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 بسم هللا الرحمن الرحيم
കരഽണഺ ന഻ധ഻യഽം പരമ കഺരഽണ഻കനഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ സർവ്വ നഺമങ്ങളും 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ അരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

 1 َعَبَس َوَتَولَّى

അവർ (നബ഻ -സവ-) മഽഖം ചഽള഻ക്കഽകയഽം ത഻ര഻ഞ്ഽ കളയഽകയഽം ീചയ്തഽ 
 أَن َجاءهُ اْْلَْعَمى .2

തന്ീറയടഽത്ഞ  ആ അന്ധൻ വന്നത഻നഺൽ 

كَّى .3  َوَما ُيْدِريَك لََعلَُّه َيزَّ
അുങ്ങക്കഞ  അറ഻വ് നൽകഽന്നീതന്തഺണ് ? ആ (വന്നയഺൾ) പര഻ശഽദ്ധ്഻ 
ഗ്പഺപ഻ുച്ചക്കഺം 

 

ْكَرى .4 ُر َفَتنَفَعُه الذِّ كَّ  أَْو َيذَّ
അീലലങ്ക഻ൽ അുേഹം ഉപുദശം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം അങ്ങ഻ീന ആ ഉപുദശം 
അുേഹത്഻നഽ ഗ്പുയഺജനീെടഽകയഽം ീചയ്ുതക്കഺം 
 

ഒര഻ക്കൽ മക്കയ഻ീല കഽുറ ഗ്പധഺന഻കളഺയ അവ഻ശവഺസ഻കൾ നബ഻(സവ)യഽമഺയ഻ 
സംസഺര഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അവീര ഇസ്ലഺമ഻ുലക്കഞ  ക്ഷണ഻ച്ചു ീകഺണ്ടഽം 
മഽസ്ല഻മഺുവണ്ടത഻ന്ീറ അന഻വഺരയത അവീര ുബഺദ്ധ്യീെടഽത്഻ീക്കഺണ്ടഽം 
നബ഻(സവ) അവീര ഉതുബഺധ഻െ഻ക്കഽന്നഽ. അവർ അത സവ഼കര഻ക്കഽീമന്ന ഗ്പത഼ക്ഷ 
നബ഻(സവ)യഽീട മനസ഻ൽ വരഽന്നഽ. അുെഺഴഺണ് അന്ധനഺയ അബ്ദുലലഺഹ഻ ബ ൻ഻ 
ഉമ്മ഻ മക്താം(റ) ആ സദസ്സ഻ുലക്കഞ  കയറ഻ വന്നഽ ീകഺണ്ടഞ , നബ഻ുയ! അുങ്ങക്കഞ  
അലലഺഹഽ പഠ഻െ഻ച്ചു തന്ന വ഻ജ്ഞഺനത്഻ൽ ന഻ന്നഞ എന഻ക്കഞ  പഠ഻െ഻ച്ചഞ  തന്നഺലഽം! 
എന്നഞ പറഞ്ത . ഇത ുപഺലഽള്ള സഺധഽക്കൾീക്കഺെം ഇര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽം 
മഽസ്ല഻ംകളഺയഺൽ എന്നഞ ച഻ന്ത഻ച്ചഞ  തലക്കനത്഻ന്ീറ ആൾ രാപങ്ങളഺയ ഈ 
അവ഻ശവഺസ഻ ുനതഺക്കൾ മഺറ഻ുെഺകഽുമഺ എന്ന വ഻ഷമത്഻ൽ നബ഻(സവ) ക്കഞ  ആ 
സവഹഺബ഻യഽീട അുെഺഴഽണ്ടഺയ ആഗമനത്഻ൽ ന഼രസം ുതഺന്നഽകയഽം 
അുേഹത്഻നഽ മറഽപട഻ ീകഺടഽക്കഺീത അവരഽമഺയ഻ നടന്നഞ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 
സംസഺരം തഽടരഽകയഽം ീചയ്തുെഺഴഺണ് ഈ സാക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങ഻യീതന്നഺണ് 
വയഺഖയഺതഺക്കൾ ുരഖീെടഽത്ഽന്നത . ഇീതഺര഻ക്കലഽം നബ഻(സവ) അന്ധനഺയ 
ഇബ്നഽ ഉമ്മ഻ മക്താമ഻ീന അവഗണ഻ച്ചത ീകഺണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല മറ഻ച്ചഞ  അുേഹം 
ുനരുത് മഽസ്ല഻മഺയ മഹഺനഺണ് . ഞഺൻ തൽക്കഺലം അുേഹീത് 
പര഻ഗണ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ലഽം അുേഹത്഻ന്ീറ വ഻ശവഺസത്഻നഽ തകരഺറഽണ്ടഺവ഻ലല അുത 
സമയം ഞഺന഻ുെഺൾ സംസഺര഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഖഽൂറശ഻ ുനതഺക്കൾ 
സതയത്഻ുലക്കഞ  കടന്നഞ വന്നഺൽ അത വല഻ീയഺരഽ പഽരഽഷഺരം ഇസ്ലഺമ഻ുലക്കഞ -
സതയത്഻ുലക്കഞ -ഒഴഽക഻ീയത്ഺൻ കഺരണമഺവഽം എന്നഞ ആഗ്ഗഹ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
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ുപര഻ലഺണ് നബ഻(സവ) ഈ സമ഼പനം സവ഼കര഻ച്ചത . തഺനഽമഺയ഻ കാടഽതൽ 
അടഽെമഽള്ളവീര ച഻ലുെഺൾ ഒഴഽവഺക്ക഻ മറ്റുള്ളവർ സതയത്഻ീലത്ഺൻ അവീര 
കാടഽതൽ പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ന ൂശല഻ ച഻ലുെഺീഴഺീക്ക നബ഻(സവ) സവ഼കര഻ക്കഺറഽണ്ടഞ . 
ഗ്പവഺചക ശ഻ഷയന്ഩഺരഺയ സവഹഺബത്഻നഽ അത മനസ഻ലഺവഽകയഽം ീചയ്യഺറഽണ്ടഞ . 
ആ സമ഼പനത്഻ലാീട നബ഻(സവ) ഉുേശ഻ക്കഽന്നത നരകത്഻ീലത്ഺൻ 
സഺദ്ധ്യതയഽള്ള ച഻ലീരീയങ്ക഻ലഽം രക്ഷ഻ീച്ചടഽക്കഽക എന്നതഺണ് . 
 

അവ഻ടഽന്നഞ ഒര഻ക്കൽ പറഞ്ഽ  اني ْلصل الرجل وغيره أحب الي منه مخافة ان يكبه هللا في النار علي

 ഞഺൻ ഒരഺുളഺട് ബന്ധം പഽലർത്ഽം യഥഺർത്ഥത്഻ൽ മറ്റു ച഻ലരഺയ഻ര഻ക്കഽം وجهه
എന്ീറ ഏറ്റവഽം ഇഷ്ടന്ഩഺർ.(എന്ന഻ട്ും ഇവുരഺട് ഞഺൻ കാടഽതൽ അടഽെം 
കഺണ഻ക്കഽന്നത ) അവീര അലലഺഹഽ നരകത്഻ുലക്കഞ  തള്ള഻യ഻ടഽന്നത഻ീന ീതഺട്ഞ  
ഭയീെട്ത ീകഺണ്ടഺണ് (ഖഽർതവഽബ഻ 19/150) 

 

