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അദ്ധ്ൿഺയം: 67 -സാറത്തഽൽ മഽൽക്ക് 

 

മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ 30 

 

ഈ സാറത്ത഻നഽ വഺഖ഻യ واقية (കഺവൽ നൽകഽന്നത്) മഽൻജ഻യ منجية 

(രക്ഷ഻ക്കഽന്നത്) മഺന഻അ: مانعة (തടയഽന്നത്) മഽജഺദല: مجادلة (തർക്ക഻ക്കഽന്നത്-

അത് പഺരഺയണം ീെയ്യുന്നവീര രക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻ ഖബ്റ഻ൽ ീവച്ച് 
തർക്ക഻ക്കഽം) എന്ന഻ങ്ങീന ധഺരഺളം നഺമങ്ങൾ ഈ സാറത്ത഻നഽണ്ട്. 
 

ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(رضي هللا عنه) വ഻ൽ ന഻ന്ന് ഇമഺം തഽർമഽദ഻(رضي هللا عنه) റ഻ുപഺർട്ട് 
ീെയ്യുന്നഽ. നബ഻(  യഽീട ഒരഽ സവഹഺബ഻ യഺതക്ക഻ടയ഻ൽ ഒരഽ(صلى هللا عليه وسلن
സ്ഥലത്ത് (അവ഻ീട ഖബ്റഽീണ്ടന്നറ഻യഺീത ) വ഻ശമത്ത഻നഺയ഻ 
തമ്പഽണ്ടഺക്ക഻.യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ അത് ഒരഽ നലല മനഽഷൿന്ീറ ഖബ് 

റഺയ഻രഽന്നഽ.അത഻ൽ ന഻ന്ന് സാറത്തഽൽ മഽൽക്ക് മഽഴഽവനഺയ഻ പഺരഺയണം 
ീെയ്യുന്നത് ുകട്ടു.അങ്ങീന ആ സവഹഺബ഻ നബ഻(  യഽീട അടഽത്ത്(صلى هللا عليه وسلن
വന്ന് ഈ സംഭവം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു അുപഺൾ നബ഻(صلى هللا عليه وسلن) പറഞ്ഞഽ ഈ 

അദ്ധ്ൿഺയം തടയഽന്നതഺണ് -ഖബ്റ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് അത് ഓതഽന്നവീര 

രക്ഷ഻ക്കഽന്നതഺണ്. ഈ അദ്ധ്ൿഺയം എലലഺ സതൿവ഻ശവഺസ഻കളുീടയഽം 
ഹിദയത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺവണീമന്ന് ഞഺൻ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് നബ഻( صلى هللا عليه 

 പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഖഽർ ആന഻ീല മഽപത് സാക്തങ്ങളുള്ള (وسلن

ഒരഽ അദ്ധ്ൿഺയമഽണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് ുവണ്ട഻ ശഽപഺർശ ീെയ്യുകയഽം 
അന്ത്ൿനഺള഻ൽ അവീര നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷ഻ച്ച് സവർഗത്ത഻ൽ 

പുവശ഻പ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും അത് തബഺറക സാറത്തഺവഽന്നഽ. 
 

പമഽഖ സവഹഺബ഻യഺയ അബ്ദുള്ളഺഹ഻ ബ഻ൻ മസ് ഊദ്(  പറഞ്ഞഽ (رضي هللا عنه
ഒരഽ മയ്യ഻ത്ത഻ീന ഖബ് റ഻ൽ ീവച്ചഺൽ അയഺൾ തബഺറക സാറത്ത് 
ഓത഻യ഻രഽന്നവനഺീണങ്ക഻ൽ ഈ സാറത്ത഻ീന അവ഻ീട ീകഺണ്ട് 
വരീപടഽകയഽം ഇയഺൾ എീന്ന പഺരഺയണം ീെയ്ത഻രഽന്നവനഺണ് അവീന 

ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺൻ ഒരഽ മഺർഗ്ഗവഽമ഻ലല എന്ന് പറയഽകയഽം ീെയ്യും .എന്ന഻ട്ട് 
മഹഺൻ പറഞ്ഞഽ ഇത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് ഇത് 

പഺരഺയണം ീെയ്യുന്നവീന തടയഽന്നതഺണ് എന്ന്! എലലഺരഺത഻യ഻ലഽം ഈ 

സാറത്ത് ഓത഻യഺൽ അവീന പ഻ശഺച് ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട഻ക്കഽകയ഻ലല എന്ന് 
റ഻ുപഺർട്ട് ീെയ്യീപട്ട഻ട്ടുണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻ 18/155) 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

കരഽണഺന഻ധ഻യഽം പരമ കഺരഽണ഻കനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

  َت َتااَت َت الَّل ِذ  بِذيَت ِذ ِذ الْلمُم ْل ُم وَت ُم َت  َت َت   ُم ِّل  َت ْل ٍء قَت ِذ رٌر  .1

ആധ഻പതൿം ഏീതഺരഽത്തനഺു ഺ അവൻ ഗഽ ം വർദ്ധ്഻ച്ചവനഺണ് അവൻ 

എലലഺ കഺരൿത്ത഻നഽം കഴ഻വഽള്ളവനീത 

 

തബഺറക എന്നഺൽ പര഻ശഽദ്ധ്നഺയവൻ എന്നഽം നന്ഩകൾ വർദ്ധ്഻ച്ചവൻ 

എന്നഽം ദഺനം ധഺരഺളമഺയ഻ നൽകഽന്നവൻ എന്നഽം അനഽഗഹം 
ന഻തൿമഺയവൻ എന്നഽം മറ്ും അർത്ഥമഽണ്ട്(ഖഽർതഽബ഻ 25-മത് അദ്ധ്ൿഺയം 
സാറത്തഽൽ ഫഽർഖഺൻ…13/3). എലലഺ കഽറ്ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം കഽറവഽകള഻ൽ 

ന഻ന്നഽം പര഻ശഽദ്ധ്നഺണ് അള്ളഺഹഽ.അുതഺീടഺപം എലലഺ ഗഽണങ്ങളും 
ുമള഻ച്ചവനഽമഺണവൻ.പപഞ്ചത്ത഻ന്ീറ ആധ഻പതൿം അള്ളഺഹഽവ഻നഺണ് 

അവൻ സർവശക്തനഺണ് എന്നീതഺീക്ക അവൻ ഗഽണം 
വർദ്ധ്഻ച്ചവനഺീണന്നത഻ന്ീറ വ഻ശദ഼കരണമഺയ഻ കഺണഺം. ഇമഺം റഺസ഻( رضي

 എഴഽതഽന്നഽ.ഇവ഻ീട    എന്ന പുയഺഗം അധ഻കഺരം(എലലഺ (هللا عنه

അർത്ഥത്ത഻ലഽമഽള്ള )എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഺണ് അവയവം എന്ന അർത്ഥം 
ഇവ഻ീട ഇലലതീന്ന(റഺസ഻ 30/46) 

مَت اًل وَت ُم َت الْلعَتيِذ يُم الْل َت ُم  .2 سَتنُم  َت يَتااَت لِذيَت ْل ُم َت ُممْل  َت ُّي ُممْل  َتحْل الْل َت  الَّل ِذ   َت َت َت الْلمَت ْل َت وَت
 

ന഻ങ്ങള഻ൽ ആരഺണ് ഏറ്റവഽം നലല പവിത്ത഻ ീെയ്യുന്നവർ എന്ന് 
പര഼ക്ഷ഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്ട഻ മര ീത്തയഽം ജ഼വ഻തീത്തയഽം സിഷ്ട഻ച്ചവനഺണ് 

(അവൻ) അവൻ പതഺപ ശഺല഻യഽം വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽമഺണ് 

 

ജ഼വ഻തവഽം മരണവഽം പടച്ചത് അള്ളഺഹഽവഺണ് ഇലലഺയ്മയ഻ൽ ന഻ന്ന് ജന്ഩം 
നൽക഻ ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഺൻ അള്ളഺഹഽ മനഽഷൿീര വ഻ട്ടു. പ഻ന്ന഼ട് 

മരണത്ത഻ലാീട ഇവ഻ീട ന഻ന്ന് വ഼ണ്ടഽം ുപഺകണം എന്ന് പഠ഻പ഻ച്ചത഻ലാീട 
ജ഼വ഻ത കഺലത്ത് മരണ ുശഷ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക് എീന്ത്ഺീക്ക 

ീെയ്യുന്നഽീണ്ടന്നഽം അള്ളഺഹഽ പര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഺണ് .ഈ ജ഼വ഻തവഽം 
മരണവഽീമഺന്നഽം മനഽഷൿന്ീറ ത഼രഽമഺനമനഽസര഻ുച്ചഺ അവന്ീറ ഇഷ്ടം 
ുനഺക്ക഻ുയഺ അലല മറ഻ച്ച് അള്ളഺഹഽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നത഻നഽ 
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വഴങ്ങ഻ീക്കഺടഽക്കഺുന മനഽഷൿനഽ കഴ഻യാ.എന്നഺൽ മരണുത്തഺീട എലലഺം 
ത഼രഽകയലല മറ഻ച്ച് ജ഼വ഻തകഺലീത്ത തന്ീറ പവർത്തനങ്ങൾ വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ 
നന്ഩക്ക് പത഻ഫലവഽം ത഻ന്ഩക്ക് ശ഻ക്ഷയഽം നൽകഺൻ അനശവരമഺയ പരുലഺക 

സംവ഻ധഺനം അള്ളഺഹഽ ഒരഽക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് .ആജ഼വ഻തം സഽഖകരമഺക്കഺൻ 

ആരഺണ് നന്നഺയ഻ അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽന്നത് എന്ന് പര഼ക്ഷണം ഇവ഻ീട 
നടക്കഽന്നഽ.അത് മനസ഻ലഺക്ക഻ പവർത്തനം ഉത്തരവഺദ഻ുത്തഺീട 

ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നവർ വ഻ജയ഻ക്കഽം . തീന്ന അള്ളഺഹഽവ഻നഽ 
ക഼ഴ്ീപടഽത്തഽകയഽം മരണുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 
അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നവനഺണ് ബഽദ്ധ്഻മഺൻ എന്ന് നബ഻(  (صلى هللا عليه وسلن

