
 

അദ്ധ്ൿഺയം 78 (അന്നബഅ് ) 
  سٕزج انُثؤ (78)

( മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ 40 ) 

 

  تسى هللا انسحًٍ انسحيى

 

 ٌَ 1)َعىَّ يَرََساءنُٕ   

എന്ത഻ീെ കഽറ഻ച്ചഺണ് അവർ പരസ്പരം ു ഺദ഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് ? 

 

ഖഽൂറശ഻കൾ െബ഻(സവ)യഽീെ പുബഺധെ വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ പരസ്പരം 
തർക്ക഻ക്കഽകയഽം അത് സതൿമഺയ഻ര഻ക്കഺൻ തരമ഻ീലെന്ന് െ഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം 
ീ യ്തുപഺൾ അലെഺഹഽ അവരഽീെ െ഻ലപഺെഽകള഻ൽ െൿഺയമ഻ീലെന്നഽം 
െബ഻(സവ) പറയഽന്നീതലെഺം സതൿമഺീണന്നഽം സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീെ. 

 

ٍِ انَُّثَ ِ اْنَ ِ يىِ  2)َع   

ആ മഹത്തഺയ വഺർത്തീയ കഽറ഻ച്ച് തീന്ന. 

 

അവർ പരസ്പരം ു ഺദ഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന മഹത്തഺയ വഺർത്ത 

എന്തഺണ് എന്ന വ഻ഷയത്ത഻ൽ വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയങ്ങളുണ്ട്. ഖഽർആെഺണ഼ 
മഹത്തഺയ വഺർത്ത എന്നഺണ് ഒരഽ അഭ഻പഺയം ഖഽർആൻ പാർവ്വ഼കരഽീെ 
ീകട്ടുകഥയഺീണന്നഽം മറ്ും  ഻ലർ ആുക്ഷപ഻ച്ചത഻ീെ കഽറ഻ച്ചഺവഽം 
അുപഺൾ അവർ തർക്ക഻ക്കഽന്നത് സതൿവഽമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലെ എന്ന 

പഖൿഺപെം. ഖഽർആൻ പാർവ്വ഼കരഽീെ ീകട്ടുകഥകഺളഺീണങ്ക഻ൽ അത഻ീല 

ഒരഽ അദ്ധ്ൿഺയുത്തഺട് തഽലൿമഺയ ഒരഽ സിഷ്ട഻ീയങ്ക഻ലഽം ീകഺണ്ട് വരഺെഽള്ള 

ഖഽർആന്ീറ ീവലെുവ഻ള഻ ുെര഻െഺന് സഺഹ഻തൿത്ത഻ൽ മ഻കച്ചു െ഻ന്ന഻രഽന്ന 

മക്കക്കഺർക്ക് കഴ഻യണമഺയ഻രഽന്നഽ. അവർക്ക് അന്ന് കഴ഻ഞ്ഞ഻ീലെന്ന് 
മഺതമലെ ഇുന്നഺളം ഈ ീവലെുവ഻ള഻ീയ ുെര഻െഺൻ ഒരഽ വ഻മർശകെഽം 
സഺധ഻ക്കഺത്ത വ഻ധം ഖഽർആൻ അത്ഭഽതകരമഺയ഻ െ഻ല െ഻ൽക്കഽന്നഽീവന്നത് 
ഈ തർക്കത്ത഻ൽ ഒരഽ കഴമ്പഽമ഻ീലെന്നഽം മെഽഷൿീെ അശക്തമഺക്കഽന്ന 

അതൿത്ഭഽതകരമഺയ ൂദവ഻ക വ െങ്ങളഺണവീയന്നഽം വൿക്തമഺക്കഽന്ന 

യഺഥഺർത്ഥ്ൿമഺണ്. മഹത്തഺയ വഺർത്ത എന്നഺൽ പഽെർജ്ജന്ഩമഺീണന്നതഺണ് 
മഹഺഭാര഻പക്ഷത്ത഻ന്ീറയഽം പക്ഷം. മര഻ക്കഽീമന്നത഻ൽ ുലഺകത്ത് ആർക്കഽം 

തർക്കമ഻ലെ െ഻രന്തരം കണ്ട് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഺയത഻െഺൽ ഒരഽ 
യഽക്ത഻ ഻ന്തകെഽം അത഻ൽ തർക്കമ഻ലെ പീക്ഷ 'മരണ ുശഷം എന്ത് ?' എന്ന 

വ഻ഷയത്ത഻ൽ വ഻വ഻ധ കഺഴ് പഺെഽകൾ ുലഺകത്ത് െ഻ലെ഻ൽക്കഽന്നഽണ്ട്. 
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പഽെർജ്ജന്ഩം ഉീണ്ടന്ന് പറയഽന്നവർ തീന്ന ഇത഻ൽ വ഻കല കഺഴ് പഺെഽകൾ 

ീവച്ച് പഽലർത്തഽന്നഽണ്ട്. ഈുലഺകത്ത഻ീെഺരഽ െഺശമഽീണ്ടന്നഽം അെന്തരം 

മീറ്ഺരഽ ജ഼വ഻തം അലെഺഹഽ സംവ഻ധഺെ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഽം ഇവ഻ീെ ീവച്ച് 
ീ യ്ത കഺരൿങ്ങീളലെഺം അവ഻ീെ വ഻ ഺരണക്ക് വ഻ുധയമഺക്കീപെഽീമന്നഽം 
ുശഷം ഓുരഺരഽത്തർക്കഽം അർഹമഺയ പത഻ഫലം 
െൽകീപെഽീമന്നഽീമഺീക്കയഽള്ള സതൿമഺണ് ഇസ്ലഺം മഽുന്നഺട്ട് ീവക്കഽന്ന 

പഽെർജ്ജന്ഩ സ഻ദ്ധ്ഺന്തത്ത഻ന്ീറ കഺതൽ 

 

 

(3)  ٌَ ِّ ُيْ رَهِ ُٕ   انَِّر  ُْْى  ِي

അത഻ലഺണ് അവർ ഭ഻ന്നഺഭ഻പഺയമഽന്നയ഻ച്ച് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
 

ٌَ َ  َّ َسيَ ْ  ٕ ًُ 4) نَ   

അങ്ങീെ ുവണ്ടഺ അവർ വഴ഻ുയ അറ഻ഞ്ഞഽ ീകഺള്ളും(ആകഺരൿത്ത഻ന്ീറ 

െ഻ജസ്ഥ഻ത഻) 
 

 ٌَ ٕ ًُ 5)  ُىَّ َ  َّ َسيَْ هَ   

പ഻ീന്നയഽം അങ്ങീെ ുവണ്ടഺ അവർ വഴ഻ുയ അറ഻ഞ്ഞഽ ീകഺള്ളും(അത് 
സതൿമഺുണഺ അുലെ എന്ന്) 
 

െബ഻(സവ)യഽീെ എത഻ർ ു ര഻യ഻ൽ െ഻ലയഽറപ഻ച്ച഻രഽന്നവർ ഈ 

പഽെർജ്ജന്ഩീത്ത കഠ഻െമഺയ഻ െ഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ആുക്ഷപ ഹഺസൿങ്ങളുീെ 
അകമ്പെ഻ുയഺീെ അത഻ീെ ു ഺദൿം ീ യ്യഺെഺയ഻ അവർ പരസ്പരവഽം 
െബ഻(സവ) ുയഺെഽം അവർ തർക്ക഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ ഇസ്ലഺം 
മഽുന്നഺട്ട് ീവക്കഽന്ന പഽെർജ്ജന്ഩ സ഻ദ്ധ്ഺന്തം അങ്ങീെ ു ഺദൿം 
ീ യ്യീപെഺവഽന്നുതഺ െ഻ുഷധ഻ക്കഺവഽന്നുതഺ അീലെന്നഽം ഈ സതൿം 
ഉൾീക്കഺള്ളഺത്തവർ അത഻ന്ീറ ത഻ക്തഫലം അെഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽീമന്നഽം 
അത്തരക്കഺീര തഺക്ക഼ത് ീ യ്യഺെഺണ് അലെഺഹഽ ഈ കഺരൿങ്ങൾ 

ഉണർത്തഽന്നത് പഽെർജ്ജന്ഩത്ത഻ന്ീറ സഺധഽതയഽം അത് അലെഺഹഽവ഻ീെ 

സംബന്ധ഻ച്ച഻െുത്തഺളം യഺീതഺരഽ പയഺസവഽമ഻ലെഺത്ത കഺരൿമഺീണന്നഽം 
അലെഺഹഽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽകയഺണ് തഽെർന്നഽള്ള വഺകൿങ്ങള഻ൽ! 

َٓاًدا 6) أَنَْى ََْجَ ِم اْْلَْزَض ِي  

െഺം ഭാമ഻ീയ (െ഻ങ്ങൾക്ക്) ഒരഽ വ഻ര഻പ് ആക്ക഻ത്തന്ന഻ലെുയഺ? 

 

ഭാമ഻ീയ മെഽഷൿെെക്കമഽള്ള എലെഺത്ത഻െഽം കഽഞ്ഞ഻െഽ ീതഺട്ട഻ീലന്നുപഺീല 

അലെ്ലഺഹഽ സൗകരൿമഺക്ക഻ീക്കഺെഽത്തഽെെക്കഺെഽം ക഻െക്കഺെഽം ഒന്ന഻െഽം 



അസൗകരൿം വരഺത്ത വ഻ധം ഭാമ഻യ഻ൽ ീ യ്ത ഈ സൗകരൿം 
അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്തഺയ അെഽഗഹമീത! 

 

ذَاًدا ْٔ اْنِجثَاَل أَ َٔ (7   

പർവ്വതങ്ങീള (ഭാമ഻ക്ക്)ആണ഻കളും ആക്ക഻യ഻ുലെ? 

 

ഭാമ഻ക്ക് ഇളക്കം തട്ടഺീത അത഻ീെ ഉറപ഻ച്ച് െ഻ർത്തഺൻ പർവ്വതങ്ങീള 

അവൻ ആണ഻യഺക്ക഻ (ഈ ആണ഻കൾ മെഽഷൿർ അഴ഻ച്ചു മഺറ്഻യഺൽ ഭാമ഻ 
ഇളക഻ീക്കഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് ഓർക്കഺീത മെഽഷൿൻ കഺട്ട഻ക്കാട്ടുന്ന 

പകിത഻യ഻ലഽള്ള കുയ്യറ്ം ഭ഼ത഻തമഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന കഺലത്ത് ഈ 

ഖഽർആെ഻ക സാക്തം െമ്മഽീെ സതവര ശദ്ധ് പത഻ുയണ്ട വ഻ഷയമഺയ഻ 
മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്) 

 

 

اًجا َٔ َخهَْقَُاُ ْى أَْش َٔ (8   

െഺം െ഻ങ്ങീള ഇണകളഺയ഻ സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ീ യ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

ഇണകളഺയ഻ സിഷ്ട഻ക്കഽക എന്ന അെഽഗഹം സിഷ്ട഻കള഻ൽ ീമഺത്തം 
ദിശൿമഺണ് മെഽഷൿര഻ീല ഇണകൾ പരസ്പര ആകർഷണവഽം 
തഺൽപരൿവഽം ഉണ്ടഺക്കഽന്ന വ഻ധം അലെഺഹഽ സംവ഻ധഺെ഻ച്ചത് 
മെഽഷൿകഽലത്ത഻ന്ീറ െ഻ലെ഻ൽപ഻െഽ തീന്ന ഏറ്വഽം വല഻യ സംഭഺവെ 

െൽക഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ് എലെഺ വസ്തഽക്കള഻ലഽം ഈ ഇണ എന്ന 

സംവ഻ധഺെം ഉീണ്ടന്ന് ഖഽർ ആൻ പറയഽന്നഽ  
49سورة الذاريات )َوِمه ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َسْوَجْيِه لََعلَُّكْم تََذكَُّزوَن    

എലെഺവസ്തഽക്കള഻ൽെ഻ന്നഽം ഇണകീള െഺം സിഷ്ട഻ച്ചു...(അദ്ദഺര഻യഺത്ത് 49)  

അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ സാക്ഷമമഺയ െ഻ലപഺെഽകളുീെ ഭഺഗമഺണ഻ത് െലെതഽം , 

 ഼ത്തയഽം സൗന്ദരൿവഽം, ൂവരാപൿവഽം െ഼ണ്ടതഽം, കഽറ഻യതഽം 
ആുരഺഗൿവഽം, അെഺുരഺഗൿവഽം എന്ന഻ങ്ങീെ സർവ്വ വ഻ഷയങ്ങള഻ലഽം 
കഺണഽന്ന ഈ എത഻ർ ദ഻ശയഽം ഇണകൾ എന്നത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്നഽ. 
അങ്ങീെ ഓുരഺ കഺരൿത്ത഻ന്ീറയഽം മഹതവം അത഻ന്ീറ എത഻ർ 

സമ഼പെത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് കാെഽതൽ ഗഺഹൿമഺവഽന്നഽ(യഽവതവത്ത഻ന്ീറ മഹതവം 
വിദ്ധ്െഽ മെസ്സ഻ലഺകഽം ുപഺീല) ആുരഺഗൿമഽള്ളവെഽ ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന 

അെഽഗഹത്ത഻ന്ീറ വ഻ല മെസ഻ലഺക്കഺൻ അെഺുരഺഗൿത്ത഻ന്ീറ 

അസവസ്ഥതകൾ മെഽഷൿീെ െ഻ർബന്ധ഻ക്കഽന്നഽ അഥവഺ അലെഺഹഽ െൽക഻യ 

ഓുരഺ അെഽഗഹവഽം വ഻ലമത഻ക്കഺെഺവഺത്തതഺീണന്ന് അവൻ 

മെസ഻ലഺക്കണം. 