ഈ അബ്ദുലലഺഹ഻ബ഻ൻ ഉമ്മ഻ മക്താം(റ)ീന പ഻ന്ന഼ട് നബ഻(സവ) കാടഽതൽ 
ആദര഻ക്കഽകയഽം അുേഹത്഻നഽ കാടഽതൽ പര഻ഗണ നൽക഻ രണ്ടഞ  യഽദ്ധ് 
ുവളയ഻ൽ നബ഻(സവ) മദ഼നക്കഞ  പഽറത്ഞ  ുപഺയുെഺൾ തീന്ന ഭരണ ചഽമതല 
ഏൽെ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ. അുേഹീത് കഺണഽുപഺൾ مرحبا بمن عاتبني فيه ربي എീന്ന 
അലലഺഹഽ ആുക്ഷപ഻ച്ചത ഏീതഺരഽ മഹഺന്ീറ വ഻ഷയത്഻ലഺുണഺ അവർക്കഞ  
സവഺഗതം എന്നഞ പറയഺറഽമഽണ്ടഞ (ൂബളഺവ഻ 2/568) ഈ സംഭവത്഻ൽ അലലഺഹഽ 
തങ്ങൾ മഽഖം ചഽള഻ച്ച ,ു തങ്ങൾ പ഻ന്ത഻ര഻ഞ്ഽ, എന്ന ൂശല഻ 
ഗ്പുയഺഗ഻ക്കഺത഻രഽന്നത നബ഻(സവ) ീയ അലലഺഹഽ ബഹഽമഺന഻ച്ചത ീകഺണ്ടഺണ് ( 
ഖഽർതവഽബ഻ 19/150) ഈ സംഭവം നബ഻(സവ)യഽീട സതയ സന്ധതക്കഽള്ള ഏറ്റവഽം 
വല഻യ ീതള഻വഺണ് . കഺരണം തന്ീറ ഒരഽ സമ഼പനം അങ്ങീനയഺയ഻രഽന്ന഻ലല 
ുവണ്ടത എന്നഞ അലലഺഹഽ അറ഻യ഻ച്ച ഈ കഺരയം നബ഻(സവ) ജനങ്ങീള 
അറ഻യ഻ച്ചുവുലലഺ വലലതഽം മറച്ചു ീവക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക ൽ഻ ഈ കഺരയം മറച്ചഞ  
ീവക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ(അേുർ അൽ മൻഥാർ 6/518) ഈ സംഭവുത്ഺീട ഗ്പുബഺധന 
ുമഘലയ഻ൽ എലലഺവീരയഽം ഒരഽ ുപഺീല സമ഼പ഻ക്കഽന്ന ൂശല഻ നബ഻(സവ) 
സവ഼കര഻ച്ചു(ആർക്കഽം കാടഽതൽ ഗ്പഺധഺനയം കൽപ഻ച്ച഻ലല) (അേുർ അൽ മൻഥാർ 
6/518) 

 

ഈ സാക്തങ്ങള഻ൽ നബ഻(സവ)യഽീട പഺപ സഽരക്ഷ഻തതവത്഻ീനത഻രഺയ 
ീതള഻വഽീണ്ടന്നഞ കീണ്ടത്ഺവതലല. കഺരണം നബ഻(സവ) ക്കഞ  ഗ്പുബഺധന വ഼ഥ഻യ ൽ഻ 
യഽക്തീമന്നഞ ുതഺന്നഽന്ന സമ഼പനം സവ഼കര഻ക്കഺൻ അലലഺഹഽ അനഽമത഻ 
നൽക഻യ഻രഽന്നഽ.അത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്഻ൽ ശഗ്തഽ പക്ഷത്ഞ  ന഻ലയഽറെ഻ച്ചവർക്കഞ  
കാട഻ സതയത്഻ന്ീറ സുന്ദശം സവ഼കര഻ക്കഺനഺവശയമഺയ ഒരഽ സമ഼പനം 
സവ഼കര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ അവ഻ടഽന്നഞ. എന്നഺൽ ഈ ഗ്പമഺണ഻മഺീര 
പര഻ഗണ഻ക്കഽുപഺൾ സഺധഽവഺയ ഇബ്നഽ ഉമ്മ഻ മക്താം അത഻ന഻ടയ ൽ഻ (ുബഺധ 
പാർവ്വമീലലങ്ക഻ലഽം) അവഗണ഻ക്കീെട്ുുപഺയുലലഺ ആ സമ഼പനം ഏറ്റവഽം 
നലലത഻ന്ീറ മഺറ്റമഺയ഻. അതഺണ്  ഇവ഻ീട പറഞ്ത ഏറ്റവഽം നലലത഻ന്ീറ മഺറ്റം 
ീതറ്റലല എന്നഞ ഉറെഺണുലലഺ!(റഺസ഻31/52) . നബ഻(സവ) ച഻ലരഽമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചു 



ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺൾ അവ഻ീട ഇടക്കഞ  കയറ഻ സംസഺര഻ക്കഽക, അവരഽീട 
സംസഺരത്഻നഽ തടസ്സമഽണ്ടഺക്കഽക, അവരഽീട സമ്മതം ഇലലഺീത അവ഻ീട 
ഗ്പുവശ഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങീളഺന്നഽം നബ഻(സവ) പഠ഻െ഻ച്ച മരയഺദയ ൽ഻ 
ീപട്തലല. ആസ്ഥ഻ത഻ക്കഞ  ഇവ഻ീട ഇബ്നഽ ഉമ്മ഻ മക്താം(റ) ന്ീറസമ഼പനം 
ആുക്ഷപഺർഹം തീന്നയുലല? അത഻നഽ തങ്ങൾക്കഞ  ന഼രസം ുതഺുന്നണ്ടത തീന്നയുലല? 

എീന്നഺീക്ക ഇവ഻ീട ുചഺദ഻ുച്ചക്കഺം അത഻ന്ീറ ഉത്രം തഽടർന്നഽള്ള 
ആയത്ഽകള഻ൽ ന഻ന്നഞ മനസ഻ലഺക്കഺം. അതഺയത കണ്ഞ  കഺണഺത് ആ സവഹഺബ ,഻ 

ഉപുദശം ുതട഻ീക്കഺണ്ടഺണ് വന്നത അുേഹം ശര഻യഺയ വ഻ശവഺസ഻യഺയത഻നഺൽ 
ഉപുദശം ഫലീെടഽകയഽം ീചയ്യും. അുെഺൾ അുേഹീത് പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നത഻ൽ 
നന്ഩ മഺഗ്തം! അുത സമയം തങ്ങളുീട മഽന്ന഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന ഈ അവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഞ  
ഉപുദശം തങ്ങൾ അുങ്ങഺട്ഞ  ീവച്ചഞ  ീകട്ുകയഺണ് . അവർ അത 
സവ഼കര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഽള്ള പഴഽതഽകൾ ത഻രയഽകയഺണ് അത഻നഺൽ അവർക്കഞ  
ഉപുദശം ഗ്പുയഺജനീെടഺത഻ര഻ക്കഺനഺണ് സഺദ്ധ്യത. എങ്ക ൽ഻ ഉറെുള്ള ഈ ഫലം 
തീന്നയഺണ് പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത അത഻നഺൽ ഉുേശ ശഽദ്ധ്഻ുയഺീട വന്ന ഇബ്നഽ 
ഉമ്മ഻ മക്താമ഻ന്ീറ സമ഼പനത്഻ലഽള്ള അനൗച഻തയം അുേഹത്഻ന്ീറ ശഽദ്ധ് 
ച഻ന്തഺ ഗത഻ക്കഽ മഽന്ന഻ൽ ഗ്പശ്നമഺക്കഺത഻രഽന്നതഺണ് . 

ا َمِن اْسَتْغَنى .5  أَمَّ
എന്നഺൽ സവയം പരയഺപ്തത നട഻ച്ചവനഺകീട് 
 

 َفأَنَت لَُه َتَصدَّى .6
അവന്ീറ ുനീര തങ്ങൾ ഗ്ശദ്ധ് ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

كَّى  7. َوَما َعلَْيَك أََّلَّ َيزَّ

അവൻ(സതയ ന഻ുഷധത്഻ൽ ന഻ന്നഞ)ശഽദ്ധ്഻യഺവഺത്ത഻ൽ തങ്ങൾക്കഞ  ഒരഽ 
കഽറ്റവഽമ഻ലല 

ا َمن َجاءَك َيْسَعى .8  َوأَمَّ
എന്നഺൽ (തഺൽപരയപാർവ്വം) തങ്ങളുീട അടഽത്ഞ  ധിത഻ീെട്ഞ  വന്നവരഺകീട് 

 9. َوُهَو َيْخَشى

അുേഹം(അലലഺഹഽവ഻ീന)ഭയീെടഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ 
 10. َفأَنَت َعْنُه َتلَهَّى

തങ്ങൾ അുേഹത്഻ൽ ന഻ന്നഞ ഗ്ശദ്ധ് ത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ 
ധനവഽം ുനതിതവവഽം സവഺധ഼നവഽമഽള്ള ഖഽൂറശ഻ ുനതഺക്കളുീട അവസ്ഥയഺണ് 
അലലഺഹഽ ഉണർത്ഽന്നത . ഞങ്ങൾ ഇുെഺൾ ന഻ലീകഺള്ളുന്നത തീന്നയഺണ് 
ശര഻ീയന്നഽം ഞങ്ങൾക്കഞ  ആരഽീടയഽം ഉപുദശുമഺ സഹഺയുമഺ ആവശയമ഻ീലലന്നഽം 
ധര഻ച്ചു വശഺയ ആ അവ഻ശവഺസ഻കീള നന്നഺക്കഺൻ സമയം കളയഽന്നത഻നഽ പകരം 
ഭക്തനഽം വ഻ജ്ഞഺന ദഺഹ഻യഽം ആയ ഈ മഹഺന്ീറ കഺരയത് ൽ഻ 
ഗ്ശദ്ധ്ീകഺടഽക്കലഺണ് ഫലഗ്പദം എന്നഞ അറ഻യ഻ക്കഽകയഺണ് അലലഺഹഽ. അുേഹീത് 
അലലഺഹഽ നലലത ുകൾക്കഺൻ തഺൽപരയുത്ഺീട വരഽന്നവർ. അലലഺഹഽവ഻ീന 
ഭയീെടഽന്നവർ എീന്നലലഺം ഗ്പശംസ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ .അുേഹീത് ഗ്പുതയകം 
ആദര഻ക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന നബ഻(സവ) മദ഼നഺ പള്ള഻യ഻ീല സഽബ്ഹ഻ വഺങ്കഽ 
വ഻ള഻ക്കഺനഽം ചഽമതലീെടഽത്഻ അംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽണ്ടഺയ  ഻



