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അദ്ധ്ൿഺയം 77 : സാറത്തഽൽ മഽർസലഺത്ത്-سىرة المزسالت  

മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു : സാക്തങ്ങൾ 50  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുേട഻ ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്നഽ  
 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. "ഇബ്നഽ മസ്ഊദ്(റ)പറഞ്ഞഽ. ഈ 

അദ്ധ്ൿഺയും നബ഻(സ)ക്ക് അവേര഻ച്ചത് ഞങ്ങൾ നബ഻(സ)ുയഺീടഺപ്പും 

മ഻നഺയ഻ീല ഒരഽ ഗഽഹയ഻ൽ എത്ത഻യ സമയത്തഺയ഻രഽന്നഽ അങ്ങീന 

നബ഻(സ) ഈ അദ്ധ്ൿഺയും ഓേഽകയഽും ഞങ്ങൾ അത് ശദ്ധ്഻ച്ച് ുകൾക്കഽകയഽും 

ീെയ്േഽ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺൾ ഒരഽ സർപ്പും െഺടഽകയഽും ഞങ്ങൾ അേ഻ീന 

ീകഺലലഺനഺയ഻ ഓടഽകയഽും ീെയ്േഽീവങ്ക഻ലഽും അത് മഺളത്ത഻ൽ പുവശ഻ച്ച  

രക്ഷീപ്പട്ട .അുപ്പഺൾ നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ.അേ഻ന്ീറ േ഻ന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ന഻ങ്ങള ും ന഻ങ്ങള ീട ശലൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് അേഽും 

സുംരക്ഷ഻ക്കീപ്പട്ട (ഖഽർേവഽബ഻).ഈ ഹദ഼സ് ഇമഺും ബഽഖഺര഻ േന്ീറ 

സവഹ഼ഹ഻ൽ 4930-മത് ഹദ഼സഺയ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്േ഻ട്ട ണ്ട്  
 

ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)ന്ീറ ദഺസനഺയ കഽൂറബ് (റ) ഈ അദ്ധ്ൿഺയും 

പഺരഺയണും ീെയ്േുപ്പഺൾ അബ്ബഺസ്(റ)ന്ീറ ഭഺരൿ ഉമ്മഽൽ ഫള്ല്(റ) അത് 

ുകട്ട് കരയഽകയഽും ുമഺുന!നബ഻(സ) ഏറ്റവഽും അവസഺനമഺയ഻ മഗ്ര഻ബ് 

ന഻സ്കഺരത്ത഻ൽ ഈ സാറത്ത് ഓേഽന്നത് ഞഺൻ ുകട്ട഻ട്ട ീണ്ടന്നഽും ന഻ന്ീറ 

പഺരഺയണും എീന്ന അത് ഓർമ്മ഻പ്പ഻ച്ച ീവന്ന് പറയഽകയഽും 

ീെയ്േഽ(ഖഽർേവഽബ഻)  

  َواْلُمْزَساَلِت ُعْزفًا (1

തഽടീര തഽടീര അയക്കീെടഽന്നവീയ തീന്ന സതൿം  

ഭാര഻പക്ഷും വൿഺഖൿഺേഺക്കള ും പറയഽന്നത് ഇത് ീകഺണ്ടഽള്ള വ഻വക്ഷ 

കഺറ്റ഻ീന പറ്റ഻ എന്നീേ!  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കല്പനകള ും വ഻ുരഺധങ്ങള മഺയ഻ അയക്കീപ്പടഽന്ന 

മലക്കഽകളഺണഽുേശൿീമന്നഽും ഏകൂദവ സുന്ദശവഽമഺയ഻ അയക്കീപ്പട്ട 

നബ഻മഺരഺണഽുേശൿീമന്നഽും ുമഘമഺണഽുേശൿീമന്നഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 
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േഺക്ക഼േഽകള ും ഉപുദശങ്ങള മഺണഽുേശൿീമന്നഽും 

അഭ഻പഺയും,ഉണ്ട്(ഖഽർേവഽബ഻)  

  فَاْلَعاِصفَاِت َعْصفًا (2

ശക്ത഻യഺയ഻ അട഻ച്ചു വ഼ശഽന്നവയഽം (തീന്ന സതൿം)  

ഇവ഻ീടയഽും കഺറ്റഺണഽുേശൿും എന്ന് േീന്നയഺണ് പബലമഺയ അഭ഻പഺയും, 

കഺറ്റ കള഻ൽ ുനര഻യ ന഻ലയ഻ൽ അട഻ക്കഽന്നേഽും ീകഺടഽുംകഺറ്റ മഽണ്ടീലലഺ,, 

മലക്കഽകളഺീണന്നഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദിഷ്ടഺന്തങ്ങളഺയ഻ വരഽന്ന 

ഭാമ഻കഽലഽക്കും ുപഺലഽള്ളേഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്  
 

  َوالنَّاِشَزاِت نَْشًزا (3

പരീക്ക വൿഺപ഻െ഻ക്കഽന്നവയഽം(തീന്ന സതൿം)  

കഺറ്റ് േീന്നയഺണ഻വ഻ീടയഽും ഉുേശൿും. കഺറ്റ് കനത്ത ുമഘങ്ങീള വഹ഻ച്ച  

ീകഺണ്ട് ുപഺയ഻ ന഻ർജ഼വമഺയ഻ക്ക഻ടക്കഽന്ന നഺട഻നഽ മഴ നൽകഽന്നഽ 
െ഻ലുപ്പഺൾ കഺറ്റ് ീകഺണ്ട് േീന്ന വല഻യ വ഻പത്തഽകള മഽണ്ടഺകഽും അേഺണ് 

വൿഺപ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ുമഘും ീകഺണ്ട് ഏൽപ്പ഻ക്കീപ്പട്ട 

മലക്കഽകളഺണഽുേശൿീമന്നഽും മഴയഺണഽുേശൿീമന്നഽും മനഽഷൿന്ീറ 

നന്ഩേ഻ന്ഩകൾ ുരഖയ഻ൽ ന഻ന്ന് മലക്കഽകൾ പഽറീത്തടഽത്ത് 
പരത്തഽന്നേഺണഽുേശൿീമന്നഽും എലലഺവീരയഽും ഒരഽമ഻ച്ച  കാട്ട ന്ന അന്തൿ 

നഺള഻ുലക്കഽള്ള പഽനർജ്ജന്ഩമഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർേഽബ഻)  

ഇമഺും ഇബ്നഽ ജര഼ർ അഥ്വബര഻(റ) എഴഽേഽന്നഽ. അള്ളഺഹഽ 
വൿഺപ഻പ്പ഻ക്കഽന്നീേന്നഺണ് സേൿും ീെയ്യഺനഽപുയഺഗ഻ച്ച പദും. 