َيُكْى ُسثَاذًا ْٕ َجَ ْهَُا ََ َٔ (9   

െ഻ങ്ങളുീെ ഉറക്കം (െ഻ങ്ങൾക്ക്) െഺം ഒരഽ വ഻ശമമഺക്കഽകയഽം ീ യ്തഽ. 
 

പകൽ സമയീത്ത ുജഺല഻ ഭഺരം മാലവഽം മറ്് കഺരണങ്ങളഺൽ വന്നഽു രഽന്ന 

ക്ഷ഼ണങ്ങളും അകറ്ഺെഽം ശഺന്തമഺയ സഺഹ രൿം ലഭ഻ച്ച് സവസ്ഥത 

ലഭ഻ക്കഺെഽം ഉറക്കം മെഽഷൿീെ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ എത അലഞ്ഞവെഽം 
സവസ്ഥമഺീയഺന്നഽറങ്ങ഻യഺൽ ഉുന്ഩഷവഺെഺവഽന്നത് െമഽീക്കഺീക്ക 

അെഽഭവമുലെ! ഈ ഉറക്കം അലെഺഹഽ െൽകഽന്ന മഹത്തഺയ അെഽഗഹമീത! 

 

َجَ ْهَُا انهَّْيَم نِثَاًسا َٔ (10   

രഺത഻ീയ െ഻ങ്ങൾക്ക് െഺം ഒരഽ വസ്തവഽമഺക്ക഻. 
 

രഺത഻യഽീെ ഇരഽട്ട് മഽുഖെ വസ്തം ീകഺണ്ട് ശര഼രം മറക്കഽുമ്പഺൾ 

ലഭ഻ക്കഽന്നത് ുപഺലഽള്ള ഒരഽ അവസ്ഥ അവെഽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽ വസ്തം 
ധര഻ക്കഽുമ്പഺൾ ശര഼രത്ത഻ന്ീറ ബഺഹൿമഺയ ഭംഗ഻ പകെമഺവഽുമ്പഺീല 

രഺത഻യഺവഽന്ന വസ്തത്ത഻ന്ീറ െ഻ശ്ശബ്ദതയ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന ഉറക്കവഽം 
സമഺധഺെവഽം മഺെസ഻ക വൿഥകള഻ൽെ഻ന്നഽം ശഺര഼ര഻ക ക്ഷ഼ണങ്ങള഻ൽെ഻ന്നഽം 
മഽക്ത഻ െൽകഽന്നത഻ലാീെ ശര഼രത്ത഻ന്ീറ ഓജസ്സ് വർദ്ധ്഻പ഻ച്ച് 
വസ്തത്ത഻ലാീെ ലഭൿമഺവഽന്നത്ുപഺലഽള്ള സൗന്ദരൿം ശര഼രത്ത഻ന് 
ുെെ഻ത്തരഽന്നഽ..ഈ അർത്ഥ്ത്ത഻ൽ ത഻രക്ക്പ഻െ഻ച്ച ജ഼വ഻ത  ഽറ്ുപഺെ഻ീല 

രഺത഻യഽീെ സവകഺരൿത എന്ന അെഽഗഹം എെഽത്ത്പറുയണ്ടത് തീന്ന! 

 

َجَ ْهَُا ال َٓاَز َيَ اًشأَ ََّ (11   

പകല഻ീെ െഺം െ഻ങ്ങൾക്ക് ജ഼വ഻ുതഺപഺധ഻ കീണ്ടത്തഺെഽള്ള 

സമയമഺക്കഽകയഽം ീ യ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

രഺത഻യഽീെ െ഻ശ്ശബ്ദതയ഻ൽ ഉറക്കം ലഭ഻ച്ചവൻ പകൽ ീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ തന്ീറ 

ുജഺല഻കള഻ൽ വൿഺപിതെഺവഽകയഽം ജ഼വ഻ുതഺപഺധ഻കൾ കീണ്ടത്തഽകയഽം 
ീ യ്യുന്നഽ. അഥവഺ രഺപകലഽകളുീെ സവഭഺവത്ത഻ൽ അലെഺഹഽ വരഽത്ത഻യ 

ഈ വൿതൿഺസം വലെഺീത്തഺരഽ അെഽഗഹം തീന്ന! 

 

قَُكْى َسْثً ا ِشَداًدا  ْٕ تََُْيَُا  َ َٔ(12   

െ഻ങ്ങളുീെ മ഼ീത െഺം ബല഻ഷ്ഠങ്ങളഺയ (ആകഺശങ്ങൾ) ഏീഴണ്ണം െഺം 

സംസ്ഥഺപ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 



 

ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന െമ്മഽീെ ധഺരഺളം കഺരൿങ്ങൾ സഽഗമമഺയ഻ െെക്കഺൻ 

അതൿഺവശൿമഺയ െ഻രവധ഻ പകിത഻ ബന്ധങ്ങൾ കമ഼കര഻ച്ചുീകഺണ്ട് 
കഺലപഴക്കത്തഺൽ ബലഹ഼െത ബഺധ഻ച്ച് പവർത്തെ രഹ഻തമഺവഺീത 

സഽശക്തമഺയ ഏഴ് ആകഺശങ്ങൾ സംവ഻ധഺെ഻ച്ച അലെഺഹഽ എത 

പര഻ശഽദ്ധ്ൻ! 

 

َّْاًجا  َٔ َجَ ْهَُا ِسَساًجا  َٔ(13   

കത്ത഻ത്ത഻ളങ്ങ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ വ഻ളക്ക്(സാരൿൻ) െഺം 

ഉണ്ടഺക്കഽകയഽം ീ യ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

കത്ത഻ജവല഻ച്ചും ത഻ളങ്ങ഻പകഺശ഻ച്ചും ുലഺകത്ത഻െഽ വല഻യ ുസവെം 
ീ യ്യുന്ന ുലഺകത്ത഻ന്ീറ വ഻ളക്കഺയ സാരൿീെ ഏർീപെഽത്ത഻യ അലെഺഹഽ 
വല഻യ അെഽഗഹം െൽക഻ െമഽക്ക്. 

 

اًجا ْ ِصَساِخ َياء  َجَّ ًُ ٍَ اْن أَََصْنَُا ِي َٔ (14   

ുമഘങ്ങള഻ൽ െ഻ന്ന് കഽത്ത഻ീച്ചഺര഻യഽന്ന ീവള്ളം(മഴ) െഺം 

ഇറക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

ََثَاذًا َٔ ِّ َحثًّا  15) نُُِْ ِسَج تِ   

ആ മഴ മഽുഖെ െഺം ധഺെൿവഽം സസൿവഽം (ഉൽപഺദ഻പ഻ച്ച് )പഽറത്ത്ീകഺണ്ട് 
വരഺൻ ുവണ്ട഻ 
 

 

َجَُّاٍخ أَْن َا ًا  َٔ(16   

ഇെത഻ങ്ങ഻െ഻ൽക്കഽന്നുതഺട്ടങ്ങളും(ീവള഻ക്കഽ വരഽത്തഽവഺൻ ുവണ്ട഻ മഴ 

വർഷ഻പ഻ച്ചു) 
 

മഴ വർഷ഻പ഻ക്കഽമഺറഽള്ള കഺർുമ്മഘങ്ങള഻ൽ െ഻ന്ന് അീലെങ്ക഻ൽ 

മഴക്കഺറഽകീള തട്ട഻ക്കാട്ടുന്ന മഴക്കഺറ്ുകള഻ൽ െ഻ന്ന് ധഺരഺളം മഴീവള്ളം 
അലെഺഹഽ വർഷ഻പ഻ച്ചു. മഴ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്തഺയ അെഽഗഹമഺണ് 
അത഻ന്ീറ  ഻ല ുെട്ടങ്ങൾ അലെഺഹഽ സാ ഻പ഻ക്കഽകയഺണ്. മഴമാലം 

ധഺെൿങ്ങളും സസൿങ്ങളും വിക്ഷങ്ങളഺലഽം ീ െ഻കളഺലഽം സമിദ്ധ്മഺയ 

ുതഺട്ടങ്ങളും അലെഺഹഽ സംവ഻ധഺെ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന്.! എലെഺവരഽം 
എുപഺഴഽം കണ്ട് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന പകിത഻യ഻ീല പധഺെ ദിഷ്ടഺന്തങ്ങൾ 

എന്നെ഻ലക്ക് പത്ത് അെഽഗഹങ്ങൾ അലെഺഹഽ എെഽത്ത് 



പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീെ മക്കയ഻ീല സതൿ െ഻ുഷധ഻കൾ 

പഽെർജ്ജന്ഩീത്തയഽം പത഻ഫലം െൽകഺെഺയ഻ ഒരഽമ഻ച്ച് 
കാട്ടല഻ീെ(ഹശ്ർ)യഽം െ഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം അത് അസംഭവൿം എന്ന് 
തർക്ക഻ക്കഽകയഽം ീ യ്തുപഺൾ അവർ അത഻െഽ പറഞ്ഞ പധഺെകഺരണം 
തീന്ന ദവ഻ച്ച് മണ്ണ഻ൽ ലയ഻ച്ച ഞങ്ങീള എങ്ങീെ പഽെർജ്ജെ഻പ഻ക്കഽം 
എന്നതഺയ഻രഽന്നഽവുലെഺ! അലെഺഹഽ അവന്ീറ അപഺരമഺയ ശക്ത഻യഽീെ  ഻ല 

സാ െകൾ െൽക഻ീക്കഺണ്ട് ശക്തമഺയ഻ അവരഽീെ വഺദീത്ത 

ഖണ്ഡ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ് .അഥവഺ െഺം കഺണഽന്ന എലെഺ വസ്തഽക്കള഻ലഽം 
സവതന്തമഺയ഻ ഇെീപെഺൻ അലെഺഹഽ ശക്തെഺീണന്നഽം അവീയ എങ്ങീെ 

ൂകകഺരൿം ീ യ്യണം എന്ന് അലെഺഹഽ അറ഻യഽന്നവെഺീണന്നഽം ഈ 

പകിത഻യ഻ീല എലെഺവർക്കഽം കഺണഺവഽന്ന വസ്തഽക്കള഻ലാീെ അലെഺഹഽ 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചുപഺൾ ഇലെഺയ്മയ഻ൽ െ഻ന്നഽം ഇവകുള സിഷ്ട഻ച്ച 

അലെഺഹഽവ഻െഽ ഇവുയ െശ഻പ഻ക്കഺുെഺ വ഼ണ്ടഽം പഽെർ െ഻ർമ്മ഻ക്കഺുെഺ 

യഺീതഺരഽ പയഺസവഽമഽണ്ടഺക഻ീലെന്നഽം അത഻െഺൽ പഽെർജ്ജന്ഩത്ത഻ൽ 

അവ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവൻ ഈ പപഞ്ചീത്ത ഒന്ന് കണ്ണ് തഽറന്ന് ുെഺക്കണീമന്നഽം 
എന്നഺൽ പ഻ീന്ന പഽെർജ്ജന്ഩ െ഻ുഷധ഻യഺവ഻ീലെന്നഽം അറ഻യ഻ക്കഺെഺണ് ഈ 

കഺരൿങ്ങൾ അലെഺഹഽ പറയഽന്നത് (റഺസ഻ 31/6) ഇീതലെഺം െഺം 

കണ്ടഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന എണ്ണമറ് അെഽഗഹങ്ങള഻ൽ  ഻ലത് മഺതം!  

