അദ്ധ്യഺയം 96 ;സാറത്തഽൽ അലഖ്
(മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു സാക്തങ്ങൾ 19 )
നബ഻(സവ)ക്കക ഖഽർആന഻ൽ ന഻ന്നക ആദയമഺയ഻ ഇറങ്ങ഻യ സാക്തങ്ങളഺണ് ഈ
സാറയ഻ീല ആദയ അഞ്ക സാക്തങ്ങൾ. അത഻നഽ മഽമ്ക ആറഽമഺസം

യഺഥഺർത്ഥ്യമഺയ഻ പഽലരഽന്ന സവപ്നങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ നബ഻(സ)ക്കക വഹ്യ് ആയ഻
വന്ന഻രഽന്നത്. നഽബഽവത്ത഻ന്ീറ നഺൽപ്പത്തഺറ഻ൽ ഒരഽ അംശമഺണ് സവപ്നം എന്നക
നബ഻(സ) പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടക. നബ഻(സ)ക്കക ഏകഺഗ്ഗത ഇഷ്ടമഺയ഻ ുതഺന്നഽകയഽം
മക്കക്കടഽത്തഽള്ള ജബലഽന്നാർ എന്ന മലയ഻ീല ഹ഻റഺ ഗഽഹയ഻ൽ നബ഻(സ) തഽടീര
ഒറ്റക്ക഻രഽന്നക അലലഺഹഽവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഽകയഽം ഇടക്ക഻ീട ഖദ഼ജബ഼വ഻(റ)
നബ഻(സ)ക്കക ഭക്ഷണം എത്ത഻ച്ചക ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്തഽീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ.
അങ്ങീനയ഻ര഻ീക്ക ഒരഽ ദ഻നം ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) എന്ന മലക്കക ഗഽഹയ഻ൽ വര഻കയഽം
നബ഻(സ)ുയഺട് വഺയ഻ക്കഺൻ ആവശയീപ്പടഽകയഽം, ഞഺൻ വഺയ഻ക്കഽന്നവനീലലന്നക
നബ഻(സ) ഉത്തരം പറയഽകയഽം അുപ്പഺൾ ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) നബ഻(സ)ക്കക
ുവദന഻ക്കഽമഺർ നബ഻(സ) ീയ കാട്ട഻പ്പ഻ട഻ച്ചക വ഻ടഽകയഽം വ഻ണ്ടഽം ഓതഺൻ
ആവശയീപ്പടഽകയഽം നബ഻(സ) ഇുത മറഽപട഻ ആവർത്ത഻ക്കഽകയഽം മാന്നഺമതഽം
ഇങ്ങീന പറയഽകയഽം കാട്ട഻പ്പ഻ട഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ത ുശഷം ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) 1
മഽതൽ അഞ്ക സാക്തങ്ങൾ)