ഏീേങ്ക഻ലഽീമഺന്ന഻ീന അള്ളഺഹഽ പുേൿകമഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലലഺത്ത സ്ഥ഻േ഻ക്ക് ഈ 

പറഞ്ഞ കഺറ്റ ും മഴയഽും മലക്കഽകള ീമലലഺും ഇവ഻ീട ഉുേശ഻ക്കലഺണഽ 
ുവണ്ടത് എന്നീേ പബലും(ഥ്വബര഻).  

അേഺയത് മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ വൿഺഖൿഺനങ്ങീളലലഺും 

ൂവവ഻ദ്ധ്ൿമഺണ്.ൂവരഽദ്ധ്ൿമലല.  

  فَاْلفَاِرقَاِت فَْزقًا (4

ുവർത഻ര഻ച്ച് വ഻ുവച഻ക്കഽന്നവയഽം(തീന്ന സതൿം)  
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സേൿഺസേൿങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ വ഻ഭജ഻ക്കഽന്നേഽമഺയ഻ ഇറങ്ങ഻ വരഽന്ന 

മലക്കഽകളഺണഽുേശൿും.ഭക്ഷണ വ഻ഭവങ്ങള ും മനഽഷൿന്ീറ ആയഽസ് ും 

ുവർേ഻ര഻ക്കഽന്ന മലക്കഽകൾ എന്നഽും ുമഘങ്ങീള പലയ഻ടുത്തക്കഺയ഻ 
ുവർേ഻ര഻ക്കഽന്ന കഺറ്റഺണഽുേശൿീമന്നഽും ുമഘും േീന്നയഺണഽുേശൿീമന്നഽും 

സേൿത്ത഻ന്ീറയഽും അസേൿത്ത഻ന്ീറയഽും ഇടയ഻ലഽും ഹലഺൽ 

ഹറഺമഽകൾക്ക഻ടയ഻ലഽും ുവർേ഻ര഻ക്കഽന്ന ഖഽർആനഺണഽുേശൿീമന്നഽും 

അള്ളഺഹഽ കൽപ്പ഻ച്ചേ഻ന്ീറയഽും വ഻ുരഺധ഻ച്ചേ഻ന്ീറയഽും ഇടയ഻ൽ 

ുവർേ഻ര഻ക്കഽന്ന അഥ്വഺ അത് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്ന 

പവഺെകന്ഩഺരഺണഽുേശൿീമന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ഖഽർേഽബ഻)  

സേൿവഽും അസേൿവഽും േമ്മ഻ൽ ുവർേ഻ര഻ക്കഽന്നീേലലഺും മലക്കഺയഺലഽും 

ഗന്ഥമഺയഺലഽും ഇവ഻ീട ഉുേശമഺീണന്നീേ ഇബ്നഽ ജര഼ർ(റ)പറയഽന്നത്  

 

افَالُمْ  ِ َاِت ِ ْ زً  (5   

ദ഻വൿ സുേശം ഇട്ട് ീ ഺടഽക്കഽന്നവീയ തീന്ന സതൿം  

ഇത് മലക്കഽകീളക്കഽറ഻ച്ചഺണ്.എന്നേ഻ൽ അഭ഻പഺയ വൿേൿഺസമ഻ലല 
ഒഴ഻കഴ഻വഽകൾ ന഼ക്കും ീെയ്യ ന്നേഽും േഺക്ക഼േഽകൾ അടങ്ങ഻യേഽമഺയ ദ഻വൿ 

സുന്ദശങ്ങൾ എത്ത഻ച്ച  ീകഺടഽക്കഽന്ന മലക്കഽകൾ േീന്നയഺണ് സേൿും എന്ന് 
സഺരും. ദ഻വൿ സുന്ദശീമത്ത഻ക്കഽന്നത് ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ) ആീണന്ന഻ര഻ീക്ക 

ബഹഽവെനമഺക്ക഻യത് എന്ത഻നഺീണന്ന് സുംശയ഻ുക്കണ്ടേ഻ലല.അത് 

ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ)ീന ബഹഽമഺന഻ച്ച് പറഞ്ഞേഺകഺനഽും അീലലങ്ക഻ൽ വഹ് 

യ഻ന്ീറ സുംരക്ഷണഺർത്ഥും മഽന്ന഻ലഽും പ഻ന്ന഻ലഽും അള്ളഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ന 

രക്ഷഺുസനീയക്കാട഻ (72-27 ൽ സാറത്തഽൽ ജ഻ന്ന഻ൽ പസ്േഺവ഻ച്ച ുപഺീല) 

ഉുേശ഻ച്ച മഺവഺും ബഹഽ വെനപുയഺഗും  

 

  ُعْذًرا أَْو نُْذًرا (6

ഒഴ഻വഽ  ഴ഻വഺയ഻ീക്കഺുടഺ തഺക്ക഼തഺയ഻ീക്കഺുടഺ  

സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾ പരുലഺകത്ത് വരഽുപഺൾ ഞങ്ങൾക്ക് ുനർമഺർഗീത്ത 

കഽറ഻ച്ച് അറ഻വ് ലഭ഻ച്ച഻ലല എന്നഽും മറ്റ ും ഒഴ഻വഽകഴ഻വഽകൾ പറയഺനഽള്ള 

അവസരും ഇലലഺേഺക്കഽക എന്നത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സുന്ദശ ലക്ഷൿങ്ങള഻ൽ 

ീപട്ടേഺണ് സേൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് േഺക്ക഼ത് ീെയ്ത് അവീര നന്നഺക്കലഽും 

ഇേ഻ന്ീറ ഉുേശൿമീേ!.അേഺണ് ഇേ഻ൽ സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്  
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പഺശ്ചഺത്തപ഻ച്ച് കഽറ്റും കഴഽക഻ക്കളഞ്ഞ് നഺഥ്ന്ീറ അടഽക്കൽ ഒഴ഻കഴ഻വ് 

പറയഺൻ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് അവസരമഽണ്ടഺക്ക഻യേഽും ശേഽക്കൾക്ക് 
േഺക്ക഼ത് നൽകലഽും ആണഽുേശൿും,എന്നഽും ഇവ഻ീട 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ഖഽർേവഽബ഻)  

   ِنََّما  ُىَعُ وَو لََىاقِ ٌع  (7

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഻ങ്ങുളഺട് തഺക്ക഼ത് ീചയ്യീെടഽന്നത് സംഭവ഻ക്കഽന്നത് 

