
അദ്ധ്യഺയം 87 സാറ: അൽ അഅലഺ 
(മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ 19 ) 

 

രണ്ട  ീെരഽന്നഺൾ ന഻സ്ക്ക്കഺരങ്ങള഻ലഽം ീവള്ള഻യഺഴ്ച ജഽമഽഅ: 
ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ലഽം ീെരഽന്നഺളും ജഽമഽഅയഽം ഒന്ന഻ച്ചു വന്നഺൽ രണ്ട  
ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ലഽം َك اْْلَْعلَى ِح اْسَم َربِّ  َسبِّ

എന്ന ഈ സാറയഽം അടഽത്ത സാറ:  ِ ٌَ  എന്നതഽം َ  ْ  ََ  َك َ ِ ٌيُث اْاَ  ِا
ഓതഺറഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ. 

വ഻ത്ർ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ീല ഒന്നഺമീത്ത റക്അത്ത഻ലഽം നബ഻(സവ) ഈ സാറത്തട  
ഓതഺറഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ(അദ്ദ ർു അൽ മൻഥാർ 6/565) 

 بسم هللا اار من اار ٌم

െരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും 
െറഞ്ട  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

َك اْْلَْعلَى .1 ِح اْسَم َربِّ  َسبِّ

അങ്ങയഽീട അതയന്നതനഺയ നഺഥന്ീറ നഺമീത്ത ഗ്െക ർ഼ത്തനം 
ീചയ്യുക(െര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ വഺഴ്ത്തഽക) 
 

ى .2  ااَِّذي َخلََق َفَسوَّ
സിഷ്ട഻ച്ചട  ശര഻ീെടഽത്ത഻യവനഺയ 

 

َر َفَهَ ى .3  َوااَِّذي َق َّ

(വയവസ്ഥ) ന഻ശ്ചയ഻ച്ചട  മഺർഗ ദർശനം നൽക഻യവനഺയ 

 

 َوااَِّذي  َْخَرَج اْاَمْرَعى .4

ുമച്ച഻ൽ സ്ഥലം(സസയങ്ങീള) മഽളെ഻ച്ചവനഺയ 

 

َث ء  َْ َوى .5  َفَجَعلَهُث غُث
എന്ന഻ട്ടത഻ീന ഇരഽണ് ചഺരന഻റമഽള്ള ചവറഺക്ക഻ത്ത ർ഼ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തവനഺയ(നഺഥന്ീറ നഺമം ഗ്െക ർ഼ത്തനം ീചയ്യുക) 
 

ഓുരഺ വസ്ക്തഽവ഻നഽം അതഺത഻ന്ീറ രാെം,ഗ്െകിത഻,ആകിത഻,സവഭഺവം,ആദ഻യഺയ 
കഺരയങ്ങൾ വയവസ്ഥീെടഽത്ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ഓുരഺന്ന഻ന്നഽം ആവശയമഺയ 
മഺർഗന഻ർുദ്ദശങ്ങൾ നൽകഽകയഽം കന്നഽകഺല഻കൾ മഽതലഺയ ജന്തഽക്കൾക്കഽം 
ജ഼വ഻കൾക്കഽം ുമഞ്ഽ ത഻ന്നഽവഺനഽതകഽന്ന സസയങ്ങൾ ഉൾെഺദ഻ക്കഽകയഽം 
െ഻ന്ന഼ട് (െച്ച വർണ്ണമഺയ഻രഽന്ന) അവീയ ഉണക്ക഻ ചഺര ന഻റത്ത഻ലഽള്ള ചണ്യ഻ഽം 
ചവറഽമഺക്ക഻ മഺറ്റുകയഽം ീചയ്ത അതയഽന്നതനഺയ നഺഥീന ഗ്െക ർ഼ത്ത഻ക്കഽവഺനഽം 
അവന്ീറ വ഻ശഽദ്ധ്഻ വഺഴ്ത്ത഻െറയഺനഽം ന ർ഻ുദ്ദശ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട 
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َك اْاَعِ ٌمِ  ْح بِ ْسِم َربِّ ന഻ന്ീറ മഹഺനഺയ നഺഥന്ീറ നഺമീത്ത സ്ക്ുതഺഗ്ത ഗ്െക) .َفَسبِّ ർ഼ത്തനം 
ീചയ്യുക) എന്നസഽറ:വഺഖ഻അ:യ഻ീല സാക്തം അവതര഻ച്ചുെഺൾ ഇത് ന഻ങ്ങളുീട 
റഽകാഇൽ ആക്കഽവ഼ൻ എന്നഽം, 

