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بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമകഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺ ന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും
പറഞ്ഞ അനഽഗ്രഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ഞ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ.
ഈ രഺജ്യീെീക്കഺണ്ഞ ഞഺൻ സതയം ീെയ്യുന്നഽ

തഺങ്കൾ ഈ രഺജ്യെഞ അനഽവദന഼യനഺണ് തഺനഽം.

1. َد ُد ْق سِد ُدم ِدب َد َد ا ْقال َدب َد ِد

َد َد َد
2. ن ِدح ٌّل ِدب َد َد ا ْقال َدب َد ِد

നബ഻(സവ) ജ്ന഻ച്ചഞ വളർന്ന രഺജ്യമഺയ മക്കീയ ീകഺണ്ഺണ് വഺകയം ഒന്ന഻ൽ
സതയം ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. പഽരഺതന കഺലം മഽതൽക്കഞ തീന്ന പഺവനവഽം
ഗ്പശസ്തവഽമഺയ ഒരഽ രഺജ്യമഺണ് മക്ക. ുലഺകെഞ ഒന്നഺമതഺയ഻ സ്ഥഺപ഻തമഺയ
ആരഺധനഺലയമഺയ കഅബ മക്കയ഻ലഺണ് സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്നത് കഅബയഽീട നഺനഺ
ഭഺരെഽം വയഺപ഻ച്ചഞ ക഻ടക്കഽന്ന ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ഭാഗ്പുദശം ഹറം ആയ഻ അലലഺഹഽ
ഗ്പഖ്യഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ. അഗ്തയഽം സ്ഥലെഞ ുവട്ട മിരങ്ങീള ുവട്ടയഺടഺുനഺ
അത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങുളഺ സസയങ്ങുളഺ നശ഻പ്പ഻ക്കഺുനഺ അവ഻ീട ീവച്ചഞ
ആീരീയങ്ക഻ലഽം ീകഺലീപ്പടഽെഽവഺുനഺ യഽദ്ധ്ം ീെയ്യുവഺുനഺ പഺട഻ലല. മഽമ്ഞ
കഺലം മഽതുല തഽടർന്നഞ വന്ന഻രഽന്ന ഈ ൂശല഻ ഇസ്ലഺമഽം അംര഼കര഻ക്കഽകയഽം
സ്ഥ഻രീപ്പടഽെഽകയഽം ീെയ്തഽ.
മക്കക്കഺർ പല വിെ഻ുകടഽകളും ീെയ്യുുമ്ഺഴഽം ഈ ആദരവ് അവരഽം
സമ്മത഻ച്ച഻രഽന്നഽ. അത഻നഺൽ ഈ നഺട഻ീന സതയെ഻നഽപുയഺര഻ക്കഽന്നത് അവരഽീട
ഹിദയങ്ങീള കാട഻ ീതഺട്ടുണർെഺനഺണ് ഇമഺം റഺസ഻ എഴഽതഽന്നഽ മക്ക
ഉൾീക്കഺള്ളുന്ന ഹറമ഻നഽ ധഺരഺളം മഹതവമഽണ്ഞ അവ഻ീട ഗ്പുവശ഻ച്ചവൻ

ന഻ർഭയനഺയ഻ അത് എലലഺ നഺട്ടുകരഽീടയഽം ഖ്഻ബ്ലയഺക്ക഻. അവ഻ുടക്കഞ ലക്ഷയം
ീവച്ചഞ ആരഺധനീക്കെൽ കഴ഻വഽള്ളവർക്കഞ അലലഺഹഽ ബഺദ്ധ്യതയഺക്ക഻.
ുവട്ടയഺടൽ അവ഻ീട ന഻ശ഻ദ്ധ്മഺക്ക഻. ഇങ്ങീനീയലലഺം മഹതവമഽള്ള മക്കയ഻ീല
കഅഞബക്കഞ സാഗ്തെ഻ൽ (ുനർ മഽകള഻ൽ), ‘ൂബെഽൽ മഅഞമാർ’ എന്ന ഭവനം
ഉപര഻ുലഺകെഞ അവൻ സ്ഥഺപ഻ച്ചു ഇങ്ങീനീയഺീക്ക മഹതവമഽള്ള
മക്കീയപ഻ട഻ച്ചഞ സതയം ീെയ്യുുമ്ഺൾ അത് സവ഻ുശഷ ഗ്ശദ്ധ്യർഹ഻ക്കഽന്നഽ (റഺസ഻
31/167)
എന്നഺൽ ഹറമ഻ൽ ീവച്ചഞ യഽദ്ധ്ം പഺട഻ീലലന്ന ന഻യമം നബ഻(സവ) ക്കഞ അലലഺഹഽ
ഇളവ് ീെയ്ത് മക്കം ഫത്ഹ഻ന്ീറ ദ഻നെ഻ൽ യഽദ്ധ്ം അനഽവദ഻ച്ചു ീകഺടഽെഽ.
അതഺണ് രണ്ഺം സഽക്തെ഻ീല തങ്ങൾ ഈ രഺജ്യെഞ അനഽവദന഼യനഺണ്
എന്നത഻ന്ീറ സഺരം എന്നഞ വയഺഖ്യഺതഺക്കൾ വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ഞ. ഹ഻ജ്റയഽീട

