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സാക്തങ്ങൾ 44 

 

 

 تسى هللا انشحًٍ انشحٛى

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുേട഻ ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 

 

 

اقِعٍ  َٔ 1)َسأََل َسائٌِم تَِعَزاٍب   

 

സംഭവ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച് ു ഺദ഻ക്കഽന്ന ഒരഺൾ 

ു ഺദ഻ക്കഽകയഺണ് 

 

 

 

 

َْٛس نَُّ َدافٌِع  ٍَ نَ 2)نِّْهَكافِشٚ  

 

 

 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക്- അത് തട്ട഻ന഼ക്കഽവഺൻ ആർക്കഽം കഴ഻യഽന്നതലല 
 

അന്ത്ൿ നഺള഻ീനക്കഽറ഻ച് ും അന്ന് അവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽണ്ടഺവഽന്ന 

ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച് ും നബ഻(സ)ജനങ്ങൾക്ക് മഽന്നറ഻യ഻പ്പ് നൽകഽുപഺൾ 

അേ഻ീന ന഻ുഷധ഻ച്  ീകഺണ്ട് പര഻ഹഺസപാർവും അവർ ു ഺദ഻ക്കഽും 

എവ഻ീട ഈ ശ഻ക്ഷ?എുപ്പഺഴഺണ഻ത് വര഻ക?എീന്നഺീക്ക. അേ഻ന്ീറ 

ഉത്തരമഺണ് (ന഻സ്സുംശയും) സുംഭവ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ഺണ് 

സുംഭവ഻ക്ക഻ീലലന്ന് കരഽേ഻  ഻ലർ ു ഺദ഻ക്കഽന്നത് .എന്നഺൽ അത് 

സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ദ഻നത്ത഻ൽ സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ആ ശ഻ക്ഷ േടയഺൻ 
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ആരഽമഽണ്ടഺവ഻ലല ഇവ഻ീട ുവീറയഽും വൿഺഖൿഺനങ്ങള ണ്ട്. 
 

ഇമഺും ഖഽർേവഽബ഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ. ഇവ഻ടഽീത്ത ു ഺദ഻ച്  എന്നേ഻ന്ീറ 

േഺല്പരൿും പഺർത്ഥ഻ച്  എന്നഺണ്.അേഺയത് ഖഽർആൻ പാർവ഼കരഽീട 

ീകട്ട കഥയഺീണന്ന് പറഞ്ഞ഻രഽന്നവർ ഇത് സേൿമഺീണങ്ക഻ൽ ഞങ്ങള ീട 

ുമൽ കലല്മഴ വർഷ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ ുവുറ ശ഻ക്ഷകൾ 

നൽകഽകുയഺ ീ യ്യണീമന്ന് സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾ പഺർത്ഥ഻ച്഻രഽന്നഽ.സാറത്ത് 
അൻഫഺല഻ൽ അള്ളഺഹഽ അത് പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് 
 

 

 

 

ِٔ ااْ  اا  َ ًَ ٍَ انسَّل َُْٛا ِحَ اَسجًة يِّ ٍْ ِ ُِذَ  فَأَْيِ ْش َ هَ َٕ اْنَ  َّل ِي َْ َزا ُْ  ٌَ ُىَّل  ٌِ َ ا ذَُِا تَِعَزاٍب  َنِٛىٍ َٔ ِْر قَانُٕاْ انهَّٓل  

 

 

 

 

അലലഺഹഽുവ, ഇതഽ ന഻ന്ീറ പക്കൽ ന഻ന്നഽള്ള സതൿമഺീെങ്ക഻ൽ ന഼ 
ഞങ്ങളുീെ ുമൽ ആകഺശത്ത് ന഻ന്ന് കലല് വർഷ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ, അീലലങ്ക഻ൽ 

ഞങ്ങൾക്ക് ുവദനഺജനകമഺയ ശ഻ക്ഷ ീകഺണ്ടഽവര഻കുയഺ ീ യ്യുക എന്ന് 
അവർ ( അവ഻ശവഺസ഻കൾ ) പറഞ്ഞ സന്ദർഭവഽം ( ഓർക്കഽക. )  

 

 

 

 

ഈ പഺർത്ഥന നടത്ത഻യത് നള്റഽബഽൻ ഹഺര഻സ് എന്ന 

അവ഻ശവഺസ഻യഺയ഻രഽന്നഽ ,അയഺൾ ബദ് ർ യഽദ്ധത്ത഻ൽ ീകഺലലീപ്പടഽകയഽും 

ീ യ്േഽ.(ഖഽർേഽബ഻ 18/206)മീറഺരഽ വൿഺഖൿഺനും അവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ശ഻ക്ഷ 

ആവശൿീപ്പട്ടത് നബ഻(സ)യഺീണന്നഺണ്.അഥവഺ സേൿുത്തഺട് പഽറും 

േ഻ര഻ഞ്ഞഽ ന഻ൽക്കഽന്നവീര ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻ നബ഻(സ) പഺർത്ഥ഻ച്  

ക്ഷമ഻ക്കഽക എന്ന് അഞ്ഺും സാക്തത്ത഻ൽ പറയഽന്നത് ഈ വൿഺഖൿഺനീത്ത 

ശര഻ീവക്കഽന്നഽ േങ്ങൾ ക്ഷമ഻ക്കഽക ശ഻ക്ഷ അവർക്ക് വര഻കേീന്ന 

ീ യ്യ ീമന്ന്  ഽരഽക്കും(റഺസ഻30/108)ആർക്കഺണ് ശ഻ക്ഷയഽീണ്ടന്ന് പറയഽന്നത് 

എന്ന സുംശയത്ത഻ന്ീറ ഉത്തരമഺണ് രണ്ടഺും 

സാക്തും.അവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഺണ഼ ശ഻ക്ഷ സുംഭവ഻ക്കഽന്നത് എന്ന് സഺരും 

 

 

 

 

 



 

َعاِسجِ  ًَ ِ ِر٘ اْن ٍَ هللاَّل 3) يِّ  

 

 

 

 

കയറ഻ുപ്പഺകഽന്ന സ്ഥലങ്ങളുീെ അധ഻പനഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ ന഻ന്നഺണ് 

(അത് സംഭവ഻ക്കഽക) 

 

കയറ഻ുപ്പഺകഽന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ീകഺണ്ടഽുേശൿും ആകഺശങ്ങളഺണ്. മലക്കഽകൾ 

അവ഻ുടക്ക് കയറ഻ുപ്പഺകഽന്നത് ീകഺണ്ടഺണ് ആകഺശങ്ങൾക്ക് മആര഻ജ് എന്ന് 
പറഞ്ഞത്ആകഺശങ്ങള ീട അധ഻പനഺയ അള്ളഺഹഽ േീന്നയഺണ഻വർക്കഽള്ള 

ശ഻ക്ഷ സുംവ഻ധഺന഻ക്കഽന്നത് എന്ന് സഺരുംമ ആര഻ജ് എന്നഺൽ അനഽഗഹങ്ങൾ 

എന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹങ്ങൾ 

ഓുരഺരഽത്തർക്ക് അവരഽീട അവസ്ഥയനഽസര഻ച്് കാട്ട഻യഽും കഽറച് ും 

അള്ളഺഹഽ നൽകഽന്നത് ീകഺണ്ടഺണ് ഏറവൿേൿഺസമഽള്ള 

അനഽഗഹങ്ങള ടയവൻ എന്ന അർത്ഥത്ത഻ൽ  َِعاِسج ًَ  എന്ന് ِر٘ اْن
പറഞ്ഞത്(റഺസ഻) 
 

മാന്നഺമീത്ത വൿഺഖൿഺനും പദവ഻കൾ ഉടയവൻ എന്നഺണ്.അേഺയത് 

സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ േന്ീറ ഇഷ്ടദഺസന്ഩഺർക്ക് വൿേൿസ്േ പദവ഻കൾ അള്ളഺഹഽ 
നൽകഽമീലലഺ അേഺണഽുേശൿും (റഺസ഻) 
 

 

 

ٍَ  َْنَ  َسَُحٍ  ِسٛ ًْ ٌَ ِيْ َذاُسُِ َ  ٍو َ ا ْٕ ِّ فِٙ َٚ ْٛ ُٔو  ِنَ انشُّر َٔ َ ئَِكحُ  ًَ 4) ذَْعُشُج اْن  

 

 

 

മലക്കഽകറളും റാഹഽം അവങ്കുലക്ക് കയറ഻ുപ്പഺകഽന്നഽ.അമ്പത഻നഺയ഻രം 
ീകഺലലീത്ത ൂദർഘൿമഽള്ള ഒരഽ ദ഻വസത്ത഻ൽ (ആ ശ഻ക്ഷ 

സംഭവ഻ക്കഽന്നതഺണ്) 

 

റാഹ് ീകഺണ്ടഽുേശൿും മലക്കഽകള ീട ുനേഺവഺയ ജ഻ബ് 

ര഼ൽ(അ)ആണഽുേശും.മലക്കഽകീള ീപഺേഽവഺയ഻ പറഞ്ഞേ഻നഽ ുശഷും ജ഻ബ് 

ര഼ൽ(അ)ീന പുേൿകും പരഺമർശ഻ച്ത് േന്ീറ പഺമഽഖൿും 

വൿക്തമഺക്കഺനഺണ്.ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ.ഭയീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള 

കഺരൿങ്ങൾ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്ന഻ടത്ത് മലകക്ുഽകീള പറയഽുപഺൾ ജ഻ബ് 

ര഼ൽ(അ) ീന പുേൿകും പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന പേ഻വ് മറ് സ്ഥലങ്ങള഻ലഽും 



(ഉദഺ:സാറത്തഽന്നബഅ് 38) 

 

ഖഽർആൻ സവ഼കര഻ച്ത് േന്ീറ മഹേവും വൿക്തമഺക്കഺനഺണ്അവങ്കുലക്ക് 
കയറഽക എന്നേ഻ന്ീറ േഺല്പരൿും ബഺഹൿമഺയ഻ ുപഺലഽും േന്ുറേലലഺത്ത 