ഈ സാറയ഻ീല ഒന്നഺം സാക്തം َك اْْلَْعلَى ِح اْسَم َربِّ   َسبِّ

അവതര഻ച്ചുെഺൾ ഇത് ന഻ങ്ങളുീട സഽജാദ഻ൽ ആക്കഽവ഼ൻ എന്നഽം നബ഻(സവ) 
ഗ്െസ്ക്തഺവ഻ക്കഽകയഽണ്ഺയ഻ എന്ന ഹദ഼സ്ക് അബാദഺവാദ് ഇബ്നഽമഺജ:തഽടങ്ങ഻യവർ 
റ഻ുെഺർട്ടട  ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട . ഇത് അനഽസര഻ച്ചഺണ് റഽകാഇൽ سب  ن ربً ااع ٌمഎന്നഽം 
സഽജാദ഻ൽ ً  . എന്നഽം ീചഺലലുന്നത് سب  ن ربً اْلعل
 

ഇുതഺടഽ കാട഻ وب م ه എന്നഽകാട഻ നബ഻(സവ) ീചഺലല഻യ഻രഽന്നതഺയ഻ ഇമഺം 
അബാദഺവാദ് (റ) റ഻ുെഺർട്ടട  ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട  അത഻നഺൽ وب م ه എന്നഽ ീചഺലലലഺണ് 
സഽന്നീത്തന്നട ഇമഺമഽകൾ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട  ഉദഺഹരണത്ത഻നഽ ഇമഺം നവവ഻(റ) 
ന്ീറ ശർഹഽൽ മഽഹദ്ദബ് 3/266 ുനഺക്കഽക. 
ً എന്നട ഓത഻യഺൽ سبح اسم ربك اْلعلً  എന്നട െറഞ്഻രഽന്നതഺയ഻ سب  ن ربً اْلعل
ഹദ഼സഽകള഻ൽ വന്ന഻ട്ടുണ്ട  . 

 

َك َفََل َ نَسى .6  َسنُثْقِرؤُث

തങ്ങൾക്കട  നഺം ഓത഻ത്തരഽം അുെഺൾ തങ്ങൾ മറക്കഽകയ഻ലല 
 

ْخَفى .7 ٌَ ْعلَمُث اْاَجْهَر َوَم   ٌَ هُث  ُث إِنَّ
 إَِّلَّ َم  َا ء هللاَّ

അലലഺഹഽ ഉുദ്ദശ഻ച്ചീതഺഴ഻ീക. ന഻ശ്ചയം അവൻ െരസയവഽം അവയക്തമഺയതഽം 
അറ഻യഽന്നഽ. 

ٌُثْسَرى .8 َك اِْل رُث ٌَسِّ  َونُث

കാടഽതൽ എളുെ(സഽഗമ)മഺയത഻ുലക്കട  തങ്ങൾക്കട  നഺം 
സൗകരയീെടഽത്ത഻ത്തരഽന്നതഺണ് . 
 

എലലഺ സിഷ്ട഻കൾക്കഽം ീെഺതഽവഺയ഻ മഺർഗദർശനം നൽക഻യത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചട  
െറഞ്ുശഷം നബ഻(സവ) ക്കട  ഗ്െുതയകമഺയ഻ നൽക഻യ മഺർഗ 
ദർശനീത്തക്കഽറ഻ച്ചഺണ് ഇവ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത് . അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നട 
ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) മഽുഖന വഹ്യ് (ദ഻വയുബഺധനം) ആയ഻ ഖഽർആൻ 
ഓത഻ുക്കൾെ഻ക്കഽക, എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം െഠ഻ക്കഺത്ത ആളഺയ഻ര഻ീക്ക 
അറ഻യ഻ക്കീെടഽന്ന വഹ്യ് അവ഻ടഽന്നട മന:െഺഠമഺക്കഽക അത ൽ഻ ന഻ന്നട അലലഺഹഽ 
ഉുദ്ദശ഻ച്ചതലലഺീത ഒന്നഽം മറന്നട ുെഺകഺത഻ര഻ക്കഽക, മത സംബന്ധമഺയഽം 
ഗ്െുബഺധന സംബന്ധമഺയഽം കാടഽതൽ എളുെമഺയ മഺർഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കട  
ഉണ്ഺക്ക഻ ീകഺടഽക്കഽക എന്ന഻വീയഺീക്കയഺണത് . നബ഻(സവ) ക്കട  അലലഺഹഽവ ൽ഻ 
ന഻ന്നട നൽകീെടഽന്ന സുേശങ്ങൾ; അത് ഖഽർആനഺകീട്ട അലലഺത്തത്തഺകീട്ട, 
െ഻ുന്നക്കട  ഓർമ്മയ഻ല഻ര഻ക്കൽ ആവശയമ഻ലലഺത്ത വലലതഽമഽീണ്ങ്ക഻ൽ അതഺണ് 
അലലഺഹഽ ഉുദ്ദശ഻ച്ചഺൽ മറെ഻ക്കഽക. അത് മാലം ുദഺഷീമഺന്നഽം വരഺന഻ലല 