പഠ഻പ഻ച്ചത് ശുദ്ധ്യമഺണ് ആരഽ വ഻ജയ഻ച്ചു ആരഽ പരഺെയീപട്ടു എന്ന് 
വൿക്തമഺവഽന്നത് മരണുശഷമഺണ് .അത് ീകഺണ്ട  ് തീന്ന ജ഼വ഻തവഽം 
മരണവഽം അള്ളഺഹഽ പടച്ചത് നന്നഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഽന്നത് ആീരന്ന് 
പര഼ക്ഷ഻ക്കഺനഺണ് എന്ന പുയഺഗം െ഻ന്ത്ന഼യം തീന്ന.അള്ളഺഹഽ 
പര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ുനരുത്ത അള്ളഺഹഽവ഻നഽ അത് അറ഻യ഻ലല 
എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലലല.മറ഻ച്ച് ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽം ന഻ലപഺട് പതൿക്ഷത്ത഻ൽ 

തീന്ന ീവള഻ീപടഽത്തഺനഽം തദട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ലപഺട് എടഽക്കഺനഽം 
ുവണ്ട഻യഺണ് പര഼ക്ഷ഻ക്കഺൻ ുവണ്ട഻ ജ഼വ഻തവഽം മരണവഽം പടച്ചു എന്ന 

പുയഺഗത്ത഻ൽ മരണുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻തവഽം അത഻ീല പത഻ഫലവഽം 
അടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ട് കഺരണം അനന്ത്ര ഫലമ഻ീലലങ്ക഻ൽ പര഼ക്ഷ എന്നത് തീന്ന 

അർത്ഥ ശാനൿമഺവഽമുലലഺ! ഇവ഻ീട മരണവഽം ജ഼വ഻തവഽം പടച്ചു എന്ന് 
ആദൿം മരണീത്തയഽം പ഻ീന്ന ജ഼വ഻തീത്തയഽം പറഞ്ഞത് എന്ത്ഺണ് എന്ന് 
ുെഺദ഻ുച്ചക്കഺം െ഻ല വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നത് അത഻ന്ീറ അർത്ഥം 
അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങീള പടച്ചത് ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് മര഻ക്കഺനഽം പരുലഺകത്ത് 
ജ഼വ഻ക്കഺനഽമഺണ് എന്നഺണ്.മഺതമലല മരണീത്തകഽറ഻ച്ച് പറഞ്ഞഺലഺണ് 

കാടഽതൽ ഉത്ുബഺധനം ഉണ്ടഺക്കഺനഺവഽക.എന്നതഽം സ്മരൿമഺണ്. 

 

നബ഻( ):പറഞ്ഞതഺയ഻ ഖതഺദ (صلى هللا عليه وسلن  പറയഽന്നഽ.അള്ളഺഹഽ(رضي هللا عنه
മരണം മഽുഖന മനഽഷൿീന അനഽസര഻പ഻ക്കഽകയഽം ീഭൌത഻ക ുലഺകീത്ത 

ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ് ഭവനവഽം പ഻ീന്ന മരണ വ഼ടഽം ആക്കഽകയഽം പ഻ീന്ന 

പരുലഺകീത്ത പത഻ഫലത്ത഻ന്ീറ സ്ഥലവഽം പ഻ീന്ന 

ശഺശവതജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ സ്ഥലവഽം ആക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

അബഽദ്ദർദഺ അ്( )പറയഽന്നഽ നബ഻ (رضي هللا عنه  പറഞ്ഞതഺയ഻ മാന്ന്(صلى هللا عليه وسلن
കഺരൿങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ മനഽഷൿൻ ഒര഻ക്കലഽം തലകഽന഻ക്ക഻ലല. 
ദഺര഻ദൿവഽം ുരഺഗവഽം മരണവഽമീത അവ!(ഖഽർതവഽബ഻18/152). ആരഺണ് 

നന്നഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഽന്നീതന്ന് പര഼ക്ഷ഻ക്കഺൻ എന്ന് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ് 

വൿഺഖൿഺനം പല രാപത്ത഻ലഽം വന്ന഻ട്ടുണ്ട്.മരണീത്ത കാടഽതൽ 
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ഓർക്കഽന്നവരഽം അത഻നഽ ുവണ്ട഻ തയഺറഺവഽന്നവരഽം അത഻നനഽസര഻ച്ച 

മഽൻകരഽതൽ എടഽക്കഽന്നവരഽം ആരഺീണന്ന് പര഼ക്ഷ഻ക്കഺൻ എന്നീത ഒരഽ 
വൿഺഖൿഺനം. അള്ളഺഹഽ വ഻ുരഺധ഻ച്ചത഻ീന ീതഺട്ട് ഏറ്വഽം സാക്ഷ്മത 

പഺല഻ക്കഽന്നവരഽം അള്ളഺഹഽവ഻നഽള്ള ആരഺധനകള഻ൽ ഏറ്വഽം സജ഼വത 

പഽലർത്തഽന്നതഽം ആരഺീണന്ന് പര഼ക്ഷ഻ക്കഺൻ ുവണ്ട഻ എന്നഺണ് മീറ്ഺരഽ 
വൿഺഖൿഺനം.(ഖഽർതവഽബ഻ 18/157). അള്ളഺഹഽ പതഺപ഻യഽം 
മഺപരഽളുന്നവനഽമഺീണന്ന് രണ്ട് വ഻ുശഷണം ഇവ഻ീട പറഞ്ഞത് വളീര 

അർത്ഥ വൿഺപ്ത഻യഽണ്ട്. അതഺയത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഈ 

പര഼ക്ഷണത്ത഻നഽ വ഻ലകൽപ഻ക്കഺീത അപഥ സഞ്ചഺരം നടത്തഽന്നവീന 

ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ കഴ഻വഽീണ്ടന്നഽം എന്നഺൽ തന്ീറ 

ുപഺരഺയ്മകൾ ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ് നഺഥുനഺട് മഺപ഻രക്കഽന്നവീര അവൻ 

ആട്ട഻യകറ്ുകയ഻ീലലന്നഽം ഇത് പഠ഻പ഻ക്കഽന്നഽ ഇത് ീകഺണ്ടഺണ് ഒരഽ 
സതൿവ഻ശവഺസ഻ (  ഭയത്ത഻ന്ീറയഽം പത഼ക്ഷയഽീടയഽം മുദ്ധ്ൿ (بين الخوف والرجاء
ആയ഻ര഻ക്കണം അഥവഺ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ലഽള്ള 

പത഼ക്ഷയഽം ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഭയവഽം വ഻ശവഺസ഻യഽീട 
മനസ഻ലഽണ്ടഺവണം, അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ീല പത഼ക്ഷ നന്ഩ 

ീെയ്യഺൻ ുപര഻പ഻ക്കഽുമ്പഺൾ ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഭയം ത഻ന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് 
മനഽഷൿീന മഺറ്ഺൻ ുപര഻പ഻ക്കഽന്നഽ.ഇത് രണ്ടഽം സാെ഻പ഻ക്കഺനഺണ് 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ രണ്ട് വ഻ുശഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 

 

ا ٍء  ِذ َت  .3 اوَت مَت ى الَّل ِذ   َت َت َت  َت ْل َت  َت رَت  َت ْل  َترَت جِذ ِذ الْل َتصَت ن  َتفَتاوُم ٍء فَتااْل نِذ مِذ مَت حْل ى فِذ   َت ْل ِذ الرَّل ا  َترَت اقاًلا مَّل

ن فُمطُم   مِذ

 

തട്ടുകളഺയ഻ ഏഴ് ആകഺശങ്ങീള സിഷ്ട഻ച്ചവനഺണ് (അവൻ ) 

കരഽ ഺന഻ധ഻യഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സിഷ്ട഻യ഻ൽ യഺീതഺരഽ ഏറ്റവഽം 
വൿതൿഺസവഽം ന഻ങ്ങൾ കഺ ഽകയ഻ലല എന്നഺൽ ന഻ങ്ങൾ ഒന്ന് ന഻ങ്ങളുീെ 
ദിഷ്ട഻ ീകഺണ്ട് ആവർത്ത഻ച്ച് ുനഺക്കാ വലല വ഻െവഽം ന഻ങ്ങൾ കഺ ഽന്നഽുണ്ടഺ? 

 

يرٌر  .4 سِذ ا ِذ اًل وَت ُم َت حَت رُم  َت رَّل َتيْلنِذ  َتننَت ِذ ْل  ِذلَتيْل َت الْل َتصَت رَت  َت جِذ ِذ الْل َتصَت    ُممَّل ااْل

 

പ഻ീന്നയഽം ന഻ന്ീറ ്ഷ്ട഻ീകഺണ്ട് രണ്ട് വട്ടം ആവർത്ത഻ച്ച് ുനഺക്കഽക 

എന്നഺൽ ്ഷ്ട഻കൾ പരഺജയമെഞ്ഞ ന഻ലയ഻ൽ ന഻ങ്ങള഻ുലക്ക് തീന്ന ത഻ര഻ച്ച് 
വരഽം അതഺവീട്ട അുങ്ങയറ്റം ക്ഷ഼ ഻ച്ചതഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

ഭാമ഻ക്കഽപര഻യഺയഽള്ള പപഞ്ചീത്ത അള്ളഺഹഽ ബല഻ഷ്ടമഺയ ഏഴ് 
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മണ്ഡലങ്ങളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പപഞ്ച 

സ്ഷ്ട഻പ഻ൽ എവ഻ീടീയങ്ക഻ലഽം എീന്ത്ങ്ക഻ലഽം ൂവകലൿങ്ങുളഺ 
ുപഺരഺയ്മകുളഺ കണ്ട് പ഻ട഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ീലലന്ന് അള്ളഺഹഽ 
സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽകയഺണ് .ഉീണ്ടന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഺൻ കഴ഻യഽന്നവർക്ക് 
ീതള഻യ഻ക്കഺനഽള്ള ീവലലു വ഻ള഻യഽം ഇത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ട  ്ഇത് ീവറഽം 
പഺമരന്ഩഺുരഺടഽള്ള ീവലലുവ഻ള഻യലല.അതൿത്ദഽതകരമഺയ ന഻രവധ഻ 
കണ്ടഽപ഻ടഽത്തങ്ങൾ നടത്തഽന്ന സകല െ഻ന്ത്കീരയഽം ഉുദ്ദശ഻ച്ചുള്ള 