 അലെഺഹഽ തന്ന അെഽഗഹങ്ങീള എണ്ണ഻ക്കണക്കഺക്കഺൻ ٔاٌ ذ دٔا َ ًح هللا الذحصْٕا

െഺം ശമ഻ച്ചഺൽ അത് അസഺധൿമഺീണന്നഺണ് അലെഺഹഽ പറഞ്ഞത് അത് 
ീകഺണ്ട് തീന്ന . െഺം അെഽഭവ഻ക്കഽന്ന അെഽഗഹങ്ങളൂീെ ഒരഽ ശതമഺെം 

ുപഺലഽം വരഺത്ത എന്നഺൽ വളീര വ഻പഽലമഺയ ഈ അെഽഗഹങ്ങൾ 

 ാണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ച് ീകഺണ്ട് അലെഺഹഽ പരുലഺക ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ സംഭവൿത 

സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽകയഺണ് തഽെർന്നഽള്ള സാക്തങ്ങള഻ൽ 

 

 

ٌَ ِييقَاذًا  َو اْن َْصِم َ ا ْٕ ٌَّ يَ 17)إِ   

െ഻ശ്ചയമഺയഽയഽം ത഼രഽമഺെത്ത഻ന്ീറ ദ഻െം സമയെ഻ർണ഻തമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

اًجا َٕ ٌَ أَْ  ِٕز  َرَؤْذُٕ َو يُُ َُخ  ِي انصُّ ْٕ 18) يَ   

അതഺയത് കഺഹളത്ത഻ൽ ഊതീപെഽന്ന ദ഻വസം അുപഺൾ െ഻ങ്ങൾ കാട്ടമഺയ഻ 
വീന്നത്തഽം 
 

ത഼രഽമഺെത്ത഻ന്ീറ ദ഻വസം എന്നഺൽ മെഽഷൿന്ീറ പവർത്തെങ്ങൾ 

വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ അവീെ സവർഗ്ഗത്ത഻ുലുക്കഺ െരകത്ത഻ുലുക്കഺ അയക്കഺൻ 

അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ അലംഘെ഼യമഺയ വ഻ധ഻ വരഽന്ന ദ഻െമഺണ്. ഇസ്റഺഫ഼ൽ 



(അ) എന്ന മഺലഺഖ സാർ എന്ന കഺഹളത്ത഻ൽ ഒരഽതവണ ഊതഽുമ്പഺൾ 

ുലഺകം െശ഻ക്കഽകയഽം രണ്ടഺം തവണ ഊതഽുമ്പഺൾ എലെഺവരഽം 
പഽെർജ്ജെ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്യും ഓുരഺരഽത്തരഽം മര഻ച്ച് ക഻െന്ന഻രഽന്ന഻െത്ത് 
െ഻ന്ന് എഴഽുന്നറ്് മഹ്ശറ഻ുലക്ക്(എലെഺവീരയഽം ഒരഽമ഻ച്ച്കാട്ടുന്ന സ്ഥലം) 
വരഽന്നത഻ീെ കഽറ഻ച്ചഺണ് ഈകാട്ടമഺയ഻ വീന്നത്തഽം എന്ന് 
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നത്. മഹ്ശറ഻ുലക്കഽള്ള വരവ഻ന്ീറ സമയത്ത് തീന്ന 

ധ഻ക്കഺര഻കളുീെയഽം ീതമ്മഺെ഻കളുീെയഽീമഺീക്ക അവസ്ഥ വളീര 

വ഻ഷമകരമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് ഇസ്ലഺം വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. അലെഺഹഽീവ 

സാക്ഷ഻ച്ച് അവന്ീറ വ഻ധ഻ വ഻ലക്കഽകൾ ശദ്ധ്഻ച്ച് ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ച 

സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ പകഺശത്ത഻ന്ീറ അകമ്പെ഻ുയഺീെ രഺജക഼യമഺയ഻ 
മഹ്ശറ഻ുലക്ക് ആെയ഻ക്കീപെഽുമ്പഺൾ ധ഻ക്കഺര഻കളും 
തഺുന്തഺന്ന഻കളുീമലെഺം ശക്തമഺയ ഇരഽട്ട഻ൽ തപ഻ത്തെഞ്ഞ് വലെഺീത 

പയഺസീപെഽം മഹ്ശറ഻ീലത്തഺൻ എന്ന് ഖഽർആെഽം ഹദ഼സഽീമലെഺം 
മഽന്നറ഻യ഻പ് െൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അത഻െഺൽ ഭൗത഻ക ജ഼വ഻തത്ത഻ീല 

തഺൽക്കഺല഻ക സുന്തഺഷത്ത഻െഺയ഻ കഺലഺകഺലം തഺമസ഻ുക്കണ്ട 

പരുലഺകീത്ത വ഻സ്മര഻ക്കഽന്നവുെക്കഺൾ വ഻ഡ്ഢ഻ ുലഺകത്തഽുണ്ടഺ എന്ന് 
 ഻ന്ത഻ക്കഺൻ െഺം സമയം കീണ്ടുത്തണ്ടതഺണ്. 

 

اتًا  َٕ اء  ََكاََْد أَْت ًَ 19)َٔ ُرَِحِد انسَّ   

ആകഺശം തഽറക്കീപെഽകയഽം എന്ന഻ട്ടത് പലവഺത഻ലഽകളഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽം 
ീ യ്യും. 
 

ആകഺശം ീപഺട്ട഻പ഻ളരഽന്നത഻െഺലഽണ്ടഺവഽന്ന വ഻െവഽകീള ഉുദ്ദശ഻ച്ചഺണ് 
വഺത഻ലഽകളഺവഽക എന്ന് പറഞ്ഞീതന്നഽം അതലെ ആകഺശത്ത്െ഻ന്ന് 
മലക്കഽകൾ കാട്ടം കാട്ടമഺയ഻ ഇറങ്ങ഻വരഺെഽള്ള വഴ഻കൾ 

തഽറക്കീപെഽന്നത഻ീെയഺണ് വഺത഻ലഽകളഺയ഻ത്ത഼രഽം എന്നത് ീകഺണ്ട് 
ഉുദ്ദശൿീമന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട് 
 

 

ُسيَِّسخِ  20) اْنِجثَاُل  ََكاََْد َسَساتًا َٔ   

പർവ്വതങ്ങൾ(തൽസ്ഥഺെം വ഻ട്ട്)െെത്തീപെഽകയഽം എന്ന഻ട്ടവ കഺെൽ 

സമഺെമഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽം ീ യ്യും 
 

 

അന്തൿെഺള഻ുെഺെെഽബന്ധ഻ച്ച് പർവ്വതങ്ങൾക്കഽണ്ടഺവഽന്ന വ഻വ഻ധ 

അവസ്ഥകൾ പലയ഻െത്തഺയ഻ ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ഇമഺം 

റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ.'പർവ്വതങ്ങൾക്ക് വ഻വ഻ധ അവസ്ഥകളുണ്ടഺവഽം 



അന്ന്.തകർക്കീപെഽകയഽം കെയീപട്ട ുരഺമം ുപഺീല ആയ഻ മഺറഽകയഽം 
ധാള഻കളഺയ഻ കഺറ്഻ൽ പറന്ന് ീപഺങ്ങഽകയഽം അവസഺെം മര഼ ഻ക ുപഺീല 

ഒന്നഽം കഺണഺെ഻ലെഺത്ത അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻ ത഼രഽകയഽം ീ യ്യും'(റഺസ഻). 
അന്തൿെഺള഻ന്ീറ പധഺെീപട്ട  ഻ല സംഭവങ്ങളഺണ് ഇവീയലെഺം അലെഺഹഽ 
അന്ന് രക്ഷലഭ഻ക്കഽന്നവര഻ൽ െീമ്മീയലെഺം ഉൾീപെഽത്ത഻ അെഽഗഹ഻ക്കീട്ട 
ആമ഼ൻ. 

 

 

 

ََُّى َ اََْد ِيْسَصاًدا  َٓ ٌَّ َج 21)إِ   

ന഻ശ്ചയം ജഹന്നം (നരകം) ഒരഽ പത഻സ്ഥലമഺകഽന്നഽ. 

 

അകമ഻കളഺയ ധ഻ക്കഺര഻കീള പത഻യ഻രഽന്ന് പ഻െ഻കാെഽന്ന സ്ഥലമഺണ് െരകം. 
ഇരകീള കഽെഽക്കഺൻ ീവണ്ട഻ ഒരഽക്കഽകയഽം ഇരകൾ അറ഻യഺീത അത഻ൽ 

കഽെഽങ്ങഽകയഽം ീ യ്യുന്ന സ്ഥലമഺണ് പത഻സ്ഥലം. െരകീത്ത കഽറ഻ച്ചഺണ് 
അലെഺഹഽ ഇങ്ങീെ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നത്.ഒരഽ ീ ക്ക് ുപഺസ്റ്റ഻ൽ ുരഖ 

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽുമ്പഺീല െരകത്ത഻െഽ മ഼ീത അലെഺഹഽ സ്ഥഺപ഻ച്ച പഺലം 
കെക്കഺൻ എലെഺവരഽം പരുലഺകത്ത് െ഻ർുദ്ദശ഻ക്കീപെഽം ുരഖകൾ 

ക്ല഻യറഽള്ളവർ പഺലം കെന്ന  ് സവർഗ്ഗത്ത഻ീലത്തഽകയഽം അലെഺത്തവർ 

െരകത്ത഻ൽ ആപത഻ക്കഽകയഽം ീ യ്യും(അലെഺഹഽ െീമ്മ രക്ഷ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ) 

മഹെഺയ ഇബ്െഽ കസ഼ർ പറയഽന്നഽ 'െരകം വ഻ട്ട് കെക്കഺീത ഒരഺൾക്കഽം 
സവർഗ്ഗത്ത഻ീലത്തഺെഺവ഻ലെ..വ഻ട്ട് കെക്കഺെഺവശൿമഺയ ുരഖയഽള്ളവൻ വ഻ട്ട് 
കെക്കഽകയഽം അലെഺത്തവൻ തെവഽ പഽള്ള഻യഺയ  ഻

െരകത്ത഻ീലത്ത഻ീപെഽകയഽം ീ യ്യും(ഇബ്െഽ കസ഼ർ 4/675) ഖഽർആൻ ഈ 

ആശയം ഇങ്ങീെ വ഻വര഻ക്കഽന്നഽ. 

72. 71يسيى )ٔاٌ يُكى االٔازدْا  اٌ عهي زتك حرًا يقضيا  ى َُجي انريٍ اذقٕأَرز ان انًيٍ  يٓا جثيا    

െ഻ങ്ങള഻ലഺരഽം െരകത്ത഻ങ്കൽ എത്ത഻ുച്ചരഺീതയ഻ലെ അത് തങ്ങളുീെ 
െഺഥന്ീറ ഖണ്ഡ഻തവഽം െെപ഻ലഺക്കീപെഽന്നതഽമഺയ ഒരഽ ത഼രഽമഺെമഺകഽന്നഽ 
പ഻ന്ന഼ട് ുദഺഷബഺധീയ സാക്ഷ഻ച്ച് ജ഼വ഻ച്ചവീര െഺം രക്ഷീപെഽത്തഽകയഽം 
അകമ഻കീള മഽട്ട് കഽത്ത഻യവരഺയ഻ െഺം െരകത്ത഻ൽ ഉുപക്ഷ഻ക്കഽകയഽം 
ീ യ്യും(മർയം 71/72) 

 

അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ഭാമ഻യ഻ൽ ആരഽം ു ഺദ഻ക്കഺെ഻ീലെന്ന ധഺരണയ഻ൽ 

അവീെ ധ഻ക്കര഻ക്കഽന്നവീര പ഻െ഻കാെഺെഽള്ള ഈ സം വ഻ധഺെം 
സാക്ഷ഻ക്കഺത്തവരഽീെ കഺരൿം കഷ്ടം തീന്ന! 



 

ٍَ َيآتًا  22)نِْهطَّاِغي   

അത഻കമ഻കൾക്കഽള്ള വഺസസ്ഥലമഺയ഻ീക്കഺണ്ട്. 

 

സജ്ജെങ്ങൾ ദഽർജ്ജെങ്ങൾ എന്ന വൿതൿഺസമ഻ലെഺീത എലെഺവരഽം ഈ ീ ക്ക് 
ുപഺസ്റ്റ഻ീലത്തഽീമങ്ക഻ലഽം അലെഺഹഽ െലെവീര രക്ഷ഻ക്കഽകയഽം 
അധർമ്മകഺര഻കൾക്ക് മഺതം െരകം വഺസസ്ഥലമഺക്കഽകയഽം 
ീ യ്യും(റഺസ഻: 31/13) 

 

അഹങ്കഺരുത്തഺീെ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകൾ ലംഘ഻ക്കഽകയഽം 
അപഥസഞ്ചഺരം െെത്തഽകയഽം ീ യ്തവരഺണ് അത഻കമ഻കൾ എന്നത് 
ീകഺണ്ട് ഇവ഻ീെ ഉുദ്ദശൿം അത഻െഺൽ അത്തരക്കഺർക്കഽള്ള 

വഺസസ്ഥലമഺയ഻ട്ടഺണ് അലെഺഹഽ െരകം ഒരഽക്ക഻യത്(തവ഻ബ്ര഻ 30/11) 

 

സിഷ്ടഺവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻കൾ ധ഻ക്കര഻ക്കഽകയഽം പവഺ കന്ഩഺർീക്കത഻ര഻ൽ 

െ഻ലയഽറപ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്തവരഺണ഻വർ( ഇബ്െഽ കസ഼ർ 4/675) 

 

َٓا أَْحقَاتًا  ٍَ  ِي 23)اَلتِثِي   

അത഻ൽ അവർ പലയഽഗങ്ങൾ തഺമസ഻ക്കഽന്നവരഺയ഻ീക്കഺണ്ട്. 

