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 سورة الفلق-സാറത്തഽൽ ഫലഖ്

( മക്കയ഻ൽ

അവതര഻ച്ചു -സാക്തങ്ങൾ

5)

ഈ അത്പയഺയത്ത഻നഽം അടഽത്ത അത്പയഺയത്ത഻നഽം കാട഻ ( )اامعوذتانരക്ഷ നൽകഽന്ന

രണ്ട് സാറത്തഽകൾ എന്നഺണ് അർത്ഥം.വ഻വ഻ധ ീകടഽത഻കള഻ൽ ന഻ന്ന്
അള്ളഺഹഽുവഺട് രക്ഷുതടഺൻ പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നതഺണ഼ സാറത്തഽകൾ.ഇത്
രണ്ട഻ന്ീറയഽം മഹതവം പ്പകഺശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ധഺരഺളം ഹദ഼സഽകൾ

കഺണഺം,ഉഖ്ബത്ത് ബ഻ൻ ആമ഻ർ( )رضي هللا عنهപറയഽന്നഽ.ഞഺൻ നബ഻( صلى هللا عليه
ു)وسلمയഺീടഺപ്പം അബവഺഇന്ീറയഽം ജഽഹ്ഫയഽീടയഽം(മക്കയ഻ ന഻ന്ന് ബദ് ർ വഴ഻
മദ഼നയ഻ുലക്കഽള്ള വഴ഻യ഻ലഺണ഼ സ്ഥലങ്ങൾ) ഇടയ഻ലാീട നടക്കഽുപഺൾ ീപീെന്ന്
ശക്തമഺയ കഺറ്ും ഇരഽെും ഞങ്ങീള ബഺധ഻ച്ചു.അുപ്പഺൾ നബ഻()صلى هللا عليه وسلم
ഫലഖ്.നഺസ് എന്ന഼ രണ്ട് സാറത്തഽകൾ ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽുവഺട് കഺവൽ ുതടഺൻ
തഽടങ്ങ഻,അവ഻ടഽന്ന് എുന്നഺട് പറഞ്ഞഽ,ഉഖ്ബുത്ത!ഈ രണ്ട് സാറത്തഽകൾ ീകഺണ്ട്
അള്ളഺഹഽുവഺട് കഺവൽ ുതടാ.ഇതഽ ുപഺീല അലലഺഹഽുവഺട് മീറ്ഺന്നഽ ീകഺണ്ടഽം
ആരഽം ശരണം ുതട഻യ഻െ഻ലല(അബാദഺവാദ് ഹദ഼സ് നപർ.1463)
നബ഻()صلى هللا عليه وسلمയഽീട വഫഺത്ത഻ുനഺടനഽബന്ധ഻ച്ച് ഉണ്ടഺയ ുരഺഗുവളയ഻ൽ
നബ഻( )صلى هللا عليه وسلمഈ രണ്ട് സാറത്തഽകൾ ഓത഻ ശര഼രത്ത഻ൽ
മപ്ത്ഫ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.ശക്തമഺയ ുവദനയഽണ്ടഺയുപ്പഺൾ ഞഺൻ ഇത് ഓത഻ നബ഻( صلى هللا عليه
)وسلمയഽീട ൂകകള഻ൽ ഊത഻ അവ഻ടഽീത്ത ശര഼രത്ത഻ൽ അവ഻ടഽീത്ത
ൂകീകഺണ്ട്(അത഻ന്ീറ പ്പുതയക അനഽപ്ഗഹം പ്പത഼ക്ഷ഻ച്ച്) നബ഻()صلى هللا عليه وسلمയഽീട
ശര഼രത്ത഻ൽ ഞഺൻ തടവ഻ ീകഺടഽത്തഽ എന്ന് ഇമഺം ബഽഖഺര഻ ഉത്പര഻ച്ച ഹദ഼സ഻ൽ
ആഇശ ബ഼വ഻( )رضي هللا عنهاപറയഽന്നതഺയ഻ കഺണഺം..(ഖഽർതവഽബ഻.20/186)ഈ രണ്ട്
സാറത്തഽംസാറതഽൽ ഇഖ്ലഺസഽം രഺവ഻ീലയഽം ൂവകഽുന്നരവഽം ഓതഺനഽം അഞ്ച്
ന഻സ്ക്കഺരങ്ങൾക്ക് ുശഷം ഓതഺനഽം ഉറങ്ങഺൻ ക഻ടക്കഽുപഺൾ ഓത഻ ൂകകള഻ൽ
ഊത഻ ശര഼രത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് കീെത്തഽന്ന഻ടീത്തഺീക്ക തടവഺനഽം
ന഻ർുത്ഩശ഻ക്കീപ്പെ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.ഇീതലലഺം ഈ അത്പയഺയത്ത഻ന്ീറ പ്പഺധഺനയമഺണ്
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്

بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺമയനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും
പറഞ്ഞ് അനഽപ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

1. ا ْلل َأفلَأ ِبق

ُق ْل َأ ُق و ُقذ ِبب َأر ِّب

(നബ഻ുയ)പറയഽക!പ്പഭഺതത്ത഻ന്ീറ നഺഥന഻ൽ ഞഺൻ അഭയം പ്പഺപ഻ക്കഽന്നഽ

ന഻ഷ്ക്ക്കളങ്കമഺയ ീതൌഹ഼ദ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺയ഻രഽന്നീലലഺ കഴ഻ഞ്ഞ

അത്പയഺയത്ത഻ീല പരഺമർശം.ീതൌഹ഼ദ഻ുലക്ക് ശ഻ർക്ക഻ന്ീറ ലഺഞ്ചനുപഺലഽം കടന്ന്
വരഺൻ പഺട഻ീലലന്നഽം അള്ളഺഹഽ അത഻ൽ ന഻ീന്നലലഺം പര഻ശഽത്പനഺീണന്നഽം
അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻. ഏീതങ്ക഻ലഽം വ഻ധത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻ുനഺട്
ആീരീയങ്ക഻ലഽം തഽലയീപ്പടഽത്തഽന്നത് ശ഻ർക്കഺകഽീമന്നഽം അവ഻ീട
വയക്തമഺവഽകയഽം ീചയ്തഽ.അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കഴ഻വ഻ുലഺ അധ഻കഺരത്ത഻ുലഺ
അലലഺത്തവർക്ക് പങ്കഺള഻ത്തം നൽക഻ക്കാടഺ എന്ന് അവ഻ീട വയക്തമഺയ഻. എന്നഺൽ
അവന്ീറ കഴ഻വ഻ലഽം അധ഻കഺരത്ത഻ലഽം മറ്ുള്ളവർക്ക് പങ്കഺള഻ത്തം കൽപ്പ഻ച്ച്
ീകഺണ്ട് അവകുളഺട് രക്ഷുതട഻യ഻രഽന്നശ഻ർക്ക഻ന്ീറ സമ഼പനീത്ത
തകർക്കഽകയഺണ് ഈ അത്പയഺയത്ത഻ൽ.
അുപ്പഺൾ കഴ഻വ഻ലഽം അധ഻കഺരഺവകഺശങ്ങള഻ലഽം അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
പങ്കഺള഻കീള സ്ഥഺപ഻ക്കഺീത മറ്ുള്ളവുരഺട് രക്ഷുതടഽന്നുതഺ, അവർ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പങ്കഺള഻കളലല മറ഻ച്ച് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ന഼തരഺയ
അട഻മകളഺീണന്ന ന഻ലക്ക് അള്ളഺഹഽ നൽക഻യ ആദരവ഻ന്ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അവുരഺട് സഹഺയം ുതടഽന്നുതഺ ശ഻ർക്കലല. കഺരണം

മറ്ഺര഻ൽ ന഻ീന്നങ്ക഻ലഽം വലല ഉപകഺരവഽം ലഭ഻ക്കഽം എന്ന വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ

ന഻ന്നലല ശ഻ർക്ക് ഉടീലടഽക്കഽന്നത് പ്പതയഽത ആ സഹഺയം അള്ളഺഹഽ നൽകഽന്ന

സഹഺയം ുപഺീല ന഻രഺപ്ശയതവത്ത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ീലന്ന് ധര഻ക്കഽന്നത഻
ൽ
ന഻ന്നഺണ് ശ഻ർക്ക് ഉടീലടഽക്കഽന്നത്.എലലഺസഹഺയവഽം അള്ളഺഹഽുവഺുട ുതടാ

എന്ന് ഒന്നഺം അത്പയഺയം(ഫഺത഻ഹ)പറയഽന്നഽ.എന്ന഻െും നഺം പലുരഺടഽം സഹഺയം
ുതടഽന്ന഻ുലല !! അത് ഈ പ്പഖയഺപനത്ത഻ീനത഻രഺുണഺ ആീണങ്ക഻ൽ ശ഻ർക്ക്
ീചെഺത്ത ആീരങ്ക഻ലഽം ുലഺകത്തഽണ്ടഺവഽുമഺ? അത് ശ഻ർക്കീലലന്നഺണഽത്തരീമങ്ക഻ൽ
എത്ഫഺണ് വയതയഺസം? അള്ളഺഹഽുവഺട് സഹഺയം ുചഺദ഻ക്കഽുപഺഴഽള്ള
കഺഴ്ചപ്പഺട് അലല മറ്ുള്ളവുരഺട് ുചഺദ഻ക്കഽുപഺഴഽള്ളത് അഥവഺ
ആരഺധ഻ക്കീപ്പടഺൻ അർഹരഺീണന്ന അർത്ഥത്ത഻ുലഺ സവയം പരയഺപ്തനഺീണന്ന
അർത്ഥത്ത഻ുലഺ ുചഺദ഻ക്കഽുപഺഴഺണ് പ്പശ്നം.ഇത഻ന്ീറ വ഻ശദ വഺയനക്ക്
അവ഻ടഽീത്ത വ഻വരണം ുനഺക്കഽക

