


നnി കാണിcാൽ നി)ൾkു ഞാൻ വർധനവു 
നൽകും, തീർc ! 

അേമരിkയിെല െസnർ േഫാർ ഡിസീസ് കൺേ4ടാൾ (CDC) 
26-10-2021 ന് പുറtിറkിയ 4പസ്താവന 4പകാരം, െയേlാ 
രാജABളുെട മുൻനിരയിലാണ ്കുൈവtിെn sാനം. 
  
ഇതിനർtം േകാവിഡ് വിഷയtിൽ ഏMവും ഭീതി കുറO 
രാജABളിെലാnാണ ്കുൈവt.് 

CDC യുെട വിjാപനമനുസരിc് സുരkയുെട കാരAtിൽ ഗൾഫ ്
രാഷ്4ടBളുെട കൂVtിൽ ഏMവും മുnിലുllത ്കുൈവtും 
ഒമാനുമാണ്.  

അേമരിk, 4ബിVൻ, േനാർെv, സ[ിM്സർലാൻറ ്എnിവ 
യാ4തkാർk് ഏMവും ഉയർn ഭീഷണി നിലനിൽkുn 
രാഷ്4ടBളിലാണ് ഉൾെpടുnത.് അേത േപാെല, കാനഡ, സ[ീഡൻ, 
െഡൻമാർk്, 4ഫാൻസ്, െജർമനി, ഇMലി, സ്െപയിൻ, ആസ്േ4ടലിയ 
തുടBിയവയും ഉയർn യാ4താ ഭീഷണിയുll രാജABളാണ.് 

സാേ`തിക വിവരBൾk് മിkേpാഴും ഓക്സ്േഫാർഡ് േപാലും 
അവലംബമാkാറുll േജാൺസ് േഹാപ്കിൻസ് യൂനിേവഴ്സിMിയുെട 
ഒരു 4പസ്താവന 4ശdിkുക: മിlAണിൽ ഒരാൾ എn േതാതിൽ 
24-10-2021 വെരയുll േകാവിഡ് മരണBളുെട െമാtം 
കണെkടുkുേmാൾ ഗൾഫ ്രാഷ്4ടBളിെല മരണ നിരk്  
അേമരിk, 4ഫാൻസ്, സ[ീഡൻ, സ[ിM്സർലാn ്, ജർമനി 
എnിവിടBെള അേപkിc് വളെര കുറവാണ്. 



അlാഹു പറയുnു:  

إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكمْ  َو
"നിBളുെട റb ്വിളംബരം െചയ്തേതാർkുക! നിBൾ 
നnികാണിcാൽ നിBൾkു  ഞാൻ തീർcയായും വർധനവു 
നൽകും" 

اِكِرينَ  َوَسنَْجِزي الشَّ
"നnിയുllവർk് നാം 4പതിഫലം നൽകും" 

َوأَمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ 
"നിെn റbിെn അനു4ഗഹBൾ നീ എടുtുപറയുക" 

അlാഹുവിെn റസൂൽ صلى اهلل عليه وسلم പറയുnു: 

التََّحدُُّث ِبِنْعَمِة اهللَِّ ُشْكٌر، َوتَرُْكَها ُكفٌْر، َمْن اَل يَْشُكُر اْلَقلِيَل اَل يَْشُكُر اْلَكِثيَر، َوَمْن اَل يَْشُكُر 
النَّاَس اَل يَْشُكُر اهللََّ، َواْلَجَماَعُة بَرََكة َواْلفُرَْقُة َعذَاٌب. (حسنه األلباني) 

"അlാഹുവിെn അനു4ഗഹം എടുtുപറയുnത ്
നnികാണിkലാണ;് അതിൽ ഉേപk വരുtൽ നnിേകടും. 
െചറുതിന് നnികാണിkാtവൻ വലുത് കിVിയാലും 
നnികാണിkിl. ജനBേളാട് നnിയിlാtവൻ അlാഹുവിേനാടും 
നnികാണിkുകയിl. ഭരണകർtാkളുെടയും ഭരണീയരുെടയും 
ഒരുമയിലാണ ്ബറകt;് ഭിnത ഒരു വlാt ശിkയും.  
(അൽബാനി ഹസൻ എn് േരഖെpടുtിയത്) 