എട്ടഺം ീകഺലലം നടന്ന മക്കഺവ഻ജ്യദ഻നെ഻ലഺണ് ഇത഻നഺസ്പദമഺയ
സംഭവമഽണ്ഺയത് ുലഺകെ഻ന്ീറ പലഭഺരെഽം ഇസ്ലഺം പടർന്നഞ

പന്തല഻ക്കഽുമ്ഺഴഽം ഇസ്ലഺമ഻ന്ീറ ഈറ്റ഻ലലമഺുവണ് മക്കയഽം ആദയ
ആരഺധനഺലയമഺയ കഅഞബയഽം ബ഻ംബഺധ഻പതയെ഻ൽ തീന്ന ന഼ങ്ങഽന്ന
ൂവരഽദ്ധ്യെ഻നഽ അറഽത഻വരഽെഺൻ നബ഻(സവ) മക്കക്കഺരഽീട ഒരഽ കരഺർ
ലംഘനെ഻ന്ീറ െഽവട് പ഻ട഻ച്ചഞ ൂസനയസുമതം മക്കയ഻ീലെഽകയഽം
ഹറമ഻ന്ീറ മഹതവെ഻നഽ ഹഺന഻വരഺെവ഻ധം മക്കീയ ുമഺെ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്തഽ. എന്നഺലഽം ീെറ഻യ െ഻ല സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നത് ആനഺട്ട഻ന്ീറ
പഺരമ്രയെ഻നഽ ുയഺെ഻ച്ചതലലുലലഺ എന്ന സംശയെ഻ന്ീറ ന഻വഺരണമഺണ്
തങ്ങൾക്കഞ അലലഺഹഽ അത് അനഽവദ഻ച്ചുീവന്ന രണ്ഺം സാക്തെ഻ന്ീറ
ഗ്പഖ്യഺപനം.
ഇവ഻ീട ഗ്ശുദ്ധ്യമഺയ ഒരഽ ുെഺദയവഽം ഉെരവഽം ഇമഺം റഺസ഻(റ)
ുരഖ്ീപ്പടഽെഽന്നഽ.അതഺയത് ഈ സാക്തങ്ങൾ അവതര഻ക്കഽന്നത് നബ഻(സവ)
മക്കയ഻ൽ ജ്഼വ഻ക്കഽുമ്ഺഴഺണ് എന്നഺൽ ഈ സംഭവം (മക്കഺ വ഻ജ്യവഽം
അനഽബന്ധ സംഭവവഽം) നബ഻(സവ) മദ഼നയ഻ൽ എെ഻യത഻നഽ ുശഷം അവസഺന
കഺലഘട്ടെ഻ലഽം! ഇത് രണ്ഽം എങ്ങീന ീപഺരഽെീപ്പടഽം? ഉെരം :
വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന കഺരയങ്ങീള സംഭവ഻ക്കഽീമന്ന ഉറപ്പ഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനെ഻ൽ
നടന്നതഺയ഻ ഗ്പുയഺര഻ക്കഽന്ന ഖ്ഽർആന഻ന്ീറ ൂശല഻ അനഽസര഻ച്ചഺണ഻ത്
പറഞ്഻ര഻ക്കഽന്നത് (റഺസ഻ 31/168)
നബ഻(സവ)യഽീട ജ്നനവഽം തഺമസവഽം മക്കയഽീട സവ഻ുശഷതക്കഞ
കഺരണമഺീണന്നഽം ഇവ഻ീട വയഺഖ്യഺനമഽണ്ഞ. തങ്ങൾ ഈ നഺട്ട഻ൽ ഇറങ്ങ഻
എന്നഺവഽം അുപ്പഺൾ ഈ സാക്തെ഻ന്ീറ ആശയം. മക്കക്കഺർ എലലഺ
മഹതവങ്ങളും ഈ നഺട്ട഻നഽ വകീവച്ചു ീകഺടഽക്കഽുമ്ഺൾ തീന്ന തങ്ങീള
ബഽദ്ധ്഻മഽട്ട഻ക്കഽന്നതഽം സൗകരയം ലഭ഻ച്ചഺൽ ീകഺലലഺൻ ുനഺക്കഽന്നതഽം