അലലഺഹഽ എലലഺ രഹസയങ്ങളും െരസയങ്ങളും അറ഻യഽന്നവനഺണ് ഒരഽ 
കഺരയവഽം അവന്ീറ ഗ്ശദ്ധ്യ഻ൽ ന഻ന്നട വ഻ട്ടട  ുെഺകഽകയ഻ലല 

ْكَرى .9 َفَعِت ااذِّ ْر إِن نَّ  َفَذكِّ
ആകയഺൽ തങ്ങൾ ഉെുദശ഻ക്കഽക ഉെുദശം ഫലീെടഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ 

ْخَاى .10 ٌَ رُث َمن  كَّ ذَّ ٌَ  َس

(അലലഺഹഽവ഻ീന)ഭയീെടഽന്നവർ ഉെുദശം സവ഼കര഻ക്കഽന്നതഺണ് 

 

ഉെുദശം ഫലഗ്െദീമന്നട ുതഺന്നഽന്ന഻ടത്തഺണത് ീചുയ്യണ്ീതന്നഽം മഽൻവ഻ധ഻ുയഺട് 
കാട഻ സതയം ത഻രസ്ക്ക്കര഻ക്കഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചവർക്കട  അത് ഫലീെട഻ീലലന്നഽം 
ഇത഻ൽ സാചനയഽണ്ട . ഇമഺം ഇബ്നഽ കസ ർ഼(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘ജനങ്ങൾക്കട  
ഉെുദശം നൽകഽന്നവർ അറ഻ഞ്഻ര഻ുക്കണ് ഒരഽ മരയഺദയഺണ഻ത് . അല഻(റ) 
െറഞ്തഺയ഻ റ഻ുെഺർട്ടട  ീചയ്യീെട്ട഻ട്ടുണ്ട  ജനങ്ങുളഺട് അവർക്കട  
മനസ഻ലഺകഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ചട  വർത്തമഺനം െറയഽക. അലലഺഹഽവ഻ീനയഽം 
റസാല഻ീനയഽം വയഺജമഺക്കീെടഽന്നത് ന഻ങ്ങൾ ഇഷ്ടീെടഽുമഺ? അഥവഺ ജനങ്ങൾക്കട  
ഗ്ഗഹ഻ക്കഺൻ കഴ഻യഺത്തത് െറഞ്ട  ീകഺടഽത്തഺൽ അത് സതയന഻ുഷധത്ത഻നഽം 
കഽഴെത്ത഻നഽം കഺരണമഺവഽകയഺവഽം ഫലം (ഇബ്നഽ കസ ർ഼ 4/730) 

 

ഉെുദശം ഫലം ീചയ്തഺലഽം ഇീലലങ്ക഻ലഽം എലലഺവീരയഽം വയഺെകമഺയ഻ 
ഉെുദശ഻ക്കണീമന്നഽം എന്നഺൽ ഫലീെടഽന്നത് ച഻ലർക്കട  മഺഗ്തമഺീണന്നഽമഺണ് 
ച഻ലരഽീട അഭ഻ഗ്െഺയം(ഖഽർതവഽബ഻ 20/15-16) 

 

