അദ്ധ്ൿഺയം 69-സാറത്തഽൽ ഹഺഖ്ഖ:
سورة الحاقة
മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ 52
بسم هللا الرحمن الرحيم
കരഽണഺന഻ധ഻യഽം പരമകഺരഽണ഻കനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമവഽം പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

1. ا ْلل َدحاقَّقةُد

ആ യഥഺർത്ഥ സമയം!
2. ا ا ْلل َدحاقَّقةُد

യഥഺർത്ഥ സമയീമന്നഺൽ എന്തഺണ്?
3. َد َد ا َد َدْلرا َدا َد ا ا ْلل َدحاقَّقةُد

യഥഺർത്ഥ
സമയീമന്നഺൽ
നല്ക഻യീതന്തഺണ്?

എന്ത്

എന്ന്

തങ്ങൾക്ക്

അറ഻വ്

യഥഺർത്ഥ സമയം എത്യത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ ഖ഻യഺമത്ത് നഺളഺണ്.അത്
സതൿമഺയഽം സംഭവ഻ക്കഽത്യതഽം അത഻ൽ വ഻ചഺരണ രത഻ഫലം മഽതലഺയവ
സഺക്ഷഺൽരതങ്ങളഺയ഻ത്ത഼രഽത്യതഽമഺണ്
അത഻ന്ീറ
ീ ൌരവം
ചാണ്ട഻ക്കഺട്ടുത്യതഺണ് രണ്ടഽം മാത്യഽം വഺരൿങ്ങൾ ഖ഻യഺമം നഺള഻ന്ീറ
ീ ൌരവം
ചാണ്ട഻ക്കഺട്ടുത്യ
ുവുറ
ുരരഽരളും
അത഻നഽണ്ട്

4. َد َّق بَد ْل َد ُدمو ُد َد َدا ٌد بِدا ْلل َدا ِدر َد ِدة

സമാദ് സമാഹവഽം ആദ്
(അന്തൿനഺള഻ീന)ന഻ുഷധ഻ച്ചു

സമാഹവഽം

ആ

ീഞട്ട഻ക്കഽന്ന

സമയീത്ത

ജനങ്ങീള
അത഻ശക്തമഺയ഻
ഭ഼ത഻ീെടഽത്തഽത്യആരഺശങ്ങീള
തരർീത്തറ഻യഽത്യ
-ഭാമ഻ീയയഽം
രർവതങ്ങീളയഽീമല്ഺം
ീരഺട഻യഺക്കീെടഽത്യ- നക്ഷതങ്ങൾ ഉത഻ർത്യ് വ഼ഴഽത്യ ീെട്ട഻ക്കഽത്യ മഹഺ
സംഭവമഺണ് അത്ഫൿനഺൾ.ആദ഻നീത്ത ആദഽം സമാദഽം ന഻ുഷധ഻ച്ചു എത്യ്
രറഞ്ഞതഽം അവർ അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വത്യ ശ഻ക്ഷരൾ എടഽത്തഽത്പര഻ച്ചതഽം
അുത വ഻ശവഺസം സവ഼രര഻ച്ച മക്കക്കഺർക്ക് ഉരുദശമഺവഺനഽം അവരഽീട
അത്ഫൿം
ുമഺശമഺവഺത഻ര഻ക്കഺൻ
ശത്പ഻ക്കണീമത്യ്
ഉണർത്തഺനഽം
ുവണ്ട഻യഺണ്.ഒത്യഺം സാക്തത്ത഻ൽ രറഞ്ഞ َ َدحاقَّقةُد
എത്യതഽം നഺലഺം
സാക്തത്ത഻ൽ രറഞ്ഞ قَدا ِدر َد ِدةഎത്യതഽം അത്ഫൿനഺൾ ആണ് ഉുത്ഩശീമങ്ക഻ൽ നഺലഺം
സാക്തത്ത഻ൽ വൿക്തമഺയവഺക്ക് രറയഺീത  هاഎത്യ സർവനഺമം രറഞ്ഞഺൽ
ുരഺുര എത്യ ുചഺദൿത്ത഻ന്ീറ ന഻വഺരണം ഇമഺം റഺസ഻(റ) രറയഽത്യത് ആ
ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ീ ൌരവം രാടഽതൽ വൿക്തമഺക്കഺനഺണ്  قَدا ِدر َد ِدةഎത്യ വൿക്തമഺയ
നഺമം
രറഞ്ഞത്
എത്യീത

5. اايَد ِدة
َد َد َّق ا َد ُدمو ُد َد ُد ْله ِد ُد وا بِداللَّق ِد

എന്നഺൽ സമാദ് സമാഹം ആ അത഻രഽവ഻ട്ട സംഭവം മാലം നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടു.
6. ي َد ْلر َد ٍدر َدااِديَد ٍدة
َد َد َّق ا َدا ٌد َد ُد ْله ِد ُد وا ِدب ِدر ٍد

അുപ്പഺൾ ആദ് സമഽദഺയം ആഞ്ഞ് വ഼ശഽന്ന അതൿഽഗമഺയ കഺറ്റ് ീകഺണ്ട്
നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടു.
സമാദ് സമഽദഺയീത്ത അള്ളഺഹഽ
ീരഺണ്ടഺയ഻രഽത്യഽീവത്യ് 11;67-68ലഽം,

നശ഻െ഻ച്ചത്

ഒരഽ

ഭയങ്കര

ശബ്ദം

ل ْلي َدحةُد َد َد ْل َد ُدحواْل ِد ِد َدا ِدر ِده ْلم َد ا ِد ِدمينَد
َد َد َد َد الَّق ِد نَد َد َد ُدمواْل ال َّق
َد
َد
َد
ِّل
ْل
َد
َد َد لَّق ْلم َد ْل َد ْلواْل ِدي َديا َد َد ِد َّق ُدمو َد َد ُدر ا َدربَّقيُد ْلم بُد ْل ًدا ل ُدمو َد

(അരമം ീചയ്തവീര ഒരഽ ഭയങ്കര ശബ്ദം ര഻ട഻രാട഻ തത്യ഻മ഻ത്തം അവർ
സവത്ഫം വ഼ടഽരള഻ൽ ചത്ത് വ഻റങ്ങല഻ച്ചവരഺയ഻ത്ത഼ർത്യഽ.അവർ ആ
വ഼ടഽരള഻ൽ തഺമസ഻ച്ച഻ുട്ടയ഻ീല്ത്യ് ുതഺത്യഽം വ഻ധം! അറ഻യഽര സമാദ്
സമഽദഺയം തങ്ങളുീട നഺഥുനഺട് നത്ഭ഻ുരട് രഺണ഻ച്ചു അറ഻യഽര,സമാദ഻നഽ
വമ്പ഻ച്ച നഺശം (സാറത്ത് ഹാദ് 67/68) ലഽം,
അവരഽീട നഺശം ഒരഽ ശക്തമഺയ രരമ്പനം ീരഺണ്ടഺയ഻രഽത്യഽീവത്യ് 7;78ലഽം,
( َد َد َد َد ْلا ُدي ُدم ال َّقر ْل َدةُد َد َد ْل َد ُدي اْل ِد َدا ِدر ِده ْلم َد ا ِد ِدمينَدഅങ്ങീന അവീര രരമ്പനം ബഺധ഻ച്ചു
തൽഫലമഺയ഻ അവർ തങ്ങളുീട വ഼ടഽരള഻ൽ മര഻ച്ചു വ഼ണവരഺയ഻(സാറ:അ
അ്
റഺഫ്
78)
രസ്തഺവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.
അതഺയത്
ഒരഽ
ഭയങ്കര
ശബ്ദവഽം
അുതഺീടഺത്യ഻ച്ച്
ഒരഽ
ഭാമ഻
രഽലഽക്കവഽമഽണ്ടഺയ഻ അങ്ങീന അള്ളഺഹഽ അവീര നശ഻െ഻ച്ചു അതഺണ്
വഺരൿം അഞ്ച഻ൽ രറഞ്ഞ اا َدي ِدة
(അത഻രഽ വ഻ട്ട സംഭവം) എത്യത്
َّق ِد
ീരഺണ്ടഽുത്ഩശൿം.
രല
രലരള഻ലഽം
ൂനരഽണൿം
ുനട഻യ഻രഽത്യ
വ഻ഭഺ മഺയ഻രഽത്യഽ സമാദ് സമാഹം.നത്ര ന഻റഞ്ഞ ജ഼വ഻തം ഒഴ഻വഺക്ക഻
അരമത്ത഻ുലക്കഽം
ധ഻ക്കഺരത്ത഻ുലക്കഽം
രാെ്
രഽത്ത഻യ
അവീര
നത്രയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺനഺയ഻ സവഺല഻ഹ് നബ഻(അ)ീന അവര഻ുലക്ക്
രവഺചരനഺയ഻
അള്ളഺഹഽ
ന഻ുയഺ ഻ച്ചു
രവഺചരനഺയ
തീത്യ
അനഽസര഻ക്കണീമത്യ് സവഺല഻ഹ്(അ) അവുരഺട് രറഞ്ഞുെഺൾ ഒരഽ വല഻യ
രഺറ ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ച് ീരഺണ്ട് അത഻ൽ ന഻ത്യ്
ർഭ഻ണ഻യഺയ ഒരഽ ഒട്ടരം
രഽറത്ത് വത്യഺൽ വ഻ശവസ഻ക്കഺം എത്യഺയ഻രഽത്യഽ അവരഽീട രത഻രരണം
സമാഹത്ത഻ന്ീറ നത്രയ഻ൽ അത഼വ തല്രരനഺയ സവഺല഻ഹ്(അ) ഇവർ
ആവശൿീെട്ട
ീതള഻വ്
രഺണ഻ച്ച് ീരഺടഽക്കഺനഺയ഻
അള്ളഺഹഽുവഺട്
രഺർഥ഻ച്ചു. ആ രഺറ ര഻ളരഽരയഽം അവർ ആവശൿീെട്ടത് ുരഺലഽള്ള ഒട്ടരം
അത഻ൽ ന഻ത്യ് രഽറത്ത് വര഻രയഽം ീചയ്തഽ ആ ഒട്ടരം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
രുതൿര
രര഻ ണനയഽള്ളതഺീണത്യഽം
അത഻ീന
ഉരദവ഻ക്കഽരുയഺ
അറഽക്കഽരുയഺ ീചയ്യരഽീതത്യഽം ജല ീദൌർലഭൿം അനഽഭവീെടഽത്യ അവ഻ീട
ഒരഽ ദ഻വസം ീവള്ളം ഒട്ടരത്ത഻നഽം അടഽത്ത ദ഻വസം ന഻ങ്ങൾക്കഽം എത്യ
ുതഺത഻ൽ വ഻ുരത്ഭ഼രരണം നടത്തണീമത്യഽം സവഺല഻ഹ്(അ) അവുരഺട്
രറഞ്ഞഽ.അമ്പരെ഻ക്കഽത്യ ഈ ീതള഻വ് രണ്ടുെഺൾ ചഽരഽങ്ങ഻യ ജനങ്ങൾ
വ഻ശവസ഻ച്ചുീവങ്ക഻ലഽം അവ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ആഴ്ന്ത്യഽ ുരഺയ ഭാര഻ഭഺ ം
ആളുരളും
ീരഺള്ളഺമീല്ഺ
തന്ീറ
ജഺല
വ഻ദൿ!
എത്യ്
രറഞ്ഞ്

