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സാറ: അന്നഺസ഻ആത്ത  79- سورة النازعات 

( മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ 46) 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
പരമഔഺരഽണ഻ഔനഽം ഔരഽണഺമയനഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമവഽം 
പറച്ടത  അനഽഗ്ഖഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ത  ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

اِزَعاِت َغْرًقا  1. َوالنَّ

മഽഴഽഔ഻ഗ്പുവശ഻ച്ചത  (ന഻ർദ്ദയം) ഊര഻ എടഽക്കഽന്നവ തീന്നയഺണ് സതയം. 
 

സതയന഻ുഷധ഻യഺയ മനഽഷയന്ീറ ആത്മഺവ഻ീന മരണ സമയത്ത  പ഻ട഻ീച്ചടഽക്കഽന്ന 
മലക്കഽഔളഺണ഻വ഻ീട ഉുദ്ദശയം. അവർ ആഔിതയം ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്ന സവഭഺവവഽം 
ഇത഻ൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അഥവഺ മനഽഷയ ശര഼രത് ൽ഻ രഽ ജലഺശയത്഻ൽ 
മഽങ്ങ഻ത്പ്പുന്നത് ുപഺീല എലലഺഭഺഖത്ഽം ഗ്പുവശ഻ച്ചത  ത഻ഔച്ചും ന ർ഻ദ്ദയമഺയ഻ 
ആത്മഺവ഻ീന പ഻ട഻ഔാടഽം അത഻നഺൽ മര഻ക്കഽന്നവൻ അസഹന഼യമഺയ ുവദന 
അനഽഭവ഻ുക്കണ്഻വരഽം എന്നഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത് . 
 

ഇമഺം കഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ അവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട ആത്മഺക്കീള ഒുരഺ 
ുരഺമഔാപങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം മലക്കഽഔൾ പ഻ട഻ീച്ചടഽക്കഽന്നത് ഔമ്പ഻ള഻ വസ്തഗ്തത്഻ൽ 
ഔഽടഽങ്ങ഻യ ശാലം വല഻ീച്ചടഽക്കഽന്നത് ുപഺീല അത഻ ശക്തമഺയ 
ന഻ലയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം (കഽർതവഽബ഻ 19/135) അവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട മരണ ുവളീയ 
ഔഽറ഻ച്ചത  കഽർആൻ ധഺരഺളം സ്ഥലങ്ങള഻ൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ത . 
ഉദഺഹരണമഺയ  ഻സാറ: അൻആമ഻ൽ അലലഺഹഽ പറയഽന്നഽ 
 

ولوترى اذالظالمون فً غمرات الموت والملئكة باسطوا أٌدٌهم اخرجوا أنفسكم الٌوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون علً هللا 

93األنعام )غٌر الحق وكنتم عن اٌته تستكبرون   

 

ആ അഗ്ഔമ഻ഔൾ മരണ ീവഗ്പഺളത്഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽന്ന രംഖം തങ്ങൾ 
ഔണ്഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ! ന഻ങ്ങൾ ന഻ങ്ങളുീട ആത്മഺക്കീള പഽറത്഻റക്കഽവ഼ൻ എന്നത 
പറച്ടത ീഔഺണ്ത  മലക്കഽഔൾ അവർക്കത  ുനീര തങ്ങളുീട ൂഔഔൾ 
ന഼ച്ഠ഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽഔയഺണ് ന഻ങ്ങൾ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ുപര഻ൽ സതയമലലഺത്ത് 
പറച്ടത  ീഔഺണ്഻രഽന്നത഻ന്ീറയഽം അവന്ീറ ദിഷ്ടഺന്തങ്ങീള അഹങ്കര഻ച്ചത  
തള്ള഻ക്കളച്ട഻രഽന്നത഻ന്ീറയഽം ഫലമഺയ഻ ഇന്നത ന഻ങ്ങൾക്കത  ഹ഼നമഺയ ശ഻ക്ഷ 
നൽഔീപ്പടഽന്നതഺണ് (എന്നത മലക്കഽഔൾ പറയഽം) (അൻആം. 93) 

 

അൻഫഺല഻ീല പരഺമർശം ുനഺക്കാ അലലഺഹഽ പറയഽന്നഽ 
 

ولو ترى اذ ٌتوفى الذٌن كفروا المالئكة ٌضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحرٌق ذلك بما قدمت اٌدٌكم وان هللا لٌس بظالم 

51 .50األنفال )للعبٌد  ) 

 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/02/79-part-1.html
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/blog-post.html
http://vazhikaatti.blogspot.com/2008/11/blog-post.html


സതയ ന഻ുഷധ഻ഔളുീട മഽകങ്ങള഻ലഽം പ഻ൻ വശങ്ങള഻ലഽം അട഻ച്ചുീഔഺണ്ത  
മലക്കഽഔൾ അവീര മര഻പ്പ഻ക്കഽന്ന സന്ദർഭം തങ്ങൾ 
ഔണ്഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ(അീതഺരഽഭയങ്കര ഔഺഴ്ച തീന്നയഺവഽമഺയ഻രഽന്നഽ) മലക്കഽഔൾ 
അവുരഺട് പറയഽം ജവല഻ക്കഽന്ന അഗ്ന഻യഽീട ശ഻ക്ഷ ന഻ങ്ങൾ ആസവദ഻ച്ചത  
ീഔഺള്ളുഔ. ന഻ങ്ങളുീട ൂഔഔൾ മഽൻ ഔാച്ഠ഻ ീചയ്തത് ീവച്ചത് ഔഺരണമഺണ഼ 
ശ഻ക്ഷ. അലലഺഹഽ അട഻മഔുളഺട് ച്ഠും അന഼ത഻ ഔഺണ഻ക്ക഻ലല 
എന്നത഻നഺലഽമഺണ് (അൻഫഺൽ 50/51) 

 

അവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട ആത്മഺക്കുളഺട് ന഻ീന്ന പറ്റ഻ ുദഷയമഽള്ള നഺഥന്ീറ 
അടഽുത്ക്കത  പഽറീപ്പച്ഠത  വരാ എന്നത മലക്കഽഔൾ പറയഽുമ്പഺൾ പഽറത്ത  വരഺൻ 
വ഻സമ്മത഻ക്കഽഔയഽം മലക്കഽഔൾ ശക്ത഻യഺയ഻ ആത്മഺവ഻ീന പ഻ട഻ച്ച഻റക്ക഻ ീഔഺണ്ത  
വരഽുമ്പഺൾ അവർക്കനഽഭവീപ്പടഽന്ന ുവദന അവർണ്ണന഼യമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നത 
ഹദ഼സഽഔൾ സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽണ്ത . ഇീതലലഺം പര഻ഖണ഻ച്ചഺണ് മഽഴഽഔ഻ ഗ്പുവശ഻ച്ചത  
ആത്മഺക്കീള ഊര഻ീയടഽക്കഽന്നവർ എന്നത മരണംീഔഺണ്ത  ഏൽപ്പ഻ക്കീപ്പച്ഠ 
മലക്കഽഔീള വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് . മലക്കഽഔളലല ഇവ഻ീട ഉുദ്ദശയം 
നക്ഷഗ്തങ്ങീളയഺണഽുദ്ദശ഻ച്ചീതന്നഽം യഽദ്ധ്ക്കഽത഻രഔീളയഺണഽുദ്ദശ ച഻്ചീതന്നഽം 
ആത്മഺക്കീളയഺണഽുദ്ദശീമന്നഽം മറ്റും അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങളുണ്ത  പീക്ഷ 

) والصحٌح األول وعلٌه األكثرون 678-4ابن كثير   

 

ആദയീത് വ഻ശദ഼ഔരണമഺണ് ഗ്പബലമഺയത് ഭാര഻പക്ഷം വയഺകയഺതഺക്കളും ഈ 
അഭ഻ഗ്പഺയക്കഺരഺണ് (ഇബ്നഽഔസ ർ഼4-678) 

 

اِشَطاِت َنْشًطا  2 . َوالنَّ

ുവഖതയ഻ൽ(സൗമയമഺയ഻)അഴ഻ച്ചത  വ഻ടഽന്നവ തീന്നയഺണ് സതയം. 
 

സതയന഻ുഷധ഻ഔളുുടത഻നഽ വ഻പര഼തമഺയ഻ സദ്വിത്രഽീട ആത്മഺവ഻ീന 
മലക്കഽഔൾ പ഻ട഻ക്കഽന്ന രാപമഺണ഻വ഻ീട വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽന്നത് മൽപ഻ടഽത്ം 
ആവശയമ഻ലലഺത്വ഻ധം ആ ആത്മഺക്കൾ പഽറത്ത  വരഺൻ സന്നദ്ധ്രഺയ഻ര഻ക്കഽം 
ഔഺരണം മലക്കഽഔൾ അവുരഺട് പറയഽന്നത് ന഻ീന്ന പറ്റ഻ നലല ീപഺരഽത്മഽള്ള 
നഺഥന഻ുലക്കത  പഽറത്ത  വരാ എന്നഺണ് അുപ്പഺൾ റബ്ബ഻ന്ീറ ീപഺരഽത്ത്഻ുലക്കത  
വരഺൻ ീവമ്പഽന്ന ആത്മഺവ഻ീന പഽറത്തീഔഺണ്ത  വരഺൻ മലക്കഽഔൾക്കത  
ബഽദ്ധ്഻മഽുച്ഠണ്഻ വര഻ലല. 
ഇമഺം കഽർതവഽബ഻ എഴഽതഽന്നഽ ീഔച്ഠ഻യ഻ച്ഠ മിഖീത് ീഔച്ഠഴ഻ച്ചത  ീഔഺണ്തുപഺഔഽന്ന 
ലഺഗവുത്ഺീട മലക്കഽഔൾ സതയവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട ആത്മഺക്കീള പ഻ട഻ക്കഽം (കഽർ 
തവഽബ഻19-135) സതയവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട മരണ സമയം മലക്കഽഔൾ അവർക്കത  
സമഺധഺനം ുനരഽഔയഽം വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന സുന്തഺഷങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചത  
സഽവ഻ുശഷമറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്യുീമന്നത കഽർ ആൻ പല സ്ഥലത്ഽം 
പറയഽന്നഽണ്ത  
 

32النحل )الذٌن تتوفاهم المالئكة طٌبٌن ٌقولون سالم علٌكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون   



നലലവരഺയ഻ര഻ീക്ക മലക്കഽഔൾ ഏീതഺരഽ വ഻ഭഺഖീത് മര഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽുവഺ 
അവുരഺട് മലക്കഽഔൾ പറയഽം ന഻ങ്ങൾക്കത  സമഺധഺനം ന഻ങ്ങൾ 
ഗ്പവർത്഻ച്ചതീഔഺണ്഻രഽന്നത഻ന്ീറ ഫലമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ സവർഗ്ഗത്഻ൽ 
ഗ്പുവശ഻ച്ചതീഔഺള്ളുഔ(അന്നഹ് ൽ32) 

 

ابَِحاِت َسْبًحا .3  َوالسَّ

 

ശക്തമഺയ ഴഽക്കത  ഴഽഔ഻ വരഽന്നവ തീന്നയഺണ് സതയം. 
 