ന഻യന്ത്ണഺധ഻കഺരങ്ങള഻ലലഺത്ത ഉപര഻ുലഺകുത്തക്ക് കയറഽക 

എന്നഺണ്ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ. “അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സ്ഥലും ഉീണ്ടന്ന് 
പറയഽന്ന (ീേറഺയ വ഻ശവഺസക്കഺർ) ഈ ആയത്ത് ീകഺണ്ട് അേ഻നഽ ലക്ഷൿും 

പ഻ട഻ച്഻ട്ട ണ്ട് –അവന഻ുലക്ക് കയറഽക എന്ന് പറയഽുപഺൾ അവൻ ുമീല 

ഉണ്ട് എന്ന് വരഽും-എന്നഺണ് അവർ ധര഻ച്ത്.എന്നഺൽ ആ ധഺരണ 

അസേൿമഺകഽന്നഽ.കഺരണും അള്ളഺഹഽ സ്ഥല കഺലഺേ഼േനഺീണന്നത് 

സഽവൿക്തമഺയ കഺരൿമഺണ് അേ഻നഺൽ ഇേ഻നഽും ഇത് ുപഺലഽള്ള 

വഺക്കഽകൾക്കഽീമഺീക്ക വൿഺഖൿഺനും പറുയണ്ട഻ വരഽും(ബഺഹൿഺർത്ഥും 

കൽപ്പ഻ക്കരഽത്)അവന഻ുലക്ക് കയറഽക എന്നഺൽ ഒരഽ സ്ഥലുത്തക്ക് എന്നലല 
മറ഻ച്് കഺരൿങ്ങള ീട അന്ത്഻മ വ഻ധ഻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അധ഻കഺരത്ത഻ൽ 

മഺേമഺണ് എന്നീേ ഉുേശൿും(റഺസ഻ 30/110) 

 

അപേ഻നഺയ഻രും ീകഺലലീത്ത ൂദർഘൿമഽള്ള ദ഻നും അന്ത്ൿനഺളഺണ്.അഥവഺ 

വ഻ ഺരണക്ക് ന഻ർത്തീപ്പടഽന്ന ദ഻നും.സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽും 

കഽറവഺള഻കൾക്കഽമഺണ഼ ൂദർഘൿും അനഽഭവീപ്പടഽക അർശ഻ന്ീറ േണൽ 

ീകഺണ്ട് അനഽഗഹ഻ക്കീപ്പടഽന്ന സേൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ഒരഽ ന഻സ്ക്കഺര 

സമയത്ത഻ന്ീറ ുേഺത് മഺേുമ അനഽഭവീപ്പടഽകയഽള്ള .ൂ അബാ 

സഈദ഻ന഻ൽ ഖഽദ്ു്ര഻(റ)പറഞ്ഞഽ. നബ഻(സ)ുയഺട് ു ഺദ഻ക്കീപ്പട്ട  ആ 

ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ൂദർഘൿും എേയഺണ്?നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ. എീന്ന 

ന഻യന്ത്഻ക്കഽന്ന അള്ളഺഹഽ േീന്ന സേൿും! സേൿവ഻ശവഺസ഻ക്ക് ആ ദ഻നും 

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്് േഺൻ ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺറഽള്ള ഒരഽ ന഻ർബന്ധ 

ന഻സ്ക്കഺരുത്തക്കഺൾ ലഘാകര഻ക്കീപ്പടഽും (റഺസ഻30/110)അന്ന് അർശ഻ന്ീറ 

േണൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള ഏഴ് ുയഺഗൿേകൾ നബ഻(സ) പഠ഻പ്പ഻ച്഻ട്ട ണ്ട്. 
ന഼േ഻മഺനഺയ ഭരണഺധ഻കഺര഻യഽും, അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺടഽള്ള ഭക്ത഻യ഻ലാീട 

യഽവേവും ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്ത഻യ വ഻ശവഺസ഻യഽും, പള്ള഻യഽമഺയ഻ 
മനസ്സ഻ണക്കീപ്പട്ട പഽരഽഷനഽും, അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ുവണ്ട഻ പരസ്പരും 

സ്ുനഹ഻ക്കഽകയഽും അേ഻ലഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽകയഽും മര഻ച്  പ഻ര഻യഽകയഽും 

ീ യ്േ രണ്ട് സ്ുനഹ഻േരഽും , ീസൌന്ദരൿവഽും കഽലമഹ഻മയഽമഽള്ള ഒരഽ സ്േ഼ 
വൿഭ഻ ഺരത്ത഻നഽ ക്ഷണ഻ച്ുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽീവ ഭയീപ്പടഽന്നഽ എന്ന് 
പറഞ്ഞ് ആ േ഻ന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ന഻ന്ന മനഽഷൿനഽും, വലത് ൂക 

നൽക഻യത് ഇടത് ൂക അറ഻യഺീേ(പശസ്േ഻ക്കഽും ുപീരടഽക്കഺനഽമലലഺീേ 

ആത്മഺർത്ഥമഺയ഻)ധർമ്മും ീ യ്േവനഽും, ഒറക്ക഻രഽന്ന് 
അള്ളഺഹഽീവക്കഽറ഻ച്്  ഻ന്ത്഻ച്് കരഞ്ഞവനഽമഺണ഼ ഏഴ് വ഻ഭഺഗും.ഇേ഻ൽ 

ഏീേങ്ക഻ലഽീമഺരഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ീലങ്ക഻ലഽും അുംഗേവീമടഽക്കഺൻ നഺും 



ശമ഻ുക്കണ്ടേുലല എന്ന് സീഗൌരവും ആുലഺ ഻ക്കഽക.അള്ളഺഹഽ 
അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 

 

 

 

ٛ ًة  ًِ ا َ  5) فَاْاثِْش َاْثشًة  

 

 

 

 

അത഻നഺൽ (നബ഻ുയ) തങ്ങൾ ഭംഗ഻യഺയ ക്ഷമ ൂകീക്കഺള്ളുക. 

 

ഇവ഻ീട നബ഻(സ)ീയ ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽ. കഺരണും 

നള്റഽബ്നഽ ഹഺര഻സ് ശ഻ക്ഷയഽീണ്ടങ്ക഻ൽ ീപീട്ടന്ന് വരീട്ട എന്ന് 
നബ഻(സ)ുയഺട് പറഞ്ഞത് പര഻ഹഺസപാർവമഺയ഻രഽന്നഽ സവഺഭഺവ഻കമഺയഽും 

അത് നബ഻(സ)ീയ വ഻ഷമ഻പ്പ഻ച് .അുപ്പഺൾ നബ഻ുയ! അങ്ങ ക്ഷമ഻ക്കഽക 

ശ഻ക്ഷ ഉടീനത്തഽും എന്ന് സാ ഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽ 
 

 

 

 

ا ََُّ تَِعٛذًة ْٔ ُْى ََٚش 6)  ََِّٓل  

 

 

ന഻ശ്ചയം അവർ അത് വ഻ദാരമഺയ഻ കഺെഽന്നഽ. 
 

 

 

 

 

َََشاُِ قَِشٚثًةا َٔ (7  

 

 

 

 

നഺം അത് അെഽത്തതഺയഽം കഺെഽന്നഽ. 
 

അത് വ഻ദാരമഺയ഻ കഺണഽന്നഽ എന്നേ഻ന്ീറ ഉുേശൿീമന്ത്ഺണ്? ആ ശ഻ക്ഷീയ 

വ഻ദാരമഺയ഻ കഺണഽന്നഽ അഥവഺ അത് സുംഭവ഻പ്പ഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ലല എന്ന് 



അവർ ധര഻ക്കഽന്നഽ.എന്നഺൽ അത് നഺും അടഽത്തേഺയ഻ കഺണഽന്നഽ എന്നഺൽ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കഴ഻വ഻ുലക്ക് ു ർത്ത഻ുനഺക്കഽുപഺൾ ഇത് വളീര 

ന഻സ്സഺരും എന്നീേ!അഥവഺ ഇത് സഺധൿമഺവ഻ീലലന്ന് ന഻ുഷധ഻കള ും ഇത് 

ന഻ഷ്പപയഺസീമന്ന് അള്ളഺഹഽവഽും പറയഽന്നഽ. 
 

 

 

اا َ ا ًَ ٌُ انسَّل َو ذَُكٕ ْٕ مِ َٚ ْٓ ًُ 8) ْن  

 

 

ആകഺശം ഉരഽക഻യ ുലഺഹം ുപഺീലയഺവഽന്ന ദ഻വസം 
 

 

 

 

 ٍِ ْٓ ٌُ اْنِ ثَاُل َ اْنِع ذَُكٕ َٔ(9  

 

 

 

 

പർവതങ്ങൾ കെഞ്ഞ ുരഺമം ുപഺീലയഺവഽന്ന ദ഻വസം(അന്നഺണ് ശ഻ക്ഷ 

സംഭവ഻ക്കഽക) 

 

ഈ ുലഺകത്ത഻ന്ീറ സപാർണ്ണ നഺശത്ത഻ന്ീറ ുരഖയഺണ഻വ഻ീട 

സാ ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് 

 

 

 

 

ٌٛى َحىِ  ًِ َ  َْٚسأَُل َح أَ ًًة ٚ (10  

 

 

ഒരഽ സ്ുനഹ഻തനഽം മീറഺരഽ സ്ുനഹ഻തുനഺട് (ഒന്നഽം) ു ഺദ഻ക്കഽകയ഻ലല. 
 