രര഻ഹസ഻ക്കഽരയഺണ് ീചയ്തത്. എത്യ് മഺതമല് ഖഽദഺർ എത്യ ദഽഷ്ടൻ
അവരഽീട സഺത്യ഻ത്പൿത്ത഻ൽ ീവച്ച് ആ ഒട്ടരീത്ത അറഽക്കഽരയഽം ീചയ്തഽ.
ആവശൿീെട്ട ീതള഻വഽരൾ നൽര഻യ഻ട്ട് അത് അവ ണ഻ക്കഽത്യത് മഹഺ
രഺതരമഺയത഻നഺൽ അവീര അള്ളഺഹഽ ുനരുത്ത രറഞ്ഞ ുരഺലഽള്ള ശ഻ക്ഷ
ഇറക്ക഻ നശ഻െ഻ച്ചു ആദ് സമാഹമഺരീട്ട ു ഺരമഺയ ീരഺടഽങ്കഺറ്റ്
മഽുഖനയഺണ്സംഹര഻ക്കീെട്ടത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ രഠ഻ന ശ഻ക്ഷയഺൽ
ഭാമഽഖത്ത് ന഻ത്യ് ഉച്ചഺടനം ീചയ്യീെട്ട ഈ രണ്ട് സമഽദഺയങ്ങളുീട സംഭവം
ഖഽർ
ആൻ
രലയ഻ടത്തഽം
വ഻വര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്

7. َد َداَّقيُد ْلم َد ْل َد ا ُدا ْل َد ٍد َد ا ِد َد ٍدة

سو ًد ا َد َد َدر ا ْلل َد ْلو َدا ِدي َديا َد ْلر َد
اا َد َد َدمااِديَدةَد َد َّق ٍداا ُدح ُد
س َّق َدرهَدا َد َد ْلي ِدي ْلم َد
َد
س ْل َد لَديَد ٍد

ഏഴ്
രഺവഽം
എട്ട്
പകലഽം
തഽടർച്ചയഺയ഻
അവരഽീട
ുമൽ
അത഻ീന(കഺറ്റ്)അവൻ ന഻ുയഺഗ഻ച്ചു അുപ്പഺൾ ആ ജനതീയ കടപഽഴക഻
വ഼ണഽക഻ടക്കഽന്ന
ഈത്തപ്പനത്തട഻കീളന്ന
ുപഺീല
കഺറ്റ഻ൽ
വ഼ണഽക഻ടക്കഽന്നതഺയ഻
തങ്ങൾക്ക്
കഺണഺം

8. َد َدي ْل ا َدَدر لَد ُديم ِّل ن َدبا ِدق َدي ٍدة

ഇന഻

അവരഽീടതഺയ

വലല

അവശ഻ഷ്ടവഽം

തങ്ങൾ

കഺണഽുമഺ?

ആദ്
സമാഹത്ത഻ുലക്ക്
ന഻ുയഺ ഻ക്കീെട്ട
രവഺചരൻ
ഹാദ്
നബ഻(അ)ആയ഻രഽത്യഽ.സതൿത്ത഻ുലക്കഽള്ള ഹാദ്(അ)ന്ീറ ക്ഷണം അവർ
സവ഼രര഻ച്ച഻ീല്ത്യ് മഺതമല് നഺഥന്ീറ ശ഻ക്ഷവരഽീമത്യറ഻യ഻ച്ച ഹാദ്(അ)ീന
ീവല്ുവ഻ള഻ച്ച്
എത്യഺൽ
ആ
ശ഻ക്ഷ
ീരഺണ്ടഽവഺ
എത്യ്
ആുരഺശ഻ക്കഺനഺയ഻രഽത്യഽ അവർക്ക് തഺല്രരൿം.അങ്ങീന ഏഴ്ന് രഺവഽം
എട്ട്
രരലഽം
തഽടീര
അട഻ച്ചു
വ഼ശ഻യ
രഺറ്റ഻ൽ
അവർ
നഺമഺവുശഷമഺയ഻.ഇബ്നഽ
ജഽൂറജ്(റ)രറഞ്ഞതഺയ഻
ഇമഺം
റഺസ഻(റ)രറയഽത്യഽ.ഏഴഽ
രഺവഽം
എട്ട്
രരലഽം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ശ഻ക്ഷയഺയ഻ അവര഻ുലക്ക് ഇറങ്ങ഻യ രഺറ്റ഻ൽ അവർ ജ഼വുനഺീട
വ഻ഷമ഻ച്ചു(സഹ഻ക്കഺനഺവഺത്ത രഺറ്റ് വത്യഺൽ അത് ഭ഼ത഻തമഺരഽം എത്യ്
നമഽക്കഽമറ഻യ഻ുല്)എട്ടഺമീത്ത രരൽ അവസഺന഻ച്ചുെഺൾ അവർ മര഻ച്ചു
ഇുത രഺറ്റ് അവീര രടല഻ൽ തള്ള഻ അതഺണ് അവരഽീട വല് അവശ഻ഷ്ടവഽം
രഺണഺുമഺ എത്യ് ുചഺദ഻ച്ചത്.ീരഺട഻ുരഺലഽം ര഻ട്ടഺന഻ല്ഺത്ത വ഻ധം അവർ

നശ഻െ഻ക്കീെട്ടു

എത്യീത

ഖഽർ

ആൻ

ഉണർത്തഽത്യത്

9. َد َد اا ِد ْلر ْلَدو ُد َد َد ن قَد ْل َد ُد َد ا ْلل ُدم ْل َدا ِد َد ااُد ِدبا ْلل َد ا ِد َد ِدة

ഫുറഺവയഽം
ീതറ്റഺയ

അവന്ീറ

മഽമ്പഽള്ളവരഽംക഼ഴ്ുമൽ
പവർത്തനം

മറ഻ഞ്ഞ

നഺട്ടുകഺരഽം
ീകഺണ്ടഽവന്നഽ

10. سو َدا َدر ِّلب ِدي ْلم َد َد َد َد ُده ْلم َد ْل َد ةًد َّقرا ِدب َديةًد
ل ْلوا َدر ُد
َد َد َد

അങ്ങീന അവർ തങ്ങളുീട നഺഥന്ീറ ദാതുനഺട് അനഽസരണുക്കട്
കഺണ഻ക്കഽകയഽം അുപ്പഺൾ അവൻ അവീര ശക്ത഻യഺയ ഒരഽ പ഻ടഽത്തം
പ഻ട഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്തഽ
മാസഺ (അ)മഺയ഻രഽത്യഽ ഫുറഺവയഽീട രഺലീത്ത രവഺചരൻ അവൻ
ധ഻ക്കഺരത്ത഻ന്ീറ ആൾ രാരമഺയുെഺൾ അവീനയഽം അനഽയഺയ഻രീളയഽം
അള്ളഺഹഽ ീചങ്കടല഻ൽ മഽക്ക഻ ീരഺത്യഽ,അവന്ീറ മഽമ്പഽള്ളവർ എത്യത഻ന്ീറ
ഉീത്ഩശൿം ുനരീത്ത ജ഼വ഻ച്ച഻രഽത്യ ന഻ുഷധ഻രൾ എത്യഺണ്. ര഼ഴ്ന്ുമൽ മറ഻ഞ്ഞ
നഺട്ടുരഺർ ലാഥ്(അ)ന്ീറ ജനതയഺണ്.സവവർഗ്ഗ രത഻യഽീട വഺക്തഺക്കളഺയ
അവീര ലാഥ്(അ) ന഻രത്ഫരം ഉരുദശ഻ച്ച഻ട്ടും അവർ ആ അധർമ്മത്ത഻ൽ
സജ഼വമഺയുെഺഴഺണ് അവീര ര഼ഴ്ന്ുമൽ മറ഻ച്ചു ീരഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ
നശ഻െ഻ച്ചത്

11 .ِداَّقا لَد َّقما َد َد ا ْلل َدماا َدح َدم ْل َدا ُد ْلم ِد ا ْلل َد ا ِدر َد ِدة

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ീവള്ളം അത഻രഽകവ഻ഞ്ഞ സമയത്ത് ന഻ങ്ങീള നഺം കപ്പല഻ൽ
കയറ്റ഻(രക്ഷ഻ച്ചു).
ന഻ങ്ങീള നഺം രെല഻ൽ രയറ്റ഻ എത്യ് രറഞ്ഞത് നാഹ് (അ)ന്ീറ രെല഻ൽ
രയറ഻ രക്ഷീെട്ടവീരക്കഽറ഻ച്ചഺണ്.അവരഽീട സത്ഫഺന രരമ്പരയഺണീല്ഺ
ഇത്യഽള്ളത്.അവർ രക്ഷീെട്ടത് ീരഺണ്ടഺണ് ഇത്യഽള്ളവർക്ക് ജ഼വ഻ക്കഺൻ
രഴ഻ഞ്ഞത്അത഻രഽ
രവ഻ഞ്ഞ
എത്യത഻ന്ീറ
അർത്ഥമഺയ഻
ഇമഺം
റഺസ഻(റ)എഴഽതഽത്യത് എത ീവള്ളം എത്യത് രണക്കഺക്കഺനഺരഺത്ത
അതയഽം ീവള്ളം വത്യഽ എത്യഺൽ അത഻നഽ മഽുമ്പഺ ുശഷുമഺ ന഻ശ്ച഻ത
രണക്ക഻ലല്ഺീത ീവള്ളം ഇറക്കഺറ഻ല് എത്യീത.എല്ഺ സ്ഥലത്തഽം ീവള്ളം
ുരറഺവഽത്യ വ഻ധത്ത഻ൽ എത്യഺണ് അത഻രഽ രവ഻ഞ്ഞഽ എത്യത഻നഽ മറ്റു
വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ രറഞ്ഞത് (റഺസ഻30/95)
12. لِد َد ْل َد َد َديا لَد ُد ْلم اَد ْل ِد َدرةًد َد اَد ِد يَد َديا ُد ُد ٌد َد ا ِد يَدةٌد