ي َّلا ِب ي َر َّل َر ي ِب ْقا َر َر ِبي.ي ْقا َر ْقي َر َر ُّب َري ْقاَر ْق َر ي ُمي.ا اَر ي ِباْق ي َر َر ٍقي
ي َر َر َر ي ْق ِبا َر.ْقا َر ْقي ِب ْقا ِب ي َر ِّب َري َّلا ِب ي َر َر َري
ا اَر ي َر ي َرا ْق ي َر ْق َر ْقي
َر َّل َر ي ْق ِبا َر
ഓത഻ീക്കഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്തഽഅനന്തരം നബ഻(സ) വ഻റച്ചകീകഺണ്ടക
വ഼ട്ട഻ീലത്തഽകയഽം എന഻ക്കക പഽതച്ചക തരഽവ഼ൻ എന്നക പറയഽകയഽം
ീെയ്തഽ.ഖദ഼ജബ഼വ഻ നബ഻(സ)ീയ പഽതപ്പ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. നബ഻(സ)ക്കക
പര഻ഗ്ഭമം കഽറഞ്ഞുപ്പഺൾ ഹ഻റഺഗഽഹയ഻ൽ നടന്ന കഺരയങ്ങൾ ഖദ഼ജബ഼വ഻ുയഺട്
പറയഽകയഽം എന഻ക്കഽ ഭയമഽീണ്ടന്നക പറയഽകയഽം ീെയ്തുപ്പഺൾ തങ്ങൾ
വ഻ഷമ഻ുക്കണ്ടത഻ീലലന്നഽം അലലഺഹഽ തങ്ങീള വഷളഺക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം കഽടഽംബ
ബന്ധം ുെർക്കഽക, അനയരഽീട ീഞരഽക്കം ഏീറ്റടഽക്കഽക, ഇലലഺത്തവന്നഽ സഹഺയം
നൽകഽക, അത഻ഥ഻കീള സൽക്കര഻ക്കഽകതഽടങ്ങ഻ അലലഺഹഽ ഇഷ്ടീപ്പടഽന്നതഽം
മനഽഷയർക്കക ഉപകഺര ഗ്പദവഽമഺയ ഒരഽ പഺട് ഗഽണങ്ങൾ തങ്ങൾക്കഽള്ളത഻നഺൽ
അലലഺഹഽ തങ്ങൾക്കക സഹഺയം നൽകഽീമന്നഽം പറഞ്ഞക ഖദ഼ജബ഼വ഻(റ)
നബ഻(സ)ീയ ആശവസ഻പ്പ഻ച്ചു. ുശഷം നബ഻ (സ)ുയയഽം ീകഺണ്ടക ഖദ഼ജബ഼വ഻
തന്ീറ പ഻തിവയപഽഗ്തനഺയ വറഖത്തകബ്നഽ നൗഫല഻ീന സമ഼പ഻ച്ചു (അുേഹം
ുനരുത്ത കിസ്തഽമതം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം ഇഞ്഼ൽ നന്നഺയ഻ പഠ഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്ത഻രഽന്ന ആളഺയ഻യ഻രഽന്നഽ)അുേഹം നബ഻(സ)യഽീട കഥുകട്ടുപ്പഺൾ അത്
മാസഺ(അ)ന്ീറ അടഽത്തക വരഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന മഺലഺഖ തീന്നയഺണ്. തങ്ങളുീട
ജനത തങ്ങീള പഽറത്തഺക്കഽന്ന സമയത്തക ഞഺനഽണ്ടഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങീള ഞഺൻ
സഹഺയ഻ക്കഽക തീന്ന ീെയ്ും എന്നക പറഞ്ഞഽ. അുപ്പഺൾ നബ഻(സ) ുെഺദ഻ച്ചു

അവർ എീന്ന പഽറത്തഺക്കഽുമഺ? വറഖത്തക പറഞ്ഞഽ തങ്ങൾ ീകഺണ്ടക വന്നത്
ുപഺലഽള്ള ആശയവഽമഺയ഻ വരഽന്ന ആരഽം ഉപഗ്ദവ഻ക്കീപ്പടഺത഻രഽന്ന഻ട്ട഻ലല.
അധ഻കം ൂവകഺത അുേഹം മരണീപ്പട്ടു. അങ്ങീന ുലഺകത്തക ഗ്പകഺശം
പരത്തഺൻ ഖഽർആന഻ന്ീറ ആരംഭം കഽറ഻ച്ച അദയ അഞ്ക സാക്തങ്ങളഺൺ തഽടർന്നക
പറയാന്നത്

ا يهللاي ا ح اي ا ح
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും
പറഞ്ഞക അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

1. ْقا َر ْقي ِب اْق ِب ي َر ِّب َر ي اَّل ِب ي َر َر َري
സിഷ്ട഻ച്ചവനഺയ തങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ നഺമത്ത഻ൽ ഓതഽക.
വ഻ശഽദ്ധ് ുവദഗ്ഗന്ഥം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ നഺമം ീെഺലല഻ീക്കഺണ്ടഺണ് പഺരഺയണം
ആരംഭ഻ുക്കണ്ടത് അഥവഺ ഖഽർആൻ പഺരഺയണത്ത഻ന്ീറ
ആരംഭത്ത഻ൽ ബ഻സ്മ഻ ീെഺലലണീമന്നഺണ഻ത഻ന്ീറ തഺൽപരയം. ബ഻സ്മ഻യഽീട
ഗ്പഺധഺനയം നഺം സാറത്തഽൽ ഫഺത്ത഻ഹയഽീട ആരംഭത്ത഻ൽ വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത്
ഓർക്കഽമുലലഺ .

