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അദ്ധ്ൿഺയം 75 -സാറത്തഽൽ ഖ഻യഺമ سورة القَامة  

 

മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ 40 

 

 بسم هللا الرحمن الرحَم

പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങളുും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുതട഻ ഞഺൻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

 

ةِس  .1 اَلاماَل قَِس اَلوْق ِس الْق مُأ بَِس   اَل  ُأ ْقسِس

പഽനരഽത്ഥഺന ദ഻നം ീ ഺണ്ട് ഞഺൻ സത്ൿം ീെയ്ത് പറയഽന്നഽ 
 

നഺഥന഻ുലക്ക് വ഻ചഺരണക്കഺയ഻ ഖബ്റ഻ൽ ന഻ന്ന് എഴഽുന്നറ്റ് വരഽന്ന 

ദ഻നമഺണ് ഖ഻യഺമ നഺൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്  

 

ةِس  .2 اماَل مُأ بِساللَّن ْق ِس اللَّنوَّن   اَل اَل  ُأ ْقسِس

 

 

ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്മഺവ഻ീന(അഥവഺ മനസ്സ഻ീന)ീ ഺണ്ടഽം ഞഺൻ സത്ൿം 

ീെയ്ത് പറയഽന്നഽ(ന഻ശ്ചയം ന഻ങ്ങൾ 

ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നൽപ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്നത്ഺണ്) 

 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്ധഺവ് എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും 

സതൿവ഻ശവഺസ഻യഽീട ആത്ധഺവഺണ് ,നന്ഩ കഽറഞ്ഞത഻ന്ീറ ുപര഻ലഽും ത഻ന്ഩ 

ീചയ്തത഻ന്ീറ ുപര഻ലഽും തീന്ന തഺൻ തീന്ന ആുേപ഻ക്കഽന്ന ൂശല഻ 
സതൿവ഻ശവഺസ഻യഽീടതഺണ്.ീതറ്റുകൾക്ക് ന഻രന്തരും പുചഺദനും നൽകഽക 

എന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽും ഒുരഺരഽത്തരഽീടയഽും ആദൿ അവസ്ഥ(അമ്മഺറ: ,വലലഺീത 

ത഻ന്ഩ കൽപ്പ഻ക്കഽന്നത്-എന്നഺണ് ആ അവസ്ഥയഽീട ുപര്).അത഻ുനഺട് 

പടീപഺരഽത഻ നന്നഺവഽുപഺഴഺണ് ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്ധഺവ് എന്ന 

അവസ്ഥയ഻ീലത്തഽക .ആ ആത്ധ വ഻മർശനത്ത഻ന്ീറ സവഭഺവും നീമ്മ 

നന്ഩയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺൻ സഹഺയകമഺവഽീമന്ന് പറുയണ്ടത഻ലലീലലഺ! സതൿ 
ന഻ുഷധ഻ ര഻ക്കലഽും തീന്ന ആുേപ഻ക്ക഻ലല.തഺൻ ീചയ്യുന്നതഺണ് തന്ീറ 

ശര഻ എന്ന ന഻ലപഺടഺയ഻ര഻ക്കഽമവന്നഽണ്ടഺവഽക.ഈ 

വ഻ശദ഼കരണമനഽസര഻ച്ച് ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്ധഺവ് എന്നത് രഽ 
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പഽകഴ്ത്ത്ത഻പ്പറയലഺണ് 

 

ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്ധഺവ് എന്നത് സതൿ ന഻ുഷധ഻യഽീട 
ആത്ധഺവഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്.അത് അനഽസര഻ച്ച് അവൻ തീന്ന 

ആുേപ഻ക്കഽന്നത് പരുലഺകത്ത് നഺഥന്ീറ ശ഻േ ഏറ്റുവഺങ്ങഽന്ന 

സമയത്തഺയ഻ര഻ക്കഽും .ഈ വൿഺഖൿഺനമനഽസര഻ച്ച് ആുേപ഻ക്കഽന്ന 

ആത്ധഺവ് എന്നത് രഽ ആുേപ വഺക്കഺണ്.രണ്ട് ആത്ധഺവഽും ഇവ഻ീട 
ഉുേശൿമഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്,അതഺയത് സതൿവ഻ശവഺസ഻ നന്ഩ 

കഽറഞ്ഞത഻ന്ീറ ുപര഻ലഽും ത഻ന്ഩ സുംഭവ഻ച്ചത഻ന്ീറ ുപര഻ലഽും തീന്ന 

ആുേപ഻ക്കഽും.സതൿ ന഻ുഷധ഻ തഺൻ ന഻ുഷധും സവ഼കര഻ച്ചത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ 

പരുലഺകത്ത് ീവച്ചുും തീന്ന ആുേപ഻ക്കഽും(അവ഻ടഽീത്ത ആുേപും 
ീകഺണ്ട് രഽ ഫലവഽമ഻ീലലന്നത് ുവുറ കഺരൿും) 
 

ഏതഺയഺലഽും ഇങ്ങീന സതൿും ീചയ്ത് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് 

അവർ പഽനർജ്ജന഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഺണ്(ഖഽർതവഽബ഻)  

 

ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ,സതൿും ീചയ്യഺൻ അള്ളഺഹഽ ഉപുയഺഗ഻ച്ച രണ്ട് 
കഺരൿങ്ങൾ (ഖ഻യഺും നഺൾ, ആുേപ഻ക്കഽന്ന ആത്ധഺവ്) തമ്മ഻ീലന്ത് 
ബന്ധമഺണഽള്ളത് എന്ന് ുചഺദ഻ക്കഺും.ഉത്തരും ഇങ്ങീന പറയഺും, ‘അന്തൿ 
നഺള഻ന്ീറ അവസ്ഥ വളീര അത്ദഽതകരമഺണ് ആ അന്തൿനഺൾ വരഽന്നത് 

തീന്ന ഈ ആത്ധഺക്കളുീട വ഻ജയ-പരഺജയും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺനഺണ് 

അുപ്പഺൾ ഇവ തമ്മ഻ൽ ശക്തമഺയ ബന്ധമഽീണ്ടന്ന് വൿക്തമയീലലഺ(റഺസ഻) 
 

പഽനർജ്ജന്ഩീത്ത ന഻ുഷധ഻ച്ച഻രഽന്നവർക്കഽള്ള ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺണ഻ത് 

.അതഺണ് അള്ളഺഹഽ തഽടർന്ന് ുചഺദ഻ക്കഽന്നത്  

 

ماَل اَل  ِس اَلاماَل ُأ  .3 ااُأ  اَللَّنن  اَل ْق ِس ساَل ساَل ُأ ااْق اَل ْق   اٍَل

മനഽഷൿന്ീറ എലലു ൾ(അവ ദവ഻ച്ച  ് ുപഺയ ുശഷം) നഺം രഽമ഻ച്ച് 
 ാട്ടു യ഻ീലലന്ന് അവൻ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നഽുണ്ടഺ?  