اَل يَْشُكُر اهللََّ من ال يشكُر الناَس (صححه األلباني) 
"ജനBേളാട് നnിയിlാtവൻ അlാഹുവിേനാട് നnികാണിkിl"  
(അൽബാനി സ[ഹീഹ് എn് േരഖെpടുtിയത്) 



إِنَّ أَْشَكَر النَّاِس هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ أَْشَكرُُهْم لِلنَّاِس (صححه األلباني) 
"മനുഷAേരാട് ഏMവും നnിയുllവനാേരാ അവൻ 
തെnയായിരിkും അവരിൽ െവc് അlാഹുവിേനാട് ഏMവും 
നnികാണിkുnവനും"  
(അൽബാനി സ[ഹീഹ് എn് േരഖെpടുtിയത്) 

അlാഹുവിെn നാമ)ളിൽെപ=താണ് الشاكر، الشكور  (അേ)യAം 
നnിയുllവൻ); الشكر (നnി) എnത ്അവെn ഒരു 
ഗുണവിേശഷവും. 

فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعلِيمٌ 
"തീർcയായും അlാഹു ഏെറ നnിയുllവനും എlാം 
അറിയുnവനുമാണ്" 

َواهللَُّ َشُكوٌر َحلِيمٌ 
"അlാഹു അേBയMം നnിയുllവനും ഏെറ 
സഹിkുnവനുമാണ്" 

നബിമാരുെട വിേശഷഗുണ)ളിൽെപ=താണ് നnി. 

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّه َكاَن َعبًْدا َشُكورًا  ذُرِّ
"നൂഹിെനാpം നാം വഹിcവരുെട പിൻമുറkാേര, അേdഹം ഏെറ 
നnിയുll ഒരു അടിയനായിരുnു" 

ഇ4ബാഹീം നബി صلى اهلل عليه وسلم െയ വിേശഷിpിcുെകാn്  
അlാഹു പറയുnു:  

َنُْعِمه  َشاِكرًا ألِّ
"അവെn അനു4ഗഹBൾk് ഏെറ നnി കാണിkുnവനായ 
നിലയിൽ" 



അഥവാ അlാഹു അേdഹtിനു നൽകിയ അനു4ഗഹBൾk് സദാ 
നnി കാണിc് ജീവിcവൻ. 

സതMവിശNാസിയുെട വിേശഷണ)ളിൽെപ=താണ് നnി. 

إِْن أََصابَتُْه َسرَّاُء َشَكرَ 
"അവനു സേnാഷമുllത ്ഭവിcാൽ നnികാണിkും" (മുസ'്ലിം 
സ[ഹീഹിൽ ഉdരിcത)് 

നnിെയ കുറിcു തെnയാണ് കവിയും പറയുnത:് 
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة  ملوليكها شكرًا فلست بشاكر 

അനു4ഗഹBേളാേരാnായി ലഭിkുേmാൾ ദാതാവിേനാടുll 
നnിയും നീേയMുക  
ഇെl`ിൽ, ഓർkുക! നീ നnിയുllവനl! 

േമൽ വസ്തുതകളുെട െവളിctിലും, ഏMവും ഋജുവായ നmുെട 
ദീൻ നേmാട് കൽപിcതനുസരിcും ഇവിെട നാം നമുk് ഉപകാരം 
െചയ്തവെരെയlാം നnിപൂർvം സ്മരിkുnു. 

പറയെV, നmുെട ഭരണാധികാരിk് നnി, നmുെട ഭരണകൂടtിനു 
നnി, 4പയtിcവർെklാം നnി. തൃപ്തികരമാം വിധം നിBൾ 
ഉtരവാദിtം നിറേവMിയിരിkുnു. അlാഹു നിBൾk് ഏMവും 
ഉtമമായ 4പതിഫലേമകെV. സndേസവകർkും മMു 
സംഭാവനകൾ അർpിcവർkും നnി. സമൂഹtിെn െപാതുനn 
സാkാത്കരിkുnതിn് 4പയtിkുകയും 
േസവനമനുഷ്ഠിkുകയും െചയ്ത ഭരണാധികാരികളും 
ഭരണീയരുമായ ഏlാവർkും നnി. 