ന഻ങ്ങൾക്ക് അവീയ ഞഺൻ ഒരഽ സ്മരണയഺക്കഽവഺനഽം ഓർമ്മ഻ച്ച്
സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന ീെവ഻കൾ അത് ഓർമ്മ഻ച്ച് സാക്ഷ഻ക്കഽവഺനഽം ുവണ്ട഻.
ഇീതല്ഺം ഇവ഻ീട എടഽത്തഽ രറയഺനഽണ്ടഺയ രഺരണമഺണ് വഺരൿം 12ൽ
വൿക്തമഺക്ക഻യത്.അീത ജനങ്ങൾ ഓർമ്മ഻ക്കഽവഺനഽം രഺഠം രഠ഻ക്കഽവഺനഽം
തീത്യയഺണ് ഇവരഽീട രഥ വ഻ശദ഼രര഻ച്ചത് എത്യ് ചഽരഽക്കം. അത്ഫൿ നഺള഻ീന
രറ്റ഻യഺണീല്ഺ അത്പൿഺയത്ത഻ന്ീറ ആദൿത്ത഻ൽ രരഺമർശ഻ച്ചത് അത഻ീന
ന഻ുഷധ഻ച്ചവർക്കഽണ്ടഺയ ച഻ല അനഽഭവങ്ങളും ത഻ക്തമഺയ രര഻ണ഻ത
ഫലവഽം
വൿക്തമഺക്കഽരയഺണ഻വ഻ീട

ുനരീത്ത രറഞ്ഞ രഺറ്റ് വത്യുെഺഴഽം ര഼ഴ്ന്ുമൽ മറ഻ച്ചുെഺഴഽം അത഻
ശക്തമഺയ ശബ്ദം വത്യ് രഽീറ ആളുരൾ നശ഻ച്ചുെഺഴഽം നത്രയഽീട രക്ഷത്ത്
ഉറച്ച് ന഻ത്യ വ഻ശവഺസ഻രീള അള്ളഺഹഽ രക്ഷീെടഽത്ത഻ എത്യത഻ൽ ന഻ത്യ്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യഽീട രഖൿഺരനം ഉൾീക്കഺള്ളഺം അങ്ങീനയഽള്ള
നഺഥനഽ അത്ഫൿ നഺൾ സംഭവ഻െ഻ക്കഽര എത്യത് ഒര഻ക്കലഽം രയഺസമീല്ത്യ്
വൿക്തമഺക്കഺനഺണ്
ഇത്
ഉണർത്ത഻യത്

13. لو ِدر اَد ْل َد ةٌد َد ا ِدح َد ةٌد
َد ِد َد ا اُد ِد َد ِد ال ُّص

കഺഹളത്ത഻ൽ

ഒരഽ

ഊത്ത്

ഊതീപ്പട്ടഺൽ

ഇവ഻ീട രറഞ്ഞത് ഒത്യഺമീത്ത ഊത്തഺണ്.ആസമയത്തഺണ്
എല്ഺം
നശ഻ക്കഽത്യത്. ര഻ത്യ഼ട് ഒത്യഽ രാട഻ ഊതഽുമ്പഺഴഺണ് എല്ഺവരഽം വ഼ണ്ടഽം ഒരഽ
മ഻ച്ച്
രാടഽത്യതഽം
വ഻ചഺരണക്കവീര
വ഻ുധയരഺക്കീെടഽത്യതഽം

14. َد ُدح ِدم َد ِد ْلااَد ْلر ُد َد ا ْلل ِد َدا ُدا َد ُد َّق َدا َد َّق ةًد َد ا ِدح َد ةًد

ഭാമ഻യഽം പർവതങ്ങളും ീപഺക്ക഻ീയടഽക്കീപ്പടഽകയഽം എന്ന഻ട്ട് അവ രണ്ടഽം
ഒരഽ
ഇട഻ച്ച്
തകർക്കല഻നഽ
വ഻ുധയമഺക്കീപ്പടഽകയഽം
ീെയ്തഺൽ.
ീരഺക്ക഻ീയടഽക്കഽര എത്യഺൽ അത് ഉയർത്തീെടഽരയഽം സ്ഥഺന ചലനം
സംഭവ഻ക്കഽരയഽം
ീചയ്യും
എത്യഺണ്
തഺല്രരൿം.
ഉയർത്തീെടൽ
അത്ഫൿനഺള഻ന്ീറ രരമ്പനം ീരഺണ്ടഺവഺം,അീല്ങ്ക഻ൽ അത്യഽണ്ടഺവഽത്യ
രഺറ്റ഻ന്ീറ
ശക്ത഻ീരഺണ്ടഺരഺം.അീല്ങ്ക഻ൽ
മലക്കഽരൾ
ഉയർത്തഽത്യതഺവഺം.അീല്ങ്ക഻ൽ
ബഺഹൿ
രഺരണങ്ങീളഺത്യഽമ഻ല്ഺീത
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ശക്ത഻ീരഺണ്ടഺവഺം
എത്യ്
ഇമഺം
റഺസ഻
(റ)
വ഻ശദ഼രര഻ക്കഽത്യഽ എത്യ഻ട്ട് അവ തരർത്ത് ീരഺട഻യഺക്കീെടഽം റഺസ഻ (30/96)
15. َديَد ْلو َد ِد ٍد َد قَد َد ِد ا ْلل َدواقِد َدةُد

അുന്ന
അത്ഫൿ

ദ഻വസം
നഺൾ

ആ

സംഭവം

സംഭവ഻ക്കഽരയഺയ഻

സംഭവ഻ക്കഽകയഺയ഻.
എത്യ്

സഺരം

16. س َدماا َد ِدي َد َد ْلو َد ِد ٍد َد ا ِدهيَدةٌد
َد اا َد
ن َّق ِد ال َّق

ആകഺശം ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽകയഽം ീെയ്ും അന്ന് അത് ദഽർബലമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഭദമഺയ഻ ന഻ല ന഻ത്യ഻രഽത്യ ആരഺശം ബലഹ഼നമഺയ഻ തരർത്യഽ ുരഺരഽീമത്യ്
ചഽരഽക്കം

17.َد ْلر َد ا ِدا َديا َد َد ْلح ِدم ُد ْلَدر َد َدر ِّلب َدك َد ْلوقَد ُدي ْلم َد ْلو َد ِد ٍد َد َدما ِدا َديةٌد

َد ا ْلل َدم َد ُدك َد َد

മലക്കഽകൾ
അത഻ന്ീറ
നഺനഺ
ഭഺഗത്തഽമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം
തങ്ങളുീട
രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ സ഻ംഹഺസനീത്ത അവരഽീട മ഼ീത അന്ന് എട്ട് കാട്ടർ
വഹ഻ക്കഽന്നതഺണ്.
മലക്കഽരൾ
ആരഺശത്ത഻ന്ീറ
നഺനഺഭഺ ത്തഽമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം
എത്യ്
രറഞ്ഞത഻ന്ീറ സഺരം ആരഺശം ീരഺട്ട഻െ഻ളരഽത്യ സമയത്ത് ര഻ളരഽത്യ
ഭഺ ത്ത് ന഻ത്യ് മലക്കഽരൾ നഺനഺ ഭഺ ങ്ങള഻ുലക്കഽം മഺറ഻ന഻ൽക്കഽം എത്യഺണ്
.ഒത്യഺമീത്ത ഊത്ത഻ന്ീറ സമയത്ത് തീത്യ എല്ഺവരഽം മര഻ക്കഽം എത്യ് ഖഽർ
ആൻ രറയഽത്യഽണ്ടീല്ഺ.അുെഺൾ ര഻ീത്യ എങ്ങീനയഺണ് ഒത്യഺം ഊത്ത഻നഽ
ുശഷം അവർ ആരഺശത്ത഻ന്ീറ ഭഺ ങ്ങള഻ുലക്ക് മഺറ഻ ന഻ൽക്കഽര എത്യ
സുത്ഭഹത്ത഻നഽ രണ്ട് രാരത്ത഻ൽ ന഻വഺരണം രഺണഺം ഒത്യ് അവർ അല്ര
ന഻മ഻ഷങ്ങൾ അങ്ങീന ന഻ൽക്കഽരയഽം ഉടൻ മര഻ക്കഽരയഽം ീചയ്യും
(രണ്ട്)അള്ളഺഹഽ ഉുത്ഩശ഻ച്ചവീരഺഴ഻ീര എല്ഺവരഽം മര഻ക്കഽം എത്യ് ഖഽർ
ആൻ രറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടീല്ഺ അവരഺയ഻ര഻ക്കഽം ആരഺശത്ത഻ന്ീറ ഭഺ ങ്ങള഻ൽ
ന഻ൽക്കഽര
(റഺസ഻
30/96/97)
തങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ സ഻ംഹഺസനീത്ത അവരഽീട മ഼ീത അത്യ് എട്ട്
രാട്ടർ വഹ഻ക്കഽത്യതഺണ് എത്യ് രറഞ്ഞ഻ടത്ത് അവരഽീട മ഼ീത എത്യത്
ീരഺണ്ട് ആരഺശത്ത഻ന്ീറ നഺനഺ ഭഺ ത്തഽ ന഻ൽക്കഽത്യ മലക്കഽരളുീട മ഼ീത
എത്യഺണ് ഉുത്ഩശൿീമത്യഽം ഈ മലക്കഽരൾ അവരഽീട തീത്യ തലയ഻ൽ
സ഻ംഹഺസനം
ചഽമക്കഽീമത്യഺണഽുത്ഩശൿീമത്യഽം
അഭ഻രഺയമഽണ്ട്(റഺസ഻)
എട്ട് രാട്ടർ എത്യ് രറഞ്ഞത് എട്ട് മലക്കഽരൾ എത്യഽം എട്ടഺയ഻രം എത്യഽം എട്ട്
അണ഻രൾ എത്യഽം എട്ടഺയ഻രം അണ഻രൾ എത്യഽം അഭ഻രഺയമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം
രാടഽതൽ രബലം എട്ട് മലക്കഽരൾ എത്യഺീണത്യ് രഺരണങ്ങൾ ന഻രത്ത഻
ഇമഺം
റഺസ഻(റ)വ഻ശദ഼രര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽത്യഽ(റഺസ഻
30/97)
ഇവ഻ീട