 

ദവ഻ച്ച എലലുകൾക്ക് പഽനർജ്ജന്ഩും സഺദ്ധ്ൿമഺവ഻ീലലന്ന സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട 
ന഻ലപഺട഻ീന ുചഺദൿും ീചയ്യുകയഺണ് അള്ളഺഹഽ  
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ഈ സാക്തും അവതര഻ച്ചത് അദ഻യ്യ് ബ഻ൻ റബ഼അ:യഽീട 
കഺരൿത്ത഻ലഺണ്.അവൻ നബ഻(സ)ുയഺട് ര഻ക്കൽ ുചഺദ഻ച്ചു അന്തൿനഺൾ 

എുപ്പഺൾ സുംഭവ഻ക്കഽും എീങ്ങീനയഺണത് സുംഭവ഻ക്കഽക അത഻ന്ീറ 

അവസ്ഥകൾ എീന്തഺീക്ക?നബ഻(സ) അത഻നഽ വ഻ശദമഺയ഻ മറഽപട഻ 
ീകഺടഽത്തഽ അുപ്പഺൾ അവൻ പറഞ്ഞഽ.അങ്ങീന ദവ഻ച്ച എലലുകൾക്ക് 
പഽനർജ്ജന്ഩുമഺ?അീതഺര഻ക്കലഽും നടക്ക഻ലല എന്ന് .അുപ്പഺഴഺണ് ഈ സാക്തും 
ഇറങ്ങ഻യത്. അബാജഹ്ൽ പഽനർജ്ജന്ഩീത്ത ന഻ുഷധ഻ച്ചുപ്പഺഴഺീണന്നഽും 

അഭ഻പഺയമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻)  

 

അവതരണ കഺരണും രഺളഺീണങ്ക഻ലഽും പഽനർജ്ജന്ഩ ന഻ുഷധ഻കളഺയ 

എലലഺവർക്കഽും ഈ ുചഺദൿും/ സാക്തും ബഺധകമഺണ്  

 

اًَل باَللاَلا اَل ُأ  .4 وِّن لاَلي  اَلا  ُّنساَل رِسٍناَل  اَل  باَللاَلي  اَلااِس
 

അീത് അവന്ീറ വ഻രല഻ന്ീറ ത്ലപ്പു ീള(ുപ്പഺലഽം) ശര഻ീപ്പടഽത്തഽവഺൻ 

 ഴ഻വഽള്ളവരഺയ഻ീക്കഺണ്ട് (നഺമ് ീെയ്ും)  

 

മനഽഷൿീന അള്ളഺഹഽ പഽനർജ്ജന഻പ്പ഻ക്കൽ മഺതമലല വ഻രൽ തലപ്പു ുപഺലഽും 
ുനരുത്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത് ുപഺീല തീന്ന അവൻ പഽനർജ്ജന഻പ്പ഻ക്കഽും 
അതഺയത് ീചറ഻യത് വല഻യത് എന്ന വൿതൿഺസമ഻ലലഺീത എലലഺും 
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ കഴ഻യഽും എന്നഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്  

 

اماَل ُأ  .5 راَل  اَلماَل اَل ْق ُأ ااُأ لَِس ِس ساَل  باَل ْق ٍُأرِسٍيُأ ااْق

പീേ മനഽഷൿൻ ത്ന്ീറ ഭഺവ഻യ഻ലഽം ന഻ുഷധം ത്ഽടരഽവഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നഽ  
 

 

അതഺയത് സതൿ ന഻ുഷധ഻ ഭഺവ഻യ഻ൽ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന 

പഽനർജ്ജന്ഩും.വ഻ചഺരണ എന്ന഻വീയഺീക്ക ന഻ുഷഷ഻ക്കഽകയഽും അത഻ലഺയ഻ 
തീന്ന-തന്ീറ ുതഺന്നൿഺസങ്ങള഻ലഺയ഻- മഽുന്നഺട്ട് ുപഺവഽകയഽും ീചയ്യുന്നഽ. 

 

ുദഺഷങ്ങൾ ീചയ്യുകയഽും പഺശ്ചഺത്തഺപും ീചയ്യഺീമന്ന് പറഞ്ഞ് പ഻ീന്ന 

പഺശ്ചഺത്തഺപും തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നതഺണ് ഇവ഻ീട ഉുേശും എന്നഽും 

http://www.vazhikaati.com/
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/


4  SOURCE http://www.vazhikaati.com 
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/ 

 

വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(പ഻ന്ന഼ട് പഺശ്ചഺത്തഺപ഻ക്കഺും എന്ന് പറയഽകയഽും 
പഺശ്ചഺത്തപ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയ്യുന്നവൻ വഺഗ്ദഺന ലുംഘനും 
നടത്തഽകയഽും കള്ളും പറയഽകയഽും ീചയ്തഽ എന്ന് ഹദ഼സ഻ൽ വന്നത് ഇവ഻ീട 
ഒർുക്കണ്ടതഺണ്  

 

ةِس  .6 اَلاماَل قَِس َّناااَل ٍاَلوْق ُأ الْق  ٍاَلسْق اَل ُأ  اٍَل

 

ഖ഻യഺമം നഺൾ എുപ്പഺഴഺീെന്ന് അവൻ ുെഺദ഻ക്കഽന്നഽ  
 

എന്നഺണ് ഖ഻യഺമത്ത് നഺൾ എന്ന് അവർ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത് 

പര഻ഹഺസുത്തഺീടയഺണ്.അങ്ങീനീയഺന്നഽ നടക്ക഻ീലലന്നഺണ് അവന്ീറ 

ധഺരണ,പ഻ീന്ന ഈ ുചഺദൿും ന഻ുഷധ഻ക്കഺനഺണ് എന്നഺൽ അവന്ീറ സുംശയും 
ത഼ർത്ത് അത് സുംഭവ഻ക്കഽന്നത് തീന്നീയന്ന് ുബഺദ്ധ്ൿീപ്പടഽന്ന സമയമഺണ് 

തഽടർന്ന് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് 

رُأ  .7 ا باَلرِس اَل الْق اَل اَل    اَل ِس اَل

 

എന്നഺൽ  ണ്ണു ൾ (അന്ധഺള഻ച്ച്) അഞ്ച഻ുപ്പഺയഺൽ  

 

പര഻ഭമ഻ക്കഽുപഺഴഽണ്ടഺകഽന്ന അവസ്ഥയഺണ഻ത് 

മരണ സമയും മലക്ക഻ീന കഺണഽുപഺഴഽും ഖബ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽ 
പഽനർജ്ജ഼വ഻പ്പ഻ക്കഽുപഺഴഽും ജഹന്നീമന്ന നരകും കഺണഽുപഺഴഽീമലലഺും ഈ 

അന്ധഺള഻പ്പുണ്ടഺകഽീമന്ന് വൿഺഖൿഺതഺക്കൾ പറയഽന്നഽണ്ട്  

رُأ  .8 ساَل اَل الْققاَلماَل    اَل اَل

െരന്ീറ പ ഺശം, ീ ട്ട് ുപഺ ഽ യഽം ീെയ്തത്ഺൽ 

ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് ചരനഽ ഗഹണും ബഺധ഻ക്കഽുപഺൾ അത഻ന്ീറ പകഺശും 
നഷ്ടീപ്പടഽുപഺീല പകഺശും ീകട്ട് ുപഺകഽീമന്നഽും ചരീന തീന്ന 

