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മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു ( സാക്തങ്ങൾ 28) 

 

 

 بسٌ هللا اىزحَِ اىزحٌٍ
 

 

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങള ം പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 

 

 ٌٌ ٌْ َعَذاٌة أَىٍِ ِ قَْبِو أَُ ٌَأْتٍَُِٖ ٍِ َل  ٍَ ْ٘ ُْ أَِّذْر قَ ِٔ أَ ٍِ ْ٘ 1)إَِّّب أَْرَسْيَْب ًُّ٘حب إِىَى قَ  

 

 

 

തഺങ്കളുീെ ജനതക്ക് ുവദനഺജനകമഺയ വലല ശ഻ക്ഷയഽും വീെത്തഽെത഻നഽ 
മഽമ്പ് അവീര തങ്ങൾ തഺക്ക഼ത് ീെയ്യുക എെ് കൽപ്പ഻ച്ച് ീകഺണ്ട് 
നാഹ്(അ)ീന തന്ീറ ജനതയ഻ുലക്ക് (റസാലഺയ഻) നഺും അയക്കഽക തീെ 

ീെയ്തഽ. 
 

നാഹ്(അ) ധ഻ക്കഺര഻കീള നന്ഩയ഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ക്കഺനഺയ഻ ആദൿമഺയ഻ 
ന഻ുയഺഗ഻ക്കീെട്ട പവഺചകനഺണ് നാഹ്(അ). ആദം നബ഻(അ)യഽം ഇദ് ര഼സ് 

നബ഻(അ)യഽം നാഹ്(അ)ന്ീറ മഽമ്പ് നബ഻മഺരഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം 

അക്കഺലീത്ത പുബഺധ഻ത സമാഹം 

ധ഻ക്കഺര഻കളഺയ഻രഽന്ന഻ലല.ബ഻ംബഺരഺധനയ഻ലഽം മാലൿചൿഽത഻യ഻ലഽം 

മഽങ്ങ഻ക്കഽള഻ച്ചവീര സംസ്ക്കര഻ക്കഺനഺയ഻ നാഹ്(അ) ആണ് ആദൿമഺയ഻ 
ന഻ുയഺഗ഻ക്കീെട്ടത്. (ആദൿ പവഺചകനഺണ് നാഹ്(അ) എന്ന് കഺണഽന്ന 

റ഻ുെഺർട്ട കള ം ആദം(അ) ഇദ് ര഼സ്(അ) എന്ന഻വർ നബ഻മഺരഺീണന്ന 

റ഻ുെഺർട്ട കള ം തമ്മ഻ലഽള്ള സംുയഺജനം ആണ഻ത്. നാഹ്(അ) 

പവഺചകനഺയത് നഺല്പതഺം വയസ്സ഻ലഺീണന്നഽം അമ്പത഻ലഺീണന്നഽം മറ് ം 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്. ീതഺള്ളഺയ഻രത്ത഻ അമ്പത് ീകഺലലം ജനങ്ങീള 

സതൿത്ത഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ച്ച ീകഺണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ മഹഺൻ 

പവർത്ത഻ച്ച . ഥാഫഺൻ ജലപളയത്ത഻നഽ ുശഷം ുലഺകം ജന 

സഺരതയ഻ലഺവഽന്നത് വീര പ഻ീന്നയഽം ജ഼വ഻ച്ച  അത് എത ീകഺലലം 
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എന്നത഻ൽ വ഻വ഻ധ റ഻ുെഺർട്ട ണ്ട് . അറഽപത് വർഷം, എഴഽപത് വർഷം 

എന്ന഻ങ്ങീന ുവീറയഽം അഭ഻പഺയങ്ങള ണ്ട് വല഻യ പര഻ഹഺസവഽം 

പ഼ഢനങ്ങള മഺണ് ജനങ്ങൾ തന഻ക്ക് സമ്മഺന഻ച്ചത് ധ഻ക്കഺര഻കളഺയ 

ന഻ുഷധ഻കള ീട അട഻ുയറ്് ുബഺധം ീകട്ട് ധഺരഺളം തവണ വ഼ണ് ുപഺയ഻ട്ട ം 

ുബഺധം ീതള഻യഽുമ്പഺൾ വ഻വരമ഻ലലഺത്ത ഇവുരഺട് നഺഥഺ ന഼ 
ീപഺറഽുക്കണുമ എന്ന് മഹഺൻ പഺർത്ഥ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ(ഖഽർതവഽബ഻). 
പ഻ൽക്കഺലത്ത് വന്നവീരലലഺം നാഹ്(അ)ന്ീറ സന്തഺന പരമ്പരയ഻ൽ 

ീപട്ടവരഺണ് 

 

ആദം(അ)നഽ ുശഷം പത്ത് തലമഽറ പ഻ന്ന഻ടഽുമ്പഺഴഺണ് നാഹ്(അ)ന്ീറ കഺലം. 

സതൿവ഻ശവഺസം സവ഼കര഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങൾ അപകടഺവസ്ഥയ഻ലഺവഽീമന്ന് 
അവർക്ക് തഺക്ക഼ത് നൽകഺനഺയ഻ട്ടഺണ് നാഹ് (അ)ീന നഺം ന഻ുയഺഗ഻ച്ചത് 

എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് ഈ തഺക്ക഼ത് അവഗണ഻ച്ച ആ ജനത 

ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷ ഏറ് വഺുങ്ങണ്ട഻ വന്നഽ എന്ന് ഖഽർ ആൻ സവ഻സ്തരം 

പത഻പഺദ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് 
 

 

 

 

 

 

 ُِّ ًِ إِ ْ٘ ٌِ قَبَه ٌَب قَ بٍِ ٍُّ ٌْ َِّذٌٌز  2)ي ىَُن  

 

 

 

അുേഹും പറഞ്ഞഽ എന്ീറ ജനങ്ങുള! ന഻ശ്ചയമഺയഽും ഞഺൻ ന഻ങ്ങൾക്ക് 
സ്പഷ്ടമഺയ ഒരഽ തഺക്ക഼തഽകഺരനഺകഽെഽ. 
 

എന്ുറ വഺക്കഽകീള അവഗണ഻ക്കരഽത് ഞഺൻ ന഻ങ്ങൾക്ക് നൽകഽന്ന 

ന഻ർുദശങ്ങൾ എന്ീറ വകയലല അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻ർുേശമഺീണന്ന് 
സഺരം ഞഺൻ തഺക്ക഼തഽനൽകഺൻ വന്നതഺീണന്ന് ീവറഽീത പറയഽന്നതലല 
വൿക്തമഺയ ീതള഻വഽണ്ട്. 
 

 

 

 ُِ أَِطٍعُ٘ َٗ اتَّقُُ٘ٓ  َٗ  َ ُِ اْعبُُدٗا هللاَّ 3)أَ  

 

 



ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഽകയഽും അവീന സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും 
എീെ അനഽസര഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യുക 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഺനഽം അവീന സാക്ഷ഻ക്കഺനഽം നാഹ്(അ)ീന 

അനഽസര഻ക്കഺനഽം ആണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത് . ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. “ 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കണീമന്ന കല്പന ഹിദയത്ത഻ന്ീറയഽം 

അവയവങ്ങള ീടയഽം പവർത്തനങ്ങള഻ൽ ീപടഽന്ന ന഻ർബന്ധുമഺ 

സഽന്നുത്തഺ ആയ എലലഺ കഺരൿങ്ങീളയഽം ഉൾീെടഽത്തഽന്നഽ. അള്ളഺഹഽീവ 

സാക്ഷ഻ക്കണം എന്ന കല്പന കണ഻ശമഺുയഺ അലലഺീതുയഺ വ഻ലക്കീെട്ട 

എലലഺകഺരൿീത്തയഽം ഉൾീക്കഺള്ള഻ക്കഽന്നഽ. എീന്ന അനഽസര഻ക്കണീമന്നത് 

തഺൻ കൽെ഻ക്കഽന്നതഽം വ഻ുരഺധ഻ക്കഽന്നതഽം അംഗ഼കര഻ക്കഺൻ 

ബഺദ്ധ്ൿതയഽീണ്ടന്ന് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽന്നഽ. അള്ളഺഹഽീവ ആരഺധ഻ക്കണം 