 

ഹഽഖഽബ് എന്നത഻ന്ീറ ബഹഽവജെമഺണ് അഹ്ഖഺബ് എന്നത്. ഹഽഖഽബ് 
എന്നഺൽ എത കഺലമഺണ് എന്നത഻ൽ വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയം കഺണഺം. മഽന്നാറഽ 
ീകഺലെം എന്നഺണ് ഒരഽ വ഻ഭഺഗം എൺപത് ീകഺലെീമന്ന് മീറ്ഺരഽ പക്ഷം 
അല഻(റ) ഹ഻ലഺൽ അൽ ഹജര഻ുയഺട് ു ഺദ഻ച്ചു ഹഽഖഽബ് എന്നഺൽ 

എതവർഷമഺയഺണ് െ഻ങ്ങൾ എത്ത഻ച്ചത് അുദ്ദഹം പറഞ്ഞഽ എൺപത് 
ീകഺലെം. ഓുരഺീകഺലെവഽം പന്തണ്ട് മഺസം .ഓീരഺ മഺസവഽം മഽപത് 
ദ഻വസം.ഓുരഺദ഻െവഽം ഭാമ഻യ഻ീല ആയ഻രം വർഷീത്ത ൂദർഘൿം! (തവ഻ബ് 
ര഻ 30/13) 

 

ഇങ്ങീെയഽള്ള യഽഗങ്ങൾ ഒന്ന് ത഼രഽുമ്പഺൾ അെഽത്തത് തഽെങ്ങഽം ഇങ്ങീെ 

അെന്തമഺയ഻ അവർ െരകത്ത഻ൽ തീന്ന കഴ഻യഽീമന്നഺണ് ഖഽർആൻ 

പറയഽന്നത്. ഒര഻ക്കലഽം അവർക്ക് ുമഺ െം ലഭ഻ക്ക഻ലെ....ഹഽഖഽബ് എത 

വർഷമഺീണന്നത഻ൽ ുവീറയഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട്. എന്നഺൽ ഒരഽ ഹഽഖഽബ് 
എത വർഷമഺയഺലഽം ഒന്ന് ത഼രഽുമ്പഺൾ അെഽത്തത് ആരംഭ഻ക്കഽകയഺയ഻. 
അങ്ങീെ അെന്തമഺയ഻ െരകത്ത഻ൽ കഴ഻യഽകയലെഺീത രക്ഷീപെഺെഽള്ള ഒരഽ 
പഴഽതഽ അവർക്കഽണ്ടഺവ഻ലെ. ഖഽർആൻ തീന്ന മീറ്ഺരഽ സ്ഥലത്ത് 
പറയഽന്നഽന്നഽ.  



 

ايا انريٍ  سقٕا  ًؤٔاْى انُاز  هًا ازادٔا اٌ ي سجٕا يُٓا أعيدٔا  يٓا ٔقيم نٓى ذٔقٕا عراب انُاز انر   ُرى تّ ذكرتٌٕ 

20 انسجدج)   

എന്നഺൽ ീതമ്മഺെ഻കൾ. അവരഽീെ വഺസസ്ഥലം െരകമഺകഽന്നഽ അവർ 

അത഻ൽ െ഻ന്നഽ പഽറത്ത്കെക്കഺൻ ഉുദ്ദശ഻ക്കഽുമ്പഺീഴഺീക്ക അത഻ുലക്ക് തീന്ന 

അവീര മെക്കീപെഽം െ഻ങ്ങൾ െ഻ുഷധ഻ച്ച് തള്ള഻ക്കളഞ്ഞ഻രഽന്ന ആ 

െരകത്ത഻ീല ശ഻ക്ഷ െ഻ങ്ങൾ ആസവദ഻ക്കഽക എന്ന് അവുരഺട് 
പറയീപെഽകയഽം ീ യ്യും(സജദ:20) 

 

അുപഺൾ യഽഗങ്ങൾ അവ഻ീെ കഴ഻ുയണ്ട഻വരഽം എന്നത഻ൽ െ഻ന്നഽ കഽുറ 

കഺല ുശഷം അവർക്ക് ുമഺ െമഽണ്ടഺവഽീമന്ന് ആശവസ഻ക്കഺൻ വകഽപ഻ലെ. 
ഒര഻ക്കലഽം അവർക്ക് അവ഻ീെ െ഻ന്ന് 
ുമഺ െവഽമ഻ലെെരകത്ത഻ീലത്ത഻ീപെഺെഽള്ള സഺഹ രൿം ഒഴ഻വഺക്കഺൻ 

ബഽദ്ധ്഻യഽള്ള മെഽഷൿൻ ശമ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത് മഹഺകഷ്ടമുലെ! 

 

اَل  َٔ َٓا تَْسًدا  ٌَ  ِي 24) َشَساتًاالَّ يَُرٔقُٕ   

അത഻ൽ ീവച്ച് ഒരഽ തണഽപഺകീട്ട മറ്് വലെ പഺെ഼യങ്ങളഺവീട്ട അവർ രഽ ഻ 
ുെഺക്കഽകയ഻ലെ. 
 

െരകത്ത഻ീല ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷയഽീെ ഭഺഗമഺയ഻ അലെഺഹഽ അവർക്ക് 
ഭക്ഷണവഽം ീവള്ളവഽം െ഻ുഷധ഻ക്കഽീമന്നഺണ് ഇവ഻ീെ 
പറയഽന്നത്.ശക്തമഺയ  ാെ഻ൽ ീവന്തഽരഽകഽന്നവർ ആ ാെ഻ീെ ശമ഻പ഻ക്കഺൻ 

തണഽപ് ആഗഹ഻ക്കഽക സവഺഭഺവ഻കമഺണുലെഺ. . ാട് ശമ഻പ഻ക്കഺൻ 

എീന്തങ്ക഻ലഽം കഽള഻ർമ്മ അവർക്കഽണ്ടഺവ഻ീലെന്നഺണ് തണഽപ് ലഭ഻ക്ക഻ീലെന്ന് 
പറഞ്ഞത്. ഒരഽ കഽള഻ർ കഺുറ്ഺ ആശവഺസത്ത഻ീെഺരഽ െ഻ഴുലഺ ുപഺലഽം 
ലഭ഻ക്ക഻ലെ(റഺസ഻ 31/14) 

 

അസഹൿമഺയ ദഺഹത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് ുമഺ െം ുെെഺൻ എീന്തങ്ക഻ലഽം 
ീവള്ളം(തണഽപ഻ീലെങ്ക഻ലഽം) ക഻ട്ട഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ എന്ന ആഗഹവഽം 
അലെഺഹഽ സഺധ഻പ഻ക്ക഻ീലെന്നഺണ് പഺെ഼യങ്ങൾ രഽ ഻ ുെഺക്ക഻ലെ 
എന്നത഻ലാീെ അലെഺഹഽ വൿക്തമഺക്കഽന്നത്.തണഽീപന്നത഻െഽ ഉറക്കീമന്നഽം 
 ഻ല പൻഡ഻തർ അർത്ഥ്ം പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.അഥവഺ എത വ഻ഷമത്ത഻ലഽം 
ഉറങ്ങ഻യഺൽ ഒരഽ ആശവഺസം ലഭ഻ക്കഽമുലെഺ...പീക്ഷ ഉറക്കവഽം ഇവർക്ക് 
ക഻ട്ടഺക്കെ഻ തീന്ന! 

 

اقًا  َغسَّ َٔ ا  ًً ي ًِ 25)إاِلَّ َح   



(ദഽർഗ്ഗന്ധുതഺീെ ഒഴഽകഽന്ന) അതൿഽഷ്ണ ജലവഽം അത഻ 
ൂശതൿജലവഽമലലഺീത 

 

ഹമ഼ം എന്ന് പറഞ്ഞഺൽ ഽുണ്ടഺെെഽപ഻ക്കഽുമ്പഺുഴക്കഽം കഽെൽ ുപഺലഽം 
കര഻യഽന്ന അതയഽം കഠ഻െ  ാെഽള്ള ീവള്ളമഺണ് െരകത്ത഻ലഽള്ളവരഽീെ 
കണ്ണ഼രഽം ശര഼രം ീപഺട്ട഻ ഒല഻ക്കഽന്നതഽം എലെഺം കലർന്നതഺണ് ഹമ഼ം. 

ഖഽർആൻ വൿഺഖൿഺതഺക്കളുീെ വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയങ്ങൾ 

സഺംശ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൾ െമഽക്ക് മെസ഻ലഺക്കഺെഺവഽന്നതഺണ഻ത്. ഗസ്സഺഖ് 
എന്നഺൽ അത഻ കഠ഻െമഺയ ദഽർഗ്ഗന്ധം വമ഻ക്കഽന്ന െരകത്ത഻ലഽള്ളവരഽീെ 
ശര഼രത്ത഻ൽ െ഻ന്നഽം ീപഺട്ട഻ ഒല഻ക്കഽന്ന അഴഽക്ക് െ഻റഞ്ഞ െരകത്ത഻ീല 

ശക്തമഺയ  ാെ഻ീെ ീവലെുന്ന അത഻ തണഽപ് െ഻റഞ്ഞ ീവള്ളമഺണ് ഇത഻ന്ീറ 

ദഽർഗ്ഗന്ധീത്ത കഽറ഻ച്ച് െബ഻(സവ) പറഞ്ഞത് ഇങ്ങീെയഺണ്.  

31/15زاش  & :  30/17طثس  )نٕ اٌ دنٕا يٍ غساق يٓساق انى اندَيا ْلَرٍ اْم اندَيا    

െരകത്ത഻ീല ഗസ്സഺഖ് എന്ന ീവള്ളത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് ഒരഽ ബക്കറ്്ഭാമ഻യ഻ൽ 

ഒഴഽക്ക഻യഺൽ ുലഺകീര ീമഺത്തം അത് ദഽർഗ്ഗന്ധത്ത഻ലഺക്കഽം(തവ഻ബ്ര഻ 30/17 & 

സ഻ 31/15) 

 

െരകത്ത഻ൽ ദഺഹവഽം പരുവശവഽം ീകഺണ്ട് െ഻ലവ഻ള഻ക്കഽന്നവർക്ക് 
അലെഺഹഽ ആശവഺസത്ത഻ന്ീറ ഭക്ഷണീമഺന്നഽം െൽക഻ീലെന്നഺണ് കഴ഻ഞ്ഞ 

സാക്തത്ത഻ീലങ്ക഻ൽ ശ഻ക്ഷയഽീെ ഭഺഗമഺയ഻ െൽകഽന്നവയഺണ് ഈ 

സാക്തത്ത഻ൽ....അലെഺഹഽ െീമ്മ ഈ അവസ്ഥീയ ീതഺട്ട്കഺത്ത് രക്ഷ഻ക്കീട്ട 
ആമ഼ൻ 

 

 

ِٔ َاقًا  26)َجَصاء    

അവർക്ക് ുയഺജ഻ച്ച പത഻ഫലീമന്ന ന഻ലക്ക്(നൽകീെട്ടതഺണ഻ത്) 

 

അവർക്ക് െൽകീപെഽന്ന ശ഻ക്ഷകൾ അവർക്ക് അർഹതീപട്ടത് തീന്ന 

എന്നഺണ് ഇത഻ന്ീറ തഺൽപരൿം.മഽഖഺത്ത഻ൽ എന്നവർ 

പറയഽന്നഽ.ുദഺഷത്ത഻െെഽസര഻ച്ചുള്ള 

ശ഻ക്ഷയഺണ഻ത്.ശ഻ർക്ക഻ുെക്കഺൾ(ബഹഽൂദവതവം)വല഻യ കഽറ്മ഻ലെ 
െരകുത്തക്കഺൾ വല഻യ ശ഻ക്ഷയഽമ഻ലെ(ഖഽർതവഽബ഻ 19/128) 

 

അവരഽീെ പവർത്തെങ്ങൾ ുമഺശമഺയത഻െഺൽ അവീര വ഻ഷമ഻പ഻കഽന്ന 

ശ഻ക്ഷ അലെഺഹഽ അവർക്ക് െൽക഻ എന്ന് മഹഺെഺയ ഇക ര഻മ:(റ)ഈ 

സാക്തത്ത഻െഽ വ഻ശദ഼കരണം പറയഽന്നഽ(ഖഽർതവഽബ഻ 19/128) 

