
இநநல�ன மல ஆச�ரயர�ன ஷ�கல இஸல�ம இபன ஷ�ம�யய� அவரகள ன 
வ�ழகஷக வரல�ற

ம�ப�ரம ம�ரகக மமதயம ச�ர�ரதவ��யம�ன அஹமத க�யயத�ன இபன 
தம�யய� என�வர ஹ�ஜ�� 661-ஆணட ரபவல அவவல 10(க�.�� 1263 ஜனவ�� 22 ஆம 
ந�ள)ச���ய�வ�ல ஹரர�ன எனற ஊ��ல ��றந�ர. நத ஷ�ஹ�பத�ன அபதல ஹலம 
இபன தம�யய� �ம�ஷக�லளள (டம�ஸகஸ) ஜ�ம� வல உமவ மஸஜ�த இம�ம�கவம, 
�ரல ஹ�தஸ-ஸக��யய� ம�ர�ச���யர�கவம �ண�ய�றற� வந�ர. இவ��ன ��டடன�ர 
அபல �ரக�த மஜதத�ன அபதஸஸல�ம இபன தம�யய� (ஹ�-652) ஹன�ல மதஹ��ன 
ச�றந ம�ரகக மமதயய�கவம வ�ளஙக�ன�ர. ஆற ஆணடகள �க��ல கலவ�சமசதவ 
ப��ந இவர எழ�ய ஹ�ததப�கப��க�ய அலமந�க�யய ம�ன அஹ��தல அஹக�ம 
எனற நலம, அல-வஸயயததல ஜ�ம�ஆவம இவ��ன; பகழ வ�யந நலகள�கம

இளதம
இபன தம�யய� ச�ற வய�மலமய கரஆதன மனனம�டடவ�டட�ர;. இம�ம ஸ�தவஹ�ன 
இலககண நலல மரசச� ப�றற இலகக�யம, அர�� வடபவழதத, கண�ம 
மல�னவறற�ல ச�றநத வ�ளஙக�ன�ர. கரஆன, ஹ�ஸ, ��கஹ ஆக�ய கதலகதள மத 
நதய���டம�ரநத கறறதமற�ன�ர. ச�ற வய�மலமய அ��ர ந�தனவ�றறதலப 
ப�றற�ரப�த அற�ந ஓர அற�ஞர இவரத �லதகய�ல 13 ந��பம�ழ�கதள எழ� அதன 
ஒர டதவ �டததம மனனம�கசபச�லலம�ற மகடட�ர. அடத கணமம ஒபபவ�த 
இவ��டம ம�ணடம ஒரமதற அம ம��ல மவற ச�ல ந��பம�ழ�கதள எழ�ச மச��த�ர. 
மனபப��லமவ இ�லம ச�றவர பவறற�யதடநதம இசச�றவரகக இதறவன ந�ணட 
ஆயதளக பக�டப��ன இவர உலக�ல ஒப��ரம ம�கக�ரம�னற� ச�றந அற�ஞர�க 
வ�ளஙகவ�ர எனற மனனற�வபபச பசய�ர.

ந�தனவ�றறல
இவர அற�ந ஒனதற ஒரம��தம மறந�லதல. இவர 200 கக மமற�டட ஹ�ஸ கதல 
இம�மகள�டம ��டம �ய�னற�ரகக�ற�ர. இவரகக ஹ�தககதலய�ல இரந 

”அற�வ�றறதலக கணட அற�ஞர இபனல வர�கலல ஹ��ன ல� யஃ��ப ஹO இபன  
” தம�யய� ஃ�தலஸ ��ஹ�ஸன- “ ”இபன தம�யய� அற�ய� ஹ�ஸ ஹ�மஸ அலல 

எனற ம��றறக�னற�ர.

�ரககரஆன �றற� �ம ஒர நற வ�ளககவதரகள �டததளள�கவம ஏமனம ஒர 
�ரவசனத�றக வ�ளககம ப��யவ�லதலய�ய�ன �ம க�டகளககச பசனற ம தலதய 
தரய�ல தவதத ஸOஜRத ந�தலய�ல , இதறதர இபற�ஹ�ம(அதல)அவரகளகக வழ� 
க�டடய இறவ�!எனககம இந �ரவசனத�றக பள�தவத ரவ�ய�க எனற இதறஞச� 
வந�கவம இவர கறக�னற�ர.

��ரசச�ரம
க�.��.1282 ல மத 22-வத வய�ல இவ��ன நதய�ர இறநதம அவர வக�த ம�ர�ச���யர 
�வ�ய�ல ந�யம�ககப�டட�ர. �வ� ஏறறதம இவர ஆறற�ய மற பச�றப��ழ�மவ மககள�ன 
உளளததப ப���தம கவரநத. “ ” அவவ�ணடல ந�கழந வ�யதக ந�கழசச�எனற  
அதன வரல�றற�ச���யர இபன க�ர வரண�கக�ற�ர.

அப�வ�ய�ல ��மனழ ஆணடகள இரநத �ண� ப��ந�ர. மத வகபபகள�லம மககள 
மனறஙகள�லம இஸல�த�ன தய பக�ளதககதளயம மக�ட��டகதளயம தண�வடன 
எடதததரத�ர. “ ”��தஅதஎனனம அன�சச�ரஙகதளயம இஸல�த�ற -பக�ர�ன 
ப��ய��ரசச�ரஙகதளயம மற�யடப��ல மதனபபடன பசயல�டட�ர. இவ��டம 
இதறவன�ன ச�ல இயலபகதளயம �ணபகதளயம �றற�ச ச�லர மகளவ� மகடக அவறற�றக 
இவர அள�த ஆண�தரம�ன ��ல ஷ���ய�ககதளயம, அஷஅ��ய�ககதளயம 
பக�நள�ததக கமறம�ற பசயத.



�ரசபசயல
ஹ� 699-ல �ரத���யரகள (ச���ய�) �ம�ஷக�ன ம�த �தடபயடதத வநனர. அபம��த 
இவர அவரகதள வ�கக�லம வ�ள�லம எ�ரதத ந�னற�ர. மககதள பறமதக�டட ஓட�த 
வர�மவசததடன ம��ர ப��யம�ற தணடன�ர. உலம�ககள, ஃபகஹ�ககள தலதமய�ல 
மககதள ஒனற �ரடட ம��ர �ய�றச�, அமப�யதம �ய�றச� அள�தத ம����மல ஈட�டம�ற 
பசயத �மம கலநத பக�ணட�ர. இவ��ன �ரசபசயலகதள வரமவறற மககள 
ஒதததழபப நலக� ப���தம பகWரவ�தனர.

தண�சசல
எக�பத மனனர மஹமமத க�ல�வன �ரத���யரகதள எ�ரதத ந�னற ம���லம ம����ல 
ம�றற பவரணமட�டன�ர. இகக�தல ப��க இஸல�தத ஏறற மஹமத எனனம 
ப�யர சடய பசஙக�ஸக�ன�ன ம�ரன க�ஸ�தன சந�தத கரஆன ஹ�ஸ ம��தனகதள 
எடதம�� மஸலமகள�ன உய�தர வமணபக�லல மவணட�பமனற ஆண�தரம�க 
வ��டட�ர. அபம��த இதததண ப���ய த��யச�லதய இதவதர ந�ன ��ரத�லதல 
எனற வ�யந�ர க�ஸ�ன. இவதர மமடன உணவணண க�ஸ�ன அதழதம��த 
அந�ய�யம�க பக�ளதளயடககப�டட ப��ரதளத �ம உணணமடய�த என இவர 
மறதத வ�டட�ர. அன��ன க�ஸ�ன மகக�க ��ர�ரத�ககம�ற மவணட, இதறவ�! 
க�ஸ�ன உனனதடய ம�ரககதத க�ப�றக�க வ�பளடத�ரப��ன அவரகக உவ� 
பசயவ�ய�க. இலதலமயல ந� வ�ரம��யவ�ற பசயத பக�ள! எனற ��ர�ரத�த�ர. 
இதகமகடட அவரடன பசனறவரகள நடஙக�ய ப��ழத க�ஸ�ன அறக ஆம�ன 
கற�கபக�ணடரந�ர. அன��ன மத 300 ��ர�ன�கதள அதழதத �ம�ஷக�ல 
வ�டடவரம�ற ம��ய�தயடன அனப�� தவத�ர.

சமமய�ச�  ஆமல�சதன
ஹ�702 ரமள�ன�ல ம�ணடம �ரத���யரகள �ம�ஷக�னம�த �தடபயடதம��த இவர 
எக�பத சல�ன இபன கல�வதன �தட�ரடட வரம�றம அவரகக இமமதற இனஷ� 
அலல�ஹ பவறற� க�தடககபமனறம இதறவன ம�த ஆதணய�டடக கற�, 
தனபறதப�டடவனகக இதறவன உவவ�ன எனனம ப��ரள�ல வரம �ரமதறய�ன 
22:60 வசனதத ஓ�கக�டடன�ர. ரமள�ன ��தற 2 ல நதடப�றற இபம����ல 
மஸலமகதள மந�னத� வ�டடவ�டம�ற கற� மந�னப �றகக இவர உணவம 
வழஙக�ன�ர. இந ஃ�தவ�வகக ஆ�ரம�க ந�தள ந�ஙகள எ���தய எ�ரதத ந�றக 
மவணடய�ரககம. அபம��த ந�ஙகள மந�ன��லல��ரந�ல�ன எ���யடன 
வனதமய�கப ம��ர�ட மடயம. எனற ந�� (ஸல) அவரகள ம ம�ழரகதள மந�கக�க 
கற�ய�ரப��க இவர பச�னன�ர. இபம����ல இவர கற�ய வணணமம எக�பத சல�ன 
பவறற� ப�றற�ர. �ரத���யர பறமதக�டட ஓடனர.

ச�ர�ரதஙகள
ய க�ற�தவ சகவ�சத�ல மஸலமகள�தடமய ஊடரவ�ய�ரந �ழககவழககஙகள, 
அன�சச�ரஙகள, ��தஅததகதள கதளவ�ல மழ மசச�க ஈட�டட�ர. �ம�ஷக�ன அரக�ல 
கலத ந� �ரத�ல உளள ஒர கற��தறகக மககள பயவகத னதம கற��தத அஙக 
இதறயரள மவணட பசனற வரவதககணட இவர கலபவடடம ப�ழ�ல�ளர ச�லதர 
அஙக அதழததச பசனற அதன பவடட தவமசம�கக� அப�ழககத�றக 
ச�வமண�கடடன�ர.

ஒரவர நகஙகதளயம தல மய�தரயம ந�ளம�க வளரதத �றதவகள�ன இறகதககள�ல 
உதட அண�நத பக�ணடம, கடததக கமம�ளமடததக பக�ணடம ஆ��சச பச�றகதள 
வச�கபக�ணடம ஹ�ப��தயப ம��ல ���வதக கணட இவர, அவதன அதழதத 
�ககவம�க உ�மசம பசயத அவதன மழதமய�க ம�றற� பதமன�ர�கக�ன�ர.
மறபற�ரவர கனவகக வ�ளககம கறவ�ல வலலவர எனககற� ஏயததப ��தழதத 
வரவதக கணட அவவழககதத வ�டபட�ழ�ககம�ற ஆதணய�டட�ர இவர.



ம�ரககத�றக எ�ர�ன ��த�ன�, நதள��, இஸம�ய�ல மல�ன ச�ல வகப��ர 
கனறகள�லம க�டகள�லம வ�ழநத இஸல�த�ன வ�மர��களகக உவ�வரவதக 
கணட மனம பக��தத சல�ன�ன �தடயடன அவரகள ம�த ம��ரமமறபக�ணட�ர. 
க�டகள�ல ம��ய அவரகள �தஙக�க பக�ளவத அற�ந இவர க�டகள�லரந மரஙகதள 
பவடட வழததம�ற கற� �ன ந�ரகள ம�த ந�� (ஸல)அவரகள �தடபயடததச 
பசனறம��த இவவ�ற பசயதளள�ரகள எனறம எடதததரத�ர.

சத�ய மழககம
இவவ�ற எஙபகலல�ம ஆக�ப �ழககஙகதளக கணட�மர� அஙபகலல�ம தண�சசமல�ட 
பசனற அவறதற அகறற�ன�ர இவர. இன�ல இவரககப �ல எ���கள ஏற�டல�ய�னர. 
கரஆன ஹ�ஸன �ட மஸலமகள பசயல�றற மவணடபமனற இவர மழஙக� வநத 
இவரககப �ல ஆரவ�ளரகதளத மடதந ம���னம அதவ�ட அ�கம�க 
எ���கதளயம உணட �ணண�யத. என�னம மத சத�யபம��தனகள�லரநத 
ஒரப��தம இவர ��னவ�ஙகமவ இலதல. இபன அர��ய�ன வஹததல உஜRத 
பக�ளதகதய இவர வனதமய�க �கக�ய ப��ழத இவதர எக�பதகக வரம�ற 
சல�ன�டம�ரநத கணடப��ன கடடதள வநத. மரககவ�ற�னனரகள, அரச�ஙக 
அ�க���கள ந�ரம��ய அமமனறத�ல இவரத ந�ய�யம�ன வ�தத ய�ரம 
மகடகதய�ர�க இலதல. இவதரயம இவரத சமக�ரரகள�ன ஷரபத�ன 
அபதலல�ஹவம, தஸனத�ன அபதரரஹம�னம ச�தறய�ல ளளப�டடனர.

ச�தறய�லம பக�ளதகப��ரசச�ரம
ச�தறய�லம இவர ம பக�ளதகப ��ரசச�ரதத வ�டவ�லதல. இவர பசனற ச�ல ந�டகள�ல 
ச�தறக கடம மழவதம ��ரசச�ர மடம�க க�டச�வழஙக�யத. இவ��ன ம�ணவரகள�க 
ம�ற�ய தக�கள வ�டதல பசயயப�டட ப��ழதகட வ�டதல மவணட�பமனற 
கற�சச�தறய�மலமய இவரடன இரநத பக�ணட�ரகள. இவர மமதடய ��ரசச�ரதத 
வ�டடவ�டவ�கககற�ன வ�டதல பசயயப�டவ�ர எனற கறப�டடத. 
ஷஷமடய�தஷஷ அறகப��ல�க இசச�தறமய எளககப ம��தம�னத எனற 
கற�வ�டட�ர இவர.

ச��ததவ  -   ��கக�க   பக�ளதககதள   உதடதபற�ந�ர  

ஹ�ஜ�� 707 ரபவல அவவல 23 ஆம ந�ள வ�டதல பசயயப�டட இவர பகயமர�வ�லளள 
மதரஸ� ஸ�லஹ�யய�வ�லம ஏதனய கலவ�ககடஙகள�லம பச�றப��ழ�வ�றற�ன�ர. 
��றக�லத�ல ம�னற�ய ச��தததவம இநம�-க�மரகக ததவமமய�கம எனறம அத 
ஷ��அததகக அப��ற�டடத எனறம இவர கற�ன�ர. ச��கபளலல�ம இறக ப�ரம 
எ�ர;பப ப��வ�கக, பஷயக இபன அ�வலல�ஹ இஸகந�� எனனம ச�� 
வழககதப�டர இவர ஷவவ�ல ம�ம 8 ஆம ந�ள ம�ணடம ச�தறய�லதடககப�டட�ர;. 
இன ��ன வ�டதல பசயயப�டட இவர, அஙக ந�லவ� வந ஸபயன�யய� ��கக�தவ 
உதடதபற�நத அ�ல மசரந�ரந �லதரதம பக�ளதகதய ஏறகம�ற பசய�ர.

எ���களககம    மனன�பப
ஹ�ஜ�� 709 ல ந�ஸர இபன கல�வன அ��யதண ஏற�யதம இவதர பகயமர� வரவதழதத 
ம�கவம ம��ய�தயடன வரமவறற�ர. இவரத எ���களகபகலல�ம தலபவடடம 
ணடதன வ��ப��க சல�ன கற�ய ம��த அவரகதளபயலல�ம எபம��ம 
மனன�ததவ�டமடன எனற கற�ன�ர. இன ��றக இவரதடய வ�மர��கள இவரத ��சச�ர 
மவகததத தடபசயய மடய�த ம��கமவ இவதர அடதத உததத உடலல �லத 
க�யதத ஏற�டத�யன�ரகள. அபம��த �ழ�வ�ஙக எணண�ய மத ஆரவ�ளரகள�டம 
அவரகதள ஒனறம பசயயமவணட�ம எனதடததவ�டட�ர. இவவ�ம னககத 
தன�ஙகள வ�தளவ�த எ���கள அததனம�தரயம மனன�த ந�கழசச�கள எததனமய� 
உணட.

ம��ர�தடய�ல   �ஙமகறப



ஹ�ஜ�� 712 ல �ரத���யரகள �மஷக�னம�த �தடபயடதத வநம��த சல�னடன 
�தடய�ல மசரநத இஸல�த�றக�க வரபம��ர பசயத உய�ர ந�கக வரமபவ�கக கற� 
ம����டசபசனற�ர.

��ரசச�ரத�ல    மழககவனம
ம�ரகக வ�சயஙகள�ல கவனம பசலத�ய இவர மனற ல�க வ�சயத�ல - ஒமர மநரத�ல 
கறம மனற ல�க பசலல�டய�க�த எனற - கற�ய கரதத ம�ரகக அற�ஞரகள�ன 
எ�ரபத� ம�ணடம ஈடடதநத. இன�ல ச�தறய�ல ளளப�டட ஐநத ம�ஙகளம 
��பனடட ந�டகளம ச�தறவ�சம அன�வ�த�ர. ��னனர ஹ�ஜ�� 721 மஹரரம 10 ஆம 
ந�ள வ�டதல பசயயப�டட�ர.

கபற  வணககத�றக   எ�ர�கக   கரல
ஹ�ஜ�� 726 வதர மதரஸ� ஹன�லயய�வ�லம, கஸஸ�ஸன�லரந மத பச�ந 
��டச�தலய�லம கரஆன, ஹ�ஸ வகபபகள நடத� வந�ரகள. இநமவதளய�ல 
��மனழ ஆணடகளகக மன ப���ய�ரகள�ன கபரகளககம, ந��(ஸல) அவரகளதடய 
கபகககம ��ச�ப�தமய மந�ககம�கக பக�ணட பசலலககட�த என இவரகள வழஙக�ய 
ஒர ஃ�தவ�தவ தவதத எ�ர��ளரகள ப�ரம க�ளரசச� பசயயமவ ம�ணடம ஹ�.726 
ஷஃ��ன 7 ஆம ந�ள இவர ச�தறதணடதன வ��ககப�டட�ர. இத அற�நதம ந�ன 
எ���ரதத நடநத வ�டடத. ம�கக மக�ழசச�யதடக�மறன. இன�ல எனகக 
ம�கநநனதமமய ஏற�டம எனற பனமறவமல�ட கற�ன�ர.

ச�தறய�லரநம   ந�ட மழவதம   எழததப��ரசச�ரம
�ம�ஷக�ல இவர ச�தறய�ல ளளப�டடம��த இவரத சமக�ரர அபதரரஹம�ன இபன 
தம�யய�வம ம�ணவர ஹ���ள இபன தகயயமம உடன�ரநனர. ச�தறய�ல தவதத 
இவர எழ�யதவ ய�வம ��ர� பசயயப�டட ந�ட மழவதம �ரதப�டடன. இதயற�ந 
அரச�ஙகம அதவய�தவயம �ற�மல பசயத. இவ��டம இரந தகபயழததப 
��ர�களம இவர எழப�யன�டத�ய க�க�ம, எழதமக�ல தமககட ஆக�யதவயம 
�ற�மல பசயயப�டட ந��மனற நலகத�ல தவககப�டடன. ஆன�ல இவமர� அத�றற�ச 
ச�ற�தம கவதலப�ட�த மககக க�தடத க�க�ஙகள�ல மத கரததகதள க��தணட�ல 
எழ� வந�ர. இபம��ர�டடதத இவர ஒர ஜ�ஹ�த எனமற கர�ன�ர.

ச�ர�ரதச   பசமமலன  மதறவ
ச�தறய�லரககம ம��த �ரககரஆனகக வ�ளககவதர எழ�யம�ட எண�த டதவ ஓ� 
மடத�ர. எண�தப�னற�வத டதவ ஸRரததல கமர ஓததவஙக� 54:54,55 வசனம�க�ய 
இனனல மதக�ன ஃபஜனனத�ன வநஹர ஃப மகஅ� ஸதக�ன இந மலக�ன மக�ர 
ந�சசயம�க �ய�க�யதடமய�ர சவன��கள�லம (அவறற�லளள) ஆறகள�லம 
இரப��ரகள. பமயய�கமவ ம�கவம கணண�யம�கக இரப��டத�ல ஆறறலம�கக 
அரசன�டத�ல (இரப��ரகள). எனற வசனதத ஓ�வரமப��ழத இவரதடய ஆவ� 
உடதலவ�டடம ����நத. இத ந�கழநத ஹ�ஜ�� 728 தல கஃ� ��தற 2 இரவ�கம. 
அபம��த இவரகக வயத 67. இவரதடய ஜன�ஸ� ப�ழதகய�ல இரணட லடசம ம�ர 
கலநத பக�ணடனர. இவரதடய ஜன�ஸ� ப�ழதக �லமவற ந�டகள�லம, 
பநடநப�தலவ�லளள எமன�லம, ச�ன�வ�லமகட ந�கழதப�டடத.

பரடச�கரம�ன   நலகள
இவரகள 500 நலகள வதர எழ�யளள�ரகள. அவறறள மஜமஉல ��வ�, (மஜமஅததல 
ஃ��வ� இபன தம�யய� 20 ��கஙகள�ல இனறம க�தடகக�னறன) அல வ�ஸ�யய�, 
ரஉ ஆரள�ல அகல வநநகல, நகளல மந�க, ம�னஹ�ஜOஸ சனனத�ந ந�வ�யய�. 
பஸர இபன தம�யய� ஆக�யதவ கற�ப��டதககதவ.

இவரகள�ன   ம�ணவரகள
இவரகள�ன பகழ வ�யந ம�ணவரகள�ல கற�ப��டதககவரகள :



1. இம�ம ஹ���ள இபன தகய�ம�ல ஜவஸயய� (ரஹ)
2. இம�ம ஹ���ள அல-மஃ�ஸஸர இபன க�ர (ரஹ)
3. இம�ம ஹ���ள அல மஹத�ஸ ஷமஸOத�ன அதஹப (ரஹ)
18 ஆம நறற�ணடல வ�ழந இம�ம மஹமமத இபன அபதல வஹஹ�பம எக�ப�ல 
ம�னற�ய அலமன�ர ச�ர�ரத வ��களம இவதரப ��ன�றற�யவரகமளய�வ�ரகள.

(கற�பப: இவரகள�ன சத�ய மழகக வரல�ற ��ரசச�ரகரகளகக ச�றந ��டம�கம 
இதததண ம�ணபகக��ய ப�ரமமததயத தறறமவ�ரம வரல�றற�ல உணட. 
இவரகதளப�றற�ய ��டநமல� அற�மகமம� இந�ய மதர�ஸ�ககள எ�லம இலல�த 
வ�யபபககம மவதனககம��ய�கம.) நனற�: அல��ககவ�.க�ம

         வஸல�  மடவ�ன  பள�வ�ன  சடடஙகள

            ப&ஸம�லல�ஹ�ரரஹம�ன ரரஹ)ம.
 

             ஆச�ரயர மகவஷர

பகழ/லல�ம அலல�ஹவககக உரயத! அவன டம ந�ம உ�வ& க�டக�க7�ம. 
ப&ஷ/ழப�றககத க�டக�க7�ம. நமத ஆதம�வ&ன �)ஷமகள ல�ரநத வ&ட�ஷல 
ழப7வம, ழகடட ழசயலகஷளத �வ&ரநத நடககவம அலல�ஹஷவக ழக�ணட 
ப�தக�பபத க�டக�க7�ம. இஷ7வன எவரகக கநரவ/�ஷயக க�டடன�கன� அவரகஷள 
வ/�ழகடகக ய�ர�லம மடய�த. இஷ7வன எவரம@த வ/�ககடஷட 
வ&��த��ரகக�7�கன� அவரகளகக கநரவ/� க�டடவம ய�ரககம �க��ய&லஷல. 
அவன இஷBயற7 ஏகன. இத உணஷம எனப�றக ந�ம ச�னற பகரக�க7�ம.

நப&கள ழபரம�ன�ர மஹமமத ரசல (ஸல) அவரகள அலல�ஹவ&ன அடய�ரம, 
உத�மத த�ரம�வ�ரகள. உணஷமய�ன சனம�ரககதஷ�யம, கநரவ/�ஷயயம 
அலல�ஹ அவரகளககக ழக�டதத எலல� ம�ஙகஷள வ&ட இந� சனம�ரகக �)னல 
இஸல�தஷ� கமகல�ஙகச ழசயவ�றக அவரகஷள நப&ய�கத க�ரநழ�டதத 
அனபப&ன�ன. அவரகள உணஷம எனப�றக அலல�ஹகவ ச�டச�யள கக�7�ன. 
நலவகள ழசயக�7வரகளகக சவனம�ரகக�7த எனற நப&கள ழபரம�ன�ர (ஸல) 
நனம�ர�யம க7�ன�ரகள. �)ஷமகள ழசயக�7வரகளகக நரகதஷ�க க7� 
அசசறத��ன�ரகள. அலல�ஹவ&ன ப�ஷ�ய&ல மககஷள அஷ/த��ரகள. இரள சழந� 
சமகததகக ஒள வ&ளகக�க அனபபபபடட�ரகள. அவரகஷளக ழக�ணட மககள 
கநரவ/� ழபற7னர. அகபப�ரஷவய&லல� உளளஙகள ழ�ள வ ழபற7ன. மடக க�டந� 
கணகள ��7ந�ன. ழசவ&கள ம�ள ரந�ன. படடபபடடரந� இ�யஙகள 
��7ககபபடட��ன�ல அஷவ ச�ந��ககத தவஙக�ன.

ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள �மத த�ர ழப�றபஷப, �மம�டம ஒபபஷடககபபடடரந� 
அம�ன �தஷ� சரவர ந�ஷ7கவற7�ன�ரகள. மககளகக நலல கப��ஷனகஷள 
கப���த��ரகள. அலல�ஹவ&ன ப�ஷ�ய&ல கப�ர�டன�ரகள. உலஷகப ப&ரயம 
வஷரய&ல �ன இஷ7வஷன வBஙக�ன�ரகள. அலல�ஹ அவரகளகக �ன ச�ந�� 
சம���னதஷ� அரள பரயடடம. ந)ணட கப�ரடடததககப ப&7க ழவற7�வ�ஷக 
சடன�ரகள. ழமயஷயப ழப�யய&ல�ரநத கவறபடத��ன�ரகள. வ/�ப�ட எத எனறம, 
வ/�ககட எபபட எனபஷ�யம ப&ரததக க�டடன�ரகள. இஷ7கநசச ழசலவரகள ய�ர? 



இஷ7வன ன வ&கர���கள ய�ர? எனபஷ� வ&பரம�கக க7�ன�ரகள.

அலல�ஹவம அவனத ரசலம எவறஷ7 ஆகம�கக�ன�ரககள� அஷவகய 
ஆகம�னஷவ. எவறஷ7 வ&லகக�ன�ரககள� அஷவ ஆக��ஷவ எனற க7�ன�ரகள. 
அலல�ஹவம ரசலம க�டடத �ந�ஷவ ��ன உணஷமய�ன ம�ம�கம. நப& (ஸல) 
அவரகள மன-ஜ�ன இரச�ர�ரககம த�ர�க அனபபப படட�ரகள. இவவ&ரச�ர�ரம 
அவரகஷள நமப& வ/�பட கவணடம. அவரகள இஷ7வன டம�ரநத ழபறற வந� 
உணஷமகஷள ழமயப&த�ல கவணடம. வ�ழவ&ன எலல� ந�ஷலகள லம அந� நப&கஷள 
மனம���ரய�க ழக�ளள�ல கவணடம. இஷவ கப�ன7ஷவ��ன உணஷமய�ன 
இஷ7வ/�ப�ட�கம. கநர�ன ம�ரககமம இதகவ��ன. இஷ7கநசரகள ன ப�ஷ�யம 
இதகவய�கம. அலல�ஹ �னனடய�ரகளகக அனம��யள த� வஸVல�வம 
இதகவய�கம.

இஷ7வன க7�ன�ன: "சத��ய வ&சவ�ச�ககள! அலல�ஹஷவ அஞசஙகள. அவன டம 
(ழநரஙக�ச) ழசலவ�றகரய வBகக வ/�ப�டகஷள (வஸVல�ஷவ) தக�டக 
ழக�ளளஙகள"(5:35) இந� ஆயதத அலல�ஹவ&ன பககம  கசரவ�றகரய வஸVல� 
எனப��ன கரதத அவஷன நமப& வ/�படட நடநத ழக�ளள�ல. நப& (ஸல) 
அவரகஷளயம நமப& அவரகள ன அடசவடஷடப ப&னபறற�ல, கமலம அந� நப&கக 
வ/�பட�ல எனபன கரமதஷ�கய க7�கக�ன7த. இபபட நப&ஷய ஈம�ன ழக�ணட 
அலல�ஹஷவ அஞச� வ/�படட நடபபத என7 கரததககடபடட வஸVல�ஷவத 
க�டவத ஒவழவ�ர மன �னககம கடஷமய�க�7த. எகக�ரBத��ன�லம இத�ஷகய 
நறகரமஙகஷள (வஸVல�ஷவ) த க�டவஷ�ப ப7ககB&தத நடகக ய�ரககம 
இயல�த. அலல�ஹவ&ன கரஷBஷயயம ழவகம��ஷயயம ழப7, அவனஷடய 
�ணடஷனய&ல�ரநத ந)ஙக� நடகக இந� வஸVல�ஷவத க�டத��ன ஆககவணடம. 
நப&கள ழபரம�ன�ஷர நமப�ல, அவரகளகக வ/�படட நடத�ல, நறகரமஙகள பர�ல 
என7 கரதஷ�க ழக�ணட வஸVல�ஷவத க�ட�ல எலல� மன �ரகளககம 
கடட�யம�கம.

நப&கள ழபரம�ன�ர   (  ஸல  )   அவரகள ன ம��பப  .  

நப&கள (ஸல) அவரகள எலல� மககளககம பரநத கபச� அலல�ஹவ&டம ச�ப�ரச 
ழசயவ�ரகள. பகழகக உரய உனன�ம�ன ஸ��னமம அவரகளகக உணட. பரநத 
கபசக�ன7 அஷனதத ச�ப�ரசக�ரரகஷள வ&ட ம��பப&லம, அந�ஸ��லம நப& (ஸல) 
அவரகள அலல�ஹவ&டத��ல ச�7ந�வரகள�வ�ரகள. அவரகள ன அந�ஸ��ன அரக�ல 
எந� நப&களம, எந� ரசலம ழநரஙக மடய�த. இவரகள அலல�ஹவ&டம 
எலகல�ஷரயம வ&ட ம��பபககரயவர. ய�ர ய�ரகக அவரகள இஷ7வன டம தஆச 
ழசயத மன7�ட ச�ப�ரச ழசயக�7�ரககள� அவரகள ��ம நப&கள�ரன ச�ப�ரஷசக 
ழக�ணடம, தஆஷவகழக�ணடம அலல�ஹவ&டம ழநரஙக� அவன ன 
��ரபழப�ரத�தஷ�ப ழபறக�7வரகள.

ஸஹ�ப�ககள (நப&தக��/ரகஷள)ப ழப�றத�வஷரய&ல அவரகளம நப&கஷளச சந��தத 
அவரகஷளக ழக�ணட அலல�ஹவ&டம தஆகககடகச ழசயத அவரகள ன �ப�அதஷ� 



அலல�ஹவ&டம கவணட அவன ப�ல ழநரஙக�ன�ரகள. ந�ஷள மறஷமய&லம நப&கள 
(ஸல) அவரகள ன தஆவ&ன�லம, நப&கள அலல�ஹவ&டம ச�ப�ரச ழசயவ�ன�லம 
�ம சமகத�வரகள அலல�ஹஷவ ழநரஙக மடயம. ஸஹ�ப�ககள நப&ககள�ட 
ஷவத��ரந� ழ��டரபகள ல�ரநதம, நஷடமஷ7கள ல�ரநதம, ப/கக-
வ/ககஙகள ல�ரநதம "�வஸஸ^ல வஸVல�" என7 வ�ரதஷ�களகக இந�க கரதஷ� 
வ&ளஙக மடக�7த.

கமலம நப&கள ன ச�ப�ரசம, தஆவம மன �னககப பலனள கக கவணடம�ன�ல 
அவரகள ம@த ஈம�ன ழக�ணட�க கவணடம. நயவஞசகரகளககம, வ&சவ�சம�லல�� 
கஃபப�ரகளககம எந� ழபரகய�ரகள ன ச�ப�ரசம, தஆவம மறஷமய&ல பலனற7��க 
இரகக�7த. நப& (ஸல) அவரகள �ன �கபபன�ர அபதலல�ஹ, ழபரய �நஷ� 
அப��ல�ப மறறம ச�ல வ&சவ�சமறக7�ரகக�க ப&ஷ/ழப�றககத க�ட கவணட�ழமன 
வ&லககபபடடரகக�7�ரகள. நயவஞசகரகள (மன�ப&க)களககப ப&ஷ/ழப�றககத க�ட 
கவணட�ழமன அலல�ஹ அவரகஷள �டத��ன. "நப&கய! ந)ர இந� 
நயவஞசகரகளககப ப�வமனன பப க�டவதம க�ட�மல�ரபபதம சமகம. ��டடம�க 
அலல�ஹ அவரகஷள ஒரகப�தம மனன கக ம�டட�ன" எனற அலல�ஹ க7�ன�ன 
(63:6)

இஷ7 நமப&கஷகக ழக�ணட மககள �மத வ&சவ�சத��ல பல�ரபபடடரபப�ரகள. 
இஷ�பகப�னற இஷ7வ&சவ�சம�லல� க�ஃப&ரகள �மத அவநமப&கஷகய&ல 
(கஃபரயத��ல) பல�பபடடவரகள�க இரபப�ரகள. இந� உணஷமஷய ��ரமஷ7யம 
க7�பப&டக�7த "கப�ர ழசயயககட�ழ�னற வ&லககபபடட ம��ஙகஷள ��ம 
வ&ரமப&யவ�ற அவரகள மனப&னன�க ம�ற7� ம7�பபழ�லல�ம கஃபஷர 
(ந�ர�கரபஷப) பலபபடததம ழசயலகள�கம.." (9:37) எனபத இஷ7வ�கக. கஃபரலம 
பலம�ன கஃபர, இகலச�ன கஃபர என பல�ரம இரகக�7த. அனற ச�ல 
ந�ர�கரத�வரகள (கஃபப�ரகள) நப&கள (ஸல) அவரகளகக உ�வ& ஒத��ஷசகள 
பரந��ரகள. இவரகளஷடய அவநமப&கஷக சறற பலம கன7�ய&ரககம. இத�ஷகய 
க�ஃப&ரகளககம மறஷம ந�ள ல நப&கள ன �ப�அத அரளபபடட இவரகள ன 
நரககவ�ஷன கஷ7ககபபடக�7த. ஆன�ல நப&கள ன �ப�அத��ன�ல ஒரகப�தம 
க�ஃப&ரகள ன நரககவ�ஷன இலல�மல�ககபபட ம�டட�த.