ഇമഺം

റഺസ഻(റ)രധഺനീെട്ട

ഒരഽ

രഺരൿം

എഴഽതഽത്യഽ.അള്ളഺഹഽവ഻ീന സിഷ്ട഻രുളഺട് സഺമൿീെടഽത്തഽത്യ വ഻ഭഺ ം
അള്ളഺഹഽ സ഻ംഹഺസനത്ത഻ൽ ഇര഻ക്കഽത്യ഻ീല്ങ്ക഻ൽ ര഻ീത്യ അത഻ീന
മലക്കഽരൾ ചഽമക്കഽത്യത഻നഽ എത്ഫഽരഺരൿം എത്യ് രറഞ്ഞഽ ന഻ങ്ങൾ
രദർശ഻െ഻ക്കീെടഽം എത്യ് രറഞ്ഞ തഽടർ സാക്തം ആ വഺദീത്ത
ശക്ത഻ീെടഽത്തഽത്യഽ
എത്യവർ
രറഞ്ഞഽ.എത്യഺൽ
ഏരൂദവ
വ഻ശവഺസ഻രൾക്ക് ആ വഺദത്ത഻നഽ വൿക്തമഺയ മറഽരട഻യഽണ്ട്.അള്ളഺഹഽ
സ഻ംഹഺസനത്ത഻ൽ ഇര഻ക്കഽത്യഽ എത്യ് ഒര഻ക്കലഽം രറയഺൻ രഺട഻ല് രഺരണം
സ഻ംഹഺസനീത്ത മലക്കഽരൾ ചഽമക്കഽീമത്യ് രറഞ്ഞത഻ന്ീറ അർത്ഥം ആ
സ഻ംഹഺസനത്ത഻ലഽള്ളത഻ീനീയല്ഺം ചഽമക്കഽീമത്യഺണ്.അുെഺൾ അള്ളഺഹഽ
സ഻ംഹഺസനത്ത഻ൽ ഇര഻ക്കഽരയഺീണങ്ക഻ൽ മലക്കഽരൾ അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം
ചഽമത്യഽ എത്യ് രറുയണ്ട഻ വരഽം അത് അസംഭവൿമഺണ്.രഺരണം അത്
സതൿമഺീണങ്ക഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ മലക്കഽരള഻ുലക്ക് ആവശൿമഽീണ്ടത്യ്
വരഽം അള്ളഺഹഽുവക്കഺൾ മലക്കഽരൾ ശക്ത഻യഽള്ളവരഺീണത്യഽം വരഽം
ഇത്
വൿക്തമഺയ
അവ഻ശവഺസമീത!(റഺസ഻
30/97).
അള്ളഺഹഽ
സ഻ംഹഺസനത്ത഻ൽ ഇര഻ക്കഽത്യഽ എത്യ് രറയഽത്യവർ അത഻ന്ീറ അരരടം
മനസ഻ലഺക്ക഻യ഻രഽീത്യങ്ക഻ൽ..എത്യ്
ആശ഻ച്ചു
ുരഺരഽത്യഽ

18. ِد ُد ْلم َد ا ِد َديةٌد

َد ْلو َد ِد ٍد اُد ْل َدر ُد و َد َد اَد ْل َد

അുന്ന ദ഻വസം ന഻ങ്ങൾ പദർശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺണ് യഺീതഺരഽ മറഞ്ഞ
കഺരൿവഽം
ന഻ങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്ന്
മറഞ്ഞ്
ുപഺകഽന്നതലല.
ഇവ഻ീട രദർശ഻െ഻ക്കീെടഽര എത്യത഻ന്ീറ അർത്ഥം വ഻ചഺരണക്കഽം
രണക്ക് ുചഺദൿത്ത഻നഽം ഒരഽമ഻ച്ചു രാട്ടുര എത്യഺണ് ഒരഽ രഺരൿവഽം മറഞ്ഞ്
ുരഺരഽത്യതല് എത്യ് രറഞ്ഞഺൽ ന഻ങ്ങീള സംബത്മ഻ക്കഽത്യ എല്ഺം
അള്ളഺഹഽ സവ഻സ്തരം അറ഻യഽത്യവനഺണ്. അത് നമഽക്കഽള്ള ശക്ത഻യഺയ
തഺക്ക഼തഺണ് അഥവഺ നമ്മഽീട എല്ഺ രവർത്തനങ്ങളും അള്ളഺഹഽ
രഺണഽത്യഽീണ്ടത്യഽം അത് വ഻ചഺരണക്ക് വ഻ുധയമഺക്കീെടഽത്യഽീണ്ടത്യഽം
ഉൾീക്കഺള്ളുരയഽം നമ്മഽീട ജ഼വ഻തീത്ത നത്രയ഻ലഺയ഻ രമ഼രര഻ക്കണീമത്യ്
നഺം മനസ഻ലഺക്കഽരയഽം ുവണംഒത്യഽം മറഞ്ഞഽ ുരഺര഻ല് എത്യത഻നഽ
മീറ്റഺരഽ വൿഺഖൿഺനം ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽത്യഽ. ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച്
ന഻ങ്ങൾക്ക്
അവൿക്തമഺയ഻രഽത്യത്
അവ഻ീട
വൿക്തമഺവഽം
അഥവഺ
വ഻ശവഺസ഻രളുീട അവസ്ഥ അവർക്ക് മനസ഻ലഺവഽരയഽം അവർക്ക്
സുത്ഫഺഷം
രാർണ്ണമഺവഽരയഽം
അവ഻ശവഺസ഻രൾക്ക്
അവരഽീട

അവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള
ശ഻ക്ഷ
മനസ഻ലഺക്കഽരയഽം
ദഽ:ഖവഽം
വഷളത്തരവഽം
വൿക്തമഺവഽരയഽം
ീചയ്യും(റഺസ഻
30/98)അള്ളഺഹഽ
അുത്യദ഻നം
സുത്ഫഺഷ഻ക്കഽത്യവര഻ൽ
നീമ്മീയല്ഺം ഉൾീെടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ
മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ 52
ഭഺഗം-02 ( 19 മഽതൽ 52 വീര )
بسم هللا الرحمن الرحيم
കരഽണഺന഻ധ഻യഽം പരമകഺരഽണ഻കനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമവഽം പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

ഭഺഗം -01 ( 1 മഽതൽ 18 വീര ) ഇവ഻ീട വഺയ഻ക്കഺം

19.َد َد َّق ا َد نْل ُد اِد َد ِد َدابَد ُد ِدبيَد ِدمي ِد ِد َديَد ُدو ُدا هَدا ُدا ُدا ا ْلق َدر ُدا ا ِد َدا ِدبي ْل

എന്നഺൽ
ആരഽീട
വലതഽൂകയ഻ൽ
(അന്ന്)തന്ീറ
ഗന്ഥം
(കർമ്മുരഖ)ീകഺടഽക്കീപ്പട്ടുുവഺ അവൻ പറയഽം ഇതഺ ന഻ങ്ങൾ വരാ
.എന്ീറ
കർമ്മുരഖ
ഒന്ന്
എടഽത്ത്
വഺയ഻ക്കാ
എന്ന്
സജ്ജനങ്ങൾക്കഺണ്
തങ്ങളുീട
രർമ്മുരഖ
വലതഽൂരയ഻ൽ
നൽരീെടഽര.അത് ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൾ തീത്യ അവർ വ഻ജയ഻ച്ചു എത്യത഻ന്ീറ
ുരഖയഺയ഻ അവർക്ക് അത് മനസ്സ഻ലഺരഽം.ആ സുത്ഫഺഷത്ത഻ൽ ന഻ത്യഺണ്
ആുവശഭര഻തരഺയ഻ വുത്യഺളൂ! എന്ീറ രർമ്മുരഖ ന഻ങ്ങൾ വഺയ഻ച്ചു
ുനഺക്ക഻ുക്കഺളൂ എത്യ് വ഻ള഻ച്ച് രറയഺനഽള്ള രുചഺദനം അവർക്ക്
ലഭ഻ക്കഽത്യത്.

20. سابِدي ْل
ُد َد ٍد ِدح َد

َد َد ُد َد ِّلا

ِداِّل

ന഻ശ്ചയമഺയഽം വ഻െഺരണീയ കണ്ട്മഽട്ടുീമന്ന് (മഽമ്പ്തീന്ന) ഞഺൻ ഉറപ്പ഻ച്ച്
ീവച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ഈ മഹത്തഺയ ുനട്ടം ൂരവര഻ക്കഺൻ ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽുമ്പഺൾ തീത്യ ഈ
വ഻ചഺരണ രണ്ട്മഽട്ടുീമത്യ് െഺൻ വ഻ശവസ഻ച്ച഻രഽത്യഽീവത്യഽം രഽനർജത്രീത്ത
ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽത്യ഻ീല്ത്യഽം അത് ഈ വ഻ധത്ത഻ൽ സുത്ഫഺഷരരമഺക്കഺൻ
ജ഼വ഻ത രഺലത്ത് െഺൻ രമ഼രരണം വരഽത്ത഻യ഻രഽത്യഽീവത്യഽം സഺരം(നഺമഽം

ഈ ച഻ത്ഫ സജ഼വമഺക്കഽരയഽം ജ഼വ഻തം ആത്ധ഼യമഺയ഻ നത്യഺക്കഽരയഽം
ുവണം
അള്ളഺഹഽ
അനഽ ഹ഻ക്കീട്ട
ആമ഼ൻ)
21.ن ٍدة َّقرا ِد يَد ٍدة
ِد ي َد

അുപ്പഺൾ

അവൻ

തിപ്ത഻കരമഺയ

َديُد َدو ِد

ജ഼വ഻തത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം.