ഉെുദശം ഫലീെടഽക അലലഺഹഽീവക്കഽറ഻ച്ചും തന്ീറ ഭഺവ഻ീയക്കഽറ഻ച്ചും 
ഭയമഽള്ളവർക്കട  മഺഗ്തമഺണ് ഇത് ച഻ന്ത഻ക്കഺത്ത ഹിദയം മരവ഻ച്ച ഒരഺൾക്കഽം 
ഉെുദശം ഫലീെടഽകയ഻ലല അവന്ീറ സ്ഥ഻ത഻ അത഻ദയന഼യം തീന്ന എന്നഺണ് 
അലലഺഹഽ തഽടർന്നട െറയഽന്നത്  

بُثَه  اْْلَْاَقى .11 َ َجنَّ ٌَ  َو

ഏറ്റവഽം ഭഺഗയം ീകട്ടവൻ ഉെുദശീത്ത വ഻ട്ടകന്നഽ ുെഺകഽന്നതഺണ് . 
ْبَرى .12 ْصلَى اانَّ َر اْاكُث ٌَ  ااَِّذي 

(അീത) ഏറ്റവഽം വല഻യ അഗ്ന഻യ഻ൽ കടീന്ന(ഗ്െുവശ഻ച്ചട) ര഻യഽന്നവൻ. 
ٌَى .13  ْ ٌَ مُثوتُث فٌَِه  َوََّل  ٌَ  ثُثمَّ ََّل 

െ഻ന്ന഼ട് അത഻ൽ(നരകത്ത഻ൽ) ീവച്ചവൻ മര഻ക്കഽന്നതലല ജ഼വ഻ക്കഽന്നതഽമലല. 
 

സവന്തം രക്ഷക്കഽം ശഺശവത വ഻ജയത്ത഻ന്നഽം ആവശയമഺയതഽം യഺീതഺരഽ 
ഗ്െത഻ഫലവഽം നൽകഺീത തീന്ന ലഭ഻ച്ചു ീകഺണ്഻രഽന്നതഽമഺയ സദഽെുദശങ്ങൾ 
ുബഺധൊർവ്വം അവഗണ഻ക്കഽകയഽം തഽടർന്നട ഏറ്റവഽം വല഻യ അഗ്ന഻യ഻ൽ 
ആെത഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തവൻ ഏറ്റവഽം വല഻യ ന഻ർഭഺഗയവഺൻ തീന്ന .എന്നഺൽ 
അത഻ കഠ഻നമഺയ ശ഻ക്ഷ അനഽഭവ഻ക്കഽുപഺഴഽം അത഻ന്ീറ കഺഠ഻നയം ീകഺണ്ട  
അവൻ മരണീെടഽകയ഻ലല. (മര഻ച്ചഺൽ അുതഺീട അവന്നഽ രക്ഷീെടഺമഺയ഻രഽന്നഽ) 
.എന്നഺൽ ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവനഺീണന്നട അവീന െറ്റ഻ െറയഺൻ െറ്റുുമഺ?ഇലല 
കഺരണം ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷ ഓുരഺ ന഻മ഻ഷത്ത഻ലഽം ഏറ്റുവഺുങ്ങണ്഻ 
വരഽന്നത഻നഺൽ ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽീവന്നട ുതഺന്നഺത്ത വ഻ധം അസഹന഼യമഺയ഻ര഻ക്കഽം 



അവന്ീറ അവസ്ഥ. ഇതഺണ് നരകത്ത഻ൽ അവൻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന഻ലല മര഻ക്കഽന്നഽമ഻ലല 
എന്നട െറഞ്ത് . അലലഺഹഽ നീമ്മ കഺത്തട  രക്ഷ഻ക്കീട്ട ആമ ൻ഼ 

 َقْ   َْفلََح َمن َ َزكَّى .14
ആത്മ െര഻ശഽദ്ധ്഻ ുനട഻യവൻ വ഻ജയം ഗ്െഺെ഻ച്ചു. 

ِه َفَصلَّى .15  َوَذَكَر اْسَم َربِّ

നഺഥന്ീറ നഺമം സ്ക്മര഻ക്കഽകയഽം എന്ന഻ട്ടട  ന഻സ്ക്ക്കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തവൻ. 
 