അനഽവദന഼യമഺയ഻ കഺണഽന്നത഻നഺൽ അവരഽീട വ഻ശവഺസെ഻ൽ തങ്ങീള
ഉപഗ്ദവ഻ക്കഽന്നത് ഈ നഺട്ടുകഺർ അനഽവദന഼യമഺയ഻ കഺണഽന്നഽ എന്നഽം
വയഺഖ്യഺനമഽണ്ഞ (റഺസ഻ 31/167)

3. َد َد الِد ٍد َد َدم َد َدل َد
ജ്നയ഻തഺവ഻ീനയഽം അത് ജ്ന഻പ്പ഻ച്ചത഻ീനയഽം ീകഺണ്ഞ (ഞഺൻ സതയം ീെയ്തഽ
പറയഽന്നഽ).
ഇവ഻ീട ജ്നയ഻തഺവ് ആദം(അ)ഉം ജ്ന഻പ്പ഻ച്ചത് തന്ീറ മക്കളും എന്നഺണ് ഒരഽ
വയഺഖ്യഺനം. അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ സിഷ്ട഻കള഻ൽ ഏറ്റവഽം അത്ഭഽതമഽള്ള ഗ്രഺഹയവഽം
പലതഽം കീണ്െഺനഽള്ള കഴ഻വഽം ഉള്ളവരഺണവർ. അവര഻ൽ നബ഻മഺരഽം
സതയദ഼ന഻ന്ീറ ഗ്പുബഺധകരഽമഽണ്ഞ ആദം(അ) ീന ആദര഻ച്ചഞ മലക്കഽകീളീക്കഺണ്ഞ
ആദം(അ)ന്നഽ അലലഺഹഽ സഽജ്ാദ് ീെയ്യ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ. ഇബ്റഺഹ഼ം(അ)ഉം
ഇസ്മഺഈൽ(അ)മഽമഺണ് ജ്നയ഻തഺവ് എന്നഽം ജ്ന഻പ്പ഻ച്ചത് നബ഻(സവ)യഽം എന്നഽം

അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ. എന്നഺൽ ജ്ന഻പ്പ഻ക്കഽന്ന എലലഺവരഽം അവർ ജ്ന഻പ്പ഻ക്കഽന്നവരഽം
എന്ന വയഺപകമഺയ ആശയം ആണ് ഉുേശയീമന്നഽം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ. ഇമഺം
തവബര഻ ഈ അഭ഻ഗ്പഺയീെയഺണ് ബലീപ്പടഽെ഻യത്(തവബര഻ 30/215)

4. َد َدب ٍد

اا َدس َدن ِد
َدل َد ْق َد َد ْق َد ْق ِد

ന഻ശ്ചയം മനഽഷയീന വ഻ഷമങ്ങള഻ലഺയ഻ീക്കഺണ്ഞ നഺം സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
പലതരം ുേശങ്ങൾ സഹ഻ക്കഽന്ന ഗ്പകിത഻ുയഺീടയഺണ് അലലഺഹഽ മനഽഷയീന
സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്നഺണ് മഽൻ സതയവഺെകങ്ങൾക്കഞ ുശഷം അലലഺഹഽ
പറയഽന്നത്. കഽറച്ചഞകഺലം മഺതഺവ഻ന്ീറ രർഭഺശയമഺകഽന്ന ഇടഽങ്ങ഻യ ഒരഽ
ഇരഽട്ടറയ഻ൽ മനഽഷയൻ അസവതഗ്ന്തനഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഽ കാട഻. ുശഷം പഽറെഞ
വന്നതഽം ുേശം സഹ഻ച്ചു തീന്ന! അന്നഞ മഽതൽ ശഺര഼ര഻കവഽം മഺനസ഻കവഽം
സഺമ്െ഻കവഽം കഽടഽംബപരവഽം സഺമാഹ഻കവഽമഺയ഻ ധഺരഺളം ുേശങ്ങൾ
അവൻ സഹ഻ക്കഽന്നഽ. ഇന഻ മരണം, ഖ്ബ്റ഻ീല ുെഺദയം, ഖ്ബ്റ഻ീല ശ഻ക്ഷ,
പഽനർജ്ജന്ഩം, വ഻െഺരണ തഽടങ്ങ഻ പല രംരെഽം അവൻ ുേശങ്ങൾ സഹ഻ുക്കണ്഻
വരഽം. ഇീതഺീക്ക വയക്തമഺയ഻ട്ടും ഭൗത഻ക ജ്഼വ഻തം കരഽപ്പ഻ട഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻ ഏത്
കഷ്ടപ്പഺടഽകളും സഹ഻ക്കഺൻ തയഺറഺവഽന്ന മനഽഷയൻ പീക്ഷ പരുലഺക
രക്ഷക്കഺയ഻ അൽപം ുപഺലഽം ബഽദ്ധ്഻മഽട്ടഺൻ തയഺറഺവഽന്ന഻ലല എന്നത്
അത്ഭഽതമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ!
ഇമഺം റഺസ഻ ഇവ഻ീട മീറ്റഺരഽ വയഺഖ്യഺനം പറയഽന്നഽ. അതഺയത് ഭാമ഻യ഻ൽ

