
                                                                  മനയം സലവയം  

     ഇനെത ഖ൪ആന വയഖയാനങെളടതാല െവറം െകടകഥകളെടയം മതശികഥ
       കഥകളെടയം ഒര സമാഹാരമായി മാതെമ നമക കാണാന കഴിയകെയാള. മാ 

       തമല മകാല ഭാഗോതാളം ഖ൪ആനിക വചനങളക് ഇന പസകി നഷെപട
   തിയ രപതിലാണ് ഖ൪ആന പരിഭാഷകെളഴതിയിടളത്. യകിോകാ,ബദി

 ോകാ ,     പാോയാഗികതോകാ ഇനെത വയാഖയാനങളില ഒര പസകിയമില. നമ 
 ക ചിനികാോനാ,   അഭിപായം പറയാോനാ പാടില.  അലാഹവിോനയം ,പവാചകന

മാോരയം,       ോവദോതയം അവോഹളികന എന പറഞാലം നാം ോചാദയം െചയാെത
വിശവസികണം.     ആെരങിലം സംശയം ോചാദിചാല അവന നിോഷധിയായി, യകി 

  വാദിയായി ബഹിഷരികെപടവനായി .   അതാണ് ഇനെത അവസ.

       ഈ രപതിലള ഒര മതശികയാണ് മനയം സലവയമായി ബനെപട് ഇവി 
  െട എഴതി െവകെപടിടളത്.   മസാനബികം അനയായികളകം ആകാശതനി 
  നം മന് ,  സലവ (  കാടപകിയം ,കടിോതനം)    യം ഭമിയിോലക് അലാഹ ഇറകി 

  െകാടത എനാണ് കഥ.      ഇതിെന ഖ൪ആനിക വീകണം എനാണ് എന് നമക 
 ഒന് പരിോശാധികാം.

 മന് എനതിെന       (من) മല അകരങളാണ് മ ന ന  എനത്. നലകക, ന م ن ن
  ന െചയക ,    ഏെതങിലം ഒരാളക് പോയാജനം നലകക,   ഉപകാരം െചയക എനി 

    വയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തങള .

 സലവ എനതിെന    (سلوى) മല അകരങളാണ് എനത്  س ل و .  സംതപി ,എ
 െനങിലം മറകക, സനഷി,  കഷനഷങളെകാര ആശവാസം,സോനാഷം,ആന

നം.    എനിവയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തങള.

മ       സയെട ജനത പയാസങെള അഭിമഖീകരിചോപാള ൈദവീകമായ നനെകാണ്
  അവ൪ക് ശാനി നലകകയം,    ആശവാസോതാെടാപം സോനാഷവം ആനനവം ന 

 ലകെപടകയം െചയ.

َغَمام എന        ال പദതിെന മല അകരങളാണ് എനത്,  മഴവനായം  غ م  م
െപാതിയക,      സങടം െകാണ് നിറകക എെനാെകയാണ് ഇതിെന അ൪തങള 
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“         നാം അവെര ദഃഖം െകാണ് മഴവനായം മടെപടവരായി കണോപാള നാം അവ൪
   ക് നനെയ احسان   അവരെട ോമല ഇറകിെകാടകകയം,   കഷതകളില നി നം 

  ആശവാസവം ോമാചനവം നലി...............................”
     മസകം അോദഹതിെന ജനങളകം ഫോറാവ സിരമായി പശങളണാകിയ

       ോപാള ൈദവം അവോരാട കരണ കാണികകയം അവരെട പയാസങളില നി 
   നം ോമാചനം നലകകയം െചയ.

20   ാാം അധയായം 80   ാാം വചനതില "  ജാനിബ് എന   “ َجانب പദതിന "അതി 
 ന ോനെര"    എന അ൪തമാണ് സാധാരണ നലകാറളത്.  പെക 39ാാംഅധയാ 
  യം 56   ാാം വചനതില എനതിന    جنب വയതയസമായ ഒര അ൪തമാണ് 

നലകിയിടളത്.

       ഇവിെട എനതിന     جنب الله അലാഹവിെന കലപനകള എനാണ് വിവ൪ത 
 നം െചയിടളത്.  അതെകാണ് എനതിന    جنب കലനകള എനാണ് അ൪തം 

വരിക.

ْيمن        َل ّطور ا ِنَب ال ُكْم َجا َنا ْد َع َوا َو ُكْم  ّو ُد َع ُكْم من  َنا ْي ْنَج َأ َقد  ِئيَل  ِإْسَرا ِني  َب َيا   
َوى ْلمّن والّسل ُكُم ا ْي َل َع َنا  ْل َنّز َو

"  ഓ    ബനീ ഇസാഈല,      നാം നിങളെട ശതകളില നിനം നിങെള രകികക 
     യം ൈദവീക കലപനകെള നിങളക് വാഗതം െചയകയം,  നന  നിങ احسان

 ളക് (    ദയോയാടകടി നിങളക് ആശവാസം നലകി)   നലകകയം നിങളെട കഷത 
    കളില നിനം ോമാചനം നലകയം െചയ.”

  commands    കലപനകള   جانب
manners ways     െപരമാറ     الطور രീതികള  
  to be august    മഹനീയമാവക  ,   പതാപമളതാവക    الیمن