ആഔഺശത്തന഻ന്നത മലക്കഽഔൾ അത഻ുവഖം ഇറങ്ങ഻വരഽന്നത഻ീനയഺണ഻വ഻ീട 
പരഺമർശ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഒുരഺഔൽപനഔൾക്കഽം 
ഔഺുതഺർക്കഽഔയഽം അത് നടപ്പഺക്കഺൻ അവർ ഔഺണ഻ക്കഽന്ന ശഽഷ്ക്ക്കഺന്ത഻ 
വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽമഺണ഻വ഻ീട ഴഽഔഽന്നവർ എന്നഺൽ വ഻ശവഺസ഻ഔളുീട 
ആത്മഺക്കളഺീണന്നഽം വ഻ശദ഼ഔരണമഽണ്ത . ഇമഺം സഽയാഥ഻ (റ) എഴഽതഽന്നഽ. സതയ 
വ഻ശവഺസ഻ഔളുീട ആത്മഺക്കീള മലക്കഽഔൾ സമഺധഺന ച഻ത്രഺയ ആത്മഺുവ 
!ന഻ങ്ങീളഔഽറ഻ച്ചത  തിപ്ത഻യഽള്ള -ുദഷയം അുശഷമ഻ലലഺത് യജമഺനന഻ുലക്കഽം 
അവൻ രഽക്ക഻യ സഽക സൗഔരയങ്ങള഻ുലക്കഽം ന഻ങ്ങൾ പഽറീപ്പച്ഠത  വര഻ഔ എന്നത 
പറച്ടത  വ഻ള഻ക്കഽന്നത് ഔഺണഽുമ്പഺൾ ീവള്ളത്഻ൽ ഊള഻യ഻ടഽന്നവൻ ന഼ന്തഽുമ്പഺീല 
ശര഼രമഺഔഽന്ന ീപച്ഠ഻ക്കഔത്ത  ന഻ന്നത സവർഗ്ഗത്഻ീലത്ഺനഽള്ള തഺൽപരയുത്ഺീട 
ആത്മഺക്കൾ പഽറത്ത  വരഽന്നത഻ീനയഺവഺം ഇവ഻ീട വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ച്ചത് (അദ്ദ ർു അൽ 
മൻ ഥാർ6-509) 

ابَِقاِت َسْبًقا .4  َفالسَّ
എന്ന഻ച്ഠത  മഽുന്നഺച്ഠത  ഔഽത഻ച്ചത  ുപഺഔഽന്നവീയ തീന്നയഺണ് സതയം. 
 

ഏൽപ഻ക്കീപ്പച്ഠ ദൗതയം ന഻ർവ്വഹ഻ച്ചത  അത഻ന്ീറ പാർത്഼ഔരണത്഻ുലക്കത  
ന഼ങ്ങഽന്നത഻ന്ീറ ച഻ഗ്തമഺണ഻ത് അഥവഺ വ഻ശവഺസ഻യഽീടയഽം 
അവ഻ശവഺസ഻യഽീടയഽം ആത്മഺക്കീള പ഻ട഻ക്കഺനഽള്ള ന ർ഻ുദ്ദശഗ്പഔഺരം 
ഭാമ഻യ഻ുലീക്കഺഴ഻ഔ഻ീയത്഻യ മലക്കഽഔൾ ആ ദൗതയം ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്നതഺണ് 
ആദയീത് രണ്ത  സാക്തങ്ങള഻ൽ പറച്ടത് അത഻നഽള്ള വരവ഻ന്ീറ ുവഖതയഺണ് 
മാന്നഺം സാക്തം. പ഻ട഻ച്ച ആത്മഺക്കീള അത് സാക്ഷ഻ക്കഺനഽള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്കത  
ീഔഺണ്ത  ുപഺഔഽന്ന അവസ്ഥയഺണ് നഺലഺം സാക്തം. 
 

َراِت أَْمًرا  5 . َفاْلُمَدبِّ

എന്ന഻ച്ഠത  ഔൽപന (വയവസ്ഥഗ്പഔഺരം) ച഻ച്ഠീപ്പടഽത്ഽന്നവ തീന്നയഺണ് സതയം 

 

ഗ്പഺപച്ഞ഻ഔ ഔഺരയങ്ങീളലലഺം അലലഺഹഽ ച഻ച്ഠീപ്പടഽത്ഽഔയഽം ന ർ഻ുദ്ദശ഻ക്കഽഔയഽം 
ീചയ്യുന്നതനഽസര഻ച്ചത  ൂഔഔഺരയം ീചയ്യുന്നവരഺണ് മലക്കഽഔൾ. ഗ്പധഺന 
ചഽമതലഔൾ ജ഻ബ്ര഼ൽ (അ), മ഼കഺഈൽ(അ) , ഇസ്തറഺഫ഼ൽ(അ), അസ്തറഺഈൽ(അ), 
എന്ന഻വര഻ലഺണ് അർപ്പ഻ക്കീപ്പച്ഠ഻ര഻ക്കഽന്നത് . 
ഇമഺം കഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ 
 



  قرطب19.138ً)تدبٌر أمر الدنٌا الى أربعة جبرٌل ومٌكائٌل وملك الموت واسمه عزرائٌل واسرافٌل 

 

ദഽന഻യഺവ഻ന്ീറ ന഻യഗ്ന്തണം നഺലഽ മലക്കഽഔള഻ുലക്കഺണ് ജ഻ബ്രൽ഼, മ഼ഔഺഈൽ 
,മലക്കഽൽ മൗത്ത  (ആ മലക്ക഻ന്ീറ ുപര് അസ്തറഺഈൽ എന്നഺണ് ) ഇസ്തറഺഫ഼ൽ 
എന്ന഻വരഺണവർ(കഽർതവഽബ഻19-138) 

പല വ഻ഷയങ്ങൾക്കഽം മലക്കഽഔൾക്കത  അലലഺഹഽ ചഽമതല നൽഔഽന്നഽ ഇമഺം 
സഽയാഥ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ 
 

مالئكة ٌكونون مع ملك الموت ٌحضرون الموتى عند قبض ارواحهم فمنهم من ٌعرج بالروح ومنهم من ٌؤمن علً الدعاء ومنهم من 

) ٌستغفر للمٌت حتً ٌصلً علٌه وٌدلً فً حفرته 510-6الدر المنثور   

 

ച഻ല മലക്കഽഔൾ മരണം ീഔഺണ്ത  ഏൽപ്പ഻ക്കീപ്പച്ഠ മലക്ക഻ന്ീറ ഔാീട 
മരണീപ്പടഽന്നവരഽീട അടഽത്ത  ഹഺജറഽണ്ഺവഽം ച഻ലർ ആ അത്മഺവഽമഺയ഻ 
ആഔഺശുത്ക്കത  ഔയറ഻ുപ്പഺഔഽം ച഻ലർ അവ഻ീട നടക്കഽന്ന ഗ്പഺർത്ഥനഔൾക്കത  
ആമ഼ൻ പറയഽം ച഻ലർ മയ്യ഻ത്഻നഽ ുവണ്഻ ീപഺറഽക്കല഻ീന ു തടഽം 
അുദ്ദഹത്഻നഽുമൽ ന഻സ്തക്കഺരം ന഻ർവ്വഹ഻ച്ചത  കബറ഻ല഻റക്കഽന്നത് വീര(അദ്ദ ർു 
അൽമൻഥാർ6-510) 

 

അത് ീഔഺണ്ഺണ് മരണം ആസന്നമഺയവരഽീട അടഽത്ഽം മര഻ച്ച഻ടത്ഽീമഺീക്ക 
നഺം കഽർആൻ പഺരഺയണവഽം ഗ്പഺർത്ഥനയഽീമഺീക്ക സജ഼വമഺക്കഽന്നത് .ഇത്രം 
നന്ഩഔീളഺീക്ക മയ്യ഻ത്഻നഽ വല഻യ ുനച്ഠമഺവഽം മലക്കഽഔീള അവ഻ീട നടക്കഽന്ന 
ഗ്പഺർത്ഥനക്കത  ആമ഼ൻ പറയഺൻ അലലഺഹഽ ഏർീപ്പടഽത്഻യ഻ച്ഠുണ്ത  മര഻ച്ച 
വ഻ശവഺസ഻ഔളുീട അടഽത്ത  ഗ്പഺർത്ഥന നടക്കഺീത ുപഺയഺൽ ഈ സം 
വ഻ധഺനങ്ങീളലലഺം വിഥവ഻ലഺവ഻ുലല നഺം ഇക്കഺരയം ഗ്പുതയഔം 
ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കണംനബ഻(സവ) പറച്ട഻ച്ഠുണ്ത  
 

 مسلم) اذاحضرتم المرٌض او المٌت فقولوا خٌرا فان المالئكة ٌؤمنون علً ما تقولون

 

ന഻ങ്ങൾ ുരഺഖ഻യഽീടുയഺ മരണീപ്പച്ഠവരഽുടുയഺ അടഽത്ത  സന്ന഻ഹ഻തരഺയഺൽ 
നലലത് പറയണം ഔഺരണം ന഻ങ്ങൾ പറയഽന്നത഻നഽ മലക്കഽഔൾ ആമ഼ൻ പറയഽം 
(മഽസ്തല഻ം) 
 

ഇതഽ ീഔഺണ്ത  തീന്ന മയ്യ഻ത്഻ന്റടഽത്ത  കഽർആൻ പഺരഺയണം ീചയ്യഺനഽം 
ഗ്പഺർത്ഥ഻ക്കഺനഽീമലലഺം വ഻ശവഺസ഻ഔൾ സമയം ഔീണ്ത്ഽഔ തീന്ന ുവണം 
അലലഺഹഽ അനഽഗ്ഖഹ഻ക്കീച്ഠ ആമ഼ൻ. 
 

ഈ അച്ഞത  വജനങ്ങള഻ലഽം മലക്കഽഔീളയഺണ് ഉുദ്ദശയം എന്ന ന഻ലക്കഽള്ള 
വ഻ശദ഼ഔരണങ്ങൾക്കഽപഽറുമ നക്ഷഗ്തങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽം യഽദ്ധ്ക്കഽത഻രഔീള 
ഔഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽം മറ്റും അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ത  ഗ്പബലഺഭ഻ഗ്പഺയമഺണ് നഺം ആദയം 
വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ചത് . 
 



ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ ഇവ഻ീട പറച്ട അച്ഞത  വഺഔയങ്ങളുീടയഽം ഉുദ്ദശയം 
ആത്മഺക്കളഺവഺം അുപ്പഺൾ ഒുരഺ വഺക്ക഻ന്ീറയഽം അർത്ഥം 
ഇങ്ങീനയഺവഽം ന്നഺം വഺഔയം മരണ ുവദന അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന ആത്മഺവ് 
എന്നഽം രണ്ഺം വഺഔയം ശര഼രത്഻ൽ ന഻ന്നത പഽറത്ത  ഔടക്കഽന്ന ആത്മഺവ് എന്നഽം 
അർത്ഥം അങ്ങീന ശര഼രത്഻ന്ീറ തടസ്സങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നത ുമഺചനം ുനട഻ ഉന്നതമഺയ 
സ്ഥഺനം ീഔഺത഻ക്കഽന്ന ആത്മഺവ഻നഽ പര഻ശഽദ്ധ് സ്ഥഺനങ്ങള഻ുലക്കഽള്ള യഺഗ്ത 
എളുപ്പമഺവഽം ഈ ഉന്നതമഺയ അവസ്ഥയ഻ലഽള്ള യഺഗ്ത അൽപം 
ധിത഻യ഻ലഺവഽമുലലഺ അതഺണ് മാന്നഺം വഺഔയംസാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് ന഼ന്ത഻ീക്കഺണ്ത  
ലക്ഷയസ്ഥഺനീത്ത്ഽന്നഽ എന്നത! ഉന്നതമഺയ അവസ്ഥ ഔരസ്ഥമഺക്ക഻ 
എന്നറ഻യഽുമ്പഺൾ അുങ്ങഺച്ഠുള്ള യഺഗ്തക്കഽണ്ഺവഽന്ന ുവഖതയഺണ് മഽുന്നഺച്ഠത  
ഔഽത഻ക്കഽന്നഽ എന്നത പറച്ടത് ഇങ്ങീന ഗ്പുതയഔതഔൾ വഺര഻ക്കാച്ഠ഻യ ആത്മഺവ് 
വ഻വ഻ധ ശക്ത഻ഔൾ സംഭര഻ക്കഽഔയഽം അത഻ന്ീറ ുഗ്ശഷ്ടതഔഺരണം ആ 
ആത്മഺവ഻നഽ ഈ ുലഺഔത്഻ന്ീറ സ്ഥ഻ത഻ ഖത഻ഔള഻ൽ പല ഫലങ്ങൾ 
ീവള഻ീപ്പടഽത്ഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നഽ ഈ അവസ്ഥയഺണ് ,ഔഺരയങ്ങൾ ന഻യഗ്ന്ത഻ക്കഽന്ന, 

എന്നത വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് (റഺസ 3഻1-29) 

 

തഽടർന്നത അത഻ന്ീറ ീതള഻വ് പറയഽന്നഽ മഹഺൻപറയഽന്നഽ 
 

ألٌس ان االنسان قد ٌرى أستاذه فى المنام وٌسأله عن مشكلة فٌرشده الٌها ؟ألٌس أن االبن قد ٌرى أباه فى المنام فٌهدٌه الى كنز 

) مدفون 30-31رازي   

 

ച഻ലുപ്പഺൾ മനഽഷയൻ തന്ീറ ഖഽരഽവ഻ീന സവപ്നത്഻ൽ ഔഺണഽഔയഽം ച഻ല 
സംശയങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ചത  ുചഺദ഻ക്കഽഔയഽം ഖഽരഽനഺഥൻ ആ സംശയം 
ത഼ർത്ഽീഔഺടഽക്കഽഔയഽം ീചയ്യഺറ഻ുലല?മഔൻ പ഻തഺവ഻ീന സവപ്നം ഔഺണഽഔയഽം 
സാക്ഷ഻ച്ചത  ീവക്കീപ്പച്ഠ ന഻ധ഻ ഇന്ന സ്ഥലത്ഽീണ്ന്നത പ഻തഺവ് മഺർഗ്ഗം ഔഺണ഻ച്ചത  
ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം ീചയ്യഺറ഻ുലല? (റഺസ഻.31-30) 

മരണീപ്പച്ഠവർ ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ഻ ബന്ധം സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔയഽം എന്ന഻ച്ഠത  ഈ 
ുലഺഔത്ഽള്ളവർക്കത  പലതഽം അറ഻യ഻യ഻ച്ചത  ീഔഺടഽത്തഽീമഺീക്ക ധഺരഺളമഺയ഻ 
ഇബ്നഽൽ കയ്യ഻ം തന്ീറ ഔ഻തഺബഽറാഹ഻ൽ എടഽത്ത  പറച്ടത് 
സ്തമരയമഺണ്ഇങ്ങീന സതയം ീചയ്തത് പറച്ടത് എന്ത഻നഽ ുവണ്഻യഺീണന്നത 
ഇവ഻ീട വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ച്ഠ഻ലല ന഻ശ്ചയം ന഻ങ്ങൾ പഽനർച്ജന഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽം 
എുന്നഺ സാർ എന്ന ഔഺഹളത്഻ൽ ഊതീപ്പടഽീമുന്നഺ അന്തയ നഺൾ ഉണ്ഺവഽഔതീന്ന 
ീചയ്യുീമുന്നഺ ആവഺം അത഻ന്ീറ സഺരം ഇത഻ുലീക്കലലഺം തഽടർന്നഽള്ള 
സാക്തങ്ങൾ സാചന നൽഔഽന്നഽീണ്ന്നഺണ് ഇമഺം റഺസ഻(റ) പറയഽന്നത് സതയം 
ീചയ്യീപ്പച്ഠ ഔഺരയം പറച്ട഻ച്ഠുീണ്ന്നഽം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ത (റഺസ഻ 31-32) 

 

اِجَفةُ  ْوَم َتْرُجُ  الرَّ ٌَ  .6 

 

ഔ഻ട഻ലം ീഔഺള്ള഻ക്കഽന്നത് ഔ഻ട഻ലം ീഔഺള്ള഻ക്കഽന്ന ദ഻വസം(അതഽണ്ഺവഽം) 
 



അന്തയനഺളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പച്ഠ ഔഺരയങ്ങളഺണ഻വ഻ീട പരഺമർശ 
വ഻ഷയം.അന്തയഔഺലത്ഽണ്ഺവഽന്നതഽം ുലഺഔീത് ഔ഻ട഻ലം ീഔഺള്ള഻ക്കഽന്നതഽമഺയ 
സാർ എന്ന ഔഺഹളത്഻ീല ന്നഺമീത് ഊത്ഺണ഻വ഻ീട ഉുദ്ദശയം ആ 
ഊുത്ഺടഽഔാട഻ എലലഺം നശ഻ക്കഽന്നഽ അത് സംബന്ധമഺയ഻ അലലഺഹഽ പറയഽന്നഽ 
 

) ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى األرض االمن شاءهللا ثم نفخ فٌه أخري فاذاهم قٌام ٌنظرون 68الزمر   

 

ഔഺഹളത്഻ൽ ഊതീപ്പടഽം അുപ്പഺൾ ആഔഺശങ്ങള഻ലഽം ഭാമ഻യ഻ലഽമഽള്ളവർ 
ചലനമറ്റവരഺയ഻ത്഼രഽം അലലഺഹഽ ഉുദ്ദശ഻ച്ചവീരഺഴ഻ീഔ പ഻ന്ന഼ട് അത ൽ഻ 
മീറ്റഺര഻ക്കൽ ഊതീപ്പടഽം അുപ്പഺൾ അതഺ അവർ എഴഽുന്നറ്റത  ുനഺക്കഽന്നഽ(സഽമർ 
68) ഇവ഻ീട ഔ഻ട഻ലം ീഔഺള്ള഻ക്കഽന്നത് എന്നത഻നഽ ഭാമ഻യഽം പർവ്വതങ്ങളും ുപഺീല 
ഉറച്ചത  ന഻ൽക്കഽന്നവ അുന്നദ഻വസം വ഻റക്കഽീമന്നഽം വ഻ശദ഼ഔരണമഽണ്ത (ൂബളഺവ഻ 
2-565) 

اِدَفةُ  .7  َتْتَبُعَها الرَّ

അത഻ീന പ഻ന്തഽടർന്നഽവരഽന്നത് തഽടർന്നഽവരഽന്നതഺണ് . 
 

സാർ എന്ന ഔഺഹളത്഻ീല രണ്ഺമീത് ഊത്ഺണ് ഇവ഻ീട ഉുദ്ദശയം .അുപ്പഺൾ 
എലലഺവരഽം പഽനർച്ജന഻ക്കഽംസാറ:സഽമറ഻ീല ുനരുത് നഺം പറച്ട പ഻ന്ന഼ട് 
അത഻ൽ മീറ്റഺര഻ക്കൽ ഊതീപ്പടഽം എന്നത പറച്ടത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ ഇതഺണ് ഈ 
രണ്ത  ഊത്ഽഔൾക്ക഻ടയ഻ൽ നഺൽപത് വർഷീത് ൂദർഗയമഽണ്ഺവഽീമന്നത 
നബ഻(സവ)പറച്ട഻ച്ഠുണ്ത .(കഽർ തവഽബ഻ 19-138) 

 

ْوَمِئذٍذ َواِجَفةٌب  .8 ٌَ   قُلُوبٌب 

അന്നീത് ദ഻വസം ച഻ല ഹിദയങ്ങൾ ുപട഻ച്ചത  വ഻റക്കഽന്നതഺണ് . 
 

അുന്നദ഻നം ഔഺണഽന്ന ച഻ല ഭ഼ത഻തമഺയ സഺഹചരയങ്ങൾ അവ഻ശവഺസ഻ഔളുീട 
ഹിദയങ്ങൾക്കത  ഭയങ്കര ഭയം സമ്മഺന഻ക്കഽം ഔഺരണം ഇങ്ങീനീയഺരഽ 
പഽനർച്ജന്ഩീത് പലലും നകവഽമഽപുയഺഖ഻ച്ചത  ജ഼വ഻തഔഺലം മഽഴഽവനഽം 
എത഻ർത്഻രഽന്നവരഺണവർ ഇുപ്പഺൾ അത് ഔൺ മഽന്ന഻ൽ അനഽഭവീപ്പടഽുമ്പഺൾ 
ഭയീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഽന്നീതങ്ങ഻ീന? 

 

 أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌب  .9
അവയഽീട(ആളുഔളുീട)ഔണ്ണുഔൾ തഺഴ്മ ീചയ്യുന്നതഺണ് 

ഭയമഽള്ളവരഽീട അവസ്ഥ അവരഽീട മഽകത്ത  ന഻ന്നത വഺയ഻ീച്ചടഽക്കഺം എന്നത 
സഺരം 

 

ا لََمْرُدوُدوَن فًِ اْلَحافَِرةِ  .10 قُولُوَن أَئِنَّ ٌَ  
അവർ ുചഺദ഻ക്കഽന്നഽ നഺം കബറഽഔള഻ൽ ആയ഻ര഻ീക്ക മഽൻ സ്ഥ഻ത഻യ഻ുലക്കത  
മടക്കീപ്പടഽന്നവർ തീന്നയഺവഽുമഺ?  

