ്യL hസ്യL hസ്യL hസ്        89898989)  

 

ഇവിെട മL സാ(അ) Kാ��ി/കയ�ം ഹാറL 
(അ) ആമീ
 പറയ�കയ�ം െചയ്തതിെന }റി$്  

രnാള�െടയ�ം Kാ��ന എ'ാണ്  അലI g Kേയാഗി$ത്  അതിനാ* ആമീ
 Kാ��ന 

തെ'ഇത്  വെര നാം പറzത്  ഫാതിഹയില�Q ആമീ
 എ'തിെന }റി$ാണ് . ഇവിെട ഒ( 

കാരവ� ം �ടി നാം മനസX ിലാDണം മ� സ് ലിമിെ" ജീവിത ി* എലI ായിട�ം �,്  Kാ��നD്  

വലിയ Kസ]ിയ�n് . ഏvവ�ം �ട�ത* വിശ�ാസികC ഒ ്  േച�'് നട�' 

Kാ��നകെളലI ാം ഉ രം ലഭമാവാhQ സാധത വ��ിoി/ം  

 

നബി നബി നബി നബി ((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) പറz�പറz�പറz�പറz�.    بعضھم    ويؤمن    بعضھم    فيدعو    Jحاكم((((هللا    أجابھم    ا مJ    Sيجتمع             

    

ഒ( സംഘം ആള�കC ഒ(മി$��ട�കയ� ം ചില� ദ�ആ െചw�കയ�ം മv�Qവ� ആമീ
 പറയ�കയ�ം 

െചയ്താ* അലI ാg അവ�D്  ഉ രം െചwാതിരിDിലI (ഹാകിം) 

 

അേoാC �,മായ�Q Kാ��ന ഉ രം ലഭിDാhQ സാധത വ��ിoി/െമ'് വ]ം ഈ 

െപാ`നിയമം ഏെത�ില�ം ഒ( സമയേ D്  ബാധകമലI  എ'് ആ(ം പറzി,ിലI  നിസ്Dാര 

േശഷവ�ം അലI ാ േoാഴ� ം �,മായ Kാ��ന േKാ�ാഹനജനകം തെ'.  

 

وقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الدعاء اسمع فقال جوف الليل اJخر ودبر الصلوات 
ترمذي(المكتوبات    

 
നബി(സ�)േയാട്  േചാദിDെo,� . എേoാഴാണ്  Kാ��നD്  ഏvവ�ം ഉ രം ലഭി/ക 

എ'്.അേoാC അവിട� '് പറz�.രാyിയ�െട ഉQില� ം(പാതിര സമയം)നി�ബ¦ 

നിസ്കാരBCD്  േശഷവ�മാണ് (`�മ�ദി)  
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അേoാC നി�ബ¦ നിസ്കാരBCD്  േശഷം Kാ��ി/'`ം അത്  �,മായി 

നി��ഹി/'`ം ആ Kാ��ന സ�ീകരിDെoടാhQ സാധത വ��ിoി/' 

ഘടകBളാണ്  എ'് വ]ം!അതിനാ* ന�െകാതി/'വ� ഇ രം കാരBC 

��ിേDnത്  തെ'! ഇത്  െകാnാണ്  മഹാനായ ൈസh�ീ
ൈസh�ീ
ൈസh�ീ
ൈസh�ീ
    മഖ്ദL ംമഖ്ദL ംമഖ്ദL ംമഖ്ദL ം((((ററററ))))    തെ" തെ" തെ" തെ" 

ഫത് ഫത് ഫത് ഫത് g*g*g*g*മ�ഈനിമ�ഈനിമ�ഈനിമ�ഈനി****    പറzത്പറzത്പറzത്പറzത്    ....    

    

وبامين وتأمين مأموم سمع يسن افتتاح الدعاء بالحمد � والص`ة على النبي صلى هللا عليه وسلم والختم بھما 

        دعاء اJمام وان حفظ ذلك
 

Kാ��ന അലI ാgവിെന സ്`തി$�െകാn�ം നബി(സ�)യ�െട േമലി* സ�ലാ ്  

െചാലI ിെDാn� ം ആരംഭിDല�ം സ്`തി ,സ�ലാ ് , ആമീ
 എ'ിവ െകാn്  ദ�ആ 

അവസാനിoിDല�ം ഇമാമിെ"(സംഘടിത നിസ്കാര ിh േന�ത�ം വഹി/'യാC) ദ�ആ 

േകC/' മഅ്മL ം(`ട�'് നിസ്കരി/'യാC) തനിD്  ആ Kാ�� മനപാഠമ� െn�ില�ം 

ആമീ
 െചാലI ല� ം സ�' ാണ് ) ഫത് ഫത് ഫത് ഫത് g*g*g*g*    മ�ഈമ�ഈമ�ഈമ�ഈ



.  