ഫലഖ് എന്നഺൽ പ഻ളർത്തഽക എന്നഺണ് അർത്ഥം.മണ്ണ് പ഻ളർത്ത഻ ധഺനയം
മഽളപ്പ഻ക്കൽ, ധഺനയം പ഻ളർത്ത഻ അത഻ന്ീറ മഽള ീപഺെ഻ക്കൽ, ഭാമ഻ പ഻ളർത്ത഻ ഉറവ്
പഽറീപ്പടഽവ഻ക്കൽ ,ഗർഭഺശയം പ഻ളർത്ത഻ ശ഻ശഽവ഻ീന പഽറീപ്പടഽവ഻ക്കൽ
എന്ന഻വീക്കലലഺം ആവഺക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽം..ഈ അർത്ഥത്ത഻ലഺണ്

هللا َأالِبقُق ا ْلل َأح ِّب َأوال َّنل َأو ُقي ْل ِبر ُق ا ْلل َأح َّن مِبنَأ ا ْلل َأم ِّبي ِب َأو ُقم ْل ِبر ُق ا ْلل َأم ِّبي ِب مِبنَأ ا ْلل َأح ِّب َأذلِب ُق ُقم َهّللا
هللا ُق َأ َأ َّنل ُقت ْل َأ ُق ونَأ
) ِبنَّن َهّللا َأ95)األنعام
ത഼ർച്ചയഺയഽം ധഺനയമണ഻കളും ഈത്ഫപ്പഴക്കഽരഽവഽം പ഻ളർക്കഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അലലഺഹഽ ന഻ർജ഼വമഺയത഻ൽ ന഻ന്ന് ജ഼വനഽള്ളത഻ീന അവൻ പഽറത്ത് വരഽത്തഽന്നഽ.
ജ഼വനഽള്ളത഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ർജ഼വമഺയത഻ീനയഽം അവൻ പഽറത്ത് വരഽത്തഽന്നതഺണ്.
അങ്ങീനയഽള്ളവനീപ്ത അലലഺഹഽ.. എന്ന഻ര഻ീക്ക (സതയീത്ത വ഻െ് )ന഻ങ്ങൾ

എങ്ങീന ത഻ര഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ എന്ന഻ര഻ീക്ക (സതയീത്ത വ഻െ് )ന഻ങ്ങൾ എങ്ങീന
ത഻ര഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ
اا
َأالِبقُق ااِب ْل َأب ِب
പ്പഭഺതീത്ത പ഻ളർത്ത഻യവൻ(അൻ ആം 96)എന്നഽള്ള വചനങ്ങൾ ഒീക്ക
ഉപുയഺഗ഻ച്ചത്
ഈ അർത്ഥം ീവച്ച് ുനഺക്ക഻യഺൽ ഒന്ന് പ഻ളർത്ത഻ മീറ്ഺന്ന് ഉത്ദവ഻പ്പ഻ക്കഽന്നപ്സ്ഷ്ട഻ച്ചുണ്ടഺക്കഽന്ന-റബ്ബ഻ുനഺട് ശരണം ുതടഽന്നഽ എന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം ഇവ഻ീട
വ഻വക്ഷ.രഺപ്ത഻യഽീട ഇരഽെ് പ഻ളർന്ന് അത഻ൽ ന഻ന്നഺണുലലഺ പ്പഭഺതത്ത഻ന്ീറ
പഽലര഻ ീവള഻ീപ്പടഽന്നത് ആ അർത്ഥത്ത഻ൽ പഽലര഻യഽീട- പ്പഭഺതത്ത഻ന്ീറ -നഺഥൻ
എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞത് ,കാടഽതൽ വയഺഖയഺതഺക്കളും ഈ അർത്ഥമഺണ്
ീകഺടഽത്തത്ഫലഖ് എന്നത഻നഽ ജഹന്നം എന്ന നരകത്ത഻ീല ഒരഽ റാമഺീണന്നഽം
അത് തഽറക്കീപ്പെഺൽ അത഻ന്ീറ ചാട഻ന്ീറ ശക്ത഻യഺൽ നരകഺവകഺശ഻കൾ
ന഻ലവ഻ള഻ക്കഽം എന്നഽം ഫലഖ് എന്നഺൽ നരകത്ത഻ീല ഒരഽ മരമഺീണന്നഽം
വയഺഖയഺനമഽണ്ട്(ഖഽർതവഽബ഻ 20/187)
ഫലഖ് എന്നത഻ന്ീറ അർത്ഥം ഏതഺയഺലഽം അത഻ന്ീറ കർത്തഺവ് അള്ളഺഹഽ
ആണ്.അത഻നഺൽ ുനരീത്ത നഺം പറഞ്ഞ അർത്ഥത്ത഻ലഽള്ള ശരണവഽം രക്ഷയഽം
ുതുടണ്ടത് അവുനഺടഺണ് എന്ന് മനസ഻ലഺക്കണം

2.

