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പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 

ُم  يِّ زَّ ًُ َٓا اْن 1)يَا أَيُّ  

 

 

ുഹ വസ്തരം ീ ഺണ്ട് മാട഻യവുര(നബ഻ുയ!) 

 

 

 

2)قُِى انهَّْيَم إَِّلَّ قَهِيًلا   

 

 

രഺര഻ അല്പ സമയീമഺഴ഻ച്ച് (ബഺക്ക഻) എഴഽുേറ്റ്(ന഻സ്തക്കര഻ച്ച്) ീ ഺള്ളു  

 

ഖഽൂറശ഻കൾ തീന്നക്കഽറ഻ച്ച് കവ഻യഺീണന്നഽം പശ്നക്കഺരനഺീണന്നഽം 

ഭഺന്തനഺീണന്നഽീമഺീക്ക പറഞ്ഞുപഺൾ നബ഻(സ) വൿസനുത്തഺീട വ഼ട്ട഻ൽ 

പഽതപ഻ട്ട് മാട഻ക്ക഻ടന്നുപഺൾ അങ്ങ് മാട഻പുതച്ച് ക഻ടക്കഽകയലല പവർത്തന 

രംഗത്ത് സജ഼വമഺകഽക എന്ന് ന഻ർുേശ഻ക്കഽകയഺണ് ഇത഻ലാീട അള്ളഺഹഽ. 
ഹ഻റഺ ഗഽഹയ഻ൽ ീവച്ച് ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ) തീന്ന കാട്ട഻പ഻ട഻ച്ച് ഓതഽവഺൻ 

ന഻ർുേശ഻ക്കഽകയഽം തന഻ക്ക് ഓത്ത് ശ഼ലമ഻ീലലന്ന് 
നബ഻(സ)പത഻കര഻ക്കഽകയഽം സാറത്തഽൽ അലഖ഻ന്ീറ ആദൿ അഞ്ച് 
സാക്തങ്ങൾ ഓത഻ീക്കഺടഽത്ത് ഓതഺൻ ന഻ർുേശം നൽകഽകയഽം 

ീെയ്തുപഺഴഽണ്ടഺയ ഭയം കഺരണം എീന്ന പഽതപ഻ട്ടു മാടഽക എന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ 

വന്ന് പറയഽകയഽം ഖദ഼ജ(റ) പഽതപ഻ട്ട് മാടഽകയഽം ീെയ്തഽ.അങ്ങീന പഽതപ് 
മാട഻ ക്ക഻ടന്നുപഺഴഺണ഻ത് ഇറങ്ങ഻യീതന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻) 
 

ഇവ഻ീട മഽസ്സമ്മ഻ൽ എന്നഺൽ പവഺെക ബഺധൿത ഏീെടഽത്തവുര എന്നഽം 
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ഖഽർആന഻ന്ീറ െഽമതല ഏീെടഽത്തവുര എന്നഽം 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻) 
 

പഽരപ്പ഻ട്ട് മാട഻യവുര എന്ന പുയഺഗത്ത഻ൽ രണ്ട് പുതൿകതയഽണ്ട്.(ഒന്ന്) 
ഈ പവർത്തനീത്ത ആുേപ഻ക്കഺീതയഽള്ള ീസൌമൿമഺയ ന഻ർുേശം 

നടത്തഽുപഺഴഺണ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള പവർത്തനത്ത഻ുലക്ക് ുെർത്തഽ ീകഺണ്ട് 
ഇത്തരം സംുബഺധന അറബ഻കൾ നടത്തഺറഽള്ളത് അതഺയത് പഽതപ഻ട്ട് 
മാട഻ക്ക഻ടന്നത഻ീന അള്ളഺഹഽ ആുേപ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലലന്നറ഻യ഻ക്കഺനഺണ് ഈ 

പുയഺഗം(രണ്ട്)ഈ സവഭഺവം സവ഼കര഻ച്ച എലലഺവർക്കഽം (പഽതപ഻ട്ട് 
മാട഻ക്ക഻ടന്നഽറങ്ങഽന്നവീരലലഺം രഺത഻ എഴഽുന്നെ് ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കണം )ഈ 

കല്പന ബഺധകമഺീണന്ന് വരഽത്തലഺണ് ഈ പുയഺഗത്ത഻ന്ീറ ലേൿം 

(ഖഽർതവഽബ഻) 
 

പവഺെകതവത്ത഻ന്ീറ ആദൿ ഘട്ടത്ത഻ല഻റങ്ങ഻യ അദ്ധ്ൿഺയങ്ങള഻ൽ 

ീപട്ടതഺണ഻ത്.അഞ്ച് ുനരീത്ത ന഻സ്ക്ക്കഺരം അുപഺൾ 

ന഻യമമഺക്കീപട്ട഻രഽന്ന഻ലല 
 

രഺത഻ ന഻സ്ക്ക്കഺരം നബ഻(സ)ക്കഽം മെുള്ളവർക്കഽം ന഻ർബന്ധമഺയ഻രഽുന്നഺ 

അുതഺ നബ഻(സ) ക്ക് മഺതമഺയ഻രഽുന്നഺ എന്നത് സംബന്ധമഺയ഻ വ഻വ഻ധ 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.ഏതഺയഺലഽം നബ഻(സ)ക്ക് തഹജ്ജഽദ് ന഻സ്ക്ക്കഺരം 

ന഻ർബന്ധമഺണ് എന്ന് ഖഽർആൻ പഠ഻പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
 

