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പ്രഷാധകക്കുരിപ്പ്
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هاصش الخم، والخاجم إلاا ظبم، الفاجذ إلاا أؾلم، اللهم صل غلى ظيذها دمحم. الخمذ هلل سب الػاإلاين
:  أما بػذ-  وغلى آله خم كذسه وملذاسه الػظيم، والهادي ئلى صشاظك اإلاعخليم،بالخم
പരിശുദ്ധ തിജൊനിയ്യഃ തവരീകഃ നമ്മുമെ മഔൊചൃ് കഔരളത്തികലക്ക് ഔെന്നു
വന്നിട്ട് പതിറൃൊണ്ടുഔളികലക്ക് നീങ്ങുഔയൊണ്. കഔരളൊസൂഫീകലൊഔം ഇ
മഹത്തൊയ സരണിയുമെ വിവിധ കമകലഔളികലക്ക് ഄത്ഭുതത്തിമെ കനൊട്ട
ങ്ങള് എയ്ുഔഴിഞു. മപൊുജനവിഭൊഖം ഄതികവഖം ഇ തവരീകതി
കലക്ക് ഔെന്നുവരിഔയൊണ്. ഔപെന്മൊര് ഇ മഹദ്സരണിയുമൊയുള്ള
ബന്ധമത്ത ശക്തമൊയി വൊദിക്കൊനം ുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഄനര്ഹരൊയ മു
കദ്ദമുഔളുമെ രംഖപ്രകവശം ദ്രുതഖതിയിലൊയിരിക്കുന്നു. രംഖം കൂടുതല് വഷ
ളൊവുഔയൊണ്. തിജൊനിയ്യഃ അകേഷിക്കുന്ന ഖണയമൊയ വിജ്ഞന്മൊര്ക്കും
തവരീകതിമെ ബൊലപൊഠങ്ങള് കപൊലുമറിയില്ല. ഄങ്ങമനമയങ്കില് പൊമരജ
നങ്ങളുമെ ഄവസ്ഥമയന്തൊയിരിക്കും. തവരീകതിമെ നിയമങ്ങളും നിര്ബ
ന്ധങ്ങളും നിബന്ധനഔളും മരയൊദഔളുമമല്ലൊം ഏകതൊ രു പൊഠശൊലയുമെ
പൊലിക്കമെെൊത്ത നിയമങ്ങള് കപൊമല ഔൊറൃില് പറന്നു നെക്കുന്നു.
വിലൊയതിമെ മഹദ്മുദ്രയൊയ സയ്യിദുനൊ ഄല് ഖുുബുല് മക്തം തിജൊനിهنع هللا يضر
വുമൊയുള്ള ബന്ധവികേദനത്തികലക്ക് വഴിമവക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങമളൊ
മക്കയും മുകദ്ദമീങ്ങള് തമന്ന നെെില് വരുത്തി സൊധൊരണക്കൊമര വഴികഔ
െികലക്ക് വലിമചൃറിയുന്നു. ശക്തമൊയി കവരൂന്നമെകെണ്ട വിവരങ്ങള് വലി
മയൊരു പ്രകഹളിഔയൊയിത്തീരുന്ന ഄതിഭീഔരസന്ദര്ഭം ഭയമെടുഔയൊണ്.
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ഄതിലുപരി, പരിശുദ്ധ തിജൊനിയ്യഃ ഏമതൊരു രൂപത്തിലൊകണൊ ആതരതവരീ
കുഔളില് നിന്നും കവര്മെട്ടത് ഄതിന് കനര്വിപരീതരൂപം വളര്ന്ന് പന്ത
ലിക്കൊനള്ള മവള്ളവും വളവും ഄല്പജ്ഞൊനിഔള് തയ്യൊറൊക്കിക്കഴിഞു.
ആത്തരമമൊരു പരിതസ്ഥിതിയില് തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതിമെ നിയമ
ങ്ങള്, നിബന്ധനഔള്, നിര്ബന്ധങ്ങള്, മരയൊദഔള് ുെങ്ങിയവമയക്കു
റിചൃ് തിജൊനിഔള് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലൊകക്കണ്ട ഄനിവൊരയതമയ പരിഖണി
ക്കുകപൊഴം തവരീകതില് നിന്നും പുറത്തുകപൊകുന്ന മഹൊപ്രശ്നങ്ങമളക്കുറിചൃ്
ശക്തമൊയി കബൊധവൊന്മൊരൊകക്കണ്ടതിനൊലും രു മഹത്തൊയ ഈദയമം നമ്മു
മെ ചുമലില് സ്ഥൊനമുറെിചൃിരിക്കുന്നു. ഄത് പരിഖണിക്കല് നിര്ബന്ധബൊ
ധയതയൊകുകപൊള് നമുക്ക് മുന്നികലക്ക് ഒെിമയത്തുന്ന കൃതിഔളൊണ് കസ്ദു
സ്സബീലും ഫസ്ലുല് മകൊലും. ഄസ്ഹര് ഷരീഫിമല മഹൊമുഹദ്ദിസം മഹൊ
പണ്ഡിതകഔസരിയുമൊയ ഹുജ്ജുുല് ആസ്ലൊം സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല്
ഹൊഫിളവ് തിജൊനിهنع هللا يضرവൊണ് ഇ ഇടുറൃ രചനഔളുമെ ഔര്ത്തൊവ്. കഔരളി
യുമെ ശക്തമൊയ അവശയമത്ത മൊനിചൃ് മുഹമ്മദ് ഄബ്ദുല് ഄലീം
തിജൊനിയിലൂമെ മലയൊളമമൊഴിമൊറൃം നെത്തി ഇ മഹത്തൊയ രചനഔമള
നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് ഞങ്ങള് സമര്െിക്കുന്നു. ദുഅ വസവിയ്യകത്തൊമെ...

----- ിജാനിയ്യഃ ബുകസ ----ചാിയാം, കകാഴികകാട
thijaniyyabooks@gmail.com
8129003232
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ഹുജ്ജതുല് ഇഷ്റാ
അല് ആയിഫുഫില്ലാസ് ഷയ്യിദീ

മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനി
അല് ഭിഷ്യിهنع هللا يضر

പരിശുദ്ധ തിജൊനിയ്യഃ ജന്മം നല്ഔിയ മഹൊപണ്ഡിതകഔസരിഔളില്
രൊള്. വികയൊതമൊയ ഄല് ഄഹ്സര് ഷരീഫിമല മഹൊനൊയ മുഹദ്ദിസ്.
കലൊഔം ഔണ്ട മഹൊപണ്ഡിതന്മൊരുമെയും പ്രകബൊധഔരുമെയും പ്രഭൊഷഔരു
മെയും ഈത്തമഗുരുവരയന്. പരിശുദ്ധ ആസ്ലൊമിമെയും തസവവ്വുഫിമെയും
തിജൊനിയ്യയുമെയും ഔൊവല്ഭെനൊയി ജീവിതം കഹൊമിചൃ പുണയകപൊരൊളി.
ഄമൂലയങ്ങളൊയ നിരവധി രചനഔളുമെ ഔര്ത്തൊവ്. ഄല്ലൊഹുവിമന കപെിചൃ്
ജീവിചൃ ഄതുദൊരനൊയ ഖുുബ്... ആങ്ങമന ഄനവധി മഹതവങ്ങളുമെ ഈെമ
യൊണ് ഹുജ്ജുല് ആസ്ലൊം സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് ബ്ന ഄബ്ദി
ല്ലതവീഫ് ബ്ന സൊലിം തിജൊനി ഄല് ഹുകസനിهنع هللا يضر.
ഇജിപ്തിമല മനൂഫിയഃ പ്രവിശയയിമല ഖൂറസ് എന്ന മചറുഗ്രൊമത്തി
ലൊണ് ഹിജ്റഃ 1315 റബീഈല് അകിറില് ഹുജ്ജുല് ആസ്ലൊം ജനിക്കു
ന്നത്. പിതൊവ് വഴി സയ്യിദുനൊ ഹുകസന്هنع هللا يضرവിമെ പരപരയിലുള്ള ഄ
ഹ്ലുകബത്തിമല രു മുത്തൊയിരുന്ന മഹൊന് മൊതൊവ് വഴി ഄമീറുല്
മുഄ്മിനീന് ഈമറുല് ഫൊറൂക്هنع هللا يضرവികലക്കും എത്തികചൃരുന്നു.
മഹതീമഹൊന്മൊരൊയ മൊതൊപിതൊക്കളുമെ പൂര്ണ്ണശ്രദ്ധദ്ധയിലൊയിരുന്നു
സയ്യിദീ ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ വളര്ചൃയും പഠനവുമമല്ലൊം. ഄവര് വ
ളമര നല്ല ശിക്ഷണത്തില് തമന്ന മഹൊമന വളര്ത്തിമയടുത്തു. ഄതിമെ
പ്രതിഫലനം മഹൊമെ ജീവിതത്തില് മുഴചൄ നിന്നിരുന്നു.
വളമര മചറുപ്രൊയത്തില് വിശുദ്ധ ഖുര്അന് ഹൃദിസ്ഥമൊക്കിയ സയ്യിദീ
ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിു هنع هللا يضرെര്ന്ന് കവജ്ഞൊനിഔകമകലയികലക്കും ഔൊമലടു
ത്തു മവചൄ. ഄക്കൊലമത്ത ഈന്നതരൊയ പണ്ഡിതന്മൊരില് നിന്നും ഭൊഷ,
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തഫ്സീര്, ഹദീസ്, ഫിക്ഹ്, ഈസവൂല് ുെങ്ങിയവയിമലല്ലൊം പ്രൊവീണയം
കനെി. രുപൊെ് ഈലമൊക്കകളൊമെൊെം സഹവസിചൄ. പഠനഔൊലത്ത് മഹൊ
മെ രു പ്രകതയഔയുണ്ട് : ഏമതൊരു കലബ്രറിയില് പ്രകവശിചൃൊലും തൊന്
മുപ് വൊയിക്കൊത്ത സഔല ഗ്രന്ഥങ്ങമളയും വൊയിക്കൊമത മഹൊന് വിെില്ലൊ
യിരുന്നു. ഏമതൊരു ഔൊരയം കഔട്ടൊലും വൊയിചൃൊലും ഄത് പൂര്ണ്ണമൊയി ഹൃദി
സ്ഥമൊക്കുന്ന ഄനഗ്രഹീതഔഴിവ് ഄല്ലൊഹു മഹൊന് നല്ഔി. മുഹദ്ദിസവര്ഔ
ളുമെ ഇ ഔഴിവുഔള്ക്കുള്ള ഏറൃവും വലിയ ഄംഖീഔൊരമൊണ് ഄസ്ഹര്
ഷരീഫിമല മഹൊപണ്ഡിതരില് രൊളൊയ കശക് മുഹമ്മദ് മുസ്യലിഹി
കലീല്هنع هللا يضرവിമെ ഇ വൊക്കുഔള് :
"അര്മക്കങ്കിലും എമന്തങ്കിലും കചൊദിക്കുവൊനമണ്ടങ്കില് ഇ മച
റിയ യുവൊവികനൊെ് കചൊദിചൄ മഔൊള്ളുഔ. ആത്ര മചറിയ പ്രൊയ
ത്തില് കഔമുതലൊക്കിയ വിശൊലജ്ഞൊനത്തില് പണ്ഡിതകന
തൊക്കളും വിദയൊര്ഥിഔളും ഄതിശയമെട്ടിരിമക്ക ഄവരുമെ ന
യനങ്ങമള കുളിര്െിക്കുന്ന ജ്ഞൊനവും ഇ മചറുയുവൊവിന്
ഄല്ലൊഹു മചൊരിഞു മഔൊടുത്തിരിക്കുന്നു".1
കവജ്ഞൊനിഔമൊയി സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ മു
കന്നറൃങ്ങളും കസവനങ്ങളും പറയുഔയൊമണങ്കില് രു പ്രകതയഔഗ്രന്ഥം
തമന്ന തയ്യൊറൊകക്കണ്ടി വരും. ഹദീസിന് കവണ്ടി മഹൊന് മചയ്ത കസവന
ങ്ങള് മചറുതല്ല. മഹൊനവര്ഔളുമെ കസവനതത്പരതമയ ഄറിയിക്കുന്ന
നിരവധി സംഭവങ്ങള് ജീവചരിത്രത്തില് മതളിഞു ഔിെക്കുന്നുണ്ട്. ഄവ
മയല്ലൊത്തിമെയും സൊധുതമയ സ്ഥിരമെടുന്നതിന് സമഔൊലീന സന്നീ
കലൊഔമത്ത മഹൊപണ്ഡിതകഔസരിയും മുന് ഇജിപ്തയന് മുഫ്തിയുമൊയ
ഄലി ജുമുഄഃ തങ്ങളുമെ ഇ വൊക്കുഔള് തമന്ന ധൊരൊളമൊണ് :
"നിശ്ചയം, തിജൊനിയ്യഃ തവരീകത്തിമെ ഄതുന്നതമഷൊആഖുമൊ
രുമെ ഖണത്തില്മെട്ട, ഹദീസ് വിശൊരദനം സദ്വൃത്തനം സൂ
ക്ഷ്മശൊലിയുമമൊമക്കയൊയ ഄല്ലൊമഃ കശക് മുഹമ്മദ് ഄല്
ഹൊഫിളവ് ബ്ന ഄബ്ദില്ലതവീഫ് ബ്ന സൊലിം ഄത്തിജൊനിهنع هللا يضر
എന്നവര് നമ്മുമെ മഹൊഗുരുവരയന്മൊരില്മെട്ടവരൊണ്. മിസ്റി
മല ഔര്കമ്മൊത്സുഔരൊയ അത്മജ്ഞൊനിഔളും ഹദീസ് കവജ്
1

 خذجىا الشيخ ئبشاهيم اإلاشس ى سخمه هللا أن أخذ العادة الػلماء من أظاجزة ألاصهش الششٍف وهى الشيخ دمحم اإلاصيلحي "من أساد: خليل ئمام وخعيب مسجذ ألامير اإلااط الخاحب بالخليمت الجذًذة كان ًجلعه غلى حجشة فى صخن ألاصهش وٍلىل
 ف يفيض هللا غليه من الػلىم ما جلش به أغين العادة الػلماء والعالب مؼ.أن ٌعأل غن ش يء فليعأل هزا الفتى الصؿير
اهذهاشهم من ظػت غلمه مؼ صؿش ظىه" أ هـ
} { حجت ؤلاظالم الػاسف باهلل ظيذي الشيخ دمحم الخافظ الخجاوي هنع هللا يضر لعيذي أخمذ دمحم الخافظ الخجاوي هنع هللا يضر
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ഞൊനിഔശൊകഔളൊയ ജര്ഹ്, തഄ്ദീല്, ആലല് ുെങ്ങിയ വിഷ
യങ്ങളില് ഄതീവധിഷണൊശൊലിഔളുമൊയ ഹദീസ്വിശൊരദന്മൊ
രില് എണ്ണമെടുന്നവരും കൂെിയൊണ് മഹൊനവര്ഔള്.
ഇ വിഷയങ്ങളില് കുറൃമറൃ സനദുഔളുമെയും സന്ദരമൊയ രചന
ഔളുമെയും ഈെമ കൂെിയൊണ് കശക് മുഹമ്മദ് ഹൊഫിളവ് തിജൊ
നിهنع هللا يضر. ഄവയില് ചിലത് :
جخشٍج أخادًث اللمؼ ألبي هصش العىس ي



جخشٍج أخادًث حىاهش اإلاػاوي



 لم ًكمل،حػلباث غلى اظخذساكاث الزهبي غلى الخاكم الىيعابىسي



جشجيب جخشٍج الخافظ مشجض ى الضبيذي غلى أخادًث ؤلاخياء



جشجيب أخادًث معىذ أخمذ



ألاخادًث الضػيفت في ظنن الترمزي



ആതിമനക്കൂെൊമത ഄല് ഹൊഫിളവ് ഷിഹൊബുല് ബൂസൂരിയുമെ
മിസ്ബൊഹുസ്സജൊജഃ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിമെ കമല് ശൊക്തീഔരണവും
വിശദീഔരണവും മഹൊനവര്ഔള് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഄതുന്നത ആമൊമും കശഖുല് ഄസ്ഹറുമൊയ കശക് ഄബ്ദുല്
ഹലീം മഹ്മൂദ് هنع هللا يضرഎന്നവകരൊെ് സനദുഔളുമെ പ്രബലതയും ബല
ഹീനതയും നിരൂപിക്കുന്ന ചര്ചൃഔളില് പരിഖണക്കമെകെണ്ട വയ
ക്തിതവങ്ങമളക്കുറിചൃ് ഄകനവഷണമുണ്ടൊയൊല് മഹൊനവര്ഔള്
ചൂണ്ടിക്കൊട്ടൊറുള്ള വയക്തിതവങ്ങള് ഄല്ലൊമഃ സയ്യിദ് ഄബ്ദുല്ലൊ
ബ്ന സവിദ്ദീക് ഄല് ഗുമൊരിهنع هللا يضرയും ഄല്ലൊമഃ കശക് മുഹമ്മദ്
ഄല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനിهنع هللا يضرയുമൊയിരുന്നു.
ഄമത, കശക് മുഹമ്മദ് ഹൊഫിളവ് തിജൊനി هنع هللا يضرമിസ്റിമല മഹൊ
പണ്ഡിതരില് രു മൊതൃഔൊകയൊഖയനൊയ പുണയൊത്മൊവൊണ്.
മഹൊനവര്ഔളുമെ സരണി കപൊലുള്ളതില് അമരൊമക്ക നില
മഔൊണ്ടൊലും ഄവമരൊമക്കയും സമ്പൂര്ണ്ണസവീഔൊരയവും ഄംഖീകൃ
തവുമൊയ പൊതയില്ത്തമന്ന".2

2

- തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതിമന സംബന്ധിചൃ് കശക് ഄലി ജമുഄഃ നല്ഔിയ ഫത്വയില്
നിന്നും.
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തസവവ്വുഫിന് കവണ്ടി ഔഥൊപുരുഷന് മചയ്ത കസവനങ്ങള് പ്രകതയഔം എടു
ത്തുപറകയണ്ടുണ്ട്. ഹൊബിഔള്ക്കും സൂഫിസത്തിമെ ആതര ശ്കള്ക്കള്ക്കു
മമതിരില് നിരവധി രചനഔളൊണ് മഹൊന് നെത്തിയത്. എന്തിനധിഔം
തവരീഖുല് ഹക് എന്ന കപരില് രു മൊസിഔ തമന്ന മഹൊനവര്ഔള് ആറക്കു
ഔയുണ്ടൊയി. ശരിയൊയ സവൂഫിഔമളയും ഄവരുമെ ധൊരഔമളയും വീക്ഷണ
ങ്ങമളയും സംരക്ഷിക്കൊനൊയി ജീവിതം തമന്ന മഹൊന് കഹൊമിചൄ. സവൂഫിഔ
ളുമെ വഹ്ദുല് വുജൂദിമന ശരിയൊയ നിലയില് വിശദീഔരിക്കുന്നതില്
മഹൊന് വിജയം ഔണ്ടു. മൊത്രമല്ല കഹന്ദവരുമെ ഄകദവതവൊദം നിരര്ഥ
ഔമൊമണന്നതിലുള്ള മുസ്ലിം സമുദൊയത്തിമെ ഏകഔൊപനവും ഄതിമെ
കുഫ്രിയ്യും മഹൊന് സ്ഥിരമെടുത്തി.
എല്ലൊത്തിനമുപരി തമെ ജീവിതമൊയിരുന്നു മഹൊനവര്ഔളുമെ ഏറൃവും
വലിയ സകന്ദശം. വളമര വിനയൊനവിതനം പ്രപഞ്ചപരിതയൊഖിയുമൊയൊണ്
മഹൊമെ വളര്ചൃ തമന്ന. തമെ ആരിെിെത്തില് നിന്ന് മുരീദുമൊമരയും പൊവ
ങ്ങമളയും രിക്കലും ഄവിടുന്ന് കവര്തിരിചൃിരുന്നില്ല. ഈന്നതരൊയ കനതൊ
ക്കമള സന്ദര്ശിക്കൊന് കപൊകുകപൊള് ഄഖതിഔകളൊമെൊെം ഄവരുമെ
ഄകത വസ്ത്രമൊയിരുന്നു ബഹുമൊനമെട്ടവര് ധരിചൃിരുന്നത്. ഔൊരയം ആങ്ങമന
യൊമണങ്കിലും സപന്നമെ സപന്നതക്ക് മുന്നില് രിക്കലും മഹൊന്
തൊഴ്ന്ന് മഔൊടുത്തിരുന്നില്ല. നിഷ്ഔളങ്കതയും സതയസന്ധതയും ഈറ്പുളള്ള
വരില് നിന്ന് മൊത്രകമ മഹൊന് ഹദ്യഃ സവീഔരിചൃിരുന്നുളൂ. . വലിയ ഈദൊരമ
തിയൊയ മഹൊന് എമന്തങ്കിലും മചയ്യുന്നുമണ്ടങ്കിലും ഄതൊരും ഄറിയുമൊയി
രുന്നില്ല. തമെ കൂട്ടത്തിമല പരമസൊധുക്കമള രിക്കലും മഹൊന് മറന്നിരു
ന്നില്ല. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല ഹദ്യഔളും അ പൊവങ്ങള്ക്ക് ഄയചൄ
മഔൊടുക്കുഔയൊയിരുന്നു പതിവ്.
ബൊഹയമൊയുള്ള വിനയമത്തക്കൊള് കൂടുതല് ശക്തമൊയിരുന്നു സയ്യിദീ
ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ അന്തരിഔമൊയ വിനയം. തമന്നക്കുറിചൃ് ഭംഖി
വൊക്ക് പറയുന്നത് കഔള്ക്കൊന് തീമര ആഷ്െമില്ലൊത്ത രു പ്രകൃതമൊയി
രുന്നു മഹൊനവര്ഔള്ക്ക്. സയ്യിദീ മുഹമ്മദ് ഄസ്സയ്യിദ് തിജൊനി هنع هللا يضرഎന്നവര്
തമെ ഖൊയുല് ഄമൊനി എന്ന കൃതിയില് എഴുന്നു :
വിശവൊസകയൊഖയനൊയ രു വയക്തിയില് നിന്നും ഞൊനറി
മഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. എമെ ഗുരുവരയരൊയ ഄല് ഹൊഫിളവു
ത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമനക്കുറിചൃറിയൊത്തവര്ക്ക് മഹൊന് അരൊമണന്ന
റിയൊന് ഇ സംഭവം തമന്ന മതി. ഈദ്ധൊരഔന് പറയുന്നു : "രു
സന്നതൊയ ഹജ്ജ് ഔര്മ്മത്തില് കശക് ഹൊഫിളവ് هنع هللا يضرമക്കയി
മല മസ്ജിദുല് കയ്ഫില് ആരിക്കുഔയൊയിരുന്നു. ഄകന്നരം മൗ
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റിത്തൊനിയയിമല രു ബീവി ഒെി വന്ന് മഔൊണ്ട് കചൊദിചൄ :
"തൊങ്കളൊകണൊ ഖുതവുബ്? ഔൊരണം, ഞൊന് ഖുുബിമനക്കുറിചൃ്
ഄകനവഷിചൃകെൊള് മറുപെി ഔിട്ടിയത്, മസ്ജിദുല് കയ്ഫില്
മവചൃ് നീ അദയമൊയി ഔണ്ടുമുട്ടുന്നത് അമരയൊകണൊ ഄവരൊയി
രിക്കും ഖുുബ് എന്നൊയിരുന്നു. ഞൊന് അദയമൊയി ഔണ്ടുമുട്ടിയത്
തൊങ്കമളയൊണ്. ഄകെൊള് തൊങ്കളൊണ് ഖുുബ്". ഄകന്നരം
സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ മറുപെി ആതൊയി
രുന്നു : "സതയത്തില് ഇ മഹത്തൊയ സ്ഥൊനകത്തകക്കൊ ഄതി
മെ മതൊട്ടടുകത്തകക്കൊ കപൊലും ഞൊന് എത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും നി
ങ്ങളുമെ സകന്തൊഷവൊര്ത്ത ഞൊന് സവീഔരിക്കുന്നു. രു പമക്ഷ,
ഄല്ലൊഹു ഄവമെ ഓദൊരയം മഔൊണ്ട് എമന്ന ഄതിമെ ഄവ
ഔൊശിയൊക്കുമൊയിരിക്കും".3
ജീവിതത്തിമല സിംഹഭൊഖവും ആബൊദത്തിനൊയിരുന്നു മഹൊന് ഔഴിചൄ കൂട്ടി
യത്. മചറുപ്രൊയം മുതകല തമെ മൊതൊവികനൊമെൊെം രൊത്രി ദിഔ്റിലൊയി
ഔഴിഞു കൂടുഔ പതിവൊയിരുന്നു. പഔല് സമയം കനൊപിലും രൊത്രി നിസ്
ഔൊരത്തിലുമൊയി മഹൊമെ ദിനരൊത്രങ്ങള് ഔെന്നുകപൊയി. നൊല്പത് വര്ഷ
കത്തൊളം ആഷൊഄ് നിസ്ഔൊരത്തിനണ്ടൊയിരുന്ന ഄകത വുളവൂഄ് മഔൊണ്ട്
തമന്ന സബ്ഹിയും നിസ്ഔരിക്കുമൊയിരുന്നുമവന്ന് ശിഷയനൊയ കശക്
ഄലി ജമുഄഃ രു ഄഭിമുകത്തില് സ്മരിചൃിട്ടുണ്ട്.4
അദയഔൊലത്ത് കല്വതിയ്യഃ തവരീകതിമെ പ്രകണതൊവൊയിരുന്നു
സയ്യിദീ ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിهنع هللا يضر. തമെ പിതൊമഹന്മൊരുമെ പൊരപരയതവരീക
ുഔളൊയ ശൊദുലിയ്യഃ, നക്ഷബന്ധിയ്യഃ, ബയൂമിയ്യഃ എന്നിവയുമെ ഄദ്ഔൊറു
ഔളും മഹൊന് മചൊല്ലികെൊന്നു. തൊമസിയൊമത, ഈന്നതസ്ഥൊനം കഔവരിചൃ
മഹൊന് ഇ തവരീകുഔളില് തല്കീനം മചൊല്ലിമക്കൊടുത്തു. പില്ക്കൊല
ത്തൊണ് പരിശുദ്ധ തിജൊനിയ്യയുമെ ശൊദവലതീരകത്തക്ക് കശകവര്ഔള്
വന്നണഞത്. ഹിജ്റഃ 1338ലൊയിരുന്നു ഄത്. 22 വയസ്സ് പ്രൊയമുള്ള
അ സമയത്ത് മഹൊനൊയ ശരീഫ് സയ്യിദീ ഄഹ്മദ് സബൊഇ ഄല്
3

أهه بلؿني من الثلاث آلاحي ليػلم من... " :  ما ًلي321  فلذ حاء في كخاب ؾاًت ألاماوي لعيذي دمحم العيذ الخجاوي صفدت فاحأجه ظيذة. بيىما كان الشيخ الخافظ هنع هللا يضر في هافلت من حجت بمسجذ الخيف...لم ًكن ٌػلم من هى شيخىا الخافظ كال
 "أهت اللعب؟ ألهني ظألت غىه فأحابني بأهك ججذًىه أول من جللين بمسجذ الخيف وأول من للييني: من الشىاكيغ بلىلها
 ولكني كبلت البششي... "أما الخليلت فهزا ملام ما وصلخه وال كاسبخه:  ئرن أهت اللعب! فأحابها شيخىا الخافظ بلىله.أهت
."غش ى أن ًإهلىا هللا بفضله
} 203 : { الخجاهيت واإلاعخلبيل للشيخ فاجذ الىىس هنع هللا يضر
4

- https://www.youtube.com/watch?v=kXjz3eHlYes
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ബകൊരിهنع هللا يضرവില് നിന്നൊണ് അദയമൊയി തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതിമെ വിര്ദ്
സവീഔരിചൃത്. ുെര്ന്ന് നൊല്പതിലധിഔം ഈന്നത ഖുുബുഔളില് നിന്നും
ഇ മഹത്തൊയ തവരീകതിമന മഹൊന് സവീഔരിചൄ. ഄതില് ഏറൃവും പ്രഖത്ഭ
മഹൊത്മൊവ് സയ്യിദുനൊ ഄല് ഖുുബുല് മക്തം തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ കപരക്കുട്ടി
യൊയ ഄല് ഖുുബുല് ഄക്തൊബ് സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഔബീര്هنع هللا يضرവൊയി
രുന്നു. ഔഥൊപുരുഷന് കവണ്ടി ഇ പുണയൊത്മൊവ് എഴതിയ സൊക്ഷിപത്ര
ത്തിമല വരിഔള് ശ്രദ്ധദ്ധിക്കുഔ :
"മൊതൃഔൊകയൊഖയനം പുണയൊത്മൊവുമൊയ കശക് മുഹമ്മദുല് ഹൊ
ഫിളവ് തിജൊനിമയ ആരുകലൊഔമത്തയും എമെ പ്രിയമെട്ടവ
നൊയി നൊം നിയമിചൃിരിക്കുന്നു. രു വിധത്തിലുള്ള കുറൃത്തിനം
നൊമുമൊയുള്ള ബന്ധമത്ത പിരിക്കൊനൊഔില്ല. എമന്തൊമക്ക മചയ്
തൊലും നൊമുമൊയുള്ള ബന്ധം മുറിയുഔയുമില്ല".5
പരിശുദ്ധ തിജൊനിയ്യത്തിമെ സംരക്ഷണത്തിന് കവണ്ടിയുള്ള മഹൊമെ ജീ
വിതം നിസ്ുലമൊയിരുന്നു. തമെ ഔൊലത്ത് തവരീകതിമെ കമല് അകരൊ
പിക്കമെട്ട എല്ലൊ അകരൊപണങ്ങള്ക്കും വിവൊദങ്ങള്ക്കും മഹൊന് ഄക്കമിട്ട്
മറുപെി നല്ഔി. എത്ര മചറിയ അകരൊപണത്തിമെയും സതയൊവസ്ഥ ഄറി
യുവൊനൊയി നീണ്ട യൊത്രഔള് നെത്തുമൊയിരുന്നു. സഡൊനില് മൊത്രം പതി
ന്നൊല് തവണ മഹൊന് യൊത്ര മചയ്ു. ഹിജൊസ് ഷരീഫികലക്ക് പത് ത
വണയും. ആു കൂെൊമത മമൊകറൊകക്കൊ, ഄള്ജീരിയ, ടുണീഷയ, ലിബിയ,
ഫലസ്തീന്, സിറിയ, അഫ്രിക്കയുമെ പശ്ചിതപൗരസ്തയകദശങ്ങള്
മക്കയും മഹൊന് സന്ദര്ശിചൄ. തവരീകത്തിമെ സംരക്ഷണൊര്ഥം നിരവ
ധി സകന്ദശകൃതിഔളും രചനഔളും മഹൊന് നെത്തി. ഄവയില് ഏറൃവും പ്ര
സിദ്ധമൊയ രണ്ട് കൃതിഔളുമെ മലയൊളമമൊഴിമൊറൃമൊണ് നിങ്ങളുമെ ഔരങ്ങ
ളിലുള്ളത്. തിജൊനിയ്യഃ സംരക്ഷണത്തില് തമെ പിന്ഖൊമിഔള്ക്ക് കവണ്ടി
ശക്തമൊയ രു സഞ്ചൊരപൊത മവട്ടിമത്തളിചൃ കശഷമൊണ് മഹൊന് യൊത്ര
യൊയത്. കശകവര്ഔളുമെ രചനഔളില് നിന്ന് ഔെം മഔൊള്ളൊമത പില്
ക്കൊലക്കൊര്ക്ക് യൊമതൊരു സംരക്ഷണരചനയും തിജൊനിയ്യതിമെ കപരില്
നെത്തൊനൊഔില്ലൊമയന്ന് പറഞൊല് ഄതില് ഄതിശകയൊക്തികയയില്ല.
മഹൊനരുമെ നിരവധി രചനഔളില് ചിലത് :

5

 ظيذي كعب ألاكعاب الششٍف الخجاوي دمحم الكبير بن ظيذي البشير خفيذ الشيخ أخمذ الخجاوي هنع هللا يضر الزي كخب لشيخىا خبيبا لىا في الذاسٍن ال ًىفصل، "كذ اجخزها الخير ألامثل الشيخ دمحم الخافظ الخجاوي: الخافظ الخجاوي هزه الىجيلت الػظمى
."غىا بزهب وال ًىلعؼ غىا بػمل
} 399 : { الخجاهيت واإلاعخلبيل للشيخ فاجذ الىىس هنع هللا يضر
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الخم في الخم والخلم



ظبيل الكمال
سظىل ؤلاظالم وسظالخه الجامػت



سد أوهام اللادًاهيت في كىله حػالى “ :وخاجم الىبيين”
أهل الخم الػاسفىن باهلل العادة الصىفيت



ظلعان الذولت الخجاهيت بؿشب أفشٍليا الخاج غمش بن ظػيذ الفىحي وحهاده مؼ الكفاس
ظىت الشظىل



سد أكارًب اإلافترًن غلى أهل اليلين



غلماء التزكيت هم أغلم الىاط بالكخاب والعىت



سؤٍت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في اليلظت



ؤلاهصاف في سد ؤلاهكاس غلى العشٍم



الخػليم غلى ؤلافادة ألاخمذًت



كصذ العبيل في العشٍلت الخجاهيت



أصفى مىاهل الصفاء في مششب خاجم ألاولياء



كصل اإلالال فيما ًشفؼ ؤلارن في الخال



ششوط العشٍلت الخجاهيت



ؤلاظشاء ًلظت بالشوح والجعذ



مجمىع ألاوساد في العشٍلت الخجاهيت



سظالت في فضل ليلت الىصف من شػبان



سظالت في الدج والػمشة



الخىفيم بين العىائف ؤلاظالميت اإلاػاصشة في ألاصىل
مػنى كىله ملسو هيلع هللا ىلص جفترق أمتى غلى جالث ظبػين فشكت



الخذ ألاوظغ بن من أفشط ومن فشط







സവന്തം സൊവിയയിലും ഇജിപ്തിമല വിവിധ കദശങ്ങളിലും ഄനവധി
കവജ്ഞൊനിഔസദസ്സുഔള് മഹൊന് പമങ്കടുെിചൃിരുന്നു. തിജൊനിയ്യതിമെ
മൊത്രം സദസ്സുഔളൊയിരുന്നില്ല ഄവ. മറിചൃ് മപൊുവൊയ കവജ്ഞൊനിഔപ്ര
ചരണങ്ങളൊയിരുന്നു. രുപൊെ് പണ്ഡിതന്മൊരും സൊധൊരണക്കൊരും ആത്ത
്രം സദസ്സുഔളില് പമങ്കടുത്തുഔ പതിവൊണ്. ദര്സഔളുമെ ുെക്കത്തില
കചൊദയഔര്ത്തൊക്കളുമെ കചൊദയങ്ങള് ഒകരൊന്നൊയി മഹൊന് കഔള്ക്കും. എല്ലൊ
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കചൊദയങ്ങളും ഔഴിഞ കശഷം ഄവയ്ക്ക് ഒകരൊന്നിനം മനുമമനസരിചൃ്
മറുപെി നല്കുഔയും മചയ്യും. തൗഹീദ്, തഫ്സീര്, ഹദീസ്, ഫിക്ഹ്, തസവ
വ്വുഫ് ുെങ്ങി ദീനിമല വിവിധ കവജ്ഞൊനിഔകമകലഔളില് നിമന്നല്ലൊം
കചൊദയങ്ങള് ഔെന്നുവന്നിരുന്നു. ഄവയ്മക്കൊമക്ക കൃതയമൊയ വിശദീഔരണ
ങ്ങകളൊെ് കൂെിയൊയിരുന്നു മറുപെിഔള്.
തമെ ജീവിതത്തിമെ ഄവസഔൊലഔൊലങ്ങളില് കപൊലും സൊവിയയി
മല ദര്സഔള് സജീവമൊയിരുന്നു. പൊതിരൊത്രിയൊകുകവൊളം ദര്സഔള് നീ
ങ്ങും. ഄതിന് കശഷം ഗ്രന്ഥപൊരൊയണത്തിലും ദിഔ്റിലും നിസ്ഔൊരത്തിലു
മൊയി സമയം ഈപകയൊഖമെടുത്തും. സൂരയനദിചൃതിന് കശഷം മൊത്രമൊയി
രുന്നു കശക് ഹൊഫിളവുത്തിജൊനി هنع هللا يضرഈറങ്ങിയത്. മരണകത്തൊെടുത്ത്
കരൊഖം മഔൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകപൊള് കപൊലും സഹചൊരിഔമളമക്കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥ
ങ്ങള് പൊരൊയണം മചയ്യിെിക്കുഔ പതിവൊയിരുന്നു. "വിജ്ഞൊനം മഔൊണ്ടൊ
ണ് ഞൊന് കരൊഖശമനം കതടുന്നത്" - എന്നൊയിരുന്നു മഹൊമെ നിലപൊെ്.
സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവുത്തിജൊനി هنع هللا يضرതമെ അത്മീകയൊന്നതിമയ
മറചൄ മവക്കൊന് അഗ്രഹിചൃിട്ടുകപൊലും ഄല്ലൊഹു ഄുകദ്ദശിചൃില്ല. തമെ കവ
ജ്ഞൊനികഔൊന്നതിയും തക്വയും അരൊധനഔളുമമല്ലൊം ഄതിമെ ഫലങ്ങ
മള മവളിമെടുത്തി. ഈന്നതരൊയ മഹത്തുക്കള് മഹൊമെ സ്ഥൊനമൊനങ്ങളി
കലക്ക് വയക്തമൊയ പ്രസ്തൊവനഔള് നെത്തി. പലകെൊഴം ഄത്ഭുതസംഭവ
ങ്ങള് മഹൊനില് നിന്ന് ഄറിഞും ഄറിയൊമതയും മവളിവൊയി. ഄവ
മയൊമക്ക ആവിമെ രുമിചൃ് കൂട്ടുഔയൊമണങ്കില് ഇ ഗ്രന്ഥത്തിമെ കപര്
തമന്ന മൊറികെൊകയക്കും. ബര്ഔത്തിനൊയി മരൊറൃ സംഭവം പറയൊം. മഹൊ
നവര്ഔളുമെ സ്ഥൊനം എത്രമൊത്രം ഈന്നതമൊമണന്നതിന് ആത് തമന്ന ധൊ
രൊളമൊണ്. കശക് ഄബ്ദുല്ലൊഹ് ഷഄ്ബൊന് എഴുന്നു :
"ഇ സംഭവം എകന്നൊെ് ഈദ്ധരിചൃത് കശക് ആബ്റൊഹീം ഄല്
മുര്സിهنع هللا يضرവൊണ്. രിക്കല് സയ്യിദുനൊ കശക് മുഹമ്മദുല് ഹൊഫി
ളവുത്തിജൊനി هنع هللا يضرഄകദ്ദഹകത്തൊെ് രു ഒുവൊനള്ള സമ്മതം സ
യ്യിദീ ഄബ്ദുല് മൊലിഔ് ബ്നല് ആല്മിهنع هللا يضرവികനൊെ് കതടുവൊന് ഔ
ല്പിചൄ. ഄങ്ങമന കശക് ആബ്റൊഹീം ഄത് കതടുഔയും സയ്യി
ദീ ആല്മി هنع هللا يضرഄകദ്ദഹകത്തൊെ് പ്രഭൊതത്തില് 500 സവലൊുല്
ഫൊതിഹും പ്രകദൊഷത്തില് 500 സവലൊുല് ഫൊതിഹും മചൊല്ലു
വൊനം എല്ലൊ ജുമുഄയും അകുകപൊള് നൂറ് എണ്ണം വീതം പ്രഭൊ
തത്തിലും പ്രകദൊഷത്തിലും ഄധിഔരിെിക്കൊനം ഔല്പിചൄ. ആങ്ങ
മന പ്രഭൊതത്തിലും പ്രകദൊഷത്തിലും അയിരം എണ്ണം പൂര്ത്തിയൊ
കുകവൊളം ുെരൊനം പറഞു. ഄങ്ങമന കശക് ആബ്റൊഹീംهنع هللا يضر
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ഔല്പന കപൊമല തമന്ന പ്രവര്ത്തിചൄ. രിക്കല് ഇ ഓറൊദ്
മചൊല്ലിമക്കൊണ്ടിരിമക്ക പുണയനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങമള ഄകദ്ദഹം ഈണര്
ചൃയില് ദര്ശിചൄ. അ ഄവസരത്തില് മഹൊന് തിരുദൂതകരൊملسو هيلع هللا ىلصെ്
കചൊദിചൄ : "ഄല്ലകയൊ എമെ കനതൊവൊയ ഄല്ലൊഹുവിമെ തിരുദൂ
തകര, സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ സ്ഥൊനം
എവിമെയൊണ്? ഄകെൊള് തിരുദൂതരുملسو هيلع هللا ىلصമെ പ്രതിവചിചൃത് ആങ്ങ
മനയൊയിരുന്നു : "ഄകദ്ദഹം ഄല് ഫര്ദുല് ജൊമിഅകുന്നു".6
സയ്യിദുനൊ റസൂലുല്ലൊഹി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ പ്രകയൊപനമൊണിത്. ഔൊലഗട്ടത്തിമല
ഓലിയൊക്കളുമെ രൊജപദവി ഄലങ്കരിക്കുന്ന മഹൊത്മൊവിമന ഄല് ഫര്ദ്
ഄല് ജൊമിഄ് എന്ന് വികശഷിെിക്കുഔ. ആതിലൂമെ സയ്യിദുനൊ ഹൊഫിളവു
ത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ മഹതവം നമുക്ക് ഉഹിക്കൊമകല്ലൊ.
ഹിജ്റഃ ഹിജ്റഃ 1398 ജമൊദുല് ഈക്റൊ 29 (1979 ജൂണ് 5) തിങ്കളൊ
ഴ്ച പൊതിരൊവില് കലൊഔം ഔണ്ട മഹൊപണ്ഡിതനം വലിയ്യുമൊയ ഹുജ്ജുല്
ആസ്ലൊം മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനി هنع هللا يضرഇ കലൊഔകത്തൊെ് വിെ പറഞു
മഔൊണ്ട് ഄല്ലൊഹുവിമെ സമക്ഷത്തികലക്ക് യൊത്രയൊയി. ഄല്ലൊഹു മഹൊന
വര്ഔകളൊമെൊെം നമമ്മയും നൊമുമൊയി ബന്ധമെട്ടവമരയും ഄതുന്നതസവ
ര്ഗത്തില് രുമിചൃ് കൂട്ടുമൊറൊഔമട്ട. മഹൊനരുമെ ആല്മും മദദുമമല്ലൊം ആരു
കലൊഔത്തും ഄല്ലൊഹു നമ്മികലക്ക് മചൊരിയുമൊറൊഔമട്ട... അമീന്

