بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبعد، وعلى آله وصحبه، والصالة والسالم على رسول هللا،الحمد هلل

മുസ്ല ിംകൾ പ്രകകോര തരോകണമമന്നതോണ് ശപ്തുക്കളുമെ തോത്രരയിം.
അവരുമെ പ്കൂരതകൾക്ക് ന്യോയിം കമെത്തോൻ അതോണ് എളുപ്പിം. ഈ
സോഹചരയത്ത ല തോ ച ല വ വരക ോഷ കൾ ഹർത്തോൽ ന്െത്തുന്നു!
ജന്ങ്ങളുമെ യോപ്ത മുെക്കുന്നു!

ൂരന്ോെുകള ൽ ന് ന്ന് വന്ന രലരുമെയുമെയുിം

അന്നിം മുെക്കുന്ന രൂരത്ത ൽ കഹോട്ടലുകൾ കരോലുിം അെപ്പ ക്കുന്നു!
" ന് സോര കോരയങ്ങൾക്കു കരോലുിം രലരുിം ഹർത്തോൽ ന്െത്തുന്ന കലേ, ര മന്ന
ഇപ്തയുിം ഗൗരവമപ്പട്ട കോരയത്ത ന് ന്മുമക്കന്തോ ന്െത്ത യോൽ?" എമന്നോമക്ക
ച ലർ കചോ

ക്കുന്നുെമപ്ത.

മുസ്ല കമ, എലേോവരുിം മചയ്യുന്നതു കരോമല മചകയ്യെവന്ോകണോ ന്ീ?
ര മന്ന ന്ീയുിം മറ്റുള്ളവരുിം തമ്മ ലുള്ള വയതയോസമമന്തോണ്?
ആകവശമുപ് ോവോകയങ്ങളുിം ആകപ്കോശങ്ങളുിം മുഴക്ക

ഇന്ന് രല

പ്രകെന്ങ്ങളുിം കെന്നു കരോകുന്നതു കെു.. എന്നോൽ അത ൽ കെ
രലരുമെയുിം മുഖകത്തോ വസ്പ്തത്ത കലോ ഇസ്ലോമ ന്മെ 'കന്ര യ'
അെയോളങ്ങൾ കരോലുിം കോണോന് ലേ. കരോകമട്ട, ഇന്നമത്ത സുബ്ഹ് ന് സ്കോരിം
കന്രിം വവകോമത ന് ർവഹ ച്ചവർ അത മലപ്തമയണ്ണമുെോകുിം.? മുസ്ല ിം
സമു ോയത്ത ന്ു കവെ
കരരുെോകുിം?
സമു ോയകമ, അെ യുക.

െബ്ബ കന്ോട് ആത്മോർഥമോയ

പ്രോർഥ ച്ചവർ എപ്ത

അലേോഹു മോപ്തമോകുന്നു ന് ങ്ങളുമെ സഹോയ . കവബ്ഹെുകളുിം കവബ്ഹെോള കളുിം
ന്മമ്മ രക്ഷ ക്കുകയ ലേ. അലേോഹു വ ന്മെ സഹോയിം ലഭ ച്ച തലമുെയോണ്
ന്മ്മുമെ മോതൃക.
സഹോബത്ത ന്മെ തലമുെ.
അവരുമെ

ീന് കലക്ക് മെങ്ങോമത ന്മുക്ക് രക്ഷയ ലേ.

ഹർത്തോലുകളുിം െോല കളുിം ഇസ്ലോമ കന്ോട് ഒരു ന് ലക്കുിം കയോജ ക്കോത്ത
ത ന്മകളോകുന്നു. ഇത്തരിം കകോപ്രോയങ്ങൾ മകോെ് മരോതുജന്മത്ത
കപ് ോഹ ക്കൽ സമു ോയത്ത ന് ഉരപ് വങ്ങൾ മോപ്തിം വരുത്ത മവക്കുന്ന

രെു

വ ഡ്ഡ ത്തങ്ങളോകുന്നു.
ഈ സമു ോയത്ത ൽ ച ല ര ഴച്ച കക്ഷ കളുെ്. മചള മവള്ളത്ത ൽ മോപ്തിം
വളരുന്ന ച ലർ...
മുസ്ല ിംകൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങമളോന്നുിം ഇമലേങ്ക ൽ ഇവർക്ക് സമൂഹത്ത ൽ
യോമതോരു കെോളുമ ലേ . കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നോൽ മോപ്തിം ഇവർ തലമരോക്കുിം.
തങ്ങളുമെ പ്രസ്ഥോന്ങ്ങൾക്ക് വമകലജുെോക്കോൻ കുഴപ്പങ്ങമള ഇവർ
സമർഥമോയ

