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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുതട഻ ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

دَّثِّس  ًُ َٓا اْن 1)َٚا أَُّٚ  

 

ുഹ! പഽതച്ച് മാട഻യവുര! 

നബ഻(സ)ക്ക് ആദൿമഺയ഻ അവതര഻ച്ചത് ഖഽർആന഻ീല അദ്ധ്ൿഺയും 

96(സാറത്തഽൽ അലഖ്) ീല ആദൿ സാക്തങ്ങളഺണ്. അത഻നഽ ുശഷും കഽറച്ച് 
കഺലും ുബഺധനും ലഭ഻ക്കഺത്ത അവസ്ഥയഽണ്ടഺയ഻.അത് നബ഻(സ)ക്ക് 
വ഻ഷമമഽണ്ടഺക്ക഻ .പ഻ീന്ന ആദൿമഺയ഻ അവതര഻ച്ചത് ഈ അദ്ധ്ൿഺയമഺണ്. 

അീത കഽറ഻ച്ച് നബ഻(സ) പറഞ്ഞതഺയ഻ ജഺബ഻ർ(റ) പറയഽന്നഽ 'ഞഺൻ 

നടക്കഽുപഺൾ ആകഺശത്ത് ന഻ന്നഽും ഒരഽ ശബ്ദും ുകട്ട  കണ്ണ യർത്ത഻ 
ുനഺക്ക഻യുപഺൾ ഹ഻റഺഗഽഹയ഻ൽ തീന്ന സമ഼പ഻ച്ച അുത മലക്ക് 
ആകഺശത്ത഻നഽും ഭാമ഻ക്കഽമ഻ടയ഻ൽ ഒരഽ പ഼ഠമ഻ട്ട് അത഻ുന്ഩൽ 

ഇര഻ക്കഽന്നഽ!അുപഺൾ ഭയും ുതഺന്ന഻ വ഼ഴഺറഺയ഻. അങ്ങീന വ഼ട്ട഻ൽ വന്ന് 
പഽതപ഻ട്ട് മാടഺൻ വ഼ട്ട കഺുരഺട് പറഞ്ഞഽ അങ്ങീന വ഼ട്ട കഺർ പഽതപ഻ട്ട് മാട഻ 
.ആ സമയത്ത് ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ ആദൿ ഭഺഗും (അഞ്ഺും സാക്തും 

വീര)ഇറങ്ങ഻.  
 

2)قُْى فَأََِرْز   

 

എഴഽുന്നൽക്കഽകയഽം എന്ന഻ട്ട്(ദഽഷ഻ച്ച നടപട഻കീളക്കഽറ഻ച്ച് ജനങ്ങീള) 

തഺക്ക഼ത് ീെയ്യുകയഽം ീെയ്യുക 

 

പവഺചകതവും ുനരുത്ത ലഭ഻ച്ച഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽും പുബഺധനും 

ന഻ർവഹ഻ക്കഺനഽള്ള ന഻ർുേശും ഈ ആയത്ത഻ലാീടയഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്നത് 

നഽബഽവ്വത്ത഻ന്ീറ കഽീട ര഻സഺലത്ത് കാട഻ ലഭ഻ച്ച ീവന്ന് സഺരും 
 

പുബഺധനത്ത഻ന്ീറ പധഺനമഺയ രണ്ട് ഭഺഗമഺണ് നന്ഩ ീചയ്യ ന്നവർക്കഽള്ള 

സഽവ഻ുശഷും നൽകലഽും, ത഻ന്ഩീയക്കഽറ഻ച്ച് തഺക്ക഼ത് ീചയ്യലഽും .ഇവ഻ീട 

തഺക്ക഼ത഻ന്ീറ ൂശല഻ മഺതും പറഞ്ഞത് ബ഻ുംബഺരഺധനയ഻ലഽും 
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അവ഻ശവഺസത്ത഻ലഽും മാടഽറച്ച ഒരഽ സമാഹീത്തയഺണ് പുബഺധനും 

ീചുയ്യണ്ടത് എന്നത഻നഺലഺണ് തഺക്ക഼ത഻നഽ ഇവ഻ീട പഺധഺനൿും വന്നത്. 

َزبََّك فََكبِّْس  َٔ(3  

 

അങ്ങയഽീട നഺഥീന മഹതവീെടഽത്തഽക 

 

ന഻സ്സഺര വസ്തഽക്കൾക്ക് ുപഺലഽും ആരഺധനക്ക് അർഹത 

ചഺർത്ത഻ീക്കഺടഽത്ത ജനതക്ക് മഽന്ന഻ൽ ആരഺധ഻ക്കീപടഺനഽള്ള 

അർഹതയഽള്ളവൻ അള്ളഺഹഽ മഺതീമന്ന സതൿും പകഺശ഻പ഻ക്കഽും വ഻ധും 

അവന്ീറ മഹതവും സമാഹത്ത഻നഽ ുബഺദ്ധ്ൿീപടഽത്തഺനഺണ഻ത്.പലരഽും 

ആുരഺപ഻ച്ചത് ുപഺീല അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ഭഺരൿുയഺ മക്കുളഺ പങ്കഺള഻ുയഺ 

ഇീലലന്ന് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽകയഺണ് 

ِّْٓس  ثَِٛابََك فَطَ َٔ(4  

 

അങ്ങയഽീട വസ്തതീത്ത അങ്ങ് ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക  

ശഽദ്ധ്഻ക്കഽും വിത്ത഻ക്കഽും മഽന്ത഻യ പര഻ഗണന നൽകഽന്ന ഇസ്ഺും വസ്തും 

വല഻ച്ച഻ഴച്ച ും മഺല഻നൿും പഽരള ന്നത് ീഗൌന഻ക്കഺീതയഽും നടക്കഽന്നവർക്ക് 
പഺഠമഺവഺനഺണ഼ ന഻ർുേശും നൽകഽന്നത്. 

 

ഇവ഻ീട വസ്തതം എന്നത഻നഽ ധഺരഺളം വൿഺഖൿഺനങ്ങളുണ്ട്. 
 

(1) പവർത്തനം ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നഺണ്.ഈ വൿഺഖൿഺനത്ത഻ന്ീറ നൿഺയും 

ഒരഺള ീട പവർത്തനങ്ങൾ നന്നഺയഺൽ അയഺള ീട വസ്തും 

ശഽദ്ധ്മഺീണന്നഽും പവർത്തനും ുമഺശമഺയഺൽ വസ്തും ുമഺശമഺയവൻ 

എന്നഽും അവർ പുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട് എന്നതീത.മനഽഷൿീന അവൻ 

മരണീപടഽുപഺഴഽള്ള രണ്ട് വസ്തത്ത഻ലഺയ഻ പരുലഺകത്ത് ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ട ും 

എന്ന നബ഻ വചനത്ത഻നഽ അവൻ ീചയ്ത നലലതഽും ച഼ത്തയഽമഺയ 

പവർത്തനുത്തഺീടഺപും ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ട ും എന്ന വൿഺഖൿഺനും ഈ 

നൿഺയത്ത഻ന്ീറ ീതള഻വഺയ഻ കഺണഺവഽന്നതഺണ് 

 

(2) ഹിദയീത്ത ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നഺണ്.അതഺയത് ഹിദയീത്ത 

ീതറ്റ കള഻ൽ ന഻ന്നഽും വഞ്നയ഻ൽ ന഻ന്നഽും ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക .ഹിദയ ശഽദ്ധ്഻ 
സകല നന്ഩയഽീടയഽും അട഻സ്ഥഺനമഺയ഻ നബ഻(സ) പര഻ചയീപടഽത്ത഻യത് 

സ്മരണ഼യമഺണ് 

 

(3) ആത്മഺവ഻ീന ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നഺണ്.അത്മ഼യ നഺശമഺണുലലഺ ഏറ്റവഽും 



വല഻യ നഺശും 

 

(4) ശര഼രീത്ത ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക അഥവഺ ബഺഹൿമഺയ ീതറ്റ കള഻ലലഺത്ത 

ജ഼വ഻തും നയ഻ക്കഽക 

 

(5) കഽടഽംബീത്ത ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നഺണ് അതഺയത് ഭഺരൿമഺീരയഽും 

സന്തഺനങ്ങീളയഽീമഺീക്ക സദഽപുദശത്ത഻ലാീടയഽും മരൿഺദ പഠ഻പ഻ച്ച ും 

ീതറ്റ കള഻ൽ ന഻ന്ന് സാക്ഷ഻ക്കഽക ഭഺരൿമഺീര കഽറ഻ച്ച് അവർ ന഻ങ്ങള ീട 

വസ്തങ്ങളഺീണന്ന് ഖഽർആൻ തീന്ന പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ടുലലഺ! ഭഺരൿമഺീര 

ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്ന വൿഺഖൿഺനും നടത്ത഻യവർ അത഻ന്ീറ ഉുേശൿും 

പത഻വതകളഺയ സതൿ വ഻ശവസ഻ന഻കീള ഭഺരൿമഺരഺയ഻ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണീമന്നഽും അവരഽമഺയഽള്ള ശഺര഼ര഻ക ബന്ധും മഽൻ ദവഺരത്ത഻ൽ 

മഺതമഺവണീമന്നഽും (ഗഽദ ൂമഥഽനും ശക്തമഺയ കഽറ്റമഺീണന്ന് നബ഻(സ) 

പഠ഻പ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്) ആർത്തവമ഻ലലഺത്ത സമയത്ത് മഺതും ശഺര഼ര഻ക ബന്ധും 

നടത്തണീമന്നഽും (ആർത്തവ സമയത്ത് ബന്ധീപടഽന്നവീര അള്ളഺഹഽ 
പരുലഺകത്ത് കഺരഽണൿുത്തഺീട ുനഺക്കഽകയ഻ീലലന്ന് നബ഻(സ) 

പഠ഻പ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്) വൿഺഖൿഺന഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് 
 

(6) സവഭഺവം നന്നഺക്കഽക.വസ്തത്ത഻നഽ മനഽഷൿുനഺടഽള്ള ബന്ധും ുപഺീല 

അവന്ീറ സവഭഺവീത്ത കഺണഺവഽന്നതഺണ് മനഽഷൿീന നന്നഺക്കഽന്നത഻ൽ 

അവന്ീറ സവഭഺവ ശഽദ്ധ്഻ പധഺനും തീന്നയഺണ്,സൽ സവഭഺവത്ത഻ന്ീറ 

പഺധഺനൿും ധഺരഺളും ഹദ഼സഽകള഻ൽ കഺണഺും 

 

(7) മതീത്ത ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക അഥവഺ അള്ളഺഹഽ ഇഷ്ടീപട്ട ദ഼ൻ തീന്ന 