அபப�ஸ ப&ன அபதல மத�ல�ப, நப& (ஸல) அவரகள டம 'ய� ரசலலல�ஹ! 
அப��ல�ப ��ஙகளகக பல ஒத��ஷசகள ழசய��ரகக�7�ர. பல சந�ரபபஙகள ல 
��ஙகஷள எ��ரகள ன ��கக�ல�ல�ரநத க�பப�ற7�ன�ர. எனகவ ��ஙகள 
அவரகளகக ஏ��வத உபக�ரம பரந�)ரகள�? எனற வ&னவ&ய�றக நப& (ஸல) 'ஆம! 
அவர இபழப�ழத நரகத��ன கமல ஓரத��ல�ரகக�7�ர. ந�ன அலல�ஹவ&டத��ல 
மன7�ட இஷ�ச ழசயயவ&லஷலழயன7�ல அவர நரகத��ன அடத�டடல 
இரந��ரபப�ர' எனற க7�ன�ரகள. (மஸல�ம)

அபஸயVத (ரல�) கறக�7�ரகள: நப& (ஸல) அவரகள டம ஒரமஷ7 �ம ழபரய �நஷ� 
அப��ல�பஷபப பற7� க7பபடடத. அபழப�ழத நப&யவரகள 'மறஷமய&ல எனத 
ச�ப�ரச அப��ல�பபகக நலல பலஷன அள ககழமனற ந�ஷனகக�க7ன. ழநரபப&ன 
கமலபக��ய&ல அவஷர ந�யம�ககபபடம. அவரன இரணட கரணஷடகக�லகஷள 



ழநரபப மடய&ரககம. இ�ன�ல அவரஷடய மஷள உரக� வடநத ழக�ணடரககம' 
என க7�ன�ரகள. நரகவ���கள ல அப��ல�ப மடடம ழநரபப&ன�ல�ன  இர 
ம���யடகள அB&ந��ரபப�ர. அ��ல�ரநத ழவபபம மஷள வஷரய&லம கமகல ஏ7� 
மஷளஷய உரகச ழசயத ழக�ணகடய&ரககம எனக க7�ன�ரகள.

நப&யவரகள �ப�அதத ச�ல க�ஃப&ரகளககப பலனள பபத கப�ல க�ஃப&ரகளகக�க 
கவ�ஷனஷய உலக�ல அள கக கவணட�ழமனற இஷ7ஞசக�ன7 நப&ம�ரகள ன 
தஆவம அஙகeகரககபபடக�7த. 'மனனர ஒர நப& �ம சமகதத க�ஃப&ரகள�ல 
அடககபபடட கப�த அவரகள 'இஷ7வ�! என சமகதஷ�ச ச�ரந� மககள 
அ7�வ )ல�கள�க இரகக�7�ரகள. அவரகளகக ந) கநரவ/� ழக�டத�ரளவ�ய�க!' எனற 
ப&ர�ரத��த��ரகள' என நப&கள (ஸல) க7�ன�ரகள. நப& (ஸல) அவரகளம 'இஷ7வ�! 
க�ஃப&ரகஷள ந) மனன பப�ய�க! அவரகள ன கவ�ஷனஷய மனகடட உலக�ல ஷவதத 
வ/ஙக�வ&ட�க�!' எனக க7� ப&ர�ரத��த��ரகக�7�ரகள.

இஷ7வன ��ரமஷ7ய&ல "மன �ரகஷள அவரகள க�டகழக�ணட �)வ&ஷனகக�க 
உடனககடன அலல�ஹ �ணடபப��க இரபப&ன பம�ய&ல எந� ஜ)வஷனயம வ&டட 
ஷவத��ரகக ம�டட�ன. என னம அவரகஷளக க7�பப&டட �வஷB வஷரய&லம 
ப&றபடததக�7�ன..." (35:45) எனற க7�ய&ரகக�7�ன. நப&யவரகள ச�ல க�ஃப&ரகளகக�க 
'இஷ7வ�! இவரகஷள கநரவ/�ய&ன ப�ல ��ரபபவ�ய�க! இவரகளகக உBவம 
அள த�ரளவ�ய�க!' எனறம ப&ர�ரத��த��ரகக�7�ரகள.

அபஹ^ஷரர� என7 ந�யகத க��/ரன ��ய�ரகக�க இபபடப ப&ர�ரத��தத, 
அமம��டடகக அலல�ஹ ஹ���யதஷ�க ழக�டத��ன '�வஸ' என7 வமசத��ரகக 
கநரவ/� க�ஷடபப�றக�கவம, இஸல�த��ல அவரகள கசரவ�றக�கவம நப&கள ந�யகம 
ப&ர�ரத��தத இஷ7வன டம�ரநத ஹ���யததப ழப7ச ழசய��ரகள.

இஷBஷவபபவர(மஷரக)கள ச�லர ழபரம�ன�ரடம வநத மஷ/ ழபயவ�றக�கப 
ப&ர�ரத��கக கவணடம எனக ககடட கப�த அலல�ஹவ&டத��ல நப& (ஸல) 
ப&ர�ரத��த��ரகள. இசசமபவதஷ� இம�ம அப��வத அ7�வ&கக�7�ரகள. இபபட 
நப&யவரகள ழசயத க�டடயத அஷனததக கலழநஞசரகள�ன க�ஃப&ரகள ன 
உளளஙகஷளக கவரச ழசயவ�றகத��ன. எலல� உய&ரனஙகஷள வ&ட ம��பப&ற ச�7ந� 
நப&கள ந�யகம (ஸல) அவரகஷளக க�டடலம அந�ஸ��ல எவரம உயரப 
கப�வ��லஷல. அவரகளஷடய ச�ப�ரஷசக க�டடலம உயரந� ஒர ச�ப�ரஷச 
இஷ7வன மறஷமய&ல ய�ரககம அள கக ம�டட�ன. இபபடய&ரநதம கட நப&கள ன 
�ப�அததஷடயவம, தஆவஷடயவம பல�பலனகஷளழயலல�ம, அவரகஷளக 
ழக�ணட நமப& வ/�படவ��ன�ல க�ஷடகக�ன7 ஈகடற7க��ட ஒபப&டடபப�ரத��ல 
இவரகஷள நமப& வ/�படவ��ன�ல மடடம ந�சசயம�க ழவற7� க�ஷடகக�7த எனக 
க7ல�ம. ழபரம�ன�ர ம@த ஈம�ன ழக�ணட அவரகள ன அடசசவடஷடப 
ப&னபற7�ழய�ழகவத அஷனதத ழவற7�களககம, நரக வ&ட�ஷலககம ஏதவ�க�7த. 
அலல�ஹஷவயம, ரசஷலயம நமப& வ/�படட ந�ஷலய&ல எந� மன �ரகள இ7ந��லம 
அவரகள 'அஹலஸ ஸஆ�த' என7 ப�கக�யமஷடகய�ர கடடத��ல இரபப�ரகள 
எனற க7ல�ம. நப& (ஸல) அவரகள ழக�ணட வந� உணஷமகஷள மறதத அவறஷ7 
ந�ர�கரதத நடகக�ன7 ஒவழவ�ரவனம 'அஹலன ந�ர' எனனம நரகவ��� என 



உற��ய�கக க7ல�ம.

ஆன�ல நப&கள ன �ப�அதஷ�யம, தஆஷவயம அரளபழபற7 ஒரவன அ�ன�ல 
மடடம ந�சசயம பலன ழபறவ�ன�, இலஷலய� எனபஷ� ந�சசயம�கச 
ழச�லவ�றக�லஷல. ஏழனன7�ல அவரகள ன �ப�அததம, தஆவம மன �ரகளககப 
பயனபட கவணடழமன7�ல அ�றகரய ந�பந�ஷனகள அஷனததம ஒரஙகக அஷமயப 
ழபற7�ரகக கவணடம. இலஷலழயன7�ல �ப�அததம, தஆவம எந� பலஷனயம 
அள கக�த. க�ஃப&ரகள நரகதஷ� வ&டட ழவள கய7 கவணடம எனக7�, அவரகள ன 
கற7ஙகஷள மனன கக கவணடம எனக7� எத�ஷன ழபரய மன �ர கவணடன�லம, 
ச�ப�ரச ழசய��லம இவறஷ7 இஷ7வன ஏறக ம�டட�ன. நப&கள (ஸல) 
அவரகளககப ப&7க அந�ஸ��ல உயரந� மன �ரகள இவஷவயகத��ல 
இரபப�ரகள�ன�ல நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகஷளக க7�பப&டல�ம. இபர�ஹ)ம 
நப&யவரகள �ம �கபபன�ரகக�கப ப&ர�ரத�ஷன ழசயத ப�வமனன பபம 
அலல�ஹவ&டம கவணடன�ரகள. இஷ�ப பற7� இஷ7வன "எஙகள இஷ7வகன! 
எனககம, என ��ய-�நஷ�ககம, மற7 மஃம�னகளககம ககளவ&க-கBககக ககடகம 
(மறஷம) ந�ள ல மனன பபள பப�ய�க!..." (என ப&ர�ரத��த��ரகள) எனற இஷ7வன 
கறக�7�ன (14:41)

இபர�ஹ)ம நப&யவரகஷளப கப�னற நப& (ஸல) அவரகளம �ம ழபரய �நஷ� 
அப��ல�பகக�க ப�வமனன பபக கக�ரன�ரகள. இஷ�ககணட கவற ச�ல 
மஸல�மகளம (க�ஃப&ரகள�ன) �ம உற7�ரகளகக�கப ப&ஷ/ழப�றககதக�ட 
மஷனந�கப�த இஷ7வன �ன ��ரதத�ஷரயம, மம�னகஷளயம கணடதத இபபட 
க�ஃப&ரகளகக�க ப�வமனன பபத க�ட கவணட�ழமனற கணடத��ன. "இஷBஷவதத 
வBஙககவ�ரகக�க ப�வமனன பபக கக�ரவத நப&ககக�, வ&சவ�ச�களககக� 
�கம�ன�லல. அவரகள (இவரகளகக) ழநரஙக�ய பநதககள�க இரந��லம சரகய. 
அவரகள ந�சசயம�க நரகவ�ச�கள��ம எனற இவரகளககத ழ�ள வ�ன ப&னனரம 
(இத �கம�ன�லல)". (9:113)

இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள �ம �நஷ�கக�க ஏன ப�வமனன பப ககடட�ரகள. 
அ�றகரய க�ரBதஷ� இஷ7வகன வ&ளககக�ன7�ன: "இபர�ஹ)ம (நப&) �ம 
�நஷ�கக�க மனன பபக கக�ரயழ�லல�ம அவர �ம �நஷ�ககச ழசய��ரந� ஒர 
வ�ககற��கக�ககவ அலல�த கவ7�லஷல. (அவரஷடய �நஷ�) அலல�ஹவகக 
வ&கர��� எனற ழ�ள வ�கத ழ�ரந�தம அ��ல�ரநத அவர வ&லக�க ழக�ணட�ர. 
ந�சசயம�க இபர�ஹ)ம ம�கக இரககமம, அடககமம உஷடகய�ர�க இரந��ர". (9:114)

"ஒர கடடத��னஷர அலல�ஹ கநரவ/�ய&ல ழசலத��ய ப&ன அவரகள வ&லக�க 
ழக�ளள கவணடய வ&�யஙகள எஷவழயனபஷ� அவன அவரகளகக வ&பரம�க 
அ7�வ&தத வரம வஷரய&ல அவரகள �வ7�ஷ/ககமபட அவன (வ&டட) வ&டம�டட�ன. 
ந�சசயம�க அலல�ஹ ய�வறஷ7யம ம�கக அ7�நக��னம�ய&ரகக�7�ன" எனறம 
அலல�ஹ ��ரமஷ7ய&ல க7�ன�ன" (9:115)

அபஹ^ஷரர� (ரல�) அ7�வ&ககம ஹ�)ஸ�ல நப&கள (ஸல) கறக�7�ரகள: இபர�ஹ)ம 
நப&யவரகள �ம �கபபன�ர 'ஆஸஷர' மறஷம ந�ள ல சந��ககம கப�த அவர வ�டய 



மகததடன க�Bபபடவ�ர. இநந�ஷலஷயக க�ணம நப& இபர�ஹ)ம �ம �கபபன�ஷரப 
ப�ரதத 'எனகக ப�வம ழசயய��)ர என ந�ன அனற உலக�ல ஷவதத உமஷமத 
�டககவ&லஷலய�?" எனக ககடப�ரகள. அபழப�ழத அவரகள ன �நஷ� ஆஸர 
இபர�ஹ)ஷம கந�கக�: இனற ந�ன உமககப ப�வம ஏதம ழசயய ம�டகடன!' என 
ப��லஷரபப�ர. இஷ�கககடட இபர�ஹ)ம நப&யவரகள "இஷ7வ�! ந) மறஷமய&ல 
எனஷனக ககவலபபடததவ��லஷல என வ�ககள த��கய. இக�� என �நஷ� 
படமப�டஷட வ&ட எனககக ககவலம�ன ஒர க�டச� இன யம உணகட�? எனகக7� 
அலல�ஹவ&டம மஷ7ய&ட 'இநகநரம க�ஃப&ரகளகக சவனதஷ� ஹர�ம�கக�-
வ&லகக� வ&டகடன' எனற அலல�ஹ கறவ�ன. ப&7க: 'இபர�ஹ)கம! கeக/ 
கந�டடம�டவ )ர�க!' என ழச�லலபபடம. அவரகள கeக/ ப�ரககமழப�ழத �ம �நஷ� 
ஆஸர இரத� ந�7மளள ஒர கழஷ�ப பல�ய&ன வ�யககள இரபபஷ�ப ப�ரபப�ரகள. 
ப&னனர அ�ன க�லகஷளப ப&டதத நரக�ல தகக� எ7�யபபடம. (ஸஹ)ஹ பக�ர)

நப&கள இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகளகக அலல�ஹவ&டத��ல ம�கப ழபரய 
அந�ஸதம, ம��பபம இரநதம கட, மஷரகக�க இரந� �ம �கபபன�ரகக�க ழசய� 
ப&ர�ரத�ஷனயம, கக�ரய ப�வமனன பபம எந� வஷகய&லம பலன �ரவ��க 
அஷமயவ&லஷல. மம�னகஷளப ப�ரதத அலல�ஹ கறக�ன7�ன: 
'இபர�ஹ)ம�டத��லம, அவரடன இரந�வரகள டத��லம உஙகளகக ஓர அ/க�ய 
மனம���ர ந�சசயம�க இரகக�ன7த. அவரகள �ம ஜனஙகஷள கந�கக�, 'ந�சசயம�க 
ந�ஙகள உஙகள ல�ரநதம, அலல�ஹஷவயன7� ந)ஙகள வBஙக�க 
ழக�ணடரபபவற7�ல�ரநதம வ&லக� வ&டகட�ம. ந�சசயம�க ந�ஙகள உஙகஷளயம 
ந�ர�கரதத வ&டகட�ம. அலல�ஹ ஒரவஷனகய ந)ஙகள வ&சவ�சம ழக�ளளம 
வஷரய&ல எஙகளககம, உஙகளககம�ஷடய&ல வ&கர��மம, ககர��மம 
ஏறபடடவ&டடத' எனற க7�ன�ரகள. அன7� இபர�ஹ)ம �ம �நஷ�ஷய கந�கக� 
'அலல�ஹவ&டத��ல உமகக�க ய�ழ��னஷ7யம �டகக எனகக சக�� க�ஷடய�த. 
ஆய&னம உமகக�க அவன டத��ல ப&னனர ந�ன மனன பபக ககடகபன' எனற க7� 
'எஙகள இஷ7வகன! உனஷனகய ந�ஙகள நமப&கன�ம. உனம@க� ந�ஙகள ப�ரம 
ச�டடகன�ம. உனன டகம (ந�ஙகள ய�வரம) வரகவணடய��ரகக�7த. எஙகள 
இஷ7வகன! ந) எஙகஷள ந�ர�கரபகப�ரன தனபத��றகளள�கக� வ&ட�க�! எஙகஷள ந) 
மனன பப�ய�க! எஙகள இஷ7வகன! ந�சசயம�க ந)கய ம�ஷகத�வன ஞ�னமஷடயவன' 
எனற ப&ர�ரத��த��ர'  (60:4-5)

இபர�ஹ)ம நப&யவரகஷளயம, அனன�ஷரப ப&னபற7�ய நலலவரகஷளயம 
மனம���ரய�கக ழக�ளள அலல�ஹ மம�னகஷளப ப�ரததக கறக�ன7�ன: "�ம 
�நஷ�கக ப&ஷ/ழப�றககத க�டகவன எனக க7�ய வ&�யத��ல மடடம எவரம 
இபர�ஹ)ஷமப ப&னபற7 கவணட�ம" எனற எசசரகஷக ழசயக�7�ன.இஷB ஷவபபஷ� 
அலல�ஹ ஒரகப�தம மனன பப��லஷலகய! எனகவ மஷரகக�ன ப&��வகக�க தஆச 
ழசய� வ&�யத��ல அவரகஷளப ப&னபற7���ரகக வல�யறத�பபடக�7த. இஷ�ப 
கப�ன7 ச�ல சமபவஙகள நப& (ஸல) அவரகளககம ந�கழந��ரகக�7த.

  'என ��ய�ரககப ப�வமனன பபக கக�ர அலல�ஹவ&டம அனம�� 
கவணடயழப�ழத அவன எனகக அனம�� �ரவ&லஷல. என ��ய இ7ந� ப&7க 
அவரகள ன சம���ஷயச சந��தத (ஸ�ய�ரதத ழசயய) அவன டம ககடகடன. அ�றக 



அனம��த��ன' எனற நப&யவரகள கறவ��க அபஹ^ஷரர� (ரல�) அ7�வ&கக�7�ரகள. 
(மஸல�ம). நப& (ஸல) அவரகள �ம ��ய�ர ஆம�ன�வ&ன கபஷ7 �ரச�ககச ழசன7 
கப�த அழ��ரகள. அவரகள அழவஷ�க கணட உடன ரந� ஸஹ�ப&களம 
(க��/ரகளம) கணB )ர வடத��ரகள. ப&7க நப& (ஸல) க7�ன�ரகள: அலல�ஹவ&டம 
என ��ய�ரகக�கப ப�வமனன பபக கக�ர அவன டகம அனம��யம கவணடகனன. 
அவன அ�றக அனம�� �ரவ&லஷல. ஆன�ல அவரகள ன சம���ஷய ஸ�ய�ரத ழசயய 
மடடம அனம��த��ன. க��/ரககள! சம���கஷள ஸ�ய�ரத ழசயயஙகள. ஏழனன ல 
ந�சசயம�க இந� ஸ�ய�ரத உஙகளகக இ7பப பற7� ந�ஷனவடடக�7த' என நப& (ஸல) 
அவரகள க7�ய��க மறக7�ர அ7�வ&பப&ல க�Bபபடக�7த.

  அனஸ (ரல�) அவரகள�ல அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ�ல ஒர மன �ர 'ந�யககம! என 
�நஷ� எஙகக இரகக�7�ர எனற ககடட�ர. அ�றக நப& (ஸல) அவரகள 
'நரகத��ல�ரகக�7�ர' எனற ப��லஷரத��ரகள. இஷ�ச ழசவ&யறறத ��ரமப&ய 
அமமன �ஷரக கபப&டட, 'உம �நஷ�யம, என �நஷ�யம நரக�ல��ன ரகக�7�ரகள' 
எனறம நப& (ஸல) அ7�வ&த��ரகள. "ந)ர உமமஷடய ழநரஙக�ய பநதககளகக 
அசசமடட எசசரகஷக ழசயயம" (26:214) என7 ��ரவசனம இ7ககபபடடகப�த 
கஷ7��கஷள அஷ/தத ஒனற ��ரடட நப& (ஸல) அவரகள ழச�றழப�/�வ 
ந�கழத��ன�ரகள. அபழப�ழத அவரகள டம ச�ல ழப�தவ�ன வ&�யஙகஷள 
ழ�ரவ&த��ரகள. �ன ய�கவம ச�லஷர கபப&டட நலல கப��ஷனகஷளயம, 
உபக�சஙகஷளயம வ/ஙக�ன�ரகள. பனமரர�, பன அபத�மஸ, அபத மன�ப, 
அபதல மத�ல�ப கப�ன7 ழபரம வமசத��ஷர அஷ/தத ஒவழவ�ரவரம �மஷம 
நரக கவ�ஷனய&ல�ரநத க�பப�ற7�க ழக�ளளமபட க7�ன�ரகள. ப&ன �ன ய�க �ன 
அரஷம ப�லவ& ப�த��ம�வககம நரகதஷ�ப பற7� எசசரத��ரகள. 'ப�த��ம�கவ! 
அலல�ஹவ&டத��ல எனகக எந� உரஷமயம இலஷல. அவன ன ஆ��ககத��கல�, 
ழப�கக��ஙகள கல� உரஷம ழசலத�� எஷ�யம ந�ன உனகக�கத க�கக� 
ஷவத��ரககவ&லஷல. அ�றகரய சக��யம எனகக�லஷல. (உ7வ என7 ஒகர 
ழ��டரப��ன நமஷமழயலல�ம ஒனற கசரகக�7த) என7�ரகள.

கவற ச�ல அ7�வ&பப&னபட கஷ7��கஷளப ப�ரதத கeழவரம�ற கப���த��ரகள 
எனவம ழச�லலபபடக�7த. அவரகளகக நப&யவரகள: 'கஷ7��க கடடகம! 
அலல�ஹவ&டம உஙகள ன ஆதம�ககள ன வ&ட�ஷலகக�க ந)ஙகள கவணடஙகள. 
ந�ன எஷ�யம அவன டம ழசனற உஙகளகக�கச ச���ததத �ரகவன எனக 
கர���)ரகள. எ�றகம ந�ன இயல��வன' என க7�னர. ப&ன பல(கடடத��)ஷரக 
கபப&டட இபபட நப&யவரகள ழச�னன�ரகள. 'அபதல மத�ல�ப, அபப�ஸ�பன அபதல 
மத�ல�ப, நப&யவரகள ன ம�ம�ய�ர ஸப&யய�, இவரகளகழகலல�ம ம�ல�ல 
க7�வ&டட ப&ன �ம அரஷம ப�லவ& ப�த��ம�வ&டம 'மககள! எனககச 
ழசலவம�ரந��ல அ��ல�ரநத ந) வ&ரமப&யஷ� எனன டம ககள! அலல�ஹவ&ன 
கவ�ஷனய&ல�ரநத உனகக வ&ட�ஷல வ�ஙக�த�ர எனஷன கவணட�க�! ந�ன 
அலல�ஹவ&ன வ&�யத��ல எஷ�யம உனகக�கச ச���ததத�ர சக��யற7வன' எனற 
க7�ன�ரகள.

ஆய&�� (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள: 'நப&கய! �ஙகள ன ழநரஙக�ய உ7வ&னரகஷள 
நரகதஷ�ப பயநதக ழக�ளளமபட எசசரகஷக வ&டஙகள' என7 கரததளள வசனம 



இ7ஙக�யகப�த நப&கள (ஸல) அவரகள எழநத ந�னற �ம ப�லவ& ப�த��ம�ஷவயம, 
அபதல மத�ல�ப&ன மகள ஸப&யய�ஷவயம கந�கக�: 'எனத ழசலவத��ல�ரநத 
ந)ஙகள வ&ரமப&யஷ�க ககளஙகள! ஆன�ல அலல�ஹவ&ன வ&�யத��ல எஷ�யம 
எனன டம�ரநத எ��ரப�ரகக��)ரகள. ந�ன எஷ�யம அலல�ஹவ&டம�ரநத 
உடஷமய�கக� ஷவத��ரககவ&லஷல' எனற ழ�ரவ&த��ரகள.

அபஹ^ஷரர� அ7�வ&ககம மறக7�ர ஹ�)ஸ�ல கeழவரம�ற க�Bபபடக�7த: 'ஒரந�ள 
நப&யவரகள எஙகளககப ப&ரசஙகம ழசயய எழநத ந�னற கeழவரம�ற 
ழச�றழபரகக�ற7�ன�ரகள. வஞசஷனஷயப பற7�க க7�பப&டஷகய&ல அத 
அப�யகரம�னத எனற க7� வ&ளககம �ந��ரகள. மறஷம ந�ள ல அமள ய&டட 
கக��ம�டக�ன7 கழஷ�, க��ஷர மறறம ஆட-ம�டகள ன வடவத��லளள 
ம�ரகஙகஷளத �ம மதக�ன ம@த சமநத எனன டம வநத உ�வ& க�டக�7வரகள�க 
(அபயம கக�ரக�7வரகள�க) ந)ஙகள ய�ரம எனன டம வரககட�த. இபபடத��ம 
ழசய� ப&ஷ/கள அஷனததம ந�ஷள மறஷமய&ல உய&தழ�ழநத ம�ரகக 
கக�லஙகள ல பல உய&ரபப&ர�B&கள�க ம�ற7பபடட, அமம�ரகஙகள 
மணமணத�வ�ற மதக�ல ��ஙக�ச சமநத அவஸஷ�பபடம அவலந�ஷலய&ல 
ந)ஙகள வரவஷ� ந�ன ஒரகப�தம வ&ரமப ம�டகடன. என ம@த சமத�பபடடரந� 
அஷனததப ழப�றபபகஷளயம உஙகள டம வ&ளகக�யம ழச�லல�யம, ழசயதம க�டட 
வ&டகடன. இஷ7வன டம�ரநத ழபற7 அஷனதஷ�யம உஙகள டம கசரததம 
வ&டகடன. ம@7� மறஷமய&ல ந)ஙகள இபபட வநத ககவல ந�ஷலஷமய&ல எனன டம 
மஷ7ய&டட�ல எஷ�யம எனன�ல ழசயத�ர மடய�த என7 உணஷமஷயக க7� 
உஙகஷளத ��ரபப& வ&டகவன. இபபடழயலல�ம வரழமனற உலகத��ல�ரககம 
கப�க� ழச�லல� வ&ளககமம �நத வ&டகடன. எந� உ�வ& ஒத��ஷசகஷளயம 
எனன டம�ரநத அனற ழப7 ம�டடரகள'.

உலக�ல நப&கள ழபரம�ன�ரன �ப�அத��ல உணட�கம பல�பலனகள

ழலளகeக, ஆதம@க வ&வக�ரஙகள ல நப&யவரகள ன தஆவம, ச�ப�ரசம எலல� மம�ன 
சகக��ரரகளககம பலனள ககழமனப��ல சநக�கம�லஷல. அவரகள ன ப�வ&கஷள 
உயரத�வம, நறகல�கஷள அ��கம�க ழப7வம நப& (ஸல) அவரகள மறஷமய&ல 
ழசயக�ன7 ச�ப�ரசம பயன �ரம. இந� உணஷமஷயப ப7ககB&பபவரகள 'அஹலல 
ப&தஅத' எனனம அன�சச�ரவ���ககள! மறஷமய&ல �ம சமகத��ரலளள 
ப�வ&களகக நப&யவரகள ச�ப�ரச ழசயவ�ரகள. இதவம எலல� இஸல�ம�யரகள�லம, 
அஷனதத ஸஹ�ப&கள�லம, ��ப&யVனகள, ந�னக இம�மகள, மறறம எலல� 
அ7�ஞரகள�லம ஒததக ழக�ளளபபடட உணஷமய�கம.

நப&ய&ன �ப�அதஷ� மறகக�ன7வரகள ய�ர  ?  

  மஃ�ஸ�ல�ககள, ஜய��யய�ககள, கவ�ரஜ�கள கப�ன7 ப&தஅததகக�ரரகள��ன 
இவவணஷமஷய ஏறகம�டட�ரகள. நரகத��ல அகபபடடவரகளகக ய�ரஷடய 
ச�ப�ரசம பலனள கக�த எனற அவரகள வ���டக�7�ரகள. மன �ன இரணகட 



அஷமபபககரயவன. சவனவ��� அலலத நரகவ���. நரகவ���ய�க நரக�ல 
ப&ரகவச�த�வனகக எனறம இரபப&டம நரககம. சவனதஷ�த �ன இரபப&டம�கக�க 
ழக�ணடவனகக எனறம சவனகம இரபப&டம�கம. இவவ&ர இரபப&டஙகள ல�ரநதம 
எகக�ரBத��லம இவரகள ழவள கயற7பபடம�டட�ரகள. �ணடஷனயம, 
நறழசயஷககக�ன நலல கல�யம ஒரகப���லம ஒனற கசர�த. இவவ�ற இவரகள 
வ���டக�7�ரகள.

  ஆன�ல நப&தக��/ரககள�, ��ப&யVனககள�, ந�னக இம�மககள�, மற7 அ7�ஞரகள ல 
எவரகம� இபபடச ழச�லலவ&லஷல. நரக�ல�டட �ன கற7த��றழக�பப கவ�ஷன 
ழக�டககபபடடவரகள நப& (ஸல) அவரகள ன ச�ப�ரச�ன�ல ழவள கயற7பபடக�7�ரகள 
என7 உணஷமஷய உணஷமய�ன ஹ�)ஸகள ன ழவள சசத��ல மனம�ர ஏறறக 
ழக�ணடரகக�7�ரகள. அலல�ஹ ��ன ந�டயவரகளகக ��ன வ&ரமப&யபட 
�ணடஷன வ/ஙகக�7�ன. ப&7க நப& (ஸல) அவரகள ன ச�ப�ரச�ன�ல ச�லஷர 
நரக�ல�ரநத ழவள கயறறக�ன7�ன. கவற ச�லரகக நப&யலல�� மற7வரகஷளக 
ழக�ணட ச�ப�ரச ழசயயபபடட நரக வ&ட�ஷல அள ககபபடக�7த. எவரஷடய 
ச�ப�ரசம இலல�மல நரக�ல�ரநத மறறம பலரகக வ&ட�ஷல அள ககபபடக�7த.

  நப&கள ன ச�ப�ரச எந�ப பலஷனயம ய�ரககம அள கக�த எனற க7� 
�ப�அதஷ�ப ப7ககB&கக�ன7 மஃ�ஸ�ல�ககள, ஜய��யய�ககள, கவ�ரஜ�கள 
கeழக7�பப&டபபடம இஷ7வசனஙகஷளத �ம வ��த��றக ச�ன7�க எடத��ரகக�ன7னர. 
இஷ7வன கறக�7�ன: "ந)ஙகள மறஷம ந�ஷள அஞச� நடநதக ழக�ளளஙகள! 
அநந�ள ல எந� ஓர ஆதம�வம மற7ழவ�ர ஆதம�வககப பலனள கக�த. எந�ழவ�ர 
ஆதம�வம மற7ழவ�ர ஆதம�வகக�கப பரநத கபசவதம ஏறறக ழக�ளளபபட 
ம�டட�த. அ�றக�க ய�ழ��ர பரக�ரதஷ�யம (ஈட�க) ழபறறக ழக�ளளபபட 
ம�டட�த. கமலம அவரகள (எவர�லம எவவ&�) உ�வ&யம ழப7 ம�டட�ரகள". (2:48)

  கமலம இஷ7வன மறழ7�ர ஆயத��ல: "எந� ந�ள ல ஒர ஆதம� மற7ழவ�ர 
ஆதம�வகக எந�ப பலஷனயம அள கக�க�� அநந�ஷளப பயநதக ழக�ளளஙகள. 
அந� ஆதம�வ&டம�ரநத எந�ழவ�ர பரக�ரமம அஙகeகரககபபட ம�டட�த. அ�றக�க 
எவர பரநதஷரத��லம பலன லஷல. அவரகள (எவர�லம எவவ&�) உ�வ&யம ழப7 
ம�டட�ரகள". (2:123)

  "அந)�� ழசயபவரகளகக உ�வ&ய�ளரகள அநந�ள ல ஒரவரம இரககம�டட�ரகள. 
அனம�� ழபற7 ச�ப�ரசக�ரரகளம இரககம�டட�ரகள". (40:18)

  "அவரகளகக�கப பரநத கபசகவ�ரன ச�ப�ரசம அனற ய�ழ��ர பயனம 
அள கக�த" (74:48). இ�ஷகய வசனஙகஷளத �மககச ச�ன7�க ஷவதத 
நப&யவரகள ன �ப�அதஷ�ப ப7கB&கக�7�ரகள.

  சனனத வல ஜம�அதஷ�ச கசரந� அ7�ஞரகள ன கரததககள (மஃ�ஸ�ல�, 
ஜய��யய�, கவ�ரஜ கப�ன7) வ/�ழகடட கடடத��ரகக ப��லடய�க 
அஷமந��ரகக�7த. அவரகள இந� வசனஙகளகக இரவஷகய�ன கரததகஷள 
வ/ஙகக�7�ரகள.



  ஒனற: இஷ7வன ன இவவசனஙகள ல�ரககம 'நப&கள ன பரநதஷர பலனள கக�த' 
எனபத மஷரகககளககப பலனள கக�த எனபஷ�த��ன க7�பப&டக�7த எனக�7�ரகள. 
இககரததககச ச�ன7�க இஷ7வகன அமமஷரகககளகக �ப�அததப பலன�ர�த 
என க7�ய&ரகக�7�ன. அமமஷரகககஷளப பற7� வ&ளககம கப�த: 
சவனத��ல�ரபபவரகள நரகவ���கஷளப ப�ரதத உஙகஷள நரகத��ல பகத��யத எத? 
என மஷரகககள�ன கற7வ�ள கஷளக ககடப�ரகள. அ�றக அவரகள 'ந�ஙகள 
ழ��/ககடயவரகள லஷல. ஏஷ/களகக ந�ஙகள ஆக�ரமள ககவ&லஷல. வ )B�ன 
க�ரயஙகள ல மழக�க க�டந�வரகளடன கசரநத ந�மம வ )B&ல மழக�க க�டநக��ம. 
கல�கள வ/ஙகம இநந�ஷளயம ந�ஙகள ழப�யய�கக�கன�ம. ந�ஙகள மரB&தத 
இஷ� உற��ய�கக க�ணம வஷரய&ல இவவ�க7 இரநக��ம' எனற கறவ�ரகள. 
எனகவ அவரகளகக�கப பரநதஷர கபசகவ�ரன ச�ப�ரசம அனற ய�ழ��ர பயனம 
அள கக�த" (74:40-48) இவரகள உலக�ல க�ஃப&ரகள�க வ�ழந���ன�ல எவரஷடய 
பரநதஷரயம இவரகளககப பலனள கக�த எனற க7� '�ப�அததச ழசயகவ�ரன 
ச�ப�ரச இவரகளககப பயன �ர�த' எனக7 இவரகஷளப பற7� இஷ7வன 
க7�பப&டட�ன.

  இரணட: கமறபட வசனஙகள ல 'பரநதஷர பயனள கக�த' எனபஷ�க ழக�ணட 
நப&களககரய �ப�அதஷ� (பரநதஷரஷய) ந�டபபட ம�டட�த. இஸல�ம 
ம�ரககத��ல�லல�� ந�ன ழசயலகஷளச ழசயக�ன7 மப���யVனகள�ன 
மஸல�மகள டமம, மஷரகககள டமம, ய�ரகள டமம, க�7�ஸ�வரகள டமம 
அ7�யபபடடரந� ஒரவஷகய�ன பரநதஷரஷயத��ன இஙகக 
ந�டபபடக�7த.அத�ஷகய �ப�அத ய�ரககம பயன �ரககடய�லல எனறம 
வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. மககள ல ச�லர மறறம ச�லரடம ழசனற அனம�� 
கக�ர�மகலகய ச�ப�ரச ழசயயமகப�த அத ஏறறகழக�ளளபபடக�7த. அதகப�ல ச�ல 
மன �ரகளகக  அலலஹவ&டம�ரககம ம��பப&ன�ல அனம��ய&ன7�கய 
அலல�ஹவ&டம அவரகள ச�ப�ரஷச கவணடன�ல அஷ� அவன ஏறக�7�ன என 
இமமஷரகககளம நமப&ய&ரந��ரகள.