ീവലലുവ഻ള഻യഺണ് പപഞ്ചത്ത഻ീല ന഻ഗാഢമഺയ രഹസൿങ്ങൾ 

കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽന്ന പലരഽം അത് സസാക്ഷ്മം ന഻യന്ത്഻ക്കഽന്ന 

മഹഺശക്ത഻യഺവഽന്ന അള്ളഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച  ് െ഻ന്ത്഻ക്കഺത്തത് കഷ്ടം 
തീന്ന!(ഇവ഻ടഽീത്ത സംുബഺധനം നബ഻(  യഺടഺീണന്നഽം എലലഺു(صلى هللا عليه وسلن

ുശഺദ്ധ്ഺക്കുളഺടഽമഺീണന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(റഺസ഻ 30/51) 

 

 

ااَت اللَّل  .5 نَتا لَت ُممْل  َت َت ينِذ وَت َت ْل َت ْل ا لِّل لَّليَتا ِذ جُم ماًل عَت ْلنَتا َتا اُم جَت ابِذييَت وَت نْليَتا بِذمَتصَت ا  ال ُّي لَتنَت ْل  َت َّلنَّلا السَّلمَت   ِذ وَت
 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഏറ്റവഽം അെഽത്ത ആകഺശീത്ത പല 

വ഻ളക്കഽകൾ(നക്ഷതങ്ങൾ) ീകഺണ്ട് നഺം അലങ്കര഻ക്കഽകയഽം അവീയ നഺം 
പ഻ശഺെഽക്കീള എറ഻ഞ്ഞഺട്ടുന്നവ ആക്കഽകയഽം ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ അവർക്ക് 
നഺം ജവല഻ക്കഽന്ന നരക ശ഻ക്ഷ ഒരഽക്ക഻ ീവച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവത്ത഻ന്ീറയഽം മഹഺശക്ത഻യഽീടയഽം മീറ്ഺരഽ 
ീതള഻വഺണ഻വ഻ീട സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത്.ഭാമ഻ുയക്കഺൾ എതുയഺ 

വല഻പമഽള്ളതഽം ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ബഹഽദാരം അകീല സ്ഥ഻ത഻ 
ീെയ്യുന്നതഽമഺയ അുനകം നക്ഷതങ്ങീളീക്കഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ 
അലങ്കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ ആകഺശീത്ത.നമഽക്ക് ഊഹ഻ക്കഺൻ ുപഺലഽമഺവഺത്ത 

എീന്ത്ഺീക്ക അവ഻ീട നടക്കഽന്നഽണ്ട്.ഭാമ഻ക്ക് മഽകള഻ൽ അത഻കമന഼യമഺയ഻ 
ന഻ർമ്മ഻ക്കീപട്ട വ഻ശഺലമഺയ ഒരഽ പന്ത്ല഻ന്ീറ ഉൾഭഺഗത്ത് 
മ഻ന്ന഻ത്ത഻ളങ്ങഽന്ന ദ഼പഺലങ്കഺരമഺയഽം അള്ളഺഹഽ അവീയ 

ആവ഻ഷ്ക്ക്കര഻ച്ചു..കാടഺീത ആകഺശത്ത് ീവച്ച് നടത്തഽന്ന െ഻ല 

സംഭഺഷണങ്ങൾ പത഻യ഻രഽന്ന് കട്ട് ുകൾക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽന്ന പ഻ശഺെഽക്കീള 

എറ഻ഞ്ഞഺട്ടുവഺനഽള്ള ഒരഽ സംവ഻ധഺനവഽം ഈ നക്ഷതങ്ങൾ വഴ഻ 
അള്ളഺഹഽ ഒരഽക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് അതഺയത് അവയ഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്ത് വരഽന്ന ഒരഽ 
തരം ത഼ജവഺലകളഺകഽന്ന ഉൽക്കകൾ മാലം പ഻ശഺെഽക്കൾ എറ഻ഞ്ഞഺട്ടീപടഽം. 
അടഽത്ത ആകഺശം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭാമ഻ുയഺട് അടഽത്ത ആകഺശം എന്ന 

അർത്ഥത്ത഻ലഺണ് നഺം കഺണഽന്ന നക്ഷതങ്ങീളലലഺം സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്നത് ആ 
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ഒരഽ ആകഺശത്ത഻ലഺീണന്നഽം മറ്് ആറ് ആകഺശങ്ങളും ഇത഻ന്ീറ 

മ഼ീതയഺീണന്നഽം മനഽഷൿന്ീറ ന഻ര഼ക്ഷണങ്ങൾ നടക്കഽന്നീതഺീക്ക ഈ ഒരഽ 
ആകഺശഺത഻ർത്ത഻ക്കഽള്ള഻ൽ മഺതമഺീണന്നഽം ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് 
അനഽമഺന഻ക്കഺവഽന്നതഺണ് 

 

يرُم  . 6 بِذ ْللَت الْلمَتصِذ ااُم جَت َتنَّلمَت وَت بِّل ِذمْل  َت َت وا بِذرَت فَترُم لِذ َّل ِذ نَت  َت   وَت

 

തങ്ങളുീെ രക്ഷ഻തഺവ഻ൽ അവ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവർക്ക് നരകശ഻ക്ഷയഽണ്ട് ആ 

മെക്കസ്ഥലം വളീര െ഼ത്ത! 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അളവറ് ശക്ത഻യഽം കഴ഻വഽം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചുവുലലഺ 
കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തങ്ങള഻ൽ, അുതഺീടഺപം അള്ളഺഹഽ നീമ്മ ീവറഽീത 

പടച്ചതലല എന്നഽം നഺം എങ്ങീന പവിർത്ത഻ക്കഽന്നഽ എന്ന പര഼ക്ഷണം 
നടത്തഽീമന്നഽം ധ഻ക്കഺര഻കീള ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺൻ അവൻ ുയഺഗൿനഺീണന്നഽം 
പഺശ്ചഺത്തഺപ഻ക്കഽന്നവർക്ക് അവൻ ീപഺറഽക്കഽീമന്നഽം അവ഻ീട 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചുവീലലഺ ആ ആശയം വൿക്തമഺക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ീന 

ധ഻ക്കര഻ക്കഽകയഽം ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നവർക്ക് 
നരകശ഻ക്ഷയഽീണ്ടന്നഽം ആ സ്ഥലം വളീര ുമഺശമഺീണന്നഽം ആശ഻ക്ഷ 

പ഻ശഺെഽക്കൾക്ക് മഺതമലല എലലഺ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽം ഉണ്ടഺകഽം എന്ന് 
വൿക്തമഺക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട 
 

عُم ا لَت َتا  َت ِذيناًلا وَت ِذ َت  َتفُم اُم  .7 مِذ ا  ُملْلنُم ا فِذي َتا  َت   ِذ َت
 

അവീര ആനരകത്ത഻ൽ ഇെീെട്ടഺൽ ത഻ളച്ച് മറ഻ഞ്ഞഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 

സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ അത഻ീനഺരഽ ഗർജ്ജനം അവർ ുകൾക്കഽന്നതഺണ്. 
 

ത഼യ഻ുലക്ക് വ഻റൿ എറ഻യീപടഽന്നത് ുപഺീല അവ഻ശവഺസ഻കീള 

നരകത്ത഻ൽ എറ഻യീപടഽം.അുപഺൾ നരകത്ത഻നഽ ശക്തമഺയ ശബ്ദം 

ഉണ്ടഺവഽം അത് നരകത്ത഻ന്ീറ ശക്തമഺയ ജവഺലയഽീട 
കഺഠ഻നൿത്തഺലഽണ്ടഺവഽന്ന ശബ്ദമഺണ്ണ്. കഴഽതയഽീട ശബ്ദം ുപഺീല വളീര 

ുമഺശമഺയ ശബ്ദമഺയ഻ര഻ക്കഽം അത് എന്നഽം നരകത്ത഻ന്ീറ ശക്തമഺയ 

ന഻ശവഺസം (ുദഷൿീപടഽന്നവന്ീറ ശവഺുസഺച്ചവഺസം ുപഺീല)ആണഽ ആ ശബ്ദം 

എന്നഽം നരകത്ത഻ീലറ഻യീപടഽുമ്പഺൾ ഇവര഻ൽ ന഻ന്ന് തീന്ന പഽറീപടഽന്ന 

(ഭയത്തഺലഽണ്ടഺവഽന്ന) ശബ്ദമഺീണന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട് നരകത്ത഻ന്ീറ 

ശബ്ദം എന്ന ആദൿീത്ത അഭ഻പഺയമഺൺ പബലം(റഺസ഻30.56) 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2010/11/67-01.html
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ത഻ളച്ചുമറ഻യഽന്ന സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ എന്ന് പറഞ്ഞത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് ഇമഺം റഺസ഻യഽം 
ഖഽർതവഽബ഻യഽീമഺീക്ക എഴഽതഽന്നഽ. മഽജഺഹ഻ദ്(റ)പറഞ്ഞഽ. കഽറഞ്ഞ 

ധഺനൿമണ഻കീളീക്കഺണ്ട് ധഺരഺളം ീവള്ളം ത഻ളക്കഽന്നത് ുപഺീല 

നരകക്കഺീര ീകഺണ്ട് നരകം ത഻ളക്കഽം എന്നഺണ് ഇത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿം,നരകം ുദഷൿത്ത഻ന്ീറ കഺഠ഻നൿത്തഺൽ ത഻ളക്കഽീമന്നഽം കഺണഺം 
 

يَت َت  .8 ا  ُملْلنِذ َت فِذي َتا فَت ْل ٌر  َت َتلَت ُممْل  َت نَت الْل َتيْل ِذ  ُم َّلمَت يَّليُم مِذ ادُم  َتمَت   ُم َتا  َتلَتمْل  َت ْل ِذ ُممْل نَت ِذ ر َت َت

അമർഷം മാലം അത് ീപഺട്ട഻െ഻ളരഺറഺകഽം.ഓുരഺ കാട്ടം ആളുകൾ അത഻ൽ 

ഇെീെെഽുപഺീഴഺീക്കയഽം അത഻ീല പഺറഺവഽകഺർ അവുരഺട് ുെഺദ഻ക്കഽം 
ന഻ങ്ങൾക്ക് തഺക്ക഼തഽകഺർ ആരഽം വന്ന഻രഽന്ന഻ുലല? 