 



പഽനർച്ജന്ഩീത് ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്ന ബഹഽൂദവഺരഺധഔർ നബ഻(സവ)ുയഺട് 
ുചഺദ഻ച്ച഻രഽന്നതഺണ഻ത് .ഞങ്ങൾ മര഻ച്ചത  കബറ഻ൽ ീവച്ചത  ഗ്ധവ഻ച്ചത  ുപഺയത഻നഽ 
ുശഷം വ഼ണ്ഽം ജന഻പ്പ഻ക്കഽഔുയഺ ?ര഻ക്കലഽം അത് സഺദ്ധ്യമലല എന്ന 
അർത്ഥത്഻ലഺയ഻രഽന്നഽ അവരഽീട ുചഺദയം 
 

ِخَرةً  ا ِعَظاًما نَّ   11 . أَِئَذا ُكنَّ

നഺം ജ഼ർണ്ണ഻ച്ച എലലുഔളഺയ഻ ത഼ർന്നഺലഽം ?  

 

ജ഼ർണ്ണ഻ച്ച എലലുഔീള വ഼ണ്ഽം ജന഻പ്പ഻ക്കഽഔ സഺധയമലല എന്ന അർത്ഥത്഻ലഺണ഻വർ 
സംസഺര഻ക്കഽന്നത് 

 

ةٌب َخاِسَرةٌب  .12  َقالُوا ِتْلَك  ًِذا َكرَّ

അവർ പറയഽന്നഽ അങ്ങീനയഺീണങ്ക഻ൽ നഷ്ടഔരമഺയ രഽ ത഻ര഻ച്ചുവരൽ 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം 
അവർ പര഻ഹഺസപാർവ്വം പറച്ട഻രഽന്ന വഺക്കഺണ഻ത് പീക്ഷസംഖത഻ സതയമഺണ് 
അത് അവർക്കത  വൻ നഷ്ടം തീന്നയഺണ് സമ്മഺന഻ക്കഽഔഔഺരണം ആ ദ഻വസീത് 
വരുവൽക്കഺൻ രഽ രഽക്കവഽം അവർ നടത്഻യ഻ച്ഠ഻ലലുലലഺ!ഈ ദ഻നം മറന്നത 
ജ഼വ഻ക്കഽന്ന മഽസ്ത ല഻ംഔളും ച഻ന്ത഻ക്കണം അുന്നദ഻വസീത് സവ഼ഔര഻ക്കഺൻ തഺൻ 
എഗ്തുത്ഺളം രഽങ്ങ഻യ഻ച്ഠുീണ്ന്നത 
 

ًَ َزْجَرةٌب َواِحَدةٌب  . 13 َما ِه  َف ِنَّ
എന്നഺൽ അത് ുരീയഺരഽ ഭയങ്കര ശബ്ദം മഺഗ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം 
 

അലലഺഹഽവ഻നഽ അവീര പഽനർച്ജന഻പ്പ഻ക്കഺൻ രഽ ഗ്പയഺസവഽമ഻ീലലന്നഽം ഇസ്ത 
റഺഫ഼ൽ(അ) ന്ീറ രണ്ഺമീത് ഊുത്ഺട് ഔാീട അത് സഺധയമഺഔഽീമന്നഽം 
അറ഻യ഻ക്കഽഔയഺണ഻വ഻ീട അത് അലലഺഹഽവ഻നഽ വളീര എളുപ്പമീഗ്ത ആ 
ഊത്഻ീന പറ്റ഻യഺണ് ഭയങ്കര ശബ്ദം എന്നത പറച്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 

 

اِهَرةِ   .14 . َف َِذا ُهم بِالسَّ

അുപ്പഺൾ അവരതഺ ഭാമ഻ക്കത  മഽഔള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

കബറ഻ന്ീറ ഉള്ള഻ലഺയ഻രഽന്ന അവർ പഽറുത്ക്കത  വരഽന്നത഻ീന ഔഽറ഻ച്ചഺണ് 
ഭാമ഻ക്കത  മഽഔള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നത പറച്ടത് പരുലഺഔ ഭാമ഻യഺണ഻ത് ീഔഺണ്ത  
വ഻വക്ഷ എന്ന അഭ഻ഗ്പഺയീത്യഺണ് ഇമഺം റഺസ഻(റ) ീന ുപഺലഽള്ളവർ 
ഗ്പബലമഺക്ക഻യ഻ച്ഠുള്ളത് അവ഻ീട ന഻ൽക്കഽുമ്പഺഴഽണ്ഺവഽന്ന ഭയം ഔഺരണത്ഺൽ 
ഉറക്കം നഷ്ടീപ്പടഽന്നത഻നഺലഺണ് ഈ ساهرة ഉറക്കമ഻ലലഺയ്തമ ഗ്പുയഺഖം വന്നത് എന്നത 
ഇമഺം റഺസ഻(റ) വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ത . 
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 15. َهلْ أَتاَك َحِدٌُث ُموَسى

 

(നബ഻ുയ) മാസഺ നബ഻യഽീട വർത്മഺനം തഺങ്കൾക്കത  വന്നഽുവഺ? 

 

സ഼നഺ പർവ്വതത്഻ീല –ഥഽവഺ- തഺഴ്വരയ഻ൽ ീവച്ചത  അലലഺഹഽ മാസഺനബ഻ുയഺട് 
സംസഺര഻ച്ച ഔഺരയങ്ങളഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത് . കഽർആൻ മഽമ്പത  പലയ഻ടത്ഽം 
ഇത് വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ത  ഗ്പുബഺധന വ഼ഥ഻യ഻ൽ ഗ്പയഺസങ്ങളുീട ുവല഻ുയറ്റം 
അനഽഭവീപ്പച്ഠ഻രഽന്ന നബ഻(സവ) ീയ ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഺണ് അലലഺഹഽ. അഥവഺ 
സതയ സുന്ദശവഽമഺയ഻ തീന്ന നന്നഺയ഻ സ്തുനഹ഻ച്ച഻രഽന്ന നഺച്ഠുഔഺരഽീട 
ഇയടയ഻ുലക്ക഻റങ്ങ഻യ നബ഻(സവ) ീയ നഺച്ഠുഔഺർ അംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽ പഔരം 
ഔഷ്ടീപ്പടഽത്ഺനഽം ഉപഗ്ദവ഻ക്കഺനഽം തഽടങ്ങ഻യുപ്പഺൾ ഈ ന഻സ്സഹഔരണം 
തങ്ങൾക്കത  മഺഗ്തമീലലന്നഽം മഽൻ ഔഺല നബ഻മഺർക്കഽം ഇുതുപഺലഽള്ള 
ദഽരനഽഭവങ്ങൾ ധഺരഺളമഽണ്ഺയ഻ച്ഠുീണ്ന്നഽം അറ഻യ഻ച്ചു ീഔഺണ്ത  
നബ഻(സവ)ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഺണ് അലലഺഹഽ. (കഽർതവഽബ഻). 
 

നബ഻(സവ) തങ്ങളുീട ഔഺലഗച്ഠത്഻ീല ശഗ്തഽക്കുളക്കഺൾ ഗ്പബലനഺയ഻രഽന്ന 
ഫുറഺവയഽീട സവഺധ഼നവഽം ഔഴ഻വഽഔളും ഉപുയഺഖ഻ച്ചത  മാസഺ(അ) ീനത഻ീര 
എീന്തഺീക്ക ഗ്ഔാരത അവൻ ഔഺച്ഠ഻യ഻ച്ഠുണ്ത  എന്നത് ച഻ന്ത഻ച്ചത  ആശവഺസം 
ഔീണ്ത്ഺനഺണ് ഈ പരഺമർശം മാസഺ (അ) ീന ുഗ്ദഺഹ഻ച്ച ഫുറഺവീയ 
അലലഺഹഽ പഺഠം പഠ഻പ്പ഻ച്ച ുപഺീല തങ്ങീള ഔഷ്ടീപ്പടഽത്഻യ ശഗ്തഽക്കൾക്കഽം 
അർഹമഺയ ശ഻ക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം എന്നത ഈ സാക്തങ്ങൾ സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ(റഺസ഻ 31-36) 

 

 

ِس ُطًوى ُه بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ  16.  ِْذ َناَداهُ َربُّ

 

 

അതഺയത് 'ഥഽവഺ' എന്ന പര഻ശഽദ്ധ് തഺഴ്വരയ഻ൽ ീവച്ചത  തന്ീറ റബ്ബത  അുദ്ദഹീത് 
വ഻ള഻ച്ചു പറച്ട സന്ദർഭം(ഉള്ള വർത്മഺനം) 

 