 

Kാ�Kാ�Kാ�Kാ��നയ�െട മv�  ചില മരാദക�നയ�െട മv�  ചില മരാദക�നയ�െട മv�  ചില മരാദക�നയ�െട മv�  ചില മരാദകCCCC    �ടി മഹാനവ�ടി മഹാനവ�ടി മഹാനവ�ടി മഹാനവ����DDDDCCCC    ഇവിെടഇവിെടഇവിെടഇവിെട    േരഖെoട��~േരഖെoട��~േരഖെoട��~േരഖെoട��~    

    

بھما بعده واستقبال القبلة حالة الذكر والدعاء ان  ورفع يديه الطاھرتين حذو منكبيه ومسح الوجه
    كان منفردا او مأموم

    

Kാ��നാ േവളയി* ൈക രn�ം (ച�മലിh േനെര ) ഉയ� ല�ം Kാ��നD്  േശഷം ആ 

ൈകെകാn്  മ�ഖം തടവല�ം സ�' ാണ്  നിസ്കാര േശഷം ദിക് �, ദ�ആ എ'ിവയ�െട സമയ ്  

ഒvD്  നിസ്കരി/'വhം മഅ്മL മ� ം ഖിബ് ലD്  അഭിഖമായി ഇരിDല�ം സ�' ാണ് . 

    

اما اJمام اذا ترك القيام من مص`ه الذي ھو افضل له فاJفضل جعل يمينه الي المأمومين ويساره 
    الي القبلة    ((((    فتح المعين 

    
എ'ാ* ഇമാം നിസ്കരി$ അേത േപാെല ഇരി/'തിേനDാC േ�ഷ്ടമായ എഴ� േ'v്  

നി*Dലിെന ഉേപ{ി/' പ{ം വല` ഭാഗം മഅ്മL മ�കളിേല/ം ഇടത്  ഭാഗം 

ഖിബ് ലയിേല/മാDി ഇരിDലാണ് ഇമാമിh (ഈ NപBളി* നി'്)ഏvവ�ം േ�ഷ്ടമായത്  

(ഫത് g* മ�ഈ
) 
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 അഥവാ നിസ്കാര ി* നി'് വിരമി$ മഅ്മL മ� ം ഒvD്  നിസ്Dരി$വhം അേത Nപ ി* 

തെ' ഇ(~െകാnാണ്  ദിക് �, ദ�ആ എ'ിവ നി��ഹിേDnത്  എ'ാ* ,ഇമാമിh 

നിസ്കാര ി* നി'് വിരമി$ാ* മL '് Nപമ�n് . നിസ്കരി$ അേത േപാെലയിരി/ക, 

എഴ� േ'v്  സrലം മാറി ഇ('് ദിക് � ദ�ആ എ'ിവ നി��ഹി/ക, വലത്  ഭാഗം 

മഅ്മL മ�കളിേല/ം ഇടത്  ഭാഗം ഖിബ് ലയിേല/മാDി ഇരി/ക എ'ിവയാണത് . അതി* 

നി'് ഒ'ാം Nപം ഏvവ� ം സrാനം }റz`ം രnാം Nപം ഇതിDാC േ�ഷ്ടതയ�Q`ം 

ഏvവ� ം േ�ഷ്ടം നl�െട േകരള ിെലാെD കn്  വ('ത്  േപാെല മL 'ാം Nപവ�മാണ്  

ഇതാണ്  ഫത് g* മ�ഈ
 പറzത്  അലI ാെത ചില� െതvി�രി$ത്  േപാെല നിസ്കാര േശഷം 

ഇമാമിെന ആപരിസരെ ാ~ം കാണ(െതേ'ാ �,്  Kാ��ന നട (െതേ'ാ അലI . 

അഥവാ സലാം വീ,ിയ മഅ്മL മ� ം ഒvD്  നിസ്കരി/'വhം ഇരിേDn Nപം േപാെലയലI  

ഇമാം ഇരിേDnത്  എ'് മാyമാണ്  ആ ഉ�രണിയ�െട ആശയം �,്  Kാ��ന 

സ�' ാെണ'് അതിെ" െതാ,്  മ�
പെ  വരിയി* തെ' മഹാനവ�കC 

വ]മാDിയി,�nേലI ാ! Kാ��നാ േവളകളി* ൈകകC ഉയ��'ത്  

സ�' ാെണ'്നാംപറz�വേലI ാ  

 

നബിനബിനബിനബി((((സ�സ�സ�സ�) ) ) ) പറയ�~പറയ�~പറയ�~പറയ�~....    