وعن طلحة بن عبيد اهلل، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: من 
أُولي معروفاً، فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. (صححه األلباني). 



ത[ൽഹഃ ബിൻ ഉൈബദിl رضي اهلل عنه പറയുnു: അlാഹുവിെn 
റസൂൽ صلى اهلل عليه وسلم പറOു: ആർെk`ിലും വl നnയും 
ലഭിcാൽ അവൻ അത് എടുtു പറയെV. ആരാേണാ അത് 
സ്മരിkുnത ്അവൻ അതിന് നnികാണിcിരിkുnു. ആരാേണാ 
അത് മൂടിെവkുnത ്അവൻ നnിേകട് കാണിcിരിkുnു.  
(അൽബാനി സ[ഹീഹ് എn് േരഖെpടുtിയത്) 

وعن عائشة، رضي اهلل عنها، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: من أُتي إليه معروٌف 
فليكافئ به، فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. (صحيح مسلم). 

ആഇശ رضي اهلل عنها നിേവദനം: നബി صلى اهلل عليه وسلم പറOു: 
ആർെk`ിലും വl ഉപകാരവും ലഭിcാൽ അവൻ അതിന്  
4പതAുപകാരം െചyെV. അതിന് കഴിയിെl`ിൽ അത് 
എടുtുപറയെV, എടുtുപറOവൻ നnികാണിcിരിkുnു.  
(മുസ'്ലിം സ[ഹീഹിൽ ഉdരിcത)് 

َعْن جابر رضي اهلل عنه عن النبي َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم:  َمْن أُْعِطيَ َعطَاًء فََوَجَد فَْليَْجِز 
ِبِه، فَِإْن َلْم يَجِْد فَْليُثِْن فَِإنَّ َمْن أَثْنَى فََقْد َشَكَر، َوَمْن َكتََم فََقْد َكفََر، َوَمْن تََحلَّى ِبَما َلْم 

يُْعطَُه َكاَن َكاَلِبِس ثَْوبَيْ زُوٍر. (حسنه األلباني) 

ജാബിർ رضي اهلل عنه നിേവദനം. നബി صلى اهلل عليه وسلم പറയുnു: 
ആർെk`ിലും ഒരു ദാനം ലഭിcാൽ അതിനു 4പതAുപകാരം 
െചyാവുn എെn`ിലുമുെn`ിൽ അതുെകാn് അവൻ 
4പതAുപകാരം െചyെV. ഒnുമിെl`ിൽ അവൻ അതിെന കുറിc് 
4പശംസിkെV. നlനിലയിൽ 4പശംസിkുnതിലൂെട അവൻ 
നnികാണിkുകയാണ് െചyുnത.് തനിkിlാt ഒn് ഉെnn് 
നടിkുnവൻ രnു വAാജ വസ്4തBൾ ധരിcവെനേpാെലയാണ്.  
(അൽബാനി ഹസൻ എn് േരഖെpടുtിയത്) 



സഈദ് ബിൻ ജുൈബർ رحمه اهلل േചാദിkെpVു: ഒരു മജൂസി 
(അgിയാരാധകൻ) എനിെkാരു ഉപകാരം െചയ്താൽ അയാൾk് 
ഞാൻ നnികാണിേknതുേnാ? 
അേdഹം പറOു: അെത. 

അമുസ് ലിംകേളാട് നnികാണിkുnതിെന കുറിc് അlാമാ ഇബ്നു 
ഉൈഥമീൻ رحمه اهلل പറOു: "അമുസ് ലിംകളിൽെപV ഒരാൾ നിനk് 
വl ഉപകാരവും െചയ്താൽ അവനു നീ 4പതAുപകാരം 
െചയ്തുെകാടുkണം. തീർcയായും അത് ഇസ് ലാം 
അനുശാസിkുn ഉnതമായ സ[ഭാവഗുണBളിൽെപVതാണ്".  