َها َتْذِكَرةٌة   11 . َك َّ  ِنَّ

അങ്ങീന ുവണ്ടഺ! ന഻ശ്ചയം അവ(ഖഽർആൻ വചനങ്ങൾ) ഒരഽ ഉപുദശമഺകഽന്നഽ. 
 12. َفَمن َشاء َذَكَرهُ 

ആകയഺൽ ആർ(ുവണീമന്നഞ) ഉുേശ഻ക്കഽന്നഽുവഺ അവരത ഓർമ്മ഻ച്ചു ീകഺള്ളീട് 

َمةٍف  َكرَّ  13. فِي ُصُح ٍف مُّم

ആദരണ഼യമഺയ ച഻ല ഏടഽകള഻ലഺണ് (അതഽള്ളത) 

َرةٍف  َ هَّ ْرفُوَعةٍف مُّم  14. مَّ

(അീത) ഉന്നതമഺക്കീെട്തഽം പര഻ശഽദ്ധ്മഺക്കീെട്തഽമഺയ (ഏടഽകള഻ൽ) 

 15. بِأَْيِد  َسَفَرةٍف 

ച഻ല ദൗതയ വഺഹകന്ഩഺരഽീട ൂകക്കഞ  
 16. ِكَرامٍف َبَرَرةٍف 

മഺനയന്ഩഺരഽം പഽണയവഺന്ഩഺരഽമഺയ(ദൗതയ വഺഹകന്ഩഺരഽീട ൂകക്കഞ ) 
ഇതഽ വീര പറഞ്ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കം ഇങ്ങീനയഺണ് . സദഽപുദശം ുതട഻ 
വരഽന്നവന്ീറ ുനീര അഗ്ശദ്ധ് കഺണ഻ക്കഽകയഽം അത഻നഺവശയമ഻ീലലന്നഞ 
നട഻ക്കഽന്നവരഽീട ുനീര ഗ്ശദ്ധ് ത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചുയ്യണ്ടത഻ലല. ഈ ഖഽർആൻ 
ഉപുദശമഺണ് അത സവ഼കര഻ക്കഽവഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നവർ സവ഼കര഻ക്കീട്. ആീരയഽം 
അത അട഻ുച്ചൽെ഻ുക്കണ്ടത഻ലല. എന്നഺൽ ഖഽർആൻ ഒരഽ സഺധഺരണ ഉപുദശമലല 
മറ഻ച്ചഞ  മഹത്ഺയതഽം ഉന്നത പദവ഻യഽള്ളതഽം പ഻ശഺചഽക്കളുീട സ്പർശത്഻ൽ 
ന഻ന്നഞ സംശഽദ്ധ്മഺയതഽം മഺനയന്ഩഺരഽം അനഽസരണമഽള്ളവരഽം ആയ 
സുന്ദശവഺഹകരഺയ മലക്കഽകളുീട ൂകവശമഽള്ള ഏടഽകള഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ 
ീചയ്യുന്നതഽമഺണ഻ത വളീര സംശഽദ്ധ്വഽം പര഻പഺവനവഽമഺയ ഗ്ഗന്ഥം! 
മലക്കഽകൾക്ക഻വ഻ീട മാന്നഞ വ഻ുശഷണം പറഞ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
(1). സഫറത്ഞ . 
സഫറത്ഞ  എന്നഺൽ എഴഽത്ഽകഺരഺയ മലക്കഽകൾ എന്നഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറയഽം 
മനഽഷയരഽീടയഽം ഇടയ഻ീല മദ്ധ്യ വർത്഻കളഺയ മലക്കഽകൾ എന്നഽം അർത്ഥമഽണ്ടഞ  
അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുേശങ്ങൾ മനഽഷയര഻ുലീക്കത്഻ക്കഽന്ന 
ദൗതയവഺഹകരഺയ മലക്കഽകൾ! 
(2) ക഻റഺം. 

അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽത്ഞ  ആദരവഽള്ളവർ എന്നഽം മനഽഷയുരഺട് ഇടപഴകഽുപഺൾ 
മഺനയത പഽലർത്ഽന്നവർ എന്നഽീമഺീക്ക ഇവ഻ീട ഉുേശയമഺണ് 

(3) ബററത്ഞ . 
അലലഺഹഽവ഻ീന യഥഺവ഻ധ഻ അനഽസര഻ക്കഽന്നവർ എന്നീഗ്ത ഇവ഻ീട ഉുേശയം(റഺസ഻ 
31/55)ഇഗ്ത മഹതവമഽള്ള ഖഽർആൻ മനപഺഠമഺക്കഽന്നവനഽം അതനഽസര഻ച്ചഞ  ജ഼വ഻തം 
ഗ്കമ഼കര഻ക്കഽന്നവനഽം പരുലഺകത്ഞ  വല഻യ മഹതവമഽണ്ടഞ .കഷ്ടീെട്ഞ  ഖഽർആൻ 
പഺരഺയണം ീചയ്യുന്നവർക്കഞ  രണ്ടഞ  ഗ്പത഻ഫലമഽീണ്ടന്നഞ ഹദ഼സ഻ൽ വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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 17  ُتِلَ اْاِنَساُن َما أَْكَفَرهُ 

 

മനഽഷയൻ നഺശമടയീട്(ശപ഻ക്കീെടീട്) അവീന ഇഗ്ത നന്ദ഻ ീകട്വൻ(സതയ 
ന഻ുഷധ഻) യഺക്ക഻യീതന്തഺണ്? 

 

 ِمْن أَ ِّ َشْيءٍف َخلََ هُ  .18

 

ഏീതഺരഽ വസ്തഽവ഻ൽ ന഻ന്നഺണ് അലലഺഹഽ അവീന സിഷ്ട഻ച്ചത? 

 

َرهُ  .19 ْ َفةٍف َخلََ ُه َفَ دَّ  ِمن نُّم

 

ഒരഽ ഇഗ്ന്ദ഻യ തഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്നഞ അലലഺഹഽ അവീന സിഷ്ട഻ച്ചു എന്ന഻ട്ഞ  അവീന 
ുവണ്ട വ഻ധം വയവസ്ഥീെടഽത്  ഻

 

َرهُ  .20 بِيلَ َيسَّ  ُ مَّ السَّ

 

പ഻ീന്ന തന്ീറ (ജ഼വ഻ത) മഺർഗങ്ങീള അവന്നഽ സഽഗമമഺക്ക഻ീക്കഺടഽത്ഽ 
 

 ُ مَّ أََماَتُه َفأَْ َبَرهُ  .21

 

പ഻ന്ന഼ട് അവീന മരണീെടഽത്഻ എന്ന഻ട്വീന മറവഽ ീചയ്യ഻െ഻ച്ചു(ഖബ്റ഻ലഺക്ക )഻ 

 

 22. ُ مَّ  َِذا َشاء أَنَشَرهُ 

 

പ഻ന്ന഼ട് അലലഺഹഽ ഉുേശ഻ക്കഽുപഺൾ അവീന പഽനർജ്ജ഼വ഻െ഻ക്കഽന്നതഺണ് . 
 