രഺത഻യ഻ൽ അല്പ സമയീമങ്ക഻ലഽം ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽന്നത് വല഻യ 

മഹതവമഽള്ളതഺണ്.നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ ഓ ജനങ്ങുള! ന഻ങ്ങൾ ഭേണം 

നൽകഽക, സലഺം പറയൽ വൿഺപ഻പ഻ക്കഽക,ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങഽുപഺൾ രഺത഻ 
ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽക എന്നഺൽ മലക്കഽകളുീട സലഺുമഺീട സവർഗത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ 

പുവശ഻ക്കഽം 

 

ഹിദയ ശഽദ്ധ഼ രണത്ത഻നഽള്ള ആത്മ഼യമഺയ  ഺരണങ്ങൾ 

വ഻ശദ഼ ര഻ക്കഽേ഻ടത്ത് ൂസനഽദ്ദ഼ൻ മഖദാം(റ) പറയഽേത്  ഺണഺം ഹിദയ 

ശഽദ്ധ഻ക്കഽള്ള മരഽേഽ ൾ അീെണ്ണമഺണ് അർത്ഥം ച഻ദ്ന഻ച്ച് ഖഽർആൻ 

പഺരഺയണം ീചയ്യു , വയറ്  ഺല഻യഺക്കഽ , രഺര഻ ന഻സ്തക്കര഻ക്കഽ , 

അത്തഺഴ സമയത്ത് അള്ളഺഹഽവ഻ുലക്ക  ് രഺഴ്മുയഺീട പഺർത്ഥ഻ക്കഽ  

ുശഷ്ഠന്മഺരഺയ സജ്ജനങ്ങുളഺീടഺപ്പം ഇര഻ക്കഽ  എേ഻വയഺണത് 

 

 

 

ُُّْ قَهِيًلا  ِٔ اَقُْص ِي 3)َِْصفَُّ أَ  

 



 

അരഺയത് അര഻ന്ീറ(രഺര഻യഽീട) പ ഽര഻ സമയം.അീലെങ്ക഻ൽ അര഻ൽ ന഻േ് 
അല്പം  ഽറച്ചു ീ ഺള്ളു  

 

 

 

അതൿഺവശൿം ഉറങ്ങ഻യ ുശഷം രഺത഻യഽീട പകഽത഻ുയഺ അത഻നടഽത്ത 

സമയീമങ്ക഻ലഽം ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കണം എന്നഺണ് കല്പന 

 

 

 

 ْ  ِ ْٔ ٌَ تَْرتِيًلا  أَ َرتِِّم اْنقُْرآ َٔ  ِّ 4)َعهَْي  

 

 

അീലെങ്ക഻ൽ അര഻ുനക്കഺൾ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽ  ഖഽർആൻ സഺവ ഺശം 

പഺരഺയണം നടത്തഽ യഽം ീചയ്യു  

 

രഺത഻ പകഽത഻ുയക്കഺൾ ന഻സ്ക്ക്കഺരം കാട഻യഺലഽം കഽഴപമ഻ീലലന്ന് സഺരം 

 

ഖഽർആൻ പഺരഺയണം ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ീല ഒരഽ പധഺന ഭഺഗമഺീണന്നത഻നഽ 
പഽറീമ ഖഽർആൻ പഺരഺയണത്ത഻നഽള്ള നലല അവസരവഽമഺണ് ന഻സ്ക്ക്കഺരം 

,പഺരഺയണം സഺവകഺശമഺവഽന്നതഺണഭ഻കഺമൿം എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ 
പറയഽന്നത്. രർത്ത഼ൽ എന്നഺൽ അേരങ്ങൾ വൿക്തമഺക്ക഻യഽം വഺക്കഽകൾ 

സഺവകഺശം നന്നഺക്ക഻യഽം വഺയ഻ക്കഽക എന്നഺണ്. ഓതഽന്നവനഽം 

ുകൾക്കഽന്നവനഽം ആശയം െ഻ന്ത഻ക്കഺനഽം മനസ഻ൽ പത഻യഺനഽം കാടഽതൽ 

സഹഺയകവഽം ഈ ൂശല഻യഺണ് (ുവഗം ഓതഽന്ന ൂശല഻ ീതെഺീണന്ന് 
പറഞ്ഞത഻നർത്ഥമ഻ലല) 
 

അബ്ദുള്ളഺഹ഻ബ്നഽ അംറ്(റ)വ഻ൽ ന഻ന്ന് അബാദഺവാദ്(റ) ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ 
നബ഻(സ) പറഞ്ഞഽ ഖഽർആൻ പഺരഺയണം ീെയ്യുന്നവീന അന്തൿ നഺള഻ൽ 

ീകഺണ്ട് വരീപടഽം. അങ്ങീന സവർഗത്ത഻ന്ീറ ആദൿ പദവ഻യ഻ൽ 

അുേഹീത്ത ന഻ർത്തീപടഽകയഽം ഓതഽക ുകറഽക ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് 
സഺവകഺശം ഓത഻യ഻രഽന്നത് ുപഺീല സഺവകഺശം ഓതഽക കഺരണം 

ന഻ങ്ങളുീട സ്ഥഺനം ന഻ങ്ങൾ ഓതഽന്ന അവസഺന സാക്തത്ത഻ന്ീറ 

അടഽത്തഺണ്(അതയഽം സ്ഥഺനമഽണ്ട് എന്ന് സഺരം) 