ഉരകയോഗ ക്കുന്നു. വ വരമ ലേോത്ത രലരുിം ഇവർ

സമു ോയത്ത ന്മെ രക്ഷകരോമണന്ന് കരുതുന്നു. യഥോർത്തത്ത ൽ മുസ്ല ിം
വ രുദ്ധരുമെ കകോെോല വക്കകളോണ വർ. സമു ോയത്ത ന് അന്ുകൂലമോയ
ച ന്തയുിം മുസ്ല ിംകകളോെുള്ള അന്ുകമ്പയുിം മരോതുസമൂഹത്ത ൽ ഉയർന്നു
വരുകമ്പോകഴക്കുിം ഇവർ വലേ കുഴപ്പങ്ങളുിം കുത്ത മപ്പോക്കുിം. ര ന്നീട്
കോരയങ്ങളോമക കലങ്ങ

മെ യുിം. മുസ്ല ിംകൾക്ക് അന്ുകൂലമോയ രുന്ന

ചർച്ചകൾ പ്രത കൂലമോയ രൂരത്ത കലക്ക് ന്ീങ്ങുിം. മുസ്ല ിംകകളോട് കണ്ണ ൽ
കചോരയ ലേോത്ത അപ്കമങ്ങൾ കോണ ച്ചത ന്മെ കരര ൽ സമൂഹത്ത ന്മെ
മരോതുവോയ എത ർപ്പ് കന്ര ട്ട സിംഘരര വോരത്ത ന് ന്െുന് വർത്തോൻ
അവസരമമോരുങ്ങുിം.
സമു ോയകമ,
ഇതോകണോ ന്മുക്ക് കവെത്!
അലേ, ഇത്തരിം വ വരകക്കെുകൾ മകോെ് ഈ കലോകകത്തോ രരകലോകകത്തോ
ന്മുക്ക് യോമതോരു ഉരകോരവുമ ലേ. ന്ോിം ന്ോകെോെുകമ്പോൾ ന്െുകവ
ഓകെെവരലേ. സകല ന്ോട്ടോർക്കുിം വഴ കോണ കക്കെവരോണ്.

ന്മ്മുമെ

കയ്യ ൽ ആകോശഭൂമ കളുമെ െബ്ബോയ അലേോഹുവ ന്മെ സിംസോരമോയ
രര ശുദ്ധ കവുർആന്ുെ്. അലേോഹുവ ന്മെ രെപ്പുകള ൽ ഏറ്റവുിം
ഉത്തമരോയ മുഹമ്മദ് ന്ബ

 ﷺയുമെ ജീവ ത മോതൃകയുെ്.

ക സ്െോയുമെയുിം വകവസെ ന്മെയുിം സോപ്മോജയങ്ങളുിം , ഭൂമ യുമെ ക ഴക്കുിം

രെ ഞ്ഞോെുിം അലേോഹു കീഴ്പ്മപ്പെുത്ത മക്കോെുത്ത

മുൻഗോമ കളുമെ

ചര പ്തമുെ്.
അവരുമെ വ ശവോസത്ത കലക്കുിം പ്രവർത്തന്ങ്ങള കലക്കുിം മെങ്ങുക , ന്മ്മളുിം
ന്മ്മുമെ സ്പ്തീകളുിം ന്മ്മുമെ മക്കളുമമലേോിം ...
അലേോഹുവ ന്മെ സഹോയമുെോകുിം

َ ص ُر ُكم مِن بَع ِد ِه ۖ َو َعلَى
َ "إِن يَنصُر ُك ُم
ُ هللا ُ َف َال غَالِبَ لَ ُكم ۖ َوإِن يَخ ُذل ُكم َفمَن َذا الَذِي يَن
" َهللاِ َفلي َت َو َك ِل المُؤ ِم ُنون
[ 061 :]آل عمران

"അലേോഹു ന് ങ്ങമള സഹോയ ക്കുകയോമണങ്ക ൽ ന് ങ്ങമള
കതോൽര ക്കോന്ോരുമ ലേ. അവൻ ന് ങ്ങമള വകവ ട്ടോൽ ര മന്ന