സവ഼കര഻ക്കണും മനഽഷൿനഽമഺയ഻ മതത്ത഻നഽള്ള ബന്ധും വസ്തും ുപഺീല 

അവീന ചഽറ്റ഻ ന഻ൽക്കഽന്നഽ മതത്ത഻ന്ീറ ന഻ർുേശങ്ങൾ നന്നഺയ഻ 
പഺല഻ക്കണും .നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ.ഞഺൻ കഽീറ 

ആള കീള(സവപ്നത്ത഻ൽ)കണ്ടഽ. അവരഽീട ുമല഻ൽ മഽല വീര മഺതവഽും 

അത഻നഽ തഺീഴയഽീമഺീക്ക വസ്തമഽണ്ട് എന്നഺൽ ഉമർബ഻ൻ 

ഖതവഺബ്(റ)വല഻ച്ച഻ഴക്കഺവഽന്ന അതയഽും വസ്തത്ത഻ലഺണഽള്ളത് എന്ന് 
പറഞ്ഞഽ. സഹഺബ഻കൾ എന്തഺണത഻ന്ീറ വൿഺഖൿഺനും എന്ന് നബ഻(സ)ുയഺട് 

ുചഺദ഻ച്ചുപഺൾ മതും എന്നഺയ഻രഽന്നഽ നബ഻(സ) യഽീട മറഽപട഻. അുപഺൾ 

വസ്തും എന്നത഻നഽ മതും എന്ന വൿഺഖൿഺനും സവ഼കഺരൿും തീന്ന 

 

(8) വസ്തതം ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക .വസ്തും ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നത഻നഽ ധഺരഺളും 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് ീചള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് വിത്ത഻യഺക്കഽക .ന഻ലത്ത഻ട്ടട഻ക്കഺത്ത 

വ഻ധും ഉയർത്തഽക, (ീഞര഻യഺണ഻ക്ക് തഺുഴഺട്ട഻റങ്ങഽന്ന വസ്തും 

നരകത്ത഻ലഺണ് അഹങ്കഺരുത്തഺീട വസ്തും തഺഴ്ത്ത്ത഻യഽടഽക്കഽന്നവീര 



അള്ളഺഹഽ പരുലഺകത്ത് കഺരഽണൿത്ത഻ന്ീറ ുനഺട്ടും ുനഺക്ക഻ലല എന്ന഻ങ്ങീന 

വസ്തും തഺഴ്ത്ത്തഽന്നത഻ന്ീറ അപകടും ധഺരഺളും ഹദ഼സഽകള഻ൽ 

ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കീപട്ട഻ട്ട ണ്ട്.എന്ന഻ട്ട ും അത് പഽലല  ുപഺീല തള്ള഻ക്കളഞ്ഞ് 
വസ്തും ന഻ലത്തഽ കാട഻ വല഻ച്ച഻ഴക്കഽന്നവർ എതുമൽ 

അപരഺധ഻കളഺീണന്ന് ച഻ന്ത഻ച്ച഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ!) മഺല഻നൿങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് ീവള്ളും 

ീകഺണ്ട് കഴഽക഻ ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക അനഽവദന഼യമഺയ മഺർഗത്ത഻ലാീട മഺതും 

വസ്തും ലഭൿമഺക്കഽക എന്ന഻വയഽും വസ്തും ശഽദ്ധ്഻യഺക്കഽക എന്നത഻ന്ീറ 

വൿഺഖൿഺനത്ത഻ൽ വരഽും (ഖഽർതഽബ഻)  

 

ُجْس  ْْ ْجَص فَا انسُّ َٔ(5  

 

വ഻ഗഹഺരഺധനീയ അങ്ങ് ീവട഻യഽക 

നീെ പടച്ച നഺഥനലലഺീത ആരഺധന സമർപ഻ക്കഽന്നത് ഏറ്റവഽും വല഻യ 

പഺപമഺണ് അത് ന഻ർബഺധും തഽടരഽന്ന സമാഹീത്ത 

ുബഺധവത്കര഻ക്കഺനഺണ് ഈ ന഻ർുേശും വ഻ഗഹഺരഺധനീയ വർജ്ജ഻ക്കഽക 

എന്ന്!  

എലലഺ ത഻ന്ഩകള ും വർജ്ജ഻ക്കഽക എന്നഽും ശ഻ക്ഷയ഻ുലക്ക് നീെ അടഽപ഻ക്കഽന്ന 

എലലഺും വർജ്ജ഻ക്കഽക എന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട഻വ഻ീട  

ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ.ത഻ന്ഩകീള ീവട഻യഽക എന്ന് പറയഽുപഺൾ 

നബ഻(സ)യ഻ൽ ന഻ന്ന് ത഻ന്ഩ വരഺും എന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് 
ഊഹ഻ക്കഺവതലല.കഺരണും അത഻ന്ീറ ആശയും ത഻ന്ഩ ീചയ്യഺത്ത അവസ്ഥ 

ന഻ലന഻ർത്തണും എന്നഺണ്. ഒരഽ വ഻ശവഺസ഻ അള്ളഺഹഽുവ എീന്ന 

സന്ഩഺർഗത്ത഻ലഺക്കുണ എന്ന് പഺർത്ഥ഻ച്ചഺൽ ഞഺൻ ഇുപഺൾ 

സന്ഩഺർഗത്ത഻ലലല എന്നലല മറ഻ച്ച് എീന്ന ഇുപഺഴഽള്ള സന്ഩഺർഗത്ത഻ൽ 

ഉറപ഻ച്ച് ന഻ർത്തുണ എന്നഺണ് അർത്ഥും (റഺസ഻)  

 

ٍُُ حَْ خَْك ِسُ  ًْ َ  حَ َٔ(6  

 

അധ഻കം ലഭ഻ക്കഺൻ ആഗഹ഻ച്ചു ീകഺണ്ട് അങ്ങ് ഔദഺരൿം ീെയ്തത് 

ീകഺടഽക്കരഽത് 

 

ജനത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് കാടഽതൽ ലഺഭും ുനടഺനഺയ഻ വലല ഉപകഺരവഽും ആർക്കഽും 

ീചയ്യരഽത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻ ുനടഺനഺയ഻ മഺതമഺണ് അത്തരും 

കഺരൿങ്ങൾ ീചുയ്യണ്ടത് എന്ന് ഉണർത്തഽകയഺണ്  

വലല നലല കഺരൿവഽും ീചയ്യ ുപഺൾ അത് ധഺരഺളമഺീയന്ന 



ധഺരണയഽണ്ടഺകരഽീതന്നഽും അത് ുപഺരഺ ഇന഻യഽും വർദ്ധ്഻പ഻ക്കണീമന്ന 

ച഻ന്തയഽണ്ടഺക്കണീമന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 

ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കല്പനകീളഺീക്ക നബ഻(സ) 

പഺല഻ച്ചുപഺൾ ഞഺൻ ഇുപഺൾ ധഺരഺളും ീചയ്തഽ എന്ന് ുതഺന്നരഽീതന്നഽും 

അള്ളഺഹഽ ീചയ്തഽ തന്ന അനഽഗഹത്ത഻നഽ ഞഺൻ എത തീന്ന നന്ഩ 

ീചയ്തഺലഽും അധ഻കമഺവ഻ീലലന്ന് ച഻ന്ത഻ക്കണും എന്ന് സഺരും.നബ഻(സ) ഈ 

ച഻ന്ത സജ഼വമഺക്ക഻യത് ീകഺണ്ട് കഺല഻ൽ ന഼രഽ വന്ന് വ഼ർക്കഽും വീര 

ന഻സ്ക്കര഻ച്ച഻രഽന്നതഺയ഻ ഹദ഼സ഻ൽ വന്നത് ഓർക്കഽക 

 

نَِسبَِّك فَاْابِسْ  َٔ(7  

 

തങ്ങളുീട നഺഥനഽ ുവണ്ട഻ തങ്ങൾ ക്ഷമ഻ക്കഽക  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഴ഻യ഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ക്കഽുപഺൾ പത഻കരണും 

പലുപഺഴഽും ുമഺശമഺവഽും അീതഺീക്ക അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പ഼ത഻ക്കഺയ഻ 
ക്ഷമ഻ക്കണീമന്നഺണ് ഉപുദശും 

ക്ഷമ പല വ഻ധമഽണ്ട് ; ആരഺധനകൾ ന഻ർവഹ഻ക്കഺനഽള്ള ക്ഷമ. ീതറ്റ കള഻ൽ 

ന഻ന്ന് മഺറ഻ ന഻ൽക്കഺനഽള്ള ക്ഷമ പര഼ക്ഷണങ്ങൾ ുനര഻ടഽുപഺഴഽള്ള ക്ഷമ. ഈ 

ക്ഷമകീളലലഺും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ീപഺരഽത്തത്ത഻നഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽുപഺഴഺണത് പത഻ഫലഺർഹമഺവഽന്നത്.  

 

8)فَئَِذا َُقَِس فِٙ انَُّاقُِٕز   

 

എന്നഺൽ കഺഹളത്ത഻ൽ ഊതീെട്ടഺൽ 

കഺഹളത്ത഻ൽ ഊതീപടഽന്നത് അന്തൿനഺള഻ുനഺടനഽബന്ധ഻ച്ചഺണ് 

 

وٌم َ ِ ٛسٌم  ْٕ َي ِرٍذ َٚ ْٕ 9)فََرنَِك َٚ  

 

അുെഺഴത്-അന്നീത്ത ദ഻വസം-പയഺസമഽള്ള ദ഻നമഺയ഻ര഻ക്കഽം  

അന്നീത്ത ീഗൌരവും പലയ഻ടത്തഽും ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് 

 

ُْٛس َٚ ِ   َ ٍَ 10)ٚسٍذ َ هَٗ اْنَكافِِسٚ  



 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട ുമൽ ലഘഽവലലഺത്ത(ദ഻നമഺയ഻ര഻ക്കഽമത്)  

തങ്ങൾക്ക് അനഽഭവ഻ക്കഺനഽള്ള ശ഻ക്ഷ കൺ മഽന്ന഻ൽ കഺണഽുപഺൾ ആ ദ഻നും 

അവർക്ക് വലലഺത്ത ഭഺരും സെഺന഻ക്കഽും. അവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ഓുരഺ 

കഽരഽക്ക഻ൽ ന഻ന്നഽും അത഻ലഽും ഭ഼ത഻തമഺയ കഽരഽക്ക഻ുലക്കഺയ഻ര഻ക്കഽും 

വ഼ുഴണ്ട഻ വര഻ക എന്നഺൽ കഽറ്റവഺള഻കളഺയ സതൿ വ഻സവഺസ഻കൾക്ക് 
കഽരഽക്കഽകൾ അഴ഻ഞ്ഞഴ഻ഞ്ഞ് അവസഺനും സവർഗത്ത഻ീലത്ത഻ 
സുന്തഺഷ഻ക്കഺനഺവഽും( വ഻ശവഺസുത്തഺീട മര഻ക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ 