    

    
 

ധ�lം ന*}'വhം ഔദാരവാhം ആയ അലII ാg ത'ിേല/യ��' ൈകകെള  

െവറ�ംകേwാെട മടDലിെന െതാ,്  ല´ി/ം(അബL ദാവL ദ് )  

 

അേoാC Kാ��ി/േRാെഴാെD ൈക ഉയ��'ത്  സ�' ്  തെ' എ'് വ]ം! 

Kാ��നD്  േശഷം ൈക മ� ണെമ'് പറzേലI ാ. ഉമ�(റ) വി* നി'് -ഇമാം `�മ�ദി(റ) 

ഉ�രി/~ 

 

ترمذي((((وجھه    بھما    يمسح    حتي    يحطھما    لم    الدعاء    في    يديه    رفع    اذا    وسلم    عليه    هللا    صلي    هللا    رسول    كان      

        

നബി(സ�) Kാ��നയി* ൈകകC ഉയ� ിയാ* ആ ൈകകC െകാn്  മ�ഖം തടവ�'ത്  

വെര ൈക താഴ് ാറിലI (`� മ� ദി)  
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ആമീ
ആമീ
ആമീ
ആമീ
    പറയപറയപറയപറയ****    നമ�Dായി അലI ാg നനമ�Dായി അലI ാg നനമ�Dായി അലI ാg നനമ�Dായി അലI ാg ന****കിയകിയകിയകിയ    പ�ണമാണ്പ�ണമാണ്പ�ണമാണ്പ�ണമാണ്    ....    
 
അനസ് അനസ് അനസ് അനസ് ((((ററററ) ) ) ) ഉ�രി/~ഉ�രി/~ഉ�രി/~ഉ�രി/~....    
    

هللا خصاJ ث`ثة أعطاني ص`ة فى الصفوف وأعطاني التحية س`ما انھا تحية أھل الجنة قد أعطانى 
وأعطاني التأمين ولم يعط احد من النبيين قبلي اJان يكون قد اعطاه ھرون يدعو موسي وأمن 

ابن خزيمة(ھرون     
    

മvാ�/ം ന*കെoടാ  മL '് കാരBC എനിD്  ന*കെo,�  അണിയായി നി~Q 

നിസ്കാരം,പരസ്പരം കn്  മ� ,� േRാഴ� Q അഭിവാദം(സലാം പറയ*) ആമീ
 പറയ* (ഹാറL 
 

നബിD്  ന*കെo,െതാഴി$് )((((ഇബ്hഇബ്hഇബ്hഇബ്h    ഖ�ൈസമഖ�ൈസമഖ�ൈസമഖ�ൈസമ:(:(:(:(ററററ)))) 

    

    
    

ആമീനിെ" വിഷയ ി* �ത�ാ� നിBേളാട്  അസL യ ഉQത്േപാെല മെvാ'ില�ം അവ� 

നിBേളാട്  അസL യ െവ/'ിലI  അതിനാ* നിBC ആമീ
 വ��ിoി/ക((((ഇബ്h മാജഇബ്h മാജഇബ്h മാജഇബ്h മാജ:).:).:).:).  

 

�,്  Kാ��നയ�െട Kസ]ിയാണിത്  വിളിേ$ാ`'ത് . �,്  Kാ��നD്  തടസം നി*/'വ� 

അറിേzാ അറിയാെത �ത�ാെര സേjാഷിoി/കയാെണ'് തിരി$റിയ�മേലI ാ!  