6

:  ومن كخاب الفيض الشخماوي في مىاكب الػاسف الشباوي ظيذي دمحم الخافظ الخجاوي جأليف الشيخ غبذ هللا شػبان"أخبروي الشيخ ئبشاهيم اإلاشس ي سخمه هللا أن ظيذها الشيخ دمحم الخافظ الخجاوي أمشه ان ًعلب من ظيذي غبذ اإلاالك بن
 فعل ب مىه فأمشه ظيذي غبذ اإلاالك هنع هللا يضر أن ًلشأ من صالة الفاجذ خمعمائت في الصباح.الػلمي هنع هللا يضر ئرها في كشاءة ئظم
 ففػل.وخمعمائت في اإلاعاء جم ًضٍذ كل حمػت مائت في الصباح ومائت في اإلاعاء ختى ًخم الػذد ألفا في الصباح وألفا في اإلاعاء
 هى الفشد:  فلال ملسو هيلع هللا ىلص، ًا ظيذي ًا سظىل هللا ما مشجبت ظيذي دمحم الخافظ:  سأي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًلظت فلال له، فبيىما هى ًلشأ.رلك
."الجامؼ
} 202 : { الخجاهيت واإلاعخلبيل للشيخ فاجذ الىىس هنع هللا يضر
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قصد السبيل
في الطريقة التجانية
للػاضف باهلل حػالى

سيسي دمحم الحافظ الخجاوي املصطي هنع هللا يضر
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അഴതായിക
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ظبداهك اللهم أهت كما، خمذا وجىاء دائمين بذوامه،الخمذ هلل خمذا حامػا لعائش وحىه املخامذ
 وأن دمحما غبذه، وأشهذ أن ال ئله ئال هللا وخذه ال ششٍك له.أجىيت غلى هفعك ال هدص ى جىاء غليك
 اللهم صل غلى. وله خامذ غلما وغمال وخاال، فهى به دمحم ومدمىد، مظهش الخمذ الجامؼ،وسظىله
، والهادي ئلى صشاظك اإلاعخليم، هاصش الخم بالخم، والخاجم إلاا ظبم، الفاجذ إلاا أؾلم،ظيذها دمحم
:  أما بػذ- وغلى آله خم كذسه وملذاسه الػظيم
സയ്യിദീ ഄബുല് ഄബ്ബൊസ് ഄഹ്മദ് ബ്ന മഹമ്മദ് തിജൊനി هنع هللا يضرതങ്ങളുമെ
തവരീകതിമെ നിബന്ധനഔളുമെയും ഄധയൊപനങ്ങളുമെയും പ്രചരണത്തി
നൊയി രു ഄനഗ്രഹീത സംഭൊവന നല്ഔൊന് ബഹുമൊനയനൊയ മുഹമ്മദ്
ഄബ്ദുല് ഄലീം തിജൊനി അഗ്രഹിക്കുഔയുണ്ടൊയി. ഄതിനൊയി ഄകദ്ദഹം
മതരമഞടുത്തതൊഔമട്ട, അദരണീയരൊയ ഄല് അരിഫുബില്ലൊഹ്
കശക് മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനി ഄല് മിസ്രി هنع هللا يضرവിമെ كصس السبيل

 في الططٍلت الخجاهيتഎന്ന കൃതിയൊണ്.
ഄകദ്ദഹത്തിമെ നൊെൊയ ആന്തയൊ മഹൊരൊജയമത്ത, സഔല മുരീദുമൊ
ര്ക്കും തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതികലക്ക് ബന്ധം കചര്ക്കുന്നവര്ക്കും വയൊപഔമൊയ
ഈപഔൊരം ലഭിക്കുവൊന് ഇ ഗ്രന്ഥത്തിമെ മലയൊള ഭൊഷയികലക്കുള്ള
മമൊഴിമൊറൃം ഄകദ്ദഹം നിര്വഹിചൃിരിക്കുന്നു. സതയപൊതയിമല ഄവരുമെ
പ്രയൊണകവളയില് വഴിവിളക്കും വഴിഔൊട്ടിയുമൊയി ഇ ഗ്രന്ഥം മൊറും.
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ഄല്ലൊഹുവികലക്കുള്ള പ്രയൊണത്തിമെ നിബന്ധനഔമള സംബന്ധിചൃ്
സംസൊരിക്കുന്നതികലക്കൊണ് ഇ ഗ്രന്ഥത്തിമെ പ്രധൊനഭൊഖങ്ങമളൊമക്ക
യും മചന്ന് കചരുഔ. ഄന്ധഔൊരത്തിമെ അവരണത്തില് നിന്നും അത്മൊ
വിമന സംസ്ഔരിക്കുന്നതിലും, ഄതില് അണ്ടുപൂണ്ട് ഔിെക്കുന്ന ഔലര്്പുളഔ
ളില് നിന്നും ഹൃദയമത്ത ശുദ്ധീഔരിക്കുന്നതിലുമൊണ് ഄല്ലൊഹുവികലക്കുള്ള
പ്രയൊണം നിലമഔൊള്ളുന്നത്. ആതിലൂമെ, അത്മീയസഞ്ചൊരിഔളുമെ ഭവ
നങ്ങളില് ഗട്ടം ഗട്ടമൊയി എത്തികചൃരുഔയും അത്മീയയൊത്രിഔരുമെ
സ്ഥൊനമൊനങ്ങളില് ഔയറിമചൃല്ലുഔയും മചയ്യും. ഄങ്ങമന, അത്മീയകലൊഔ
കത്തക്കും മലകൂതിയൊയ കമൊചനത്തികലക്കും എത്തിമെടും. നിരന്തരമൊയ
ദിഔ്റിലൂമെയും കൂെിയൊകലൊചനഔളിലൂമെയും സദ്വൃത്തരുമെ സഞ്ചൊരപൊ
തമയ പിന്തുെരുന്നതിലൂമെയും ഄവകരൊെ് സഹവസിക്കുന്നതിലൂമെയും
ഄല്ലൊമത കമല്െറഞമതൊന്നും സ്ഥിരമെട്ട് നില്ക്കുഔയില്ല. സഹവൊസ
ത്തിനം ഔൊരയങ്ങള് ഏമറൃടുക്കുന്നതിനം ഏറൃവും കയൊഖയര് സദ്വൃത്തരൊയ
മഹത്തുക്കള് തമന്നയൊണ്. ഈപരിസൂചിതമൊയ മഹൊഔൊരയങ്ങള്ക്കുള്ള
ജ്ഞൊനവും സംസ്ഔരണപൊതയും ഄല്ലൊഹു ഄവര്ക്ക് കവണ്ടി തയ്യൊറൊക്കി
മക്കൊടുത്തു. ഄല്ലൊഹു ഄവമര മതരമഞടുത്തത് തമന്ന ഇ മഹത്തൊയ
സരണിയികലക്കും സന്ദരമൊയ അത്മീയപരിശീലനത്തികലക്കും മൊര്ഗദര്ശ
നം നെത്തുവൊനൊയിട്ടൊണ്. അത്മീയപൊതമയക്കുറിചൃ് നല്ലവണ്ണം മനസ്സി
ലൊക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുമെ സഹൃത്ത് തമന്നയൊകുന്നത് എത്ര നല്ലതൊണ്!!!
ഇ പരിഭൊഷയുമെ ഈെമക്ക് ഄല്ലൊഹു ഗുണം മചയ്യമട്ട. ഇ തവരീക
തിനം ഄതിമെ അള്ക്കൊര്ക്കും പഔരമൊയി നമല്ലൊരു പ്രതിഫലം തമന്ന
ഄല്ലൊഹു ഄകദ്ദഹത്തിന് നല്ഔമട്ട. ഇ ദിവയമൊയ തവരീകതിമെ ഄധിപ
തിയൊയ സയ്യിദീ ഄബുല് ഄബ്ബൊസ് ഄഹ്മദുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമന ഄല്ലൊഹു
തൃപ്തിമെെമട്ട. ഄകതൊമെൊെം, ഇ കരകയുമെ രചയിതൊവും കതകജൊമയ
നൊയ മൊര്ഗദര്ശിയുമൊയ പുണയൊത്മൊവിമന ഄല്ലൊഹു ഔെൊക്ഷിക്കുഔയും
മചയ്യമട്ട.

(ഇജിപ്തിമല തിജൊനിയ്യഃ കലീഫഃ / ഗ്രന്ഥഔര്ത്തൊവിമെ പൗത്രന്)

ശവഖ് മുസമ്മുല് സാപിലവ് അസ്ഭദ് മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനി
ഷാഴിമഃ തിജാനിയ്യഃ കുഫ്രാ - ഖാസിരഃ
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ഗ്രന്ഥഩയിചമ
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 والصالة والعالم غلى أششف اإلاشظلين ظيذها دمحم،الخمذ هلل سب الػاإلاين
وغلى آله وأصخابه اإلايامين وغىا بهم أحمػين وبػذ

 كصس السبيلഎന്ന തലമക്കട്ടൊണ് ഇ ലഘുകൃതിക്കൊയി മൗലൊനൊ കശക്
മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനി هنع هللا يضرമതരമഞടുത്തിരിക്കുന്നത്.

“അല്ലാഹുഴിടന നിങ്ങള് സൂ്ിക്കുക. നിങ്ങള്കഴ് ഩഠിപ്പിച്ച് തര ”7
ഄല്ലൊഹു(സ) ഇ സൂക്തത്തില് വയക്തമൊക്കിയത് പ്രഔൊരം ദീര്ഗദൃഷ്െി
യൊലുള്ള രു നിര്മ്മൊണമത്തയൊണ് ഄത്ഭുതഔരമൊയ ഇ മതരമഞ
ടുെ് പ്രതിഫലിെിക്കുന്നത്. മുക്തൊറുസ്സിഹൊഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പരികശൊധിചൃ
കെൊള് കസ്ദ് എന്നൊല് രു വസ്ുവിമന മഔൊണ്ടുവരിഔ ഄമല്ലങ്കില്
രു വസ്ുവിമെ ഭൊഖകത്തക്ക് തിരിയുഔ എന്നും സബീല് എന്നൊല്
മൊര്ഗം എന്നുമുള്ള ഄര്ഥമൊണ് നമുക്ക് ലഭിചൃത്. ഄല്ലൊഹു(സ) ഄരുളി :

“അല്ലയമാ തിരദൂതയയ, അഴിടുന്ന് ഩരഞ്ഞാല :
ഇതാണ് എടെ ഭാര്ഗ്ഗ സുദൃഢയഫാധയയതൄാെ് കൂെി
അല്ലാഹുഴിയറക് ഞാ് ്ണിക്കുന്നു. ഞാന എടന്ന ഩി്ഩറ്റിിമഴര ”.8
7

282 :  ظىسة البلشة8
308 :  ظىسة ًىظف-
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ഇ തവരീകുമൊയി ബന്ധം സ്ഥൊപിക്കുവൊന് ഈകദ്ദശിക്കുന്നവര്മക്കല്ലൊം
ആതിമല വയവസ്ഥഔളും മരയൊദഔളും പൊലിക്കല് നിര്ബന്ധമൊണ്. മതവിധി
ഔളൊലുള്ള ശൊസനഔളുമെ കമല് ജ്ഞൊനഔര്മ്മ കമകലഔളില് കൃതയനിഷ്െ
കഔവരിക്കലൊണ് ഄവയികലറൃവും പ്രബലമൊയ ഔൊരയം. ഔൊരണം, പരി
ശുദ്ധ ഖുര്അനം തിരുസന്നുമനസരിചൄള്ള ഔര്മ്മമൊണ് തവരീകതിമെ
ുെക്കവും ടുക്കവും. കശക് സയ്യിദീ ഄഹ്മദുത്തിജൊനി هنع هللا يضرആപ്രഔൊരം പറ
ഞിട്ടുണ്ട് :

“എടന്ന ഷ ഫന്ധിച്ച് ഴല്ലതു നിങ്ങള് ശ്രഴിക്കുന്ന ഩ് അഴ
ഭതനിമഭങ്ങളുടെ തുറാഷിറിട്ട് തൂകി യനാക്കുക. യമാജിക്കുകമാ
ടണങ്കില് അത് ടകാണ്ട് പ്രഴര്ഗ്തൄിക്കുക. എതിയാാണകമാടണ
ങ്കില് ഴറിടച്ചരിയുക”.9
ുെര്ന്ന് ഗ്രന്ഥഔര്ത്തൊവ് വിശദീഔരിക്കുന്നത് തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതിമന
ഏമറൃടുക്കുവൊനകദ്ദശിക്കുന്ന രുവന് ബൊധഔമൊവുന്ന ഇ മഹത്തൊയ തവരീ
കതിമെ നിബന്ധനഔളൊണ്. ആസ്തികൊറഃ നിസ്ഔരിക്കുഔയും മൊതൊപി
തൊക്കളില് ആരുവകരൊടുകമൊ ഄമല്ലങ്കില് രൊകളൊകെൊ സമ്മതം കചൊദിക്കുഔ
യും മചയ്തതിന് കശഷമൊയിരിക്കണം ആതിന് തയ്യൊറൊകഔണ്ടത്. ഔൊര
ണം, ഇ തവരീകത് സവീഔരിക്കുവൊന് തയ്യൊറൊകുന്നവന് ഄല്ലൊഹുവിമെ സ
ന്നിധിയികലക്കൊണ് ഒെിയടുക്കൊന് ലക്ഷയമിടുന്നത്. എന്നൊല് ഄല്ലൊഹു(സ)
വികനൊടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ ഄെിമത്തകത്തൊടും തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصവയക്തമൊക്കിയ
മൊതൊപിതൊബൊധയതഔളുമെ നിര്വഹണകത്തൊടും കചര്ന്നു മഔൊകണ്ട ആത്
സൊധിക്കൂ. തിരുദൂതര്( )ملسو هيلع هللا ىلصവയക്തമൊക്കിയ ഹദീസ് ആതൊ :

“നിശ്ചമ , നിടെ യ്ിതാഴിയനാെ് നിനക് ഫാധയതയുണ്ട്.
നിടെ കുടു ഫയതൄാടു നിനക് ഫാധയതയുണ്ട്. നിടെ വയീയ
യതൄാടു നിനക് ഫാധയതയുണ്ട്. അതിനാല് ഫാധയതടപ്പട്ടഴര്ഗ്
ടകല്ലാ അഴരടെ ഫാധയതകള് നീ നിരയഴറ്റുക”.10
َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َّ
َ ُ ُ َ ًْ َ َّ ْ ُْ َ َ 9
ُ ف َف ْاج ُط ُه
."ىه
 وما دال، فما و افم فذصوه،ىه ِب ِميز ِان الشط ِع
 ِ"إشا س ِمػخم غ ِني شيئا ف ِزه} 28 : { ؤلافادة ألاخمذًت إلاشٍذ العػادة ألابذًت للششٍف البركت ظيذي العيب بن أخمذ العفياوي
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ
ُ ْ
َّ  َ َؤبي، ان
َ  َك،  َغ ْن َؤب ِيه،  َغ ْن َغ ْىن ْبن َؤبي ُج َح ْي َف َت- 10
 ف َز َاض َسل َمان: الس ْض َز ِاء
 " آخى الى ِبي صلى َّللا غلي ِه وسلم بين سلم: ٌا
ِ
ِ َو
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُّ
َ  ؤ ُد:  َما َشإ ُهً ؟ َك َال ْذ: اٌ َل َها
َّ ىن ؤ ُبى
َّ  َف َطَؤي ُؤ َّم، الس ْ َزاء
َّ َ َ
َ ََ َ ل ُه
َ الس ْض َز ِاء َل ْي
َ  َف َل، الس ْض َز ِاء ُم َخ َب ِّص َل ًت
 ف َج َاء، السه َيا
اَت ِفي
ِ ؤبا ض
ِ
َ
َ
ْ
َ ُ َ َ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ  َفإ ّوي: ٌا
َ  َك، صا ِئم
،  فل َّما وان الل ْي ُل،  فإو َل: ٌا
 ك،  َما ؤها ِب ِأو ٍل َتى جإول: ٌا
 فل، ؤبى السضز ِاء فصىؼ له طػاما
ِ ِ َ  ك،  و ْل: ٌا
َّ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ
َّ َش َه َب َؤ ُبى
ْ َ َ َ َ ْ َ َ  َف َل، ىم
َ  َف َى،  َه ْم: ٌا
ُ ام ُث َّم َش َه َب ًَ ُل
ُ الس ْض َز ِاء ًَ ُل
َ  َك، ىم
 ك ْم ْلان: اٌ َسل َمان
 ك، آد ِط الل ْي ِل
ِ  فل َّما وان ِمن،  هم: ٌا
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ഇ പവിത്രമൊയ തവരീകതിമെ നിര്ബന്ധമൊയ ഓറൊദുഔമളയും ഄദ്ഔൊറു
ഔമളയും മൗലൊനൊ മുഹമ്മദുല് ഹൊഫിളവ് തിജൊനി هنع هللا يضرവിശദീഔരിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രഭൊതവിര്ദ്, പ്രകദൊഷവിര്ദ്, ഄല് വളവീഫഃ, ഄല് ഹയ്ലലഃ ുെങ്ങിയവ
യൊണവ. മഷ്രിക് മുതല് മഖ്രിബ് വമരയും വെകക്ക ഄറൃം മുതല് മതകക്ക
ഄറൃം വമരയും ഭൂമിയിമല എല്ലൊയിെത്തും തിജൊനി മുരീദുമൊര് യൊമതൊരു
മൊറൃത്തിരുത്തലുഔളും കൂെൊമത ഇ ഓറൊദുഔമള പൊരൊയണം മചയ്ു വ
രുന്നു. ഄല്ലൊഹുവിന് തമന്നയൊണ് സര്വസ്ുതിയും. തിജൊനി മുരീദ് ആ
സ്ലൊമിഔ കലൊഔത്തിമല ഏമതൊരു രൊഷ്രത്തികലക്ക് കപൊവുഔയൊമണ
ങ്കിലും ശരി, ഇ പുണയമൊര്ഗവുമൊയി ബന്ധിതരൊയ സകഹൊദരങ്ങള് ഄവി
മെമയല്ലൊം ഄവന് ഔമണ്ടത്തൊനൊകും. സവന്തം നൊട്ടിമല പൊരൊയണ രീതി
യില് തമന്ന ഄവിെങ്ങളില് മവചൃ് ജമൊഄതൊയി വളവീഫഃ മചൊല്ലുവൊനം
ഄവന് സൊധിക്കും. അയതിനൊല്, സര്വസ്ുതിഔളും ഄല്ലൊഹുവിന് മൊ
ത്രമൊകുന്നു. ഇ തവരീകതിമന ആതര അത്മീയസരണിഔളില് നിമന്നല്ലൊം
കവര്തിരിക്കുന്ന സവികശഷതയൊണിത്. ഄതയപൊരമൊയ ഇ ഄനഗ്രഹം
നമ്മുമെ കമല് സ്ഥിരമൊയി നിലനില്ക്കൊനം മൊറൃത്തിരുത്തലുഔളില് നിന്ന്
സംരക്ഷിക്കമെെൊനം ഄല്ലൊഹുവികനൊെ് നമുക്ക് ദുഅ ആരക്കൊം. ഇ വികശ
ഷസരണിയുമെ സന്തതിഔമളല്ലൊവരും തമന്ന മൊലിഔി-ശൊഫിഇ-ഹനഫിഹന്ബലി എന്നീ പ്രമൊണിഔമൊയ മദ്ഹബുഔളിമലൊന്നിമന ഄനധൊവനം
മചയ്യുന്നവരൊമണന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഔമണ്ടത്തൊന് സൊധിക്കും. തിജൊനിഔമള
അമരങ്കിലും മദ്ഹബ് നിരൊസം മഔൊണ്ട് വിമര്ശിക്കുന്നുമണ്ടങ്കില് ഔള്ള
ക്കഥ മഔട്ടിചൃമചൃ് അകരൊപിക്കുന്നവര് മൊത്രമൊയിരിക്കും അ വിമര്ശഔര്. ഔൊ
രണം, തിജൊനിഔള് നിലമഔൊള്ളുന്ന വസ്ുതയുമൊയി യൊമതൊരു നിലക്കും
കയൊജിക്കൊത്ത രു അകരൊപണമൊണിത്. ഄല്ലൊഹുവൊണകല്ലൊ ഏറൃവും ന
ന്നൊയി ഄറിയുന്നവന്. സയ്യിദീ ഄഹ്മദുത്തിജൊനി هنع هللا يضرആപ്രഔൊരം
പ്രകയൊപിചൃിട്ടുണ്ട് :

“ഇറാസീഴിജമതൄിടെ ഴാസക് ഈ ഷന്നിധിമിയറക് ജന
ഴിബാഗങ്ങടല നമിച്ച് ടകാണ്ടുഴര . ഇറാസീ ഩയിയവാധക് ഈ
ഷന്നിധിമില് നിന്നു ഭറ്റു ജനഴിബാഗങ്ങടല ഭെകി അമക്കു ”.11

َ َ ًّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َْ
َّ
ًّ
ًّ
ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
، "  فإ ْغ ِط و َّل ِشي ََ ٍ ّم ََل ُه،  َو ِِل ْه ِل ًَ َغل ْي ًَ ََلا،  َو ِلىف ِس ًَ َغل ْي ًَ ََلا،  ِإ َّن ِل َطِّب ًَ َغل ْي ًَ ََلا: اٌ ل ُه َسل َمان
 فل، فصليا
َ
َ
َ
َ
َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ ُ َ َ
 سواه البخاسي. "ان
 صسق سلم:  فلاٌ الى ِبي صلى َّللا غلي ِه وسلم،  فصهطش ِلً له، َّللا َغل ْي ِه َو َسل َم
فإحى الى ِبي صلى
ُ َّ َ َ ْ َ
ْ َ
ً صط ُف ُؤ َه
َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ 11
."اسا َغ ْن َها
ِ ً  والص ِاضف ِإلا ِلهي، "سا ِئم السػاز ِة ٌسىق ؤهاسا ِله ِص ِه الحضط ِة} 173 : { ؤلافادة ألاخمذًت إلاشٍذ العػادة ألابذًت للششٍف البركت ظيذي العيب بن أخمذ العفياوي
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ഄതുന്നതനം സര്വശക്തനമൊയ ഄല്ലൊഹുവികനൊെ് ആഹത്തിലും പരത്തി
ലും വിജയശ്രദ്ധീലൊളിതരൊയവരുമെ കൂട്ടത്തില് നമമ്മമയല്ലൊവമരയും ഈള്മെ
ടുത്തൊന് ഇയുള്ളവന് കഔഴഔയൊണ്. സതയസരണിയികലക്കുള്ള പ്രൊപ്തി
ക്കൊയി ഄവലംബിക്കമെടുഔ ഄല്ലൊഹുവികലക്ക് മൊത്രമൊകുന്നു.

ശവഖ് ശയീപ് അസ്ഭദ് മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനിهنع هللا يضر
(ഗ്രന്ഥഔര്ത്തൊവിമെ പുത്രന് / മുന് ഇജിപ്തയന് തിജൊനിയ്യഃ കലീഫഃ)
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തിജാനിയ്യഃ തവയീഖതിടറ

ഷന്മാര്ഗ്ഗറ്യ

ഹുജ്ജതുല് ഇഷ്റാ

ഷയ്യിദീ മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനിهنع هللا يضر

മമൊഴിമൊറൃം, ശൊക്തീഔരണം

മുസമ്മദ് അഫ്ുല് അറീ തിജാനി
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ആമുഖ
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اللهم صل غلى ظيذها دمحم الفاجذ الخاجم وآله وصخبه وكل معلم ومعلمت،الخمذ هلل سب الػاإلاين
ഄല്ലൊഹുവിമെ മൊര്ഗത്തിലുള്ള എമെ സകഹൊദരനൊയ കശക് ഷരീഫ്
ശൊഫിഇ ഄസ്സഹ്വി ഄവര്ഔള് ഄറിയുന്നതിനൊയ്, തൊങ്കളുമെ കമലും
നമ്മുമെ എല്ലൊ സ്കനഹിതരുമെ കമലും ഄല്ലൊഹുവിമെ രക്ഷയും ഄനഗ്ര
ഹവും ഐശവരയങ്ങളും വര്ഷിക്കമട്ട.
ഄല്ലകയൊ എമെ അത്മകുടുംബൊംഖങ്ങകള, എമെ ഹൃദയബന്ധുക്കകള,
എമെ കുടുംബൊംഖങ്ങളുമെ കൂമെ ഞൊന് ജന്മം മഔൊണ്ട നൊട്ടില് നിന്നൊണ്
നിങ്ങളികലക്ക് ഇ സകന്ദശം ഞൊമനഴുന്നത്. പരിശുദ്ധവൊനൊയ ഄല്ലൊ
ഹുവികനൊെ്, ഇ ഄനഗ്രഹീതമൊയ ഄഹ്മദിയ്യഃ തീരത്തുള്ള നമ്മുമെ കൂട്ടൊ
യ്മ എമന്നന്നും ഄവന് നിലനിര്ത്തൊനം കത്മിയ്യയുമെയും ഒശൊരതയു
കെുമൊയ അത്മീയവൃത്തത്തിമല ഈന്നതപദവിയികലക്ക് നമമ്മ എത്തിക്കൊ
നം ഄവമെ സ്ഥിരമൊയ തൃപ്തിയിലൊയി പൂര്ണ്ണമൊയ ഈറെികന്മല് നമമ്മ
മരിെിക്കൊനം ഄവകനൊെ് ഞൊന് യൊചിക്കുന്നു.
ഇ സംഗ്രഹകൃതി തൊങ്കളികലക്കും തൊങ്കള് രുമിചൃ് കൂട്ടിയ നമ്മുമെ
സകഹൊദരങ്ങളികലക്കുമൊയി ഞൊന് സമര്െിക്കുന്നു. നമ്മുമെ തവരീകത്തിമെ
ഔര്മ്മശൊസ്ത്രപതൊഔവൊഹഔനൊയ സയ്യിദുനൊ കശക് ഷന്കവീതവിهنع هللا يضرവി
മെ ഔരങ്ങമള ഄവലംബിചൃ് മഔൊണ്ടുള്ള വിശിഷ്െ തിജൊനിയ്യഃ ദര്ശനമൊ
ണിത്. ഇ കമകലയിമല മഹൊനവര്ഔളുമെ കശ്രദ്ധഷ്െതമയ നീതിനിഷ്െത
യില്ലൊത്തവരല്ലൊമത മറൃൊരും നികഷധിക്കുഔയില്ല. ഄകതൊമെൊെം ഇ കൃതി
യുമെ സവീഔൊരയതയില് പ്രതീക്ഷയര്െിചൃ് മഔൊണ്ട് തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതി
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മല മുഴവന് കനതൊക്കളികലക്കും ഞൊനിത് സമര്െിക്കുന്നു. ഇ പഥിത ഹൃദ
യത്തികനൊടുള്ള ഄനഔപയും നിങ്ങളില് നിന്നുള്ള സദ്പ്രൊര്ഥനഔളും നി
കരൊധിക്കമെെൊത്തവനൊകയക്കൊം ഇയുള്ളവന്.
നമ്മുമെയും നമ്മുമെ സകഹൊദരങ്ങളുമെയും വീഴ്ചഔള് വിട്ടുവീഴ്ച മച
യ്ത് തരണമമന്നും തമെ പക്കല് നിന്നുള്ള നന്മഔളൊയി ഄവമയ പരിവ
ര്ത്തിെിക്കണമമന്നും സയ്യിദുനൊ ഖുുബുല് മക്തം ഄഹ്മദുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവി
മെ വിശിഷ്െമൊയ സഹവൊസത്തികന്മലും, തിരുദൂതര് ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ ബന്ധു
ക്കകളൊടും, പരിശുദ്ധരും ആരുഗുണങ്ങളൊല് വിജയിചൃവരും ആരുമുദ്രഔളില്
നിന്നും ആന്ദ്രിയൊതീന്ദ്രിയൊനന്തരൊവഔൊശമത്ത ഄനന്തരമമടുത്തവരുമൊയ
ഄവിടുമത്ത കുടുംബകത്തൊടുമുള്ള സ്കനഹത്തികന്മലുമൊയി നമമ്മ ജീവിെിക്കു
ഔയും മരിെിക്കുഔയും പുനരുജ്ജീവിെിക്കുഔയും മചയ്യണമമന്നും ഞൊന്
ഄല്ലൊഹുവികനൊെ് കഔഴന്നു.
നമ്മുമെ കനതൊവൊയ മുഹമ്മദ് നബിملسو هيلع هللا ىلصയുമെ കമലും ഄവിടുമത്ത സഹ
ഔളത്രൊദിഔളുമെ കമലും ഄല്ലൊഹുവിമെ ഄനഗ്രഹമുണ്ടൊഔമട്ട, ഖുുബുല്
മക്തമിമനമത്തൊട്ടും മഹൊനവര്ഔളുമെ കുടുംബമത്തമത്തൊട്ടും ഄവിടുമത്ത
ഄനചരന്മൊമരമത്തൊട്ടും മുഴവന് സതയവിശവൊസിവിശവൊസിനിഔമളമത്തൊ
ട്ടും ഄല്ലൊഹു തൃപ്തിമെടുമൊറൊഔമട്ട... അമീന്
അദയമൊയും ഄവസൊനമൊയും

السالم غليىم وضَمت هللا وبطواجه

ഹുജ്ജതുല് ഇഷ്റാ

ഷയ്യിദീ മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനി അല് ഭിഷ്യിهنع هللا يضر
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തവയീഖതുകളുടെ ആദയാഴഷാന
ഖുര്ഗ്ആ്-സുന്നതനശ്ൊന .
്മെ രു വചനം മഔൊണ്ടൊണ് നൊം ചര്ചൃക്കملسو هيلع هللا ىلصുഄല്ലൊഹുവിമെ തിരുദൂതര
ുെക്കമിടുന്നത്. ഄബൂദൊവൂദും ുര്മുദിയും നികവദനം മചയ്ത ഹദീസ്.
ഄവിടുന്ന് പ്രകയൊപിചൄ :

"ജ്ഞാനികലാണ് പ്രഴാചകന്മാരടെ അനന്തയാഴകാവികള്.
നിശ്ചമഭായു പ്രഴാചകന്മാര്ഗ് ഷവര്ഗ്ണനാണമങ്ങയലാ ടഴള്ളിത
ട്ടുകയലാ അനന്തയഭാമി നല്കാരില്ല. ഭരിച്ച്, ജ്ഞാനടതൄമാണ
ഴര്ഗ് അനന്തയഷവതൄാമി നല്കുക. അതിനാല് ഏടതായാള് ആ
്ജ്ഞാനടതൄ ഷമ്പാദിച്ചുയഴാ അഴ് ഴമ്പിച്ച ഓസയിടമമാണ
ഷവാമതൄഭാകിമത്".12
ആങ്ങമന, പ്രവൊചഔന്മൊര് ഄനന്തരമൊയി നല്ഔിയ ജ്ഞൊനങ്ങളില് ഔെ
ന്നുവരുമമന്ന ഔൊരയത്തില് തീമര സംശയമില്ലൊത്ത രു തരം ജ്ഞൊന
മുണ്ട്. ഄന്ധഔൊരത്തിമെ അവരണത്തില് നിന്നും അത്മൊവിമന കമൊചിെി
12

 غن هثيربن كيَ كاٌ  :هىذ َالسا مؼ ؤبي السضزاء في مسجس زمشم فجاءه ضَل فلاٌ ًا ؤبا السضزاء إوي َئخً منمسًىت الطسىٌ ﷺ لحسًث بلغني ؤهً جحسثه غن ضسىٌ هللا ﷺ ما َئذ لحاَت كاٌ فإوي سمػذ ضسىٌ هللا ﷺ ًلىٌ "
من سلً ططٍلا ًطلب فيه غلما سلً هللا به ططٍلا من ططق الجىت وإن املالئىت لخضؼ ؤَىحتها ضضا لطالب الػلم وإن
الػالم ليسخغفط له من في السمىاث ومن في ألاضض والحيخان في َىف املاء وإن فضل الػالم غلى الػابس هفضل اللمط
ليلت البسض غلى سائط الىىاهب وإن الػلماء وضثت ألاهبياء وإن ألاهبياء لم ًىضثىا زًىاضا وال زضهما وضثىا الػلم فمن ؤدصه
ؤدص بحظ و افط" .ضواه ؤبىزاوز ( ،)3641وابن ماَت( ،)223والساضمي( ،)343وابن َبان( ،)88والبيهلي في
الشػب( ،)1571والطبراوي في مسىس الشاميين(،)1231والبغىي في شطح السىت( ،)129وفي مػالم الخنزًل (،)224
والخطيب في الطَلت ( )134/1وابن غبس البر في َامؼ بيان الػلم وفضله( ،)675( ،)174( ،)173وابن غساهط في جاضٍر
زمشم في ()53680( ،)53679( ،)53678
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ക്കുഔയും ശക്തമൊയി ഔലര്ന്നുഔിെക്കുന്ന തമസ്സിമെ ഄെികവരുഔളില്
നിന്നും ഄതിമന ശുദ്ധമൊക്കിമയടുക്കുന്നുമൊയ ജ്ഞൊനം. ആത്തരം ജ്ഞൊ
നം അത്മീയകലൊഔകത്തക്കും തജ്രീദുല് മലകൂതിയികലക്കും അത്മൊവിമന
വഴിമതളിക്കുന്നും കൂെിയൊണ്. ഄങ്ങമന, തമസ്സിമെ ശക്തമൊയ
ഄെികവരുഔള്കക്കൊ മറൄള്ളവകക്കൊ യൊമതൊരു സവൊധീനവും മചൊലുത്തൊനൊ
ഔൊത്ത രവസ്ഥയികലക്ക് അത്മൊവ് എത്തിമെടും. ഄതിലുപരി, അത്മൊ
വിമെ പരിശുദ്ധത ദൃഢമൊയി ഈറക്കുഔയും ഄങ്ങമന അഔര്ഷഔമൊയിത്തീ
രുഔയും മചയ്യും. ഄതിമെ രഹസയപ്രഭമയങ്ങൊനം ഄകചതനവസ്ുക്കളി
കലക്ക് മചൊരിയുന്ന പക്ഷം ഄവ ജീവസ്സുറൃതൊയിത്തീരും. പരമസതയവൊന്
ആത്തരം അത്മൊക്കമള തമെ കതജസ്സിനൊല് പരികപൊഷിെിക്കുഔ കൂെി
മചയ്യുന്നകതൊമെ ഄതിമെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്െി കുത്തിത്തുളക്കുന്നതൊയിത്തീരും.
തല്ഫലമൊയി ഇ മഹത്തൊയ അത്മൊവ് പരമസതയവൊമനമക്കൊണ്ട്
ശക്തിമെട്ട നിലയില് ദര്ശിക്കൊനം ശ്രദ്ധവിക്കൊനം ഄെങ്ങൊനം ഄനങ്ങൊ
നം ഄറിയൊനം സവീഔരിക്കൊനം ഈകപക്ഷിക്കൊനമമൊമക്ക ുെങ്ങും. ഄല്ലൊഹു
(സ)വൊണ് ഄതിമന തിരമഞടുത്തത്. ഄവന് തമന്ന ഄതിമന
ശുദ്ധീഔരിചൄ. ഄകതൊമെ, ഇ അത്മൊവ് റഹ്മൊകനൊമെൊെം സ്കനഹ
ബന്ധത്തിലൊയിത്തീര്ന്നു. ഄത് വിശിഷ്െമൊയ സ്കനഹവും ഈത്കൃഷ്െ
മൊയ സൊമീപയവുമമത്ര. പ്രവൊചഔൊനന്തരൊവഔൊശിഔളൊയ ഇ മഹത്തുക്ക
ളൊണ് അത്മീയപണ്ഡിതന്മൊര്. അത്മീയകരൊഖമത്തയും ഄതിമെ മരുന്നി
മനയും ഄല്ലൊഹു ഄവര്ക്ക് പഠിെിചൃ് മഔൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അയതിനൊല്
ഹൃദയശുശ്രൂഷഔരും അത്മീയഭിഷഖവരന്മൊരുമൊണ് ഇ മഹത്തുക്കള്.
ഄല്ലൊഹു(സ) മുഹമ്മദിയ്യഃ സമുദൊയത്തികന്മല് ഔനിഞരുളിയ ഄന
ഗ്രഹങ്ങളില്മെട്ടതൊണ് ആത്തരം മഹത്തുക്കള് രു ഔൊലത്തും ഴിഞു
നില്ക്കുഔയില്ലൊമയന്നത്. തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയില് നിന്നും ആപ്രഔൊരം രു ഹദീ
സ് സ്ഥിരമെട്ടിട്ടുണ്ട് :