 

ഖഽർആൻ വഺയനയഽീട മരൿഺദകളും മെും വ഻വര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ വ഻ഞ്ജഺന 

ശഺഖ തീന്നയഽണ്ട് തജ്വ഼ദ് എന്ന ുപര഻ൽ നബ഻(സ)യ഻ൽ ന഻ന്ന് ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽം 

അവര഻ൽ ന഻ന്ന് അടഽത്തവരഽം ഇങ്ങീന മഽഖഺമഽഖമഺയ഻ ുകട്ട് പഠ഻ച്ച 



സപദഺയമഺണ഻ത് പത഻ന഻ധഺനം ീെയ്യുന്നത് വ഻ശവസ്ഥരഽം പഗത്ദരഽമഺയ 

ഗഽരഽമഽഖത്ത് ന഻ന്ന് ുകട്ട് തീന്ന ഖഽർആൻ പഺരഺയണം ശ഼ല഻ുക്കണ്ടതഺണ് 

 

 

 

َّلا ثَقِيًلا  إََِّا َسُُْهقِي ْٕ 5)َعهَْيَك قَ  

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഭഺരമഽള്ള വചനം രങ്ങൾക്ക് നഺം അവരര഻പ്പ഻ച്ച് രരഺൻ 

ുപഺ ഽേഽ 
 

രഺത഻ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻നഽള്ള കല്പനയഺണ഻വ഻ടഽീത്ത ഭഺരമഽള്ള 

വഺക്കഽീകഺണ്ട് ഉുേശൿം അതഺയത് രഺത഻ ഉറങ്ങഺനഽള്ള സമയമഺണ് 

അത഻ന്ീറ ഭാര഻ഭഺഗം സമയവഽം ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ ശര഼രത്ത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿം അവഗണ഻ക്കഽകയഽം പ഻ശഺെ഻ുനഺട് ുപഺരഺടഽകയഽം ീെയ്തഺൽ 

മഺതുമ സഺദ്ധ്ൿമഺവാ അതഺണ഻വ഻ീട പറഞ്ഞ ഭഺരം.. 

 

ഭഺരമഽള്ള വെനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നബ഻(സ)ക്ക് പ഻ന്ന഼ട് അവതര഻പ഻ക്കഺൻ 

ുപഺകഽന്ന ഖഽർ ആൻ വഺകൿങ്ങൾ ന഻യമ ന഻ർുേശങ്ങൾ എന്ന഻വയഺണ് 

എന്നഽം വൿഺഖൿഺനങ്ങളുണ്ട് 
 

ഖഽർ ആന്ീറ സുേശങ്ങൾ നടപ഻ൽ വരഽത്തലഽം പുബഺധനം ീെയ്യലഽം 

ഭഺര഻ച്ച ുജഺല഻യഺണീലലഺ അത് ുപഺീല വഹ്യ് സവ഼കര഻ക്കലഽം വളീര 

ഭഺരമഽള്ള വ഻ഷയം തീന്നയഺണ് മദ഼നയ഻ീല മരം ുകഺച്ചുന്ന തണഽപുള്ള 

സമയത്ത് ുപഺലഽം വഹ്യ് വരഽുപഺൾ നബ഻(സ) 

വ഻യർക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം ഒട്ടകപുറത്തഽള്ളുപഺൾ വഹ്യ് വന്നഺൽ 

വഹ്യ്ന്ീറ ഭഺരത്തഺൽ ഒട്ടകം മഽട്ട് കഽത്തഽമഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം വഹ് യ് 

അവസഺന഻ച്ചഺലലലഺീത ഒട്ടകത്ത഻നഽ അനങ്ങഺൻ സഺദ്ധ്ൿമീലലന്നഽം 

ഹദ഼സഽകള഻ൽ വന്ന഻ട്ടുണ്ട് 
ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ഭഺരമഽള്ള വെനം ലഺ ഇലഺഹ ഇലലള്ളഺഹ് എന്ന 

വഺക്കഺീണന്നഽം നന്ഩയഽീട തഽലഺസ഻ൽ ഭഺരം താങ്ങഽീമന്നഽം 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻ 
 

 

 

 

ُو قِيًلا  َٕ أَْق َٔ ا  ْ  ا َٔ َِْي أََا ُّ  ٌَّ ََاِا َ َ انهَّْيِم  6)إِ  

 

 



 

രഺര഻ (ന഻സ്തക്കഺരത്ത഻നഽ) ഉണർീേഴഽുേൽക്കഽ  എേത് അത് ( ഺരഽം 

ഹിദയവഽം രമ്മ഻ൽ) ാടഽരൽ ുയഺച഻പ്പുണ്ടഺക്കഽേരഽം 

(ഖഽർആൻ)പഺരഺയണം  ാടഽരൽ സ്തപഷ്ടമഺ ഽേരഽം രീേയഺണ് 

 

ഭഺരുമറ഻യ ഈ െഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഺനഽള്ള ആത്ധ ശക്ത഻യഽം ൂദവ഻ക 

സഹഺയവഽം ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള മഺർഗമഺണ് രഺത഻ ഉറക്കം കഽറച്ചുള്ള 

ന഻സ്ക്ക്കഺരം .കഺരണം പകലഽള്ള ന഻സ്ക്ക്കഺരുത്തക്കഺൾ പയഺസകരമഺയ 

രഺത഻ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ലാീട ആത്ധ ന഻യന്തണത്ത഻നഽള്ള പര഻ശ഼ലനം 