യഺീതഺരഽ രസവഽം മനഽഷയൻ അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന഻ലല മറ഻ച്ചഞ ുവദനകുളഺ അത഻ൽ
ന഻ന്നഽള്ള രക്ഷീപ്പടുലഺ മഺഗ്തമഺണ് അവൻ അനഽഭവ഻ക്കഽന്നത് അതഺയത് അവൻ
രസം അനഽഭവ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഞ ധര഻ക്കഽന്ന഻ടീെഺീക്ക യഥഺർത്ഥെ഻ൽ ഒരഽ
ുവദനയ഻ൽ ന഻ന്നഞ രക്ഷീപ്പടഽക മഺഗ്തമഺണ് ീെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴ഻ക്കഽുമ്ഺൾ
യഥഺർത്ഥെ഻ൽ വ഻ശീപ്പന്ന ുവദനയ഻ൽ ന഻ന്നഞ രക്ഷീപ്പടഽക. വസ്ഗ്തം
ധര഻ക്കഽുമ്ഺൾ ൊട഻ന്ീറ- തണഽപ്പ഻ന്ീറ ുവദനയ഻ൽ ന഻ന്നഞ രക്ഷീപ്പടഽക മഺഗ്തമഺണ്
ീെയ്യുന്നത് അുപ്പഺൾ ുവദനുയഺ അത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള രക്ഷീപ്പടുലഺ
മഺഗ്തമഺണ഻വ഻ീട നടക്കഽന്നത് എന്നീഗ്ത മനഽഷയീന വ഻ഷമങ്ങള഻ലഺയ഻ീക്കഺണ്ഞ നഺം
സിഷ്ട഻ച്ചു എന്നഞ പറഞ്ത്. അത഻നഺൽ യഥഺർത്ഥ സഽഖ്െ഻നഽള്ള ഒരഽ സ്ഥലം
ുവണം അതീഗ്ത പരുലഺകെഞ അലലഺഹഽ സംവ഻ധഺന഻ച്ചത് ഇത് അവന്ീറ
മഹെഺയ അനഽഗ്രഹമീഗ്ത(റഺസ഻ 31/169)

5. َد َديحْق َدس ُد َدن لَّلن َدي ْق َدِدر َد َد ْقي ِد َد َدح ٌد
തന്ീറ ുമൽ ആർക്കഽം കഴ഻വഽണ്ഺവഽകയ഻ീലലന്നവൻ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നഽുവഺ?
തഺൻ എന്തഞ ീെയ്തഺലഽം തീന്ന ആരഽം തടയഺന഻ീലലന്നഽം ുെഺദയം

ീെയ്യീപ്പടഽകയ഻ീലലന്നഽം ധര഻ക്കഺൻ മഺഗ്തം അഹങ്കഺര഻യഺയ഻ മഺറഽന്നഽ െ഻ല
മനഽഷയർ! വഺസ്തവെ഻ൽ അവൻ ബലഹ഼നനഺണ് തഺനഽം!

َدي ُد ُد َدهْق َد ْق ُد
6. ن َدم ا لُّ َدب ا ا

ഞഺൻ വളീരയധ഻കം ധനം (െ഻ലവഺക്ക഻) നശ഻പ്പ഻ച്ചു എന്നഞ അവൻ
(വമ്ഞ)പറയഽന്നഽ.
തഺൻ വലലഺീത ധനം െ഻ലവഴ഻ച്ചഞ ധർമ്മം ീെയ്ത഻ട്ടുീണ്ന്നഞ അവൻ
വ഼മ്഻ളക്കഽന്നഽ നബ഻(സവ) ീയ തകർക്കഺൻ പണം െ഻ലവഺക്കഽന്നത്