കഺണഺതഺവഽീമന്നഽും ഇവ഻ീട വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(റഺസ഻)  

 

رُأ  .9 الْققاَلماَل مِس اَل اللَّنمْق ُأ  اَل   اَل ُأ

 

സാരൿനഽം െരനഽം രഽമ഻ച്ചു  ാട്ടീപ്പടഽ യഽം ീെയ്തത്ഺൽ 
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സാരൿനഽും ചരനഽും രഽമ഻ച്ചു കാട്ടീപ്പടഽക എന്നഺൽ ചരീന ുപഺീല 

സാരൿന്ീറയഽും പകഺശും ഇലലഺതഺവഽക എന്നഺണ് 

സാരൿീനയഽും ചരീനയഽും രഽമ഻ച്ച് കാട്ട഻ ആളുകുളഺട് അന്തൿ നഺള഻ൽ 

അടഽപ്പ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും ശക്തമഺയ ചാടഽ കഺരണും ജനും വ഻യർപ്പ഻ൽ 

മഽങ്ങഽീമന്നഽും ഇവ഻ീട വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 

 

ٍْقناَل الْقماَل اَلرُّن  .10 ماَل ِس ٍذ  اَل ااُأ ٍاَلوْق ِس ساَل  ٍاَلقُأو ُأ ااْق

 

എവ഻ുടക്കഺണ് ഒട഻ രേീപ്പുടണ്ട് എന്ന് അന്നീത്ത ദ഻വസം മനഽഷൿൻ 

ുെഺദ഻ക്കഽം 
 

അള്ളഺഹഽീവ സമ഼പ഻ക്കഺനഽള്ള ലജ്ജ ീകഺണ്ട് അവന഻ൽ ന഻ന്ന് എുങ്ങഺട്ട് 
ഒട഻ രേീപ്പടഽീമന്ന് ുചഺദ഻ക്കഽീമന്നഽും ജഹന്നമ഻ൽ ന഻ന്ന് എങ്ങീന ഒട഻ 
രേീപ്പടഽീമന്ന് ുചഺദ഻ക്കഽീമന്നഺീണന്നഽും വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്  

 

ആരഺണ഻ത് ുചഺദ഻ക്കഽക എന്നത഻ൽ വൿതൿസ്ഥ 

വ഼േണമഽണ്ട്.അവ഻ശവഺസ഻യഺണ് ഇങ്ങീന ുചഺദ഻ക്കഽക കഺരണും 
അവനഺണുലലഺ അന്തൿ നഺള഻ൽ ശ഻േ഻ക്കീപ്പടഽന്നത് സതൿ വ഻ശവഺസ഻ക്ക് 
സുന്തഺഷമഺണുലലഺ അവ഻ീട ലഭ഻ക്കഽക  

 

മീറ്റഺരഽ വ഼േണും ഇത് എലലഺവരഽും പറയഽീമന്നഺണ്. 

അന്തൿനഺള഻ുനഺടനഽബന്ധ഻ച്ചുള്ള പകിത഻യ഻ീല വൿതൿഺസങ്ങൾ 

കഺണഽുപഺഴഺണ഻ത് പറയഽക എന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കും  

 

راَل  .11   اَل َّن  اَل  اَل اَل

അത്഻ലല രഽ അഭയസ്ഥഺനം ഇുലലയ഻ലല  
 

ഭാമ഻യ഻ൽ എീന്തങ്ക഻ലഽും ഭയീപ്പട്ടഺൽ പർവതത്ത഻ുലഺ മുറ്റഺ അഭയും 
ുതടഺറഽള്ളത് ുപഺീല നരകത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺ ശ഻േയ഻ൽ ന഻ുന്നഺ അഭയും 
ുതട഻ുപ്പഺകഺൻ രഽ സ്ഥലവഽും അവ഻ീട ലഭൿമലല തീന്ന 
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ماَل ِس ٍذ الْقمُأسْق اَلقاَلرُّن  .12 بِّن اَل ٍاَلوْق   ِسلاَلي راَل

 

ത്ങ്ങളുീട രേ഻ത്ഺവ഻ങ്കുലക്കഺണ് അന്നീത്ത ദ഻വസം (എലലഺവരഽീടയഽം) 
ീെന്നടങ്ങൽ  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ചഺരണക്കഺയ഻ അവങ്കുലക്ക് എലലഺവരഽും 
എത്ത഻ീപ്പുട്ട പറ്റൂ 

ا  اَليَّن اَل  .13 ماَل ِس ٍذ بِسماَل ااُأ ٍاَلوْق ِس ساَل راَل ٍُألاَل َّن ُأ ااْق   اَل اَل َّن

 

മനഽഷൿൻ മഽമ്പ് ീെയ്ത് ീവക്കഽ യഽം(ീെയ്ഺീത്)പ഻ുന്നഺട്ട് 
മഺറ്റ഻ീവക്കഽ യഽം ീെയ്തത്ത്഻ീനപ്പറ്റ഻ അന്നീത്ത ദ഻വസം അവന്ന് വ഻വരം 
നൽ ീപ്പടഽം 
 

വ഻വരും നൽകീപ്പടഽന്നത഻ൽ നലലവരഽും അലലഺത്തവരഽും സമമഺണ്.അഥവഺ 

അവരവർ ീചയ്തത഻ീന പറ്റ഻ എലലഺവർക്കഽും വ഻വരും നൽകീപ്പടഽും .മഽപ് 
ീചയ്ത് ീവച്ച നലലതഽും ച഼ത്തയഽും അറ഻യ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും(മരണ ുശഷും 

തന്ീറ കർമ്മങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് തഺൻ പരത്ത഻യ വ഻ജ്ഞഺനവഽും നലല സന്തഺനവഽും 
അനന്തരമഺക്ക഻ വ഻ട്ട മഽസ്ഹഫഽും ന഻ർമ്മ഻ച്ച പള്ള഻യഽും യഺതക്കഺർക്കഺയ഻ 
ന഻ർമ്മ഻ച്ച വ഼ടഽും തഺൻ നടപ്പഺക്ക഻യ ജലുസചന പദ്ധ്ത഻യഽും തഺൻ ീചയ്ത 

ധർമ്മവഽും ീക്ക തുന്നഺട് ുചരഽീമന്ന ഹദ഼സ് ഒർക്കഽക) നലലുതഺ 

ച഼ത്തുയഺ ആയ഻ തഺൻ പ഻ന്ത഻ച്ച് ീവക്കഽകയഽും അതനഽസര഻ച്ച് തന്ീറ ുശഷും 
പവർത്ത഻ക്കീപ്പടഽന്ന കഺരൿങ്ങൾ അറ഻യ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും (നഺും വലല 
നന്ഩക്കഽും മഺതികയഺയഺൽ അതഽും ത഻ന്ഩക്ക് മഺതികയഺയഺൽ അതഽും അവ഻ീട 
വ഻വര഻ക്കീപ്പടഽും രഺൾ ഇസ് ലഺമ഻ൽ രഽ നലല ചരൿ നടപ്പഺക്ക഻യഺൽ 