ീപഺറഽക്കീപടഺത്ത പഺപങ്ങള ീണ്ടങ്ക഻ൽ അത഻ന്ീറ ുതഺതനഽസര഻ച്ച് ശ഻ക്ഷ 

അനഽഭവ഻ച്ച ുശഷമഺയഺലഽും അയഺൾക്ക് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

അനഽഗഹുത്തഺീട രക്ഷീപടഺും.എന്നഺൽ സതൿ ന഻ുഷധ഻ കഷ്ടപഺട഻ൽ ന഻ന്ന് 
കഷ്ടപഺട഻ുലക്ക് കാപ  കഽത്ത഻ീക്കഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽും അതഺണ് അവർക്ക് 
ലഘഽവലലഺത്ത ദ഻നമഺയ഻ര഻ക്കഽമത് എന്ന് പറഞ്ഞത്)  

 

ِحًٛدا َٔ ٍْ َخهَْقُج  َي َٔ 11)َذْزَِٙ   

 

എീന്നയഽം ഞഺൻ ഏകനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് സിഷ്ട഻ച്ച ഒരഽത്തീനയഽം വ഻ുട്ടക്കഽക 

 

ഇീതഺരഽ തഺക്ക഼ത഻ന്ീറ സവരമഺണ് അവീന ഞഺൻ ൂകകഺരൿും ീചയ് 

ുതഺളഺും എന്ന് സഺരും ഏകനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ സ്്ട഻ച്ചവൻ എന്നത഻ന്ീറ 

ആശയും മക്കുളഺ സന്തഺനങ്ങുളഺ ഒന്നഽും ഇലലഺത്തവനഺയ ന഻ലയ഻ൽ 

എന്നഺണ്.അവന്ീറ സപത്തഽും സന്തഺനങ്ങള ീമലലഺും പ഻ീന്ന ഞഺൻ അവനഽ 
നൽക഻യതഺണ് (അത഻ന്ീറ ബലത്ത഻ൽ അഹങ്കര഻ക്കഽന്നത് എത ുമഺശും! 

എന്ന് സഺരും)  

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ഒരഽത്തൻ വല഼ദ് ബ഻ൻ മഽഗ഼റ:യഺണ്. എലലഺവരഽും 

ഏകനഺയഺണ് പടക്കീപട്ടീതങ്ക഻ലഽും അവീന ഇവ഻ീട പുതൿകും പറയഺൻ 

കഺരണും അനഽഗഹങ്ങീള ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത഻ലഽും നബ഻(സ)ീയ 

ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട഻ക്കഽന്നത഻ലഽും അവനഽ പുതൿക തഺല്പരൿമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
അവർക്ക഻ടയ഻ീല ഏകൻ എന്ന് അവീനക്കഽറ഻ച്ച് 
പറയീപടഺറഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ ഞഺൻ ഏകന്ീറ മകൻ 

ഏകനഺണ്(അതഽലൿനഺണ്) എന്ന് അവൻ തീന്ന പറഞ്ഞ഻രഽന്നതഺയ഻ ഇബ്നഽ 
അബ്ബഺസ്(റ)പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് വല഼ദ഻ുനഺ പ഻തഺവ് മഽഗ഼റുക്കഺ 

അറബ഻കൾക്ക഻ടയ഻ൽ തഽലൿരഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല എന്നഺയ഻രഽന്നഽ അവന്ീറ 

വ഻ശവഺസും അത഻നനഽസര഻ച്ച ള്ള വഺക്ക്-വഹ഼ദ്-എന്ന് അള്ളഺഹഽ 
പറഞ്ഞതഺണ്(അള്ളഺഹഽ അത് അുംഗ഼കര഻ച്ചതലല)  

ഏകനഺയ഻ീക്കഺണ്ട് എന്നത് അള്ളഺഹഽീവക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽും 



അഭ഻പഺയമഽണ്ട്,അഥവഺ ഞഺൻ ആരഽീടയഽും സഹഺയമ഻ലലീതയഺണ് 

അവീന പടച്ചത് അവീന ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺനഽും എന഻ക്ക് ആരഽീടയഽും സഹഺയും 

ആവശൿമ഻ലല എന്നഺവഽും അുപഺൾ അർത്ഥും  

 

ُدًٔدا ًْ َجَعْهُج نَُّ َياً  يَّ َٔ(12  

 

അവന്ന് ഞഺൻ സമിദ്ധ്മഺയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്തതഽ  
മക്കക്കഽും ഥഺഇഫ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ ധഺരഺളും ഒട്ടകമഽൾീപീടയഽള്ള ജ഼വ഻കള ും 

ുതഺട്ടങ്ങള ും അട഻മകള ും അടക്കും വല഻യ വരഽമഺന മഺർഗങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ 
അവനഽ നൽക഻ എന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്.ആയ഻രക്കണക്ക഻നഽ 

ദ഼നഺറ഻ന്ീറ വ഻റ്റ വരവഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ വല഼ദ഻നഽ എന്ന് വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ 

വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽണ്ട് 
 

ٍَ ُشًُٕٓدا بَُِٛ َٔ(13  

 

(സദസ്സുകള഻ൽ) സന്ന഻ഹ഻തരഺവഽന്ന സന്തത഻കീളയഽം (ഉണ്ടഺക്ക഻ീക്കഺടഽത്തഽ) 

വല഼ദ഻ന്ീറ മക്കള ീട എണ്ണത്ത഻ൽ 7,10,12,13 എന്ന഻ങ്ങീന വ഻വ഻ധ 

അഭ഻പഺയങ്ങള ണ്ട് ഏതഺയഺലഽും അവര഻ൽ ന഻ന്ന് മാന്ന് ുപർ 

(ഖഺല഻ദ്,ഹ഻ശഺും,വല഼ദ്) സതൿ വ഻ശവഺസും സവ഼കര഻ച്ച  . സദസ്സ഻ൽ 

സന്ന഻ഹ഻തരഺയ഻രഽന്ന മക്കൾ എന്നത഻ന്ീറ വൿഺഖൿഺനും എലലഺ 

ൂകകഺരൿത്ത഻നഽും പ഻തഺവ഻ീനഺപും മക്കൾ സന്ന഻ഹ഻തരഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും 

പ഻തഺവ഻ീനുപഺീല എന്ത഻നഽും ഏത഻നഽും ന഻ലീകഺള്ളഺൻ മക്കള ും 

സജ഼വമഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും മക്ക വ഻ട്ട് ുപഺകഺീത അവ഻ീട തീന്ന ന഻ല 

ന഻ന്ന഻രഽന്നഽീവന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.സപത്ത് നൽക഻ അള്ളഺഹഽ 
അനഽഗഹ഻ച്ച഻ട്ട ും അഹങ്കഺര഻യഺയ വല഼ദ഻നഽ ഈ സാക്തും അവതര഻ച്ചത഻നഽ 
ുശഷും സപത്ത഻ൽ തകർച്ച തഽടങ്ങഽകയഽും തകർന്നട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ൽ തീന്ന 

അയഺൾ നശ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ(ധനും അള്ളഺഹഽ നൽകഽന്ന അനഽഗഹമഺണ് 

അഹങ്കര഻ക്കഽന്നവീര അവൻ ൂകകഺരൿും ീചയ്യ ക തീന്ന ീചയ്യ ും എന്ന് 
മനസ഻ലഺക്കഺത്തവർ എത വല഻യ പരഺച഻തർ!)  

 

ًِٓٛدا ًْ َيَّٓدثُّ نَُّ حَ َٔ(14  

 

അവന്നഽ ഞഺൻ നലല ീസൌകരൿങ്ങൾ ീെയ്തത് ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്തതഽ 

ധനത്ത഻ൽ വർദ്ധ്നവഽും ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ വ഻ശഺലതയഽും സവസ്ഥതയഽും തന്ീറ 



വഺക്കഽകൾക്ക് ജനും കഺുതഺർക്കഽും വ഻ധമഽള്ള സവ഼കഺരൿതയഽും 

നൽക഻.അതഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿും 
 

ٌْ أَِشٚدَ  ُ  أَ ًَ 15)ثُىَّ َْٚط  

 

പ഻ീന്നയഽം ഞഺൻ വർദ്ധ്഻െ഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഽവഺൻ അവൻ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽ 
 

പ഻ീന്നയഽും ധനും കാടഺൻ അവൻ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഽും മഽഹെദ്(സ) 

പറയഽുപഺീല ഒരഽ സവർഗമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ അതഽും എന഻ക്ക് ുവണ്ട഻ 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽും പടക്കീപട്ട഻ര഻ക്കഽക എന്നഽും അവൻ ആഗഹ഻ച്ച  

എന്നഽും ആ ധഺരണ ത഻രഽത്തഺൻ തഽടർന്നഽള്ള ഭഺഗും അള്ളഺഹഽ 
അവതര഻പ഻ച്ച  എന്നഽും കഺണഺും 

 

َٚاحَُِا َ ًُِٛدا ِٜ  ٌَ ُ َكا 16)َكَّلَّ إََِّّ  

 

അീതഺര഻ക്കലഽമലല ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവൻ നമ്മഽീട ദിഷ്ടഺന്തങ്ങുളഺട് 

മഺത്സരൿം കഺണ഻ക്കഽന്നവനഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

അവന്ീറ ആഗഹും ഒര഻ക്കലഽും നടക്ക഻ലല.കഺരണും അനഽഗഹും ന഻ല ന഻ർത്ത഻ 
തരഺൻ അവൻ നന്ദ഻യഽള്ളവനഺയ഻ീലലന്ന് മഺതമലല നെഽീട ീതള഻വഽകൾക്ക് 
ീനീര മഺത്സരൿും പകട഻പ഻ക്കഽകയഽും സതൿുത്തഺട് ശഺതവും 

കഺണ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ  

മീറ്റഺരഽ വൿഺഖൿഺനവഽും ഇവ഻ീട കഺണഺും.അതഺയത് തന്ീറ ീപൌഢ഻യഽും 

ീപരഽമയഽും തന്ീറ കഺല ുശഷവഽും ന഻ല ന഻ൽക്കഽീമന്നഽും എന്നഺൽ 

മഽഹെദ്(സ) വഫഺുത്തഺീട വ഻സ്മര഻ക്കീപടഽീമന്നഽും അവൻ ആഗഹ഻ച്ച  

കഺരണും നബ഻(സ)യഽീട പ഻ൻ തഽടർച്ചക്കഺയ഻ ആണ്മക്കൾ 

ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന഻ലലുലലഺ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞഽ .അത഻ന്ീറ മറഽപട഻യഺണ് 

നബ഻(സ) എന്നഽും സ്മര഻ക്കീപടഽും എന്നഺൽ ഇവന്ീറ നഺശും ഇവന്ീറ 

ജ഼വ഻ത കഺലത്ത് തീന്ന അവനഽ കഺുണണ്ട഻ വന്നഽ 
 

ِْقُُّ َاعًُٕدا 17)َسأُْز  

 