"എടെ ഷമുദാമതൄില് നിന്നു ഒര ഴിബാഗ അന്തയദിന ആഗ
തഭാകുന്നത് ഴയയയു ഷതയതൄിയന്മല് ഉരച്ച് നില്ക്കുന്നത് തുെര്ഗ്
ന്നുടകായണ്ടമിയിക്കു ".13
മൊത്രമല്ല, നമ്മുമെ കദഹിഔമള സംസ്ഔരിമചൃടുക്കൊനം സ്ഫുെം മചയ്മതടു
ക്കൊനം പരിശീലിെിക്കൊനം നകമ്മൊെ് ഄല്ലൊഹു(സ) ഔല്പിചൃിട്ടുണ്ട്. ഄവന്
ഄരുളുന്നത് ഔൊണുഔ :
13
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"ആത്മാകളു അഴടമ അനൂനഭാമി വയിടപ്പടുതൄിമഴന
തടന്നമാടണ ഷതയ . അഴയുടെ തിന്മയു നന്മയു അഴ്
യതാന്നിപ്പിച്ച് ടകാടുക്കുകയു ടചമ്തിയിക്കുന്നു. നിശ്ചമഭായു ,
ആത്മാഴിടന ഷ ശുദ്ധഭാകിമഴ് ഴിജമിച്ചിയിക്കുന്നു. അതിടന
കലങ്കടപ്പടുതൄിമഴ്
നിശ്ചമഭായു
ഩയാജമടപ്പടുകയു
ടചമ്തു".14
ഈത്തമസഹവൊസത്തികലക്ക് നമമ്മ തിരുദൂതര് ملسو هيلع هللا ىلصകപ്രരിെിചൃിട്ടുണ്ട്. അത്മ
സംസ്ഔരണത്തിമല സന്ദരമൊയ പ്രതിഫലനം ഄതില് ഈള്മക്കൊള്ളുന്നു
മണ്ടന്നതൊണ് ആതിന് ഔൊരണം. നൂറ് വയക്തിഔമള മഔൊലമെടുത്തിയ
പശ്ചൊതൊപിയുമെ സംഭവം ഄവിടുന്ന് നമുക്ക് വിവരിചൃ് തരുന്നുണ്ട്. അ
മഔൊലയൊളി രു പണ്ഡിതകനൊെ് കൂെിയൊകലൊചന നെത്തുഔയൊയിരുന്നു.
ആന്നൊലിന്ന കദശത്ത് നീ എത്തിമെടുഔയൊമണങ്കില് ഄവിമെ ഄല്ലൊഹു
വിമന അരൊധിക്കുന്ന രു ജനവിഭൊഖമുണ്ടൊകുമമന്നും ഄവകരൊമെൊെം
നീയും ഄവന് അരൊധന നിര്വഹിക്കണമമന്നും സവന്തം നൊട്ടികലക്കിനി
മെങ്ങികെൊഔരുമതന്നും ഄവിെം ചീത്തസ്ഥലമൊമണന്നും മഔൊലയൊളി
കയൊെ് അ പണ്ഡിതന് ഈപകദശിചൄ. ഄങ്ങമന അ പശ്ചൊതൊപി പ്രസ്ുത
സ്ഥലകത്തക്ക് പുറമെട്ടു. വഴിയുമെ മദ്ധയത്തിമലത്തിയകെൊകഴക്കും മരണം
ഄയൊമള പിെികൂെി. ഄകതൊമെ ഄവമെ ഔൊരയത്തില് ഔൊരുണയത്തിമെ
മലക്കുഔളും ശിക്ഷയുമെ മലക്കുഔളും തമ്മില് വൊക്കുതര്ക്കമൊയി. ഄവ
സൊനം ഔൊരുണയത്തികലക്കൊയിരുന്നു ഄയൊളുമെ പരയവസൊനം. ഇ
ഹദീസ് നികവദനം മചയ്തതൊഔമട്ട ബുകൊരിയും മുസ്ലിമുമൊണ്.
തിരുദൂതര് ملسو هيلع هللا ىلصപറയുന്നു :

"ഷദ്ഷസഴാഷിയുടെയു ുശ്ഷസഴാഷിയുടെയു ഉഩഭ സുഗന്ധ
ഴാസകടനയു ആറമിലൂതുന്നഴടനയു യഩാടറമാണ്. സുഗന്ധഴാ
സകനാകടട്ട, ഒന്നുകില് നിങ്ങള്കഴ് സുഗന്ധ നല്കു . അ
ടല്ലങ്കില് സുഗന്ധടതൄ നീ ഴാങ്ങ . അതുഭടല്ലങ്കില് സുഗന്ധഭാര
തടനടമങ്കില നിനക് കയഗതഭാകു . എന്നാല് ആറമിലൂതു
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ന്നഴ് നിടെ ഴഷ്രടതൄ കയിച്ചു കലയു . അടല്ലങ്കില് ുര്ഗ്ഗ
ന്ധഭാകു നിനക് ഷസിയകണ്ടി ഴയിക".15
സഹവൊസത്തിന് പല പദവിഔളുമുണ്ട്. അത്മൊവ് അത്മൊവികനൊമെൊെം
സഹവസിക്കുന്നതൊണ് ഄവയികലറൃവും ഈത്കൃഷ്െം. പരിശുദ്ധിയുമെയും
മതളിമയുമെയും കലൊഔത്ത് ഄവ കൂെിക്കലരുന്നു. ഄല്ലൊഹുവിമന ഄവ
ലംബമൊക്കി ഄവര് സംഖമിക്കുന്നു. ഄവമെ സംതൃപ്തികയൊെ് കൂെി ഄവന്
വഴിമെടുന്നതിലും ഄവമെ മൊര്ഗത്തിലുമൊയി ഄവര് പരസ്പരം സ്കന
ഹിക്കുന്നു. ആതൊണ് മുഹമ്മദിയ്യഃ ചരയഔളുമെ അത്മൊവ്. ആു തമന്നയൊണ്
ഄല്ലൊഹുവികലക്കുള്ള പൊന്ഥൊവും. ഇ മൊര്ഗത്തികന്മല് അത്മജ്ഞൊനിഔ
ളൊയ ഄല്ലൊഹുവിമെ വക്തൊക്കള് ഏകഔൊപിചൃിരിക്കുന്നു. ദിവയവിഭൊഖ
ത്തിമെ വഴിയൊണിത്. ആതൊണവമരമയല്ലൊം കൂട്ടികചൃര്ക്കുന്നത്. തങ്ങളുമെ
യൊത്ര വയതയസ്ഥനിലയിലൊമണങ്കിലും ഄവരില് നിന്നുള്ള രൊള് കപൊലും
ഇ പൊതമയയും വിട്ട് പുറത്ത് ഔെന്നിട്ടില്ല. ഄവരില് ചിലര് ശീഘ്രഖതിക്കൊ
രൊണ്. മന്ദഖതിക്കൊരും ഄക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചിലരുമെ കമല് മിഔചൃ് നില്ക്കു
ന്നത് സൗമയസവഭൊവമൊമണങ്കില് ചിലരില് ഖൗരവസവഭൊവമൊയിരിക്കും കൂടു
തല് നിഴലിക്കുഔ. സഔലഗുണങ്ങമളയും രുമിചൃ് കൂട്ടിയവരും ആക്കൂട്ടത്തി
ലുണ്ട്. ആവമയല്ലൊം തമന്ന മരൊറൃ ഄെിസ്ഥൊനത്തികലക്കൊയിരിക്കും മെ
ങ്ങുഔ. ഄല്ലൊഹുവിമനകത്തെലും മമറൃല്ലൊത്തിമനയും വിട്ട് ഄവനികലക്ക്
ഒെിമയൊളിക്കലും ഄവകനൊടുള്ള ഄെിമത്തത്തിമെ പൂര്ത്തീഔരണവും
ബൊദ്ധയതൊനിര്വഹണവുമമൊമക്കയൊണ് അ ഄെിസ്ഥൊനം. ഄല്ലൊഹുവികല
ക്കുള്ള യൊത്രയുമെ ഔൊരയത്തില് സഔല അത്മീയസരണിഔളുമെയും അമഔ
ത്തുഔ ആതൊണ്. തിജൊനിയ്യഃ തവരീകും ഄതില്മെട്ടത് തമന്ന. ഇമയൊരു
രീതിശൊസ്ത്രത്തികന്മലല്ലൊമത ഏമതൊരൊള് നിലമഔൊള്ളുന്നുകവൊ ഄവമെ
കചര്ചൃ നിരര്ഥഔമൊയ പൊന്ഥൊവികലക്കൊയിരിക്കും.
സവന്തം അത്മൊവിമന നശിെിക്കൊതിരിക്കല് മനഷയമെ ഔര്ത്തവയ
മമത്ര. പൊപങ്ങളുമെ ഄന്ധഔൊരത്തികലക്കും സതയത്തില് നിന്നും ദൂരമെടു
ന്നതികലക്കും വിശിഷ്െമഹത്തുക്കള് അസവദിക്കുന്ന ഔൊരയങ്ങളില് നിന്നും
മുറിഞുകപൊകുന്നതികലക്കുമമല്ലൊം ശരീരമത്ത ഈകപക്ഷിക്കുന്ന ഄവസ്ഥ ഈ
ണ്ടൊഔൊകന പൊെില്ല. സചൃരിതരും സതയസന്ധരുമൊയ മഹത്തുക്കളുമെ സഹ
വൊസം മഔൊണ്ട് മനഷയന് തമെ അത്മൊവിമന ചിഔിത്സിക്കുഔയൊണ് കവ
ണ്ടത്. ജനങ്ങളുമെ കൂട്ടത്തില് നിന്നും സഹവൊസത്തിന് ഏറൃവും നല്ലത്
َ
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 " ِئ َّه َما َمث ُل الجليغ:  غن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كالِ
ِ وهافخ
ِ
ِ
َ
ََ دشق
ُ
َ
َ
َ
ْ ُ
َ
َ
َ
ّ
َّ
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ِ  ِوإما أن ِججذ مىه سٍدا، ِوإما أن جبخاع مىه،ًد ِزًك
.سواه معلم
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മുപ് സൂചിെിക്കമെട്ട അത്മൊവിമെ കതരൊളിഔളൊയ മഹത്തുക്കളൊമണന്ന
തില് യൊമതൊരു സംശയവുമില്ലകല്ലൊ. സതയത്തിമെയും വികശഷതയുമെയും
ഄവഔൊശിഔളൊണവര്. ഇ ജ്ഞൊനഭൊഖത്തിന് കവണ്ടി ഄല്ലൊഹു തയ്യൊറൊ
ക്കിയ വിഭൊഖക്കൊര്. തനിക്ക് കവണ്ടി തനിചൃ ഓദൊരയത്തിലൂമെ ഄല്ലൊഹു
ഄവമര മതരമഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഄല്ലൊഹുവിമെ ഓലിയൊക്കളിലും പരിശുദ്ധവൊനൊയ റബ്ബ് ഄവമര വി
കശഷമെടുത്തിയതിലും ജീവിതഔൊലത്തും മരണകശഷവും ജ്ഞൊനത്തൊലും
ഔര്മ്മത്തൊലുമുള്ള ഄത്ഭുതങ്ങള് മഔൊണ്ട് ഄവമര അദരിചൃതിലുമമൊമക്ക
വിശവസിക്കൊതിരിക്കുന്ന അമരങ്കിലുമുമണ്ടങ്കില് പരിശുദ്ധ ഖുര്അനികലക്കും
തിരുസന്നത്തികലക്കും ആക്കൊരയങ്ങമള സ്ഥിരമെടുത്തുന്നുമൊയി ബന്ധ
മെട്ട് പണ്ഡിതവരയന്മൊര് നെത്തിയ പ്രസ്തൊവനഔളികലക്കും ഄവന് മെ
ങ്ങമട്ട. പ്രബലമൊയ ഹദീസഔളിമലല്ലൊം ആുസംബന്ധമൊയ നിരവധി
മതളിവുഔള് സ്ഥൊനം പിെിചൃിട്ടുണ്ട്.
ഄല്ലൊഹു ആവിഷയമത്ത ഄറിയിചൃ് മഔൊടുത്തവകരൊെ് മൊത്രമൊണ്
ആവിമെയുള്ള സംകബൊധന. ഄത്തരഔൊര് മൊത്രകമ ഭൗതിഔതയുമെ ഔൊരൊ
ഗൃഹത്തില് നിന്നുള്ള കമൊചനവും തമെ സ്ഥിരതയൊര്ന്ന ഹൃദയസ്ഫെിഔ
ത്തിമെ മതളിമയും ഄന്ധമൊയിത്തീര്ന്ന അത്മൊവിമെ ഄനൊവരണ
മത്തയും അഗ്രഹിക്കുഔയുളൂ. . മുപ് സൂചിെിചൃ അത്മൊവിമെ കതരൊളിഔ
ളില് നിന്നും തൊന് മതരമഞടുക്കുന്ന ഏമതൊരു അത്മീയഭിഷഖവരനമൊ
യുള്ള സഹവൊസമത്തയും ഄവന് സതയസന്ധമൊയി ഖണിക്കൊവുന്ന
തൊണ്. ഔൊരണം ഄല്ലൊഹുവിമെ വക്തൊക്കളുമെ സഔലസരണിഔളും
ഄവമെ സന്നിധിയികലക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തമന്ന. മസ്ജിദുല് ഹറൊമിമല
പരശ്ശതം ഔവൊെങ്ങള് കപൊമലയൊണ് ആവിഷയത്തിലുള്ള ഄവരുമെ ഈപമ.
രൊള് ഏത് വൊതിലിലൂമെ പ്രകവശിചൃൊലും പരിശുദ്ധനം പരമസതയവൊന
മൊയ ഄല്ലൊഹുവിമെ സന്നിധിയില് തമന്നയൊണ് ഄവന് എത്തികചൃരുഔ.
അ മഹത്തുക്കളുമെ സഹവൊസത്തിമെ കമന്മക്ക് പരിചയസപന്നതയുമെ
പിന്തുണയുണ്ട്. എത്രമയത്ര ദുര്മൊര്ഗിഔളൊയ കദഹങ്ങളൊണ് ഄവരിലൂമെ
സന്മൊര്ഗിഔളും സമൊധൊനിഔളുമൊയത്. എത്രമയത്ര ആരുളെഞ നയന
ങ്ങളൊണ് ആനിമയൊരിക്കലും തമകസ്സൊെ് കൂെി ജീവിക്കൊനൊഔൊത്ത വിധം
ഄവരുമെ ഓദൊരയത്തൊല് കതജസ്സിനൊലുള്ള ഄജ്ഞനം മഔൊണ്ട് സറുമയ
ണിഞത്. ഄങ്ങമന ഄനകയൊഖിഔളും പ്രതികയൊഖിഔളും സൊക്ഷയമെടു
ത്തുന്ന ഄനഭവങ്ങള് എത്രമയത്ര.
നമ്മുമെ ഇ തിജൊനിയ്യഃ തവരീകതിമല അത്മീയവിജയം കഔവരിചൃ
ഄതുന്നതമഹത്തുക്കള് പ്രസ്തൊവിമചൃൊരു വസ്ുതയുണ്ട്. സഔലമൊന
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അത്മീയസരണിഔളുമെയും ഄതുന്നതഗട്ടമത്ത ഈള്മക്കൊണ്ടതൊണ് നമ്മു
മെ ഇ മഹത്തൊയ തവരീകഃ. അത്മശിക്ഷണത്തിമെ മുഴവന് സരണിഔ
ളും ആതില് ഔെന്നുകൂടും. ഏഔൊന്തവൊസമില്ലൊമത ജനസപര്ക്കത്തിലൂമെ
ശിക്ഷണം നെത്തുന്നവരും ഏഔൊന്തവൊസം മഔൊണ്ട് മൊത്രം ശിക്ഷണം നെ
ത്തുന്നവരും അത്മീയശിക്ഷഔരുമെ കൂട്ടത്തിലുമണ്ടന്നത് ഄല്ലൊഹുവിമെ
ഓലിയൊക്കളുമെ പൊതഔമള സംബന്ധിചൃ് വയക്തമൊയ ധൊരണയുള്ളവ
രുമെ ഄടുക്കല് പ്രസിദ്ധമൊയ വസ്ുതയൊണ്. ഄപ്രഔൊരം തമന്ന, രഹ
സയമൊയ ദിഔ്റുഔള് മഔൊണ്ട് സംസ്ഔരണം നെത്തുന്നവരും ഈചൃത്തിലുള്ള
ദിഔ്റുഔള് മഔൊണ്ട് സംസ്ഔരണം നെത്തുന്നവരും ഄവരുമെ കൂട്ടത്തി
ലുണ്ട്. ആതിമനല്ലൊം പുറമമ മനഷയരില് ചിലര് തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയുമെ കമലുള്ള
സവലൊതിമെ പൊതയിലൂമെ ലക്ഷയപ്രൊപ്തി ഔരഖതമൊക്കുന്നുണ്ട്. ഄതിനം
പുറമമ, രു കനൊട്ടം മഔൊകണ്ടൊ, രു ഄഭിമുകം മഔൊകണ്ടൊ, രു ദിവയവചനം
മഔൊകണ്ടൊ, രു ദിവയനൊമം മഔൊകണ്ടൊ, രു അഔര്ഷണം മഔൊകണ്ടൊ
അത്മീകയൊന്നതി കഔവരിചൃവമരയും ഔൊണൊം. ആത്തരത്തില് ഄറിയ
മെട്ട ഔൊരയങ്ങളില് ഄവസൊനം വമരയുള്ള ഏമതൊരു ഔൊരയം മഔൊണ്ടും
അത്മീയൊഭിവൃദ്ധി ചിലകെൊള് ഈണ്ടൊമയന്ന് വരും. ഇ തവരീകതിലൊഔമട്ട,
കശക് ഄനവൊദം നല്കുന്ന, ഄെിസ്ഥൊനകമൊ രഹസയകമൊ അയ
ഏമതൊരു ഔൊരയവും ഏറൃവും പരിപൂര്ണ്ണമൊയ രൂപത്തിലല്ലൊമത ഈണ്ടൊവുഔ
യില്ല. അയതിനൊല്, ഇ മഹത്തൊയ സരണിയില് മുഴവന് തവരീകുഔളു
മെയും സവികശഷതഔള് രുമിചൃ് കൂടുഔയും സവന്തം ഄവഔൊശിഔള്ക്ക്
മൊത്രമൊയ പ്രകതയഔതഔള് മഔൊണ്ട് നിസ്ുലമൊവുഔയും മചയ്തിരിക്കുന്നു.

"താ് ഇച്ഛിക്കുന്നഴര്ഗ്ക് ഭാര നല്കുന്ന അല്ലാഹുഴിടെ
ഔദായയഭടര അത്. അല്ലാഹു അതിഭസതൄാമ
ഔദായയതൄിനെഭമാകുന്നു".16
മുരീദിമെ ഔൊരയമമടുക്കുഔയൊമണങ്കില്, ന്നുഔില് ഄവന് തബര്റുഔിമെ
മുരീദൊയിരിക്കും. ആത്തരക്കൊരന് തര്ബിയത്തിമെ വയവസ്ഥഔള് ബൊധഔ
മൊവുഔയില്ല. ഄമല്ലങ്കില്, ഄവന് തര്ബിയതിമെ മുരീദൊയിരിക്കും. ആത്തര
ക്കൊരന് പ്രസ്ുത വയവസ്ഥഔള്ക്കുള്ളിലൊയി ബന്ധനസ്ഥനൊഔല് നിര്ബ
ന്ധമൊണ്. ഏമതൊരു ഔൊരയമൊയൊലും, ഄതിനൊവശയമൊയവ മഔൊണ്ട് നില
മഔൊള്ളുന്നവനല്ലൊമത ഄതില് പൂര്ണ്ണനൊവുഔയില്ല.
ഏമതൊരു വിഷയത്തിലും ഄതിമെ വക്തൊക്കളൊയിരിക്കും പ്രസ്ുത
വിഷയത്തിമല അധിഔൊരിഔകരക. രു സതയവൊനൊയ മുരീദ് തമെ കശ
3 :  ظىسة الجمػت-
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കൊണ് മഷൊആഖുമൊരില് മവചൃ് ഏറൃവും പരിപൂര്ണ്ണമനന്നും തമെ തവരീക
തൊണ് അത്മീയസരണിഔളില് മവചൃ് ഏറൃവും ഈന്നതമമന്നും വിശവസികക്ക
ണ്ടതൊണ്. ആക്കൊരയം സഔല തവരീകുഔളിമലയും അത്മീയശിക്ഷഔരൊയ
ഄതുന്നതമഹത്തുക്കമളല്ലൊം ഏകഔൊപിചൃ ഔൊരയമൊണ്. ഄങ്ങമന വരു
കപൊള്, സര്വസപന്നമൊയ ഇ തവരീകതിമെ ഄവസ്ഥ എങ്ങമനയൊയി
രിക്കും. ആവിമെയുള്ള നമ്മുമെ ചര്ചൃ തര്ബിയതിലുള്ള മുരീദിമെ ഔൊരയ
ത്തില് മൊത്രം നിര്ണ്ണിതമൊണ്. ഔൊരണം, ഄതിമെ നിബന്ധനഔളുമെ
ഄെിസ്ഥൊനത്തിലല്ലൊമത ഇ തവരീകതികലക്ക് അര്ക്കും സമ്മതം നല്ഔ
മെടുഔയില്ല.
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തിജാനിയ്യഃ തവയീഖതൄിടെ നിഫന്ധനകള്
അഞ്ച് ഴിബാഗങ്ങലാമി ഇഴ യഴര്ഗ്തിയികടപ്പടുന്നു.
1. ശവഖിടെയു മുയീദിടെയു ഇെമിലള്ള
പ്രയതയകഷസഴാഷതൄിനള്ള നിഫന്ധനകള്
2. ഈ ഴിബാഗ നിഫന്ധനകള്ക് ഴിരദ്ധ
പ്രഴര്ഗ്തൄിക്കുന്നതിലൂടെ ഘട്ട ഘട്ടഭാമി എതൄിയച്ചരക,
തവയീഖതിടെ ഷമ്മത തല്്ണ തടന്ന
ഉമര്ഗ്തൄടപ്പടുന്ന പ്രവ്നങ്ങലിറാമിയിക്കു .
3. ഔരാുകള് ഷാധുഴാകാനള്ള നിഫന്ധനകള്
4. വക്തിഭതൄാമ നിഫന്ധനകളു ഭയയാദകളു . ഇഴടമ
ഉയഩ്ിക്കുന്നത് മൂറ ഴിര്ഗ്ദ് ഫാതവിറാാണകമിടല്ലങ്കില
അതിലൂടെ റബിക്കുന്ന ആത്മീമപ്രബക് ഇെിഴ് ഷ ബഴിക്കു .
5. തവയീഖതിടറ ഷമ്മത വയിമാകാനള്ള നിഫന്ധനകള്
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ഒന്നാ ഴിബാഗ
കശകിനം മുരീദിനം ആെയിലുള്ള സവികശഷമൊയ സഹവൊസത്തിന്
കവണ്ട നിബന്ധനഔളൊണ് ആതിമല പ്രതിപൊദയവിഷയം. ആവര്ക്കിെയിമല
ബന്ധം ഇ നിബന്ധനഔള്ക്ക് ഄനായതമൊയിരിക്കും.
1. ജീവിതത്തിലുെനീളം ഇ തവരീകത് മഔൊണ്ട് മൊത്രം തനിചൃ് നില്ക്കല് :
തിജൊനിയ്യകയൊമെൊെം മമറൃൊരു തവരീകതിമനകയൊ ഄവയുമെ ഓറൊ
ദുഔമളകയൊ മുരീദ് രുമിചൃ് കൂട്ടരുത്. തവരീകത് സംബന്ധമൊയ ഔൊരയ
ങ്ങമള നിലനിര്ത്തൊന് കവണ്ടി മറൄള്ളവമയ ഄവന് ഈകപക്ഷിക്കണം.
രൊള് രു ഔൊരയത്തില് മൊത്രമൊയി ശ്രദ്ധദ്ധ പുലര്ത്തിയൊല് ഄവന് ന
ന്നൊയി മചയ്ുമവകന്ന ഔണക്കൊക്കൂ, ഄതില് സംശയകമയില്ല.
2. ജീവിചൃിരിക്കുന്നവരും മരണമെഞവരുമൊയ ഓലിയൊക്കളില് നിന്നും
കശക്هنع هللا يضر17 ഄനവൊദം നല്ഔിയരികലക്ക് മൊത്രമൊയി സിയൊറതിമന
മുരീദ് പരിമിതമെടുത്തല് :- മറൄള്ളവമര സിയൊറത് മചയ്യുന്നത് ഹറൊ
മൊമണകന്നൊ ഔറൊഹതൊമണകന്നൊ ഔരുതൊമതയൊഔണം ഇ പരിമിത
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- കശക് മഔൊണ്ട് ആവിമെ ഈകദ്ദശിക്കുന്നത് നമ്മുമെ തവരീകതിമെ മഹൊകശകൊയ
ഄല് ഖുുബുല് മക്തം സയ്യിദീ ഄഹ്മദുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമനയൊണ്. ആക്കൊരയം
കസ്ദുസ്സബീലിമെ മൂലകൃതിയില് പ്രകതയഔം ഄെിക്കുറിെൊയി മഔൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങള്ക്ക്
തവരീകത് നല്ഔിയ മുകദ്ദമീങ്ങളുമെ സമ്മതമുമണ്ടന്ന വൊദകത്തൊെ് കൂെി സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر
സമ്മതം നല്ഔൊത്തവമര സിയൊറത് മചയ്യുന്ന തിജൊനിവൊദിഔള് ആക്കൊരയം പ്രകതയഔം
ശ്രദ്ധദ്ധിക്കുഔ. ഄല്ലൊഹു നമമ്മമയല്ലൊവമരയും സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവുമൊയി ബന്ധം മുറിയുന്നതില്
നിന്നും ഔൊക്കുമൊറൊഔമട്ട... അമീന്
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മെടുത്തല്. ആകതൊമെൊെം എല്ലൊ ഓലിയൊക്കമളയും സ്കനഹിക്കു ഔയും
മഹതവമെടുത്തുഔയും അദരിക്കുഔയും മചയ്യണം.
സഔല തവരീകുഔളിമലയും തര്ബിയതിമെ ഄവഔൊശിഔളൊയ ഈന്ന
തമഹത്തുക്കള് ആക്കൊരയം വയക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദീ മുഹ്യിദ്ദീന് ബ്
നല് ഄറബിയ്യ്هنع هللا يضر, സയ്യിദീ ഄലിയ്യുല് കവൊസവ്هنع هللا يضر, ആബ്ന ഹജര് ഄല്
കഹതമിهنع هللا يضر, ഷഄ്റൊനിهنع هللا يضر, കശക് സറൂക്هنع هللا يضر, കശക് സമന്നൂദിهنع هللا يضر,
ദര്ദീര്هنع هللا يضر, ഷുകറഷിهنع هللا يضر, സര്കവുസ്തിهنع هللا يضر, ആബ്ന ഄജീബഃهنع هللا يضر, സയ്യിദീ
ഄബ്ദുല് ഄസീസദ്ദബ്ബൊഖ്هنع هللا يضر, കശക് ഄല് ഔിന്തിهنع هللا يضر, ആമൊം ഄല്
ഫൊസിهنع هللا يضر, കശക് മുഹമ്മദ് ഄല് കൊനി ഄല് കൊലിദ്
ഄന്നക്ഷബന്ദിു هنع هللا يضرെങ്ങിയവരും മറൃ് സര്വ തവരീകതില് നിന്നുള്ള
വരും ആക്കൊരയം സ്പഷ്െമൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഄുമഔൊണ്ട് തമന്ന അത്മ
ജ്ഞൊനിഔള്ക്കിെയില് സര്വൊംഖീകൃതമൊയ രു വസ്ുതയൊണിത്.
ഇ പരിമിതമെടുത്തല് തര്ബിയതിമെ വക്തൊക്കളുമെ രു മരയൊദയ
ല്ലൊമത മമറൃൊന്നുമല്ല. ഔൊരണം, മുരീദിന് ഭൊഖിക്കമെട്ട ഈപഔൊരകരൊ
തസ്സുഔമള ഄല്ലൊഹു(സ) മവളിമെടുത്തിമക്കൊടുത്ത സതയസന്ധനൊയ
ഭിഷഖവരനൊണ് കശക്. ഄുമഔൊണ്ട് തമന്ന മുരീദിന് ഄല്ലൊഹു ഔണ
ക്കൊക്കിയ ഫലങ്ങള് ഏമതൊരൊളുമെ ഔരങ്ങളിലൂമെ ലഭയമൊകുന്നുകവൊ
ഄവമര യഥൊര്ഥ ദിവയജ്ഞൊനത്തിമെ വഴിയിലൂമെ കശക് മനസ്സി
ലൊക്കിയിരിക്കും. ഄത്തരക്കൊമര സന്ദര്ശിെിക്കുന്നതിലൊയിരിക്കും മുരീദി
മന കശക് വയൊപൃതനൊക്കുഔ. ആക്കൊരയം അത്മജ്ഞൊനിയൊയ ആമൊം
ഷഄ്റൊനി هنع هللا يضرപ്രസ്തൊവിചൃതൊണ്. നമ്മുമെ കനതൊവൊയ സയ്യിദീ ഄഹ്
മദുത്തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ ഄനചരന്മൊര്ക്ക്, തിരുദൂതര് ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ സവഹൊ
ബതിമനയും ഄുകപൊമല നമ്മുമെ തവരീകതിമല സകഹൊദരങ്ങമളയും
സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന് നിരുപൊധിഔമൊയ സമ്മതം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദ
ര്ശനത്തിമെയും സഹൊയൊഭയര്ഥനയുമെയും ഔൊരയത്തില് മറൄള്ളവമര
ക്കൊള് ഏറൃവും ഄര്ഹതയുള്ളവര് പ്രവൊചഔന്മൊരൊമണന്ന ഔൊരയം ആ
വിമെ പ്രകതയഔം ഈണര്കത്തണ്ട ഔൊരയമില്ലകല്ലൊ.
3. മരണം വമരയും മുറിയൊത്ത വിധം ഓറൊദുഔള് പതിവൊക്കല് :
ആക്കൊരണത്തൊല്, തിജൊനിയ്യയിമല നിര്ബന്ധ ഓറൊദുഔമള അജീ
വനൊന്തം ബൊധയതയൊയി ഏമറൃടുക്കുന്നവര്ക്കല്ലൊമത തവരീകത് നല്ഔ
മെടുഔയില്ല. ആതിലൂമെ ഇ ഓറൊദുഔള് കനര്ചൃയൊക്കമെട്ട അരൊധന
ഔമളകെൊമല നിര്ബന്ധബൊധയതയൊയി മൊറും. മനഷയമന സംബന്ധി
ചൃിെകത്തൊളം നിലനിര്ത്തൊന് ലളിതമൊണ് ഇ ഓറൊദുഔള്. ആവ നിബ
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ന്ധനമെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിടുതിയില്ലൊത്ത ഄവസരത്തിലൊമണന്നതി
നൊല് പ്രകതയഔിചൄം.
രൊള് തവരീകത് ഴിവൊക്കൊന് ഈറെിചൃൊല് ഄയൊള്ക്കും കശകിനമി
െയിലുള്ള ബന്ധം മുറിഞുകപൊകും. കനര്ചൃ വീട്ടല് നിര്ബന്ധമൊയതി
നൊല് ഄയൊള് പൊപിയുമൊകും. എന്നൊല് തവരീകതിമെ കനര്ചൃയൊക്ക
മെെൊത്ത ഓറൊദുഔള് ആപ്രഔൊരമല്ല. ഄവ ഈകപക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം ഴി
വൊക്കുന്നവന് കുറൃക്കൊരനൊവുഔയില്ല. ഓറൊദുഔള് കനര്ചൃയൊക്കുന്നതിന്
പിന്നിമല യുക്തി എന്തൊമണന്നൊല് ഄതിലൂമെ നിര്ബന്ധഔര്മ്മങ്ങ
ളുമെ പ്രതിഫലം ഔരസ്ഥമൊകും എന്നതൊണ്. ഇ രൂപത്തിലൂമെ പ്രതി
ഫലം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതികലക്ക് നിരവധി ഓലിയൊക്കള് കപ്രരണ നല്ഔി
യിട്ടുണ്ട്. ഄവരില്മെട്ടവരൊണ് ആമൊം ബൂസവീരിهنع هللا يضر. മഹൊനവര്ഔള്
പൊെി :

َ َ ْ َ َ ّ َ ُ ْ ََ
ض َول ْم أ ُص ْم
ٍ * ولم أص ِل ِظىي فش

َ
ًَ
َ َ
َوال َ ج َ َّضو ْد ُث ك ْب َل اإلا ْى ِث َ ها ِفلت

മരണത്തിന് മുപൊയി ഐശ്ചിഔമൊയ യൊമതൊന്നും ഞൊന് കശകരിചൄമില്ല,
നിര്ബന്ധമല്ലൊത്ത ന്നും ഞൊന് നിസ്ഔരിചൄമില്ല, കനൊപ് കനൊറൃിട്ടുമില്ല.

ഇ ഔവിതമയക്കുറിചൃ് മഹൊന്മൊര് വിശദീഔരിക്കുന്നു :

"ആമൊം ബൂസവീരി هنع هللا يضرസന്നതൊയ ഔര്മ്മങ്ങള് കനര്ചൃയൊക്കുന്നവരൊയി
രുന്നു. ഫലകമൊ, നിര്ബന്ധകൃതയങ്ങളുമെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കമെടു
ഔയും മഹൊനവര്ഔള്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം വര്ദ്ധിക്കുഔയും മചയ്യും".
നമ്മുമെ തവരീകതിമല ചില മഹത്തുക്കള് ആപ്രഔൊരം പ്രസ്തൊവിക്കൊറു
ണ്ടൊയിരുന്നു :

"ഔര്മ്മങ്ങള്ക്ക് നിര്ബന്ധകൃതയങ്ങളുമെ പ്രതിഫലം നല്ഔമെടുന്നു
മണ്ടന്നതൊണ് നമ്മുമെ തവരീകതിമെ ഓന്നിതയത്തിനള്ള ഔൊരണ
ങ്ങളിമലൊന്ന്. ഇ രൂപത്തിലല്ലൊത്തവര്മക്കല്ലൊം ഐശ്ചിഔഔര്മ്മ
ങ്ങളുമെ പ്രതിഫലം മൊത്രകമ നല്ഔമെടുന്നുളൂ. ".
4. കശക്هنع هللا يضرവിമന ചീത്തപറയുഔ, കദഷയം മവയ്ക്കുഔ, ശ്കള്ത പുലര്ത്തുഔ,
അദരവിമന ഄവമതിക്കുഔ ുെങ്ങിയവ സംഭവിക്കൊതിരിക്കല് :
കശകിമനയും തവരീകതിമനയും നികഷധിക്കലൊണിത്. അദരവിമന
ഄവമതിക്കുന്നതിമെ ലക്ഷണമൊണ് ഄവിടുമത്ത ഔല്പനമയയും
നികരൊധനമത്തയും പരിഖണിക്കൊതിരിക്കല്. ജവൊഹിറുല് മഅനിയില്
കശക് هنع هللا يضرപറഞത് പ്രഔൊരമൊണിത്.
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5. കശക്هنع هللا يضرവികനൊടുള്ള സ്കനഹം ഄണമുറിയൊമത എമന്നന്നും ുെരല്:
കശക്هنع هللا يضرവികനൊടുള്ള സ്കനഹം അര്മക്കങ്കിലും നീങ്ങികെൊയൊല് ഄ
കതൊമെ ഄവന് കശകില് നിന്നും കവര്പിരിഞു. തമെ അത്മീയഗുരു
വരയകനൊെ് മവറുകെൊ ശ്കള്തകയൊ ആഔഴ്ത്തകലൊ ന്നും ഄവമെ ഹൃദയ
ത്തിലിമല്ലങ്കിലും ശരി.
6. കശക്هنع هللا يضرവിമന നിരൂപിക്കുന്നതില് നിന്നും കമൊചിതനൊഔല് : മഹൊനവ
ര്ഔളുമൊയി ബന്ധമെട്ട ഔൊരയങ്ങളില് ലക്ഷയമറിയൊത്ത വല്ലുമുമണ്ട
ങ്കില് യഥൊര്ഥത്തില് നിയമൊനായതമൊയ രു ഄെിത്തറ ഄതിന
ണ്ടൊകും. ഄത് കഖൊപയമൊക്കമെട്ടതൊമണന്ന് മൊത്രം. മുരീദിമനക്കൊള്
ശരീഄത് നല്ലത് കപൊമല ഄറിയുന്നവരും ഄതികനൊെ് കൂടുതല് തല്പ
രരും കശകൊയിരിക്കുമകല്ലൊ. നിര്ണ്ണിതമൊര്ഗങ്ങളിലൂമെ പ്രസ്ുത
ലക്ഷയം ഄകനവഷിക്കൊന് മുരീദിന് ഄവസരവുമുണ്ട്.
7. കശക്هنع هللا يضرവിമന വിശവസിക്കുലും ഄവിടുമത്ത മുഴവന് വചനങ്ങമള
സതയമൊക്കലും : ഔൊരണം, അ മമൊഴിമുത്തുഔമളല്ലൊം പരിശുദ്ധ ഖുര്
അനം തിരുസന്നതിനം ഄനായതമൊണ്. മുഴവന് ഓലിയൊക്കളുമെ
ഄവസ്ഥയും ആങ്ങമന തമന്ന. വിശവസിക്കൊമതയും നിരൂപിക്കൊമതയും
നിലമഔൊള്ളുന്ന സകന്ദഹിക്കുള്ള പരമൊവധി കനട്ടം സതയസന്ധമര ഔള
വൊക്കുന്നതില് നിന്നും രക്ഷകനെൊം എന്നതൊമണങ്കിലും ആത്തരക്കൊരന്
രു മുരീദൊവുഔയില്ല. ഔൊരണം, സൊധയവും ഄനവദനീയവുമൊയ രു ഔൊ
രയത്തില് സതയസന്ധനം നീതിനിഷ്ഠനമൊയ വയക്തിതവത്തിമെ വൊര്
ത്തമയ സവീഔരിക്കുന്നതിലും സംശയമത്ത ഄഔറൄന്നതിലുമൊണ് അത്മീ
യവിജയം ബന്ധിതമൊയിരിക്കുന്നത്. ശരീഄത് നിലമഔൊള്ളുന്നും ആ
തികന്മല് മൊത്രമൊണ്.
ഇ നിബന്ധനഔളില് നികന്നമതങ്കിലും ന്നിന് വിരുദ്ധമൊയ രൊള്
പ്രവര്ത്തിചൃൊല് കശഖുമൊയുള്ള ഄവമെ ബന്ധം മുറിയുഔ തമന്ന
മചയ്യും. തല്ക്ഷണം തമന്ന തവരീകതിലുള്ള ഄവമെ സമ്മതം ഈയ
ര്ത്തമെട്ടു. കകദിചൃ് മെങ്ങുഔയും തവരീകതിമല പ്രകവശനമത്ത പുു
ക്കുഔയും തമെ ഈെപെിയില് സതയവൊനൊവുഔയും മചയ്യുന്നത് വമര
കശഖുമൊയുള്ള ബന്ധത്തികലക്ക് ഄവന് തിരിമഔമയത്തില്ല. ഄന
വദനീയമൊയ രു വൊര്ത്തയില് സതയസന്ധനം നീതിമൊനമൊയ
രൊമള ഔളവൊക്കുന്നത് ഄനവദനീയമമല്ലന്നതില് യൊമതൊരു സംശ
യവുമില്ല. മതപരമൊയിത്തമന്ന സജ്ജനങ്ങകളൊെ് സ്കനഹം മവചൃ്
പുലര്ത്തൊന് ഔല്പിക്കമെട്ടവരൊണ് നൊമമൊമക്ക. ഄതിലുപരി, സഔ
ലസതയവിശവൊസിഔകളൊടും ആപ്രഔൊരം നൊം വര്ത്തികക്കണ്ടുണ്ട്.
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സതയത്തികന്മല് നിലമഔൊള്ളുന്ന ഔൊലകത്തൊളം ഄവമര ചീത്ത പറ
യൊകനൊ ഄവകഹളിക്കൊകനൊ ആഔഴ്ത്തൊകനൊ പൊെില്ലൊമയന്നും ഔല്
പനയുണ്ട്. എന്നിരിമക്ക, സതയസന്ധനം സദ്വൃത്തനമൊയ രു
മഹൊത്മൊവികനൊമെൊെം കനര്ചൃയൊക്കിയ രൊമള ഄവസ്ഥ എന്തൊ
യിരിക്കും!!!
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യണ്ടാ ഴിബാഗ
ഇ വിഭൊഖം നിബന്ധനഔള്ക്ക് വിരുദ്ധം ഔൊട്ടിയൊല് ഄതിലൂമെ ഗട്ടം
ഗട്ടമൊയി മചമന്നത്തുഔ തല്ക്ഷണം തമന്ന തവരീകതിമല സമ്മതം ഈയ
ര്ത്തിക്കളയുന്ന പ്രശ്നത്തില് ഄഔമെട്ടുകപൊകുന്ന ഄവസ്ഥയികലക്കൊയി
രിക്കും. ഇ വിഭൊഖം നിബന്ധനഔമളൊമക്ക ന്നുഔില് മതപരമൊയി
ഏമതൊരു മുസ്ലിമിമെ കമലും നിര്ബന്ധമൊയിത്തീരുന്നതൊയിരിക്കും. ഄത്
അത്മീയകമൊചനത്തിമെ പൊതയില് പ്രകവശിക്കൊന് ഈകദ്ദശിചൃ മുസ്ലിമൊ
യൊലും ഄമല്ലങ്കിലും ശരി. ഄല്ലൊമയങ്കില്, എമതൊരു തവരീകതിമലയും ഄ
തൊത് മുരീദികനൊെ് അവശയമെടുന്ന രു ഔല്പനയൊയിരിക്കും. ഄത് തര്
ബിയതിമെ മുരീദമല്ലങ്കില് കപൊലും. കമല്െറയമെട്ട രണ്ടൊമലൊരു രൂപത്തി
ലൊയിട്ടല്ലൊമത ഇ വിഭൊഖം നിബന്ധനഔള്ക്ക് മൊറി നില്ക്കൊനൊഔില്ല.