ലഭ഻ക്കഽം. മന:സഺന്ന഻ദ്ധ്ൿം വർദ്ധ്഻പ഻ക്കഽം. ീെവ഻ക്കഽം 

ഹി ദയത്ത഻നഽമ഻ടയ഻ൽ കാടഽതൽ സംുയഺജനം ഉണ്ടഺക്കഽം സവസ്ഥവഽം 

ന഻ശ്ശബ്ദവഽമഺയ അവസരമഺണീലലഺ രഺത഻ സമയം! മെ് െ഻ന്തകള഻ൽ ന഻ന്ന് 
മഺറ഻ ന഻സ്ക്ക്കഺരം ദ഻ക് റഽകൾ. തസ്ക്ബ഼ഹ് എന്ന഻വീക്കഺീക്ക ഏെവഽം 

പെ഻യ സമയമഺണത്. 

 

ا  َ  َٓاِر َسْ  ا ٌَّ نََك  ِي اَنَُّ 7)ِٔيًلا إِ  

 

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം രങ്ങൾക്ക് പ ല഻ൽ ദ഼ർഘമഺയ ു ഺല഻ത്ത഻രക്കഽണ്ട് 
 

പകല഻ൽ പുബഺധനവഽം ജനസപർക്കവഽീമഺീക്കയഺയ഻ നലല 
ത഻രക്കഽണ്ടഺവഽം ആ സമയം ദ഼ർഘമഺയ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻നഽം െ഻ന്തക്കഽം 

തടസ്സമഽണ്ട്. അതഺണ് മെ് െ഻ന്തകള഻ൽ ന഻ന്ന് മഺറഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന രഺത഻ 
സമയം. 

 

 

اْذُكِر  ِّ تَْ تِيًلا َٔ تَ َتَّْم إِنَْي َٔ 8)اْسَى َربَِّك   

 

 

രങ്ങളുീട നഺഥന്ീറ നഺമം സ്തമര഻ക്കഽ  (ഏ ഺര ച഻ത്തനഺയ഻ 
ആരഺധനയ഻ൽ)അവങ്കുലക്ക് മഺരമഺയ഻ മടങ്ങഽ യഽം ീചയ്യു  

 

 

അള്ളഺഹഽവലലഺീത ആരഺധൿന഻ലല അത് ീകഺണ്ട് അവന഻ൽ ശദ്ധ് 

ുകേ഼കര഻ക്കഽക അവന്ീറ തി പ്ത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ ആരഺധന ീെയ്യുകയഽം 

അവന്ീറ നഺമങ്ങൾ ീവച്ച് പഺർത്ഥ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുക .അവങ്കുലക്ക് 
മഺതമഺയ഻ മടങ്ങഽക എന്നഺൽ ജനങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺത഻ര഻ക്കഽക എന്നലല 
ഉുേശൿം എന്ന് മഽൻ വ഻ശദ഼കരണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺമുലലഺ! 



 

 

 

َٕ  َااَّ  ْ ِرِ  ََّل إِنََّ إَِّلَّ ُْ ًَ اْن َٔ ْ ِرِ   ًَ ِكيًلا َر ُّ اْن َٔ  ُِ ْ ِ(9  

 

 

 

അവൻ ഉദയസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറയഽം അസ്തരമന സ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറയഽം 

നഺഥനഺ ഽേഽഅവൻ മഺരമഺ ഽേഽ ആരഺധൿൻ, അത് ീ ഺണ്ട് രങ്ങൾ 

എലെഺ ഺരൿങ്ങളും അവീന ഭരുമൽപ്പ഻ക്കീപ്പട്ടരഺക്ക഻ീക്കഺള്ളു  

 

എലലഺ ന഻യന്തണവഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ുറതഺയ സ്ഥ഻ഥ഻ക്ക് എലലഺം അവന഻ൽ 

ഭരുമൽ പ഻ക്കഽക 

 

 

 

 

 

يًلا  ًِ ا َ  َْْ را ُْْ ْرُْْى  ا َٔ  ٌَ اْا ِْر َعهَ  َيا يَقُٕنُٕ َٔ(10  

 

 

സരൿ ന഻ുഷധ഻ ൾ പറയഽേര഻ീന പറ്റ഻ രങ്ങൾ ക്ഷമ഻ക്കഽ യഽം ഭംര഻യഺയ 

ന഻ലയ഻ൽ അവീര ീവട഻ഞ്ഞ് ന഻ൽക്കഽ യഽം ീചയ്യു  

 

 

മനസ്സ് ീകഺണ്ടഽം ആശയം ീകഺണ്ടഽം ശതഽക്കളുമഺയ഻ അകന്ന് ന഻ൽക്കഽകയഽം 

അവരഽീട ദഽരഺുരഺപണങ്ങൾക്കഽം ശലൿീപടഽത്തല഻നഽം ുനീര 

കണ്ണടക്കഽകയഽം നയപരമഺയ഻ ീപരഽമഺറഽകയഽം പുബഺധന 

പവർത്തനങ്ങൾ സജ഼വമഺക്കഽകയഽം ുവണം 

 

 

 

 

ِّْٓهُْٓى قَهِيًلا  َي َٔ   ِ ًَ ٍَ أُٔنِي انَُّْع بِي َك ِّ ًُ اْن َٔ َذْرَِي  َٔ(11  

 

 