അവീന സാക്ഷ഻ക്കണം എന്ന കല്പനയ഻ൽ നാഹ്(അ) ീന 

അനഽസര഻ക്കണീമന്നതഽമഽൾീെടഽീമന്ന഻ര഻ീക്ക അത് പുതൿകം പറഞ്ഞത് 

അള്ളഺഹഽ തീന്ന അംഗ഼കര഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് ശക്തമഺയ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഽം ആ 

കല്പന സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ ീഗൌരവം കഺണ഻ക്കഺനഽമഺണ്(റഺസ഻ 
30/120) 

 

 

 

ِ إِ َ  َُّ أََ َو هللاَّ ى إِ ًَّ َس ٍُّ ٌْ إِىَى أََ ٍو  ْزُم ِّ  ٌَُ َٗ  ٌْ ِ ُ ُّ٘بُِن ٍِّ َُ ٌَْ  ِْز ىَُنٌ  ٘ َُ ٌْ تَْعيَ ْ٘ ُمْتُ ُز ىَ 4).ا َ بء ََل ٌَُ  َّ  

 

 

 

എെഺൽ അവൻ ന഻ങ്ങളുീെ പഺപങ്ങൾ ീപഺറഽത്തഽതര഻കയഽും ഒരഽ 
ന഻ശ്ച഻തഺവധ഻വീര ന഻ങ്ങീള പ഻ന്ത഻ക്കഽെതഽമഺണ്. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

(ന഻ശ്ചയപകഺരമഽള്ള) അവധ഻ വെഺൽ അത് പ഻ന്ത഻ക്കീപ്പെഽെുതയലല . 

ന഻ങ്ങൾ അറ഻യഽെവരഺീെങ്ക഻ൽ.  

 

 

 

ٌْ يَ  ِ ُ ُّ٘بُِن ٍِّ ْ  ِْز ىَُنٌ   

 

 

 

എന്ന഻ടീത്ത مِّن എന്നത഻നഽ അല്പം എന്ന ആശയമഽീണ്ടന്നഽം ഇീലലന്നഽം 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് അഥവഺ നഺം ുനരുത്ത അർത്ഥം നൽക഻യത് ുപഺീല 

ന഻ങ്ങള ീട പഺപങ്ങൾ ീപഺറഽത്തഽ തരഽം എന്ന് അർത്ഥം പറയഽുമ്പഺൾ ഈ مِّن 

അർത്ഥം ഇലലഺത്തതഺവഽം അല്പം എന്ന അർത്ഥം ഉീണ്ടന്നഽം 



അഭ഻പഺയമഽണ്ട് അുെഺൾ ുദഺഷങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് അല്പം 

ീപഺറഽക്കീെടഽീമന്നഺവഽം അർത്ഥം അുെഺൾ ആ അല്പം എന്നത഻ന്ീറ 

തഺല്പരൿീമന്തഺീണന്ന്. ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ രഺൾ വ഻ശവസ഻ച്ചഺൽ 

അവന്ീറ മഽൻ പഺപങ്ങൾ അത഻ലാീട ീപഺറഽക്കീെടഽം അുതസമയം ഇന഻ 
ീചയ്യ ന്ന ുദഺഷങ്ങൾ പ഻ന്ന഼ട് അവൻ പഺശ്ചഺത്തപ഻ച്ച് ീപഺറഽെ഻ക്കണം 

ുനരീത്തയഽള്ള ുദഺഷങ്ങൾ ീപഺറഽക്കഽീമന്നഺണ് ആയത്ത഻ൽ പറഞ്ഞത് 

അല്പം എന്ന ആശയം അുെഺൾ വൿക്തമഺയ഻(റഺസ഻) 
 

 

മഽൻ സാക്തത്ത഻ീല മാന്ന് കല്പനകൾ പഺല഻ക്കഽന്നവർക്കഽള്ള ുനട്ടങ്ങളഺണ് 

ഈ സാക്തത്ത഻ീല പരഺമർശം .(ന്ന്) പരുലഺകീത്ത ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട് 
ഴ഻വഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽം ുദഺഷം ീപഺറഽക്കീെട്ടഺലുലല അവ഻ീട ുനട്ടം 

ലഭ഻ക്കാ (രണ്ട്) ഭാമ഻യ഻ീല ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട് പരമഺവധ഻ ഴ഻വഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽം 

ഇവ഻ടഽീത്ത സുന്തഺഷം അനഽഭവ഻ക്കഺൻ ആയഽസ്സഺണുലലഺ ആദൿം ുവണ്ടത് 

അവർക്ക് ന഻ശ്ച഻തഺവധ഻വീര സമയം ന഼ട്ട഻ീക്കഺടഽക്കഽീമന്നത് അത഻ന്ീറ 

ആദൿപട഻യഺണ്.ആയഽസ്സ് പ഻ന്ത഻ക്കഽീമന്ന് ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ 

പറഞ്ഞഽഅവധ഻ വന്നഺൽ പ഻ന്ത഻ക്കീെടഽന്നുതയലല എന്ന് പ഻ീന്നയഽം 

പറഞ്ഞഽ ഇത് ൂവരഽദ്ധ്ൿമുലല എന്ന് ഇവ഻ീട ുചഺദ഻ക്കഺം മറഽപട഻ ഇതഺണ് 

നാഹ്(അ) ീനീക്കഺണ്ട് വ഻ശവസ഻ച്ചഺൽ അവർക്ക് ആയഽസ്സ് അവസഺന 

അവധ഻വീര ന഼ട്ട഻ീക്കഺടഽക്കഽം ഇീലലങ്ക഻ൽ അത഻നഽ മഽുമ്പ ശ഻ക്ഷകൾ 

ഇറങ്ങ഻ീക്കഺണ്ടഽള്ള മരണം ബഺധ഻ക്കഽം. അതഺയത് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

വ഻ധ഻ രണ്ട് രാപത്ത഻ലഽണ്ട് ുസഺപഺധ഻ക വ഻ധ഻ ന഻രഽപഺധ഻ക 

വ഻ധ഻എന്ന഻വയഺണത്.ുസഺപഺധ഻ക വ഻ധ഻യഺണ് സൽക്കർമ്മത്ത഻ന്ീറ 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഺറ്ം വരഽന്നത് അതഺണ് ആയത്ത഻ന്ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ 

ന഻ശ്ച഻തഺവധ഻ വീര പ഻ന്ത഻ക്കഽം എന്ന് പറഞ്ഞത് ന഻രഽപഺധ഻കവ഻ധ഻യഺണ് 

പ഻ന്ത഻ക്കീെടഽകയ഻ീലലന്ന് രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞത് ഉദഺഹരണമഺയ഻ അവർ 

നാഹ്(അ)ീന ീകഺണ്ട് വ഻ശവസ഻ച്ചഺൽ അവർക്ക് ആയ഻രം ീകഺലലം 

ജ഼വ഻ക്കഺൻ അവസരം നൽകഽം വ഻ശവസ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ ീതഺള്ളഺയ഻രം ീകഺലലം 

ീകഺണ്ട് തീന്ന അവീര മര഻െ഻ക്കഽം എന്ന് പറയഽന്നത് ുപഺീല(റഺസ഻) 
 

 

ന഻ങ്ങൾ അറ഻യഽെവരഺീെങ്ക഻ൽ…എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരഽീട 