ഥാർ പർവ്വതം എന്നത് ധഺരഺളം ചര഻ഗ്തങ്ങൾ പറയഺനഽള്ള സ഼നഺ മലയഺണ് 
അത഻ന്ീറ തഺഴ്വരയഺണ് 'ഥഽവഺ'എന്നത് ീഔഺണ്ത  ഉുദ്ദശ഻ക്കഽന്നത് . ഥഽവഺയ഻ൽ 
ീവച്ചത  മാസഺ(അ)ുനഺട് അലലഺഹഽ നടത്഻യ സംഭഺഷണവഽം അവ഻ീട നടന്ന മറ്റത  
ഔഺരയങ്ങളും തവഺഹഺ സാറത്഻ന്ീറ 9മഽതൽ 36 ഔാട഻യ സാക്തങ്ങള഻ൽ അലലഺഹഽ 
സവ഻സ്തതരം ഗ്പത഻പഺദ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ത . അത് നമഽക്ക഻ങ്ങീന വഺയ഻ക്കഺം മാസഺ(അ)ന്ീറ 
വർത്മഺനം തങ്ങൾക്കത  വന്നഽുവഺ? 
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അതഺയത് അുദ്ദഹം രഽ ത഼ഔണ് സന്ദർഭം! അുപ്പഺൾ തന്ീറ ഔഽടഽംബുത്ഺട്  
മാസഺ(അ) പറച്ടഽ ന഻ങ്ങൾ ഇവ഻ീട ന഻ൽക്കഽഔ ഞഺീനഺരഽ ത഼ ഔണ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
ഞഺൻ ന഻ങ്ങൾക്കത  അത഻ൽ ന഻ന്നത ത഼ീക്കഺള്ള഻(ഔത്഻ീച്ചടഽത്ത )ീഔഺണ്ത  വരഺം 
അീലലങ്ക഻ൽ ആ ത഼യഽീട അടഽത്ത  ീവച്ചത  രഽ വഴ഻ഔഺച്ഠ഻ീയ ഔുണ്ക്കഺം. 
അങ്ങീന മാസഺ(അ) അത഻നടഽത്ത  ീചന്നുപ്പഺൾ ഇഗ്പഔഺരം വ഻ള഻ച്ചത  പറയീപ്പച്ഠു 
( 'ുഹ മാസഺ!ഞഺൻ ന഻ന്ീറ രക്ഷ഻തഺവഺണ് ആഔയഺൽ തഺങ്കൾ തഺങ്കളുീട രണ്ത  
ീചര഻പ്പുഔൾ അഴ഻ച്ചത  ീവക്കഽഔ ന഻ശ്ചയം തഺങ്കൾ തവഽവഺ എന്ന പര഻ശഽദ്ധ് 
തഺഴ്വരയ഻ലഺഔഽന്നഽ. എന്ീറ ദൗതയത്഻നഽം സമ്പഺഷണത്഻നഽം തഺങ്കീള ഞഺൻ 
ത഻രീച്ടടഽത്഻ര഻ക്കഽന്നഽ അത഻നഺൽ ുബഺധനം നൽഔീപ്പടഽന്നത഻ീന ഗ്ശദ്ധ്഻ച്ചത  
ുഔൾക്കഽഔ ന഻ശ്ചയം ഞഺൻ തീന്നയഺണ് അലലഺഹഽ ഞഺൻ മഺഗ്തമഺണ് ആരധയൻ! 
അത്ീഔഺണ്ത  തഺങ്കൾ എീന്ന മഺഗ്തം ആരഺധ഻ക്കഽഔ എീന്ന സ്തമര഻ക്കഽന്നത഻ന്നഺയ഻ 
ന഻സ്തക്കഺരം ന഻ലന഻ർത്ഽഔയഽം ീചയ്യുഔന഻ശ്ചയം അന്തയ നഺൾ വരഽന്നതഺണ് 
ഒുരഺ ആളുഔൾക്കഽം തഺൻ പര഻ഗ്ശമ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ഗ്പത഻ഫലം 
നൽഔീപ്പടഽന്നത഻ന്നഺയ഻ ഞഺൻ അത് ുഖഺപയമഺയ഻ ീവക്കഽന്നതഺണ് . അത഻നഺൽ 
അത഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔയഽം തന്ന഻ഷ്ടീത് പ഻ൻപറ്റുഔയഽം ീചയ്യുന്നവർ 
അത഻ൽ ന഻ന്നത തഺങ്കീള തടയഺത഻ര഻ക്കീച്ഠ (തടച്ടഺൽ)തഺങ്കൾ നഺശമടയഽം. 
തഺങ്കളുീട വലതഽ ഔയ്യ഻ൽ എന്തഺണ് മാസഺ?(അലലഺഹഽ ുചഺദ഻ച്ചു)അുദ്ദഹം 
പറച്ടഽ അത് എന്ീറ വട഻യഺഔഽന്നഽ അത഻നഽുമൽ ഞഺൻ 
(ആശവഺസത്഻നഺയ഻)ഊന്നഽഔയഽം ആടഽഔൾക്കത  (ഇല)തച്ചത  ീഔഺഴ഻ച്ചത  ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം 
ീചയ്യും അത഻ൽ ുവീറയഽം ഉപുയഺഖങ്ങളുണ്ത . അലലഺഹഽ പറച്ടഽ അത് (വട഻) 
ഇടഽഔ മാസഺ! അങ്ങീന അുദ്ദഹം അത് ഇച്ഠു .അുപ്പഺൾ അത് ഒടഽന്ന രഽ 
പഺമ്പഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ! അലലഺഹഽ പറച്ടഽ അത഻ീന പ഻ട഻ക്കഽഔ ുപട഻ക്കണ്. നഺം 
അത഻ീന ആദയ സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ തീന്ന ആക്ക഻ത഼ർക്കഽം. തഺങ്കളുീട ൂഔ 
പഺർശവത്഻ുലക്കത  ുചർത്ത  ീവക്കഽഔ എന്നഺലതഽ യഺീതഺരഽ ദാഷയവഽം ഔാടഺീത-
ുവളുത്തഺയ഻ പഽറത്ത  വരഽം മീറ്റഺരഽ ദിഷ്ടഺന്തീമന്ന ന഻ലക്കത  നമ്മഽീട വല഻യ 
ദിഷ്ടഺന്തങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നത ച഻ലത് തഺങ്കൾക്കത  ഔഺണ഻ച്ചു തരഺൻ ുവണ്഻യീഗ്ത. ഇത് 
ന഼ ഫ഻ർഓന഻ന്ീറ അടഽുത്ക്കത  ുപഺവഽഔ ന഻ശ്ചയം അവൻ 
അത഻ഗ്ഔമ഻യഺയ഻ര഻ക്കഽഔയഺണ് അുദ്ദഹം പറച്ടഽ അലലഺഹഽുവ എന്ീറ ഹിദയം 
എന഻ക്കത  ന഼ വ഻ശഺലമഺക്ക഻ത്ുരണുമ!. എന്ീറ ഔഺരയം എന഻ക്കത  
എളുപ്പമഺക്ക഻ത്ര഻ഔയഽം ീചുയ്യണുമ! എന്ീറ നഺവ഻ൽ ന഻ന്നഽ ന഼ ീഔച്ഠഴ഻ച്ചത  
തര഻ഔയഽം ീചുയ്യണുമ! എന്നഺൽ അവർ എന്ീറ വഺക്കത  ഗ്ഖഹ഻ച്ചത  ീഔഺള്ളും 
എന്ീറ ഔഽടഽംബത്഻ൽ ന഻ന്നത എന഻ീക്കഺരഽ സഹഺയ഻ീയ ന഼ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചത  
തര഻ഔയഽം ീചുയ്യണുമ!അതഺയത് എന്ീറ സുഹഺദരൻ ഹഺറാന഻ീന! 
ഹഺറാൻ(അ)ീയീക്കഺണ്ത  എന്ീറ എന്ീറ ശക്ത഻ ന഼ ഉറപ്പ഻ച്ചത  തുരണുമ! എന്ീറ 
ഔിതയന഻ർവ്വഹണഔഺരയത്഻ൽ അവീനയഽം ന഼ പങ്കത  ുചർത്ത  തുരണുമ!ഞങ്ങൾ 
ന഻നക്കത  ധഺരഺളമഺയ഻ (ന഻ന്ീറ) പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ ഗ്പഔ ർ഼ത്നം ീചയ്യഺനഽം ഞങ്ങൾ 
ന഻ീന്ന അധ഻ഔമഺയ഻ സ്തമര഻ക്കഺനഽം ുവണ്഻. ന഻ശ്ചയം ന഼ ഞങ്ങീള പറ്റ഻ 



ഔണ്റ഻യഽന്നവനഺഔഽന്നഽ!അലലഺഹഽ പറച്ടഽ. തഺങ്കൾ ുചഺദ഻ച്ചത് 
നൽഔീപ്പച്ഠ഻ര഻ക്കഽന്നഽ മാസഺ! ) 
 

ഇഗ്തയഽമഺണഺ സംഭവം അത഻ീല ഏതഺനഽം ഔഺരയങ്ങളഺണ് ഇവ഻ീട അലലഺഹഽ 
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് 

 

ُه َطَغى  17 اْذَهْب  ِلَى فِْرَعْوَن  ِنَّ

 

തഺങ്കൾ ഫുറഺവയഽീട അടഽക്കുലക്കത  ുപഺവഽഔ ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവൻ 
(ധ഻ക്കഺരത്഻ൽ) അത഻രഽ ഔവ഻ച്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

പര഻ധ഻ ലംഗ഻ക്കഽഔ എന്നഺണ് തവഽഗ്യഺൻ എന്നത പറച്ടഺൽ. എന്ത഻ലഺണവൻ 
പര഻ധ഻ ലംഗ഻ച്ചത് എന്നത ഇവ഻ീട വയക്തമഺക്കീപ്പച്ഠ഻ലല അത് ീഔഺണ്ത  കഽർആൻ 
വയഺകയഺതഺക്കൾ ഇവ഻ീട രണ്ത  അഭ഻ഗ്പഺയക്കഺരഺണ് (1) അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ുമൽ 
അഹങ്കര഻ക്കഽഔയഽം അവീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്തതഽ എന്നഺണ് രഽ പക്ഷം 
(2) ബനാ ഇഗ്സുയല഻ുനഺട് അത഻ഗ്ഔമം ഔഺണ഻ച്ചത  എന്നത മീറ്റഺരഽ പക്ഷം. രണ്ഽം 
ഉുദ്ദശയമഺീണന്നഺണ് എന്ീറ പക്ഷം! അഥവഺ അലലഺഹഽവ഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔ 
വഴ഻ അലലഺഹഽുവഺടഽം സിഷ്ട഻ഔീള അട഻മഔളഺക്ക഻ തീന്ന ആരഺധ഻പ്പ഻ച്ച വഔയ ൽ഻ 
സിഷ്ട഻ഔുളഺടഽം അവൻ അഹങ്കഺരം ഔഺണ഻ച്ചു (റഺസ഻31-37) 

 

 َفقُلْ َهل لََّك  ِلَى أَن َتَزكَّى 18

 

എന്ന഻ച്ഠത (ഇങ്ങീന ുചഺദ഻ക്കഽഔ)പര഻ശഽദ്ധ്഻ ഗ്പഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ന഻നക്കത  
രഽക്കമഽുണ്ഺ? 

 

َك َفَتْخَشى َك  ِلَى َربِّ ٌَ  19 َوأَْهِد

 

രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കുലക്കത  ഞഺൻ ന഻ീന്ന വഴ഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔയഽം അങ്ങീന ന഼ അവീന 
വഴ഻ീപ്പടഽഔയഽം ീചയ്യുവഺൻ ന഼ രഽക്കമഽുണ്ഺ? 