  மலகககள, நப&ம�ரகள,வல�ம�ரகள, நனமககள இவரகஷள வ&கரகஙகள�க அஷமதத 
இவவ&கரகஙகஷளக ழக�ணட ச�ப�ரஷசத க�டன�ரகள. இவவ&கரகஙகள இஷ7வன ன 
ச�ல �ன படட பஷடபபகள எனறம, இவறஷ7 கவணடவ��ன�லம, வBஙக� 
வ/�படவ��ன�லம ��ஙகள அலல�ஹஷவ ழநரஙக மடயழமனறம எணB& 
வBஙக�ன�ரகள. மனனரகஷள ழநரஙகவ�றக�க அவரன அந�ரஙகச ழசயல�ளஷர 
ச�ப�ரசகக�கப ப&டதத அவர அரசரடம அனம�� கவணட�மல �மககப பரநதஷரதத 
அரச பVடதஷ� ழநரஙகம வ�யபஷபப ழபறற, �மத க�ரயஙகஷளச ச���பபத கப�ல 
இந� வ&கரகஙகஷளயம கவணடன�ல கடவள டம இஷவ ச�ப�ரச ழசயத 
எலல�வறஷ7யம ச���ததத �ரவ�ரகள எனறம நமப&ய&ரந�னர. எனகவ��ன இந� 
ச�ப�ரச பலனள கக�ழ�னற அலல�ஹ க7�ன�ன: "அலல�ஹவஷடய அனம��ய&ன7� 
அவன டத��ல எவரகக�க ய�ர�ல��ன பரநதகபச மடயம...?" (2:255) 

  இனனம இஷ7வன கறக�7�ன: "வ�னத��ல எத�ஷனகய� மலகககள 
இரகக�ன7னர. அவரகள (எவரகக�கவம) �ப�அததச ழசய��லம அத எந�ப 



பயனம அள கக�த. ஆன�ல அலல�ஹ ��ன வ&ரமப& ��ரப��பபடட எவரகக 
�ப�அததகக அனம�� ழக�டகக�ன7�கன� (அத�ஷகயவர பரநதப கபசவத 
பயனள ககம)." (53:26)

  மலகககஷளபபற7�க க7�பப&டஷகய&ல கறக�7�ன: "அவரகளகக மனப&ன 
இரபபவறஷ7 அவன நன7�க அ7�க�ன7�ன. அவன வ&ரமப&யவரகளககன7� 
மறழ7வரககம இந� மலகககள ச�ப�ரச ழசயய ம�டட�ரகள. அவனககஞச� நடஙக�க 
ழக�ணடரபப�ரகள" (21:28) "அலல�ஹவஷடய அனம�� ழபற7வரகஷளத �வ&ர 
கவழ7வரஷடய ச�ப�ரச ழசயவதம பலனள கக�த." (34:23)

  "மஷரகககள �மகக நனஷமகய� �)ஷமகய� எதவம ழசயயமடய��வறஷ7 
வBஙகவதடன இஷவ அலல�ஹவ&டத��ல எஙகளகக ச�ப�ரச ழசயபஷவ எனறம 
கறக�ன7னர". (10:18)

  "நப&கய! எவரகள மறஷமய&ல �ஙகள இரடசகன டம ஒனற கசரககபபடட 
வ&ச�ரஷB ழசயயபபடகவ�ம எனற பயபபடக�7�ரககள� அவரகள ப�வத��ல�ரநத 
வ&லக� பரசத�வ�னகள�கவ�றக�க ந)ர எசசரகஷக ழசயயம. அவரகளகக (அநந�ள ல) 
உ�வ&ய�ளனம, பரநத கபசபவனம அந� அலல�ஹஷவயன7� கவற 
ஒரவரம�லஷல" (6:51) "அலல�ஹ ��ன வ�னஙகள பம� இவறறகக�ஷடய&லளளஷவ 
அஷனதஷ�யம ஆற ந�டகள ல பஷடதத ப&7க அர��ன ம@த ஸ��ரபபடட�ன. 
உஙகஷள இரடச�பப�றகம, உஙகளகக�கப பரநத கபசவ�றகம அவஷன �வ&ர கவற 
ஒரவரம�லஷல. இ�ஷன ந)ஙகள ச�ந��கககவணட�ம�?". (32:4)

  "அலல�ஹஷவயன7� எவறஷ7 இவரகள இஷ7வன என அஷ/கக�7�ரககள� அஷவ 
இவரகளகக�க அலல�ஹவ&டத��ல �ப�அததச ழசயயம சக�� ழப7�த. ஆன�லம 
எவரகள உணஷமஷய அ7�நத அ�ஷன பக�ரஙகம�கவம கறக�7�ரககள� அவரகள 
அவனஷடய அனம�� க�ஷடத��ல அலல�ஹவ&டம �ப�அததச ழசயவ�ரகள". 
(43:86)

  "(உஙகஷள ச�ரஷடபப��லம, கப���பப��லம இஷ7வனககத) தஷBய�னவரகள 
என எவரகஷள எணB&க ழக�ணடரந�)ரககள� அவரகள உஙகளகக ச�ப�ரச ழசயய 
உஙகளடன க�Bவ&லஷலகய! (அவரகளககம) உஙகளககம�ஷடய&ல இரந� 
சமபந�ஙகழளலல�ம ந)ஙக� உஙகளஷடய நமப&கஷககழளலல�ம �வ7� வ&டடன". 
(6:94)

  "இவரகள அலல�ஹ அலல��வறஷ7 �ஙகளககச ச�ப�ரச ழசயபஷவ எனற 
எணB& எடததக ழக�ணடரகக�ன7னர�? அஷவ எத�ஷகய சக��யம�லல�மலம 
எஷ�யம அ7�ய�மலம இரந��லம� அவறஷ7 உஙகளகக ச�ப�ரச ழசயபஷவய�க 
எடகக�ன7)ரகள என நப&கய! ந)ர ககளம. கமலம நப&கய! ந)ர ழச�லலம 'ச�ப�ரசகள 
ய�வம அலல�ஹவககக உரயன. (ஆககவ அவனஷடய அனம��ய&ன7� அவன டத��ல 
ய�ரம ச�ப�ரச ழசயய மடய�த). வ�னஙகள, பம�ய&ன ஆடச� மழவதம 
அவனககரயக�! (மறஷமய&ல) அவன டகம ந)ஙகள ழக�ணட வரபபடவ )ரகள". (39:43-
44)



  "அநந�ள ல ரஹம�ன எவரகக அனம��யள தத அவரகள ன கபசஷசக ககடக 
வ&ரமப&ன�கன� அவரகஷளத �வ&ர மறழ7வரஷடய ச�ப�ரசம பயனள கக�த." 
(20:109)

  "எனஷனப பஷடத�வஷன ந�ன வBஙக���ரகக எனகழகனன (கநரந�த? 
வ&ச�ரஷBகக�க) அவன டகம ந)ஙகள ��ரமபக ழக�ணட வரபபடவ )ரகள. 
அவஷனயன7� (மறழ7�ஷனயம, எவஷரயம) இஷ7வ�ன�க ந�ன எடததக 
ழக�ளகவன�? ரஹம�ன எனகக ஏக�னம �)ஙக�ஷ/ககக கர��ன�ல இவற7�ன ச�ப�ரச 
அ��ல ஒனஷ7யகம எனஷன வ&டடத �டததவ&ட�த. அ��ல�ரநத எனஷன இவற7�ல 
வ&டவ&ககவம மடய�த". (36:22-23)

இஷB ஷவபபவரகளம �ப�அததம

இஷ7வனகக இஷBஷவபகப�ர மலகககஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம, மறறம 
நனமககள ன ப&மபஙகஷளயம அஷமதத அவற7�டம ச�ப�ரஷச கவணடன�ரகள. 
இபப&மபஙகஷளக ழக�ணட  ழவள பபஷடய&ல ந�ஙகள ச�ப�ரஷசத க�டன�லம 
உணஷமய&ல கநரடய�ககவ இவரகள டம ககடக�க7�ம எனற வ���டன�ரகள. இந�ப 
பஷடபப&னஙகளகக கலலஷ7கஷள அஷமதத கவணட ந�ன7�ரகள. அவறறகக மன 
மணடய&டட வ&ழநத ச�ப�ரஷச கவணட வBககஙகளம பரந��ரகள. இமம���ரய�ன 
ச�ப�ரஷச இஷ7வன அ/�தத இலல�மல�கக� வ&டட�ன. இந� �ப�அதஷ� நமப&ய 
மஷரகககஷள இ/�வ�னவரகள என கணடத��ன. இவரகள அலல�ஹஷவ மழகக 
மழகக ந�ர�கரத� க�ஃப&ரகள எனறம இஷ7வன இவரகஷள வரB&த��ன.

  ��ரமஷ7ய&ல ஸ^ரதத நஹ அத��ய�யம 23-24ம ��ரவசனஙகள ல வரக�7 
வதத, ஸ^வ�உ, யகத, யஊக, நஸர கப�ன7 வ&கரகஙகளகக வ&ளககஙகள 
�ரமகப�த இந� வ&கரகஙகள நஹ நப&ய&ன சமகத��ல வ�ழந��ரந� நலல 
மககள�வர. இநநனமககள இ7ந� ப&7க இவரகளககச சம���கள கடட அந�ச 
சம���கள ன ம@த கபப7 வ )ழநத வ/�ப�டகள ழசய��ரகள. அ�ன ப&7க இந�ச 
சம���ய&ல பஷ�ககப படடவரகளகக ச�ஷலகள அஷமதத அவறஷ7 
வBஙகல�ன�ரகள எனற அ7�ஞர இபன அபப�ஸ^ம மறறம பல 
வ&ய�கக�ய�ன களம வ&ளககமள கக�ன7னர. இந� வ&ளககஙகஷள ��ரமஷ7 
வ&ய�கக�ய�ன நறகள லம, ஸஹ)ஹ^ல பக�ர கப�ன7 ஹ�)ஸ ழ��கபபகள லம 
க�Bல�ம. இத�ஷகய ச�ப�ரசகஷள நப& (ஸல) ஒ/�ததக கடடன�ரகள. இத�ஷகய 
ச�ப�ரசகஷள ந�டம எலல� வ/�கஷளயம மழகக ஒ/�ததக கடடன�ரகள. நப&ம�ரகள 
மறறம நனமககள ஆக�கய�ரன சம���கஷள மச��ய�கக�யவரகஷள நப&யவரகள 
சப&த��ரகள. அத�ஷகய மச��கள ல (ச�ப�ரஷச கவணட�மகல) ஏக இஷ7வஷன 
மடடம வBஙக�ன�ல கட அதவம வ&ரமபத�கக�லல எனக க7� கபரகஷள 
கந�கக�த ழ��/ கவணட�ழமனறம வ&லகக�ன�ரகள.

  அல� (ரல�)  அவரகஷள அனபப& பம�ய&ன மடடதஷ� வ&ட உயரத�பபடட எலல� 
சம���கஷளயம �ஷரமடடத��ல�ககமபட ஏவ&ன�ரகள. ப&மபஙகஷளக கணட�ல 



உஷடதழ�ரயமபடக கடடஷளய&டட�ரகள. உரவஙகள வஷரபவஷன (பஷடபபவஷன) 
சப&த��ரகள. அபல ஹய�ஜ^ல அஸ�) எனபவரகள அல� (ரல�) அவரகள க7�ய��க 
வ&ளககம ஹ�)ஸ�ல கeழவரம�ற க�Bபபடக�7த: 'நப&கள எந�ப ழப�றபஷபத �நத 
எனஷன அனபப&ன�ரககள�, அந�ப ழப�றபஷப ந�ன உமம�டம ஒபபஷடதத 
அனபபக�க7ன. எந� ச�ஷலகஷளக கணட�லம வ&டட ஷவகக��)ர உயரந��ரககம 
சம���கஷளக கணட�ல அவறஷ7 பம� மடடத��ல உஷடதத வ&டம. 

இஸல�த��ல வஸVல�   -   �வஸஸ^ல�ன ��தபரயம எனன  ?  

வஸVல� எனப��ல�ரநத ப&7கக�ன7 �வஸஸ^ல எனனம ழச�லலகக மனற 
கரததககஷள அ7�ஞரகள வ/ஙகக�ன7னர. அமமன7�ல இர ழப�ரளகஷள 
எவர�லம மறகக இயல�த. அஷனதத மஸல�மகளம ஓரமகம�க ஏற7�ரகக�7�ரகள. 
அ��ல ஒனற: அசல�ல �வஸஸ^ல எனப�றகப ழப�தவ�க ஈம�ன, இஸல�ம, 
நறகரமம என7 அரத�ஷ�க ழக�டபபத. அ��வத நப&கஷளகழக�ணட ஈம�ன 
ழக�ணட, அவரகளகக வ/�பபடட, அலல�ஹவகக கeழபடநத நடபபத. இபபட நடநத 
அவஷன ழநரஙகவத.

இரணட:�வஸஸ^ல எனப�றக நப&ய&ன ச�ப�ரச, அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷன என7 
கரதஷ�க ழக�டபபத. அ��வத நப&யவரகள ய�ரய�ரககப ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய��ரககள�, மறஷமய&ல ய�ரய�ரகக ச�ப�ரச ழசயவ�ரககள� அவரகள ந�சசயம�க 
அலல�ஹஷவ ழநரஙக மடயம. அவரகளம �வஸஸ^ஷலக ழக�ணட 
பயனஷடந�வரகள கடடத��ல கசரவ�ரகள. இவவ&ர கரததககடபடட 
�வஸஸ^ஷல எவர�லம ப7ககB&கக இயல�த. ம@7� இககரதஷ� ப7ககB&த��ல 
அவஷன (க�ஃப&ர�க) ந�ர�கரத�வன�கக கB&ககபபடவதடன இஸல�த��ல�ரநத 
ழவள கய7�ய மர�த��கவம ஆககபபடட இஷ7வன டம ப�வமனன பப கவணட 
ழ�tப�ச ழசயத ம@ணடம இஸல�தஷ�த �ழவம�ற அவன டம க7பபடம. 
இஸல�த��ல நஷ/ந��ல அக��ட சர. இலல�வ&டட�ல மர�த��கக கர�� 
ழவடடபபடம. '�வஸஸ^ல' வஸVல�, எனபஷ� இபபட வ&ளஙகவத அவறறககரய 
ழப�ரத�ம�ன வ&ளககம�கம.ஏகததவதஷ�ப கப���கக�ன7 வஸVல�ழவனபதம 
இதகவ��ன. அலல�ஹவ&டம�ன7� கவற எவரடத��லம உ�வ& க�ட ப&ர�ரத��பப�றக 
இஸல�த��ல இடகமய&லஷல. இஸல�த��ன அடபபஷடயம இதகவய�கம. இதகவ 
உணஷமய�ன �)னல இஸல�ம. அன7� கவற ஒர ம�தஷ� இஷ7வன ம�ரககம�க 
ய�ரடம�ரநதம அஙகeகரகக ம�டட�ன.

  இபபடபபடட �)ஷன கப���பப�றக�க இஷ7வன த�ரகஷள அனபப& அவரகள 
வ/�ய�க கவ�ஙகஷளயம அரள ன�ன. நப&கள ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகஷள நமப&, 
அவரகளககக கeழபடநத நடபபதகவ ம�த��ன அடபபஷடக ழக�ளஷகய�கம. இஷ� 
இஸல�ம�ய சம��யத��ன ஒவகவ�ர உறபப&னரம ழ�ரந��ரகக கவணடம. ம@7� 
ய�ர�வத இஷ� ந�ர�கரத��லம, அவர க�ஃப&ர�க� வ&டக�7�ர. நப&யவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷன, ச�ப�ரசகள ன�ல மஸல�மகள ந�சசயம�கப பயனஷடவ�ரகள என7 
வ&�யதஷ� எவன ப7ககB&த��லம க�ஃப&ர�க� வ&டக�7�ன. ஆன�ல மந��ய 
கஃபகர�ட ந�ர�கரபகப�ட இவஷன ஒபப&டடப ப�ரகஷகய&ல இவன ழக�ஞசம எள ய 



ம���ரய&ல�ன ந�ர�கரபப�ளன�கத ழ�ரயல�ம. எனகவ நப&கள ன 
ப&ர�ரத�ஷனய&ன�லம, ச�ப�ரச�ன�லம மககள பயன ழபறவர என7 உணஷமஷய 
அ7�வ )னம�க எவர மறத��லம அவரகக அத வ&ளகக�க க�டடபபட கவணடம. நப& 
(ஸல) அவரகள இபப&ரபஞசத��ல வ�ழந��ரகஷகய&ல மஸல�ம க��/ரகளகக�க 
கவணடய ப&ர�ரத�ஷனகளம, அவரகளகக�கப பரநத கபச�ய ச�ப�ரசகளம பயன 
�ரககடயஷவ  எனபஷ� எவர�லம மறகக இயல�த.

  கமலம, நப&கள (ஸல) அவரகள மறஷமய&ல ழசயக�ன7 ச�ப�ரச பற7� எலகல�ரம 
��டடவடடம�கக க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஸஹ�ப�ககள, ��ப&யVனகள. ம�ழபரம ந�னக 
மதஹபஷடய இம�மகள, மறறம சனனத வல ஜம�தஷ�ச கசரந� அஷனதத 
அ7�ஞரகளம நப& அவரகளகக '�ப�அத' ந�சசயம�க உணழடனபஷ� 
உற��பபடத��யளள�ரகள. அந� �ப�அத��ல ழப�தவ�ன �ப�அததம�ரகக�7த. 
�ன பபடட மஷ7ய&ல�ன �ப�அததம இரகக�7த. நப&கள ன உமமதஷ�ச 
ச�ரந�வரகள ல ய�ர ய�ர ழபரம ப�வத��ன�ல நரக�ல க�டநத �த�ள கக�7�ரககள�, 
அவரகளகக�க இஷ7வன ன ஆஷBஷயப ழபறற அவன டம அந�ப ப�வ&களகக�கப 
பரநத கபசவ�ரகள. ப�வ&கள ல ய�ர உலக�ல வ�ழந��ரககம கப�த ஏக இஷ7 
வ/�ப�டடல இரந��ரககள�அவரகள இந� பரநதஷரய&ன�ல ப&ரகய�சனமஷடநத, நரக 
கவ�ஷனஷய வ&டடம ஈகடற7ம ழபறவ�ரகள. இஷ7வனகக இஷB ஷவதத 
மஷரகககள�க வ�ழந��ரந� எவரம ச�ப�ரச�ன�ல எளளளவம பயனழப7 
ம�டட�ரகள. இவரகள நப&கஷள எத�ஷன அ��கம�க வ&ரமப& அனப ஷவத��ரந��லம 
நப&கள ன இந� �ப�அதத மஷரகககளககச ச�7�தம பயனள கக�த. ஏக 
இஷ7வ/�பபடஷடப ப7ககB&தத நப& (ஸல) அவரகஷள அளவ கடநத கநச�தத 
வ�ழந� அப��ல�பம அவஷரப கப�ன7 மஷரகககளம நப&ய&ன �ப�அத��ன�ல நரக 
வ&ட�ஷல ழப7 மடயவ&லஷலகய.

  அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள: 'ந�யககம! மறஷம ந�ள ல ��ஙகள ன 
ச�ப�ரஷசப ழபறறக ழக�ளளம அடய�ரகள ல ம�கபழபரய ழசtப�கக�யவ�னகள ய�ர?' 
என நப&கள ழபரம�ன�ரடம வ&னவ&ய�றக 'கலபபற7 மஷ7ய&ல உணஷமய�ன 
உளளத��ல எவர �ஹ��த கல�ம�ஷவ ழம�/�நத உலக�ல வ�ழந��கர� அவகர 
எனனஷடய �ப�தஷ�ப ழபறற மறஷமய&ல ழசtப�கக�யவ�ன�க இரபப�ர' எனற 
வ&ஷட �ந��ரகள. (பக�ர)

'  ந�ன எனனஷடய ப&ர�ரத�ஷனஷய �ப�அததகக�கப ப&றபடத�� ஷவத��ரகக�க7ன  '  

  எலல� நப&ம�ரகளம அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ரகள. அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககபபடடன. �)வ&ரம�க இவரகள மனகடடகய �ம 
ப&ர�ரத�ஷனகஷளச ழசயத மடத��ரகள. 'ந�ன மறஷம ந�ள ல என உமமததகளகக 
ச�ப�ரச ழசயய கவணடழமனப��ல என ப&ர�ரத�ஷனகள ல �)வ&ரம�க நடநத 
ழக�ளளவ&லஷல. எனககரய ப&ர�ரத�ஷனகஷள ந�ன மஷ7தத ஷவத��ரகக�க7ன. 
இனச� அலல�ஹ என உமமததகள ல ய�ர அலல�ஹவகக இஷBதஷB 
ஷவகக�மல மரBமஷடக�7�ரககள� அவரகளகழகலல�ம அந� �ப�அத ந�சசயம 
க�ஷடககம' எனற நப&கள (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள. (மஸல�ம)



  வ�னவரகள ல ஒரவர வநத: 'என உமமததகள ல கநரபக�� மககஷள சவனத��ல 
நஷ/ககச ழசயயம உரஷமஷயகய� - அலலத அந� உமமததகள ல ப�வ&களகக 
ச�ப�ரஷச அலல�ஹவ&டம ககடகம உரஷமஷயகய� - இவவ&ரணடலம 
ஏக�னழம�னஷ7த க�ரவ ழசயயமபட க7� எனகக அனம�� வ/ஙக�ன�ரகள. 
அபகப�த �ப�அதஷ� ந�ன க�ரநழ�டதக�ன. அத அலல�ஹவகக இஷBதஷB 
ஷவகக��வரகளககக க�ஷடககம. (ஸ^னன)

  இஷ7வனகக இஷB, தஷB கறப&கக�த இ7ந�வரகள எனனஷடய 
ச�ப�ரசககரயவர�வ�ர எனற நப&யவரகள அ7�வ&த���க இனனகம�ரடத��ல 
வந��ரகக�7த. இ��கல��ன ஏகததவதஷ�க க�B மடயம. �)ன ன அடபபஷடயம 
இதகவ. மனகன�ரகள ப&னகன�ரகள எவரடம�ரநத இஷ�த �வ&ர எஷ�யம 
அலல�ஹ �)ன�க ஏறறக ழக�ளள ம�டட�ன. இந� உணஷமகஷளப 
கப���பப�றக�ககவ ரஸvலம�ரகஷள அனபப& கவ�ஙகஷளயம அரள ன�ன. இந� 
உணஷமகஷளப ப&னவரம இஷ7வசனஙகள வ&ளகக�க க�டடக�ன7ன:

  "(நப&கய!) உமகக மனனர ந�ம அனபப& ஷவத� நமமஷடய த�ரகஷளப பற7� ந)ர 
ககளம. வBஙகபபடவ�றக ரஹம�ஷனயன7� கவற ஏ��வத இஷ7வஷன ந�ம 
ந�யம�த��ரநக��ம�?: (43:45). "உமகக மனனர ந�ம அனபப&ய த�ரகளகழகலல�ம 
ந�சசயம�க எனஷனத �வ&ர கவற ந�யன லஷல. எனகவ எனஷனகய ந)ஙகள 
வBஙகஙகள எனற ந�ன வஹ) அ7�வ&கக�மல�லஷல" (21:25). "ஒவழவ�ர 
வகபப&னரககம ந�சசயம�க ந�ம த�ஷர அனபப&ய&ரநக��ம. அதத�ரகள 
அவரகஷள கந�கக�: 'அலல�ஹ ஒரவஷனகய வBஙகஙகள. வ/�ழகடககம 
ஷ�த��னகள ல�ரநத ந)ஙகள வ&லக� நடநத ழக�ளளஙகள' எனற க7�ச 
ழசன7�ரகள. அலல�ஹ கநரவ/�ய&ல ழசலத��கய�ரம அவரகள ல உணட. வ/�கககட 
வ&��ககபபடகட�ரம அவரகள ல உணட". (16:36).

  இவவ�ற ஒவழவ�ர நப&ஷயப பற7�யம இஷ7வன க7�பப&டஷகய&ல: அவரகள 
அஷனவரம (�ம சமகத��னஷர) அலல�ஹ ஒரவனககக கeழபடநத 
வBஙகவ��கலகய ��ரபப& வ&ட கவணடம என7 �ஷலபஷப அடபபஷடய�கக 
ழக�ணகட �ம ப&ரசச�ர கவஷலஷய ஆரமப&த��ரகக�7�ரகள எனற க7�ன�ன.

  "ஆத என7 கடடத��ரகக அவரகளஷடய சகக��ரர ஹvஷ� நம த�ர�க 
அனபப& ஷவதக��ம. அவரகஷளப ப�ரதத அவர க7�ன�ர: 'மகககள! அலல�ஹ 
ஒரவஷனகய ந)ஙகள வBஙகஙகள. அவஷனத �வ&ர கவற ந�யன உஙகளகக 
இலஷல. (கவற ந�யன உணழடனககறம) ந)ஙகள கறபஷனய�கப ழப�ய 
கறபவரககள" (11:50).
 
"ஸமத எனனம கடடத��ரடம அவரகளஷடய சகக��ரர ஸ�ல�ஷஹ நம த�ர�க 
அனபப& ஷவதக��ம. அவர அமமககஷள கந�கக�, என சமகத��கர! அலல�ஹ 
ஒரவஷனகய ந)ஙகள வBஙகஙகள. உஙகளகக அவஷனயன7� கவற ந�யன 
இலஷல. அவகன உஙகஷள பம�ய&ல�ரநத உணட�கக�ன�ன. அ��கலகய அவன 
உஙகஷள வ�/ ஷவத��ன. எனகவ ந)ஙகள அவன டகம மனன பஷப கவணட அவன 



பகககம ��ரமபஙகள. ந�சசயம�க என இஷ7வன உஙகளகக ம�க 
ழநரஙக�யவன�கவம, ப&ர�ரத�ஷனகஷள அஙகeகரபபவன�கவம இரகக�7�ன" (11:61).

  இபன உமர, நப& (ஸல) அவரகஷளப பற7�க க7�பப&டஷகய&ல 'இஷBஷவகக�மல 
ஏக அலல�ஹஷவ மறஷமந�ள வஷரய&ல வBஙக�க கeழபடவ�றக�க ந�ன நப&ய�க 
வ�ளடன அனபபபபடடளகளன. ஈடட மஷனய&ன ந�/ல�ல��ன எனகக 
உஷBஷவயம ஏறப�ட ழசயயபபடடளளத. எவர எனத கடடஷளகஷளப 
ப7ககB&கக�7�கர� அவரகக இ/�வம, ககவலமம கணடபப�க உணட. ஒர 
சமகததகக ஒபப�க வ�ழக�ன7 மன �ஷன அவன சமகததடகன கசரககபபடம எனற 
நப& (ஸல) அவரகள கறவ��கத ழ�ரவ&கக�7�ரகள. (மஸனத)

பஷடத�வஷன ஒபபக ழக�ளள�ல  .  

  கஷ7��கள ல�ரநதம, மற7 சமகஙகள ல�ரநதம மஷரகககள எனற ய�ஷரபபற7� 
��ரமஷ7 ப&ரகடனபபடத��யக�� அவரகளம நப& (ஸல) அவரகள எவரகஷள ழவடடக 
ழக�னற அவரகள ன ழசலவதஷ�ப ப7�தத அவரகள ன மகள ஷர ச�ஷ7 ப&டகக 
கவணடழமனறம, அவரகள அஷனவரம நரகவ���கழளனறம பக�ரஙகம�க 
வ&ளகக�ன�ரககள� அவரகளம அலல�ஹ ஒரவன மடடகம வ�னஙகள பம�கஷளப 
பஷடத�வன என7 உணஷமஷய மனம�7 ஏறற ஒபபக ழக�ணடரந��ரகள.

  இஷ�பபற7� ��ரமஷ7 "நப&கய! வ�னஙகஷளயம, பம�ஷயயம ச�ரஷடத�வன ய�ர? 
எனற ந)ர அவரகள டம ககடபVர�ய&ன, அ�றக அவரகள அலல�ஹ��ன எனற 
��டம�கக கறவ�ரகள. பக/ஷனததம அலல�ஹவககக எனற கறவ )ர�க! என னம 
அவரகள ல ழபரமப�கல�ர அலல�ஹஷவ (பகழநத த�� ழசயய) அ7�ய ம�டட�ரகள" 
(31:25). "(நப&கய! ந)ர அவரகஷளப ப�ரதத) வ�னஙகள பம�ஷய பஷடதத, சரயன, 
சந��ரஷனயம �ன��டட ப&ரக�ரகம நடககமபட அடகக� ஷவத�வன ய�ர? என 
ககடபVர�ய&ன அலல�ஹ��ன என ந�சசயம�கக கறவ�ரகள. அவவ�7�ய&ன அவரகள 
ஏக ழ�யவக ழக�ளஷகஷய வ&டட எஙக ழவரணகட�டக�ன7னர" (29:61)

  "நப&கய! பம�யம அ��லளளஷவயம ய�ரககச ழச�ந�ம�னத? ந)ஙகள 
அ7�ந��ரந��ல கறஙகள எனக ககளம! அ�றகவரகள அலல�ஹவககக 
ழச�ந�ம�னத எனக கறவ�ரகள. அவவ�7�ய&ன இ�ஷனக ழக�ணட ந)ஙகள 
நலலBரசச� ழப7 ம�டடரகள�? என ககடபVர�க! கமலம ஏழ வ�னஙகளககம, 
மகத��ன அர�^ககம இஷ7வன ய�ர? என ககடபVர�க! அ�றகவரகள ய�வம 
அலல�ஹவககரயனகவ எனக கறவ�ரகள. அவவ�7�ய&ன ந)ஙகள அவனககப 
பயபபட கவணட�ம�? எனக கறம. அன7� சகல ழப�ரடகள ன அ��க�ரமம ய�ர 
ஷகய&ல�ரகக�7த? ய�ர�லம இரடச�ககபபட��வனம, எலகல�ஷரயம இரடச�ககக 
கடயவனம ய�ர? ந)ஙகள அ7�ந��ரந��ல ழச�லலஙகள என ககளம! அ�றகவரகள 
(சகல அ��க�ரமம) அலல�ஹவககக உரயத எனற கறவ�ரகள. அபபடழயன7�ல 
ந)ஙகள உஙகள சயஅ7�ஷவ எஙக இ/நத வ&டடரகழளனக கறம. ந�ம அவரகளகக 
சத��யதஷ�கய ழக�டத��ரநக��ம. இ�ஷன மறததக கறம அவரகள ந�சசயம�க 
ழப�யயரககள! அலல�ஹ எந� சந���ஷயயம எடததக ழக�ளளவம�லஷல. அவனடன 



கவற ந�யனம�லஷல. அபபடய&ரபப&ன ஒவழவ�ர இஷ7வனம ��ன 
ச�ரஷடத�வறஷ7 �னனடன கசரததக ழக�ணட ஒரவர மற7வர ம@த கப�ரடட 
ம�ஷககக ஆரமப&தத வ&டவர. (ந�ர�கரககம) இவரகள வரB&ககம �னஷமகஷள வ&டட 
அலல�ஹ ம�கத தயஷமய�னவன�வ�ன. (23:84-91).

ச�ஷலகஷள ச�ரஷடகள எனற ஒபபகழக�ளளல  .  

 அலல�ஹவடன கவற கடவளகளம இரகக�ன7னர எனகக7� இஷ7வனகக இஷB 
கறப&த� மஷரகககள ��ம கறப&த� தஷB கடவளகஷளப பற7� அஷவயம 
ச�ரஷடககபபடட பஷடபப வரககதஷ�ச ச�ரந�வரகள��ன எனபஷ� ஏற7�ரந�னர. 
இரநதம அவற7�றகக கeழபடநத வBகக வ/�ப�டகள ழசலததவ��ன�ல அஷவ 
�மகக�க அலல�ஹவ&டம ச�ப�ரச ழசயத அவனடன ழநரஙக�ய ழ��டரஷப 
ழபறறத�ர மடயம என7 நமப&கஷகய&ல அத�ஷகய கடவளகஷளத �மககப பரநத 
கபசம �ஷலவரகள�க ம��த��ரந��ரகள. இஷ� அலல�ஹ கeழவரம இஷ7 
வசனஙகள ல வ&ளககக�ன7�ன:

  "மஷரகககள �ஙகளகக ய�ழ��ர நனஷமயம �)ஷமயம ழசயயமடய��வறஷ7 
வBஙகவதடன இஷவ அலல�ஹவ&டத��ல எஙகளகக ச�ப�ரச ழசயபஷவ எனறம 
கறக�ன7னர. ஆககவ நப&கய வ�னஙகள கல�, பம�ய&கல� அலல�ஹவககத 
ழ�ரய��வறஷ7 ந)ஙகள அவனகக அ7�வ&கக�7)ரகள�? (அவகன� ய�ஷவயம 
நனக7�ந�வன) அவன ம�கத தயஷமய�னவன. அவரகள இஷB ஷவபபவறஷ7 வ&ட 
எலல�ம ம�கக உயரந�வன எனற கறம". (10:18).

  "அலல�ஹவ&ன�ல இவகவ�ம அரளபபடடத. அவன ய�வஷரயம ம�ஷகதக��னம, 
எலல�வறஷ7யம அ7�யம ஞ�னமஷடகய�னம�ய இரகக�7�ன. நப&கய ��டடம�க 
மழகக மழகக உணஷமய�ன இவகவ�தஷ� ந�கம உமகக இ7கக�ய&ரகக�க7�ம. 
ஆககவ ந)ர மற7�லம பரசத� மனதடன அலல�ஹஷவ வBஙக� வ�ரம. வ/�ப�ட 
அவனககக உரயத. தய வ/�ப�டடககரயவன அலல�ஹ ஒரவகன! எனபஷ� 
வ&ளககவ )ர�க. ய�ர அலல�ஹ அலல��வறஷ7 �மஷமக க�ககம ழ�யவஙகள�கவம, 
�மஷமப பர�மரபபவரகள�கவம ஏறபடத��ய&ரகக�7�ரககள� அவரகள அதழ�யவஙகள 
எஙகஷள அலல�ஹவடன ம�கக சம@பத��ல�கக� ஷவககம எனப�றக�ககவயன7� 
இவறஷ7 ந�ஙகள வBஙகவ&லஷல என கறக�ன7னர. இவரகள �ரகக�ததக 
ழக�ணடரககம இவவ&�யதஷ�ப பற7� ��டடம�க அலல�ஹ மறஷமய&ல 
அவரகளகக மத��ய&ல �)ரபப வ/ஙகவ�ன. உணஷமஷய மறததப ழப�ய 
கறபவரகஷள ந�சசயம�க அலல�ஹ கநரவ/�ய&ல ழசலததவ��லஷல". (39:1-3)

  ஹஜஜ^கக�க இஹர�ம கடடய ப&7க ம/ஙகபபடம தயஷம ம�கக ழச�றகள�ன 
�லப&ய�வ&லம கeழவரம�ற க7�ன�ரகள: 'இஷ7வ�! உன அஷ/பபகக ந�ம வ&ஷட 
�ரக�க7�ம. உனககப பஙக�ள ய&லஷல. ஆன�ல ந) உஷடஷமய�கக�க ழக�ணட 
பஙக�ள கள மடடம இரகக�7�ரகள. இபபஙக�ள கள ன உஷடஷமகஷளயம ந)கய 
உஷடஷமய�கக�ய&ரகக�7�ய. 



  கமலம இஷ�பபற7�க கறஷகய&ல அலல�ஹ கeழவரம வசனஙகள ல "மன �ரககள! 
உஙகள ல ந�னறகம அலல�ஹ ஓர உ��ரBதஷ� உஙகளகக�கக கறக�7�ன: ந�ம 
உஙகளககள த� ழசலவஙகள ல ந)ஙகள உஷடஷமய�கக�க ழக�ணட 
அடஷமகளம�ரகக�7�ரககள, அவரகள ல எவஷரய�வத உஙகளடன பஙக�ள கள�கக�க 
ழக�ணட ந)ஙகளம, அவரகளம சமம என க7�ப ப�ர�டடவ )ரகள�? உஙகஷள ந)ஙகள 
ழப�ரடபடததவஷ�பகப�ல அவரகஷள ந)ஙகள ழப�ரடபடததவ )ரகள�? (ந�சசயம�கப 
ழப�ரடபடத� ம�டடரகள) அவவ�7�ரகக எனனஷடய ச�ரஷடகஷள ந)ஙகள எனகக 
இஷBய�ககவ�, பஙக�ள ய�ககவ� ஆககல�ம�? அ7�வ�ள களகக நம வசனஙகஷள 
இவவ�ற வ&வரததக க7�கன�ம. என னம அகக�ரமகக�ரரகள அ7�வ&ன7�கய 
�ஙகளஷடய மகன� இசஷசகஷளப ப&னபற7� நடகக�ன7னர. எவரகஷள அலல�ஹ 
�வ7�ன வ/�ய&ல வ&டட வ&டட�கன�, அவரகஷள கநர�ன வ/�ய&ல ��ரபபக கடயவர 
ய�ர? இனனம அவரகளகக உ�வ& ழசயகவ�ர எவரம�லஷல.