ബഹഽമത഻യഺയ഻ക്കണ് അവ഻ശവഺസ഻യഽീട ജ്ൽപനമഺണ഻ത് അലലഺഹഽ
ഇഷ്ടീപ്പടഺെത഻നഽം അധർമ്മെ഻നഽം സഹഺയം ീെയ്തഺൽ തീന്ന അത്
സവ഼കഺരയമീലലന്ന഻ര഻ീക്ക ീവറഽം വ഼മ്ഞ പറയഺനഺയ഻ ഇങ്ങീന
അവകഺശവഺദമഽന്നയ഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ ന഻രർത്ഥകത ൊണ്഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട

അവീന ആരഽം കണ്഻ട്ട഻ീലലന്നഽ അവൻ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നഽുവഺ?

7. َد َديحْق َدس ُد َدن لَّل ْقم َدي َدر ُد َد َدح ٌد

അവൻ എന്തഞ ീെയ്തഺലഽം തീന്ന ആരഽം കഺണഽന്ന഻ീലലന്നഽള്ള മ഻ഥയഺധഺരണയ഻ൽ
ന഻ന്നഺണ് ഇങ്ങീനയഽള്ള അനഺവശയ അവകഺശവഺദങ്ങൾ അവൻ ഉന്നയ഻ക്കഽന്നത്.
എന്നഺൽ അലലഺഹഽ അവന്ീറ എലലഺ ഗ്പവർെനങ്ങളും ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചു
ീകഺുണ്യ഻ര഻ക്കഽന്നഽണ്ഞ. അവന്ീറ സമ്െഞ എങ്ങീന സംഭര഻ച്ചു എന്നഽം
എന്ത഻ൽ െ഻ലവഴ഻ച്ചുീവന്നഽം അലലഺഹഽ ുെഺദ഻ക്കഽക തീന്ന ീെയ്യും എന്നഞ
അവീന ഓർമ്മീപ്പടഽെഺനഺണ് അവന്ീറ െ഻ന്തീയ അലലഺഹഽ തഽറന്നഞ കഺട്ടുന്നത്
അവനഽ രണ്ഞ കണ്ഞ നഺം ഉണ്ഺക്ക഻ീക്കഺടഽെ഻ട്ട഻ുലല?

8. ْقن
َد َدل ْقم َد ْق َد لَّل ُد َد ْقي َد ي ِد

ധ഻ക്കഺര഻യഺയ മനഽഷയന്ീറ ന഻ലപഺട഻ീന എത഻ർെ അലലഺഹഽ തന്ീറ
കഴ഻വ഻ന്ീറയഽം മനഽഷയന്ീറ കഴ഻വഽുകട഻ന്ീറയഽം ീതള഻വഽകൾ അവീന
ുബഺദ്ധ്യീപ്പടഽെഽകയഺണ഻വ഻ീട. കഺണഺൻ രണ്ഞ കണ്ുകൾ!എീന്തഺരഽ
അനഽഗ്രഹമഺണ഻ത്. ഈ ധ഻ക്കഺര഻ സവയം സംവ഻ധഺന഻ച്ചതലല അത് മറ഻ച്ചഞ നഺഥൻ

നൽക഻യതഺണ്. അതഽപുയഺര഻ച്ചഞ ുലഺകീെ ദർശ഻ക്കഽന്ന മനഽഷയൻ ഗ്പകിത഻യ഻ീല
അതയത്ഭഽതങ്ങൾ കണ്ഞ നഺഥന്ീറ ശക്ത഻ ഉൾീക്കഺള്ളുന്നത഻നഽ പകരം
ധ഻ക്കഺര഻യഺയ഻ മഺറഽന്നത് എന്തഞ മഺഗ്തം ധ഻ക്കഺരമലല !

ഒരഽ നഺവഽം രണ്ഞ െഽണ്ഽകളും (ീകഺടഽെ഻ട്ട഻ുലല?)

9. ْقن
َد ل َدِدس ا َد َد َد َد ي ِد

സംസഺര഻ക്കഺനഽം ആശയവ഻ന഻മയം നടെഺനഽം ഭക്ഷണെ഻ന്ീറ രഽെ഻യറ഻യഺനഽം
മറ്റും ുവണ്഻ ഒരഽ നഺവഽം അത഻ന്ീറ സഽരക്ഷ഻തതവെ഻നഺയ഻ രണ്ഞ െഽണ്ഽകളും
സംവ഻ധഺന഻ച്ചത് അലലഺഹഽവുലല. ആ നഺവ഻ന്ീറ എലലഺ ഉപുയഺരങ്ങളും
അനഽഭവ഻ച്ചഞ അത് നൽക഻യ നഺഥീന ധ഻ക്കര഻ക്കഽന്നത് എന്തഞ മഺഗ്തം കഺടെമലല!