ആദ഻നത്ത഻ന്ീറ ഭയഺനകേ കഺരണും ഭാമ഻യ഻ൽ േന഻ക്ക് ുവണ്ട഻ ജ഼വൻ 

േൿജ഻ക്കഺൻ ുപഺലഽും േയഺറഺയ഻രഽന്ന കാട്ട കഺരൻ ുപഺലഽും േന്ീറ 

സഹ ഺര഻യഽീട അവസ്ഥ എന്ത്് എന്ന് അുനവഷ഻ക്ക഻ലല കഺരണും ആ 

ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ീഗൌരവത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് േഺൻ എങ്ങീന രക്ഷീപ്പടഽും എന്ന് 
മഺേുമ അന്ന് എലലഺവരഽും  ഻ന്ത്഻ക്കഽകയഽള്ളൂ 



 

 

 

 

 ِّ ِي ٍِز تِثَُِٛ ْٕ ٍْ َ َزاِب َٚ ْٕ َْٚ رَِذ٘ ِي ْ ِشُو نَ ًُ دُّر اْن َٕ ُشََُْٔٓى َٚ 11) ُٚثَ َّل  

 

 

 

അവർക്ക് അവീര(പരസ്പരം) കഺെ഻ച്ച് ീകഺെഽക്കീപ്പെഽം(എന്നഺലഽം 

അവർ തമ്മ഻ൽ തമ്മ഻ൽ അുനവഷ഻ക്കയ഻ലല)തന്ീറ സന്തഺനങ്ങീള 

പഺയശ്ച഻ത്തം നൽക഻ അന്ന്(ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്നഽം )ുമഺ നം 

ുനെ഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ നന്നഺുയുന എന്ന് കഽറവഺള഻ ീകഺത഻ക്കഽം. 
 

മഽൻ സാക്തത്ത഻ൽ സ്ുനഹ഻േർ പരസ്പരും ഒന്നഽും ു ഺദ഻ക്കഺത്തത് േമ്മ഻ൽ 

കഺണഺത്തത് ീകഺണ്ടലല ആ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ഭ഼േ഻ ീകഺണ്ടഺണ് എന്ന് 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺനഺണ് അവർക്ക് പരസ്പരും കഺണ഻ക്കീപ്പടഽും എന്ന് 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്ന മീറഺരഽ വൿഺഖൿഺനവഽും ഇവ഻ീടയഽണ്ട്. അുന്നദ഻നും സേൿ 

വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന സുന്ത്ഺഷങ്ങൾ കഺണഽുപഺൾ ധ഻ക്കഺര഻കൾ 

വലലഺീേ വ഻ഷമ഻ക്കഽകയഽും ഈ അവസ്ഥ േരണും ീ യ്യഺൻ േന്ീറ മക്കീള 

ബല഻ ീകഺടഽീത്തങ്ക഻ലഽും സേൿഺവ഻ശവഺസ഻യഽീട മഽന്ന഻ൽ ീ റഽേഺവഽും 

വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള ഈ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷീപ്പടഺൻ സഺധ഻ീച്ങ്ക഻ൽ എന്ന് 
ആഗഹ഻ക്കഽും എന്നഺണത് ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ കഽറവഺള഻ അവ഻ശവഺസ഻ 
മഺേമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല ുദഺഷഺധ഻കൿമഽള്ള വ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽും അവ഻ീട വ഻ഷമും 

േീന്നയഺവഽും(റഺസ഻) 
 

 

 

 ِّ ٛ َِ َٔ  ِّ َااِحثَرِ َٔ (12  

 

 

 

 

സഹധർമ്മ഻െ഻ീയയഽം സുഹഺദരീനയഽം (പഺയശ്ച഻ത്തം നൽക഻യഽം) 
 

 

 

 ِّ ِّ انَّلرِٙ ذُْ ٔٚ فَِ ٛهَرِ َٔ (13  

 

 



 

 

തന഻ക്ക് അഭയം നൽകഽന്ന കഽെഽംബീത്തയഽം (പഺയശ്ച഻ത്തം നൽക഻യഽം) 
 

 

 

 ِّ ٛعًةا  ُىَّل ُُِٚ ٛ ًِ َيٍ فِٙ اْاَْسِ  َ  َٔ (14  

 

 

 

 

ഭാമ഻യ഻ലഽള്ള മഽഴഽവൻ ുപീരയഽം (പഺയശ്ച഻ത്തം നൽക഻യഽം)എന്ന഻ട്ട് തീന്ന 

രക്ഷീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ(എന്ന് അവൻ ീകഺത഻ക്കഽം) 
 

കഽറവഺള഻കീള സുംബന്ധ഻ച്് ആദ഻നത്ത഻ന്ീറ ഭയഺനകേയഺണ഼ സാക്തങ്ങൾ 

അറ഻യ഻ക്കഽന്നത്. േന്ീറ രക്ഷക്ക് ുവണ്ട഻ സവന്ത്ും ഭഺരൿ സന്ത്ഺനങ്ങീളയഽും 

കഽടഽുംബങ്ങീളയഽും േന഻ക്ക് ലഭ഻ക്കഺൻ സഺദ്ധൿേയഽള്ള സകലീരയഽും ബല഻ 
ീകഺടഽത്ത഻ീട്ടങ്ക഻ലഽും േന഻ക്ക് രക്ഷീപ്പടഺനഽള്ള പഴഽത് ക഻ട്ട ുമഺ എന്ന് 
ുനഺക്കഽും എന്നഺൽ ആ  ഻ന്ത് ീവറഽും വൿഺുമഺഹും മഺേമഺവഽും അന്ന്! 
 

 

ഭാമ഻യ഻ൽ ഇവർക്ക് ുവണ്ട഻ സവജ഼വൻ ീകഺടഽക്കഺൻ േയഺറഺവഽന്നവനഺണ് 

പരുലഺകത്ത് ഇങ്ങീന മഺറ഻ച്഻ന്ത്഻ക്കഽന്നീേങ്ക഻ൽ അവ഻ടഽീത്ത ഭയഺനകേ 

അേയഽും ഗഽരഽേരും േീന്ന എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺും. അന്നീത്ത രക്ഷക്ക് ഇപ്പുഴ 

മഽൻ കരഽേീലടഽക്കഽന്നേഺണ് ബഽദ്ധ഻മഺന്ീറ ലക്ഷണും 

 

 

 

َٓا نَظَٗ 15) َ  َّل  ََِّل  

 

 

 

 

അത്(ആ ീകഺത഻)ുവണ്ടഺ!ന഻ശ്ചയമഺയഽം അത് ആള഻ക്കത്തഽന്ന നരകമഺണ് 

 

ലളഺ എന്നത് നരകത്ത഻ന്ീറ നഺമങ്ങള഻ീലഺന്നഺണ്.ശഽദ്ധമഺയ ആള഻ക്കത്തൽ 

എന്നഺണ് ഈ വഺക്ക഻ന്ീറ അർത്ഥും 

 

 



 

َٖٕ اَ حًة نِّهشَّل 16) ََضَّل  

 

 

 

 

അത് (മനഽഷൿന്ീറ) ീതഺല഻ ീപഺള഻ച്ചു ന഼ക്ക഻ക്കളയഽം 
 

പേ഻നഺറഺും വഺകൿത്ത഻ീല ശവഺ എന്ന പദത്ത഻നഽ േലയഽീട ീേഺല഻, 
േലുയഺട്,  ർമ്മങ്ങൾ ൂക കഺലഽകൾ എീന്നഺീക്ക അർത്ഥമഽണ്ട് നരകും 

മനഽഷൿന്ീറ എലലഺഭഺഗവഽും കര഻ച്  കളയഽും എന്നഺൽ ഉടൻ േീന്ന പഽേ഻യത് 

നൽക഻ വ഼ണ്ടഽും ശ഻ക്ഷ േഽടരഽും എന്ന് ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്഻ട്ട ണ്ട്. 
ഏേഺയഺലഽും ഉുേശും വൿക്തമഺണ്. സേൿവ഻ശവഺസും ൂകീക്കഺള്ളഺീേയഽും 

സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനഽഷ്പഠ഻ക്കഺീേയഽും സപത്ത഻ന്ീറ അവകഺശങ്ങൾ 

ീകഺടഽത്തഽ വ഼ട്ടഺീേയഽും നടക്കഽന്നവീരയഺണ് നരകും പ഻ട഻കാടഽക 

എന്നേീേ അത്. ഇന഻യഽള്ള സാക്തങ്ങൾ ഈ ആശയത്ത഻ുലക്കഺണ് വ഻രൽ 

 ാണ്ടഽന്നത് 

 

 

 

 

 

نَّٗل َٕ ذَ َٔ ٍْ  َْدتََش  17) ذَْذُ ٕ َي  

 

 

 

(സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്) പ഻ുന്നഺട്ട് ുപഺകഽകയഽം ത഻ര഻ഞ്ഞ് കളയഽകയഽം 
ീ യ്തവീര അത് വ഻ള഻ക്കഽം 
 

നരകും എങ്ങീന വ഻ള഻ക്കഽും എന്ന സുംശയത്ത഻നഽ പല ന഻വഺരണങ്ങള ും 

വൿഺഖൿഺേഺക്കൾ പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട്(1)നരകത്ത഻ുലക്ക് 
വല഻ച്഻ഴക്കീപ്പടഽന്നവീര അവ഻ീടീയത്തഽുപഺഴഽള്ള സഺഹ രൿ 

വ഻ള഻യഺണഽുേശൿും പരസൿമഺയ഻ വ഻ള഻ ുകൾക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ േീന്നയഽും 

ന഻ശ്ശബ്ദമഺയ഻ നരകും േീന്ന വ഻ള഻ക്കഽീമന്ന് സഺരും(2)നരകത്ത഻നഽ അള്ളഺഹഽ 
സുംസഺര ുശഷ഻ പടക്കഽകയഽും എന്ന഻ുലക്ക് വരാ എന്ന് അവ഻ശവഺസ഻ീയയഽും 

കപട വ഻ശവഺസ഻ീയയഽും വ഻ള഻ക്കഽകയഽും ീ യ്യ ും(3)നരകത്ത഻ന്ീറ 

കഺവൽക്കഺരഺയ മലക്കഽകളഺണ് വ഻ള഻ക്കഽന്നത് ആ വ഻ള഻ീയ നരകത്ത഻ുലക്ക് 
ു ർത്ത഻പറഞ്ഞേഺണ് (റഺസ഻) 
 