مِبن َأ ِّبر َأما َأ لَأقَأ

അവൻ സിഷ്ട഻ച്ച഻െുള്ളവയഽീട ഉപപ്ദവത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്
നഺലഽ കഺരയങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് രക്ഷ ുതടഺനഺണ് ഈ അത്പയഺയത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽ
പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്-അവൻ സിഷ്ട഻ച്ച എലലഺ വസ്തഽക്കളുീടയഽം ഉപപ്ദവത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്
അഭയം എന്നഺണുലലഺ ആദയം പറയഽന്നത്.അള്ളഺഹഽ അലലഺത്ത എലലഺ
വസ്തഽക്കളും അവന്ീറ സിഷ്ട഻കളഺണീലലഺ അവീയലലഺം ഓുരഺ നന്ഩക്ക്
ുവണ്ട഻യഺണ് പടക്കീപ്പെീതങ്ക഻ലഽം അവ മാലം ച഻ലുപ്പഺൾ നഺശവഽം
സംഭവ഻ുച്ചക്കഺം അത് ച഻ലുപ്പഺൾ നമഽക്ക് അജ്ഞഺതമഺുയക്കഺം ച഻ലത് നമ്മഽീട
പ്പവിത്ത഻ുദഺഷം ീകഺണ്ടഺവഺം.ച഻ലത് മറ്ുള്ളവരഽീട കഺരണത്തഺലഺവഺം.മനഽഷയ
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ അതയഺവശയമഺയ വഺയഽ,ീവള്ളം,ഭക്ഷണം ത഼ മഽതലഺയ
വസ്തഽക്കളഺൽ തീന്ന ച഻ലുപ്പഺൾ നഺശമഽണ്ടഺവഺം.ഇത് നമ്മഽീട അനഽഭവമഺണ്
അുപ്പഺൾ അള്ളഺഹഽ പടച്ചത഻ന്ീറ ത഻ന്ഩീയ ീതഺെ് അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ശരണം
എന്നത഻നഽ വളീര വയപകമഺയ അർത്ഥമഽണ്ട്

3.

َأومِبن َأ ِّبر َأ اسِب ٍقق ِب َأذا َأو َأ َأ

രഺപ്ത഻യഽീട ഉപപ്ദവത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം.അത് ഇരഽെ് മഽറ്഻യതഺകഽുപഺൾ
ീപഺതഽവ഻ൽ എലലഺ വസ്തഽക്കളുീട ത഻ന്ഩീയയഽം പറഞ്ഞത഻നഽ ുശഷം ച഻ല
പ്പുതയക നഺശീത്ത കഽറ഻ച്ച് പറയഽകയഺണ് രഺപ്ത഻ ഇരഽൾ മഽറ്ുുപഺൾ ഉള്ള

അത഻ന്ീറ ത഻ന്ഩീയ ീതഺെ് ശരണം എന്നഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്..പകല഻ീന
അുപക്ഷ഻ച്ച് ആപത്തഽകൾ സംഭവ഻ക്കഺനഽള്ള സഺധയത കാടഽതലഺണുലലഺ
രഺപ്ത഻ൽ.പകൽ സമയത്ത് എവ഻ീട ുപഺകഺനഽം ഭയമ഻ലലഺത്തവർക്ക് ുപഺലഽം
രഺപ്ത഻യ഻ൽ അങ്ങീന അലലുലലഺ.മഽൻ കരഽതൽ എടഽക്കഺീതയഽള്ള രഺപ്ത഻ സഞ്ചഺരം
അപ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ആപത്തഽകള഻ൽ നീമ്മ ചഺട഻ക്കഽന്നത് വയക്തമീലല!രഺപ്ത഻യഽീട
ീകടഽത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് കഺവൽ ുതടഺൻ കല്പ഻ച്ചത഻ലാീട ീഭൌത഻കുമഺ ധഺർമ്മ഻കുമഺ
ആയ ീകടഽത഻കൾ പലുപ്പഺഴഽം ഭയഺനകമഺവഺം.അത഻ീനത഻ീര ആകഺവഽന്ന മഽൻ
കരഽതൽ എടഽക്കഽകയഽം ജഺപ്ഗത പഺല഻ക്കഽകയഽം അള്ളഺഹഽുവഺട്
പ്പഺർത്ഥ഻ക്കഽകയഽം ുവണീമന്ന് ഈ സാക്തം നീമ്മ പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ

4. ا ْلل ُقع َأ ِب

َأومِبن َأ ِّبر ال َّنل َّنفا َأاا ِب ِب

ീകെുകള഻ൽ ഊതഽന്നവരഽീട ഉപപ്ദവത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം
ീകെുകള഻ൽ ഊതഽന്നവർ എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ സ഻ഹ് ർ (മഺരണം)ീചെുന്നവർ

എന്നഺണ് മഽജഺഹ഻ദ്.ഇക് ര഻മ,ഹസൻ( )رضي هللا عنهതഽടങ്ങ഻യവരഽീട പക്ഷം.മഺരണം
ീചെുന്നവർ ച഻ലത് ജപ഻ച്ച് നാല്.ചരട്,കയർതഽടങ്ങ഻യവയ഻ൽ ീകെുകൾ
ഇടഽകയഽം അവയ഻ൽ ഊതഽകയഽം ീചെും .ലബ഼ദ് ബ഻ൻ അ അ്സം എന്ന
ജാതനഽം അവന്ീറ ീപൺ മക്കളും കാട഻ നബ഻( )صلى هللا عليه وسلمക്ക് മഺരണം
ീചയ്തഽ എന്നഽം പ്പസ്തഽത ീപണ്മക്കീള ഉുത്ഩശ഻ച്ചഺണ് ഊതഽന്നവർ എന്ന്
സ്പ്ത഼ല഻ംഗം പറഞ്ഞീതന്ന് ച഻ലർ അഭ഻പ്പഺയീപ്പെ഻െുണ്ട്,പീക്ഷ ഈ പണ഻
ീചെുന്ന പഽരഽഷന്ഩഺരഽം സ്പ്ത഼കീള ുപഺീല ശ഻ക്ഷഺർഹരഺയ഻ര഻ക്കഽംസ഻ഹ് ർ
ഏറ്വഽം വല഻യ പഺപങ്ങള഻ൽ ഒന്നഺണ്.സ഻ഹ് റ഻നഽ യഺഥഺർത്ഥയം ഇീലലന്നഽം

ഗഽണമഺുയഺ ുദഺഷമഺുയഺ ആയ ഏീതങ്ക഻ലഽം ഫലമഽണ്ടഺക്കഽന്ന തരത്ത഻ൽ ഒരഽ
സ഻ഹ് റഽമ഻ീലലന്നഽം ുകവലം മനഽഷയീര പക഻െഺക്കഽന്ന ച഻ല ീചപ്പട഻ വ഻ദയകൾ
മഺപ്തമഺണ് സ഻ഹ്ർ എന്നഽം മഽഅ്തസ഻ല഻കീള ുപഺീലയഽള്ള ച഻ല പഴയ

ബ഻ദഇകളും പഽത഻യ ഉല്പ്പത഻ഷ്ക്ണഽക്കളും പറയഽന്നത് സതയമലല. ഇത്
ഖഽർആന഻നഽം നബ഻ വചനങ്ങൾക്കഽം ത഼ർത്തഽം എത഻രഺണ്.സ഻ഹ് റ് മഽുഖന
ഭഺരയഺ ഭർത്തഺക്കൾക്ക഻ടയ഻ൽ ഭ഻ന്ന഻പ്പുണ്ടഺക്കഽന്ന വ഻ദയ അവർ പഠ഻ച്ചു എന്ന്
സാറത്തഽൽബഖറയ഻ൽ അള്ളഺഹഽ പഠ഻പ്പ഻ച്ച഻െുണ്ട് അുപ്പഺൾ സ഻ഹ്റ഻നഽം മറ്്
വസ്തഽക്കീള ുപഺീല തീന്ന യഺഥഺർത്ഥയമഽണ്ട്. ഇപ്രജഺലം,കൺീകെ്
എന്ന഻വീയഺീക്ക സ഻ഹ്റ഻ന്ീറ ഇനങ്ങള഻ൽ ീപെതഺണ്. കലല഻ീന
സവർണ്ണമഺക്കഽക.മനഽഷയീന മിഗമഺക്കഽക എന്ന഻ങ്ങീന ഒരഽ വസ്തഽവ഻ന്ീറ
യഺഥഺർത്ഥയീത്ത മീറ്ഺന്നഺക്ക഻ മഺറ്ുക എന്ന഻വീയഺന്നഽം സ഻ഹ്റ് ീകഺണ്ട്
സഺത്പയമലല എന്ന് ീവച്ച് സ഻ഹ്റഽ ീകഺണ്ട് ഒന്നഽം കഴ഻യ഻ലല എന്ന ധഺരണ
അബത്പമഺീണന്ന് വയക്തമഺയീലലഺ!
മപ്ത്ഫം ഉറഽക്ക് മഽതലഺയവീയ പഺീട ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം അവീക്കഺന്നഽം ഒരഽ
അട഻സ്ഥഺനവഽമ഻ീലലന്ന വഺദവഽം തള്ളീപ്പുടണ്ടതഺണ്.കഺരണം നബ഻()صلى هللا عليه وسلمക്ക്
അസഽഖം ബഺധ഻ച്ചുപ്പഺൾ ജ഻ബ്ര഼ൽ()عليه وسلمനബ഻()صلى هللا عليه وسلمീയ മപ്ത്ഫ഻ച്ചത്
സ്ഥ഻രീപ്പെ഻െുണ്ട്. നബ഻()صلى هللا عليه وسلمതീന്നയഽം പലീരയഽം മപ്ത്ഫ഻ച്ചത്

സ്ഥ഻രീപ്പെതഺണ്. പഴയ (ജഺഹ഻ല഻െ)കഺലത്ത് ഞങ്ങൾ
മപ്ത്ഫ഻ക്കഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽം അീതക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അഭ഻പ്പഺയം എത്ഫഺീണന്നഽം
ശ഻ഷയന്ഩഺർ നബ഻(ു)صلى هللا عليه وسلمയഺട് ുചഺദ഻ച്ചുപ്പഺൾ, ‘ന഻ങ്ങളുീട മപ്ത്ഫം എന഻ക്ക്
കഺണ഻ക്കഽവ഼ൻ ’,എന്ന് പറയഽകയഽം ശ഻ർക്ക് കലരഺത്ത മപ്ത്ഫം കഽഴപ്പമ഻ീലലന്നഽം
നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞത് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കീപ്പെ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.അുപ്പഺൾ മപ്ത്ഫീത്ത
ന഻രഺകര഻ക്കഽന്ന വലല ീതള഻വഽകളും കണ്ടഺൽ അത് വ഻ശവഺസത്ത഻നഽ
തകരഺറഽണ്ടഺക്കഽന്ന-ശ഻ർക്ക് കലർന്ന- മപ്ത്ഫങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്ന് മനസ഻ലഺക്കണം
ജഺബ഻ർ( )رضي هللا عنهറ഻ുപ്പഺർെ് ീചെുന്നഽ. ‘അംറഽബ഻ൻ ഹസ്മ഻ന്ീറ ആൾക്കഺർ
വന്നഽ നബ഻(ു)صلى هللا عليه وسلمയഺട് പറഞ്ഞഽ. ‘അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ റസാുല!ഞങ്ങളുീട
അടഽത്ത് ഒരഽ മപ്ത്ഫമഽണ്ട്.ുതൾ കഽത്ത഻യഺൽ ഞങ്ങൾ അത്
മപ്ത്ഫ഻ക്കഺറഽണ്ട്.അവ഻ടഽന്ന് മപ്ത്ഫം ന഻ുരഺധ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണുലലഺ. ന഻ങ്ങളുീട മപ്ത്ഫം
എന഻ക്ക് കഺണ഻ക്കാ എന്ന് നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞഽ ഇത഻ൽ
ുദഺഷീമഺന്നഽമ഻ലല.ന഻ങ്ങള഻ൽ ആർീക്കങ്ക഻ലഽം തന്ീറ സുഹഺദരനഽ വലല
ഉപകഺരവഽം ീചെഺൻ കഴ഻യഽീമങ്ക഻ൽ ീചയ്തഽ ീകഺടഽക്കീെ എന്ന് നബ഻( صلى هللا عليه
)وسلمപറഞ്ഞഽ.’ അുപ്പഺൾ നലല മപ്ത്ഫങ്ങൾ നടത്തഽന്നത് പഽണയമഺീണന്നഽം
വർജ്ജ഻ക്കണീമന്ന് പറഞ്ഞത് ശ഻ർക്കഽള്ള മപ്ത്ഫങ്ങളഺീണന്നഽം വയക്തമഺയ഻
ഉറഽക്ക് ീകെുന്നതഽം ഇത് ുപഺീല തീന്ന. കഺവൽ ുതടീപ്പടഺ
ൻ പഠ഻പ്പ഻ക്കീപ്പെത്
ീകഺണ്ടലലഺീത മപ്ത്ഫ഻ക്കഽന്നതഽം ഉറഽക്ക് –ഏലസ്സ്-ീകെുന്നതഽം നബ഻()صلى هللا عليه وسلم
ീവറഽത്ത഻രഽന്നഽ എന്ന് ഇബ്നഽ മസ്ഊദ്( )رضي هللا عنهനബ഻()صلى هللا عليه وسلمയ഻ൽ ന഻ന്ന്
ഉത്പര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഇമഺം അബാദഺവാദഽം നസഺഇയഽം ഹഺക്ക഻മഽം
ഉത്പര഻ച്ച഻െുണ്ട്(അത്ഩുർ അൽ മൻഥാർ 6/715). വ഻ുരഺധ഻ക്കീപ്പെീതലലഺം ശ഻ർക്ക്
കലർന്നത് ീകെുന്നത഻ീന കഽറ഻ച്ചഺണ് എന്ന് ചഽരഽക്കം.ഈ വയതയഺസം
ഉൾീക്കഺള്ളഺീത എലലഺം തള്ളഺനഽള്ള ീവപൽ ക്ഷത്ഫവയമീലലന്നഽണർത്തീെ