 

}റിo്}റിo്}റിo്}റിo്    
 

ഖ��ആനിെല ഏഴ്  സL ]BC അടB�' താരതേമന െചറിയ അ�ായമായ ഫാതിഹ 

ഇസ് ലാമിെ" അടിസrാന വിഷയBള�െടെയാെD ആഴ ിേലD്  ഇറBിയ സL റ ാെണ'് 

നാം മനസിലാDിയേലI ാ. എലI ാ കഴിവിെ"യ� ം യഥാ�� ഉടമ അലI ാgവാെണ~ം അവെ" 

സഹായമിലI ാെത നമ� D്  ഒ'ിhം കഴിയിെലI ~ം അതിനാ* പിശാചി* നി~Q േമാചനം മ�ത* 

എലI ാ കര ില� ം അലI ാgവി* അഭയം Kാപി/' വിശ�ാസി ആ അലI ാgവിെ" മഹത�BC 

അംഗീകരി/'തിെ" വ]മായ Kഖാപനമാണ്  അലI ാgവിെ" വിേശഷണBC അവ
 

എട� ്  പറzത് .. ഈേലാകം നശിDാhQതാെണ~ം െചയ് ത കാരBC വിചാരണD്  
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വിേധയമാDെoട� ം എ~ ചിjി/'ത്  ന�യിെല ാ
 ഏvവ� ം സഹായകമെy! നിെ' നിെ' നിെ' നിെ' 

മാyംമാyംമാyംമാyം    ആരാധി/~െവ' Kഖാപനവ�ംആരാധി/~െവ' Kഖാപനവ�ംആരാധി/~െവ' Kഖാപനവ�ംആരാധി/~െവ' Kഖാപനവ�ം    നിേ'ാേട സഹായം േതടLനിേ'ാേട സഹായം േതടLനിേ'ാേട സഹായം േതടLനിേ'ാേട സഹായം േതടL     എ' തീ(മാനവ� ംഎ' തീ(മാനവ� ംഎ' തീ(മാനവ� ംഎ' തീ(മാനവ� ം തെ" 

അടിമത�വ� ം അലI ാgവി'് ത'ില�Q അധികാരവ�ം Kതിഫലിoി/'താണ്  ന�യ�െട പ{ം 

േചരാhം അതി* വ«ത വരാതിരിDാhം ആªാ��മായി അവ
 �മി/'താണ്  

അhqഹീത(െട വഴിയില ാhQ േത,ം.  

 

എെ" സമ�ദായം 73 വിഭാഗമായി പിരിയ�െമ~ം ഒെ'ാഴി$്  ബാDി മ� ഴ� വhം 

നരക ിലാെണ~ം എെ"യ� ം എെ" ശിഷ�ാ(െടയ�ം മാ�ഗÑ ം അവലംഭി/'വരാണ്  ആ 

സ��ഗÑ  ിെ" വിഭാഗെമ~ം അ(ളിയ നബി(സ�)യ�െട Kഖാപനം Kകാശനം െചw�' 

േന�േന�േന�േന��ഴിയ�െട�ഴിയ�െട�ഴിയ�െട�ഴിയ�െട    വിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണംവിശദീകരണം വിശ�ാസിയി* ഉ രവാദിത� േബാധം വ��ിoിDാ
 

പരാപ± മായതാണ് . ഇതാണ്  യഥാ�� ഇസ് ലാം അഹ് ല�സX � ' ി വ* ജമാഅ: എ'് നാം 

പറയ�'ത് .  

 

നബി(സ�)േയയ�ം സ�ഹാബ ിേനയ�ം പL �ണM മായി അംഗീകരി/'വ� ആരാെണ'് 

ഓേരാ( (െടയ�ം വിശ�ാസBള�ം കാഴ്ചoാട�കള�ം വിശകലനം െചയ്താ* േബാധം വ(ം. 

അലI ാg ന�യ�െട പ{ ്  െനi�റേoാെട നില െകാQാ
 നമ�െDലI ാം ഭാഗം ന*കെ, 

ആമീ
 

وصحبه    واله    محمد    سيدنا    علي    هللا    وصلى     
العالمين    رب    �    حمدوال    الدين    يوم    الي    باحسان    تبعھم    ومن  

 
Kിയ സേഹാദരBെള,  നലI ത് ഉCെകാQാ hം ജീവിത ി* പക� ാhം നാഥ
 അhqഹിDെ, 
ഇത് മv് സേഹാദരBളിേല/ം എ ി/ക.  വിളD്വിളD്വിളD്വിളD് േബI ാഗ്  സ.�ശി/കയ�ം അഭിKായBC 
അറിയി/കയ�ം െചw�ക.  െതv� }vBC ചL nിDാ,�മേലI ാ. പിഴവ�കC അലI ാg െപാറ�� തരെ,. 
 ദ�ആ വസിയേ ാെട 
 
വഴികാ,ിവഴികാ,ിവഴികാ,ിവഴികാ,ി....                                                                                                                                                
 
സ.�ശി/ക 

www.vazhikaatti.com    /     http://vazhikaatti.blogspot.com/ 
 

vilakk@gmail.com     
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