1. കവജ്ഞൊനിഔമൊയും

ഔര്മ്മപരമൊയും
മതപരമൊയ
മുഴവന്
ഔൊരയങ്ങളിലും കൃതയനിഷ്ഠ പുലര്ത്തല്. ആതില് ഔെന്നുവരുന്നതൊണ്
ഄഞ്ച് കനരമത്ത നിസ്ഔൊരം ഄതൊത് സമയത്ത് തമന്ന നിര്വഹി
ക്കുന്നത് ഔൊത്തുസൂക്ഷിക്കല്. സൊധിക്കുമമങ്കില് ജമൊഄകതൊെ് കൂെി
ത്തമന്ന. ഄകതൊമെൊെം ഄതിമെ ശര്തവുഔളും ഫര്ദവുഔളും അബ്അ
ദവ്-ഹയ്അത് സന്നുഔളും പരിപൂര്ണ്ണമൊക്കണം. ഭയഭക്തി ഈെനീളം
ഈണ്ടൊവുഔയും കവണം. ഄഭിപ്രൊയഭിന്നതയില് നിന്നും രക്ഷമെട്ട്
മഔൊണ്ട് ഫൊതിഹകയൊമെൊെം ബിസ്മിമയ ഒകതണ്ടതൊണ് ; ശബ്ദം
തൊഴ്ത്തികയൊകതണ്ടിെത്ത് തൊഴ്ത്തിയും ഈറമക്കകയൊകതണ്ടിെത്ത് ഈറ
മക്കയും. റുകൂആലും സജൂദിലും ഄനക്കമെങ്ങുഔയും കവണം. ഄനക്കമെ
ങ്ങല് നിര്ബന്ധമൊക്കിയവകരൊെ് എതിരൊകുന്നതില് നിന്നും കമൊചനം
കനെൊനൊയി, കവഖത്തികലൊ കദര്ഗയം കൂെികയൊ രൂപത്തികലൊ ഄല്ലൊ
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മത മിതമൊയ നിലക്കുള്ള ഄളവില് ഏറൃവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തസ്
ബീഹിമെ സമയം മഔൊണ്ടൊയിരിക്കണം ആത്. തിരുദൂതരുملسو هيلع هللا ىلصമെ
ഹദീസില് ആപ്രഔൊരം സ്ഥിരമെട്ടിരിക്കുന്നു :

“നിങ്ങലിറാടയങ്കില റുകൂഅ് ടചയ്യുകമാടണങ്കില്
َ َ ْ ُ
َ ان َضّب َي
الػ ِظيم
ِ سبح
എന്ന് മൂന്ന് ഴട്ട ഩരമടട്ട. അതാണ് റുകൂഇല് ഏറ്റിാണ താളയതൄത്.
സൂജുദ് ടചയ്യുകമാടണങ്കില്
َ َ
َ
ُس ْب َحان َضِّب َي ألا ْغلى
എന്ന് മൂന്ന് ഴട്ട ഩരമടട്ട. അതാണ് സുജൂദില് ഏറ്റിാണ താളയതൄത്”.18
ദൊറുഖുത്നിയുമെയും തവബറൊനിയുമെയും രിവൊയതില് ആപ്രഔൊര
മൊണുള്ളത് :

َ َ ْ ُ
َ ان َضّب َي
الػ ِظ ِيم َو ِب َح ْم ِس ِه
سبح
ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ُس ْبحان َضِب َي ألاغلى َو ِبح ْم ِس ِه
അമരമയങ്കിലും ുെരുന്നുമണ്ടങ്കില് ഄയൊള് നിസ്ഔൊരം പരിപൂ
ര്ണ്ണരൂപത്തില് നിര്വഹിക്കുന്നവനൊകുവൊന് ശ്രദ്ധദ്ധിക്കുഔ. ഄങ്ങ
മനയൊയൊല്, ഇ ഄളവിമനമത്തൊട്ട് ചുരുങ്ങുഔയില്ല. ഄു
കപൊമല ആമൊം ഄഹ്ലുസ്സന്നതില് ഄെിയുറചൃ് നില്ക്കുന്നവനൊ
യിരിക്കണം. പുത്തന്വൊദിഔമളയും മതമ്മൊെിഔമളയും പിന്തുെരല്
ഔറൊഹതൊമണന്ന് പണ്ഡിതന്മൊര് വയക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഄല്ലൊഹു
(സ)വിമെ ഓലിയൊക്കകളൊെ് ശ്കള്ത പുലര്ത്തുന്നവന് മതമ്മൊെി
യൊമണന്നതില് യൊമതൊരു സംശയവുമില്ല. കശക്هنع هللا يضرവും ഓലി
യൊക്കളില്മെട്ടവരൊണ്. ഄല്ലൊഹു ബഹുമൊനമെട്ടവമരയും എല്ലൊ
ഓലിയൊക്കമളയും തൃപ്തിമെടുമൊറൊഔമട്ട.
2. ഄല്ലൊഹുവിമെ മഔ്റിമനമത്തൊട്ട് നിര്ഭയനൊഔൊതിരിക്കല് :
ഄല്ലൊഹുവിമെ ഔൊരുണയത്തികലൊ ഏമതങ്കിലും നബിയുമെകയൊ
വലിയ്യിമെകയൊ ശുപൊര്ശയികലൊ ഭൊരകമല്പിചൃ് കുറൃകൃതയങ്ങളില്

َّ َ ْ َ 18
َ  ُظ ْب َد:  " ئ َرا َس َك َؼ َأ َخ ُذ ُك ْم َف ْل َي ُل ْل َج َال َث َم َّشاث: َّللا َغ َل ْيه َو َظ َّل َم
ُ َّ ص َّلى
َ ىل ََّّللا
ُ ال َس ُظ
َ  َك: ال
َ  َك، ىد
ان َسِّب َي
ٍ
ٍ َّللا ْب ِن َم ْع ُػ
ِ
ِ
ِ  غن غ ْب ِذِ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ً ََ َْ َْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ُ
. سواه أبى داود."  ظبدان سِبي ألاغلى جالجا ور ِلك أدهاه:  و ِإرا سجذ فليلل، ال َػ ِظ ِيم ور ِلك أدهاه
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മുഴഔലും മഔ്റിമന ഭയമെെൊതിരിക്കല് തമന്ന. ഄല്ലൊഹു ഄരു
ളുന്നു :

“നശ്െഴാന്മായാമ ഒര ഴിബാഗഭല്ലാടത
അല്ലാഹുഴിടെ ഭക്രിടനടതൄാട്ട് നിര്ഗ്ബമയാാണകമില്ല”19
3. മൊതൊപിതൊക്കള്ക്ക് ഗുണം മചയ്യല് : ഄല്ലൊഹു ഄരുളുന്നു :

“ഭാതാഩിതാകള്ക്  ചണ ടചയ്യുക...”20
മൊതൊപിതൊക്കമള ധിക്കരിക്കുന്നവമെ സദ്ഔര്മ്മങ്ങള് അഔൊശ
കത്തക്ക് ഈയര്ത്തമെടുഔയിമല്ലന്ന് അത്മജ്ഞൊനിഔള് പ്രസ്തൊ
വിചൃിട്ടുണ്ട്. കശക് هنع هللا يضرപറയുന്നു :

“തടെ ഭാതാഩിതാകള്ക്  ചണ ടചയ്യാതൄഴന്
ഈ ഷയണിമില് നിറടകാള്ളുന്നത് സുഗഭഭാാണകമില്ല”.21
4. നല്ഔൊനള്ള ശരിയൊയ സമ്മതമില്ലൊമത വിര്ദ് നല്കുന്നതിനൊ
യി മുകന്നൊട്ട് വരൊതിരിക്കല് : ഔപെമൊയ അത്മീയകനതൃതവവൊദം
ഄന്തിമപരൊജയത്തിമെ ലക്ഷണങ്ങളില്മെട്ടതൊമണന്ന് ചില
ഓലിയൊക്കമളമത്തൊട്ട് ഈദ്ധരിക്കമെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഄല്ലൊഹു ഔൊക്കമട്ട.
5. വിര്ദിമന നിസ്സൊരവത്ഔരിക്കൊതിരിക്കല് : കൃതയമൊയ വിടുതിയി
ല്ലൊമത കശ്രദ്ധഷ്െമൊയ സമയമത്തമത്തൊട്ട് വിര്ദിമന പിന്തിക്കലും
ആതില്മെടും. ഔൊരണം, മുരീദ് പ്രകതയഔവയവസ്ഥക്കനായതമൊയൊ
ണ് വിര്ദിമന ഏമറൃടുത്തത്.
6. കശക്هنع هللا يضرവുമൊയി ബന്ധമുള്ളവമരമയല്ലൊം അദരിക്കല് : വിശിഷ്െത
കഔവരിചൃ ഈന്നതമഹത്തുക്കമള പ്രകതയഔിചൄം.
7. കശക്هنع هللا يضرവിമന വിമര്ശിക്കുന്നവരുമൊയി ഄഔന്നുനില്ക്കല് : ഔൊര
ണം ഄത്തരക്കൊകരൊെ് കൂെിക്കലരുഔയൊമണങ്കില് പ്രശ്നരഹിത
മൊവൊനള്ള സൊധയത വിരളമൊണ്.
19

99 :  ظىسة ألاغشاف20
81 :  ظىسة البلشةُ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َّ
21
َ
َ
." "من لم ً ِبرو ِالسً ِه ال ًخيسطله سلىن ه ِص ِه الط ِط ٍِم: ٌ كس وان سيسها هنع هللا يضر ًلى} 753 : { بؿيت اإلاعخفيذ لششح مىيت اإلاشٍذ لعيذي الػشبي بن العائذ هنع هللا يضر
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8. തനിക്കും ായഷ്െിഔള്ക്കുമിെയില് ബന്ധവികേദനമില്ലൊതിരിക്കല് : ആത്
മതപരമൊയ ഔൊരണങ്ങള്ക്ക് കവണ്ടിയല്ലൊമതയൊകുകപൊഴൊണ്.
പ്രകതയഔിചൄം തിജൊനി സകഹൊദരങ്ങകളൊെ്.
9. വളവീഫക്കും ഹയ്ലലക്കുമൊയി സംഖമിക്കല് : തെസ്സമമൊന്നുമില്ലൊത്ത
സകഹൊദരങ്ങള് കൂമെയുമണ്ടങ്കിലൊണിത്.
രുവന് ഇ നിബന്ധനഔളില് നികന്നമതങ്കിലും മരണ്ണത്തിന്
എതിര് ഔൊട്ടിയൊല് ഄവന് എത്രയും കവഖം ഄതില് നിന്നും
മെങ്ങിമക്കൊള്ളമട്ട. ഄകതൊമെൊെം ഄല്ലൊഹുവികലക്ക് പശ്ചൊത്തപിക്കു
ഔയും കവണം. ഄങ്ങമന, തമെ അത്മീയയൊത്രയിലും സഞ്ചൊര
ത്തിലും സ്ഥിരമെടുകവൊളം ഇ നിബന്ധനഔമള മുറുമഔെിെിക്കുഔയും
മചയ്യമട്ട.
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മൂന്നാ ഴിബാഗ
ഓറൊദുഔള് സൊധുവൊഔൊനള്ള നിബന്ധനഔളൊണിവ.

1. നിയ്യത് : തിജൊനിയ്യഃ ഓറൊദുഔള് ഏമറൃടുക്കുന്നകതൊെ് കൂെി കനര്
ചൃയൊക്കമെട്ട ഏമതൊരു അരൊധനമയയും കപൊമല ഄത് നിര്ബ
ന്ധമൊയിത്തീരുന്നതൊണ്. അയതിനൊല് നിരുപൊധിഔമൊയ സ
ന്നതില് നിന്നും കവര്തിരിക്കുന്ന നിയത് കൂെികയ തീരൂ.
2. ഄശുദ്ധിയില് നിന്നും ശുദ്ധിയൊഔല് : ഇ വിഷയത്തിലുള്ള മത
നിയമങ്ങളുമെ പരിധിഔള്ക്കനായതമൊയി ജലം മഔൊകണ്ടൊ തയ
മ്മും മഔൊകണ്ടൊ അഔണം ഇ ശുദ്ധിയൊക്കല്.
3. മൊലിനയങ്ങളില് നിന്നും ശുദ്ധിയൊഔല് : നിസ്ഔൊരത്തിനൊയി ഇ
വിഷയത്തില് വയക്തമൊക്കെട്ട മതനിയമങ്ങളൊലുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടില്
നിന്ന് മഔൊണ്ട് ശരീരം, വസ്ത്രം, സ്ഥലം ുെങ്ങിയവ മൊലിനയ
വിമുക്തമൊഔണം.
4. ഓറത് മറക്കുഔ : നിസ്ഔൊരത്തികലത് കപൊമലത്തമന്ന ഄശുദ്ധി
യില് നിന്നും മൊലിനയങ്ങളില് നിന്നും ശുദ്ധിയൊഔലും ഓറത് മറ
ക്കലും മതവീക്ഷണപ്രഔൊരം മപൊുവൊയ ദിഔ്റുഔളില് തമന്ന സ
ന്നതൊണ് എന്നത് ഄവയക്തമൊയ ഔൊരയമമൊന്നുമല്ല. നിര്ബന്ധ
ബൊധയതയൊയി സവീഔരിക്കുന്നതിലൂമെ ആും വൊജിബൊയി മൊറും.
നിര്ബന്ധഓറൊദുഔമളകെൊമല ഐേിഔമൊയവയിലും ആക്കൊരയം
നിബന്ധനയൊക്കമെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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5. വിര്ദിമെ ുെക്കം മുതല് ടുക്കം വമരയും സംസൊരമില്ലൊതിരി
ക്കല് : നിര്ബന്ധഗട്ടങ്ങളില് ഴിമഔ. ഄകന്നരം അംഖയം ഔൊ
ണികക്കണ്ടതൊണ്. സൂചന മനസ്സിലൊകുന്നിമല്ലങ്കില് കന്നൊ
രകണ്ടൊ വൊക്കുഔള് സംസൊരിക്കൊം. ദിക്രര് മചൊല്ലുന്നവന് സലൊം
മെക്കല് നിര്ബന്ധമിമല്ലന്ന് പറഞവര് പണ്ഡിതന്മൊരുമെ കൂട്ട
ത്തിലുണ്ട്. ഔൊരണം, ഄത്തരക്കൊരന് ഄല്ലൊഹുവുമൊയി വയൊപൃത
നൊയിരിക്കും. ആത്തരം ഄവസരത്തില് ഄല്ലൊഹുവിമെ സന്നിധി
യില് നിന്നും തിരിഞുഔളയല് നല്ലതല്ല. ഄല്ലൊമഃ സയ്യിദീ
ആയൊളവ് هنع هللا يضرപറയുന്നു :

"രു വയക്തിയുമെ കമല് സലൊം മചൊല്ലമെകെണ്ടതില്ലൊത്ത
ഗട്ടങ്ങളില് ന്നൊണിത്. ആനിമയങ്ങൊനം സലൊം പറയ
മെട്ടൊല് മെകക്കണ്ടുമില്ല. ചില പണ്ഡിതന്മൊര് പൊെി :
"സലൊം മെക്കല് നിര്ബന്ധമൊണ്, ആരുപമത്തൊന്ന് വിഭൊ
ഖത്തിമനൊഴിമഔ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

നിസ്ഔരിക്കുന്നവന്
ഭക്ഷണം ഔഴിക്കുന്നവന്
മവള്ളം കുെിക്കുന്നവന്
ഖുര്അന് ഒുന്നവന്
ദുഅ ആരക്കുന്നവന്
ദിക്രര് മചൊല്ലുന്നവന്
ഖുുബഃ ഒുന്നവന്
തല്ബിയഃ മചൊല്ലുന്നവന്
പ്രൊഥമിഔൊവശയം നിര്വഹിക്കുന്നവന്
ബൊങ്ക് മഔൊടുക്കുന്നവന്
ആകൊമഃ മഔൊടുക്കുന്നവന്
ഖൊഢമൊയി ഈറങ്ങുന്നവന്
തൂങ്ങിയുറങ്ങുന്നവന്
സംകയൊഖത്തികലര്മെട്ടവന്
വിധി പ്രസ്തൊവന നെത്തുന്നവന്
കുളിമുറിയിലുള്ളവന്
കുട്ടിയുമെ സലൊം
ലഹരിബൊധിതമെ സലൊം
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19. ഫിത്നഃ ഭയമെടുന്ന യുവതിയുമെ സലൊം
20. മതമ്മൊെിയുമെ സലൊം
21. ഭ്രൊന്തമെ സലൊം.22
ശൊഫിഇ പണ്ഡിതന്മൊരും ആപ്രഔൊരം ഄവരുമെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്
വയക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന് മൊതൊപിതൊക്കള്ക്ക് ഈത്തരം മച
കയ്യണ്ടതൊണ്. ഄങ്ങമന മചയ്യൊതിരിക്കുന്നത് മൂലം ഄവകരൊടുള്ള
ധിക്കൊരം വന്നുകപൊഔൊനിെയുള്ളത് മഔൊണ്ടൊണിത്. സ്ത്രീ, ഄവ
ളുമെ മൊതൊപിതൊക്കള്ക്ക് മറുപെി നല്ഔണം. ഄവളുമെ കമല്
ഄവഔൊശമുള്ളതിനൊല് ഭര്ത്തൊവിനം ഈത്തരം മചയ്യണം.
കഭൊജനപൊനവും ആല്ലൊതിരിക്കല് : കുറഞ കതൊതിലൊയൊലും കൂെി
യ കതൊതിലൊയൊലും ആതിലൂമെ വിര്ദ് ഄസൊധുവൊകും. വളവീഫഃ
കൂെിയ കതൊത് മഔൊണ്ട് ഄസൊധുവൊകുമമങ്കിലും രിറക്ക് മവള്ളം,
പല്ലുഔള്ക്കിെയിമല ഄവശിഷ്െം കപൊലുള്ള കുറഞ ഄളവ്
മഔൊണ്ട് നിര്ബന്ധിതഗട്ടത്തില് കുഴെമില്ല. ഇ നിബന്ധനഔ
ളില് നികന്നമതങ്കിലും ന്നികനൊെ് എതിര് പ്രവര്ത്തിചൃവമെ
വിര്ദ് ബൊതവിലൊവുന്നതൊണ്. എക്കൊലത്തും ഄതിമന മെകക്കണ്ടി
വരും.
6. ജൗഹറതിന് ജലശുദ്ധി ഈണ്ടൊയിരിക്കല് : അറുകപര്ക്ക് വിശൊല
മൊവുന്ന ശുദ്ധമൊയ സ്ഥലവും കവണ്ടതൊണ്. ഄത് രു പ്രൊവശയം
മൊത്രമൊണ് ഒുന്നമതങ്കില് കപൊലും. വൊഹന്പുളറകത്തൊ ഔെലി
മെ കമമലകയൊ മചൊല്ലൊന് പൊെില്ല. ഄങ്ങമന വരുകപൊള് ഔല്ല്
മഔൊണ്ട് ശൗചം മചയ്തവന്, തയ്യമ്മും മചയ്തവന്, വസ്ത്ര
ത്തികലൊ ശരീരകത്തൊ ഈണ്ടൊയ മൊലിനയമത്ത നീക്കൊന് ഄശക്ത

مـ ــن في صـ ــالة ؤو بإول شغال
ؤو شهطؤو بذطب ـ ـ ــت ؤو جلبي ـ ـ ــت
ؤو في إكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامت ؤو في ْلاشان
ؤو شابت ًذش ى بها افخخ ـ ـ ـ ــان
ؤو َالت الجم ـ ـ ـ ــاع ؤو جحاهم
فىاَس من بػسه غش ـ ـ ـ ــطوها

ضز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم واَب إال غلى
ؤو شطب ؤو كطاءة ؤو ؤزغيـ ـ ـ ــت
ؤو كضاء َاَت إلاوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ؤو س ــلم الطفل ؤو السىطان
ؤو فاسم ؤو هاغَ ؤو هـ ـ ـ ـ ــائم
ؤو وان في الحمام ؤو مجىىها
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നൊയവന് ുെങ്ങിയവര് വളവീഫയില് ജൗഹറതിന് പഔരം ആരു
പത് സവലൊുല് ഫൊതിഹ് മചൊകല്ലണ്ടതൊണ്. ജൗഹറതിമെ മുഴ
വന് നിബന്ധനഔളും പൊലിക്കൊന് സൊധിക്കൊത്തവനം ആപ്രഔൊരം
വര്ത്തിക്കണം. രൊള് വളവീഫയില് ജൗഹറതിനണ്ടൊയിരികക്കണ്ട
പ്രതയഔ നിബന്ധനഔള്ക്ക് വിപരീതം മചയ്തൊല് വളവീഫമയ
ഄവന് മെകക്കണ്ടി വരും.
ആവമയല്ലൊം തമന്ന ദിഔ്റിമെ മപൊുമരയൊദഔളികലക്ക് മെങ്ങും.
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നാറാ ഴിബാഗ
ഄതിശക്തമൊയ നിബന്ധനഔളും മരയൊദഔളുമൊണ് ഇ വിഭൊഖത്തില് ഔെ
ന്നുവരുന്നത്. ആവ ഈകപക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം ഓറൊദുഔള് നിഷ്ഫലമൊഔിമല്ല
ങ്കിലും ഄവയിലൂമെ ലഭിക്കുന്ന അത്മീയകചതനയത്തിന് കുറവ് വരും.
1. ആരുത്തം : മതിയൊയ വിടുതി കൂെൊമത ഔിെന്ന് മഔൊണ്ടും നിന്ന് മഔൊണ്ടും
വിര്ദിമന പൊരൊയണം മചയ്യൊതിരിക്കുഔ. നെന്ന് മഔൊണ്ടൊയൊല്
കപൊലും വിര്ദ് മചൊല്ലുന്നത് ശരിയൊയിത്തീരും, സൊധയമൊയ ഗട്ടത്തി
മലല്ലൊം മൊലിനയങ്ങമളമത്തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കഔ എന്ന നിബന്ധനകയൊെ്
കൂെി മൊത്രം.
2. കിബ്ലക്ക് മുന്നിെല് : യൊത്രക്കൊരമനകെൊമല കിബ്ലക്ക് മുന്നിെൊന്
സൊധയമൊഔൊത്ത തെസ്സമുമണ്ടങ്കിമലൊഴിമഔ. ഄത് മചറിയ യൊത്രയൊ
മണങ്കില് കപൊലും.
3. തനിചൃൊയിരിക്കുകപൊള് ഓറൊദുഔള് പുമക്ക ഒതല് : സവന്തം ശരീര
മത്തയൊണ് കഔള്പികക്കണ്ടത്. ദിഔ്റിമെ വചനങ്ങമള ശ്രദ്ധദ്ധിചൃ്
കഔള്ക്കുഔയും കവണം. എന്നൊല് വളവീഫയും ഹയ്ലലയും സംഗമൊ
യൊണ് പൊരൊയണം മചയ്യുന്നമതങ്കില് ശബ്ദമുയര്ത്തുഔയൊണ്
കവണ്ടത്.
4. ദിഔ്റിമെ അശയങ്ങമള മനസ്സില് മഔൊണ്ടുവരല് : സൊധയമൊവുന്നത്ര.
ഄകതൊമെൊെം ഈചൃരൊണെിശകുഔമള മവെിയുഔയും സൊവധൊനം മചൊല്ലു
ഔയും കവണം.
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5. കശക്هنع هللا يضرവിമെ രൂപമത്ത ഹൊജരൊക്കല്. തിരുദൂതര് ﷺതങ്ങളുമെ രൂപ
മത്ത ഹൊജരൊക്കലൊണ് ഏറൃവും മഹതവം. ഔൊരണം ഇ പ്രവര്ത്തന
ത്തിലൂമെ നിരര്ഥഔമൊയ സങ്കല്പങ്ങളില് നിന്നും ഭൊവനമയ മൊറൃി
ശ്രദ്ധദ്ധമഔൊടുക്കൊനം ചിന്തമയ ഏഔൊഗ്രമൊക്കൊനം സൊധിക്കും. ആതിലൂമെ,
യൊമതൊരു ഫലവുമില്ലൊത്ത ഔൊരയങ്ങളില് മൊനസിഔസഞ്ചൊരങ്ങള് ചി
ന്നിചൃിതറൊതിരിക്കുഔയും മചയ്യും.
മുത്തുനബി  ﷺതങ്ങളുമെയും സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെയും സമ്പൂര്ണ്ണതഔളില്
നിന്നും തനിക്കറിയൊവുന്നവ സ്മരിക്കുന്നത് അ മകഹൊന്നതവയക്തിതവ
ങ്ങമള ഄനധൊവനം മചയ്യുന്നതിന് കപ്രരണം നല്കും. ആരുവകരൊടു
മുള്ള മരയൊദഔമള പൊലിക്കുന്നതികലക്ക് സവന്തം ശരീരമത്ത പരിശീലിെി
ക്കൊനം ആതിലൂമെ സൊധിക്കും. ഄങ്ങമന ഄവര്ക്ക് മുന്നില് സന്നിഹിത
നൊയ രു സമഔൊലിഔമനകെൊമല അഔൊന് സൊധിക്കുന്നു. അ മഹൊ
ത്മൊക്കളുമൊയുള്ള അത്മീയസംഖമത്തിനം ആരുസന്നിധിഔളികലക്കുമുള്ള
സമ്പൂര്ണ്ണസപര്ക്കം വീമണ്ടടുക്കുന്നതിനം ഹൃദയമത്ത ബന്ധിെിക്കുന്ന
തിനം ആത് സഹൊയഔമൊയിരിക്കും. ഄതൊണ് നമ്മുമെ ലക്ഷയം.
ഄതിമെ ുെക്കമൊണ് ഇ മനസ്സൊന്നിധയം. ആത് നിരന്തരമൊകുന്നകതൊ
മെ മുരീദ് ഈയര്ചൃയികലക്ക് നീങ്ങുഔയും ഄവസൊനം തമെ ലക്ഷയത്തി
കലക്ക് ഄവന് എത്തികചൃരുഔയും മചയ്യും.
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അഞ്ചാ ഴിബാഗ
തവരീകത്തികലക്കുള്ള പ്രകവശനസമ്മതം സൊധുവൊഔൊനള്ള നിബന്ധനഔള്
1. പ്രകവശനവൊചഔം മചൊല്ലിത്തരുന്നയൊളുമെ സമ്മതം നിയമൊനായതമൊ
ഔല് : ഄഥവൊ, തക്ദീമിനള്ള ഄര്ഹത ഄയൊളില് തിഔയണം.
കശക്هنع هللا يضرവികലക്ക് ഄവലംബമുള്ള ശരിയൊയ സമ്മതമുള്ള വയക്തി
യില് നിന്നും തിജൊനിയ്യഃ ഓറൊദുഔള് നല്ഔൊന് സമ്മതം ലഭിക്കമെട്ട
വനൊവുഔയും കവണം. ആതിനിെയിമല മൊധയമങ്ങളുമെ എണ്ണം എത്ര
വര്ദ്ധിചൃൊലും ശരി. പമക്ഷ, പരപരയിമല എല്ലൊ ഔണ്ണിഔളും തവരീകു
മൊയുള്ള ബന്ധമത്ത കവര്മെടുത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങമളമത്തൊമട്ടല്ലൊം
രക്ഷമെട്ടവരൊയിരിക്കുകപൊള് മൊത്രമൊണിത്.
2. പ്രകവശനവൊചഔം മചൊല്ലിമക്കൊടുക്കല് സൊധുവൊഔല് : പ്രകവശനവൊ
ചഔം അവശയമെടുന്നവന് ബുദ്ധിയും വഔതിരിവുമുള്ള ശരിയൊയ വിശവൊ
സമുള്ള മുസ്ലിമൊയിരിക്കണം. ജീവിതഔൊലം മുഴവനം ഇ തവരീകത
ല്ലൊത്ത സഔലതവരീകുഔമളമത്തൊട്ടും ഓറൊദുഔമളമത്തൊട്ടും ഄവന്
ഴിഞവനൊകഔണ്ടതൊണ്. ഄുകപൊമല, മചൊല്ലിമക്കൊടുക്കുന്ന നിബ
ന്ധനഔമളല്ലൊം സവീഔരിക്കുഔയും ഈള്മക്കൊള്ളുഔയും കവണം. കശഷം,
തവരീകത് നല്ഔൊന് ശരിയൊയ സമ്മതമുള്ളയൊള് ഄവന് അവശയമെ
ട്ടതിമെ ഄെിസ്ഥൊനത്തില് പ്രകവശനവൊചഔം മചൊല്ലിമക്കൊടുക്കണം.
തവരീകതിമന അവശയമെടുന്നവന് ഄതില് പ്രകവശിക്കുന്ന ഄവസര
ത്തില് മൊതൊപിതൊക്കളുമെകയൊ ഄവരിമലൊരൊളുമെകയൊ സമ്മതം കതടു
ന്നത് പ്രശംസൊര്ഹമൊയ ഔൊരയങ്ങളില് മപട്ടതൊണ്. ഄവര് ജീവകനൊ
മെയുമണ്ടങ്കിലൊണിത്. ഭൊരയ ഄവളുമെ ഭര്ത്തൊവികനൊടും ഄനമതി
കതകെണ്ടുണ്ട്.
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തിജാനിയ്യഃ തവയീഖതിടറ
നിര്ഗ്ഫന്ധഭാമ ഔരാുകള്
1.
2.
3.
4.

പ്രബാതഴിര്ഗ്ദ്
പ്രയദാശഴിര്ഗ്ദ്
അല് ഴലവീപഃ
അല് സമ്ററഃ
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1. പ്രബാതഴിര്ഗ്ദ്


ْ َ َ
 ا ْسخغ ِف ُط هللا- 100 : ഇ വചനം വിര്ദില് നിര്ണ്ണിതമൊണ്. ആതല്ലൊത്ത

മറൄ രൂപങ്ങള് മഔൊണ്ട് അമരങ്കിലും ദിക്രര് മചൊല്ലിയൊല് വിര്ദിമന
മെക്കികയൊകതണ്ടി വരും.
 തിരുനബി ﷺകമലുള്ള സവലൊത് - 100 : ഏത് വചനം മഔൊണ്ടും ആത്
പൊരൊയണം മചയ്യൊമമങ്കിലും സവലൊുല് ഫൊതിഹ് മഔൊണ്ടൊഔലൊണ്
ഈത്തമം. ആസ്മുല് ഄഄ്ളവമിമല മുഴവന് ഄക്ഷരങ്ങളും ആതരരഹസയ
ങ്ങളും ആതില് ഈള്മക്കൊള്ളുന്നതൊണ് ഔൊരണം.


ُ  َال إ َل َه إ َّال- 100 : ഇ വചനവും നിര്ണ്ണിതം തമന്ന.
هللا
ِ ِ

ഷവറാതുല് പാതിസ്

َ َ َ ْ ُ َ
َ َّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ َّ ُ َّ َ
َ الخاجم ملَا َس َب َم َهاصط
الح ِ ّم
ِ ِ ِ اللهم ص ِل غلى س ِي ِسها محم ٍس الفا ِج ِح ِملا ؤغ ِلم و
ِ ِ
َ الهازي إ َلى ص َطاط ًَ املُ ْس َخليم َو َغ َلى آله ََ َّم َك ْسضه َوم ْل َساضه
َ ّ َ
الػ ِظيم
ِِ
ِ ِ ِ ِ َ ِبالح ِم و
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
പ്രഭൊതവിര്ദിമെ കശ്രദ്ധഷ്െമൊയ സമയം സബ്ഹി നിസ്ഔരിചൃത് മുതല്
ളവുഹറിന് മതൊട്ട് മുപ് വമരയൊണ്. സബ്ഹി നിസ്ഔരിക്കുന്നതിന് മുപ്
ആത് നിര്വഹിക്കമെെൊവതല്ല. ഄത് ഫജ്ര് മവളിവൊയതിന് കശഷമൊ
മണങ്കിലും ശരി. ളവുഹറിന് മതൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയം മുതല് മഖ്രിബ് വമര
ആതിമെ നിര്ബന്ധിതസമയമൊണ്. ഇ സമയവും ഔഴിഞൊല് വിര്ദ് ക
ദവൊഅയിട്ടൊയിരിക്കും സംഭവിക്കുഔ. നിര്ബന്ധിതമൊയ ഔൊരണത്തിന് കവ
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ണ്ടിയല്ലൊമത കശ്രദ്ധഷ്െസമയമത്തയും വിട്ട് വിര്ദിമന പിന്തിക്കുന്നത് ശരി
യല്ല എന്നതൊണ് നിര്ബന്ധിതസമയത്തിന് അ കപര് മവക്കമെെൊനള്ള
ഔൊരണം.

53

--------------------- ഷന്മാര്ഗ്ഗറ്യ ---------------------

2.

പ്രയദാശഴിര്ഗ്ദ്

പ്രഭൊതവിര്ദിമെ വചനങ്ങള് തമന്നയൊണ് ആതിമെയും ഗെഔങ്ങള്. ആ
തിമെ കശ്രദ്ധഷ്െമൊയ സമയം ഄസവര് നിസ്ഔൊരകശഷം മുതല് ആഷൊഄ്
വമരയൊണ്. ഄസവര് നിര്ബന്ധമൊയൊല് കപൊലും നിസ്ഔരിക്കുന്നതിന്
മുപ് ആത് പൊരൊയണം മചയ്ത് കൂെൊ. നിര്ബന്ധിതസമയം ആഷൊഄ് മു
തല് സബ്ഹി വമരയുമൊണ്. ആതിന് കശഷം പ്രകദൊഷവിര്ദ് കദവൊഅയി
ട്ടൊയിരിക്കും സംഭവിക്കുഔ.
ഔൊരണമമൊന്നുമില്ലൊമത തമന്ന പ്രഭൊതവിര്ദ് രൊത്രിയില് മുന്തിക്കല്
സൊധുവൊകും. ആഷൊഄ് നിസ്ഔൊരകശഷം ജനങ്ങള് ഈറങ്ങുന്ന ഄവസര
ത്തില് രു ഖുര്അന് ഒത്തുഔൊരന് ഄഞ്ച് ഹിസ്ബ് ഒതൊമനടുക്കുന്ന സ
മയത്തിന് കശഷമൊയിരിക്കണം ആങ്ങമന മുന്തിചൃ് മചൊകല്ലണ്ടത്. ആതിന്
മുപ് ആഷൊഄ് നിസ്ഔൊരം കൂെികയ തീരൂ. ആനി മുന്തിചൃ് മചൊല്ലിമക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന പ്രഭൊതവിര്ദ് പൂര്ത്തിയൊകുന്നതിന് മുകന്ന ഫജ്ര് മവളിവൊമയന്നിരി
ക്കമട്ട, എങ്കില് ഄത് പൂര്ത്തിയൊക്കുഔയും പിന്നീെ് പ്രഭൊതവിര്ദിമെ സമ
യത്ത് ഄതിമന മെക്കിമചൃൊല്ലുഔയും കവണം. മരൊറൃ ഹയ്ലലയൊണ് ബൊ
ക്കിയുള്ളമതങ്കില് കപൊലും. ഇ രു ഗട്ടത്തില് അദയം മചൊല്ലിയത് സന്ന
തൊയൊണ് പരിഖണിക്കമെടുഔ.
മതിയൊയ ഔൊരണങ്ങള് കശ്രദ്ധഷ്െമൊയ സമയത്ത് വന്നുകചരുന്നതി
നൊല് പ്രകദൊഷവിര്ദിമന പഔലില് മുന്തിചൃ് മചൊല്ലല് ഄനവദനീയമല്ല. എ
ന്നൊല് ഄസവറിമന ളവുഹറികലക്ക് മുന്തിചൃ് ജംഅക്കി നിസ്ഔരിക്കുന്നുമണ്ട
ങ്കില് ഴിമഔ. ഇ സന്ദര്ഭത്തില് ഄസവര് നിസ്ഔൊരകശഷം പ്രകദൊഷവി
ര്ദിമന പൊരൊയണം മചയ്യുന്നത് സൊധുവൊകും. ആനി കശ്രദ്ധഷ്െസമയത്ത്
ന്നെങ്കം ശക്തമൊയ ഔൊരണം വിഗൊതമൊയി വരുമമങ്കില് പ്രകദൊഷവിര്ദി
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മന രൊത്രിയില് മുന്തിക്കൊവുന്നതൊണ്. ഇ ഄവസരത്തില് മതൊട്ട് മുമ്പുള്ള
പ്രഭൊതവിര്ദിമനയും മുന്തിക്കൊമത പറൃില്ല. തവരീകതില് കതെമെടുന്ന മുന്ഖ
ണനൊമനുമത്തിന് കവണ്ടിയൊണിമതൊമക്ക. പഔല് സമയമത്ത ഔര്മ്മങ്ങമള
ക്കൊളും രൊത്രിയില് ഔര്മ്മങ്ങള്ക്ക് ആരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭയമൊകുന്നതൊണ്
മുന്തിക്കുന്നതിലൂമെ രൊവ് പ്രകതയഔമൊക്കമെട്ടത്. ഄല്ലൊഹു(സ) ഄരുളുന്നു :

“നിശ്ചമ , യാരി ഉണര്ഗ്ടന്നഴുന്നേയന്നല്കല്,
അത് കൂടുതല് യമാജിപ്പുള്ളതു
ഩായാമണ കൂടുതല് ഷ്ഩശ്െഭാക്കുന്നതു തടന്നമാണ്”23

6 :  ظىسة اإلاضمل-
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അല് ഴലവീപഃ

3.

َ - 30ا ْس َخ ْغف ُط َ
يم َّالصي َال إ َل َه إ َّال ُه َى ْال َح ُّي ْال َل ُّي ُ
هللا ْال َػظ َ
ىم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ



ു സവലൊുല് ഫൊതിഹ് - 50 : മറൄ വചനങ്ങള് മഔൊണ്ട് വളവീഫഃ സൊധ
വൊകുഔയില്ല. ഇ സവലൊത് ഹൃദിസ്ഥമൊക്കൊത്തവരില് നിന്നും വളവീഫഃ
മുറിഞ് കപൊകും.