 

ن  َت ْل ٍء  ِذ ْل  َتن ُممْل  ِذ َّل فِذ   َت َت ٍء  َت ِذ  .9 ُم مِذ ا نَتيَّل َت هللاَّل قُم ْلنَتا مَت ا نَتا نَت ِذ رٌر فَت َت َّلبْلنَتا وَت   رٍء قَتالُم ا بَت َت  قَت ْل جَت

 

അവർ പറയഽം അീത. ഞങ്ങൾക്ക് തഺക്ക഼തഽകഺരൻ വര഻കതീന്ന 

ീെയ്ത഻രഽന്നഽ എന്ന഻ട്ട് ഞങ്ങൾ അുേഹീത്ത ന഻ുഷധ഻ച്ചു അള്ളഺഹഽ ഒന്നഽം 
അവതര഻െ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല ന഻ങ്ങൾ വല഻യ വഴ഻ുകെ഻ൽ തീന്നയഺണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ 

അവുരഺട് പറയഽകയഽം ീെയ്തഽ. 
 

അമർഷം മാലം അത് ീപഺട്ട഻പ഻ളരഺറഺകഽം. എന്നത് ആലംങ്കഺര഻കമഺയ഻ 
പറയഽന്നതഺണ്. സതൿന഻ുഷധ഻കുളഺടഽള്ള ശക്തമഺയ അമർഷം 
കഺരണത്തഺലഽണ്ടഺവഽന്ന നരകത്ത഻ന്ീറ ത഼ഷ്ക്ണതയഺണ഻ത് 

സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത്.നരകം ഒരഽ ജ഼വ഻യലലുലലഺ പ഻ീന്ന എങ്ങീനയഺണ് അത് 

ുദഷൿീപടഽം എന്ന് പറയഽക? എന്ന ുെഺദൿത്ത഻ന്ീറ ന഻വഺരണം 
പലരാപത്ത഻ലഽമഽണ്ട്.(1)ുദഷൿം വരഺൻ ജ഼വൻ അന഻വഺരൿമലല. അള്ളഺഹഽ 
അത഻ൽ ഒരഽ തരം ജ഼വ് സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻നഽ കഽഴപവഽം ഇലല(2)നരകത്ത഻ന്ീറ 

ശക്തമഺയ ജവഺലീയയഽം അത഻ന്ീറ ശബ്ദീത്തയഽം ുദഷൿം പ഻ട഻ച്ച ഒരഺളുീട 
ശബ്ദുത്തഺടഽം െലനുത്തഺടഽം തഽലനം ീെയ്തതഺണ് (3)നരകത്ത഻ന്ീറ 

കഺവല്ക്കഺരഺയ മലക്കഽകളുീട ുദഷൿവഽം ഇവ഻ീട ഉുദ്ദശ഻ക്കഺം(റഺസ഻ 30.56) 

 

നരകത്ത഻ന്ീറ പഺറഺവഽകഺർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഺല഻ൿ(അ)എന്ന മലക്കഽം 
സഹഺയ഻കളഺയ സബഺന഻യഺക്കളുമഺണ്. ന഻ങ്ങൾക്ക് തഺക്ക഼തഽകഺർ ആരഽം 

വന്ന഻രഽന്ന഻ുലല? എന്ന ുെഺദൿം അവീര ഭയീപടഽത്തഺനഽള്ള ുെഺദൿമഺണ് 
അതഽം ഒരഽ തരം ശ഻ക്ഷയഺണ് 
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ااِذ اللَّل  .10 ا  ُمنَّلا فِذ   َت ْل َت نِذ ُم مَت مَت ُم  َتوْل نَتعْل قَتالُم ا لَت ْل  ُمنَّلا نَتسْل يرِذ وَت   ِذ

 

അവർ(വ഼ണ്ടഽം)പറയഽം ഞങ്ങൾ (അവർ പറഞ്ഞത് )ുകൾക്കഽകുയഺ 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽകുയഺ ീെയ്ത഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ഞങ്ങൾ ഈ ജവല഻ക്കഽന്ന 

നരകക്കഺരഺകഽമഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
 

يرِذ  .11 ااِذ السَّلعِذ َت ْل َت ناًلا  ِّل ن ِذ ِذمْل فَتسُم ْل فُم ا بِذ َت  فَتا ْل َترَت
 

അങ്ങീന അവർ തങ്ങളുീെ കഽറ്റം സമ്മത഻ച്ചു പറയഽം അുെഺൾ ജവല഻ക്കഽന്ന 

നരകക്കഺർ (അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്)വളീര വ഻ദാരം! 
 

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് പവഺെകന്ഩഺീരയഽം സതൿ പുബഺധകീരയഽം 
തള്ള഻ക്കളയഽകയഽം അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻ർുദ്ദശപകഺരം ഒന്നഽം 
പറയഽകയീലലന്നഽം സവന്ത്ം വകയഺയ഻ പറഞ്ഞതഺീണന്നഽം അത് 

സവ഼കര഻ക്കഺൻ ഞങ്ങീളക്ക഻ട്ട഻ീലലന്നഽം അഹങ്കഺരം പറഞ്ഞവർ 

പരുലഺകത്ത് നരകത്ത഻ീല ശ഻ക്ഷക്ക് വ഻ുധയരഺവഽുമ്പഺഴഽള്ള 

കഽറ്സമ്മതമഺണ഻ത് .ഞങ്ങൾ പവഺെകന്ഩഺീര ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവന്നഽം 
കഺരൿങ്ങൾ യഥഺവ഻ധ഻ െ഻ന്ത്഻ക്കഽകയഽം നലലത് ുകൾക്കഽകയഽം 
ീെയ്ത഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ ഈ ദഽരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വര഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന 

കഽമ്പസഺരം പീക്ഷ അവീര രക്ഷ഻ക്കഽകയ഻ലല അതഺണ് അവർ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് വളീര വ഻ദാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് 

 

رٌر  َت ِذيرٌر  .12 اٌر وَت َتجْل فِذرَت بَّل ُمم بِذالْل َتيْل ِذ لَت ُمم مَّل ْل لَت ْل َت اَت   ِذ َّل الَّل ِذ نَت  َت ْل
 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം തങ്ങളുീെ നഺഥീന അദിശൿമഺയ ന഻ലയ഻ൽ 

ഭയീെെഽന്നവർക്ക് പഺപുമഺെനവഽം മ഻കച്ച പത഻ഫലവഽമഽണ്ട് 
 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കീളയഽം അവരഽീട ദയന഼യമഺയ ശ഻ക്ഷീയയഽം 
ന഻സ്സഹഺയമഺയ പര഻ണ഻ത഻ീയയഽം കഽറ഻ച്ചുണർത്ത഻യത഻നഽ ുശഷം 
ഭക്തന്ഩഺർക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന ുനട്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് പറയഽകയഺണ്.(അത് 

ഖഽർആന഻ന്ീറ ഒരഽ ൂശല഻യഺണ്. സതൿന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന ശ഻ക്ഷ 

ഉണർത്ത഻യ ഉടീന വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന പത഻ഫലീത്ത ഉണർത്തഽക 

െ഻ലുപഺൾ മറ഻ച്ചും പറയഽക എന്നത്)അദിശൿമഺയ ന഻ലയ഻ൽ എന്ന് 
പറഞ്ഞത് നമ്മഽീട കണ്ണ് ീകഺണ്ട് നഺം അള്ളഺഹഽീവ കഺണഽന്ന഻ലല ഈ 

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് കഺണഽകയഽമ഻ലല (പരുലഺകത്ത് സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ 
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അവീന കഺണഽം അള്ളഺഹഽ നമഽീക്കലലഺം ആ ഭഺഗൿം നല്കീട്ട) പീക്ഷ 

അവന്ീറ എണ്ണ഻യഺീലഺടഽങ്ങഺത്ത അനഽഗഹങ്ങള഻ലാീടയഽം പഺപഞ്ച഻ക 

പത഻ഭഺസങ്ങളുീട അതൿത്ദഽതങ്ങള഻ലാീടയഽം അവൻ ഉള്ളവനഺീണന്ന് 
മനസ഻ലഺക്കഺൻ ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവർക്ക  ് സഺധ഻ക്കഽം അവീന നഺം 

കഺണഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ലഽം അവൻ നീമ്മ കഺണഽകയഽം നീമ്മ അവൻ 

ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽണ്ട് എന്ന ുബഺധുത്തഺീട പതൿക്ഷമഺയഽം 
പുരഺക്ഷമഺയഽം സാക്ഷ്മതയഽള്ള ജ഼വ഻തം നയ഻ക്കഽന്നവരഺണ് 
ഭഺഗൿവഺന്ഩഺർ .അവർക്ക് അള്ളഺഹഽ നല്കഽന്ന ഭഺഗൿം തന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് 
വന്നഽുപഺയ അരഽതഺയ്മകൾ ീപഺറഽത്ത് ീകഺടഽക്കഽകയഽം അളവറ് 

പത഻ഫലം നല്കഽകയഽം ീെയ്യുക എന്നതഺണ്. 