ീഭൌത഻കതുയഺടഽള്ള തഺല്പരൿവഽം അത് ുനടഺനഽള്ള ഉത്സഺഹവഽം അത഻നഽ 
ുവണ്ട഻യഽള്ള വഴ഻വ഻ട്ട മഺർഗങ്ങൾ അവലംബ഻ക്കഽന്നതഽം കഺണഽുമ്പഺൾ 

മര഻ക്കഽീമന്നത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത് ുപഺീലയഺണ് ുതഺന്നഽന്നത് എന്നഺൽ 

അള്ളഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച അവസഺന വ഻ധ഻ എത്ത഻യഺൽ അല്പം ുപഺലഽം 

മരണീത്ത തഺമസ഻െ഻ക്കീെടഽന്നതലല എന്ന് ചഽരഽക്കം 

 



ഇതയഽം സമയം ന഻ങ്ങൾക്ക് വ഻ശവസ഻ക്കഺനഽള്ള സമയമഺീണന്നഽം ഇത് 

ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ് വ഻ശവസ഻ക്കഺീത മഽുന്നഺട്ട് ുപഺയ഻ ശ഻ക്ഷയഽീട അവധ഻ 
എത്ത഻യഺൽ പ഻ീന്ന രക്ഷീെടഺനഺവ഻ീലലന്ന് സഺരം 

 

 

 

 

 ُِّ َٖبًرا قَبَه َرةِّ إِ َّ َٗ ًًٍْل  ً ىَ ٍِ ْ٘ ُت قَ ْ٘ 5)ي َدَع  
 

 

അുേഹും പറഞ്ഞഽ എന്ീറ റുേ! ന഻ശ്ചയമഺയഽും എന്ീറ ജനതീയ രഺവഽും 

പകലഽും (ന഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ുലക്ക്) ഞഺൻ വ഻ള഻ച്ചു 
 

 

 

 

 

 

ٌْ ُدَعبئًِ إَِلَّ فَِزاًرا  ٌْ ٌَِزْدُٕ 6)فَيَ  

 

 

 

എെ഻ട്ട് എന്ീറ വ഻ള഻ അവീര കാെഽതൽ അകറ്റ഻ക്കളയഽക മഺതമഺണ് 

ീെയ്തത് 

 

 

 

തഺക്ക഼തഽകഺരനഺയ഻ വന്ന നാഹ്(അ) തന്ീറ ീദൌതൿം ഭംഗ഻യഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ച്ച  രഺവഽം പകലഽം എന്ന വൿതൿഺസമ഻ലലഺീത അഥവഺ എുെഺഴഽം 

പുബഺധനം തഽടർന്നഽ പീക്ഷ ജനത്ത഻ന്ീറ പത഻കരണം വളീര 

പത഻കാലമഺയ഻രഽന്നഽ അവർ കാടഽതൽ സതൿന഻ുഷധം ീവച്ച പഽലർത്ത഻ 
അതഺണ് എന്ീറ വ഻ള഻ അവീര കാടഽതൽ അകറ്഻ക്കളഞ്ഞഽ എന്ന് പറഞ്ഞത് 

 

 

 

 

 

ٗا أََصزُّ َٗ  ٌْ ا ثٍَِببَُٖ ْ٘ اْستَْ َش َٗ  ٌْ ِٖ ٌْ فًِ آَ اِّ ٌْ َ َعيُ٘ا أََصببَِعُٖ ٌْ ىِتَْ  َِز ىَُٖ تُُٖ ْ٘ ب َدَع ََ إًِِّّ ُميَّ اْستَْنبَُزٗا اْستِْنبَبًرا  َٗ َٗ(7  

 

 

 



ന഼ അവർക്ക് ീപഺറഽത്ത് ീകഺെഽക്കഽവഺൻ ുവണ്ട഻ ഞഺൻ അവീര 

വ഻ള഻ക്കഽുമ്പഺീഴലലഺും അവർ തങ്ങളുീെ വ഻രലഽകൾ കഺതഽകള഻ൽ ഇെഽകയഽും 
വസ്തങ്ങൾ ീകഺണ്ട്(ശ഻രസ്സുകൾ) മാെ഻ീപ്പഺത഻യഽകയഽും (ന഻ുഷധത്ത഻ൽ) 

ഉറച്ച് ന഻ൽക്കഽകയഽും വല഻യ അഹങ്കഺരും നെ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യുെഽ 
 

നാഹ്(അ) തന്ീറ ജനതക്ക് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പഺപുമഺചനം ലഭ഻ക്കഺനഺയ഻ 
അള്ളഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഺനഽം തീന്ന അനഽസര഻ക്കഺനഽം അവീര 

വ഻ള഻ക്കഽുമ്പഺൾ ന഻ുഷധത്ത഻ന്ീറ ശക്ത഻കഺണ഻ക്കഺനഺയ഻ അവർ 

ീചവ഻യ഻ൽ വ഻രല഻ട്ട  അതഺയത് നാഹ് (അ) പറയഽന്ന ീതള഻വഽകൾ ുകട്ട് 
മനസ്സഺന്തരം വന്നഽ ുപഺയഺുലഺ എന്ന് ഭയീെട്ട  ് തങ്ങള ീട 

അന്ധവ഻ശവഺസത്ത഻ൽതീന്ന അട഻യഽറച്ച് ന഻ൽക്കഺനഺണ഻വർ ീചവ഻യ഻ൽ 

വ഻രല഻ട്ടത് സതൿം ുകൾക്കഺൻ ുപഺലഽം തയഺറഺവഺത്തവർ പ഻ീന്ന എങ്ങീന 

അനഽസര഻ക്കഽം?! വസ്തങ്ങൾീകഺണ്ട് മാട഻യ഻രഽന്നഽ എന്നതഺണ് അവരഽീട 

ന഻ുഷധത്ത഻ന്ീറ രണ്ടഺമീത്ത അടയഺളമഺയ഻ പറഞ്ഞത് നാഹ്(അ)ന്ീറ 

വഺക്കഽകൾ ുകൾക്കഽന്നത് ുപഺലഽം അനഽവദന഼യമീലലന്ന് വരഽത്തഺനഽം മഽഖം 

കഺണഽന്നത് ുപഺലഽം വർജൿമഺീണന്ന് ുതഺന്ന഻െ഻ക്കഺനഽമഺയ഻ട്ടഺണ് അവർ 

വസ്തം ീകഺണ്ട് തലയടക്കം മാട഻യ഻രഽന്നത് നാഹ്(അ)പറയഽന്നത് 

ുകൾക്കഺൻ ുപഺലഽം ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധ്രീലലന്ന് വരഽത്തഽകയഺയ഻രഽന്നഽ ഈ 

പവർത്തനത്ത഻ലാീട അവർ ഉുേശ഻ച്ച഻രഽന്നത് ആീള ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ് 
പുബഺധനം നടത്ത഻യഺുലഺ എന്ന് കരഽത഻ തലയ഻ൽ മഽണ്ട഻ട്ട് നാഹ്(അ)ന്ീറ 

അര഻കത്ത് കാട഻ ുപഺകഽമഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഽം വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 
 

അവർ ഉറച്ച് ന഻ന്നഽ എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿം ന഻ുഷധത്ത഻ൽ ഉറച്ച് ന഻ന്നഽ 
എുന്നഺ സതൿപുബഺധനീത്ത അവഗണ഻ക്കഽന്നത഻ൽ ഉറച്ച് ന഻ന്നഽ എുന്നഺ 

ആവഺം (രണ്ടഽം ഉണ്ടഺയ഻ എന്നഺണ് ചര഻തം വൿക്തമഺക്കഽന്നത്).വല഻യ 

അഹങ്കഺരം നട഻ച്ച  എന്നത് ന഻ുഷധത്ത഻ന്ീറ അറ്ീത്തത്ത഻ എന്നീത! 