എീേയഽം അനഽരഹങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽേ (ധന഻ രഺയ) സരൿ 

ന഻ുഷധ഻ ീളയഽം രങ്ങൾ വ഻ുട്ടക്കഽ  അവർക്ക് അല്പം ഇടനൽ ഽ യഽം 

ീചയ്യു  

 

 



അകമ഻കൾീക്കത഻ീര സവ഼കര഻ുക്കണ്ട ന഻ലപഺടഽകൾ അള്ളഺഹഽ 
ഏടഽക്കഽീമന്നഽം അത഻നഽ അല്പ കഺലീത്ത തഺമസമഽീണ്ടന്നഽം അത് വീര 

േമ഻ക്കണീമന്നഽം നബ഻(സ)ീയ സമഺധഺന഻പ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട വലലഺീത 

ൂവകഺീത ബദ്ർ യഽദ്ധ്ം നടക്കഽകയഽം ധ഻ക്കഺര഻കളഺയ മക്കയ഻ീല ധഺരഺളം 

ുനതഺക്കൾ ീകഺലലീപടഽകയഽം ീെയ്തഽ  
 

 

 

 

ا  ًا َ ِ ي َٔ ٌَّ نََ ْيَُا أَََكاَّلا  12)إِ  

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം നമ്മഽീട അടഽക്കൽ  നത്ത ചങ്ങല ളും  വല഻ക്കഽേ 

അഗ്ന഻യഽമഽണ്ട് 
 

 

 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ െങ്ങലകൾ നരകക്കഺർക്ക് സഞ്ചഺര സവഺതന്തൿം 

ന഻ുഷധ഻ക്കഺനഽള്ളതഺണ് ഭഺരമഽള്ള െങ്ങലകള഻ൽ അവീര ബന്ധ഻ച്ചത് 

െങ്ങലക്ക഻ട്ട഻ീലലങ്ക഻ൽ അവർ ഓട഻ രേീപടഽീമന്ന ഭയം ീകഺണ്ടലല മറ഻ച്ച് 
അവർ ഒന്നഽ ഉയരഺൻ ശമ഻ച്ചഺൽ അവീര പ഻ട഻ച്ച഻രഽത്തഺൻ പഺകത്ത഻ൽ 

ഭഺരം നൽകഺനഺണ്(ഖഽർതവഽബ഻) അൻകഺൽ എന്നത഻നഽ വ഻വ഻ധ ശ഻േകൾ 

എന്നഽം വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 
 

 

 

ا َذا ُ صَّ  َعَ اباا أَنِيىا أَ ََعايا َٔ 13)ٍة   

 

 

( ഼ഴ്ുപ്പഺട്ട഻റങ്ങഺീര) ീരഺണ്ടയ഻ൽ അടഞ്ഞഽ ന഻ൽക്കഽേ ഭക്ഷണവഽം 

ുവദനഺ ന മഺയ ശ഻ക്ഷയഽം അവർക്കഽണ്ട് 
 

 

 

സഖഖാം, ളര഼അ് തഽടങ്ങ഻യ ഭേണമഺണത് അത് ീതഺണ്ടയ഻ൽ കഽരഽങ്ങഽം 

അകുത്തക്ക഻റങ്ങഽകുയഺ പഽറുത്തക്ക് വര഻കുയഺ ീെയ്യ഻ലല നരകക്കഺരഽീട 

ഭേണീത്തക്കഽറ഻ച്ച് സാറ:ദഽഖഺന഻ൽ അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നഽ. 
 

 

قُّٕوِ  ٌَّ َاَ َرةَ انزَّ  إِ



 

 

ര഼ർച്ചയഺയഽം സഖഖാം വിക്ഷമഺ ഽേഽ 
 

 

 

 

 

  ََعاُو اْاَثِيىِ 

 

 

( നര ത്ത഻ൽ ) പഺപ഻യഽീട ആഹഺരം.  

 

 

 ٌِ ِم يَْ هِي  ِي اْن ُ ُٕ ْٓ ًُ  َكاْن

 

 

 

ഉരഽ ഻യ ുലഺഹം ുപഺല഻ര഻ക്കഽം ( അര഻ന്ീറ  ന഻. ) അത് വയറഽ ള഻ൽ 

ര഻ളയ്കക്കഽം.  

 

يىِ  ًِ  َكَ ْهِي اْنَ 

 

 

 

ചഽടഽീവള്ളം ര഻ളയ്കക്കഽേത് ുപഺീല 

 

 

 

സാറത്തഽൽ രഺശ഻യയ഻ൽ അള്ളഺഹഽ പറയഽേഽ 
 

 

 

 نَّْيَ  نَُْٓى  ََعاوٌم إَِّلَّ ِيٍ َ ِرييٍ 

 

 

 

ളര഼ഇൽ ന഻േലെഺീര അവർക്ക് യഺീരഺരഽ ആഹഺരവഽമ഻ലെ.  
 



 

ََّل يُْ ُِي ِيٍ ُ ٕوٍ  َٔ  ٍُ ًِ  ََّل يُْ 

 

 

 

അത് ുപഺഷണം നൽ ഽ യ഻ലെ. വ഻ശപ്പ഻ന് ശമനമഽണ്ടഺക്കഽ യഽമ഻ലെ. 
 