എന്നഞ സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.
നബ഻(സവ) പറയഽന്നഽ. അലലഺഹഽ പറയഽകയഺണ്. ‘മനഽഷയഺ! വയക്തവഽം
അവയക്തവഽമഺയ എണ്഻ക്കണക്കഺക്കഺനഺവഺെ അനഽഗ്രഹങ്ങൾ ഞഺൻ ന഻നക്കഞ
നൽക഻യ഻ുലല ! അത഻നഽ നന്ദ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽെഺൻ ന഻നക്കഞ സഺദ്ധ്യമലല. ഞഺൻ ന഻നക്കഞ
നൽക഻യ അനഽഗ്രഹങ്ങള഻ൽ ീപട്ടതഺണ് ന഻ന്ീറ രണ്ഞ കണ്ുകൾ. ന഻നക്കഞ ഞഺൻ
അനഽവദ഻ച്ചത് മഺഗ്തം ന഼ ആകണ്ഞ ഉപുയഺര഻ച്ചഞ കഺണണം അലലഺെത്
കഺണഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ ആ കണ്ുകൾക്കഞ ഞഺൻ സംവ഻ധഺന഻ച്ച മാട഻കൾ ന഼
ഉപയ്ര഻ക്കണം (കണ്ടച്ചഺൽ ഒന്നഽം കഺണഺത഻ര഻ക്കഺനഽള്ള സൗകരയം മഹഺ
അനഽഗ്രഹമുലല!) ന഻നക്കഞ ഞഺൻ ഒരഽ നഺവഽം അത഻നഽ ശക്തമഺയ കവറഽം ഞഺൻ
നൽക഻. ഞഺൻ അനഽവദ഻ച്ചത് മഺഗ്തം ആ നഺവഽപുയഺര഻ച്ചഞ ന഼ സം സഺര഻ക്കണം
മറ്റു വലലതഽം സംസഺര഻ക്കഺൻ ുതഺന്നഽുമ്ഺൾ ന഼ ആ കവർ ഉപുയഺര഻ച്ചഞ
നഺവ഻ീന മാട഻ ീവക്കഽക. ന഻നക്കഞ ഞഺൻ രഽഹയഺവയവം നൽക഻. അത് നലല
മറയ഻ലഺയ഻ട്ടഺണ് ഞഺൻ സംവ഻ധഺന഻ച്ചത് അനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ട഻ടെഞ മഺഗ്തം ന഼ അത്
ഉപുയഺര഻ക്കഽകയഽം അലലഺെ഻ടെഞ ഈ മറയ഻ൽ തീന്ന അത് സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്യുക. എന്ീറ ുദഷയെ഻നഽ കഺരണമഺവഺീത ജ്഼വ഻ക്കഽക കഺരണം എന്ീറ
എന്ീറ ുദഷയുമഺ അത഻നഽള്ള ശ഻ക്ഷുയഺ ന഻നക്കഞ തഺങ്ങഺനഺവ഻ലല (ഇബ്നഽ
കസ഼ർ 4/748)
അുപ്പഺൾ ഈ അവയവങ്ങൾക്കഞ അലലഺഹഽ നൽക഻യ സംരക്ഷണെ഻ന്ീറ മാട഻കൾ
നീമ്മ െ഻ന്ത഻പ്പ഻ക്കഽക തീന്ന ുവണം.അലലഺഹഽ നമഽക്കഞ തൗഫ഼ഖ് നൽകീട്ട ആമ഼ൻ

10. ْقن
َد َده َد ْقي َد ُد ال َّل ْق َد ي ِد

(ീതള഻ഞ്ഞകഺണഽമഺർ) ഉയർന്നഞ ന഻ൽക്കഽന്ന രണ്ഞ വഴ഻കൾ നഺം അവന്നഞ
കഺട്ട഻ീക്കഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ഇവ഻ീട പറയഽന്ന രണ്ഞ വഴ഻കൾ നന്ഩയഽീടയഽം ത഻ന്ഩയഽീടയഽം