പയഺസമഽള്ള ഒരഽ കയറ്റം കയറഺൻ വഴ഻ീയ നഺം അവീന ന഻ർബന്ധ഻ക്കഽം 

കയറ്റും കയറഽന്നത് എുങ്ങഺട്ട് എന്നത഻ൽ വ഻വ഻ധ അഭ഻പഺയങ്ങള ണ്ട് 



ത഼യ഻ന്ീറ ഒരഽ മലയഺണീതന്നഽും വളീര നഺൾ അത഻ൽ കയറഺൻ നരക 

വഺസ഻കൾ ന഻ർബന്ധ഻ക്കീപടഽീമന്നഽും അതഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿീമന്നഽും 

നരകത്ത഻ൽ ഒരഽ കലല ീണ്ടന്നഽും അത഻നഽ മഽകള഻ൽ അവർ ൂക ീവച്ചഺൽ 

അത് ഉരഽകഽീമന്നഽും ൂക എടഽത്തഺൽ പഴയ ുപഺീല അത് മഺറഽീമന്നഽും 

നഺല്പത് വർഷും ീകഺണ്ട് മഽൻ ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ന് ചങ്ങലകളഺൽ അവൻ 

വല഻ക്കീപട്ട ും പ഻ന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് ദണ്ഡഽീകഺണ്ട് അട഻ ീകഺണ്ടഽും ആ പഺറയഽീട 

മഽകള഻ൽ അവൻ എത്തഽീമന്നഽും പ഻ന്ന഼ട് തഺുഴക്ക് എറ഻യീപടഽീമന്നഽും ഇത് 

തഽടർന്ന് ീകഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽും മറ്റ ും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്  

എന്തഺയഺലഽും ഭാമ഻യ഻ീല സകല ീസൌഭഺഗൿങ്ങള഻ലഽും വ഻രഺജ഻ച്ച വല഼ദ഻ീന 

ുപഺലഽള്ളവർ ഒരഽ സഽഖവഽും ലഭ഻ക്കഺത്ത വ഻ധും ശ഻ക്ഷയ഻ൽ കഽരഽങ്ങഽകയഽും 

സഽഖജ഼വ഻തമ഻ലല എന്നഺൽ മരണവഽമ഻ലല എന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ വ഻ഷമ഻ക്കഽും.ആ 

നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് അള്ളഺഹഽ നീെ രക്ഷ഻ക്കീട്ട (ആമ഼ൻ) 

 

قَدَّزَ  َٔ َس  ُ فَكَّ 18)إََِّّ  

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവൻ െ഻ന്ത഻ക്കഽകയഽം അവീനഺന്ന് കണക്കഺക്കഽകയഽം 

ീെയ്തതഽ  

അവൻ ച഻ന്ത഻ച്ചത് നബ഻(സ)ീയ സുംബന്ധ഻ച്ച ും ഖഽർആീനക്കഽറ഻ച്ച മഺണ്. 

കണക്കഺക്ക഻യത് എന്ത് പറഞ്ഞ് നബ഻(സ)ീയ ആുക്ഷപ഻ക്കണീമന്നഺണ്  

 

َْٛ  قَدَّزَ  19)فَقُخَِم َك  

 

അത഻നഺൽ അവൻ ീകഺലലീെടീട്ട(നശ഻ക്കീട്ട) എങ്ങീനീയലലഺമഺണ് അവൻ 

കണക്കഺക്ക഻യത്  

 

َْٛ  قَدَّزَ ثُىَّ قُخَِم  20)َك  

 

പ഻ീന്നയഽം അവൻ ീകഺലലീെടീട്ട എങ്ങീനീയലലഺമഺണവൻ 

കണക്കഺക്ക഻യത് 

ശപ഻ക്കീപടീട്ട എന്നതഽും ീകഺലലീപടീട്ട എന്നതഽീമഺീക്ക പഺർത്ഥനയഺണ് 

നബ഻(സ)ീയക്കഽറ഻ച്ച പറയഺൻ പറ്റഺത്ത പലതഽും പറഞ്ഞ അവനഽള്ള ശ഻ക്ഷ 

ആവർത്ത഻ച്ച  ലഭ഻ക്കഽീമന്ന തഺക്ക഼തഺണ഻ത്.എങ്ങീനീയലലഺമഺണ് അവൻ 

കണക്കഺക്ക഻യത് എന്ന ുചഺദൿും അവന്ീറ പവർത്തനീത്ത അുങ്ങഅറ്റും 

ആുക്ഷപ഻ക്കഺനഺണ്. ഒര഻ക്കലഽും പറഞ്ഞ് കാടഺത്തത് അവൻ പറഞ്ഞഽ എന്ന് 



സഺരും  

 

21)ثُىَّ ََ َسَ   

 

പ഻ന്ന഼ട് അവീനഺന്ന് ുനഺക്ക഻ 

എങ്ങ഻ീനീയഺീക്ക സതൿീത്ത തകർക്കൻ കഴ഻യഽീമന്ന് അവൻ 

ച഻ന്ത഻ച്ചത഻ീന കഽറ഻ച്ചഺണ് അവീനഺന്ന് ുനഺക്ക഻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 

 

بََ سَ  َٔ 22)ثُىَّ َ بََ    

 

പ഻ീന്ന അവൻ മഽഖം െഽള഻ക്കഽകയഽം മഽഖം കറഽെ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തതഽ 

സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾ വല഼ദ഻ീന സതൿത്ത഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ച്ചുപഺൾ അത് 

രസ഻ക്കഺീത അവൻ മഽഖും ചഽള഻ക്കഽകയഽും അസഹ഻്ണഽത 

പകട഻പ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ ുദഷൿും ീകഺണ്ടഺണ് മഽഖും കറഽത്തഽ എന്ന് 
പറഞ്ഞത്  

 

اْسخَْكبََس  َٔ 23)ثُىَّ أَْدبََس   

 

എന്ന഻ട്ട്(സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്) പ഻ന്ത഻ര഻യഽകയഽം അഹംഭഺവം നട഻ക്കഽകയഽം 

ീെയ്തതഽ  

പുബഺധനും സവ഼കര഻ക്കഺീത അവൻ വ഼ട്ട഻ുലക്ക് മടങ്ങ഻ എന്നഺണ് 

പ഻ന്ത഻ര഻ഞ്ഞഽ എന്നത഻ന്ീറ അർത്ഥും സതൿും മനസ഻ലഺയ഻ട്ട ും 

അതഽൾീക്കഺള്ളഺത്തത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺണ് അഹുംഭഺവും നട഻ച്ച  എന്ന് 
പറഞ്ഞത് 

 

ََْرا إِ َّ ِسْحسٌم ُْٚؤثَُس   ٌْ 24)فَقَاَل إِ   

 

എന്ന഻ട്ടവൻ പറഞ്ഞഽ ഇത്(ഖഽർആൻ) മറ്റു െ഻ലര഻ൽ ന഻ന്ന് ഉദ്ധ്ര഻ക്കീെടഽന്ന 

ുകവല ജഺല വ഻ദൿ മഺതമഺണ് 

സതൿത്ത഻നഽ ുനീരയഽള്ള അവന്ീറ അഹങ്കഺരത്ത഻ന്ീറ 

ീതള഻വഺണ഻ത്.മറ്റ ള്ളവര഻ൽ ന഻ന്നഽ ഉദ്ധ്ര഻ക്കീപടഽന്ന ജഺലവ഻ദൿയഺണ഻ത് 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺക്കലല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞഽ  
 



ُل اْنبََ سِ  ْٕ ََْرا إِ َّ قَ  ٌْ  25)إِ

 

ഇത് മനഽഷൿന്ീറ വഺക്ക് മഺതമഺണ്  

ൂദവ഻ക വചനമീലലന്ന് വരഽത്തഺനഺണ഼ വഺചകമട഻ 

 

ِّ َسقَسَ  26)َسأُْاهِٛ  

 

വഴ഻ീയ ഞഺൻ അവീന സഖറ഻ൽ(നരകത്ത഻ൽ) ഇീട്ടര഻ക്കഽന്നതഺണ്  

സതൿീത്ത ന഻രഺകര഻ച്ചത഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയഺയ഻ അവീന നരകത്ത഻ല഻ട്ട് 
കത്ത഻ക്കഽും,നരകത്ത഻ന്ീറ ഒരഽ ുപരഺണ് സഖർ എന്നത് 

 

َيا أَْدَزاَا َيا َسقَسُ  َٔ(27  

 

സഖർ എന്തഺീണന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറ഻വ് നൽക഻യീതന്തഺണ് 

 

َ  حََرُز  َٔ 28)َ  حُْبقِٙ   

 

(അത഻ല഻ടഽന്ന ഒന്ന഻ീനയഽം) അത് ബഺക്ക഻യഺക്കഽകുയഺ വ഻ട്ടുകളയഽകുയഺ 

ഇലല 
 

നരകത്ത഻ൽ പുവശ഻ച്ചവന്ീറ എലല് ീതഺല഻ മഺുംസും അടക്കും ഒന്ന഻ീനയഽും 

കര഻ക്കഺീത വ഻ട഻ലല അഥവഺ അവൻ ീമഺത്തും ഈ ശ഻ക്ഷയഽീട രഽച഻ 
അനഽഭവ഻ക്കണും  

 

اَحتٌم نِّْهبََ سِ  َّٕ 29)نَ  

 

അത് ീതഺല഻ കര഻ച്ച് രാപം മഺറ്റ഻ക്കളയഽന്നതഺണ്  

ശ഻ക്ഷയഽീട ീഗൌരവമഺണ഻ത്. വല഼ദ഻ന്ീറ കഺരൿത്ത഻ലഺണ഼ സാക്തങ്ങൾ 

ഇറങ്ങ഻യീതങ്ക഻ലഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹങ്ങൾ അനഽഭവ഻ച്ച് 
അത഻നഽ നന്ദ഻ ീചുയ്യണ്ടത഻നഽ പകരും നന്ദ഻ുകട് കഺണ഻ക്കഽകയഽും 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന ധ഻ക്കര഻ക്കഽകയഽും ീചയ്യ ന്ന എലലഺവർക്കഽും ഇത് 

ബഺധകമഺണ് സതൿും വൿക്തമഺയ഻ട്ട ും ദഽരഭ഻മഺനും സുംരക്ഷ഻ക്കഺുനഺ 

മീറ്റീന്തങ്ക഻ലഽും കഺരൿ ലഺഭത്ത഻ുനഺ ുവണ്ട഻ അസതൿത്ത഻ൽ 

ന഻ലീകഺള്ള ന്നവരഽും ഇത് ച഻ന്ത഻ുക്കണ്ടതഺണ്  



 