 

 

അനഽസരണയ഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ന്ത്഻ര഻യഽകയഽും സേൿവ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് വ഻ട്ട് 
ന഻ൽക്കഽകയഽും ീ യ്േവീരയഺണ് നരകും വ഻ള഻ക്കഽന്നത് 

 

 

 

 

 

 

 

 

َع  َ  ًَ  َ َٔٗ َ ْٔ َ  (18  

 

 

 

(ധനം)ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ടുകയഽം എന്ന഻ട്ട് (ീ ലവ് ീ യ്യഺീത)സാക്ഷ഻ച്ച് 
ീവക്കഽകയഽം ീ യ്തവീര അത് വ഻ള഻ക്കഽം 
 

ധനും ഒരഽമ഻ച്് കാട്ട഻ എന്നത് േന്ീറ അേൿഺഗഹത്ത഻ന്ീറ ീേള഻വഺണ് 

സാക്ഷ഻ച്് ീവച്  എന്നത് േന്ീറ ദഽരഺഗഹത്ത഻ന്ീറ ീേള഻വഽമഺണ്ദ഼ന഼ 
നഺശത്ത഻ുലക്ക് അവീന േള്ള഻വ഻ടഺൻ അേൿഺഗഹവഽും ദഽരഺഗഹവഽും 

േീന്നധഺരഺളും മേ഻യഺയേഺണ്(റഺസ഻) 
 

 

 

 

ا َْهُٕ ًة ٌَ ُ هَِ   ََسا ٌَّل اْْلِ ِ  (19  

 

 

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അുങ്ങയറം അക്ഷമനഺയ഻ീക്കഺണ്ടഺണ് മനഽഷൿൻ 

സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്  

 

 

 

അേൿഺഗഹത്ത഻ന്ീറ ആധ഻ക്കൿവഽും അക്ഷമയഽീട ആൾ രാപവഽമഺകഽക 

എന്നഺണ് ഇേ഻ന്ീറ േഺല്പരൿും. ഈَهلُوًعاഎന്നേ഻ന്ീറ വൿഺഖഺനമഺണ് 

േഽടർന്നഽള്ള രണ്ട് സാക്തങ്ങൾ 



 

 

 

 

 

 

ا شُّر َ ُضٔ ًة 20)  َِرا َيسَّلُّ انشَّل  

 

 

 

 

അതഺയത് ത഻ന്മ ബഺധ഻ച്ചഺൽ ീപഺറഽത഻ുകട് കഺെ഻ക്കഽന്നവനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് 
 

 

 

 

 

ا ُْٛش َيُُٕ ًة ُّ اْنَخ 21) َٔ َِرا َيسَّل  

 

 

 

തന്മ ൂകവന്നഺൽ തെഞ്ഞ് ീവക്കഽന്നവനഺയ഻ീക്കഺണ്ടഽം. 
 

മനഽഷൿ സഹജമഺയ ഒരഽ ദഽർഗഽണും  ാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട 

.േന്ീറ ുദഹത്ത഻ുലഺ ധനത്ത഻ുലഺ േുന്നഺട് ബന്ധീപ്പട്ട മറ് വലലേ഻ലഽുമഺ 

എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും വ഻പത്ത് ബഺധ഻ക്കഽുപഺൾ ുവവലഺേ഻ീപ്പടഽകയഽും 

ന഻രഺശനഺവഽകയഽും മറ഻ച്് വലല നന്ഩയഽമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്നീേങ്ക഻ൽ അത് 

ീ യ്ത് േന്ന നഺഥുനഺട് നന്ദ഻ കഺണ഻ക്കഺീേയഽും പ഻ശഽക്ക് കഺണ഻ച്് പ഻ട഻ച്് 
ീവച് ും അള്ളഺഹഽ അവന഻ൽ ന഻ന്ന് ആവശൿീപ്പടഽന്നേ഻ന്ീറ ുനർ 

വ഻പര഼േും പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. 
 

ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ. ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ േ഻ന്ഩ ദഺര഻ദൿും ുരഺകും 

േഽടങ്ങ഻യവയഽും നന്ഩ എന്നത് ധനവഽും ആുരഺഗൿവഽും ആണ്.അേഺയത് 

ദര഻ദുനഺ ുരഺഗ഻ുയഺ ആയഺൽ അക്ഷമനഺവഽകയഽും പരഺേ഻ പറയഺൻ 

േഽടങ്ങഽകയഽും ീ യ്യ ും അുേ സമയും േഺൻ ധന഻കനഽും 

ആുരഺഗൿവഺനഽമഺയഺൽ നന്ഩ േടയഺനഽും പ഻ശഽക്ക് കഺണ഻ക്കഺനഽും 

ജനങ്ങള ീട ആവശൿങ്ങൾക്ക് ുനീര പഽറും േ഻ര഻ഞ്ഞഽ 
ന഻ൽക്കഺനഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും അവന്ീറ ശമും .ഇവ഻ീട ഒരഽ ു ഺദൿും വരഺും 

അേഺയത് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഒഴ഻വഺയ഻ക്ക഻ട്ട ന്നേഽും ീസൌഖൿും ലഭൿമഺക്കഽന്നേഽും 



ബഽദ്ധ഻യഽള്ളവൻ അവശൿീപ്പുടണ്ടത് േീന്നയീലല? പ഻ീന്ന എന്ത്഻നഺണ഻വീന 

അള്ളഺഹഽ ആുക്ഷപ഻ക്കഽന്നത്?മറഽപട഻ ഇങ്ങീനയഺണ് അള്ളഺഹഽ അവീന 

ആുക്ഷപ഻ച്ത് അവൻ ഈ ുലഺകീത്ത േന്ീറ ശഺര഼ര഻ക അവസ്ഥ മഺേും 

ആുലഺ ഻ക്കഽകയഽും അനന്ത്മഺയ പരുലഺകീത്ത വ഻സ്മര഻ക്കഽകയഽും 

ീ യ്േത് ീകഺണ്ടഺണ് വലല ുരഺഗത്ത഻ീലഺ വ഻ഷമത്ത഻ുലഺ ീപട്ടഺൽ ഇത് 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻ ആീണന്നഽും ക്ഷമ഻ച്഻രഽന്നഺൽ പരുലഺകത്ത് ഈ 

വ഻ഷമും പേ഻ഫലഺർഹമഺവഽീമന്നഽും,  ഻ന്ത്഻ക്കഺീേ അസഹ഻ഷ്പണഽേ 

കഺണ഻ക്കഽന്നത് അുേഺീടഺപ്പും േീന്ന േന഻ക്ക് ആുരഺഗൿവഽും ധനവഽും 

ലഭ഻ച്ഺൽ പരുലഺക ുമഺക്ഷത്ത഻നഽ അനഽകാലമഺവഽും വ഻ധും അത് 

വ഻ന഻ുയഺഗ഻ുക്കണ്ടേ഻നഽ പകരും അവൻ അത് പാഴ്ത്ത഻ീവച്  ഇേഺണ് 

ആുക്ഷപഺർഹമഺയ഻ അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞത്.അത് ീകഺണ്ട് േീന്നയഺണ് ഈ 

ഉത്തരവഺദ഻േവ ന഻ർവഹണത്ത഻ൽ വ഻ജയ഻ച്വീര വരഽും സാക്തങ്ങള഻ൽ 

അള്ളഺഹഽ ഈ ആുക്ഷപങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് ഒഴ഻വഺക്ക഻യേഽും(റഺസ഻ 30/115-116)  

ٍَ  ِ َّل الْ  22)ُيَ هِّٛ )  

ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽന്നവീരഺഴ഻ീക 

 

 

 

 

അക്ഷമരഺയ മനഽഷൿരഽീട  ഻ല ദഽസവഭഺവും കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തങ്ങള഻ൽ 

വ഻ശദ഼കര഻ച് വീലലഺ.എന്നഺൽ സേൿവ഻ശവഺസ഻കള ീട മഺേികഺപരമഺയ 

എട്ട് സവഭഺവങ്ങളഺണ഻വ഻ീട വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നത് സിഷ്ടഺവഺയ 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന അനഽസര഻ക്കഽന്നേ഻ലഽും സിഷ്ട഻കുളഺട് ദയ 

കഺണ഻ക്കഽന്നേ഻ലഽും പേ഻ഫല ദ഻നീത്ത വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നേ഻ലഽും നഺഥന്ീറ 

ശ഻ക്ഷീയ ഭയീപ്പടഽന്നേ഻ലഽും വ഻കഺരങ്ങീള ന഻യന്ത്഻ക്കഽന്നേ഻ലഽും 

ക്ഷണ഻കമഺയ ീഭൌേ഻ക സുന്ത്ഺഷങ്ങുളക്കഺൾ അനന്ത്മഺയ പരുലഺക 

വ഻ജയത്ത഻നഽ മഽന്ത്ാക്കും നൽകഽന്നേ഻ലഽും മഽഴഽകഽന്നവർക്ക് മഺേീമ ഈ 

വ഻ജയും കരസ്ഥമഺക്കഺനഺവാ.അേ഻നഽ മനഽഷൿീന 

പഺകീപ്പടഽത്തഺനഺവശൿമഺയ ഗഽണങ്ങളഺണ് ഇന഻ പറയഽന്നത്  

 

 

 

 

 ٌَ ٕ ًُ ِْٓى َدائِ ٍَ ُْْى َ هَٗ َاَ ذِ  (23)انَّلِزٚ

േങ്ങള ീട ന഻സ്ക്കഺരങ്ങള ീട ുമൽ കിേൿന഻ഷ്പഠയഽള്ള 

വരഺയ(ന഻സ്ക്കഺരക്കഺർ ഒഴ഻ീക) 



 

 

ന഻ഷ്പഠ എന്നേ഻ന്ീറ േഺല്പരൿും ഒരഽ സഺഹ രൿത്ത഻ലഽും ന഻സ്ക്കഺരും 

ഉുപക്ഷ഻ക്കഺീേ എീന്നന്നഽും അത് ന഻ർവഹ഻ക്കഽക എന്നഺണ് അേഺയത് 

ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽന്നവരഺയഺൽ മഺേും ുപഺരഺ.അേ഻ൽ ന഻ഷ്പഠ ുവണും കിേൿ 