 

ِٓيًلا  َكاََِت اْنِ  َاُل َكثِي اا يَّ َٔ اْنِ  َاُل  َٔ َو تَْرُ ُف اْاَْرُض  ْٕ 14)يَ  

 

ഭാമ഻യഽം പർവരങ്ങളും  ഻ടഽ ഻ടഺ വ഻റക്കഽ യഽം പർവരങ്ങൾ ഒഴഽ ഽേ 

മണൽ  ഽേ് (ുപഺീല) ആയ഻ത്ത഼രഽ യഽം ീചയ്യുേ 

ദ഻വസം(അേഺയ഻ര഻ക്കഽം അത്) 

 

അന്തൿ നഺള഻ന്ീറ ഭയഺനകതയഺണ഻വ഻ീട സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത് ഭാമ഻യഽം 

പർവതങ്ങളുീമഺീക്ക –അവയ഻ലഽള്ള ധഺരഺളം ഭഺരങ്ങുളഺീടഺപം- 

വ഻റീകഺള്ളുകയഽം തകർന്നട഻ഞ്ഞ് മണൽ കഽന്നഽ ുപഺീല 

ആയ഻ത്ത഼രഽീമന്നതഺണ഻വ഻ീട സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത് അത് സംഭവ഻ക്കഽന്ന ദ഻നം 

ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് ശക്തമഺയ ശ഻േയഽണ്ടഺകഽം 

 

 

 

 

ٌَ َرُسَّٕلا  إََِّا ْٕ ا أَْرَسْهَُا إِنَ   ِْرَع ًَ ا َعهَْيُكْى َك ِْ ا 15)أَْرَسْهَُا إِنَْيُكْى َرُسَّٕلا َاا  

 

 

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഫുറഺവയഽീട അടഽക്കുലക്ക് ഒരഽ ദാരീന നഺം അയച്ചത് 

ുപഺീല രീേ ( നങ്ങുള)ന഻ങ്ങളുീട ുമൽ സഺക്ഷ഻യഺയ഻ ഒരഽ ദാരീന 

ന഻ങ്ങള഻ുലക്കഽം നഺം അയച്ച഻ര഻ക്കഽേഽ 
 

ന഻ങ്ങള഻ുലക്ക് ദാതീന അയച്ചു എന്നത് നബ഻(സ)ീയ 

ഉുേശ഻ച്ചഺണ്.ഫുറഺവയ഻ുലക്ക് അയക്കീപട്ട ദാതൻ മാസഺ(അ) ആയ഻രഽന്നഽ 
 

 

 

 

بِيًلا  َٔ ا  ُسَٕل  َ ََ ْ ََاُِ أَْ  ا ٌُ انرَّ ْٕ 16) ََعَص   ِْرَع  

 

 



എേ഻ട്ട് ഫുറഺവ ആ റസാല഻ീന ധ഻ക്കര഻ച്ചു രേ഻മ഻ത്തം അവീന നഺം 

ശക്തമഺയ ഒരഽ പ഻ടഽത്തം പ഻ട഻ച്ചു(ശ഻ക്ഷ഻ച്ചു) 

 

 

മാസഺ(അ)ീന ന഻ുഷധ഻ച്ച ശതഽക്കൾക്ക് അള്ളഺഹഽ ശക്തമഺയ ശ഻േ നൽക഻ 
എന്നഺണ഻വ഻ീട പ഻ടഽത്തം പ഻ട഻ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മക്കക്കഺർക്കഽള്ള 

ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺണ് അഥവഺ ന഻ങ്ങുളക്കഺൾ എന്ത് ീകഺണ്ടഽം 

ശക്തന്ഩഺരഺയ഻രഽന്ന ഫുറഺവുയയഽം അനഽയഺയ഻കീളയഽം മാസഺ(അ)ീന 

ധ഻ക്കര഻ച്ചുപഺൾ അള്ളഺഹഽ ശ഻േ഻ച്ചുീവങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങീള ശ഻േ഻ക്കഽന്നത് 

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ഒരഽ പശ്നുമ അലല എന്നഺണ് ഇവ഻ീട സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത് 

 

 

 

 

ٌَ ِاي اا ْنَ ا ِٕ ا يَْ َعُم اْن يا ْٕ ٌَ إٌِ َكفَْرتُْى يَ 17) ََكْيَف تَتَّقُٕ  

 

 

എേഺൽ ന഻ങ്ങൾ  ഽട്ട഻ ീള നരച്ചവരഺക്കഽേ ഒരഽ ഭയങ്കര ദ഻വസീത്ത 

ന഻ങ്ങൾ എങ്ങീനയഺണ് സാക്ഷ഻ക്കഽ ? 

 

ആ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ഭയഺനകത സാെ഻പ഻ക്കഽകയഺണ് കഽട്ട഻കീള 

നരച്ചവരഺക്കഽന്നഽ എന്നത് .ഏതഺയഺലഽം ന഻ുഷധ഻കളഺയഺൽ ആ ശ഻േീയ 

ന഻ങ്ങൾ എങ്ങീന സാേ഻ക്കഽം(അത് സഺധ഻ക്ക഻ീലലന്ന് സഺരം) 

 

 

ْعُ ُِ َيْفعَُّٕلا  َٔ  ٌَ ِّ َكا ا  ُيُفَِ رٌم بِ ًَ 18)ان َّ  

 

 

അേ് ആ ഺശം ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽേരഺ ഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വഺഗ്ദഺനം 

പഺവർത്ത഻ മഺക്കീപ്പടഽേരഺ ഽേഽ 
 

 

ആ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ മീെഺരഽ ഭയഺനകതയഺണ഻ത് 

 