2. ا َرا َراي ِب اْق ي َر َر ٍقي
َر َر َر ي ْق ِب
അവൻ മനഽഷയീന രക്തപ഻ണ്ഡത്ത഻ൽ ന഻ന്നക
സിഷ്ട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
എലലഺസിഷ്ട഻കീളയഽം അലലഺഹഽവഺണ് സിഷ്ട഻ച്ചീതന്നക ആദയം പറഞ്ഞ ുശഷം
മനഽഷയീന രക്തപ഻ണ്ഡത്ത഻ൽ ന഻ന്നക സിഷ്ട഻ച്ചു എന്നക ഗ്പുതയകം
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ഇത് മനഽഷയന്ീറ മഹതവം വ഻ള഻ച്ചറ഻യ഻ക്കഽന്ന
പരഺമർശമീഗ്ത! രക്തക്കട്ടയ഻ൽന഻ന്നക (അത഻നഽ മഽമ്ക ഇഗ്ന്ദ഻യത്തഽള്ള഻യഺയ഻രഽന്നഽ
അത്) സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ടു എന്നത് വളീര ുേഛമഺയ഻ കഺണഽന്ന ഒരഽ വസ്തഽവ഻ൽ
ന഻ന്നക സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ടവനഺയ഻ട്ടു കാട഻ അവനഽ ഉന്നതമഺയ സ്ഥനങ്ങൾ അലലഺഹഽ
നൽകഽകയഽം എലലഺം ന഻യഗ്ന്ത഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വഽ നൽകഽകയഽം ീെയ്തത് അലലഺഹഽ
അവനഽ നൽക഻യ മഹത്തഺയ അനഽഗ്ഗഹമഺീണന്നക അവീന
ഓർമ്മീപ്പടഽത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട(ഖഽർതവഽബ഻ 20/85)

3. ْقا َر ْقي َر َر ُّب َر ي ْقاَر ْق َر ُمي

ഓതഽക തങ്ങളുീട നഺഥൻ അതയഽദഺരനഺകഽന്നഽ
ഓതഽക എന്ന ആവർത്തനം ഓത്ത഻ന്ീറ ഗ്പഺധഺനയം വ഻ള഻ച്ചറ഻യ഻ക്കഽന്നതഺണ്.
അലലഺഹഽ അതയഽദഺരനഺീണന്നക പറഞ്ഞത഻ന്ീറ തഺൽപരയം ഒന്നഽമലലഺത഻രഽന്ന
മനഽഷയനഽ ജന്ഩം നൽകഽകയഽം അവനഽ ആവശയമഺയ എലലഺം നൽക഻
വളർത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽവര഻കയഽം ീെയ്തത് അലലഺഹഽവഺീണന്നറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും മനഽഷയൻ
അലലഺഹഽുവഺട് ധ഻ക്കഺരം കഺണ഻ക്കഽകയഽം അവന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകൾ

ലംഘ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ുന്നഽ.എന്ന഻ട്ടും അലലഺഹഽ അവന്ീറ നന്ദ഻ുകട഻നഽ ഉടൻ

ശ഻ക്ഷ നൽകഺീത സഹനം ഗ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ ഏറ്റവഽം മഺനയമഺയ ീപരഽമഺറ്റം
മഺഗ്തം അവൻ നടത്തഽകയഽം ീെയ്ുന്നഽ എീന്നഺീക്കയഺണ഻ത഻ന്ീറ ആശയം.
എഴഽതഺൻ പഠ഻പ്പ഻ച്ചതഽം ുവദഗ്ഗന്ഥം നൽക഻യതഽീമഺീക്ക അവന്ീറ
ഔദഺരയത്ത഻ന്ീറ ഏറ്റവഽം വല഻യ ഉദഺഹരണങ്ങളീഗ്ത!