நப&கய! ந)ர உம மகதஷ� இஸல�த��னப�கல மற7�லம ��ரபப&, அந� இஸல�தஷ� 
ந�ஷலழப7 ழசயவ )ர�க! அலல�ஹ மன �ரகஷள ச�ரஷடத� வ/�கய அவனஷடய 
இயறஷக வ/�ய�கம. இதகவ சரய�ன ந�ஷலய�ன வ/�யம�கம. இரபப&னம 
மன �ரகள ல ழபரமப�கல�ர இஷ� அ7�நத ழக�ளள ம�டட�ரகள.

  (மம�னககள!) ந)ஙகள ய�வரம அவனப�ல ��ரமபச ழசலக�7வரகள�ககவ 
இரகக�7)ரகள. ஆககவ அந� அலல�ஹஷவப பயநத ழ��ழஷகஷயயம 
கஷடபப&டதழ��ழகஙகள. இஷBஷவதத வBஙகக�7வரகள ல ந)ஙகள 
ஆக�வ&ட��)ரகள.

  அவரகள �ஙகள ம�ரககத��ல ப&ரவ&ஷனஷய உணடபணB& பல வகபப�ரகள�கச 
ச��7� வ&டடனர. அவரகள ஒவழவ�ர வகபப�ரம �ஙகள டமளளஷ�க ழக�ணட 
சநக��சபபடக�ன7னர". (30:28-32).

  இந� இஷ7வசனஙகள மலம�க இஷ7வன கeழகக�ணம உணஷமகஷள 
வ&வரகக�ன7�ன:

  ஒனற: எவரம �ன ஆ��ககத��ல�ரகக�7 அடஷமகஷள �மமஷடய 
பஙக�ள ய�ககவ�, கடட�ள ய�ககவ� எடததக ழக�ளள ம�டட�ரகள. இரணட: 
க��/ரகளகக மத��ய&ல நடகக�ன7 வ&வரஙகஷளப கப�னற ஏதம அடஷம 
எஜம�னகளகக மத��ய&ல நடகக�த. மனற: மன �ரகள எவரகம �ன 
ஆ��ககத��ல�ரகக�ன7 ஓர அடஷம �மத ஆடச�ப ழப�றபப&ல �ஷலய&டவஷ� 
எகக�ரBத��லம ஏறக ம�டட�ர. இபபடய&ரகக அலல�ஹ �ன அடஷமகஷள �ன 
ஆடச�ய&ன பஙக�ள ய�க எடததக ழக�ளவ�ன எனற ய�ர�ல��ன க7 மடயம? 
இஷவழயலல�ம மடத�னம�கம. 

  கமலம ச�ல இடஙகள ல இவரகள அலல�ஹஷவப பற7� ழப�ரத�ம�லல��வறஷ7க 
க7�ன�ரகள. அலல�ஹவககப ழபணமககள இரகக�ன7னர என ழச�னன�ரகள. 
இபபடச ழச�லகவ�ரககள ஒரகப�தம �மககப ழபணக/நஷ� ழபறவஷ� 
வ&ரமபவக�ய&லஷல. இவவ�ற மடட�ள�னம�க அவரகள க7�யத பற7� அலல�ஹ 



கeழவரம ஆயததகள ல வ&ளகக�க க�டடக�7�ன:

  "��ஙகள வ&ரமப�� ழபணமககஷள அலல�ஹவககக கறப&ககம இவரகள 
மறஷமய&ல ந�சசயம�கத �ஙகளகக நனஷம��ன க�ஷடககழமனற ந�வ�ல 
ழப�யய�கப பகழநத கறக�7�ரகள. ந�சசயம�க இவரகளகக நரகம ��ன உணட 
எனப��லம, நரகத��றக ம�ல�வ��க இவரகள��ம வ&ரடடபபடவ�ரகள எனப��லம 
சநக�ககமய&லஷல". (16:62)

  "அவரகள ல ஒரவனககப ழபணக/நஷ� ப&7ந���க நறழசய�� க7பபடட�ல 
அவனஷடய மகம தககத��ல கரதத வ&டக�7த. கக�பதஷ� வ&ழஙகக�7வன�கக 
க�டச� �ரக�7�ன. ழபணக/நஷ� ப&7ந�த எனற அவனககக க7பபடட இந� 
(ழகடட) ழசய��ஷயப பற7� ழவறபபஷடநத இ/�வடன அஷ� ஷவத��ரபப�� அலலத 
உய&ரடன அஷ� மணB&ல பஷ�தத வ&டவ��? எனற கவஷலபபடட மககள 
மனவர�த மஷ7நத ழக�ணகட ��ரவ�ன. இவவ�ற (�ஙகளகக ஆண க/நஷ�யம, 
இஷ7வனககப ழபண க/நஷ�யம�க) அவரகள கறம �)ரம�னம ம�கக 
ழகடட�லலவ�? இத�ஷகய ழகடட உ��ரBஙகழளலல�ம மறஷமஷயப பற7� 
வ&சவ�சம�லல��வரகளககக �கம. அலல�ஹவககக ம�கக கமல�ன வரBஷBகள 
உணட. அவன ய�வஷரயம ம�ஷகதக��னம ம�கக ஞ�னமஷடகய�னம�க 
இரகக�7�ன". (16:58-60).

இரவஷகபபடட மஷரகககள

அலல�ஹவம, அவனஷடய ��ரதத�ரம எவஷரப பற7� இஷ7வனகக 
இஷBஷவககம மஷரகககள எனற வ&ளகக�ன�ரககள� அவரகஷள இரவஷககள�கப 
ப&ரககல�ம. ஒனற: நஹ நப&ய&ன சமகத��லளளவரகஷளப கப�னக7�ர. மறழ7�னற: 
நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள ன சமகதஷ�ச ச�ரநக��ஷரப கப�ன7வரகள. 
இவவ&ர கடடத��னரம இஷ7வனகக ஒவழவ�ர ம���ரய�க இஷB ஷவத��ரகள. 
நப& நஹ (அஷல) அவரகள ன சமகத��ர (ஸ�ல�ஹ)னகள�ன) இஷ7வன ன 
நலலடய�ரகள இ7ந��ல அவரகளககச சம���கஷளக கடட உயரத�� அந� 
சம���கள ன ம@த �ரத��ரநத ந�டகஷளக க/�தத ப&7க சம���கள ல 
பஷ�ககபபடடவரகள ன உரவச ச�ஷலஷயக கடட உயரத�� அந�ப ப&மபஙகளகக 
கeழபபடநத வ/�ப�டகஷளச ழசலத��ன�ரகள. நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள ன 
சமககம� இஷBஷவபப��ல மறழ7�ர வ/�ஷயக ஷகய�ணட�ரகள. நடசத��ரஙகஷள 
வBஙக�ன�ரகள. சரயன சந��ரன மறறம க�ரகஙகளகழகலல�ம வBககஙகஷளச 
ழசலத��ன�ரகள. அவறஷ7க கடவள�கவம ம��த��ரகள.

  இவவ&ர கடடத��னரம ஜ�னகளகக வ/�பபடவ��ல ஒன7�த��ரந��ரகள. 
ஷ�த��னகள இவரகளடன கநரட சமப��ஷBகஷள நடததவதணட. பல�ரபபடட 
கற7ஙகஷளப பரவ�றக ஷ�த��ன இவரகளகக உறதஷBய�க ந�ன7�ன. 
உணஷமய&ல ஜ�னகளகக கeழபபடநத வBககஙகஷளச ழசயத வந� இசசமகத��ரகள 
�ஙகஷள மலகககளகக வ/�படக�7வரகள என ந�ஷனததக ழக�ணடனர. ஜ�னகளம 
இவரகள ன இபப�வச ழசயலகளகக உடநஷ�ய�க இரந��ரகள. இஷ�ப பற7� 



இஷ7வன கறக�7�ன: "(மலகககஷள வBஙக�க ழக�ணடரந�) இமமககஷள ஒனற 
கசரககபபடம இநந�ள ல மலகககஷள கந�கக� இவரகள ��கன உஙகஷள வBஙக�க 
ழக�ணடரந�வரகள எனற ககடகபபடம. அ�றகவரகள ந�யகன! ந) ம�கப 
பரசத�ம�னவன. ந)��ன எஙகள இரடசகன (அவரகளலல). இவரகள ஜ�னகஷளகய 
வBஙக� வந��ரகள. (எஙகஷளயலல). இவரகள ல ழபரமப�கல�ர அந� ஜ�னகஷளகய 
வ&சவ�சம ழக�ணடம�ரந��ரகள". (34:40-41).

மலகககள ஒர கப�தம ந�ர�கரத�வரகளடன கசர ம�டட�ரகள. இஷ7வனகக 
இஷBதஷB ஷவககம வ&�யத��ல ஒத��ஷச பரய ம�டட�ரகள. இ7ந�வரகஷளக 
ழக�ணடம சர, உய&ரளளவரகஷளக ழக�ணடம சர எவஷரக ழக�ணட�ன�லம 
இஷ7வனகக தஷB (பஙக�ள ) ஷவககம வ&�யத��ல ஒரகக�லம மலகககள 
ழப�ரந�க கடயவரகளலல. ஆன�ல ஷ�த��கன� மககளககப பலம���ரய�ன 
கபர�வ&கஷளச ழசயத ழக�டகக�7�ன. மன � உரவத��ல கவடம ம�7� வநத 
இஷBஷவபப�றகரய எலல� ஒத��ஷசகஷளயம பரநத ழக�டகக�7�ன. 
ச�லகவஷளகள ல ந�ன��ன நஹ நப&, ந�கன இபர�ஹ)ம நப& எனழ7லல�ம 
கறவ�ன. �னஷன நப& ஹ�ளர எனறம அபபககர, உமர எனழ7லல�ம க7� மககள ன 
நமப&கஷகஷயப ப7�ததக ழக�ணட ஓட வ&டக�7�ன. �னஷன நப&ழயனறம, 
ஸஹ�ப&ழயனறம, ழபரய ஷ�க எனறம மககள கரதமளவகக நடகக�7�ன. இந� 
ஏம�றற வ&தஷ�ஷய வ&ளஙக�� மககள அவனஷடய ஜ�லவ&தஷ�கஷளக கணகட�கப 
ப�ரதத நமப& நம நப& வநதளள�ர, ழபரஷமககரய ஷ�க வ&ஜயம ழசய��ரகக�7�ர 
எனழ7லல�ம க7� ஏம�நத �மத ��டக�த��ரம�லல�� நமப&கஷகஷய இந� 
ஷ�த��னகளககம, ஜ�னகளககம ப7�ழக�டதத வ&டடத �த�ள கக�7�ரகள.

ஜ�ன ஷ�த��னகள ன ஆளம�7�டடம

  மகக�யம�க ஒனஷ7 கவன கக கவணடம. ஜ�ன வரககம மன � வரககதஷ�ப 
கப�ன7��கம. ஜ�னகள ல க�ஃப&ரகள உணட. இஷ7வஷன மறததப கபசக�னக7�ரம 
உணட. மஸல�மகளம உணட. ஜ�னகள ல ப�வ&கள, கற7வ�ள கள, அ7�வ )ல�கள 
மடத�னம�க இஷ7வனகக வ/�பபடக�7வரகள மன �ரகள ல ச�லரகஷளப கப�னற 
கர (ஷ�க) ம�ரகஷள வ&ரமபக�7வரகள இபபட பல�ரபபடட அஷமபப&லம ஜ�னகள 
இரகக�7�ரகள. (இத ஸvரததல ஜ�ன ப��ழன�ன7�ம ஆயத��லம 
சடடகக�டடபபடக�7த) சந�ரபபஙகள ல ஜ�னகள கர (ஷ�க) ம�ரகள ன கவடஙகஷள 
அB&நத மன �ன டம க�டச�யள கக�7�ரகள. இத�ஷகய சமபவஙகள ழபரமப�லம 
க�ட வன�ந��ரஙகள லம, மககள நடம�டடம�லல�ப பக��கள லம நடகக�ன7ன. 
மன �னகக மனன�ல ஜ�னகள ஆஜர�க� ஏக�� ஆக�ரதஷ�யம, ந)ஷரயம ழக�டதத 
ச���ரBம�க நடககம ச�ல தரம�ன சமபவஙகஷளக க7�தத மன �ன டம 
க7�வ&டடப கப�ய வ&டக�7�ரகள. இஷ�ககணட மன �ன அ7�வ&னஷமய�ல �னககரய 
கர (ஷ�க) ஆஜர�ன�ர. இ7நத கப�ன அலலத உய&கர�டகக�ன7 �ன கர வ&ஜயம 
ழசய��ர எனற நமபக�7�ன. க�ஷடத� உBவம, �ணB )ரம �னனஷடய 
கரவ&டம�ரநத க�ஷடத�ஷவ எனழ7ணB& ஜ�னன டம�ரநத ககடட ழசய��கஷள கர 
(ஷ�க)வ&ன ழப�னழம�/�ய�க ஏறக�7�ன. அ�றழக�பப வ�ழகஷகஷய அஷமததக 
ழக�ளக�7�ன.



  கரவ&ன ழப�கக��ஙகள அந�ரஙக வ&வக�ரஙகள அஷனததம �மககக க�ஷடத���க 
ஒர மக�ழசச�யம, கதகலமம எஙக�ரநக�� இவனகக உணட�க�7த. இ�ன�ல ச�ல 
கநரஙகள ல இந�க கரஷவ(ஷ�ஷக)ப பற7� அவர மலகக வரககதஷ�ச 
ச�ரந�வழரன எணB& ம��பபதணட. 'மலகக வடவ&ல கரந��ஷரப ப�ரதக�ன' எனற 
இந� ஏம�ள  பலமபக�7�ன. இவனகக இஷBகறப&த�ல, ழப�ய-ப&த�ல�டடஙகள, 
ப�வசழசயலகள, அததம@7லகள கப�ன7 எந�ப ப�வசழசயலகளககம மலகககள 
தஷB ந�றக ம�டட�ரகள எனபஷ� இந� மன �ன வ&ளஙகவ&லஷல.

  கமகல க7�பப&டட ழசயஷககள அத�ஷனயம ஜ�னகள ன ஜ�லவ&தஷ�கள என7 
உணஷமஷயக கட இந� அபப�வ&ய�ல பரய மடயவ&லஷல. இஷ7வன கறக�7�ன: 
"நப&கய! இஷBஷவதத வBஙககவ�ஷர கந�கக� ந)ர கறம! அலல�ஹஷவத �வ&ர 
கவற ழ�யவஙகள இரபப��க ந)ஙகள ந�ஷனததக ழக�ணடரகக�7)ரககள அஷவகஷள 
ந)ஙகள அஷ/ததப ப�ரஙகள. அவவ�ற அஷ/த�)ரகழளன7�ல அஷவ உஙகளகக 
ய�ழ��ர கஷடதஷ�யம ந)கக� ஷவகககவ�, அ�ஷனத �டட வ&டகவ� சக��யற7ஷவ 
எனபஷ� அ7�நத ழக�ளவ )ரகள. இவரகள ஆணடவரகழளன எவறஷ7 
அஷ/கக�7�ரககள� அஷவயம �ஙகளகக�க இஷ7 ழநரககதஷ� கவணடக�ன7ன. 
�ஙகஷளயம இஷ7வகன�ட ழநரஙக ஷவககம வ/�கள எஷவ எனபஷ�த க�ட 
ழக�ணடரகக�ன7ன. அவனஷடய அரஷள எ��ரப�ரதத அவனஷடய கவ�ஷனககம 
பயபபடக�ன7ன. ஏழனன7�ல உம இஷ7வன ன கவ�ஷன ந�சசயம�க ம�க (ம�க) 
பயபபடக கடயக�". (17:56-57).

மனகன�ரகள ல ஒர ச�ர�ர கeழவரம�ற வ&ளகக�யளளனர: உஷஸர, ஈஸ� கப�ன7 
நப&ம�ரகஷளயம, மலகககஷளயம ச�ல மககள வBஙக� வந�னர. இவரகளகக 
இஷ7வன வ&ளககம ழக�டககம கப�த: நப&ம�ரகள,மலகககள அஷனவரம 
இஷ7வன ன அடஷமகள��ம. இவரகள ய�வரம அலல�ஹவ&ன அரஷள கவணட 
ந�றக�ன7னர. அவன ன கவ�ஷனஷய பயபபடக�ன7னர. பலகவற வ/�ப�டகஷளச 
ழசயத �ம இஷ7வன ன ��ரப��ஷயக ஷகபபறறவ�றக�க ஒவழவ�ரவரம 
ப&ரய�ஷசபபடக�ன7னர எனற க7�ன�ன.

வ&கரஹஙகள�ல ச�ப�ரச ழசயய மடய�த

  இஷ7வனகக இஷBயணட என ந�ஷனகக�ன7 மஷரகககள கறக�ன7னர: 
மலகககளம, நப&ம�ரகளம எஙகளகக�க ச�ப�ரச ழசயய கவணடழமனக7 ந�ம 
அவரகஷள கவணடக�க7�ம.கவற எஷ�யம ந�ஙகள ககடகவ&லஷல. 
நப&ம�ரகள,மலகககள, நனமககள இவரகள சம���ய&ல வநத ந�ம ககடபழ�லல�ம 
ச�ப�ரச ஒனஷ7த��ன. உ��ரBம�கக கறவ��ய&ன: இரககமளள ந�சச�ய�ர மரயம 
அவரககள! கமனஷமககரய  பVடடர அவரககள! ஜ^ரஜ)ஸ அவரககள! நப& மஸ�கவ! 
அலலத இபர�ஹ)கம! எஙகளகக�க உஙகள இஷ7வன டம ச�ப�ரஷச கவணடஙகள 
எனக க7� ந�ஙகள சமப��ஷB நடததம கப�த அலலத இவரகள ன சம���கள ல 
ழசனற ந�ஙகள அவரககள�ட உஷரய�டம கப�த அலலத கண மஷ7வ�க வ�ழம 
எஙகள கரவடன ந�ஙகள கபசமகப�த இபழபரய�ரகள �ம வ�ழவ&ல ச���த� அ7ச 



ழசயலகஷளப பற7� ந�ஷனபகப�ம. அவரகள ன நனனடதஷ�கஷளப பற7� ச�7��ளவ 
எஙகளஷடய ச�நஷ�கள ல பகததகவ�ம.

  இசச�ஷலகள மழ உரவததடன ழசதககபபடட ப&மபஙகள�கடடம அலலத ழவறம 
உரவப படஙகள�கடடம எதவ�ன�லம எஙகள ன ந�ஷனவகளஷனததம 
இசச�ஷலகரயவர ய�கர� அவரடன��ன ரககம. இசச�ஷலகள அரக�ல ழசன7�ல 
அவற7�றகரய ழமயய�ன (உணஷம) மன �ர ய�கர� அவஷரகய ந�ம 
கவணடக�க7�கம அன7� ழவறம கறகள�ல அஷமககபபடட ப&மபஙகஷளயலல என 
இவவ�ற மஷரகககள கறக�7�ரகள.

ச�ல ப�டலகஷளயம, சஙகe�ஙகஷளயம ச�ம�களகக மனன�ல இவரகள ப�டவதணட. 
எனகக�கப பரநத கபசஙகள. ழபரய�கர ந�ன உஙகள அரக�ல இரகக�க7ன. எனககக 
க�ரஷப ழசயயஙகள. எனகக ச�ப�ரச ழசயயஙகள. வ&கர���களககப ப��கம�க நமகக 
உ�வஙகள. ந�ஙகள கடம ச�ககலகள கல ம�டடக ழக�ணடரகக�க7�ம. இந�ச 
ச�ககலகஷள அகறறவ�றக�க அலல�ஹவ&டம ககளஙகள. எஙகள கஷடதஷ� ந)கக� 
நலல ந�ஷலஷய அலல�ஹவ&டம ககடட வ�ஙக�த ��ரஙகள. என ப�வஙகஷள 
மனன கக அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத�ஷன ழசயய ம�டடரகள�? எனழ7லல�ம 
ச�ஷலகளககம, சம���களககம மனன�ல ழசனற இரஙகவத மடடம�ன7� 
��ரமஷ7ய&ன கரதஷ�யம இவரகள �ம மகன� இசஷசகளகழக�பப ம�ற7� 
வ&டக�7�ரகள. இஷ7வன கறக�7�ன: "அலல�ஹவ&ன கடடஷளகளகக 
வ/�பபடவ�றக�ககவ அலல�மல மன �ரகள டம ந�ம எந�த த�ஷரயம 
அனபபவ&லஷல. ஆககவ இ�றக ம�ற ழசய� அவரகள �மககத ��கம �)ஙக�ஷ/ததக 
ழக�ணட சமயத��ல அலல�ஹவ&டம ப�வமனன பபககக�ர உமம�டம வநத 
அவரகளகக�க அலல�ஹவ&ன த�ர�க�ய ந)ரம ப�வமனன பஷபக கக�ரய&ரந��ல 
அனப�ளன�கவம, மனன பபஷடகய�ன�கவம அலல�ஹஷவ அவரகள 
கணடரபப�ரகள" (4:64) இந� ஆயததகக மரணபடட கரதஷ�க ழக�டத��ரகள.

நப&கள இ7ந��றகபப�ல அவரகள டம ப&ர�ரத��ககக கக�ரல�ம�  ?  

  ழபரம�ன�ர (ஸல) உலஷக வ&டட மஷ7ந� ப&னனர அவரகள டம ழசனற அவரகள 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��தத நமகக�கப ப�வமனன பப வ�ஙக�த�ர கவணடவதம: நப& 
வ�ழந��ரகஷகய&ல ஸஹ�ப&கள நப&ய&டம ப�வமனன பஷபத �மகக�கப 
ப&ர�ரத��ககமபட கவணடய�றகச சமம�ன��கம எனற க7� கமறபட 
இஷ7வசனததகக �ம மகன�-இசஷசகழக�பப வ&ளககம அள த�னர. இத அஷனததம 
மஸல�ம அ7�ஞரகள ன வ&ளககததககம, ஸஹ�ப�ககளஷடயவம , 
��ப&யVனகளஷடயவம, ஏகமன��ன �)ரம�னஙகளககம (இஜம�உககம) கநர மரண 
படட��கம.

  ஏழனன ல ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள உலஷக வ&டடப ப&ரந� ப&7க அவரகள ன 
க��/ரகள�ன ஸஹ�ப�ககள, ��ப&யVனகள இவரகள ல ஒரவர கட நப& (ஸல) 
அவரகள இ7ந��றகபப�ல �மககப ப&ஷ/ ழப�றகக அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��யஙகள 
எனக7�, எஙகளகக இனன னன க�ஷவகளணட அஷவழயலல�ம ந�ஷ7வ ழப7வம 



அலல�ஹ அவறஷ7 பரத�� ழசயத �ரவம அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��யஙகள எனக7� 
ககடட��லஷல. அனற வ�ழந��ரந� பறபல நல�ச�ரயரகள மறறம அ7�ஞரகள, 
இம�மகள ய�ரகம இபபடழய�ர சமபவதஷ� �மத நல�ல இனற வஷரய&லம 
எழ��ய��லஷல. ழர�மப ப&றக�லத��ல வந� ச�லரகள ச�ல கடடககஷ�கஷளயம, 
ழப�யச சமபவஙகஷளயம இத வ&�யத��ல அஙகம�ஙகம�க எழ�� 
ஷவத��ரகக�7�ரகள. ழபரய அ7�ஞரகள டம இசசமபவஙகளகக எந�ச 
ச�னறகளம�லஷல. ஏழனன ல க�லஞழசன7 ப&7க நப&ம�ரகள டகம�, 
வல�ம�ரகள டகம�, நனமககள எனற அ7�யபபடடரந� ஸ�ல�ஹ)னகள டகம� அலலத 
மலகககள டகம� ககடபதம, சம���கள ல ழசனற ககடபதம, ழபரகய�ரகள ன 
ச�ஷலகஷள கடட ஷவதத அவற7�டம ப&ர�ரத��பபதம, கண மஷ7வ&ல�ரககம 
ழபரகய�ரகஷள அஷ/ததக ககடபதழமலல�ம இஷ7வனகக இஷB கறப&ககம 
வஷககள ழலலல�ம ம�கப ழபரய��கம. இஷவ க�7�ஸ�வ - ய� வகபப�ரல 
க��ன7�ய (ப&தஅததக க�ரரகள�லம) அன�சச�ரஙகஷளப பரக�ன7வரகள�லம, 
அலல�ஹவம, அவனஷடய த�ரம அனம��யள கக�� ழசயஷககஷள வBகக 
வ/�ப�டகழளனற ந�ஷனததச ழசயக�7 இஸல�ம�யரகள�லம க��றறவ&ககபபடட �)ய 
ழசயஷககள�கம.  

  அலல�ஹவம, ரஸvலம எவறஷ7ச ழசயய அனம�� வ/ஙகவ&லஷலகய� 
அவறஷ7ச ழசயக�7வஷன அலல�ஹ �ன அனகக�ரஹதஷ� வ&டடம தரத�� 
வ&டக�7�ன. ��ரமஷ7ய&ல அலல�ஹ க7�ன�ன: 'அலல�ஹ அனம��கக�� 
எ�ஷனயம ம�ரககத��ல உளளத எனற அவரகளககத �)ரபப வ/ஙகககடய இஷB 
ழ�யவஙகளம அவரகளகக இரகக�ன7னவ�?" (42:21). மலகககள, க�லம�ன 
நப&ம�ரகள, கண மனன ஷலய&லல�� தரதழ��ஷலவ&ல மஷ7ந��ரபபவரகள 
இவரகள டழமலல�ம க�ஷவகஷளக ககடடல, இவரகஷளக ழக�ணட உ�வ& க�டல, 
ச�ப�ரச கவணட�ல, இவரகஷள ந�ஷனபப�றக�ககவ� அலலத இவரகள ன 
எணBஙகஷள மன��ல ந�ஷல ழப7ச ழசயவ�றக�ககவ�, பரநதஷர க�டவ�றக�ககவ� 
அலலத மற7 ஏக�னம க�ஷவகளகக�க அவரகள ன ப&மபஙகஷள எழபப�ல 
இதகப�ன7 ழசயஷககள அஷனததம அலல�ஹவம, அவன த�ரம அனம�� 
வ/ஙக�� அன�சச�ரஙகள�கம. இத�ஷகய ழசயஷககஷள நப&ம�ரகள எவரகம ம� 
அனஷட�னஙகள எனற க7�ய��லஷல. இஷ7வன�ல இ7ககபபடட எவகவ�த��லம 
இவறஷ7க க7�தத இஷவ அனம��ககபபடட ழசயஷககழளனச ழச�லலபபடவம 
இலஷல. நம இஸல�ம�ய ம�ரககத��ல இத�ஷகய ழசயஷககஷள கடஷம (வ�ஜ�ப) 
எனக7�, சனனத எனக7� எந� இம�மம க7�யதம�லஷல. ஸஹ�ப�ககள, 
��ப&யVனகள, கமலம இம�மகள ல ம�கப ழபரய ந�லவரம இஷ� 
அனம��த�தம�லஷல. மறறம க7�பப&டத�கக எவவ7�ஞரம அனம�� வ/ஙகவ&லஷல. 
நமத சனம�ரககதஷ� எவரகள வ/�ய�க ந�ம வ&ளஙக�கன�கம� அவரகள ல எவரகம 
இவறஷ7 ஆகம�ன ழசயஷக என க7�யதம�லஷல.

  அபபடழயன7�ல ந�ம கமறக7�ய அன�சச�ரஙகஷள இஸல�ம�ய ழசயஷககள எனற 
எபபடக க7 மடயம. ��ம கணட ழப�யக கனவகஷளயம, கடடககஷ�கஷளயம 
மடடகம இந�த �)ய ழசயஷககளககச ச�ன7�க ஆகக�ய&ரகக�7�ரகள. 
இஷவயஷனததம ஷ�த��ன ன கவஷலகள. அவகன இவரகஷள வ/� ழகடககம 
கந�ககததடன இவறஷ7 ழசயக�7�ழனனபஷ� இவரகள உBரவ&லஷல.



  ச�ல க�லம�னவரகஷள அஷ/பப�றக�வம, அவரகள டம ச�ப�ரச கவணடவ�றக�வம 
ய�கர� இயற7�ய ப�டலகஷளயம, கவ&ஷ�கஷளயம ஷவதத கவரசச�ய�ன 
இர�கஙகள ல இ7ந�வரகளடன உஷரய�டக�ன7னர. �மத இத�)ய ழசயலகக 
உறதஷBய�கப ப�டடகஷளயம எடததக ழக�ளக�ன7னர. க�லஞ ழசன7 நப&ம�ரகள, 
வல�ம�ரகள இவரகளம@த பகழப ப�ககஷள இயற7� அவற7�ன கஷடச�ய&ல �ப�அதஷ� 
கவணடக�7 ஒரபக�� (ஷமயய&ததடன உஷரய�ட சமப��ஷன நடததம, மறழ7�ர 
பக�� ழகஞச� ககடகம, இனழன�ர பக��) இபபடய�கப பல க�டச�கஷளப ப�டலகள ல 
அஷமததக ழக�ளக�7�ரகள. இவரகள உஷரய�டம இபப�ககள ஒரகப�தம எந�ப 
பயஷனயம �ர�த. மதஹபஷடய எந� இம�மம இஷ� நலலத, ஸ^னனத, வ�ஜ�ப 
எனற ழச�னன��லஷல. அ7�ஞரகள ன எந� நலகள லம இஷ�க 
க7�பப&டபபடவம�லஷல. இவறஷ7ப ப�மரமககள இனனம வ&ளஙக�மல�ரகக�ன7னர.

  ஸ^னனதக��, வ�ஜ�கப� இலல�� ஒர ழசயஷல ஸ^னனத அலலத வ�ஜ�ப என7 
நமப&கஷகய&ல எவர பரந��லம அவஷர வ/�ழகடடவன (மடட�ள) எனற க7 
கவணடம. இத அ7�ஞரகள ன �)ரபப�கம. ஏழனன ல அலல�ஹவககக கeழபடக�7 
வBகக வ/�ப�டகள அஷனததம வ�ஜ�ப அலலத மஸ�ஹபப என7 சடடஙகளகக 
உடபடட��கத��ன இரகக கவணடம. இவவ&ர சடடஙகளககம உடபட�� 
ழசயஷககஷள எவர க�டடன�லம அவர வBகக மஷ7கள ல �வரயவர எனக7 க7 
கவணடம.

  இமம���ரய�ன கவணட�ச ழசயலகஷளப பற7� அவற7�ல பறபல பல�பலனகஷளக 
கணகட�கக கணட��கவம ச�லர ழச�லக�7�ரகள. ந�ஷ7ய நனஷமகஷளப ழபற7��கக 
க7� �ம வ&ரபபத��றகம, ஆஷசககம இஷசந�வ�ற ழப�யச ச�னறகஷளக 
க�டடக�ன7னர. இவறஷ7ழயலல�ம இவரகளகக க�டடக ழக�டத�வரகள ய�ர? 
இவரகள ன மகன�-இசஷசகள� அலலத கரஆனம, ஹ�)ஸ^ம�? இவறஷ7 இஸல�ம 
ம�ரககத��லளள ழசயலகள�க எபபடக க7 மடயம? நப& (ஸல) அவரகளம, மனனர 
வந� நப&ம�ரகளம, இவரகளள எவரகம மன �ன, மலகக, க�லஞழசன7 நப& 
இவரகஷளக ழக�ணழடலல�ம �ப�அதஷ�யம, வஸVல�ஷவயம கவணடல�ழமனக7� 
அவல�ய�ககள, ஸ�ல�ஹ)னகள கமலம கணகஷள வ&டடம மஷ7ந��ரககம ந���ககள 
இவரகஷள அஷ/தத �ம க�ஷவகஷளக ககடகல�ழமனக7� அனம�� வ/ஙகவ&லஷல. 
*இபபடய&ரகக அலல�ஹவ&ன மலககக ந)ஙகள அலல�ஹவ&டம எனகக�க 
�ப�அதஷ� கவணடஙகள. எஙகள கற7ஙகஷள ழப�றததத�ர அவன டம 
ப&ர�ரத��யஙகள. எனஷன கநர�ன வ/�ய&ல நடத�வம, எனககரள பரயவம, 
ஆகர�கக�யதஷ�த �ரவம இஷ7வஷன இஷ7ஞசஙகள எனற ககடபத மற7�லம 
கட�� ழசயஷகய�கம.

  அன7� 'அலல�ஹவ&ன நப&கய! த�கர! எனகக தஆச ழசயயஙகள. எனகக�க ப&ஷ/ 
ழப�றககத க�டஙகள. எனகக உ�வ& ழசயயவம, ஆகர�கக�யதஷ� அரளவம 
அலல�ஹஷவக ககளஙகள என மனகன�ரகள ப&ர�ரத��த�த க�ஷடய�த. என 
ப�வஙகஷளயம, உBவ பற7�ககஷர, எ��ரகள ன அடடக�சஙகள, எனககத �)ஷம 
ழசய� இனன�ஷரப பற7�ழயலல�ம உஙகள டம மஷ7ய&டட கவணடக�க7ன. 
எனகக�வஙகள எனழ7லல�ம மனகன�ரகள எவரம நப&ம�ரகள டகம�, 



வல�ம�ரகள டகம�, மலகககள டகம� ககடகவ&லஷல. 'நப&கய! வல�கய! மலககக! எனற 
அஷ/தத, ந�ன உஙகள பககத��ல வ&ரந��ள ய�க வநத ந�றக�க7ன. உஙகள அணஷட 
வ )டட�ரம ந�கன. ��ஙகஷள ய�ர கவணட உ�வ& கக�ரன�லம, உ�வ& ழசயயம 
�னஷம ந�ஷ7ந� ��ஙகள ஏஷ/ய�ன எனககப ப�தக�பஷபத க�டஙகள. ப�தக�பஷபத 
க�டபபடக�7வரகள ல �ஙகஷள வ&டச ச�7ந�வரகள எவரம இலஷல. எனககப 
ப�தக�வஷலத ��ரஙகள எனற மனகன�ரகள எவரம ககடட��லஷல.எழ�பபடட 
க�க��ஙகஷளச சம���கள ல ழ��ஙக வ&டடம, க7�பபத ��ளகள ல இனன�ர 
ப�தக�வல ககடக�7�ர எனற வஷரநத வ&டடச ழசலல�லம மனகன�ரகள டம 
இரககவ&லஷல. **இவறறள ச�ல க�7�ஸ�வக கக�வ&லகள லம நடகக�7த. 
ய�ரகள லம இபப/ககமணட.

  ஆன�ல நப& (ஸல) அவரகள இவறஷ7ப கப���ககவ&லஷலழயனபத மஸல�மகள ன 
ஏகமன��ன �)ரபப�கம. மனனர க��ன7�ய நப&ம�ரகளம இவறஷ7 �ம 
சம��யத��றக வ&��த��ரகக ம�டட�ரகள எனபத ந�சசயம�கம. இத வ&�யத��ல 
கவ�தஷ�யஷடவரகள டதத �ஙகள நப&ம�ரகள டம�ரநத க�ஷடத� எந� 
ச�னறகஷளயம க�B மடய�த. மஸல�மகள டத��லம இத வ&�யத��ல நப&ஷயப 
ப&னபற7� அ7�வ&ககபபடட ச�னறகள லஷல. கமறக7பபடட �)வ&ஷனகஷள 
நப&தக��/ரகளம, ��ப&யVனகளம ழசய���லஷல. �)ன லம, தனய�வ&லம எம 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள க�லஞ ழசன7�ன ப&ன பல வஷகய�ன கச��ஷனகள 
ஸஹ�ப�ககளகக ஏறபடடரகக�ன7ன. வ7டச�ய�ல கச���ககபபடட�ரகள. உனவ 
பற7�ககஷ7ய�லம, எ��ரகள பயத��லம கச���ககபபடடனர. இநந�ஷலகள ழலலல�ம 
ழபரம�ன�ரன கப7�கல வநத �ம கச��ஷனகஷளப பற7� மஷ7ய&டவ&லஷல. 
'ந�யகமவரககள! ��ஙகள சமகததகக ஏறபடட கச��ஷனகள வ&லக அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��யஙகள. அவரகள உ�வ&ஷயப ழப7வம, அவரகள ன ப�வஙகஷள அலல�ஹ 
மனன ககவம ந)ஙகள அலல�ஹவ&டம ககளஙகள எனற அவரகள க7வ&லஷல. 
மஸல�மகள ன இம�மகளம, க7�பப�க ந�னக இம�மகள இவறஷ7 நலலஷவழயன 
ம��ககவ&லஷல.