 

 

 

َٖبًر ا  ِ ٌْ تُُٖ ْ٘ ٌَّ إًِِّّ َدَع 8)ثُ  

 

 

 

പ഻ീെ(അത഻നഽും പഽറീമ) ഞഺൻ അവീര ഉച്ചത്ത഻ൽ വ഻ള഻ച്ചു 
 

ുനരുത്ത രഺെകൽ സതൿത്ത഻ുലക്ക് ക്ഷണ഻ച്ച  എന്ന് പറഞ്ഞത് 

രഹസൿമഺയ഻ ക്ഷണ഻ച്ച  എന്നഺണ്.അത് ഫലവത്തഺകഽന്ന഻ീലലന്ന് 
കണ്ടുെഺഴഺണ് പരസൿമഺയ഻ ക്ഷണം തഽടങ്ങ഻യത് അതഺണ് ഈ 

സാക്തത്ത഻ൽ പറയഽന്നത് 



 

 

 

 

ٌْ إِْسَزاًرا  أَْسَزْرُت ىَُٖ َٗ  ٌْ ٌَّ إًِِّّ أَْعيَُْت ىَُٖ 9)ثُ  

 

 

 

പ഻ീെ അവർക്ക് ഞഺൻ (എന്ീറ വ഻ള഻) പരസൿമഺക്കഽകയഽും 
രഹസൿമഺക്കഽകയഽും ീെയ്തഽ. 
 

അതഽം ഫലം കണ്ട഻ലല അുെഺൾ രഹസൿമഺയഽം പരസൿമഺയഽം സഺഹചരൿം 

ുപഺീല ക്ഷണം തഽടങ്ങ഻ ഇങ്ങീന മാന്ന് രാപത്ത഻ലഽം തന്ീറ പുബഺധനം 

തഽടർന്നഽ എന്ന് ചഽരഽക്കം 

 

 

 

 

َُ َ  َّبًرا  ُ َمب ٌْ إَِّّٔ 10)فَقُْيُت اْستَْ  ُِزٗا َربَُّن  

 

 

 

 

എെ഻ട്ട് അവുരഺട് ഞഺൻ പറഞ്ഞഽ ന഻ങ്ങളുീെ നഺഥുനഺട് ന഻ങ്ങൾ 

പഺപുമഺെനും ുതെഽക ന഻ശ്ചയും അവൻ വളീരയധ഻കും 
ീപഺറഽക്കഽെവനഺയ഻ട്ടുണ്ട്. 
 

മഽഖഺത്ത഻ൽ(റ) പറഞ്ഞതഺയ഻ ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. വളീരക്കഺലം 

അവരഽീട സതൿന഻ുഷധം തഽടർന്നുെഺൾ അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് മഴ 

തടയഽകയഽം സ്ത഼കൾക്ക് ഗർഭധഺരണ ുശഷ഻ ഇലലഺതഺവഽകയഽം ീചയ്തഽ 
അവരഽീട എലലഺ ശമങ്ങള ം പരഺജയീെട്ടുെഺൾ ആ വ഻ഷമത്ത഻ന്ീറ 

പര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ അവർ നാഹ്(അ)ീന സമ഼പ഻ച്ച  അുെഺൾ 

നാഹ്(അ)അവുരഺട് പറഞ്ഞഽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗഹ കവഺടങ്ങൾ 

അവൻ ന഻ങ്ങള഻ുലക്ക് തഽറക്കഺനഺയ഻ ശ഻ർക്ക് ഉുപക്ഷ഻ച്ച് സതൿവ഻ശവഺസം 

ഉൾീക്കഺണ്ട് അള്ളഺഹഽുവഺട് ന഻ങ്ങൾ ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതടഽക 

എന്ന്.കഺരണം അവൻ വളീരയധ഻കം ീപഺറഽക്കഽന്നവനഺണ്(റഺസ഻) 
 

നന്ഩയഽീട കവഺടങ്ങൾ തഽറക്കഺനഽള്ള കഺരണമഺണ് സൽക്കർമ്മങ്ങള഻ൽ 

മഽഴഽകൽ .ദഽഷ്ക്ക്കർമ്മങ്ങൾ ുനുര മറ഻ച്ച ം വരഽം. സാക്ഷ്മതയഽള്ള ജ഼വ഻തം 

നയ഻ച്ചഺൽ അനഽഗഹങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ തഽറന്ന് തരഽീമന്ന് ഖഽർ ആൻ തീന്ന 



പലയ഻ടത്തഽം പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് എന്നഺൽ സൽക്കർമ്മങ്ങള഻ൽ ീവച്ച് ഏറ്വഽം 

വലഽത് ശ഻ർക്ക഻ൽ ന഻ന്ന് മഺറ഻ ന഻ൽക്കലഽം സതൿവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ൂശല഻ 
സവ഼കര഻ക്കലഽമീത!പഺപ ുമഺചനം ുതടൽ വല഻യ ുശഷ്ക്ഠതയഽള്ള 

കർമ്മമഺണ്. ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. ബക്റഽബ്നഽ 
അബ്ദ഻ള്ളഺഹ്(റ)പറഞ്ഞഽ ജനങ്ങള഻ൽ ീവച്ച് ഏറ്വഽം ുദഺഷമഽള്ളവർ 

പഺപുമഺചനം ുതടൽ ഏറ്വഽം കഽറഞ്ഞവരഽം 

ീപഺറഽക്കല഻ീനുതടൽ(അസ്തഗ്ഫ഻റഽള്ളഺഹ് പറയൽ)ഏറ്വഽം 

വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഽന്നവർ കഽറ്ം ഏറ്വഽം കഽറഞ്ഞവരഽമഺണ്. ഹസൻ(റ)ുനഺട് 

വരൾച്ചീയക്കഽറ഻ച്ച് വ഻ഷമം പറഞ്ഞ വൿക്ത഻ുയഺട് അസ്തഗ്ഫ഻റഽള്ളഺഹ് 

പറയഺൻ ന഻ർുേശ഻ച്ച  ദഺര഻ദൿീത്തക്കഽറ഻ച്ച് പറഞ്ഞയഺുളഺടഽം 

സന്തഺനമ഻ീലലന്ന് പറഞ്ഞയഺുളഺടഽം ഭാമ഻യ഻ൽ വ഻ള കഽറവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് 
വ഻ഷമം പറഞ്ഞയഺുളഺടഽം അസ്തഗ്ഫ഻റഽള്ളഺഹ് 

വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺനഺയ഻രഽന്നഽ ന഻ർുേശം അുെഺൾ ച഻ലർ ുചഺദ഻ച്ച  എന്ത് 
വ഻ഷമം പറയഽന്നവുരഺടഽം ഇുതകഺരൿമഺണുലലഺ ന഻ങ്ങൾ പറയഽന്നത് എന്ന് 
അുെഺൾ ഈ സാക്തം ഒത഻ീക്കഺണ്ടഺണ് ഹസൻ(റ)മറഽപട഻ 
പറഞ്ഞത്(റഺസ഻) 
 

 

 

ْدَراًرا  ٍِّ ٍُْنٌ  بء َعيَ ََ 11)ٌُْزِسِو اىسَّ  

 

 

 

എെഺൽ ന഻ങ്ങൾക്കവൻ യുഥഷ്ടും മഴവർഷ഻പ്പ഻ച്ചു തരഽും 

 

 

 

 

َٖبًرا  ّْ ٌْ أَ ٌَْجَعو ىَُّن َٗ ٌْ َ َّْبٍت  ٌَْجَعو ىَُّن َٗ  َِ بٍَِْ َٗ اٍه  َ٘ ٍْ َ ٌْ بِأ ِدْدُم َْ ٌُ َٗ(12  

 

 

 

സവത്തഽക്കൾ ീകഺണ്ടഽും സന്തഺനങ്ങൾ ീകഺണ്ടഽും അവൻ ന഻ങ്ങീള 

ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യുും ന഻ങ്ങൾക്കവൻ ുതഺട്ടങ്ങളുും അരഽവ഻കളുും 
ഉണ്ടഺക്ക഻ത്തരഽെതഽമഺണ് 

 

മഴ ലഭ഻ക്കഺനഽം സന്തഺന ീസൌഭഺഗൿത്ത഻നഽം സഺമ്പത്ത഻കലഺഭത്ത഻നഽം 

സമിദ്ധ്഻ക്കഽം കഺരണമഺണ് ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതടൽ എന്നീത ഇത഻ന്ീറ 

ആശയം ീഭൌത഻കുനട്ടങ്ങുളഺട് വല഻യ തഺല്പരൿമഺയ഻ര഻ക്കഽം മനഽഷൿനഽ്! 