4. اَّل ِب ي َر َّل َر ي ِب ْقا َر َر ِبي
അവൻ ുപന ീകഺണ്ടക(എഴഽത്തക)പഠ഻പ്പ഻ച്ചവനഺണ്
അലലഺഹഽ ുപനീകഺണ്ടക എഴഽതഺൻ പഠ഻പ്പ഻ച്ചവനഺീണന്നക പറഞ്ഞത് വല഻യ ഒരഽ
അനഽഗ്ഗഹത്ത഻ുലക്കക സാെനയഺണ്. സഈദ്(റ) ഖതഺദ:(റ) ൽന഻ന്നക ന഻ുവദനം
ീെയ്ുന്നഽ ുപന അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ഒരഽ മഹത്തഺയ അനഽഗ്ഗഹമഺണ്.

അത഻ലലഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ഒരഽ മതവഽം ന഻ലന഻ൽക്കഽകയ഻ലല ഒരഽ ജ഼വ഻തവഽം
നന്നഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽമ഻ലല (ഖഽർതവഽബ഻ 20/85) ുപനയഽീട ഗ്പഺധഺനയം ഇത഻ൽ ന഻ന്നക
വയക്തമഺണ്. വ഻ജ്ഞഺന വ഻കഺസത്ത഻നഽം അജ്ഞതയകറ്റഺനഽം ുപനയഽീട
സംഭഺവന മഹത്തരം തീന്ന എഴഽത഻ീവക്കഽന്നത് എന്നഽം ന഻ല ന഻ൽക്കഽം

മന:പഺഠമഺക്ക഻യത് മറുന്നക്കഺം എന്ന ആപ്തവഺകയം എഗ്ത അർത്ഥ്വത്തഺണ്.
അദയമഺയ഻ അലലഺഹഽ സിഷ്ട഻ച്ചത് ുപനയഺീണന്നഽം അത഻ുനഺട് എഴഽതഺൻ
അലലഺഹഽ ന഻ർുേശ഻ക്കഽകയഽം വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ കഺരയവഽം അത്
എഴഽത഻ീയന്നഽം നബ഻(സ) പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടക
മലക്കഽകൾ ഒരഽ ഗർഭസ്ഥ ശ഻ശഽവ഻നഽ നഺലഽമഺസമഺവഽുമ്ഺൾ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻ർുേശഗ്പകഺരം ആ കഽഞ്ഞ഻ന്ീറ ആയഽസ്ും ആുണഺ ീപുണഺ എന്നതഽം
ഭക്ഷണവഽം വ഻ജയ഻ുയഺ പരഺജയ഻ുയഺ എന്നഽം എഴഽതഽീമന്നഽം ഹദ഼സ഻ൽ
കഺണഺം

നഺം ീെയ്ുന്ന ഓുരഺകഺരയവഽം ബഹഽമഺന഻കളഺയ മഺലഺഖമഺർ
എഴഽത഻ീക്കഺണ്ട഻രഽക്കഽന്നതഺയ഻ ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽ.മനഽഷയനഽം
ുപനീകഺണ്ടക എഴഽതഽന്നഽ.െഽരഽക്കത്ത഻ൽ ഖലം എന്നത഻ൽ മാീന്നണം കഺണഺം
(1)അലലഺഹഽ ആദയമഺയ഻ സിഷ്ട഻ച്ചത്(2)മലക്കഽകളുീട ുപന(3) മനഽഷയരഽീട