5. ِب َأذا َأح َأس َأ

َأومِبن َأ ِّبر َأحاسِب ٍق

അസായക്കഺരൻ അസായ കഺണ഻ക്കഽുപഺൾ അവന്ീറ ഉപപ്ദവത്ത഻ൽ
ന഻ന്നഽം(ഞഺൻ നഺഥന഻ൽ അഭയം പ്പഺപ഻ക്കഽന്നഽ
രക്ഷ ുതടഺൻ കല്പ഻ച്ച നഺലഺമീത്ത വ഻ഷയമഺണ് അസായക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ന്
അള്ളഺഹഽുവഺട് അഭയം ുതടൽ.മറ്ുള്ളവർക്ക് ലഭ഻ച്ച ഗഽണം ന഼ങ്ങ഻ുപ്പഺകഺൻ
ആപ്ഗഹ഻ക്കലഺണ് അസായ.മറ്് വലലവർക്കഽം ലഭ഻ച്ച നന്ഩ മാലം തന഻ക്ക്

നഷ്ടീമഺന്നഽമ഻ീലലങ്ക഻ലഽം അസായക്കഺരനഽ അത് സഹ഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ലല അങ്ങീന
അവർക്ക് എീത്ഫങ്ക഻ലഽം ആപത്ത് വരഽത്ത഻ീവക്കഺൻ അവൻ ആവതഽ പ്ശമ഻ക്കഽം
അത഻നഽ ുവണ്ട഻ കഽതപ്ത്ഫങ്ങൾ ീമനയഽം അസായ എന്ന മഺരകുരഺഗം
മനസ഻ലഽള്ളവർ എപ്ത ഉന്നത സ്ഥഺനത്തഽള്ളവനഺയഺലഽം തന്ീറ സ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ
വ഻ലുപഺലഽം അവുഹള഻ക്കീപ്പടഽം വ഻ധം തറുവലകൾ അവർ ഇറക്കഽം ത഼
വ഻റക഻ീന ത഻ന്നഽം പ്പകഺരം അസായ സൽക്കർമ്മങ്ങീള നശ഻പ്പ഻ക്കഽം എന്ന്

നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞത് എത്ഫ് മഺപ്തം ച഻ത്ഫന഼യമഺണ്.
അസായക്കഺരൻ അധഺർമ്മ഻കമഺയ വഴ഻കള഻ലാീട സഞ്ചര഻ച്ച് പരുലഺകത്ത്
പരഺജയം ഏറ്ുവഺങ്ങ്നഽന്നുതഺീടഺപ്പം ഈ ുലഺകത്ത് എുപ്പഺഴഽം അവൻ