َ - 100 : ഇ വചനം മഔൊണ്ടും വളവീഫഃ നിര്ണ്ണിതമൊണ്.ال إ َل َه إ َّال ُ
هللا
ِ ِ



 ജൗഹറുല് ഔമൊല് - 12 : ഇ സവലൊത് ഹൃദിസ്ഥമൊക്കുഔയും ആതിമെ
നിബന്ധനഔള് പൂര്ണ്ണമൊക്കുഔയും മചയ്തവരൊണിത് മചൊകല്ലണ്ടത്.
ഄല്ലൊത്തപക്ഷം തല്സ്ഥൊനത്ത് 20 സവലൊുല് ഫൊതിഹ് പഔര
മൊക്കണം.

്ജൗഹറുല് ഔമൊല
َ َ
َّ َّ َّ َ َ ُ َ ُ َ ّ َ
َا َّلل ُه َّم َ
ص ّل َو َس ِّل ْم َغ َلى َغ ْين َّ
الحا ِئط ِت
الياكىج ِت املخ َح ِلل ِت
الط َْ َم ِت الطبا ِهي ِت و
ِ
ِ
َ
َُ
ألا ْه َىان املُ َخ َى ّى َهت َ
صاَب َ
ْلازم ّي َ
ب َم ْط َهز ْال ُف ُه َ َ َ
الح ّم َّ
ىض
الطَّبا ِوي،
ِ
ِ
ِ
ىم واملػا ِوي َ ،وه ِ
ِ ِ َ ِ
ِ َ ِ
ِ
ِ ِ
الب ُحىض َوألا َ اويَ ،و ُهىضنَ
ألا ْس َطؼ ب ُم ُزون ألا ْضَباح املَال َئت ل ُي ّل ُم َخ َػ ّطض منَ
َ
ُ
الب ْر ِق
ِ و ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ْ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ َِ
َ َْ َ َ َ
ّ َ
َّ
َّ
ََ َ
ط بإ ْمى َىت املَ َياويَ ،ا َّلل ُه َّم َ
ص ِ ّل َو َس ِل ْم َغلى
ِ
الال ِم ِؼ ال ِصي مَلث ِب ِه هىهً الحا ِئ ِ ِ ِ
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َ
َ
َ َ ُ ُ ُ َ ْ َّ َ َ َ َّ ّ َ
َ ألا ْك
َ
ًَ اط
ط
ص
م
ى
 َغ ْي ِن امل َػ ِاض ِف،الحلا ِئ ِم
َغ ْي ِن الح ِم ال ِتي جخجلى ِمنها غطوش
ِ ِ ِ
َ ّ َّ
َ َ َْ
َ الح ّم ب
َ ص ّل َو َس ّل ْم َغ َلى َط ْل َػت
َ  َا َّلل ُه َّم،ألا ْس َلم
،الح ِ ّم الىن ِز ألا ْغظ ِم
الخ ِام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ
ََ َ ََْ ُ
َْ ُ
َّ َ
ً ََ
ُّ
َ
 صلى هللا غلي ِه وغلى ِآل ِه صالة،ىض املطلس ِم
ِ ِإفاض ِخً ِمىً ِإليً ِإَاط ِت الى
َُ ُ
ح َػ ِّطفىا ِب َها ِإ ًَّ ُاه
രു രൊെഔലിലൊയി രു പ്രൊവശയം വളവീഫഃ പൊരൊയണം മചയ്യമെ െണം.
ന്നുഔില് പ്രഭൊതത്തില്, ഄമല്ലങ്കില് പ്രകദൊഷത്തില്. ആനി രണ്ട്
സമയത്തും ഒതമെടുന്നുമണ്ടങ്കില് ഄതൊണ് നല്ലത്. ഄകന്നരം രണ്ടൊ
മലൊന്ന് ഐേിഔമൊകുന്നതിനൊല് ഄവമയ നിര്ണ്ണയിക്കമെെണം. വളവീഫഃ
പൊരൊയണം മചയ്യൊനള്ള ഄതുത്തമമൊയ സമയം ആഷൊഄ്-മഖ്രിബിനിെ
യിമല കനരമൊണ്. രൊള് പ്രകദൊഷത്തില് വളവീഫമയ മനുമമെടുത്തുഔയൊ
മണങ്കില് തന്മൂലം പ്രകദൊഷവിര്ദിമനകെൊമലയൊകും ഄതിെ വിധി. കശ്രദ്ധ
ഷ്െ-നിര്ബന്ധിതസമയങ്ങളില് പ്രകദൊഷവിര്ദികനൊെ് ഄത് കൂറൊവുഔയും
മചയ്യും. ആപ്രഔൊരം പ്രഭൊതവിര്ദിമല വിധിയൊയിരിക്കും വളവീഫമയ പ്രഭൊത
ത്തില് നിജമെടുത്തുന്ന രൊള്ക്കുണ്ടൊവുഔ. ഄല് ഫുതൂഹൊുര്റബ്ബൊനിയ്യഃ
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിമെ രചയിതൊവ് പറയുന്നു :
"നിശ്ചയം, വളവീഫഃ പ്രഭൊതവിര്ദികനൊെ് കശ്രദ്ധഷ്െസമയത്ത
ല്ലൊമത കൂറൊവുഔയില്ല. ഄതിന് കശഷം കദവൊഅയിട്ടൊണ് സംഭ
വിക്കുഔ".
തൊമസിമചൃത്തുന്ന വയക്തി നിസ്ഔൊരത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് പ്രഔൊ
രമൊയിരിക്കണം വളവീഫയിലും വര്ത്തികക്കണ്ടത്. വളവീഫഃ പൊരൊയണം മച
യ്യുന്ന രു സംഗമത്ത ഄവന് എത്തിചൃൊലൊണിത്. ഄതൊയത്, ഄവര്
ഏമതൊന്നിലൊകണൊ ഈള്ളത് ഄതിലൊയിരിക്കണം ഄവന് അരംഭികക്ക
ണ്ടത്. ഄങ്ങമന ഄവര് വളവീഫഃ പൂര്ത്തിയൊക്കിക്കഴിഞൊല് തനിക്ക്
നഷ്െമെട്ടത് മനുമപ്രഔൊരം ആെമുറിയൊമത ഄവന് ഒതിമക്കൊണ്ട് വരണം.
സംഗം മചൊല്ലിമക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവണയുമെ ആെയില് മവചൃൊണ് ഄവന്
എത്തിയമതങ്കില് ഄവകരൊമെൊെം ഄവന് എത്തിയ അ തവണമയ
പരിഖണിക്കമെടുന്നതല്ല. തൊമസിചൃ് പമങ്കടുക്കുന്നവന് ഄഉദു, ബിസ്മി,
ഫൊതിഹഃ, സവലൊുല് ഫൊതിഹ് ുെങ്ങിയവ മഔൊമണ്ടൊന്നും ുെങ്ങരുത്.
ഔൊരണം, ആവമയൊമക്ക വളവീഫയുമെ പ്രൊരംഭഗട്ടത്തില് സന്നിഹിതരൊയ
വര്ക്ക് ഄനകയൊജയമൊയ ഔൊരയങ്ങളൊണ്. ഄല്ലൊമത, വളവീഫയുമെ ഗെഔ
ങ്ങളില്മെട്ടതല്ല. സംഗം ഒതിമക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഄവസരത്തില് തനിക്ക്
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നഷ്െമെട്ടവ തൊമസിചൃ് പമങ്കടുക്കുന്നവന് വീമണ്ടടുക്കരുത്. ഄത് ഄകലൊ
സരത്തിന് ആെയൊക്കും.
വൊഹന്പുളറത്ത് യൊത്ര മചയ്യുന്ന ഄവസരത്തില് വളവീഫഃ ഒുന്ന
വന് ജൗഹറഃ ുെങ്ങുന്ന കനരത്ത് വൊഹനത്തില് നിന്നിറങ്ങണം. ഄകതൊ
മെൊെം, സൊധയമൊവുകപൊമഴല്ലൊം മൊലിനയത്തില് ചവിട്ടൊതിരിക്കൊന് മുന്ഔരു
തമലടുക്കുഔയും കവണം. ഏഴൊമമത്ത ജൗഹറയികലക്ക് പ്രകവശിചൃ് ഔഴി
ഞൊല് ആരിക്കുഔയും വളവീഫഃ ഄവസൊനിക്കുകവൊളം ആരുത്തം ുെരുഔയും
മചയ്യുഔ.
വളവീഫയിമല പരിപൂര്ണ്ണതയുമെ നിബന്ധനഔളില്മെട്ടതൊണ് ഏഴൊ
മമത്ത ജൗഹറുല് ഔമൊല് ഒുന്ന ഄവസരത്തില് ശുദ്ധമൊമണന്ന ശ
ക്തമൊയി ഈറ്പുളള്ള ുണി വിരിക്കല്. ചില വിവരകദൊഷിഔള് ധരിചൃത്
കപൊമല തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصഄതികന്മല് ആരിക്കൊന് കവണ്ടിയല്ല ആത് മചയ്യുന്നത്.
മറിചൃ്, വളമര കശ്രദ്ധഷ്െമൊയ ഄവസ്ഥയില് നിലമഔൊള്ളുഔ എന്നത് ദിക്രര്
മചൊല്ലുന്നവന് നന്നൊയി കയൊജിക്കുന്നത് മഔൊണ്ടൊണ്. ശുദ്ധവും സൗഔരയപ്ര
ദവുമൊയ സ്ഥലങ്ങളില് സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിതവകത്തൊമെ അസനസ്ഥനൊകുന്ന
ത് മനമത്തളിചൃം കഔവരിക്കൊനള്ള ഔൊരണങ്ങളില്മെട്ടതൊമണന്നത്
ഄനഭവയൊഥൊര്ഥയമൊണ്. കല്വതിലൊയ വയക്തിക്ക് - രൊള്ക്ക് ആരി
ക്കൊനള്ള വിശൊലത മൊത്രമൊണ് ഄവിമെ ഈള്ളമതങ്കില് കപൊലും - തൊനകദ്ദ
ശിക്കുന്നത്ര ജൗഹറഃ പൊരൊയണം മചയ്യൊവുന്നതൊണ്.
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4.

അല് സമ്ററഃ

ُ  َال ئ َل َه ئ َّالഎന്ന പവിത്രമൊയ വചനം മഔൊണ്ടുള്ള സ്മരണയൊണിത്. മവ
هللا
ِ ِ
ള്ളിയൊഴ്ച ഄസവര് നിസ്ഔൊരൊനന്തരം സൂരയനസ്തമിക്കുന്നതിന് മുപ്
രു മണിക്കൂകറൊ ഄതിലധിഔകമൊ സമയമൊണ് ആത് നിര്വഹികക്കണ്ടത്.
രു നിശ്ചിത എണ്ണം ഈകദ്ദശിക്കുന്നുമണ്ടങ്കില് 1000 മുതല് 1600 വമര മുരീ
ദിന് ഏമറൃടുക്കൊവുന്നതൊണ്. ആനിയും ലക്ഷയമൊക്കുന്നുമണ്ടങ്കില് വര്ദ്ധിെി
ക്കുഔയുമൊവൊം. സൂരയൊസ്തമനകത്തൊെ് ഹയ്ലലഃ കചര്ന്ന് വകന്ന പറ.
ഄത് എണ്ണകത്തൊെ് കൂെിയൊണങ്കിലും ഄമല്ലങ്കിലും സമം തമന്ന.
ഄസ്തമയകത്തൊെ് കചര്ന്ന് വരുന്നതിമന തെയുന്ന മതിയൊയ ഔൊര
ണമുള്ള വയക്തിക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം മചൊല്ലിയതിന് കശഷം തമെ അവശയ
ങ്ങള്ക്കൊയി നീങ്ങൊം. ഹയ്ലലയുമെ സമയം നഷ്െമെട്ടൊല് ഄതിമന
കദവൊഄ് വീട്ടമെടുഔയില്ല. ഔൊരണം, ഹയ്ലലഃ മഔൊണ്ടുള്ള ലക്ഷയം അഴ്ച
ുെങ്ങുന്നും ഄവസൊനിെിക്കുന്നും ഄല്ലൊഹുവിമെ സ്മരണ മഔൊണ്ടൊയി
രിക്കണമമന്നതൊണ്. ഄസ്തമയവുമൊയി കയൊജിക്കുഔ എന്നത് രൊത്രി
യുമെ രു ഭൊഖം മഔൊണ്ടല്ലൊമത സൊക്ഷൊത്കൃതമൊവുഔയില്ല. ആകതപ്രഔൊരം
പുണയനബി ملسو هيلع هللا ىلصഄരുള് മചയ്ത മവള്ളിയൊഴ്ച ദിനത്തിമല പ്രൊര്ഥനക്കു
ത്തരം ലഭിക്കുന്ന സമയവുമൊയി കയൊജിക്കലും ആവിമെ വിവക്ഷിക്കമെടു
ന്നുണ്ട്. ഄത് ഄവസൊനമത്ത സമയമൊമണന്ന് വയക്തമൊക്കുന്ന ചില സവ
ഹൊബിഔളില് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഄംഖീകൃതവുമൊണ്.
എന്നൊല് വിര്ദും വളവീഫയുമൊഔമട്ട, എക്കൊലത്തും ഄവ രണ്ടും വീട്ടമെ
കെണ്ടതൊണ്. മനഃപൂര്വകമൊ മറകന്നൊ അവര്ത്തിചൄകപക്ഷിചൃൊലും ശരി.
കനര്ചൃമയകെൊമല ഏമറൃടുക്കുന്നതിലൂമെ വിര്ദ് നിര്ബന്ധമൊയിത്തീരുന്നു
എന്നതൊണ് കദവൊഄ് വീട്ടുന്നതിമെ നയൊയം. ഄപ്രഔൊരം തമന്നയൊണ്
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വളവീഫയും. സന്നതൊയ ഔര്മ്മങ്ങളില് നിന്നും നഷ്െമെട്ടവ
മണ്ടടുക്കുന്ന ഖണത്തിലല്ല ആവഔമള കദവൊഄ് വീട്ടുന്നമതന്ന് സൊരം.

വീ

കമല് സൂചിെിചൃ മുഴവന് ഓറൊദുഔമളയും മചൊല്ലുന്നവന് ഐേിഔ
മൊയ പൊതയിലൂമെ ഫൊതിഹഃ, സവലൊുല് ഫൊതിഹ്, യക്തവീന് സൂറയുമെ
ഄവസൊനമൊയ -

َ َ ّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ ّ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ
الػ ِاإلاين
ّلِل س ِب
ِ ِ ظبدان سِبك س ِب ال ِػض ِة غما ً ِصفىن وظالم غلى اإلاشظ ِلين والخمذ

എന്നിവ മഔൊണ്ട് അരംഭിക്കൊവുന്നതൊണ്. വിര്ദിലും വളവീഫയിലും തിരു
നബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ കമലുള്ള സവലൊതില് നിന്ന് വിരമിചൃതിന് കശഷം യക്
തവീന് സൂറതിമെ ഄവസൊനം ഒതലും ഄപ്രഔൊരം തമന്ന. വിര്ദിലും വളവീ
ُ  َال ئ َل َه ئ َّالഎന്ന് നൂറ് തവണ മചൊല്ലിയതിന് പിറമഔ ഫയിലും هللا
ِ ِ

َ َ ََ
ُ ُ ٌ َ ُ
هللا
ِ هللا غل ْي ِه ظال ُم
ِ مد َّمذ َسظىل
َ َ ََ
ُ ُ ٌ َ ُ َُ َ
പറയൊവുന്നതൊണ്. ആനി هللا
ِ هللا غل ْي ِه ظال ُم
ِ ظ ِّيذها مد َّمذ َسظىل

എന്ന്
എന്നൊണ് മചൊല്ലുന്നമതങ്കില് ഄതൊണ് നല്ലത്. മുപ് സൂചിെിചൃ എല്ലൊ ഓ
റൊദുഔമളയും ഄവസൊനിെിക്കുന്നത് ഄല്ലൊഹു(സ)യുമെ ഇ വചനങ്ങള്
മഔൊണ്ടൊഔൊവുന്നതൊണ് :

َ ُّ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ ّ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
َ ّ
صلىا َغل ْي ِه َو َظ ِل ُمىا ح ْع ِل ًيما
ِئن هللا ومآل ِئكخه ًصلىن غلى الى ِب ِي ًا أيها ال ِزًن آمىىا
َ
َّ
ُ ص َّلى
َ هللا َغ َل ْيه َو َغ َلى آله َو
َ
ص ْخ ِب ِه َو َظل َم ح ْع ِل ًيما
ِ
ِ
َ َ ّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ ّ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ
الػ ِاإلاين
ّلِل س ِب
ِ ِ ظبدان سِبك س ِب ال ِػض ِة غما ً ِصفىن وظالم غلى اإلاشظ ِلين والخمذ

പിമന്ന, തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلص, ഄവിടുമത്ത സവഹൊബൊക്കള്, പ്രവൊചഔന്മൊര്,
സയ്യിദീ ഄഹ്മദുത്തിജൊനിهنع هللا يضر, മഹൊനവര്ഔളുമെ തവരീകത്തിലുള്ളവര് ുെ
ങ്ങിയവമരമക്കൊമണ്ടല്ലൊം ആെകതടുന്ന നിലയില് തൊനകദ്ദശി ക്കുന്ന ഔൊരയ
ങ്ങള്ക്കൊയി ഄല്ലൊഹുവികനൊെ് ദുഅ ആരക്കൊം. ഄനന്തരം, ഫൊതിഹഃ,
സവലൊുല് ഫൊതിഹ്, ഄല്ലൊഹുവിമെ വചനമൊയ -

َ َ ّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ ّ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ
الػ ِاإلاين
ّلِل س ِب
ِ ِ ظبدان سِبك س ِب ال ِػض ِة غما ً ِصفىن وظالم غلى اإلاشظ ِلين والخمذ

മുതലൊയവ മഔൊണ്ട് ഄവസൊനിെിക്കുന്നും നല്ലത് തമന്ന. ഹയ്ലലയുമെ
ുെക്കത്തില് ഫൊതിഹക്ക് കശഷം -

َ َا ْظ َخ ْؿف ُش
َ هللا ْال َػظ
ُ يم َّال ِزي َال ئ َل َه ئ َّال ُه َى ْال َح ُّي ْال َل ُّي
ىم
ِ
ِ
ِ ِ

എന്ന് മൂന്ന് വട്ടവും പിമന്ന സവലൊുല് ഫൊതിഹ് മൂന്ന് വട്ടവും മചൊല്ലുന്നവര്
സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ ഄനചരന്മൊരുമെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
സംഖമിക്കല്, ശബ്ദമുയര്ത്തല്, വട്ടംകൂെല് ുെങ്ങിയവ വളവീഫയു
മെയും ഹയ്ലലയുമെയും നിബന്ധനഔളുമെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഴിവുഔഴിവുഔ
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മളൊന്നുമില്ലൊത്ത തിജൊനി സകഹൊദരങ്ങള് തങ്ങളുമെ നൊട്ടിലുമണ്ടങ്കിലൊ
ണിത്. ആെറഞത് പുരുഷന്മൊര്ക്ക് മൊത്രമൊണ്. സ്ത്രീഔളൊഔമട്ട, ഹയ്ല
ലയികലൊ വളവീഫയികലൊ വിര്ദികലൊ ശബ്ദമുയര്ത്തൊകന പൊെില്ല.
വളവീഫഃ, ഹയ്ലലഃ എന്നിവയിമല സംഖമം ഈകപക്ഷിക്കുന്നതില്
ഏമതൊരു പ്രകദശത്തുഔൊര് സംയുക്തമൊയി തീരുമൊനമമടുത്തൊലും ഄത്
തവരീകതിമന ഄവകഹളിക്കലൊകും. ആത് തവരീകുമൊയുള്ള ബന്ധവികേദന
ത്തികലക്കും പുറത്തുകപൊകുന്നതികലക്കും വഴിമതളിക്കുമമന്ന് സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر
ചൂണ്ടിക്കൊണിചൃിട്ടുണ്ട്. ഄല്ലൊഹു ഔൊക്കമട്ട.
നിര്ബന്ധമൊക്കമെട്ട നിസ്ഔൊരത്തിനൊയി തയമ്മും മചയ്ത വയക്തി
വളവീഫഃ ഒതൊനകദ്ദശിക്കുന്ന പക്ഷം നിസ്ഔൊരത്തിമെ തയമ്മും മഔൊണ്ട്
തമന്ന ഒതൊവുന്നതൊണ്. എന്നൊല് വിര്ദ് മചൊല്ലൊനൊണ് ഔരുതിയമത
ങ്കില് നിസ്ഔൊരത്തിനൊയി പ്രകതയഔം രു തയമ്മും മചകയ്യണ്ടി വരും. ആനി
നിസ്ഔൊരത്തിമെ തയമ്മും മഔൊണ്ടൊണ് വിര്ദ് ഒതിയമതങ്കില് ഄവന്
വിര്ദിമന മെക്കണം. വിര്ദിമന ഄകപക്ഷിചൃ് വളവീഫയുമെ ഔൊരയം ലഘുവൊ
യതിനൊലൊണിത്.
രൊള് വിര്ദിനൊയി തയമ്മും മചയ്യുഔയും വളവീഫഃ ഒതൊനകദ്ദശിക്കു
ഔയും മചയ്തൊല് വളവീഫക്കൊയി മമറൃൊരു തയമ്മും മചകയ്യണ്ടി വരും.
ആനിമയങ്ങൊനം വിര്ദിമെ തയമ്മും മഔൊണ്ട് വളവീഫഃ ഒതിമയന്നിരിക്കമട്ട,
എന്നൊലും വളവീഫക്കൊയി രു തയമ്മും മചയ്ു മഔൊണ്ട് ഄവന് വളവീഫഃ
മെക്കി ഒതണം. വിര്ദിന് കവണ്ടി തയമ്മും മചയ്തവന് ഐേിഔമൊയ
എല്ലൊ ഓറൊദുഔളും നിര്വഹിക്കൊം. ആസ്മുല് ഄഄ്ളവമിമന ഈകദ്ദശിചൃ്
മഔൊണ്ടുള്ള ഫൊതിഹഃ ഴിമഔ. ഔൊരണം ജലശുദ്ധി മഔൊണ്ടല്ലൊമത ഄത്
പരൊയണം മചയ്യരുത്. വിര്കദൊ വളവീഫകയൊ മചൊല്ലുന്ന ഄവസരത്തില്
ജമൊഄത് നിസ്ഔൊരത്തിനൊയി ആകൊമത് മഔൊടുക്കമെടുകപൊമഴല്ലൊം
എഴകന്നല്ക്കുഔയും നിസ്ഔരിക്കുഔയും മചകയ്യണ്ടതൊണ്. ആതിമന തെയു
ന്ന രു ഔൊരയവുമില്ല. നിസ്ഔൊരകശഷം ആെകവള വരൊത്തവിധം ഓറൊദിമന
ഄവന് പൂര്ത്തീഔരിചൃൊല് മതി. എന്നല്ല, ഓറൊദുഔളിലൊഔണം ഄവന്
വയൊപൃതനൊകഔണ്ടത്. നിസ്ഔൊരൊനന്തരഔര്മ്മങ്ങളികലൊ മറൄള്ളവയികലൊ
ഄല്ല.
കരൊഖിയും അര്ത്തവക്കൊരിയും പ്രസവരക്തമുള്ളവളും ഓറൊദുഔളില്
ആഷ്െം പ്രവര്ത്തിക്കൊവുന്നവരൊണ്. ഄവര്ക്ക് കദവൊഄ് വീകട്ടണ്ടതില്ല. കരൊ
ഖി എന്നത് മഔൊണ്ടുകദ്ദശിക്കുന്നത് ലഘുവൊയ കരൊഖമുള്ളവമനയല്ല. ഄത്ത
രക്കൊരന് ഓറൊദുഔള് ഒുഔ തമന്ന കവണം. ഴിവൊക്കുന്ന പക്ഷം, ഄതി
മന വീമണ്ടടുക്കല് നിര്ബന്ധമൊണ്.
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വിര്ദില് വര്ദ്ധനകവൊ കുറകവൊ രൊള് സംശയിചൃൊല് ഏറൃവും കുറ
ഞതിമെ കമലൊയിരിക്കണം ഄവന് അസ്പദമൊകക്കണ്ടത്. ഄകതൊമെൊ
ْ َ
െം വിര്ദിന് കശഷം പിഴവിനള്ള പരിഹൊരം എന്ന ഈകദ്ദശയകത്തൊമെ ا ْظ َخؿ ِف ُش
 هللاഎന്ന വചനം മഔൊണ്ട് 100 വട്ടം ഄല്ലൊഹുവികനൊെ് മൊെിരക്കുഔയും മച
യ്യമട്ട. മറവി മൂലമുള്ള വര്ദ്ധനകവൊ കുറകവൊ ഈറെിചൃവനം ആപ്രഔൊരം വര്
ത്തിക്കുഔ. പമക്ഷ, കുറവ് വരുത്തിയവന് ഄത് നിഔത്തിയതിന് കശഷമൊ
യിരിക്കണം മപൊറുക്കലിമന കതകെണ്ടത്. ആപ്രഔൊരം തമന്നയൊണ് ചില
ഗെഔങ്ങമള മറന്ന് മഔൊണ്ട് മുന്തിചൃ് വിപരീതം ഔൊട്ടിയവനം. ഈദൊഹരണ
ത്തിന്, രൊള് ആസ്തിഖ്ഫൊര് നെത്തിയതിന് കശഷം  ال اله الا هللاഎന്ന
ദിഔ്റികലക്ക് പ്രകവശിക്കുഔയും ഄതിന് കശഷം തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ കമ
ലുള്ള സവലൊത് മചൊല്ലുഔയും മചയ്തത് കപൊമല. ഄകന്നരം, മുന്തിക്കമെ
ട്ടവ പൊഴൊയിത്തീരുഔയും ശരിയൊയ നിലയില് മചൊല്ലിയതിമെ കമല്
ുെര്ത്തിമക്കൊണ്ട് വരിഔയും കവണം. ആസ്തിഖ്ഫൊര്, തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയുമെ
കമലുള്ള സവലൊത്, പിമന്ന  ال اله الا هللاഎന്ന ദിക്രര് - ആതൊണ് മനുമപ്രഔൊര
ْ َ
മുള്ള ശരിയൊയ നില. ഄനന്തരം,  ا ْظ َخؿ ِف ُش هللاഎന്നത് 100 വട്ടം മചൊല്ലുഔ
വഴി വീഴ്ച പരിഹരിക്കുഔയും കവണം. ഇ ഈദൊഹരണത്തികന്മല് തൊരത
മയം നെത്തുഔ. ഇ പരിഹൊരമനുിയ നിര്ബന്ധമൊണ്. അമരങ്കിലും മനഃപൂര്
വം ആതിമന ഈകപക്ഷിചൃൊല് ഄവമെ വിര്ദ് ഄസൊധുവൊകും.
ജമൊഄതിലൊയി വളവീഫഃ മചൊല്ലുന്നവമെ മറവി ആമൊം ഏമറൃടുക്കും.
ഗെഔങ്ങളില് നിന്നും ഄവന് കുറവ് വരുത്തിയതിമന ആമൊം മഔൊണ്ട്
വന്നിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥകയൊമെയൊണിത്. ഴിവൊഔൊനകദ്ദശിക്കുഔ
വഴി വിര്ദ് ഄസൊധുവൊയിത്തീരും. ഄമല്ലങ്കില് ഔരുതിക്കൂട്ടി ഗെഔങ്ങമള
മുന്തിക്കുഔകയൊ പിന്തിക്കുഔകയൊ മചയ്യുഔ വഴിയും ആത് സംഭവിക്കും.
ഔൊരണം, ഗെഔങ്ങമള മനുമമെടുത്തല് നിര്ബന്ധമൊണ്. ഗെഔങ്ങളില്
വര്ദ്ധനവ് നെത്തുഔകയൊ കുറവ് വരുത്തുഔകയൊ തമൊശയൊക്കുഔകയൊ
സൊധുവൊഔൊനള്ള നിബന്ധനഔളില് നിന്ന് ഏമതങ്കിലും ന്നിമന ലംഗി
ക്കുഔകയൊ ശരിയൊയ ഈചൃൊരണത്തിന് സൊധയമൊകുന്നകതൊെ് കൂമെ ഄര്ഥ
മത്ത വിഔലമൊക്കുന്ന മമൊഴികഭദം നെത്തുഔകയൊ മചയ്തൊലും ഓറൊദുഔള്
നിഷ്ഫലമൊയിത്തീരും.
രൊള് പ്രഭൊതവിര്ദിമന രൊത്രിയില് മുന്തിക്കുഔയും പിന്നീെ് തൊന്
പ്രകദൊഷവിര്ദ് മചൊല്ലിയിട്ടില്ല എന്നത് ഒര്മ്മ വരുഔയും മചയ്തൊല് ഒതി
മക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിമെ ആെയിലൊയൊല് ഄതിമനയവന് മുറിക്കണം. ആനി
പൂര്ണ്ണമൊക്കിയിട്ടുമണ്ടങ്കില് പ്രഭൊതവിര്ദിമനമത്തൊട്ട് അ ഒത്ത് മതിയൊവു
ന്നതല്ല. ഄകന്നരം, പ്രകദൊഷവിര്ദിമന ഄവന് ഒുഔയൊണ് കവണ്ടത്.
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ഔൊരണം, ഄത് പ്രകദൊഷവിര്ദിമെ സമയമൊണ്. ഄനന്തരം, പ്രഭൊതവിര്ദ്
ഒതൊനള്ള സമയം കശഷിക്കുന്നുമണ്ടങ്കില് ുെക്കം മുതകല ഄവന് അ
പ്രഭൊതവിര്ദിമന മുന്തിക്കൊവുന്നതൊണ്. രൊള് ഄസവര് നിസ്ഔൊരകശഷം
പ്രകദൊഷവിര്ദില് ഏര്മെടുഔയും എന്നിട്ട് പ്രഭൊതവിര്ദ് ഒതിയിട്ടിമല്ലന്ന
ഔൊരയം ഒര്ക്കുഔയും മചയ്തൊല് ഄതിമനയവന് മുറിക്കുഔ തമന്ന കവണം.
കശഷം പ്രഭൊതവിര്ദിമനയും ുെര്ന്ന് പ്രകദൊഷവിര്ദിമനയുമൊണ് മചൊല്ലി
മക്കൊണ്ടുവകരണ്ടത്. പ്രകദൊഷവിര്ദ് പൂര്ത്തിയൊക്കിയിട്ടുമണ്ടങ്കില് കൂെി ഄത
വനിക്ക് മതിയൊവുന്നതല്ല. സമയത്തില് ആവ രണ്ടും കൂറൊവുന്നതിനൊല് ഇ
ഗട്ടത്തില് മനുമപ്രഔൊരമൊഔല് നിബന്ധനയുള്ളതൊണ് ആതിന് ഔൊരണം.
എന്നൊല് മഖ്രിബിന് കശഷം പ്രകദൊഷവിര്ദില് ഏര്മെടുഔയും കശഷം
പ്രഭൊതവിര്ദ് ഒതൊനമണ്ടന്ന ഔൊരയം ഒര്ക്കുഔയും മചയ്ുമവന്നിരിക്കമട്ട,
ഄകന്നരം പ്രകദൊഷവിര്ദിമന പൂര്ത്തീഔരികക്കണ്ടതൊണ്. ഇ ഄവസര
ത്തില് ഄവമെ പ്രകദൊഷവിര്ദ് മതിയൊകുന്നതൊണ്. ഔൊരണം, പ്രകദൊഷ
വിര്ദിമെ മൊത്രം സമയമൊണത്. ുെര്ന്ന്, പ്രഭൊതവിര്ദ് കദവൊഄ് വീട്ടുഔ.
ആപ്രഔൊരം തമന്നയൊണ് സബ്ഹി നിസ്ഔൊരകശഷം പ്രഭൊതവിര്ദ് മചൊല്ലി
മക്കൊണ്ടിരിമക്ക തമെ കമല് പ്രകദൊഷവിര്ദുമണ്ടന്ന ഔൊരയം ഒര്ത്തവനം.
ഔൊരണം ഄകന്നരം പ്രഭൊതവിര്ദിമെ മൊത്രം സമയമൊണ്. സമയം ഔഴി
ഞ കശഷം മനുമപ്രഔൊരമൊഔല് നിബന്ധനയൊക്കമെട്ടിട്ടില്ല.
രുവന് അദയസമയത്ത് തമന്ന ഓറൊദുഔമള നല്ലവണ്ണം പൊരൊയ
ണം മചയ്തൊല് ഄുഔൊരണമൊയി സദ്ഔര്മ്മങ്ങളികലക്ക് ഄതികവഖം
കുതിക്കുന്നവരുമെ കൂട്ടത്തില്മെടും. തന്മൂലം അത്മീയവിജയത്തികലകക്കൊ
ഈന്നതൊവസ്ഥഔളികലകക്കൊ ഄമല്ലങ്കില് ഄവ രണ്ടികലക്കുകമൊ ഄതികവഖം
ഖമിക്കുന്നവനൊകും. വിര്ദിമെ നിബന്ധനഔമള പൂര്ത്തീഔരിക്കുഔയും കശഷം
കിബ്ലക്ക് മുന്നിട്ട് മഔൊണ്ട് ആരിക്കുഔയും ദിഔ്റിലൊവുന്ന കനരത്ത്
ഐഹിഔകലൊഔവുമൊയി വയൊപൃതനൊവൊതിരിക്കൊന് സവന്തമത്ത പരിശീലിെി
ക്കുഔയും മചയ്യുന്നുമമല്ലൊം അത്മീയവിജയത്തികലക്ക് ശീഘ്രമമത്തുന്ന
ഔൊരയങ്ങളില്മെട്ടത് തമന്ന. ഄുകപൊമല, തൊന് മരണമെട്ടിരിക്കുന്നുമവ
ന്നും ഄല്ലൊഹുവിമെ സമക്ഷത്തിലൊണ് തൊനികെൊള് നിലമഔൊള്ളുന്നമത
ന്നും ഄവന് സങ്കല്പിക്കണം. നിശ്ചയം, പരമസതയവൊന് ഄല്ലൊഹുവൊമണ
ന്നും ആഹകലൊഔത്തും പരകലൊഔത്തും ഄവമെ സൊന്നിധയമുമണ്ടന്നും സംശ
യകമ ആല്ല. അയതിനൊല് പ്രസ്ുത ഓന്നതയവും മഹതവവുമമല്ലൊം ഹൊജരൊ
ക്കല് ഓറൊദുഔളികലര്മെടുന്നവമെ ഔര്ത്തവയമൊണ്. ഄവമെ ഔല്പന
മയ മുറുമഔെിെിചൃ നിലയില് ഄല്ലൊഹുവിന് കവണ്ടി ഄല്ലൊഹുവിമന ഄവന്
സ്മരിക്കമട്ട. ആനിമയങ്ങൊനം നരഔൊവഔൊശിയൊണ് തൊമനന്ന ഔൊരയം
സ്ഥിരമെട്ടൊല് കപൊലും ഄല്ലൊഹുവികനൊടുള്ള ബൊധയതഔമള നിറകവറൄന്നും
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വഴിമെടുന്നുമൊയ ഄവമെ ഄവസ്ഥക്ക് ഄത് യൊമതൊരു പ്രതിഫലനവും
ഈണ്ടൊക്കൊന് പൊെില്ല. ഄപ്രഔൊരം തമന്ന, ബദര് കപൊരൊളിഔമളകെൊമല
സവര്ഗവഔൊശിയൊണ് തൊമനന്ന് ഈറെൊയൊലും. ആങ്ങമനമയൊരു മൊനസി
ഔൊവസ്ഥയൊയിരിക്കണം തമെ അരൊധനൊഗട്ടങ്ങളില് ഄവനണ്ടൊയിരി
കക്കണ്ടത്.

“നിങ്ങളുടെ യ്ിതാഴിയനാെ് നിങ്ങള് ടഩാറുകറിടന യതടുക.
നിശ്ചമ , അഴ് ഏറ്റിയഭറ്റി ടഩാറുക്കുന്നഴനാകുന്നു”.24
"ഄല്ലകയൊ എമെ ഄെിമഔകള, നിങ്ങള് എകന്നൊെ് മപൊറുക്കലിമനകത്തടുഔ,
ഞൊന് നിങ്ങള്ക്ക് മപൊറുത്തുതരുന്നതൊണ്..." ുെങ്ങിയ ഄനൊദിയൊയ
സംകബൊധനഔമള തമെ ഹൃദയത്തില് ഹൊജരൊക്കൊന് ഄവന് ശ്രദ്ധമിക്കമട്ട.
നിശ്ചയം, ഇ സംകബൊധന രു പ്രകതയഔ ഔൊലകത്തക്ക് മൊത്രം പരിമിത
മല്ല. ഄതിനൊല് നിര്ബന്ധമൊയും ഐേിഔമൊയും എല്ലൊ സമയത്തും ഇ
അയുഔള് നകമ്മൊെ് വഴിപൊെിമന കതടുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധവൊനൊയ ഄല്ലൊ
ഹുവിമെ സന്നിധിയിലൊണ് തൊനള്ളമതന്നും ഄവന് തമന്ന കഔള്ക്കു
ഔയും ഔൊണുഔയും മചയ്യുന്നുമണ്ടന്നും തൊന് ഄവമെ അഹവൊനത്തിന് ഈ
ത്തരം മചയ്യുഔയൊണന്നും ഄവന് മനസ്സൊന്നിധയത്തില് ചിന്തിക്കണം. ത
കന്നൊെ് സംസൊരിചൃ് മഔൊണ്ട് മുന്നിട്ട് വന്നതിലൂമെ ഄല്ലൊഹു തമന്ന അദരി
ക്കുഔയൊണ് മചയ്തമതന്നും ഄവമെ ഄനൊദിയൊയ സംകബൊധനക്ക് ഈ
ത്തരം മചയ്യൊന് ഄവന് ഈദവി നല്ഔിയതിലൂമെ തമന്നയവന് ഄനഗ്രഹി
ചൄമവന്നും ഇ ഄനഗ്രഹത്തിനം ദിവയമൊയ അശിസ്സുഔള്ക്കുമമല്ലൊം പഔര
മൊയ അ മകഹൊന്നതമഹതവങ്ങള്ക്കുെയവനൊയ ഄല്ലൊഹുവിന് സ്ുതിഔള
ര്െിക്കൊന് തൊന് ഄശക്തനൊമണന്നും ഄവന് നിരീക്ഷിക്കമട്ട.
തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ കമല് സവലൊത് മചൊല്ലുന്ന ഄവസരത്തിലും
കമല്പ്രഔൊരം തമന്ന ഄവന് ഹൃദയത്തില് ഹൊജരൊക്കമട്ട :

“നിശ്ചമ , അല്ലാഹുാണ അഴടെ ഭറക്കുകളു തിരപ്രഴാചകടെ യഭല്
ഷവറാത് ടചായിയുന്നു. അല്ലയമാ, ഷതയഴിവവാഷികയല, നിങ്ങളു അഴിടുടതൄ
യഭല് ഷവറാത് ടചാല്ലുകയു ഷറാ അര്ഗ്പ്പിക്കുകയു ടചയ്യുക”.25
ഇ പരിപൊവനമൊയ ഄനൊദിയൊയ സംകബൊധനക്ക് പ്രതുത്തരം നല്കുഔ
യൊമണന്നും വീക്ഷിക്കുഔ. എന്നിട്ടു കവണം ... اللهم صل غلى ظيذها دمحمഎന്നിങ്ങ
മന മചൊല്ലിത്തുെങ്ങൊന്. ആുകപൊമല ദിക്രര് മചൊല്ലുന്ന ഄവസരത്തില് 24

30 :  ظىسة هىح25
56 :  ظىسة ألاخضاب-
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“നിങ്ങടലടന്ന ഷ്ഭയിക്കുക, ഞാ് നിങ്ങടല ഷ്ഭയിക്കുന്നതാണ്”26
എന്ന ഄല്ലൊഹുവിമെ വചനമത്ത ഄവന് ശ്രദ്ധദ്ധിക്കണം. ുെര്ന്ന് ഄവന്
 ال اله الا هللاഎന്ന് മമൊഴിഞ് ുെങ്ങുഔ. ഄങ്ങമന ഄതുന്നതനം പരിശുദ്ധ
നം നിരീക്ഷഔനം സമീപസ്ഥഔനം രൊജൊധിരൊജനമൊയ ഄല്ലൊഹുവിമെ
മുന്നില് സദൊസമയവും സന്നിഹിതനൊയിരിക്കണം ഄവന്.
പരിശുദ്ധമൊയ പ്രസ്ുത സന്നിധിയില് നിന്ന് പുറത്ത് ഔെക്കുന്നതി
മനമത്തൊട്ടും മറൄള്ളവയികലക്ക് ശ്രദ്ധദ്ധതിരിക്കുന്നതിമനമത്തൊട്ടും മുരീദ് സദൊ
സൂക്ഷിക്കണം. പിശൊചും കദഹവും ഄവരികലക്ക് ശ്രദ്ധദ്ധ തിരിെിക്കൊനൊയി
കപ്രരിെിക്കുകപൊമഴല്ലൊം ലക്ഷയമത്ത സജീവമൊക്കിമക്കൊണ്ട് ഄവകയൊെ്
തീവൄകപൊരൊട്ടം നെത്തുഔ. ഄതുന്നതവൊനൊയ ഄല്ലൊഹുവികലക്ക് വളമര
കവഖത്തില് മെങ്ങുഔ. തമെ അത്മൊവ് ഄല്ലൊഹുവികലക്ക് ആണങ്ങികചൃരു
ന്നതിലൂമെ അസവൊദനം മഔൊള്ളമട്ട. ഔൊരണം, കദവീഔദര്ശനം മതളിയൊ
നള്ള തയ്യൊമറടു്പുളഔളുമെ ുെക്കമൊണ് ആമതൊമക്ക.