 

ٌَ ِحَساتًا ُْى َ إَُا اَل يَْسُجٕ 27)إََِّٓ   



ന഻ശ്ചയം അവർ വ഻ചഺരണീയ 

പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ(അങ്ങീെീയഺന്ന് അംഗ഼കര഻ച്ച഻ീലെന്ന് സഺരം) 

 

മര഻ച്ചു മണ്ണ഻ൽ ലയ഻ച്ചത഻െഽ ുശഷം വ഼ണ്ടഽം ജെ഻ക്ക഻ീലെന്ന് വഺദ഻ച്ചത഻െഺൽ 

പഽെർജ്ജന്ഩത്ത഻െഽ ുശഷം െെക്കഽന്ന വ഻ ഺരണീയ അവർ ഭയീപെഽകുയഺ 
അത഻െഽ ുവണ്ട഻ ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ സാക്ഷ്മത പഽലർത്തഽകുയഺ ീ യ്ത഻ലെ 
മഹഺെഺയ ഇമഺംതവ഻ബ് ര഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. െർജ്ജന്ഩത്ത഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഺത്ത 

അവർ വ഻ ഺരണീയ ഭയീപട്ട഻ലെ.വ഼ണ്ടഽം ജെ഻ക്കഽീമന്ന് 
അംഗ഼കര഻ക്കഺത്തവൻ എങ്ങീെ വ഻ ഺരണീയ ഭയീപെഽം?(തവ഻ബ് ര഻ 30/18) 

اتًا  تُٕا تِآيَاذَُِا ِ رَّ َ رَّ َٔ(28   

നമ്മഽീെ ലക്ഷൿങ്ങീള അവർ (വലലഺത)ന഻ുഷധ഻ക്കൽ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തഽ 
 

 

സതൿെ഻ുഷധ഻കളുീെ വളീര അപകെകരമഺയ െ഻ലപഺെഺണ് ഈ 

സാക്തത്ത഻ലാീെ അലെഺഹഽ െീമ്മ അറ഻യ഻ക്കഽന്നത്.ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവർക്ക് 
ഒര഻ക്കലഽം െ഻ുഷധ഻ക്കഺൻ സഺധൿമലെഺത്ത വ഻ധം വൿക്തമഺയ ീതള഻വഽകൾ 

പവഺ കർ(സവ) കഺണ഻ച്ചുീകഺെഽത്ത഻ട്ടും അത഻ീെത഻ീര പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞഽ 
െ഻ന്ന഻രഽന്നവർ െ഻ുഷധത്ത഻ന്ീറ ആൾ രാപങ്ങളഺങ്ങളഺയ഻ 
മഺറഽകയഺയ഻രഽന്നഽ അതഺണ് അവർക്ക് ഈ ഗത഻ുകട് വരഺൻ 

കഺരണം.കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തത്ത഻ൽ അവർ വ഻ ഺരണീയ ഭയീപട്ട഻രഽന്ന഻ലെ 
എന്ന കഽറ്ം അവർീക്കത഻ീര ഉന്നയ഻ച്ച അലെഺഹഽ ീതള഻വഽകീള 

െ഻ുഷധ഻ക്കഽക എന്ന മീറ്ഺരഽ കഽറ്ം അവർീക്കത഻ീര 

ഉന്നയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ് ..ഇത് വ഻ശദ഼കര഻ച്ചുീകഺണ്ട് ഇമഺം 

റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ...വ഻ുശഷബഽദ്ധ്഻യഽള്ള മെഽഷൿെഽ  ഻ന്തഺപരവഽം 
കർമ്മപരവഽമഺയ രണ്ട് ശക്ത഻കളുണ്ട്. സതൿീത്ത അറ഻യഽക െന്ഩ അറ഻ഞ്ഞഽ 
പവർത്ത഻ക്കഽക എന്ന഻വയഺണത് ഇതഺണ് ഇബ് റഺഹ഼ം(അ) പഺർത്ഥ്഻ച്ചത് 
രക്ഷ഻തഺുവ എെ഻ക്ക് െ഼ വ഻ജ്ഞഺെം െൽകഽകയഽം സജ്ജെങ്ങുളഺട് െ഼ 
എീന്ന ു ർക്കഽകയഽം ീ ുയ്യണുമ(അശ്ശുഅറഺഅ്83) 

 

ജ്ഞഺെം െൽകഽക എന്നത്  ഻ന്തഺശക്ത഻യഽീെ പാർണ്ണതയഽം സജ്ജെങ്ങുളഺട് 
ു ർുക്കണുമ എന്നത് കർമ്മശക്ത഻യഽീെ പാർണ്ണതയ഻ുലക്ക് സാ െ 

െൽകഽന്നഽ..എന്നഺൽകർമ്മ ശക്ത഻യ഻ൽ ഈ െ഻ുഷധ഻കൾ ശാെൿരഺീണന്ന് 
ീതള഻യ഻ക്കഽന്നതഺണ് അവർ വ഻ ഺരണീയ ഭയീപട്ട഻ലെ എന്നത് അഥവഺ 
എലെഺ വിത്ത഻ുകെഽകളും ീ യ്യഺെഽം െന്ഩകുളഺീെലെഺം പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞഽ 
െ഻ൽക്കഺെഽം അവർ കഺണ഻ച്ച ൂധരൿം ഈ വ഻ ഺരണ െ഻ുഷധത്ത഻ൽ 

െ഻ന്നഺണ് ഉൽഭവ഻ക്കഽന്നത്  ഻ന്തഺശക്ത഻യ഻ലഽള്ള അവരഽീെ തകരഺറ് 



 ാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഺണ് ീതള഻വഽകീള െ഻ുഷധ഻ച്ചു അവർ എന്നത഻ലാീെ 
അതഺയത് ഹിദയംീകഺണ്ട് സതൿീത്ത െ഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം അസതൿത്ത഻ൽ 

െ഻ലയഽറപ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്തഽ അവർ..ഇതയഽം കഺരൿങ്ങൾ 

മെസ഻ലഺക്ക഻യഺൽ വൿക്തമഺകഽന്ന ഒരഽ കഺരൿം ഈ സതൿെ഻ുഷധ഻കൾ 

ത഻ന്ഩയഽീെ ഏറ്വഽം ഉച്ച഻യ഻ീലത്ത഻യവരഺീണന്നഽം അത് ീകഺണ്ട് തീന്ന 

അവർക്ക് െൽകഽീമന്ന് അലെഺഹഽ പറഞ്ഞ ശ഻ക്ഷ അവർക്ക് 
അെഽുയഺജൿമഺീണന്നഽം ആണ് അുപഺൾ ഖഽർ ആെ഻ന്ീറ ഘെെയഽീെ 
സൗന്ദരൿം അത്ഭഽതം തീന്ന!(റഺസ഻ 31/16.17) 

ُ مَّ َشْيٍء أَْحَصْيَُاُِ ِ رَاتًا  َٔ(29   

നഺമഺകീട്ട എലലഺകഺരൿവഽം എഴഽത഻ ത഻ട്ടമഺക്ക഻ ീവച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

 

ഇവർ എലെഺം െ഻ുഷധ഻ച്ചഺലഽം െഺം അവരഽീെ പവർത്തെങ്ങീളലെഺം 
കിതൿമഺയ഻ ുരഖീപെഽത്തഽകയഽം അത഻െഽ അെഽസര഻ച്ചുള്ള പത഻ഫലം െഺം 
െൽകഽകയഽം ീ യ്യും എന്നഺണ് അലെഺഹഽ അറ഻യ഻ക്കഽന്നത്..ഇമഺം ഇബ്െഽ 
കസ഼ർ(റ) പറയഽന്നഽ 'എലെഺ അെ഻മകളുീെയഽം എലെഺ പവർത്തെങ്ങീളയഽം 
െഺം അറ഻യഽകയഽം അത് ുരഖീപെഽത്തഽകയഽം െന്ഩക്ക് െന്ഩയഽം ത഻ന്ഩക്ക് 
ത഻ന്ഩയഽം െഺം അവർക്ക് പത഻ഫലം െൽകഽകയഽം ീ യ്യും'( ഇബ്െഽ കസ഼ർ 

4/677)  

ഏറ്വഽം വല഻യ ത഻ന്ഩ അവ഻ശവഺസമഺയത഻െഺൽ അവരഽീെ എലെഺം 
ത഻ന്ഩയഽീെ ഗണത്ത഻ലഺണ് വര഻ക.അഥവഺ ബഺഹൿമഺയ഻ െന്ഩയഺയ഻ 
ഗണ഻ക്കഺവഽന്ന വലെതഽം അവർ ീ യ്ത഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം ഈ വല഻യ 

ത഻ന്ഩകഺരണത്തഺൽ അത഻െഽം അവർക്ക് െലെ പത഻ഫലമഽണ്ടഺവ഻ീലെന്ന് 
ഖഽർആൻ ധഺരഺളം സ്ഥലങ്ങള഻ൽ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
 

30)ٔا  َهٍَ ََِّصيَدُ ْى إاِلَّ َعَراتًا  َُرٔقُ    

ആകയഺൽ അകിമ഻കുള! ന഻ങ്ങൾ(ശ഻ക്ഷ) രഽച഻ച്ച് ുനഺക്കാ ഇന഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
ശ഻ക്ഷയലലഺീത ഒന്നഽം നഺം വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഽന്നതലല. 

 

െരകത്ത഻ൽ ശ഻ക്ഷ അെഽഭവ഻ച്ച്ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഈ െ഻ുഷധ഻കുളഺെഽള്ള 

അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺക്കഺണ഻ത്..അഥവഺ ഈ കഷ്ടപഺെ഻െഽം ദഽര഻തത്ത഻െഽം 
എീന്നങ്ക഻ലഽം ഒരഽ മഺറ്മഽണ്ടഺവഽീമുന്നഺ ഇത഻ൽ െ഻ന്നഽം െ഻ങ്ങൾ 

രക്ഷീപെഽീമുന്നഺ ധര഻ുക്കണ്ടത഻ലെ..ഇെ഻ െ഻ങ്ങൾക്ക് െഺം എീന്തങ്ക഻ലഽം 
അധ഻കമഺയ഻ െൽകഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ൽ അത് ശ഻ക്ഷ മഺതമഺയ഻ര഻ക്കഽം എന്നഺണ് 
അലെഺഹഽ പറയഽന്നത് പത഼ക്ഷയഽീെ എലെഺ വഺത഻ലഽകളും ീകഺട്ട഻യെക്കഽന്ന 

അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ഈ പഖൿഺപെം ുകൾക്കഽുമ്പഺൾ 

െ഻ുഷധ഻കൾക്കഽണ്ടഺവഽന്ന െ഻രഺശ വ഻വരണഺത഼തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.ഇത഻ന്ീറ 



വൿഺഖൿഺെത്ത഻ൽ ഖഽർആൻ വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നഽ അവർക്ക് ശ഻ക്ഷ 

വർദ്ധ്഻പ഻ക്കീപട്ടുീകഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽം(ഇബ്െഽ കസ഼ർ 4/677)(അദ്ദുർ 

അൽമൻഥാർ 6/504) 

ഖഽർആെ഻ീല ഏറ്വഽം ഗൗരവുമറ഻യ സാക്തമഺണ഻ീതന്ന് മഹഺന്ഩഺർ 

പറയഽന്നത് ുെഺക്കാ.. ഖഽർആെ഻ീല ഏറ്വഽം ഗൗരവുമറ഻യ സാക്തം 
ഏതഺീണന്ന് അബാബർസത്തഽൽ അസ്ലമ഼(റ) ുെഺട് ു ഺദ഻ക്കീപട്ടുപഺൾ 

തഺൻ പറഞ്ഞത് ശ഻ക്ഷ െ഻ങ്ങൾ രഽ ഻ക്കഽക െ഻ങ്ങൾക്ക് െഺം ശ഻ക്ഷയലെഺീത 

വർദ്ധ്഻പ഻ക്കഽകയ഻ലെ എന്ന സാക്തമഺീണന്നഺണ്(അദ്ദുർഅൽ മൻഥാർ 6/504)  

െബ഻(സവ) പറഞ്ഞതഺയ഻ ഇമഺം റഺസ഻(റ) പറയഽന്നഽ..ഈ സാക്തം 
െരകഺവകഺശ഻കൾക്ക് ഏറ്വഽം ഗൗരവുമറ഻യ സാക്തമഺണ് ഓുരഺ തരം 
ശ഻ക്ഷയ഻ൽ െ഻ന്ന് രക്ഷീപെഺെഺയ഻ അവർ സഹഺയം ുതെഽുമ്പഺീഴലെഺം 
അത഻ുെക്കഺൾ ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷീകഺണ്ടഺണ് അവർ 

സഹഺയ഻ക്കീപെഽക(റഺസ഻ 31/18) 

എീന്തഺരഽ അവസ്ഥയഺണ്..െഺം ശദ്ധ്഻ക്കഽക. ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ എലെഺ 

ഘട്ടത്ത഻ലഽം െരകീത്ത സാക്ഷ഻ച്ചും വ഻ ഺരണീയ ഭയീപട്ടും 
സാക്ഷമതുയഺീെ ജ഼വ഻ക്കഺെഽം പരുലഺകപഽുരഺഗത഻ക്കഺയ഻ 
അദ്ധ്വഺെ഻ക്കഺെഽം ശമ഻ക്കഽക. അലെഺഹഽ അെഽഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 

 

ٍَ َي َاًشا  رَّقِي ًُ ٌَّ نِْه 31.إِ   

ത഼ർച്ച!ുദഺഷബഺധീയ സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന (ഭയ ഭക്ത഻യഽള്ള)വർക്കഽ വ഻ജയമഽണ്ട്. 
 