ا ِذ الصُّي ُمواِذ  .13 وا بِذ ِذ  ِذنَّل ُم  َت ِذيمٌر بِذ َت لَت ُممْل  َتوِذ اجْل َترُم وا قَت ْل رُّي  وَت َت ِذ

 

ന഻ങ്ങളുീെ സംസഺരം പതഽീക്കയഺക്കഽക അീലലങ്ക഻ക഻ൽ 

ഉറീക്കയഺക്കഽക(രണ്ടഽം സമമഺൺ കഺര ം)അവൻ 

ഹിദയങ്ങള഻ലഽള്ളീതലലഺം നലലവണ്ണം അറ഻യഽന്നവൻ തീന്നയഺകഽന്നഽ 

ي ُم الْل َت ِذيرُم   َت َت  َتعْل َتمُم  .14 نْل  َت َت َت وَت ُم َت ال َّلطِذ مَت  

സിഷ്ട഻ച്ചവൻ അറ഻യഽകയ഻ുലല? അവനഺകീട്ട അത഻ ന഻ഗാഢ രഹസൿം 
അറ഻യഽന്നവനഽം സാക്ഷ്മജ്ഞഺന഻യഽമഺീ ന്ന഻ര഻ീക്ക. 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ശഺലവഽം ന഻ഗാഢവഽമഺയ ജ്ഞഺനീത്തക്കഽറ഻ച്ചഺണ് 
ഈ സാക്തങ്ങള഻ൽ അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് പതഽീക്ക പറഞ്ഞഺലഽം ഉറീക്ക 

പറഞ്ഞഺലഽം അവനഽ തഽലൿമഺൺ എലലഺത്ത഻ീനയഽം പടച്ച 

അള്ളഺഹഽവ഻നറ഻യ഻ുലല അവന്ീറ പടപുകൾ എന്ത്് പറയഽന്നഽ എന്നഽം 
എന്ത്് ീെയ്യുന്നഽ എന്നഽം!ഈ ആയത്തഽകൾ ഇറങ്ങഺനഽണ്ടഺയ പഺശ്ചഺത്തലം 
വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നത഻ങ്ങീനയഺണ്.ജാതന്ഩഺർ നബ഻( صلى هللا عليه 

 ീയക്കഽറ഻ച്ച് പലുപഺഴഽം പല ആുക്ഷപങ്ങളും(وسلن
പറയഽമഺയ഻രഽന്നഽ.അത഻ീന സംബന്ധ഻ച്ച് നബ഻(  ക്ക്(صلى هللا عليه وسلن
ദ഻വൿുബഺധനവഽമഺയ഻ ജ഻ബ്ര഼ൽ(  വര഻കയഽം ീെയ്യും.അുപഺൾ(عليه وسلن

അവർ പറഞ്ഞഽ.നബ഻(  ീയക്കഽറ഻ച്ച് ആുക്ഷപം പറയഽുമ്പഺൾ(صلى هللا عليه وسلن

പതഽീക്ക പറയഺം അീലലങ്ക഻ൽ മഽഹമ്മദ്നബ഻( مصلى هللا عليه وسل )യഽീട റബ്ബ് 
ുകൾക്കഽം എന്ന്.അുപഺൾ ആണ് ഈ സാക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങ഻യത് 

(ഖഽർതവഽബ഻)ന഻ങ്ങൾ പതഽീക്ക പറഞ്ഞഺലഽം ഉറീക്ക പറഞ്ഞഺലഽം 
അത഻നഽള്ള കഴ഻വ് ന഻ങ്ങൾക്ക് നല്ക഻യ അള്ളഺഹഽ അത് 

അറ഻യഺത഻ര഻ക്ക഻ലല എന്ന്! 
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അവതരണ കഺരണം ഇതഺീണങ്ക഻ലഽം എന്ത്് വ഻ഷയത്ത഻നഽം ഈ തതവം 

ബഺധകമഺണ്.നഺം പരസൿമഺയ഻ പറഞ്ഞഺലഽം രഹസൿമഺയ഻ പറഞ്ഞഺലഽം 
മഺതമലല മനസ഻ൽ കരഽതഽന്നത് ുപഺലഽം അള്ളഺഹഽ അറ഻യഺത഻ര഻ക്ക഻ലല 
എന്ന് നഺം മനസ഻ലഺക്കണം. നമ്മഽീട വഺക്കഽകളും പവർത്തനങ്ങളും 
അള്ളഺഹഽ വ഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന െ഻ന്ത്യ഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ജ഼വ഻ത വ഻ശഽദ്ധ്഻ 
ൂകവര഻കയഽള്ള .ൂഅള്ളഺഹഽ നലലത് െ഻ന്ത്഻ക്കഺനഽം നന്ഩ പവർത്ത഻ക്കഺനഽം 
നീമ്മ അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

قِذ ِذ وَت ِذلَتيْل ِذ النُّيلُم ا .15 ن اِّل ْل نَتا ِذ ِذ َتا وَت ُم ُم ا مِذ لُم ا فِذ  مَت لُم  اًل فَتامْل ضَت  َت َتاْل عَت َت لَت ُممُم ا ْل   ُم  ُم َت الَّل ِذ  جَت

ന഻ങ്ങൾക്ക് ഭാമ഻ീയ(ൂകകഺരൿം ീെയ്യുവഺൻ)വ഻ുധയമഺക്ക഻ത്തന്നവനഺണ് 
അവൻ.അത്ീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾ അത഻ന്ീറ ഉപര഻തലത്ത഻ലാീെ 
സഞ്ചര഻ക്കഽകയഽം അവന്ീറ(വക) ആഹഺരത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ഭക്ഷ഻ക്കഽകയഽം 
ീെയ്ത് ീകഺള്ളുക.അവങ്കുലക്ക് തീന്നയഺണ് ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നല്പെും 
 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻സ്തിതവഽം ന഻ഗാഢവഽമഺയ 

ഞ്ജഺനീത്തക്കഽറ഻ച്ചഺണ് കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തത്ത഻ൽ സാെ഻പ഻ച്ചത് ീമീലല 
പറയഽന്നതഽം ഉച്ചത്ത഻ൽ പറയഽന്നതഽീമഺീക്ക അവനഽ തഽലൿമഺണ് .മനഽഷൿനഽ 
യുഥഷ്ടം വ഻ഹര഻ക്കഽവഺൻ ഭാമ഻ീയ പഺകീപടഽത്ത഻യത് അള്ളഺഹഽവഺണ് 

കിഷ഻ ീെയ്യഺനഽം കഽളം കഽഴ഻ക്കഺനഽം ജല ുസെന പദ്ധ്ത഻കൾ നടപഺക്കഺനഽം 
മറ്ുീമഺീക്ക ഭാമ഻ീയ അള്ളഺഹഽ പഺകീപടഽത്ത഻.ആ ഭാമ഻യ഻ൽ 

അലസരഺയ഻ര഻ക്കഺീത അത഻ൽ സഞ്ചര഻ക്കഽകയഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

കഴ഻വഽകീള മനസ഻ലഺക്കഽകയഽം ഭക്ഷണമഺർഗം അുനവഷ഻ക്കഽകയഽം അുത 

സമയം അള്ളഺഹഽവ഻ുലക്ക് മടക്കീപടഽീമന്ന് ഓർക്കഽകയഽം ജ഼വ഻തീത്ത 

ആ സമയീത്ത വ഻ജയത്ത഻നഺയ഻ കമ഼കര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യണീമന്ന് ഇവ഻ീട 
ഉണർത്തഽന്നഽ. മനഺക഻ബ് എന്നഺൽ പർവതങ്ങൾ /വഴ഻കൾ/പഺതുയഺരങ്ങൾ 

എീന്നഺീക്ക അർത്ഥമഽണ്ട്  

ا  ِذ َت  َتمُم اُم  .16 ضَت فَت ِذ َت سِذ َت بِذ ُممُم ا َتاْل ا   َت   َت ْل ن ُمم مَّلن فِذ  السَّلمَت   َت َتمِذ
 

ആകഺശത്ത്(അധ഻കഺര ശക്ത഻യഽള്ളവൻ)ന഻ങ്ങീള ഭാമ഻യ഻ൽ 

ആഴ്ത്ത഻ക്കളയഽന്നത് ന഻ങ്ങൾ ന഻ർഭയരഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ അുെഺൾ അത് 

ഇളക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം 
 

ന഻ങ്ങളുീട അഹങ്കഺരവഽം സതൿ ന഻ുഷധവഽമഺയ഻ കഺലഺകഺലം ഇവ഻ീട 
ജ഼വ഻ക്കഺീമന്ന് ധര഻ുക്കണ്ട .ഈ ഭാമ഻ ുക്ഷഺപ഻ച്ച് ീകഺണ്ട് അത഻ൽ ന഻ങ്ങീള 

ആഴ്ത്ത഻ക്കളയഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ കഴ഻യഽം .അങ്ങീന നടക്ക഻ീലലന്ന് 
ന഻ങ്ങൾ ന഻ർഭയരഺവഽുന്നഺ? അങ്ങീന ആവരഽത് എന്ന് സഺരം. കഺരണം 
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അള്ളഺഹഽ ധ഻ക്കഺര഻യഺയ ഖഺറാന഻ീന ഭാമ഻യ഻ുലക്ക് ആഴ്ത്ത഻ക്കളഞ്ഞത് 

ഖഽർആൻ പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. ഇവ഻ീട ആകഺശത്തഽള്ളവൻ എന്ന് അർത്ഥം 
പറയഽകയഽം അള്ളഺഹഽ ആകഺശത്തഺീണന്ന് കീണ്ടത്തഽകയഽം ീെയ്യുന്നത് 

വല഻യ അപകടമഺണ് എന്ന് വൿഺഖൿഺതഺക്കൽ വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് 
 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(  എഴഽതഽന്നഽ ഇവ഻ീട ആകഺശത്ത് എന്ന് പറയഽന്ന (رحمه هللا

ഉയർച്ച മഹതവം എന്ന അർഥത്ത഻ുല കഺണഺവാ സ്ഥലം ഭഺഗം എന്ന 

അർത്ഥത്ത഻ൽ മനസ഻ലഺക്കരഽത് കഺരണം അത് തട഻യഽള്ളത഻ന്ീറ 

വ഻ുശഷണമഺണ്(അള്ളഺഹഽ തട഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് 
പര഻ശഽദ്ധ്നീത)പഺർഥ഻ക്കഽുമ്പഺൾ ആകഺശുത്തക്ക് ൂക ഉയർത്തഽന്നത് 