അസവസ്ഥനഺയ഻ര഻ക്കഽം ,കഺരണം തഺൻ ആുരഺടഺുണഺ അസായ ീവക്കഽന്നത്
അവനഽ ലഭ഻ക്കഽന്ന ഓുരഺ നന്ഩയഽം ഇവനഽ അസവസ്ഥത സമ്മഺന഻ച്ചു
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം അങ്ങീന ഒരഽ ഉപകഺരവഽമ഻ലലഺീത സവയം ന഼റ഻ത്ത഼രഽന്ന
പഺഴ്ജന്ഩമഺയ഻ അവൻ അധപത഻ക്കഽം(അള്ളഺഹഽവ഻ൽ അഭയൻ)അത് ീകഺണ്ട്
അസായക്കഺരൻ പല കഽതപ്ത്ഫങ്ങളും ഒപ്പ഻ക്കഽം അത് ച഻ലുപ്പഺൾ
ുനര഻െഺവണീമന്ന഻ലല.അത഻നഺൽ അവന്ീറ ശലയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽ നഺഥന഻ൽ അഭയം
ുതടഽന്നത഻ന്ീറ അന഻വഺരയത നീമ്മ അള്ളഺഹഽ ുബഺധയീപ്പടഽത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട.
നബ഻()صلى هللا عليه وسلمവരഽന്നത് വീര ദ഼ർഘകഺലം നബ഻()صلى هللا عليه وسلمീയ
പ്പത഼ക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ന ജാതന്ഩഺർ നബ഻()صلى هللا عليه وسلمവന്നുപ്പഺൾ അസായ ന഻മ഻ത്തമഺണ്.
നബ഻()صلى هللا عليه وسلمീയ എത഻ർത്തത്, യാസഽഫ് ()عليه وسلمന്ീറ സുഹഺദരങ്ങൾ തീന്ന
ക഻ണറ്഻ീലറ഻ഞ്ഞ് അപഺയീപ്പടഽത്തഺൻ പ്ശമ഻ച്ചതഽം അസായ ീകഺണ്ട് തീന്ന.
ഭഽമ഻യ഻ീല ആദയീത്ത ീകഺലപഺതകം(ഹഺബ഼ൽ എന്ന നലല മനഽഷയീന ീകഺന്ന
ഖഺബ഼ല഻ന്ീറ ദഽർപ്പവർത്ത഻)നടന്നതഽം അസായ ന഻മ഻ത്തം തീന്ന!
ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻( )رحمه هللاഎഴഽതഽന്നഽ. ‘അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പടപ്പുകള഻ീല ത഻ന്ഩീയ
ീതഺെ് ീപഺതഽവ഻ൽ കഺവല഻ീന ുതട഻യഺണ് സാറത്ത് ആരംഭ഻ച്ചത്
അവസഺന഻പ്പ഻ച്ചത് അസായക്കഺരഽീട ീകടഽത഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് രക്ഷ
ുതട഻ീക്കഺണ്ടഽം.അത് അസായയഽീട ീഗൌരവം ഉണർത്തഺനഺണ്.. അസായക്കഺരൻ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽപ്ഗഹങ്ങളുീട ശപ്തഽവഺണ്.ച഻ല ആത്പയഺത്ധ഻ക ുനതഺക്കൾ
പറഞ്ഞഽ.അസായക്കഺരൻ അഞ്ചഽ ന഻ലക്ക് അള്ളഺഹഽുവഺട് മത്നര഻ക്കഽകയഺണ്.

(1)മറ്ുള്ളവര഻ൽ കഺണഽന്ന എലലഺ അനഽപ്ഗഹുത്തഺടഽം അവൻ ുദഷയമഽള്ളവനഺണ്
(2)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ധ഻ുയഺട് ുദഷയം ീവക്കഽന്നവനഺണ്
(3)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ പ്പവർത്തനീത്ത എത഻ർക്കഽന്നവനഺണ്(അള്ളഺഹഽ അവൻ
ഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്നവർക്ക് അനഽപ്ഗഹം നൽകഽം,,അത഻ീനയഺണ് ഇവൻ
എത഻ർക്കഽന്നത്)അസായക്കഺരൻ
(4)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടദഺസുരഺട് അവൻ ചത഻ കഺണ഻ക്കഽന്നവനഺണവൻ
(5)തന്ീറ ശപ്തഽവഺയ ഇബ് ല഼സ഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽകയഺണവൻ.
ുവദ഻കള഻ൽ ദഽ:ഖം മഺപ്തുമ അസായക്കഺരനഽ ലഭ഻ക്കാ.മലക്കഽകളുീട അടഽത്ത്
ശഺപവഽം ഏകഺത്ഫതയ഻ൽ അസഹ഻ഷ്ക്ണഽതയഽംഅസവസ്ഥതയഽം പരുലഺകത്ത്
ദഽ:ഖവഽം കര഻യലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് അകൽച്ചയഽം ുദഷയവഽം മഺപ്തം
ലഭ഻ക്കഽന്നവനഺണ് അസായക്കഺരൻ, ഹറഺം(അനധ഻കിതമഺയ഻
സപഺദ഻ച്ചത്)ഭക്ഷ഻ക്കഽന്നവൻ,പരദാഷണം വർത്പ഻പ്പ഻ക്കഽന്നവൻ,മഽസ്ല഻ംകുളഺട്
മനസ്സ഻ൽ അസായുയഺ ീകറഽുവഺ ഉള്ളവൻ എന്ന഼ മാന്നഺളുകളുീട പ്പഺർത്ഥന

അള്ളഺഹഽ സവ഼കര഻ക്ക഻ലല,എന്ന് നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞ഻െുണ്ട് (ഖഽർതവഽബ഻
20/191)
അള്ളഺഹഽ നലല മനസ഻ന്ീറ ഉടമകള഻ൽ നീമ്മ ഉൾീപ്പടഽത്തീെ ആമ഼ൻ