അത഻ന്ീറ പത഻ഫലവഽും അതനഽസര഻ച്ച് പവർത്ത഻ക്കഽന്നവരഽീട 
പത഻ഫലവഽും (ീചയ്യുന്നവരഽീട കാല഻ കഽറയഺീത) അവന്ന് ലഭ഻ക്കഽും.ച഼ത്ത 

ചരൿ നടപ്പഺക്ക഻യഺലഽും ഇങ്ങീന തീന്ന എന്ന നബ഻ വചനും ശുദ്ധ്യമഺണ്) 

ീചയ്ത് ീവച്ച ത഻ന്ഩയഽും ീചയ്യഺീത പ഻ന്ത഻ച്ച ആരഺധനയഽും അവ഻ീട 
വ഻വര഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും മറ്റുും വൿഺഖഺനമഽണ്ട്.എന്തഺയഺലഽും ഈ 

വ഻വരണീമലലഺും നമ്മഽീട കർമ്മങ്ങൾ താക്കീപ്പടഽന്ന തഽലഺസ഻ന്ീറ അടഽത്ത് 
ീവച്ചഺണ് നടക്കഽക.മരണ സമയത്ത് തീന്ന അറ഻യ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഽും 
വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻)  
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لاَلي  اَل ْقسِس ِس  اَل  .14 ااُأ  اَل ِس ساَل ةٌة باَل ِس ااْق َراَل   ِس

അത്യഽമലല മനഽഷൿൻ ത്ീന്ന അവീന്നത്഻ര഻ൽ രഽ ീത്ള഻വഺണ് 

അഥവഺ ഒുരഺ മനഽഷൿന്ീറയഽും അവയവങ്ങൾ തീന്ന അവീനത഻ര഻ൽ 

സഺേ഻യഺവഽന്നതഺണ്.വഺയകൾക്ക് സ഼ൽ ീവക്കഽകയഽും ൂകകൾ 

സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും കഺലഽകൾ സഺേ഻ പറയഽകയഽും ീചയ്യുന്ന ദ഻നമഺണത് 

എന്ന് ഖഽർആൻ തീന്ന പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്  

 

ٍراَل ُأ  .15 لاَلوْق  اَللْققاَلي ماَل اَلا ِس   اَل

 

ത്ന്ീറ ഴ഻വഽ  ഴ഻വഽ ൾ അവൻ സമർപ്പ഻ച്ചഺലഽം ശര഻ 
 

തഺൻ ീചയ്ത ീതറ്റുകൾ ന഻ുഷധ഻ക്കഺനഺയ഻ ഞഺൻ അങ്ങീന ീചയ്ത഻ീലലന്ന് 
ഇവൻ കഺരണും ുബഺധ഻പ്പ഻ച്ചഺലഽും അത഻ീന അവന്ീറ അവയവങ്ങൾ 

തീന്ന തള്ള഻ക്കളയഽകയഽും അവീനത഻ീര സവന്തും അവയവങ്ങൾ സഺേ഻ 
പറയഽകയഽും ീചയ്യുും.ആ സഺേൿത്ത഻ീനത഻ീര എന്ത് ീതള഻വഽകൾ ഇവൻ 

സമർപ്പ഻ച്ചഺലഽും അീതഺന്നഽും സവ഼കര഻ക്കീപ്പട഻ലല.പരുലഺകത്ത് സതൿ 
ന഻ുഷധ഻കൾ അവർ ീചയ്ത ശ഻ർക്ക് ുപഺലഽും ന഻ുഷധ഻ക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽീമന്ന് 
ഖഽർആൻ തീന്ന പരഺമർശ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്  

 

ا اَل اَل لِس اَل ْق اَل اَل بِس ِس  .16 رِّن ْق بِس ِس لِسساَل   اَل  ُأ اَل

 

(നബ഻ുയ!) ഖഽർആൻ ധിത്഻ീപ്പട്ട്  രസ്ഥമഺക്കഽവഺനഺയ഻ ഖഽർആൻ ീ ഺണ്ട് 
ത്ങ്ങൾ നഺവ഻ീന െല഻പ്പ഻ുക്കണ്ട  

 

നബ഻(സ) ക്ക് ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ) ഖഽർആൻ ഒത഻ുക്കൾപ്പ഻ക്കഽുപഺൾ വഹ് യ് 

അവസഺന഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽപ് തീന്ന ധിത഻ീപ്പട്ട് ഒതഽവഺൻ നബ഻(സ) 

ശമ഻ച്ച഻രഽന്നഽ ഏീതങ്ക഻ലഽും വഺക്ക് മറന്ന് ുപഺകഽുമഺ എന്ന ഭയത്തഺൽ ഉടൻ 

തീന്ന അത് മന:പഺഠമഺക്കഺൻ കരഽത഻യഺയ഻രഽന്നഽ നബ഻(സ) അങ്ങീന 

ീചയ്ത഻രഽന്നത് .അുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞതഺണ് അങ്ങീന 

ീചുയ്യണ്ടത഻ലല.കഺരണും  
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مْق اَل ُأ  اَل ُأرْق  اَل ُأ  .17 َْقلاَلا  اَل لاَل   ِساَّن  اَل

അത്഻ീന(ത്ങ്ങളുീട ഹിദയത്ത഻ൽ) രഽമ഻ച്ച്  ാട്ടലഽം അ് ഒത്഻ത്തരലഽം 

നമ്മഽീട ബഺദ്ധ്ൿത് ത്ീന്നയഺണ് 

 

മന:പഺഠമഺക്കഺനഺയ഻ അങ്ങ് സഺഹസീപ്പുടണ്ടത഻ീലലന്നഽും അത് മനസ്സ഻ൽ 

സമഺഹര഻ച്ച് ഉറപ്പ഻ച്ച് തരലഽും ുവണ്ടത് ുപഺീല ഒത഻ത്തരലഽും നമ്മഽീട 
ബഺദ്ധ്ൿതയഺീണന്നഽും ഒത഻ത്തരഽുപഺൾ അത് ശദ്ധ്഻ച്ച് ുകട്ടഺൽ മത഻ീയന്നഽും 
അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്  

 

രഽമ഻ച്ചു കാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ സഺരും അപ്പുപ്പഺൾ അവതര഻ക്കഽന്ന 

വഺകൿങ്ങൾ മറന്നഽ ുപഺകത഻ര഻ക്കത്തക്ക വ഻ധും നബ഻(സ)യഽീട 
ഹിദയത്ത഻ൽ അപ്പുപ്പഺൾ തീന്ന ഉറപ്പ഻ച്ചു ന഻ർത്തഽക എന്നഺണ്  

 