വഴ഻കളഺീണന്നഺണ് കാടഽതൽ വയഺഖ്യഺതഺക്കളും അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പടഽന്നത് ഒരഽ
കഽഞ്഻ന്ീറ വളർച്ചയഽീട ഗ്പധഺന ഘടകമഺയ഻ വർെ഻ക്കഽന്ന മഺതഺവ഻ന്ീറ
സ്ഥനങ്ങളഺണഽുേശയീമന്നഽം െ഻ലർ അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പടഽന്നഽ. സതയഺസതയ വ഻ുവെന
ശക്ത഻ നൽക഻ അലലഺഹഽ ആദര഻ച്ച മനഽഷയന് നന്ഩയഽം ത഻ന്ഩയഽം ുവർെ഻ര഻ച്ചഞ
മനസ഻ലഺക്കഺനഺയ഻ അലലഺഹഽ സംവ഻ധഺന഻ച്ചതഺണ഼ വഴ഻കൾ അത഻ൽ സംശയം
ുപഺലഽം ുതഺുന്നണ്ത഻ലലഺെ വ഻ധം ആ രണ്ഞ വഴ഻കളും ീവുേുറ ീതള഻ഞ്ഽ
ീപഺന്ത഻ക്കഺണെക്ക വണ്ം അലലഺഹഽ അവീയ വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ.
ഇങ്ങീനയഽള്ള അനഽഗ്രഹങ്ങീളലലഺം ീെയ്ത് ീകഺടഽെ഻ട്ടും മനഽഷയൻ അത഻നഽ
നന്ദ഻യഺയ഻ നന്ഩയഽീട മഺർരെ഻ൽ ഗ്പുവശ഻ക്കഺൻ മഽത഻രഽന്ന഻ലല എന്നഞ അവീന
കഽറ്റീപ്പടഽെഽകയഽം നന്ഩയഽീട വഴ഻യ഻ീലെഺനഽള്ള െ഻ല വഴ഻കൾ
ൊണ്഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഽമഺണ് തഽടർന്നഽള്ള സാക്തങ്ങള഻ൽ
എന്ന഻ട്ടവൻ െഽര മഺർരെ഻ൽ ത഻രക്ക഻ക്കടന്ന഻ലല.

11. َد َد ا ْق َد َدح َدم ْقال َد َد َدب َد

12. اا َدم ْقال َد َد َدب ُد
َد َدم َد ْق َدر َد
െഽരമഺർരീമന്നഺൽ എന്തഺീണന്നഞ തങ്ങൾക്കഞ അറ഻വ്നൽക഻യത് എന്തഺണ് ?

13. ا َدر َد َدب ٍد
ُّ َد
(അീത)അട഻മീയ വ഻ടഽതലഺക്കഽക(ുമഺെ഻പ്പ഻ക്കഽക)

14. َدمسْق َد َدب ٍد
അീലലങ്ക഻ൽ പട്ട഻ണ഻യഽള്ള ദ഻വസെ഻ൽ ഭക്ഷണം നൽകഽക

കഽടഽംബ ബന്ധമഽള്ള അനഺഥക്കഞ

َد ْق ِد ْق َد ٌدم ِد َدي ْق ٍدم ِد
15. َدي ِدي ام َد ا َدم ْق َدر َدب ٍد

16. َد ْق ِدمسْق ِدي ا َد ا َدم ْق َدر َدب ٍد

അീലലങ്ക഻ൽ മണ്ഞ പഽരണ്(കടഽെ ദഺര഻ഗ്ദയമഽള്ള) സഺധഽവ഻ന്(എന്ന഻വയഺണത്)

17. اا ْق ا ِدب ْقل َدمرْق َدح َدم ِد
اا ْق ا ِدب ل َّل
اب ِدْقر َد َد َد َد
ِدين َدم ُد ا َد َد َد َد
ُد َّلم َد َدن م َدِدن الَّل َد
അത഻നഽപഽറീമ വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം ക്ഷമ ീകഺണ്ഞ പരസ്പരം ഉപുദശം
നൽകഽകയഽം കഺരഽണയം ീകഺണ്ഞ പരസ്പരം ഉപുദശം നൽകഽകയഽം
ീെയ്തവരഽീട കാട്ടെ഻ൽ അവൻ ആയ഻െ഼രഽകയഽം (ഉണ്ഺയ഻ലല)

18. ِدا َداْق َدح ُد ْقال َدم ْقي َدم َد ِد
ُد ْق َدل َد

അങ്ങീനയഽള്ളവർ (ശഽഭകരമഺയ)വലതഽപക്ഷെ഻ന്ീറ ആൾക്കഺരീഗ്ത!