സവർ ത്ത഻ന്ീറ ൂശല഻യഺണ഻ത്. എീത്ഫങ്ക഻ലഽം അതിപ്ത഻യഽണ്ടഺക്കഽത്യ
ഒത്യഽം
അവ഻ീടയഽണ്ടഺവ഻ല്.മറ഻ച്ച്
സുത്ഫഺഷ഻ക്കഺനഽം
ആനത്ഭ഻ക്കഺനഽമഽള്ളീതല്ഺം അവ഻ീടയഽണ്ട് തഺനഽം!
നബ഻(സ)
തങ്ങൾ
രറഞ്ഞഽ.സവർ ത്ത഻ീലത്ത഻യവർ
ജ഼വ഻ച്ചു
ീരഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽം ഒര഻ക്കലഽം മര഻ക്ക഻ല് അവർ ആുരഺ ൿമഽള്ളവരഺരഽം
ുരഺ ഻രളഺവഽരുയയ഻ല്
അവർക്ക്
സഽഖം
ലഭ഻ക്കഽം
ബഽത്പ഻മഽട്ട്
ബഺധ഻ക്കുയയ഻ല് അവർ യഽവഺക്കളഺരഽം വഺർത്പരൿം ഉണ്ടഺവഽരുയയ഻ല്
(ഖഽർതവഽബ഻.18/200)
22. َد َّق ٍدة َدا ِدل َدي ٍدة

അതഺയത്

ഉന്നതമഺയ

ِد

സവർഗത്ത഻ൽ

വർണ്ണ഻ക്കഺൻ അശക്തമഺരഽം വ഻ധം ഉത്യതമഺയ സവർ ം എത്യീത ഇവ഻ീട
രറയഽത്യത്

23. قُدلُدو ُد َديا َدا ِدا َديةٌد

അത഻ീല
പറ഻ീച്ചടഽക്കീപ്പടഽന്ന
വ഻ധം)അടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽം

പഴങ്ങൾ

(ുവഗം

പറ഻ക്കത്തക്ക

രറ഻ക്കത്തക്ക
വ഻ധം
അടഽത്തഺവഽര
എത്യഺൽ
ന഻ൽക്കഽത്യവനഽം
ഇര഻ക്കഽത്യവനഽം ര഻ടക്കഽത്യവനഽം അവർ വ഻ചഺര഻ക്കഽുമ്പഺൾ രറ഻ക്കഺൻ
സഺധ഻ക്കഽം
വ഻ധം
അവുരഺട്
അടഽെ഻ച്ച്
സംവ഻ധഺന഻ച്ചുീവത്യ്
ചഽരഽക്കം(അഥവഺ സവർ ക്കഺർ ഒത്യ഻നഽം രയഺസീെടഽത്യ഻ീല്ത്യ് ചഽരഽക്കം)
س َد ْل ُد ْلم ِد ْل َد
24.اا َّق ِداا ا ْلاَد ا ِدل َدي ِدة
ُد ُدوا َد اا َدْلربُدوا َده ِدي ًدا ِدب َدما َد ْل

കഴ഻ഞ്ഞഽ
ുപഺയ
ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
മഽൻ
കാട്ട഻
ീെയ്ത്
ീവച്ച
സൽക്കർമ്മഫലമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ ആനന്ദ പാർവം ത഻ന്നഽകയഽം കഽട഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്തഽ
ീകഺള്ളുക(എന്ന്
അവുരഺട്
പറയീപ്പടഽം)
ഇങ്ങീന ഒരഽ ദ഻നം വരഽീമത്യ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
നത്രയ഻ൽ
മഽഴഽര഻
ജ഼വ഻ക്കഽരയഽം
തഺൽക്കഺല഻ര
സുത്ഫഺഷങ്ങളും
സഽഖങ്ങളും മഺറ്റ഻ീവക്കഽരയഽം ീചയ്തത഻ന്ീറ ുരര഻ൽ ഇവ഻ീട ആവശൿം
ുരഺീല ന഻യത്ഫണങ്ങീളഺത്യഽമ഻ല്ഺീത ഭക്ഷ഻ക്കഽരയഽം രഽട഻ക്കഽരയഽം
ീചയ്യുര എത്യ സുത്ഫഺഷ വഺർത്തയഺണ് അവർക്ക് നൽരീെടഽര. ഭാമ഻യ഻ൽ
മദൿം
ഉരുയഺ ഻ക്കഺൻ
രഺട഻ീല്ത്യ്
വ഻ലക്കഽണ്ടഺയത഻നഺൽ
അത്
ഉരുയഺ ഻ക്കഺത്തവർക്ക് മദൿം ഉരുയഺ ഻ക്കഺൻ അവ഻ീട സഽതഺരൿമഺയ
അവസരമഽണ്ടഺരഽം എത്യത് ുരഺീല എല്ഺ വ഻ഷയത്ത഻ലഽം അവ഻ീട
സഽതഺരൿതയഽണ്ടഺരഽം.അത഻നഽ രീക്ഷ ഭാമ഻യ഻ീല ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ശര഻ക്കഽം
ന഻യത്ഫണമഽണ്ടഺരണം
ഇവ഻ീട മീറ്റഺരഽ വൿഺഖൿഺനം ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ)എഴഽതഽത്യഽ. ‘ഇവ഻ീട
 ത്ബം നൽക്കീെട്ടവൻ എത്യത഻ന്ീറ ഉുത്ഩശൿം നത്രയ഻ുലഺ ത഻ത്രയ഻ുലഺ
ുനതിതവം വഹ഻ച്ചവൻ എത്യഺവഺം.അതഺയത് നത്രയ഻ൽ നഺയരതവം
വഹ഻ക്കഽത്യയഺൾ ആ നത്രയ഻ുലക്ക് ധഺരഺളം ആളുരീള ക്ഷണ഻രഽരയഽം
അനഽയഺയ഻രീള ധഺരഺളം അുത്ഩഹം ുനട഻ീയടഽക്കഽരയഽം ീചയ്ത ുശഷം
മരണീെട്ടു.രരുലഺരത്ത് അവന്ീറ ുരരഽം ര഻തഺവ഻ന്ീറ ുരരഽം ുചർത്ത്
അയഺൾ വ഻ള഻ക്കീെടഽം അങ്ങീന അുത്ഩഹം വരഽുമ്പഺൾ ീവള്ള ുരഖയഽള്ള
ഒരഽ  ത്ബം അുത്ഩഹത്ത഻നഽ നൽരീെടഽം അുത്ഩഹത്ത഻ന്ീറ നത്രരൾ രഽറത്ത്

രഺണത്തക്ക വ഻ധം അയഺളുീട ത഻ത്രരൾ അരുത്തക്ക് മഺറ്റീെട്ട഻ര഻ക്കഽം
എത്യഺൽ അുത്ഩഹം ത഻ത്രരളഺണ് വഺയ഻ച്ചു തഽടങ്ങഽര.തന്ീറ ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ
വത്യഽ ുരഺയ ത഻ത്രരൾ രഺണഽുമ്പഺൽ ഭയം ീരഺണ്ട് അയഺളുീട മഽഖം
വ഻വർണ്ണമഺരഽരയഽം അയഺൾ വ഻ഷമ഻ക്കഽരയഽം ീചയ്യും.അങ്ങീന തന്ീറ
വഺയന
അവസഺനത്ത഻ീലത്തഽുമ്പഺൾ
അയഺൾക്ക്
രഺണഺനഺവഽത്യത്
ഇീതഺീക്ക ന഻ന്ീറ ത഻ത്രരളഺീണങ്ക഻ലഽം അീതല്ഺം െഺൻ ന഻നക്ക്
ീരഺറഽത്തഽതത്യ഻ര഻ക്കഽത്യഽ എത്യ് അവൻ രഺണഽരയഽം അവൻ വല്ഺീത
സുത്ഫഺഷ഻ക്കഽരയഽം ീചയ്യും ര഻ത്യ഼ട് തന്ീറ നത്രരൾ വഺയ഻ക്കഽുമ്പഺൾ
സുത്ഫഺഷം രാട഻ീക്കഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽം അത഻ന്ീറ അവസഺനത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ
അവനഽ രഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽര ഇീതഺീക്ക ന഻ന്ീറ നത്രരളഺണ് ഇത഻ന്ീറ
രത഻ഫലം
ന഻നക്ക്
ഇരട്ട഻രളഺക്ക഻
വർത്പ഻െ഻ക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽത്യഽ
എത്യഺയ഻ര഻ക്കഽം
അുെഺൾ
അവന്ീറ
സുത്ഫഺഷത്ത഻നഽ
അത഻രഽണ്ടഺവഽരയ഻ല്
ര഻ത്യ഼ട്
ഒരഽ
രുതൿര
ര഻ര഼ടം
അവനഽ
അണ഻യ഻ക്കീെടഽരയഽം ആഭരണങ്ങൾ അണ഻യ഻ക്കീെടഽരയഽം ീചയ്യും
ആദം(അ)ന്ീറ ന഼ളമഺയ഻രഽത്യ 60മഽഴം ന഼ളം അവനഽ നൽരീെടഽം ര഻ീത്യ
ന഻ങ്ങീള ര഻ത്ഫഽടർത്യ അനഽയഺയ഻രളുീട അടഽത്ത് ീചത്യ് അവർീക്കല്ഺം
ഇത് ുരഺലഽള്ള രുതൿര രത഻ഫലമഽീണ്ടത്യ് അറ഻യ഻ക്കഺൻ അുത്ഩഹുത്തഺട്
ന഻ർുത്ഩശ഻ക്കീെടഽം അങ്ങീന അനഽയഺയ഻രളുീട അടഽീത്തത്തഽുമ്പഺഴഺണ്
വത്യ് എന്ീറ  ത്ബം വഺയ഻ക്കാ എത്യ് അവൻ രറയഽര .അീത സമയം
ത഻ത്രയ഻ലഺയ഻രഽത്യഽ ഒരഺൾ നഺയരതവം വഹ഻ച്ച഻രഽത്യീതങ്ക഻ൽ ഇത഻ന്ീറ
വ഻രര഼തമഺയ സമ഼രനമഺയ഻ര഻ക്കഽം അവൻ രഺുണണ്ട഻ വര഻ര .അങ്ങീന
അവൻ ഭയുത്തഺീട വത്യ് അനഽയഺയ഻രുളഺട് രറയഽത്യ രഺരൿമഺണ് ഖഽർ
ആൻ തഽടർത്യ് രറയഽത്യത് എത്യീത ആ വൿഺഖൿഺനം!(ഖഽർതവഽബ഻ 18/201)
25.ن َدمالِد ِد َديَد ُدو ُدا َدا لَد ْلي َد ِد لَد ْلم ُد اَد ِد َدابِدي ْل
َد َد َّق ا َد نْل ُد اِد َد ِد َدابَد ُد بِد ِد

ഇടത് ൂകയ഻ൽ
കർമ്മുരഖ

കർമ്മുരഖ നൽകീപ്പട്ടവൻ പറയഽം ഹഺ എന്ീറ
എന഻ക്ക്
നൽകീപ്പടഺത഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ..