 

മഽൻ സാക്തങ്ങള഻ൽ ദര഻ഗ്ദന്ഩഺരഺയ വ഻ശവഺസ഻കുളഺട് പര഻ഹഺസപാർവ്വം 
അഹങ്കഺരം നട഻ച്ചവീര കാടഽതൽ പര഻ഗണ഻ക്കഺനഺയ഻ സഺധഽക്കീള 
മഺറ്റ഻ന഻ർുത്ണ്ടത഻ീലലന്നഞ ഉണർത്഻യ഻രഽന്നവുലലഺ. ആ ധന഻കന്ഩഺർക്കഞ  
സഺധഽക്കളുീട ുമൽ അഹങ്കര഻ക്കഺൻ എന്തഽ ുയഺഗയതയഺണഽള്ളത? അവന്ുറയഽം 
ആദയം ുേഛമഺയ഻ കരഽതഽന്ന ഇഗ്ന്ദ഻യവഽം അവസഺനം ച഼ഞ്ള഻യഽന്ന ശവവഽം 
അത഻ന഻ടക്കഞ  കഺഷ്ടം ുപറ഻ നടക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ന അവസ്ഥയുലല? അവൻ എഗ്ത 
അഹങ്കര഻ച്ചഺലഽം സിഷ്ട഻െ഻ീല ഈ അവസ്ഥുയഺ അവസഺനത് ൽ഻ വരഽന്ന ആ 
സഺഹചരയുമഺ ഇുെഺഴഽള്ള ഈ ന഻സ്സഹഺയതുയഺ അവനഽ 
ഇലലഺതഺക്കഺനഺവഽുമഺ? ഇലല .എന്നഺണ് ഉത്രീമങ്ക഻ൽ അവൻ എങ്ങീന സതയ 
ന഻ുഷധ഻യഺവഽന്നഽ? എന്ന മനസ഻ുലക്കഞ  തഽളച്ചഞ  കയറഽന്ന ുചഺദയമഺണ് അലലഺഹഽ 
ുചഺദ഻ക്കഽന്നത എന്ന഻ട്ഞ  ആ ന഻ുഷധത്഻ന്ീറ ുപര഻ൽ അവീനത഻ീരയഽള്ള 
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ശക്തമഺയ ഗ്പഺർത്ഥനയഺണ് അവൻ ീകഺലലീെടീട്! ശപ഻ക്കീെടീട്! നഺശമടയീട്! 
എീന്നഺീക്ക അർത്ഥം പറയഺവഽന്ന വഺക്ക഻ലാീട അലലഺഹഽ ഗ്പകട഻െ഻ക്കഽന്നത . 
 

 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. അബാലഹബ഻ന്ീറ മകൻ ഉതബത്ഞ  
എന്നവന്ീറ വ഻ഷയത്഻ലഺണ഼സാക്തം അവതര഻ച്ചത . അവൻ 
ന഻ുഷധത്഻ന്ീറയഽം അഹങ്കഺരത്഻ന്ീറയഽം ഉച്ച഻യ ൽ഻ ന഻ലയഽറെ഻ച്ചുെഺൾ 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഗ്പുതയകമഺയ സ഻ംഹം അവീന ീകഺന്നഽകളയീട് എന്നഞ 
നബ഻(സവ) ഗ്പഺർത്ഥ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. അങ്ങീന ശഺമ഻ുലക്കഞ  കച്ചവടത്഻നഽ ുപഺകഽന്ന 
സംഘത്഻ൽ ഇവനഽം പഽറീെടഽകയഽം, 'ഗഺള഻റ:' എന്ന സ്ഥലത്ഞ  
വ഻ഗ്ശമ഻ക്കഺന഻റങ്ങ഻യുെഺൾ നബ഻(സവ)യഽീട ഗ്പഺർത്ഥന ഇവന്നഞ ഓർമ്മ വര഻കയഽം 
എീന്ന നന്നഺയ഻ ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കണീമന്നഽം ഞഺൻ സഽരക്ഷ഻തനഺയ഻ ുനരം പഽലർന്നഺൽ 
എീന്ന സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  ആയ഻രം ദ഼നഺർ ഞഺൻ നൽകഽീമന്നഽം അവൻ 
വഺഗ്ദഺനം ീചയ്തഽ. അങ്ങീന യഺഗ്തഺ സംഘത്഻ന്ീറ മദ്ധ്യഭഺഗത്ഞ  ഇവീന 
ക഻ടത്ഽകയഽം കാീടയഽള്ള സഺധനങ്ങീളലലഺം ചഽറ്റും ീവച്ചഞ  ഗ്പത഻ുരഺധം 
ത഼ർക്കഽകയഽം ീചയ്ത഻ട്ും കഺട്഻ൽ ന഻ന്നഞ മണം പ഻ട഻ച്ചഞ  വന്ന സ഻ംഹം ഇവന്ീറ 
ുമീല ചഺട഻ വ഼ഴഽകയഽം അവീന പ഻ച്ച഻ച്ച഼ന്തഽകയഽം ീചയ്തഽ. മകന്ീറ അത഻ 
ദഺരഽണമഺയ മരണ വഺർത്യറ഻ഞ് അബാലഹബ഻ന്ീറ ഗ്പത഻കരണം 
 മഽഹമ്മദ് പറഞ് ഒന്നഽം നടക്കഺീത ുപഺക഻ലല എന്നഺയ഻രഽന്നഽ ما ال محمد شيئا    اَّل كان
(ഖഽർതവഽബ഻ 19/153) 

 

 

മീറ്റഺരഽ ന഻ലക്കഞ  ച഻ന്ത഻ച്ചഺൽ മനഽഷയൻ അലലഺഹഽവ഻ുനഺട് കഺണ഻ക്കഽന്ന 
സതയന഻ുഷധത്഻ന്ീറയഽം നന്ദ഻ുകട഻ന്ീറയഽം ഗൗരവം അലലഺഹഽ 
ഉണർത്ഽകയഺണ് അവൻ എങ്ങീന ന഻ുഷധ഻യഺവഽം! അവന്ീറ തഽടക്കം ഒരഽ 
ഇഗ്ന്ദ഻യ തഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്നുലല? ഇത അവൻ സവയം പരയഺപ്തനീലലന്നഽം അവൻ 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഔദഺരയത്഻ൽ ജന്ഩം നൽകീെട്വനഺീണന്നഽം അവൻ 
ഓർുക്കണ്ടതുലല! അീത! ുകവലം ന഻സ്സഺരമഺയ ഒരഽ ഇഗ്ന്ദ഻യ തഽള്ള഻യ ൽ഻ 
ന഻ന്നഺണവന്ീറ ജന്ഩം! അങ്ങീന അവന്നഽ പാർണ്മഺയ മനഽഷയരാപം നൽക഻ 
ആകിത഻യഽം ഗ്പകിത഻യഽം ന഻ശ്ചയ഻ച്ചു. ഭക്ഷണവഽം ആയഽസ്സുീമലലഺം വയവസ്ഥ 
ീചയ്തഽ. വ഻ജയ പരഺജയത്഻ന്ീറ വഴ഻കൾ ഏതഺീണന്നഞ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു 
ീകഺടഽത്ഽ. ജ഼വ഻തഺവസഺനീമത്഻യുെഺൾ മരണീെടഽത്ഽകയഽം ഭാമ഻യ഻ൽ 
മറവഽ ീചയ്യീെടഺനഺവശയമഺയ ന ർ഻ുേശങ്ങൾ നൽകഽകയഽം ീചയ്തഽ. ഇഗ്തയഽം 
കഺരയങ്ങൾ ഇവ഻ീട ന഻രന്തരം നടന്നഽ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നത ഒരഺൾക്കഽം 
ന഻ുഷധ഻ക്കഺനഺവഺത് അനഽഭവമഺണ് എന്നഞ സമ്മത഻ച്ചഺൽ ഇത഻ന്ീറീയലലഺം 
കർത്ഺവഺയ അലലഺഹഽ തഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽുപഺൾ ഇവർക്കഞ  പഽനർജ്ജന്ഩം 
നൽകഽീമന്നത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത എന്തഽ മഺഗ്തം ന഻രർത്ഥകമഺണ് എന്നഞ 
ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ചു ീകഺണ്ടഺണ് അലലഺഹഽ ഇവൻ എങ്ങീന ഇഗ്ത വല഻യ 
ന഻ുഷധ഻യഺയ഻ എന്നഞ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത . 
 



