
                                                 സറതല  "   ഹദ്  "  
          ൈദവീക കലപനകളെട അധയാപനതിെന അടിസാനെപടതിയാണ്

 സറതല "ഹദ്" അവതരിചിടളത്.     ദയവ െചയ് ഈ അധയായതിെല 13 മതല
19    വെരയള വചനങള ഒന ശദികക.    ആ വചനങളഈഅധയായതി
      െന അവസാന ഭാഗെത പതിനിദാനം െചയനോതാെടാപം ൈദവീക കലപന 

    കെള മാതം ൈകകാരയം െചയകയം െചയന.   ഇോതോപാെല അവസാന ഭാഗവം 
  വിശദീകരികനതിന മനപായി ,     നയായങള അവതരിപികാന ോവണി മനപ 

     കഴിഞോപായ ഒരപാട് ഉനതനാരായ പവാചകനാരെട അധയാപനങളം 
അവതരിപികന.    പവാചകന നഹിെന അധയാപനെതകറിച 25 മതല49 

 വെരയം ,    പവാചകന ഹദിെന അധയാപനങെളകറിച് 50  മതല 60 വെരയം 
   പവാചകന സവാലിഹിെന അധയാപനങെളകറിച് 61  മതല 67  വെരയം , 
    പവാചകന ഇബാഹീമിെന അധയാപനങെളകറിച് 69-76   വെരയം , 
   പവാചകന ലതവിെന അധയാപനങെളകറിച് 77-83  വെരയം , പവാചകന 

   ശഅയബിെന അധയാപനങെളകറിച് 85-95 വെരയം,   അവസാനം മസാ 
   നബിയെട അധയാപനങെളകറിച് 96-99   വെരയം വയതയസ രപതില 

അവതരിപിച.  എനിട് 100       ാാമ െത വചനം മതല വീണം നമെട പവാചകന 
  മഹമദ നബിെയഅഭിസംോബാധന െചയന.   അതില പറയനത് പ൪വീക 

    ജനതഈഅധയാപനങോളാട കരമായാണ് െപരമാറിയത്.  പെക അലാഹ 
 അവോരാട് കരനായില.    അവ൪ പരസരം തെനയാണ് കരനാരായത്എനാണ് 

.   ഈവിഷയം 109      ാാമെത വചനതില അവസാനിപിച ോശഷം വചനങെള 
    വീണം അതിെന പാരമയതയിോലക് തിരിചെകാണോപായി അവസാനിപികന.

          വചനം 12     ല അവിശവാസികളെട പവ൪തനഫലമായി പവാചകെന മന
     സിലണാകിയ അടകിെവച ദഃഖെതകറിച് അലാഹ പറയനെതാന ശദി 

കകْدرك ِبه َص ِئق  َوَضا ْيَك  َل ِإ ُيوَحى  ْعَض َما  َب َتارك  َعلَك  َل َف  (ഫലഅലക 
        താരിഖ ബഅള മാ യഹാ ഇൈലക വ ളായിഖ ബിഹീ സവദറക)"...  നീ ഒരോവള 

     നിനിോലക് അയകെപടന സോനശതില ചിലത് ഉോപകികകയം നിെന 
  മനസ് വിഷമികകയം െചോയകാം..."   നിോഷധികളെട പതികരണങളാണ് ന 
    ബിക് ഇങിെന വിഷമം വരാന കാരണം.    പെക അത നീ കാരയമാോകണതി 
     െലനം നീ എന നിലപാടാണ് സവീകരിോകണെതനം .  ഈവചനതിെന 

 തട൪ചെയോനാണം 112    ാാമെത വചനതില അലാഹ കലപികന.

ُنوا َك َتْر َول َبِصيٌر   ُلوَن  ْعَم َت ِبَما  ّنُه  ِإ ْوا  َغ ْط َت َول َعَك  َتاَب َم َوَمْن  ُأِمْرَت  َكَما  ِقْم  َت َفاْس
ُثّم ل   َ َياء ِل ْو َأ ِه ِمْن  ّل ُدوِن ال ُكْم ّمن  َل َوَما ّناُر  ُكُم ال َتَمّس َف َلُموا  َظ ِذيَن  ّل َلى ا ِإ  
ْبَن ِه ْذ ُي َنات  ْلَحَس ْيِل إّن ا ّل ًفا ّمَن ا َل َوُز ِر  َها ّن َفِى ال َطَر َة  ِم الّصلو ِق َأ َو ُتنَصُرون 
ِريَن ِك ّذا ِلل ْكَرى  ِذ ِلَك  َذ َئاِت  ّي الّس
“            ഫസഖിം കമാ ഉമി൪ത വമന താബ മഅക വലാ തതവ്ഔ ഇനഹ ബിമാ തഅമലന ബസവീ൪. വലാ 