 

മഽതഖ഼ങ്ങൾ എന്നഺൽ തഖ്വയഽള്ളവർ എന്നർത്ഥ്ം. തഖ്വ എന്നഺൽ 

ധഺരഺളം വൿഺഖൿഺെങ്ങൾ ഖഽർആൻ വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ 'െബ഻(സവ) പറഞ്ഞഽ.ഒരഽ അെ഻മയഽം ീതറ്഻ൽ 

ീപുട്ടക്കഽീമന്ന ഭയത്തഺൽ ീതറ്ലെഺത്ത  ഻ലകഺരൿങ്ങൾ ുപഺലഽം 
ഉുപക്ഷ഻ക്കഽന്നത് വീര മഽത്തഖ഼ങ്ങളുീെ സ്ഥഺെം എത്ത഻ക്കഽകയ഻ലെ... 
(തഫ്സ഼ർ റഺസ഻2/22) അുപഺൾ ത഻ന്ഩയ഻ൽ ീപട്ട് ുപഺകഺത഻ര഻ക്കഺെഽം 
െന്ഩകൾ ു ഺർന്ന് ുപഺകഺത഻ര഻ക്കഺെഽമഽള്ള ഒരഽ സജ഼വ ശദ്ധ്യഽള്ളവരഺണ് 
മഽതഖ഻കൾ. ഇത് പലുമഖലകുളയഽം സ്പർശ഻ക്കഽന്ന പരഺമർശമഺണ്. 

ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. 'തഖ്വ എന്നത് 
വ഻ശവഺസം,പഺശ്ചഺത്തഺപം,അെഽസരണം,ുദഺഷങ്ങൾ 

ഉുപക്ഷ഻ക്കൽ,ആത്മഺർത്ഥ്ത,എന്ന഻വീയലെഺം ുമള഻ക്കഽന്നതഺണ്(തഫ്സ഼ർ 

റഺസ഻.2/22)മഹഺെഺയ ഇബ് റഺഹ഼മഽംബ്െഽ അദ്ഹം(റ)പറഞ്ഞഽ 'തഖ്വഺ 

എന്നഺൽ സിഷ്ട഻കൾ െ഻ന്ീറ െഺവ഻ൽ െൿാെത കഺണഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം 



മഺലഺഖമഺർ െ഻ന്ീറ പവർത്തെങ്ങള഻ൽ െൿാെത ദർശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം 
അർശ഻ന്ീറ ഉെമ(അലെഺഹഽ) െ഻ന്ീറ സവകഺരൿതയ഻ൽ െൿാെത 

ദർശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീ യ്യലഺണ്റഺസ഻.2/22)'. റഺസ഻ തീന്ന എഴഽതഽന്നഽ. 
'അലെഺഹഽ വ഻ുരഺധ഻ച്ച഻െീത്തഺന്നഽം െ഻ീന്ന അവൻ കഺണഺത഻ര഻ക്കലഺണ് 
തഖ്വ.(റഺസ഻ 2/22' 

 ഽരഽക്കത്ത഻ൽ രഹസൿവഽം പരസൿവഽം ആത്മഺർത്ഥ്മഺയ഻ 
അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടങ്ങളുീെ മഽന്ന഻ൽ സമർപ഻ക്കഽന്നവരഺണ് 
മഽത്തഖ഻കൾ. അരഽതഺയ്മ വരഺീതയഽം ബഺദ്ധ്ൿതകൾ െ഻റുവറ്഻യഽം 
മഺതിക കഺണ഻ക്കഽന്നവർ!. അവർക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന ുെട്ടങ്ങളഺണ് അലെഺഹഽ 
പറയഽന്നത് കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തങ്ങള഻ൽ അലെഺഹഽ സതൿെ഻ുഷധ഻കൾക്ക് 
െൽകഽന്ന ശ഻ക്ഷകളും അത഻ന്ീറ സഺഹ രൿങ്ങളും 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽവുലെഺ. അവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ അപകെം 
പറഞ്ഞഺലഽെൻ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ുെട്ടം സാ ഻പ഻ക്കഽന്ന ൂശല഻യഺണ് 
ീപഺതഽീവ ഖഽർആൻ സവ഼കര഻ക്കഺറഽള്ളത് അത഻െഺൽ ഇെ഻ അലെഺഹഽ 
വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ മഹതവവഽം വ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽള്ള ുെട്ടങ്ങളും 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഺണ്ഇവ഻ീെ  
 എന്നത഻െഽ വ഻ജയീമന്നഽം വ഻ജയത്ത഻ന്ീറ സ്ഥലം എന്നഽം അർത്ഥ്ംي اشا
പറയഺം(റഺസ഻/ൂബളഺവ഻)  
 

ഇമഺം റഺസ഻ എഴഽതഽന്നഽ. വ഻ജയം എന്നത഻ന്ീറ ഉുേശൿം മാന്ന് വ഻ധത഻ൽ 

മനസ഻ലഺക്കഺം  

(1) ലക്ഷൿം ുെെ഻യഽള്ള വ഻ജയം  

(2) ശ഻ക്ഷയ഻ൽ െ഻ന്നഽ രക്ഷീപെഽന്നത഻ലാീെയഽള്ള വ഻ജയം  

(3) ഇതഽ രണ്ടഽം ു ർന്നഽള്ള വ഻ജയം. 

ഇത഻ൽ ഒന്നഺമീത്ത അർത്ഥ്മഺണ് ഏറ്വഽം സവ഼കഺരൿം കഺരണം അലെഺഹഽ 
തഽെർന്നഽ പറയഽന്നത് ലക്ഷൿം ുെെഽന്നത഻ന്ീറ വ഻ശദ഼കരണമഺണ് അുപഺൾ 

അവ഻ീെ ഒരഽ ു ഺദൿം വരഺം.െരകത്ത഻ന്ീറ െഺശത്ത഻ൽ െ഻ന്നഽ 
രക്ഷീപെഽന്നതുലെ സവർഗ്ഗത്ത഻ന്ീറ സഽഖങ്ങുളക്കഺൾ പഺധഺെം അത഻െുലെ 
പഺധഺെൿം ീകഺെഽുക്കണ്ടത്? ഞഺൻ പറയഺം. െഺശത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് രക്ഷീപട്ടത് 
ീകഺണ്ട് മഺതം െന്ഩീകഺണ്ട് വ഻ജയ഻ക്കണീമന്ന഻ലെ. എന്നഺൽ െന്ഩീകഺണ്ട് 
വ഻ജയ഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ െഺശത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് കരകയറഺീത സഺധൿമലെ.അുപഺൾ 

ഈ വ഻ശദ഼കരണമഺണ് കാെഽതൽ പസക്തം(റഺസ഻ 31/19) 

 

 

أَْعَُاتًا  َٔ 32.َحَدائَِق    

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/01/78.html


അതഺയത് ുതഺട്ടങ്ങളും മഽന്ത഻ര഻ വള്ള഻കളും 
 

 

 

അവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ഒരഽ കഽള഻ർ കഺറ്് ആസവദ഻ക്കഺൻ ുപഺലഽം അവസരം 
െൽകഺത്ത അലെഺഹഽ വ഻ശവഺസ഻കീള വലയം ീ യ്യുന്ന പച്ചപ഻ന്ീറയഽം 
സമിദ്ധ്഻യഽീെയഽം അെഽഗഹങ്ങൾ വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഺണ് സവർഗ്ഗത്ത഻ീല 

ഒരഽ മരീത്തക്കഽറ഻ച്ച് െബ഻(സവ) പറയഽന്നതഺയ഻ അെസ്(റ) പറയഽന്നഽ  

. صحيح انث از )اٌ  ى انجُح نشجسج يسيسانسا ة  ى ظهٓا يؤج عاو اليقط ٓا    

സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ ഒരഽ മരമഽണ്ട് യഺതക്കഺരൻ അത഻ന്ീറ തണല഻ലാീെ ൊറഽ 
വർഷം െെന്നഽ െ഼ങ്ങ഻യഺലഽം അയഺൾക്ക് അത് മഽറ഻ച്ച് കെക്കഺൻ 

സഺധ഻ക്ക഻ലെ(ആ മരത്തണൽ പ഻ീന്നയഽം െ഼ണ്ടഽപരന്നഽ 
ക഻െക്കഽന്നഽണ്ടഺവഽം!(ബഽഖഺര഻ ഹദ഼സ് െമ്പർ3251) 

 

اِعَة أَْذَساتًا  َٕ  َ َٔ(33   

സ്തെം തഽെ഻ച്ച സമപഺയക്കഺര഻കളഺയ തരഽണ഻കളും. 
 

തങ്ങളുീെ ഭർത്തഺവ഻ീെ സുന്തഺഷ഻പ഻ക്കഺൻ തഽെഽത്ത്െ഻റഞ്ഞ 

മഺർവ്വ഻െമഽള്ളവരഺയ഻ട്ടഺണ് സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ അലെഺഹഽ സ്ത഼കീള 

സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത്. ഭാമ഻യ഻ൽ െ഻ന്നഽ ീ ന്നവരഺയഺലഽം സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ അലെഺഹഽ 
സിഷ്ട഻ച്ച അപ്സരസ്സുകളഺയഺലഽം ഇുത സവഭഺവം തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം ٕاعة  
എന്നത഻നഽ കനൿകകൾ എന്നഽം അർത്ഥമഽണ്ട്. അഥവഺ എലെഺസമയത്തഽം 
സവർഗ്ഗത്ത഻ീല ഭഺരൿമഺർ കെൿകതവം സാക്ഷ഻ക്കീപട്ടവരഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
ഭാമ഻യ഻ീല അവസ്ഥ അവ഻ീെയ഻ീലെന്നർത്ഥ്ം. ഇമഺം തവബ്റഺെ഻(റ) അബാ 
സഈദ്(റ)വ഻ൽ െ഻ന്ന് ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്ന ഹദ഼സ഻ൽ കഺണഺം. െബ഻(സവ) പറഞ്ഞഽ.  