 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. 'ഏീതഺരഽ പഽത഻യത഻നഽം മാന്നഞ അവസ്ഥകളുണ്ടഞ . 
തഽടക്കം, മദ്ധ്യം, അവസഺനം. എന്ന഻വയഺണ് അത. ഈ മാന്നഞ അവസ്ഥകളഺണ് 18- 
ംം സാക്തം മഽതൽ 22 കാട഻യ സാക്തങ്ങള഻ൽ അലലഺഹഽ പറയഽന്നത . എന്ത഻ൽ 
ന഻ന്നഞ പടച്ച ?ു എന്ന ുചഺദയം ആ സഺദനം വളീര ന഻സ്സഺരം എന്നഞ അറ഻യ഻ക്കഺൻ 
ുവണ്ട഻യീഗ്ത!. ഇഗ്ന്ദ഻യത്഻ൽ ന഻ന്നഽ പടച്ചു എന്ന മനഽഷയ സിഷ്ട഻െ഻ന്ീറ തഽടക്കം 
വ഻വര഻ച്ചത഻ലാീട വളീര ന഻സ്സഺരമഺയ ഇഗ്ന്ദ഻യത്഻ൽ ന഻ന്നഞ പടക്കീെട് ഒരഺൾക്കഞ  
അഹങ്കര഻ക്കഽക എന്ന അവസ്ഥ ുചര഻ലല എന്നഽണർത്഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ് 19- ംം 
സാക്തത്഻ൽ പറഞ് വയവസ്ഥീെടഽത്഻ എന്നത഻ന്ീറ തഺൽപരയം അവൻ 
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ ഘട്ങ്ങളഺണ് അതഺയത ഇഗ്ന്ദ഻യം പ഻ന്ന഼ട് 
രക്തക്കട്യഽം അത പ഻ന്ന഼ട് മഺംസക്കട്യഽം അത഻ന്ീറ വളർച്ചയഽീട ഗ്പധഺന 
ഘട്ത്഻ൽ ആുണഺ ീപുണ്ഺ എന്നഞ ുവർത്഻ര഻ക്കീെട്തഽം വ഻ജയ഻ുയഺ 
പരഺജയ഻ുയഺ എന്ന ത഼രഽമഺനവഽീമലലഺം ആ വയവസ്ഥീെടഽത്ഽക എന്നത഻ന്ീറ 
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന വ഻ഷയങ്ങളഺണ് . ഓുരഺ അവയവവഽം അത഻ന്ീറ 
കിതയമഺയ ആകഺരത്഻ലഽം അളവ഻ലഽം ആവഽന്നതഽം വയവസ്ഥീെടഽത്഻യത഻ന്ീറ 
ഭഺഗമീഗ്ത! മദ്ധ്യ ഘട്ം എന്നതഺണ് 20- ംം സാക്തം സാച഻െ഻ക്കഽന്നത വഴ഻ 
എളുെമഺക്കഽക എന്നത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന കഺരയങ്ങീള കഽറ഻ച്ചഞ  വ഻വ഻ധ 
അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങളുണ്ടഞ . ഉമ്മയഽീട വയറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽ തന഻ക്കഽ പഽറുത്ക്കഽള്ള വഴ഻ 
എളുെമഺക്ക഻ എന്നതഺണ് ഒരഽ വയഺഖയഺനം ഉമ്മയഽീട ഗർഭപഺഗ്തത്഻ൽ തല 
മഽകള഻ലഽം കഺൽ തഺീഴയഽമഺയഺണ് കഽട്഻യഽീട ക഻ടെഞ . എന്നഺൽ ഗ്പസവ സമയം 
അത ത഻ര഻ഞ്ഽ വരഽന്നഽ!ആരഺണ് കഽട്഻ക്കഞ  ത഻ര഻യഺനഽള്ള ക്ലഺസ്സഞ  ീകഺടഽത്ത? 

അലലഺഹഽ തീന്ന!അീത! വളീര ീചറ഻ീയഺരഽ ദവഺരത്഻ലാീട ഈ കഽഞ്ഞ  
ഭാമ഻യ഻ീലത്഻യത വഴ  ഻അലലഺഹഽ എളുെമഺക്ക഻യത ീകഺണ്ടഞ  തീന്ന!രണ്ടഺമീത് 
വയഺഖയഺനം വഴ഻ എളുെമഺക്ക഻ എന്നഺൽ മതപരവഽം ഭൗത഻കവഽമഺയ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ നന്ഩയഽീടയഽം ത഻ന്ഩയഽീടയഽം വഴ഻കൾ വ഻ുവച഻ച്ചഞ  
മനസ഻ലഺക്കഺൻ ആവശയമഺയ വ഻ുശഷ ബഽദ്ധ്഻യഽം ഗ്ഗന്ഥങ്ങള഻ലാീടയഽം ഗ്പവഺചക 
ഉതുബഺധനങ്ങള഻ലാീടയഽള്ള ദ഻ശഺുബഺധവഽം അലലഺഹഽ നൽക഻ എന്നതഺണ്മാന്നഺം 
ഘട്മഺണ് 21- 22 സാക്തങ്ങള഻ൽ അലലഺഹഽ പറയഽന്നത . അഥവഺ മരണവഽം 
അനഽബന്ധ വ഻ഷയങ്ങളും! 
 

 

മാന്നഺം ഘട്ം മാന്നഞ ഭഺഗമഺയ഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺം. മര഻െ഻ക്കൽ, 

ഖബറടക്കൽ,പഽനർജ്ജന഻െ഻ക്കൽ എന്ന഻ങ്ങീന .ഇതഺണ് അവസഺന രണ്ടഞ  
ആയത്഻ൽ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത (റഺസ഻ 31/56) ഈ മറവഽ ീചയ്യഺനഽള്ള ന഻ർുേശം 
മരണീെട്വുനഺടഽള്ള ആദരവഺണ് . ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. 
'അവീനഺരഽ ഖബ്ർ കഽഴ഻ക്കഽകയഽം പക്ഷ഻കളും മറ്റഞ  ജ഼വ഻കളും അവീന 
ീകഺത്഻ വല഻ക്കഺൻ സൗകരയം ഒരഽക്ക഻ അവീന ഭാമഽഖത്ഞ  ഇടഺീത അവീന 
മറവ് ീചയ്യഺൻ ന഻ർുേശ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തത അവന്ീറ മയ്യ഻ത്഻ുനഺട് 
കഺണ഻ക്കഽന്ന ആദരവീഗ്ത!(ഖഽർതവഽബ഻19/154) 

 



 

ا َيْ ِ  َما أََمَرهُ  .23  َك َّ لَمَّ

 

അങ്ങീന ുവണ്ടഺ..മനഽഷയുനഺട് അലലഺഹഽ കൽെ഻ച്ചത അവൻ ന഻ർവ്വഹ഻ച്ച഻ലല 
 

 َفْلَينُنِر اْاِنَساُن  ِلَى َ َعاِمهِ  .24

 

എന്നഺൽ മനഽഷയൻ തന്ീറ ഭക്ഷണത്഻ുലീക്കഺന്നഞ(ച഻ന്ത഻ച്ചു) ുനഺക്കീട് 

 

ا .25 ا َصَبْبَنا اْلَماء َصّبًّ  أَنَّ

 

അതഺയത നഺം (മഴ)ീവള്ളം (ശക്ത഻യഺയ)ീചഺര഻ച്ചു 
 

ا .26  ُ مَّ َشَ ْ َنا اْْلَْرَ  َشّ ًّ

 

പ഻ീന്ന ഭാമ഻ീയ നഺം(യഽക്തമഺയ വ഻ധം)പ഻ളർത്഻ 
 

ا .27  َفأَنَبْتَنا فِيَها َحّبًّ

 

അങ്ങീന നഺം അത഻ൽ ധഺനയം മഽളെ഻ച്ച  ു

 

ا .28 ا َوَ ْضبًّ  َوِعَنبًّ

 

മഽന്ത഻ര഻യഽം (പച്ചയ഻ൽ മഽറ഻ീച്ചടഽക്കഽന്ന)സസയങ്ങളും 

 

ا َوَنْخ ًّ  .29  َوَزْيُتونًّ

 

ഒല഼വഽം ഈത്െനയഽം 
 

ا .30  َوَحَدائَِق ُغْلبًّ

 

(വിക്ഷങ്ങൾ)ഇട താർന്നഞ ന഻ൽക്കഽന്ന ുതഺട്ങ്ങളും 

 

ا .31  َوَفاِكَهةًّ َوأَّبًّ

 

പഴങ്ങളും ുമച്ച഻ൽ പഽലലും(കഺല഻ത്഼റ്റ) 

 

ا لَُّكْم َوِْلَْنَعاِمُكمْ  َتاعًّ  32. مَّ

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽം ന഻ങ്ങളുീട കന്നഞ കഺല഻കൾക്കഽം ഉപുയഺഗത്഻നഽ ുവണ്ട  ഻

 

 