352 :  ظىسة البلشة-
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ഷയ്യിുനാهنع هللا يضرഴിടെ കുടു ഫഩയമ്പയ
തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളികലമക്കത്തുന്ന സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ കുടുംബപരപര
കശക്هنع هللا يضرവിമെ വംശപരപര നിങ്ങള്ക്ക് നൊം പറഞ് തരൊം. ഄതുന്ന
തമൊയ മഹതവങ്ങളിമലൊന്നൊണിത്. ഔൊരണം, വിശുദ്ധമൊയ അ വെവൃക്ഷ
ത്തിമെ രു ശൊകയൊണ് മഹൊനവര്ഔള്. പരിശുദ്ധവും പരിപൊവനവുമൊയ
പ്രസ്ുതവൃക്ഷത്തിമെ ഈറവിെമൊഔമട്ട, ഄല്ലൊഹുവിമെ തിരുദൂതര്ملسو هيلع هللا ىلصയും.

സയ്യിദുല് വുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ്ﷺ

സയ്യിദതുനാ ഫാതവിമഃ(റ)

സയ്യിദുനാ ഄലി(റ)

സയ്യിദുനാ ഹസന്(റ)
സയ്യിദീ ഹസന് ഄല് മുസ

ാ(റ)

സയ്യിദീ ഄന്ദുല്ലാഹ് ഄല് കാമില്(റ)
സയ്യിദീ മുഹമ്മദ് ഄ

ഫ്ുസ്സകികിയ്യഃ(റ)

സയ്യിദീ ഄഹ്മദ്(റ)
സയ്യിദീ സസനുല് അനിദീന്(റ)

66

--------------------- ഷന്മാര്ഗ്ഗറ്യ ---------------------

സയ്യിദീ ആസ്ഹാഖ്(റ)
സയ്യിദീ ആദ്രീസ്(റ)

സയ്യിദീ ആദ്രീസ്(റ)
സയ്യിദീ ഄന്ദുല് ജബ്ബാര്ത്(റ)
സയ്യിദീ ഄല് ഄബ്ബാസ്(റ)
സയ്യിദീ ഄന്ദുല്ലാഹ്(റ)
സയ്യിദീ ഄലി(റ)

സയ്യിദീ ഄഹ്മദ്(റ)
സയ്യിദീ ഄഹ്മദ് ഄല് ഈല്വാനി(റ)
സയ്യിദീ സാലിം(റ)
സയ്യിദീ ഄല് ഇദ്(റ)
സയ്യിദീ സാലിം(റ)
സയ്യിദീ മുഹമ്മദ്(റ)
സയ്യിദീ ഄഹ്മദ്(റ)
സയ്യിദീ മുഖ്താര്ത്(റ)
സയ്യിദീ മഹമ്മദ്(റ)
സയ്യിദീ ഄല് ഖുതുബുല് മക്തം ഄഹ്മദ് തിജാനി(റ)
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ഷയ്യിുനാهنع هللا يضرഴിടെ തവയീഖതിടറ ശ ഖറ
സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ വംശപരപര നിങ്ങള് മനസ്സിലൊക്കിക്കഴിഞു. ആനി
അത്മീയ പരപര നമുക്കിവിമെ പ്രതിപൊദിക്കൊം. അത്മീയശിക്ഷണത്തിലു
ള്ള കശക്هنع هللا يضرവിമെ ശംകലയൊണിത്. ഄവിടുമത്ത പ്രൊരംഭഔൊലത്ത്
നിരവധി കശഖുമൊരുമൊയി സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرസഹവൊസം പുലര്ത്തിയിരുന്നു.
ഄവരുമൊയുള്ള സഹവൊസത്തിലൂമെ പ്രൊപയമൊകക്കണ്ടവമയൊമക്ക ഔരസ്ഥ
മൊക്കിമയങ്കിലും ഄവമയൊന്നും മഹൊകനൊമര തൃപ്തിമെടുത്തിയില്ല. ഄങ്ങ
മന, ഄല്ലൊഹുവിന് അരൊധന മചയ്യുന്നതിലും തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയുമെ കമല് സവ
ലൊത് ഄധിഔരിെിക്കുന്നതിലുമൊയി മഹൊന് ഭജനമിരുന്നു. തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلص
യുമെ കമലുള്ള സവലൊത് രു കശകിമനക്കൂെൊമത തമന്ന ലക്ഷയപ്രൊപ്തി
കനെിത്തരുമമന്നത് ഇ വിഷയത്തിമെ വക്തൊക്കളുമെ ആെയില് പ്രസിദ്ധ
വസ്ുതയൊണകല്ലൊ.

“ആടയങ്കില എടെ യഭല് ഩതൄ് ഷവറാത് ടചാല്ലുന്ന ഩ് തല്പറഭാമി
അഴടെ യഭല് ഩതൄ് ഴട്ട അല്ലാഹു ഷവറാത് ഴര്ഗ്ശിപ്പിക്കുന്നതാണ്”.27
എന്ന തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങമളമത്തൊട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സവഹീഹൊയ ഹദീസൊണ്
ആതിമെ ഄെിസ്ഥൊനം. മുത്തുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ കമല് സവലൊത് മചൊല്ലു
ന്നവരുമെ കമല് മലക്കുഔള് ഄനഗ്രഹപ്രൊര്ഥന നെത്തും എന്ന് പ്രബല
മൊയ ഹദീസണ്ട്. ഄല്ലൊഹു(സ) പറയുന്നു :

َ ُ َّ َّ َ ً َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ
ْ
27
 ضواه مسلم."َّللا َغل ْي ِه ِب َها َغش ًطا
 "من صلى غلي صالة صلى: ٌ ؤن الىبي ﷺ كا-

68

--------------------- ഷന്മാര്ഗ്ഗറ്യ ---------------------

“അഴ് നിങ്ങളുടെ യഭല് ഷവറാത് ടചായിയുന്നഴനാണ് അയതാടൊപ്പ
ഭറക്കുകളു . തഭസ്സില് നിന്നു യജയാതിസ്സിയറക് നിങ്ങടല അഴ്
ആനമിക്കുഴാ് യഴണ്ടിമാണിത്”.
ഄഥവൊ, ധിക്കൊരത്തിമെ ഄന്ധഔൊരത്തില് നിന്നും ഄനസരണയുമെ
കജയൊതിസ്സികലക്കും, തിരശ്ശീലയുമെ തമസ്സില് നിന്നും ുറസ്സിമെ മതളിചൃ
ത്തികലക്കും. തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുമെ കമലുള്ള സവലൊതിമെ പൊതയിലൂമെ
ലക്ഷയപ്രൊപ്തി കഔവരിചൃ ധൊരൊളം വയക്തിതവങ്ങള് ഓലിയൊക്കളുമെ
കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കശക് നൂറുദ്ദീന് ശൗനിهنع هللا يضر, ഄല് ഄരിഫുല് മത്ബൂലിهنع هللا يضر,
സയ്യിദീ ഄബ്ദുര്റഹീം കനൊഇു هنع هللا يضرെങ്ങി മറൄ പലരും ഇ ഖണത്തി
ലുണ്ട്. കശക്هنع هللا يضرവിമെ ഔൊരയവും ആത്തരത്തില് തമന്ന ുെര്ന്ന് കപൊരുഔ
യൊയിരുന്നു. ഄങ്ങമന ഄവിടുമത്ത മുന്നില് തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങള് പ്രതയ
ക്ഷരൊവുഔയും മഹൊനവര്ഔമള ഄവിടുന്ന് മതരമഞടുക്കുഔയും സവികശ
ഷമൊയ അത്മീയശിക്ഷണത്തിലൂമെ മഹൊനരുമെ നിയന്ത്രണം ഄവിടുന്ന്
ഏമറൃടുക്കുഔയും ഄഭയസികക്കണ്ടവ മചൊല്ലിമക്കൊടുക്കുഔയും മചയ്ു. ആതിന്
മുപ് സവലൊുല് ഫൊതിഹ് മഔൊണ്ടൊയിരുന്നു സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرസവലൊത് മചൊ
ല്ലിയിരുന്നത്. പിന്നീെത് ഈകപക്ഷിക്കുഔയും തൊമഴെറയുന്ന വചനത്തികലര്
മെടുഔയും മചയ്ു.

َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ً ََ
ََ َ َ َ َ ََ َ
َّ َ
،اث أ ْه ِل َم َد َّب ِخ َك
ِ الل ُه َّم ص ِ ّل غلى ظ ِّي ِذها ُمد َّم ٍذ وغلى ِآل ِه صالة حػ ِذل ح ِميؼ صلى
َ
َ
َ
َ ّ
َ
َو َظ ِل ِم َغلى َظ ِّي ِذها ُم َد َّم ٍذ َو َغلى ِآل ِه َظال ًما ٌَ ْػ ِذ ُل َظال َم ُه ْم
ഄകെൊള് കശകവര്ഔകളൊെ് സവലൊുല് ഫൊതിഹില് തമന്ന വയൊപൃതനൊ
കുവൊനം ആസ്തിഖ്ഫൊര്, തിരുദൂതരുملسو هيلع هللا ىلصമെ കമലുള്ള സവലൊത് ുെങ്ങിയവ
മഔൊണ്ട് തല്കീന് മചൊല്ലിമക്കൊടുക്കുവൊനം ഄവിടുന്ന് അജ്ഞൊപിചൄ. ഇ
സമയത്ത് മഖ്രിബ് പ്രകദശങ്ങളിമല പ്രസിദ്ധമൊയ ഷല്ലൊലഃ, ഄബൂ
സംഗൂന് ുെങ്ങിയ മരുഭൂമിഔളിലൊയിരുന്നു സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر. പിന്നീെ്
തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصഹയ്ലലഃ മഔൊണ്ട് മഹൊനവര്ഔള്ക്ക് വിര്ദ് പൂര്ത്തീഔരിചൃ്
മഔൊടുത്തു. ഄവിടുമത്ത പവിത്രമൊയ അത്മൊവ് സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവികലക്ക്
അത്മീയസഹൊയം ഴക്കിമക്കൊണ്ടിരിക്കുഔയും നിരന്തരസപര്ക്കം പുലര്
ത്തുഔയും മചയ്ു മഔൊകണ്ടയിരുന്നു. ഄങ്ങമന തനിക്കൊയി മൊറൃിമവക്ക
മെട്ട രു പദവിയികലക്ക് സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിന് എത്തികചൃരൊനൊയി. പരമസതയ
വൊന് തമെ തൃപ്തിയൊലും ഓദൊരയത്തൊലും ഄവഔൊശമൊക്കിമക്കൊടുത്ത
രു മഹദ്സ്ഥൊനമൊയിരുന്നു ഄത്.
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സൂക്ഷ്മജ്ഞരൊയ പണ്ഡിതമഹത്തുക്കളുമെ ഄടുക്കല് ആത്തരം അത്
മീയശിക്ഷണത്തിന് നൊമഔരണം മചയ്യമെട്ടിരിക്കുന്നത് തര്ബിയ്യുര്റൂഹൊ
നിയ്യഃ എകന്നൊ തര്ബിയ്യുല് ഈകവസിയ്യഃ എകന്നൊ അണ്. ഔൊരണം
ഈകവസ്هنع هللا يضرവിമന തര്ബിയത് മചയ്യമെട്ട നിലയില് തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയുമെ
പവിത്രമൊയ അത്മൊവൊണ് അത്മീയശിക്ഷണം മചയ്യുന്നത്. ശൊരീരിഔ
മൊയ സംഖമത്തിലൂമെ മുത്തുനബി ملسو هيلع هللا ىلصബന്ധമെട്ടിട്ടുമില്ല.
റൂഹൊനിയ്യൊയ അത്മീയശിക്ഷണത്തില് രണ്ട് റൂഹുഔളും രുമിചൃ് കൂെ
ണമമന്നതല്ലൊമത മമറൃൊരു നിബന്ധനയുമില്ല. രണ്ടുകപരും രുമികചൃൊ
ഄമല്ലങ്കില് ഄവരിമലൊരൊകളൊ ഐഹിഔകലൊഔകത്തൊ മമറൃവിമെമയ
ങ്കികലൊ അയൊലും ആക്കൊരയത്തില് സമം തമന്ന. ആഹകലൊഔത്തുള്ളവരു
മൊയി പരകലൊഔത്തുള്ളവര്ക്ക് യൊമതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ജല്പിക്കുന്ന
വിവരകദൊഷിഔളുമെ വൊദങ്ങമള മുകവിലമക്കടുകക്കണ്ടതില്ല. നിരര്ഥഔമൊയ
രു വൊദം മൊത്രമൊണത്. ഄല്ലൊഹുവിമെ ഈെമസ്ഥൊവഔൊശം നിസ്ുല
മൊണ്. മരിചൃവരുമെ അത്മൊവ് ഄല്ലൊഹുവിമെ നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന്
പുറത്തുകപൊവുഔയില്ല. പൂര്ണ്ണമൊയ നൊശം ഄെയുഔയുമില്ല. രു കഖഹത്തില്
നിന്ന് മമറൃൊരു കഖഹത്തികലക്ക് നീക്കം മചയ്യമെടുഔ മൊത്രമൊണുണ്ടൊകു
ന്നത്. ഄല്ലൊഹു ഄറിയുന്ന നിലയില് പ്രപഞ്ചത്തില് ഄത് നിലനിന്ന്
മഔൊകണ്ടയിരിക്കും. ജീവനള്ള അത്മൊവ് സവപ്നത്തില് മരണമെട്ട അ
ത്മൊക്കകളൊമെൊെം സംഖമിക്കുമമന്നത് സ്ഥിരമെട്ട വസ്ുതയൊണ്.
ഏമതൊരുവന് ഈറക്കത്തില് ഄവമര സകമ്മളിെിക്കുന്നുകവൊ, ഄവന്
ഈണര്ചൃയിലും ഄവമര രുമിചൃ് കൂട്ടുന്നതൊണ്. ഄവമെ ഄധിഔൊരത്തിന്
ചുവട്ടിലൊണ് ഄണ്ഡഔെൊഹത്തിമല മുഴവന് വസ്ുതഔളും. രു മുസ്ലി
മിമെ സലൊം മരണമെട്ടവന് കഔള്ക്കുമമന്നും ഄതിന് പ്രതുത്തരം മചയ്യു
മമന്നും യൊഥൊര്ഥയം തമന്ന. മൊത്രമല്ല, ജീവിചൃിരിക്കുന്നവമന ഄകലൊസര
മെടുത്തുന്ന ഔൊരയങ്ങള് മരണമെട്ടവനം ശലയമൊമണന്നും സ്ഥിരീഔരിക്ക
മെട്ടതമത്ര.
കമല്െറയമെട്ട നികഷധിഔളൊയ വിഭൊഖം, യൊഥൊര്ഥയങ്ങമള ദര്ശി
ക്കുന്നതിമന മതൊട്ട് മറയിെമെട്ടവരൊണ്. ഄബദ്ധം പിണഞ ധൊരണ
ഔമള മൊത്രമൊണ് ഄവര് വിധിക്കുന്നത്. ഄവരുമെ പ്രസ്തൊവനഔളികലക്ക്
ശ്രദ്ധദ്ധിക്കമെെൊതിരിക്കമട്ട. ഔൊരണം, ഄതീവനിരര്ഥഔങ്ങളികലക്ക് കവരൂ
ന്നിയതൊണവരുമെ പ്രസ്തൊവനഔമളൊമക്കത്തമന്നയും. കനൊക്കൂ, നമ്മുമെ
കൂമെ മലക്കുഔള് കലൊഔത്തുണ്ടൊയിട്ടും നമുക്കവമര ദര്ശിക്കൊനൊകുന്നില്ല.
ഄുകപൊമല തമന്നയൊണ് ജിന്നുഔളും. പതിവിന് വിപരീതമൊയിട്ടല്ലൊമത
ഄവമയ നമുക്ക് ഔൊണൊനൊകുന്നില്ല. ആകതപ്രഔൊരം, പരകലൊഔസ്ഥരൊയ
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അളുഔളുമൊയി സംഖമിക്കുന്നും പതിവിന് വിപരീതമൊയി വരും. ബൗദ്ധിഔ
മൊയും മതപരമൊയും സവീഔൊരയമൊയ ഔൊരയമൊണിത്. നീതിമൊന്മൊരും വിശവസ
നീയരും ആത് സംഭവിക്കൊമമന്ന് ഄറിയിചൃ് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഄവ ഄംഖീഔരി
ക്കുന്നതില് നിന്ന് രക്ഷമെെൊനള്ള രു മൊര്ഗവും നീതിനിഷ്ഠന് ഈണ്ടൊവു
ഔയില്ല.
ഇ മഹൊത്മൊവിമെ ലക്ഷയപ്രൊപ്തിയുമെ മൊര്ഗം നിനക്കികെൊള്
വയക്തമൊയിക്കഴിഞു. ഄവിടുമത്ത അസ്പദം തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصയൊണ്. സയ്യി
ദുനൊ( )هنع هللا يضرപ്രകയൊപിക്കുന്നു :

“നിശ്ചമ , എണഭറ്റി ആത്മീമ ചരനാഥന്മാര്ഗ്ക് നാ വിശയടപ്പട്ടു.
അല്ലാഹു അഴടയമല്ലാ തൃഩ്തിടപ്പടുഭാരാകടട്ട. ഩട്, അഴയില്
നിന്നുള്ള റ്യഷമ്പാദനതൄിന് അല്ലാഹു ഴിധി നല്കിമില്ല. ഈ
ആത്മീമഷയണിമിടറ നമ്മുടെ ആഷ്ഩദാണ അഴറ ഫാണടഭല്ലാ
തിരനഫി ملسو هيلع هللا ىلصഭാരഭാണ്. നമ്മുടെ റ്യപ്രാഩ്തിയു ആത്മീമ
ഴിജമാണ അഴിടുടതൄ കയങ്ങലിലൂടെമാണ് അല്ലാഹു നെപ്പിറാകി
മത്. അഴിടുന്നല്ലാതൄ ഭറ്റു ഭശാഇഖുഭാര്ഗ്ക് നമ്മില് മാടതാര
നിമന്ത്രണാണഭില്ല. അഴിടുന്ന് നമുക് ഭതിമാമ ഴയടര”.28
ഇ തവരീകതിമല സഔല മുരീദുമൊരും കശക്هنع هللا يضرവില് നിന്നും ഄനന്തരമമ
ടുക്കുമമന്നത് ഇ തവരീകതിമെ സവികശഷഗുണങ്ങളില്മെട്ടതൊണ്. മഹൊ
നവര്ഔളുമെ പദവിഔളില് നിന്നും രു വിഹിതം മുരീദിനം ലഭിക്കും.
ജൊമിഈല് ഔറൊമൊതില് ഓലിയൊ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ
ജീവചരിത്രം വിവരിക്കുന്നിെത്ത് സയ്യിദീ ഄഹ്മദ് ബ്ന ആദ്രീസ്هنع هللا يضرവിമെ
ഏറൃവും ഈന്നതരൊയ കലീഫമൊരില് രൊളൊണ് കശക് തിജൊനിهنع هللا يضرമവന്ന്
കശക് നബ്ഹൊനി هنع هللا يضرപ്രസ്തൊവിചൃിട്ടുണ്ട്. ആത് വൊസ്തവമല്ല. ഔൊരണം,
ഄകദ്ദഹം തമന്ന സയ്യിദീ ഄഹ്മദ് ബ്ന ആദ്രീസ്هنع هللا يضرവിമെ ചരിത്രം പറ
യുന്നിെത്ത് മഹൊന് മവളിവൊയത് ഹിജ്റഃ പതിമൂന്നൊം നൂറൃൊണ്ടിലൊമണന്ന്
വയക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദീ ഄഹ്മദുത്തിജൊനി هنع هللا يضرജനിചൃത് ഹിജ്റഃ പന്ത്ര
ണ്ടൊം നൂറൃൊണ്ടിമെ മദ്ധയത്തിലൊണ്. ആകത നൂറൃൊണ്ടില് തമന്നയൊണ് കശ
َ َ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َّ
28
ْ َ ْ ْ ُ
ُ َْ
 َو ِإه َما َسى ُسها،ىز
ِ ض هللا ِمن ُهم ِبخح ِص ِيل امللص
ِ  " ِإها ؤدصها غن مش ِاًر ِغس ٍة ض ِض ي هللا غنهم فلم ًل:  كال ظيذها هنع هللا يضرَّ
َُ َ ْ َ
ْ َلي،صىل َىا َغ َلى ًَ َس ًْه
َ
ََ ل َغ ْيره من
َ الى َُىز
ُ  َك ْس َك َى ى ب َف ْخح َىا َو ُو،صلى هللا غليه وسلم
ُ الططٍم َغ ْن َس ّيس
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ واس ِدىازها ِفي ه ِص ِه
َ َ
ُّ
َ الش ُيىخ ف َيىا َج
."ص ُّطف َوهفى
ِ ِ
} 226 : { حىاهش اإلاػاوي وبلىؽ ألاماوي في فيض ظيذي أبي الػباط الخجاوي هنع هللا يضر لعيذي غلي خشاصم الفاس ي هنع هللا يضر
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കവര്ഔള് പ്രസിദ്ധനൊകുന്നും. ആതിനൊല് സയ്യിദീ ഄഹ്മദ് ബ്ന ആദ്രീ
സ്هنع هللا يضرവിമെ മുന്ഖൊമിയൊണ് സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر. എന്ന് മൊത്രമല്ല, ഄവരുമെ തവ
രീകതിമെ വക്തൊക്കളില് സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرമപട്ടിട്ടുമില്ല.
സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ തവരീകതിമെ വക്തൊക്കളല്ലൊത്തവരൊമണങ്കിലും
മഹൊനവര്ഔളുമെ ജീവചരിത്രരചന നെത്തിയ ചിലരുമെ പ്രസ്തൊവനഔള്
നമുക്കിവിമെ പരൊമര്ശിക്കൊം. തൊരീഖുല് ആസ്തിക്സവൊ ഫീ ഄക്ബൊരില്
മഖ്രിബില് ഄക്സവൊ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിമെ നൊലൊം ഭൊഖത്ത് നൂറൃി മുെ
ത്തി എട്ടൊം തൊളില് മൗലൊയ് സല്തവൊന് സലയ്മൊന്هنع هللا يضرവിമെ വൊര്ത്ത
ഔളുമെ സന്ദര്ഭത്തിനിെയില് ആപ്രഔൊരം വയക്തമൊക്കമെട്ടിരിക്കുന്നു :
"കശക് തിജൊനിهنع هللا يضرവുമൊയി മൗലൊയ് സലയ്മൊന്هنع هللا يضرരുമിചൃ്
കൂടുഔയും ഄവിടുമത്ത ഖൊംഭീരയത, കവജ്ഞൊനിഔപങ്കൊളിത്തം
മുതലൊയവ ദര്ശിക്കുഔയും മചയ്തകെൊള് സല്തവൊന് هنع هللا يضرകശക
വര്ഔമള ഏമറൃടുക്കുഔയും വിശവൊസമര്െിക്കുഔയും തമെ നീരീ
ക്ഷണവലയത്തില്മെട്ട രു ഭവനമത്ത മഹൊന് നല്കുഔയും
മചയ്ു. സല്തവൊന് ആത് പണിഔഴിെിചൃിരുന്നത് ആരുപതിനൊ
യിരകത്തൊളം മിസ്ഔൊല് മചലവഴിചൃൊയിരുന്നു. ആതിന് പുറമമ
കശക്هنع هللا يضرവിന് മതിയൊവുന്നത്ര കവതനം നിശ്ചയിക്കുഔയുമു
ണ്ടൊയി. ഄങ്ങമന ജനങ്ങമളല്ലൊം മഹൊനവര്ഔളികലക്ക് മുന്നിട്ട്
വരുഔയും ഫൊസിലും മഖ്രിബിലും ഄവിടുമത്ത വിവരങ്ങള് പ്ര
സിദ്ധമൊയിത്തീരുഔയും മചയ്ു. ഄവിടുന്ന് തിജൊനിയ്യഃ വിഭൊഖ
ത്തിമെ ഄധിപതിയൊണ്. ഄല്ലൊഹു ഄവരില് ഔരുണ മചൊരി
യുമൊറൊഔമട്ട. ഄവമരമക്കൊണ്ട് ഄല്ലൊഹു നമുക്ക് ഈപഔൊരലബ്
ദിയുമുണ്ടൊക്കിത്തരമട്ട".
പ്രസ്ുത വര്ഷത്തില് കശകവര്ഔള് മരണമെട്ട വിവരവും ആകത ഭൊഖ
ത്തിമെ നൂറൃി ഄപതൊം കപജില് തമന്ന പരൊമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രന്ഥ
ഔര്ത്തൊവ് പറയുന്നു :
"പണ്ഡിതനം
അത്മജ്ഞൊനിയും
അത്മീയകനതൊവും
തിജൊനിയ്യഃ വിഭൊഖത്തിമെ ഄധിപതിയുമൊയ കശക് ഄബുല്
ഄബ്ബൊസ് തിജൊനിهنع هللا يضر. നിരയൊതനൊയി. ഄന്തയം സരക്ഷിതനഖര
മൊയ ഫൊസില് മവചൃൊയിരുന്നു".
ഄല് ഈസ്തൊദ് നബ്ഹൊനി هنع هللا يضرതമെ ജൊമിഈല് ഔറൊമൊതില് ഓലിയൊ
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് സയ്യിദുനൊ തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ ചരിത്രം കരകമെടുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. മഹൊന് പറയമട്ട :
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ഇ മഹൊത്മൊവ് അത്മജ്ഞൊനിഔളുമെ കനതൊവും, ഄതയപൂര്വ
രും ഈത്കൃഷ്െരും ഄതുന്നതസൊമീപയം സിദ്ധിചൃവരുമൊയ ഓലി
യൊക്കളിമലൊരൊളൊണ്. മഹൊനരുമെ കലീഫയൊയ സയ്യിദീ ഄലി
ഹറൊസിം ബ്നല് ഄറബി ഄല് ബര്റൊദഃ ഄല് ഫൊസിهنع هللا يضر
ഈപരിസൂചിതരൊയ തമെ കശകിമെ മഹൊത്മയങ്ങമളയും ജീവ
ചരിത്രമത്തയും സംബന്ധിചൃ് രചിചൃിട്ടുള്ള തമെ ഗ്രന്ഥമൊയ
ജവൊഹിറുല് മഅനിയില് എഴതി :

"സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرഔഠിനൊധവൊനിഔളൊയ പണ്ഡിതരിലും സന്മൊര്ഗൊ
വലംബങ്ങളൊയ കനതൊക്കളിലും മപട്ടവരൊണ്. പരിശുദ്ധ ദീനി
മെയും ഄതിമെ ഄഔക്കൊമ്പുഔളുമെയും വിജ്ഞൊനങ്ങളുമെയും
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമെയും മഹതവങ്ങമള കമളിചൃവരിലും ഈള്മെട്ടവ
രൊണ്. കൂെൊമത, ഄതിമഹത്തൊയ ദിവയൊവസ്ഥഔളുമെയും ഈത്കൃ
ഷ്െപദവിഔളുമെയും അത്മീയമൊയ ഈയര്ന്ന മനക്കരുത്തിമെ
യും ഔൊരുണിഔമൊയ സംശുദ്ധസവഭൊവങ്ങളുമെയും സപ്രസിദ്ധ
മൊയ പ്രവൊചഔചരയൊനധൊവനസരണിയുമെയും ലദുന്നിയൊയ
ജ്ഞൊനത്തിമെയും ദുര്ലഭവും കഔകമൊശമെട്ടുമൊയ ദിവയരഹ
സയങ്ങളുമെയും ഄസൊധൊരണസംഭവങ്ങളുമെയും ഄതിശയഔര
മൊയ ഔറൊമുഔളുമെയുമമൊമക്ക കശ്രദ്ധഷ്െതഔമള രുമിചൃ് കൂട്ടിയ
വരമത്ര. ഄകതൊമെൊെം സര്വസപന്നനൊയ ഖുുബും സഹൊ
യം മചൊരിയുന്നവരൊയ ഖൗസം പരമഔൊരുണിഔനൊല് ഄനന്ത
രമമടുക്കുന്നവരും ദിവയസൊന്നിധയം സിദ്ധിചൃവരുമൊയ കനതൊവു
മൊകുന്നു".
ആങ്ങമന സൗന്ദരയത്തൊലും മഹതവത്തൊലുമുള്ള വികശഷണങ്ങ
ളില് നിന്നും കശക് ഄലി ഹറൊസിം هنع هللا يضرസയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമന
വര്ണ്ണിചൃതിമെ ഄവസൊനം വമരയും നീ വൊയിചൃ് മഔൊള്ളുഔ.
ഇ വികശഷണങ്ങള്ക്കും ആതിന മുഔളിലുള്ളതിനം ഄര് ഹന്
തമന്നയൊണ് മഹൊന്. മഖ്രിബ് കദശങ്ങളിലും സഡൊനി ലും
അഫ്രിക്കയുമെ സര്വഭൊഖങ്ങളിലും ബഹുമൊനമെട്ടവരുമെ
തവരീകത് വയൊപിചൃ് ഔിെക്കുന്നു. മമറൃൊരു തവരീകും പ്രചൊരം
കനെൊത്തത്രയും വയൊപനമൊണ് ഇ ഭൊഖങ്ങളിമലൊമക്കയും സംഭ
വിചൃിരിക്കുന്നത്. ഄതിമഹത്തൊയ ഗുണഫലങ്ങളും സമ്പൂര്ണ്ണ
മൊയ മൊര്ഗദര്ശനവും ആതിലൂമെ ഔരസ്ഥമൊക്കമെടുന്നുണ്ട്.
സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ ജീവചരിത്രമത്തയും ഄവിടുമത്ത തവരീകത്തി
മനയും ഄുമൊയി ബന്ധമെട്ട ഄപൂര്വകനട്ടങ്ങമളയും നിരീക്ഷി
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ക്കൊന് അമരങ്കിലും ഈകദ്ദശിക്കുന്നുമണ്ടങ്കില് മുപ് സൂചിെിചൃ ജവൊ
ഹിറുല് മഅനി എന്ന ഗ്രന്ഥവും ആതിമെ വശങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീ
ഔരിക്കമെട്ട മഹൊനവര്ഔളുമെ കലീഫയുമെ കലീഫയൊയ സയ്യി
ദീ ഈമര് ഄല് ഫൂതിهنع هللا يضرവിമെ രിമൊഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥവും പൊരൊയ
ണം മചയ്യമട്ട. ഇ മഹൊത്മൊക്കളുമെമയല്ലൊം ഄനഗ്രഹം മഔൊ
ണ്ട് ഄല്ലൊഹു നമുക്ക് നന്മ പ്രധൊനം മചയ്യുമൊറൊഔമട്ട, അമീന്".
കശക് ഈമര് റിയൊഹി തൂനസി هنع هللا يضرതമെ പിതൊമഹനൊയ ഄല്ലൊമുല് ആമൊം
കശക് ആബ്റൊഹീം റിയൊഹിهنع هللا يضرവിമെ ജീവചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന
തഄ്തവീറുന്നവൊഹീ എന്ന തമെ കൃതിയില് എഴുന്നു :
"കശക് റിയൊഹി هنع هللا يضرഫൊസ് നഖരത്തിമലത്തികചൃര്ന്നകെൊള് അ
ദയമൊയി നീങ്ങിയത് സയ്യിദുനൊ ഖുുബുല് മക്തം തിജൊനിهنع هللا يضرവിമെ
വസതിയികലക്കൊയിരുന്നു. പ്രകവശനൊനമതി കതെിയ കനരം കസ
വഔന് കചൊദിചൄ : " ആബ്റൊഹീം റിയൊഹി എന്ന തൂനസഔൊരന്
തൊങ്കളൊകണൊ? - കശകവര്ഔള് "ഄമത" എന്ന് മറുപെി ന
ല്ഔി. ഄകെൊള് കസവഔന് ഈണര്ത്തി : "തൊങ്കളുമെ അഖമന
മത്തക്കുറിചൃ് സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرവിവരമറിയിചൃിരുന്നു. ഄനമതി കതെൊ
മത തമന്ന തൊങ്കമള പ്രകവശിെിക്കുവൊന് ഄവിടുന്ന് സമ്മതം ന
ല്ഔിയിട്ടുണ്ട്". ഄങ്ങമന ആമൊമവര്ഔള് വീട്ടികലക്ക് ഔെന്നു. ഄ
കന്നരം സയ്യിദുനൊهنع هللا يضرവിമെ സൊമീപയം മഔൊണ്ട് വിജയം കനെിയ
സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് മഷ്രിهنع هللا يضر, സയ്യിദീ മുഹമ്മദുല് ഖൊലിهنع هللا يضر
ഄെങ്ങുന്ന പല പ്രമുകരും അ ഭവനത്തില് മവചൃ് ആമൊ
മവര്ഔമള ഔണ്ടുമുട്ടി. ുെര്ന്ന് രു കഔൊെ പൊല് മഹൊനരുമെ
മുന്നിമലത്തി. ഄത് മുഴവനം ആമൊമവര്ഔള് കുെിചൄ. ഄനന്തരം
ഄഭിവന്ദയരൊയ കശക് തിജൊനി هنع هللا يضرതമെ കല്വതില് നിന്നും
പുറത്തുവന്നു. കശക് റിയൊഹിهنع هللا يضرവിമെ ഈപചൊരങ്ങള് സവീഔ
രിചൃ കശഷം ആമൊമവര്ഔളുമെ അത്മീയഗുരുവരയരൊയ കശക്
സവൊലിഹ് ഄല് ഔവൊഷ്هنع هللا يضرവിമെ മരണവൃത്തൊന്തം സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر
ഄറിയിചൃ് മഔൊടുത്തു. മൊത്രമല്ല, തൊന് ഄവരുമെ ജനൊസചെങ്ങു
ഔളില് ഈണ്ടൊയിരുന്നുമവന്നും സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرവയക്തമൊക്കി. ഄന്ന
മത്ത ദിനം ഹിജ്റഃ 1218 ശവൊല് 17 തിങ്കളൊഴ്ചയൊയിരുന്നു.
ഄത്ഭുതമൊര്ഗത്തിലൂമെയൊയിരുന്നു കശക് സവൊലിഹ് ഄല് ഔ
വൊഷ്هنع هللا يضرവിമെ ജനൊസയില് സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرപമങ്കടുത്തത്. ഔൊര
ണം, രൊള് ഫൊസ് നഖരത്തിലും മകറൃയൊള് തൂനസിലുമൊണ്
ഈണ്ടൊയിരുന്നത്".
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ഷഭാഩ്ത
നിശ്ചയം, ഞൊന് എമന്നയും എമെ സകഹൊദരങ്ങമളയും ഈപകദശിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും തിരുസന്നുമനസരിചൄള്ള കൃതയനിഷ്ഠ ബൊഹയമൊയും
അന്തരിഔമൊയും നൊം കഔവരിക്കുഔ. മതവിജ്ഞൊനങ്ങളില് വയൊപൃതരൊവു
ഔയും തദനസൊരം ഔര്മ്മമനഷ്ഠിക്കുഔയും മചയ്യുഔ. ഄല്ലൊഹുവികലക്കുള്ള
യൊത്രയിമല മൊരയൊദഔളുമൊയി പ്രകതയഔമൊക്കമെട്ട ഔൊരയങ്ങമള വികശഷി
ചൄം. പരിശുദ്ധ ഖുര്അനില് നിന്നും സൗഔരയമെടുന്നത്ര ഒുഔ. സൊധിക്കു
ന്നവമരല്ലൊം ഏറൃവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ഹിസ്മബങ്കിലും ഒുവൊനൊയി
സയ്യിദുനൊ هنع هللا يضرകപ്രരിെിചൃിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും നമ്മുമെ രക്ഷിതൊവിനം ആെയിലും,
നമുക്കും നമ്മുമെ ശരീരത്തിമെയും ആെയിലും, നമുക്കും നമ്മുമെ സകഹൊദര
ങ്ങളുമെ ആെയിലും സദ്മപരുമൊറൃം മഔൊണ്ടൊയിരിക്കണം വര്ത്തികക്കണ്ടത്.
നിശ്ചയം, സകഹൊദരങ്ങമള കദ്രൊഹിക്കല് തിരുനബിملسو هيلع هللا ىلصകയൊടുള്ള ഈപദ്രവ
മൊണ്. ഄല്ലൊഹു(സ)വിമനമത്തൊട്ടും തിരുദൂതമരملسو هيلع هللا ىلصമത്തൊട്ടും സയ്യിദുനൊهنع هللا يضر
വിമനമത്തൊട്ടും നമ്മുമെ ബന്ധമത്ത വികേദിെിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഔൊരണ
മൊയി നമമ്മ കേശമെടുത്തുന്ന ഔൊരയങ്ങമളക്കുറിചൃ് നൊം സദൊ ബദ്ധശ്രദ്ധദ്ധ
രൊകവണ്ടുണ്ട്. പ്രകതയഔിചൃ് മതപരിതയൊഖത്തികലക്ക് എത്തിക്കുകമൊ എന്ന
തില് ഄഭിപ്രൊയവയതയൊസമുള്ള വിഷയങ്ങമള. ഄുകപൊമല വന്കദൊഷങ്ങ
മളയും സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലൊത്തിനമുപരി ദുര്മരണത്തികലക്ക് വഴിമതളി
ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്മെട്ടവമയ കൂടുതല് ശ്രദ്ധദ്ധിക്കണം. ഄല്ലൊഹു ഔൊത്തുര
ക്ഷിക്കുമൊറൊഔമട്ട. ഄതുന്നതനൊയ ഄല്ലൊഹുവിമെ ഓലിയൊക്കകളൊെ് ശ്കള്
ത പുലര്ത്തല്, പലിശ, മൊതൊപിതൊക്കകളൊടുള്ള ധിക്കൊരം, നിരന്തരവയഭി
ചൊരം കപൊലുള്ളവ മുതല് ഇ വിഷയത്തില് വയക്തമൊക്കമെട്ട മുഴവന്
ഔൊരയങ്ങമളയും സര്വനിഷിദ്ധങ്ങമളയും നൊം സൂക്ഷിക്കുഔ.
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തിജൊനിയ്യഃ തവരീകത് സവീഔരിചൃ കശഷം ഄതിമന ഈകപക്ഷിക്കുന്നവന്
കുറൃക്കൊരനൊയൊണ് ഖണിക്കമെടുഔ. ആത് പ്രസിദ്ധമൊയ വസ്ുതയൊണ്.
ഔൊരണം, ഄതിമെ ഓറൊദുഔമളല്ലൊം തമന്ന കനര്ചൃയൊക്കമെട്ടവയൊ
ണകല്ലൊ. കനര്ചൃ വീട്ടൊതിരിക്കലൊഔമട്ട നിഷിദ്ധമൊണ് തൊനം. അത്മീയപ്ര
കവശനത്തിനം പ്രയൊണത്തിനം വിഗൊതമുണ്ടൊക്കുന്നവരുമൊയുള്ള സഹവര്
ത്തിതവമത്ത നമുക്കുകപക്ഷിക്കൊം. ഔൊരണം, പരിശുദ്ധവൊനം പരമസതയവൊ
നമൊയ ഄല്ലൊഹു(സ)വിമന ലക്ഷയമൊക്കുന്നവര് മൊത്രമൊണ് നൊം. ഄു
മഔൊണ്ട് തമന്ന ആഹകലൊഔത്ത് നിന്നും പ്രബലമഹതവവൊനൊയ ഄല്ലൊഹുവി
കലക്കുള്ള യൊത്രമയ നൊം തീരുമൊനിചൄറെിചൃവരൊണ്.
പരിശുദ്ധവൊനൊയ ഄല്ലൊഹുവികനൊെ്, നമമ്മ എല്ലൊവമരയും ഄവമെ
വിശിഷ്െ സന്നിധൊനത്തിമല ശക്തനൊയ ഄധിഔൊരിയുമെ ഄടുത്തുള്ള
സതയത്തിമെ ആരിെിെത്തില് സംഖമിെിക്കൊനം, നമമ്മയും നിങ്ങമളയും
എക്കൊലത്തും ഏമറൃടുക്കുവൊനം, നമ്മുമെയും നിങ്ങളുമെയും ഄന്തയം നന്നൊക്കി
ത്തരുവൊനം നൊം പ്രൊര്ഥിക്കുന്നു... അമീന്

ഹുജ്ജതുല് ഇഷ്റാ

ഷയ്യിദീ മുസമ്മുല് സാപിലവ് തിജാനി അല് ഭിഷ്യിهنع هللا يضر
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فصل املقال
فيما يرفع اإلذن في الحال
للعاسف باهلل جعالى

سيذي دمحم الحافظ الحجاوي املصشي هنع هللا يضر
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അഴതായിക
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ووعىر، هحمذه سبحاهه ووسحعين به،الحمذ هلل حمذا ًليق بجالل وجهه وعظيم سلطاهه
 ومً ًضلل فلً ثجذ له، مً يهذه هللا فهى املهحذ،به مً ششوس أهفسىا وسيئات أعمالىا
 هاصش الحق، والخاثم ملا سبق، الفاثح ملا أغلق، اللهم صل على سيذها دمحم.وليا مششذا
:  أما بعذ-  وعلى آله حق قذسه ومقذاسه العظيم، والهادي إلى صشاطك املسحقيم،بالحق
എന്നോട ോരിക്കല്, ബഹുമോനയരോയ മുഹമ്മദ് അബ്ുല് അല ീം തിജോനി
അവര്ഔള് രു കൃതി ഭോഷോന്തരീം ടെയ്യോനുള്ള സമ്മതീം ന്തടുഔയുണ്ടോയി.
ആദരണ യരോയ അല് ആരിഫു ബില്ലോഹ്
ശശക് മുഹമ്മുല് ഹോഫിളൃ് തിജോനി അല് മിസ്രിهنع هللا يضرവിടെ

فصل املقال فيما ًشفع إلارن في الحال
എന രെനയോയിരുന്നു അത്. അന്േഹത്തിടെ നോ ോയ ഇന്തയോ മഹോരോ
ജയത്ത് ഈ കൃതിയുട മലയോളപ്പതിപ്പ് വിതരണീം ടെയ്യുഔ വഴി ഉപഔോരീം
വയോപഔമോക്കുഔ എന ഉന്േശയന്ത്തോ ് കൂ ിയോയിരുന്നു അന്േഹീം ഈ ഉദയമ
ത്തിന് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയത്. അന്തോട ോപ്പീം, അഹ്മദിയ്യയഃ  തിജോനിയ്യയഃ  തൃര
കതിടെ ന്മകലയിടല സതയധോരോസഞ്ചോരവുമോയുള്ള ബന്ധടത്ത മുര
ദില് നിന്നുീം ന്വര്ടപ്പടുത്തിക്കളയുന മള്ളൃവ പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറി്ീം തൃര ക
തിടെ വക്തോക്കടള ന്ബോധവോന്മോരോക്കുവോ അന്േഹീം ലക്ഷ്യമോക്കി. ഈ
പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറി്് തൃര കതിടെ സ്ഥോപഔരോയ ബഹുമോനയ ശശക്
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അല് ആരിഫുബില്ലോഹ് സയ്യിദ അബുല് അബ്ബോസ് അഹ്മുത്തിജോനിهنع هللا يضر
പ്രസ്തോവി്ിടുണ്ണ്ട്.