6.224الدر المنثور ) عدٌ أتكازا اٌ أْم انجُح اذاجاي ٕا انُساء   

സവർഗ്ഗക്കഺർ അവരഽീെ ഭഺരൿമഺീര സംുയഺഗം ീ യ്തഺൽ അവർ വ഼ണ്ടഽം 
കെൿകകളഺയ഻ മഺറഽം(അദ്ദുർ അൽ മൻഥാർ 6/224)  

ഇമഺം ഇബ്െഽൽ മഽൻദ഻ർ(റ)ളഹ്ഹഺക്ക്(റ) വ഻ൽ െ഻ന്ന് ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ ٕاعة -
എന്നഺൽ കെൿകകൾ എന്നഺണ്(അദ്ദുർ അൽ മൻഥാർ 6/505)  

ഈരണ്ട് വൿഖൿഺെങ്ങൾ ൂവരഽദ്ധ്ൿമലെ ൂവവ഻ദ്ധ്ൿമഺണ് എന്ന് 
പറുയണ്ടത഻ലെീലെഺ. അഥവഺ ഈ രണ്ട് അർത്ഥ്വഽം ഇവ഻ീെ ഉീദ്ദശൿമഺണ് 
സവർഗ്ഗസ്ത഼കൾ തഽെഽത്ത മഺർവ്വ഻െവഽം െ഻തൿകെൿകകളുമഺയ഻ട്ടഺണ് 
അലെഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്ന് أذساتا -എന്നത഻െഺണ് സമപഺയക്കഺർ 

എന്ന് െഺം അർത്ഥ്ം ീകഺെഽത്തത് അത഻ന്ീറ ഉുദ്ദശൿം സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ വയസ്സ് 
വർദ്ധ്഻ച്ച് വഺർദ്ധ്കൿം ബഺധ഻ക്ക഻ലെ എന്നഺണ് അഥവഺ ഭാമ഻യ഻ീല എത 



വയഺസ്സയ഻ ക്ഷ഼ണ഻ച്ച സ്ത഼കളും സവർഗ്ഗത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ എന്നഽം മഽപത്ത഻ 
മാന്ന഻ന്ീറ പസര഻പ഻ലഺണ്(അദ്ദുർ അൽ മൻഥാർ 6/225) 

 

 

ഇമഺം ൂബഹഖ഻(റ),ഇമഺം തഽർമ്മഽദ഻(റ),ഇമഺം ഇബ്െഽൽ മഽൻദ഻ർ(റ) 

തഽെങ്ങ഻യവർ റ഻ുപഺർട്ട് ീ യ്യുന്ന 

ഹദ഼സ഻ൽ പറയഽന്നഽ.െബ഻(സവ)യഽീെ സമ഼പത്ത് ഒരഽ വയസ്സഺയ സ്ത഼ വന്ന് 
പറഞ്ഞഽ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ പവഺ കുര! എീന്ന സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ 

പുവശ഻പ഻ക്കഺൻ അങ്ങ് അലെഺഹഽുവഺട് പഺർത്ഥ്഻ക്കണം അുപഺൾ 

െബ഻(സവ) പറഞ്ഞഽ ഉമ്മഺ! സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ വിദ്ധ്കൾ പുവശ഻ക്കഽകയ഻ലെ! 
അുപഺൾ ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞഽീകഺണ്ട് ത഻ര഻ച്ച് ുപഺരഽുമ്പഺൾ 

െബ഻(സവ)പറഞ്ഞഽ അവർ വിദ്ധ്യഺയ഻ സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ കെക്ക഻ലെ(അുപഺൾ 

അവർ യഽവത഻യഺവഽം എന്ന് സഺരം)എന്നഺണ് ഞഺൻ പറഞ്ഞീതന്ന് 
അവുരഺട് പറയഽക കഺരണം അലെഺഹഽ പറഞ്ഞത് اء  ج هُاٍْ أتكازا عستا اَا أَشؤَاٍْ اَش

37, 36, 32,انٕاق ح )أذساتا   

 

െ഻ശ്ചയം െഺം ആ തരഽണ഻കീള പുതൿക െ഻ലയ഻ൽ െഺം സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
അങ്ങീെ അവീര െഺം കെൿകകളും ഭർത്തഺക്കീള ുപമ഻ക്കഽന്നവരഽം 
തഽലൿപഺയക്കഺരഽമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ (അൽ വഺഖ഻അ:35/36/37)എന്നഺണ് 
എന്ന് െബ഻(സവ) പറഞ്ഞഽ(224/6 അദ്ദുർ അൽ മൻഥാർ) 

 

َْاقًا .34 َ ؤًْسا ِد َٔ   

മദൿം െ഻റക്കീപട്ട ുകഺപകളും (ഉണ്ട്) 
 

ഒന്ന഻െഽ പഽറീമ മീറ്ഺന്നഺയ഻ തഽെർന്നഽ വരഽന്ന ുകഺപകൾ എന്നഽം 
കലർപ഻ലെഺത്തത് എന്നഽം അർത്ഥ്മഽണ്ട്(അദ്ദുർ അൽ 

മൻഥാർ.6/505/ഖഽർതവഽബ഻10/130) (റഺസ഻31/20 

 

35.  ٌَ ُٕ ًَ اتًا الَّ يَْس اَل ِ رَّ َٔ ا  ًٕ َٓا نَْغ    ِي

അവ഻ീെ ീവച്ച് അെഺവശൿവഺക്കഽകുളഺ അസതൿവഺക്കഽകുളഺ അവർ 

ുകൾക്കഽകയ഻ലെ. 
 

ഭാമ഻യ഻ൽ മദൿം ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നവർക്ക് ബഽദ്ധ്഻ െഷ്ടീപെഽകയഽം അവർ 

 ഼ത്തവഺക്കഽകൾ പുയഺഗ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്യുന്നത് സഺധഺരണയഺണ് 
എന്നഺൽ സവർഗ്ഗത്ത഻ീല മദൿം ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നവർക്ക് ഒര഻ക്കലഽം 
ഇങ്ങീെയഽള്ള അവസ്ഥയഽണ്ടഺവ഻ലെ. കഺരണം ആ മദൿം മെഽഷൿീെ 

മിഗമഺക്കഽന്ന ലഹര഻യലെ പധഺെം ീ യ്യുന്നത്.സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ അെഺവശൿ 



വഺക്കഽകുളഺ അവർക്ക് വ഻ഷമമഽണ്ടഺക്കഽന്ന വഺക്കഽകുളഺ ുകൾുക്കണ്ട഻ 
വര഻ീലെന്നഽം ഇവ഻ീെ അർത്ഥ്മഽണ്ട്(റഺസ഻31/20)മദൿമഽപുയഺഗ഻ച്ച് ലക്ക് 
ീകട്ടവൻ കളവഽകൾ പറയഽന്നതഽം സഺധഺരണയഺണ് അതഽം ഈ മദൿം 
കഺരണം ഉണ്ടഺവഽന്നതലെ.ുെരുത്ത െരകക്കഺീരകഽറ഻ച്ച്പറഞ്ഞുപഺൾ 

അവർ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ദിഷ്ടഺന്തങ്ങീള കളവഺക്ക഻ എന്ന് 
പറഞ്ഞ഻രഽന്നുലെഺ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് അവരഽീെ പല കള്ളപ രണങ്ങളും 
വ഻ശവഺസ഻കൾ ുകൾക്കഺൻ െ഻ബന്ധ഻തരഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ 

അത്തരം ഒരഽ കള്ളവഽം ുകൾുക്കണ്ട ഗത഻ുകട് അവർക്കഽണ്ടഺവ഻ലെ എന്നഽം 
ഇവ഻ീെ വൿഺഖൿഺെമഽണ്ട് അഥവഺ സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കളുീെ ൂസവരൿം 
ീകെഽത്തഽന്ന ശതഽവ഻ന്ീറ പ ഺരണങ്ങുളഺ അവരഽീെ ീതറ്ഺയ 

ആശയങ്ങുളഺ ുകൾക്കഺത്ത വ഻ധം പാർണ്ണ സമഺധഺെം അലെഺഹഽ 
സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കൾക്ക് െൽകഽീമന്നർത്ഥ്ം!(റഺസ഻31/20) 

സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കൾ പരസ്പരം കള്ളം പറയ഻ീലെന്നഽം 
വൿഖൿഺെമഽണ്ട്(തവ഻ബ്ര഻30/23) 

 

تَِّك َعطَاء ِحَساتًا  36.َجَصاء يٍِّ زَّ   

(ഈ അെഽഗഹങ്ങൾ) തങ്ങളുീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കൽ 

െ഻ന്ന്(അവർക്ക്)പത഻ഫലമഺയ഻ െൽക഻യതഺണ് (ത഻കച്ചും) 
 

മത഻യഺയ സമ്മഺെം ുെരുത്ത െരകക്കഺരഽീെ ശ഻ക്ഷീയ 

കഽറ഻ച്ച്പറഞ്ഞുപഺൾ അവർക്ക് ുയഺജ഻ച്ച പത഻ഫലം 
എന്നഺയ഻രഽന്നഽവുലെഺ അലെഺഹഽ പറഞ്ഞത്. എന്നഺൽ ഇവ഻ീെ െഺഥെ഻ൽ 

െ഻ന്നഽള്ള പത഻ഫലം എന്ന് മഺതമലെ അലെഺഹഽ പറയഽന്നത് മറ഻ച്ച് പത഻ഫലം 
എന്നത഻ന്ീറ കാീെ മത഻യഺയ സമ്മഺെം എന്ന് കാെ഻ ു ർത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
അത഻ന്ീറ കഺരണം കഽറ്വഺള഻ക്ക് അവൻ ീ യ്ത ത഻ന്ഩയഽീെ കഽറ്ം 
മഺതമഺണ് െൽകീപെഽന്നത് പീക്ഷ സതൿവ഻ശവഺസ഻ക്ക് െന്ഩക്ക് പത഻ഫലം 
ഇരട്ട഻ ഇരട്ട഻യഺണ് എന്ന് സാ ഻പ഻ക്കഺെഺണ്. ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ 
''ഒരഽ െന്ഩക്ക് െൽകീപെഽന്ന പത഻ഫലം മാന്നഺയ഻ അലെഺഹഽ ത഻ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്(1) 

പത്ത഻രട്ട഻(2) എഴഽന്നാറ഻രട്ട഻(3)അറ്മ഻ലെഺത്ത പത഻ഫലംഅലെഺഹഽ പറയഽന്നഽ  

ٌَ أَْجَسُْى تَِغْيِس ِحَساٍب  اتُِسٔ َٕ َّى انصَّ ا يُ ًَ 10انصيس )إََِّ  

െ഻ഴ് യം ക്ഷമ഻ക്കഽന്നവരഽീെ പത഻ഫലം കണക്ക഻ലെഺീത 

െൽകീപെഽം(സാറ:സഽമർ10) (റഺസ഻ 31/21  

എന്നഺൽ ഇീതലെഺം അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ഔദഺരൿമഺണ് അവരഽീെ 
അവകഺശമലെ എന്ന് കാെ഻ ഓർമ്മ഻പ഻ക്കഽന്ന വഺക്കഺണ഻ത്അവരഽീെ ീ റ഻യ 

കർമ്മത്ത഻െഽ ഒര഻ക്കലഽം മഽറ഻യഺത്ത വല഻യ െന്ഩ അലെഺഹഽ 
െൽകഽന്നഽ(തവ഻ബ് ര഻30/24) 



 

ഇവ഻ീെ അലെഺഹഽ جصاء(പത഻ഫലം)എന്നഽംعطاء(ഔദഺരൿം എന്നഽം പറഞ്ഞത് 
ൂവരഽദ്ധ്ൿമുലെ എീന്നഺരഽ ു ഺദൿമഽണ്ട് അഥവഺ പത഻ഫലമഺീണങ്ക഻ൽ 

അവകഺശമഺണ് അുപഺൾ അത് ഔദഺരൿമലെ ഇെ഻ ഔദഺരൿമഺീണങ്ക഻ുലഺ 
അവകഺശവഽമലെ ുകവലം അെഽഗഹമഺണ് അുപഺൾ ഇവ തമ്മ഻ൽ 

ൂവരഽദ്ധ്ൿമ഻ുലെ?മറഽപെ഻ ഇങ്ങീെയഺണ് െന്ഩ ീ യ്തവർക്ക് പത഻ഫലം 

െൽകഺീമന്ന് അലെഺഹഽ ീ യ്ത വഺഗ്ദഺെം അവൻ െെപഺക്കഽീമന്ന 

െ഻ലക്കഺണ് അവകഺശീമന്ന് ുതഺന്നഺവഽന്ന പദം പുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് 
അലെഺീത പവർത്തെത്ത഻ന് പത഻ഫലം ീകഺെഽക്കൽ അലെഺഹഽവ഻െഽ 
െ഻ർബന്ധമഽീണ്ടന്ന അർത്ഥ്ത്ത഻ലലെ അുതസമയം െ഻ർബന്ധമ഻ലെഺത്തത് 
െൽകഽന്നത് ഔദഺരൿമഺണുലെഺ ആ െ഻ലക്കഺണ് ഔദഺരൿം എന്ന് പറഞ്ഞത് 
അുപഺൾ ഈ സാക്തത്ത഻ൽ ൂവരഽദ്ധ്ൿമ഻ലെ(റഺസ഻31/21) 

 

ُُّْ ِخطَاتًا  ٌَ ِي هُِكٕ ًْ ٍِ اَل يَ ًَ ا انسْح ًَ َيا تَْيَُُٓ َٔ اْْلَْزِض  َٔ اِخ  َٔ ا ًَ 37)َزبِّ انسَّ   

അീത!ആകഺശഭാമ഻കളുീെയഽം അവക്ക഻െയ഻ലഽള്ളത഻ന്ീറയഽം െഺഥന്ീറ-

കരഽണഺെ഻ധ഻യഺയ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ-വക സമ്മഺെം) 
 

അവുെഺട് അഭ഻മഽഖ സംഭഺഷണത്ത഻െഽ അവർക്ക് ആർക്കഽം 
കഴ഻യ഻ലെഅന്തൿ െഺള഻ൽ അലെഺഹഽ  ഻ലർക്ക് ശ഻ക്ഷയഽം  ഻ലർക്ക് 
പത഻ഫലവഽം െൽകഽീമന്നഺണുലെഺ ുെരുത്ത പറഞ്ഞത്.എന്നഺൽ ഈ ശ഻ക്ഷ 