തീന്നയഺ ഽന്നഽ  

ഏേഺയഺലഽും ഈ കഺരൿങ്ങൾ പറഞ്ഞഽീകഺണ്ട് സേൿും ീെയ്ത് പറയഽന്നത് 

ഈ േേവമഺണ് .അന്തൿ നഺൾ.പഽനർജ്ജന്ഩും,പരുലഺകും,രക്ഷഺശ഻ക്ഷകൾ 

എന്ന഻വീയഺീക്ക സുംഭവ഻ക്കഽക േീന്ന ീെയ്യ ും എന്ന്  
 

  فَ َِ ا النُّنُ ىُو  ُِمَ  ْ  (8

എന്നഺൽ നക്ഷതങ്ങൾ മഺയ഻ക്കീെട്ടഺൽ  

 

അേ഻ന്ീറ േ഻ളക്കവഽും പഭയഽും നഷ്ടീപ്പടഽകീയന്നഺണഽുേശൿും .അത് 

സുംഭവ഻ക്കഽുപഺഴഺയ഻ര഻ക്കഽും േഺക്ക഼ത് ീെയ്യീപ്പട്ട കഺരൿും സുംഭവ഻ക്കഽക  

 

  َو َِ ا ال ََّماا فُِزَ  ْ  ( 9)

 

ആ ഺശം പ഻ളർക്കീെടഽ യഽം ീചയ്തഺൽ  

ആകഺശും ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽന്നേ഻നഺലഽണ്ടഺവഽന്ന വ഻ടവഽകീള ഉുേശ഻ച്ചഺണ് ഈ 

പറയഽന്നത്  

 

  َو َِ ا اْلِ  َاُا نُِ فَ ْ  (10

പർവതങ്ങൾ ീപഺട഻യഺക്കീെടഽ യഽം ീചയ്തഺൽ  

പർവേങ്ങൾ പ഻ഴഽീേറ഻യീപ്പടഽകയഽും അത് 

ീപഺട഻ീപഺട഻യഺക്കീപ്പടഽകയഽും ീെയ്യ ക എന്നഺണഽുേശൿും  
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ُسُ  أُقِّق َ ْ  (11   َو َِ ا الزُّن

ദാതന്മഺർക്ക് സമയം ന഻ർണ്ണയ഻ച്ച് ീ ഺടഽക്കീെടഽ യഽം ീചയ്തഺൽ  

ഓുരഺ സമഽദഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽമഽള്ള പവഺെകന്ഩഺർ ആ സമഽദഺയത്ത഻ന്ീറ 

ുമൽ സഺക്ഷ഻കളഺയ഻ അന്ന് ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ടീപ്പടഽും, ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച് പറയഽുപഺൾ അത് സുംഭവ഻ക്കഽുമഺ 

എന്ന് സുംശയ഻ച്ച഻രഽന്ന ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് എലലഺ സുംശയവഽും ന഼ങ്ങ഻ സേൿും 

ുബഺദ്ധ്ൿീപ്പടഽന്ന ദ഻നമഺണത്  

   ِّق  َْىوٍم أُ ِّق َ ْ ِ َ  (12

ഏീതഺരഽ ദ഻വസുത്തക്കഺണ് അവർക്ക് അവധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്  

 

ആ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ഭയഺനകേ ൊണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കനഺണ഼ ുെഺദൿ രാപും  

 

  لِ َْىِو اْلفَْص ِ  (13

ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്ീറ ദ഻വസുത്തക്ക് തീന്ന  

എലലഺും േ഼രഽമഺന഻ക്കീപ്പടഽന്ന ദ഻നും എന്നത് സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽള്ള 

ശക്തമഺയ േഺക്ക഼േഺണ് അന്ന് സവർഗത്ത഻ുലുക്കഺ നരകത്ത഻ുലുക്കഺ ആയ഻ 
അവർക്ക഻ടയ഻ൽ വ഻ധ഻ പഖൿഺപ഻ക്കീപ്പടഽും ,,അന്തൿ നഺള഻ൽ ജങ്ങീള 

ഒരഽമ഻ച്ച  കാട്ടീപ്പട്ടഺൽ േലക്കഽമഽകള഻ൽ സാരൿീന ഉദ഻പ്പ഻ച്ച  ീകഺണ്ട് 
ആകഺശുത്തക്ക് ുനഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട് വ഻ധ഻ പേ഼ക്ഷ഻ച്ച് ജനങ്ങൾ ന഻ൽക്കഽീമന്ന് 
(അഹ് മദ്) നബ഻(സ) പഠ഻പ്പ഻ച്ചത് ഓർക്കഽക  

  َوَ ا أَْ َراَا َ ا  َْىُو اْلفَْص ِ  (14

ത഼രഽമഺന ദ഻വസം എന്തഺീെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറ഻വ് നൽ ഻യീതന്തഺണ്  

 

ആദ഻നത്ത഻ന്ീറ ീഗൌരവും കഺണ഻ക്കഺനഺണ഼ ുെഺദൿും  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (15

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  
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അള്ളഺഹഽീവയഽും പവഺെകീനയഽും ഗന്ഥീത്തയഽും വ഻െഺരണ 

നഺള഻ീനീയഺീമഺീക്ക ന഻ുഷധ഻ച്ചവർക്ക് ശ഻ക്ഷയഽും അപമഺനവഽമഽണ്ട് എന്ന് 
സഺരും. ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ൽ പലേവണ ഈ സാക്തും 

ആവർത്ത഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്.അേ഻ന്ീറ കഺരണും പല ന഻ുഷധങ്ങള ും അവർ 

നടത്ത഻യ഻ട്ട ണ്ട്.ഓുരഺ ന഻ുഷധത്ത഻ന്ീറയഽും ശ഻ക്ഷ മുറ്റ ന഻ുഷധത്ത഻ൽ 

ന഻ന്ന് വൿേൿസ്ഥമഺയ഻ര഻ക്കഽമീലലഺ െ഻ല ന഻ുഷധങ്ങൾ േഺരേുമ്മൿന 

കാടഽേൽ ഗഽരഽേരവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽമീലലഺ.അേ഻നനഽസര഻ച്ച ള്ള 

നഺശമഽണ്ടഺവഽീമന്ന് സാെ഻പ്പ഻ക്കഺനഺണ഻ത് ആവർത്ത഻ച്ചത്(ഖഽർേവഽബ഻)  

 എന്നഺൽ നരകത്ത഻ീല വ഻വ഻ധയ഻നും ശ഻ക്ഷകള ള്ള ഒരഽ ീെരഽവ് എന്നഽും َوْ  ٌع 

അർത്ഥമഽണ്ട്  

നബ഻(സ)പറഞ്ഞേഺയ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്യീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.നരകും എന഻ക്ക് 
കഺണ഻ക്കീപ്പട്ട .അുപ്പഺൾ ൂവൽ എന്ന ീെരഽവ഻ുനക്കഺൾ ഗൌരവമഽള്ള 