"നാമുഭായുള്ള വിശയഫന്ധത്തെ മൂന്ന് കായയങ്ങള് വഴര്പ്ത്തെടുത്തും :
1. നമ്മുത്തെ ഴിര്പ്ദിവേല് ഭത്തറാരു ഴിര്പ്ദ് ഷവീകയിക്കല്.
2. ഔറിമാക്കലില്ത്തെട്ട ജീവ ചീഴിരോ ഴവയാ ഭയിരോ ഴവയാ െമഴത്തയ
ഷന്ദര്പ്വിക്കല്.
3. ത്തഭാെഭാമി ഉവഩക്ഷിക്കുന്ന രൂഩെില് ഴിര്പ്ദിത്തന
ഉവഩക്ഷിക്കല് ".1
മോത്രമല്ല, ഇപ്രഔോരവുീം സയ്യിുനോ هنع هللا يضرഅരുളിയിടുണ്ണ്ട് :

“ഭശാഇഖുഭാരുത്തെ ഔരാദുകത്തലാത്തക്കയു അല്ലാഹുഴിങ്കല് നിന്നുള്ള
ഷോര്പ്ഗ്ഗെില ഴയക്തഭാമ ത്തതലിഴിവേലഭാകുന്നു. അഴത്തമാ
ത്തക്കയു െത്മീമഩാതമിവറക്ക് പ്രവഴവിെിക്കുന്നത അല്ലാഹുഴി
വറക്ക് എെിെിക്കുന്നഴയുഭാണ്. ഈ നിഫന്ധന നമ്മില് നിന്നു
ഴരുന്നത് ഒയിക്കല ഭശാഇഖുഭാരുത്തെ വഭല് അസങ്കായ നെിരോ ്
ത്തകാവടാ ഴങ്കെ കാട്ട ജീവിത്തക്കാവടാ അല്ല. അെയത്തഭാരു ഷഭീഩ
നെില് നിന്ന് ഞങ്ങത്തലാളിഴാണ്, അങ്ങനമവല്ലമല്ല, അല്ലാഹു
കാക്കത്തട്ട ജീവ. ഭരിരോ ്, നമ്മുത്തെ തവയീഖതില് ഴയഴസ്ഥ ത്തെയ്യത്തെട്ട ജീവ ഒരു
നിഫന്ധന ഭാത്രഭാണിത്, ഭത്തറാന്നുഭല്ല”.2
നിശ്ചയീം, മുര ദ് തടെ ശശക് അല്ലോത്തവരിന്ലക്ക് ന്നോക്കലീം ശ്രദ്ധ
തിരിക്കലടമല്ലോീം തടെ ആത്മ യയോത്രയിടല സഞ്ചോരടത്ത നിര്ത്തലോ
ക്കുന പ്രശ്നമോണ്, തടെ ലക്ഷ്യത്തിന്ലടക്കത്തുനതിന് വിഗോതമോയി
മുനില് വരുന ത സ്സമോണ്. അവിട യുീം ഇവിട യുീം സീംശയി്് നില്
ക്കുഔ മോത്രമോണിത്. ശ്രദ്ധതിരിക്കുന ഈ സൃഭോവീം ഔോരണീം ഔോരയങ്ങള്
സീംശയഔരമോയിത്ത രുീം. അതിലൂട വിവിധ വഴിഔള് കുഴഞ്ഞുമറിയുീം.
ന് ടഔോണ്ടീം ഫലമുണ്ടോഔില്ല. ശരിയോയ പിന്തു ര്്യില്ലോത്തത് ഔോരണീം
ശശഖുമോയുള്ള ബന്ധവിന്േദനമോയിരിക്കുീം ഇതിടെടയോടക്ക പരിണിത
1

." ثشك الىسد ثشما مليا، صٍاسة ألاولياء ألاحياء منهم وألامىات، أخز وسد على وسدها:  "ثالثة ثقطع الحلميز عىا} 133 : { إلافادة ألاحمذًت ملشٍذ الععادة ألابذًت للششٍف البركت ظُذي الطُب بً أحمذ العفُاوي
َ َ
َ ٌ َ ُ َ ٌ َ ّ َ ُ ََُّ
ََ
2
َ َ ّ َ َ ً ُ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ
هللا
ِل َّن أ ْو َس َاد املش...
ِ ىصلة ِإلى
ِ ًاًخ َس ِض َي هللا عن ُهم مل َها على هذي وب ِيى ٍة ِم
ِ " :  كال ظُذها هنع هللا يضرِ  وم ِلها مس ِلنة وم،هللا
ِ
َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ َ َ ً َ ْ ْ َ ً ُّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
 بل هزا مششوط ِفي ط ِشٍق ِحىا َل،هللا
ِ  حاشا ولال ومعار، وهزا ليس ِمىا ثنبرا واس ِحعالء على املش ِاً ِخ س ِض ي هللا عنهم،جعالى
َ
."...غ ْي َر
} 220 : { جواهش املعاوي وبلوغ ألاماوي في فُض ظُذي أبي العباط الخجاوي هنع هللا يضر لعُذي علي حشاصم الفاس ي هنع هللا يضر
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ഫലീം. ഇത്തരീം ബന്ധവിന്േദനപ്രശ്നങ്ങടള ഉന്പക്ഷ്ി്ീം ഈ ത സ്സങ്ങ
ടള തോണ്ടിടക്കോണ്ടീം ഉനതടതളിവിടനയുീം മൂര്്യുള്ള ഉള്ക്കോഴ്െടയയുീം
ആശ്രയി്് ടഔോണ്ടീം മോത്രന്മ സൃഷ് ിന്ലോഔത്ത് നിന്നുീം രഷ്ഷ് ോവിന്ല
ക്കുള്ള സതയമോയ ഒ ിന്പ്പോക്ക് ശക്തിടപ്പടുഔയുള്ളൂ. ഇതുടഔോടണ്ടോടക്ക
യോണ് ഞങ്ങള് അല്ലോഹുവിന്നോ ് ഇങ്ങടന ുആ ഇരക്കുനത്.
അല്ലോഹുന്വ, അല്ലന്യോ പരിഭ്രമി്വടെ മോര്ഗദര്ശിന്യ,
ഞങ്ങള്ക്ക് നിനിന്ലക്കുള്ള മോര്ഗടത്ത അറിയി് തരന്ണ...
അല്ലോഹുന്വ, അല്ലന്യോ മുറിഞ്ഞവടന കൂട്ടിന്്ര്ക്കുനവന്ന,
ഞങ്ങടള നിനിന്ലക്ക് ന്െര്ത്ത് നിര്ന്ത്തണന്മ...
സതയീം തുറന് പറയുഔയോടണങ്കില്, സന്ഹോദര മുഹമ്മദ് അബ്ുല്
അല ീം തിജോനിയുട ഈ തിരടഞ്ഞടുപ്പ് വളടര സുന്ദരമോയിരിക്കുന്നു. ഈ
കൃതിടയ ഭോഷോന്തരടപ്പടുത്തി വിതരണീം ടെയ്യുനതിലൂട അന്േഹീം ക്ലിപ്
തമോക്കിയ ലക്ഷ്യീം വളടര നനോയിരിക്കുന്നു. എല്ലോ മുര ുമോരുീം തിജോനിയ്യയഃ 
തൃര കതിടെ നിബന്ധനഔളില് ശക്തമോയി ഉറ് നില്ക്കുനതിന് ന്വണ്ടി
യോയിരുന്നു അന്േഹീം ഇത് ടെയ്തത്. അവരുട കൂട്ടത്തിടല ആത്മ യ
മുന്നറ്റക്കോര് വിജയിക്കുീം. ആഗ്രഹീം നിറന്വറിടക്കോണ്ട് സന്ന്തോഷിക്കുീം.
സമോധോനപ്രോപ്തി ടഔോണ്ടോയിരിക്കുീം അവര് സൃോഖതമോശീംസിക്കടപ്പടുഔ.
അങ്ങടനയവര് ധനയരോവുഔയുീം ടെയ്യുീം.
ഈ മഹോപരിശ്രമത്തിന് അല്ലോഹു അന്േഹത്തിന് നന്ദി ടെോരിയടട്ട.
ഏറ്റവുീം അനുന്യോജയമോയ പ്രതിഫലീം തടന നല്ഔടട്ട. വമ്പി് ഗുണ
ഖണങ്ങള് അന്േഹത്തിടെ ന്മല് അല്ലോഹു ടെോരിയടട്ട.
 إفاضحك مً إليك إحاطة الىىس املطلسم،اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الننزألاعظم
ّ صلى هللا عليه وعلى آله صالة
جعشفىا بها إً ـ ـ ـ ــاه

(ഈജിപ്തിടല തിജോനിയ്യയഃ  കല ഫയഃ  / ഗ്രന്ഥഔര്ത്തോവിടെ പനത്ര )

ശവഖ് മുസമ്മദുല് സാപിലവ് അസ്ഭദ് മുസമ്മദുല് സാപിലവ് തിചാനി
ഷാഴിമഃ തിചാനിയ്യഃ കുഫ്രാ - ഖാസിരഃ
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തിചാനിയ്യഃ തവയീഖെിത്തെ ഷമ്മത തല്ക്ഷണ
ഉമര്പ്െത്തെടുത്തുന്ന കായയങ്ങത്തല ഷ ഫന്ധിരോ 

ഴിധിപ്രഷ്താഴന

ഹുജ്ജതല് ഇഷ്റാ

ഷയ്യിദീ മുസമ്മദുല് സാപിലവ് തിചാനിهنع هللا يضر

ടമോഴിമോറ്റീം, ശോക്ത ഔരണീം

മുസമ്മദ് അഫ്ദുല് അറീ തിചാനി
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 ഴയക്തഭാക്കുന്നു :هنع هللا يضر്ഹുശദപതല് മഭാന

 തങ്ങവലാെ് ചനങ്ങത്തലല്ലാملسو هيلع هللا ىلص്“അല്ലാഹുഴിത്തെ തിരുദൂതര്പ
്വൊദിരോ ിരുന്നത് നേത്തമക്കുരിരോ ാമിരുന്നു. എന്നാല് ഞാന
അഴിടുത്തുവൊെ് വൊദിരോ ിരുന്നത് തിേത്തമക്കുരിരോ ാമിരുന്നു.
തിേത്തമങ്ങാന എത്തന്ന ഫാധിവരോ ക്കുവഭാ എന്ന ബമഭാമി
രുന്നു അതിന് കായണ ”.3

َ
َ
الول ُ
اَم ْ
ُذ ْب ًُ ُم ْعلم َ ،ح َّذ َث َىا ْاب ًُ َجابش َ ،ح َّذ َثني ُب ْع ُش ْب ًُ ُع َب ُْذ َّّللا َ
َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ 3
ي َش ِم ني  ،أ َّه ُِ َظ ِم ََ أ َبا
ِ ِ
 حذثىا ُمح َّمذ بً املثنى  ،حذثىا ِِ
ٍِ
ٍِ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
اَخ ْير َ ،و ُك ْىذُ
إ ْدس َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َغ اَخوال ِو َّي  ،أهِ ظ ِمَ حزًفت بً الُم ِان ً ،لول  :كان الىاط ٌعألون سظول ِ
ّللا صلى ّللا علُ ِِ وظلم ع ًِ ِ
ِ ِ
َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ َّ َ َ ّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َّ ُ
َّ
َ ْ َُ ُ َ
ّللا ِ ،إها كىا ِفي ج ِاه ِلُ ٍت وش ٍش  ،فجانها ّللا ِهذزا اَخي ِر  ،فهل بعذ هزا
أظألِ ع ًِ الش ِّش  ،مخافت أن ًذ ِسك ِني  ،فللذ ً :ا سظول ِ
َ ْ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ّ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ ٌ ُْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ٌ َْ ُ َ
ون
ال  :و َع ْم َ ،و ِف ُِِ دخً كلذ  :وما دخىِ ؟ كال  :كوم َذذ
اَخي ِر ِمً ش ٍش ؟ كال  :وعم كلذ  :وهل بعذ ر ِلك الش ِش ِمً خي ٍر ؟ ك
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ََ
َ
َ
َ
ٌ
َ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
اَخ ْير ِم ًْ َش ّش ؟ ك َ
اب جهىم  ،مً أجاهذم ِإليذا
ال  :و َع ْم ُ ،د َعاة َعلى أ ْب َو
ِبغ ْي ِر َه ْذ َِي  ،حع ِشف ِمنذم وجى ِكش كلذ  :فهل بعذ ر ِلك
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َ َ ُ ُ َ ُْ
ول َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ُ
َ
َ
ُ
ون بأ ْل ِع َى ِد َىا ُك ْل ُذ َ :ف َما َجأ ُم ُشِوي إ ْن أ ْد َس َكني َر ِل َك ؟ َكالَ
َ
كزفوه ِفيذا كلذ ً :ا سظ
ِ
ِ
ِ
ّللا ِصفهم لىا  ،كال  :هم ِمً ِجلذ ِجىا  ،وٍخكلم ِ
اع َتز ْل ج ْل َ
اع َت املُ ْعلم َين َوإ َم َام ُه ْم ُك ْل ُذ َ :فإ ْن َل ْم ًَ ُك ًْ َل ُه ْم َج َم َ
َ :ج ْل َض ُم َج َم َ
ال َ :ف ْ
ض ب َأ ْ
اع ٌت َو َال إ َم ٌام ؟ َك َ
الف َش َق ُك َّل َها َ ،و َل ْو َأ ْن َح َع َّ
ص ِل
ك
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
شجش ٍة  ،حتى ًذ ِسكك املوث وأهذ على ر ِلك .سواه البخاسي

82

--------------------- ഴിധിപ്രഷ്താഴനഃ ---------------------

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 والصالة والسالم على سسىل هللا،الحمذ هلل
സയ്യിദ മുഹ്യിേ ബ്നുല് അറബി هنع هللا يضرതടെ ഫുതുഹോതുല് മക്കിയ്യയഃ  എന
ഗ്രന്ഥത്തില് മഷോഇഖുമോന്രോടുള്ള ആദരവിടെ സ്ഥോനീം ന്ബോധിപ്പിക്കുന
വിഷയുമോയി ബന്ധടപ്പടുന നൂറ്റി എണ്പത്തി രണ്ടോീം അദ്ധയോയത്തില്
പറയുന്നു :
"ന അറിയുഔ, രണ്ട് ശദവങ്ങളുട ഇ യിലോയി രു ന്ലോഔമു
ണ്ടോഔോത്തത് ന്പോടലയുീം വയതയസ്ഥമോയ ശര അത്തുള്ള രണ്ട്
റസൂലഔളുട ഇ യിലോയി രു മുഔല്ലഫ് ഉണ്ടോഔോത്തത് ന്പോ
ടലയുീം രണ്ട് ഭര്ത്തോക്കന്മോരുട ഇ യിലോയി രു ഭോരയയുണ്ടോ
ഔോത്തത് ന്പോടലയുീം അസീംഭവയമോണ് രണ്ട് ശശഖുമോരുട
ഇ യിലോയി രു മുര ദ് ഉണ്ടോവല്. തര്ബിയ്യത്തിടെ മുര ദോടണ
ങ്കിലോണ് ഇപ്പറഞ്ഞത് ബോധഔമോവുഔ. എനോല് തര്ബിയ്യ
ത്തിടെ സഹവോസമല്ല മുര ദിന്െടതങ്കില് സഔല മഷോഇഖുമോ
രുമോയി സഹവസി്ോല്ന്പ്പോലീം അത് ഔോരയമോക്കോനില്ല. ഔോര
ണീം തര്ബിയ്യതിടെ മുര ുമോരുട നിയമത്തിന് ഔ ഴില് ഇത്തര
ക്കോര ഔ ന്നുവരില്ല. ഈ സഹവോസടത്ത തബര്ുഔിടെ സ
ഹവോസീം എനോണ് വിളിക്കടപ്പടുഔ".4

4

 واملكلف بين سظولين مخخلفي، "واعلم أهِ كما لم ًكً وجود العالم بين الهين: كال ظُذي محيي الذًً بً العشبي هنع هللا يضر فإن كان صمبخِ بال جشبُت فال ًبالي، وال امشأة بين صوجين كزلك ال ًكون املشٍذ بين شُخين إرا كان مشٍذ جشبُت،الششَعت
." وهزه حعمى صمبت البركت،بصمبت الشُوخ كلهم ألهِ لِغ جحذ حكمهم
}{فخوحاث املكُت
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സൂക്ഷ്്മപ്ിതനോയ ഇബ്നു ഹജര് هنع هللا يضرതടെ ഫതോവയുട പരയവസോന
ത്തിലീം ഇന്ത പ്രഔോരീം എള്ളൃതിയിടുണ്ണ്ട്. മോത്രമല്ല ശശക് ഷഅ്റോനിهنع هللا يضر,
സയ്യിദ അബ്ുല് അസ സ് അേബ്ബോഖ്هنع هللا يضر, ശുശറശിهنع هللا يضر, അല് ഇമോീം
ഫോസിهنع هللا يضر, ശശക് സറൂക് هنع هللا يضرതു ങ്ങിയവരുീം മറ്റു പ്ിതന്മോരുീം ഇങ്ങടന
വയക്തമോക്കിയിടുണ്ണ്ട്.
സിയോറതില് നിന്നുീം മുര ദിടന ത യുനതിടനക്കുറി്് സയ്യിദ മുഹ
മ്മദ് അല് കു തി هنع هللا يضرതടെ ജനതുല് മുര ദ് എന കൃതിയില് പറഞ്ഞി
ടുണ്ണ്ട്. അല് മവോസ ഖു വല് ഉഹൂദ് എന കൃതിയില് സയ്യിദ അലിയ്യുല്
കവ്വോസൃ്هنع هللا يضرവുീം സയ്യിദ അബ്ുല് വഹ്ഹോബ് ഷഅ്റോനി هنع هللا يضرഇത് വയക്തമോ
ക്കുഔയുണ്ടോയി. ജുശനദിയ്യയഃ  തൃര കതിടെ ടനടുീംതൂണുഔളോയ മഹോത്മോക്ക
ടളടത്തോട്ടോണ് ഇക്കോരയീം ഉദ്ധരിക്കടപ്പട്ടിടുണ്ള്ളത്. ഇത് ന്പോടല അല്
ബഹ്ജതുസ്സനിയ്യയഃ  ഫ ആദോബിനക്ഷബന്ദിയ്യയഃ  എന ഗ്രന്ഥത്തിലീം
ഔോണോീം. ഔിതോബുല് ഹിഔമിടെ വിശോരദ ശശക് ഇബ്നു അജ ബയഃ 
ശോുലി هنع هللا يضرതടെ വിശദ ഔരണഗ്രന്ഥമോയ അല് മബോഹിസുല് അസ്ലിയ്യ
യിലീം ഇത് പറഞ്ഞിടുണ്ണ്ട്. സയ്യിദ മുഹമ്മുല് വഫോയുീം ഇന്ത നിലപോടുഔോ
രനോണ്.
അല് കര ദതുല് ബഹിയ്യയഃ  ഫിത്തനഹ ദ് എന ഗ്രന്ഥത്തില്, സൃൂഫ
മഹോരഥന്മോരുട മരയോദഔളില് നിന്നുീം കുറ്് ഔോരയങ്ങടള പറഞ്ഞതിന്
ന്ശഷീം ശശക് അബുല് ബറഔോത് അല് കല്വതി هنع هللا يضرപ്രസ്തോവിക്കുന്നു :
"പൂര്ണത ശഔവരിക്കുനതിന് മുമ്പ് ആത്മ യശിക്ഷ്ണത്തിന്
ഔ ഴില് നിലടഔോള്ളുനി ന്ത്തോളീം മുര ദ് സൃോലിഹ ങ്ങളോയ രോ
ടളയുീം സന്ദര്ശിക്കോതിരിക്കുഔ എനത് തൃര കത്തിടെ വക്തോ
ക്കളുട മരയോദഔളില്ടപ്പട്ടതോണ്. തടെ ശശകില് ഔണ്ടിട്ടി
ല്ലോത്ത വല്ല അത്ഭുതന്മോ സൃഭോവമഹിമന്യോ തോ സന്ദര്ശി
ക്കുന മഹോത്മോവില് ദര്ശിക്കുടമന് ഭയനിട്ടോണിത്. ഔോരണീം
അതിലൂട തടെ ശശകില് നൂനതയുള്ളതോയി മുര ദ് ഉറപ്പി
ക്കുീം. അങ്ങടന അവടെ മദദ് ത യടപ്പടുഔയുീം ടെയ്യുീം".5
ഇന്ത ഗ്രന്ഥത്തിന് തോടനള്ളൃതിയ ഹോഷിയയില്, ന്മല് പ്രസ്തോവനടയ
വിശദ ഔരി്് ടഔോണ്ട് ഇമോീം സൃോവി هنع هللا يضرഎള്ളൃതി :

5

، "ومنذا أن ال ًضوس أحذا مً الصاَمين ما دام جحذ التربُت كبل الكمال: ِكال الشُخ أبو البركاث الذسدًش سض ي هللا عى
 اهخهى { اَخشٍذة." فُحشم مذده، فُعخلذ في شُخِ الىلص،ِخوفا مً أن ًشى كشامت أو خللا في أحذهم لم ًشه في شُخ
}البذُت
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"സൃോലിഹ ങ്ങളില് നിന്നുള്ള രോടളയുീം സന്ദര്ശിക്കോതിരിക്കുഔ
എനത് ടഔോണ്ടള്ള ഉന്േശയീം ശശകിടെ സമ്മതമില്ലോടത
ജ വി്ിരിക്കുനവന്രോ മരി്വന്രോ ആയ രോടളയുീം സന്ദര്ശി
ക്കോതിരിക്കുഔ എനതോണ്. ഈ നിന്രോധനന്ത്തോട ോപ്പീം ഓലി
യോക്കടളന്യോ മറ്റുള്ളവടരന്യോ സിയോറത് ടെയ്യുനത് നിഷിദ്ധ
മോടണന് രോളുീം വിശൃസിക്കോനുീം പോ ില്ല. ഭിഷഖൃരടെ ഉപന്ദ
ശനിര്ന്േശങ്ങളില് ഉറ്് നില്ക്കുഔ എനത് മോത്രമോണിത്".6
ഇന്ത ഔോരയീം ശശക് മുന ര് അസ്സമന്നൂദി هنع هللا يضرതടെ തുഹ്ഫതുസ്സോലിഔ
എന കൃതിയിലീം വിശദ ഔരി്തോയി ഔോണോീം. പ്രസ്തുത െര്്യില് അ
തുനതരോയ ആരിഫ ങ്ങടളടത്തോട്ട് ഉദ്ധരിക്കടപ്പട്ട പ്രസ്തോവനഔടള
മഹോ ടെോരിയുഔയുീം ടെയ്തിടുണ്ണ്ട്. ശശക് ദര്ദ റിهنع هللا يضرടെ സന്ഹോദരനോ
ണ പുണയോത്മോവ്. ഈ രണ്ട് മഹോപുരുഷന്മോരുീം ശശക് ഹിഫ്നിهنع هللا يضرയുട
ശിഷയഖണങ്ങളോണ്.
ആയതിനോല് ഇനി വരോ ന്പോകുന മരോദയഔടള സീംബന്ധി്ീം
സഔലതൃര കതില് നിന്നുമുള്ള തര്ബിയ്യതിടെ വക്തോക്കളോയ മഹോരഥ
ന്മോരുട ഗ്രന്ഥങ്ങളിടല്ലല്ലോീം വയക്തമോയ പ്രസ്തോവനഔള് ന ത്തടപ്പട്ടി
ടുണ്ണ്ട്. ഞങ്ങളോഔടട്ട, അല്ലോഹുവിടെ ഓലിയോക്കളുട മരയോദഔളില്
നിന്നുീം ടതറി്് ന്പോഔോതോരിക്കുഔ എനതല്ലോടത മടറ്റോന്നുീം ആവശയടപ്പടു
നവരല്ല. ഇക്കോരയത്തില്, അല്ലോഹുവിടെ ഓലിയോക്കളുട സരണിടയ
സീംബന്ധി്് അറിയോത്തവര് തൃപ്തിടപ്പട്ടോലീം ന്ദഷയടപ്പട്ടോലീം ശരി.
അല്ലോഹു തആലോ അരുളുന്നു :

“തിരുദൂതവയ അഴിടുത്തുന്ന് ഴീട്ടുഴീള്െ ശകത്തക്കാ്ളുകകയു നല്ലത്
ഉഩവദവിക്കുകയു ത്തെമ്താല . ഴിഴയവദാശികലില് നിന്ന്
തിയിഞ്ഞുകലയുകയു ത്തെയ്യുക”.7
ഹുജ്ജതല് ഇഷ്റാ

ഷയ്യിദീ മുസമ്മദുല് സാപിലവ് തിചാനി അല് ഭിഷ്യിهنع هللا يضر

6

 أي، "كولِ أن ال ًضوس أحذا مً الصاَمين: ِ كال الصاوي في حاشِخِ على هزا الششح عىذ الكالم على هزا اململ ما هص. وإهما هو وكوف عىذ إشاسة الطبِب" اهـ، ومَ هزا املىَ ال ٌعخلذ أحذ حشمت الضٍاسة لألولُان أو غيرهم.ِحُا أو مُخا إال بإره
7
111 :  ظوسة ألاعشاف-
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
وصل اللهم وسلم وباسك على سيذها دمحم وعلى آله وصحبه ومً والاه.

് പ്രഖയാഩിക്കുന്നു : "മൂന്ന് കായയങ്ങലാണهنع هللا يضرഷയ്യിദുനാ
നാമുഭായുള്ള വിശയ ഫന്ധത്തെ വഴര്പ്ത്തെടുത്തുംക :
്1. നമ്മുത്തെ ഴിര്പ്ദിവേല് ഭത്തറാരു ഴിര്പ്ദ
ഷവീകയിക്കല്.
2. ഔറിമാക്കലില്ത്തെട്ട ജീവ ചീഴിരോ ഴവയാ ഭയിരോ ഴവയാ
െമഴത്തയ ഷന്ദര്പ്വിക്കല്.
്3. ത്തഭാെഭാമി ഉവഩക്ഷിക്കുന്ന രൂഩെില
ഴിര്പ്ദിത്തന ഉവഩക്ഷിക്കല് "8

8

 "ثالثة ثقطع الحلميز عىا  :أخز وسد على وسدها ،صٍاسة ألاولياء ألاحياء منهم وألامىات ،ثشك الىسد ثشما مليا".{ إلافادة ألاحمذًت ملشٍذ الععادة ألابذًت للششٍف البركت ظُذي الطُب بً أحمذ العفُاوي } 133 :
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1. തിചാനിയ്യഃ ഴിര്പ്ദിവേല് ഭത്തറാരു
ഴിര്പ്ദ് ഷവീകയിക്കല്
മരണീം വടരയുീം തിജോനിയ്യയഃ  വിര്ുമോയി തനി്് നില്ക്കുഔയല്ലോടത മടറ്റോ
രു രൂപവുീം സൃ ഔോരയമല്ല. ആര്ടക്കങ്കിലീം വല്ല വിര്ന്ദോ തൃര കന്തോ ഉടണ്ട
ങ്കില് അവ തടെ വിര്ുീം തൃര കതുീം ഉന്പക്ഷ്ിക്കുഔയുീം അതില് നിന്നുീം
ന്വര്ടപ്പട്ട് വരുഔയുീം ഇനിടയോരിക്കലീം അതിന്ലക്ക് മ ങ്ങോതിരിക്കുഔയുീം
ടെയ്തിട്ടല്ലോടത തിജോനിയ്യയഃ  തൃര കതിടെ പ്രന്വശനവോെഔീം ടെോല്ലി
ടക്കോടുക്കടപ്പടുഔയില്ല. ജവോഹിറില് ഇപ്രഔോരീം ഔോണോീം :
"അറിയുഔ, ഇതര മഷോഇഖുമോരുട ഓറോുഔളില്ടപ്പട്ട വല്ലതുീം
ശഔവശമുള്ളവര്ക്ക് രിക്കലീം ഈ മഹത്തോയ വിര്ദ് നല്ഔ
ടപ്പടുഔയില്ല. അവരത് ഉന്പക്ഷ്ിക്കുഔയുീം ഇനിടയോരിക്കലീം അ
തിന്ലക്ക് മ ങ്ങുഔയില്ലോടയന് ഉറപ്പിക്കുഔയുീം ടെയ്തിട്ടല്ലോടത.
അങ്ങടന ത രുമോനി്ോല് തല്ക ന് പ്രന്തയഔ സമ്മതമുള്ള
യോള് അവന് ഈ മഹത്തോയ വിര്ദ് ടെോല്ലിടക്കോടുക്കുീം. എനോ
ല്, തടെ പക്കലള്ളത് ഉന്പക്ഷ്ിക്കോന്നോ അതിന്ലക്ക് രിക്കലീം
മ ങ്ങോതിരിക്കോന്നോ അവ തയ്യോറല്ലോടയങ്കില് അവടനയുീം
അവടെ വിര്ദിടനയുീം ടവുടത വിടുഔ. ഔോരണീം, തൃര കതിടെ
മഷോഇഖുമോരുട ഓറോുഔടളോടക്കയുീം സന്മോര്ഗത്തിന്ന്മലീം
വയക്തമോയ ടതളിവിന്ന്മലമോകുന്നു. ആ മഹത്തുക്കടളോടക്കയുീം
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അല്ലോഹുവിടെ മോര്ഗത്തിന്ലക്ക് പ്രന്വശിപ്പിക്കുനവരുീം അവനി
ന്ലക്ക് എത്തിപ്പിക്കുനവരുമോണ്".9
ുഇനിയോടരങ്കിലീം ഈ മഹത്തോയ വിര്ദിടന ഏടറ്റടുത്തതിന് ന്ശഷീം, മറ്റ
മഷോഇഖുമോരുട തൃര കതുഔളിന്ലക്ക് പ്രന്വശിക്കുനതിനുള്ള നിര്ബന്ധ
മോയ ഓറോുഔളില് നിന്നുീം വല്ല വിര്ദിടനയുീം ഏടറ്റടുക്കുഔന്യോ മറ്റു വല്ല
തൃര കതുീം സൃ ഔരിക്കുഔന്യോ ടെയ്തോല് ത ര്്യോയുീം അവ തിജോനി
യ്യയഃ  തൃര കതില് നിന്നുീം ബന്ധീം മുറഞ്ഞവനോയിത്ത ര്ന്നു.