എന്നഺൽ സതൿവ഻ശവഺസം പരുലഺക ുനട്ടം മഺതമലല ഈ ുലഺകവ഻ജയവഽം 

സഽന഻ശ്ച഻തമഺക്ക഻ത്ത഼ർക്കഽീമന്നഺണ഻ത഻ൽ ന഻ന്ന് വൿക്തമഺകഽന്നത് 

 

അസ്തഗ്ഫ഻റഽള്ളഺഹ് പത഻വഺക്ക഻യഺൽ എലലഺ ുേശങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം 

അള്ളഺഹഽ അവനഽ രക്ഷ നൽകഽീമന്നഽം മുനഺവൿഥകള഻ൽ ന഻ന്ന് മഽക്ത഻ 
നൽകഽീമന്നഽം അവൻ വ഻ജഺര഻ക്കഺത്ത ന഻ലക്ക് അള്ളഺഹഽ അവനഽ ഭക്ഷണം 

നൽകഽീമന്നഽം നബ഻(സ)പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് 
 

അള്ളഺഹഽുവഺട് ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നവീര അവൻ 

ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽക്കയ഻ീലലന്ന് ഖഽർആൻ പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് 
 

 

ഇസ്ത഻ഗ്ഫഺർ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺനഽം നലല കഺരൿങ്ങള഻ൽ സജ഼വമഺകഺനഽം 

അള്ളഺഹഽ നീമ്മ അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 

قَبًرا َٗ  ِ َُ ّلِِلَّ ٌْ ََل تَْزُ ٘ ب ىَُن ٍَّ (13  

 

 

ന഻ങ്ങൾീക്കന്തഺയ഻ുപ്പഺയ഻?അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ഒരഽ മഹതവവഽും ന഻ങ്ങൾ 

പത഼ക്ഷ഻ക്കഽെ഻ലല? 

 

തങ്ങള ീട വ഻ഗഹങ്ങൾക്ക് വളീര മഹതവം കൽെ഻ച്ച഻രഽന്ന ആ ജനത 

അവീര വ഻വ഻ധ ദശകള഻ലഺയ഻ പടച്ച ണ്ടഺക്ക഻യ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ 
യഺീതഺരഽ മഹതവവഽം കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ന഻ലല. ഇവ഻ീട പത഼ക്ഷ഻ക്കഽക 

എന്നഺൽ ഭയീെടഽക എന്നഽം അർത്ഥമഽണ്ട്.അതഺയത് ന഻ങ്ങീള ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺൻ 

കഴ഻വഽം മഹതവവഽം ഉള്ളവനഺണ് അള്ളഺഹഽ .എന്ന഻ട്ട ം ന഻ങ്ങൾ എന്ത് 
ീകഺണ്ട് അത് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന഻ലല? അത഻നഽ എന്ത് കഺരണമഺണ് ന഻ങ്ങൾക്ക് 
പറയഺനഽള്ളത് എന്ന് ചഽരഽക്കം 

 

ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പത഻ഫലം പത഼ക്ഷ഻ക്കഺീതയഽം ശ഻ക്ഷീയ 

ഭയീെടഺീതയഽം ആയത് എന്ത് ീകഺണ്ട് എന്നഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവം 

എുന്ത ന഻ങ്ങൾ ശദ്ധ്഻ക്കഺത്തത് എന്നഽം എന്ത് ീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഏകതവം ഉൾീക്കഺള്ള ന്ന഻ലല(അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ഏകതവം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യഺൽ അവന്ീറ മഹതവം ഉൾീക്കഺള്ളഺൻ കഴ഻യഽം 

അുെഺൾ പ഻ീന്ന ന഻ങ്ങൾ ബഹഽൂദവ വ഻ശവഺസ഻കളഺവഽകയ഻ലലീലലഺ എന്ന് 
ചഽരഽക്കം)എന്നഽം അർത്ഥമഽണ്ട് 
 

 



 

اًرا َ٘ ٌْ أَْط قَْد َ يَقَُن َٗ (14  

 

ന഻ങ്ങീള വ഻വ഻ധ ദശകള഻ലഺയ഻ അവൻ സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ീക്ക 

 

അതഺയത് ന഻ങ്ങള ീട ശര഼രത്ത഻ന്ീറ അവസ്ഥ പര഻ുശഺധ഻ച്ചഺൽ തീന്ന 

അവന്ീറ ഏകതവം ന഻ങ്ങൾക്കഽൾീക്കഺള്ളഺൻ സഺധ഻ക്കഽമുലലഺ എന്ന് സഺരം 

 

ഇര഻യം, രക്തപ഻ണ്ഡം, മഺംസപ഻ണ്ഡം, അപാർണ്ണ മനഽഷൿരാപം, പാർണ്ണ 

മനഽഷൿരാപം എന്ന഻ങ്ങീന ഗർഭഺശയത്ത഻ൽ ീവച്ച് വ഻വ഻ധ ദശകീളയഽം 

തരണം ീചയ്തഺണീലലഺ മനഽഷൿൻ ശ഻ശഽവഺയ഻ പ഻റക്കഽന്നത് പ഻ന്ന഼ട് 

ൂശശവം , ീകൌമഺരം, ബഺലൿം, ീയൌവനം, വഺർധകൿം തഽടങ്ങ഻യ 

ദശകീളയഽം അവൻ അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽന്നഽ ഇങ്ങീനയഽള്ള 

പര഻വർത്തനങ്ങള഻ലാീട ന഻ങ്ങീള കമ഼കര഻ച്ച അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവം 

ന഻ങ്ങൾ എന്ത് ീകഺണ്ട് പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ന഻ീലലന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ 
ുചഺദ഻ക്കഽന്നത്. വ഻വ഻ധ ദശ കള഻ലഺയ഻ സിഷ്ട഻ച്ച  എന്നത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ 

ആുരഺഗൿഺവസ്ഥ ,ുരഺഗഺവസ്ഥ,കഺഴ്ച,അന്ധത,ഐശരൿം,ദഺര഻ദൿം 

എന്ന഻വയഽം സവഭഺവത്ത഻ലഽം പവർത്തനങ്ങള഻ലഽം വൿതഺസീെടഽക 

എന്നതഽം ഇത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽം(ഖഽർതവഽബ഻) 
 

 

اٍت ِطبَبقًب َٗ ب ََ ُ َسْبَع َس ٍَْف َ يََق هللاَّ ا َم ْٗ ٌْ تََز 15) أَىَ  

 

 

ന഻ങ്ങൾ കണ്ട഻ുലല?(ഒെ഻നഽമ഼ീത)അെഽക്കഽകളഺയ ന഻ലയ഻ൽ ഏഴ് 

ആകഺശങ്ങീള എങ്ങീനയഺണ് അള്ളഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽെത്? 

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യഽീടയഽം ഏകതവത്ത഻ന്ീറയഽം മീറ്ഺരഽ 
ീതള഻വഺണ഻ത് ഭാമ഻ക്കഽപര഻യഺയ഻ട്ട ള്ള പപഞ്ചീത്ത അള്ളഺഹഽ 
ബല഻ഷ്ക്ഠമഺയ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളഺയ഻ പടച്ച  എന്നീത ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്. 