ا  اَلراَل ْق اَلا ُأ  اَلا َّن ِس ْق  ُأرْق  اَل ُأ .18   اَل ِس اَل

അ് ീ ഺണ്ട് അ് നഺം ഒത്഻ത്തന്നഺൽ അത്഻ന്ീറ ഒത്ത് ത്ങ്ങൾ 

പ഻ൻപറ്റ഻ീക്കഺള്ളു  

 

ശദ്ധ്ഺപാർവും അത് ുകട്ട് അത഻ീന അങ്ങ് പ഻ന്തഽടരഽക എന്നഺണ് ന഻ർുേശും 
.ഈ വചനങ്ങൾ അവതര഻ച്ച ുശഷും ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ) വഹ് യ് നൽകഽുപഺൾ 

നബ഻(സ) തല തഺഴ്ത്ത്ത഻ ശദ്ധ്ഺപാർവും ുകൾക്കഽും ജ഻ബ് ര഼ൽ(അ) ുപഺയ 

ുശഷും അള്ളഺഹഽ വഺഗ്ദഺനും ീചയ്ത ുപഺീല അവ഻ടഽന്ന് 
ഒത഻ുക്കൾപ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ത഻രഽന്നഽ 
 

ഒത്ത് പ഻ൻ പറ്റുക എന്നഺൽ അത഻ന്ീറ ന഻യമ ന഻ർുേശങ്ങൾ പ഻ൻ തഽടരഽക 

എന്നഽും അർത്ഥമഽണ്ട്  

 

اَلا اَل ُأ  .19 َْقلاَلا باََل لاَل   ُأمَّن  ِساَّن  اَل

 

പ഻ീന്ന അ് വ഻ശദ഼ ര഻ുക്കണ്ടത്ഽം നമ്മഽീട ബഺധൿത് ത്ീന്നയഺ ഽന്നഽ 
 

അത഻ലഽള്ള ശ഻േഺവ഻ധ഻കളുും ഹലഺൽ/ഹറഺമഽകളുും 
സഽവ഻ുശഷ/തഺക്ക഼തഽകളുീമഺീക്ക വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക എന്നഺണ് 
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വ഻ശദ഼കര഻ുക്കണ്ട ബഺദ്ധ്ൿത നമഽക്കഺീണന്ന് പറഞ്ഞുലലഺ.ഈ വ഻ശദ഼കരണും 
രണ്ട് വ഻ധത്ത഻ലഺവഺും (1)ച഻ല വഺക്കൿങ്ങള഻ൽ സുംേ഻പ്തമഺുയഺ 
സാചനയഺുയഺ പറഞ്ഞ കഺരൿങ്ങൾ മറ്റു ച഻ല വഺക്കൿങ്ങള഻ൽ വ഻ശദമഺയഽും 
വൿക്തമഺയഽും വ഻വര഻ക്കഽക ഖഽർആൻ തീന്ന ഖഽർആന഻ന്ീറ 

വൿഺഖൿഺനമഺീണന്ന് പറയഽന്നത് ഇതഺണ്(2)ഖഽർആന഻ലലലഺീത വഹ് 

യ഻ന്ീറ മുറ്റീതങ്ക഻ലഽും ര഻നും മഽുഖന ആവശൿമഺയ വ഻ശദ഼കരണും 
നൽകഽക നബ഻(സ)യഽീട വചനങ്ങള഻ലാീടയഽും ചരൿകള഻ലാീടയഽും നമഽക്ക഻ത് 

ലഭ഻ക്കഽന്നഽ നബ഻(സ)യഽീട സഽന്നത്ത് ഖഽർആന്ീറ വൿഺഖൿഺനമഺീണന്ന് 
പറയഽന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരൿമ഻തഺണ്. ജനങ്ങൾക്ക് അവതര഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ട 
ഖഽർആൻ അവർക്ക് തങ്ങൾ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഺനഺണ് തങ്ങള഻ുലക്ക് 
നഺും ഖഽർആൻ അവതര഻പ്പ഻ച്ചീതന്ന് ഖഽർആൻ തീന്ന പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടീലലഺ! 
ഭഺഷഺ വ഻വരും ീകഺണ്ട് ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺനഺവ഻ീലലന്ന് 
വൿക്തമഺയീലലഺ 

 

لاَلةاَل  .20   اَل َّن باَل ْق  ُأ ِس ُّنوااَل الْق اَلا ِس

അ് ുവണ്ടഺ.പീേ ന഻ങ്ങൾ ഐഹ഻  ജ഼വ഻ത്ീത്ത ഇഷ്ടീപ്പടഽന്നഽ  

 

ഖ഻യഺമത്ത് നഺള഻ീനയഽും അത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവീരയഽും 
കഽറ഻ച്ചഺയ഻രഽന്നഽവീലലഺ ുനരുത്ത പറഞ്ഞ഻രഽന്നത് അത഻ന഻ടക്ക് 
നബ഻(സ)ുയഺടഽള്ള ച഻ല ഉപുദശങ്ങൾ പറയഽകയഽും പ഻ന്ന഼ട് ആദൿ 
വ഻ഷയത്ത഻ുലക്ക് തീന്ന മടങ്ങഽകയഺണ് സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക് അപകടും 
പ഻ണയഺനഽണ്ടഺയ കഺരണും അവർ ഐഹ഻ക ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ പഺമഽഖൿവഽും 
മഽൻ ഗണനയഽും നൽക഻യ കഺരണത്തഺലഺീണന്നഽും അത഻നഽ അവർക്ക് 
ൂധരൿും നൽക഻യത് പരുലഺക ജ഼വ഻തീത്ത വ഻സ്മര഻ച്ചതഺീണന്നഽും 
ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട  

 

ةاَل  .21 راَل ُْق ِس   اَل اَل اَلرُأ ااَل ا

പരുലഺ  ജ഼വ഻ത്ീത്ത ന഻ങ്ങൾ വ഻ട്ടു ളയഽ യഽം ീെയ്ുന്നഽ 
 

വ഻ട്ട് കളയഽക എന്നഺൽ പരുലഺകും സഽഖകരമഺക്കഺനഽള്ള രഽ അദ്ധ്വഺനവഽും 
അവർ നടത്ത഻യ഻ലല.അവർ അത് മറന്നഽ കളഞ്ഞഽ എന്ന് സഺരും  
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ةٌة  .22 راَل ماَل ِس ٍذ  َّنااِس و ٌة ٍاَلوْق   ُأ ُأ

 

അന്ന് െ഻ല മഽഖങ്ങൾ പസന്നമഺയവയഺയ഻ര഻ക്കഽം 
 

പരുലഺകത്തഽണ്ടഺവഽന്ന ച഻ല സ്ഥ഻ത഻ വ഻ുശഷങ്ങളഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത് 

,സതൿ വ഻ശവഺസ഻കളുീട മഽഖും പസന്നമഺയ഻ര഻ക്കഽും ,തങ്ങൾക്ക് 
ലഭ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന സഽഖങ്ങുളഺർത്ത് സുന്തഺഷ഻ക്കഽന്നവരഺയ഻ര഻ക്കഽും 
അവർ  