 

 

 

 

ِّ َس ِيًلا  ًٍَ َاا  اتََّخَ  إِنَ  َربِّ ِِ تَْ ِكَرةٌم  َ  َِْ  ٌَّ 19)إِ  

 



ന഻ശ്ചയമഺയഽം ഇത് ഒരഽ (മഹത്തഺയ)ഉപുദശമഺണ് ആ യഺൽ ആീരങ്ക഻ലഽം 

(ുവണീമേ്) ഉുദ്ദശ഻ക്കഽേഽീവങ്ക഻ൽ രന്ീറ നഺഥന഻ുലക്ക് ഒരഽ മഺർരം 

അവൻ ഏർീപ്പടഽത്ത഻ീക്കഺള്ളീട്ട 

 

 

ീഭൌത഻ക ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ രേീപട്ടഺലഽം ഈ ുലഺകം നശ഻ച്ച് 
പരുലഺകത്ത് എത്ത഻യഺൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് രേയ഻ീലലന്നഽം അവ഻ീട 

രേീപടഺനഽള്ള മഺർഗം –സതൿവ഻ശവഺസവഽം സൽക്കർമ്മങ്ങളും-

മഺതമഺീണന്നഽം അത഻നഽള്ള വഴ഻ സവ഼കര഻ച്ച് രേഺമഺർഗം 

കീണ്ടത്തണീമന്നഽമഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത് 

 

 

 

ٍَ َيَعكَ  ( 20 ٍَ انَِّ ي َٔ َااِفَ ٌم يِّ ثُهُثَُّ  َٔ َِْصفَُّ  َٔ ٌَّ َربََّك يَْعهَُى أََََّك تَقُُٕو أَْ ََ  ِيٍ ثُهُثَِي انهَّْيِم  الإِ َٔ ُر انهَّْيَم  ُ يُقَ ِّ َّللاَّ َٔ َٓاَر َعهَِى أٌَ نٍَّ   ََّ

ٌَ يَْ رِ  آَ ُرٔ َٔ ْرَ    ٌُ ِيُُكى يَّ ٌِ َعهَِى أٌَ َسيَُكٕ ٍَ اْنقُْرآ َر ِي ٌَ ِيٍ  َْ ِم تُْ ُصُِٕ  َتَاَ  َعهَْيُكْى  َاْقَرُ ٔا َيا تَيَ َّ ٌَ  ِي اْاَْرِض يَْ تَ ُٕ بُٕ

ِ  َاْقَرُ ٔا ٌَ  ِي َس ِيِم َّللاَّ ٌَ يُقَاتِهُٕ آَ ُرٔ َٔ  ِ ُيٕا  َّللاَّ َيا تُقَ ِّ َٔ ا َحَ ُاا  َ قَْر ا أَْقِرُ ٕا َّللاَّ َٔ َكاةَ  آتُٕا انزَّ َٔ ًَلةَ  ًُٕا انصَّ أَقِي َٔ  ُُّْ َر ِي َيا تَيَ َّ

َ َ فُٕ ٌَّ َّللاَّ َ إِ اْستَْ فُِرٔا َّللاَّ َٔ ا  أَْعظََى أَْ را َٔ ا  َٕ َ ْيرا ُْ ِ ٍْ َ ْيٍر تَِ ُ ُِٔ ِعَُ  َّللاَّ ِحيىٌم ِاََفُِ ُكى يِّ رٌم رَّ  

 

 

 

ര഼ർച്ചയഺയഽം രങ്ങളും രങ്ങുളഺീടഺപ്പമഽള്ള ഒരഽ വ഻ഭഺരവഽം രഺവ഻ന്ീറ 

ഏരഺണ്ട് മാേ഻ൽ രണ്ട് ഭഺരവഽം (ച഻ലുപ്പഺൾ) രഺവ഻ന്ീറ പ ഽര഻യഽം 

(ച഻ലുപ്പഺൾ) രഺവ഻ന്ീറ മാേ഻ീലഺേ് സമയവഽം ന഻സ്തക്കര഻ക്കഽേഽീവേ് 
രങ്ങളുീട നഺഥൻ അറ഻യഽേഽണ്ട  ് രഺവ഻ീനയഽം പ ല഻ീനയഽം 

 ണക്കഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽേത് അള്ളഺഹഽവഺ ഽേഽ. ന഻ങ്ങൾക്കത് ശര഻ക്ക് 
ക്ല഻പ്രീപ്പടഽത്തഺവഽേരീലെേ് അവേറ഻യഺം ആ യഺൽ അവൻ 

ന഻ങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽ ഻യ഻ര഻ക്കഽേഽ ഇന഻ ന഻ങ്ങൾ ഖഽർആന഻ൽ ന഻േ് 
ീസൌ രൿീപ്പട്ടത് ഓര഻ ന഻സ്തക്കര഻ച്ച് ീ ഺള്ളു . അവേ് അറ഻യഺം 

ന഻ങ്ങള഻ൽ ുരഺര഻ ളുണ്ടഺുയക്കഽേരഺീണേഽം ുവീറ ച഻ലർ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽരഹത്ത഻ൽ ന഻േഽം ുരട഻ീക്കഺണ്ട് ഭാമ഻യ഻ൽ 

സെര഻ക്കഽീമേഽം മറ്റു ച഻ലർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർരത്ത഻ൽ യഽദ്ധത്ത഻നഽ 
ുപഺ ഽീമേഽം അത് ീ ഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾ ഖഽർആന഻ൽ ന഻േഽം ീസൌ രൿീപ്പട്ടത് 