ഏെറ 4പചാരമുll ഒരു പഴെമാഴി ഇ4പകാരമാണ്:  
"കടമ നിറേവMിയതിന് നnി ആവശAമിl" 

അതായത്, ആെര`ിലും തെn ഉtരവാദിtം നിറേവMിയാൽ 
അതിന് നnി അർഹിkുnിl. 

അlാമാ ഇബ്നു ബാസ് رحمه اهلل പറയുnു:  
"ഈ വാചകം െതMാണ.് കാരണം കടമ നിറേവMിയതിന് 
നnികാണിkുക തെn േവണം. ഒരാൾ അlാഹുവിെn 
അവകാശBളിൽെപVേതാ അടിമകളുെട അവകാശBളിൽെപVേതാ 
ആയ ശർഇyായ നിർബn ബാധAത നിറേവMിയാൽ അതിന് 
നnികാണിkണം. അതുേപാെല ഐഛികമായ 
കടമകൾനിറേവMിയാൽ അതിനും നnികാണിkണം" 

അlാഹു പറയുnു:  

ُكورُ  َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَي الشَّ
"എെn അടിമകളിൽ നnിയുllവർ അൽപം മാ4തം" 



വഹബ് ബിൻ മുനbിഹ് رحمه اهلل പറOു:  
"4പതAുപകാരം െചyുnതിൽ ഉേപk വരുtൽ അളവിൽ കൃ4തിമം 
കാണിkുnതിൽെപVതാണ്".  
അഥവാ, ജനBേളാടുll കടpാടുകളിൽ കുറവുവരുtലാണ.് 
നമുk് വl ഉപകാരേമാ ഗുണേമാ െചയ്തവർk് 4പതAുപകാരം 
െചyാൻ കഴിയുെമ`ിൽ അത് നിറേവMൽ അനിവാരAമായ 
നീതിനിർvഹണtിെn ഭാഗമാണ്. 

عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنه دخل على النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا 
رسول اهلل، رأيت فالنا يشكر يذكر أنك أعطيته دينارين فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم: لكن فالنا قد أعطيته ما بني العشرة إلى املئة فما شكر وما يقوله…(صححه 
األلباني) 

ഉമർ ബിൻ ഖtാബ് رضي اهلل عنه നിേവദനം. അേdഹം നബി صلى اهلل 
 :യുെട അടുkൽ െചnുെകാn് പറയുകയുnായി عليه وسلم
അlാഹുവിെn ദൂതേര, ഞാൻ ഒരാെള നnികാണിkുnവനായി 
കnു, താ`ൾ അയാൾk് രn് ദീനാർ നൽകിയ കാരAം അയാൾ 
എടുtു പറയുnുnായിരുnു. അേpാൾ അlാഹുവിെn റസൂൽ 
 പറOു: എnാൽ മെMാരാൾk് ഞാൻ പt ്മുതൽ صلى اهلل عليه وسلم
നൂറുവെര ദീനാറുകൾ െകാടുtു. അയാൾ നnികാണിcിl; 
അതിെന കുറിc് അനുസ്മരിkുക േപാലും െചയ്തിl. (അൽബാനി 
സ[ഹീഹ് എn് േരഖെpടുtിയത്) 

നാശtിെn 4പകടമായ അടയാBളാണ ്സതAെt 
അവേഹളിkൽ, നnകൾ നിേഷധിkൽ, ഔദാരABളും 
ഉപകാരBളും മൂടിെവkൽ തുടBിയവ. 

അതിനുll കാരണം ശുd4പകൃതിയുെട കുഴാമറിcിലും 
േരാഗാതുരമായ ഹൃദയtിെn അതി4കമBളുമാണ.് 



അlാഹു പറയുnു:  

َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخيٍْر يَُوفَّ إَِليُْكمْ 
"നിBൾ നlത ്എnു തെn െചലവഴിcാലും അതിനുll 4പതിഫലം 
നിBൾkു തെn പൂർ�മായി ലഭിkും" 

🖋ൈശഖ ്മുഹmദ് അൽ അSരീ حفظه اهلل 
െമാഴിമാAം: അബൂ ൈതമിy ഹനീഫ് ബാവ