സമയത്ത് േീന്ന ന഻ർബന്ധ ന഻സ്ക്കഺരങ്ങൾ ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നവീരന്നഽും 

ന഻രബന്ധ ന഻സ്ക്കഺരങ്ങൾീക്കഺപ്പും േീന്ന സഽന്നത്ത് ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ കാട഻ 
സജ഼വേ ന഻ലന഻ർത്തഽന്നവീരന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്, ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ 

ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ന഻ഷ്പഠയഽള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നബ഻(സ)യഽീട ുനീര 

ശ഻ഷൿന്ഩഺരഺയ സവഹഺബ഻കളഺണഽുേശൿീമന്നഽും 

അള്ളഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച് ള്ള ശക്തമഺയ വ഻ശവഺസത്തഺൽ ന഻സ്ക്കഺര 

വ഻ഷയത്ത഻ൽ ശക്തമഺയ ന഻ഷ്പഠ സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന എലലഺ 

വ഻ശവഺസ഻കള മഽുേശൿമഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട് ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ 

ന഻ഷ്പഠയഽള്ളവീരന്നേ഻നഽ ഇടത്തഽും വലത്തഽും ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ േ഻ര഻ഞ്ഞഽ 
ുനഺക്കഺീേ (ശഺന്ത്മഺയ഻)ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽന്നവീരന്നഽും 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ഖഽർേവഽബ഻ 18/214) 

 

 

ْعهُٕوٌ  ِْٓى َح ٌّق يَّل انِ َٕ ٍَ فِٙ  َْي انَّلِزٚ َٔ (24) 

 

 

േങ്ങള ീട സവത്തഽക്കള഻ൽ ന഻ശ്ച഻േ അവകഺശമഽള്ളവരഽമഺയ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ അവകഺശും ന഻ർബന്ധ സക്കഺത്തഺീണന്നഽും സഽന്നത്തഺയ 

ധർമ്മങ്ങളഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽും ന഻ർബന്ധ 

സക്കഺത്തഺീണന്നീേ പബലും 

 

 

 

സക്കഺത്ത഻നഽ പഽറുമ കഽടഽുംബ ബന്ധും ന഻ലന഻ർത്തഺനഽും അേ഻ഥ഻ 
സൽക്കഺരത്ത഻നഽും ന഻രഺലുംബീര ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഺനഽീമലലഺും ധനത്ത഻ന്ീറ 



ഒരഽ ഭഺഗും വ഻ന഻ുയഺഗ഻ുക്കണ്ടത് േീന്നയഺണ്.അയൽ വഺസ഻ 
പട്ട഻ണ഻ക഻ടക്കഽുപഺൾ വയറഽ ന഻റക്കഽന്നവൻ എന്ീറ സുംസ്ക്കഺരും 

ഉൾീക്കഺണ്ടവനീലലന്ന നബ഻ വ നവഽും വ഻ശക്കഽന്നവനഽ ഭക്ഷണും 

ീകഺടഽക്കഺത്തേ഻ീന േന഻ക്ക് ഭക്ഷണും നൽക഻യ഻ീലലന്ന ആുക്ഷപമഺയ഻ 
പരുലഺകത്ത് അള്ളഺഹഽ ു ഺദ഻ക്കഽീമന്ന വ നവഽീമഺീക്ക നീമ്മ ശര഻ക്കഽും 

 ഻ന്ത്഻പ്പ഻ുക്കണ്ടത് േീന്ന! 

 

ْ ُشٔوِ  ًَ اْن َٔ ائِِم   (25)نِّهسَّل

 

 

ു ഺദ഻ക്കഽന്നവനഽും (ു ഺദ഻ക്കഽന്നേ഻നഽ)മഽടക്കും ബഺധ഻ച്വനഽും 

 

 

 

 

ദഺര഻ദൿും ീകഺണ്ട് സഹഺയും ീ ഺദ഻ച്  വരഽന്നവനഽും അഭ഻മഺന 

ക്ഷേുമഺർത്ത് ീകഺുണ്ടഺ ധഺേഺക്കള ീട സമ഼പീത്തത്തഺൻ 

സഺധ഻ക്കഺത്തേ഻നഺുലഺ ു ഺദ഻ച്് വഺങ്ങഽന്നേ഻നഽ മഽടക്കും പറ഻യവനഽും 

ധന഻കന്ീറ ധനത്ത഻ൽ അവകഺശമഽണ്ട് അർഹർ നുമ്മഺട് 

ു ഺദ഻ച്഻ീലലങ്ക഻ലഽും അവീര കണ്ടറ഻ഞ്ഞ് സഹഺയ഻ക്കൽ നമ്മഽീട 

കടമയഺീണന്ന്  ഽരഽക്കും 

 

 

 

 ٍِ ٚ ِو انذِّ ْٕ ٌَ تَِٛ قُٕ ٍَ َُٚ ذِّ انَّلِزٚ َٔ(26 

 

 

പത഻ഫല ദ഻നീത്തീക്കഺണ്ട് വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ 

 

ഭാമ഻യ഻ീല പവർത്തനത്ത഻നഽ പേ഻ഫലും നൽകഽന്ന 

അന്ത്ൿനഺൾ(പഽനർജന്ഩവഽും മഹ്ശർ ൂമേഺന഻യ഻ൽ ഒത്ത് കാടലഽും 

വ഻ ഺരണയഽും നലലവർ- അലലഺത്തവർ എന്ന വ഻ഭജനവഽും ) സേൿമഺീണന്ന് 
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവരഺണവർ 

 

 

 

 ٌَ ْش ِ ُٕ ِٓى يُّر ٍْ َ َزاِب َستِّ ٍَ ُْى يِّ انَّلِزٚ َٔ (27 



അവരഽീെ നഺഥന്ീറ ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച് ഭയീപ്പെഽന്നവരഽമഺയ(വീരഺഴ഻ീക) 

 

ഈ ഭയും ന഻ർബന്ധങ്ങൾ ഉുപക്ഷ഻ക്കഽന്നേ഻ീന ീേഺട്ട ും 

അരഽേഺയ്മകള഻ുലക്ക് മഽന്ന഻ടഽന്നേ഻ീനീേഺട്ട ും ഉണ്ടഺവഽും.ഈ ഭയും 

ന഻ലന഻ൽക്കഽന്ന ഒരഺൾക്ക് എുപ്പഺഴഽും േന്ീറ കർേവൿങ്ങള഻ൽ വ഼ഴ്  

വരഽത്തരഽീേന്ന ജഺഗേയഽണ്ടഺവഽും(റഺസ഻) 

 

 

ِْٓى  َ  ٌَّل َ َزاَب َستِّ ِ  ٌٍ  28) ُْٚش َيأُْيٕ

 

കഺരെം അവരഽീെ നഺഥന്ീറ ശ഻ക്ഷ 

(വര഻കയ഻ീലലന്ന്)സമഺധഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഺവുതയലല 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ എീന്ന ഭഺധ഻ുച്ക്കഽുമഺ എന്ന ഭയും 

ഉള്ളവരഺയ഻ര഻ക്കണും എുപ്പഺഴഽും വ഻ശവഺസ഻കൾ.സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ രണ്ടഽ കഺലഽും 

കണ്ടഺൽ മഺേുമ ഒരഽ വ഻ശവഺസ഻ക്ക് സമഺധഺന഻ക്കഺൻ കഴ഻യാ 

പരഺജയീപ്പട്ടവരലലഺീേ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷീയീത്തഺട്ട് 
ന഻ർഭയരഺവ഻ീലലന്ന് ഖഽർആൻ േീന്ന ഉണർത്ത഻യ഻ട്ട ണ്ട് 

 

 

ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽ.ഈ ആയത്ത഻ന്ീറ േഺല്പരൿും നമഽക്കഺർക്കഽും 

േന്ീറ കടമകൾ എലലഺും ഭുംഗ഻യഺയ഻ ന഻ർവഹ഻ച്  എുന്നഺ 

വ഻ലക്കീപ്പട്ടവയ഻ൽ ന഻ീന്നലലഺും പാർണ്ണമഺയ഻ ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ന഻ന്നഽീവീന്നഺ 

ഉറപ്പ഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ലല മറ഻ച്് േന഻ക്ക് വ഼ഴ്  പറ഻യ഻ര഻ക്കഺും അേ഻നഽ 
അള്ളഺഹഽ േീന്ന പ഻ട഻കാടഽുമഺ എന്ന ഭയും അവനഽണ്ടഺകഽും അുപ്പഺൾ 

നഺഥന്ീറ ശ഻ക്ഷീയ എുപ്പഺഴഽും ഭയീപ്പുട്ട പറൂ.അേഺണ് 

സേൿവ഻ശവഺസ഻യഽീട സവഭഺവും 

 

 

 

 ٌَ ِْٓى َحافِظُٕ ٍَ ُْْى نِ ُُشِٔ  انَّلِزٚ َٔ (29 

തങ്ങളുീെ ഗഽഹൿസ്ഥഺനങ്ങീള കഺത്തഽസാക്ഷ഻ക്കഽന്നവരഽം(ഒഴ഻ീക) 

 

 

30 )  ٍَ ُْٛش َيهُِٕيٛ ُْى َ  آَُُْى فَ ََِّٓل ًَ ْٚ ْٔ َيا َيهََكْد  َ ِْٓى  َ اِ  َٔ   ِ َّل َ هَٗ  َْص

 

 



തങ്ങളുീെ ഭഺരൿമഺരഽീെുയഺ തങ്ങളുീെ വലം ൂകകൾ 

ഉെമയഺക്ക഻യവരഽീെുയഺ ുമല഻ൽ ഒഴ഻ീക കഺരെം അവർ 

ആുക്ഷപഺർഹുരയലല. 