 

ةٌة  .23 راَل بِّن اَلا  اَلااِس   ِسلاَلي راَل

 

അവയഽീട രേ഻തഺവ഻ീന ുനഺക്ക഻ക്കഺണഽന്നവയഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും 
 

സതൿ വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന അനഽഗഹങ്ങള഻ൽ ഏറ്റവഽും 
സുന്തഺഷദഺയകും നഺഥീന കഺണഽക എന്നതഺണ് .ന഻ങ്ങൾക്ക് നഺഥീന 

കഺണഺനഺവഽും.പത഻നഺലഺും രഺവ഻ീല പാർണ്ണ ചരീന കഺണഽുപഺീല എന്ന് 
നബ഻(സ) പഠ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
 

ഇബ്നഽ ഉമർ(റ) പറയഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ സവർഗ്ഗത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

അടഽത്ത് ഏറ്റവഽും ആദരവഽള്ളവർ രഺവ഻ീലയഽും ൂവകഽുന്നരവഽും 
അള്ളഺഹഽവ഻ീനക്കഺണഺൻ കഴ഻യഽന്നവരഺയ഻ര഻ക്കഽും.എന്ന഻ട്ട് ഈ മഽകള഻ീല 

രണ്ട് സാക്തങ്ങൾ മഹഺൻ പഺരഺയണും ീചയ്യുകയഽും ീചയ്യുമഺയ഻രഽന്നഽ 
(ഖഽർതവഽബ഻)  

 

ةٌة  .24 راَل ماَل ِس ٍذ باَلاسِس و ٌة ٍاَلوْق   اَل ُأ ُأ

 

അന്ന് മറ്റു െ഻ല മഽഖങ്ങൾ(വ഻ഷഺദ഻ച്ചു) െഽളുങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം 
 

തങ്ങൾക്ക് ലഭ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന ശ഻േീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള സാചന ലഭ഻ച്ച സതൿ 
ന഻ുഷധ഻കളുീട മഽഖും അുങ്ങയറ്റും ദഽ:ഖ഻തമഺയ഻ര഻ക്കഽും 

 

ةٌة  .25   اَل ُأنُّن  اَلا ٍُأ ْق اَل اَل بِس اَلا  اَلا ِسراَل

http://www.vazhikaati.com/
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/


11  SOURCE http://www.vazhikaati.com 
http://www.sunnifaithkerala.blogspot.com/ 

 

 

അവീയീക്കഺണ്ട് വലല അത്ൿഺപത്തഽം ീെയ്ീപ്പടഽീമന്ന് അവ ഉറപ്പഺയ഻ 
ധര഻ക്കഽന്നത്ഽമഺണ് 

 

ശ഻േീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അറ഻വ് ലഭ഻ച്ച ന഻ുഷധ഻കൾ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന 

ശ഻േീയക്കഽറ഻ച്ച് ശര഻ക്കഽും ഭയുത്തഺീട ഉറപ്പ഻ക്കഽന്നതഺണ് 

 

اٌَل  .26 ا ِس ا باَللاَل اَل ْق ال َّنراَل   اَل َّن  ِس اَل

അറ഻യഽ .ആത്മഺവ് ീത്ഺണ്ടക്കഽഴ഻യ഻ൽ എത്ത഻യഺൽ 

 

മരണ രുംഗും വളീര ഭ഼കരമഺണ്.അുപ്പഺൾ നടക്കഽന്ന ച഻ല ീഗൌരവതരമഺയ 

കഺരൿങ്ങളഺണഽണർത്തഽന്നത്  

 

ا ٍذ  .27 نْق راَل   اَل َِس اَل ماَل

 

മര഻ക്കഽന്നവൻ ആീരങ്ക഻ലഽമഽുണ്ടഺ എന്ന് ുെഺദ഻ക്കീപ്പടഽ യഽം ീെയ്തത്ഺൽ 

 

മരണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രേ഻ക്കഺൻ മന്ത഻ക്കഽന്നവരഽുണ്ടഺ എന്ന് അുനവഷണും 
നടക്കഽും 
 

മീറ്റഺരഽ വൿഺഖൿഺനവഽും ഇവ഻ീടയഽണ്ട .്അതഺയത് സതൿ ന഻ുഷധ഻കളുീട 
ആത്ധഺക്കീള ഏീറ്റടഽക്കഺൻ മലക്കഽകൾ ീവറഽുപ്പഺീട മഺറ഻ ന഻ൽക്കഽും 
അുപ്പഺൾ മരണും ീകഺണ്ട് ഏൽപ്പ഻ക്കീപ്പട്ട മലക്ക് അസ്റഺഈൽ (അ) 

പറയഽന്നതഺണ് ആരഺണ഼ ആത്ധഺവഽമഺയ഻ കയറഽന്നത് എന്ന്.എന്ന഻ട്ട് 
ശ഻േയഽീട മലക്കഽകുളഺട് ഈ ആത്ധഺവഽമഺയ഻ കയറഺൻ 

പറയഽും(ഖഽർതവഽബ഻) 

 

ا ُأ  .28 ااَلنَّن  اَل َّن ُأ الْق ِسراَل   اَل

 

ഇ് ത്ന്ീറ ുവർപഺട് ത്ീന്നയഺീെന്ന് അവൻ ഉറപ്പ഻ക്കഽ യഽം ീെയ്തത്ഺൽ 

 

തഺൻ മരണത്ത഻നട഻മീപ്പട്ടു എന്ന് അവൻ ഉറപ്പ഻ച്ചു കഴ഻ഞ്ഞഽ മലക്കഽൽ 

ീമൌത്ത഻ീന കഺണഽുപഺഴഺണ് തന്ീറ കഽടഽുംബവഽും സപത്തഽും 
സന്തഺനങ്ങളുീമലലഺും വ഻ട്ട് ുപഺുകണ്ട സമയമഺയ഻ എന്ന് അവനഽ 
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ഉറപ്പഺകഽന്നത്.പഽനസ്സമഺഗമും സഺദ്ധ്ൿമീലലന്നഽറപ്പഺക്കഽന്ന ഈ 

ുവർപഺട഻ുനഺളും ഭ഼കരമഺയ മീറ്റഺരഽ ുവർപഺടഽമ഻ലല.ആ സമയത്ത് 
അള്ളഺഹഽ നീമ്മ നലല മരണും ീകഺണ്ട് അനഽഗഹ഻ക്കീട്ട(ആമ഼ൻ)  

 

الْق اَل َّن ِس السَّنا ُأ بِسالسَّنا ِس  .29   اَل

 

രഽ  െങ്കഺൽ മുറ്റ  െങ്കഺുലഺട്  ാട഻ പ഻െയഽ യഽം ീെയ്തത്ഺൽ 

 

കഺലഽകൾ പരസ്പരും വ഻ടർത്ത഻ീവക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്ത വ഻ധും അവൻ 

