
                                     

                                                             അബലഹബ്  

       ഈ േപരേകടാല നമെട മനസിേലക ഓടിവരിക നബിെയ എതി൪കകയം ഉപ
      ദവികകയം െചയിരന അബലഹബ് എന ഒര വയകിെയയാണ് .  അയാള നബി

     യെട കാലെത ഏറവം വലിയ സമനനായിരന .   അയാള ഇസാമിേനയം നബി 
      േയയം എതി൪കനേതാെടാപം അേദഹതിെന ഭാരയ കഴതില ഒര കയറമിട്

     മലയിേലകേപായി മള ചമനെകാണവന നബി നടകന വഴിയിലിടിരന.ക
       ഥയില േചാദയം ഇല എന പറഞതേപാെല ഇവിെടയം സംശയങള ഒരപാടണ്
    പെക േചാദിച േപാകരത് നിേഷധിയായം .    ഏതായാലം ഇയാളെട കയം രണം

    നശികെട എന അലാഹ പറയന .   അങിെന അവന നശികന.  അവെന സവ
 ത് നശികന.      വിറക് ചമന നടകനവളായ അേദഹതിെന ഭാരയയം നശിക 

ന.    അങിെന നബിയം ഇസാമം രകെപടന.   എെനാര രസമള കഥ?

       ഇനി ഈ അധയായതില എനാണ് പറയനത് എന നമക പരിേശാധികാം.
 – ല ഹ-  ബ =തീവമായി/  കരമായി ജവലികക,ചടപഴകക,  േകാപംെകാണ് കതക

 തീയിെന ചട്,      ജവാല എനിവയാണ് ലഹബ എന പദതിെന അ൪തം.
       െതളിവിനായി താെഴ പറയന വചനങള ഒന പരിേശാധികക ആദയമായി

77/31  പരിേശാധികക .

111/3

 ഇനി നമക   യദ്     എന പദം ഒന പരിേശാധികാം.48/10 േനാകക

"  അലാഹവിെന  ൈക അവരെട  ൈകകളെട മകളിലാണ്".

 നമളിെല ഓേരാരത൪കം(   അഹ് കിതാബ് ,  ഖ൪ആന വിശവാസി)  വളെര എളപ
       തില ഖ൪ആന മനസിലാകാന കഴിയം ഖആനിക വചനങളെട ശരിയായ അ൪

     തം മനസിലാകാന താെഴ പറയന കാരയങള ശദികക
1)     ആ വചനതിെന സന൪ഭം ശദേയാെട വായികക
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2)     ഖ൪ആനിക സേനശതിെന അകകാമില പരിമിതെപടതക(  അത് മന 

 ഷയാവകാശങളെട സംരകണമാണ്)
3)      ഖആനിെല മറസലങളില വന സദശങളായ വചനങള കെണതക

 (   തസവ് രീഫല ആയാത്)
4)      ഖ൪ആനിക വചനങളെട ആശയം മനസിലാകാന വിപരീത പദം 
ഉപേയാഗികക.

5)    അ൪തങള മനസിലാകാന നിഘണ േനാകക
6)    അറബി വയാകരണ നിയമങളില ശദാലകളാവക
7) പാപഞിക/    പകതി നിയമങളകം മലയങളകം േയാജികനതാേണാ

 എന േനാകക
8)    നി൪ബനമായം ചരിതങള ഒഴിവാകക ,  പേതയകിച് ഹദീ 
സകള/  റിേപാ൪ടകള /   അവതരണ കാരണങള എനിവ.

    ഇനി നമക സറ ലഹബ് (111)  ഒന വയകമാകാം.

َهب َل  =  തീെപാരി . ജവാല

َهب َل ِبي  أ
َ  =തീെപാരി/അഗി/ ജവാല/   െയ അഭിമഖീകരികന വയകി.

َدا َي            =  സഹായം /  ശകി 38/45    ല അലാഹ പറയനത കാണക
ِدي                    ْي ِلي ال ُأ ُقوَب  ْع َي َو َق  ِإْسَحا َو ِهيم  ْبَرا ِإ َنا  َباد ُكْر ِع ْذ َوا  
=         اْمرأ  കടകാ൪ ,സമദായം, വിഭാഗം.(52/21)ِهين َكَسب َر ِبَما  ُكّل امرِئ 
ُتُه َأ =      اْمَر    അേദഹതിെന വിഭാഗതില െപട ജനങള. അെലങില 

  അേദഹതിെന അടത കടകാ൪.
ഒര     =   َحّمالة ദൗതയം അെലങില ചമതല വഹികക. 29/12 േനാകക
ٍء                   ُهْم ِمن َشْي َيا َطا ِليَن ِمن َخ ِبَحاِم ُهم  َوَما
ْلَحطب ഇനനം   =     ا ,72/15  േനാകക.ًبا َط ّنَم َح َه ِلَج ُنوا  َكا َف ُطوَن  َقاِس ْل َأّما ا َو
                        സമഹതിെല അംഗങളകിടയില ത൪കം ഉണാകനതിനള
                    വിടവണാകക.
ْبل രീതികളം   =           َح വഴികളം ഉദാ:ُهْم ّي َوِعِص ُهم  ُل َبا ْوا ِح َق ْل َأ َف
ُقوا                      َفّر ُت َول  ًعا  ِه َجِمي ّل ْبِل ال ِبح َتِصُموا  ْع َوا
ّند =     ّمَس     വളെര ആസതണം െചയ തനങളം അടവകളം(ഗഡാേലാചന)
َها ഒര     =     ِجيد വിഭാഗതിന് ഇഷെപട ദൗതയം.