കാെ഻ുപഺീയുന്നഺ അീലെങ്ക഻ൽ ഈ പത഻ഫലം കഽറഞ്ഞ് ുപഺീയുന്നഺ 
അലെഺഹഽുവഺട് ആുക്ഷപമഽന്നയ഻ക്കഺൻ ആർക്കഽം സഺധ഻ക്ക഻ലെ കഺരണം 
അവീരലെഺം അവന്ീറ അെ഻മകളും അവൻ ഉെമയഽമഺണ് ഉെമീയ ു ഺദൿം 
ീ യ്യീപെഺവതലെ..മഹഺന്ഩഺർ പരുലഺകത്ത് ശഽപഺർശ െെത്തഽന്നത് 
ഇത഻ീെത഻രലെ അത് അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ അെഽമത഻ുയഺീെ ീ യ്യുന്നതഺീണന്ന് 
അെഽത്ത സാക്തത്ത഻ൽ െ഻ന്ന് തീന്ന ഗഹ഻ക്കഺം(ൂബളഺവ഻2/563)ഇമഺം 

റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഇവ഻ീെ പറഞ്ഞ സംസഺര഻ക്ക഻ീലെന്നത് ശഽപഺർശ 

പറയഽന്നത഻ീെത഻രലെ കഺരണം ഇവ഻ീെ ٌٕاليًهك (അവർക്ക് 
ഉെമഺവകഺശമ഻ലെ)എന്നഺണ് പറഞ്ഞത് എന്നഺൽ ശഽപഺർശ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ 

മഹത്തഺയ ഔദഺരൿം ീകഺണ്ടഽം അെഽമത഻ുയഺീെയഽമഺണ് 
െെക്കഽന്നത്(റഺസ഻31/22) 

 

َ ئَِكحُ َص ًّا الَّ يَرَكَ  ًَ اْن َٔ ُٔو  َو يَقُُٕو انسُّ ْٕ اتًا يَ َٕ قَاَل َص َٔ  ٍُ ًَ ٌَ نَُّ انسْح ٍْ أَِذ ٌَ إاِلَّ َي ٕ ًُ 38)نَّ   

റാഹഽം മലക്കഽകളും അണ഻യഺയ഻ െ഻ൽക്കഽന്ന ദ഻വസം (അന്ന്) 
കരഽണഺെ഻ധ഻യഺയ അലെഺഹഽ അെഽമത഻ െൽകഽകയഽം ശര഻യഺയത് 
പറയഽകയഽം ീ യ്തവെലെഺീത ആരഽം സംസഺര഻ക്കഽന്നതലെ. 
 



ഖ഻യഺമത്ത് െള഻ന്ീറ ഭയങ്കരഺവസ്ഥയഺണ഻വ഻ീെ ഉുദ്ദശൿം.മലക്കഽകൾ 

അണ഻യണ഻യഺയ഻മെഽഷൿീെ വലയം ീ യ്ത് ീകഺണ്ട് െ഻ൽക്കഽന്ന 

ദ഻വസമഺണത്.ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ അലെഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടത്ത഻ീെത഻രഺയ഻ ഒന്നഽം 
 ഻ന്ത഻ക്കഽകുപഺലഽം ീ യ്ത഻ട്ട഻ലെഺത്ത പര഻ശഽദ്ധ്രഺയ മലക്കഽകൾ ുപഺലഽം 
ഇന്ന് െഺഥന്ീറ ത഼രഽമഺെം എന്തഺവഽീമന്ന് ഭയുത്തഺീെ ുെഺക്ക഻ 
െ഻ൽക്കഽുമ്പഺൾ മറ്ുള്ളവരഽീെ അവസ്ഥ എന്തഽ മഺതം ഭയഺെകമഺീണന്ന് 
ഊഹ഻ക്കഺമുലെഺഇവ഻ീെ പറഞ്ഞ റാഹ് എന്നത഻ന്ീറ ഉുദ്ദശൿം 
എന്തഺീണന്നത഻ൽ വൿഺഖൿഺതഺക്കൾക്ക഻െയ഻ൽ ധഺരഺളം അഭ഻പഺയങ്ങളുണ്ട്. 
ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ)എന്ന മലക്കഺീണന്നഽം മെഽഷൿഺത്മഺക്കളഺീണന്നഽം മറ്ും 
....ആമഹത്തഺയ ദ഻െത്ത഻ൽ െബ഻മഺർ ുപഺലഽം എീന്ന രക്ഷ഻ുക്കണുമ എന്ന് 
പറയഽന്ന ദ഻വസമഺണ് അലെഺഹഽ അന്ന് സംസഺര഻ക്കഺൻ  ഻ലർക്ക് അെഽമത഻ 
െൽകഽീമന്നഺണ് അലെഺഹഽ പറയഽന്നത് സതൿം പറഞ്ഞവർക്കഺണ് 
സംസഺര഻ക്കഺൻ അെഽവഺദീമന്നഽം അെഽമത഻ ക഻ട്ട഻യവർ സതൿുമ 

സംസഺര഻ക്കാ എന്നഽം ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് സതൿവഺകൿം ീ ഺലെ഻യവർക്ക് 
ുവണ്ട഻ മഺതുമ ശഽപഺർശക്ക് അലെഺഹഽ അെഽമത഻ െൽകാ എന്നഽീമഺീക്ക 

ഇവ഻ീെ വ഻വക്ഷ഻ക്കഺം . അത഻െഺൽ ആ ദ഻െത്ത഻ീല െബ഻(സവ)യഽീെ 
ഏറ്വഽം വല഻യ ശഽപഺർശീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള ഹദ഼സ് 
(റഺസ഻31/23)പസ഻ദ്ധ്മീത 

 

 

ِّ َيآتًا ًٍَ َشاء اذََّ َر إِنَى َزتِّ ُو اْنَحقُّ  َ ْٕ 39) َذنَِك اْنيَ   

അത് സ്ഥ഻രീപട്ട ദ഻വസമഺകഽന്നഽ.(ുവണീമന്ന് ) ആർ ഉുദ്ദശ഻ക്കഽന്നഽുവഺ 
അവൻ തന്ീറ രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കുലക്ക് (മെങ്ങഽവഺെഽള്ള) ഒരഽ സുങ്കതം 
തയ്യഺറഺക്ക഻ ീവക്കീട്ടആ ദ഻െം. സതൿം പഽലരഽകയഽം അസതൿം 
തകർന്നെ഻യഽകയഽം ീ യ്യും 
 

 

(ഭാമ഻യ഻ൽ പലുപഺഴഽം സതൿം തമസ്ക്കര഻ക്കീപെഽകയഽം അസതൿം 
വ഻ജയ഻ക്കഽകയഽം ീ യ്യുന്ന കഺഴ്ച്ച െഺം കഺണഽന്നഽ എന്നഺൽ ആ ദ഻െത്ത഻ൽ 

അസതൿത്ത഻െഽ െ഻ലെ഻ൽപ഻ലെ തീന്ന! ഭാമ഻യ഻ൽ ീകഺമ്പഽള്ള ഒരഺട് 
ീകഺമ്പ഻ലെഺത്ത ഒരഺെ഻ീെ കഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അന്ന് ീകഺമ്പ഻ലെഺത഻രഽന്ന 

ആെ഻െഽ ീകഺമ്പ് െൽക഻ പകരം കഽത്തഺൻ അലെഺഹഽ അവസരം െൽകഽകയഽം 
ഇെ഻ മണ്ണഺയ഻ീകഺള്ളുക എന്ന് അവകുളഺട് പറയീപെഽകയഽം ീ യ്യും 
എന്ന് െബ഻(സവ) പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്െ഻ർണ്ണഺയകമഺയ ആദ഻െം ഉണ്ടഺവഽീമന്നഽം 
അത഻ീെ വരുവൽക്കഺൻ സതൿവ഻ശവഺസവഽം സൽക്കർമ്മങ്ങളും മഽുഖെ 

അലെഺഹഽവ഻ങ്കൽ ീമച്ചീപീട്ടഺരഽ സുങ്കതം തയഺറഺക്കണീമന്നഽം അത് 
 ഻ട്ടീപെഽത്തഺത്തവരഽീെ പഺരത഻കം വളീര 



പര഻തഺപകരമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽം അലെഺഹഽ ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീെ 
 

 

يَقُُٕل اْنَكا ُِس يَا نَْيرَُِي ُ ٍ َٔ َيْد يََداُِ  ْسُء َيا قَدَّ ًَ َو يَُ ُُس اْن ْٕ 40) ُخ ذَُساتًاإََِّا أَََرْزََاُ ْى َعَراتًا قَِسيثًا يَ   

ജെങ്ങുള )! െ഻ശ്ചയം സമ഼പസ്ഥമഺയ ഒരഽ ശ഻ക്ഷീയ കഽറ഻ച്ച് െ഻ങ്ങൾക്ക് 
െഺമ഻തഺ തഺക്ക഼ത് അൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ മെഽഷൿന്ീറ രണ്ട് കരങ്ങൾ മഽൻ 

കാട്ട഻ ീ യ്തഽ ീവച്ചത഻ീെ അവൻ ുെഺക്ക഻കഺണഽകയഽം ഞഺൻ മണ്ണഺയ഻ 
ുപഺീയങ്ക഻ൽ െന്നഺയ഻രഽുന്നുെ എന്ന് സതൿ െ഻ുഷധ഻ പറയഽകയഽം ീ യ്യുന്ന 

ദ഻വസം(അെഽഭവീപെഽന്ന ശ഻ക്ഷ) അന്നീത്ത ഭയങ്കരഺവസ്ഥ കഺണഽുമ്പഺൾ 

സതൿ വ഻ശവഺസവഽം സൽക്കർമ്മങ്ങളുീമഺന്നഽം ഒരഽക്കഺത്തവർ പറയഽന്നത് 
ഞഺൻ മണ്ണഺീയങ്ക഻ൽ െന്നഺയ഻രഽന്നഽ (പ഻ീന്ന ശ഻ക്ഷ അെഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ 
വര഻ലെുലെഺ എന്ന െ഻ലക്ക് ) 

 

എന്നഺീണന്നഺണ് അലെഺഹഽ പറയഽന്നത് ഓുരഺരഽത്തരഽം ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് 
ീ യ്തത് അവ഻ീെ താക്കഽന്ന ഘട്ടത്ത഻ൽ ത഻ന്ഩയഽീെ ആധ഻കൿം കഺുണണ്ട഻ 
വരഽന്ന അവസ്ഥീയ കഽറ഻ച്ച് െഺം ശര഻ക്കഽം ുബഺധവഺന്ഩഺരഺകണം ..ഇമഺം 
റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ െലെവരഽീെ പവർത്തെങ്ങൾ ീ യ്തഽ ീവച്ചവർക്ക് 
മംഗളം! ീതമ്മഺെ഻കളുീെ പവർത്തെങ്ങൾ ീ യ്ത് ീവച്ചവർക്ക് 
െഺശം!(റഺസ഻31/24) 

 

ഞഺൻ മണ്ണഺീയങ്ക഻ൽ െന്നഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് അവ഻ശവഺസ഻കൾ പറയഺൻ പല 

കഺരണങ്ങളും വൿഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നഽ മണ്ണഺീയങ്ക഻ൽ െന്നഺയ഻രഽന്നഽ 
എന്നത഻ന്ീറ തഺൽപരൿം പഽെർജ്ജന്ഩം ഇലെഺത഻രഽന്നഺൽ മത഻യഺയ഻രഽന്നഽ 
അഥവഺ മര഻ച്ച് മണ്ണഺയ഻ ക഻െന്ന അവസ്ഥ തഽെർന്നഺൽ മത഻യഺയ഻രഽന്നഽ 
എന്നഺണ് മിഗങ്ങള഻ൽ െെപഺക്കഺെഽള്ള പത഻ക഻യ(ഖ഻സഺസ്) കഴ഻ഞ്ഞത഻െഽ 
ുശഷം അവകുളഺട് അലെഺഹഽ പറയഽം െ഻ങ്ങൾ മണ്ണഺയ഻ ുപഺവഽക എന്ന് 
ഇത് കഺണഽുമ്പഺഴഺണ് അവ഻ശവഺസ഻കൾ: ഇങ്ങീെ പറയഽക എന്നഽം 
അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(റഺസ഻31/25) 

 

ഏറ്റവഽം പയഺസകരമഺയ ഈ കെമ്പകെക്കഺൻ നഺം ശദ്ധ്഻ക്കഽക.പരുലഺകം 
രക്ഷീെട്ടതഺക്കഺൻ പണ഻ീയെഽക്കഽക ഇീലലങ്ക഻ൽ അവ഻ീെ വ഻രൽ 

കെ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽം അലലഺഹഽ നന്ഩക്ക് തൗഫ഼ഖ് നൽകീട്ട  

 

  