ഇടത് ൂരയ഻ൽ
ീതള഻വഺണ്.അത്
ുബഺത്പൿീെടഽം

രർമ്മ ുരഖ ലഭ഻ക്കഽത്യത് തീത്യ രരഺചയത്ത഻ന്ീറ
ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൾ
തഺൻ
രഽടഽങ്ങ഻ീയത്യ്
അവനഽ
അുെഺഴഽള്ള
തന്ീറ
രത഻രരണമഺണ്
തഺീഴ.
26. سا ِدبي ْل
َد لَد ْلم َد ْل ِدر َد ا ِدح َد

എന്ീറ
വ഻െഺരണ
ീെയ്ത഻രഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ

എന്തഺീണന്ന്
എത

ഞഺൻ

അറ഻യഽകയഽം
നന്നഺയ഻രഽുന്നുന!

തന്ീറ രർമ്മ ുരഖ രഺണഽുമ്പഺഴഽള്ള ന഻രഺശയ഻ൽ ന഻ത്യഺണ഼ രത഻രരണം

27. َدا لَد ْلي َد َديا َد ااَد ِد ا ْلل َدا ِد يَدةَد

ഹഺ!അത്
(മരണം)
ത഼രഽമഺനം
വരഽത്തഽന്നത്
അവസഺന഻ക്കഽന്നത്)ആയ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ

(അുതഺീട
എലലഺം
നന്നഺയ഻രഽന്നഽ.

ഈ വ഻ചഺരണയ഻ൽ ന഻ത്യ് രക്ഷീെടഽത്തഽത്യ എല്ഺം അവസഺന഻ക്കഽത്യ ഒരഽ
മരണം ലഭ഻ച്ച഻രഽീത്യങ്ക഻ൽ എത്യ് അവൻ ആ ഹ഻ക്കഽം എത്യഺണ഻വ഻ീട
സാച഻െ഻ക്കഽത്യത്

28.َد ا ِدلي ْل

എന്റ

ധനം

എന഻ക്ക്

َد ِّل

َد ا َد ْلا َد

ഉപകര഻ച്ച഻ലല.

ഭാമ഻യ഻ീല
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ
രണം
ീരഺണ്ട്
രത഻സത്മ഻രീള
അത഻ജയ഻ച്ചവർക്ക് ഇവ഻ീട അതഽരരര഻ക്ക഻ീല്ത്യ് അനഽഭവത്ത഻ൽ അവർ
മനസ഻ലഺക്ക഻
എത്യ്
ചഽരഽക്കം

29. س ْللَدااِدي ْل
َده َدكَد َد ِّل ُد

എന്ീറ

സവഺധ഼ന

ശക്ത഻

എന഻ക്ക്

നഷ്ടീപ്പട്ടുകഴ഻ഞ്ഞഽ

ഭാമ഻യ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽത്യ
അധ഻രഺരം
തരർത്യഽ
അത഻ന്ീറ
ഫലം
എന഻ക്ക഻വ഻ീട
ലഭ഻ച്ച഻ല്
എുത്യഺ
എീത്യ
രക്ഷ഻ക്കഺനഺവശൿമഺയ
ീതള഻വഽരൾ ഒത്യഽം ഇുെഺൾ എന്ീറ രാീട ഇല് എുത്യഺ ആണ഻ത഻ന്ീറ
തഺല്രരൿം

30. ُد ُد وُد َد ُد ُّصووُد

(മലക്കഽകുളഺട്
െങ്ങലയ഻ൽ
ഉടൻ

അള്ളഺഹഽ

മലക്കഽരൾ

കൽപ്പ഻ക്കഽം)

അവീന

ന഻ങ്ങൾ

ര഻ട഻ച്ച്

അവീന പ഻ട഻ച്ച഻ട്ട്
ബന്ധ഻ക്കഽക.

ചങ്ങലയ഻ൽ

ബത്മ഻ക്കഽം

31. ُد َّقم ا ْلل َد ِدحي َدم َد ُّصووُد

എന്ന഻ട്ട്

ഉടൻ

ജവല഻ക്കഽന്ന

മലക്കഽരൾ

നരകത്ത഻ൽ

അവീന

കടത്തഽക

നരരത്ത഻ീലറ഻യഽം

32. س ُد ُد ووُد
س ْل ُدو َد ِد َدرا ًدا َدا ْل
س َد ٍدة َد ْلر ُد َديا َد
س ْل ِد
ُد َّقم ِد ِد

എന്ന഻ട്ട്
എഴഽപത്
പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം

മഽഴം

അളവഽള്ള

െങ്ങലയ഻ൽ

അവീന
ീെയ്ുക

ഇവ഻ടഽീത്ത മഽഴം ഏത് മഽഴീത്ത അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺീണത്യ് വൿക്തമല്
എത്യഺണ് ഹസൻ(റ) രറഞ്ഞത്.എത്യഺൽ ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)രറഞ്ഞത്
മലക്കഽരളുീട മഽഴം എത്യഺണ്.ുവീറയഽം അഭ഻രഺയങ്ങളുണ്ട്.മഽഖഺത഻ൽ
(റ)രറയഽത്യഽ അവീര അണ഻യ഻ക്കീെട്ട ചങ്ങലയഽീട ഒരഽ രണ്ണ഻ീയങ്ങഺനഽം
ഭാമ഻യ഻ീല ഒരഽ രർവതത്ത഻ന്ീറ ഉച്ച഻യ഻ൽ ീവച്ചഺൽ ഈയം ഉരഽരഽത്യത്
ുരഺീല ആ രർവതം ഉരഽരഽം .അതയഽം അരരടമഽള്ള ചങ്ങലയ഻ൽ ആണ്
അവീര
രുവശ഻െ഻ക്കഽത്യത്.അള്ളഺഹഽ
നീമ്മ
രഺക്കീട്ട
ആമ഼ൻ.
ഇതയഽം ന഻ത്ഭൿമഺയ ശ഻ക്ഷയഽം ഏറ്റു വഺങ്ങ഻ അനഽയഺയ഻രളുീട
അടഽുത്തക്ക്
വരഽത്യ
ഈ
ുനതഺവ഻ീന
രീക്ഷ
അനഽയഺയ഻രൾ
ത഻ര഻ച്ചറ഻യ഻ല്.അവൻ
ുചഺദ഻ക്കഽം
ന഻ങ്ങൾക്ക്
എീത്യ
മനസ്സ഻ലഺയ഻ുല്?അവർ
രറയഽം ഇല്.രീക്ഷ ന഻ങ്ങള഻ീല
ദയന഼യത
െങ്ങൾക്ക് മനസ഻ലഺവഽത്യഽണ്ട്..അുെഺൾ അവൻ രറയഽം െഺൻ ഇത്യ
ആളഺണ് എീത്യ അനഽസര഻ച്ച ന഻ങ്ങൾക്കഽം ഇുത ുരഺലഽള്ള ശ഻ക്ഷയഽണ്ട്.ഈ
വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള ശ഻ക്ഷ ഏറ്റുവഺങ്ങ഻യത഻ന്ീറ രഺരണമഺണ് തഽടർത്യ്
രറയഽത്യത്

33. يم
ِداَّق ُد َد ا َد َد ُد ْل ِد نُد ِدب َّق ِد
اا ا ْلل َد ِد ِد

(കഺരണം) അവൻ
തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ.

മഹഺനഺയ

അള്ളഺഹഽവ഻ൽ

വ഻ശവസ഻ക്കഺത്തവൻ

സതൿ ന഻ുഷധ഻യഺവഽര എത്യത് ഏറ്റവഽം വല഻യ രഺതരമഺണ്. രഺരണം
മനഽഷൿൻ
വ഻ുശഷ
ബഽത്പ഻യഽള്ളവനഺണ്.
അവന്ീറ
ശര഼രവഽം
അതൿത്ദഽതങ്ങൾ
ന഻റഞ്ഞ
ഈ
രരഞ്ചവഽം
അത഻ന്ീറ
രഽറ്റമറ്റ
ന഻യത്ഫണവഽം എങ്ങീന നടക്കഽത്യഽ എത്യ് ആുലഺച഻ച്ചഺൽ സർവശക്തനഺയ
നഺഥന്ീറ
അന഻വഺരൿതയഽം
അവീന
വ഻ശവസ഻ുക്കണ്ടത഻ന്ീറ
ആധ഻രഺര഻രതയഽം ഉൾീക്കഺള്ളഺനഺവഽം .അത് ഉരുയഺ ീെടഽത്തഺത്തത്
രഷ്ടം തീത്യയീല് അത഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയഺണ് അവൻ ഏറ്റുവഺങ്ങഽത്യത് എത്യ്
ചഽരഽക്കം

34. س ِدي ِدن
َد َد ِداا ا ْلل ِدم ْل

പഺവീപ്പട്ടവനഽ
ഭക്ഷണം
കഺണ഻ച്ച഻രഽന്നതഽമ഻ലല

നൽകഽന്നത഻ൽ

അവൻ

َد َد َد ُدح ُّص َد َد

ുപഺത്സഺഹനം

വ഻ശവഺസത്ത഻നഽ ുശഷം വളീര ീ ൌരവത്ത഻ൽ രഺുണണ്ട രഺരൿമഺണ് സഺധഽ
സംരക്ഷണവഽം അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽരലഽം, അത് സവയം ീചയ്യലഽം
അത഻നഽ
ുരര഻െ഻ക്കലഽം
അന഻വഺരൿമഺണ്
അത്
ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കൽ
മനഽഷൿതവത്ത഻ന്ീറ മഹതവത്ത഻ീനത഻രഺണ്.അത് മത ന഻ുഷധത്ത഻ന്ീറ
ലക്ഷണമഺീണത്യഽം
ഖഽർ
ആൻ
ഉണർത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്

35. َد َد ْلي َد لَد ُد ا ْلليَد ْلو َدا هَداهُد َدا َدح ِدمي ٌدم

അത് ീകഺണ്ട് ഇന്ന് അവന഻വ഻ീട ഒരഽ ഉറ്റബന്ധഽവഽമ഻ലല.
തന്ീറ സഹഺയത്ത഻ീനത്തഺൻ ഒരഽ ബത്മഽ അവ഻ീട ഉണ്ടഺവ഻ല് രഺരണം
അവരഽം ഇവീന ുരഺീല വൿക്ത഻രരമഺയ രത഻സത്മ഻ ുനര഻ടഽരയഺണുല്ഺ

36. س ِدي ٍدن
َد َدا ٌدا ِد َّق ِد نْل ِدا ْل

ഗ഻സ്്്ല഼ന഻ൽ

ന഻ന്നലലഺീത

َد َد

ഭക്ഷണവഽമ഻ലല.