ഒന്നഽും ഞഺൻ അവ഻ീട കണ്ട഻ലല. നരക വഺസ഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് ഒഴഽകഽന്ന െലവഽും 

െ഼ഞ്ചലവഽും ഒരഽമ഻ച്ച  കാടഽന്ന സ്ഥലമഺണ് ൂവൽ എന്നഽും 

റ഻ുപ്പഺർട്ട ണ്ട്(ഭാമ഻യ഻ീല മല഻ന ജലും ഒരഽമ഻ച്ച് കാടഽന്ന സ്ഥലുത്തഺട് നമഽക്ക് 
എേുത്തഺളും ീവറഽപ്പ ണ്ടഺകഽും.അേ഻ുനക്കഺൾ ഗഽരഽേരമഺണ് ൂവൽ എന്ന് 
െഽരഽക്കും)  

لِ ي (16   أَلَْم نُْه ِِك اْ َوَّ
 

പാർവ഼ ന്മഺീര നഺം നശ഻െ഻ച്ചു  ളഞ്ഞ഻ുലേ?  

പവഺെകന്ഩഺീര ന഻ുഷധ഻ച്ച പാർവ഼കന്ഩഺീര അള്ളഺഹഽ 
നശ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട ീണ്ടന്നത് മക്കക്കഺർക്കഽമറ഻യഺും.ഇത് അവർക്കഽള്ള ശക്തമഺയ 

ഉൽുബഺധനമഺണ്  

   ُمَّ نُْ  ِعُهُُم اْاِ ِز يَ  (17

പ഻ന്ന഼ട് അവുരഺട് പ഻ൻ ഗഺമ഻ ീളയഽം നഺം തഽടർത്തഽം  

ഈ ന഻ല േഽടർന്നഺൽ ന഻ങ്ങീളയഽും അത് ുപഺീല അള്ളഺഹഽ 
പ഻ട഻കാടഽീമന്നഽണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്  
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نَْفَعُ   ِاْلُمْ ِزِ  يَ  َ َذلِكَ  (18  

 ഽറ്റവഺള഻ ീളീക്കഺട് അപ ഺരമഺണ് നഺം ീചയ്യു  

കഽറ്റവഺള഻കൾക്ക് ഇത് ുപഺീല ശ഻ക്ഷ നല്കൽ നമ്മഽീട പേ഻വഺണ്.ഈ 

ശ഻ക്ഷ ബദ് റ഻ലഽും മറ്റ ീമഺീക്കയഽണ്ടഺയ േ഻ര഻ച്ചട഻യഺീണന്നഽും ശര഻ക്കഽള്ള 

നഺശും േീന്നയഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്  

ഇത് ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് അവർക്കഽള്ള േഺക്ക഼േഺീണന്നഽും പരുലഺകത്ത് 
വരഽന്ന ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ച ള്ള അറ഻യ഻പ്പഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (19

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ുനരുത്ത പറഞ്ഞ വ഻ശദ഼കരണും ഇവ഻ീടയഽും ഓർക്കഽക  

 

ِه يٍم  أَلَْم نَْخ ُ  ُّنم  ِّقي (20 اا  َّ َّ   

ന഻സ്സഺരീെട്ട ജലത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള നഺം സിഷ്ട഻ച്ച഻ുലേ ?  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യഽും അവന്ീറ 

അനഽഗഹങ്ങള മഽണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട.ുകവലും അറപ്പ് ുേഺന്നഽന്ന 

ഇന്ദ഻യത്തഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്നഺണ് മനഽഷൿീന അള്ളഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ചത്  

  َفَ عَْ َنااُ فِ  َقَزارٍم  َّ ِ يٍم  (21

എന്ന഻ട്ട് അത഻ീന നഺം ഭദമഺീയഺരഽ തഺവളത്ത഻ൽ ആക്കഽ യഽം ീചയ്തഽ  

ഭദമഺയ േഺവളും ഗർഭപഺേമഺണ്  

ْع ُىوٍم  (22    ِلَ  قََ رٍم  َّ
 

അറ഻യീെട്ട ഒരഽ  ഺലഺവധ഻ വീര  

പസവ സമയും വീര എന്ന് സഺരും  

  فَ ََ ْرنَا فَنِْعَم اْل َاِ ُرووَ  (23

അങ്ങീന നഺും (എലലഺും) കണക്കഺക്ക഻(വൿവസ്ഥീപ്പടഽത്ത഻)അുപ്പഺൾ നഺും 

എേ നലല കഴ഻വഽള്ളവൻ!  
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ഗർഭ പഺേത്ത഻ൽ ീവച്ച് അവനഽ ആകിേ഻യഽും പകിേ഻യഽീമലലഺും 

കമ഼കര഻ച്ച .  

അവന്ീറ ന഼ളവഽും ന഼ളക്കഽറവഽും വ഻ജയ഻ുയഺ പരഺജയ഻ുയഺ എന്നേഽും 

മരണത്ത഻ന്ീറ സമയവഽും ഈ കണക്കഺക്കല഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ് ഈ 

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ പഽനർജന഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് ഒരഽ പയഺസുമ അലല എന്ന് 
സാെ഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (24

അന്നീത്ത ദ഻വസും വപ഻ച്ച നഺശും സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഺകഽന്നഽ  

ുനരുത്ത പറഞ്ഞ വ഻ശദ഼കരണും ഇവ഻ീടയഽും ഓർക്കഽക  

 

  أَلَْم نَْ َعِ  اْ َْرَض ِ فَا ًا (25
 

ഭാമ഻ീയ നഺം ഉൾീക്കഺള്ളൂന്നതഺക്ക഻യ഻ുലേ? 