പഺരഺയണം ീചയ്കത് ന഻സ്തക്കര഻ച്ച് ീ ഺള്ളു യഽം ന഻ങ്ങൾ ന഻സ്തക്കഺരം 

മഽറപ ഺരം അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽ യഽം സക്കഺത്ത്(ന഻ർബന്ധ 

ദഺനം)ീ ഺടഽക്കഽ യഽം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നലെ ന഻ലക്കഽള്ള  ടം 

ീ ഺടഽക്കഽ യഽം ീചയ്യു  ന഻ങ്ങൾ സവദ്നത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ രീേ വലെ നന്മയഽം 

മഽൻ  ാട്ട഻ ീചയ്കത് ീവക്കഽ യഺീണങ്ക഻ൽ അത്  ാടഽരൽ രഽണ രമഺയഽം 

വളീര മഹത്തഺയ പര഻ഫലമഽള്ളരഺയഽം അര഻ീന അള്ളഺഹഽവ഻ങ്കൽ 

ന഻ങ്ങൾ  ീണ്ടത്ത഻ക്കഽേരഺണ് ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺട് പഺപ ുമഺചനം 



ുരടഽ  അള്ളഺഹഽ വളീര ീപഺറഽക്കഽേവനഽം പരമ ഺരഽണ഻ നഽം 

രീേയഺ ഽേഽ 
 

 

ഈ അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ സാെ഻പ഻ച്ച രഺവ഻ന്ീറ പകഽത഻ുയഺ 

അത഻ൽ അല്പം കഽറുച്ചഺ കാട്ട഻ുയഺ ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഺൻ കൽ പ഻ക്കഽകയഽം 

അവർ അങ്ങീന ന഻ർവഹ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ത഻രഽന്നഽ സമയം ക്തൿമഺയ഻ 
അറ഻യഺനഽള്ള സംവ഻ധഺനം ഇലലഺത഻രഽന്ന അക്കഺലത്ത് സാേ്മതക്ക് ുവണ്ട഻ 
െ഻ലർ ുനരം പഽലരഽുവഺളം ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽകയഽ െ഻ലർക്ക് കഺല഻ൽ ന഼രഽ 
വന്നഽ വ഼ർക്കഽകയഽം ീെയ്ത഻രഽന്നഽ െ഻ലർ ുരഺഗ ബഺധ഻തരഺവഽകുയഺ 

ഉപജ഼വനഺർത്ഥം യഺത ീെയ്യുകുയഺ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ലഽള്ള 

യഽദ്ധ്ത്ത഻ല഻ടീപടഽകുയഺ ീെയ്യുുപഺൾ ഈ കല്പന നടപഺ ക്കഺൻ പയഺസം 

ുനര഻ടഽന്നത് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ ആ കല്പന ഇളവഽ ീെയ്തഽീവന്നഺണ് ഈ 

സാക്തത്ത഻ൽ അറ഻യ഻ക്കഽന്നത്. 

 

യഽദ്ധ്ം അനഽവദ഻ക്കീപട്ടത് മദ഼നയ഻ൽ ീവച്ചഺയ഻ര഻ീക്ക മക്കയ഻ൽ 

അവതര഻ച്ച അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ൽ ഇത് വന്നത് വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന കഺരണം കാട഻ 
അള്ളഺഹഽ പര഻ഗണ഻ച്ചു എന്നഺണ഻ത് അറ഻യ഻ക്കഽന്നത് സകഺത്ത് 
ന഻ർബന്ധമഺയതഽം മദ഼നയ഻ൽ ീവച്ചഺണ് അതഽം ഇവ഻ീട വന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് 
പല വൿഖൿഺനമഽണ്ട് െ഻ല ധർമ്മങ്ങൾ അന്നഽം 

ന഻ർബന്ധമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം മക്കയ഻ൽ ീവച്ച് ന഻ർബന്ധമഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ 
സക്കഺത്ത് .പീേ വ഻ശദവ഻വരം മദ഼നയ഻ൽ ീവച്ചഺണഽണ്ടഺയീതന്നഽം 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്. 
 

നഺം ീെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾീക്കലലഺം പത഻ഫലം ലഭ഻ക്കഽീമന്നഽം 

അത഻നഺൽ ഒരഽ സൽക്കർമ്മീത്തയഽം ന഻ുഷധ഻ക്കരഽീതന്നഽം 

ന഻സ്സഺരമഺക്കരഽീതന്നഽം ഇവ഻ീട സാെനയഽണ്ട് പഺപുമഺെനം ുതടഽന്നത് 

വല഻യ സൽക്കർമ്മമഺീണന്നഽം അത് നടത്ത഻ീക്കഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കണീമന്നഽം 

സാെ഻പ഻ക്കഽന്നഽ ഒരഽ ീതെും ീെയ്യഺത്ത പവഺെകർ(സ) ുപഺലഽം ധഺരഺളം 

തവണ ഓുരഺദ഻വസവഽം ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതടഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവന്ന് 
ഹദ഼സ഻ൽ വന്നത് ഓർക്കഽക അള്ളഺഹഽ അവന്ീറ സജ്ജനങ്ങള഻ൽ നീമ്മ 

ീപടഽത്ത഻ത്തരീട്ട ആമ഼ൻ 

 

 

 