 

ന഻ന്ീറ ഇുപ്പഺഴഽള്ള അഹങ്കഺരം മഺറ്റ഻ീവച്ചത  നന്നഺവഺനഽള്ള രഽ 
വഴ഻യഽമഺയഺണ് ഞഺൻ വന്നീതന്നഽം നന്നഺവഺൻ രഽക്കമഺുണഺ എന്നഽം ആണ് 
ുചഺദയം. നന്നഺവഺൻ ന഼ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അലലഺഹഽുവക്കഽറ഻ച്ചത  ന഻നക്കത  
ഭക്ത഻യഽണ്ഺവഺൻ ആവശയമഺയീതഺീക്ക ഞഺൻ ഔഺണ഻ച്ചത  തരഺം എന്നഺണ് 
മാസഺ(അ)പറയഽന്നത് 

 

َة اْلُكْبَرى ٌَ  20 َفأََراهُ اْْل

 

അങ്ങീന അുദ്ദഹം(മാസഺനബ഻) അവന്നഽ വമ്പ഻ച്ച (ആ) ദിഷ്ടഺന്തം ഔഺണ഻ച്ചത  
ീഔഺടഽത്ഽ 



 

അലലഺഹഽവ഻ീനഅനഽസര഻ക്കഽന്നത഻നഽം മഽമ്പത  ആവശയമഺണ് അവീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള 
അറ഻വ് എന്നത ഈ സാക്തങ്ങൾ വയക്തമഺക്കഽന്നഽ. അത് ീഔഺണ്ഺണ് 
വഴ഻ഔഺണ഻ക്കഺം എന്നത഻നഽ ുശഷം മഺഗ്തം അലലഺഹഽവ഻ീന ഭയീപ്പടഽന്ന വ഻ഷയം 
പറച്ടത് അത് ുപഺീല ഭയം ഉണ്ഺവഺൻ അറ഻വ് ഔാടഺീത ഔഴ഻യ഻ീലലന്നഽം 
വയക്തമഺയ഻ അത് ീഔഺണ്ഺണ് അലലഺഹഽ തീന്ന പറച്ടത് ന഻ശ്ചയം 
അലലഺഹഽവ഻ീന ഔഽറ഻ച്ചത  അറ഻യഽന്നവർ മഺഗ്തമഺണ് അവീന ഭയീപ്പടഽന്നവർ 
(സാറ:ഫഺത഻ർ 28) 

 

ഭയമഺണ് എലലഺ നന്ഩയഽീടയഽം നഺരഺയ ുവര് എന്നഽം അലലഺഹഽവ഻ീന 
ഭയീപ്പടഽന്നവര഻ൽ ന഻ന്നത നന്ഩഔൾ മഺഗ്തുമ ഉണ്ഺവഽഔയഽള്ളൂ എന്നത ഇത഻ൽ ന഻ന്നത 
വയക്തം !(റഺസ഻31-38/39) 

 

മാസഺ(അ) ഔഺണ഻ച്ചത  ീഔഺടഽത് വല഻യ രണ്ത  ദിഷ്ടഺന്തങ്ങൾ വട഻ ന഻ലത്഻ച്ഠത  
പഺമ്പഺക്കലഽം ൂഔ പഺർശവത്഻ുലക്കത  ീവച്ചത  പഽറുത്ീക്കടഽത്ഺൽ 
ഗ്പഔഺശ഻ക്കഽന്നതഽമഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

َب َوَعَصى 21  َفَكذَّ

 

അുപ്പഺൾ അവൻ ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔയഽം അനഽസരണുക്കട് ഔഺണ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്തതഽ 

 

ْسَعى ٌَ  22 ُثمَّ أَْدَبَر 

 

പ഻ന്ന഼ട് അവൻ (മാസഺ നബ഻ീക്കത഻ര഻ൽ)പര഻ഗ്ശമ഻ക്കഽന്നവനഺയ഻ീക്കഺണ്ത  
പ഻ന്ത഻ര഻ച്ടഽ ുപഺയ  ഻

 

 23 َفَحَشَر َفَناَدى

 

അങ്ങീന അവൻ (തന്ീറ ജനങ്ങീള) രഽമ഻ച്ചതഔാച്ഠ഻ എന്ന഻ച്ഠവൻ 
വ഻ള഻ച്ചു(ഗ്പകയഺപ഻ച്ചു) 

 

ُكُم اأْلَْعلَى  24 َفَقالَ أََنا َربُّ

 

എന്ന഻ച്ഠവൻ പറച്ടഽ ഞഺനഺണ് ന഻ങ്ങളുീട സമഽന്നതനഺയ രക്ഷ഻തഺവ് ! 
 

മാസഺ (അ) ഔഺണ഻ച്ച ീതള഻വഽഔൾ അംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽ പഔരം അവൻ ഇത് 
ജഺല വ഻ദയയഺീണന്നത പറച്ടഽ തള്ള഻ക്കളയഽഔയഽം ന഻ങ്ങൾക്കത  ഞഺനലലഺീതഺരഽ 
രക്ഷ഻തഺവ഻ീലലന്നത പറച്ടത  അഹങ്കര഻ക്കഽഔയഽം ഇത഻നഽ ുവണ്഻ ജനങ്ങീള 
രഽമ഻ച്ചത  ഔാച്ഠുഔയഽം ീചയ്തതഽ അവൻ! 
 



ُ َنَكالَ اْْلِخَرِة َواأْلُولَى  25 َفأََخَذهُ هللاَّ

 

അുപ്പഺൾ അലലഺഹഽ അവീന പരുലഺഔത്഻ന്ീറയഽം ഇഹുലഺഔത്഻ന്ീറയഽം 
ശ഻ക്ഷഺനടപട഻യഺയ഻ അലലഺഹഽ അവീന ശ഻ക്ഷ഻ച്ചു. 
 

ീചങ്കടല഻ൽ ഫുറഺവീയ മഽക്ക഻ീക്കഺന്നത് ഇഹുലഺഔത്ത  അവന്നത ലഭ഻ച്ച 
ശ഻ക്ഷയഺീണങ്ക഻ൽ പരുലഺഔത്ത  ഔത്഻ എര഻യഽന്ന നരഔം അവീന 
ഔഺത്഻ര഻ക്കഽന്നഽ! 
 

ْخَشى ٌَ  26  ِنَّ فًِ َذلَِك لَِعْبَرًة لَِّمن 

 

ന഻ശ്ചയം ഭയീപ്പടഽന്നവർക്കത  അത഻ൽ രഽ വല഻യ പഺഠമഽണ്ത . 
 

മനഽഷയൻ എഗ്ത തീന്ന സവഺധ഼നമഽള്ളവനഺയഺലഽം അലലഺഹഽവ഻ീന 
ീവലലുവ഻ള഻ക്കഽന്നതഽം ന഻രഺഔര഻ക്കഽന്നതഽം ീതറ്റത  തീന്ന!ഫുറഺവയഽീട ദഺരഽണ 
മരണം ച഻ന്തഺുശഷ഻യഽള്ളവരഽീടീയീക്ക മനസ്സ഻ൽ അലലഺഹഽുവഺടഽള്ള 
ഭയത്഻ന്ീറ ശക്തമഺയ ഗ്പത഻ഫലനം ഉണ്ഺക്കഽം എന്നത സഺരം! 

 

അദ്ധ്യഺയം 79 ( അന്നഺസ഻ആത്ത  ) سورة النازعات part-3 

സാറ: അന്നഺസ഻ആത്ത  79- سورة النازعات 

( part-3 ; സാക്തങ്ങൾ 27-46 ) 

 

 

 

 

َماء َبَناَها .27  أَأَنُتْم أََشدُّ َخْلًقا أَِم السَّ

 

സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഺൻ ഏറ്റവഽം ബഽദ്ധ്഻മഽച്ഠുള്ളത് ന഻ങ്ങളഺുണഺ? അുതഺ ആഔഺശുമഺ? 

അത഻ീന അവൻ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

اَها.28  َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ

 

അത഻ന്ീറ വ഻തഺനം അവൻ ഉയർത്ഽഔയഽം അത഻ീന അവൻ 
വയവസ്ഥീപ്പടഽത്ഽഔയഽം ീചയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

لََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها .29 ٌْ  َوأَْغَطَش لَ

 

അത഻ീല രഺഗ്ത഻ീയ അവൻ ഇരഽച്ഠഺക്കഽഔയഽം അത഻ീല പഔല഻ീന അവൻ 
ഗ്പതയക്ഷീപ്പടഽത്ഽഔയഽം ീചയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/03/79-part-3.html


 

 َواأْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها .30

 

അത഻നഽ ുശഷം ഭാമ഻ീയ അവൻ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 أَْخَرَج ِمْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها.31

 

അത഻ൽ ന഻ന്നത അത഻ീല ീവള്ളവഽം സസയജഺലങ്ങളും അവൻ പഽറത്ത  ീഔഺണ്ത  
വര഻ഔയഽം ീചയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 َواْلِجَبالَ أَْرَساَها.32

 

പർവ്വതങ്ങീള അവൻ ഉറപ്പ഻ച്ചു ന഻ർത്ഽഔയഽം ീചയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 َمَتاًعا لَُّكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ .33

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽം ന഻ങ്ങളുീട ഔന്നത ഔഺല഻ഔൾക്കഽം ഉപുയഺഖത്഻നഺയ഻ച്ഠത  
 

 

മഹഺനഺയ മാസഺ(അ)ീനത഻ീര അഹങ്കഺരത്഻ന്ീറ ന഻ലപഺടഽമഺയ഻ രംഖത്ത  വന്ന 
ഫുറഺവീയ അലലഺഹഽ നശ഻പ്പ഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്നഽ പഺഠമഽൾീക്കഺള്ളഺനഽള്ള 
ന഻ർുദ്ദശത്഻നഽ ുശഷം പഽനർച്ജന്ഩീത് ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്ന 
മക്കഺമഽശ്ര഻ക്കഽഔളുൾീപ്പീടയഽള്ളവരഽീട ന഻ലപഺട഻ീനത഻ര഻ൽ ീതള഻വഽ 
ന഻രത്ഽഔയഺണ് അലലഺഹഽ! അതഺയത് മക്കഺ മഽശ്ര഻ക്കഽഔൾ ുചഺദ഻ച്ച഻രഽന്നത് 
ഗ്ദവ഻ച്ച എലലുഔൾക്കത  വ഼ണ്ഽം ജ഼വൻ ീഔഺടഽക്കഺൻ അലലഺഹഽവ഻നഽ എങ്ങീന 
സഺധ഻ക്കഽം എന്നഺയ഻രഽന്നഽവുലലഺ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മറഽപട഻ വളീര വയക്തമഺണ് 
ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ..,,അവരഽീട അനഽഭവത്഻ലഽള്ള രഽ ഔഺരയം 
അലലഺഹഽ അവീര ഉണർത്ഽന്നഽ. അഥവഺ മനഽഷയൻ അവൻ ആഔഺശവഽമഺയ഻ 
തഽലനം ീചയ്തതഺൽ വളീര ീചറ഻ീയഺരഽ സിഷ്ട഻യഺണ് ഇഗ്തയഽം വല഻യ 
ആഔഺശം സിഷ്ട഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന അലലഺഹഽവ഻നഽ ബലഹ഼നനഽം വളീര 
ീചറ഻യവനഽമഺയ മനഽഷയീന ന്നഽ ഔാട഻ മടക്ക഻ സിഷ്ട഻ക്കഺൻ വലല 
ഗ്പയഺസവഽമഽുണ്ഺ? ര഻ക്കലഽമ഻ലല ആസ്ഥ഻ത഻ക്കത  എങ്ങീനയഺണ഻വർ 
പഽനർച്ജന്ഩീത് ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത് എന്നഺണ് അലലഺഹഽ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത് ഇുത 
ആശയം സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ധഺരഺളം സാക്തങ്ങൾ കഽർആന഻ൽ ഔഺണഺംഉദഺ: 
സാറ:യഺസ഼ൻ 81, സാറ:ഖഺഫ഻ർ.57. (റഺസ഻ 31/41) അത഻നഽ ുശഷം പറച്ട ഒുരഺ 
ഔഺരയവഽം ഗ്പഔിത഻യ഻ൽ അവർക്കഽ ഔാട഻ ഔഺണഺൻ ഔഴ഻യഽന്നവയഺണ് ഇീതലലഺം 
ന഻ങ്ങൾക്കഽം ന഻ങ്ങളുീട ഔന്നഽഔഺല഻ഔൾക്കഽം ഉപഔഺരത്഻നഺയ഻ അലലഺഹഽ 
സംവ഻ധഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന഻ച്ഠും ഇീതലലഺം ീചയ്തതഽ തരഽന്ന അലലഺഹഽവ഻നഽ 
ന഻ങ്ങൾക്കഽ മീറ്റഺരഽ ജ഼വ഻തം പഽനർച്ജന്ഩത്഻ലാീട നൽഔഽവഺൻ സഺധ഻ക്ക഻ീലലന്നഽം 



പഽനർച്ജന്ഩം യഺഥഺർത്ഥയമഺക്കഽവഺനഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ുലഺഔം സംവ഻ധഺന഻ക്കഺനഽം 
അലലഺഹഽവ഻നഽ ഔഴ഻യ഻ീലലന്നഽ വഺദ഻ക്കഽന്നത് എന്തഽ മഺഗ്തം ധ഻ക്കഺരമലല എന്നത 
ച഻ന്ത഻ക്കഺൻ ുഗ്പര഻പ്പ഻ക്കഽഔയഺണ഻വ഻ീട! 
 