ْ َ َ ْ َ
َّ ْ َ َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ 9
ْس َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ان َل ُه و ْس ٌد م ًْ َأ ْو َساد املَ َشاًخ َ ض َي ُ
هللا َع ْن ُه ْم ِإَل ِإن ث َشل ُه َو او َسََ َمى ُه َوَل
الى د الع ِظيم َل ًلقً ِملً م
وِ
ِِ سِ
ِ ِ
اعلم َأن هزا ِ
َ
َ َّ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ ُ ُ َْ ًَ َ َ َ َ َ
هللا َعلى رل َك ،فع ْى َذ رل َك ًُل ّق ُى ُه الى ْس َد َم ًْ ل ُه إلار ُن الخ ُّ
اص ِم ًَ الش ْي ِخ هنع هللا يضر ،و ِإَل فال ًل ِقىه ِإن لم
ٌعىد ِإلي ِه أبذا وعاهذ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ِ
ُّ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ
َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ
ُ َ ْ ْ ُ َّ َ َ ُ ً َ َ ّ َ َ
َ
هللاَ ،وم ِل َها
اًخ َس ِض َي هللا عن ُهم مل َها على هذي وب ِيى ٍة ِمً ِ
ًيسّ َِ ََ ٌ عً ِوس ِ َد ِهٌ ال َ ِزي ِبي َ ِذ ِه َ ،فيترله و ِوسده وط ِشٍقحهِ ،لن أوساد املش ِ
َ
ُ َ
َُ
هللا جعالى.
ىصلة ِإلى ِ
مس ِلنة وم ِ
{ جواهش املعاوي وبلوغ ألاماوي في فُض ظُذي أبي العباط الخجاوي هنع هللا يضر لعُذي علي حشاصم الفاس ي هنع هللا يضر } 220 :
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2. ചീഴിക്കുന്നഴവയാ ഭയിരോ ഴവയാ െമ
ഔറിമാക്കത്തല ഷന്ദര്പ്വിക്കല്
 ഈ സന്ദര്ശനീം ന്നുഔില് ശര രീം ടഔോണ്ടള്ളതോയിരിക്കുീം. അതോ
യത് അവരുട അടുക്കന്ലക്ക് ന്പോഔല്. അവടരടക്കോണ്ട് ഉപഔോരീം
ലഭയമോക്കണടമന ഉന്േശീം ടഔോണ്ട് ന്പോയോലീം അല്ലോടതയോയോലീം
സമീം തടന.
 അടല്ലങ്കില് ഹൃദയീം ടഔോണ്ടള്ള സന്ദര്ശനമോയിരിക്കുീം. ഹൃദയീം
ടഔോണ്ട് അവന്രോ ് ഉപഔോരീം ടെയ്യോ ആവശയടപ്പടുനത് ന്പോടല.
അടല്ലങ്കില് ഹൃദയീം ടഔോണ്ടീം നോവ് ടഔോണ്ടമോയിരിക്കുീം ഉപഔോരന്തട്ടീം
ന ത്തുഔ. ഇതവരിന്ലക്ക് ന്പോഔോടത തടന ടെയ്ന്തക്കുീം.
ഇതര ഓലിയോക്കന്ളോ ് പ്രോര്ഥിക്കോനന്പക്ഷ്ിക്കല്, എടന്തങ്കിലടമോരു
ഉപഔോരീം ലഭിക്കോ ന്വണ്ടിന്യോ ബുദ്ധിമുട്ടഔറ്റോ ന്വണ്ടിന്യോ ജനങ്ങള്
സോധോരണ ഓലിയോക്കന്ളോ ് ടെയ്യുനത് ന്പോടല ഖുര്ആ സൃലോതുഔള്-അദ്ഔോുഔള്-ന്നര്്-സൃദകഔള് ന്പോലള്ള ആരോധനഔ
ളുട പ്രതിഫലടത്ത അവര്ക്ക് സമ്മോനമോയി നല്ഔല്, ഉപഔോരങ്ങള്
ന്ന ിടയടുക്കുനതിനുീം ഔഷ് പ്പോടുഔള് ന ക്കുനതിനുീം ന്വണ്ടിയുള്ള
തവസ്സുല്-ഇസ്തിീംദോദ്-ഇസ്തിഖോസയഃ -രക്ഷ്ന്ത ല് ന്പോലള്ള ഔോരയങ്ങള്
ടെയ്യല്, വയക്തിടയടക്കോന്ണ്ടോ അവരുട ന്ശഷിപ്പ് ടഔോന്ണ്ടോ ബര്ഔ
ടത്തടുക്കല്-ശിഫോ ന്ത ല്, ഇതര ഓലിയോക്കളുട ആത്മ യസഹോയന്മോ
ടവളി്ന്മോ അനുഗ്രഹന്മോ ഔറോമന്തോ ന്പോലള്ള, മനുഷയരിന്ലക്ക് ഔ ന്നുവ
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രുന എടന്തങ്കിലീം സീംഖതിയുമോയി ബന്ധടപ്പ ല്- ഇവടയോടക്കയുീം
ഓലിയോക്കടള സന്ദര്ശിക്കുഔ എന വിഭോഖത്തില് ഉള്ടപ്പടുനവയോണ്.
അപ്രഔോരീം തടന, തിജോനി സോദോത്ത ങ്ങളുന് തല്ലോത്ത ദിഔ്റിടെ
മജ്ലിസുഔളില് പ്രന്വശിക്കലീം ഇതില്ടപ്പടുീം.
ഈ തൃര കതിടന ഉന്േശിക്കുനവര് അമ്പിയോക്കള്(അ), അല്ലോഹു
വിടെ തിരുദൂതര് ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങളുട സൃഹോബയഃ (റ), ശശക് സയ്യിദ അഹ്മു
ത്തിജോനിهنع هللا يضر, അവിടുടത്ത അനുെരന്മോര്(റ) എന മഹോത്മോക്കടള മോത്രീം
സിയോറത് ടെയ്ത് ടഔോണ്ട് തൃപ്തിയ യണീം.
എനോല് ടപോതുജനങ്ങള്, അവടരോരിക്കലീം ഓലിയോക്കളല്ല. ആയ
തിനോല് അവരുട കൂട്ടത്തിടല ജ വി്ിരിക്കുനവടരയുീം മരണടപ്പട്ടവടരയു
ടമല്ലോീം യോടതോരു ഔോരണന്മോ ലക്ഷ്യന്മോ കൂ ോടത അല്ലോഹുവിന് ന്വണ്ടി
സന്ദര്ശിക്കല് അനുവദന യമോണ്.
അറിയുഔ, ബര്ഔടത്തടുക്കല്, ആത്മ യബന്ധീം തു ങ്ങിയവടയന്പ്പോ
ലള്ള ഉപഔോരലബ്ദി ഉന്േശിക്കോടത, മരണടപ്പട്ട് ന്പോയ ഓലിയോക്കടള
സിയോറത് ടെയ്യോ ശശക് هنع هللا يضرപ്രോഥമിഔഗട്ടത്തില് തടെ അനുെരന്മോ
ര്ക്ക് അനുമതി നല്ഔിയിരുന്നു. എനോല് ഇതിന് വിരുദ്ധമോയിരുന്നു ജ വി
്ിരിക്കുന ഓലിയോക്കന്ളോ ്. അവടര സിയോറത് ടെയ്യുനതിടന എല്ലോ
നിലക്കുീം അവിടുന് ത ഞ്ഞു. ഇക്കോരയത്തില് ഉപഔോരലബ്ദി ഉന്േശി്്
ടഔോണ്ടോയോലീം ഉന്േശിക്കോടതയോയോലീം രുന്പോടലയോയിരുന്നു. പിന ്,
ആപത്തിന്ലക്കുള്ള മോര്ഗടത്ത ടഔോട്ടിയ ക്കോനോയി ന്മല്പ്പറയടപ്പട്ടത്
ന്പോലത്തടന മരണടപ്പട്ട മഹത്തുക്കടള സിയോറത് ടെയ്യുനതിടനയുീം
പില്ക്കോലത്ത് മഹോ വിലക്കി.
പ്രോഥമിഔഗട്ടത്തില് സൃ ഔരി് നിലപോ ില് നിന്നുീം ശശക് هنع هللا يضرമ ങ്ങി
യതുീം സിയോറത് നിന്രോധി്തുീം ഈ പുതിയ നിലപോ ് തടന തു ര്ന്നു
ന്പോനതുീം സ്ഥിരടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്. അങ്ങടന, വിശൃോസന്യോഖയരോയ അവിടു
ടത്ത അനുെരന്മോടര ഈ നിലപോ ില് നിലനിര്ത്തി അവിടുന് വിട്ട് ന്പോ
വുഔയുീം ടെയ്തു. ജവോഹിര് എന ഗ്രന്ഥത്തിടെ രെയിതോവ് തടെ രെന
പൂര്ത്ത ഔരി്ത് ശശക് هنع هللا يضرവഫോതോകുനതിന് മുമ്പോണ്. ജവോഹിറില്
ന്ഔോഡ്ര കൃതമോയിട്ടില്ലോത്ത തരത്തിലള്ള നിയമങ്ങള് അതിന് ന്ശഷീം പുതു
തോയിടുണ്ടണ്ടനത് അവയക്തമോയ സീംഖതിടയോന്നുമല്ല.
നിരുപോധിഔമുള്ള സിയോറത് നിന്രോധനീം സയ്യിദ മുഹമ്മദ് ബ്നുല്
മഷ്രിهنع هللا يضرവിടെ ജോമിഇല് എടുത്തുപറഞ്ഞിടുണ്ണ്ട്. ഈ മഹോത്മോവോഔടട്ട
ജവോഹിറിടെ രെയിതോവിന് ന്ശഷവുീം സയ്യിുനോهنع هللا يضرവുമോയി സഹവോസ
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ത്തില് ജ വി്വരോണ്. പിന ്, ശശക്هنع هللا يضرവിന് മുന്ന മരണടപ്പടുഔയുീം
ടെയ്തു. ഇപ്രഔോരീം തടന, നിരുപോധിഔമോയ സിയോറത് നിന്രോധീം
ഉദ്ധരി് മഹോനോണ് ഇഫോദതിടെ രെയിതോവ്. ഈ പുണയോത്മോവോഔടട്ട,
ശശക്هنع هللا يضرവിടെ ഔോലന്ശഷവുീം ജ വി് മഹോനോണ്.
റഫ്ഉല് ഇതോബ് എന തടെ ഗ്രന്ഥത്തില് സയ്യിദ മഹമ്മദ്
ഔന്നൂ  هنع هللا يضرഎള്ളൃതി :
"ആദരണ യരോയ മുകേീം സയ്യിദ മുഹമ്മദ് ബ്നു കോസിീം സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ അതുനതരോയ അനുെരന്മോരില്ടപ്പട്ടവ
രോണ് ഈ പുണയോത്മോവ് - എനവര് ജവോഹിുല് മആനിയുട
ശഔടയള്ളൃത്ത് പ്രതിയുട മുഔളില് ഇപ്രഔോരീം എള്ളൃതിയിരിക്കു
നത് ഞോ ഔണ്ടിടുണ്ണ്ട് : "മരണടപ്പട്ടവടര സിയോറത് ടെയ്യോ
നുള്ള സമ്മതീം നല്ഔിയ നിലപോ ില് നിന്നുീം ശശക് هنع هللا يضرമ ങ്ങു
ഔയുീം നിരുപോധിഔീം സിയോറത് നിന്രോധിക്കുഔയുീം ടെയ്തു".
അബൂ അബ്ദില്ലോഹ് അല് ഔ സൂസിهنع هللا يضرവിടനടത്തോട്ട് നിന്വദനീം :
"സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ അനുെരന്മോരില്ടപ്പട്ട രോള് രിക്കല്
മഹോനന്രോ ് ന്െോദിക്കുഔയുണ്ടോയി. മനലോനോ ഇദ്ര സ് هنع هللا يضرവിടെ
െോരത്ത് കൂ ി ന്പോയോല് മഹോനരുട ന്മല് സലോീം പറയുഔ
യോന്ണോ ന്വണ്ടത് അന്തോ പറയോതിരിക്കുഔയോന്ണോ ന്വണ്ടത്.
അന്നരീം "മഹോനരുട ന്മല് സലോീം പറയരുത്" എനോയി
രുന്നു സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ മുപ ി".
സയ്യിുനോ هنع هللا يضرപ്രകയോപിക്കുന്നു :

"ചനങ്ങത്തലല്ലാ ഒരു താള്ഴായം എത്തെ അനെയോവയാത്തൊെ
ഞാന് ഭത്തറാരു താള്ഴായംഭാണ്. ചനങ്ങത്തലല്ലാ ഒരു ബാഗം
ഞാന് എത്തെ അനെയോവയാത്തൊെ ഭത്തറാരു ബാഗംഭാണ്".10
ഈ വസ്തുതഔടളടയല്ലോീം പരിഖണിക്കുനതിലൂട അല് ജയ്ഷ് എന
കൃതിയില് പറയടപ്പട്ട ഔോരയീം പിഴവോടണന് നിങ്ങള്ക്ക് ടവളിടപ്പടുീം. ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിടെ രെയിതോവ് വയക്തമോയ ഴിവ്ഔഴിവുള്ളവരോണ്. ഔോരണീം,

10

 إرا جان على موالها:  أن بعض ألاصماب ظأل ظُذها هنع هللا يضر وعىا بِ آمين، وعً أبي عبذ هللا الكيعوس ي هنع هللا يضر وعىا بِ آمين وأها مع أصحابي، الىاس ملهم في جهة، "الىاس ملهم في واد وأها مع أصحابي في واد:  وكال هنع هللا يضر،ُِإدسَغ هنع هللا يضر بأن ال ٌعلم عل
."في جهة
} 114/3 : { الذسة اَخشٍذة ششح الُاكوجت الفشٍذة لعُذي دمحم بً عبذ الواحذ الىظُفي هنع هللا يضر
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ജവോഹിറിലള്ള ഔോരയമല്ലോടത മടറ്റോരു നിലപോ ് മഹോന് ലഭി്ിട്ടില്ല.
ജവോഹിറിലള്ള നിയമമോഔടട്ട, ുര്ബലമോക്കടപ്പട്ടതോണ് തോനുീം. ഈ നിയ
മുര്ബലത ന തിമോന്മോരുീം വിശൃോസന്യോഖയരുമോയ മഹത്തുക്കള് ഉദ്ധരി്ി
ടുണ്ണ്ട്. നിന്ഷധടതളിവിടനക്കോള് മുന്തിക്കടപ്പന് ണ്ടത് സ്ഥിരടപ്പടുത്തുന
ടതളിവിടനയോണ്. ഹൃദിസ്ഥമോക്കോത്തവന്നക്കോള് ശക്തമോയ ടതളിവ്
ഹൃദിസ്ഥമോക്കിയവനോണ്.
മരണടപ്പട്ട മഹോത്മോക്കടള സിയോറത് ടെയ്യോവുന നിയമടത്ത പില്
ക്കോലത്ത് ുര്ബലടപ്പടുത്തടപ്പട്ടത് ഉദ്ധരി് മഹോത്മോക്കളില് രോളോണ്
സയ്യിദ അറബിയ്യ് ബ്നുസ്സോഇഹ്هنع هللا يضر. തടെ ബുഖ്യയില് മഹോ ന്രകടപ്പ
ടുത്തുന്നു :
"ഓലിയോക്കള് അല്ലോഹുവുമോയി സോമ പയീം സിദ്ധി്വരോടണ
ന്നുീം അവരുട സോമ പയത്തില് ടവ്് അല്ലോഹുവിടെയുീം അവ
ടെ തിരുദൂതരുട യുീം സൃന്തീം ശശകിടെയുീം തൃപ്തിടയ മോത്ര
ന്മ ന്തടുഔയുള്ളൂ മടറ്റോരുട യുീം തൃപ്തിടയ ന്തടുഔയില്ലോടയന്നു
മുള്ള ഉന്േശയീം മോത്രന്മ സിയോറതില് ലക്ഷ്യമോക്കുഔയുള്ളൂ എന
നിബന്ധനന്യോ ് കൂ ി മരണടപ്പട്ട മഹോത്മോക്കടള മുര ദിന്
സിയോറത് ടെയ്യോടമന് ജവോഹിുല് മആനിയില് വനിടുണ്ടണ്ട
നത് ശരിയോണ്. ഔോരണീം, സന്ദര്ശനീം ന ത്തടപ്പടുന മഹോ
ത്മോവിടന ഉപഔോരടപ്പടുത്തുനതുമോയി ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കി ക്കുന തോണ
ന്ല്ലോ സിയോറത് നിന്രോധീം. തിജോനിയ്യയഃ  മുര ദിടന സീംബന്ധി്ി
ന്ത്തോളീം ഈ രൂപത്തിലള്ള സിയോറതിടനയുീം ശക്തമോയി ത
യടപ്പന് ണ്ടതോകുന്നു. അതില് യോടതോരു സീംശയവുമില്ല. എന്ത്
ടഔോടണ്ടനോല്, അല്ലോഹുവുമോയി സോമ പയീം സിദ്ധിക്കലോണ്
ഇവിട ലക്ഷ്യടമന് പറഞ്ഞന്ല്ലോ ; പടക്ഷ്, ഈ രു മഹത്തോ
യ ലക്ഷ്യീം ശരിയോയ നിലക്ക് സീംഭവിക്കുഔ ഇക്ലോസിടെ
സ്ഥോനീം ഉറപ്പി്വനില് നിന് മോത്രമോയിരിക്കുീം. നഫ്സിടന
ശുദ്ധ ഔരിക്കുനതിലീം സീംസ്ഔരിക്കുനതിലീം ഇത്തരക്കോര
ഉനതസ്ഥോനീം ശഔവരി്ിടുണ്ണ്ടോകുീം. എത്രന്ത്തോളടമനോല്
നഫ്സിടെ യോടതോരു വിധ െതിക്കുീം വഞ്ചനക്കുീം അവടെ
ന്മല് സീംശയമുണ്ടോക്കോനോഔില്ല. എനോല്, സൃന്തീം വിഔോരങ്ങ
ളുട ബന്ധനത്തില് ന്ദഹിടയ പണയടപ്പടുത്തുഔയുീം തടെ അ
ഭ ഷ് ങ്ങളിലീം അശ്രദ്ധഔളിലീം ബന്ധനസ്ഥനോയിക്കി ക്കുഔയുീം
ടെയ്യുന രുവന് രിക്കലീം അല്ലോഹുവിടെ സോമ പയീം എന്തോ
ടണനറിയുഔയില്ല. എനിടുണ്ീം ന്മല്പ്പറയടപ്പട്ട ഉന്േശയപ്രഔോരീം
തനിക്ക് സിയോറത് ടെയ്യോനോകുടമന് അവടെ നഫ്സ് വോദി
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ക്കുഔയോടണങ്കില് ത ര്്യോയുീം അത് നഫ്സിടെ കുതത്ര
ത്തിലീം വഞ്ചനയിലീം ടപട്ടത് മോത്രമോണ്, അല്ലോടത മടറ്റോന്നുമ
ല്ല. സയ്യിുനോ هنع هللا يضرഇപ്രഔോരീം പറയോുണ്ടോയിരുന്നു:

"അല്ലാഹുഴിന് വഴടി കര്പ്മ്മഭനശ് ിക്കാന്
ത്തഩാതചനങ്ങള്ക്കരിയുകമില്ല".
നമ്മുട നഫ്സ് രു ഔോരയത്തിന്ലക്ക് നടമ്മ ക്ഷ്ണി്ോല്
അതിന്ലക്ക് എത്തിന്നോക്കി ആര്ത്തിഔോണിക്കുനതിലൂട വഞ്ചി
ക്കടപ്പ ോതിരിക്കോ മോത്രീം നഫ്സിടന നിരൂപിക്കോ സോധി
ക്കോത്ത, മഹോമറയ്ക്ക് പിനില് നിലടഔോള്ളുന അല്ലന്യോ, ുര്
ബല സമൂഹന്മ, നിങ്ങള്ക്ക് ന്വണ്ടി സഔല നന്മഔളുീം ന്ശകരിക്ക
ടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്. നിങ്ങളുട ഈ അവസ്ഥ ഔോരണത്തോലോണ്, ആപ
ത്തിന്ലക്കുള്ള വോതിലഔടള ടഔോട്ടിയ ക്കുഔയുീം അതിടെ അ ി
ന്വര് തടന പിള്ളൃതുമോറ്റുഔയുീം ടെയ്യുന നിലപോ ിന്ലക്ക് ജ വിത
ത്തിടല അവസോനഗട്ടത്തില് സയ്യിുനോ هنع هللا يضرതടെ ഔല്പന ടയ
തിരിട്ടുത്തത്. അവിടുടത്ത ഔോലന്ശഷീം അവലീംബന്യോ
ഖയരോയ അനുെരന്മോടരല്ലോീം തടന മഹോനവര്ഔളുട ഇന്ത
നിലപോ ില് തടന തു ര്ന് ന്പോന്നു. അവരങ്ങടന വര്ത്തി
്ത് ഈ പ്രശ്നത്തില ങ്ങിയിരിക്കുന ആപത്ത് വളടര എളു
പ്പീം ഗ്രസിക്കുഔ അര്ദ്ധനിലപോടുഔോരടനയോടണന വസ്തുത
ടയ പരിഖണി്് ടഔോണ്ടോണ്. നിശ്ചയീം, ന്ശ്രഷ് ത നിലടഔോ
ള്ളുനത് അല്ലോഹുവിന് ന്വണ്ടിയുള്ള സ്ന്നഹബന്ധത്തിലോണ്.
അല്ലോടത, അതിലപരിയോയ മന്റ്റടതങ്കിലീം ഔോരണീം ടഔോണ്ടല്ല.
ഹൃദയത്തിടെ ആദരവുീം വിശൃോസവുീം ടഔോണ്ട് ആ ന്ശ്രഷ് ത
ഔരഖതമോകുീം. പ്രതുത, ബോഹയമോയ െില ന പ ിക്രമങ്ങള്
മുന്കന ഓലിയോക്കളുട ഭോഖന്ത്തക്ക് ന ങ്ങുനതിനോയി മുര ദ്
സൃ ഔരിക്കുന ലക്ഷ്യങ്ങളില് പ്രഔ നീം, ന്ലോഔമോനയീം, ഉള്ടപ്പ
രുമ ന്പോലള്ള െില ുരന്തങ്ങടള പ്രത ക്ഷ്ിന്ക്കണ്ടി വരുീം; ഇവ
യില് നിന്നുള്ള മുര ദിടെ രക്ഷ്ടയ ഒര്ക്കുന്മ്പോള് മിക്കന്പ്പോള്ളൃീം
ഉപരിസൂെിതനിലപോ ് തടനയോണ് ഏറ്റവുീം ന്ശ്രഷ് ീം.
ആയതിനോല്, മുമ്പ് സുെിപ്പി് ഔോരയങ്ങടള പരിഖണി്്
ടഔോണ്ട് മറ്റു ഓലിയോക്കടള മോനസിഔമോയി ആദരിക്കുനതില്
മോത്രീം നിലനിന് ടഔോണ്ട് സൃന്തീം ശശകിലീം മഹോ നിര്ന്േ
ശി്വരിന്ലക്കുമോയി സിയോറതിടന ചുരുക്കുഔ. എല്ലോ അ ിസ്ഥോ
നങ്ങളുട യുീം മൂലതതൃീം ഈ നിലപോ ോടണനോണ് സഔല
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മഷോഇഖുമോരുീം പ്രസ്തോവി്ത്. ഇതിടന തഔര്ടത്തറിയുന
പ്രവര്ത്തനത്തിന്ലക്ക് മുര ദ് പ്രന്വശിക്കുനന്തോട അവടന
പ്രത ക്ഷ്ി്് നില്ക്കുഔ വലിയ ആപത്തുഔളോയിരിക്കുീം. അതിടന
ക്കോള് മുര ദിടന സീംബന്ധി്ി ന്ത്തോളീം അതുത്തമീം സൃന്തീം
ശശകിന്ലക്കുീം മഹോ നിര്ന്േശി്വരിന്ലക്ക് മോത്രീം സിയോറത്
ചുരുക്കല് തടനയോണ്. നമ്മുട ഈ തൃര കതില് പ്രന്തയഔി്ീം.
ഔോരണീം, ഈ തൃര കതില് തര്ബിയതിടെ അ്തണ്ടിടന
സയ്യിുനോ هنع هللا يضرനിലനിര്ത്തിയത് തടന ഈ അ ിസ്ഥോനതതൃ
ത്തിടെ ന്മലോണ്.
ന്മല്സൂെിപ്പിക്കടപ്പട്ടതിന് തത്തുലയമോയി, ജയ്ഷിടെ രെയിതോവിന് സീംഭ
വി് മടറ്റോരു പ്രശ്നീം കൂ ി സയ്യിദ അറബിയ്യ് ബ്നു സ്സോഇഹ് هنع هللا يضرസ്മരി
ക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയോയ ഴിവുഔഴിവ് ന്ബോധിപ്പിക്കടപ്പട്ട രു പ്രശ്നമോയി
രുന്നു അത്. ജയ്ഷിടെ രെയിതോവ് പറയുന്നുണ്ട് :
"നിശ്ചയീം, ശശക് هنع هللا يضرരിക്കലീം തടെ ജ വിതഔോലത്ത്
ടവള്ളത്തുണി വിരി്ിട്ടില്ല. അവിടുടത്ത വഫോതിന് ന്ശഷീം അനു
െരന്മോരോണ് അടതോരു നല്ല ഔോരയമോയി ഔണ്ടത്".
സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ സനിധിയില് ടവ്് അനുെരന്മോര് പ്രവര്ത്തി്് സ്ഥി
രടപ്പട്ട രു ഔോരയമോയിടുണ്ീം കൂ ിയോണ് മഹോ ഇങ്ങടന പറഞ്ഞത്. ബഹു
മോനയരുട ഈ അബദ്ധത്തിന് കൃതയമോയ ഴിവുഔഴിവ് ന്ബോധയടപ്പടുത്ത
ടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്. ഇവ്വിഷയത്തിലള്ള സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ സൃ ഔരി് നിലപോ ിടന
ക്കുറി്ള്ള വിവരീം രിക്കലീം മഹോനവര്ഔള്ക്ക് എത്തിന്്ര്നിരുനില്ല. ഔോ
രണീം, സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ നോടുീം ഈ മഹോത്മോവിടെ നോടുീം തമ്മില് വലിയ
വിദൂരതയുണ്ട്. ടവള്ളത്തുണി വിരക്കലോഔടട്ട, സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ ഔോലത്ത്
തടന ന പ്പില് വനിടുണ്ണ്ടനത് മു യതിലീം വയക്തമോക്കടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്.
രു വലിയ്യിടെ ശവജ്ഞോനിഔസദസ്സില് പടങ്കടുക്കുനത്, ത യ
ടപ്പട്ട സിയോറതില് ഔ ന്നുവരില്ല. പടക്ഷ്, രു വയവസ്ഥന്യോ ് കൂ ിയോടണ
ന് മോത്രീം. ശവജ്ഞോനിന്ഔോദ്ധരണത്തില് വഞ്ചന ഔോണിക്കോത്ത വിശൃ
സ്തനുീം ന തിമോനുമോയ രു പ്ിതനോണ് എന ഔോരണത്തോലോണ്
അന്േഹത്തിടെ അടുക്കലള്ള വിജ്ഞോനടത്ത തോ ന്തടുനടതനോയിരി
ക്കണീം വിദയോര്ഥി അതിലൂട വ ക്ഷ്ിന്ക്കണ്ടത്. അങ്ങടനവരുന്മ്പോള്, ഗ്രോ
ഹയതയില് ആ വലിയ്യിടെ അനുഗ്രഹടത്ത തനിക്ക് ഔരസ്ഥമോക്കോന്നോ,
അടല്ലങ്കില് ആ മഹോടനടക്കോണ്ട് ഇ ന്ത ോന്നോ, അടല്ലങ്കില് ആ പുണയോ
ത്മോവില് നിന്നുീം ആത്മ യസഹോയീം ലഭയമോക്കോന്നോ - അതോ മഹോത്മോ
വിടെ സീംഭോഷണീം ഗ്രഹിക്കുന ഔോരയത്തില് മോത്രമോടണങ്കില് ന്പോലീം 94
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അടല്ലങ്കില് സമോനമോയ മറ്റു ഔോരയങ്ങള്ന്ക്കോ ന്വണ്ടിയോണ് ഇങ്ങടന
ശവജ്ഞോനിഔസദസ്സില് ഹോജരോകുനടതങ്കില് ത ര്്യോയുീം ആ ഹോജ
രോഔല് സയ്യിുനോهنع هللا يضرവുമോയുള്ള ബന്ധടത്ത വിന്േദിപ്പിക്കുനത് തടനയോ
ണ്. ഔോരണീം, ആ വലിയ്യിടെ വിലോയടതന പ്രന്തയഔത ടഔോണ്ട് ഉപഔോ
രീം ന്തടുന രു പ്രശ്നത്തിന്ലക്കോണ് അവ െോഞ്ഞത്.
ഇപ്പറഞ്ഞ ഔോരയങ്ങടളോന്നുീം തടന നമ്മുട ന്നതോക്കളോയ ഓലിയോ
ക്കടള ബഹുമോനിക്കുനതിന് രിക്കലീം ത സ്സമോയി വരിഔയില്ല. ഔോരണീം
അവടര സ്ന്നഹിക്കലീം ബഹുമോനിക്കലീം ആദരിക്കലടമോടക്ക രു വിഷ
യവുീം, ഇതര ഓലിയോക്കളില് നിന്നുീം നമ്മുട ശശക്هنع هللا يضرവിടനടക്കോണ്ട്
മോത്രീം സീംതൃപ്തിയ യല് മടറ്റോരു വിഷയവുമോണ്. ഓലിയോക്കളുട ആദ
രവിനുീം ബഹുമോനത്തിനുീം സ്ന്നഹത്തിനുീം ന്വണ്ടി വോദിക്കുനവരോണ് ഞ
ങ്ങള്. പടക്ഷ്, ഞങ്ങളുട ശശക്هنع هللا يضرവുമോയുള്ള ബന്ധീം മുറിയോത്ത രൂപ
ത്തിലോടണന് മോത്രീം. അവടര സ്മരിക്കുന ഗ ത്തില് അവരുട ന്മല്
തര്ളൃിയത് ടെോന്നതനത് ന്പോടല.
സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ അനുെരന്മോരില്ടപ്പട്ട രു മഹോമന ഷിടയ നോീം
ഔണ്ടിടുണ്ണ്ട്. മഹോ ഫോതിഹയഃ  ഒതുഔയോടണങ്കില് ആത്മ യസഹോയീം പ്ര
ത ക്ഷ്ി്് ടഔോണ്ട് തിരുനബി ملسو هيلع هللا ىلصതങ്ങള്ക്കുീം അമ്പിയോക്കള്ക്കുീം(അ) സൃഹോ
ബതിനുീം സയ്യിദ അഹ്മുത്തിജോനിهنع هللا يضرവിനുീം അവിടുടത്ത ശിഷയഖണങ്ങ
ള്ക്കുീം ന്വണ്ടി ഒതുീം. അന്തോട ോപ്പീം ഓലിയോക്കളല്ലോത്ത സോധോരണ ജന
ങ്ങള്ക്ക് ന്വണ്ടിയുീം ഒതുീം. അവരില് നിന്നുീം യോടതോന്നുീം പ്രത ക്ഷ്ിക്കോ
ടത അവര്ക്കന്ങ്ങോട്ട് ആത്മ യസഹോയീം ടെോരിയുന രൂപത്തിലോയിരി
ക്കുീം ഒതുഔ. ഇനി ന്മല്സൂെിപ്പി് സൃഹോബിഔളുീം തിജോനിഔളുമല്ലോത്ത ഓ
ലിയോക്കളുട ഔോരയടമടുത്തോല് അവരുട ഔോരയത്തില് മഹോ പടറ്റ
മനനീം പോലിക്കുീം. ആത്മ യസഹോയീം പ്രത ക്ഷ്ിക്കുന രൂപത്തിന്ലോ ആത്മ
യസഹോയീം ടെോരിയുന രൂപത്തിന്ലോ ന്നുീം തടന അവര്ക്ക് ന്വണ്ടി
ഒതുഔയില്ല. എനിട്ട് മഹോ പറയുീം. ഇതര ഓലിയോക്കളുട ഔോരയത്തില്
നമുക്ക് ഏറ്റവുീം രക്ഷ്ന്യറിയ നിലപോ ് നിഷ്പക്ഷ്തയോണ്. അവരോടണ
ങ്കില് ഐശൃരയവോന്മോരോണ്. ഏറ്റവുീം പരിശുദ്ധമോയ പോനന്മകല ടഔോണ്ട്
നടമ്മ ഐശൃരയവോനോക്കിയ അല്ലോഹുവിനോണ് സര്വ്വസ്തുതിയുീം. സഔല
പുണയോത്മോക്കളുട ന്മലീം അല്ലോഹു തടെ മഹോതൃപ്തി ടെോരിയുമോറോഔടട്ട.
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3. ഴിര്പ്ദിത്തന ത്തഭാെെില്

ഉവഩക്ഷിക്കല്

തിജോനിയ്യയഃ  തൃര കതില് തുങ്ങിക്കൂടുനതിടന നിരോഔരിക്കോലോണിത്. ഈ
തൃര കതിന്ലക്ക് ബന്ധീം ന്െര്ക്കോനുന്േശിക്കുന ഏടതോരോളുീം അതിശക്ത
മോയ രു ത രുമോനീം എടുക്കല് നിര്ബന്ധമോണ്. ഈ തൃര കതിടെ നിബ
ന്ധനഔന്ളോ ് കൂ ി ഇതില് മരണീം വടരയുീം നിരന്തരമോയി നിലടഔോള്ളു
ടമന രു ത രുമോനീം. ബന്ധവിന്േദനത്തിനുത കുന യോടതോന്നുീം ഈ
ത രുമോനത്തിനി യില് വരോനുീം പോ ില്ല. ആയതിനോല്, ഈ തൃര കതിടെ
ഓറോുഔടള ഏടറ്റടുക്കുനത് ടഔോണ്ട് അവ ഫര്ളോയിത്ത രുനതോണ്.
ഈ നിബന്ധനയുട അ ിസ്ഥോനത്തിലല്ലോടത തൃര കത് രിക്കലീം നല്
ഔടപ്പടുഔയില്ല. അതുടഔോണ്ട് തടന, ഇതിടെ ഓറോുഔള് ജ വിതഔോല
ത്തു ന ളീം നിര്ബന്ധമോയിരിക്കുീം. ശരിയോയ വിടുതി ടഔോണ്ടല്ലോടത അതി
ടെ നിര്ബന്ധീം മോുഔയില്ല. ന്രോഖീം, ആര്ത്തവീം, പ്രസവീം എനിവയോണ്
ശരിയോയ വിടുതി.
ശശക്هنع هللا يضرവിടെ ഭോഖന്ത്തക്ക് എടന്തങ്കിലീം ശത്രുതന്യോ വിന്ദൃഷന്മോ
ടവുന്പ്പോ ഔ ന്നുവരിഔ, അടല്ലങ്കില് തിജോനിയ്യയഃ  തൃര കതിന്ലക്കുള്ള ബ
ന്ധീം ടവളിവോക്കോ
സോധിക്കുന അവസ്ഥയുണ്ടോയിടുണ്ീം മുര ദ് തടെ
ബന്ധടത്ത നിരോഔരിക്കുഔ - ഉദോഹരണത്തിന് തോങ്കള് തി ജോനിയോന്ണോ
എന് ന്െോദിക്കടപ്പട്ടോല് അല്ലോ എന്നോ മന്റ്റടതങ്കിലീം തൃര കതിന്ലക്ക്
ന്െര്ത്തിപ്പറയുഔന്യോ ടെയ്യല് - ഇപ്പറഞ്ഞ ഔോരയങ്ങടളോടക്ക തിജോനിയ്യയഃ 
തൃര കതിടെ നിരോഔരണമോയി ഔണക്കോക്കടപ്പടുീം. മതനിന്ഷധീം ഇസ്ലോ
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മിടെ നിരോഔരണമോണന്ല്ലോ. അങ്ങടന വരുന്മ്പോള്, തൃര കത് നിന്ഷധീം
തൃര കത് നിരോഔരണമോയി ഔണക്കോക്കോ
കൂടുതല് അര്ഹതയുണ്ട്.
ടമോത്തത്തില്, വിര്ദ് ഉന്പക്ഷ്ിക്കുനതിടെ തോടഴയോയി ഈ പറഞ്ഞതുീം
ഔ ന്നുവരുീം.
രോള് വിര്ദ് ശരിയോഔോനുള്ള നിബന്ധനഔളില്ലോടത ഒതിയോല് :


ന്നുഔില്, അങ്ങടന ഒതുനത് അനുവദന യമോടണന വിശൃോസ
ന്ത്തോട യോയിരിക്കുീം, അന്തോട ോപ്പീം ശശക്هنع هللا يضرവിടെ ഇതുസീംബന്ധ
മോയ പ്രസ്തോവനടയക്കുറി്് അവന് അറിയുഔയുീം ടെയ്യോീം; എങ്കി
ല് അന്തോ ് കൂ ി ശശക്هنع هللا يضرവിടന എതിര്ക്കുനവനോയി ഇവ മോുഔ
യുീം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനുീം ബോധഔമോയി.



അടല്ലങ്കില്, ശശക്هنع هللا يضرവിടെ പ്രസ്തോവനടയക്കുറി്് അറിയുഔയില്ല,
എങ്കില് അവനത് പഠിക്കണീം.



അതുമടല്ലങ്കില്, ആ നിബന്ധനഔളുട സൃ ഔോരയതയില് അവ
വിശൃസിക്കുന്നുണ്ടോഔില്ല. എങ്കില് അവ ഓറോുഔടള നിന്ദിക്കുനവ
നോയി മോറി. അവടെ ുയഃ സ്ഥിതി അവയക്തമോക്കടപ്പടുഔയുമില്ല.

ഇനിടയോരോള്, തൃര കതിടെ സമ്മതീം ഉയര്ത്തടപ്പടുന രു ഔോരയീം പ്രവ
ര്ത്തിക്കോ ആര്ടക്കങ്കിലീം അനുവദന യമോക്കിടക്കോടുത്തുടവനിരിക്കടട്ട,
അന്തോട അവടെ സമ്മതീം ഉയര്ത്തടപ്പടുണ് ഔഴിഞ്ഞു. ഉ മ്പ ി ടെയ്യടപ്പട്ട
വയവസ്ഥഔന്ളോ ് കൂ ിയല്ലോടത ഓറോുഔടള മുകേമ ങ്ങളില് നിന് തടന
സമ്മതീം നല്ഔടപ്പട്ടവനുീം ഇന്ത പരിധിയില് ഔ ന്നുവരുീം. ഔോരണീം, സ
യ്യിുനോهنع هللا يضرവിടെ െില സമ്മതപത്രങ്ങളില് ഇക്കോരയീം പ്രതിപോദി്ിടുണ്ണ്ട്. നമ്മു
ട വയവസ്ഥഔള്ക്ക് വിരുദ്ധീം ടെയ്തവ ആരോയോലീം തൃര കതിടെ സ
മ്മതീം ഉയര്ത്തടപ്പട്ടവനോകുന്നു.
ജവോഹിറില് സയ്യിുനോهنع هللا يضرവിടനടത്തോട്ട് നിന്വദനീം ഇപ്രഔോരീം നിന്വ
ദനീം ടെയ്യടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു :
"നമ്മുട ഓറോുഔടള ടെോല്ലിടക്കോടുക്കുവോനുീം നമ്മുട തൃര ക
തിടന നല്കുവോനുീം ഞോ സമ്മതീം നല്ഔിയവനുീം ഔല്പി്വ
നുമോയ ഏടതോരോളോയോലീം ശരി, ഇതര മഷോഇഖുമോരില് നി
ന്നുള്ള തൃര കന്തോ ഓറോുഔന്ളോ ഉള്ള രോള്ക്കുീം ഈ തൃര ക
തിടെ ഓറോുഔള് ടെോല്ലിടക്കോടുക്കരുത് എന നിബന്ധന
ബോധഔമോകുന്നു. ആയതിനോല്, ഈ വയവസ്ഥക്ക് വിരുദ്ധമോയി
ആര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്വോ അന്തോ ് കൂ ി അവടെ സമ്മതീം
ഉയര്ത്തടപ്പട്ട് ഔഴിഞ്ഞു. പിന ് തനിന്ക്കോ തോ ടെോല്ലിടക്കോ
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ടുത്തവന്നോ രിക്കലീം അത് ഉപഔോരടപ്പടുഔയില്ല. അതു
ടഔോണ്ട്, ഈ വയവസ്ഥ ടഔോണ്ട് വിധിക്കുഔയുീം ഇതനുസരി്്
പ്രവര്ത്തിക്കുഔയുീം ടെയ്യുഔ".
സയ്യിുനോهنع هللا يضرവുമോയുള്ള ബന്ധടത്ത വിന്േദിപ്പി്് ഔളയുന ന്മല് പ്രശ്നങ്ങ
ളില് നിന്നുീം ഏടതങ്കിലീം നിടന ആടരങ്കിലീം പ്രവര്ത്തിക്കുയോടണങ്കില്
തല്ക്ഷ്ണീം തടന അവടെ പക്കലള്ള തൃര കതിടെ സമ്മതീം ഉയര്ന്
ന്പോകുനതോണ്. എനോല്, അതിന്െതോയ സ്ഥോനത്ത് മുമ്പ് സൂെിപ്പിക്ക
ടപ്പട്ട ബോക്കിയുള്ള മറ്റു നിബന്ധനഔളില് നിന്നുീം വല്ലതിനുീം ഏതിരോയി
ആടരങ്കിലീം പ്രവര്ത്തിക്കുഔയോടണങ്കില്, അതവടന ടഔോടണ്ടത്തിക്കുഔ,
തല്ക്ഷ്ണീം തടന ഉയര്ന് ന്പോകുന ബന്ധവിന്േദപ്രശ്നങ്ങളിന്ലക്ക്
ഔ ന്നുടെന്നതന അവസ്ഥയിന്ലക്കോയിരിക്കുീം. ആരുട ടയങ്കിലീം തൃര ക
തിടെ സമ്മതീം ഉയര്ന് ന്പോയിടുണ്ടണ്ടങ്കില് അതറിയിക്കുനത്, ശശക്هنع هللا يضر
വയക്തമോക്കിയ ഔടുത്തശിക്ഷ് അനുഭവിക്കോ വിധിടയള്ളൃതടപ്പട്ട കൂട്ടത്തില്
അവനുീം ടപട്ടിരിക്കുന്നു എനതോണ്.
ടമോത്തത്തില്, സയ്യിുനോهنع هللا يضرവുമോയുള്ള ബന്ധടത്ത മുറി്് ഔളയുന
ന്മല്സൂെിപ്പി് ഔോരയങ്ങളില് നിന്നുീം ഏടതങ്കിലീം രു ഔോരയീം ആടരങ്കിലീം
ടെയ്തോല് തല്ക്ഷ്ണീം തടന തൃര കതിലള്ള അവടെ സമ്മതീം അവ
നില് നിന്നുീം ഉയര്ന്നുന്പോകുനതോണ്. എനോല്, അവയുട കൂട്ടത്തില്
പരോമര്ശിക്കടപ്പട്ട ന്ശഷിക്കുന നിബന്ധനഔളിന്ലടതങ്കിലീം ടരണത്തി
ടനതിര് ടെയ്തോല്, ഉ ന ി സമ്മതീം ഉയര്ത്തിക്കളയുന പ്രശ്നങ്ങള്
ടെയ്യുനതിന്ലക്കോയിരിക്കുീം അത് ടഔോടണ്ടത്തിക്കുഔ. ആരുട ടയങ്കിലീം
തൃര കതിടല സമ്മതീം ഉയര്ന്നുന്പോയിടുണ്ടണ്ടങ്കില്, ശശക് هنع هللا يضرഭ ഷണിടപ്പടു
ത്തിയ ഭോവിവിപത്ത് അവടെ വിധിയില് എള്ളൃതടപ്പട്ടിടുണ്ടണ്ടനതിടെ
അ യോളമോണത്. പടക്ഷ്, അതില് നിന് പശ്ചോത്തിപി്് മ ങ്ങോതിരിക്കു
ഔയുീം നിബന്ധനഔന്ളോ ് കൂ ി തൃര കതിടെ സമ്മതീം പുതുക്കോതിരിക്കുഔയുീം
അത് മുുടഔപ്പി ി്് ജ വിക്കോതിരിക്കുഔയുീം ടെയ്തോലോടണന് മോത്രീം.

اللهم صل على سيذها دمحم الفاثح ملا أغلق والخاثم ملا سبق هاصشالحق بالحق
والهادي إلى صشاطك املسحقيم وعلى آله حق قذسه ومقذاسه العظيم
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