െര഻ശഽദ്ധ്഻ ുനടഽക എന്നഺൽ അവ഻ശവഺസവഽം കഺെഢ്യവഽം ഇലലഺതഺവഽകയഽം 
അലലഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ുബഺധവഽം വ഻ചഺരവഽം സജ഼വമഺകഽകയഽം ആ 
സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ അലലഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഽകയഽം വ഻ശ഻ഷയഺ ന഻സ്ക്ക്കഺരം 
മഽറഗ്െകഺരം ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽീകഺണ്ട  വ഻ജയം വര഻ക്കഽന്ന 
അവസ്ഥയഺണ് .ഈ സൽഗഽണങ്ങൾ സവഺയത്തഺമഺക്കഺത്തവർ െരഺജ഻തരഽം ഭഺഗയം 
ീകട്ടവരഽം തീന്ന! 
 

എന്നഺൽ അഭ഻വിദ്ധ്഻ീെട്ട َ َزكَّى ,ു വളർന്നഽ, െര഻ശഽദ്ധ്മഺയ഻ എീന്നഺീക്കയഺണ് 
അർത്ഥം .സതയവ഻ശവഺസം, സൽസവഭഺവം, െരുലഺകച഻ന്ത, സക്കഺത്തട  ീകഺടഽക്കൽ, 

ദഺനധർമ്മങ്ങൾ ന഻ർവ്വഹ഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യ ആരഺധനഺകർമ്മങ്ങൾ 
ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്നത഻ലാീട ലഭയമഺകഽന്ന ആത്മ഼യ ശഽദ്ധ്഻യഽം അഭ഻വിദ്ധ്഻യഽമഺണ് 
ഇവ഻ീട ഉുദ്ദശയം. ീചറ഻യ ീെരഽന്നഺൾ ദ഻നത്ത഻ൽ ഫ഻ത്്ർ സക്കഺത്തട  
ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീെരഽന്നഺൾ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻നഽ െഽറീെട്ടട  വഴ഻യ഻ലഽടന഼ളം നഺഥീന 
ഗ്െക഼ർത്ത഻ക്കഽന്നതഺണ് ഇവ഻ീട ഉുദ്ദശയം എന്നഽം ച഻ലർ അഭ഻ഗ്െഺയീെട്ട഻ട്ടുണ്ട . 
ധർമ്മം മഽുഖന ുനടഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന െര഻ശഽദ്ധ്഻ക്കട  ഇവ഻ീട സവ഻ുശഷ 
ഗ്െഺധഺനയമഽണ്ട . 
 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. മദ഼നയ഻ൽ ഒരഽ 
കെടനഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ.അയഺളുീട ഒരഽ ഈത്തെന മരം ഒരഽ 
അൻസഺര഻(മദ഼നക്കഺരനഺയ നബ഻ ശ഻ഷയൻ)യഽീട വ഼ട്ടട  മഽറ്റുത്തക്കട  ചഺയഽകയഽം 
കഺറ്റട഻ക്കഽുപഺൾ ഈ ഈത്തെനയ഻ൽ ന഻ന്നട െഴങ്ങൾ ഈ സവഹഺബ഻യഽീട വ഼ട്ടട  
മഽറ്റത്തട  വ഼ഴഽകയഽം തന്ീറ കഽട്ട഻കൾ അീതടഽത്തട  കഴ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നതഺയ഻ 
ഈ കെടൻ ആ അൻസഺര഻യഽമഺയ഻ വഴക്കട഻ക്കഽകയഽം ഇവന്ീറ 
ശലയീത്തക്കഽറ഻ച്ചട  അൻസഺര഻ നബ഻(സവ) ുയഺട് െഺത഻ീെടഽകയഽം നബ഻(സവ) ആ 
കെടീന വ഻ള഻ച്ചു വരഽത്ത഻ ന഻ന്ീറ ഈത്തെനയ഻ൽ ന഻ന്നഽ ഈ സുഹഺദരന്ീറ 
വ഼ട്ടട  മഽറ്റുത്തക്കട  വ഼ഴഽന്ന ഈത്തെഴം അവർ എടഽത്തട  കഴ഻ക്കഽന്നത഻നഽ 
െകരമഺയ഻ സവർഗത്ത഻ൽ ന഻നീക്കഺരഽ ഈത്തെനമരം നൽക഻യഺൽ ന഻നക്കട  
സുന്തഺഷമഺവ഻ുലല?എന്നട നബ഻(സവ) ുചഺദ഻ച്ചുെഺൾ കെടൻ െറഞ്ത് എന഻ക്കട  
കടമഺയ഻ നൽകഽന്ന വഺഗ്ദഺനമലല ഇുെഺൾ ലഭ഻ക്കഽന്ന വ഻ലയഺണ് ആവശയം 
എന്നഺയ഻രഽന്നഽ. ആ ഒരഽ ഈത്തെന സവർഗത്ത഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഺയ഻ ഒരഽ ഈത്തെന 
ുതഺട്ടം തീന്ന അവനഽ നൽക഻ ഉസ്ക്മഺൻ ബ഻ൻ അഫ്ഫഺൻ(റ) അത് വഺങ്ങ഻ 
അുെഺഴഺണ് ഈ സാക്തം ഇറങ്ങ഻യത് (ഖഽർതവഽബ഻20/17) 