ُة اْلُكْبَرى . 34 امَّ  َف َِذا َجاءِت الطَّ

 

എന്നഺൽ ഏറ്റവഽം വല഻യ ആ വ഻പത്ഽ വന്നഺൽ 

 

 

ُر اْْلِنَساُن َما َسَعى .35 َتَذكَّ ٌَ ْوَم  ٌَ  

 

അതഺയത് തഺൻ ഗ്പവർത്഻ച്ചു ീവച്ചത഻ീന ഔഽറ഻ച്ചത  മനഽഷയൻ ഒർക്കഽന്ന ദ഻നം 

 

 

ٌََرى.36 َزِت اْلَجِحٌُم لَِمن   َوُبرِّ

 

ുനഺക്ക഻ ഔഺണഽന്നവർക്കത  (ഔഺണഽവഺൻ)ുവണ്഻ ഔത്഻ച്ജവല഻ക്കഽന്ന നരഔം 
ീവള഻വഺക്കീപ്പടഽഔയഽം ീചയ്യുന്ന ദ഻വസം! 
 

 

ുനര഻ടഺൻ സഺദ്ധ്യമലലഺത് ഏത് വ഻ഷമങ്ങൾക്കഽം വ഻പത്ഽഔൾക്കഽം തവഺമ്മ:എന്നത 
അറബ഻ഔൾ പറയഽം ഇവ഻ീട പറയഽന്നത് വല഻യ വ഻പത്഻ീന ഔഽറ഻ച്ചു 
തീന്നയഺണ് എന്നഺൽ അതഽ ീഔഺണ്ത  ഉുദ്ദശയം എന്തഺീണന്ന വ഻ഷയത് ൽ഻ 
വയഺകയഺതഺക്കൾക്കത  വ഻വ഻ധ അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങളുണ്ത  അന്തയ നഺളഺീണന്നഽം 
ഇസ്തറഺഫ഼ൽ (അ)ന്ീറ രണ്ഺമീത് ഊത്ഺീണന്നഽം ഒുരഺരഽത്രഽം 
അവരവരഽീട ജ഼വ഻തം പ്പ഻ീയടഽത് ഗ്ഖന്ഥം വഺയ഻ക്കഽന്ന ദ഻നമഺീണന്നഽം 
ച഻ലീര സവർഗ്ഗത്഻ുലക്കഽം മറ്റു ച഻ലീര നരഔത്഻ുലക്കഽം ീഔഺണ്ത  ുപഺഔഽന്ന 
ദ഻നമഺീണന്നഽം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ത  തഽടർന്നത ആദ഻നത്഻ന്ീറ രഽ ഗ്പുതയഔത 
അലലഺഹഽ അറ഻യ഻ക്കഽഔയഺണ് എലലഺം മറന്നത ുപഺഔഽന്ന വ഻പത്ന഻്ീറ ആ 
ദ഻നത്഻ൽ പീക്ഷ ആരഽം മറക്കഺീത ഒർക്കഽന്ന ന്നഽണ്ത . തഺൻ ജ഼വ഻തത്഻ൽ 
ീചയ്തത ഔഺരയങ്ങൾ! ഇമഺം റഺസ഻(റ) പറയഽന്നഽ. ുഗ്ഔഺഡ഼ഔിതമഺയ ഗ്ഖന്ഥം 
ഔഺണഽുമ്പഺഴഺണ് തഺൻ ീചയ്തത ഔഺരയങ്ങൾ അവൻ ഒർക്കഽഔ(അീതഺീക്ക അവൻ 
സൗഔരയ പാർവ്വം മറന്നഽ ുപഺയതഺയ഻രഽന്നഽ...(റഺസ഻ 31/47) ആ ദ഻നത്഻ീല 
മീറ്റഺരഽ അവസ്ഥയഺണ് നരഔം ീവള഻വഺക്കീപ്പടഽഔ എന്നത് എലലഺവർക്കഽം 
ഔഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന വ഻ധത്഻ലഺണ് നരഔം ീവള഻വഺക്കീപ്പടഽന്നീതങ്ക഻ലഽം 
അത഻ൽ വ഻ഗ്ഭഺന്ത഻യഽണ്ഺവഽന്നത് അവ഻ശവഺസ഻ഔൾക്കഺയ഻ര഻ക്കഽം. വ഻ശവഺസ഻ഔൾക്കത  
അലലഺഹഽ സമഺധഺനം നൽഔഽീമന്നത സഺരം! 
 

ا َمن َطَغى .37  َفأَمَّ

 

അുപ്പഺൾ ഏീതഺരഺൾ (ധ഻ക്കഺരത്഻ൽ) അത഻രഽ വ഻ച്ഠുുവഺ 



 

 

ا .38 ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ  َوآَثَر اْلَح

 

ഭൗത഻ഔ ജ഼വ഻തത്഻നഽ ഗ്പഺധഺനയം ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം ീചയ്തതഽുവഺ 
 

ًَ اْلَمأَْوى .39  َف ِنَّ اْلَجِحٌَم ِه

 

നരഔം തീന്നയഺണ് അവന്ീറ സുങ്കതം ത ർ഼ച്ച! 
 

 

ْفَس َعِن اْلَهَوى .40 ِه َوَنَهى النَّ ا َمْن َخاَ  َمَقاَم َربِّ  َوأَمَّ

 

അുപ്പഺൾ ഏീതഺരഺൾ തന്ീറ റബ്ബ഻ന്ീറ സ്ഥഺനീത് ഭയീപ്പടഽഔയഽം മനസ്സ഻ീന 
ുദുഹച്ഛയ഻ൽ ന഻ന്നത തടയഽഔയഽം ീചയ്തതഽുവഺ 
 

 

ًَ اْلَمأَْوى .41 َة ِه  َف ِنَّ اْلَجنَّ

 

ന഻ശ്ചയം സവർഖം തീന്നയഺണ് അവന്ീറ സുങ്കതം 
 

 

ഈ ദ഻നത്഻ന്ീറ അവസ്ഥ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച അലലഺഹഽ ആ ദ഻നത് ൽ഻ ത്ഽ 
ഔാട഻യവീര രണ്ഺയ഻ ഭഺഖ഻ക്കഽന്നഽവ഻ജയ഻ഔളും 
പരഺജയീപ്പച്ഠവരഽം എന്ന഻ങ്ങീന! പരഺചയീപ്പച്ഠവർക്കത  രണ്ത  
ലക്ഷണങ്ങളഺണ് ഇവ഻ീട അലലഺഹഽ പറയഽന്നത് ന്നത അത഻രഽ 
ഔവ഻യൽ രണ്ത  ഐഹ഻ഔ ുഗ്പമം. ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഏീതഺരഽ 
മനഽഷയന്ീറ ഗ്പവർത്നങ്ങള഻ൽ ച഻ന്തഺപരമഺയ ഔഽഴപ്പവഽം ഗ്പവർത്നപരമഺയ 
ഔഽഴപ്പങ്ങളും ഔടന്നഽ വരഽന്നഽുവഺ അവ഻ീടയഺണ഼ ദഽരവസ്ഥയഽണ്ഺഔഽന്നത് 
.അതഺയത് അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അജയ്യതയഽം തന്ീറ ന഻സ്സഺരതുയയഽം ഔഽറ഻ച്ചത  
ുബഺധമഽള്ള മനഽഷയനഺീണങ്ക഻ൽ ര഻ക്കലഽം അവൻ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ഔൽപനഔീള ീവലലുവ഻ള഻ച്ചത  മഽുന്നഺച്ഠത  ുപഺഔ഻ലല അുപ്പഺൾ യഺഥഺർത്ഥയങ്ങീളയഽം 
ധഺർമ്മ഻ഔ മാലയങ്ങീളയഽം ധ഻ക്കര഻ക്കഽന്നത഻ൽ അത഻രഽ ഔവ഻യഽന്നവൻ 
ച഻ന്തഺപരമഺയ മരവ഻പ്പത  ബഺധ഻ച്ചവൻ തീന്ന. മീറ്റഺന്നത ഐഹ഻ഔ ജ഼വ഻തത്഻നഽ 
അതർഹ഻ക്കഽന്നത഻ൽ ഔവ഻ച്ടത  ഗ്പഺധഺനയം നൽഔഽന്നവർ ക്ഷണ഻ഔമഺയ 
ദഽന഻യഺവ഻ന്ീറ സുന്തഺഷത്഻നഺയ഻ അനന്തമഺയ പരുലഺഔം ഔളച്ടത  
ഔഽള഻ക്കഽന്നവർ ഔർമ്മ പരമഺയ അപദ്ധ്ം ബഺധ഻ച്ചവരഺണ് നബ഻(സ) പറയഽന്നഽ 
ദഽന഻യഺവ഻ീന സ്തുനഹ഻ക്കലഺണ് എലലഺ ീതറ്റ഻ന്ീറയഽം അട഻സ്ഥഺനം. അുപ്പഺൾ 
ഈ രണ്ത  വ഻ുശഷണങ്ങളുള്ളവൻ ഔഽഴപ്പങ്ങളുീട മാർദ്ധ്നയത്഻ുലക്കത  
ഔഽത഻ക്കഽഔയഽം ശഺശവത നരഔം ഏറ്റത  വഺുങ്ങണ്഻ വര഻ഔയഽം ീചയ്യും ...(റഺസ഻ 
31/48) 

 



 