23- ംം സാക്തത്഻ൽ കൽെ഻ച്ചത മനഽഷയൻ ീചയ്ത഻ീലലന്നഞ പറഞ്ത 
അവ഻ശവഺസ഻യഺയ മനഽഷയീന പറ്റ഻യഺണ് . അവുനഺട് കൽെ഻ക്കീെട്഻രഽന്നത 
അഹങ്കഺരം ഒഴ഻വഺക്കഺനഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏകതവത്഻ന്ീറ ീതള഻വഽകൾ 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ സിഷ്ട഻െ഻ന്ീറ അതയത്ഭഽതങ്ങൾ ച഻ന്ത഻ക്കഺനഽം 
അവന്ീറ കഴ഻വഽകൾ സമ്മത഻ക്കഺനഽമഺണ് . പീക്ഷ അവൻ അീതഺീക്ക 
വ഻സ്മര഻ച്ചഺണ് നടെഞ എന്നഺണ് അലലഺഹഽ ഉണർത്഻യത . ുശഷം അലലഺഹഽ 
ീചയ്ത ീകഺടഽത് അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ ഉണർത്ഽകയഺണ് . മനഽഷയൻ കഴ഻ക്കഽന്ന 
ഭക്ഷണം, മിഗങ്ങൾക്കഞ  ആവശയമഺയ ആഹഺരം, അത഻നഽ ഗ്പകിത഻യ഻ൽ ഒരഽുക്കണ്ട 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ എലലഺം അലലഺഹഽ ീചയ്തഽ ീവച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. മഴ 
വർഷ഻െ഻ക്കഽന്നതഽം, അത ഭാഗർഭ അറകള഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഺൻ ുവണ്ട സൗകരയങ്ങൾ 
ീചയ്തതഽീമഺീക്ക അുലഺച഻ച്ചഺൽ തീന്ന അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അളവറ്റ ഈ 
അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾക്കഞ  നന്ദ഻ ീചയ്യഺൻ തഺൻ കടീെട്വനഺീണന്നഞ ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നവനഽ 
മനസ഻ലഺകഽം. അത഻നഽം പഽറുമ എഗ്ത അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ അവൻ തന്നഽ. 
എണ്഻യഺീലഺടഽങ്ങഺത് ആ അനഽഗ്ഗഹങ്ങീളലലഺം അനഽഭവ഻ച്ചഞ  നന്ദ഻ ുകട് 
കഺണ഻ക്കഽന്നവൻ ഉത്രവഺദ഻ത്ം ന഻ർവ്വഹ഻ച്ച഻ീലലന്നഞ പറയഽന്നത മനഽഷയന്ീറ 
കണ്ഞ  തഽറെ഻ുക്കണ്ട ഗ്പുയഺഗം തീന്ന!പച്ചയ഻ൽ മഽറ഻ീച്ചടഽത്ഞ  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
എലലഺ പച്ചക്കറ഻ ീചട഻കൾക്കഽം ീപഺതഽവ഻ൽ പറയീെടഽന്ന ുപരഺണ് ضب  എന്ന 
പദം. എന്നഺൽ മനഽഷയൻ ത഻ന്നഺറ഻ലലഺത്തഽം കഺല഻കൾ ുമഞ്ഽ ത഻ന്നഽന്നതഽമഺയ 
പഽൽീച്ചട഻കളും മറ്റുമഺണ് أب എന്നഞ പറഞ്ഺൽ. തഽടർന്നഞ 32- ംം 
സാക്തത്഻ൽ ഇീതലലഺം ന഻ങ്ങൾക്കഽം കഺല഻കൾക്കഽം ഗഽണത്഻നഽം സഽഖത്഻നഽം 
ുവണ്ട഻ീയന്നഺണുലലഺ അലലഺഹഽ പറഞ്ത ഇത഻നഽ നന്ദ഻ ീചുയ്യണ്ടവനഺണഽ 
മനഽഷയൻ എന്നഞ കാട഻ ഇത സാച഻െ഻ക്കഽന്നഽ .അത഻ീനത഻ര ൽ഻ ചര഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  
പഺപത്഻ന്ീറ ശപളം ലഭ഻ക്കഺൻ ുപഺകഽന്ന വ഻ധ഻ ന഻ർണ്യ നഺള഻ീന കഽറ഻ച്ചഺണ് 
അലലഺഹഽ തഽടർന്നഞ പറയഽന്നത  

അദ്ധ്യഺയം 80 (അബസ ) سورة عبس part-3 
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part-3 സാക്തങ്ങൾ ( 32-42) 

 

 

 

ةُ  اخَّ  33 َف َِذا َجاءِت الصَّ

എന്നഺൽ ആഭ഼കര ശബ്ദം വന്നഺൽ 

 

 

 34 َيْوَم َيفِرُّم اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ 

അതഺയത മനഽഷയൻ തന്ീറ സുഹഺദരീന വ഻ട്ഞ  ഓട഻ുെഺകഽന്ന ദ഻വസം 
 

ِه َوأَبِيهِ  .35  َوأُمِّ
തന്ീറ മഺതഺവ഻ുനയഽം പ഻തഺവ഻ുനയഽം വ഻ട്ും(ഓട഻ുെഺകഽന്ന ദ഻വസം) 
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 َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيهِ  .36
തന്ീറ ഭഺരയുയയഽം മക്കീളയഽം വ഻ട്ും(ഓടഽന്ന ദ഻വസം) 

 

ْنُهْم َيْوَمئِذٍف َشأْنٌة ُيْغنِيهِ  .37  لُِكلِّ اْمِر ٍف مِّ
അന്നഞ അവര഻ൽ ന഻ന്നഞ ഓുരഺരഽത്ർക്കഽം തീന്ന മത഻യഺക്കത്ക്ക 
കഺരയങ്ങളുണ്ടഞ (അത ീകഺണ്ടഺണ് അവൻ ഉറ്റവീരീയഺന്നഽം ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഺത്ീതന്നഞ 
ചഽരഽക്കം) 
 

അലലഺഹഽ നൽകഽന്ന ധഺരഺളം അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾ കഴ഻ഞ് സാക്തങ്ങള഻ൽ 
സാച഻െ഻ച്ചുവുലലഺ! ഈ ആനഽകാകാലയങ്ങൾ അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന മനഽഷയൻ എന്ന഻ട്ും 
അലലഺഹഽവ഻നഽ നന്ദ഻ ീചയ്യുന്നത഻നഽ പകരം ന഻ുഷധവഽമഺയ഻ നടക്കഺൻ ധഺർഷ്ടയം 
കഺണ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺൽ അവീര പരുലഺകത്ഞ  ഒരഽമ഻ച്ചു കാട്ുന്നത഻ന്ീറ 
ഭഺഗമഺയ഻ ഉണ്ടഺവഽന്ന കഺഹളത്഻ീല രണ്ടഺമീത് ഊത്ഺണ് ഭ഼കര ശബ്ദം 
വന്നഺൽ എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ! ഖബ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽ മഹ്ശർ ൂമതഺന഻യ഻ീലത്ഽന്ന 
മനഽഷയരഽീട അസവസ്ഥമഺയ അവസ്ഥയഺണ് അലലഺഹഽ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നത . 
അന്നീത് വ഻ഷമത്഻ൽ ന഻ന്നഽ എന഻ീക്കങ്ങീന രക്ഷീെടഺനഺവഽം എന്നഞ 
മഺഗ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഓുരഺരഽത്രഽീടയഽം ച഻ന്ത! സവന്തം മഺതഺപ഻തഺക്കീളുയഺ 
ഭഺരയ സന്തഺനങ്ങീളുയഺ ുനര഻ൽ കണ്ടഺൽ ുപഺലഽം അവരഽീട വ഻വരങ്ങൾ 
അുനവഷ഻ക്കഺൻ ഒരഺളും ഒരഽക്കമലല. കഺരണം ആദയം എന്ീറ രക്ഷ! എന്നതഺണ് 
ഓീരഺരഽത്രഽീടയഽം ലക്ഷയം. അത഻നഺയ഻ ീനുട്ഺട്ത്഻ലഺണ് എലലഺവരഽം! 
 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഭൗത഻കജ഼വ഻തത്഻ന്ീറ അവസ്ഥകൾ 
വ഻വര഻ച്ചത഻നഽ ുശഷം പരുലഺക കഺരയങ്ങൾ അലലഺഹഽ വ഻ശകലനം ീചയ്യുന്നത 
ആ ദ഻നീത് വരുവൽക്കഺനഺയ഻ സഽകിതങ്ങൾ ീചയ്തഽ ഒരഽങ്ങഺൻ 
ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവർക്കഞ  ഗ്പുചഺദനമഺവഺൻ ുവണ്ട഻യഺണ് . ആ ദ഻നത്഻ലഽണ്ടഺവഽന്ന 
ശബ്ദത്഻നഽ ീചക഻ടടെ഻ക്കഽന്ന ശബ്ദം. കഺത ീപഺട്഻ുെഺകഽമഺറഽള്ള ശബ്ദം 
എീന്നഺീക്കയഺണ് അർത്ഥം! (ഖഽർതവഽബ഻ 19/157) 

 