         ത൪കന ഇലലദീന ളലമ ഫതമസകമനാറ വമാലകം മിനദനിലാഹി മിന ഔലിയാഅ സമ ലാ 
 തനസവറന .        വ അഖിമിസവലാത തവറഫഇനഹാരി വ സലഫന മിനൈലലി ഇനല ഹസനാതി 



     യദഹിബ സയിആതി ദാലിക ദികറാ ലിദാകിരീന"

“(      അതിനാല നിോനാട കലപികെപടതോപാെല നിെന കെട മടങിയവോരാെടാ 
 നിച് ,     അതിരകവിയാെത നീ െചാോവ നിലകകയം െചയക.  അവന നിങള

  പവ൪തികനെതലാം കാണനവനാണ് .   അകമിചവരിോലക് നിങള ചായ 
 കയം അരത്.    എങില നിങെള നരകം പിടികടം.  നിങളക് അലാഹവിെന

      കടാെത ഒര രകാധികാരിയം ഇലാതിരിെക പിെന നിങള സഹായികെപ
 ടാതിരികകയം െചയനതാണ്.   പകലിെന രണ ഭാഗതം,  രാതിയില നിനള

 ആദയഭാഗതം ,    നീ സവലാത് സാപികകയം െചയക.   തീ൪ചയായം നല പവ
   ൪തനങള ചിത പവ൪തനങളകള പരിഹാരമാണ്.   അത് ഉപോദശം സവീ

  കരികനവ൪കള ഒര ഉപോദശമാകന.)

      ഇവിെട എന    طرف പദതിന് സാധാരണയായി" ”ഭാഗം ,"അറം" എനീ 
 അ൪തങള നലകാറണ്.     എനാല ഖ൪ആന ഖ൪ആനിെന തെന വിശദീക 

രികനതാണോലാ?.    ഉദാഹരണതിന് സറത് ആലഇംറാന 127  ാാം വചന 
 തില "  തവറഫ് "       എന പദം ഭാഗം എന അ൪തതിന ഉപോയാഗിചതായി നമ 

  ക കാണാന കഴിയം.  അലാഹ പറയന.

َفُروا               َك ِذيَن  ّل ًفا ِمَن ا َطَر َع  َط ْق َي ِل
         "     അവിശവാസികളെട ഒര ഭാഗം മറികനതിനോവണി.......” 

       അോപാള ഹദ് നറി പതിനാലാമെത വചനതില പറയനത് സവലാതിെന
   സാപനം പകലിെന രണഭാഗോതകം വിസതമാകാനാണ്.  ഒനകടി വയക 

    മായി പറഞാല പകല മഴവനം എന൪തം.    അോത കാരയം തെന രാതിയെട 
   ആദയഭാഗതം തടരാനാണ് അലാഹ കലപികനത്.  അതായത് സവലാതിെന
         സംസാപനം എന പദതി രാവിെല മതല രാതി വെര വളെര ശകിയായം 
   നിരനരമായം തടരാനാണ് അലാഹ പറയനത്.   രാതിയം പകലം എന

      പറഞതെകാണ് അ൪തമാകനത് ഭമിയെട കറകതിനനസരിച് ഉണാക 
  ന രാതിയം പകലമാകാം.    അെലങില ൈദവീക കലപനകള െവളിെപടതന

  കാലം എന അ൪തതിനമാകാം.    “  സറത ഇസറാഈലില ദലകി ശംസി"
      എന പറഞതിെല ഇരട് ൈദവീക അധയാപനങെള അവഗണിച ഇരളിെന

 അടയാളമായിടാണ് പറഞിടളത്.

          മകളില വിവരിചതില നിനം ,     സറതല ഹദിെന തടകം മതല അവസാ 
      നം വെര പവാചകനാരിലെട ൈദവീക ഗനതിെല സിദാനങളെട പചരണ

  വമായി ബനെപട വിഷയമാണ്.     ഇവിെട നമസാരം കണപിടികക എനത് മി
   തമായ ഭാഷയില പറഞാല ധികാരമാണ്.     സറത് ഹദ് ആദയം മതല അവ
   സാനം വെര ശദിച വായികക.