നരരക്കഺരഽീട ുദഹങ്ങള഻ൽ ന഻ത്യ് ീരഺട്ട഻ ഒഴഽരഽത്യ രടഽത്ത ദഽർ ത്മം
വമ഻ക്കഽത്യ ദഽർ ന഼രഺണ് ഻സ്്്ല഼ൻ എത്യഺണ് രാടഽതൽ വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ
അഭ഻രഺയീെടഽത്യത്നരരക്കഺർക്ക്
ഭക്ഷണമഺയ഻
നൽരീെടഽത്യ
ഒരഽ
മരമഺണത്
എത്യഽം
അഭ഻രഺയമഽണ്ട്

37. َد َد ْل ُد ُد ُد ِد َّق ا ْلل َد ا ِد ُد َد

കഽറ്റം

ീെയ്തവുര

രഽറ്റവഺള഻യഺയത഻നഺലഺണ്
ലഭ഻ക്കഽത്യീതത്യ് സഺരം.

അത്
ഈ

ഭക്ഷണം

ഭക്ഷ഻ക്കഽകയഽള്ളൂ.
ശ഻ക്ഷയഺയ഻

അവർക്ക്

38. ل ُدر َد
س ُدم بِد َدما اُد ْل ِد
َد َد ُد ْلق ِد

എന്നഺൽ ന഻ങ്ങൾ കഺണഽന്നവീയീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ സതൿം ീെയ്ത് പറയഽന്നഽ.
അള്ളഺഹഽ രല വസ്തഽക്കീളയഽം സതൿം ീചയ്യഺൻ ഉരുയഺ ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്
എത്യഺൽ ഇവ഻ീട രുതൿരം ഒത്യ഻ീന ീവർത഻ര഻ക്കഺീത ന഻ങ്ങൾ രഺണഽത്യ
എല്ഺത്ത഻ീനയഽം ഉരുയഺ ഻ച്ച് സതൿം ീചയ്യുത്യഽ എത്യഺണ് രറയഽത്യത്

39. ل ُدر َد
َد َد ا َد اُد ْل ِد

ന഻ങ്ങൾ

കഺണഺത്തവീയീക്കഺണ്ടഽം

ഞഺൻ

സതൿം

ീെയ്ത്

പറയഽന്നഽ.

രഺണഺത്തവ ീരഺണ്ടഽം സതൿം ീചയ്യുത്യഽ എത്യ് രറയഽുമ്പഺൾ എല്ഺം
ഉരുയഺ ഻ച്ചഺണ് സതൿം ീചയ്യുത്യത് എത്യത് ഇന഻ രറയഺൻ ുരഺരഽത്യ
രഺരൿത്ത഻ന്ീറ
ീ ൌരവമഺണ്
സാച഻െ഻ക്കഽത്യത്.
ഇമഺം
ഖഽർതവഽബ഻(റ)എഴഽതഽത്യഽ. ഈ സാക്തങ്ങൾ അവതര഻ക്കഺനഽണ്ടഺയ രഺരണം
ഇതഺണ്.വല഼ദഽ ബ഻ൻ മഽ ഼റ:എത്യ മഽശ് ര഻ക്ക് ുനതഺവ് രറഞ്ഞഽ
മഽഹമ്മദ്(സ) ഒരഽ ആഭ഻ചഺരക്കഺരനഺണ്.(അത് ീരഺണ്ടഺണ് ഇതയഽം
ആരർഷരമഺയ
വഺരൿങ്ങൾ
ഉരഽവ഻ടഽത്യത്),
അബാജ
ഹ്
ൽ
രറഞ്ഞഽ.മഽഹമ്മദ്(സ) ഒരഽ രവ഻യഺണ്. ഉഖ്ബത്ത് രറഞ്ഞഽ മഽഹമ്മദ്(സ)
ഒരഽ ുജഺത്നൿനഺണ്.അുെഺഴഺണ് നബ഻(സ)ീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻ുരഺധ഻രളുീട
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്ീറ അട഻ുവരറഽത്ത് ീരഺണ്ട് നഺം രഺണഽത്യത഻ീനയഽം
രഺണഺത്തത഻ീനയഽീമല്ഺം എല്ഺം ര഻ട഻ച്ച് സതൿം ീചയ്തഽ ീരഺണ്ട് ഖഽർ

ആൻ
ഇവർ
രറഞ്ഞത്
ഉണർത്തഽത്യത്(ഖഽർതവഽബ഻(18/203)

ുരഺീലീയഺത്യഽമല്

എത്യ്

40. وا َد ِدر ٍدم
ِداَّق ُد لَد َد ْلو ُدا َدر ُد
س ٍد

ന഻ശ്ചയമഺയഽം
അത്(ഖഽർആൻ)
ആദരണ഼യനഺയ
ഒരഽ
ദാതൻ(അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ ന഻ന്നഽള്ള സുന്ദശമഺയ഻) ഓത഻ത്തരഽന്ന വഺക്കഽകൾ
തീന്നയഺണ്
ഖഽർആൻ ആഭ഻ചഺരക്കഺരന്ീറ വഺക്കല് മറ഻ച്ച് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ത്യ് ജ഻ബ്
ര഼ൽ(അ)എത്യ മഺലഺഖയ഻ലാീട ഇവ഻ീട ഓത഻ീക്കഺടഽക്കീെട്ടതഺീണത്യ്
സഺരം. ഇവ഻ീട രറഞ്ഞ ദാതൻ നബ഻(സ) ആീണത്യ അഭ഻രഺയവഽം
രസക്തം തീത്യ .ഇവ഻ീട ദാതന്ീറ വഺക്കഺണ് എത്യ് രറഞ്ഞത഻ന്ീറ
തഺല്രരൿം ഓത഻ീക്കഺടഽത്തത് എത്യ ന഻ലക്കഺണ്.ദാതൻ ന഻ർമ്മ഻ച്ചത് എത്യ
അർത്ഥത്ത഻ലല്.രഺരണം മനഽഷൿ ന഻ർമ്മ഻തമഺയ഻രഽത്യഽീവങ്ക഻ൽ അത഻ൽ
ധഺരഺളം ീരഺരഽത്തുക്കടഽരൾ ഉണ്ടഺരഽമഺയ഻രഽത്യഽ എത്യ് ഖഽർ ആൻ തീത്യ
രറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.
ഇമഺം റഺസ഻(റ) രറയഽത്യഽ.ഖഽർ്്ആൻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺക്കഺീണത്യ്
അവ഻തർക്ക഻തമഺണീല്ഺ അുെഺൾ ര഻ീത്യ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺക്ക് എത്യ
ഒറ്റ
അഭ഻രഺയമീല്
ഉണ്ടഺരഺവാ.നബ഻(സ)യഽീട
വഺക്കഺീണത്യഽം
ജ഻ബ്്്ര഼ൽ(അ)ന്ീറ വഺക്കഺീണത്യഽീമഺീക്ക എത്ഫ഻നഽ രറയഽത്യഽ എത്യ്
ുചഺദ഻ക്കഺം .ഉത്തരമ഻തഺണ്. ജ഻ബ്്്ര഼ൽ(അ)ുലക്കഽം നബ഻(സ)യ഻ുലക്കഽം
ുചർത്ത഻ രറയഺൻ ഒരഽ ീചറ഻യ ബത്മം മത഻.അതഺയത് ഖഽർ്്ആൻ
രമ഼രര഻ച്ചതഽം അത് ീവള഻വഺക്ക഻യതഽം അള്ളഺഹഽവഺണ് എത്യ ന഻ലക്ക്
സതൿത്ത഻ൽ ഖഽർ`ആൻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺക്കഺണ് എത്യ് രറയഽത്യഽ.അത്
ഭാമ഻യ഻ുലക്ക് ഇറക്ക഻ നബ഻(സ)ക്ക് ുരൾെ഻ച്ചു ീരഺടഽത്തത് ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ)
ആീണത്യ ന഻ലക്ക് ആലങ്കഺര഻രമഺയ഻ അത് ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ)ന്ീറ വഺക്കഺണ്
എത്യഽം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ീവള഻ീെടഽത്ത഻ീക്കഺടഽക്കഽരയഽം അവീര
അത഻ുലക്ക്
ക്ഷണ഻ക്കഽരയഽം
ീചയ്തഽ
എത്യ
ന഻ലക്ക്
ഖഽർ`ആൻ
നബ഻(സ)യഽീട വഺക്കഺീണത്യഽം ആലങ്കഺര഻രമഺയ഻ രറയഺം അത഻ൽ
ൂവരഽത്പൿീമഺത്യഽമ഻ല്(റഺസ഻ 30/104)
41. َد َد ا ه َدُدو بِد َد ْلو ِدا اَدا ِد ٍدر قَد ِدي ًد َد ا اُد ْل ِد ُدو َد

അീതഺരഽ
കവ഻യഽീട
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽള്ളു.

വഺക്കലല

.അല്പം

മഺതുമ

ന഻ങ്ങൾ

രവ഻തയഽീട
സവഭഺവുത്തഺട്
ഒര഻ക്കലഽം
തഽലനം
ീചയ്യഺനഺവഺത്ത
വഺക്കഽരളീത ഇത്അല്രം മഺതം വ഻ശവസ഻ക്കഽത്യഽള്ളൂ എത്യത഻ന്ീറ
രഺരണം
സതൿ
ന഻ുഷധ഻രളുീട
ശക്തമഺയ
മഺത്നരൿ
ബഽത്പ഻യീത(ൂബളഺവ഻)
42. َد َد ِدب َد ْلو ِدا َد ا ِده ٍدن قَد ِدي ًد َد ا اَد َد َّق ُدر َد
അീതഺരഽ പശ്നക്കഺരന്ീറ
െ഻ന്ത഻ക്കഽന്നഽള്ളൂ.