  இம�மகள ஹஜஜ�ன வ&லககலகஷளப பற7� பல நலகள எழ�� இரகக�ன7னர. 
ஹஜஜ�னகப�த நப&ய&ன கப7�ல ழசனற �ம சமகத��ரன க�ஷவகஷள 
மஷ7ய&ட�ல ஸ^னனத எனக7�, நப&ய&டம வஸVல� க�டல�ம, ச�ப�ரச க�டல�ம 
அவரகள உமமத(சமகத)தகக ஏரபடட ஆதம@க-இழலtகeக வ&ய���கள அடஙகஷளயம, 
கமலம வறஷம, உBவபஞசம வ7டச�, எ��ரகள பயம, அகக�ரமகக�ரரகள ன 
�)ஙககள, மககள அ��கம�கப பரக�ன7 கற7ஙகள இவறஷ7ப பற7�கய� அலலத ஒர 
க�ஷவஷயப பற7�கய� நப&ய&டம மஷ7ய&டடப ப&ர�ரத��கல�ழமனற எந� இம�மம 
�ம க�ரந�ஙகள ல எழ�� ஷவககவ&லஷல. ஏழனன ல இஷவ ப&தஅத (இஸல�ம�ய 
ம�ரககத��ல�லல�� ந�ன வ/�ப�ட)கள�கம. ஸ^னனத, வ�ஜ�ப அலல�� 
வ/�ப�டகஷள ய�ர பரந��லம அவற7�றக சடட அ7�ஞரகள 'அலப&தஅததஸ 
ஸயய&ஆ' என ழச�லக�7�ரகள. ப&தஅததகக நப&யவரகள வ/�ககட எனற �)ரபப 
வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள.

  ச�ல ப��ய ந�ன வ/�ப�டகஷளக க7�தத அஷவ வ&ரமபத�கந� அனஷட�னஙகள 
(அலப&தஅததல  ஹஸன�, ம�ரககத��ல  வ&ரமபபபடம  ப��ய வ/�ப�டகள) எனற 



ச�லர வ&ளககம ழக�டகக�7�ரகள. அலப&தஅததல ஹஸன� எனற ஒர ழசயஷல 
க7கவணடம�ன�ல அச ழசயஷககஷளப பற7� அத மஸ�ஹப எனற க�டடம 
ஆ��ரஙகள �ரஅத��ல க�Bபபட கவணடம. எந� ழசயஷககக ஸ^னனத, வ�ஜ�ப 
என7 வ&��கள ந�ரப&ககபபடவ&லஷலகய�, அஷவ ஒரகப�தம அலல�ஹஷவச 
சம@ப&கக�7 நலல வ/�ப�ட�கக க7பபட ம�டட�த. நப&யவரகள ன ஏவலகளககறபடட 
நறகரமஙகளலல�� கவற ஒர ழசயஷகஷயப பரநத வ&டட அத நலல 
அனஷட�னம என எவன கரதக�7�கன� அவஷன வ/�ழகடட மடன, ஷ�த��ன ன 
க��/ன, ஷ�த��ன ன ப�ஷ�ஷய வ&ரமபக�7வன எனற ழச�லல கவணடம. இபன 
மஸவத (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள: 'எஙகளகக நப& (ஸல) அவரகள ஒர 
கக�டடடக க�டடன�ரகள. ப&7க �ம வல, இடபப7ஙகள லம பறபல கக�டகஷளக 
க�/�தத வ&டடக க7�ன�ரகள: இக�� இந�க கக�ட��ன அலல�ஹவ&ன பககம கசரதத 
ஷவகக�ன7 கநர�ன வ/�ய�கம. இட, வல பககஙகள ல வஷரயபபடட கக�டகஷளப 
ப�ரதத இஷவயஷனததகம ஷ�த��ன ன ப�ஷ�கள எனறம, இபப�ஷ�கள 
ஒவழவ�ன7�லம ஷ�த��ன ந�னற மககஷள வ/���ரபப&க ழக�ணடரகக�7�ன. அவன 
மககஷள ஆடழக�ணட வ&டட�ன எனற க7�வ&டட ��ரமஷ7ய&ல வரம இந� 
ஆயதஷ� ஓ��ன�ரகள. "ந�சசயம�க இத��ன எனனஷடய கநர�ன வ/�ய�கம. 
இ�ஷனகய ந)ஙகள ப&னபறறஙகள. மற7 வ/�கஷளப ப&னபற7��)ரகள. அஷவ 
அலல�ஹவஷடய வ/�ய&ல�ரநத உஙகஷளப ப&ரதத வ&டம..." (6:153)

  மலகககள�கடடம, நப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, நனமககள எவர�ய&னம சரகய 
அவரகள க�லம�ன ப&7க அவரகள ன சம���ய&ல ழசனற ச�ப�ரஷசத க�டவதம 
வஸVல� ப�வமனன பப மறறம இ�ர க�டடஙகஷளழயலல�ம கவணடவதம, 
கபறகள ல ழசனற மயய&த��டம ப&ர�ரத��பபதம மறறம இஷ�ப கப�ன7 
அஷனததகம ம�ரககத��ல அனம��ககபபட�� ம�ழபரம ழக�டய ப�வம�ன ��ரககம 
�பப�ன வ/�ப�டகளம�கம. இவவ&�யத��ல கமகல �ரபபடடளள வ&ளககதஷ� 
ஒவழவ�ர மஸல�மம அ7�ய கவணடம. ஏழனன ல இஷவ இஸல�த��ன அடபபஷட 
வ&ளககம�கம. அலல�ஹ, ரஸvஷல நமப&ய ஒவழவ�ர மஸல�மம கமறக7பபடட 
இசசடடஙகஷள வ&ளஙக�ய&ரத�ல கவணடம. இ7ந�வரகஷளக ழக�ணட �ப�அத 
க�டம வ&�யத��லம வஸVல�ஷவ கவணடம வ&�யத��லம 'கட�த' எனபத��ன 
சடடம எனற உணஷமய�ன மஸல�ம ஏறக கவணடம***.

  மஸல�மகள அஷனவரககம அபபடடம�கத ழ�ரக�7 நப&யவரகள ன 
வ/�மஷ7களககம (ஸ^னனததககம) இஸல�த��ல மந��க ழக�ணட வ&சவ�சம 
ழக�ணட அனஸ�ரகள, மஹ�ஜ�ரனகள அவரகஷள ழமயய�கப ப&னபற7�யவரகள 
அஷனவரஷடய அப&பப&ர�யஙகளககம நப& (ஸல) அவரகள, ஸஹ�ப�ப ழபரமககள 
இவரகள ன ஏகமன��ன மடவககம (இஜம�வககம) ம�7�க நடகக�7வரகஷள 
ஒரகப�தம ப&னபற7 மடய�த.

  இதவஷரய&லம க7�ய வ&ளககஙகள ல�ரநத இ7ந�வரகள டம ழசனற 
ப�வமனன பபகக�கப ப&ர�ரத��பபஷ�யம, அவரகள டம வஸVல� க�டவஷ�யம, ச�ப�ரச 
கவணடவஷ�யம நப& (ஸல) அவரகள �டத��ரகக�7�ரகள எனற பரநத ழக�ளளல�ம. 
நப&யவரகள எஷ�ச ழசயயககட�ழ�ன �டததளள�ரககள� அத வBகக 
வ/�ப�ட�கவம ஆகமடய�த. அத ஸ^னனத, வ�ஜ�ப ழப�ன7 சடடஙகளககள 



அடஙக�ய சடடமம அலல. மஹ�ஜ�ரனகள, அனச�ரகள ன கப�ககமலல. 
இவரகஷளப ப&னபற7�யவரகள ன கப�ககமலல. ம�7�க இத இஜம�உகக ம�ற7ம�ன 
ழசயஷகய�கம.

  இம�ம மஸல�ம�ன ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல வரக�7த: 'மரBத��றக ஐநத 
��னஙகளகக மனனர நப&யவரகள க7�ன�ரகள. உஙகளகக மனனளள சமகத��னர 
கபறகஷள மச��கள�கக�ய&ரந��ரகள. ந)ஙகள கபறகஷள மச��கள�கக��)ரகள. அஷ� 
வ&டடம உஙகஷள �டகக�க7ன'.**** ஆய&�� (ரல�) அவரகள மலம அ7�வ&ககபபடம 
ஒர ஹ�)ஸ�ல மரBத��றக மனனர நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'ய�ரகளககம, 
க�7�ஸ�வரகளககம அலல�ஹவ&ன ச�பம உணட�கடடம! இவரகள �ஙகள ன 
நப&ம�ரகள ன கபறகஷள பளள கள�கக�னர. கமலம 7�வ& கறக�7�ர: நப&யவரகள 
இவரகள ன இசழசயஷகஷயப பற7� அசசறத��ன�ரகள. இஷ� நப&கள (ஸல) அவரகள 
ழச�லலவ&லஷலழயனற ழச�னன�ல நப&கள ன கபறம உயரத�பபடடரககம. ஆன�ல 
நப&கள �ம கபஷ7 பளள ய�ககவஷ� ழவறத��ரந��ரகள.

*��ரமஷ7, ஹ�)ஸ, மதஹபஷடய இம�மகள ன ச�னறகள ஆக�யவறஷ7 
மல���ரம�க ஷவததத��ன இவரகல பரக�7�ரகள� இலலகவ இலஷல. மககள ன 
ஏகமன��ன �)ரம�னஙகஷள அடபபஷடய�கக� இவறஷ7 அவரகள பரயவ&லஷல. 
ம�7�கத �ம மந��ன வ&ரபபத��றழக�பபச ழசயலபடக�7�ரகள. இசழசயஷககஷள 
இஸல�ம�ய சமயம கப���கக�ன7 வ�ஜ�ப�ன அலலத ஸ^னனத��ன அமலகள எனற 
ய�ரம க7வ&லஷல. மஸல�மகள�ல அ7�யபபடட சடடஙகள எத�ஷனகய� 
இரகக�ன7ன. மஸல�ம சம��யத��ன அஷனதத இம�மகள�ல வகததக க�டடபபடட 
இலடகச�ப இலடசம சடடஙகள ல இ7நக��ஷரக ழக�ணட உ�வ& க�டவஷ�ப 
பற7�யம, இ7நக��ஷரக ழக�ணட �ப�அத கவணடவத பற7�யம அத வ�ஜ�ப 
அலலத ஸ^னனத எனற ய�ரம ழச�லல ம�டட�ரகள.

**ஒர க�க��த��ல அலலத �கடடல அரப&ய&ல ஏக��க�� எழ�� சரடட ��யதத 
கடட�ல, இஷவழயலல�ம இனற வஷரய&லம ம�த��ன ழபயர�ல ழசயயபபடட 
வரக�ன7 ழமtடடகச ழசயலகள�கம. இத�)வ&ஷனகஷள நப& (ஸல) அவரககள� 
அலலத இ�ர நப&ம�ரககள� �ம சம��ய மககளகக எடததக க�டடயளள�ரகள�? 
இவறஷ7ச ழசயக�7�ரகழளன7�ல அவரகள ல அனபபபபடட நப&ம�ரகள அலலத அந� 
நப&ம�ரகள ன க��/ரகள இவறஷ7 எடததக க�டடய�ன�ல ��ன ழசயக�7�ரகள எனற 
ந�ரப&கக மடயம�? இலலகவ இலஷல. ம�7�க அநந�ய ஜ���கஷளப ப&னபற7� நம 
மஸல�மகளம இத�ஷகய �)வ&ஷனகள ல ஈடபடக�7�ரகள.

***ம�ரகக வ&�யத��ல அப&பப&ர�யஙகஷள கறக�ன7 இஸல�ம�யரகள ன 
இம�மகள�ன (மஜ�ஹ�தகள) எவரகம ஆ�ரவ ழக�டகக�� எந� சடடதஷ�யம 
உணஷமய�ன மஸல�மகள ஏறக ம�டட�ரகள. க7�பப&டட ஒர அ7�ஞர இத 
வ&�யம�க கவற அப&பப&ர�யஙகஷளக கறக�7�ழரன7�ல அந� அ7�ஞஷர ந�ம 
ப&னபறறவத அவச�யம�லஷல. இவரஷடய இந� அப&பப&ர�யதஷ� ந�ம எடகக 
கவணடழமனபத க�ஷவய&லஷல. நப&யவரகளஷடய ஹ�)ஸ^ககம ம�ழபரய ந�னக 
மதஹபஷடய இம�மகள ன ஏகக�ப&த� அப&பப&ர�யஙகளககம, அந� அ7�ஞர 
வ&பர�ம�க நடநதக ழக�ணட�ர எனபத கரத��கம. எனகவ நப& (ஸல) அவரகளகக 



வ&பர�ம�ன இந�க கரத��ல ஒரகப�தம மன �ஷனப ப&னபற7த க�ஷவய&லஷல. 
அ7�ஞர எனற க7ககடய எவரம இத வ&�யத��ல நப&கள க7�ய�றக ம�ற 
ழசயயவ&லஷல.

  ஆன�ல ப&றக�லத��ல வந� ச�ல மககள �மஷம அ7�ஞரகள எனற க7� இத 
வ&�யத��ல நப& (ஸல) அவரகள ன கப�கககக வ&பர�ம�க நடநத ழக�ணட�ரகள. 
அபபடழயன7�ல இவரகள ன அப&பப&ர�யதஷ� மஸல�மகள ப&னபற7 மடயம�? 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள க�லம ழசன7 ப&ன அவரகஷள அஷ/தத கமலம 
வல�ம�ரகஷளயம, ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம ப&ர�ரத��தத வஸVல� க�டல�ழமனறம, 
அவரகள டம �ப�அதஷ� கவணடல�ழமனறம வ���டபவரகளகக �ரஅத��ல 
ச�னறகள இரகக�ன7னவ�? இலலகவய&லஷல. இபபடபபடடவரகஷளயம, 
நப&யவரகள ன கப�கககக ம�ற ழசயபவரகஷளயம இம�ம�க (மஜ�ஹ���க) எனன 
மடயம�? ஒரகப�தம இவஷர அ7�ஞர எனற கறவ�றக�லஷல. 
��னக��ன7�த�னம�க ய�கர� க7�ச ழசன7 மடத�னதஷ� கணமடத�னம�க 
ஆ�ரவ அள பபவனகக அலல�ஹவ&டம ந�ஷ7ய �ணடஷனகளணட. ஏழனன7�ல 
அ7�வம, �கக ஞ�னமம இலல�மல அலல�ஹவ&ன வ&�யத��ல கப�ர�டக�7வனகக 
இவன ஒபப�வ�ன.

****இ�றக ப&தஅத எனக7 க7கவணடம. மஸல�மகள ன இம�மகள ய�ரம 
ப&தஅத��றக தஷBந�றக ம�டட�ரகள. நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள இவரகள ன 
சம���கஷளக கடடஉயரத�� அ��ல வ&ளகககற7� அலஙகரதத இஷ7வஷனத ழ��ழம 
பளள வ�சலகஷளப கப�னற வBககஸ�லம�ககவஷ� வனஷமய�க நப&கள கணடதத 
(அத ஹ7�ம) கட�� �)யழசயல எனத �டததளள�ரகள. கபறகஷள அ/க 
படததவழ�லல�ம ம�ரககத��ல �ஷட ழசயயபபடடளளத. ப&7 ம�த�வரகஷளப கப�ல 
ழபரம�ன�ரன சமகமம கபற வ&�யத��ல வ/�ககடடல�க� வ&டககட�த 
எனப�ன�ல மரBத��ன �றவ�ய&ல கட நப&கள (ஸல) அவரகள இஷ�ப பயஙகரம�க 
எசசரதத உளள�ரகள.

மச��கள ஏக இஷ7 வ/�ப�டடககரயனகவ

பளள வ�சலகஷள ந�றவவ��ன�ல அலல�ஹஷவத ழ��ழவத மடடம இலடச�யம�க 
இரகக கவணடம. மஸல�மகள ழ��னற ழ��டட ஏக இஷ7வஷன மடடம 
வBஙகவ�றக மச��கஷளக கடட வந��ரகள. இபபளள வ�ய&லகள ல 
இஷ7வ/�ப�டகஷளத �வ&ரதத கவற எசழசயஷலயம அனஷட�னம என7 ழபயரல 
ழசயய மஸல�மகளகக அனம��ய&லஷல. ஏகஷனத ழ��/ல�ம. அவன டம �ன 
ந�டடஙகஷளக ககடடக ழகஞசல�ம. இஷ�த �வ&ர பஷடபப&னஙகள ல எவஷரயம 
அஷ/ததப ப&ர�ரத��ககக கட�த.

  ழ��ழவ�றக�க மஸல�மகளகக மச��கள க�ஷவ எனப�றக�க கபறகள ல 
மச��கஷளக கடட ஷவதத இஷ7வனகக�கத ழ��ழ��லம அதவம ஒரகப�தம 
அனம��ககபபட ம�டட�த. ழமயய�ககவ அலல�ஹஷவ மடடம வBஙகவ��க 
இதழ��ழஷகய�ல ந�டயகப���லம சரகய. (இபபளள வ�சல�ல ழ��ழவத 



அனம��ககபபட ம�டட�த). கபக7�ட இஷBந� பளள வ�சலகள ல அலல�ஹஷவத 
ழ��ழவ��ன�ல ப&றக�லஙகள ல இஷ7வஷனத ழ��ழமகப�த கப7�ள ஷய எணB& 
அவரடம �ன க�ஷவகஷள மஷ7ய&டல�ம. கபறம, மச��யம ஒனக7�ழட�னற 
கசரந��ரபப�ன�ல ப&ர�ரத�ஷனகள வ&ஷரவ&ல அஙகeகரககப படல�ம எனபன கப�ன7 
�பப�ன எணBஙகள ன�ல மன �ன உந�பபடடத ழ��ழவ�றக இபபளள ஷய 
ந�டவ�ன. இத அவஷன ��ரகக�ன பககம (இஷ7வனகக இஷB ஷவபப��ன) ப�ல 
ழக�ணட கசரதத வ&டம. எனகவ ��ன ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள சம���கள ல 
பளள  கடடவஷ� கணடபப�கத �டத��ரகக�7�ரகள.

  ஒர ழசயஷக (அத எத�ஷகய ழசயஷகய�ன�லம சரகய) அஷ�ப பரவ��ன�ல 
மன �ன �னஷன அ7�ய�மகல �வ7�னப�ல ��ரமப& வ&டவ�ன எனறம, அ��ல எந� 
பல�பலனகளம�லஷல எனறம ழ�ரயவந��ல அஷ�ச ழசயயககட�ழ�னற அவச�யம 
மன �ஷன �டகக கவணடம. இத சடடககஷல அ7�ஞரகள ன ழப�தவ�ன �)ரபப�கம. 
நப& (ஸல) அவரகள சரயன உ�யம�க�க ழக�ணடரககம கநரம, சரயன பமத��ய 
கரஷகய&ல நடம�டக ழக�ணடரககம கநரம, அத அஸ�ம�கக�7 கநரம-ஆக இமமனற 
கநரஙகள லம ழ��/ககட�ழ�ன வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள. ழ��ழஷக எனபத 
இஷ7வன ன ��ரப��ஷயப ழபறவ�றகரய ஒர தயஷமய�ன வ/�பப�ட�கம. அஷ� 
ம�க வ&ரமபத�கந� வ/�பப�டகள ல கசரகக கவணடம.

  ஆன�ல கமறக7பபடட இமமனற கநரஙகள லம இந� வ/�பப�டஷட 
(ழ��ழஷகஷய) ந�ஷ7கவறறமகப�த �)ஷமய�ன ழசயல�க அதழ��ழஷக ந�ரப&ககப 
படக�7த. ஏழனன ல இநகநரம மஸல�மகள�ல ந�ஷ7கவற7பபடம ழ��ழஷக 
இஷBஷவககம ��ரகககக�ரரகள ன ழ��ழஷககய�ட ஒபப�க�வ&டம. சரயன, சந��ரன 
மறறம நடசத��ரஙகள, கக�ளஙகள இவறஷ7 வBஙக� வ/�படக�ன7 மஷரகககள 
இவற7�றக �ஷலச�யதத ஸ^ஜ^த ழசயத இநகநரஙகள ல �ம வBககஙகஷள 
ழசலததக�ன7னர. நடசத��ரஙகள டமம, சரய சந��ரனகள டமம �ம க�ஷவஷய 
கவணடக�ன7னர. இபபடயளள கநரத��ல இமமஷரகககளடன கசரநத ழ��ழ��ல 
(ந�மம மஷரகககளடன வBஙகம கநரத��ல ஒத��ரந��ல) நமஷமயம அந� 
வBககஙகள ச�ல கநரஙகள ல ��ரகக�ன பககம�க இழதத வ&டக�7த.

  அன7�யம இவகவஷளகள ல ழ��ழவ��ல ப&ரத��கயகம�ன ச�7பகப�, கமனஷமகய�, 
வ&கச�கம� ஒனறம�லஷல. ழப�தவ�க ழ��ழத இஷ7வனகக நன7� ழசலத�� அவன 
��ரப��ஷயப ழப7ல�ம என மன �ன எணB&ன�ல கட அவழவணBம வ )B�க� 
வ&ட�த. ஏழனன ல (இத அலல��) எந� கநரமம ழ��/மடயம. அ�றக அனம��யம 
உணடலலவ�? எனகவ இகக7�பப&டட ச�ல கநரஙகள ல மடடம ழ��/�வ&டட�லம 
கவற எலல� கநரஙகள லம ழ��/ல�ம. ழ��ழஷகய&ன�ல க�ஷடககம 
ப&ர��பலனகளம இந� வ&லககள ன�ல தணடககபபடட வ&ட�த. மன �ன 
�)ஷமய&ல�ரநதம க�பப�ற7பபடக�7�ன.

  ஆக இநகநரஙகள ல ழ��/கவணட�ழமன �டககப படடரபபழ�லல�ம 
அதழ��ழஷகஷயத ழ��ழக�7வன மஷரகககஷளப கப�னற சரயஷன வBஙக�, 
சரயன டம �ன க�ஷவகளகக�கப ப&ர�ரத��தத, அ�றக வ/�படட அ�ன�ல 
��ரகக�னப�ல ழசனற வ&டல�க�த எனபஷ� பயபபடவ�ன�ல��ன நப& (ஸல) 



அவரகள ழ��ழஷககக இநகநரஙகஷளத �டத��ரகக�7�ரகள.

  இபழப�ழத ந�ம �ஷலபப&றக வரகவ�ம. நப&ம�ரகள, அவல�ய�ககள, ந���ககள 
இவரகள ன சம���கஷள மச��கள�கக கடடவஷ�யம நப&யவரகள �டததளள�ரகள. 
ஏழனன ல க7�பப�க இத�ஷகய மச��கள ல ழ��/வரக�7வன அவனழ��ழஷக 
அவஷன ��ரகக�ன பககம�க இழததக ழக�ணட கப�ய கசரதத வ&டக�7த. க�ரBம 
எனனழவன7�ல இபபளள வ�சஷல மடடம கர��த ழ��/ வரக�7 மன �ன 
ப&றக�லத��ல ஒரமஷ7 கப7�ள ஷய மடடம ந�ட வரககடம. கப7�ல�ரபபவரகக 
ம��பஷபயள தத ��ம ழசயக�7 ஸ^ஜ^��ல அவரகழக�ர ச�ற பஙஷகச சமரபப&கக 
இடமப�ட உணடலலவ�? இ�ன�ல அவன வ&ஷரவ&ல மஷரகக�க� வ&டக�7�ன. 
இத�ஷகய ந�ஷலஷமகள மன �ஷன இஷனஷவபப��ன பககம ச�டட வ&டககட�த 
எனப�ன�ல ��ன நப&யவரகள கபறகள ல மச��கள கடட கவணட�ம எனற 
வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள.

  கப7�ல இஷ7வனகக இலலம ந�றவ�லம ஹ7�ம. அவவ&ஷ7ய&லலத��ல ழசனற 
கப7�ள ஷயப ப&ர�ரத��பபதம ஹ7�ம. இவவ&ர ஹ7�மகஷளயம ஒனக7�ழட�னற 
இஷBதத சeரதகக�ப ப�ரத��ல கப7�ல பளள வ�சல கடட�ல�லளள ஹ7�ம சறற 
இகலச�ன வ&லககல� (ஹ7�ம�)கத ழ�ரய வரக�7த. ஆன�ல அஷ�க கடட மடத� 
ப&7க அ��ல வBககம என7 ழபயரல எ��ரக�லத��ல நடககப கப�க�7 வனஷமச 
ழசயஷகககள�ட (��ரககககள�ட) ஒததப ப�ரககம கவஷளய&ல��ன இந�ச ழசயலகள 
ம�கப ழபரய ஹ7�ம�கவம, இஷ7வன மனன கக�� தகர�கம�கவம பலன�கம. 
எனகவ இபபடழய�ர ந�ஷல உரழவடபபஷ� கவகர�ட ப&டஙக� வ )ச கவணடம 
எனபஷ� ந�டய நப&கள (ஸல) அவரகள கப7�ல மச��கள அஷமபபஷ� 
ஹ7�ம�கக�ன�ரகள.

மஸல�மகள ன கபறகஷள ஸ�ய�ரத ழசயவத எபபட  ?  

கபற (சம���) �ரசனம எனபத ம�ரககத��ல அனம��ககபபடட அஷமபப�கம. 
அனம��ககபபட�� ந�ன மஷ7ய&ல அனஷடககபபடம அஷமபப மறழ7�னற. இபபட 
ஸ�ய�ரத இர வஷகபபடம. �ரஅத��ல ஆகம�ககபபடட ஸ�ய�ரத��றக நமத 
இஸல�ம வ&ளககம �ரமகப�த 'எந� ஸ�ய�ரத��ன�ல ஸ�ய�ரத ழசயக�7வன ன 
எணBம கப7�ள கக�க அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த�ல' எனற அஷமக�7க�� அதகவ 
�ரஅத��ல அனம��ககபபடக�7 ஸ�ய�ரத��கம. மன �ன இ7ந��ன ப&ன (ஜன�ஸ�) 
ழ��ழஷக நடததக�க7�ழமன7�ல அதழ��ழஷகய&ன உடகரதத ஜன�ஸ�வகக�க 
ப&ர�ரத�ஷன பரவ��கம.

  இதகப�ல ஸ�ய�ரத��லம இ7ந�வரகக�க அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த�ல எனப��க 
மடடகம கர� கவணடம. அன7� மஸல�மலல�� மன�ஃப&க இ7ந� ப&னப 
அவனகக�க ஒரகப�தம ழ��ழஷக நடத�பபட ம�டட�த. அவன ன சவகக/�ய&ல 
ழக�ஞச கநரமகட ந�னற வ&டடப கப�வஷ�யம �டககபபடடரகக�7த. 
மன�ஃப&கககளஷடய ப&கர�கக/�ய&ல சறறகநரம ப�வமனன பபதக�ட ந�றபத 
அவனகக ஜன�ஸ�த ழ��ழஷக நடததவ�றகச சமம�னத எனற க7பபடக�7த.



  மன�ஃப&க (நயவஞசகர)கஷளப பற7� அலல�ஹ கறக�7�ன: "அந� 
மன�ஃப&கககள ல எவர இ7நத வ&டட�லம அவரம@த ஒரகப�தம (ஜன�ஸ�த) 
ழ��ழஷக ழ��/��)ரகள. அவரஷடய கப7�ல (மனன பபக கக�ர) ந�றக��)ரகள. 
ஏழனன7�ல ��டடம�க அவரகள அலல�ஹஷவயம, அவனஷடய த�ஷரயம 
ந�ர�கரதத வ&டடதடன ப�வ&கள�ககவ இ7நதம�ரகக�ன7னர". (9:24)

  அநநயவஞசகரகளகக�கத ழ��/ கவணட�ழமனற நப&ஷய அலல�ஹ 
வ&லகக�யதடன அவரகளககப ப�வமனன பப கவணட சவகக/�ய&ல கட ந�றகல�க�த 
என எசசரகஷக வ&டததளள�ன. இவரகள அலல�ஹஷவ ந�ர�கரத�வரகள, அவனத 
த�ஷர ப7ககB&த�வரகள. அபபடய�ன�ல இவரகள ன கப7ரக�ல ந�னற 
இவரகளகக�க எபபடப ப&ர�ரத��கக மடயம.

  மஸல�மகக மடடம ஜன�ஸ� ழ��/பபட கவணடம. அதழ��ழஷகய�ல இந� 
ஜன�ஸ�வககப ப&ர�ரத�ஷனகள கவணடபபடக�ன7ன. ஜன�ஸ�வ&ன கப7ரக�ல 
ந�னற இஷ7வன டம ப&ர�ரத��ககல�ம. இபபட மம�ன�ன மயய&ததகக இவறஷ7ப 
பரவத நப&கள க�டடத �ந� ஸ^னனத��ன வ/�மஷ7ய�கம. இவறஷ7 எலல� 
ஸஹ�ப�ககளம, இம�மகளம, அ7�ஞர ழபரமககளம அ7�ந��ரந��ரகள. நப&யவரகள 
மஸல�ம�ன ஜன�ஸ�ஷவத ழ��ழத �மசமகத��ரகக இவவ/� மஷ7ஷயக க�டடத 
�ந��ரகள. ஒரவர இ7நத அவர அடககம ழசயயபபடடப&ன கப7ரக�ல ந�னற 
ழக�ணட க��/ரகஷள கந�கக� நப&யவரகள கeழவரம�ற க7�ன�ரகள: 'மகககள! இக�� 
இமமன �ரடம இபழப�ழத ககளவ&கள ககடகபபடக�ன7ன. உற��பப�டஷடயம, �ளர�� 
ந�ஷலஷயயம, ��டம�ன வ�ரதஷ�கஷளயம அலல�ஹ அவரகக அரளபரய ந)ஙகள 
ப&ர�ரத��யஙகள'. (அப��வத)

  நப&யவரகள ம��ன�வ&லளள (அடககஸ�லம�ன) பகeய&ல அடககப 
படடரபபவரகஷளயம, உஹத யத�த��ன கப�த கப�ர�ட இஷ7வன ப�ஷ�ய&ல 
��ய�கம ழசய� �^ஹ��ககள ன கபறகஷளயம ழசனற ஸ�ய�ரத ழசய�தடன கபற 
ஸ�ய�ரத��ன கப�த கeழவரம வ�ரதஷ�கஷளச ழச�லல கவணடழமனறம கறறக 
ழக�டத��ரகள: 'கப7�ல�ரகக�7  மம�ன-மஸல�மககள, அலல�ஹவ&ன ச�ந��யம, 
ஈகடற7மம எனறம உஙகளகக உணட�கடடம. இன�� அலல�ஹ ந�ஙகள 
உஙகளடன வநத கசரகவ�ம. மறக�லத��ல மரBமஷடந�, எ��ரக�லத��ல 
மரBமஷடயப கப�க�ன7 சகலரககம அலல�ஹ அரளப�ல�ககடடம. எஙகளககம, 
உஙகளககம அலல�ஹ சகதஷ�யள கக  ப&ர�ரத��கக�க7�ம'  எனற க7�வ&டட 
'இஷ7வ�! இவரகள கல�கஷள ந) ப�/�கக� வ&ட�க�! இவரகளககப  ப&7க எஙகஷள 
ந) க/பபத��ல  �ளள  வ&ட�க�!' எனறம ப&ர�ரத��த��ரகள.

  இபபடச சமபவஙகஷள வ&ளககக�7 ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகள ந�ஷ7ய 
வந��ரகக�ன7ன. அபஹ^ஷரர� (ரல�) மலம ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளர�ன இம�ம 
மஸல�ம (ரஹ) �மத ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல இந�க கரத��றகரய ஒர ஹ�)ஷஸப 
ப��வ ழசய��ரகக�7�ரகள. இபபட மம�னகள�ன சத��ய வ&சவ�ச�கள ன சம���கஷள 
ஸ�ய�ரத ழசயவ��ன ஏக இலடச�யம அவரகளகக�க அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய�ல எனப��கம.



க�ஃப&ரகள ன கபஷர ஸ�ய�ரத ழசயயல�ம�  ?  

  இஸல�த��ல அனம��ககபபடட இனனழம�ர ஸ�ய�ரததம நப&கள�ர மலம 
அ7�யபபடடளளத. அதகவ க�ஃப&ரகள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசயவத எனபத. 
க�ஃப&ரகள ன சம���கஷள ஸ�ய�ரத ழசயவத க7�தத ஏர�ளம�ன ஹ�)ஸகஷள 
அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள வ�ய&ல�க இம�மகள�ன மஸல�ம, அப��வத, நஸ�ய&, 
இபனம�ஜ� கப�ன7 ஹ�)ஸ அ7�ஞரகள ன ழ��கபபகள ல க�Bபபடக�ன7ன.

  அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள அ7�வ&கக�7�ரகள: 'நப& (ஸல) அவரகள �ம ��ய�ர 
ஆம�ன�வ&ன கப7�ல வநத ந�னற அழ��ரகள. இந� கவ�ஷனய�ன க�டச�ஷயக 
கணட க��/ரகளம கணB )ர வடத��ரகள. ப&ன நப&யவரகள �ம க��/ரகஷளக 
கபப&டட, 'மகககள! என இரடசகன டம என ��ய�ரகக�கப ப�வமனன பபத க�ட 
அனம�� கக�ரகனன. அ�றக அலல�ஹ அனம��ககவ&லஷல. கஷடச�ய�க ��ய�ரன 
கபஷ7ய�வத ஸ�ய�ரத ழசயய அனம�� ககடகடன. அ�றக மடடம அனம��த��ன. 
எனகவ கபறகஷள ஸ�ய�ரத ழசயயஙகள. ஏழனன ல இந� ஸ�ய�ரத 
மறஷமஷயபபற7� ஞ�பகப படததக�7த.

  எனகவ கப7�ள  க�ஃப&ர�கடடம மஸல�ம�கடடம ழமtதஷ� ஞ�பகப படததம 
வ&�யத��ல கணடபப�க ஸ�ய�ரத பலனள கக�7த. ஆன�ல ஒனஷ7 கவனத��ல 
ழக�ளள கவணடம. கப7�ள  க�ஃப&ர�க (ந�ர�கரபபவன�க) இரபப�ழனன7�ல இவன 
கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசயயம கப�த இந� க�ஃப&ரகக�க அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��பபக��, 
இவனககரய ஏக�னம க�ஷவகஷள இஷ7வன டம ககடபஷ�கய� ஒரகப�தம 
ந�ஷனககக கட�த. இஷ7வன டம ப&ர�ரத��பபஷ�க கர�� ஸ�ய�ரத��றக 
வரகவணடம�ன�ல கப7�ள  மம�ன�க இரகக கவணடம. (க�ஃப&ரன சம���ஷயயம 
ஸ�ய�ரத ழசயவ�றக இஸல�ம அனம�� வ/ஙகக�7ழ�ன7�ல அ�ன க�ரBம 
ஸ�ய�ரத��ன�ல மஸல�ம படபப&ஷன ழப7 கவணடழமனபத��ன).

  இஸல�ம அனம�� வ/ஙக�� ந�ன அஷமபப&ல ழசயயபபடம ஸ�ய�ரத��றக 
வரகவ�ம. கப7�ல அடககபபடடளளவரடம �னககரய க�ஷவகஷள மஷ7ய&டல, 
கப7�ள ய&டம ழசனற உ�வ&த க�டப ப&ர�ரத��த�ல, ச�ப�ரசகஷளக ககடடல 
இவறஷ7 ந�டச ழசயயபபடம ஸ�ய�ரததகள அஷனததம ப&தஅத��ன ந�னர��ய&ல 
ழசயயபபடம ஸ�ய�ரததகள�கம. சம���ய&ன அரக�ல ந�னற கவணடன�ல சeகக�ரம 
வ&ஷட க�ஷடதத வ&டம என ந�ஷனததக ழக�ணட அந� சம���ய&ல ழசனற 
ப&ர�ரத��பபதம, ந�னம�ன (ப&தஅத��ன) ஸ�ய�ரத எனக7 இஸல�ம �)ரபப 
வ/ஙகக�7த. இந� அஷமபப&ல�ன அஷனதத ஸ�ய�ரததகளம ந�ன 
அனஷட�னஙகள�கம. இவறஷ7 நப&யவரகள கடஷமய�க எ��ரததப 
கப�ர�டய&ரகக�7�ரகள. நப&தக��/ரகள எவரம இஷ�ச ழசய���லஷல. நப&யவரகள ன 
கப7�ல கட இஷ�ச ழசயய அவரகள அனற மனவரவ&லஷல. மறழ7ந�ப ழபரய�ரன 
சம���ய&லம இமம���ரய�ன ஸ�ய�ரததகள நஷடழபற7��லஷல. ஏழனன ல இத 
அலல�ஹவகக இஷB ஷவபப��கம. இனனம அ��கம�க இஷBஷவபப��ன 
க�ரBஙககள�ட மன �ஷன இத ��ரபப& வ&டக�7த.



  கப7�ல அடககப படடரபபவரடம ப&ர�ரத��பபஷ�கய� அலலத அவரன சம��� 
அரக�ல�ரநத இஷ7வஷன அஷ/த��ல வ&ஷரவ&ல வ&ஷட க�ஷடககம எனபன கப�ன7 
ந�டடஙகள ஒனறம�லல�த அலல�ஹஷவ மடடம �ன ய�க வBஙகவ�றழகனற 
நப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, ந���ககள இவரகள ன சம���கஷள மச��கள�ககவத கட 
�டககபபடடளளத. நப& (ஸல) இஷ�க கடஷமய�க எ��ரத��ரகக�7�ரகள. எந� ஒர 
சமகத��ர இஷ� ம@7� ழசயலபடக�7�ரககள� அவரகள எலகல�ரம அலல�ஹ, 
ரஸ^லஷடய கக�பத��றகம, ச�பத��றகம ஆள�வ�ரகள.நப&கள ழபரம�ன�ர (ஸல) 
அவரகள கறக�7�ரகள: '�ம நப&ம�ரகள ன சம���கள ல மச��கஷளக கடட உயரத��ய 
ய�ரகளககம, க�7�ஸ�வரகளககம அலல�ஹவ&ன ச�பம உணட�கடடம'. மறழ7�ர 
ஹ�)ஸ�ல வரக�7த: 'ய�ரகஷளயம, க�7�ஸ�வரகஷளயம அலல�ஹ அ/�தழ��/�தத 
வ&டவ�ன�க! ஏழனன ல இவரகள �ம நப&ம�ரகள ன கபறகஷள இஷ7ய&லலஙகள�க 
ஆகக�க ழக�ணடனர'. கமலம 7�வ& கறக�7�ர: இவரகள ன இத�)வ&ஷனப பற7� நப& 
(ஸல) அவரகள அசசறத��ன�ரகள. இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல 'உஙகளகக மனனர 
வ�ழந��ரந�வரகள சம���கஷள மச��கள�கக�க ழக�ணடனர. ந)ஙகள அஷ�ச 
ழசயய��)ரகள. இத வ&�யத��ல ந�ன உஙகஷள எசசரகக�க7ன. கடஷமய�க 
உஙகஷள இஷ�வ&டடம �டகக�க7ன' எனற நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள.

  அலல�ஹ ஒரவஷன மடடம வBஙக� வ/�படம எணBததடன சம���கள ல 
பளள வ�சலகள ந�றவவஷ�ப பற7� நப&கள இந� ம���ர கடம எ��ரபபகஷளக க�டட 
வ&ளகக�ய&ரகக�7�ரகழளன7�ல அ�ன�ல அலல�ஹவ&ன ச�பத��றகம, கடம 
கவ�ஷனககம மன �ன இலகக�க� வ&டவ�ழனன7�ல, கப7�ல 
அடஙக�ய&ரபபவரகள டம �ம க�ஷவகஷளக ககடக கவணடம, ப&ர�ரத�ஷனகஷள 
கப7ரக�ல ந�னற ப&ர�ரத��கக கவணடம, கநரசஷசகஷள கப7�ள கக�க கநர கவணடம, 
அஙக ழசனற உ�வ& க�டபப&ர�ரத��கக கவணடம, அடககபபடடரககம ழபரய�ஷரப 
ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��கக கவணடம, அஙகக �ம க�ஷவகஷள கவணடன�ல 
ச�ரமபபட�மல வ&ஷரவ&ல அஷவ க�ஷடதத வ&டம, எலல� ந�டடஙகஷளயம 
கப7�ள ய&ன ழப�ரடட�ல எள ��ல சமப���தத வ&டல�ம என7 எணBஙகஷள மன��ல 
ப��ய ஷவதத ஒரவன கபஷ7க கடடன�ல அலலத கப7�ல மச��ஷய ந�றவ&ன�ல 
அலலத கபஷ7கய பளள ய�க ம�ற7�ன�ல அவன ந�ஷல எனனவ�க இரகக மடயம? 
ச�ந��கக கவணடம.

  நப& நஹ (அஷல) அவரகள ன க�லத��ல '��ரக' �ஷல தகக ஆரமப&த�த. 
கமறக7பபடட ழசயஷககள ��ம ��ரக உணட�கவம ஏதவ�க இரந�ன. இ�ன�ல 
ச�ஷல வBககமம உலக�ல �ஷலக�டட தவஙக�யத. இபன அபப�ஸ (ரல�) அவரகள 
கறக�7�ரகள: 'நப& ஆ�ம, நஹ (அஷல) இவவ&ரவரகளகக மத��ய&ல பதத 
நற7�ணடகள இஷடழவள யணட. இவவ&ஷட ழவள ய&ல க��ன7�ய அஷனதத 
மககளம மஸல�மகள�க வ�ழந��ரந�னர. என7�ல�ரநத சமகத��லளள நனமககள, 
ஸ�ல�ஹ)னகள, ழபரகய�ரகள இவரகள ன சம���கஷள மககள அளவ கடநத 
மரய�ஷ� ழசலத� ஆரமப&த�னகர� அனற ம�ல இஷBஷவபபம (��ரககம) 
�ஷலதகக�யத. அ�ன�ல மஷரகககள எனற ஒர ச�ர�ரம ழவள பபடடனர.

  இம�ம பக�ர (ரஹ) அவரகள �மத ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல இபன அபப�ஸ (ரல�) 



அவரகள வ/�ய�கவம, மறறம கவற அ7�ஞரகள ன வ/�ய�கவம கமலம ��ரமஷ7 
வ&ய�கக�ய�ன கள �ம �பஸV ர நறகள லம கeழவரம ��ரவசனத��ல க�Bபபடக�ன7 
"அன7� அவரகள க7�னர. ந)ஙகள உஙகள ழ�யவஙகஷள வ&டட வ&ட��)ரகள. வதத, 
ஸ^வ�உ, யகஸ, யஊக, நஸர ஆக�ய வ&கரஹஙகள ல எஷ�யம வ&டட வ&ட��)ரகள" 
(71:23). இந� ச�ம�கள அடஙகளம நஹ நப&யவரகள ன சமகத��ல க��ன7�ய 
ழபரய�ரககளய�வர. இவரகள க�லஞ ழசன7 ப&னனர இவரகளஷடய சம���கள ல 
மககள மணடய&டடக க�டநத �ம க�லதஷ�க க/�த�க��ட இவரகளககப 
ப&மபஙகஷளயம அஷமதத அவற7�றக வ/�ப�டகள ழசயதம வரல�ய&னர எனற 
கறக�7�ரகள. அ�ன ப&7க அ7ப&க கலஙகள ல இசச�ஷலகள அனந�ரச ழச�த��க 
வநத கசரந�த எனற இபன அபப�ஸ (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள.

ந�த��கரகள டத��ல ஸ�ய�ரத��ன ��தபரயம  .  

�ததவ ஞ�ன கள லளள ச�ல �ஹரயய�ககள (ந�த��கரகள) ஸ�ய�ரத��ன கப�த 
பதம���ரய�ன ஒர ��ரகஷகயம மககளகக வ&ளகக� க�டடய&ரகக�7�ரகள. 
அவரகளஷடய ச�த��ந�ம வ�னஙகஷளயம, பம�ஷயயம அலல�ஹ ஆற ந�டகள ல 
பஷடத��ன எனபழ�லல�ம உவம�பபகள��ம உனஷமயலல எனப��கம.

  ச�னனஞச�ற தச�ய&ல�ரநத வ�னழவள ய&ல கக�ளப ப�ஷ�ய&ல ச/லம 
ப&ரம�ணடம�ன க�ரகஙகள வஷர அவற7�ன ஒவழவ�ர அமசதஷ�யம �ன த�ன ய�க 
அலல�ஹ ஆழநத அ7�க�7�ன. �னனஷடய அஷனததப பஷடபப&னஙகள ன 
கரலகஷளயம நணககம�க ககடகம கபர�ற7லம அவனகக உணட. அவற7�ன 
க�டடஙகள அஷனதஷ�யம ககடட வ&ளஙக� வ&ரமப&யவரகளகக வ&ஷட ழக�டபப�ன 
எனபன கப�ன7 ழ�ள வ�ன உணஷமகஷள ந�த��கரகள ப7ககB&ததக கறக�ன7னர. 
நப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, உத�மரகள இவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அலல�ஹவ&டம 
ககடக�ன7 ச�ப�ரச�ன கரதஷ�யம மம�னகள வ&ளஙக�ய&ரபப�றக மரB�க 
ந�த��கரகள க7�பப&டக�7�ரகள.

  மம�னகள டம �ப�அத என7�ல அலல�ஹவ&டத��ல க�ஷவகஷள கவணடப 
ப&ர�ரத��பப�லலவ�? மஸல�ம �ன சகக��ரன ன கவணடகக�ஷள மனஷவதத 
அலல�ஹவ&டம மன7�டன�ல அவன வ&ரமப&யவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகஷள 
ஏறக�7�ன. ச�ப�ரஷசக ககடடவன பயன ழபறக�7�ன. க/நஷ�ச ழசலவம 
கவணடழமன அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��பபவனககக க/நஷ�கள ப&7கக�ன7ன. மஷ/ 
ழபயயச ழசயய கவணடழமனற க�ஷவபபடட�ல மஷ/ ழபயக�7த. இ�ர க�ஷவகள 
அலல�ஹவ&டம சமரபப&ககபபடட�ல க�ஷடதத வ&டக�ன7ன. ஆக வ�ழந��ரககம 
ஸ�ல�ஹ�ன ழபரய மககள ன தஆககஷள ஏறற அலல�ஹ �ன அடய�ரகள ன 
க�டடஙகஷள ந�ஷ7கவற7�க ழக�டகக�7�ன. இத மம�னகள அ7�நதளள �ப�அத 
ஆகம.

  ஆன�ல ந�த��கரகள �ப�அததககரய இககரதஷ�த ��ரபப& வ&டட�ரகள. மஷ/ 
ழபயவ��ன�லம சர, இட-ம�னனல கப�ன7ஷவ ஏறபடட�லம சர, மன �கலத��ன 
ப&7பப, இ7பப, வ�ழவ, ��ழவ, கந�ய, ழந�ட, இனபம, தனபம கப�ன7 எதவ�ன�லம 



சரகய. ஆக�யஙகள, பம� ஆக�யவற7�ல நடககம அத�ஷன சமபவஙகளம 
அலல�ஹவ&ன வலலஷமய�ல நடககக கடயஷவ அலல. நனமககள ன 
ப&ர�ரத�ஷனகஷளயம இஷ7வன ககடக ம�டட�ன. அ�றக அவன சக��யளளவனம 
அலல. ம�7�க இவவஷனதத சமபவஙகளம க�ரகஙகள ன இயறஷக வ&��கள ன�ல 
நடபபத கப�ல க�லஞழசன7 மன �ன ன ஆதம�வககள மஷ7ந��ரககம 
வலவ�னழ��ர சக��ய&ன�லம இஷவழயலல�ம நடகக�ன7ன. நலல ஒர மன �ன 
க�லஞழசன7 ப&னப அவரஷடய உற7 ச�கனக��ர �ம சம���ஷயச சந��கக 
வரமகப�த கப7�ல�ரபபவரககம, அவஷர சந��ககவரம நணபரககம�ஷடய&ல 
அலல�ஹவ&ன�ல அ7�ய மடய�� ஒர வஷகய�ன ஆதம@கத ழ��டரப 
உணட�க�7��ம.இதழ��டரப&ன�ல ஸ�ய�ரத ழசய�வரககத �ம க�ஷவகழளலல�ம 
க�ஷடதத வ&டக�7��ம. இபபடப பசஷசய�க இஷ7வஷனப ப7ககB&ககம 
ச�த��ந�ஙகஷள கமல�ன �ம கரததககழளனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. 
இஸல�ம�யரகள�ன ச�ல ழமtடடகரகளம இந�க கரதஷ� ஆ�ரகக�மல�லஷல.

  ழவய&ல�ல கணB�டஷயக க�டடன�ல சரயன ன சடரகள கணB�டஷய கந�கக�ப 
ப�யக�ன7ன. கணB�டகய� ��ன ழபற7ஷ� ��ரபப&யடகக�7த. 
இககணB�டய&ல�ரநத ப&ர�� பல�கக�ன7 சடரகஷள மறழ7�ர கணB�டய&ல 
ழசலததக�7த எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. அபபடழயன7�ல அந�க கணB�டயம 
சடர வ&டத �ய�ர�கம. இவவ&ரணட�வத கணB�டய&ன சடரன�ல தரத��ல�ரககம 
சவர ழவள சசதஷ�ப ழபறவத கப�ல ஸ�ய�ரத ழசயக�7வன கப7�ல�ரகக�ன7 
மயய&த��டம�ரநத �மத வ�ழகஷகய&ன க�ஷவகஷள ழபறக�7�ர�ம. (மயய&ததகள 
அகலல பஃஆல�டம�ரநத இஷ�ப ழபறக�7��ம). ந�த��கரகள ன கமறக7�ய 
வ&�ணட�வ��ஙகளககம, ஒழககக ககட�ன �ததவஙகளககம இதகவ ச�ன7�கம.

  ப&மபஙகள, ச�ம�கள எஙழகலல�ம க�Bபபடக�ன7னகவ�  அஙழகலல�ம 
ஷ�த��ன, ஜ�னகள ன நடம�டடம அ��கம�க உணட. அஙகக ஷ�த��னகள ன 
சமப��ஷBகஷளக ககடக மடயம. சம���கள ல�ரநத சப�ஙகஷளச ச�லர 
ககடடரகக�ன7னர. ய�ர ய�கர� �ம மன வநத உஷரய�டவத கப�ன7 கரலகஷள 
உBரக�ன7னர. ஏக�� ச�ல ழபரய மன �ரகள உ�யம�க� மஷ7வத கப�ன7 க�டச�கள, 
கபஷ7ப ப&ளநத மயய&தத ழவள கய உ�யம�க� ஸ�ய�ரததச ழசய�வஷனக 
கடடயஷBககம ச�ல க�டச�கள, அறப�ம�ன பறபல நடதஷ�கள இமம���ர மன �ஷன 
வ/�ழகடககம எலல�த �)யழசயஷககஷளயம கபறகள ல க�B மடக�ன7ன. 
கபறகஷள ச�ஷலகள�கத ��ரபப&, வBககஸ�லஙகள�க ம�ற7� ��ரகக�ன 
வ�சலகஷளத ��7நத ஷவகக கவணடழமன7 எணBதக��ட ஷ�த��னகளம, 
ஜ�னகளம இவறஷ7த தB&வ�க ழசயத வரக�7�ரகள. ஷவயகத��ல கபறகஷள 
ப&மபஙகள�கத ��ரபப&யதம, அ��ல�ரநத இஷ7வனகக இஷBஷவத�ல 
உணட�னதம ஷ�த��ன ன க�ரBம ��ழனனபஷ� வரல�றம கறக�7த. இஷ� 
வ&ளஙக�� மன � சமகம சம���ய&ல பஷ�ககப படடரககம கப7�ள கய இவறஷ7ப 
பரக�7�ர என நமப& ஏம�ற7மஷடநத �ன வலவ�ன இஷ7 நமப&கஷகஷயப 
ப7�ழக�டதத வ&டக�ன7த. ஷ�த��னகள மன � உரவ&ல ஆளம�7�டடம 
பணணவஷ� மககள ழ�ரய�மல�ரகக�7�ரகள. இ�ன�ல கப7ரக�ல கணட 
கத��டடஙகஷளப பற7� அஷவ நப&ய&ன அலலத மலகக�ன ழசயலகழளனற ம��தத 
�மத �)ரககம�ன ஈம�னகக இழகக ஏறபடத��க ழக�ளவதடன ��ரகக�லம நஷ/நத 



வ&டக�ன7னர. இஷ�பபற7�ய சமபவஙகள ஏர�ளம இரகக�ன7ன. அவறஷ7ழயலல�ம 
க7�ன�ல பத�கம ந)ணட வ&டம எனப��ல இஙகக மடததக ழக�ளக�க7ன.

  உணஷமய�ன இஷ7வ&சவ�ச�ய&ன நமப&கஷக இபபடழய�னறம�ரகக�த. இஷ�பபற7� 
ஷ�த��ன ன வ&ஷளய�டடகள எனற நமப& �)ரககம�ன மடவகக வநத வ&டக�7�ன. 
இபபடபபடட ஷ�த��ன ன நடபபககஷள சம���ய&ல க�ணமகப�த உணஷம வ&சவ�ச� 
ழமயய�ககவ தய உளளததடன ஆயததல கரஸ�ஷய ஓ�� வ&டட ஷ�த��ன ன 
ம�ய�ஜ�லத��ல ச�கக�மல �னஷனக க�ததக ழக�ளவ�ன. எலல� ஷ�த��னகளம 
பம�ய&ல அபபடகய அடஙக� ஒடஙக� வ&டக�ன7ன. இஷ7வன ன ��ரமஷ7 
வசனஙகஷள க7�பப�க ஆயததல கரஸ�ஷய ஓதவ��ன�ல ஷ�த��னகஷளயம, 
க�ஃப&ர�ன ஜ�னகஷளயம வ&ரடடயடகக மடயமலலவ�? உணஷமய&ல ஆளம�7�டடம 
ழசயக�7வர மலகக�ககவ�, மம�ன�ன ஜ�னன�ககவ� இரபப�ரகழளன7�ல, ��ரமஷ7 
வசனஙகள அவரகளகக எந�த தனபதஷ�யம அள கக�த. இத வ&�யம�க ஹ�)ஸ�ல 
பல சமபவஙகள க�Bபபடக�ன7ன.

  அபஹ^ஷரர� (ரல�) அ7�வ&ககம ஒர ஹ�)ஸ�ல ஒரமஷ7 ஜ�னழன�னற 
அபஹ^ஷரர�ஷவ கந�கக� 'ந)ர படகஷகககச ழசன7�ல ஆயததக கரஸ�ஷய ஓதம. 
அபபட ந)ர ழசய��ல அலல�ஹவ&ன ப�தக�வல�கல இரவ மழவதம சகம�க இரகக 
மடயம. எந� ஷ�த��னம வ&டயறக�ஷல வஷரய&ல உமஷம ழநரஙக மடய�த' 
எனற க7�ய��ம. இஷ� நப&ய&டம வநத அபஹ^ஷரர� அ7�வ&த� கப�த 'அந� 
ஜ�னன ன கறற உணஷம. அவகன� ழப�யயன' எனற நப&கள (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள. கப7�ல ஏக�னம ப&ச�சகள ன ழ��லஷலகள க�Bபபடட�ல 
அஷ�வ&டடம உணஷமய�ன மஸல�ம அலல�ஹவ&டம ப�தக�வல க�டக 
ழக�ளவ�ன. �ரஅத��ல அனம��ககபபடட ப�தக�வஷலத க�ட கவணடம.

  பறபல நப&ம�ரகள ன வரல�றஷ7ப படத��ல அவரகள ன வ�ழகஷகய&ல பல �டஷவ 
ஷ�த��னகள கறகக�டட அவரகளககத தனபமம, �)வ&ஷனயம ழக�டகக 
மஷனந��ரகக�ன7ன. ழந7�ழகடட ழசயஷககள னப�ல அவரகஷளத ��ரபப 
மறபடடரகக�ன7ன. வBககவ/�ப�டடல அவரகள ஈடபடடரகக�ன7 கவஷளய&லம 
அவரகளககத �)ஙக ழசயத ழ��லஷலயம, ழ��ந�ரவம ழக�டகக ஷ�த��ன 
எத�ன த��ன. இஷ�ச சரத��ரத��லம க�Bல�ம. ஒரந�ள நப&யவரகள ன பககம ஒர 
ஜ�ன ழநரபபக ழக�ளள ஷயத தகக� வநத அவரகள ம@த வ )ச� நப&ஷய கவ�ஷனப 
படத� எத�ன த� கவஷளய&ல ஜ�பரல (அஷல) அவரகள வநத கeழவரம 
(அபத�யய�ஹ அவரகள அ7�வ&ககம ஹ�)ஸ�ல வரக�ன7) ப&ரபலம�ன ப�தக�பபச 
ழச�றகஷள ழச�லலமபட நப&யவரகளககக க7�வ&டடச ழசன7�ரகள. அபத�யய�ஹ 
அவரகள க7�பப&டக�7�ரகள: அபதர-ரஹம�ன இபன கனபஷ எனபவரகள 
நப&யவரகள ன க��/ஷமஷயப ழபற7 ஸஹ�ப&கள ல வயத ம��ரந�வரகள�க 
இரந��ரகள. ஒரமஷ7 அவவகய���கரடம ஒர மன �ர வ&னவ&ன�ர: 'ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகஷள ஷ�த��ன சழநத ழக�ணடகப�த அவரகள எஷ�க 
ஷகய�ணட�ரகள?. இகககளவ&கக வ&ஷட ழக�டத� அபதர-ரஹம�ன அவரகள 
கeழவரம�ற வ&ளகக�க க�டடன�ரகள. பரவ�ஙகள ல�ரநதம, 
மஷலய&டகககள ல�ரநதம ஒரகமபல ஷ�த��னகள இ7ஙக� வநத ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகஷள மறறஷகய&டடனர. அவறறள ஒர ஷ�த��ன டம 



�)பபந�ழம�னற இரந�த. அஷ� ஏந�� வநத நப&ய&ன பககம ழசனற அவரகஷளச 
சடடக கரகக மஷனந��ன. இஷ�ககணட ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள 
��டகக�டட�ரகள. அவகவஷளய&கல ஜ�பரல (அஷல) அவரகள வநத 'நப&கய! 
ழச�லலஙகள' எனற கரல ழக�டத��ரகள. 'ந�ன எஷ�ச ழச�லல கவணடம' எனற 
நப&கள�ர ககடக இந� தஆககஷளச ழச�லலமபட ஜ�பரல (அஷல) அவரகள ழச�லல�க 
ழக�டத��ரகள:

  'பரBம�ன இஷ7 வசனஙகள ன ழப�ரடட�ல ந�ன அலல�ஹவ&டம ப�தக�வல 
க�டக�க7ன' இவவசனஙகஷள நலல�ர, ழப�லல�ர எவர உஷரத��லம அலல�ஹ 
பஷடத� அஷனதத �)ஙககள ல�ரநதம �பப&கக மடயம. வ�னஙகள ல�ரநத 
இ7ஙகக�ன7 �)ஷமகள, வ�னஙகஷள கந�கக�ச ழசலலக�ன7 �)ஷமகள, பம�ஷய 
கந�கக� வரம �)ஷமகள, இரவ&லம-பகல�லம உணட�கம க/பபஙகள, ழ��லஷலகள, 
ழ��ந�ரவகள, இனனம வ )ட-கடகள ல ப�யநத வரக�7 �)ய ழசயஷககள, 
ழக�டஷமகள, அகக�ரமஙகள அஷனதஷ�யம வ&டடத �பப&கக மடயம. 
க�ரணயன�க�ய அலல�ஹகவ! எனஷன ந) க�த�ரளவ�ய�க!.

  இந� வசனஙகஷள நப&கள க7�யதம ஷ�த��ன ன கரத��ல�ரந� �) அஷBநத 
வ&டடதடன அலல�ஹ அந� ஷ�த��னகஷளத க��றகடககவம ழசய��ன. இம�ம 
பக�ர, மஸல�ம இவரகள ன ஹ�)ஸ ழ��கபப&லம அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள 
அ7�வ&த���க இனனழம�ர சமபவம ப��வ ழசயயபபடடளளத. அ��ல நப& (ஸல) 
அவரகள கறக�7�ரகள: 'பர�கக�ரமச�ல�ய�ன ஒர ஜ�ன ��டழரன வநத எனககக 
ழக�டஷமத �ரவம, என ழ��ழஷகஷய ம7�தத வ&டவம எத�ன த�த. உடகன 
அலல�ஹ எனகக நலல �)ரககம�ன சக��ஷயத �ந��ன. அ�ன�ல அந� ஜ�னகஷள 
ந�ன பயஙகரம�க ம7�யடதக�ன. அஷ�பப&டதத ழப�ழத வ&டயம வஷரய&லம இந�ப 
பளள த தB&ல கடட ஷவதத உஙகளகக க�டடத �ரல�ழமனற ந�ஷனதக�ன. 
ஆன�ல சகக��ரர நப& சஷலம�ன (அஷல) அவரகள (��ரமஷ7 க7�பப&டக�7த) 
க7�ன�ரகள: "என இஷ7வகன எனனஷடய கற7ஙகஷள மனன ததவ&ட.எனககப ப&ன 
எவரகம அஷடய மடய�� ஒர ஆடச�ஷய எனகக ந) �ந�ரள. ந�சசயம�க ந)கய 
ழபரம ழக�ஷடய�ள ..." (38:35). அந� ஜ�ன �ன சழசச�ய&ல ழவற7� ழப7�மல 
நஷடவ�ள ய�கத ��ரமப& ழசன7த.

  ஆய&�� (ரல�) அவரகள அ7�வ&ககம மறக7�ர ஹ�)ஸ�ல 'நப& (ஸல) அவரகள 
ழ��ழத ழக�ணடரககம கப�த ஒர ஷ�த��ன அவரகள டம வந�த. அஷ� நப&கள 
(ஸல) அவரகள ப&டதத கழதஷ� ழந7�ததக ழக�லல மறபடட�ரகள. ப&7க 
க7�ன�ரகள. 'இந� ஷ�த��ன ன ந�வ&லளள ஈரம இக�� என ஷகய&ல 
படந��ரகக�7த. ஆன�ல சஷலம�ன நப& அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷன மடடம 
இலல���ரபப&ன அந� ஷ�த��ஷனப ப&டததக கடட மககள ன ப�ரஷவகக 
வ&டடரபகபன'. (நஸ�ய&).

  அபஸயVத அல-கதர அவரகள வ�ய&ல�க அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ�ல நப&யவரகள 
ஸ^பஹ^ ழ��ழத ழக�ணடரந��ரகள. அப ஸயVத அல-கதரயம நப& (ஸல) 
அவரகள ன ப&னன�ல ந�னற ழ��ழக�7�ரகள. இநகநரம நப&யவரகளககத ��ரமஷ7 
வசனஙகள ஓ�த �டம�ற7ம ஏறபடக�7த. இஷ�பப&னன�ல ந�னற ழ��ழத 



ழக�ணடரந� ஸஹ�ப&கள கவன த��ரகள. ழ��ழஷக மடந�ப&ன நப&யவரகள 
ப&னவரம�ற க7�ன�ரகள: 'இபல@ஸ^டன ந)ஙகள எனஷனப ப�ரத��ரகக 
கவணடய&ரந�த. ழ��ழஷகய&ல அவன எனஷன அணக�ன�ன. என கரதஷ� ந)டட 
அவஷனக ஷகயடகக�கனன. கழதஷ� ழந7�தக�ன. அவன ந�வ&ல�ரநத ழவள பபடட 
உம�ழந)ரன ஈரம இக�� என ழபரவ&ரல�லம, சணடவ&ரல�லம படந��ரபபஷ�ப 
ப�ரஙகள. சகக��ரர சஷலம�ன நப&ய&ன ப&ர�ரத�ஷன மடடம இலல���ரந��ல 
பளள வ�சல தB&ல அவன கடடபபடட ம��ன� நகர ச�றவரகள�ல எளள  
நஷகய�டபபடம ஒர வ&ஷளய�டடப ழப�ரள�க அவஷன ஆகக� வ&டல�ம�க 
இரந�த. உஙகள ல ய�ர�வத ழ��ழம கவஷளய&ல �னககம, க�பல�வககம 
இஷடய&ல ய�ரம கறகக�டக கட�த எனற எணB&ன�ல அ�றழக�பப 
(ஒர��ஷரஷய)ச ழசயயடடம'. (அப��வத, அஹமத)

  இம�ம மஸல�ம அவரகள அபத�ர�� அவரகள மலம�க க7�ககம ஒர ஹ�)ஸ�ல 
கeழவரம�ற உளளத: 'நப& (ஸல) அவரகள ழ��ழவ�றக எழநத ந�ன7�ரகள. ப&7க 
'அவத ப&லல�ஹ� ம�னக' (உனஷன வ&டடம அலல�ஹவ&டம க�வல க�டக�க7ன) 
எனற ழச�லவஷ� ந�ஙகள ககடகட�ம. அ�ன ப&ன 'அல அனக ப& லஃன��லல�ஹ' 
(அலல�ஹவ&ன ச�பம உனகக உணட�கடடம) எனற மமமஷ7 ழம�/�நத வ&டட, 
ஏக�� ஒர ழப�ரஷள எடககக ஷகஷய ந)டடவத கப�ல �ம ��ரககரதஷ� 
ந)டடன�ரகள. ழ��ழஷக மடந�தம ந�ஙகள எழநத ழசனற 'ந�யககம! ஏக�க�� 
இ�றக மன ந)ஙகள ழ��ழஷகய&ல ழச�லல�� வ�ரதஷ�கஷள இனற ழ��ழஷகய&ல 
ந�ஙகள ககடகட�ம. ஷகஷயயம ந)டடன )ரககள ஏன? எனற ககடகட�ம.

அ�றக நப&யவரகள ப��லள கஷகய&ல 'அலல�ஹவ&ன ழக�டய வ&கர��� இபல@ஸ ஒர 
�)பப&/மஷபத தகக� வநத, என மகத��ல�ட எத�ன த��ன. உடகன 'அவத ப&லல�ஹ� 
ம�னக' எனற ந�ன மமமஷ7 ழம�/�நக�ன. அலல�ஹவ&ன மழ ச�பமம,கக�பமம 
உணட�கடடம எனறம க7�கனன. இஷ�கககடட இபல@ஸ சறற ப&னவ�ஙக�ன�ன. 
இரந��லம அவஷனப ப&டதத ஷவததக கடடவ&ட ந�ஷனதக�ன. நம சகக��ரர நப& 
சஷலம�ன தஆச ழசயய�மல மடடம வ&டடரந��ல, அவஷனப ப&டதத வ&லஙக�டட 
ம��ன� நகரன ச�றவரகஷளக ழக�ணட வ&ஷளய�டச ழசய��ரபகபன' எனற க7� 
மடத��ரகள.

ஷ�த��ன �ன கடட�ள கஷளத��ன வ/� ழகடகக�7�ன

  இஙகக மகக�யம�ன ஒனஷ7க கவன கக கவணடம. நப&ம�ரகஷளகய ஷ�த��ன 
தனபறத�வம, அவரகளககத �)ஙககஷளயம, அகக�ரமஙகஷளயம வ&ஷளவ&ககவம, 
அவரகளஷடய வBககவ/�ப�டகஷளக ழகடதத ந�சம பணB&டவம 
�ய�ர�வ�ன�ன�ல நப&யலல�� மற7வரகள ன க��ஷயப பற7� ந�ம ச�ந��கக 
கவணடம. (ச���ரBம�ன மஸல�ம மன �ஷன ஷ�த��ன எபபட ஆடழக�ணட 
அடஷமபபடத�� வ&டக�7�ன எனபஷ�ப பகததBரநத ப�ரகக கவணடம). நப&யவரகள 
மன-ஜ�ன இர இனத��லளள அஷனதத ஷ�த��னகஷளயம அடதத 
அமரததவ�றகரய ஆற7ஷல ழபற7�ரகக�7�ரகள. அலல�ஹ அ�றகரய 
ஆற7ஷலயம அ7�ஷவயம அவரகளகக வ/ஙக�ய&ரகக�7�ன. பறபல 



வBககவ/�ப�டகள, ��கரகள, (இஷ7 ��ய�னஙகள) ப&ர�ரத�ஷனகள, இஷ7வன ன 
ப�ஷ�ய&ல கப�ர�ட�ல (ஜ�ஹ�தகள) கப�ன7 எத�ஷன எத�ஷனகய� வBககஙகள, 
வ/�ப�டகள ன கபர�வ&ய�ல ஷ�த�ஷனப ப&டத�டகக�, ஒடககம ��7ஷம 
நப&ம�ரகளககணட.

  ஆன�ல ச��ரBம�ன ஒர மஸல�ம இஷ�ப கப�ன7 இககடட�ன கவஷளய&ல 
எனன ழசயய மடயம? ஆம! ய�ர நப&ம�ரகள ன சனம�ரககதஷ�ப ப&னபற7�ன�ரககள�, 
அவரகள ஷ�த��ன ன வஷலய&ல ச�ககணட �த�ள கக�மல நப&ம�ரகஷளக க�த�த 
கப�ல அலல�ஹ இவரகஷளயம ப�தக�கக�7�ன. எவன ழந7�ழகடட இஸல�ம 
அனம��கக�� ந�ன அனஷட�னஙகஷள ம�ரககத��ன ழபயர�ல ஏறபடத��, 
அலல�ஹவககரய கடஷமகஷள ம7நத, ஏகததவத��றகரய ம�றபடட 
ழசயஷககஷளச ழசயத, நப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, ச�ந� சeலரகள, உத�மரகள 
இவரகள ன சம���கள ல ழசனற மடகத��, ச�ரம ச�யதத இனனம இஷவப கப�ன7 
ழசயலகஷளச ழசயக�7�கன�, அவஷன ஷவதத ��டடம�க ஷ�த��ன 
வ&ஷளய�டக�7�ன. இவஷன ஷ�த��ன எளள  நஷகய�டக�7�ன. ஏகததவத��ல�ரநத 
ந�சசயம�க இவன ம�7� வ&டவ�ன. இ�ன�ல இஸல�த��ல�ரநத ழவள கய7�யம 
வ&டக�7�ன.

  ��ரமஷ7 கறக�7த: "ய�ர வ&சவ�சஙழக�ணட �ஙகள இஷ7வஷன மற7�லம 
நமப& இரகக�7�ரககள�. அவரகள டத��ல ந�சசயம�க இந� ஷ�த��னகக ய�ழ��ர 
அ��க�ரமம�லஷல. அவனஷடய அ��க�ரழமலல�ம அவனடன சமபந�ம 
ஷவபபவரகள டமம, அலல�ஹவகக இஷB ஷவபபவரகள டமகம ழசலலம" (16:99-
100). ழமயய�ன என அடய�ரகள டத��ல ��டடம�க உனகக ய�ழ��ர 
ழசலவ�ககம�லஷல. வ/�ககடடல உனஷன ப&னபற7�யவரகஷளத �வ&ர". (15:42).

  ஷ�த��ன ன சழசச�ய&ல�ரநத வ&ட�ஷலப ழப7 பறபல வ/�கஷள மஸல�மகள 
ழ��னற ழ��டகட கமறழக�ணட வந�னர. இககடட�ன ச�ல சந�ரபபஙகள ல 
ஷ�த��ன ஆகக�ரம�கக மறபடட�ல அலல�ஹவ&டம மடடம ப&ர�ரத��தத அவன 
சழசச�ய&ல�ரநத வ&டபடடவரகளம மஸல�மகள ல உணட. ழநஞச�ல ஊடரவ&ப 
ப�யக�ன7 ��ரமஷ7 வசனஙகள ல ச�லவறஷ7த தய ழ�ள வ�ன உளளததடன 
ஓ��ன�ல எலல� ஷ�த��னகள டம�ரநதம ழவற7� ழப7ல�ம.

கஃப� மன �ஷனத ��வஃப ழசயக�7��  ?  

  பன � மககம�நகரல இரகக�ன7 ஆ�� இஷ7ய&லலம�ன கஃபததலல�ஹ அபபடகய 
எழநத வநத �னஷன (�வ�ஃப) சறறவத கப�ல ச�ல க�டச�கள, ம�ழபரம அர�^ம, 
அ�ன ம@த ழபரயழ��ர உரவமம இரபபத கப�லக க�ணம இனழன�ர க�டச�, ய�ர 
ய�கர� வ�னத��ல ப7நத ழசலக�7�ரகள, ச�லர அB&வகதத வ�னத��ல�ரநத பம�ஷய 
கந�கக� வநத ழக�ணடரகக�ன7னர, இத�ஷகய இனனழம�ர க�டச� இத�ஷகய 
க�டச�கஷளச ச�லர க�ணக�ன7னர.

  இவறஷ7க கணட��ல�ரநத ��ம அலல�ஹஷவக கணட��கப ப&ரகடனபபடத�� 



வ&டக�ன7னர. இபபட நடந��ரகக�7த. அ��லம க7�பப�க ஏர�ளம�ன வBகக 
வ/�ப�டகள ல �னஷன ஈடபடத�� சமகத��ல வBககச�ல� என �னஷன வ&ளமபரம 
ழசயத ழக�ளக�ன7 வBகக அப&ம�ன களகக இத அடககட சமபவ&பபதணட. 
இவரகள இ��ல நலல நமப&கஷகயம, ஆ�ரவம ழக�ணடரகக�7�ரகள. ஆன�ல 
இவவ�7�ன ழசயஷககள அத�ஷனயம ஷ�த��ன ன சழசச�யம, பரகச�பபம எனபஷ� 
இவரகள ம7நத வ&டக�ன7னர. பகததBரம ஆற7ஷலயம, கப���ய ம�ரகக 
ஞ�னதஷ�யம, �ன �)ரககம�ன ப�தக�பஷபயம எவரகக அலல�ஹ 
வ/ஙகவ&லஷலகய�, அவரகள இத�ஷகய சழசச�ய&ல அகபபடடத �த�ள கக�7�ரகள. 
சரய�ன ம�ரககஞ�னம ழக�டககபபடட உத�மரகள ஒரகப���லம இத�ஷகய 
இரடபடலத��ல ச�கக�வ&ட ம�டட�ரகள.

  ம�கமஷ� அபதல க���ர ஜ)ல�ன  (ரஹ) அவரகள ன வ�ழகஷக வரல�ற7�ல 
ப&ரபலம�ன ஒர சமபவம ழச�லலபபடக�7த. அவரகள கறக�7�ரகள: 'ந�ன 
வBககத��ல மழக�ய&ரநக�ன. அநகநரம அ��பயஙகரம�ன ஒர ச�மம�சனதஷ�க 
கணகடன. ஓர ஒள  அ�னம@த ம�னன க ழக�ணடரந�த. அந� ச�மம�சனம எனஷன 
கந�கக� 'அபதல க���கர!' எனற கபப&டட 'ந�ன உம இரடசகன' எனக க7�யத. அ�ன 
ப&னனர 'ப&7ரகக (ஹ7�ழமனற) வ&லகக�ய அஷனதஷ�யம உமகக மடடம 
(ஹல�ல) ஆகம�ன��கக�ய&ரகக�க7ன' எனற க7�யத. இஷ�ககணட ந�ன 'எனன ந) 
அலல�ஹவ�? உனஷனத �வ&ர கவற அலல�ஹ இலஷலய�? எனக ககடட வ&டட 
'அலல�ஹவ&ன ழக�டய பஷகவகன! சeகக�ரம�க இஷ�வ&டட ஓடவ&ட' எனற 
அ�டடகனன. அந�ச ச�மம�சனத��ன ம@��ரந� ழவள சசம தளதள�க�ச ச��7� அத 
இரளகBம�கத ��ரமப& வ&டடத.

  ப&7க ச�மம�சனம�க ஆளம�7�டடம ழசய� ஷ�த��ன க7�ன�ன: 'அபதல க���கர! 
உமகக�ரகக�7 ம�ரககககஷல ஞ�னத��லம, ம��பப�லம, அப&ம�னத��லம எனத 
சழசச�ஷய வ&டட �பப&தத ழவற7�யஷடந�)ர. எழபதககம அ��கம�ன மககஷள 
இத�ஷகய உப�யத��ல வஞச�தத, ஏம�ற7� அவரகள ன அமலகஷள 
வ )B�கக�ய&ரகக�க7ன.

  ஞ�ன கமஷ� அபதல க���ரடம வ&னவப படடத 'இத ஷ�த��ன ன 
வ&தஷ�ழயனற எபபடத ��ஙகள அ7�நத ழக�ணடரகள?' அ�றக அவரகள 'ப&7ரகக 
அனம��யள கக�� அஷனதஷ�யம உனகக மடடம ஆகம�கக�கனன' என7 அந� 
ஷ�த��ன ன கற7�ல�ரநத க�ரக�ததக ழக�ணகடன. நப&கள ழபரம�ன�ரன �ரஅத 
சடடத��ன கeழ எலகல�ரம சமம�னவரகள. நப& (ஸல) அவரகள ழக�ணட வந� 
இஸல�ம�ய ந�ய��கஷள ஒரகப�த ம�ற7கவ�, மறகககவ� மடய�த என7 
உணஷமகஷள ந�ன தலல�யம�க அ7�ந��ரநக�ன. இ�ன�ல எனன ல ஆ��ககம 
ழசலத� ஷ�த��ன�ல இயல�த கப�ய&றற. அன7�, 'ந�ன உனனஷடய இரடசகன' 
எனற க7�ன�கன �வ&ர 'ந�ன��ன உனனஷடய அலல�ஹ' எனற க7 அவன�ல 
மடயவ&லஷல. அலல�ஹ என7 ஜல�லததஷடய ந�மதஷ� க7� அத ந�ன��ன 
எனற ழப�யவ���டடம ழசயய ய�ர�லம மடய��லலவ�? ஆககவ இந� 
கமறகக�ளகஷள ஷவதத ஷ�த��ழனனற பரநதழக�ணகடன' எனப��க ம�கமஷ� 
அபதல க���ர (ரஹ) அவரகள வ&ளககம �ந��ரகள.



  மககள ழப�தவ�க ��ம ஷ�த��னகள டம�ரநத கனகட�கக கணடஷ�ச ச�ன7�க 
ஷவதத அலல�ஹஷவ வ&/�பப&கல கநர�கக கணட�ரகழளனற எணB& 
ப&ரகடனபபடததக�ன7னர. 'கணB�ல கணடஷ� வ&ட சக��ய�ன கமறகக�ளகக இன  
அவச�யம�லஷலகய' எனற ந�ஷனகக�ன7னர. அவரகள கணடதம உணஷம��ன, 
ழச�லவதம உணஷம��ன. ஆன�ல அத ஷ�த��ன ன நடபப எனபஷ� மடடம 
பரய�மல�ரநத வ&டடனர. ��மகணட ஷ�த��ஷனப பற7� அலல�ஹழவனறம, 
நப&ழயனறம, வல�ழயனறம, ஹ�லர நப& எனறம, உத�ம மன �ழரனறம கர��த �மத 
இஷ7 வ&சவ�சததகக இழகக ஏறபடத��க ழக�ளக�ன7னர. ம�ரககதஷ� சரவரப 
பரய�� ழமtடடக ஆப&த(வBஙக�)கள இத வ&�யத��ல அ��கம�க ழந7� �வ7� 
ஏம�நத வ&டக�ன7னர.

  நப&கள (ஸல) அவரகஷளப பற7� ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல: 'எனஷனக கனவலக�ல 
எவரகள ப�ரகக�7�ரககள� அவரகள எனஷன ழமயய�ககவ ப�ரத�வரகக ஒபப�க�7�ர. 
ஏழனன ல ஷ�த��ன எனத க��ற7த��ல வநத நடகக ம�டட�ன' எனற 
க7�ய&ரகக�7�ரகள. இந� ஹ�)ஷஸ ஷவததக கட நப&கள (ஸல) அவரகஷள 
கநரடய�க வ&/�பப&ல ப�ரகக எவரககம சக��ய&லஷல எனற வ&ளஙக மடக�7த. 
நப&ய&ன உரவத��ல ஆளம�7�டடம பணணவஷ� வ&டடம ஷ�த��ன �டககப 
படடளள�ழனன7�ல வ&/�பப&ல நப&கஷளப ப�ரதக�ன எனற கறக�7வன ன ழப�ய 
எவவளவ சக��ய�னத எனபஷ� க7�பப&டத க�ஷவய&லஷல. தககத��ன கப�த மடடம 
அவரகஷளக க�B மடயழமனற வ&ளஙக மடக�7த.

  மன �ன கனவலக�ல பறபல க�டச�கஷளக க�ணக�7�ன. அவற7�ல ச�ல ழமயய�ன 
க�டச�கள, மறறம ச�ல ஷ�த��ன ன ஊசல�டடத��ல வ&ஷளயம �வ7�ன 
க��ற7ஙகள. ப&ந��யஷவ மழககமழகக ழப�யய�ககவ அனபவம�க�ன7ன. ஆன�ல 
நப&யவரகஷள எவகரனம கனவ&ல கணட�ரகழளன ன அகக�டச� ஒரகப�தம 
ழப�யய�க ஷ�த��ன ன ஊசல�டடஙகள ன�ல நடந���கச ழச�லவ�றக�லஷல. 
ஏழனன ல ஷ�த��ன நப&ய&ன க��ற7தஷ� எடதத எகக�ரBத��லம அப&நய&கக 
மடய�த. அஷ�வ&டடம அலல�ஹ அவஷனத �டகக�7�ன. இ��ல�ரநத நப&கஷள 
இவவலக�ல ஷவதத எவர�லம வ&/�பப&ல ப�ரகக மடய�த எனபக� மடவ. இதகவ 
சத��ய வ&சவ�ச�கள ன வ/�ய�கம. ஆககவ அலல�ஹஷவ ந�ன கணகட�கப 
ப�ரதக�ன எனற ய�ர�வத வ���டன�ல அவஷனப ழப�யயன எனற வ&ளஙக�க 
ழக�ளள�ல கவணடம. ஸஹ�ப�ககள, ��ப&யVனகள எவரகம இமம���ர 
வ���டடஙகஷளக க7�ய��லஷல. அவரகஷளப பற7� இத�ஷகய ஒர சமபவம கட 
நறகள லம இடம ழப7வ&லஷல.

  அகக�ரமஙகள, ழக�டஷமகள மறறம இஷB ஷவத�ல கப�ன7 �)யழசயலகஷள 
எவர அ��கம�கச ழசயய தB&சசல உளளவர�ய&ரபப�கர� அவஷர ஷ�த��ன 
எபகப�தம உற7 க��/ர�க எடததக ழக�ளக�7�ன. கண மஷ7வ&ல நடககம ச�ல 
சஙக��கஷள இவரகக வ&ளகக�க க�டடக�7�ன. இரகச�யஙகள ச�லவறஷ7 ழ�ரவ&ததக 
ழக�டபப�ன.

  ம�7�க எவர அவனகக மரணபடடரகக�7�கர� அவரகக இஷடயறகள, �)ஙககள 
இவறஷ7ழயலல�ம ழசயய தB&க�7�ன. ச�ல கநரஙகள ல கந�ய-ழந�டகள, 



ப&ரசசஷனகள, மனந�மம��ய&னஷம கப�ன7 ச�ல ச�ககலகள ல ழக�ணட கப�ய ம�டட 
வ&டக�7�ன. இ�ன�ல ச�லர �ம உய&ஷரயம, ழசலவதஷ�யம, கடமபம, ழச�தத, சகம 
அஷனதஷ�யம இ/கக கவணட கநரடக�7த. கந�ய�ல அவ��படகவ�ரம உணட. 
ஒரவரத ழச�தஷ� அபகரததப ப&7ரகக ழக�ணட கசரதத வ&ட�ல, ஒர வ )டடன 
ச�ம�னகஷளத ��ரடப ப&7ர வ )டகள ல ழக�ணட ஷவதத சமகப க/பபடகளம, 
ப&ரசசஷனகளம �ஷலதகக ஊககமள தத அ�ன�ல ஒர சமகததகக வ�ழவம, 
மறழ7�ர சமகததககத ��ழவம உணட�கக� வ&டவதடன மககள ஷடகய 
தயஷமய�ன நலழல�ழககமம, நலழலணBமம கன7ச ழசயத வ�ழகஷகய&ல 
க��லவ&ஷய ஏறபடததவதமணட.

  வ&ணழவள  ம�ரககம�க ஷ�த��ன ச�லரகஷள வ/� ம7�தத தரதழ��ஷலவ&ல 
ழசலதத வ&டக�7�ன. ச�லஷர வ/� ம7�தத மகக�வ&ல அரப� ந�ள ல ழக�ணட வநத, 
��ரபப& அவரகஷள ம@ணடம ஊரகலகய ம@டடக ழக�ணடகப�ய வ&டட வரல�றம 
உணட. ஹஜ ழசயவ�றழகனற ந�ஷனகக�7)ரகள�? அபபடழய�னறம�லஷல. 
அ�றழகலல�ம ஷ�த��ன எஙகக தB&யப கப�க�7�ன. ஹஜஷஜச ழசயய ஷவககம 
கந�ககம�ரந��ல அவஷன இஹர�ம கடடச ழசயய�த ஏம�ற7 கவணடம�? �வ�ஃப, 
ஸயV கப�ன7வறஷ7ச ழசயய வ&ட�த ழ��டரநத �லப&ய� ஓ��கழக�ணடரககம 
வ�யபபகள ஏதம அள கக�மல ஒகரடய�கத தகக� அரப�வ&ல ��ன ழக�ணட கசரகக 
கவணடம�? இலலகவய&லஷல. ஷ�த��னஷடய கரதத ஹஜ ழசயய ஷவபப�லல 
எனப�ஷன வ&ளஙக�ல கவணடம. ஷ�த��ன இத�ஷகய சமபவஙகள ஏர�ளம 
ழசயத ழக�ணடரகக�7�ன. (��டழரனற) ந�ஷனய�ப ப7ம�க பன � மகக� நகரன 
ஹரம �ரஃப&ல எந� ஒர அமஷலச ழசயய கவணடழமனற ந�டன�லம இஹர�ம 
எலஷலஷயத ��ணடவ�றக மன இஹர�ம கடடய�க கவணடம. இத இஸல�ம�ய 
சடடம. எலல� அ7�ஞரகள ன �)ரபபம இதகவ. இத இபபடய&ரகக ச�லஷர வ/� 
ம7�ததக ழக�ணட வநத கஃப�வ&ன பககத��ல �வ�ஃப மடடம ழசயயம வ�யபஷப 
அஷமததக ழக�டகக�7�ன. மககள ல கலவ&த க�ட வரக�7வரகள, வ&ய�ப�ர 
கந�ககக�டம உ7வ&னரகஷள சந��ததச ழசலலம கந�ககக�ட வரக�7வரகளம கட 
கணடபப�க மகக� எலஷலய&னள நஷ/யம மனனர இஹர�ம கடடய�க கவணடம. 
இத (வ�ஜ�ப) கடஷம எனற கடச ழச�லலம இம�மகள இரகக�7�ரகள. இபபடய&ரகக 
இஹர�ம இலல�த கவற எதவம ழசயய வ&ட�த ஒரவஷன வ/� ம7�தத ழக�ணட 
வநத �வ�ஃஷப மடடம ழசயய ஷவககம ஷ�த��ன ன கந�ககம எனனழவனபஷ� 
ஒவழவ�ரவரம க�ரக�ததக ழக�ளள கவணடம.

  ச�ஷல வBஙக�கள, அவரகளகக ஒத� க�7�ஸ�வரகள, ய�ரகள, மஸல�மகள ல 
��ரக, ப&தஅதக�ரரகள இவரகள டகம இத வ&�யம�கப பறபல கஷ�கஷளக ககடக 
மடக�7த.

  இவறஷ7ழயலல�ம இஙக க7�பப&டட இபபத�கதஷ� ந)டடக ழக�ளள ந�ன 
வ&ரமபவ&லஷல. சரஙகக கறம�டதத, அலல�ஹவ&ன அடஷமகள�ன 
நப&ம�ரகஷளயம, அவல�ய�ககஷளயம மறறம நனமககஷளப ழப�ரடட�க ஷவததப 
ப&ர�ரத�ஷன ழசயத ச�ந�ஷனய&லல�� ம�ரகக அனஷட�னஙகள ல எவர ��ரக�7�கர� 
அவரகக இகக��கய உலக�ல க�ஷடதத வ&டக�7த. (ஷ�த��னகக �ம 
வ�ழகஷகஷயப ப7�ழக�டதத அன�சச�ரத��லம, ஐய7வ��த��லம, வ/�ககடடலம 



அஷலவ�ரகள. சனம�ரககம�ன7� கரததவதஷ� ஆ�ரபப�ரகள. இவரகள ப&னபறறம 
இஸல�ம ஒரகப�தம இஸல�மலல. இவரகள இஸல�த��ல�ரநத ழவகதரம 
அபப�றபடடவரகள) ��ம கணகட�கக கணடதம, கநரமக சமப��ஷன நடத��யதம, 
இவரகள ன ச�லபல க�ஷவகள ந�ஷ7கவ7�யதம எலல�கம மயய&தஷ�ப ழப�ரடட�க 
ஷவததப ப&ர�ரத�ஷன பரந���ன�ல��ன எனற ந�ஷனததக ழக�ளக�7�ரகள. மயய&த 
கநர�க உ�யம�க� வநத வ&டட�ர என மன��ல கர��க ழக�ணட ��ரவ�ரகள. 
எலல�கம ஜ�ன-ஷ�த��னகள தஷBய&ன�ல இவஷரயம, மற7வரகஷளயம 
வஞச�பப�றக அஷவ பரந� வ&தஷ�கள எனபஷ� பரய ம�டட�ரகள.

  அ7�ய�ஷமகக�ல அரப&கள ல ஒரச�ர�ர ஜ�ன-ஷ�த��னகள ன இத�ஷகய 
கறமபத�னஙகஷளப பற7� அத ழவறம ழப�யய�னழ�னறம, மன �ன ன 
கறபஷனய�ல வ&ஷளந� ஏம�ற7ஙகஷளத �வ&ர இ�றக உணஷமகய இலஷல எனறம 
க7�ய&ரகக�7�ரகள. இ�ன�ல இஷ�ப கப�ன7 சமபவஙகஷள அவரகள 
ழமயபப&ககவ&லஷல. ஷ�த��ன, ஜ�னகள ன வ&ஷளய�டடகள எனற �கந� ச�னறகள 
க7� இவறஷ7ப ழப�யபப&த�னர. இத வ&�யத��ல ந�ஷல ப&7/�த ந�ன7னர. ப&னனர 
எந� வகபப�ர இவறஷ7 வல�ம�ரகள ன அறப�ச ழசயஷககழளனற ம��ததப ப�ர�டட 
ப&ரகடனபபடத�� வந�னகர� இவரகள ன வ )ண ப&ரசச�ரத��ல மந��ய ச�ர�ரம 
வ/�ககடடல�ய&னர. ஷ�த��ன ன வ&ஷளய�டடகஷள வல�ய&ன கர�மத எனற கர��த 
�மத மந��ய ழக�ளஷகககத தகர�கம வ&ஷளவ&த�னர. இ�ன�ல ழப�தவ�க 
அ7�ய�ஷமகக�ல அரப&கள ஷடகய கபறகள லம, இ�ர இடஙகள லம நடகக�ன7 ஜ�ன, 
ஷ�த��னகள ன பரகச�பபகள ய�வம க�லஞழசன7வரகள ன அறப�ச ழசயலகள�க 
ம��ககப படல�ய&ன. அலல�ஹவ&ன கடஷமகஷள ந�ஷ7கவற7� அவன வ&லககலகஷள 
�வ&ரதத, அந)��, அடட/�யம, அகக�ரமஙகள ல வ�ழந�ஷளக க/�கக�த இஷ7 
வ&சவ�சம, பக�� எனபன கப�ன7 பறபல ஒழககஙகள இ�யத��ல ஒரஙக�ஷBநத 
அலல�ஹஷவ மடடம பயபபடக�7வரகஷளப பற7� மடடகம அலல�ஹ இஷ7கநசச 
ழசலவர (வல�யளள�ஹ) எனற க7�யளள�ன. "வ&சவ�ச�ககள! அலல�ஹவ&ன 
கநசரகளகக ந�சசயம�க ய�ழ��ர பயமம இலஷல. அவரகள கவஷலபபடவம 
ம�டட�ரகள. அவரகள இஷ7வஷன ழமயய�ககவ நமப& அவனககப பயநத நடநதக 
ழக�ளக�ன7னர எனபஷ� (ந)ஙகள அ7�நத ழக�ளளஙகள)". (10:62-63)

  இந� ஆயததகக கநரம�7�க நடந�வரகஷளப பற7� அவல�ய�ககள எனற 
ஜ�ஹ�ல�யயரகள க7�ன�ரகள. *இஷ7வ&சவ�சம, பக�� இவறறகழகலல�ம 
அபப�றபடட வ�ழந�வரகளகக (கர�மததகள) அறப� ழசயஷககள ழசயயம 
சக��ய&ரகக�7த எனகக7� தய இஸல�ம ம�ரககதஷ� வ&டடம ழவள கய7� 'மர�த' 
ஆக�யம வ&டக�ன7னர. இஷ7வன ��ரமஷ7ய&ல கறம உணஷமஷயப ப�ரஙகள: 
"(வ&சவ�ச�ககள!) எவரகள ம@த ஷ�த��னகள இ7ஙகக�ன7ன எனற ந�ம உஙகளகக 
அ7�வ&ககடடம�? ழப�ய ழச�லலம ஒவழவ�ர ப�வ&ய&ன ம@தம ஷ�த��னகள 
இ7ஙகக�ன7ன". (26:221-222).

  ழப�யயரகள, ப�வ&கள, ம�ற ழசயக�7வரகள இவரகஷளப கப�ன7வரகளகக 
ஷ�த��னகள தஷBய�க ந�றக�ன7னழரன7�ல க�ஃப&ரகளககம, மஷரகககளககம 
ஷ�த��னகள எவவளவ ஒத��ஷச பரவ�ரகள எனபஷ� எணB&ப ப�ரகக கவணடம. 
எனற ம�ல அலல�ஹஷவயம, ரஸvஷலயம ழப�யய�கக� அவரகள ன ஏவல - 



வ&லககலகளகக ம�றழசயத எலல�கக�லமம ந�ர�கரபப&லம, ப7ககB&பப&லம 
வ�/த ழ��டஙக�ன�ரககள� அனறம�கல க�ஃப&ரகளகக ஷ�த��னகள ழபரதம 
தஷBய�க ந�னற வ/�ழகடகக உ�வ&ன�ரகள. ஆககவ ஷ�த��னகக வ/�படட 
ப�வ&கள பரக�ன7 வ&தஷ�கஷளப ப�ரதத வல�ம�ரகள ன கர�மததகள என7 மடவகக 
வநத வ&டக கட�த. இவவ�7�ன பரகச�பபகள, ச�றஷமத�னஙகள எதவகம 
சம���ய&ல பஷ�யணட க�டககம வல�யனஷடய அலலத நப&யனஷடய ��7ஷம 
எனக7�, அவரஷடய ஈம�ன ன சக�� எனக7� க7� மடவகக வநத வ&ட�ல 
அ7�வஷடஷம அலல. அலல�ஹவகக உளளத கப�ல ஷ�த��னகளககம 
அவல�ய�ககள (கநசரகள) இரகக�ன7னர. இவவ&ரவரகள ன அவல�ய�ககஷளயம 
அவரகள ன கB ஒழககஙகஷளயம ப&ரத�7�வத ஒவழவ�ர மஸல�மககம 
கடஷமய�கம. இஷ�ப பற7� அ��கம�க வ&ளஙக வ&ஷ/பவரகள எமத 
'ரஹம�னஷடயவம  ஷ�த��னஷடயவம  க��/ரகள ன  வ&த��ய�சஙகள' என7 
நஷலப படததக ழக�ளவ�ரகள�க!

*இஷ7 வ&சவ�சம�லல�� க�ஃப&ஷர இவரகள அவல�ய�வ�கக�ன�ரகள. 
ழ��/��வஷனயம அவல�ய�வ�கக�னர. இஷ7தத�ரகஷளத ��டட, அவரகஷளச சப&தத 
ம�தஷ�ப ப7ககB&தத நடந�வனம வல�பபடடதஷ�ப ழபற7�ன. ��ரக, ப&தஅத, 
மடநமப&கஷக அத�ஷனய&லம வ�ழந�வஷன அவல�ய�வ�ககபபடடத. ம�த��ன 
ஐய7வ���, வ&�ணட�வ���, ழந7�ய&லல�மல வ�ழந�வன எலகல�ரககம அவல�ய�ப 
படடம க�ஷடத�த. இ7ந� ப&னனர இவரகளகழகலல�ம சக�� உணழடனற நமப&னர. 
க�ரBம இவரகள ன �ரஹ�ககள ல அறப�ஙகஷளக கணட�ரகள கப�லம. 
ஷ�த��ன ன வ/�ம7�பப எனற யக�ததக ழக�ளளம ஆற7ல��ன 
இவரகளகக�லஷலகய! சன யமம, மந��ரமம ழசயத உலஷக ஏம�றறக�7வரகள, 
கச���டரகள, க�ஃப&ரகள, மஷரகககள இவரகள டம எத�ஷனகய� ஷ�த��னகள 
ந�னற வ&�வ&�ம�ன வ&யபபககரய ழசயலகஷள ழசயத ழக�ணடரகக�ன7ன. 
இசசன யஙகஷளயம, கணகடட வ&தஷ�கஷளயம ப�ரகக�7 ந�ம கர�மத எனற 
ழச�லல� அஷ�ச ழசயக�7வரகஷள அவல�ய�வ�கக� வ&டகவ�ம�ன�ல நமஷம 
பகத�7�வளள மஸல�ம எனற ய�ரம ழச�லல ம�டட�ரகள.

இஷ7 கநசரகள  .  

  ழமயய�ன இஷ7 கநசசழசலவரகள இஷ7 நமப&கஷகய&லம, பக��ய&லம 
�)ரககம�னவரகள�க இரபப�ரகள. அலல�ஹவ&ன பயம எனறம அவரகள ன 
இ�யஙகள ல பசமரத��B& கப�ல ப��ந��ரககம. அலல�ஹ அலல�� எவஷரயம 
(அவர நப&ய�கடடம, வல�ய�கடடம, ஜ�னன�கடடம) அவரகள அஞச ம�டட�ரகள. 
அலல�ஹவ&ன பககம ம�த��ரகம இவரகள பக�� ழசலததவ�ரகள. உணஷமகக 
ம�7�க ��ரகவ�� கரததகளகக ஒரகப�தம இவரகள இஷசய ம�டட�ரகள. 
��ரககரஆஷனயம, ஹ�)ஷஸயம ஷவதத தரவ& ஆர�யநத இஸல�த��ல 
உளளவறஷ7 மடடம எடததச ழசயலபடவ�ரகள. இவரகள டம�ரநத ழவள பபடக�ன7 
(கர�மத) அறப�ச ழசயஷக எனபத இஷ7 நமப&கஷக, இஷ7பக�� கப�ன7 நலல 
கBஙகள ன வ&ஷளவ�கம. அன7� ப&தஅத, ��ரக கப�ன7 �)ய கBஙகள ல �மஷம 
ஈடபடததக�7வரகள எவரம ஒரகப�தம கர�மதஷ� (அறப�ச ச��ஷனகஷள) 



ழவள பபடத� ம�டட�ரகள. மககள �மத இஷடபபட ம�ரகக வ&�யத��ல நடநத 
ழக�ளள மடய��லலவ�? ம�ழபரம அவல�ய�ககள ன வரல�றகஷளப படத��ல 
கணட ம���ர, கணட இடஙகள ழலலல�ம  �ம அறப�ச ழசயஷககஷள 
ழவள பபடத��யளள�ரகள எனற வரல�றற ஆச�ரயரகள இனற வஷர 
க7�பப&டட��லஷல.

  ம�ச சடடஙகளககத �கந� கமறகக�ள க�டட எணப&ககப படவ�றகம, ம�ப 
கப��ஷனகஷள ந�ரப&கக கவணடய ந�ஷலகளம உரவ�ன�ல மடடகம �ம 
கர�மத��ன�ல அவறஷ7 உற��ய�ன மஷ7ய&ல வ&ளகக� ம�தஷ�க 
கணB&யபபடத��க க�டடவ�ரகள. மஸல�மகளகக ஏ��வத க�ஷவகள ஏறபடட�லம 
கர�மதஷ�க ழக�ணட அவறஷ7ப பரத�� ழசயத ழக�டபபவரகளம உணட. ச�ல 
வல�ம�ரகள கர�மதஷ� ஹல�ல (ஆகம�ககபபடட வ&ஷன)கள ல பயனபடத�� 
இரகக�7�ரகள. ஆக எபபடய&ரபப&னம அனம��ய&லல� ஹ7�ம�ன ப�வச ழசயலகள 
பரவ�றக ச��கம�க ஒர வல�யலல�ஹ கட �ம கர�மதஷ�ப பயனபடத��க 
ழக�ளளவ&லஷல. வ&லககபபடட ழசயலகள ல கர�மததகள உபகய�க�ககபபடட�ல 
அஷவ கர�மத எனறம ழச�லலபபட ம�டட�த. ம�7�க அவன தகர�க�ய�வ�ன. 
அவகன அலல�ஹவ&ன ப�வ&யம�வ�ன. �னககம, �னஷனச சழந��ரபபவரகளககம 
அந)�� இஷ/ததக ழக�ணட�ன. இஸல�த��ல அததம@7�யவன எனறம, ப�வ&ழயன 
இவஷனப பற7�ச ழச�லலபபட கவணடம. இஸல�ம�யரன சமகத��ல வ�ழநத 
�னஷன மம�ன எனறம, ஈம�னககப ப�டபடக�7வன எனறம க�டடக 
ழக�ணடரந��லம இவஷன வ&டக ழக�டயவன இரகக மடய�த. அவல�ய�ககள தய 
ஈம�ன லம, �)ரகக பக��ய�லம அலல�ஹவ&டம�ரநத ழவகம��ய�க கர�மதஷ�ப 
ழபறக�ன7னர. எனகவ இக கர�மதஷ� ஒரகப�தம �)ஷமகளகக பயனபடத� 
ம�டட�ரகள. �)ய ழசயலகள ல கர�மதஷ� உபகய�க�த���ன�ல அஷவ நனஷமய�கத 
��ரமப&வ&டப கப�வதம�லஷல.

  ஒர மஸல�ம ம� எ��ரகய�ட கப�ர�டன�ன எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. 
கப�ர�டயவன ழவன7�ன. எ��ரய&டம�ரநத ஏர�ளம ழக�ளஷளப ழப�ரடகள 
க�ஷடத�த. அவற7�ல �ன ஷபஷய ந�ஷ7ததக ழக�ணட�ன. இபகப�த ம� 
எ��ரகய�ட கப�ரடயவன என7 வஷகய&ல இவன ச�7ந�வழனனப��ல ஐயம�லஷல. 
இவன ப�ர�டட ஊககவ&ககபபட கவணடயவன. இவனஷடய ழசயஷகயம 
ழகtரவ&ககத �கக�லலவ�? ஆன�ல ப&னழன�ர மஷ7 இந� சஷ7ப ழப�ரடகஷள 
வ )Bடதத வ&டட�ன. ஷ�த��னககத தஷB ழசயயம க�ரயஙகள ல இசழசலவஙகள 
அத�ஷனஷயயம கப�ககடத��ன. �னன ஷடபபட �)ய நடவடகஷககள ல 
வ&ன கய�க�த��ன. கப�ர�டக க�ஷடத�ப ழப�ரள அத�ஷனயம இவனககக ழகட��ய�க 
அஷமநத வ&டக�7த. பயழனஷ�யகம நலகவ&லஷல. இபபடத��ன கர�மததம. அத 
க�ஷடகக கவணடம�ன�ல ��டம�ன ஈம�ன கவணடம. இஷ7யசசம ம�க��ய�க 
உளளத��ல கடழக�ளள கவணடம. மறறம எத�ஷனழயத�ஷனகய� நறபணபகள 
கவணடம. இஷவ ந�ரமப&ய ழஜயசeலரகள மடடம இந�க கர�மததகக உரயவரகள�க 
ஆக�7�ரகள. இபபடகக�ஷடத� கர�மதஷ� ஒழககக ககட�ன ழசயஷககள ன�ல 
இஷ7வஷன ந�ர�கரகக�7, கமலம அவனககக கற7ம பரக�7, இனனம அவனகக 
வ&ரபபம�லல�ப ப�ஷ�கள ல ழசலத�� ப�வச ழசயலகள பரக�7 ழசயலகள ல 
ஈடபடத��ன�ல இவறஷ7க கர�மத எனற க7 மடயம�? இ�ன�ல வல�பபடடம 



உளள��கச ழச�லலபபடபவன ழபரம ப�வ&ய�க ம�7�வ&ட கவணடயத ��கன 
வரக�7த.

  ஆககவ இமம���ர மஷ7ககட�ன கர�மதஷ�ப பயனபடத��யவரகள ல பலர 
இஸல�தஷ� வ&டட ழவள கய7�யவரகள�கவம, க�ஃப&ரகள�க இ7ந��ரபப��கவம 
அவரகஷளச ச�ரந�வரககள ஏற7�ரகக�7�ரகள. இஷ�பபற7� வ&ளககம�க 
கவக7�ரடத��ல கபசல�ம. இஷBஷவத� மஷரகககள வ/�ழகடடப கப�ன�றக�ன 
க�ரBஙகள ல ம�க மகக�யம�னஷவ எஷவ என7�ல அவரகள ன ப&மபஙகள ன 
அரக�ல அவரகள கணட க�டச�களம, ககடட கரலகளம ��ன. இஷவகய இவரகஷள 
��ரகக�ல-இஷBஷவபப&ல உஷ7ந��ரககத தணடன. �ரஹ�ககள ல ஏக��க�� 
ழ��ஷலவ&லளள சமபவஙகள வ&ளககபபடக�ன7ன. ச�ற ச�ற க�ஷவகள 
ந�ஷ7கவற7பபடவதம உணட. கபற ழவடதத பயஙகரம�ன அ/க�ய வடவத��லளள 
ஒர ஷ�க உ�யம�க�, ஸ�ய�ரததககச ழசன7வஷனக கடடயஷBதத ஸல�ம 
ழக�டதத ஏக�� அவனகக வ&ரபபம�ன கபசசகஷளப கபச�வ&டட மஷ7நத வ&டக�7�ர. 
இ�ன�ல ஸ�ய�ரததககச ழசன7வனகக நலல உற��ய�க� வ&டடத. அ��வத: 'கப7�ல 
அடககபபடடரந� நப& அலலத அவல�ய���ன வநத வரம ழக�டதத (மரத 
வ&ய�ப�ரம நடத��) வ&டடப கப�க�7�ர' எனற இஷ� ந�ஷனதத ந�மம��யஷடக�7�ன.