َٓا حِْ َعتَ َ َ سَ  ْٛ 30)َ هَ  

 

അത഻ന്ീറ പഺറഺവഽകഺരഺയ഻ പീത്തഺമ്പത് ുപരഽണ്ട്  
പീത്തഺപത് മലക്കഽകൾ എന്നത് പീത്തഺപത് എണ്ണും എുന്നഺ പീത്തഺപത് 

വ഻ഭഺഗും എുന്നഺ പീത്തഺപത് ുനതഺക്കൾ എുന്നഺ ഒീക്ക വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 
.11 മഽതൽ 30 കാട഻യ വഺകൿങ്ങൾ ഖഽൂറശ഻ പമഽഖനഺയ വല഼ദ് ബ഻ൻ 

മഽഗ഼റീയക്കഽറ഻ച്ചഺണവതര഻ച്ചത് സുംഭവത്ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കും ഇങ്ങീനയഺണ് 

ഒര഻ക്കൽ നബ഻(സ)സാറത്ത് ഗഺഫ഻റ഻ന്ീറ(നഺല്പതഺും അദ്ധ്ൿഺയും)ആദൿ 

ഭഺഗും പഺരഺയണും ീചയ്യ ന്നത് വല഼ദ് ുകൾക്കഺന഻ടയഺയ഻ അത് അവന഻ൽ 

പര഻വർത്തനമഽണ്ടഺക്ക഻ സവജനതയഽീട അടഽത്ത് വന്ന് അവൻ പറഞ്ഞഽ, 
ഞഺൻ മഽഹെദ഻ൽ(സ) ന഻ന്ന് ച഻ല വചനങ്ങൾ ുകൾക്കഺന഻ടയഺയ഻ അത് 

ഒര഻ക്കലഽും മനഽഷൿന്ീറീയഺ ജ഻ന്ന഻ന്ീറുയഺ വഺക്കഽകൾ അലല കവ഻തുയഺ 

ുജഺത്സൿുമഺ അലല അത഻നഽ വലലഺത്ത മധഽരവഽും ഭുംഗ഻യഽമഽണ്ട് അത഻ന്ീറ 

അട഻ഭഺഗും പച്ച പ഻ട഻ച്ചതഽും ുമൽഭഺഗും പഴും ഉൽപഺദ഻പ഻ക്കഽന്നതഽമഺണ് 

അത് ുമൽുപഺട്ട യരഽകയലലഺീത ഒര഻ക്കലഽും തഺുഴഺട്ട് വര഻ലല. ഇത് 

ുകട്ടുപഺൾ വല഼ദ് മതും മഺറ഻ എന്നഽും ഇത് ഖഽൂറശ഻കൾ ീമഺത്തും മതും 

മഺറഺൻ കഺരണമഺവഽീമന്നഽും ഖഽൂറശ഻കൾ ഭയീപട്ട  വ഻വരമറ഻ഞ്ഞ 

അബാജഹ് ൽ വല഼ദ഻ന്ീറ അടഽത്ത് ീചന്ന് ഒരഽ കരണും മറ഻ച്ച഻ൽ നടത്തഺൻ 

ത഼ർമഺന഻ച്ച .വളീര ദഽ:ഖും ഭഺവ഻ച്ച് വല഼ദ഻ീന അബാജഹ് ൽ 

സമ഼പ഻ച്ച .വല഼ദ് ുചഺദ഻ച്ച  ന഻നീക്കന്തഺണ഻ത ദഽ:ഖും? അബാജഹ് ൽ 

പറഞ്ഞഽ എങ്ങീന ദഽ:ഖ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽും?ഖഽൂറശ഻കൾ ന഻ങ്ങൾക്ക് ുവണ്ട഻ 
കഽീറ ധനും ുശഖര഻ക്കഽന്നഽണ്ട് തഺങ്കൾ മഽഹെദ഻(സ)ന്ീറയഽും 

അബാബക്കറ഻(റ)ന്ീറയഽും അടഽത്ത് ഭക്ഷണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് മ഻ച്ചമഽള്ളത് 

യഺച഻ക്കഺൻ ുപഺകഽന്നഽണ്ടുലലഺഎന്ന്. ദഽരഭ഻മഺന഻യഽും അഹങ്കഺര഻യഽമഺയ 

വല഼ദ഻നഽ ുദഷൿും വന്നഽ ഞഺൻ ഖഽൂറശ഻ൽ ീവച്ച് ഏറ്റവഽും 

ധനമഽള്ളവനഺീണന്ന് ആർക്കഺണറ഻യഺത്തത് എന്ന് 
ുചഺദ഻ച്ച .അബാജഹല഻ന്ീറ തന്തും ഫല഻ച്ച  അവൻ പറഞ്ഞഽ 
അങ്ങീനയഺീണങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് മഽഹെദ്(സ) പറയഽന്നത഻ുനഺട് 

എത഻ർപ ീണ്ടന്ന് വൿക്തമഺവഽന്ന ഒരഽ പസ്തഺവന ന഻ങ്ങൾ നടത്തണും 

വല഼ദ് അത് സെത഻ച്ച  ഖഽൂറശ഻കൾ കാട഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന സദസ്സ഻ൽ ീചന്ന് 
വല഼ദ് ുചഺദ഻ച്ച  മഽഹെദ്(സ) ഭഺന്തനഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾ പറയഽന്നഽ എന്നഺൽ 

ഭഺന്ത഻ന്ീറ വലല ലക്ഷണവഽും മഽഹെദ഻(സ)ൽ ന഻ങ്ങൾ കണ്ട഻ട്ട ുണ്ടഺ?അവർ 

പറഞ്ഞഽ ഇലല.കവ഻യഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾ ആുരഺപ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഺൽ 

എുപഺീഴങ്ക഻ലഽും മഽഹെദ്(സ) കവ഻ത ീചഺലല഻യ഻ട്ട ുണ്ടഺ?അവർ പറഞ്ഞഽ 
ഇലല.വല഼ദ് ുചഺദ഻ച്ച  കളവ് പറയഽന്ന ആളഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾ പറയഽന്നഽ വലല 
കളവഽും മഽഹെദ്(സ)പറഞ്ഞതഺയ഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് പര഻ചയമഽുണ്ടഺ?അവർ 



പറഞ്ഞഽ ഇലല . പശ്നും ീവക്കഽന്നവരഺണ് മഽഹെദ്(സ) എന്ന് ന഻ങ്ങൾ 

പറയഽന്നഽ എന്നഺൽ പശ്നും ീവച്ച് പറയഽന്നവരഽീട വലല സവഭഺവവഽും 

നബ഻യ഻ൽ ന഻ങ്ങൾ കണ്ട഻ട്ട ുണ്ടഺ?അവർ പറഞ്ഞഽ ഇലല.അുപഺൾ 

ഖഽൂറശ഻കൾ വല഼ദ഻ുനഺട് ുചഺദ഻ച്ച  എന്തഺണ് നബ഻ീയ പറ്റ഻ 
പറയഽക?അുപഺൾ അവൻ പറഞ്ഞഽ ഞഺൻ ഒന്ന് ആുലഺച഻ക്കീട്ട അങ്ങീന 

ആുലഺച഻ച്ച് അവൻ പറഞ്ഞഽ.മഺരണക്കഺരനഺണ് മഽഹെദ്(സ) ആ മഺരണും 

മഽുഖനയീലല ബഺപീയയഽും മകീനയഽും ഭഺരൿീയയഽും ഭർത്തഺവ഻ീനയഽും 

സുഹഺദരീനയഽും സുഹഺദരീനയഽും ുവർപ഻ര഻ക്കഽന്നത് അങ്ങീന 

നബ഻(സ)ീയ വല഼ദ് ആുക്ഷപ഻ച്ചുപഺൾ ഖഽൂറശ഻കൾക്ക് സുന്തഺഷമഺയ഻ 
വല഼ദ് മതും മഺറ഻യഺലഽണ്ടഺകഽന്ന അപകടും ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ക഻ട്ട഻യുലലഺ എന്ന 

ആശവഺസും. ഈ സന്ദർഭത്ത഻ലഺണ് പത഻ീനഺന്നഽമഽതൽ ഇതഽ വീരയഽള്ള 

സാക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങ഻യത്  

 

ٍَ َك َُسٔا نَِٛ ْ  َيا َجَعْهَُا ِ دَّحَُْٓى إِ َّ فِْخَُتً نِّهَِّرٚ َٔ َيا َجَعْهَُا أَْاَحاَا انَُّاِز إِ َّ َيََّل َِكتً  ٍَ أُٔحُٕا َٔ ٍَ انَِّرٚ قِ ْٛ حَ

َْٚصَداَد الَّ  َٔ ٍَ فِٙ اْنِكخَاَا  نَِٛقَُٕل انَِّرٚ َٔ  ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ اْن َٔ ٍَ أُٔحُٕا اْنِكخَاَا  َ  َْٚسحَاَا انَِّرٚ َٔ اًَا  ًَ ٍَ آَيُُٕا إِٚ ِذٚ

 َ٘ ِْٓد٘ َيٍ  َٚ َٔ ُ َيٍ ََٚ اا  ََٓرا َي ًََّل َكَرنَِك ُِٚ مُّ  َّ ُ بِ ٌَ َياَذا أََزاَد  َّ اْنَكافُِسٔ َٔ ِٓى يََّس ٌم  َيا قُهُٕبِ َٔ َشاا 

َٙ إِ َّ ِذْكَسٖ نِْهبََ ِس َْٚعمَ  ِْ َيا  َٔ  َٕ 31)ُو ُجَُُٕد َزبَِّك إِ َّ ُْ  

 

 

നരകത്ത഻ന്ീറ ുമൽ ുനഺട്ടക്കഺരഺയ഻ നഺും ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് മലക്കഽകീള 

മഺതമഺണ് സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽള്ള ഒരഽ ുകവല പര഼ക്ഷണമഺയഺണ് 

അവരഽീട എണ്ണും നഺും ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് .ുവദും നൽകീപട്ടവർ 

ഉറപഺയ഻ വ഻ശവസ഻ക്കഺനഽും സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് വ഻ശവഺസും 

വർദ്ധ്഻ക്കഽവഺനഽും ുവദും നൽകീപട്ടവരഽും സതൿ വ഻ശവഺസ഻കള ും 

സുംശയ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽവഺനഽും ഈ ഉദഺഹരണും ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ എന്തഺണ് 

ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് എന്ന് ഹിദയങ്ങള഻ൽ ുരഺഗമഽള്ളവരഽും സതൿ ന഻ുഷധ഻കള ും 

പറയഽവഺൻ ുവണ്ട഻യഽമഺകഽന്നഽ (അത്).അപകഺരും തഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നവീര 

അള്ളഺഹഽ വഴ഻ പ഻ഴപ഻ക്കഽകയഽും തഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നവീര അവൻ 

സന്ഩഺർഗ്ഗത്ത഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയ്യ ന്നഽ തങ്ങള ീട നഺഥന്ീറ ൂസനൿങ്ങീള 

അവനലലഺീത അറ഻യഽകയ഻ലല ഇത് മനഽഷൿർക്ക് ഒരഽൽുബഺധനും 

മഺതമഺകഽന്നഽ  
 

നരകത്ത഻ന്ീറ പഺറഺവഽകഺർ പീത്തഺപത് ുപരഺീണന്ന് പറഞ്ഞുപഺൾ 

അബാജഹ് ും മറ്റ ും പര഻ഹഺസ പാർവും സുംസഺര഻ച്ച  ആ പീത്തഺപത് 

മലക്കഽകീള ുനര഻ടഺനഽും അവീര പരഺചയീപടഽത്ത഻ നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
രക്ഷീപട്ട് സവർഗത്ത഻ീലത്തഺനഽും നമഽക്ക് പയഺസമഽണ്ടഺവ഻ലല എന്നഽും 

എന്തഺണ഼ പീത്തഺപത഻ന്ീറ കണക്ക്? എന്ത് ീകഺണ്ട് ഇരഽപതഺയ഻ലല? 



എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള ുചഺദൿങ്ങൾ പര഻ഹഺസ പാർവും അവർ ുചഺദ഻ച്ച  

ഇത഻ന്ീറ മറഽപട഻യഺണ് നരകത്ത഻ന്ീറ കഺവൽ നഺും മലക്കഽകീള തീന്ന 

ഏല്പ഻ച്ചത് അവർ ശ഻ക്ഷ അനഽഭവ഻ക്കഽന്നവരഽീട വകഽപ഻ൽ 

ീപട്ടവരഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ച഻ലുപഺൾ വർഗ്ഗ സ്ുനഹും മാത്ത് ശ഻ക്ഷയ഻ൽ 

ന഻ന്ന് രക്ഷീപടഽത്ത഻ുയുന! അത് ുപഺീല ച഻ലുപഺൾ അവർ തെ഻ൽ 

ഏറ്റ മഽട്ട഻ കഺവൽക്കഺീര പരഺചയീപടഽത്ത഻ുയുന! എന്നഺൽ 

മലക്കഽകളഺകഽന്ന അട഻മകീള പരഺചയീപടഽത്തഺൻ ന഻ങ്ങൾക്ക് കഴ഻യ഻ലല 
പീത്തഺപത് ആയഺലഽും ഒരഺളഺയഺലഽും ! പ഻ീന്ന പീത്തഺപത് എണ്ണും എന്നത് 

അള്ളഺഹഽ പര഼ക്ഷണഺർത്ഥമഺക്ക഻യതഺണ് സതൿ ന഻ുഷധ഻കീള 

പര഼ക്ഷ഻ക്കഺനഺണ് എന്നഺണഽ അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത്. എണ്ണും എതയഺയഺലഽും 

സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞത് സെതമഺണ് അത് 

വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ അവർ സന്നദ്ധ്രഽമഺണ്. എണ്ണീത്ത 

പര഻ഹഺസത്ത഻നഽപുയഺഗ഻ച്ചത് കപടന്ഩഺരഽും ന഻ുഷധ഻കള മഺണ് 

ഇീതീന്തഺരഽ ഉപമയഺണ്?എന്തഺണ഻ത് ീകഺണ്ട് ഉുേശ഻ച്ചത്? എീന്നഺീക്ക 

അവർ പറഞ്ഞ് കഽടഽങ്ങ഻യതഺണ് എന്നഺൽ ുവദും നൽകീപട്ടവർക്ക് 
ഖഽർആന഻ലഽള്ള വ഻ശവഺസും ഉറപഺവഺൻ ഈ എണ്ണും കഺരണമഺയ഻. കഺരണും 

അവരഽീട ഗന്ഥത്ത഻ൽ പറഞ്ഞത഻ുനഺട് ഖഽർആന഻ലഽള്ളത് ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ 
എന്ന് വരഽുപഺൾ അവർക്ക് സതൿും കാടഽതൽ ുബഺദ്ധ്ൿീപടഽമീലലഺ 

നരകീത്തക്കഽറ഻ച്ച ും അത഻ീല ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച ും പറയഽന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് 
ഉൽുബഺധനും നൽകഺനഽും അവീര ഓർെീപടഽത്തഺനഽമഺണ് അവീയ 

പര഻ഹസ഻ക്കഺനഽള്ള മഺർഗമഺക്കഽന്നത് അപകടകരമഺീണന്ന് 
ഉണർത്തഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽ ഇീതഺീക്ക മനസ഻ലഺക്ക഻ നന്നഺയഺൽ 

അവർക്ക് ീകഺള്ളഺും ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയഽും അവർക്ക് 
തീന്നയഺവഽും  

നഺഥന്ീറ ൂസനൿും എന്ന് പറഞ്ഞത് മലക്കഽകീളക്കഽറ഻ച്ചഺണ്.മലക്കഽകള ീട 

എണ്ണും വളീര കാടഽതലഺണ്.(ീവറഽും പീത്തഺപത് എണ്ണും മഺതമലല)  
വ഻ശഽദ്ധ് ഖഽർആനഽും നരകീത്തക്കഽറ഻ച്ച ള്ള മഽന്നറ഻യ഻പ ീമഺീക്ക 

മനഽഷൿനഽ നന്നഺവഺനഽള്ള ഉൽുബഺധനും മഺതമഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽ 
ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ് 

 

سِ  .32 ًَ اْنقَ َٔ  َكَّلَّ 
 

ന഻സ്സംശയം!െന്ദൻ തീന്ന സതൿം 

 

ِْٛم إِْذ أَْدبََس  انهَّ َٔ.33  

 



 

രഺത഻യഽം-അത് പ഻ന്ന഻ട്ട് ുപഺകഽുമ്പഺൾ 

 

ْب ِ إَِذا أَْس َسَ  .34 انلُّ َٔ  
 

 

പഭഺതവഽം-അത് പകഺശ഻ച്ചുവന്നഺൽ(അവ തീന്നയഺണ് സതൿം) 

 

ْحَدٖ اْنُكبَسِ  .35 َٓا َ ِ  إََِّ
 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം നരകം വൻ കഺരൿങ്ങള഻ൽ ഒന്നഽ തീന്നയഺണ് 

നരകത്ത഻ന്ീറ കഺവൽക്കഺീര നമഽക്ക് ഇട഻ച്ച  വ഼ഴ്ത്ത്ത഻ നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
രക്ഷീപടഺീമന്ന് ശതഽക്കൾ പറഞ്ഞത഻നഽള്ള മറഽപട഻യഺണ഻ത് 

.പകിത഻യ഻ീല വസ്തഽക്കള഻ൽ ച഻ലത഻ന്ീറ അവസ്ഥ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച് 
അത഻ന്ീറ ന഻യന്തണുമീറ്റടഽത്ത അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സുംവ഻ധഺനമഺണ഻ത് 

.അത഻ീന അവഗണ഻ക്കഺുനഺ തകർക്കഺുനഺ ഇവർക്ക് കഴ഻യ഻ീലലന്ന് 
ചഽരഽക്കും 

 

വ഻വ഻ധ വ഻ഷയങ്ങൾ ീകഺണ്ട് സതൿും ീചയ്ത് സഖർ എന്ന നരകും 

അവഗണ഻ച്ച  തള്ളഺവഽന്ന ഒരഽ കഺരൿമീലലന്നഽും അുതറ്റവഽും വല഻യ 

വ഻പത്തഽകള഻ൽ ഒന്നഺീണന്നഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ് 
 

 ََِرًٚسا نِّْهبََ سِ  .36
 

 

മനഽഷൿനഽ ഒരഽ തഺക്ക഼ത് എന്ന ന഻ലക്ക് 

 

ًٍَ َشاا ِيُكُ  .37 سَ نِ ْٔ َٚخَأَخَّ َو أَ ْو أٌَ َٚخَقَدَّ  

 

അതഺയത് ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് മഽുന്നഺട്ട് വരഽവഺുനഺ പ഻ുന്നഺട്ട് ുപഺകഽവഺുനഺ 

ഉുദ്ദശ഻ച്ചവർക്ക്  
നരകീത്തക്കഽറ഻ച്ച ള്ള പരഺമർശും മനഽഷൿവർഗത്ത഻നഺകമഺനും 

തഺക്ക഼തഺീണന്നഽും അത് സതൿും സവ഼കര഻ക്കഺൻ മഽുന്നഺട്ട് വരഽന്നവർക്കഽും 

സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് അഹങ്കര഻ച്ച് പ഻ുന്നഺട്ട് ുപഺകഽന്നവർക്കഽും ശക്തമഺയ 



മഽന്നറ഻യ഻പഺണ഻ീതന്നഽും സഺരും  

 

َُِْٛتٌم  .38 ا َكَ بَْج َز ًَ  ُكمُّ ََْ  ٍذ بِ

 

 

ഓുരഺ ുദഹവഽം അത് പവർത്ത഻ച്ചത് ീകഺണ്ട് പ഻ട഻ക്കീെടഽന്നതഺണ് 

പ഻ട഻ക്കീപടഽക എന്നഺൽ തന്ീറ പവർത്തനത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ നന്ഩക്ക് 
പത഻ഫലവഽും ത഻ന്ഩക്ക് ശ഻ക്ഷയഽും നൽകീപടഽീമന്ന  ് സഺരും .അത് ീകഺണ്ട് 
തീന്ന തന്ീറ പവർത്തനും തന്ീറ ഭഺഗൿ -ന഻ർഭഺഗൿത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗുഥയും 

ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഺൻ കഺരണമഺകഽും എന്ന ത഻ര഻ച്ചറ഻വ഻ൽ നലല 
പവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്ഥഺനും നൽകലഽും ത഻ന്ഩീയ വർജ്ജ഻ക്കലഽും 

അന഻വഺരൿമീത 

 

39.  ٍِ ٛ ًِ  إِ َّ أَْاَحاَا اْنَٛ

 

വലത് പക്ഷക്കഺർ ഒഴ഻ീക 

 

ജ഼വ഻തീത്ത അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടത്ത഻ീനഺത്ത് കമ഼കര഻ച്ചവരഺണ് 

വലതഽ പക്ഷക്കഺർ.നന്ഩയഽീട മ഻കവ഻ൽ വലല അരഽതഺയ്മയഽും 

വന്ന഻ട്ട ീണ്ടങ്ക഻ൽ തീന്ന അത് മഺപഺക്കീപടഽീമന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺും 
 

40.  ٌَ  فِٙ َجَُّاثٍذ َٚخََ اانُٕ

 

(അവർ) സവർഗങ്ങള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം അവർ അുനവഷ഻ക്കഽം  

 

41.  ٍَ ْجِسِيٛ ًُ ٍِ اْن  َ 

 