ൂലുംഗ഼ക ശഽദ്ധ഻ വളീര പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരൿമഺണ്.വ഻കഺരും േ഼ർക്കഺൻ 

അനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ട മഺർഗ്ഗും മഺേും സവ഼കര഻ക്കഽന്നവരഺണഽ 
സേൿവ഻ശവഺസ഻കൾ.ശര഻യഺയ വ഻വഺഹത്ത഻ലാീട ലഭ഻ച് ഭഺരൿയഽും അട഻മ 

വൿവസ്ഥയ഻ൽ ലഭ഻ച് അട഻മ സ്േ഼കള ും മഺേുമ വ഻കഺശ ശമനത്ത഻നഽ 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവാ.എന്നഺൽ അട഻മ വൿവസ്ഥ ന഻ലവ഻ല഻ലലഺത്ത ഇക്കഺലത്ത് 

ഭഺരൿമഺരഽമഺയഽള്ള ബന്ധും മഺേുമ അനഽവദ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽള്ള .ൂപരസ്േ഼ 
ബന്ധുമഺ സവവർഗ രേ഻ുയഺ സവന്ത്മഺയ വ഻കഺര ശമനത്ത഻ന്ീറ വഴ഻കുളഺ 

ശക്തമഺയ഻ വ഻ലക്കഽകയഺണ഼ സാക്തങ്ങൾ അേഺണ് േഺുഴ സാക്തത്ത഻ൽ 

അേ഻നപ്പ റമഽള്ള മഺർഗും ുേടഽന്നവൻ അേ഻കമ഻യഺീണന്നഽും ന഻ർണ്ണ഻േ 

ുരഖ വ഻ട്ടവനഺീണന്നഽും അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് നഺവഽ ീകഺണ്ടഽും ഗഽഹൿും 

ീകഺണ്ടഽും ീേറ് ീ യ്യ഻ീലലന്നഽറപ്പ് േരഽന്നവർക്ക് സവർഗും നൽകഺീമന്ന് ഞഺൻ 

ഉറപ്പ് േരഽീമന്ന നബ഻ വ നും  ഻ന്ത്഻ുക്കണ്ടത് േീന്ന  

 

 

 ٌَ نَ َِ  ُُْى اْنَعاُدٔ ْٔ ُ َساا َرنَِ  فَأ َٔ ٍِ اْترََ ٗ  ًَ  31) فَ

 

 

എന്നഺൽ അത഻നപ്പുറം ആീരങ്ക഻ലഽം ുതെഽന്ന പക്ഷം അവർ തീന്നയഺണ് 

 

അേ഻കമ഻കൾഭഺരൿമഺരഽമഺയഽള്ളേലലഺത്ത എലലഺ വ഻കഺരശമന വഴ഻കള ും 

ആുക്ഷപഺർഹഺമഺീണന്ന് സഺരും 

 

 

 ٌَ ِْْى َساُ ٕ ِذ ْٓ  َ َٔ ِْٓى  ٍَ ُْْى ِاََياََاذِ انَّلِزٚ َٔ (32  

തങ്ങീള വ഻ശവസ഻ുച്ചൽപ്പ഻ക്കീപ്പട്ട കഺരൿങ്ങീളയഽം തങ്ങളുീെ 
ഉെമ്പെ഻കീളയഽം പഺല഻ക്കഽന്നവരഽം (ഒഴ഻ീക)  

വ഻ശവസ഻ുച്ൽപ്പ഻ക്കീപ്പട്ട കഺരൿങ്ങൾ എന്നത് വ഻ശഺലമഺയ അർത്ഥമഽള്ള 

വഺക്കഺണ് ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽ.ഉുപക്ഷ഻ക്കൽ വഞ്നയഺയ഻ 
കണക്കഺക്കഺവഽന്ന എലലഺ കഺരൿങ്ങീളയഽും ഉൾീക്കഺള്ള ന്ന വഺക്കഺണ് 

അമഺനത്ത് എന്ന പദും നമ്മഽീട ആരഺധനകീളലലഺും ഈ അമഺനത്ത഻ന്ീറ 

പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്നഽ(റഺസ഻) മേപരമഺയ സാക്ഷ഻പ്പ് സവത്തഺയ മേ 

ന഻യമങ്ങള ും ീഭൌേ഻കമഺയ സാക്ഷ഻പ്പ് സവത്തഽക്കള ും ഇവ഻ീട 

ഉുേശമഺണ്.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻യമങ്ങൽ പഺല഻ക്കഺീമന്ന് 



അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് നഺും ഏീറടഽത്ത഻ട്ട ീണ്ടന്ന് ഖഽർ ആൻ 

പറയഽന്നഽണ്ട്.അഥവഺ നമ്മഽീട ജ഼വ഻േത്ത഻ൽ മേും അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന വഴ഻ 
ഉുപക്ഷ഻ക്കഺീേ ുനഺക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽന്നവർ മഺേുമ ആുക്ഷപത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
രക്ഷീപ്പടഽകയഽള്ളൂ.ഏറവഽും കാടഽേൽ േട്ട഻പ്പ കീളക്കഽറ഻ച് ള്ള 

വഺർത്തകൾ വരഽന്ന ഇക്കഺലത്ത് ീഭൌേ഻കമഺയ സാക്ഷ഻പ്പ കള഻ൽ ന഼േ഻ 
പഺല഻ക്കഽകയഽും അർഹർക്ക് േീന്ന അത് േ഻ര഻ച്  നൽകഽക എന്നേഽും 

വലലീത്തഺരഽ കടപ േീന്നയഺണ്  

 

 

കരഺറഽകൾ പഺല഻ക്കഺേ഻ര഻ക്കഽന്നത് കഺപടൿമഺയഺണ് ഇസ് ലഺും 

പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് .മക്കയ഻ൽ നബ഻(സ)യഽീട ഏറവഽും വല഻യ ശേഽക്കൾ 

ുപഺലഽും അവരഽീട വസ്േഽക്കൾ സാക്ഷ഻ക്കഺൻ വ഻ശവസ഻ക്കഺവഽന്ന 

സാക്ഷ഻പ്പ് സ്ഥലമഺയ഻ കണ്ടത് നബ഻(സ)ീയ ആയ഻രഽന്നഽ എന്നത് പസ഻ദ്ധ 

 ര഻േമഺണ്.വഺക്ക് പറഞ്ഞഺൽ അത് വഺക്കഺയ഻ര഻ക്കണും എന്ന് നഺും 

സഺധഺരണ പറയഺറ഻ുലല?സേൿ വ഻ശവഺസ഻ അങ്ങീനയഺയ഻ര഻ക്കഽും എന്ന് 
 ഽരഽക്കും 

 

 

 ٌَ ٕ ًُ ِْٓى قَائِ َٓاَداذِ ٍَ ُْى تَِش انَّلِزٚ َٔ(33 

 

 

തങ്ങളുീെ സഺക്ഷൿം ശര഻ക്ക് ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നവരഽം(ഒഴ഻ീക) 

 

സഺക്ഷ഻ പറുയണ്ട഻ വരഽന്ന഻ടത്ത് ന഼േ഻ നടപ്പഺകഺൻ അത് ഭുംഗ഻യഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നവൻ േീന്നയഺണ് സേൿ വ഻ശവഺസ഻.ഇമഺും 

റഺസ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽ സഺക്ഷൿും ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഺൽ സേൿവഽും 

ന഼േ഻യഽും ന഻ലന഻ർത്തഺൻ ഭരണകാടത്ത഻ന്ീറ അടഽത്ത് ഒന്നഽും മറച്് 
ീവക്കഺീേ സഺക്ഷ഻പറയലഺണ് ഇേഽും ുനരുത്ത പറഞ്ഞ അമഺനത്ത഻ൽ 

ീപട്ടേഺീണങ്ക഻ലഽും പുേൿകും പറഞ്ഞത് സേൿ സന്ധമഺയ഻ സഺക്ഷ഻ 
പറയഽന്നേ഻ന്ീറ ുശഷ്ടേ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺനഺണ്. കഺരണും ഈ 

സഺക്ഷൿത്ത഻ലാീട അവകഺശ സുംരക്ഷണും ഉറപ്പ് വരഽത്തഺൻ സഺധ഻ക്കഽും 

അത് ഉുപക്ഷ഻ക്കഽന്നേ഻ലാീട അവകഺശ ധവുംസനും ഉണ്ടഺവഽകയഽും ീ യ്യ ും 

.അള്ളഺഹഽ ഏകനഺീണന്നഽും അവനഽ പങ്കഺള഻കള഻ീലലന്നഽും സഺക്ഷൿും 

വഹ഻ക്കലഺീണന്നഽും വൿഖൿഺനമഽണ്ട്(റഺസ഻ 30/117) 

 ٌَ ِْٓى َُٚ افِظُٕ ٍَ ُْْى َ هَٗ َاَ ذِ انَّلِزٚ َٔ (34 

 

 



തങ്ങളുീെ ന഻സ്ക്കഺരങ്ങള഻ൽ കിതൿ ന഻ഷ്ഠ പഺല഻ക്കഽന്നവരഽം(ഒഴ഻ീക) 

 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ന഻ഷ്പഠ ീകഺണ്ടഽുേശൿും ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ന്ീറ മരൿഺദകൾ 

പഺല഻ക്കഽക സമയത്ത് ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽക,എന്ന഻വീയഺീക്കയഺണ് ഇമഺും 

റഺസ഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ,ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ീല സാക്ഷ്മേ എന്നേ഻ന്ീറ േഺല്പരൿും 

പാർണ്ണഺർത്ഥത്ത഻ൽ അത് ന഻ർവഹ഻ക്കഺനഺവശൿമഺയ ശദ്ധയഽും 

ശഽഷ്പക്കഺന്ത്഻യഽും ഉണ്ടഺവഽക എന്നഺണ്,ഈ ശദ്ധ ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ന്ീറ 