അവന്ലേോമത

മറ്റോരുെ് ന് ങ്ങമള സഹോയ ക്കോൻ? (അത ന്ോൽ ) അലേോഹുവ ൽ മോപ്തമോണ്
മു' മ ന്ുകൾ തവക്കുലോകക്കെത്"

അലേോഹുവോണ് ന്മ്മുമെ െബ്ബ്. സർവകലോകരുമെയുിം പ്സഷ്ടോവോയ,
പ്രോർഥന്കൾക്കുത്തരകമകുന്നവന്ോയ അലേോഹുവ മന് മോപ്തിം ഇബോ ത്ത്
മചയ്യുന്നവരോണ് ന്ോിം. കലേ മന്യുിം മരമത്തയുിം കവബ്ഹെ മന്യുിം
ആരോധ ക്കുന്നവരലേ ന്മ്മൾ. ആ അന്തകസോമെ ജീവ ക്കുക. അലേോഹുവ ങ്കൽ
യോമതോരു വ ലയുമ ലേോത്ത ഏമതങ്ക ലുിം രോപ്ഷ്ടീയക്കോര ൽ ന് ന്ന് രക്ഷകമന്
പ്രതീക്ഷ ക്കുന്നവരലേ ന്മ്മൾ. അവരുമെ മുന്ന ൽ ഓച്ഛോന് ച്ചു
ന് ൽകക്കെവരുമലേ. ന്മ്മുമെ പ്രതീക്ഷ െബ്ബ ൽ മോപ്തമോകുന്നു.

َ ك
" َك مِنَ المُؤ ِمنِين
َ َن ا َت َب َع
َ "يَا أَ ُّيهَا ال َن ِبيُّ حَ س ُب
ِ هللا ُ َوم
[ 66 ]األنفال

"ഓ ന്ബ കയ, തോങ്കൾക്ക് അലേോഹു മത , തോങ്കമള ര ൻരറ്റ യ
മു'മ ന്ുകൾക്കുിം."

െബ്ബ ന്മെ വോക്കുകൾ എപ്ത ആശവോസകരമോണ്!
ന്ൽകുന്നതോണ്!

എപ്ത പ്രതീക്ഷ

അത ന്ോൽ അലേോഹുവ ന്മെ സഹോയമലേോമത മമറ്റോന്നുിം ന്ോിം
പ്രതീക്ഷ കക്കെത ലേ. എന്നോൽ സമു ോയകത്തോട് അന്ുകമ്പയുള്ളവമരകപ്പോലുിം
ശപ്തുക്കളോക്ക ത്തീർക്കുന്ന ബുദ്ധ ഹീന്മോയ പ്രവർത്തന്ങ്ങൾ ന്ോിം മചയ്യരുത്.
അത്തരിം മചയ്ത കമള വോക്കുകൾ മകോെു കരോലുിം ര ന്തുണക്കരുത്.

അമത, ന്ോിം അലേോഹുവ ന്മെ

ീന് ൽ വ ശവസ ക്കുന്നവരോണ്. അവന്മെ

അന്ുപ്ഗങ്ങള ൽ ഏറ്റവുിം വലുത് ഇസ്ലോിം എന്ന ജീവ തമോർഗമോകുന്നു. ഈ
സന്മോർഗിം എപ്ത ആഴത്ത ൽ ന്ോിം രഠ ക്കുന്നുകവോ, എപ്ത ന്ന്നോയ

ന്ോിം

മുെുമകപ്പ െ ക്കുന്നുകവോ, അത ന്ന്ുസര ച്ച് അലേോഹുവ ന്മെ സഹോയിം
ന്മുക്കുെോകുിം.
അലേോഹു ഈ ഉമ്മത്ത മന് അവന്മെ സഹോയവുിം വ ജയവുിം മകോെ്
സകന്തോഷ പ്പ ക്കുമോെോകമട്ട.
ന്മ്മുമെ കരള ന്മെ കഷണമോയ ആസ ഫയുമെ കുെുിംബത്ത ന് അലേോഹു
ആശവോസിം ന്ൽകുമോെോകമട്ട. അലേോഹു അവകളോമെോപ്പിം അവമരയുിം
ന്മമ്മയുിം അവന്മെ വ ശോലമോയ സവർഗത്ത ൽ ഒരുമ ച്ചു കചർക്കമട്ട
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