കഽറ്റവഺള഻കീള സംബന്ധ഻ച്ച് 
അവർ സവർഗത്ത഻ല഻രഽന്നഽ സഽഖും അനഽഭവ഻ക്കഽന്നുതഺീടഺപും 

കഽറ്റവഺള഻കീളക്കഽറ഻ച്ച് ച഻ന്ത഻ക്കഽകയഽും അവീരക്കഽറ഻ച്ച് ുചഺദ഻ക്കഽകയഽും 

ീചയ്യ ും എന്തഺണ് ന഻ങ്ങൾ നരകത്ത഻ീലത്തഺൻ കഺരണും എന്ന്.ആ 

ുചഺദൿവഽും അത഻നഽ അവരഽീട മറഽപട഻യഽമഺണ് തഺീഴ വരഽന്നത് 
 



 َيا َسهََكُكْى فِٙ َسقَسَ  .42

 

ന഻ങ്ങീള സഖറ഻ൽ പുവശ഻െ഻ച്ചീതന്തഺണ്(എന്ന് അവർ ുെഺദ഻ക്കഽം) 

നരകത്ത഻ൽ കടക്കഺനഽള്ള കഺരണും അവർ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട 
 

43.  ٍَ َلهِّٛ ًُ ٍَ اْن  قَانُٕا نَْى ََُك ِي

 

ഞങ്ങൾ ന഻സ്തക്കര഻ക്കഽന്നവരഽീട കാട്ടത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന഻ലല എന്ന് അവർ 

പറയഽം 

ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ശഽ്ക്കഺന്ത഻യഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന സതൿവ഻ശവസ഻കീള ുപഺീല 

ഞങ്ങൾ ആയ഻ലല എന്ന് ചഽരഽക്കും (ഇവ഻ടഽീത്ത ന഻സ്ക്കഺരും ന഻ർബന്ധ 

ന഻സ്ക്കഺരമഺണ് കഺരണും ന഻ർബന്ധമലലഺത്തത് ഉുപക്ഷ഻ച്ചത഻നഽ 
ശ഻ക്ഷക഻ട്ട഻ലലീലലഺ എന്ന് ഇമഺും റഺസ഻(റ) ുരഖീപടഽത്തഽന്നഽണ്ട്) 

 

44.  ٍَ ْ ِكٛ ًِ نَْى ََُك َُْطِعُى اْن َٔ  

 

ഞങ്ങൾ പഺവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ീകഺടഽത്ത഻രഽന്നഽമ഻ലല 

സഹജ഼വ഻കുളഺട് കഺണ഻ുക്കണ്ട മരൿഺദകള഻ൽ പധഺനമഺയ ഒന്നഺണ് 

സഺധഽക്കൾക്ക് ഭക്ഷണും നൽകൽ.അതഽും ഞങ്ങൾ ശദ്ധ്഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല എന്ന് 
സഺരും.മതീത്ത കളവഺക്കഽന്നവരഽീട ലക്ഷണമഺയഺണ് സഺധഽക്കൾക്ക് 
ഭക്ഷണും നൽകഽന്നത഻നഽ ുപഺത്സഺഹനും നൽകഺയ്മീയ ഖഽർ ആൻ 

പര഻ജയീപടഽത്തഽന്നത് .ന഻ർബന്ധ സക്കഺത്ത് നൽകഺത്തവീരക്കഽറ഻ച്ചഺണ് 

ഇവ഻ീട പരഺമർശീമന്ന് ഇവ഻ീട ഇമഺും റഺസ഻(റ)ുരഖീപടഽത്തഽന്നഽണ്ട് 
 

45.  ٍَ ُكَُّا ََُ ُٕ  َيَ  اْنَ ا ِِ ٛ َٔ  

 

(ദഽർമഺർഗങ്ങള഻ൽ) പുവശ഻ക്കഽന്നവുരഺീടഺന്ന഻ച്ച് ഞങ്ങളും അത഻ൽ 

പുവശ഻ക്കഽന്നവരഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻രഽന്നഽ 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ പറയഽന്ന എലലഺ ആുരഺപണങ്ങള ും നബ഻(സ)ീക്കത഻ീര 

(ഭഺന്തൻ,കവ഻.മഺരണക്കഺരൻ,കള്ളും പറയഽന്നവൻ എീന്നഺീക്ക 

നബ഻(സ)ീയക്കഽറ഻ച്ച് അവർ പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽ)ഞങ്ങള ും 

പറഞ്ഞ഻രഽന്നഽീവന്നഽും അവർ ീചയ്യ ന്ന എലലഺ ത഻ന്ഩയ഻ലഽും ഞങ്ങള ും 

അവീര പ഻ന്തഽടർന്നഽീവന്നഽും സഺരും 
 

46.  ٍِ ٚ ِو اندِّ ْٕ ُا بَِٛ ُكَُّا ََُكرِّ َٔ  



 

പത഻ഫലം നൽകഽന്ന ദ഻നീത്ത ഞങ്ങൾ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തത഻രഽന്നഽ  
മരണുത്തഺീട എലലഺും അവസഺന഻ച്ച ീവന്നഽും പ഻ന്ന഼ട് പവർത്തനും 

വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ പത഻ഫലും നൽകഺനഽള്ള സുംവ഻ധഺനമഽണ്ടഺവ഻ീലലന്നഽും 

ഞങ്ങൾ വ഻ശവസ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവന്ന് അവർ ഏറ്റ പറയഽകയഺണ് 

 

ഈ നഺീലണ്ണത്ത഻ൽ ഏറ്റവഽും വല഻യ കഽറ്റും ഈ ന഻ുഷധമഺീണന്ന഻ര഻ീക്ക 

ഇതുലല ആദൿും പറുയണ്ട഻യ഻രഽന്നത് എന്ന് ുചഺദ഻ച്ചഺൽ ുനരുത്ത പറഞ്ഞ 

മാന്ന് കഺരൿങ്ങള മഽള്ള ഇവർ അത഼വ ഗഽരഽതരമഺയ ന഻ുഷധവഽും കാട഻ 
ഉള്ളവരഺീണന്ന് വരഽത്ത഻ ഈ ുദഺഷത്ത഻ന്ീറ ീഗൌരവും ഉണർത്തഺനഺണ് 

ഇത് അവസഺനും പറഞ്ഞത്(റഺസ഻) 

47. ٍُ  َحخَّٗ أَحَاََا اْنَٛقِٛ

 

ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വീന്നത്തഽന്നത് വീര(ഞങ്ങൾ ഈ ന഻ല തഽടർന്നഽ) 

ഉറപ ള്ളത് എന്നത് ീകഺണ്ട് ഉുേശൿും മരണമഺണ്.മരണും വീരയഽും ഞങ്ങൾ 

ഈ ദഽസ്സവഭഺവും തഽടർന്നഽ എന്ന് ചഽരഽക്കും 
 

ا حَُ َعُُْٓى َش َااَ  .48 ًَ ٍَ فَ ةُ ان َّافِِعٛ  

 

അത഻നഺൽ ശഽപഺർശക്കഺരഽീട ശഽപഺർശ അവർക്ക് പുയഺെനീെട഻ലല  
കഺരണും ശഽപഺർശ ലഭ഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ സതൿവ഻ശവഺസുത്തഺീട 

മര഻ക്കണും.ഇമഺും ഖഽർതവഽബ഻ എഴഽതഽന്നഽ.ുദഺഷ഻കളഺയ സതൿ 

വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ശഽപഺർശ ലഭ഻ക്കഽീമന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് 
ീതള഻യഽന്നഽണ്ട്.അതഺയത് ുദഺഷ഻കളഺയ സതൿവ഻ശവഺസമഽള്ള കഽീറ 

ആള കൾ ശ഻ക്ഷ഻ക്കീപടഽകയഽും പ഻ന്ന഼ട് ശഽപഺർശ സവ഼കര഻ക്കീപട്ട് 
അവരഽീട ഏകൂദവ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറയഽും ശഽപഺർശയഽീടയഽും 

കഺരണത്തഺൽ അള്ളഺഹഽ അവീര അനഽഗഹ഻ക്കഽും,അങ്ങീന അവർ 

നരകുമഺച഻തരഺവഽും എന്നഺൽ സതൿന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ഇങ്ങീനീയഺരഽ 
ശഽപഺർശക്കഺരനവ഻ീട ഉണ്ടഺവ഻ലല 

അബ്ദ ള്ളഺഹ഻ബ്നഽ മസ്ഊദ്(റ)പറഞ്ഞഽ നബ഻(സ)യഽും മറ്റ  നബ഻മഺരഽും 

സ഻േ഼ഖഽകള ും രക്തസഺക്ഷ഻കള ും മലക്കഽകള ും എലലഺും ശഽപഺർശ ീചയ്ത് 

പലീരയഽും രക്ഷ഻ക്കഽും പ഻ന്ന഼ട് ഒരഽ വ഻ഭഺഗും നരകത്ത഻ൽ ബഺക്ക഻യഺവഽും 

അവുരഺടഺണ് ന഻ങ്ങീളുന്ത ഇങ്ങീന നരകത്ത഻ൽ(ഒര഻ക്കലഽും 

രക്ഷീപടഺനഺവഺത്ത വ഻ധും) ീപട്ട് ുപഺയത്? അുപഺഴഺണ് മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ 

മറഽപട഻ അവർ പറയഽക അവർ സഺശവതമഺയ഻ നരകത്ത഻ൽ 

ക഻ടക്കഽന്നവരീത(ഖഽർതവഽബ഻ 19/66)  



അള്ളഺഹഽ നീെീയലലഺും നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷീപടഽത്തീട്ട (ആമ഼ൻ) 

49.  ٍَ ٍِ انخَّْرِكَسِة ُيْعِسِ ٛ ا نَُْٓى َ  ًَ  فَ

 

അവർീക്കന്തഺയ഻ുെഺയ഻? അവർ ഈ ഉൽുബഺധനീത്ത വ഻ട്ട് ത഻ര഻ഞ്ഞ് 
കളയഽന്നവരഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ഖഽർആന഻ന്ീറ ഉൽുബഺധനും തള്ള഻ക്കളയഺൻ അവർീക്കന്ത് നൿഺയമഺണ് 

പറയഺനഽള്ളത്.എന്നഺണ് ുചഺദൿും.ത഻ര഻ഞ്ഞഽ കളയൽ എന്നത് ന഻ുഷധ഻ക്കൽ 

ീകഺണ്ടഽും അതനഽസര഻ച്ച ള്ള പവർത്തനും ഉുപക്ഷ഻ക്കൽ ീകഺണ്ടഽും 

ഉണ്ടഺവഽും 

ْ خَُ َِسةٌم  .50 سٌم يُّ ًُ ُْى ُح  َكأَََّٓ

 