ഏറ്റവഽം ഭഺഗയം ീകട്ടവൻ എന്ന െത഻ീനഺന്നഺം സാക്തം ഈ 
കെടനുെഺലഽള്ളവീരക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്നഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺം 

16.  ٌَ ْن ٌَ َة اا ُّ وَن اْاَ   َب ْ  ُثْؤثِرُث
െീക്ഷ ന഻ങ്ങൾ ഭൗത഻ക ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ ഗ്െഺധഺനയം നൽകഽന്നഽ. 

ٌر َو َْبَقى .17 ٌْ  َواْْلِخَرةُث َخ

െരുലഺകമഺകീട്ട ഏറ്റവഽം ഉത്തമവഽം അനശവരവഽമഺകഽന്നഽ. 
 

അലലഺഹഽവ഻ീന സ്ക്മര഻ച്ചും ുദഺഷബഺധീയ സാക്ഷ഻ച്ചും ൂനമ഻ഷ഻ക 
സഽഖഺഢ്ംബരങ്ങള഻ലഽം ൂവകഺര഻ക ഗ്െവർത്തനത്ത഻ലഽം ആശവഺസവഽം 
സുന്തഺഷവഽം കീണ്ത്തഽന്നത഻നഽ െകരം അനന്തമഺയ െരുലഺകസഽഖം 
ുനടഺനഺയ഻രഽന്നഽ ന഻ങ്ങൾ ഗ്ശമ഻ുക്കണ്ീതങ്ക഻ലഽം െലുെഺഴഽം ന഻ങ്ങൾ ഈ 
ൂനമ഻ഷ഻ക സഽഖങ്ങൾക്കഽം തഺൽെരയങ്ങൾക്കഽമഺയ഻ എീന്നുന്നക്കഽമഽള്ള 
െരഺചയം ഏറ്റുവഺങ്ങഽകയഺണ് ഇത് കഷ്ടമുലല എന്നഺണ഻വ഻ീട സാച഻െ഻ക്കഽന്നത് 

ِف اْْلُثواَى .18  إِنَّ َ َذا اَفًِ ااصُّ ُث
ന഻ശ്ചയം ഇത് ആദയീത്ത ഏടഽകള഻ൽ തീന്നയഽണ്ട . 

ِف إِْبَراِ ٌَم َومُثوَسى .19  صُث ُث

അതഺയത് ഇബ്റഺഹ഼മ഻(അ)ന്ീറയഽം മാസഺ(അ) യഽീടയഽം ഏടഽകള ൽ഻. 
 

മഽഹമ്മദ് നബ഻(സവ) ഗ്െുബഺധനം ീചയ്യുന്നതഽം ഉെുദശ഻ക്കഽന്നതഽമഺയ ഈ 
തതവങ്ങൾ നബ഻(സ) തങ്ങൾ മഺഗ്തം െറയഽന്നതീലലന്നഽം ഇബ്റഺഹ഼ം നബ഻(അ), 
മാസഺ(അ) എന്ന഻വർീക്കലലഺം നൽകീെട്ട ുവദങ്ങള഻ലഽം ഈ തതവങ്ങൾ 
തീന്നയഺണഽള്ളത് . അത഻നഺൽ മഽപട  ആരഽം െറയഺത്ത ഒരഽ െഽത്തൻ വഺദം അലല 
ഞഺൻ െറയഽന്നീതന്നഽം ഈ മഹ഻തമഺയ െഺരപരയം ന഻ങ്ങൾ 
മഽറഽീകെ഻ട഻ക്കണീമന്നഽം സഺരം. അലലഺഹഽ ഈ നലല സമാഹത്ത ൽ഻ നീമ്മീയലലഺം 
ഉൾീെടഽത്ത഻ത്തരീട്ട.. ആമ഼ൻ. 

 