ുപന(ഖഽർതവഽബ഻ 20/86-87)
െഽരഽക്കത്ത഻ൽ എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം ഏറ്റവഽം വല഻യ പര഻ഗണനുയഺീട
കഺണഽന്ന മതമഺണ് ഇസ്ലഺം
എന്നഺൽ ഈ സാക്തങ്ങൾ ഓതഽന്നവരഽം വഺയനക്കഽം എഴഽത്ത഻നഽം ഇസ്ലഺം
നൽക഻യ മഽന്ത഻യ പര഻ഗണന പറയഽന്നവരഽം ആ വഺയനക്കഽം
എഴഽത്ത഻നഽീമഺീക്ക നഺഥന്ീറ നഺമവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ഖഽർആൻ
പറഞ്ഞീതന്നക സൗകരയപാർവ്വം മറക്കഽകയഽം ഖഽർആന഻ീനയഽം മത തതവങ്ങീളയഽം
കഺറ്റ഻ൽ പറത്ത഻ ഭൗത഻ക വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ൽ മഺഗ്തം ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഽന്നത് എന്തക മഺഗ്തം
അഗ്കമമഺണ്. ഏത് വ഻ജ്ഞഺനം സമ്ഺദ഻ക്കഽുമ്ഺഴഽം അത഻നഽ കഴ഻വഽ തന്ന
നഺഥീന ഓർക്കഽന്നത഻നഽ സഹഺയകമഺയ ധഺർമ്മ഻ക വ഻ദയയഽീട അന഻വഺരയത
ഓർക്കണം .അതഺണ് തങ്ങളുീട നഺഥന്ീറ നഺമത്ത഻ൽ വഺയ഻ക്കഽക എന്നക
പറഞ്ഞത഻ന്ീറ തഺൽപരയം.(വഺയ഻ച്ചഺൽ ുപഺരഺ നഺഥീന ഓർക്കഽന്ന
വഺയനയഺവണം എന്നക െഽരഽക്കം) അലലഺഹഽ അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ

5. ا َرا َراي َر ي َرا ْق ي َر ْق َر ْقي
َر َّل َر ي ْق ِب
അവൻ മനഽഷയനഽ തന഻ക്കറ഻യഺത്തത് പഠ഻പ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ഒന്നഽം അറ഻യഺത്തവനഺയ഻ ഭാമ഻യ഻ുലക്കക വന്ന മനഽഷയന് ആവശയമഽള്ളീതലലഺം
പഠ഻പ്പ഻ച്ചത് അലലഺഹഽവഺീണന്നക നമഽക്കറ഻യഺം അത഻നഺൽ അറ഻വഽ
ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ചക മനഽഷയൻ കാടഽതൽ വ഻നയഺനവ഻തനഺവഽകയഽം
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗ്ഗഹത്ത഻നഽ നന്ദ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം ുവണം അലലഺീത
അഹങ്കര഻ക്കഽന്നത് നന്ദ഻ുകടഺീണന്നക പറുയണ്ടത഻ലലുലലഺ.

6. ا َرا َراي َرا َر ْقط َرغى
َر َّلَّليإِباَّل ي ْق ِب
ുവണ്ട!ന഻ശ്ചയം മനഽഷയൻ അത഻രഽ വ഻ട്ടക ുപഺകഽന്നഽ
7. َراي َّل آهُمي اْق َرت ْقغ َر ى
തഺൻ സവയം പരയഺപ്തനഺീണന്നക
(തീന്നക്കഽറ഻ച്ചക)ധര഻ച്ചത഻നഺൽ
8. إِباَّل يإِب َراىي َر ِّب َر ي ا ُّب جْق َر ى
(മനഽഷയഺ!) ന഻ന്ീറ നഺഥന഻ുലക്കക തീന്നയഺണ് ന഻ന്ീറ
മടക്കം.