َس ِسَزا ب َْ َ َعَو اىشَّ َٗ َِّ ًُّ٘را  ِٖ َز فٍِ ََ َ َعَو اْىقَ َٗ (16  

 

അവയ഻ൽ െരീന അവൻ ഒരഽ പകഺശമഺക്കഽകയഽും സാരൿീന ഒരഽ 
വ഻ളക്കഺക്ക഻ ീവക്കഽകയഽും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽെഽ 
 

സവശര഼രീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ഒർമ്മ഻െ഻ച്ച ുശഷം ച഻ല പഺപഞ്ച഻ക 

ദിഷ്ടഺന്തങ്ങള഻ുലക്ക് നാഹ്(അ)അവരഽീട ശദ്ധ് ക്ഷണ഻ക്കഽകയഺണ്. ചര 

ീവള഻ച്ചം സാരൿ ീവള഻ച്ചീത്ത അുപക്ഷ഻ച്ച് വളീര ലഘഽവഺണ് അത് 

സാരൿീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ക്കഽന്നതഽമഺണീലലഺ ! സാരൿൻ സവയം 



പകഺശ഻ക്കഽന്നതഽം ഭാമ഻ക്കഽം ചരനഽം ീവള഻ച്ചം നൽകഽന്നതഽമഺണ് അത് 

ീകഺണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഺം ചരീന പകഺശമഺക്ക഻ എന്നഽം സാരൿീന വ഻ളക്കഺക്ക഻ 
എന്നഽം വൿതൿസ്ഥമഺയ഻ പറഞ്ഞത് 

 

 

 

 

َِ اْْلَْرِض َّبَبتًب ٍِّ ُ أَّبَتَُنٌ  هللاَّ َٗ (17  

 

അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങീള ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻െ് സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽെഽ 
 

 

മനഽഷൿ പ഻തഺവഺയ ആദം(അ)ീന അള്ളഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ചത് മണ്ണ് 
ീകഺണ്ടഺയ഻രഽന്നഽവീലലഺ.അതഺയ഻ര഻ക്കഺം ന഻ങ്ങീള അള്ളഺഹഽ ഭാമ഻യ഻ൽ 

ന഻ന്ന് പടച്ച  എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒുരഺരഽത്തീരക്കഽറ഻ച്ച ം ആ പഖൿഺപനം 

ശര഻തീന്നയഺണ്. കഺരണം ഇര഻യത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് പടക്കീെടഽന്ന മനഽഷൿന്ീറ 

ഇര഻യം ഭക്ഷണത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ഭക്ഷണം ഭാവ഻ഭവങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം അവ 

ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഉത്ദവ഻ക്കഽന്നതഺണുലലഺ ഈ അർത്ഥത്ത഻ൽ എലലഺവരഽം 

ഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് സിഷ്ട഻ക്കീെട്ടവരഺീണന്ന് പറയഺവഽന്നതഺണ്. 

 

 

ٌُْ ِز ُ  َٗ َٖب  ٌْ فٍِ ٌَّ ٌُِعٍُدُم ٌْ إِْ َزاً بثُ 18) ُم  

 

 

പ഻െ഼ട് അവൻ ന഻ങ്ങീള (മരെഺനന്തരും) അത഻ുലക്ക് തീെ മെക്കഽകയഽും 
(അനന്തരും അത഻ൽ ന഻െഽതീെ)പഽറുത്തക്ക് ീകഺണ്ട് വര഻കയഽും ീെയ്യുും 

 

മരണീെടഽുമ്പഺൾ ഖബ്റടക്കഽന്നത഻ീനയഺണ് അത഻ുലക്ക് 
മടക്കഽീമന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿം. പഽനർജന്ഩത്ത഻നഺയ഻ ഖബ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള 

വരവഺണ് അത഻ൽ ന഻ന്ന് പഽറത്ത് ീകഺണ്ടഽവരഽീമന്നത഻ന്ീറ ഉുേശൿം 

 

 

 

ٌُ اْْلَْرَض بَِسبطًب ُ َ َعَو ىَُن هللاَّ َٗ (19  

 

 

അള്ളഺഹഽ ഭാമ഻ീയ ന഻ങ്ങൾക്ക് ഒരഽ വ഻ര഻പ്പഺക്ക഻ത്തെ഻ര഻ക്കഽെഽ 
 

 



 

َٖب ُسبًًُل فَِجبً ب ْْ ٍِ 20) ىِتَْسيُُن٘ا   

 

 

അത഻ൽ ന഻െ് വ഻ശഺലമഺയ മഺർഗങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങൾ പുവശ഻ക്കഽവഺൻ 

ുവണ്ട഻ 
 

ഭാമ഻ രഽ വ഻ര഻ീെന്ന ന഻ലയ഻ൽ പരന്നഽ വ഻സ്ത഻തമഺയ഻ ക഻ടക്കഽകയഺണ് 

അത഻ന്ീറ വ഻ശഺലമഺർഗങ്ങള഻ൽ യുഥഷ്ടം വ഻ഹര഻ക്കഽവഺനഽം 

വ഻കസ഻ക്കഽവഺനഽം മീറ്ലലഺ പവർത്തനങ്ങൾക്കഽം പറ്഻യ വ഻ധം അള്ളഺഹഽ 
അത് ീസൌകരൿീെടഽത്ത഻ തന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ എത വല഻യ അനഽഗഹം! 

 

 

ىَُدُٓ إَِلَّ َ َسبًرا َ  َٗ َٗ بىُُٔ  ٍَ ٌْ ٌَِزْدُٓ  ِ ىَّ ٍَ اتَّبَعُ٘ا  َٗ  ًِّ ْ٘ ٌْ َعَص ُ ةِّ إَِّّٖ 21) اَه ٌُّ٘ح رَّ  

 

 

നാഹ്(അ)പറഞ്ഞഽ. എന്ീറ നഺഥഺ!ന഻ശ്ചയമഺയഽും അവർ എന്ീറ കല്പന 

ലുംഘ഻ക്കഽകയഽും ധനവഽും സന്തഺനവഽും തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടഺധ഻കൿുംമഺതും 

വരഽത്ത഻ീവച്ച െ഻ല ആളുകീള അവർ പ഻ൻപറ്റുകയഽും ീെയ്തഽ 
 

 

 

ْنًزا ُمبَّبًرا ٍَ َنُزٗا  ٍَ َٗ (22  

 

 

വളീര വല഻യ കഽതന്തങ്ങൾ അവർ പുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽെഽ 
 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ കഽതന്തങ്ങൾ നാഹ്(അ)ീന വധ഻ക്കഺനഺയ഻ ച഻ലീര അവർ 

ചട്ടം ീകട്ട഻യതഺീണന്നഽം മഽതലഺള഻മഺർ അലലഺത്തവീര ധനത്ത഻ന്ീറ 

ബലത്ത഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ 
ഭ഼ഷണ഻ീെടഽത്ത഻യ഻രഽന്നതഺീണന്നഽം അവർക്ക് ധനം ലഭ഻ച്ചത് അവരഺണ് 

സതൿത്ത഻ീലന്നത഻ന്ീറ ുരഖയഺീണന്ന് ധര഻ച്ച഻രഽന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽം 

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ മക്കീളയഽം ഭഺരൿീയയഽീമഺീക്ക അവർ 

സ്ഥഺപ഻ച്ചതഺീണന്നഽം അവരഽീട അവ഻ശവഺസം ആീണന്നഽം 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻) 
 

قَبىُ٘ا ََل  َّْسًزا َٗ َٗ ٌَعَُ٘   َٗ ََل ٌَ َُ٘ث  َٗ اًعب  َ٘ ََل ُس َٗ ا  ّدً َٗ  َُّ ََل تََذُر َٗ  ٌْ تَُن َٖ َُّ آىِ 23)تََذُر  

 



(ജനങ്ങുള!)ന഻ങ്ങളുീെ ൂദവങ്ങീള ന഻ങ്ങൾ ൂകവ഻െരഽത് വേ ,് സഽവഺഅ്, 
യഗാസ്, യഊഖ്, നസ്ർ എെ഻വീയ(വ഻ുശഷ഻ച്ചുും)ന഻ങ്ങൾ ൂകവ഻െരഽത് 

എെ് അവർ പറയഽകയഽും ീെയ്തഽ 
 

അവരഽീട കഽതന്തങ്ങള഻ൽ ീപട്ട ഏറ്വഽം വല഻യ കഺരൿമഺണ഻ത്. ുനതഺക്കൾ 

സഺധഺരണക്കഺീര ഉപുദശ഻ക്കഽന്നത് എന്ത് വന്നഺലഽം ന഻ങ്ങള ീട 

ൂദവങ്ങീള ൂകവ഻ടരഽീതന്നഽം വേ്, സഽവഺഅ് തഽടങ്ങ഻യ ബ഻ംബങ്ങീള 

എന്ത് വ഻ലീകഺടഽത്തഽം ന഻ലന഻ർത്തണീമന്നഽമഺണ് അവർ പറഞ്ഞത്. 