ْح َاا َوأَْ َىا ًاأَ  (26   

മര഻ച്ചവീരയഽം ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവീരയഽം  
 

ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവർക്ക് ഭാമ഻യഽീട മഽകൾഭഺഗും ീസൌകരൿീപ്പടഽത്ത഻യത് 

ുപഺീല മരണീപ്പടഽന്നവർക്ക് ഉൾഭഺഗും 

ീസൌകരൿീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട ീണ്ടന്നഺണ഻േ഻ന്ീറ സഺരും  

മര഻ച്ചയഺീള മറക്കലഽും മറമഺടലഽും ന഻ർബന്ധമഺീണന്ന് ഇേ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ീേള഻യഽന്നഽ എന്ന് ഇമഺും ഖഽർേവഽബ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽണ്ട്,മഽട഻യഽും 

നഖവഽീമഺീക്ക മറമഺടണീമന്നഽും നബ഻(സ) പഠ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് 

اا فُزَ  (27 ا ًاَوَ َعْ نَا فِ َها َرَواِسَ  َشاِ َخاتٍم َوأَْس َْ نَاُ م  َّ  

അത഻ൽ നഺം ഉന്നതങ്ങളഺയ ഉറച്ച് ന഻ൽക്കഽന്ന പർവതങ്ങീള 

സ്ഥഺപ഻ക്കഽ യഽം സവച്ഛമഺയ ീവള്ളം ന഻ങ്ങൾക്ക് നഺം  ഽട഻ക്കഽവഺൻ 

നൽ ഽ യഽം ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ  
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അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ െ഻ല ദിഷ്ടഺന്തങ്ങള ും അനഽഗഹങ്ങള മഺണ഼ സാക്തും 

ൊണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽന്നത് .പർവേങ്ങൾ ഭാമ഻യഽീട സ്ഥ഻രേക്ക് ആണ഻കളഺക്ക഻ 
അള്ളഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചേഺീണന്ന് ഖഽർ ആൻ പല സ്ഥലത്തഽും 

പരഺമർശ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് ഉണങ്ങ഻ വരണ്ട ഭാമ഻യ഻ുലക്ക് സമിദ്ധ്മഺയ഻ ീവള്ളും 

ലഭ഻ക്കഽുപഺൾ പലേഽും ഉൽപ്പഺദ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. ഇത് പഽനർജന്ഩത്ത഻ന്ീറ 

ഒരഽ സഺപ഻ളഺയ഻ മനസ഻ലഺക്കഺവഽന്നേഺണ് നമ്മഽീട ജ഼വ഻േത്ത഻നഽ ഏറ്റവഽും 

ആവശൿമഺയ ീവള്ളും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹത്തഺയ അനഽഗഹമഺണ്  

 

  َوْ  ٌع  ْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (28

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ുനരുത്ത പറഞ്ഞ വ഻ശദ഼കരണും ഇവ഻ീടയഽും ഓർക്കഽക  

  اننَ ِ ُىا  ِلَ  َ ا ُ ن ُم  ِِ   َُ ذِّق ُىوَ  (29

(സതൿ ന഻ുഷധ഻ ുളഺട് ഖ഻യഺമത്ത് നഺള഻ൽ പറയീെടഽം) ന഻ങ്ങൾ 

ഏീതഺന്ന഻ീനയഺുെഺ ന഻ുഷധ഻ച്ചു ീ ഺട഻രഽന്നത് അത഻ുലക്ക് 
ുപഺയ഻ീക്കഺള്ളു   

സേൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്കഽണ്ടഺകഽന്ന ഗഽരഽേരമഺയ ശ഻ക്ഷകളഺണ് േഺീഴ 

പറയഽന്നത് .നരക ശ഻ക്ഷീയ ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്നവുരഺട് ന഻ങ്ങൾ ന഻ുഷധ഻ച്ച 

ഇുപ്പഺൾ കൺമഽന്ന഻ൽ കഺണഽന്ന ആ നരകത്ത഻ുലക്ക് ുപഺവഽക എന്നത് 

വലലഺീത്തഺരഽ ഉത്തരവ് േീന്നയീലല!  

  اننَ ِ ُىا  ِلَ  ِ  ٍّل ِ    اََلِ  ُشَع ٍم  (30

അതഺയത് മാന്ന് ശഺഖ ളുള്ള ഒരഽ ന഻ഴല഻ുലക്ക് ുപഺയ഻ീക്കഺള്ളു   

മാന്ന് ശഺഖകളഺയ഻ പ഻ര഻ഞ്ഞഽയരഽന്ന കര഻പഽകയഽീട ന഻ഴല഻ുലക്ക് ുപഺകാ 

അേഺണ് ന഻ങ്ങൾക്ക് ആധഺരും. എന്ന് അവുരഺട് പറയീപ്പടഽും ശക്തമഺയ഻ 
പഽക ഉയരഽുപഺൾ അത് ശഺഖകളഺയ഻ പ഻ര഻യഽന്നത് നമഽക്ക് േീന്ന 

കഺണഺമുലലഺ  

  َ   َ ِ  ٍم َوَ   ُْ نِ  ِ َي ال ََّه ِ  (31

(അത് ചാട഻ൽ ന഻ന്ന്)തെുല ഽ യ഻ലേ (അഗ്ന഻)ജവഺലയ഻ൽ ന഻ന്ന് അത് 

തടയഽന്നതഽമലേ  
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എന്നഺൽ ആേണൽ ഉപകഺരപദമഺവ഻ലല.അത് േണുലകഽകുയഺ ൊട഻ൽ 

ന഻ന്ന് രക്ഷ നൽകഽകുയഺ ീെയ്യ഻ലല  

മഹ്ശറ഻ൽ ന഻ൽക്കഽന്ന സമയത്ത് ശക്തമഺയ ൊട഻ൽ അവ഻ശവഺസ഻യഽും 

കപടവ഻ശവഺസ഻യഽും കഷ്ടീപ്പടഽുപഺൾ അർശ഻ന്ീറ േണൽ നൽക഻ ആ ഭയങ്കര 

ൊട഻ൽ ന഻ന്ന് സേൿ വ഻ശവഺസ഻ീയ അള്ളഺഹഽ രക്ഷ഻ക്കഽും. അർശ഻ന്ീറ 

േണൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള പധഺനീപ്പട്ട ഏഴ് കഺരണങ്ങൾ നബ഻(സ) പറഞ്ഞത് 

കഺണഺനഺവഽും. 1, ന഼േ഻മഺനഺയ ഭരണഺധ഻കഺര഻, 2, അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ആരഺധനയ഻ലഺയ഻ ജ഼വ഻േും കമ഼കര഻ച്ച യഽവഺവ്, 3, പള്ള഻യഽമഺയ഻ 
മനസ്഻ണക്കീപ്പട്ട പഽരഽഷൻ 4, അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ുവണ്ട഻ പരസ്പരും 

സ്ുനഹ഻ച്ച രണ്ട് സ്ുനഹ഻േന്ഩഺർ 5, വലും ൂക ീകഺടഽത്തത് ഇടത് ൂക 

അറ഻യഺീേ ധർമ്മും ീെയ്േ ധർമ്മ഻ഷ്ഠൻ 6, സഽന്ദര഻യഽും കഽല഼നയഽമഺയ ഒരഽ 
സ്േ഼ അനഺശഺസൿത്ത഻നഽ ക്ഷണ഻ച്ചുപ്പഺൾ ഞഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻ീന 

ഭയീപ്പടഽന്നഽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ക്ഷണും ന഻രസ഻ച്ചവൻ 7, ഒറ്റക്ക഻രഽന്ന് നഺഥ്ീന 

ഓർത്ത് കരഞ്ഞ മനഽഷൿൻ എന്ന഻വർക്ക് അർശ഻ന്ീറ േണൽ ലഭ഻ക്കഽും എന്ന് 
ഹദ഼സ഻ൽ കഺണഺും. അള്ളഺഹഽ നമഽീക്കലലഺും അന്ന് രക്ഷ നൽകീട്ട ആമ഼ൻ  

   ِنََّها  َْزِ    َِشَزرٍم َ اْل َْصزِ  (32

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അത്(നര ം)ഉയർന്ന ീ ട്ട഻ടം ുപഺീലയഽള്ള ത഼ീെഺര഻ ൾ 

എറ഻യഽന്നതഺണ്  

നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ഉയർന്ന് ീപഺങ്ങഽന്ന േ഼ീപ്പഺര഻കള ീട വല഻പ്പീത്തയഺണ് 

ൊണ്ട഻ക്കഺട്ട ന്നത്  

ُصْفزٌع  َ  َنَّ ُ ِ َمالَ ٌع  (33   

അത്(ത഼ീെഺര഻ ൾ)മഞ്ഞ ന഻റമഽള്ള ഒട്ട ക്കാട്ടങ്ങീള ുപഺീലയ഻ര഻ക്കഽം  

ആ േ഼ീപ്പഺര഻കള ീട വർണ്ണമഺണ഻േ഻ൽ സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്  

ഇവ഻ീട  ُصْفزٌع എന്നേ഻നഽ കറഽത്ത ന഻റമഽള്ള ഒട്ടകും എന്നഽും അർത്ഥമഽണ്ട് ആ 

അർത്ഥമഺണ് പബലും എന്നഺണ് ഇബ്നഽ ജര഼ർ(റ) പറയഽന്നത്(ഥ്വബര഻)  

ْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ وَ  (34   

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ുനരുത്ത പറഞ്ഞ വ഻ശദ഼കരണും ഇവ഻ീടയഽും ഓർക്കഽക  
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  َ َذا  َْىُو َ   َنِن ُىوَ  (35

അവർ മ഻ടഺത്ത ദ഻വസമഺെത്  

സ്ഥ഻േ഻ഗേ഻കള ീട ീഗൌരവും മാലും അന്നവർക്ക് മ഻ണ്ടഺൻ ുപഺലഽും 

കഴ഻യ഻ലല  

െ഻ല സമയത്ത് സുംസഺര഻ക്കഺൻ അവസരമഽണ്ടഺവഽും അുപ്പഺൾ അവർ 

േർക്ക഻ക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽും എന്ന് ഖഽർ ആൻ േീന്ന പറഞ്ഞത് ഇേ഻ീനേ഻രുലല 
എന്ന ുെഺദൿമഽണ്ട഻വ഻ീട.ന഻വഺരണും മഹ്ശറ഻ൽ പല ഘട്ടങ്ങള മഽണ്ട് െ഻ല 

ഘട്ടത്ത഻ൽ സുംസഺര഻ക്കഺൻ അവസരമഽണ്ടഺവ഻ലല മറ്റ  െ഻ലുപ്പഺൾ 

അവസരമഽണ്ടഺവഽും എന്നഺണ്  

  َوَ   ُْ َ ُو لَهُْم فَ َْع َِذُرووَ  (36

(ഒഴ഻ ഴ഻വ്)പറയഺൻ അവർ അനഽവദ഻ക്കീെടഽ യ഻ലേ അത഻നഺൽ അവർ 

ഒഴ഻ ഴ഻വ് പറയഽന്നതലേ  

നരകത്ത഻ീലത്ത഻യേ഻ീനേ഻ീര ഒന്നഽും പറയഺുനഺ അത് ുകൾക്കഺുനഺ 

അവ഻ീട സുംവ഻ധഺനമഽണ്ടഺവ഻ലല.അഥ്വഺ അവർ രക്ഷീപ്പടഺനഺയ഻ നടത്തഽന്ന 

ശമങ്ങീളലലഺും ീവറഽീേയഺവഽും എന്ന് സഺരും  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (37

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ുനരുത്ത പറഞ്ഞ വ഻ശദ഼കരണും ഇവ഻ീടയഽും ഓർക്കഽക  

لِ يَ  (38   َ َذا  َْىُو اْلفَْصِ  َ َمْعنَاُ ْم َواْ َوَّ

ഇത് ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്ീറ ദ഻വസമഺണ് ന഻ങ്ങീളയഽം പാർവ഻ ീരയഽം 
നഺം(ഇവ഻ീട) ഒരഽമ഻ച്ചു  ാട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ(എന്ന് അവുരഺട് പറയീെടഽം)  

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് നബ഻(സ)ീയ ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്നവീരയഽും മഽൻ 

പവഺെകന്ഩഺീര ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്നവീരയഽും ആ പവഺെകന്ഩഺീര 

വ഻ശവസ഻ച്ചവീരയഽും ഒരഽമ഻ച്ച് കാട്ടീപ്പടഽകയഽും അവർക്ക഻ടയ഻ൽ സേൿും 

ആരഽീട പക്ഷത്ത്/അസേൿും ആരഽീട പക്ഷത്ത് എീന്നഺീക്ക അവ഻ീട 

വ഻ശദമഺക്കീപ്പടഽകയഽും ീെയ്യ ും .അേഺണ് േ഼രഽമഺനത്ത഻ന്ീറ ദ഻നും എന്ന് 
പറഞ്ഞത്  
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  فَ ِو َ اَو لَُ ْم َ ْ  ٌع فَِ  ُ ووِ  (39

ഇന഻ വലേ തന്തവഽം പുയഺഗ഻ക്കഺനഽീടങ്ക഻ൽ അത് 

(എന഻ീക്കത഻ര഻ൽ)പുയഺഗ഻ച്ച് ീ ഺള്ളു (എന്ന് അള്ളഺഹഽ അവുരഺട് 

പറയഽം)  

ഈ ദ഻നത്ത഻ീല വ഻ഷമത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷീപ്പടഺൻ- എീന്ന 

പരഺെയീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള െേ഻പുയഺഗങ്ങൾ നടത്തഺൻ- കഴ഻യഽീമങ്ക഻ൽ 

അത് ീെയ്യ ക എന്ന് അവുരഺട് അള്ളഺഹഽ പറയഽും .ഒര഻ക്കലഽും 

ന഻ങ്ങൾക്ക഻ന്ന് രക്ഷീപ്പടഺനഺവ഻ീലലന്ന് സഺരും(ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ചുപ്പഺൾ 