മഽപഽള്ള  ഻ല വ഻ഷയങ്ങള മഺയഽും ന഻സ്ക്കഺരുത്തഺീടഺപ്പമഽള്ള  ഻ല 

വ഻ഷയങ്ങള മഺയഽും ന഻സ്ക്കഺര ുശഷമഽള്ള  ഻ല കഺരൿങ്ങള മഺയഽും 

ബന്ധീപ്പടഽന്നഽണ്ട്.ന഻സ്ക്കഺര സമയത്ത഻ന്ീറ മഽപ് േീന്ന 

ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺനഺയീലലഺ എന്ന് മനസ഻ൽ ഓർമ്മ഻ക്കഽക, വഽളൂ, നഗ്നേ 

മറക്കൽ, ഖ഻ബ് ല അുനവഷ഻ക്കൽ, ശഽദ്ധ഻യഽള്ള വസ്േും സ്ഥലും എന്ന഻വ 

ശര഻യഺക്കഽക,സുംഘട഻േമഺയ഻ ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺനഽള്ള 

സ്ഥലീത്തത്തഽക,അനഽഗഹ഼േമഺയ പള്ള഻കള഻ലഺവഺൻ ശമ഻ക്കഽക,എലലഺ 

 ഻ന്ത്കള഻ൽ ന഻ന്നഽും മനസ്സ഻ീന നഺഥന഻ുലക്ക് മഺേും േ഻ര഻ക്കഽക 

ുലഺകമഺനൿവഽും ുപീരടഽക്കലഽും ഉുേശ഻ക്കഺേ഻ര഻ക്കഺൻ നന്നഺയ഻ 
ശദ്ധ഻ക്കഽക,എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള കഺരൿങ്ങൾ ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻നഽ മഽപ് േീന്ന 

ശര഻യഺുക്കണ്ടവയഺണ്.വലുത്തഺട്ട ും ഇടുത്തഺട്ട ീമഺന്നഽും േ഻ര഻ഞ്ഞ് 
ുനഺക്കഺീേ –സഽജാദ഻ന്ീറ സ്ഥഺനുത്തക്ക് മഺേും ുനഺക്ക഻ ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽക, 

ഖഽർആൻ പഺരഺയണ സമയത്തഽും മറ് ദ഻ക്റഽകൾ ഉരഽവ഻ടഽന്ന സമയത്തഽും 

ശര഻ക്ക് ഹിദയ സഺന്ന഻ദ്ധൿമഽണ്ടഺക്കഽക. അവയഽീട ആശയും ഓർക്കഽക 

ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ന്ീറ വ഻ധ഻കീളലലഺും ഓർമ്മയഽണ്ടഺവഽക എന്ന഻വീയഺീക്ക 

ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടവയഺണ്. ന഻സ്ക്കഺര ുശഷും അനഺവശൿ 

വ഻ുനഺദങ്ങള഻ലഽും ുദഺഷങ്ങള഻ലഽും ീ ന്ന് ീപടഺീേ ശദ്ധ഻ക്കഽക ന഻സ്ക്കഺരും 

മഽുഖന ലഭ഻ച് വ഻ശഽദ്ധ഻ കളഞ്ഞ് കഽള഻ക്കഺേ഻ര഻ക്കഽക എന്നീേഺീക്ക 

ന഻സ്ക്കഺര ുശഷും ഓർുക്കണ്ടവയഺണ്(റഺസ഻30/116) 

 

 

نَ َِ   ِ  ْٔ ُ   ٌَ ْكَشُيٕ  35) ٘ َ َُّلاٍخ يُّر

അവർ സവർഗ്ഗങ്ങള഻ലഺണ് അവർ ആദര഻ക്കീപ്പെഽന്നവരഽമഺണ് 

 

അള്ളഺഹഽ ആദര഻ച്വർക്ക് മഺേമഺയ഻ അവൻ േയഺർ ീ യ്േേേഺണ് 

സവർഗും.അേ഻ൽ ഒരഺൾ പുവശ഻ച്ഺൽ അവൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഺൽ 

ആദര഻ക്കീപ്പട്ട  എന്ന് േീന്നയഺണ് അർത്ഥും 

 

 

ٍَ َ  َُشٔا قِثَمَ  ( 36 اِل انَّلِزٚ ًَ ٍَ فَ ِ ِعٛ ْٓ  َ  ُي

 



 

 

 

അുപ്പഺൾ സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾീക്കന്തഺയ഻ുപ്പഺയ഻?അവർ നബ഻ തങ്ങൾക്ക് 
ുനീര കഴഽത്ത് ന഼ട്ട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 

മക്ക മഽശ് ര഻ക്കഽകൾ നബ഻(സ) യഽീട സമ഼പത്ത് വട്ടും കാട഻ ഇര഻ക്കഽകയഽും 

നബ഻(സ)യഽീട വഺക്കഽകൾ ശദ്ധ഻ച്് പര഻ഹഺസുത്തഺീട അവർ 

പറയഽും,മഽഹമ്മദ്(സ)പറയഽുപഺീല ഇവർ സവർഗത്ത഻ൽ 

പുവശ഻ക്കഽീമങ്ക഻ൽ അവരഽീട മഽുപ ഞങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും സവർഗത്ത഻ൽ 

കടക്കഽക എന്ന഻ട്ട് അവർ നബ഻(സ)യഽീട ുനുര കഴഽത്ത് ന഼ട്ട഻ 
പര഻ഹഺസുത്തഺീട ുഗഺഷ്പഠ഻ കഺണ഻ക്കഽും അുപ്പഺഴഺണ് ുമൽ സാക്തും 

അവേര഻ച്ത്(റഺസ഻)  

 

37 )  ٍَ اِل ِ ِضٚ ًَ ٍِ انشِّ  َ َٔ  ٍِ ٛ ًِ ٍِ اْنَٛ  َ 

 

 

 

 

വല ഭഺഗത്തഽം ഇെഭഺഗത്തഽം സംഘം സംഘമഺയ഻  ഻തറ഻ുപ്പഺകഽന്നഽ 

 

 

 

 

അേഺയത് നബ഻(സ)യഽീട വലത്തഽും ഇടത്തഽമഺയ഻ അവർ സുംഘും 

ു ർന്ന഻ര഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ(എന്ന഻ട്ടഺയ഻രഽന്നഽ പര഻ഹഺസും) 

ُُْْٓى  ٌَ ُْٚذَ َم َ َُّلحَ ََِعٛى ُع ُ مُّر اْيِشٍا يِّ ًَ  ََْٚ  (38 

 

 

തഺൻ സഽഖഺനഽഭാത഻യഽീെ സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ പുവശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പെഽീമന്ന് 
അവര഻ൽ ഓുരഺ മനഽഷൿനഽം ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽുണ്ടഺ? 

 

നബ഻(സ)ുയഺട് പര഻ഹഺസ പാർവ്വും ശേഽക്കൾ സവർഗമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ 

ഞങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും ആദൿും അേ഻ൽ പുവശ഻ക്കഽക എന്ന് പറഞ്ഞേ഻ന്ീറ 

മറഽപട഻യഺണ഻ത്.മഽസ് ല഻ുംകീള ുപഺീല ഇവർക്കഽും സവർഗത്ത഻ൽ കടക്കഺും 

എന്ന് ആഗഹമഽുണ്ടഺ?അഗഹ഻ച്഻ട്ട് കഺരൿമ഻ീലലന്ന് സഺരും 

 

 



39 )  ٌَ ٕ ًُ ا َْٚعهَ ًَّل  َ  َّل  ََِّلا َ هَْ َُاُْى يِّ

 

 

 

 

അത഻ലല തീന്ന! അവർക്കറ഻യഺവഽന്ന ഒരഽ വസ്തഽവ഻ൽ ന഻ന്നഺണ് 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവീര നഺം സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 

മര഻ച്് മണ്ണഺയഺൽ പ഻ീന്ന പഽനർജന഻പ്പ഻ക്കൽ അസഺദ്ധൿും എന്നഺയ഻രഽന്നഽ 
മക്ക മഽശ്ര഻ക്കഽകള ീട വഺദും.അേ഻ന്ീറ മറഽപട഻യഺണ഻ത്.അേഺയത് 

ഇവീര ീവറഽീമഺരഽ ഇന്ദ഻യേഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് സ്ഷ്ട഻ച്ത് 

അള്ളഺഹഽവഺീണന്ന് ഇവർക്ക് േീന്ന അറ഻യഺമീലലഺ ീവറഽും ഒരഽ ഇന്ദ഻യ 

േഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള പടക്കഺൻ കഴ഻വഽള്ള അള്ളഺഹഽവ഻നഽ മര഻ച്് 
മീറഺരഽ അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് മഺറ഻യ ന഻ങ്ങീള പഽനർജ്ജന഻പ്പ഻ക്കഺൻ 

യഺീേഺരഽ പയഺസവഽമ഻ലല എന്ന് അറ഻യ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട  

 

 

 

വ഻ശവഺസ഻കീള പര഻ഹസ഻ച് മഽശ്ര഻ക്കഽകൾക്കഽള്ള ഉത്തരവഽും ഇവ഻ീട 

ഉണ്ട്.അേഺയത് ഇവർ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട ഇന്ദ഻യത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് േീന്നയഺണ് 

മഽസ്ല഻ുംകള ും സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ടത് പ഻ീന്ന എങ്ങീനയഺണ് അവർ സേൿ 

വ഻ശവഺസ഻കീള പര഻ഹസ഻ക്കഽന്നത് എന്നഽും ഇവ഻ീട പസക്തും 

േീന്ന.മീറഺരഽ കഺരൿും ഇവ഻ീട ശുേയമഺവഽന്നത് ുേഛമഺയ ഒരഽ 
വസ്േഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് പടക്കീപ്പട്ട മനഽഷൿൻ സേൿ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറയഽും 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന അറ഻യഽന്നേ഻ന്ീറയഽും മഹേവത്ത഻ലാീടയലലഺീേ 