വഺക്കഽമലല

ന഻ങ്ങൾ

അല്പം

മഺതുമ

രശ്നക്കഺർക്ക്
സഹഺയ഻രളഺയ഻
വർത്ത഻ക്കഽത്യത്
ര഻ശഺചഽക്കളഺണ്.രശ്നക്കഺരഽീട വഺക്കഽരളഺയ഻രഽത്യഽ ഖഽർ`ആൻ എങ്ക഻ൽ
അത഻ീലഺര഻ക്കലഽം ര഻ശഺചഽക്കീള വ഻മർശ഻ക്ക഻ല്ഺയ഻രഽത്യഽ ഖഽർ‘ആന഻ൽ
ര഻ശഺചഽക്കീള
നത്യഺയ഻
വ഻മർശ഻ക്കഽത്യത്
രഺണഺം
അവർ
അവതര഻െ഻ക്കഽത്യ വഺക്കഽരള഻ൽ അവീര തീത്യ വ഻മർശ഻ക്ക഻ല്ീല്ഺ
എത്യഺണ഻ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കംച഻ത്ഫയഽീട രഽറവ് ീരഺണ്ടഺണ് നബ഻(സ)
രശ്നക്കഺരനഺീണത്യ഻വർ
രറയഽത്യത്
എത്യ്
സഺരം
ഇവ഻ീട
ഖഽർ
ആൻ
രവ഻യഽുട
വഺക്കല്
എത്യ്
രറഞ്ഞയഽടൻ
വ഻ശവഺസക്കഽറവഺണ഻വീര ബഺധ഻ച്ചീതത്യഽം രശ്നക്കഺരന്ീറ വഺക്കല്
ഖഽർആൻ
എത്യത഻നഽടീന
ച഻ത്ഫക്കഽറവഺണ്
ന഻ങ്ങീളീക്കഺണ്ടങ്ങീന
രറയ഻െ഻ച്ചീതത്യഽം രറയഺൻ രഺരണം ഖഽർആൻ രവ഻ വഺക്കീല്ത്യത്
എല്ഺവർക്കഽം
വൿക്തവഽം
മത്നര
ബഽത്പ഻യ഻ല്ഺത്തവർ
അം ഼രര഻ക്കഽത്യതഽമഺണ്.എത്യഺൽ
രശ്നക്കഺരന്ീറ
വഺക്കീല്ത്യത്
ത഻ര഻യഺൻ
ച഻ത്ഫയഽം
നബ഻(സ)ീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
രഠനവഽീമഺീക്ക
ആവശൿമഺയത഻നഺലഺണ്
ഒര഻ടത്ത്
വ഻ശവഺസം
രഽറഞ്ഞഽീവത്യഽം
മീറ്റഺര഻ടത്ത്
ച഻ത്ഫഺ
ശക്ത഻യ഻ീല്ത്യഽം
രറഞ്ഞത്(ൂബളഺവ഻.2/524)
43. اَد ِدن ٌد ِّل ن َّقر ِّل ا ْلل َدالَد ِدمينَد

ുലഺകരക്ഷ഻തഺവഺയ

നഺഥന഻ൽ

ന഻ന്ന്

അവതര഻ച്ചതഺണ്

ഖഽർആൻ.

ുലഺരം ന഻യത്ഫ഻ക്കഽത്യ നഺഥനല്ഺീത ഈ വ഻ധത്ത഻ൽ രഽറ്റമറ്റ ഒരഽ  ത്ബം
അവതര഻െ഻ക്കഺൻ
രഴ഻യ഻ല്

44. َد لَد ْلو اَد َد َّقو َدا َد َد ْلي َدا بَد ْل َد ْلااَدقَدا ِد ِد
നബ഻(സ)

നമ്മഽീട

ുമൽ

വലലതഽം

ീകട്ട഻പ്പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ.

നബ഻(സ)സവത്ഫമഺയ഻
വല്തഽം
ഖഽർ
ആീനത്യ
ുരര഻ൽ
ീരട്ട഻
രറഞ്ഞ഻രഽത്യഽീവങ്ക഻ൽ ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷ ഏറ്റുവഺുങ്ങണ്ട഻ വരഽം എത്യ്
ചഽരഽക്കം.
ഖഽർആന഻ന്ീറ
ൂദവ഻രതയഽം
ആധ഻രഺര഻രതയഽം
വ഻ള഻ുച്ചഺതഽത്യ
വഺക്കഽരളഺണ഻ത്

45. َداَد َد ْل اَدا ِد ْل ُد ِدبا ْلليَد ِدمي ِدن

നബ഻(സ)ീയ

ശക്ത഻ുയഺീട

നഺം

ര഻ട഻ക്കഽര

ശക്ത഻ുയഺീട

എത്യഺൽ

ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽര

പ഻ട഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ

എത്യഺണ്

തഺല്രരൿം

46. ُد َّقم َدل َدلَد ْلنَدا ِد ْل ُد ا ْلل َدواِدينَد

പ഻ീന്ന
അവരഽ(നബ഻യഽീട)ീട
മഽറ഻ക്കഽകയഽം
മര഻െ഻ക്കഽീമത്യ്

(ഹിദയത്ത഻ീല)

ജ഼വനഺഡ഻ീയ
നഺം
ീെയ്ുമഺയ഻രഽന്നഽ.
ചഽരഽക്കം

47. َد َدما ِد ُد م ِّل نْل َد َدح ٍد َد ْل ُد َدحا ِد ِدن نَد

അുപ്പഺൾ
ന഻ങ്ങള഻ൽ
(അത്)തടയഽന്നവരഺയ഻

ആരഽം

തീന്ന

അുേഹത്ത഻ൽ
ന഻ന്ന്
ഉണ്ടഺകഽന്നതലല

ആർക്കഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ത഼രഽമഺനം മഺറ്റ഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്ക഻ല് എത്യ്
സഺരം

48. َد ِداَّق ُد لَد َد ْل ِد َدرةٌد لِّل ْل ُدم َّق ِدينَد

ന഻ശ്ചയമഺയഽം

ഖഽർ

ആൻ

ഭക്തന്ഩഺീര

ഓർമ്മീപ്പടഽത്തഽന്നതഺണ്

ന഻ർബത്മങ്ങൾ ന഻ർവഹ഻ച്ചും രഽറ്റങ്ങൾ ഉുരക്ഷ഻ച്ചും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽരീള സാക്ഷ഻ക്കഽത്യ നല്വർക്കഺണ് ഖഽർആന഻ന്ീറ ഉരുദശം
ഫല഻ക്കഽര
എത്യ്
ചഽരഽക്കം

49. َد ِداَّقا لَد َد ْل َد ُدم َد َّق ِد ُد م ُّص َد ِّل ِدبينَد
ന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഻ങ്ങള഻ൽ(ഈ ഖഽർആീന) ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ന െ഻ലരഽീണ്ടന്ന്
നമഽക്കറ഻യഺം.
ഖഽർആന്ീറ
രല്രനരീള
അവ ണ഻ക്കഽത്യ
ന഻ുഷധ഻രളുീണ്ടത്യ്
അറ഻യഺത്തത് ീരഺണ്ടല് അവർ ീരീട്ടത്യ് ശ഻ക്ഷ഻ക്കീെടഺത്തീതത്യഽം അത്
അള്ളഺഹഽ രരുലഺരത്ത് നടെഺക്കഽീമത്യഽം ന഻ുഷധ഻രൾ രക്ഷീെട്ടുീവത്യ്
രരഽുതണ്ടത഻ീല്ത്യഽം
സഺരം

50. س َدرةٌد َد َد ا ْلل َد ا ِد ِدر نَد
َد ِداَّق ُد لَد َدح ْل

ന഻ശ്ചയമഺയഽം
ഇത്
ുഖദ(കഺരണ)വഽമഺണ്

സതൿ

ന഻ുഷധ഻കളുീട

ുമൽ

ഒരഽ

വമ്പ഻ച്ച

രരുലഺരത്ത് ീവച്ച് സതൿവ഻ശവഺസ഻രൾക്ക് ലഭൿമഺവഽത്യ അനഽ ഹങ്ങൾ
രഺണഽുമ്പഺഴഺണ് ഇവർക്ക് ുഖദമഽണ്ടഺവഽര ഒെം തങ്ങളുീട ശ഻ക്ഷയഽം
രാട഻യഺവഽുമ്പഺൾ അവർ ശര഻ക്കഽം ുഖദ഻ക്കഽം എത്യഺണ് ഒരഽ ആശയം
മീറ്റഺരഽ വൿഺഖൿഺനം ഭാമ഻യ഻ൽ തീത്യ ഖഽർആൻ ന഻ുഷധ഻രൾക്ക്
അത഻ുനഺടഽ തഽലൿമഺയ ഒരഽ  ത്ബം ീരഺണ്ടഽവരഺനഽള്ള ീവല്ുവ഻ള഻
സവ഼രര഻ക്കഺനഺവഺത്ത
ുഖദം
അവരഽീട
ുഖദരഺരണമഺരഽീമത്യഺണ്

51. َد ِداَّق ُد َدل َدح ُّص ا ْلليَد ِدي ِدن

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഇത് ദിഢമഺയ യഺഥഺർത്ഥൿമഺവഽന്നഽ.
ഖഽർആൻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ  ത്ബമഺീണത്യത് ഒര഻ക്കലഽം സംശയത്ത഻നഽ
അവരഺശമ഻ല്ഺത്ത
വ഻ധം
ഉറെഺീണത്യ്
സഺരം

52.يم
س ِّل ْلي ِدبا ْل
َد َد
س ِدم َدربِّل َدك ا ْلل َد ِد ِد

അത് ീകഺണ്ട് തങ്ങളുീട മഹഺനഺയ നഺഥന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ തങ്ങൾ
പക഼ർത്തനം
ീെയ്ുക

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
യഺീതഺരഽ
വ഻ധ
ുരഺരഺയ്മരളുമ഻ീല്ത്യ്
രഖൿഺര഻ക്കലഺണ് ഈ രര഼ർത്തനത്ത഻ന്ീറ തഺല്രരൿം. അള്ളഺഹഽ
നബ഻(സ)ക്ക്
നൽര഻യ
മഹത്തഺയ
അനഽ ഹത്ത഻നഽം
വഹ്്്യ്
നൽര഻യത഻നഽം
അടക്കമഽള്ള
നത്ഭ഻യഺയ഻ട്ടു
രാട഻യഺണ്
ഈ
രര഼ർത്തനത്ത഻നഽ ള്ള ന഻ർുത്ഩശം.ഈ അത്പൿഺയം ഓത഻യഺൽ ീചറ഻യ
വ഻ചഺരണുയ അള്ളഺഹഽ അവീന നടത്തഽരയഽള്ളൂ എത്യ് നബ഻(സ)

രറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്(ൂബളഺവ഻)രരുലഺരത്ത് വലത് ൂരയ഻ൽ  ത്ബം ലഭ഻ക്കഽത്യ
ീസൌഭഺ ൿവഺത്രഺര഻ൽ
അള്ളഺഹഽ
നീമ്മ
ഉൾീെടഽത്തീട്ട
ആമ഼ൻ