19. ِدين َد َد ُدر ا ِدب َدي ِد َد ُده ْقم َداْق َدح ُد ْقال َدم ْق َد َدم ِد
َد الَّل َد
നമ്മഽീട ലക്ഷയങ്ങീള അവ഻ശവസ഻ച്ചവരഺകീട്ട അവർ(അശഽഭകരമഺയ)
ഇടതഽപക്ഷെ഻ന്ീറ ആൾക്കഺരഺണ്
അവരഽീട ുമൽ അടച്ചഞ മാടീപ്പട്ട അഗ്ന഻യഽണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം.

20. ا َد ٌد
َد َد ْقي ِد ْقم َد ٌدر ُّم ْق َد

പർേതങ്ങള഻ലഽള്ള വ഻ഷമകരമഺയ മഺർരെ഻നഺണ് അഖ്ബ:എന്നഞ പറയഽക.
എന്നഺൽ ഇവ഻ീട ഉുദശയം വ഻വ഻ധ വ഻ഷമങ്ങൾ സഹ഻ക്കഽന്ന മനഽഷയൻ- ധഺരഺളം
അനഽഗ്രഹങ്ങൾ അലലഺഹഽ നൽക഻യത് അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന അവൻ പരുലഺക വ഻ജ്യം
ുനടഽന്നത഻നഺയ഻ ുേശങ്ങൾ സഹ഻ക്കണം .അത഻ൽ സഺമ്െ഻കവഽം മഺനഽഷ഻കവഽം

ശഺര഼ര഻കവഽം മഺനസ഻കവഽീമഺീക്കയഺയ഻ട്ടുള്ള വ഻ഷയങ്ങൾ കടന്നഞ വരഽം
അത഻ന്ീറ ഏതഺനഽം സഺമ്഻ളുകളഺണ് അലലഺഹഽ ഉണർെഽന്നത്.
അട഻മതവെ഻ന്ീറ അസവസ്ഥതകള഻ൽ ന഻ന്നഞ സവഺതഗ്ന്തയെ഻ന്ീറ രഺജ്പഺതയ഻ുലക്കഞ
മനഽഷയീന എെ഻ക്കഽന്ന സഽകിതമഺണ് അട഻മ ുമഺെനം അത഻നഺവശയമഺയ
കഺരയങ്ങൾ ീെയ്യുക, പഞ്കഺലങ്ങള഻ൽ അടഽെ ബന്ധഽക്കളഺയ അനഺഥകൾക്കഽം
ദഺര഻ഗ്ദയെ഻ന്ീറ പടഽകഽഴ഻യ഻ലകീപ്പട്ട അരത഻കൾക്കഽം അന്നം നൽകഽക.
സതയവ഻ശവഺസം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം ക്ഷമ കഺരഽണയം എന്ന഻വീകഺണ്ഞ പരസ്പരം
ഉപുദശ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുക എന്ന഻ങ്ങയഽള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങള഻ൽ
തഺൽപരയമഽള്ളവരഽീട കാീട ുെർന്നഞ ന഻ൽക്കഽക ഇങ്ങീനയഽള്ളവരഺണ്
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമഺക്ക഻യ വലതഽ പക്ഷക്കഺർ. അവർക്കഞ മഺഗ്തുമ
രക്ഷയഽള്ളൂ.അലലഺെവർ ദൗർഭഺരയെ഻ന്ീറ ഇടതഽ പക്ഷമഺണ്. അവർക്കഞ
അട്ട഻യഺക്കീപ്പടഽന്ന അഗ്ന഻യ഻ലഺണ് വഺസസ്ഥലം. അത഻നഺൽ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ

അനഽഗ്രഹങ്ങൾ ഓുരഺസമയെഽം അനഽഭവ഻ച്ചഞ അവീനക്കഽറ഻ച്ചഞ െ഻ന്ത഻ക്കഺെ
നന്ദ഻ുകട഻നഽ അവസഺനം കഽറ഻ച്ചഞ ഇീതഺീക്ക തന്ന നഺഥന്ീറ ഇഷ്ടവഽം
ീപഺരഽെവഽം വഺങ്ങഺനഺവശയമഺയ വഴ഻കള഻ീലെഺൻ പര഻ഗ്ശമ഻ക്കഽക.ജ്഼വ
കഺരഽണയ ഗ്പവർെനങ്ങളും ന഻രഺലംബർക്കഞ തഺങ്ങഺയ഻ ന഻ലീകഺള്ളലഽം
പാർുേഺപര഻ സതയവ഻ശവഺസം ൂകീക്കഺള്ളലഽം വ഻ശവഺസ഻കളുീട കാട്ടഺയ്മയ഻ൽ
സഹകഺര഻കളഺയ഻ ന഻ലീകഺള്ളലഽം ഇത഻നഽള്ള മഺർരങ്ങളഺണ്.