മനഽഷയനഽ ഭൗത഻കുലഺകത്തക അൽപം സൗകരയങ്ങളുണ്ടഺവഽുമ്ഺുഴക്കക അത്
നൽക഻യ നഺഥീന ീവലലുവ഻ള഻ക്കഺനഽം എന഻ക്കഽ ഞഺൻ തീന്ന മത഻ീയന്നക
അഹങ്കര഻ക്കഺനഽം അവൻ ഗ്ശമ഻ക്കഽന്നഽ തൽഫലമഺയ഻ അവൻ ുനരഽം ീനറ഻യഽം
ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഺത്തവനഽം തഺുന്തഺന്ന഻യഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽനവനഽമഺകഽന്നഽ. വഺസ്തവത്ത഻ൽ
അവന്ീറ അഹങ്കഺരങ്ങീളലലഺം ഒറ്റന഻മ഻ഷം ീകഺണ്ടക തകർന്നട഻യഽന്നത് നമഽക്കക
കഺണഺം വ഻ുശഷബഽദ്ധ്഻ നൽക഻ അലലഺഹഽ ആദര഻ച്ച മനഽഷയൻ ആ ബഽദ്ധ്഻
ശര഻യഺയ഻ ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്തഺത്തത്തഺണ്. ഇഗ്തയഽം അപകടത്ത഻ൽ എത്ത഻ീപ്പടഺൻ
കഺരണം ഇവ഻ീട പറഞ്ഞത് എലലഺ മനഽഷയർക്കഽം ബഺധകമഺീണങ്ക഻ലഽം
അബാജഹ്ല഻ന്ീറ വ഻ഷയത്ത഻ലഺണ഻ത്മഽതൽ അവസഺനം വീരയഽള്ള സാക്തങ്ങൾ
ഇറങ്ങ഻യത്. മക്കയ഻ലഽള്ള തന്ീറ സവഺധ഼നത്ത഻ലഽം ധനമ഻കവ഻ലഽം അവൻ

അഹങ്കര഻ക്കഽകയഽം നബ഻(സ) തങ്ങീള അവൻ ീവലലുവ഻ള഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തത്
ീകഺണ്ടഺണ഼ പരഺമർശം എന്നഺൽ എഗ്ത അഹങ്കര഻ച്ചഺലഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ
അന്ത഻മുകഺടത഻യ഻ുലക്കഺണവന്ീറ മടക്കീമന്നഽം ഗ്പവർത്ത഻ച്ചത഻ുനഺീക്ക
കണക്കനഽസര഻ച്ചക അവ഻ീട കാല഻ ലഭ഻ക്കഽീമന്നഽം ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട.

َر َر َر َر
9. ْقتي اَّل ِب ي َر ْق َرهى
തടയഽന്നവീന ന഼ കണ്ടഽുവഺ?
10. يص َّلى
َر ْق ًد يإِب َر َر
ഒരഽ അട഻മീയ(തടയഽന്നവീന)ആ അട഻മ
ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽുമ്ഺൾ.
َر َر َر َر
11. ْقتيإِباي َر َراي َر َرىي ْقاهُمدَر ى
ന഼കണ്ടഽുവഺ?ആ അട഻മ സന്ഩഺർഗത്ത഻ലഺീണങ്ക഻ൽ
12. َر ْق ي َر َر َر ي ِب ا َّلت ْق َر ى
അീലലങ്ക഻ൽ ആ അട഻മ സാക്ഷകമത(ഭക്ത഻)ീകഺണ്ടക
കൽപ്പ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ
َر َر َر َر
13. بي َر َرت َر اَّلى
ْقتيإِباي َر َّل َر
ന഼ കണ്ടഽുവഺ
അവൻ(വ഻ുരഺധ഻ക്കഽന്നവൻ)വയഺജമഺക്കഽകയഽം ത഻ര഻ഞ്ഞഽ
കളയഽകയഽമഺീണങ്ക഻ൽ(എന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം അവസ്ഥ)