ആ ദ഻നത്഻ൽ സവന്തക്കഺര഻ൽ ന഻ീന്നലലഺവരഽം ഓടഽം എന്നത഻ന്ീറ തഺതപരയം 
എന്തഺണ് എന്നത഻ീന കഽറ഻ച്ചഞ  വ഻വ഻ധ അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങളുണ്ടഞ . ഇമഺം റഺസ഻(റ) 
എഴഽതഽന്നഽ.. 'ഇവ഻ീട ഓടഽം എന്നഞ പറഞ്ഺൽ അത഻ന്ീറ ബഺഹയഺർത്ഥം 
തീന്നയഺവഺം. അഥവഺ സവന്തക്കഺീര കഺണഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ ഓടഽക തീന്ന!കഺരണം 
സവന്തക്കഺീര കണ്ടഞ  മഽട്഻യഺൽ അവർക്കഞ  ലഭ഻ുക്കണ്ട ച഻ല അവകഺശങ്ങൾ അവർ 
ുചഺദ഻ച്ചഺുലഺ എന്ന ഭയം കഺരണത്ഺൽ! അതഺയത ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽുപഺൾ 
തുന്നഺടഽള്ള ച഻ല കടമകൾ വ഼ട്഻യ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അത ീവച്ചഞ  അവ഻ീട 
അവർ വ഻ലുപശഽീമന്നഞ ഇവൻ ഭയീെടഽന്നഽ. അഥവഺ സുഹഺദരൻ സുഹഺദരീന 
കണ്ടഞ  മഽട്഻യഺൽ അവൻ പറയഽം ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻നക്കഞ  സൗകരയങ്ങളുണ്ടഺയ഻ട്ും 
സുഹഺദരീനന്ന ന഻ലക്കഞ  ന഼ എീന്ന സഹഺയ഻ച്ച഻ലല, രക്ഷ഻തഺക്കൾ മക്കീള കണ്ടഺൽ 
പറയഽന്നഽ മഺതഺപ഻തഺക്കുളഺടഽള്ള കടമകൾ ന഼ ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഞ വ഼ട്഻യ഻ട്഻ലല, 
ഭഺരയീയ കണ്ടഺൽ അവൾ പറയഽം ന഻ങ്ങൾ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ചു എന഻ക്കഞ  



അനധ഻കിതമഺയ ആഹഺരം തന്നഞ എീന്ന ദഽഷ഻െ഻ച്ച ,ു മക്കൾ കണ്ടഺൽ പറയഽം 
പ഻തഺീവന്ന ന഻ലക്കഞ  ഞങ്ങൾ പരുലഺകത്ഞ  രക്ഷീെടഺനഺവശയമഺയ കഺരയങ്ങൾ 
പഠ഻െ഻ക്കഽകുയഺ ഞങ്ങൾക്കഞ  ദ഻ശഺുബഺധം നൽകഽകുയഺ ീചയ്യഺീത ന഻ങ്ങൾ 
ഞങ്ങീള വ഻ഷമത്഻ലഺക്ക഻.. ഇത ുപഺലഽള്ള എലലഺ കഽറ്റീെടഽത്ലഽകള ൽ഻ ന഻ന്നഽം 
രക്ഷീെടഺീമന്നഞ ധര഻ച്ചഺണ് അവൻ ഓടഽന്നത', 

ഇന഻ ഓടഽക എന്നഺൽ മറ്റുള്ളവീര സഹഺയ഻ക്കഺൻ ഗ്ശമ഻ക്ക഻ലല എന്നഽം 
അർത്ഥമഺവഺം ഭാമ഻യ഻ലഺവഽുപഺൾ സവന്തക്കഺർക്കഞ  ആപത്ഞ  വരഽന്ന഻ടീത്ഺീക്ക 
ീപീട്ന്നഞ ഓട഻ീയത്ഽന്നവർ ുപഺലഽം പരുലഺകത്ഞ  സഹഺയ഻ക്കഺീനത്഻ീലലന്നഽ 
ചഽരഽക്കം! ഖഽർആന഻ൽ ഓടഽന്നവരഽീട ഗ്കമം ആദയം സുഹഺദരൻ, പ഻ീന്ന 
മഺതഺപ഻തഺക്കൾ, പ഻ീന്ന ഭഺരയ മക്കൾ എന്ന഻ങ്ങീന പറഞ്ത അടഽെം കാടഽതലഽം 
കഽറവഽം പര഻ഗണ഻ച്ചഞ  ീകഺണ്ടഺണ് അഥവഺ സുഹഺദരുനക്കഺൾ അടഽെം 
രക്ഷ഻തഺക്കുളഺടഽം അവുരക്കഺൾ ഗ്ശദ്ധ് ഭഺരയഺ മക്കളുീട 
കഺരയത്഻ലഽീമടഽക്കഺറഺണുലലഺ സഺധഺരണയഺയ  ഻മനഽഷയന്ഩഺർ!(റഺസ഻ 31/59,60) 

 

ആ ദ഻നത്഻ന്ീറ ഗൗരവഺവസ്ഥ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചഞ  ഇബ്നഽ കസ ർ഼(റ) എഴഽതഽന്നഽ. 
''അീന്നദ഻നം ഭഺരയീയ കണ്ടഺൽ ഭർത്ഺവ് പറയഽം 'ഗ്പ഻ുയ! ഭാമ഻യ഻ൽ ഞഺൻ 
ന഻നക്കഞ  ുവണ്ട഻ ധഺരഺളം ഗഽണങ്ങൾ ീചയ്ത തന്നത ന഻നക്കഞ  ഓർമ്മയ഻ുലല? 

ഇീന്നന഻ക്കഞ  ന഻ന്ീറ ഒരഽ സഹഺയം ുവണം ന഻ന്ീറ നന്ഩയ ൽ഻ ന഻ന്നഞ അൽപം 
തന്നഞ ന഼ എീന്ന ഒന്നഞ സഹഺയ഻ക്കണം' ഇത ുകട്ഺൽ ഭഺരയയഽീട ഗ്പത഻കരണം 
'ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ങ്ങൾ എന്ീറ നലല ഭർത്ഺവഺയ഻രഽന്നഽ. പീക്ഷ ഇവ഻ീട ന഻ങ്ങൾ 
ഭയീെടഽന്ന അുത ഭയം എന഻ക്കഽമഽണ്ടഞ  അത഻നഺൽ ഇന്നഞ ന഻ങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്കഺൻ എന഻ക്കഺവ഻ലല' എന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഇുത ഗ്കമത്഻ൽ 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം എലലഺവരഽീടയഽം ഗ്പത഻കരണം. ഏറ്റവഽം ുഗ്ശഷ്ടരഺയ 
ഗ്പവഺചകന്ഩഺർ ുപഺലഽം അന്നഞ എന്ീറ രക്ഷ എന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം വ഻ള഻ച്ചു 
പറയഽക! (ഇബ്നഽ കസ഼ർ 4/690) 

അന്നഞ വയതയസ്തമഺീയഺരഽ ശബ്ദം മഽഹമ്മദ് നബ഻(സവ)യ ൽ഻ ന഻ന്നഞ 
മഺഗ്തമഺണഽണ്ടഺവഽക അവ഻ടഽന്നഞ പറയഽക എന്ീറ സമഽദഺയീത് രക്ഷ഻ുക്കണുമ 
എന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം. ആ ഭ഼ത഻തമഺയ സമയത്ഞ  ുപഺലഽം നീമ്മ ൂകവ഻ടഺത് 
നബ഻(സവ)ീയ സവജ഼വുനക്കഺൾ സ്ുനഹ഻ക്കഺനഽം അവ഻ടഽീത് അപദഺനങ്ങൾ 
വഺഴ്ത്ത്ഽന്നത഻ലഽം അവ഻ടഽീത് ചരയ പ഻ൻതഽടരഽന്നത഻ലഽം വ഼ഴ്ത്ച്ച 
വരഽത്ഺത഻ര഻ക്കഺനഽം നമഽക്കഞ  ബഺദ്ധ്യതയഽീണ്ടന്ന കഺരയം ഒര഻ക്കലഽം നഺം 
വ഻സ്മര഻ക്കരഽത. 