നാഹ്(അ)ന്ീറ ജനത ആരഺധ഻ച്ച഻രഽന്ന ബ഻ംബങ്ങള ീട ുപരഽകളഺണ഻വ഻ീട 

പറഞ്ഞീതന്നഽം ഇുത ബ഻ംബങ്ങീള പ഻ന്ന഼ട് അറബ഻കള ം 

ആരഺധ഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽമഺണ് ഭാര഻പക്ഷ വൿഺഖൿഺതഺക്കള ം 

പറയഽന്നത് 

വേ് സഽവഺ അ് എന്ന഻ങ്ങീന മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ുപരഽകൾ 

സജ്ജനങ്ങളഺയ മഺതികഺ പഽരഽഷന്ഩഺരഺയ നാഹ്(അ)ന്ീറ ജനതയ഻ലാള്ള 

അഞ്ച് ആള കളഺയ഻രഽന്നഽ. അവർ മരണീെട്ടുെഺൾ പ഻ശഺച് ആ ജനതയഽീട 

അടഽത്ത് വര഻കയഽം അവർ ഇര഻ക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവരഽീട 

ബ഻ംബങ്ങീള പത഻ഷ്ക്ഠ഻ക്കഺനഽം ഈ ുപരഽകൾ അവക്ക് നൽകഺനഽം 

ദഽർുബഺധനം നൽക഻ .ഈ ബ഻ംബങ്ങീള ദർശ഻ക്കഽുമ്പഺൾ അവീര 

ഒർമ്മ഻ക്കഽക എന്നതഺയ഻രഽന്നഽ ആദൿ സമയത്തഽണ്ടഺയ഻രഽന്നത് എന്നഺൽ ആ 

തലമഽറ മരണീെട്ടുെഺൾ അടഽത്ത തലമഽറ ഈ ബ഻ംബങ്ങീള ആരഺധ഻ക്കഺൻ 

തഽടങ്ങഽകയഺയ഻രഽന്നഽ(ബഽഖഺര഻) 

 

َِ إَِلَّ َ ًَلًَل  ٍ َِ ََل تَِزِد اىلَّبىِ َٗ قَْد أََ يُّ٘ا َم ًٍِزا  َٗ (24  

 

ന഻ശ്ചയമഺയഽും അവർ വളീര ആളുകീള പ഻ഴപ്പ഻ച്ചു 
കളഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽെഽ(അത് ീകഺണ്ട് എന്ീറ റുേ)അകമ഻കൾക്ക് 
വഴ഻ുകെലലഺീത ന഼ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കരഽുത 

 

പുബഺധനത്ത഻ന്ീറ എലലഺ വഴ഻കള ം മ്പതര നാറ്ഺണ്ട് ഉപുയഺഗ഻ച്ച 

നാഹ്(അ) ധ഻ക്കഺരവഽം ന഻ുഷധവഽം വർദ്ധ്഻ച്ച ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 

സമാഹീത്ത കണ്ടുെഺൾ ജന഻ച്ച  വരഽന്ന പഽതഽ തലമഽറ ുപഺലഽം 

ധ഻ക്കഺരത്ത഻ുലക്കഽം ന഻ുഷധത്ത഻ുലക്കഽം കാെ് കഽത്തഽന്ന ദയന഼യമഺയ 

കഺഴ്ച കണ്ടുെഺൾ എലലഺ പത഼ക്ഷയഽം നഷ്ടീെട്ട സമയത്തഺണ് നാഹ്(അ) 

അവർീക്കത഻ര഻ൽ ഇങ്ങീന പഺർത്ഥ഻ച്ചത്. ധനവഽം സന്തഺനങ്ങള ം കാടഽതൽ 

നഷ്ടം വരഽത്ത഻ീവച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ുനതഺക്കീള പറ്഻യഺണ്. 

അവരഺണ് സഺധഺരണക്കഺീര സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് തടഞ്ഞത് അത഻നഺയ഻ 
അവരഽീട ൂദവങ്ങീള ൂകവ഻ടരഽീതന്ന് ശക്തമഺയ഻ അവർ ഉപുദശ഻ച്ച  

പധഺനീെട്ട അഞ്ച് ബ഻ംബങ്ങള ീട ുപരഽകളഺണ഻വ഻ീട പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നത് 



 

 

 

ِ أََّصبًرا ُِ هللاَّ ٍِِّ ُدٗ ٌْ ٌَِجُدٗا ىٌَُٖ  ٌْ أُْ ِزقُ٘ا فَأُْدِ يُ٘ا َّبًرا فَيَ ِٖ ب َ ِطٍئَبتِ ََّ ٍِ (25  

 

 

തങ്ങളുീെ ീതറ്റുകളഺൽ തീെ അവർ ീവള്ളത്ത഻ൽ മഽക്ക഻ നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടു. 
എെ഻ട്ടവർ അഗ്ന഻യ഻ൽ പുവശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പെഽകയഽണ്ടഺയ  ഻ അുപ്പഺൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻ീന കാെഺീതയഽള്ള ഒരഽ സഹഺയ഻കീളയഽും തങ്ങൾക്ക് അവർ 

കീണ്ടത്ത഻യ഻ലല 
 

നാഹ്(അ)ീയ വ഻ശവസ഻ക്കഺത്ത ആജനത ന്നടങ്കം ീവള്ളത്ത഻ൽ മഽക്ക഻ 
ീകഺലലീെട്ട . നാഹ്(അ)ുയഺീടഺെം സതൿവ഻ശവഺസ഻കള ം കെല഻ൽ 

രക്ഷീെട്ട . മഽക്ക഻ീക്കഺലലീെട്ട  എന്നത഻നഽ ുശഷം അവർ അഗ്ന഻യ഻ൽ 

പുവശ഻െ഻ക്കീെട്ട  എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നഺശത്ത഻നഽ ുശഷം പരുലഺകത്ത് 
നരകത്ത഻ൽ കടക്കഽീമുന്നഺ മര഻ച്ച ഉടൻ തീന്ന നരക ശ഻ക്ഷ ഖബ്റ഻ൽ ീവച്ച് 
തഽടങ്ങ഻ എുന്നഺ അർത്ഥമഺവഺം 

 

 

 

ةِّ ََل تََذرْ  قَبَه ٌُّ٘ح رَّ َِ َدٌَّبًرا َٗ َِ اْىَنبفِِزٌ ٍِ 26) َعيَى اْْلَْرِض   

 

 

നാഹ്(അ)പറഞ്ഞഽ എന്ീറ നഺഥഺ!സതൿന഻ുഷധ഻കള഻ൽ ീപട്ട ഒീരഺറ്റ 

ീപൌരീനയഽും ഭാമഽഖത്ത് ന഼ വ഻ട്ട  ് കളയരഽുത! 