യഽക്തമഺയ േ഼രഽമഺനത്ത഻ന്ീറ ഉടമസ്ഥനഺയ അള്ളഺഹഽ അവീന 

സവർഗത്ത഻ൽ കടത്തഽുമഺ?എന്നേഺണ്. ഽരഽക്കത്ത഻ൽ നബ഻(സ)യഽീട 

ശ഻ഷൿന്ഩഺീര പര഻ഹസ഻ക്കഽന്ന ഈ വർഗും എങ്ങീന സവർഗ പുവശനത്ത഻നഽ 
ുയഺഗൿേ ുനടഽും ഒര഻ക്കലഽും അേഽണ്ടഺവ഻ലല(റഺസ഻) 

 

 

 ٌَ َ اِسِب  ََِّلا نَ َاِدُسٔ ًَ اْن َٔ َشاِسِ   ًَ  40) فََ   ُْقِسُى تَِشبِّ اْن

 

എന്നഺൽ ഉദയ സ്ഥഺനങ്ങളുീെയഽം അസ്തമന സ്ഥഺനങ്ങളുീെയഽം 
നഺഥീനീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ സതൿം ീ യ്യുന്നഽ ത഼ർച്ചയഺയഽം നഺം കഴ഻വഽള്ളവർ 

തീന്നയഺീെന്ന്  

 

 



 

 ٍَ ْسثُٕقِٛ ًَ ٍُ تِ َيا ََْ  َٔ ُُْْٓى  ا يِّ ْٛشًة َل َ   41) َ هَٗ  ٌَ َُّرثَذِّ

 

അവീരക്കഺൾ ഉത്തമമഺയവീര അവർക്ക് പകരം 
ീകഺണ്ടഽവരഺൻ..(കഴ഻വഽള്ളവനഺണ്നഺം) നഺം ുതഺൽപ്പ഻ക്കീപ്പെഽന്നവനലല 

തഺനഽം!  

ഓുരഺ ദ഻നത്ത഻ന്ീറയഽും ഉദയഺസ്േമനത്ത഻ന്ീറ നഺഥൻ എുന്നഺ ഓുരഺ 

നക്ഷേങ്ങള ീടയഽും ഉദയഺസ്േമന ത്ത഻ന്ീറ നഺഥൻ എുന്നഺ 
ഓുരഺനബ഻മഺരഽീടയഽും പുബഺധനത്ത഻ന്ീറ ഉദയഺസ്േമനത്ത഻ന്ീറ നഺഥൻ 

എുന്നഺ ഇവ഻ീട അർത്ഥമഺകഺും എന്ത്ഺയഺലഽും അള്ളഺഹഽവ഻ീന ീകഺണ്ട് 
സേൿും ീ യ്ത് പറയഽന്നത് ഈ ന഻ുഷധ഻കൾ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ഒരഽ 
വ഻ഷയമീലലന്നഽും അവർ സഽരക്ഷ഻േരഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്നത് അവന്ീറ 

ഔദഺരൿത്ത഻ലഺീണന്നഽും അവീര നശ഻പ്പ഻ച്് ഇേ഻ലഽും ീമച്ീപ്പട്ട വ഻ഭഺഗീത്ത 

ീകഺണ്ട് വരഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സഺധ഻ക്കഽും എന്ന് ഉണർത്ത഻യേഺണ് 

അവീര അള്ളഺഹഽ നശ഻പ്പ഻ച്഻ലല അുപ്പഺൾ പ഻ീന്ന നശ഻പ്പ഻ക്കഺൻ 

കഴ഻യഽീമന്ന് പറഞ്ഞത് അവീര ഭയീപ്പടഽത്തഺനഽും സേൿ വ഻ശവഺസും 

ൂകീക്കഺള്ളഺൻ പു ഺദനും നൽകഺനഽമഺണ് 

 

 

ുവീറയഽും പല വൿഺഖൿഺനങ്ങള ും ഇവ഻ീടയഽണ്ട്  ഻ലത് േഺുഴ 

പറയഺുംഇവീരക്കഺൾ ഉത്തമന്ഩഺീര അള്ളഺഹഽ പകരും ീകഺണ്ട് 
വന്നഽ.മഽഹഺജ഻റഽകള ും (മക്കയ഻ൽ ന഻ന്ന് മദ഼നയ഻ുലക്ക് പഺലഺയനും ീ യ്േ 

വ഻ശവഺസ഻കൾ)അൻസഺറഽകള ും(മദ഼നഺ ന഻വഺസ഻കളഺയ –നബ഻(സ)ീയയഽും 

മക്കയ഻ൽ ന഻ീന്നത്ത഻യവീരയഽും ന഻സ്സ഼മമഺയ഻ സഹഺയ഻ച് -സേൿ 

വ഻ശവഺസ഻കൾ)ആയ അനഽയഺയ഻കീള അള്ളഺഹഽ പകരും നൽക഻ എന്നഽും ഈ 

അവ഻ശവഺസ഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് േീന്ന ഒരഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽ സേൿത്ത഻ന്ീറ 

ീവള഻ച്ും നൽക഻ പകകരമഺക്ക഻ എന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(റഺസ഻) 

 ٌَ َيُُٓى انَّلِز٘ َُٕٚ ُذٔ ْٕ َْٚهَعثُٕا َحرَّٗل َُٚ قُٕا َٚ َٔ  42) فََزْسُْْى َُٚخُٕوٕا 

അത് ീകഺണ്ട്(നബ഻ുയ!) അവീര തങ്ങൾ വ഻ുട്ടക്കഽക അവുരഺട് തഺക്ക഼ത് 

ീ യ്യീപ്പെഽന്ന ആ ദ഻നം അവർ കണ്ട് മഽട്ടുന്നത് വീര അവർ 

(ദഽർവിത്ത഻കള഻ൽ)മഽഴഽക഻യഽം വ഻ുനഺദ഻ച്ചും ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കീട്ട 

 

ഈ സഺവകഺശും ഒരഽ പര഼ക്ഷണമഺീണന്ന് സഺരും ഈ ന഻ുഷധത്ത഻നഽും 

സേൿുത്തഺടഽള്ള മത്സരത്ത഻നഽും കണക്ക് പറുയണ്ട ദ഻നും വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
അത് വീര അവീര അവരഽീട പഺട്ട഻നഽ വ഻ടഽക  

 

 



 

 ٌَ ُْى  ِنَٗ َُُ ٍة ُٕٚفُِ ٕ ا َ أَََّٓل ٍَ اْاَْ َذاِز ِسَشا ًة ٌَ ِي َو َْٚخُشُ ٕ ْٕ َٚ (43 

 

അതഺയത് ഖബ് റഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് ബദ്ധ്ീപ്പട്ടവരഺയ഻ അവർ പഽറത്ത് വരഽന്ന 

ദ഻വസം .അവർ ഒരഽ നഺട്ടക്കഽറ഻യ഻ുലക്ക് ധിത഻പ഻െ഻ച്ച് ഓെഽന്നത് ുപഺീല  

 

 

അള്ളഺഹഽ വ഻ ഺരണസ്ഥലുത്തക്ക് അവീര വ഻ള഻ക്കഽുപഺൾ ഭാമ഻യ഻ൽ 

അവരഽീട ബ഻ുംബങ്ങള ീട അടഽുത്തക്ക് ഓട഻യ഻രഽന്നത് ുപഺീല അവർ 

ധിേ഻യ഻ൽ ഖബ് റ഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്ത് വരഽും എന്നഺണ് ഒരഽ വൿഺഖൿഺനും 

നഺട്ടക്കഽറ഻യ഻ുലക്ക് ഓടഽന്നത് ുപഺീല എന്നത് ീകഺണ്ട് വ഻വക്ഷ ഓട്ട 

മത്സരത്ത഻ുലഺ മുറഺ പീങ്കടഽക്കഽന്നവർക്ക് ുവണ്ട഻ ഫ഻ന഼ഷ഻ങ് 

ുപഺയ഻ന്റ഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ന അടയഺളത്ത഻ുലക്ക് ഓടഽന്നവീന ുപഺീല 

എന്നീേ!  

 

َْ ُُْٓى ِرنَّلحٌ  ( 44 ٌَ  َ اِاَعحًة  َْتَ اُسُْْى ذَْش ُو انَّلِز٘ َ إَُا َُٕٚ ُذٔ ْٕ  َرنَِ  اْنَٛ

 

 

 

 

അവരഽീെ കണ്ണുകൾ തഺഴ്മകഺെ഻ച്ച് ീകഺണ്ട്.അപമഺനം അവീര 

ആവരെം ീ യ്യുന്നതഺണ്.അവുരഺട് തഺക്ക഼ത് ീ യ്യീപ്പട്ടു ീകഺണ്ട഻രഽന്ന 

ദ഻വസം അതഺകഽന്നഽ 

 

ഭാമ഻യ഻ൽ അവർ കഺണ഻ച് അഹങ്കഺരും ന഻മ഻ത്തും ഇവ഻ീട അവർ 

ന഻ന്ദൿരഺയ഻ത്ത഼രഽും അത് കഺരണത്തഺൽ അവരഽീട മഽഖും േഺഴ്ന്നഽ ുപഺകഽും 

എന്ന് സഺരും ഈ ദ഻നും ഉണ്ടഺവ഻ീലലന്ന് വഺദ഻ക്കഺനഺയ഻രഽന്നഽവീലലഺ 

ഭാമ഻യ഻ൽ; അവർക്ക് േഺല്പരൿും  

 

 

ഈ അദ്ധൿഺയും പഺരഺയണും ീ യ്യ ന്നവർക്ക് അമഺനത്ത് കഺത്ത് 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നവർക്കഽും ഉടപട഻കൾ പഺല഻ക്കഽന്നവർക്കഽും നൽകീപ്പടഽന്ന 

പേ഻ഫലും നൽകീപ്പടഽും എന്ന് നബ഻(സ) പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട്(ൂബളഺവ഻)  

അള്ളഺഹഽ ആ ദ഻നത്ത഻ൽ സുന്ത്ഺഷ഻ക്കഽന്നവര഻ൽ നീമ്മീയലലഺും 

ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ 
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