ഒരഽ അട഻മ ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽുമ്ഺൾ അവീര തടഞ്ഞവീന കണ്ട഻ുലല?എന്തഺണവന്ീറ
അവസ്ഥ?ആ ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽന്ന അട഻മ സന്ഩഺർഗത്ത഻ലഽം അലലഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ച്ചക
ഭയഭക്ത഻ുയഺീട ജ഼വ഻ക്കഺൻ ജനങ്ങീള ഉപുദശ഻ക്കഽന്നവരഽമഺീണങ്ക഻ലഽം (സതയം
അങ്ങീന തീന്നയഺണ്)അവീര തടയഺനഽം ഉപഗ്ദവ഻ക്കഺനഽം ഗ്ശമ഻ക്കഽന്നവൻ എന്തഽ
മഺഗ്തം അഗ്കമ഻യഺണ് എന്നക മഺഗ്തമലല അവൻ സതയീത്ത കളവഺക്കഽന്നവനഽം
സതയത്ത഻ീനത഻ീര പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞഽ ന഻ൽക്കഽന്നവനഽം ആീണങ്ക഻ുലഺ(അവൻ
അങ്ങീന തീന്നയഺണ്) അവന്ീറ അവസ്ഥ എന്തഽമഺഗ്തം ുശഺെന഼യമഺണ്
.ഇവ഻ീട പറഞ്ഞ അട഻മ നബ഻(സ) തങ്ങളും തടയഽന്നവൻ അബാജഹ്ലഽമഺണ്
എന്നക വയഺഖയഺതഺക്കൾ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺൽ ആ സവഭഺവം ന഻ലന഻ർത്തഽന്ന
എലലഺവർക്കഽം ഇത് ബഺധകമഺീണന്നക ഗ്പുതയകം ഓർക്കഽക. നബ഻(സ)
ന഻സ്ക്കര഻ക്കഽുമ്ഺൾ തങ്ങളുീട പ഻രട഻ക്കക െവ഻ട്ടഺനഺയ഻ അബാജഹ്ൽ വന്നതഽം
ുപഺയ അുത ുവഗതയ഻ൽ അവൻ ത഻ര഻ച്ചു ുപഺരഽകയഽം എന്തഽ പറ്റ഻ എന്നക
ുെഺദ഻ച്ച അനഽയഺയ഻കുളഺട് എന഻ക്കഽം നബ഻ക്കഽമ഻ടയ഻ൽ ഒരഽ ത഼യ഻ന്ീറ
ക഻ടങ്ങഽം മറ്റക പല ഭയഺനക വസ്തഽക്കളും കണ്ടഽീവന്നഽം അതഺണ് ഞഺൻ
ത഻ര഻ച്ചുവന്നീത്തന്നഽം പറഞ്ഞഽ. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ധഺരഺളം കഺണഺം
െര഻ഗ്തത്ത഻ൽ.

14. يَّللاي َر َر ى
َر َرا ْق ي َر ْق َر ْق ي ِبأَراَّل َّل َر
ന഻ശ്ചയം അലലഺഹഽ കഺണഽന്നഽീണ്ടന്നക അവൻ
അറ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ുലല?
ഏറ്റവഽം വല഻യ തഺക്ക഼ത഻ന്ീറ ൂശല഻യഺണ് ഇത്. അലലഺഹഽ എലലഺം
കഺണഽന്നഽീണ്ടന്നഽം അവൻ ഇത഻ീനഺീക്ക തന഻ക്കക ഗ്പത഻ഫലം നൽകഽീമന്നഽം ഇവൻ
മനസ഻ലഺക്കഽന്ന഻ുലല? ഏീതഺരഽ കഺരയം ീെയ്ുന്നവനഽം അലലഺഹഽ അത്
കഺണഽന്നഽീണ്ടന്നക ഓർക്കഽകയഽം അവനഽ ഇഷ്ടമ഻ലലഺത്തത഻ുലക്കക മഽന്ന഻ടഺത഻ര഻ക്കഺൻ
ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഽകയഽം ുവണം എീന്നഺീക്ക ഇത഻ൽ ന഻ന്നക മനസ഻ലഺക്കഺം