ന഻സ്സഹഺയനഺവഽും രഽ കഺൽ മീറ്റഺരഽ കഺല഻നഽമഽകള഻ൽ അവൻ പ഻ണച്ച് 
ീവക്കഽും 
 

ഭാമ഻ുയഺട് വ഻ടപറയഽന്ന വ഻ഷമവഽും പരുലഺകീത്ത കണ്ട് മഽട്ടുന്ന 

വ഻ഷമവഽും അവീന ഭഺധ഻ക്കഽും എന്നഽും ഇവ഻ീട വൿഺഖൿഺനമഽണ്ട് 

 

ا ُأ  .30 ساَل ماَل ِس ٍذ الْقماَل بِّن اَل ٍاَلوْق   ِسلاَلي راَل

 

അന്നീത്ത ദ഻വസം ത്ങ്ങളുീട രേ഻ത്ഺവ഻ങ്കുലക്കഺയ഻ര഻ക്കഽം (അവീന) 

ീ ഺണ്ട് ുപഺ ഽന്ന  ്

 

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ചഺരണക്ക് അവൻ ഹഺജറഺക്കീപ്പടഽകയഺണ്  

 

لَّني .31 يَّن اَل  اَل اَل  اَل   اَل اَل  اَل

 

അുപ്പഺൾ അവൻ (സത്ൿത്ത഻ൽ) വ഻ശവസ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല ന഻സ്ക്ക്കര഻ച്ച഻ട്ടുമ഻ലല 
 

വ഻ചഺരണ വന്ന് ുനഺക്കഽുപഺൾ അവന്ീറ അടഽത്ത് വ഻ശവഺസുമഺ 
ന഻സ്ക്കഺരുമഺ ന്നഽും കഺണഽന്ന഻ലല .അതഺയത് മനസ്സ് ീകഺണ്ട് 
വ഻ശവസ഻ക്കഽകുയഺ ശര഼രും ീകഺണ്ട് സത്കർമ്മും ീചയ്യുകുയഺ ീചയ്ത഻ട്ട഻ലല 
 

لَّني .32 لاَلكِسن  اَل َّن اَل  اَل اَلواَل    اَل

 

പീേ അവൻ (സത്ൿം)ന഻ുഷധ഻ക്കഽ യഽം പ഻ര഻ര഻യഽ യഽം 
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ീെയ്തത്഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

നബ഻(സ)ീയയഽും ഖഽർആന഻ീനയഽും ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
പ഻ന്ത഻ര഻യഽകയഽും ീചയ്തഽ  

طَّني ُأمَّن  اَل اَل اَل  ِسلاَلي  اَل ْق  .33 لِس ِس ٍاَل اَلماَل  

 

അത്യഽമലല അവൻ ത്ന്ീറ  ഽടഽംബക്കഺര഻ുലക്ക് ദഽരഭ഻മഺനം നട഻ച്ച് ീ ഺണ്ട് 
ുപഺവഽ യഽം ീെയ്തത്഻ര഻ക്കഽന്നഽ  
 

സതൿ വ഻ശവഺസും തള്ള഻ക്കളഞ്ഞത഻ൽ പവർ നട഻ച്ച് ീകഺണ്ട് അവൻ 

കഽടഽുംബത്ത഻ുലക്ക് ുപഺയ഻.അബാജഹ് ലഺണ഻വ഻ീട പഥമമഺയ഻ 
ഉുേശ഻ക്കീപ്പടഽന്നത് .നബ഻(സ)ീയ ന഻ുഷധ഻ച്ചത് തന്ീറ ുകമത്തമഺയ഻ 
അവൻ കണ്ടഽ എന്ന് സഺരും.സതൿ ന഻ുഷധും വല഻യ ുയഺഗൿതഺയ഻ കണ്ട് 
സതൿത്ത഻ന്ീറ എത഻ർ ുചര഻യ഻ൽ സ്ഥഺനമഽറപ്പ഻ക്കഽന്ന ച഻ല അല്പന്ഩഺീര 

ഇുപ്പഺഴഽും കഺണഺമീലലഺ!  

 

لاَلي .34 لاَلي لاَل اَل  اَل اَل ْق   اَل ْق
 

(ുഹ മനഽഷൿഺ!ന഼ ീവറഽക്കഽന്ന  ഺരൿം) ന഻ീന്ന സമ഼പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അ് 

ന഻നക്ക് ഏറ്റവഽം അവ ഺശീപ്പട്ട് ത്ീന്ന  

 

لاَلي .35 لاَلي لاَل اَل  اَل اَل ْق    ُأمَّن  اَل ْق

വ഼ണ്ടഽം (ന഼ ീവറഽക്കഽന്ന  ഺരൿം) ന഻ീന്ന സമ഼പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അ് ന഻നക്ക് 
ഏറ്റവഽം അവ ഺശീപ്പട്ട് ത്ീന്ന 

 

ീഭൌത഻ക ുലഺകത്ത് തഺുന്തഺന്ന഻യഺയ  ഻ ജ഼വ഻ച്ച഻രഽന്നുപ്പഺൾ 

സവന്തീത്തക്കഽറ഻ച്ച് വല഻യ മത഻പ്പഺയ഻രഽന്നഽ സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾക്ക്.എന്നഺൽ 

മരണീപ്പട്ടുപ്പഺൾ അവന്ീറ സ്ഥ഻ഥ഻ എന്ത്? സതൿീമന്ന് വ഻ശവസ഻ുക്കണ്ടത഻ൽ 

അവൻ വ഻ശവസ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല ന഻സ്ക്കഺരും മഽതലഺയ പധഺന കടമകളുും 
ന഻ർവഹ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല മഺതമലല അവൻ സതൿും ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും ഉപുദശങ്ങൾ 

അവഗണ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ തഺൻ സവ഼കര഻ച്ച ദഽർമഺർഗത്ത഻ൽ 

അഹങ്കര഻ച്ചു ീകഺണ്ടഺണ് കാട്ടുകഺരഽീടയഽും കഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറയഽും അടഽത്ത് 
അവൻ വന്ന഻രഽന്നത് അത വല഻യ ധ഻ക്കഺര഻യഺയ ന഻നക്ക് ക഻ുട്ടണ്ടത് ഇതഺ 
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ക഻ട്ടഺൻ ുപഺകഽന്നഽ അത് ന഻നക്ക് അവകഺശീപ്പട്ട ശ഻േ തീന്നയഺണ് എന്ന് 
അള്ളഺഹഽ ആവർത്ത഻ച്ച് പറഞ്ഞത് തഺക്ക഼ത഻നഽ ുമൽ തഺക്ക഼തഺയ഻ 
തീന്നയഺണ്.രഽ ധ഻ക്കഺര഻ക്ക് ത഻ര഻ച്ചട഻ ുനര഻ടഽുപഺൾ അവനഽ ക഻ുട്ടണ്ടത 

തീന്നയഺണ് ക഻ട്ട഻യത് എന്ന് സഺധഺരണ നഺും പറയഺറ഻ുലല. ആ ൂശല഻ 
തീന്നയഺണ഻വ഻ീട കഺണഽന്നത് 

 