അവർ വ഻റള഻ പ഻ട഻ച്ച കഴഽതകീളുെഺീലയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 

َزةٍذ  .51 َٕ ْث ِيٍ قَْ   فَسَّ

 

സ഻ംഹത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ഓട഻ുെഺകഽന്ന(കഴഽത) 

ഖഽർആൻ മഽുഖനയഽള്ള ഉൽുബഺധനും ുകൾക്കഽുപഺൾ അവര഻ലഽണ്ടഺകഽന്ന 

പത഻കരണീത്തയഺണ഻വ഻ീട ുവട്ടയഺട഻പ഻ട഻ക്കഺൻ വരഽന്ന സ഻ുംഹങ്ങീള 

കണ്ട് ഭയീപട്ട് വ഻റള഻ പ഻ട഻ച്ച് നഺലഽപഺടഽുമഺടഽന്ന കഴഽതക്കാട്ടങ്ങുളഺട് 

ഉപമ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്  

 

َزةٍذ  َٕ  എന്നത഻നഽ അീപയ്ത്തഽകഺർ എന്നഽും ുവട്ടക്കഺർ എന്നഽും മറ്റ ും قَْ 

അർത്ഥമഽണ്ട്.എന്തഺയഺലഽും ഈ കഴഽതകീള ുപഺീല ഖഽർആന഻നഽ മഽന്ന഻ൽ 

ന഻ന്ന് അവർ ഒഴ഻ഞ്ഞ് മഺറഽന്നഽ-നബ഻(സ)യഽീട മഽന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് അവർ 

അവ഻ടഽീത്ത ഉപുദശും ുകൾക്കഺീത സ഻ുംഹീത്ത കണ്ട കഴഽതീയ ുപഺീല 

ഓടഽന്നഽ എന്ന് ചഽരഽക്കും, 

 

َُ ََّسةً  .52 ُُْْٓى أٌَ ُْٚؤحَٗ ُاُح ًا يُّ  بَْم ُِٚسُٚد ُكمُّ اْيِساٍذ يِّ

 

അതയഽമലല അവര഻ൽ ഓുരഺരഽത്തർക്കഽം തഽറന്ന് ീവക്കീെട്ട ഓുരഺ ഗന്ഥം 

നൽകീെീടണീമന്ന് അവരഽുദ്ദശ഻ക്കഽന്നഽ 

 

അവരഽീട ധ഻ക്കഺരും വളീര അത഻രഽ കവ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നഽ നബ഻(സ)ക്ക് 
അവതര഻ച്ച ഗന്ഥും ുപഺരഺ തഽറന്ന് ീവക്കീപട്ടതഽും എലലഺവർക്കഽും 

പഺരഺയണും ീചയ്യഺവഽന്നതഽമഺയ ഗന്ഥങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് 



എലലഺവർക്കഽും ലഭ഻ക്കണീമന്നതഺണ് അവരഽീട ന഻ല അബാജഹ്_ലഽും ഒരഽ 
സുംഘും ഖഽൂറശ഻കള ും നബ഻(സ)ുയഺട് പറഞ്ഞഽ. മഽഹെുദ!(സ) , 

ന഻ങ്ങള഻ുലക്ക് മഽഹെദ്(സ)ീയ ഞഺൻ ന഻ുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് 
എഴഽതീപട്ട ഗന്ഥങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ന഼ ീകഺണ്ടഽ 
വരാ.എന്ന്.അുപഺഴഺണ഻ത് അവതര഻ച്ചത്.അത്തരും ദഽർവഺശ഻ പഺട഻ീലലന്ന് 
ഇത഻ൽ സാചനയഽണ്ട്  

 

ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)പറയഽന്നഽ. മഽഹെദ്(സ)പറയഽന്നത് സതൿമഺീണങ്ക഻ൽ 

ഞങ്ങൾ ഓുരഺരഽത്തരഽും രഺവ഻ീല എഴഽുന്നൽക്കഽുപഺൾ തഺൻ നരകത്ത഻ൽ 

ന഻ന്ന് ുമഺചനും ുനട഻യ഻ട്ട ീണ്ടന്ന് എഴഽത഻യ ഗന്ഥും ഓുരഺരഽത്തർക്കഽും 

ലഭ഻ക്കണും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞഽ.ഇങ്ങീന പലതഽും അവർ 

ആവശൿീപട്ട഻ട്ട ണ്ട് അീതലലഺും അത഻രഽ കവ഻യലഺീണന്നഽും അത് 

നടപ഻ീലലന്നഽും അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻യതഺണ് 

 

ِخَسةَ َكَّلَّ بَم َ   .53 ْٜ ٌَ ا   ََٚ افُٕ

 

അത് ുവണ്ടഺ.പീക്ഷ അവർ പരുലഺക ശ഻ക്ഷീയ ഭയീെടഽന്ന഻ലല 

 

അീതഺര഻ക്കലഽും നടക്ക഻ീലലന്നഺണ് അത് ുവണ്ടഺ എന്നത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿും.അവർക്ക് ഞഺൻ അത് നടപഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഺത്തത് അവർ 

ീഭൌത഻ക ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ വഞ്഻തരഺയ഻ പരുലഺകീത്ത മറന്നഽ 
ുപഺയവരഺയത് ീകഺണ്ടഺണ് എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത്  

നബ഻(സ)യഽീട പവഺചകതവും സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഺനഺവശൿമഺയ എതുയഺ 

ീതള഻വഽകൾ കണ്ട഻ട്ട ും പവഺചകതവത്ത഻നഽ ഇത്തരീമഺരഽ ീതള഻വ് 

ആവശൿീപടഽന്നത് മഺത്സരൿ ബഽദ്ധ്഻മഺതമഺണ്-സതൿും അറ഻യഺനഽള്ള 

അുനവഷണമലല –അത്തരീമഺരഽ അവസ്ഥയ഻ൽ അവർ എത്ത഻ീപട്ടത് 

പരുലഺക ശ഻ക്ഷീയ ഭയീപടഺത്തതഽും അത഻ലഽള്ള അവ഻ശവഺസവഽമഺീണന്ന് 
ചഽരഽക്കും 

 

ُ حَْرِكَسةٌم  .54  َكَّلَّ إََِّّ

 

അറ഻യഽക!ന഻ശ്ചയം ഇത്(ഖഽർ ആൻ) ഒരഽ ഉൽുബഺധനമഺകഽന്നഽ  
ന഻രർഥകമഺയ ദഽർവഺശ഻ മഽറഽീക പ഻ട഻ച്ച് അത഻രഽ കവ഻യഺത഻ര഻ക്കലഺണ് 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് നലലത്. പരുലഺകീത്ത ഭയമ഻ലലഺത്തത് ീകഺണ്ടഺണ് 

അവർ ഇങ്ങീന ആയത് ഖഽർ ആൻ സതൿ മഺർഗും ീവട്ട഻ത്തഽറന്ന് കഺട്ട കയഽും 

അത഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ക്കഽകയഽമഺണ് ീചയ്യ ന്നത് 



 

ًٍَ َشاا َذَكَسُِ  .55  فَ

 

അത് ീകഺണ്ട് ആീരങ്ക഻ലഽം ഉുദ്ദശ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അവർ ഓർമ്മ഻ച്ചു 

ീകഺള്ളീട്ട  

സതൿും സവ഼കര഻ക്കഺൻ സന്നദ്ധ്തയഽള്ളവർക്ക് അത് ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽന്ന 

സതൿും സവ഼കര഻ക്കഺും. അലലഺത്തവർക്ക് തള്ള഻ക്കളയഺും അതഺണ് 

ഉുേശ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ അവർ ഓർെ഻ക്കീട്ട –ഉൽുബഺധനും സവ഼കര഻ക്കീട്ട -

എന്ന് അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞത്  

 

ْ  َِسةِ  .56 ًَ ُم اْن ْْ أَ َٔ  ٖ َٕ ُم انخَّْق ْْ َٕ أَ ُْ ُ ٌَ إِ َّ أٌَ ََٚ اا  َّ َيا َْٚرُكُسٔ َٔ  

 

അള്ളഺഹഽ ഉുദ്ദശ഻ച്ചഺൽ അലലഺീത അവർ ഓർമ്മ഻ക്കഽകയ഻ലല അവൻ 

സഽക്ഷ഻ക്കീെടഺൻ അവകഺശീെട്ടവനഽം പഺപ ുമഺെനത്ത഻നഽ 

അവകഺശീെട്ടവനഽമഺകഽന്നഽ 
 

അള്ളഺഹഽ ഉുേശ഻ച്ചഺലലലഺീത അവർക്ക് ഉപുദശും സവ഼കര഻ക്കഺനഺവ഻ീലലന്ന് 
സഺരും .അള്ളഺഹഽ സാക്ഷ഻ക്കീപടഺൻ അർഹനഺണ് അഥവഺ അവന്ീറ 

ന഻യമന഻ർുേശങ്ങൾ പഺല഻ച്ച ും വ഻ധ഻ വ഻ലക്കഽകൾ സവ഼കര഻ച്ച ും അവൻ 

അനഽസര഻ക്കീപുടണ്ടവൻ തീന്നയഺീണന്നഽും അങ്ങീന അവീന 

സാക്ഷ഻ക്കഽന്നവർക്ക് പഺപുമഺചനും നൽകഺനഽും അവൻ 

അർഹനഺീണന്നീത ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്.അതഺയത് അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് 
ീപഺറഽത്ത് ീകഺടഽക്കഽീമന്ന് സഺരും. ഇമഺും തഽർമഽദ഻യഽും മറ്റ ും 

ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ..നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ..ന഻ങ്ങള ീട നഺഥൻ പറയഽന്നഽ.ഞഺൻ 

സാക്ഷ഻ക്കീപടഺൻ അർഹനഺണ്.അത഻നഺൽ എുന്നഺീടഺപും ഒരഽ 
ആരഺദ്ധ്ൿീനയഽും സവ഼കര഻ക്കരഽത്.എന്നഺൽ എീന്ന ആര് സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും 

എുന്നഺീടഺപും ഒരഽ ആരഺദ്ധ്ൿീനയഽും സവ഼കഺര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും 

ീചയ്തഽുവഺ അവനഽ ഞഺൻ ീപഺറഽത്തഽീകഺടഽക്കഽവഺൻ 

അവകഺശീപട്ടവനഺകഽന്നഽ.(ഖഽർതവഽബ഻)  
 

ഏത് ുദഺഷങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽും പഺശ്ചഺത്തപ഻ക്കഽന്നവരഽീട പഺശ്ചഺത്തഺപും 

അള്ളഺഹഽ സവ഼കര഻ക്കഽീമന്നഽും ഇവ഻ീട വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്  
 

 

അള്ളഺഹഽ നമഽീക്കലലഺും ീപഺറഽത്തഽതരഽമഺറഺവീട്ട ആമ഼ൻ  
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