15. َر َّلَّلي َرا ِباياَّل ْق ي َر َرت ِبي َرا َر اْق َر ً ي ِب ا َّل صِب َر ِبي
ുവണ്ടഺ..അവൻ വ഻രമ഻ക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ ആ കഽടഽമ നഺം
പ഻ട഻ച്ചു വല഻ക്കഽക തീന്ന ീെയ്ും
16. َر صِب َر ٍقي َر ِب َر ٍقي َر طِب َر ٍقي
(അീത) കള്ളവഺദ഻യഽം കഽറ്റക്കഺര഻യഽമഺയ കഽടഽമ
17. َرف ْق َر ْقد ُمعي َر ِبد َر

എന്ന഻ട്ടക അവൻ അവന്ീറ സഭക്കഺീര വ഻ള഻ച്ചു ീകഺള്ളീട്ട
َرا َر ْقد ُمعي َّل
18. ال َر ِب َر َري
നഺം സബഺന഻യത്ത഻ീന(നരകത്ത഻ീല ഊക്കന്ഩഺരഺയ
മലക്കഽകീള)വ഻ള഻ച്ചു ീകഺള്ളഺം
19. َر َّلَّلي َر ي ُمتطِب ْق ُمي َر اْق ُمج ْقدي َر ْقا َرت ِب بْقي
ുവണ്ടഺ..(നബ഻ുയ)തങ്ങൾ അവീന അനഽസര഻ക്കരഽത്
തങ്ങൾ സഽജാദ് ീെയ്ുകയഽം
(അലലഺഹഽവ഻ുലക്കക)അടഽക്കഽകയഽം ീെയ്ുക.
അബാജഹ്ല഻നഽം സമഺന സവഭഺവക്കഺർക്കഽമഽള്ള ശക്തമഺയ തഺക്ക഼തഺണ഻ത്. ഈ
ദഽഷ്പഗ്പവർത്തനം ന഻ർത്തഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ അവന്ീറ പ഻ഴച്ച കള്ളത്തലയ഻ീല കഽടഽമ
പ഻ട഻ച്ചക നഺം അവീന നരകത്ത഻ുലക്കക വല഻ക്കഽം അത഻ൽ ന഻ന്നക രക്ഷീപ്പടഺൻ
അവന്ീറ ആളുകീള അവൻ വ഻ള഻ച്ചകസഹഺയം ുെഺദ഻ക്കീട്ട .ആരഺണ് അവീന
രക്ഷ഻ക്കഺൻ വരഽന്നത്?ആ രഽം വര഻ലല !!സബഺന഻യഺക്കളഺയ (നരകത്ത഻ന്ീറ
കഺവൽക്കഺരഺയ ശക്തന്ഩഺരഺയ മലക്കഽകീള) നഺം വ഻ള഻ക്കഽം എന്നഺൽ ഈ
ധ഻ക്കഺര഻കീള നരകത്ത഻ുലക്കക വല഻ച്ച഻ഴക്കഺൻ അലലഺഹഽ അവുരഺട്
ന഻ർുേശ഻ക്കഽീമന്നഺണ്.അത഻ീന തടയഺുനഺ അത഻ൽ ന഻ന്നക രക്ഷീപ്പടഺുനഺ അവർക്കക
കഴ഻യ഻ലല എീന്നഺീക്കയഺണ഻വ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത്. ഇത്തരം ദഽശ്ശക്ത഻കളുീട
ഭ഼ഷണ഻ീയ തങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കരഽീതന്നഽം പകരം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടം
ലഭ഻ക്കഽന്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങള഻ൽ വയഺപിതനഺവണീമന്നഽം നബ഻(സ)ീയ
ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ( ഈസാറയഽീട അവസഺനത്ത഻ൽ ഓത്ത഻ന്ീറ സഽജാദ്
സഽന്നത്തഺണ്)
അലലഺഹഽ നലലത് മനസ഻ലഺക്കഺനഽം ഉൾീക്കഺണ്ടക ജ഼വ഻ക്കഺനഽം നീമ്മ
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ

