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മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ച  ു( സാക്തങ്ങൾ - 3 ) 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്രഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

رِر  .1 الْل َو ْل   َو

 

 

കഺലീത്ത തീന്ന സതയം 
 

ീെറ഻യുതഺ വല഻യുതഺ ആയ രഽണുമഺ ുദഺഷുമഺ ആയ രഽ കഺരയവഽം 
കഺലത്ത഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഞ പഽറത്തഞ ുപഺകഽന്ന഻ലല. രഺഗ്രങ്ങളുീടയഽം 
സമാഹങ്ങളുീടയഽം ധഺരഺളം ുനട്ടങ്ങളുീടയഽം അധ:പതനങ്ങളുീടയഽം 
സംഭവങ്ങൾ െര഻ഗ്തത്ത഻ൽ കഺണഺം.അത഻ീനലലഺം കഺലം സഺക്ഷ഻യഺണ്.അത് 
ീകഺണ്ടഞ തീന്ന കഺലം വളീര ശക്തമഺണ്. 
 

ഈ ശക്തമഺയ കഺലീത്ത ീകഺണ്ടഞ അള്ളഺഹഽ ആണയ഻ട്ടഞ പറയഽന്നത് വളീര 
ഗ്പധഺനീെട്ട രഽ തതവമഺണ്.കഺലമഽള്ള഻ടുത്തഺളം ന഻ല ന ൽ഻ക്കഽന്ന രഽ തതവം. 
 

 എന്നത് അസർ ന഻സ്ക്കഺരം എന്നഽം നബ഻(സ) ജ഼വ഻ച്ച കഺലഘട്ടം എന്നഽം  َو اْل َو ْل ِر 
ഇവ഻ീട വയഺഖ്യഺനമഽണ്ടഞ.(ൂബളഺവ഻) അത഻ന്ീറീയഺീക്ക മഹതവം അത് 
ീതള഻യ഻ക്കഽന്നഽ 

 

رٍر  .2 سْل ِر سَو نَو لَو ِر   ُخ   ِرنَّن ااْل

ന഻ശ്ചയമഺയഽം മനഽഷയ വർരം നരത്ത഻ൽ തീന്നയഺണ് 

 

ഇവ഻ീട പറയഽന്ന നരം ീഭൌത഻കമലല.കഺരണം ഐഹ഻ക ലഺഭവഽം നരവഽം 
സഺശവതമലല ക്ഷണ഻കമഺണ്.അത് അലല അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് .എീന്നന്നഽം ന഻ല 
ന഻ൽക്കഽന്ന നരീത്തയഺണ്.അഥവഺ പരുലഺക നരം .ഈ നരത്ത ൽ഻ ന഻ന്നഞ നീെ 
രക്ഷീെടഽത്തഽകയഺണ് ഗ്പധഺനമഺയഽം ഇസ് ലഺം ീെയ്യുന്നത് .ഈ നരക്കഺീര 
കഽറ഻ച്ചഞ ഖ്ഽർആൻ തീന്ന ധഺരഺളം സ്ഥലങ്ങള഻ൽ പറയഽന്നഽണ്ടഞ. 
ഉദഺഹരണമഺയ  ഻സാറ:അൽകഹ്ഫ഻ൽ (18: 103-106)അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നഽ 
 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2010/07/103.html


 

مَو ااًل  ينَو  َو ْل رِر سَو  ْل
َو مْل بِر اْل بِّب ُخ ُخ   ُخ ْل  َو ْل  ُخ َو

سِر ُخ نَو  ُخ ْل اًل  هُخمْل يُخحْل بُخ نَو  َو َّن سَو حْل مْل يَو يَو   َو ُخ يَو ةِر الدُّ ْل يُخهُخمْل فِر  الْلحَو ينَو ضَو َّن سَو ْل  الَّنذِر
زْل اًل  ةِر  َو مَو الْلقِريَو مَو مَو لُخهُخمْل فَوَلَو  ُخقِريمُخ لَوهُخمْل يَو ْل تْل  َو ْل بِرطَو لِرقَو  ِرهِر فَوحَو مْل  َو هِر بِّب ينَو  َو َورُخ ا بِرآيَو تِر رَو   ُخ لَو ِركَو الَّنذِر

ا زُخ اًل لِر   ُخ سُخ رُخ ذُخ ا آيَو تِر   َو اتَّن َو مُخ بِرمَو   َو َورُخ ا  َو هَو َّن مْل جَو اؤُخ ُخ زَو لِركَو جَو  ذَو

 

 

( നബ഻ുയ, ) പറയഽക: കർെങ്ങൾ ഏറ്റവഽം നരകരമഺയ഻ ത഼ർന്നവീര സംബന്ധ഻ച്ചഞ  
നഺം ന഻ങ്ങൾക്കഞ  പറഞ്ഽതരീട്ടുയഺ? . ഐഹ഻കജ഼വ഻തത്ത഻ീല തങ്ങളുീട 
ഗ്പയത്നം പ഻ഴച്ചുുപഺയവരീഗ്ത അവർ. 
അവർ വ഻െഺര഻ക്കഽന്നതഺകീട്ട തങ്ങൾ നലല ഗ്പവർത്തനം നടത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
എന്നഺണ് . തങ്ങളുീട രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ ദിരഺന്തങ്ങള഻ലഽം അവനഽമഺയ഻ 
കണ്ടഽമഽട്ടുന്നത഻ലഽം വ഻ശവസ഻ക്കഺത്തവരീഗ്ത അവർ. അത഻നഺൽ അവരഽീട 
കർെങ്ങൾ ന഻ഷ്ഫലമഺയ഻ുെഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അത഻നഺൽ നഺം അവർക്കഞ  
ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നൽപ഻ന്ീറ നഺള഻ൽ യഺീതഺരഽ താക്കവഽം ( സ്ഥഺനവഽം ) 
ന഻ലന഻ർത്തഽകയ഻ലല. അതീഗ്ത അവർക്കഽള്ള ഗ്പത഻ഫലം. അവ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം, 
എന്ീറ ദിരഺന്തങ്ങീളയഽം, ദാതൻമഺീരയഽം പര഻ഹഺസയമഺക്കഽകയഽം 
ീെയ്തത഻ന്നഽള്ള ( ശ഻ക്ഷയഺയ ) നരകം. 
 

നരം പരുലഺകത്തഺണ഻വർക്കഞ എന്നഞ ഇവ഻ീട വയക്തമഺയീലലഺ! 

رُخ نَو  مُخ الْل َو سِر لَو ِركَو  ُخ ُخ ْل لِركَو فَو  ن يَو ْل َو ْل ذَو مَو ِر  َو رِر هللاَّن ن ذِر ْل مْل  َو دُخ ُخ اَو اَو  َو ْل مْل  َو الُخ ُخ مْل  َومْل َو ينَو آمَو ُخ ا اَو تُخلْلهِر ُخ هَو  الَّنذِر 9الم  فق ن  .يَو   َويُّ  

സതയവ഻ശവഺസ഻കുള, ന഻ങ്ങളുീട സവത്തഽക്കളും സന്തഺനങ്ങളും 
അലലഺഹഽീവെറ്റ഻യഽള്ള സ്മരണയ഻ൽ ന഻ന്നഞ  ന഻ങ്ങളുീട 
ഗ്ശദ്ധ്ത഻ര഻ച്ചുവ഻ടഺത഻ര഻ക്കീട്ട. ആർ അങ്ങീന ീെയ്യുന്നഽുവഺ അവർ തീന്നയഺണ് 
നരക്കഺർ. (അൽ മഽനഺഫ഻ഖ്ാൻ -9) 

 

സവത്തഽക്കളും മക്കളും ന഻മ഻ത്തം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സ്മരണീയ ീതഺട്ടഞ 
അഗ്ശദ്ധ്രഺയവർ നരക്കഺർ എന്നഺണ് ഇവ഻ീട പറഞ്ത്ഈ നരം 
പരുലഺകത്തഺീണന്നത് വയക്തമുലല.! 
 

لِركَو  ُخ َو  ةَو ذَو اْلْل ِررَو يَو   َو رَو الدُّ ْل سِر هِر  َو هِر جْل لَوى  َو ٌة ا قَولَوبَو  َو هُخ فِرتْل َو تْل مَو َونَّن بِرهِر  َو ِرنْل  َو َو بَو ٌر اطْل يْل هُخ  َو فٍر فَوإِرنْل  َو َو بَو رْل لَوى حَو َو  َو
بُخدُخ هللاَّن ن يَو ْل نَو ال َّن سِر مَو مِر  َو

بِرينُخ  انُخ الْلمُخ رَو سْل ) الْل ُخ 11الحج    

രഽ വക്ക഻ല഻രഽന്നഽീകഺണ്ടഞ  അലലഺഹഽീവ ആരഺധ഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നവനഽം 
ജനങ്ങളുീട കാട്ടത്ത഻ലഽണ്ടഞ . അവന്നഞ  വലല രഽണവഽം വീന്നത്തഽന്ന പക്ഷം അത ൽ഻ 
അവൻ സമഺധഺനമടഞ്ഽ ീകഺള്ളും. അവന്നഞ  വലല പര഼ക്ഷണവഽം ുനര഻ട്ടഺുലഺ, 
അവൻ അവന്ീറ പഺട്ട഻ുലക്കഽതീന്ന മറ഻ഞ്ഽ കളയഽന്നതഺണ് . ഇഹുലഺകവഽം 
പരുലഺകവഽം അവന്നഞ  നരീെട്ടു. അതഽ തീന്നയഺണ് വയക്തമഺയ നരം. (അൽ 
ഹജ്ജഞ -11 ) 



 

നന്ഩ ലഭ഻ക്കഽുപഺൾ സമഺധഺന഻ക്കഽകയഽം ത഻ന്ഩ ബഺധ഻ച്ചഺൽ അസവസ്ഥനഺവഽകയഽം 
ീെയ്യുന്നവർ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ അഭഺവം ഗ്പകട഻െ഻െ഻ച്ചഞ നരത്ത഻ുലക്കഞ 
ന഼ങ്ങഽകയഺീണന്നഞ ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീടഈ നരവഽം അനഽഭവ഻ക്കഽന്നത് 
പരുലഺകത്തഞ തീന്ന 

 

ينَو  رِر نَو الْل َو سِر ةِر مِر هُخ  َو ُخ َو فِر  اْل ِررَو بَو َو مِر ْل ي اًل  فَولَون يُخقْل َلَومِر دِر رَو ااِرسْل يْل تَو ِر  َو بْل ن يَو مَو )  َو 85ا   مران   

 

ഇസ്ഺം ( ൂദവത്ത഻നഽള്ള ആത്മഺർെണം ) അലലഺത്തത഻ീന ആീരങ്ക഻ലഽം മതമഺയ഻ 
ആഗ്രഹ഻ക്കഽന്ന പക്ഷം അത് അവന഻ൽ ന഻ന്നഞ  ര഻ക്കലഽം സവ഼കര഻ക്കീെടഽന്നതലല. 
പരുലഺകത്ത഻ൽ അവൻ നരക്കഺര഻ൽ ീപട്ടവനഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ( ആലഽ ഇംറഺൻ 85 

) 

 

പരുലഺകീത്ത നരത്ത഻ന്ീറ കഺരണമഺണ് ഇസ്ലഺമ഻ീന അവരണ഻ക്കൽ എന്നഞ 
ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട.ഇങ്ങീനയഽള്ള ധഺരഺളം സാക്തങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ ഇസ്ലഺം 
പറയഽന്ന നരം പരുലഺക നരം തീന്ന എന്നഞ വയക്തമഺവഽം 
 

എന്നഺൽ ഈ നരീത്ത ത഻കച്ചും ീഭൌത഻ക ജ഼വ഻തീത്തക്കഽറ഻ച്ചഺീണന്നഞ 
വരഽത്തഺനഽം അത഻ൽ ന഻ന്നഞ കരകയറഺൻ ആധഽന഻ക 
സംവ഻ധഺനങ്ങളുപുയഺരീെടഽത്ത഻ പരസ്പര സഹകരണുത്തഺീട മഽുന്നഺട്ടഞ 
ുപഺയഺൽ വ഻ജയ഻ക്കഽീമന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നീതന്നഽം വരഽത്ത഻ത്ത ർ഼ക്കഽന്ന 
െ഻ല ീഭൌത഻ക വയഺഖ്യഺനങ്ങൾ ഇവ഻ീട പറയഽന്നവർക്കഞ ത഻കച്ചും അബദ്ധ്ം 
പ഻ണഞ്഻ട്ടുീണ്ടന്നത് വയക്തം തീന്ന. 
ഏതഺയഺലഽം പരുലഺക നരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ മഽക്തനഺവഺനഽള്ള നഺല് കഺരണങ്ങളഺണ് 
അള്ളഺഹഽ പറയഽന്നത് 

 
رِر  .3 بْل ا بِر ل َّن ا َو ْل تَو َو ا بِر لْلحَو ِّب  َو ا َو ْل تَو َو لُخ ا ال َّن لِرحَو تِر  َو مِر ينَو آمَو ُخ ا  َو َو   ِراَّن الَّنذِر

സതയ വ഻ശവഺസം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം, സൽക്കർെങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽകയഽം 
,സതയം ീകഺണ്ടഽം ക്ഷമ ീകഺണ്ടഽം അുനയഺനയം ഉപുദശ഻ക്കഽകയഽം 
ീെയ്തവീരഺഴ഻ീക(ഇവർ നരത്ത഻ൽ അലല) 
 

പരഺജയത്ത഻ന്ീറ വഴ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഞ കരകയറഺനഽം വ഻ജയത്ത഻ന്ീറ 
രഺജവ഼ഥ഻കള഻ൽ സഞ്ചര഻ക്കഺനഽം മനഽഷയീന ഗ്പഺപ്തനഺക്കഽന്ന നഺല് 
കഺരയങ്ങളഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത് 

 

(1) സതയവ഻ശവഺസം 
 

അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം മലക്കഽകള഻ലഽം ൂദവ഻ക ഗ്രന്ഥങ്ങള഻ലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ദാതന്ഩഺര഻ലഽം അന്തയനഺള഻ലഽം നന്ഩ ത഻ന്ഩകൾ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഺീണന്നഞ 
വ഻ശവസ഻ക്കലഽം ആണ് വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ കഺതൽ. ഈ വ഻ശവഺസമഽീണ്ടന്നഞ 



ുകവലം അവകഺശവഺദമലല ഗ്പതയഽത ദിഢതയഽള്ളതഺവണം.ആ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ 
ൂെതനയത്ത഻നഽ മഺഗ്തീമ മനഽഷയന്ീറ ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ രഽണപരമഺയ പര഻വർത്തനം 
സഺദ്ധ്യമഺക്കഽകയഽള്ളൂ… ഉദഺഹരണമഺയ഻ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ 
എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരയത്ത഻ൽ വരഽന്ന കഽീറ കഺരയങ്ങളുണ്ടഞ.അവൻ എീന്ന 
ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചഞ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.എന്ീറ എലലഺ കഴ഻വഽകളും അവൻ 
നൽക഻യതീഗ്ത.ആ കഴ഻വഽകീളഺന്നഽം അവന്ീറ അന഻രത്ത഻നഽ കഺരണമഺവഽം 
വ഻ധം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തഽ കാടഺ…ആരഽം കഺണഺത്ത സമയത്തഽം കഽറ്റങ്ങളുീട 
അഴഽക്കഞ െഺല഻ൽ ഞഺൻ ീെന്നഞ െഺടരഽത്.കഺരണം അള്ളഺഹഽ അതഽം സസാക്ഷഞമം 
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ എീന്നഺീക്കയഽള്ള െ഻ന്ത തന്ീറ മനസ്സ഻ീന സവഺധ഼ന഻ക്കഽം വ഻ധം 
തന്ീറ വ഻ശവഺസം ഉറച്ചതഺീണങ്ക഻ൽ ന഼ രഽ നലല മനഽഷയനഺയ഻ മഺറഽം കള്ളവഽം 
െത഻യഽം പഺര ീവെും തട്ട഻െും അസഺന്ഩഺർര഻കമഺയ ന്നഽം ന഻ന്ന഻ൽ ന഻ന്നഞ 
വരഺീതയഺവഽം .അങ്ങീനയഽള്ള അടഽക്കഽം െ഻ട്ടയഽം ന഻ന്ീറ ജ഼വ഻തത്ത ൽ഻ ന഼ 
സവഺയത്തമഺക്കഽുപഺഴഺണ് പരുലഺകത്തഞ വ഻ജയ഻ച്ചവരഽീട ല഻സ്റ്റ ൽ഻ ന഻നക്കഞ 
സ്ഥഺനം ലഭ഻ക്കഽന്നത് രഽ സതയ വ഻ശവഺസ഻ അള്ളഺഹ് എന്നഞ ുകൾക്കഽുപഺൽ 
തീന്ന പര഻വർത്ത഻ത മനസ്സുള്ളവനഺവഽീമന്നഺണുലലഺ ഖ്ഽർആൻ നീെ 
ഉണർത്തഽന്നത് 

 

(2) സൽക്കർെങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽക 

 

അള്ളഺഹഽവഽം ഗ്പവഺെകരഽം ീെയ്യഺൻ ന഻ർുേശ഻ച്ചവ ീെയ്യലഽം ഉുപക്ഷ഻ക്കഺൻ 
പറഞ്വ ഉുപക്ഷ഻ക്കലഽം ആണ് സൽക്കർെങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ക്കൽ .അുെഺൾ 
സൽക്കർെങ്ങൾ അനഽഷ്ഠ഻ക്കീലന്നഺൽ ഏതഺനഽം ആരഺധനകൾ ന഻ർവഹ഻ക്കൽ 
മഺഗ്തമലല. മറ഻ച്ചഞ സവന്തുത്തഺടഽം മറ്റുള്ളവുരഺടഽം പഺല഻ുക്കണ്ട കടമകൾ ീക്ക 
പഺല഻ക്കണം.അുെഺഴഺണ് രഺൾ ശര഻ക്കഽം സൽക്കർെ഻യഺകഽന്നത് 

 

(3)സതയം ീകഺണ്ടഞ ഉപുദശ഻ക്കൽ 

 

ഈ ഉപുദശം അനഽഷ്ഠ഻ുക്കണ്ടുതഺ വർജ്ജ഻ുക്കണ്ടുതഺ ആയ എലലഺ 
കഺരയങ്ങള഻ലഽം ുവണം ഇന്നകഺരയം നന്ഩയഺീണന്നഞ പറഞ്ഞ ീകഺടഽക്കഽക ഇന്ന 
കഺരയം ത഻ന്ഩയഺീണന്നഞ ഉണർത്തഽക ഇത് ീകഺണ്ടഞ മഺഗ്തം ഈ ഉപുദശം 
പാർണ്ണമഺക഻ലല മറ഻ച്ചഞ അങ്ങീന പറഞ്ഞ ീകഺടഽക്കഽന്നുതഺീടഺെം അത് ഗ്പവർത്ത഻ 
പഥത്ത഻ൽ ീകഺണ്ടഞ വരഺൻ ശക്തമഺയ഻ ുഗ്പര഻ക്കഽന്ന പരഽവത്ത഻ൽ 
ബലീെട്ടതഺയ഻ര഻ക്കണം ഈ ഉപുദശം അഥവഺ ുകവലഽം രഽ പറച്ച ൽ഻ അലല 
ഗ്പവർത്ത഻ക്കഺനഽള്ള സെർദ്ധ്ം ഉണ്ടഺവഽന്ന വ഻ധം ഉപുദശ഻ക്കലഺണ഻വ഻ീട 
പറഞ് വസവ഻യ്യത്തഞ എന്നഞ െഽരഽക്കം.നന്ഩ കൽ െ഻ക്കഽക ത഻ന്ഩ വ഻ുരഺധ഻ക്കഽക 
എന്നത് ഒുരഺ മഽസ് ല഻മ഻ന്ീറയഽം കടമയഺീണന്നഞ ഇസ് ലഺം 
പറയഽന്നഽ.ഒുരഺരഽത്തരഽീട അവസ്ഥയനഽസര഻ച്ചഞ അത഻ന്ീറ വയഺപ്ത഻ കാട഻യഽം 
കഽറഞ്ഽമ഻ര഻ക്കഽീമങ്ക഻ലഽം.ഈ ബഺധയത ന ർ഻വഹ഻ക്കഺത്തത഻നഺലഺണ് മഽൻ 
സമഽദഺയങ്ങൾ പലതഽം ശഺപത്ത഻നർഹരഺയീതന്നഞ ഖ്ഽർആൻ സുന്ദശം നഺം 
സീരൌരവം കഺുണണ്ടത് തീന്ന 



 

(4) ക്ഷമ ീകഺണ്ടഞ പരസ്പരം ഉപുദശ഻ക്കൽ 

 

ക്ഷമ മാന്നഞ വ഻ധമഺണ്. 

 

(1)ആരഺധനകൾ ന഻ർവഹ഻ക്കഺൻ ആവശയമഺകഽന്ന ക്ഷമ: സവഺഭഺവ഻കമഺയഽം രഽ 
നന്ഩ ഗ്പവർത്ത഻ക്കഽുപഺൽ അത഻ൽ ന഻ന്നഞ തീന്ന പഽറുകഺട്ടഞപ഻ട഻ച്ചഞ വല഻ക്കഽന്ന രഽ 
പഺട് ഘടങ്ങളുണ്ടഺവഽം അീതഺീക്ക അവരണ഻ച്ചഞ ുവണം ആരഺധനഺ കഺരയങ്ങൾ 
ീെയ്യഺൻ. 
 

(2) ത഻ന്ഩകള഻ൽ ന഻ന്നഞ മഺറ഻ ന഻ൽക്കഺനഽള്ള ക്ഷമ : അരഽതഺയ്മകള഻ുലക്കഞ തീന്ന 
ആകർഷ഻ക്കഽന്ന ധഺരഺളം സഺഹെരയങ്ങൾ മനഽഷയന്ീറ പര഻സരത്തഽണ്ടഺവഽം.അത് 
അവരണ഻ക്കഺൻ നലല ക്ഷമുവണം ീവട്ടം കഺണഽന്ന഻ടുത്തക്കഞ ഒട഻ അടഽക്കഽന്ന 
ഈയഺം പഺറ്റകൾ ത഼യ഻ൽ ക഻ടന്നഞ ുവവഽുപഺീല ആശവഺസത്ത഻ന്ീറ 
ത഼രങ്ങള഻ുലക്കഺണ് തഺൻ നടന്നടഽക്കഽന്നത് എന്ന മ഻ഥയഺധഺരണയ഻ലഺണ് പലരഽം 
ീതറ്റുകള഻ൽ ീെന്നഞ െഺടഽന്നത്.അുെഺൾ ീതറ്റുകള഻ുലക്കഞ തീന്ന മഺട഻ വ഻ള഻ക്കഽന്ന 
സഺഹെരയങ്ങളുണ്ടഺവഽം .അവ഻ീട പ഻ട഻ച്ചഞ ന഻ൽക്കഺൻ കഴ഻യണം ഞൻ 
ത഻ന്ഩയ഻ുലക്കഞ ന഼ങ്ങഽകയ഻ലല എന്ന ഉറച്ച ത഼രഽമഺനമഽണ്ടഺവണം അത഻നഽ 
നന്ഩയഽീട പക്ഷത്തഞ ഉറച്ചഞ ന഻ൽക്കഺനഽം ത഻ന്ഩീയ അവരണ഻ക്കഺനഽമഽള്ള 
ീനഞ്ചഽറെഞ ുവണം അത഻നഺവശയമഺയ ഏറ്റവഽം ഗ്പധഺനമഺയ രഽണമീഗ്ത 
ത഻ന്ഩീക്കത഻ീരയഽള്ള ക്ഷമ! 
 

(3)പര഼ക്ഷണങ്ങള഻ലഽള്ള ക്ഷമ :പലുെഺഴഽം ആപത്തഽകള഻ൽ നഺം ീപട്ടഞ ുപഺകഽം 
ുരഺരങ്ങളും ത഻ര഻ച്ചട഻കളുീമഺീക്ക ഉണ്ടഺവഽം .ഗ്പത഼ക്ഷകൾ െ഻ലുെഺൾ തകരഽം 
.ആ ഘട്ടങ്ങള഻ീലഺീക്ക അള്ളഺഹഽവഺണ് എന഻ക്കഞ നന്ഩയഽം ത഻ന്ഩയഽം നൽക഻യത് 
എന്നഽം അവൻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നതലലഺീത ന്നഽം നടക്കഽകയ഻ീലലന്നഽം 
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്ന഻ടത്തഞ ന഻ന്നഞ മഺഗ്തുമ ഈ ക്ഷമ നമഽക്കഞ സവഺയത്തമഺക്കഺൻ 
കഴ഻യഽകയഽള്ള  ൂ

 

മഽസവ഼ബത്തഽകൾ (പര഼ക്ഷണങ്ങൾ) വരഽുപഺൾ അവർ  ا   هلل  ا   اليه

 ീെഺലലുന്നവരഺണ് എന്ന ഖ്ഽർആൻ വഺകയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ എന്തഺണ് നഺം راج  ن
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നത് ? ഞങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്നഽള്ളവരഺണ് എന്നഺൽ എന്ീറ 
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ എന്തഞ ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഺനഽം അള്ളഺഹഽ 
അവകഺശമഽള്ളവനഺീണന്നുലല?അുെഺൾ അവൻ എടഽത്ത ത഼രഽമഺനീത്ത നഺം 
എങ്ങീനയഺണ് ുെഺദയം ീെയ്യുക?അതഺണ് പര഼ക്ഷണങ്ങള഻ലഽള്ള ക്ഷമ.. 
 