     ഇനി നമക സറത് ലഹബ് ഒന േനാകാം.   ഒര കവ൪ചകാരെനയം അവെന
    കടകാരെടയം സവഭാവമാണ് ഇവിെട ച൪ച െചയനത്.
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111:01)     അഗിെയ അഭിമഖീകരികന ഒര വയകിയെട സഹായവം 
ശകിയംനശിചിരി/തക൪നിരികന.    അവന സവയം തെന നശിചിരികന.

111:02)  അവെന സമതം,   വരമാനവം അവന ഉപകരിചില.

111:03)     തീ൪ചയായം അവന അഗിയെട ജവാല അനഭവികം.

111:04)      സമഹതിനിടയില ഭിനത ഉണാകാനള ഇനനം വഹികനവരായ 
 അവെന കടകാരം/    വിഭാഗതില െപട ജനങളം.

111:05)     െതറായ അടവകെളയം തനങെളയം അടിസാനമാകിയള രീതികള
                  ഉപേയാഗികക എനത് ഈ വിഭാഗതിെന ഇഷെപട ദൗതയമാണ്.

       മകളില ഉദരിച സവഭാവം നമെട സമഹതില സാധാരണ കണവരന സവഭാവ 
 മാണ് .     നാം നമെട ചറപാടം േനാകകയാെണങില മതേനതാകനാരം,മാധയമങ

 ളം അബലഹബി(   ഒര പേതയക വയകിയല)   െന കാലടികള പിനടരനതായി നമ 
  ക കാണാന കഴിയം.      രഹസയാേനവഷണ വിഭാഗങെള അത് പാേദശിക ഏജന 

  സികളാെണങിലം വിേദശ ഏജനസികളാെണങിലം(  ഉദാഹരണതിന് CIA,ISI,
RAW,MOSAD, MI-6 മതലായവ)      അവ൪ വിവിധ രാജയങളിെല വിവിധ ജനങ

      ളിെല വംശവം ജാതിയം വിഭാവം പറഞെകാണ ഭിനതയണാകാന ശമിചെകാ
 ണിരികകയാണ് .   ഇതിെന േപാലസാഹിപികനതിനേവണി ഇറാഖ്, അഫഖാ 

 നിസാന ,      പാകിസാന േപാെലയള മനാം േലാക രാജയങളിെല മതതീവാദി 
    കളകം തീവഗപകാ൪കം ഇവ൪ ധനസഹായം നലകിെകാണിരികന.അത
        േപാെല ചില പേതയക സംഘടനകള സമഹതിെല വയകികളകിടയില ഭിന

   തയം വിടവം ഉണാകന .    അതിന ഇവ൪ ഉപേയാഗികനത് വഞനയം, മഴവന 
 െതറായ വാദങളമാണ്.     ഇതരം ആളകള എലാകാലതം ഉണായിടണ് .ഇവരാ

     ണ് മനഷയെര ഭിനിപിച് മതെലടകാന ശമികനവ൪ .  ആതയനികമായി ഇവ൪
  നാശെത േനരിടെകാണിരികം .    കാരണം മനഷയ൪കിടയിെല ഭിനതകള ആ൪

        കം െകടതാന പറാത രപതില വള൪ന കഴിയേമാള ഇതിന തിരി െകാള
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   തിയവ൪ക് മാതമായി രകെപടാന കഴിയില.     അതെകാണ് ഏത കാലതം മന

      ഷയെര ഭിനിപികാനം അവ൪കിടയില കലാപതിെന തീ െകാളതകയല േവ
       ണത് മറിച് എലാവരം ഒരമയില ജീവികാനം ഭൗതിക വിഭവങള എലാവരം
        പങിട് അനഭവികയം ശതതയം പകയം ഇലാത ഒര േലാക കമം െകടിപടകക
 യമാണ് േവണത്.       അതിേലകാണ് ഈ അധയായം നമക മാ൪ഗ നി൪േദശം നലക 

നത്.       അലാെത അബലഹബ് എന അേറബയയിെല ഒര വയകിെയ നശിപിക
  േലാ ശപികേലാ അല.

 ഖ൪ആന പഠികക!   അതിെന നിരനരം പിനടരക!! സാപിെചടകക!!!
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