നബ഻(സ)േങ്ങീള എേ഻ർക്കഺൻ ന഻ങ്ങൾ ൂധരൿും കഺണ഻ച്ചുപഺീല എീന്ന 

ഇന്ന് ധ഻ക്കര഻ക്കഺൻ കഴ഻യഽീമങ്ക഻ൽ അത് ീെയ്യ ക എന്ന 

ീവലല വ഻ള഻യഺണ഻ത്.അന്ന് ഈ ീവലല വ഻ള഻ ുകൾക്കഺനലലഺീേ 

പേ഻കര഻ക്കഺൻ കഴ഻യഺീേ അവർ ന഻സ്ഹഺയരഺവഽും.)  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (40

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

   ِوَّ اْلُم َّ ِ َي فِ  ِ اَلاٍم َوُع ُىوٍم  (41

ന഻ശ്ചയം ഭക്തന്മഺർ (സവർഗത്ത഻ൽ)ച഻ല തെലഽ ള഻ലഽം 
അരഽവ഻ ൾക്ക഻ടയ഻ലഽമഺ ഽന്നഽ  

സേൿ ന഻ുഷധ഻കള ീട ന഻സ്ഹഺയേയഽും വഷളത്തരവഽും ഉണർത്ത഻യേ഻നഽ 
ുശഷും സേൿ വ഻ശവഺസ഻കള ീട സുന്തഺഷവഽും അവർക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന 

അുംഗ഼കരവഽും ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട .അവർ സവർഗത്ത഻ൽ െ഻ല 

േണലഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.അവ഻ീടയഽള്ള മരത്ത഻ന്ീറയഽും വല഻യ വല഻യ 

ീകഺട്ടഺരങ്ങള ീടയഽും േണലഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿും.സവർഗത്ത഻ീല ധഺരഺളും 

അരഽവ഻കീളക്കഽറ഻ച്ച് ഖഽർ ആൻ പലയ഻ടത്തഽും പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട്  

ا  َ  (42 ْش َهُىوَ َوفََىاِ  َ ِ مَّ   

അവർ ഇഷ്ടീെടഽന്ന തരത്ത഻ലഽള്ള 

പഴവർഗങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം(ജ഼വ഻ക്കഽ )  

ആഗഹ഻ക്കഽന്ന പഴങ്ങൾ അവർക്ക് അവ഻ീട ലഭ഻ക്കഽും  
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  ُ  ُىا َواْشَز ُىا َ نِ  ًا  َِما ُ ن ُْم  َْعَم ُىوَ  (43

ന഻ങ്ങൾ പവർത്ത഻ച്ചു ീ ഺട഻രഽന്നത഻ന്ീറ ഫലമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ 

ആഹ്ലഺദുത്തഺീട ത഻ന്നഽ യഽം  ഽട഻ക്കഽ യഽം ീചയ്യു  (എന്ന് അവുരഺട് 

പറയീെടഽം)  

പേ഻കാല സഺഹെരൿങ്ങള ണ്ടഺയ഻ട്ട ും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ട 

സപഺദനത്ത഻നഺയ഻ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് പവർത്ത഻ച്ചേ഻ന്ീറ പേ഻ഫലമഺയ഻ 
ന഻ങ്ങൾ േ഻ന്നഽകയഽും കഽട഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യ ക(ഭാമ഻യ഻ൽ മദൿും കഽട഻ക്കഺൻ 

സമ്മർദ്ധ്മഽണ്ടഺയ഻ട്ട ും നഺഥ്ീന ഭയീപ്പട്ട് അത് വർജ്ജ഻ച്ചവനഽ ഭാമ഻യ഻ീല 

മദൿത്ത഻ന്ീറ യഺീേഺരഽ ദാഷൿവഽമ഻ലലഺത്തേഽും രഽെ഻കരവഽമഺയ മദൿും 

അവർക്ക് അവ഻ീട കഽട഻ക്കഺൻ ലഭ഻ക്കഽും.ഭാമ഻യ഻ീല നമ്മഽീട എലലഺ 

വൿക്ത഻േവവഽും കളഞ്ഞഽ കഽള഻ക്കഽന്ന മദൿും ുമഺന്തഽന്നവർ ഇീേഺന്ന് 
ശദ്ധ്഻ീച്ചങ്ക഻ൽ…)  

لَِك نَْ ِ   اْلُمْ ِ ن يَ  ِنَّا َ ذَ  (44   

ന഻ശ്ചയമഺയഽം അപ ഺരമഺണ് നഺം സദ്വിത്തർക്ക് പത഻ഫലം നൽ ഽ   

നബ഻(സ)ീയ വ഻ശവസ഻ച്ച ും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ച്ച ും നഺഥ്ന്ീറ 

ത്പ്േ഻ കരസ്ഥമഺക്ക഻യവർക്കഺണ് സദ്വിത്തർ എന്ന് പറയഽന്നത് 

അവരഽീട ലക്ഷൿും നഺഥ്ന്ീറ ത്പ്േ഻ മഺേമഺയ഻ര഻ക്കഽും  

  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (45

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ْ ِزُ ىوَ  (46   ُ  ُىا َو ََم َّعُىا قَ ِ اًل  ِنَُّ م  ُّن

ന഻ങ്ങൾ അല്പ ഺലം ത഻ന്നഽ യഽം സഽഖമനഽഭവ഻ക്കഽ യഽം ീചയ്യു  

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഻ങ്ങൾ  ഽറ്റവഺള഻ ൾ തീന്നയഺണ്(എന്ന് അവുരഺട് 

പറയീെടഽം)  

ഇത് സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കള ീട പേ഻ഫലീത്തക്കഽറ഻ച്ച് പറയഽന്നേ഻നഽ മഽപ് 
നരകക്കഺീരക്കഽറ഻ച്ച് പറഞ്ഞേ഻ുനഺട് ബന്ധീപ്പട്ടേഺണ്.ന഻ങ്ങൾക്ക് 
ഭാമ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന അല്പ സഽഖും മഺേുമ ഉള്ളൂ.പരുലഺകും ന഻ങ്ങൾക്ക് 
നഷ്ടും മഺേുമ സമ്മഺന഻ക്കാ കഺരണും ന഻ങ്ങൾ സേൿ ന഻ുഷധ഻കളഺണ് എന്ന 

േഺക്ക഼േഺണ഼ പുയഺഗും  
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  َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ يَ  (47

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

  َو َِ ا قِ َ  لَهُُم اْرَ عُىا َ   َْزَ عُىوَ  (48

ന഻ങ്ങൾ ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽ  എന്ന് അവുരഺട് പറയീെട്ടഺൽ അവർ 

ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽ യ഻ലേ  

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് ഈ ധ഻ക്കഺര഻കുളഺട് ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽക എന്ന് പറയീപ്പട്ടഺൽ 

അവർ അത് ീെയ്യ഻ീലലന്നഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത്.സഖ഼ഫ് ുഗഺേക്കഺുരഺട് 

മഽസ്഻ുംകളഺവഺനഽും ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺനഽും നബ഻(സ) പറഞ്ഞുപ്പഺൾ അവർ 

പറഞ്ഞഽ ഞങ്ങൾ േല കഽന഻ക്ക഻ലല അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഺണുക്കടഺണ് അുപ്പഺൾ 

നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ റഽകാഉും സഽജാദഽും ഇലലഺത്ത ദ഼ന഻ൽ നന്ഩയ഻ലല എന്ന്! 
അുപ്പഺഴഺണ഻ത് ഇറങ്ങ഻യത്. ഇമഺും ഖഽർേവഽബ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽ. ഇമഺും 

മഺല഻ക്(റ) ഒര഻ക്കൽ അസ് റ഻നഽ ുശഷും പള്ള഻യ഻ൽ പുവശ഻ച്ച  േഹ഻യ്യത്ത് 
ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺീേ േഺൻ ഇരഽന്നഽ(അസ് റ഻നഽ ുശഷും പുേൿക 

കഺരണമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽും സഽന്നത്ത് ന഻സ്ക്കര഻ക്കരഽീേന്നഺണ് േന്ീറ 

അഭ഻പഺയും അത് ീകഺണ്ടഺണ് ഇരഽന്നത്) അുപ്പഺൾ ഒരഽ കഽട്ട഻ 
മഺല഻ക്(റ)ുനഺട് പറഞ്ഞഽ.എഴഽുന്നറ്റ് ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽക എന്ന്.ഉടൻ ഇമഺും 

മഺല഻ക്(റ) എഴഽുന്നറ്റ് ന഻സ്ക്കര഻ച്ച  .േന്ീറ മദ് ഹബ഻ീല 

അഭ഻പഺയത്ത഻ീനേ഻രഺയ഻ എന്തഺണ് ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺൻ കഺരണും എന്ന് 
അുനവഷ഻ച്ചുപ്പഺൾ േഺൻ പറഞ്ഞ മറഽപട഻.ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺൻ 

പറയീപ്പട്ടുപ്പഺൾ അവർ ന഻സ്ക്കര഻ച്ച഻ലല എന്ന ആുക്ഷപത്ത഻നഽ ഞഺൻ 

അർഹനഺവഽുമഺ എന്ന് ഭയീപ്പട്ട  എന്നഺയ഻രഽന്നഽ.! ന഻ർബന്ധ 

ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ുപഺലഽും ശഽഷ്ക്കഺന്ത഻ കഺണ഻ക്കഺത്തവർ ഈ െര഻േും 

ഒന്നഽ കണ്ണ  േഽറന്ന് വഺയ഻ുക്കണ്ടത് േീന്ന!  

പരുലഺകത്ത് ീവച്ച് ഒരഽ ശ഻ക്ഷ എന്ന ന഻ലക്ക് അവുരഺട് ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺൻ 

കൽപ്പ഻ക്കഽും പീക്ഷ അവർക്ക് അേ഻നഽ കഴ഻യ഻ലല എന്നഽും ഇവ഻ീട 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.സഽജാദ് ീെയ്യഺൻ അവീര ക്ഷണ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും 

അവർക്കേ഻നഽ കഴ഻യ഻ീലലന്നഽും ഖഽർ ആന഻ൽ ഉണ്ടുലലഺ  

ഇവ഻ീട റഽകാഅ് ീെയ്യ ക എന്നഺൽ സേൿും അുംഗ഼കര഻ക്കഽക എന്നഽും 

അർത്ഥമഽണ്ട്.അഥ്വഺ സേൿ വ഻ശവഺസും ഉൾീക്കഺള്ളഺൻ കൽപ്പ഻ച്ചുപ്പഺൾ 

അത് സവ഼കര഻ക്കഺൻ അവർ േയഺറഺയ഻ലല എന്നഺവഽും േഺല്പരൿും.കഺരണും 

വ഻ശവഺസും ശര഻യഺയ ുശഷമഺണ് കർമ്മും ീകഺണ്ട് കൽപ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്നത് 

(ഖഽർേവഽബ഻)  
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   يَ َوْ  ٌع  َْىَ  ِذٍم لِّقْ ُمَ ذِّق ِ  (49

അന്നീത്ത ദ഻വസം വമ്പ഻ച്ച നഺശം സതൿ ന഻ുഷധ഻ ൾക്കഺ ഽന്നഽ  

ഈ സാക്തും പത്ത് േവണ ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ൽ ആവർത്ത഻ച്ച് പറഞ്ഞഽ.അത് 

ആവർത്തനമീലലന്നഽും ഓുരഺ ന഻ുഷധങ്ങീള പുേൿകും ഉുേശ഻ച്ച് 
ീകഺണ്ടഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.അുപ്പഺൽ ഇത് ആവർത്തനമലല പഽേ഻യ 

അർത്ഥും ഉുേശ഻ച്ചഺണ്(ഖഽർേവഽബ഻)  

  فَ ِ َ ِّق َحِ  يٍم  َْعَ اُ  ُْ ِ نُىوَ  (50

ഇന഻ ഇത഻നഽ(ഖഽർ ആന്)ുശഷം ഏത് വഺർത്തയ഻ലഺണ് അവർ 

വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത്?  

ഇേയഽും വൿക്തവഽും യഽക്തവഽമഺയ ഉപുദശങ്ങള ും േഺക്ക഼േഽകള മടങ്ങ഻യ 

ഈഖഽർ ആൻ അവർ വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ േയഺറ഻ീലലങ്ക഻ൽ പ഻ീന്ന 

ഏേ഻ലഺണ഻വർ വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ുപഺകഽന്നത് എന്നഺണ് അവസഺനമഺയ഻ 
ുെഺദ഻ക്കഽന്നത്  

ഈ സാറത്ത് ഓേ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ആമന്നഺ ബ഻ലേഺഹ്(ഞങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ 

വ഻ശവസ഻ച്ച )എന്ന് പറയണും(അഹ് മദ്,േഽർമഽദ഻.ഹഺക഻ും)  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകൾ സാക്ഷ഻ച്ച് ഇരഽ ുലഺക വ഻ജയും 

കരസ്ഥമഺക്കഺൻ അള്ളഺഹഽ നമഽക്ക഻ടും നൽകീട്ട ആമ഼ൻ 
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