ദ഻വൿ ുബഺധനത്ത഻ന്ീറ(വഹ്യ്) പഭവുകരം, മഴ ഇറക്കഽന്ന സ്ഥലം, 
ശഽദ്ധ്ന്ഩഺരഺയ മഺലഺഖമഺരഽീട സുങ്കതം, ദഺസന്ഩഺരഽീട സഽ്തങ്ങൾ 

ഉയർത്തീപടഽന്ന സ്ഥലം, അവന്ീറ സ഻ംഹഺസനത്ത഻ന്ീറയഽം 
സവർഗത്ത഻ന്ീറയഽം സ്ഥലം എന്ന ന഻ലക്ക് ആണ് ന഻സ്കഺരത്ത഻ന്ീറ 

ഖ഻ബ്ലയഺയ഻ അള്ളഺഹഽ കഅബീയ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച ുപഺീല . മഺതമലല 
അള്ളഺഹഽ സ്ഥലങ്ങീള പടച്ചവനഺണ് അത഻നഽ മഽമ്പഽം അള്ളഺഹഽ 
ഉള്ളവനഺണ് അുപഺൾ സ്ഥലം ഉണ്ടഺക്കഽന്നത഻നഽ മഽുമ്പ അള്ളഺഹഽ 
ഉള്ളവനഺണ് സ്ഥലം ഉണ്ടഺക്ക഻യത഻നഽ ുശഷവഽം അള്ളഺഹഽ അുത 

അവസ്ഥയ഻ൽ തീന്ന സ്ഥലത്ത഻ുലക്ക് ആവശൿമ഻ലലഺത്തവനഺയ ന഻ലയ഻ൽ 

തീന്നയഺണ്(ഖഽർതഽബ഻ 18/163) 

 

ഇമഺം റഺസ഻(  എഴഽതഽന്നഽ.അള്ളഺഹഽവ഻ീന സിഷ്ട഻കുളഺട് (رحمه هللا

തഽലൿീപടഽത്തഽന്ന വ഻ഭഺഗം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ സ്ഥലമഽീണ്ടന്ന് 
സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഺൻ ഈ സാക്തം ീതള഻വഺക്ക഻. എന്നഺൽ ഈ സാക്തീത്ത 

അത഻ന്ീറ ബഺഹൿഺർത്ഥത്ത഻ൽ മനസ഻ലഺക്കഺൻ പഺട഻ീലലന്നത് മഽസ്ല഻ം 
ുലഺകത്ത഻ന്ീറ ഇജ്മഺഅ്(ഏകകണ്ഢമഺയ അഭ഻പഺയ)മഺണ്. അുപഺൾ 

ഈ സഽക്തത്ത഻ന്ീറ ബഺഹൿഺർത്ഥമലല അത഻നഽ വ഻ശദ഼കരണം 
ആവശൿമഺണ്. ആ വ഻ശദ഼കരണങ്ങള഻ൽ ഒന്നഺണ് ആകഺശത്ത഻ൽ 

അധ഻കഺരമഽള്ളവൻ എന്ന്, ുവീറയഽം വൿഺഖൿഺനങ്ങളുണ്ട്(റഺസ഻30/62) 

يْل َت نَت ِذ رِذ  .17 ا ِذ اًلا فَتسَت َتعْل َتمُم  َت  َت ا   َت   ُمرْل ِذ َت  َت َتيْل ُممْل حَت ن ُمم مَّلن فِذ  السَّلمَت   َت ْل  َتمِذ

അതീലലങ്ക഻ൽ ആകഺശത്ത് അധ഻കഺര ശക്ത഻യഽള്ളവൻ ന഻ങ്ങളുീെ ുമൽ ഒരഽ 
െരൽ മഺര഻ അയക്കഽന്നത് ന഻ങ്ങൾ ന഻ർഭയരഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ? എന്ീറ തഺക്ക഼ത് 

എങ്ങീനയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് അുെഺൾ ന഻ങ്ങൾക്ക് അറ഻യഺറഺവഽം. 
 

െരൽ മഺര഻-കൽമഴ-അയച്ച് നശ഻പ഻ക്കഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ കഴ഻യഽം .മഽമ്പ് 
ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ശ഻ക്ഷ അവൻ ഇറക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് ലാഥ്(  ന്ീറ(عليه وسلن
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ജനതീക്കത഻ീരയഽം കഅബ തകർക്കഺൻ വന്ന അബ്റഹത്ത഻ന്ീറ 

ആനപടീയയഽം നശ഻പ഻ച്ചത് ഈ വ഻ധത്ത഻ലഺയ഻രഽന്നഽവുലലഺ! 

 

ا َت نَت ِذيرِذ  .18 يْل َت  َت ن قَت ْل ِذ ِذمْل فَت َت لَتنَت ْل  َت َّلاَت الَّل ِذ نَت مِذ  وَت

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഇവർക്ക് മഽപഽള്ളവരഽം (സതൿം) ന഻ുഷധ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്ന഻ട്ട് 
എന്ീറ പത഻ുഷധം എങ്ങീനയഺയ഻രഽന്നഽ?(അവർ അീതഺന്ന് െ഻ന്ത഻ക്കീട്ട) 
 

പവഺെകഺദ്ധ്ൿഺപനങ്ങീള അവഗണ഻ച്ച് ധ഻ക്കഺര഻കളഺയ഻ ജ഼വ഻ച്ച-നാഹ്( عليه

 ന്ീറ ജനതീയ ുപഺീല- പല സമാഹങ്ങീളയഽം അള്ളഺഹഽ വംശ നഺശം(وسلن
വരഽം വ഻ധം തീന്ന ശ഻ക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷവന്നുപഺൾ 

പത഻ുരഺധ഻ക്കഺുനഺ ഒന്ന് സഹതപ഻ക്കഺൻ ുപഺലഽുമഺ ആരഽം 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ഈ ധ഻ക്കഺര഻കുളക്കഺൾ കരഽത്തഽം 
സവഺധ഼നവഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന അവീര അള്ളഺഹഽ ൂകകഺരൿം ീെയ്ത ര഼ത഻ 
ഇവർ ഓർക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത് കഷ്ടം തീന്ന 

 

نُم  ِذنَّل ُم بِذ ُم  .19 مَت حْل سِذ ُم ُمنَّل  ِذ َّل الرَّل ا  ُممْل نَت مَت افَّلا ٍء وَت َتنْل ِذ ْل قَت ُممْل  َت ا  ِذلَت  الطَّليْلرِذ فَت ْل وْل لَتمْل  َترَت يرٌر  َتوَت   ِّل  َت ْل ٍء بَتصِذ

 

തങ്ങളുീെ മ഼ീത െ഻റകഽകൾ വ഻െർത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽം കാട്ട഻െ഻െ഻ച്ച് ീകഺണ്ടഽം 
പക്ഷ഻കൾ പറക്കഽന്നത് അവർ കണ്ട഻ട്ട഻ുലല? കരഽ ഺന഻ധ഻യഺയ അള്ളഺഹഽ 
അലലഺീത അവീയ പ഻െ഻ച്ചുന഻ർത്തഽന്ന഻ലല ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവൻ എലലഺ 
വസ്തഽീവെറ്റ഻യഽം കണ്ടറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ 

 

واٍء  َتمَّلنْل  .20 و َت  ِذ َّل فِذ   ُمرُم افِذرُم نِذ  ِذ ِذ الْل َت مَت حْل رُم ُمم مِّلن دُمو ِذ الرَّل ن ٌر لَّل ُممْل  َتنصُم ا الَّل ِذ   ُم َت جُم   َت َت

കരഽ ഺന഻ധ഻യഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ീന കാെഺീത ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ഈ 

പട്ടഺളമഺരഺണ്? സതൿന഻ുഷധ഻കൾ വഞ്ചനയ഻ൽ ീപട്ട഻ര഻ക്കഽക 

തീന്നയഺകഽന്നഽ 
 

ഭാമ഻ീയ മനഽഷൿനഽ പഺകീപടഽത്ത഻യ ുപഺീല അന്ത്ര഼ക്ഷീത്ത പറവകൾക്ക് 
അവൻ പഺകീപടഽത്ത഻അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കഴ഻വഽം ന഻യന്ത്ണ പഺഠവവഽം 
മനസ഻ലഺക്കഺനഽതകഽന്ന ധഺരഺളം ീതള഻വഽകൾ പ്ത഻യ഻ൽ തീന്ന 

അള്ളഺഹഽ സംവ഻ധഺന഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ശരഺശര഻ ുബഺധമഽള്ള ഏീതഺരഺൾക്കഽം 

അത് കഺണഺനഺവഽം. അത഻ീല ഒരഽ മഹഺത്ദഽതീത്തയഺണ് ഈ സാക്തം 
നമഽക്ക് പര഻െയീപടഽത്തഽന്നത്. യഺീതഺരഽ എത്തഽം പ഻ട഻യഽമ഻ലലഺത്ത 

പവ഻ശഺലമഺയ ആകഺശത്ത഻നഽ തഺീഴ-നമഽക്ക് മ഼ീത-െ഻ലുപഺൾ െ഻റകഽകൾ 
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വ഻ടർത്ത഻യഽം െ഻ലുപഺൾ അത് കാട്ട഻പ഻ട഻ച്ചും പഺറ഻ നടക്കഽന്ന പക്ഷ഻കീള 

തഺീഴ വ഼ണഽ ുപഺകഺീത സംരക്ഷ഻ച്ച് ന഻യന്ത്഻ച്ച് ുപഺരഽന്നത് 

കരഽണഺന഻ധ഻യഺയ അള്ളഺഹഽവഺണ്.അവൻ ന഻ങ്ങീള ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺൻ 

ത഼രഽമഺന഻ച്ചഺൽ അത് തടയഽവഺനഽള്ള ഏത് ൂസനൿമഺണ് ന഻ങ്ങളുീട 
അടഽത്തഽള്ളത് അള്ളഺഹഽീവ അവഗണ഻ച്ച് ന഻ങ്ങൾ ആരഺധ഻ക്കഽന്ന 

ൂദവങ്ങൾക്ക് അത് സഺദ്ധ്ൿമഺുണഺ എന്ന് ുെഺദ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട.എലലഺം 

കണ്ടറ഻യഽന്ന നഺഥീന അവഗണ഻ക്കഽന്നത് ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവർക്ക് 
ഭാഷണമീലലന്ന് ഓർക്കഽക. ഇത് െ഻ന്ത്഻ക്കഺത്ത ന഻ുഷധ഻കൾ 

വഞ്ച഻തരഺയവരഺീണന്നഺണ് ഇവ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത് 

 

نُمفُم اٍء  .21 قَت ُم بَت  لَّلجُّي ا فِذ   ُم ُم ٍّو وَت سَت َت اِذ ْل قُم ُممْل  ِذ ْل  َتمْل ا الَّل ِذ   َترْل ُم   َتمَّلنْل  َت َت

അതീലലങ്ക഻ൽ അള്ളഺഹഽ അവന്ീറ ആഹഺരം ന഻റഽത്ത഻ീവച്ചഺൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
ആഹഺരം നല്പകഽന്ന ഇവൻ ആരഺകഽന്നഽ?പീക്ഷ അവർ 

ധ഻ക്കഺരത്ത഻ലഽം(സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്)അകന്ന് ുപഺകഽന്നത഻ലഽം 
ന഻രതരഺയ഻ര഻ക്കയഺണ്  
 

ന഻ങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരഽന്നവൻ അള്ളഺഹഽവഺണ് .അത് അവൻ 

ന഻ർത്ത഻ീവച്ചഺൽ അത് പഽനസ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻ീന വ഻ട്ട് ന഻ങ്ങൾ 

ആരഺധ഻ക്കഽന്നവർക്ക് കഴ഻യഽുമഺ?ഒര഻ക്കലഽമ഻ലല.ആർക്കഽം തന഻ക്ക് അന്നം 
തരഺൻ കഴ഻യ഻ലല കഺരണം എലലഺവർക്കഽം ഭക്ഷണം നൽകഽന്നവൻ അള്ളഺഹഽ 
മഺതമഺണ്. എന്ന഻ട്ടും അവന്ീറ ഭക്ഷണം കഴ഻ച്ച് അവനഽ പങ്കഺള഻കീള 

സ്ഥഺപ഻ക്കഽകയഽം അവീന ധ഻ക്കര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നത് എതുമൽ 

അകമമഺണ്! 

 

جْل ِذ ِذ  َت ْل َتى  َتمَّلن  َتمْل  .22 لِذ  مُم ِذ ًّباًلا  َت َت  وَت سْل َتنِذيمٍء  َتفَتمَتن  َتمْل ا ٍء مُّي رَت   ِذ   َت ِذ ًّباًلا  َت َت   ِذ

അുെഺൾ മഽഖം കഽത്ത഻ നെക്കഽന്നവനഺു ഺ ലക്ഷൿത്ത഻ീലത്ത഻ുച്ചരഽക. 

അതലല ുനരഺയ മഺർഗത്ത഻ൽ ശര഻യഺയ഻ നെക്കഽന്നവുനഺ? 

 

മഽഖം കഽത്ത഻ നടക്കഽക എന്നത് കല്പനീക്കത഻രഺയഽം ീതറ്ഺയ ജ഼വ഻ത –

വ഻ശവഺസ-ൂശല഻യ഻ലാീടയഽം മഽുന്നഺട്ട് ന഼ങ്ങഽക എന്നതഺണ്.ുനരഺയ 

മഺർഗത്ത഻ൽ ശര഻യഺയ഻ നടക്കഽക എന്നഺൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

കല്പനക്കനഽസിതമഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽക എന്നഺണ്. ഈ നന്നഺയ഻ നടക്കഽന്നവുന 

ലക്ഷൿത്ത഻ീലത്ത഻ുച്ചരാ .അഥവഺ യഥഺർത്ഥ ജ഼വ഻തമഺകഽന്ന പരുലഺകത്ത് 
വ഻ജയ഻ക്കഺനഺവാ. അലലഺത്തവൻ പരുലഺകത്ത് ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷകള഻ൽ 

ഉഴുലണ്ട഻ വരഽം 
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و َت  قُم ْل  ُم َت  .23 ا  َتلْل ُمرُم اَت قَت ِذي اًل مَّل َتفْل ِذ َت ا ْل ااَت وَت َتبْلصَت ا ْل مُم السَّلمْل َت وَت عَت َت لَت ُم جَت مْل وَت الَّل ِذ   َتنلَت َت ُم  

(നബ഻ുയ)പറയഽക! ന഻ങ്ങീള സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ന഻ങ്ങൾക്ക് ുകൾവ഻യഽം 
കഺഴ്െകളും ഹിദയങ്ങളും നല്പകഽകയഽം ീെയ്തവനഺണ് 
അള്ളഺഹഽ.ന഻ങ്ങൾ അല്പപം മഺതുമ നന്ദ഻ ീെയ്യുന്നഽള്ളൂ 
 

അള്ളഺഹഽ നൽക഻യ ഏറ്വഽം വല഻യ അനഽഗഹമഺണ് ഇലലഺയ്മയ഻ൽ ന഻ന്ന് 
നമഽക്ക് ജന്ഩം നൽക഻ എന്നത്. ജന഻ച്ച നമഽക്ക് കഺണഺനഽള്ള കണ്ണും 
ുകൾക്കഺനഽള്ള കഺതഽം നലലതഽം െ഼ത്തയഽം ുവർത഻ര഻ച്ച് നലലത഻ുനഺട് 

ഒട്ട഻ന഻ൽക്കഺൻ ുപര഻പ഻ക്കഽന്ന മനസ്സും നൽക഻ ജ഼വ഻തീത്ത 

സഺർത്ഥകമഺക്കഺനഽള്ള വഴ഻കളും അവൻ നൽക഻. പീക്ഷ ഈ 

അനഽഗഹങ്ങളുീട ീപഺരഽളറ഻ഞ്ഞ് അത് നൽക഻യ നഺഥനഽ നര഻ 
ീെയ്യുന്നവരഽീട എണ്ണം തഽുലഺം വ഻രളമഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻യത് 

നമ്മഽീട മനസഽകള഻ൽ ഉത്തരവഺദ഻ത്തീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഉയർന്ന ുബഺധം 
ഉണ്ടഺുക്കണ്ടതഺണ് 

 

ضِذ وَت  .24 َتاْل اَت َت ُممْل فِذ  ا ْل و َت قُم ْل  ُم َت الَّل ِذ   َت لَترُم   ِذلَتيْل ِذ  ُم ْل

 

പറയഽക!ന഻ങ്ങീള ഭാമ഻യ഻ൽ സിഷ്ട഻ച്ച് ീപരഽെ഻ച്ചവനഺണ് അള്ളഺഹഽ 
അവങ്കുലക്ക് തീന്ന ന഻ങ്ങൾ ഒരഽമ഻ച്ച്കാട്ടീെെഽകയഽം ീെയ്യും. 
 

സിഷ്ട഻ച്ച് നീമ്മ വൿഺപ഻പ഻ച്ച അള്ളഺഹഽ ഈ ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ ുശഷം നീമ്മ 

അവങ്കുലക്ക് ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ടും എന്നത് വളീര ശുദ്ധ്യമഺയ കഺരൿമഺണ്.ഈ 

ജ഼വ഻തത്ത഻ീല പവർത്തനങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ുബഺധ഻പ഻ുക്കണ്ട ഒരഽ ുലഺകം 
വരഺന഻ീലലന്നഽം മരണുത്തഺീട എലലഺം അവസഺന഻ച്ചുീവന്നഽം വഺദ഻ക്കഽന്ന 

െ഻ലർ അത഻നഽ പറയഽന്ന കഺരണം മര഻ച്ച് മണ്ണ഻ൽ ലയ഻ച്ചഺൽ പ഻ീന്ന 

എങ്ങീനയഺണ് വ഼ണ്ടഽം ജന഻പ഻ക്കഽക എന്നഺണ്. അള്ളഺഹഽ ആ സംശയീത്ത 

തകർക്കഽകയഺണ഼ പുയഺഗത്ത഻ലാീട. അതഺയത് ഇലലഺയ്മയ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ജന഻പ഻ച്ചവനഺണവൻ! അത ബഽദ്ധ്഻മഽട്ടുണ്ടഺവ഻ലലുലലഺ മര഻ച്ച് മണ്ണഺയ഻ 
ുപഺയ സഺധനത്ത഻നഽ പഴയ അവസ്ഥ നൽകഺൻ!! വളീര ബഽദ്ധ്഻പരമഺയ 

ഒരഽ െ഻ന്ത്യഺണ഻ത്. അത് ീകഺണ്ട് തീന്നയഺണ് പഽനർജ്ജന്ഩീത്ത 

ന഻രഺകര഻ക്കഽന്നവുരഺീടഺീക്ക അള്ളഺഹഽ ഈ വ഻ധം മറഽപട഻ പറഞ്ഞത് 

 

قِذينَت  .25 ادِذ ا الْل َت ْل ُم  ِذ   ُمن ُممْل  َت  وَت َتنُم لُم  َت مَت َت   َت َت
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അവർ(സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ)ുെഺദ഻ക്കഽന്നഽ എുെഺഴഺണ് 
(ഒരഽമ഻ച്ച്കാട്ടുീമന്ന)ഈ വഺഗ്ദഺനം പഽലരഽക? ന഻ങ്ങൾ 

സതൿവഺദ഻കളഺീ ങ്ക഻ൽ (അീതഺന്നഽ പറയാ)  

 

ِذ  .26 ن َت هللاَّل ا الْلعِذ ْلمُم  ِذ ا  َتنَتا نَت ِذ رٌر مُّي ِذينٌر  قُم ْل  ِذنَّلمَت وَت ِذنَّلمَت  

അത഻ീനപറ്റ഻യഽള്ള അറ഻വ് അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ മഺതമഺണ് ഞഺൻ 

സ്പഷ്ടമഺയ ഒരഽ തഺക്ക഼തഽകഺരൻ മഺതമഺകഽന്നഽ എന്ന് തങ്ങൾ പറയഽക 

 

