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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ഹിജ് റ പtാം വര്ഷം ദുല്ഖaദ്  മാസം iരുപ 
t ചിന്  ശനിയാഴ്ച നബി(സ)യും aനുയായിക 
ളും ഹj്  കര്mtിനായി പുറെp ു. നബി(സ) aറ 
ഫയുെട സമീപt്  'നമിറ' en sലt്  നിര്mിc 
തmില് ucവെര കഴിcുകൂ ി. ളുഹറിെന്റ സമയമാ 
യേpാള് നബി(സ) തെന്റ o കpുറt്  കയറി 
'ബത ് നുല് വാദി' en in്  aറഫയിെല പllി 
നില്kുnിടt്  നിn്  ചരിര്തര്പസിdമായ തെന്റ 
ഖുതുബtുല് വിദാa◌്  (വിടവാ ല് ര്പസംഗം) 
നിര്വഹിcു. oരു ലktില് പരം ആളുകള് നബി 
യുെട ര്പസംഗം ര്ശവിcുെകാ ട്  നബി(സ)േയാ 
െടാpം ഹj്  നിര്വഹിkുകയു ടായി.  

വിവിധ പരmരകളിലൂെട വ ത ത ഹദീസ്  
ര്ഗn ളില് വnി ുllതിെന്റ ര നcുരുkമാണ്  
താെഴ െകാടുkുnത് .  

"മനുഷ േര, iത്  സര്ശdം ര്ശവിkുക. ഈ െകാലല് 
tിനു േശഷംഈ sാനt്  െവc്  iതുേപാെല iനി 
നാം ക ടുമു ുേമാ en്  aറി ുകൂട. മനുഷ േര, 
ഈ ര്പേദശtിെന്റ, ഈ മാസtിെന്റ, ഈ 
സുദിനtിെന്റ പവിര്തത േപാെല നി ള് നി ളുെട 
രktിനും aഭിമാനtിനും സmtിനും പര പ 
രം ആദരവ്  കല്pിേk ടതാണ് ."  

"നി ളുെട ൈകവശം ആരുെടെയ ിലും 
aമാനtുകള് (സൂkിp്  സ tുകള്) uെ ട ില് 
aത്  െകാടുtുവീ ുക." "ജാഹിലിyാ കാലെt 
eലല്ാ ദുരാചാര േളയും ഞാനിതാ കുഴിcുമൂടുnു. 
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eലല്ാവിധ പലിശേയയും ഞാനിതാ ചവി ിtാഴ്tു 
nു. മൂലധനമലല്ാെത onും നി ള്k്  aവകാശെpടു 
nിലല്. oരാളും aര്കമിkെpടരുതേലല്ാ, eെന്റ പിതൃ 
വ  abാസ് (റ)വിന്  കിേ ടതായ പലിശ ഞാനി 
താ ദുര്ബലെpടുtിയിരിkുnു."  

"eലല്ാ നിലkുll ര്പതികാര ളും iതാ aവസാനി 
pിcിരിkുnു. ഓnാമതായി abുല് മുtലിബി 
െന്റ മക  ഹാരിഥിെന്റ മക  റബീaയുെട ര്പതി 
കാരം iതാ ദുര്ബലെpടുtുnു."  

"ജന േള, നി ളുെട ഈ ഭൂമിയില് iനി പിശാച്  
ആരാധിkെpടുnതില് നിnും aവ  നിരാശനായി 
രിkുnു; enാല് ആരാധനയലല്ാെത നീചര്പവര്t 
ന ളാല് aവ  aനുസരിkെpടുnതില് aവ  
തൃ തിയടയും. പിശാചിന്  ആരാധനയു ടാവുകയി 
ലല്, enാല് aനുസരണം u ടാവും."  

"ജന േള, ര്തീകളുെട വിഷയtില് നി ള് 
aലല്ാഹുവിെന സൂkിkണം. aവര് നി ളുെട a 
ടുkല് oരു aമാനtാണ് . enാല് നി ളുെട വി 
രിpില് നി ള്k്◌്  i മിലല്ാtവെര ര്പേവശിpി 
kാതിരിkുക enത്  aവര്k്  നി േളാടുll 
കടമയാണ് . നി ള് aവേരാട്  മാന മായി െപരു 
മാറുക. aവര്k്  ആവശ മായ ഭkണം, വ ര്തം 
enിവ മാന മായി നി ള് നിര്വഹിcു െകാടു 
kുക."  

"ഞാനിതാ കാര െളലല്ാം നി ളിേലk്  etിcു 
തnിരിkുnു. ര ട്  കാര ള് ഞാനിതാ നി െള 
ഏല്pിkുnു. aത്  ര ടും മുറുെക പിടിkുn 
കാലേtാളം നി ള് പിഴcുേപാകുകയിലല്; aത്  
aലല്ാഹുവിെന്റ ര്ഗnവും aവെന്റ ര്പവാചകെന്റ 
ചര യുമാണ് ." 

"ജന േള, eനിk്  േശഷം iനി oരു ര്പവാചകനിലല്. 
നി ള്k്  േശഷം oരു സമുദായവുമിലല്. നി ള് 
നി ളുെട നാഥെന മാര്തം ആരാധിkുക, a ച്  
സമയം നമ കരിkുക, റമദാനില് േനാm്  aനു ഠി 
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kുക, സകാt്  നല്കുക, ഹj്  നിര്വഹിkുക, 
നി ളുെട േനതൃത െt aനുസരിkുക. e ില് 
നി ള്k്◌്  സ ര്gtില് ര്പേവശിkാം."  

"ജന േള, eെn സംബnിc്  നി േളാട്  േചാദിkും 
an്  നി െളnായിരിkും മറുപടി പറയുക?" 'താ  
ള് ഞ ള്k്  etിcു തnു, താ ളുെട ദ◌ൗത ം 
നിര്വഹിcു, en്  ഞ ള് പറയും' en്  aവര് 
ഏക സ രtില് പറ ു. aേnരം ര്പവാചക  
തെന്റ ചൂ ടുവിരല് േമേല്pാ ്  uയര്tി "aലല്ാഹു 
േവ, നീ iതിന്  സാkി . . . നീ iതിന്  സാkി . . ." 
en്  ആവര്tിcു പറ ു. 

 "ജന േള,നി െളലല്ാം oേര പിതാവില് നിn് . eലല്ാ 
വരും ആദമില് നിn് , ആദം മ ില് നിnും സൃ ിk 
െp ു. നി ളില് ഏ വും ആദരണീയ  ഏ വും 
ഭkിയുllവനാണ് . aറബിk്  aനറബിേയkാള് 
തഖ് വ െകാ ടലല്ാെത യാെതാരു േര്ശ ഠതയുമിലല്."  

"ജന േള, iവിെട ഹാജറുllവര് ഹാജരിലല്ാt 
വര്k്  iത്  etിcുെകാടുkുക. etിk 
െpടുnവര് etിcവേരkാള് കാര ം ര്ഗഹിേc 
kാം." നബി(സ)യുെട ര്പസംഗേശഷം വിശുd ഖുര്ആ 
നിെല താെഴ പറയുn സൂkം aവതരിcു: "in്  
ഞാ  നി ള്k്  നി ളുെട മതം പൂര്tിയാkി 
tnിരിkുnു. eെന്റ aനുര്ഗഹം ഞാ  നി  
ള്k്  നിറേവ ിtരികയും െച തിരിkുnു. മതമാ 
യി isാമിെന ഞാ  നി ള്k്  തൃ തിെp ു 
തരികയും െച തിരിkുnു"(സൂറ: മാiദ:3) 
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