നഺം നന്ഩ കൽ െ഻ക്കഽുപഺഴഽം ത഻ന്ഩ വ഻ുരഺധ഻ക്കഽുപഺഴഽം െ഻ലുെഺൾ ുമഺശമഺയ 
പലതഽം ുകൾുക്കണ്ട഻ വരഽം അീതഺീക്ക ക്ഷമുയഺീട ുനര഻ടഺൻ നമഽക്കഺവണം 
എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ ഉണർത്തഽന്നത് സദഺെഺര മാലയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ സമാഹം 
വലലഺീത അകന്നഞ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന സമകഺല഻ക സഺഹെരയത്ത ൽ഻ ഈ 



ക്ഷമീകഺണ്ടഽള്ള വസവ഻യത്ത഻ന്ീറ വയഺപ്ത഻ വളീര വലഽതഺണ് ഈ നഺലഽ 
കഺരയങ്ങള഻ൽ ആദയീത്ത രീണ്ടണ്ണം (സതയ വ഻ശവഺസവഽം സൽക്കർെങ്ങൾ 
ന഻ർവഹ഻ക്കലഽം) വയക്ത഻പരമഺയ഻ ഒുരഺരഽത്തർക്കഽം നന്നഺവഺനഽള്ളതഽം 
പ഻ീന്നയഽള്ള രീണ്ടണ്ണം(സതയം ീകഺണ്ടഽം ക്ഷമീകഺണ്ടഽം പരസ്പരം 
ഉപുദശ഻ക്കൽ) സമാഹീത്ത ീപഺതഽവഺയ഻ നന്നഺക്കഺനഽള്ളതഽമഺണ്.അുെഺൾ ഈ 
നഺലഽ കഺരയങ്ങൾ നടെഺക്ക഻യഺൽ സമഽദഺയം വല഻യ വ഻ജയം ുനടഽം എന്നത഻ൽ 
സുന്ദഹമ഻ലല 
 

ഈ സാറത്ത഻ന്ീറ അർത്ഥ വയഺപ്ത഻ീയ കഽറ഻ച്ചഞ ഇമഺം ശഺഫ഻(റ) പറയഽന്നഽ. 
“ഈ സാറത്തലലഺീത മീറ്റഺന്നഽം അവതര഻ച്ച഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം ജനങ്ങൾക്കഞ 
ഇത് മത഻യഺകഽമഺയ഻രഽന്നഽ കഺരണം ഖ്ഽർആന഻ീല എലലഺ വ഻ജ്ഞഺനങ്ങലഽം 
ഇതഽൾീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.(ആശയം ഇബ്നഽ കസ ർ഼ ുരഖ്ീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഞ 4/802) 

 

അവയഽീട ീമൌല഻കമഺയ വശങ്ങൾ സംക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ ഇത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ടഞ 
എന്നഞ സഺരംഈ സാറത്തഞ ഒതഽന്നവർക്കഞ അള്ളഺഹഽ ീപഺറഽത്തഞ ീകഺടഽക്കഽീമന്നഽം 
സതയം ീകഺണ്ടഽം ക്ഷമീകഺണ്ടഽം പരസ്പരം ഉപുദശ഻ക്കഽന്നവര ൽ഻ ഉൾീെടഽകയഽം 
ീെയ്യും എന്നഞ നബ഻(സ) പറഞ്഻ട്ടുണ്ടഞ (ൂബളഺവ഻ 2/620) 

 

നബ഻(സ) തങ്ങളൂീട ശ഻ഷയന്ഩഺർ തെ഻ൽ കഺണഽുപഺൾ രഺൾ മീറ്റയഺൾക്കഞ അസ്ർ 
സാറത്തഞ ഒത഻ീക്കഺടഽക്കഽകയഽം എന്ന഻ട്ടഞ രഺൾ മീറ്റ ആൾക്കഞ സലഺം 
പറയഽകയഽം ീെയ്യഺീത പ഻ര഻യഺറ഻ലല എന്നഞ ഉൂബദഽള്ളഺഹ഻ബ഻ൻ ഹഽൂസവൻ 
(റ) പറഞ്഻ട്ടുണ്ടഞ (ഇബ്നഽ കസ഼ർ 4/802) 

 