ا الَّل ِذ   ُمن ُمم بِذ ِذ  َت َّل ُم  .27 قِذي َت  َت َت وا وَت فَترُم جُم  ُم الَّل ِذ نَت  َت ي َت ْل وُم لْلفَتةاًل  ِذ ا اَت َتوْل ُم  ُم و َت فَت َتمَّل  

 

എന്നഺൽ അത് സമ഼പ഻ച്ചതഺയ഻ അവർ കഺ ഽുപഺൾ 

(ആ)സതൿന഻ുഷധ഻കളുീെ മഽഖങ്ങൾക്ക് മ്ലഺനത ബഺധ഻ക്കഽം 
(ഉണ്ടഺവഽകയ഻ീലലന്ന്) ന഻ങ്ങൾ വഺദ഻ച്ച് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഺ ഻ത് എന്ന് 
അവുരഺട് പറയീെെഽകയഽം ീെയ്യും 
 

സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട അന്ത്ൿ നഺൾ ന഻ുഷധീത്തക്കഽറ഻ച്ചഺണ് 25/26/27 എന്ന഼ 
ആയത്തഽകൾ സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത്. അന്ത്ൿനഺള഻ന്ീറ ന഻ുഷധവഽമഺയ഻ 
നടക്കഽന്നവർ ുെഺദ഻ക്കഽം എുപഺഴഺണ഻ത് നടക്കഽക?(നടക്ക഻ീലലന്ന 

ധഺരണയ഻ലഽള്ള ുെഺദൿമഺണ഻ത്) 

 

അത഻ന്ീറ മറഽപട഻യഺയ഻ അള്ളഺഹഽ മഺതമഺണ് ആതൿന്ത്഻കമഺയ഻ അത് 

അറ഻യഽന്നവൻ എന്ന് പറയഺനഺണ് അള്ളഺഹഽ നബ഻(  യഺട്ു(صلى هللا عليه وسلن

കൽപ഻ക്കഽന്നത് .അത് സതൿമഺീണന്നഽം അത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവൻ 

ശ഻ക്ഷ഻ക്കീപടഽീമന്ന് തഺക്ക഼ത് നൽകലഺണ് എന്ീറ ുജഺല഻ീയന്നഽം നബ഻( صلى

 പറയഽന്നഽ .എന്നഺൽ വ഼ുറഺീട അങ്ങീന ഒന്നഽ നടക്ക഻ീലലന്ന്(هللا عليه وسلن
വഺദ഻ക്കഽന്നവരഽീട കൺ മഽന്ന഻ൽ അത് യഺഥഺർത്ഥൿമഺയ഻ 
അനഽഭവീപടഽുമ്പഺൾ സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ അന്ത്ഺള഻ച്ച് ുപഺകഽകയഽം 
ഞങ്ങളുീട ന഻ുഷധം ീപഺള഻ഞ്ഞുലലഺ എന്ന് വൿക്തമഺവഽുമ്പഺൾ അവർ 

നഺണം ീകട്ട് ുപഺകഽകയഽം ീെയ്യും.അുപഺൾ അവർക്കഽള്ള ശ഻ക്ഷ എന്ന 

ന഻ലക്ക് ഇതുലല ഉണ്ടഺവ഻ീലലന്ന് ന഻ങ്ങൾ പറഞ്ഞ഻രഽന്നത് എന്ന് അവുരഺട് 

ുെഺദ഻ക്കീപടഽം  

ااٍء  َتلِذيمٍء قُم ْل  َتاَت َت ْل ُممْل  ِذ ْل  َت ْل َت  .28 نْل  َت َت افِذرِذ نَت مِذ يرُم الْل َت نَتا فَتمَتن  ُمجِذ مَت حِذ عِذ َت  َتوْل اَت مَتن مَّل ُم وَت نِذ َت هللاَّل    َت
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(നബ഻ുയ അവുരഺട്) ുെഺദ഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങൾ പറയാ എീന്നയഽം എന്ീറ 

കാീെയഽള്ളവീരയഽം അള്ളഺഹഽ ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽകുയഺ ഞങ്ങൾക്കവൻ കരഽ  

ീെയ്യുകുയഺ ീെയ്തഺൽ (രണ്ടഺയഺലഽം ന഻ങ്ങൾീക്കന്ത് 
ഫലം?)ുവദനഺജനകമഺയ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് സതൿന഻ുഷധ഻കീള 

രക്ഷ഻ക്കഽവഺൻ ആരഺ ഽള്ളത്? 

 

നബ഻(  തങ്ങൾ ഒന്ന് വഫഺത്തഺയ഻ക്ക഻ട്ട഻ീയങ്ക഻ൽ എന്ന് (صلى هللا عليه وسلن
ആഗഹ഻ച്ച഻രഽന്ന അുറബൿൻ മഽശ് ര഻ക്കഽകുളഺട് പറയഺനഺയ഻ അള്ളഺഹഽ 
ന഻ർുദ്ദശ഻ക്കഽന്നത് എീന്നയഽം എന്ീറ കാീടയഽള്ളവീരയഽം അള്ളഺഹഽ 
മര഻പ഻ച്ചഺലഽം അീലലങ്ക഻ൽ അവൻ അനഽഗഹം നൽക഻ ജ഼വ഻തം 
ന഼ട്ട഻ത്തന്നഺലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള ആരഺണ് 

രക്ഷ഻ക്കഽക(ഞങ്ങൾക്ക് നഺശമഽണ്ടഺയഺലഽം അനഽഗഹമഽണ്ടഺയഺലഽം 
ന഻ങ്ങീള കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ മഺതമഺീണന്ന 

തഺക്ക഼തഺണ഻ത഻ലാീട അവർക്ക് നൽകഽന്നത് 

 

نْل  ُم َت فِذ   َت َت ٍء مُّي ِذينٍء  .29 نَّلا بِذ ِذ وَت َت َتيْل ِذ  َت َت َّل ْلنَتا فَتسَت َتعْل َتمُم  َت مَت نُم  مَت مَت حْل  قُم ْل  ُم َت الرَّل

പറയഽക!അവൻ കരഽ ഺന഻ധ഻യഺണ് ഞങ്ങൾ അവന഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം 
അവന്ീറ ുമൽ തീന്ന ഭരുമൽെ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നഺൽ 

വൿക്തമഺയ വഴ഻ുകെ഻ൽ ആരഺണ് അകീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്ന് അെഽത്ത് 
അറ഻യഺറഺകഽം 
 

ഇത് സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽള്ള ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺണ്.അതഺയത് അള്ളഺഹഽ 
കരഽണയഽീട ുകദഺരമഺണ്.ഞങ്ങൾ അവന഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ (ന഻ങ്ങീള 

ുപഺീല അവീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവരലല ഞങ്ങൾ) അവന഻ൽ ഞങ്ങൾ 

ഭരുമൽപ഻ക്കഽന്നഽ ന഻ങ്ങീള ുപഺീല ധനത്ത഻ലഽം ആൾബലത്ത഻ലഽമലല 
ഞങ്ങൾ ഭരുമൽപ഻ക്കഽന്നത് .ഈ വൿതൿസ്ത ന഻ലപഺടഽകള഻ൽ ആരഺണ് 

സതൿത്ത഻ീലന്നഽം ആരഺണഽ വഴ഻ുകട഻ീലന്നഽം അടഽത്ത് തീന്ന അറ഻യഺം 
കഺത്ത഻രഽന്നഽ കഺണഺം എന്ന് സഺരം  

ينٍء  .30 عِذ ا  مَّل ا فَتمَتن  َت ْل ِذي ُمم بِذمَت ااًل ااُم ُممْل  َت ْل  قُم ْل  َتاَت َت ْل ُممْل  ِذ ْل  َت ْل َتيَت مَت

ുെഺദ഻ക്കഽക!ന഻ങ്ങീളഺന്ന് പറയാ ന഻ങ്ങളുീെ ീവള്ളം വറ്റ഻ുെഺയഺൽ 

ന഻ങ്ങൾക്ക് ഒഴഽകഽന്ന ീവള്ളം ീകഺണ്ടഽവന്ന് തരഽന്നതഺരഺണ്? 

 

ീവള്ളം വറ്഻ുപഺയഺൽ ആരഺണ് അത് തര഻ക എന്ന ുെഺദൿം അവരഽീട 
ുമഺശമഺയ ന഻ലപഺട഻ീന ുെഺദൿം ീെയ്യഺനഺണ്.അതഺയത് ആരഺണ് ീവള്ളം 
തര഻ക എന്ന ുെഺദൿത്ത഻നഽ അള്ളഺഹഽ എന്ന് അവർക്ക് പറുയണ്ട഻ വരഽം 
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അുപഺൾ ഇീതഺന്നഽം ീെയ്തഽ തരഺൻ കഴ഻യഺത്തവീര ന഻ങ്ങൾ എന്ത്഻നഽ 
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ുപഺീല ആരഺധ഻ക്കഽന്നഽ അത് ുമഺശമുലല എന്നഺണ് ഈ 

ുെഺദൿത്ത഻ന്ീറ തഺല്പരൿംഅള്ളഺഹഽവഺണ് എലലഺത്ത഻ന്ീറയഽം ഉടമ 

എന്നഽം അവീന അനഽസര഻ക്കഺീത ജ഼വ഻ച്ച് ശഺശവതമഺയ പരുലഺകം 
നശ഻പ഻ക്കരഽീതന്നഽം ഇത് െ഻ന്ത്഻ച്ച് പവർത്ത഻ക്കഺത്തവർക്ക് വമ്പ഻ച്ച 

നഺശമഽീണ്ടന്നഽം അള്ളഺഹഽ നൽകഽന്ന അനഽഗഹങ്ങീള ഓർത്ത് 
ജ഼വ഻ക്കണീമന്നഽീമഺീക്ക ഉപുദശ഻ച്ച ഈ അദ്ധ്ൿഺയം വളീര 

പഺധഺനൿമഽള്ളതഺീണന്ന് തഽടക്കത്ത഻ൽ നഺം പറഞ്ഞത് ഓർക്കഽക എലലഺ 

ദ഻വസവഽം ഇത് പഺരഺയണം ീെയ്യുക . അള്ളഺഹഽ നലലവര഻ൽ നീമ്മീയലലഺം 
ഉൾീപടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ  
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