രണ്ഺമീത് വ഻ഭഺഖം വ഻ജയ഻ഔളഺണ് അവരഽീട സവഭഺവം അലലഺഹഽ 
പറയഽന്നത് നഺഥന്ീറ സ്ഥഺനീത് ഭയീപ്പടഽന്നവരഽം ഇച്ഛയ഻ൽ ന഻ന്നത മനസ്സ഻ീന 
തടയഽഔയഽം ീചയ്തതവർ എന്നഺണ് നഺഥന്ീറ സ്ഥഺനം എന്തഺീണന്നത഻ൽ 
വയഺകയഺതഺക്കൾ പറയഽന്നത് വ഻ചഺരണക്കത  ുവണ്഻ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ുഔഺടത഻യ഻ൽ ന഻ൽക്കലഺീണന്നഺണ് ുദഺഷങ്ങള഻ൽ ീചന്നത ീപടഺൻ 
അവസരമഽണ്ഺവഽുമ്പഺൾ അലലഺഹഽവ഻ീന ഭയീപ്പച്ഠത  അത഻ൽ ന഻ന്നഽ (ഭാമ഻യ഻ൽ 
ീവച്ചത  ഴ഻ച്ടഽ ന഻ന്ന഻രഽന്ന അവസ്ഥയഺണഽുദ്ദശയം എന്നഽം മറ്റും) 
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ത . ുദുഹച്ഛക്കത  വഴ഻ീപ്പടഽന്നവീര അത് ത഻ന്ഩയ഻ുലക്കത  നയ഻ച്ചു 
ീഔഺുണ്യ഻ര഻ക്കഽം എന്നഺൽ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവം ഒർക്കഽഔയഽം 
വ഻ചഺരണീയ ഭയീപ്പടഽഔയഽം ീചയ്തതഺൽ അത് മനഽഷയീന ഔാടഽതൽ നന്നഺക്കഽം. 
മഹഺനഺയ അബ്ദുള്ളഺഹ഻ബ഻ൻ മസ്തഊദ് (റ) പറയഺറഽണ്ത . ന഻ങ്ങൾ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന 
ഈ ഔഺലം സതയത്഻ുലക്കത  ഇച്ഛീയ വല഻ച്ചു ീഔഺണ്ത  വരഽന്ന ഔഺലമഺണ് 
എന്നഺൽ രഽ ഔഺലം വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നഽ അന്നത ഇച്ഛ സതയീത് തന്ീറ 
ീചഺൽപട഻ക്കത  ന഻ർത്ഽം ആ ആഔഺലീത് ീതഺച്ഠത  അലലഺഹഽവ഻ൽ 
ശരണം(കഽർതവഽബ഻.19/146) ുദുഹച്ഛയ഻ൽ ന഻ന്നത ശര഼രുത്യഽം മനസ഻ീനയഽം 
തടയഽന്നവർക്കലലഺീത സവഔഺരയതയ഻ൽ ുദഺഷബഺധീയ സാക്ഷ഻ച്ചത  പ഻ന്ഩഺറഺൻ 
സഺദ്ധ്യമലല! മഹഺനഺയ അബാബക്കർ(റ) സഺധഺരണ തന്ീറ ുവലക്കഺരൻ ഭക്ഷണം 
ീഔഺണ്ത  വരഽുമ്പഺൾ എവ഻ീട ന഻ന്നഺണ് ഇത് എന്നത ുചഺദ഻ക്കഺറഽണ്ത . രഽ 
ദ഻വസം ുചഺദ഻ച്ച഻ലല .ുവലക്കഺരൻ ുചഺദ഻ച്ചു. ഇന്നീത് ഭക്ഷണം എവ഻ീട 
ന഻ന്നഺീണന്നത എന്തഺണ് അങ്ങത  ുചഺദ഻ക്കഺത഻രഽന്നത്? സ഻ദ്ദ഼ഖ് (റ) ുചഺദ഻ച്ചു 
എവ഻ീട ന഻ന്നഺണ഻ത്? ുവലക്കഺരൻ പറച്ടഽ ഞഺൻ അച്ഝഺത ഔഺലത്ത  
ുജഺത്സ്യപ്പണ഻ീയടഽത്഻രഽന്നഽ (എന഻ക്കീതഺന്നഽം അറ഻യഽഔയ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ) അത ൽ഻ 
ന഻ന്നത ലഭ഻ച്ച ൂപസീഔഺണ്ഺണ് ഈ ഭക്ഷണം വഺങ്ങ഻യത് . ഇതഽ ുഔച്ഠയഽടൻ 
അലലഺഹഽവ഻ീന ഭയീപ്പച്ഠ സ഻ദ്ദ഼ഖ് (റ) വഺയയ഻ൽ ൂഔയ഻ച്ഠത  ചർദ്ധ്഻ച്ചത  ആ 
ഭക്ഷണത്഻ന്ീറ അവശ഻ഷ്ടം മഽഴഽവനഽം പഽറത്ത  ഔളച്ടഽ എന്ന഻ച്ഠും 
മഹഺനവർഔൾ ഇന഻യഽം വലലതഽം ഞരമ്പ഻ൽ അവുശഷ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ങ്ക഻ൽ 
അലലഺഹഽുവ അത് ന഼ തടച്ടഽ ീവച്ചതഺണ് എന്നത പറച്ടഽ വ഻ഷമ഻ച്ചു. ഇതഽ 
ുപഺീല ധഺരഺളം ഔഽറ്റങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പച്ഠത  പല മഹഺന്ഩഺരഽം ഔരച്ട഻ച്ഠുണ്ത  
അീതലലഺം ഈ ആയത്഻ന്ീറ ഉുദ്ദശയത്഻ൽ വരഽന്നതഺണ് ഔൽബ഻ പറച്ടതഺയ഻ 
കഽർതവഽബ഻ പറയഽന്നഽ.സവഔഺരയത്഻ൽ രഽ ീതറ്റത  ീചയ്യഺനഽള്ള എലലഺ 
സംവ഻ധഺനങ്ങളും ലഭ഻ച്ച഻ച്ഠും അലലഺഹഽവ഻ീന ഭയീപ്പച്ഠത  ആ ീതറ്റത  
ഴ഻വഺക്കഽന്നവീര പറ്റ഻യഺണ഼ സാക്തം(കഽർതവഽബ഻ 19/147)അലലഺഹഽ 
സാക്ഷതമതയഽള്ള ജ഼വ഻തത്഻നഽ നമഽക്കത  തൗഫ഼ഖ് നൽഔീച്ഠ ആമ഼ൻ 

 

 

اَن ُمْرَساَها .42 ٌَّ اَعِة أَ ْسأَلُوَنَك َعِن السَّ ٌَ  

 



 

നബ഻ുയ! അന്തയ ഗച്ഠീത് ഔഽറ഻ച്ചത  -അീതുപ്പഺഴഺണ് സംഭവ഻ക്കഽഔ എന്നവർ 
തങ്ങുളഺട് ുചഺദ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 فٌَِم أَنَت ِمن ِذْكَراَها .43

 

അത് പറച്ടത  ീഔഺടഽക്കഽന്നത഻ീന സംബന്ധ഻ച്ചത  എന്തത  ന഻ലയ഻ലഺണ് തങ്ങൾ ഉള്ളത് 

 

അഥവഺ അത് പര഻ഹഺസപാർവ്വം അവർ ുചഺദ഻ക്കഽന്നതഺീണന്നഽം അത഻ന്ീറ 
സമയം പറച്ടത  ീഔഺടഽത്ഺലഽം അവർക്കത  വഴ഻ുഔടലലഺീത അത് വർദ്ധ്഻പ്പ഻ക്ക഻ലല 
ൂബളഺവ഻2/567) 

 

 

َك ُمنَتَهاَها .44   ِلَى َربِّ

 

അത഻ന്ീറ ഔലഺശം തഺങ്കളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കുലക്കഺഔഽന്നഽ(അത് അവന്നത മഺഗ്തുമ 
അറ഻ച്ടഽ ഔാടാ) 
 

 

ْخَشاَها .45 ٌَ َما أَنَت ُمنِذُر َمن    ِنَّ

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അത഻ീന ഭയുപ്പടഽന്നവീന തക്ക഼ത് ീചയ്യുന്ന ആൾ മഺഗ്തമഺണ് 
തങ്ങൾ 

 

 

ًة أَْو ُضَحاَها .46 ٌَّ ْلَبُثوا  اِلَّ َعِش ٌَ َرْوَنَها لَْم  ٌَ ْوَم  ٌَ ُهْم   َكأَنَّ

 

അത഻ീന അവർ ഔഺണഽന്ന ദ഻വസം രഽ സഺയഺഹ്ന സമയുമഺ അത഻ന്ീറ 
പാർവ്വഺഹ്ന സമയുമഺ അലലഺീത അവർ (ഇഹത്഻ൽ)തഺമസ഻ച്ച഻ച്ഠ഻ീലലന്നത അവർക്കത  
ുതഺന്നഽം (അഗ്തയഽം ഭയങ്കരമഺയ഻ര഻ക്കഽം അത് ) 
 

 

അന്തയ നഺള഻ീന ഔഽറ഻ച്ചത  കഽർആൻ പലുപ്പഺഴഽം തഺക്ക഼ത് ീചയ്തത഻ച്ഠുണ്ത  എന്നഺൽ 
അത഻ന്ീറ ത഻യത഻യഺണ് ന഻ുഷധ഻ഔൾ നബ഻(സവ)ുയഺട് ുചഺദ഻ക്കഽന്നത് അത഻നഽ 
മറഽപട഻ ത഻യത഻ പറയഺൻ എന഻ക്കറ഻യ഻ീലലന്നഽം അലലഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച സമയത്ത  
അവൻ അത് സംഭവ഻പ്പ഻ക്കഽീമന്നഽം അുന്ന ദ഻വസീത് ുനര഻ടഺൻ 
തയ്യഺീറടഽക്കഽഔയഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ബഺദ്ധ്യത എന്നത മഽന്നറ഻യ഻പ്പത  നൽഔലഺണ് 
അലലഺഹഽ എീന്ന ഏൽപ്പ഻ച്ച ഉത്രവഺദ഻ത്വീമന്നഽം അവുരഺട് നബ഻(സ) 
പറയഺൻ ഔൽപ്പ഻ക്കീപ്പച്ഠ഻ര഻ക്കഽഔയഺണ് . ആ ദ഻നത്഻ന്ീറ ഭയഺനഔത ഔഺണഽുമ്പഺൾ 
ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ചത് രഽ രഺഗ്ത഻ുയഺ /പഔുലഺ മഺഗ്തുമ ജ഼വ഻ച്ച഻രഽന്നഽള്ളൂ എന്നത 



ുതഺന്ന഻ുപ്പഺഔഽമഺർ അവർ ുപട഻ച്ചത  ുപഺഔഽം എന്നഺണ഻വ ീ഻ട ഉണർത്ഽന്നത് 
അവസഺനമ഻ലലഺീത്ഺരഽ ജ഼വ഻തത്഻ന്ീറ ആരംഭവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം അന്തയനഺൾ  

 