ഇമഺും ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ..ഈ രണ്ട് സാക്തങ്ങൾ തഺക്ക഼ത഻നഽുമൽ 

തഺക്ക഼തഺയ഻ അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞതഺണ്.അഥവഺ അബാ ജഹ് 

ല഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺണ഻ത് പറഞ്ഞത്. നഺലഽ കഽറ്റങ്ങൾക്ക് പകരമഺയ഻ നഺലഽ 
തഺക്ക഼തഺണ഼ രണ്ട് സാക്തങ്ങള഻ൽ .(1)സതൿും ന഻ുഷധ഻ച്ചു(2) ന഻സ്ക്കഺരും 
ഉുപേ഻ച്ചു(3) പവഺചകീര കളവഺക്ക഻(4)അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് 
പ഻ന്ത഻ര഻ഞ്ഞഽ.ഈ നഺലഽ കഽറ്റങ്ങൾക്കഽള്ള നഺലഽ തഺക്ക഼തഺണ് ഈ രണ്ട് 
സാക്തങ്ങള഻ൽ പറഞ്ഞത്  

 

ااُأ  اَلا ٍُأ ْقراَل اَل سُأًيى .36 ِس ساَل ساَل ُأ ااْق اَل ْق   اٍَل
 

അവൻ ീവറഽത്യങ്ങ് വ഻ടീപ്പടഽീമന്ന  ്മനഽഷൿൻ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നഽുണ്ടഺ? 

 

അള്ളഺഹഽ മനഽഷൿീന ര഻ക്കലഽും ീവറഽീത വ഻ടഽകയ഻ലല .അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

ച഻ല ശഺസനകൾ ഇവ഻ീട നഺും പഺല഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട് അത് അവഗണ഻ക്കഺനഽും 
തന്ന഻ഷ്ടും കഺട്ടഺനഽും ഇവ഻ീട നമഽക്ക് അനഽവഺദമ഻ലല ,ഇവ഻ീട നഺും 
സവ഼കര഻ക്കഽന്ന ന഻ലപഺടഽകൾക്ക് –നലലത഻നഽ പത഻ഫലവഽും ച഼ത്തക്ക് 
ശ഻േയഽും നൽകഽന്ന-സമ഼പനും പരുലഺകത്ത് നഺും സവ഼കര഻ക്കഽക തീന്ന 

ീചയ്യുീമന്നഺണ് ീവറഽീത വ഻ടഽീമന്ന് വ഻ചഺര഻ക്കഽന്നഽുവഺ എന്ന 

ുചഺദൿത്ത഻ന്ീറ തഺല്പരൿും 

لاَلي اَللاَلمْق ٍاَل ُأ  ُأطْق اَل  .37 ٌٍّ ٍُأمْق لِس ةً مِّنن مَّن  

 

അവൻ (ഗർഭഺശയത്ത഻ൽ) സവ഻ക്കീപ്പടഽന്ന ഇര഻യത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള രഽ 
ബ഻ന്ധഽവഺയ഻രഽന്ന഻ുലല?  

 

മനഽഷൿന്ീറ മാല ഘടകും ഈ ന഻സ്സഺരമഺയ ഇര഻യത്തഽള്ള഻യഺീണന്നത് 

നമഽക്കറ഻യഺമീലലഺ! 
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لاَلقاَل  اَلساَلوَّنى .38 لاَلقاَلةً  اَلخاَل اااَل  اَل   ُأمَّن  اَل

പ഻ന്ന഼ട് അ് രഽ രക്ത പ഻ണ്ഡമഺയ഻ എന്ന഻ട്ട് അവീന അള്ളഺഹഽ (രഽ 
മനഽഷൿനഺക്ക഻) സിഷ്ട഻ച്ച് ശര഻ീപ്പടഽത്ത഻ 
 

ആ ഇര഻യത്തഽള്ള഻ക്ക് വ഻വ഻ധ സമയത്ത് വന്ന പര഻ണഺമങ്ങൾീക്കഺടഽവ഻ൽ 

രഽ പാർണ്ണ മനഽഷൿനഺക്ക഻ അവീന അള്ളഺഹഽവഺണ് കമ഼കര഻ച്ചത്  

 

ُأ  .39 ااْق راَل  اَل َْقنِس ال َّن اَل لْق ُأ اللَّن ْق اَل   ثاَلي اَل اَل اَل اَل مِس

 

അങ്ങീന അവൻ അത്഻നഺൽ ആണ്,ീപണ്ണ്,എന്ന഼ രണ്ട് ഇെ ീള ഉണ്ടഺക്ക഻ 
 

മനഽഷൿ വുംശും ഇവ഻ീട ന഻ലന഻ൽക്കഺനഺവശൿമഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ 

ആൺ.ീപൺ.എന്ന഻ങ്ങീന എത഻ർ ല഻ുംഗുത്തഺട് ആകർഷണും നൽക഻ 
ആണ഻ീനയഽും ീപണ്ണ഻ീനയഽും അവൻ ഇവ഻ീട ആ ഇര഻യത്ത഻ലാീട 
സുംവ഻ധഺന഻ച്ചു  

 

رٍذ  اَل  .40 لِس اَل بِسقاَلااِس َْق اَل  اَل وْق اَلي اَللاَل اٌَل الْقماَل َِس لاَلي  اَلا ٍُأ ْق   

 

(അങ്ങീനയഽള്ള) അള്ളഺഹഽ മരെീപ്പട്ടവീര ജ഼വ഻പ്പ഻ക്കഺൻ 

 ഴ഻വഽള്ളവനുലല? 

 

ശാനൿതയ഻ൽ ന഻ന്ന് ഇതയഽും സഽരരമഺയ഻ മനഽഷൿീന സുംവ഻ധഺന഻ച്ച 

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ മണ്ണ഻ൽ ലയ഻ച്ച ുശഷും ഇവർക്ക് പഽനർജ്ജന്ഩും നൽകഺൻ 

പയഺസമഽണ്ടഺവഽുമഺ?ഇതഺണ് ുചഺദൿും.അള്ളഺഹഽ അത഻നഽ കഴ഻വഽള്ളവൻ 

തീന്ന എന്നലലഺീത രഽ ബഽദ്ധ്഻മഺനഽ പറയഺനഺവഽുമഺ? ഈ വഺകൿും 
പഺരഺയണും ീചയ്തഺൽ ٌس  ا   الل م بل (ന഻ന്ീറ പര഻ശഽദ്ധ്഻ ഞഺൻ 

പക഼ർത്ത഻ക്കഽന്നഽ അീത! ന഻ശ്ചയമഺയഽും ന഼ അത഻നഽ കഴ഻വഽള്ളവൻ തീന്ന) 

എന്ന് നബ഻(സ) പറഞ്ഞ഻രഽന്നതഺയ഻ ഹദ഼സഽകള഻ൽ വന്ന഻ട്ടുണ്ട് 
അള്ളഺഹഽ നലലവര഻ൽ നീമ്മ ഉൾീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ 
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