 

ഇന഻ അവര഻ൽ ന഻ന്ന് ആരഽം വ഻ശവസ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്നഽള്ള വ഻വരം 

അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ച്ചുെഺഴഺയ഻രഽന്നഽ ഈ പഺർത്ഥന എന്നഺണ് 

വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നത് .ഇത് ഖഽർആൻ തീന്ന പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് 
 

 

 َُ ب َمبُّ٘اْ ٌَْ َعيُ٘ ََ َِ فًَلَ تَْبتَئِْس بِ ٍَ ِ قَْد آ ٍَ َل إَِلَّ  ٍِ ْ٘ ِ قَ ٍِ  َِ ٍِ ُ ىَِ ٌُْ  ًَ إِىَى ُّ٘حٍ أََّّٔ أُِٗح َٗ  

 

 

 

ന഻ങ്ങളുീെജനതയ഻ൽ ന഻െ് വ഻ശവസ഻ച്ചുകഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുള്ളവരലലഺീത 

ഇന഻യഺരഽും വ഻ശവസ഻ക്കഽകുയയ഻ലല. അത഻നഺൽ അവർ 

ീെയ്തഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽെത഻ീനപ്പറ്റ഻ അങ്ങ്? സങ്കെീപ്പെരഽത് എെ് 
നാഹ഻(?)ന് സുരശും നൽകീപ്പട്ടു. 
 



മഽഹമ്മദ് ബ഻ൻ കഅബ് ,മഽഖഺത഻ൽ,റബ഼അ്,അതവ഻യ്യ (റ) തഽടങ്ങ഻യ 

വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നത് നാഹ്(അ)ന്ീറ ഈ പഺർത്ഥന പ഻തഺക്കള ീട 

മഽതഽകഽകള഻ൽ ന഻ന്നഽം ഉമ്മമഺരഽീട ഗർഭഺശയത്ത഻ൽന഻ന്നഽം 

സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ മഽഴഽവൻ പഽറത്ത് വന്ന ുശഷം അവര഻ൽ ഗർഭധഺരണം 

നടക്കഺത്ത സഺഹചരൿം അള്ളഺഹഽ ഉണ്ടഺക്കഽകയഽം രഽപഺട് 

വർഷം(70/40എന്ന഻ങ്ങീന അഭ഻പഺയമഽണ്ട്)കഴ഻ഞ്ഞുെഺൾ കഽട്ട഻കൾ 

അവ഻ീട ഇലലഺത്ത സഺഹചരൿം ഉണ്ടഺയ഻ അുെഺഴഺയ഻രഽന്നഽ പർഥനയഽം 

നഺശവഽണ്ടഺയത്.എന്നഺണ്(ഖഽർതവഽബ഻). ഥാഫഺൻ പളയത്ത഻ൽ കഽട്ട഻കൾ 

ശ഻ക്ഷ഻ക്കീെട്ട഻ീലലന്ന് ചഽരഽക്കം 

 

 

 

ََل ٌَيُِدٗا إَِلَّ فَبِ ًزا َم َّبًرا َٗ ٌْ ٌُِضيُّ٘ا ِعبَبَدَك  27) إََِّّل إُِ تََذْرُٕ  

 

 

(കഺരെും)ന഼ അവീര (നശ഻പ്പ഻ക്കഺീത) വ഻ട്ടുകളയഽെ പക്ഷും അവർ ന഻ന്ീറ 

അെ഻മകീള വഴ഻ ീതറ്റ഻ച്ചു കളയഽെതഺണ് 

ത഼ർച്ച,(മഺതമലല)സതൿന഻ുഷധ഻കളഺയ ദഽർവിത്തീരയലലഺീത അവർ 

ജന഻പ്പ഻ക്കഽകയഽമ഻ലല 
 

ആ ജനതയ഻ൽ ന഻ന്ന് നന്ഩയഽീട രഽ കണ഻കുപഺലഽം കഺണഽകയ഻ീലലന്നഽ 
മനസ഻ലഺക്ക഻യ നാഹ്(അ)വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന തലമഽറീയ കാട഻ ഈ 

നഺശത്ത഻ീലത്ത഻ക്കഽീമന്ന് ഭയീെട്ട ഇവര഻ൽ ആരഽം ഇന഻ 
വ഻ശവസ഻ക്ക഻ീലലന്ന് തന഻ക്ക് ുബഺധനവഽം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ ഈ 

സഺഹചരൿത്ത഻ലഺണ് സവന്തം സമാഹത്ത഻ീനത഻ീര പഺർത്ഥ഻ച്ചത് 

 

 

 

 ٌِ ََل تَِزِد اىلَّبىِ َٗ َْبِت  ٍِ  ْ َُ اْى َٗ  َِ ٍِْ ٍِ  ْ َُ ىِْي َٗ ًْب  ٍِ  ْ ٍُ  ًَ تِ ٍْ ِ َدَ َو بَ ََ ىِ َٗ اىَِديَّ  َ٘ ىِ َٗ َِ إَِلَّ تَبَبًراَرةِّ اْ  ِْز ىًِ  ٌ (28  

 

 

എന്ീറ നഺഥഺ!എന഻ക്കഽും എന്ീറ മഺതഺപ഻തഺക്കൾക്കഽും 

സതൿവ഻ശവഺസ഻യഺയ഻ീക്കഺണ്ട് എന്ീറ വ഼ട്ട഻ൽ പുവശ഻ക്കഽെവർക്കഽും 
സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്കഽും സതൿവ഻ശവഺസ഻ന഻കൾക്കഽും ന഼ ീപഺറഽത്ത് 
തുരെുമ!അകമ഻കൾക്ക് നഺശമലലഺീത ന഼ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കരഽുത! 

 

അവസഺനമഺയ഻ തന഻ക്കഽം മഺതഺപ഻തഺക്കൾ (ലഺമ഻ക് ബ഻ൻ മഽതവശ് ല഻ഖ് 

എന്നഺയ഻രഽന്നഽ പ഻തഺവ഻ന്ീറ ുപര്. ശംഖഺ ബ഻ൻത് അനാശ് എന്നഺയ഻രഽന്നഽ 
മഺതഺവ഻ന്ീറ നഺമം. മ഻ൻജൽ എന്നഺണ് മഺതഺവ഻ന്ീറ ുപര് എന്നഽം 



അഭ഻പഺയമഽണ്ട് എന്ന് ഖഽർതവഽബ഻യ഻ൽ കഺണഺം) സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ 

എന്ന഻വർക്കഽം പഺപുമഺചനത്ത഻നഺയ഻ പഺർത്ഥ഻ക്കഽകയഽം 

സതൿന഻ുഷധ഻കൾീക്കത഻ര഻ലഽള്ള പഺർത്ഥന ആവർത്ത഻ക്കഽകയഽം 

ീചയ്യ ന്നഽനാഹ്(അ) തന്ീറ വ഼ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ള഻ീയ 

ഉുേശ഻ച്ചഺീണന്നഽം വ഼ട് ഉുേശ഻ച്ചഺീണന്നഽം തങ്ങള ീട രക്ഷഺകവചമഺയ 

കെല഻ീന ഉുേശ഻ച്ചഺീണന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട് 
ഇവ഻ീട സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് പഺർത്ഥ഻ച്ചത് അന്തൿനഺൾ വീരയഽള്ളവീര 

ഉുേശ഻ച്ചഺീണന്നഽം സതൿന഻ുഷധ഻കൾീക്കത഻ീരയഽം അങ്ങീന തീന്നീയന്നഽം 

തന്ീറ സമാഹത്ത഻ലഽള്ളവീര മഺതം ഉുേശ഻ച്ചഺീണന്നഽം അഭ഻പഺയമഽണ്ട് 
 

അള്ളഺഹഽ സദഽപുദശങ്ങൾ ഉൾീക്കഺള്ളഺനഽം അവന്ീറ 

ഇഷ്ടജനങ്ങള഻ൽീപടഺനഽം നീമ്മ അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 

 