ആ ദ഻വസത്഻ന്ീറ അവസ്ഥ മനസ഻ലഺക്കഺൻ അനസ് (റ) നബ഻(സവ) യ഻ൽ ന഻ന്നഞ 
ഉദ്ധ്ര഻ച്ച ഒരഽ ഹദ഼സ് ധഺരഺളം മത഻. ആഇശ:(റ) നബ഻(സവ) ുയഺട് ുചഺദ഻ച്ചു. 
''അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ നബ഻ുയ! എങ്ങീനയഺണ് പഽരഽഷന്ഩഺീര അന്തയനഺള ൽ഻ 
ഒരഽമ഻ച്ചഞ  കാട്ുക? നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. ീചരഽെു ധര഻ക്കഺത്വരഺയഽം നഗ്നരഺയഽം 
ീകഺണ്ടഞ . വ഼ണ്ടഽം ആ ഇശ:(റ) ുചഺദ഻ച്ചു. സ്ഗ്ത഼കീളുയഺ? നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. 
അവീരയഽം അങ്ങീന തീന്ന! അുെഺൾ ആ ഇശ:ബ഼വ഻ പറഞ്ഽ. 
അുയ്യ!അുെഺൾ പരസ്പരം നഗ്നത കഺണ഻ുലല ? വലലഺത് നഺണുക്കട് തീന്ന!! 
നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. ഇലല.. അുന്ന ദ഻നം ഒരഺളും മീറ്റഺരഺളുീടയഽം നഗ്നത 



ുനഺക്ക഻ലല. കഺരണം ഓുരഺരഽത്ർക്കഽം അവന്ീറ രക്ഷുയ കഽറ഻ച്ചഞ  ച഻ന്ത഻ക്കഺൻ 
മഺഗ്തീമ അന്നഞ ഗ്ശദ്ധ്യഽണ്ടഺവാ. അതഺണ് അലലഺഹഽ പറഞ്ത ഓുരഺ 
ആളുകൾക്കഽം അന്നഞ തീന്ന മത഻യഺകത്ക്ക കഺരയമഽണ്ടഞ ! 
 

ച഻ന്ത഻ക്കഽക ! അവനവന്ീറ രക്ഷക്കഞ  അവ഻ീട ീവച്ചഞ  മഺഗ്തം ശദ്ധ്഻ച്ചത 
ീകഺണ്ടഺയ഻ലല ഇവ഻ീട ീവച്ചഞ  തയഺറഺവണം ഒരഽക്കങ്ങൾ നടത്ണം. അലലഺഹഽ 
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട് ആമ഼ൻ! 
 

എന്നഺൽ അന്നഞ അലലഺഹഽവ഻ീന അനഽസര഻ച്ചഞ  ഭാമ഻യ ൽ഻ ജ഼വ഻ച്ച഻രഽന്നവരഽം 
ധ഻ക്കര഻ച്ചു നടന്ന഻രഽന്നവരഽം ഒരഽ ുപഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഞ ധര഻ക്കരഽത . അവർ 
തമ്മ഻ൽ ഗ്പകടമഺയ വയതയഺസമഽണ്ടഺവഽം അതഺണ് അലലഺഹഽ തഽടർന്നഞ പറയഽന്നത 

 

ْسفَِرةٌة  .38  ُوُجوهٌة َيْوَمئِذٍف مُّم
അന്നഞ ച഻ല മഽഖങ്ങൾ ഗ്പസന്നമഺയ഻ര഻ക്കഽം 
 

ْسَتْبِشَرةٌة  .39  َضاِحَكةٌة مُّم

ച഻ര഻ക്കഽന്നവയഽം സുന്തഺഷം ീകഺള്ളുന്നവയഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം 
 َوُوُجوهٌة َيْوَمئِذٍف َعلَْيَها َغَبَرةٌة  .40

(ുവുറ)ച഻ല മഽഖങ്ങളഺവീട് അന്നഞ അവയഽീട ുമൽ ീപഺട഻പടലം 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം 

 َتْرَه َُها َ َتَرةٌة  .41
അവീയ കാര഻രഽട്ഞ  മാട഻യ഻ര഻ക്കഽം 
 

 أُْولَئَِك ُهُم اْلَكَفَرةُ اْلَفَجَرةُ  .42
അവരഺണ് ദഽർമഺർഗ഻കളഺയ സതയ ന഻ുഷധ഻കൾ! 
 

അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗ്ഗഹങ്ങള഻ൽ സന്തഽഷ്ടരഺയ കഺരണത്ഺൽ സജ്ജനങ്ങളുീട 
മഽഖം ഗ്പസന്നവഽം സുന്തഺഷം കള഻യഺടഽന്നതഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അുത സമയം 
യഺീതഺരഽ ഗ്പത഼ക്ഷയഽമ഻ലലഺത് ദഽർജ്ജനങ്ങളുീട മഽഖത്ഞ  ന഻ന്നഞ തീന്ന അവരഽീട 
വ഻ഷമം വഺയ഻ീച്ചടഽക്കഺനഺവഽം. അലലഺഹഽ സതയവ഻ശവഺസ഻കള ൽ഻ നീമ്മീയലലഺം 
ഉൾീെടഽത്഻ അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്.. ആമ഼ൻ. 

 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ''അന്തയ നഺള഻ന്ീറ ഭ഼ത഻തമഺയ അവസ്ഥ 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത഻നഽ ുശഷം അലലഺഹഽ മനഽഷയീര ഗ്പധഺനമഺയഽം രണ്ടഞ  
വ഻ഭഺഗമഺയ഻ തരം ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഒന്നഞ വ഻ജയ഻കൾ. രണ്ടഞ  പരഺചയീെട്വർ. 
വ഻ജയ഻കളുീട വ഻ുശഷണമഺയ഻ അലലഺഹഽ പറഞ്ഽ ഗ്പസന്ന മഽഖമഽള്ളവർ. 
അവരഽീട മഽഖഗ്പസന്നതക്കഞ  പല കഺരണങ്ങളും ഉണ്ടഞ . ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ് (റ) 
പറയഽന്നഽ. രഺഗ്ത഻ ന഻സ്കഺരം ന഻ർവ്വഹ഻ച്ചത഻നഺൽ എന്നഞ. കഺരണം രഺഗ്ത഻ 
കാടഽതൽ ന഻സ്ക്കര഻ച്ചവന്ീറ മഽഖം പകല഻ൽ സഽന്ദരമഺയ഻ര഻ക്കഽം എന്നഞ 
റ഻ുെഺർട്ഞ  ീചയ്യീെട്഻ട്ുണ്ടഞ . വഽളൂഇന്ീറ അടയഺളം കഺരണത്ഺൽ 
ഗ്പസന്നമഺകഽീമന്നഞ ളഹ്ഹഺക്കഞ (റ) പറയഽന്നഽ. അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്഻ൽ 
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ീപഺട഻ പഽരണ്ടകഺരണത്ഺൽ എന്നഽം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ടഞ . ഭൗത഻ക 
ബന്ധങ്ങള഻ൽന഻ീന്നലലഺം രക്ഷീെട്ഞ  വ഻ചഺരണ കഴ഻ഞ് ആശവഺസത്഻ൽ 
അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഞ ലഭ഻ക്കഽന്ന ീപഺരഽത്ത്഻ന്ീറ ഊഷ്മളതയഺൽ 
മഽഖത്഻ന്ീറ ീതള഻ച്ചം കാടഽീമന്നഺണ് എന്ീറ അഭ഻ഗ്പഺയം(റഺസ഻ 31/60) 

രണ്ടഺം വ഻ഭഺഗത്഻നഽ അലലഺഹഽ മഽഖത്഻നഽ കറഽെും ീപഺട഻ പടലവഽം ീകഺണ്ടഞ  
മാട഻യത ീതമ്മഺട഻ത്രവഽം അവ഻ശവഺസവഽം അവർ ീകഺണ്ടഞ  
നടന്നത഻നഺലഺണ് (റഺസ഻ 31/60) 

ുദഺഷത്഻ന്ീറ ആധ഻ഖയത്ഺൽ വ഻യർെ഻ൽ മഽങ്ങ഻യ അവ഻ശവഺസ഻യഽീട മഽഖത്ഞ  
ീപഺട഻ പടലങ്ങൾ ശര഻ക്കഽം സ്ഥഺനം പ഻ട഻ക്കഽം (അേ ർു അൽമൻഥാർ 6/523) 

 

ഗ്പ഻യീെട് വഺയനക്കഺുര! വർണ്഻ക്കഺൻ സഺദ്ധ്യമലലഺത് അഗ്തയഽം വ഻ഷമകരമഺയ 
അന്തയ ദ഻നം നമ്മഽീട ഓർമ്മയ഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ജ഼വ഻തത്഻ൽ ആവശയമഺയ 
ഗ്കമ഼കരണം വരഽത്ഽകയഽം ീചയ്യഺൻ നഺം സദഺ ഗ്ശദ്ധ്യഽള്ളവരഺവണം .അലലഺഹഽ 
നമഽക്കഽം ഗഽണകഺംക്ഷ഻കൾക്കഽം അത഻നഽ അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട് ആമ഼ൻ 
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