  ப&னப இசசமபவத��ன ழவள சசத��ல, ��டம�ன ��ரக வ�ழகஷகஷயத ழ��டரக�7�ன. 
கபற ழமயய�க ழவடககவம�லஷல, ப&ளககவம�லஷல. �ன கணகள ல அபபடழய�ர 
கணகடட வ&தஷ�க க�டச�ஷய ஷ�த��ன ஏறபடத�� வ&டட, இவஷன ந�ஷல 
கஷலயச ழசய��ன. கபற ழவடதத மன �ன உ�யம�கவத கப�ல சவரகள, பம�கள 
கப�ன7ஷவயம ழவடபபதணட. க7�பப&டட ச�ல இடஙகள ல இந�ம���ர சமபவஙகள 
ஏர�ளம நடந��ரகக�ன7ன.

  இஷ�வ&ட ஆசசரயம�ன ழசய�� எனனழவன7�ல சம���ய&ல�ரநத ஊடரவ&ப 
ப�யக�7 அவல�ய�ககள, ஷ�கம�ரகள ஸ�ய�ரததகக வந�வன டம 'ந�ஙகள இந� 
சம���கள ல ஸ��ரப படடரபப��லஷல' எனற கறக�7�ரகள. எந� கவஷளய&ல 
ந�ஙகள பஷ�ககபபடகட�கம� அந� கவஷளய&ல�ரநக� ந�ஙகள கபஷ7 வ&டட 
ழவள கய7� வ&டக�க7�ம. உய&ரளள மககள சமகஙகளகக�ஷடய&ல ��ன ந�ஙகள 
சற7�த ��ரக�க7�ம. உஙகள ன அன7�டக க�ரயஙகள எலல�வற7�லம ந�ஙகள பஙக 
ழபறவதணட' எனற கறவ�ரகள�ம. ச�லர மயய&தஷ�ப பஷ�பப�றக�கத தகக�ச 
ழசலலம வ/�ய&ல இ7ந� மயய&ததம கசரநத �ன ஜன�ஸ�ஷவ தகக�ச ழசலவத 
கப�ல ஒர கணகடடக க�டச�ஷய கணடரகக�ன7னர.

  இதகப�ல எத�ஷனகய� சமபவஙகஷளக க7�கழக�ணகட இரககல�ம. வ/��வ7�ய 
சமகம இவறஷ7க கணடதம ச�ந�ஷனய&ன7� அவல�ய�ககள ன கர�மததகள எனற 
ழப�யஷய எடததக க7� ழமயப&தத வ&டக�7த. எனறம உய&ரடனளள அலல�ஹஷவ 
பயபபடவஷ� வ&டடம ந)ஙக�, எபகப�க�� இ7நத மடந� வல�ஷயப பயநத 
நடகக�ன7னர. கப7�ல உ�யம�ன மன �ஷனப பற7� நப&ழயனறம, அவல�ய�ழவனறம, 
ஷ�க எனறம �)ரம�ன தத வ&டக�ன7னர. மன � உரவத��ல க��ற7மள த�த 
மலகக எனறம கட ச�லர க7க ககடடரகக�க7�ம. இ�ன�ல இவரகளககப பயநதம 
நடகக�ன7னர. பயபபட�வ&டட�ல �ணடஷன க�ஷடககழமன7 நடககம! ��ம 



கணடஷ�ப பற7� கப7�ள ய&ன ரஹ�ன யயத எனறம, அவரஷடய கச�றறச சடட 
ப&சஷசக கடகஷக எனறம, அவரஷடய 'ஸ�ரர' அந�ரஙக இரகச�யஙகள வ&ஜயம 
ழசய��ரகக�ன7ன எனழ7லல�ம க7� நமப& வ&டக�ன7னர. ஒகர கநரத��ல ஒகர 
க��ற7த��ல இரணட இடஙகள ல ஷ�த��ன க�ணப&ததக ழக�டகக�7�ன. 
ப�ரபபவரகள ஒர வல�யலல�ஹவகக ஒகர கநரத��ல பறபல இடஙகள ல 
ப&ர��பல�ககம சக��யணட எனற மடவகக வநத வ&டக�ன7னர.

  மலகககஷளயம, க�லஞழசன7 நப&ம�ரகஷளயம அஷ/பப�றக�வம, இவரகள ன 
�ரஹ�ககள ல ழசனற �ம க�ஷவகஷள கவணடவ�றக�கவம ப7பபடபவரகள 
ந�சசயம�க மஷரகககள�வர. இத�)வ&ஷனய�ல �ம ஈம�ஷன வ )B�கக� வ&டக�7�ரகள. 
இவரகளம, க�ரகஙகஷள வBஙக� வ/�படக�7வரகளம, நடசத��ரஙகஷளயம இ�ர 
கக�ளஙகஷளயம கந�கக�ப ப&ர�ரத��கக�ன7 மட நமப&கஷககக�ரரகளம ஒகர 
சமததவத��ல உளளவரகள எனற க7ல�ம. அலல�ஹ கறக�ன7�ன: "ஒர 
மன �னகக கவ�தஷ�யம, ஞ�னதஷ�யம, நப&ததவதஷ�யம அலல�ஹ அரள ய 
ப&னனர அவர மன �ரகஷள கந�கக� அலல�ஹஷவயன7� எனஷனகய வBஙகஙகள 
எனற கறவ�றக�லஷல. ஆன�ல மன �ரகஷள கந�கக� ந)ஙகள கவ�தஷ�க கறறக 
ழக�டததக ழக�ணடம, ஓ��கழக�ணடம இரபப�ன க�ரBம�க (அ��லளளவ�ற) 
இஷ7 (வன ஒரவஷனகய வBஙகம) அடய�ரகள�க� வ&டஙகள (எனற��ன 
கறவ�ர). �வ&ர மலகககஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம ழ�யவஙகள�க எடததக 
ழக�ளளஙகழளனறம அவர கடடஷளய&ட ம�டட�ர. ந)ஙகள மஸல�ம�ன��ன ப&னனர 
ந�ர�கரககமபட உஙகஷள ஏவவ�ர�?" (3:79-80)

  இனனம அலல�ஹ கறக�7�ன: "(நப&கய!) ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� (கவற 
ழ�யவஙகள ரபப��க) ந)ஙகள எணB&க ழக�ணடரகக�7)ரககள அவறஷ7 (உஙகள 
கஷடஙகஷள ந)கக) அஷ/யஙகள. அவவ�ற அஷ/த��ல அஷவ உஙகளஷடய 
ய�ழ��ர கஷடதஷ�யம ந)கக� ஷவகககவ� அலலத அ�ஷன �டட வ&டகவ� 
சக��யற7ஷவ (எனபஷ� அ7�வ )ரகள). இவரகள (ஆணடவன என) அஷ/பபஷவயம, 
�ஙகஷள இஷ7வன டம கசரதத ஷவககம அமலகஷளத க�டவதடன 
அவவமலகஷளக ழக�ணட அலல�ஹகவ�ட ம�க ழநரஙக�யவர ய�ர? எனபஷ�யம 
க�டக ழக�ணட அவனஷடய அரஷள எ��ரப�ரதத அவனஷடய கவ�ஷனககம 
பயபபடக�ன7னர. ஏழனன7�ல உம இஷ7வன ன கவ�ஷன ந�சசயம�கப பயபபடக 
கடயக�". (17:56-57)

  இனனம அலல�ஹ கறக�7�ன: "(நப&கய!) ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� 
எவறஷ7 ந)ஙகள ழ�யவஙகழளன எணB&க ழக�ணடரககள� அவறஷ7 ந)ஙகள 
அஷ/ததப ப�ரஙகள. வ�னஙகள கல� பம�ய&கல� அவறறகக அணவளவம அ��க�ரம 
இலஷல. அன7� அ(வவ&ரணடல எ��லம அவறஷ7ப பஷடபப)��ல இவறறகக 
எத�ஷகய பஙகம�லஷல. அவனகக உ�வ&ய�ளரகளம அவரகள ல ஒரவரம 
இலஷல. அவனஷடய அனம�� ழபற7வரகஷளத �வ&ர மறழ7ந� மலககம அவன டம 
பரநத கபசவதம பலனள கக�த". (34:22-23)

  இஷ�பகப�ன7 கரததளள பல ஆயததகஷள ��ரமஷ7ய&ல க�Bமடயம. 
அத�ஷனயகம அலல�ஹ அலல�� இ�ர பஷடபபகள டம ப&ர�ரத��பபஷ� 



வனஷமய�கக கணடகக�7த. ந���ககள�ன�லம சர, அவல�ய�ககள�ன�லம சர, 
ய�ர�ன�லம அவரகள க�லஞழசனற வ&டட�ல அவரகள டம ழசனற தஆககள 
கவணடபபட ம�டட�த. பஷடபபகள எவர�ய&னம அவரகள டம �ப�அததகள 
க�டவதம �டககபபடடளளத. இஷவ ��ரகக�ன அமலகள�கம. ��ரகக�னப�ல 
மன �ஷன கவகம�கத ��ரபபக�ன7 அப�யகரம�ன ழசயலகள. ஆன�ல ழபரகய�ரகள 
வ�ழந��ரககம கப�த அவரகள டம ழசனற �ப�அததக ககடகல�ம. ப&ர�ரத�ஷன 
ககடகல�ம. இ�றக அனம��யணட. இவரகள உய&கர�டரகஷகய&ல க�ஷவகள 
எதவ�ன�லம சர அவறஷ7 ந�ஷ7கவற7�த �ரச ழச�லவத அனம��ககபபடட��ன 
க�ரBம எனனழவன7�ல, வ�ழந��ரககம நப&ய&டமம, வல�ய&டமம, ஒர 
க�ஷவஷயக ககடட�ல அத ��ரகக�ல மன �ஷனச கசரதத வ&ட�த. இத�ஷகய 
கவணட�ல�ல ��ரக நஷ/வ�றகரய வ�யபபகளம இலஷல. ஏழனன ல நப&ம�ரகள ன 
வ�ழந�ள ல அவரகள ல ஒரவர கட அலல�ஹஷவ வBஙகவத கப�லத �ம 
கணமனன ஷலய&ல ஷவததத �னஷன வBஙக� வ/�படவஷ� அனம��கக 
வ&லஷலழயனபத வரல�ற கறம உணஷம. அபபட கவற எவர�க�லம �மஷமக 
கடவள�கக மஷனந��ல கட நப&ம�ரகள உடகன அஷ�த �டதத வ&டவ�ரகள. இத 
நப&ம�ரகள ன கBஙகள ல ஒனற. ஸ�ல�ஹ�ன நனமககள ல எவரம ��ன 
வBஙகபபடவ�றக வ�யபபகள அள ககவ&லஷல எனபதகவ உணஷம.

  இந� ஆ��ரஙகள ன�ல உய&கர�ட நடம�டம ஒர நப&ஷயகய�, வல�ஷயகய�, 
கரஷவகய� அணக� அவரடம ச�ப�ரஷசக ககடகல�ம. உ�வ&த க�ட ந�றகல�ம. 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��ககச ழச�லலல�ம. இ�றழகலல�ம �ரஅத��ல அனம�� 
உணட. ஆன�ல இவரகள க�லஞழசன7�றகபப�ல இவறறள எதவகம அனம��ககபபட 
ம�டட�த. எந� மஸல�மககம க�லஞ ழசன7 நப&ய&டம அவரஷடய கப7�ல ழசனற 
மஷ7ய&டவ�றகம, ப&ர�ரத�ஷனகள கவணடவ�றகம, உரஷம வ/ஙகபபடவ&லஷல. 
ஏழனன ல �வ7�ன ழசயல�ல மன �ன மழக�ன�ல அலலத நப&ய&ன சம���ய&ல 
அவரகஷள கணB&யபபடத�� வBஙக� ப&தஅத��ன கவஷலகள அசசம���ய&ல 
நடத�பபடட�ல இவறஷ7த �டதத ந�றததக�ன7 ஆற7லம, வலலஷமயம இ7நதப 
கப�ன நப&ம�ரகளககக க�ஷடய�த. இ�ன�ல மன �ன ��ரகக�ன பககம கப�யசகசரநத 
�ன ஈம�ஷன வ )B�கக�க ழக�ளக�7�ன. இ7நதகப�ன நப&ய&டம ழசனற 
ப&ர�ரத��பப��ல இமம���ரய�ன ந�ஷலஷமகள இவனகக உரவ�ய&ன. இஙகக��ன 
இ7ந�வரகஷளப ப&ர�ரத��ககக கட�த என7 அனம��ய&னஷமய&ன மரமம 
ழவள பபடக�7த.

  க�லஞழசன7 ஒரவஷரப ப&ர�ரத��தத �ம க�ஷவகஷள மஷ7ய&டவதம, எஙகக� 
தரத ழ��ஷலவ&ல இரபபவஷரக கபப&டடத க�ஷவகஷள கவணடவதம கட�த 
எனபத என7 வ&�யத��ல சமம��ன. மன �ன ஒர நப&ஷய கநர�கப ப�ரத��ன எனற 
ஷவததக ழக�ளகவ�ம. அலலத ஒர மலகஷக சந��த��ன. எனகக�க தஆ 
ழசயயஙகள எனற அவரகள டம கவணடகக�ள வ&டத��ன. இநகநரம இசழச�ல 
அவஷன ��ரகக�ல கசரதத வ&ட�த. ஆன�ல எஙகக� ஒர நலல மன �ர அலலத ஒர 
நப& இரபப��க ககளவ&பபடடதம அவஷர மன��ல ந�ஷனதத தரத��ல�ரகக�ன7 
அவரடம உஷரய�டவத கப�ல ந�ஷனதத எனகக�க தஆச ழசயயஙகள எனற �ன 
கவணடகக�ஷள ழ�ரவ&த��ழனன7�ல இசழசயல கணடபப�க அவஷன ��ரகக�ல 
கசரதத ஷவகக�7த. ஏழனன ல மயய&த��க இரபபவரம, மஷ7மகம�க இரபபவரம 



��ரகக�ன ழசயலகஷள க�Bவம, ககடகவம மடய��வரகள�க இரபப�ன�ல 
இவறஷ7ச ழசயக�7வஷனத �டகக ம�டட�ரகள. இத�)ய ழசயல வ&லககப 
பட�மகலகய ழசயயபபடக�7த. இ�ன�ல ��ரகககள ந�ழள�ர கமன ய�க வளரநத 
ழக�ணகட ழசலக�7த.

  உய&ரடன ரகஷகய&ல எந� நப&யம ��ம வBஙகபபடட �மகக�க ச�ரம ச�யபபஷ� 
ஒரகப�தம வ&ரமபம�டட�ர. ��ரகஷகக கணட�ல உடகன அஷ�த �டதத ந�றத� 
கவணடழமனற பB&ககபபடடளள�ரகள. ஆககவ வ�ழம க�லஙகள ல மன �ன 
நப&ய&டம �ம க�ஷவகஷளச ழச�லல�ப ப&ர�ரத��ககமபட கவணடல�ம. அ�ன�ல 
�பபகள �ஷலதகக� வ&டகம� என7 ஐயபப�டகள உணட�க வ/�ய&லஷல. 
மயய&ததகள டம �ம க�ஷவகஷள கவணட ந�னற இரகரகமந��க ழகஞச�க ககடட 
தஆககஷள அஙகeகரககம சக�� அவற7�றக உணட என இ�யத��ல வ&சவ�ச�தத 
அவவ�ற ழசயலபடட�ல அக�வ&ன�டய&ல மன �ன ��ரகக�னப�ல கசரநத 
வ&டக�7�ன. மஷரகககளம, கவ�ம அரளப ழபற7 வ/�ழகடட கடடத��ரகளம, 
அவரகஷளப ப&னபற7� ப&தஅததகக�ரரகள�ன மஸல�மகள ல ச�லரம ம�ரககம 
அனம��கக�� பதஷமச ழசயலகஷளச ழசயத �ஙகஷள கநரஷமய�ன 
நமப&கஷகய&ல�ரநத ��ரபப&க ழக�ணட�ரகள.

  நமகக தஆக ககடகமபட ந�ம�கச ழசனற மலகககள டம மஷ7ய&டத க�ஷவ��ன 
எனன? நனஷமஷய ந�ட அவரகள�ககவ சத��ய வ&சவ�ச�களகக�க கவணட 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��ததப ப&ஷ/ழப�றககத க�டக�7�ரகள. இவவணஷமஷயத 
��ரமஷ7 வ&ளககக�7த: 'அரஷ�ச சமந��ரபபவரகளம, அ�ஷனச ச/ 
இரபபவரகளம �ஙகள இஷ7வன ன பகஷ/க ழக�ணட அவஷனத த��ச 
ழசயக�7�ரகள, அவஷன வ&சவ�ச�கக�7�ரகள வ&சவ�சம ழக�ணகட�ரன கற7ஙகஷள 
மனன ககம படயம கக�ரக�7�ரகள. "எஙகள இஷ7வகன! ந) உன ஞ�னத��லம, 
கரஷBய�லம ய�வறஷ7யம சழந�7�க�7�ய. ஆககவ ப�வஙகஷள வ&டட வ&லக� 
உனத வ/�ஷயப ப&னபறறகவ�ரகக ந) மனன பபள தத, அவரகஷள நரக 
கவ�ஷனய&ல�ரநத க�த�ரளவ�ய�க! இஷ7வகன! ந) அவரகளகக வ�ககள த��ரககம 
ந�ஷலய�ன சவனப��கள ல அவரகஷளயம, அவரகளஷடய ம��ஷ�யரகள லம, 
மஷனவ&யரலம,சந���கள லமளள நலகல�ரகஷளயம பகததவ�ய�க. ந�சசயம�க 
ந)கய ய�வஷரயம ம�ஷகதக��னம, ய�வஷரயம அ7�ந� ஞ�னமஷடகய�னம�ய 
இரகக�7�ய. சகல �)ஙககள ல�ரநதம அவரகஷளக க�ததக ழக�ளவ�ய�க. 
அனஷ7ய��னம எவஷர ந) சகல �)ஙககள ல�ரநதம க�ததக ழக�ணட�கய� அவரம@த 
ந�சசயம�க ந) கபரரள பரநத வ&டட�ய. இதகவ மகத��ன ழபரம ப�கக�யம�கம! 
(எனற ப&ர�ரத��கக�ன7னர). (40:7-9)

  "கமலளள வ�னஙகள ழவடதத (வ&ழநத) வ&டவம கடம. (ஆன�ல) மலகககள 
(பயநத) �ஙகள ஷ7வஷனப பகழநத த��ச ழசயத பம�ய&லளளவரகள ன கற7ஙகஷள 
மனன ககம�ற கக�ரக ழக�ணடரகக�7�ரகள. ந�சசயம�க அலல�ஹகவ ம�கக 
மனன பகப�னம, க�ரஷபயஷடகய�னம�ய&ரகக�7�ன எனபஷ� அ7�நதக 
ழக�ளளஙகள. ய�ர அவஷனயன7�ப (ப&7ஷரத �ம) ப�தக�வலர�க எடததக 
ழக�ணட�ரககள� அவரகஷள அலல�ஹ கவன த�வன�க இரகக�7�ன. (நப&கய!) 
அவரகள ம@த ந)ர ழப�றபப�ளரலலர. (42:5-6)



  இத��ரமஷ7 வசனஙகள ன அடபபஷடய&ல ப�ரககம கப�த மலகககள 
மம�னகளகக�கப ப&ஷ/ழப�றககத க�டக�7�ரகள எனபஷ� வ&ளஙக மடக�7த. 
வ&சவ�ச�கள மலகககள டம ழசனற �ம க�ஷவகஷள மஷ7ய&ட�மல, மலகககள 
��ம�க வ&சவ�ச�களககப ப&ர�ரத�ஷன ழசயத கவணடக�7�ரகள. ஆககவ 
நப&யவரகளம, இ�ரநப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, ந���ககள இவரகஷளப கப�ன7 
ழப�தநலம கரதக�ன7வரகள அஷனவரம �ம சமகத��ல வ�ழம நலல மககள ன 
நலஷன ந�டப ப&ர�ரத��பப�ரகள. அலல�ஹவ&டம ச�ப�ரசம ழசயவ�ரகள எனபஷ�ப 
பரநத ழக�ளள மடக�7�லலவ�? நப&ம�ரகழளலல�ம �ஙகளகக கடடஷளய&டப 
படடஷ�கய ழசயக�7வரகள. ழசயயக கட�ழ�னற வ&லககபபடட எஷ�யம ழசயய 
ம�டட�ரகள. இத நப&ததவத��ன அடபபஷடய�கம.

  இரணட�வ��க: இனனஷ�ச ழசயய கவணடம. இனனஷ�ச ழசயயக கட�த எனற 
அவரகஷளத ��ரத� மன � சமகத��ல மடயம�? நப&ம�ரகள �வ7�ன ழசயஷகய&ல 
வ&/�மல ப�தக�பபள ககப படடளள�ரகள. �மத சமகததகக எபகப�தம நலஷவ ந�ட 
அவரகளகக எபகப�தம ஒத��ஷச பரவ�ரகள. சமகதஷ� ஆ�ரககம எந� மன �னம 
இத வ&�யத��ல நப&ம�ரகஷளப கப�ல�ரகக மடய�த. நப&ம�ரகள டம �ம 
க�ஷவகஷள மஷ7ய&டடப ப&ர�ரத��ககக கக�ரவத �ரஅத��ல அனம��ககபபடட 
ஸ^னனத��ன ழசயல எனக7�, வ�ஜ�ப�ன ழசயல எனக7� ய�ரம ழச�லல 
ம�டட�ரகள. அத வ&லககபபடட வ&ஷன.

  நப&ம�ரகளம, வல�ம�ரகளம வ�ழந��ரகஷகய&ல சமக நலஷன ந�ட அவரகள 
தஆச ழசய��லம, ழசயய�மல�ரந��லம மன �ரகள அஷ�பபற7� ச�ந��ககத 
க�ஷவய&லஷல. அலல�ஹ அவரகஷள கந�கக� எஷ�ப பB&த��கன� அஷ�த �வ&ர 
இமம�யளவ கட கடடகய� கஷ7தக�� அவரகள ழசயய ம�டட�ரகள. இதகவ 
அவரகஷளப பற7�ய நமத வ&சவ�சம.

  நப&ம�ரகள டம (��டழரனற) நமகக தஆச ழசயயக க7�ன�ல நமத 
கவணட�லகக�Bஙக உடகன தஆக ககடப�ரகள எனற எனன நமப&கஷக இரகக�7த? 
ந�ம தஆச ழசயய கவணடன�லம, கவணட�வ&டட�லம இத வ&�யத��ல 
அலல�ஹவ&ன கடடஷள எதகவ� அஷ�த��ன ழசயவ�ரகள. தஆச ழசயயஙகள 
எனற ந�ம கவணடய கநரத��ல அவரகள ம@தளள அலல�ஹவ&ன வ&�� ய�ரககம 
தஆ ககடகக கட�த என7�ரககம�ன�ல நமத கவணட�ல பலனள கக�த. ம�7�க 
நமககப ப&ர�ரத��கக அலல�ஹ அவரகஷளப பB&ததளள�ன எனற ஷவததக 
ழக�ளகவ�ம. ந�ம நப&ய&டம எஷ�யம மஷ7ய&டடக ககடகவம�லஷல என7�லம 
நமககத ழ�ரய�மல நம ந�டடஙகள ந�ஷ7கவற7பபடம. ஏழனன ல நப&யவரகள 
அ�றக�கப ப�டபடடரகக�7�ரகள எனபஷ� ந�ம அ7�யவ&லஷல.

  சரஙகக க7�ன�ல க�லஞழசன7 நப&ம�ரகள டமம, வல�ம�ரகள டமம நமத 
எதக�ஷவஷய கவணடன�லம அணவளவம பயனள கக�த. ம�7�க அத �)ஙக�ன 
ழசயஷகய&ன ப�ல மன �ஷன இழததச ழசலலம. நப&ம�ரகள உலக�ல வ�ழம கப�த 
அவரகள டம நம க�ஷவகஷள மஷ7ய&டட நமகக�கப ப&ர�ரத��பப�றகம, ச�ப�ரச 
ழசயவ�றகம கவணடவத கட வ�ஜ�ப�ன அலலத ஸ^னனத��ன 



அமலகழள�னறம�லஷல. ஆன�ல அத ��ரகக�ன பககம மன �ஷனச கசரதத வ&ட�த. 
நப&ய&டம கநர�க ஆஜர�க�த க�ஷவகஷளக ககடகம கப�த ��ரக வரழமனற 
பயகமய&லஷல. நனஷமகள ச�ல கவஷளகள ல இர �ரபப�ரககம க�ஷடகக�ன7ன. 
நப&ம�ரகள கல� ழக�டககப படவ�ரகள. நப&ய&ன தஆவ&ன�ல �ம சமகத��ன 
க�ஷவகள ந�ஷ7கவற7ப படமகப�த சமகமம தஆவ&ன�ல பயன ழபறக�7த. ஆக 
இர�ரபப�ரம (மன �னம, நப&யம) பலனஷடக�7�ரகள.

  ஆன�ல மகக�யம�க ஒனஷ7 கவன கக கவணடம. அசல�ல பஷடபபகள டம 
ககடடல எனபத �டககபபடடளளத. நப&ம�ரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகள பலன 
நலக�ன�லம, நலக�வ&டட�லம ழப�தவ�க ச�ரஷடகள டம ப&ர�ரத�ஷன கவணடவத, 
உலகத க�ஷவகஷளகக7� தஆச ழசயயமபட அவரகஷளக ககடபத 
ஆக�யஷவழயலல�ம வ�ஜ�ப, ஸ^னனத என7 �ரஅத சடடஙகளகக உடபடட�லல. 
இத கப�றறவ�றகரயதம அலல. நலல �ரம�ன கவஷலழயனறம ழச�லலபபட 
ம�டட�த. மன �ன எநகநரமம எதக�ஷவகஷளயம அலல�ஹவ&டம ககடக 
கவணடழமனற ��கன பB&ககபபடடரகக�7�ன. ஹ�ஜததககஷளயம அலல�ஹ 
ஒரவன டகம மஷ7ய&டடக ழகஞச கவணடம. நம மழ ஆ�ரவகஷளயம 
அலல�ஹவ&ன ம@க� மற7�லம ஆ�ரவ ஷவகக கவணடம. எலல�க க�ரயஙகஷளயம 
அலல�வ&டம ப�ரமச�டட ஒபபஷடதத அவன ம@த '�வககல' ஷவகக கவணடம. 
ச�ரஷடகஷள கந�கக�க ழகஞசவத அசல�ல �டககபபடடதம, வ&ரமபத�க��தம, 
ஒழககக ககட�னதம�ன ழசயல�கம.

  இரபப&னம கடம ச�ககல�ன க�ஷவகள கநரந��ல மடடம உய&ரடன ரககம 
பஷடபபகள டம அபப&ரசசஷனகஷள மஷ7ய&டவ�றக ஒர அனம��ய&ரகக�7த. 
ஆய&னம அதகப�ற7த �கந� அனம��ழயனற கறவ�றக�லஷல. மன �னகக எந�ச 
ச�ககல�ன ந�ஷலகள உரவ�ன�லம அசச�ககலகஷள சம�ள தத ஏக�னம �கக 
வ/�கள ல அஷ� ந�வரத�� ழசயத அலல�ஹவ&டம மஷ7ய&டட அவன டம�ரநக� 
சரவ ப&ரசசஷனகளககம �)ரவ க�B கவணடம. இதகவ ச�ல�க�ககத �கக ம��பப�ன 
நடதஷ�ய�கம. அலல�ஹ கறக�7�ன: "(உலக கவஷலகள ல�ரநத) ந)ர ஓயவ 
ழபற7தம வBககத��றகரய �ய�ரபஷப எடததக ழக�ளளம. அன7� (தனபத��லம, 
இனபத��லம) உம இஷ7வஷன (ஆ�ரவ ஷவதத அவஷன) கய கந�கக� ந�றபVர�க!" 
(94:7-8)

  வ�ழகஷகய&ல எபபடத��ன ச�ககலகள, தனபஙகள, தயரஙகள கநரந��லம 
அவற7�ல�ரநத வ&ட�ஷல ழப7 அலல�ஹ ஒரவஷன மடடம ந�ட கவணடம. 
எவரடத��லம மஸல�ம �ன தயரஙகஷள மஷ7ய&ட�ல ஆக�த எனற கரஆன 
வ&ளகக�க க�டடக�7த: "அலல�ஹவம, அவனஷடய த�ரம அவரகளககக 
ழக�டத�ஷ�ப பற7�த ��ரப��யஷடநத 'அலல�ஹ நமககப கப�தம�னவன, 
அலல�ஹ �ன க�ரஷபஷயக ழக�ணட கமலம அரள பரவ�ன, அவனஷடய த�ரம 
(அரள பரயல�ம) ந�சசயம�க ந�ம அலல�ஹஷவகய நமப&ய&ரகக�க7�ம' என 
அவரகள க7�ய&ரகக கவணட�ம�?". (9:59)

  ழக�டத�ஷ�ப பற7�க க7�பப&டமகப�த அலல�ஹவம ரஸvலம ழக�டத���கச 
ழச�லக�7�ன. அக� கவஷளய&ல எவஷரக ழக�ணட மககள கப�தம�கக�க ழக�ளள 



கவணடழமனபத பற7�க க7�பப&டஷகய&ல அலல�ஹஷவ மடடம க7�பப&டக�7�ன. 
�னனடன ரஸ^ஷலயம இஷBதத 'அலல�ஹவம ரஸvலம நமககப 
கப�தம�னவரகள' எனற அவரகள க7 கவணட�ம�? எனற அலல�ஹ 
ழச�லலவ&லஷல. மககளகக ம�ரகக ழந7�கஷள வ/ஙகவ��ல அலல�ஹ �னனடன 
ரஸ^ஷலயம கசரததக கறக�7�ன: "(ஆககவ) நமமஷடய த�ர உஙகளகக வகததத 
�ந� வ/�மஷ7கஷள ந)ஙகள மனழம�தத எடததக ழக�ளளஙகள. அவர எ�ஷனக 
கட�ழ�னற �டதத வ&டட�கர� அவற7�ல�ரநத வ&லக�க ழக�ளளஙகள" எனற 
க7�பப&டக�7�ன. (59:7)

  நறழசயலகஷள ஏறறச ழசயலபடடம �)ய ழசயலகஷளத �வ&ரததக ழக�ணடம 
மககள அலல�ஹஷவத ��ரப��ப படததவஷ�ப கப�ல ரஸ^ஷலயம ��ரப��ப படத� 
கவணடம. அலல�ஹ, ரஸvல�ன மழ ��ரப��ஷயயம மககள ந�ட ந�ன7னர. ஆன�ல 
தனபஙகள, தயரஙகள கநரந��ல ய�ஷரகழக�ணட மககள கப�தம�கக�க ழக�ளள 
கவணடம என7 வ&�யதஷ� வ&ளகக�யகப�த அலல�ஹ �னஷன மடடம ��ன 
க7�ய&ரகக�7�ன. �னனடன ரஸvஷலயம கசரததக க7வ&லஷல. கமலம 9 : 59 
வசனத��ன இற��ய&ல 'ந�சசயம�க ந�ம அலல�ஹஷவகய நமப&ய&ரகக�க7�ம எனற 
அவரகள க7 கவணட�ம�? எனம இடத��ல அலல�ஹவடன ரஸvலம கசரததக 
க7பபடவ&லஷல. இ��ல�ரநத மன �ன அலல�ஹ ஒரவனகக மடடகம அஞச� 
ஒடஙக�ப பயந��ட கவணடழமனபத பலன�க�7த.

  ஆன�ல ரஸvஷலப ழப�றத�வஷரய&ல மககள அவரகஷளப ப&னபற7 கவணடம. 
அவரகள ன மனம���ரகஷள ஏறக கவணடம எனபன கப�ன7 ழசயலகள ல மடடகம 
அலல�ஹவடன ரஸvஷலயம கசரததக க7 மடயம. பயபக��ககரயவனம, அஞச� 
பயநத நடகக அரகஷ�யளளவனம, ஆ�ரவ ஷவககப பட கவணடயவனம அலல�ஹ 
ஒரவன மடடம��ன இ��ல நப&ம�ரகஷளச கசரகக மடய�த.

  இதபற7�ப ப&7�ழ��ர வசனத��ல அலல�ஹ கறக�7�ன: "எவரகள 
அலல�ஹவககம, அவனஷடய த�ரககம வ/�பபடட, அலல�ஹவககப பயநத 
அவனகக ம�ற ழசயவஷ� அஞச�க ழக�ணடரகக�ன7�கர� அத�ஷகயவர��ம 
ந�சசயம�க மறஷமய&லம ப�கக�யச�ல�கள" (24:52) இந� ஆயத��ல வ/�பபடவஷ� 
அலல�ஹவககம, ரஸvலககம கசரககப படடளளத. பயபபடவஷ�யம, 
அஞசவஷ�யம அலல�ஹவடன மடடம கசரததக க7பபடடளளத. ஒரந�ள நப& 
(ஸல) அவரகள இபன அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷள அஷ/ததக க7�ன�ரகள:

  'ச�றவகர! ச�ல வ�ரதஷ�கஷள ந�ன உமககச ழச�லல�த �ரக�க7ன. அவறஷ7 ந)ர 
ழசவ& ��ழத��க ககளம. அலல�ஹஷவ ந)ர கபB&க ழக�ளளம. அவவ�ழ7ன ன 
அலல�ஹ உமகக நலல ப�தக�பஷப அள கக�7�ன. அலல�ஹஷவ ந)ர பயநத 
நடந��ல அவஷன ந)ர உமத சம@பத��ல ழப7 மடயம. ந)ர ழச/�பப�க வ�ழம 
க�லஙகள ல அலல�ஹவகக உமஷம (உமத ��ர�ள மனஷ�)க க�டட வ&டம. 
அபபடழயன7�ல உமகக ஏறபடம இககடட�ன ந�ஷலகள ல அவன உமகக �னத 
��ர�ள கBதஷ�க க�டடத �ரவ�ன. ந)ர ஒனஷ7த க�ஷவபபடட அஷ�ப ழபறறக 
ழக�ளள ந�டன�ல அலல�ஹவ&டகம அஷ�க ககடடப ழபறறக ழக�ளளம. உ�வ& 
க�டன�ல அலல�ஹவ&டம மடடம உ�வ& க�டம. ந)ர வ�ழந�ள ல அனபவ&ககப 



கப�கம அஷனததக க�ரயஙகஷளப பற7�யம ��டடவடடம�க மனனகர அலல�ஹ 
எழ�� மடதத வ&டட�ன. ஆககவ உலககம அB& ��ரணழடழநத உமகக �)ஙக�ஷ/கக 
மஷனந��லம இனபம, தனபம, நனஷம, �)ஷம இவவ&ர வ&��கள ல அலல�ஹ 
உமகக எழ�� ந�ரBய&ததளள�கன அஷ�த �வ&ர கவற எதவம உமகக அனக�த. 
ஆககவ உமம�ல அலல�ஹஷவத ��ரப��ப படததம வணBம ஏக�னம 
வ/�ப�டகஷள �)ரககம�ன இஷ7 வ&சவ�சததடன ழசயய மடயம�ன�ல  ழசயயம. 
உமம�ல அவறஷ7ச ழசயய மடய�வ&டட�ல  பரவ�ய&லஷல. ந�ஷல கஷ/நத 
வ&ட��)ர. மனம ழவறகக�ன7 ழசயலகள ம@த ந)ர ழப�றஷமஷய கமறழக�ளளம. 
அபழப�றஷமய&ல பறபல நனஷமகள இரகக�ன7ன. இத இபன அபப�ஸ அவரகஷளப 
பற7� நனக7�யபபடட ப&ரபலம�ன ஹ�)ஸ�கம. சமயஙகள ல சரககம�ன மஷ7ய&ல 
அ7�வ&ககப படவதணட.

  நப&யவரகள இந� ஹ�)ஸ�ல இபன அபப�ஷஸ கந�கக� 'க�ஷவகஷள  ந)ர 
அலல�ஹவ&டகம  ககடடப ழப7 கவணடம. உ�வ& க�டன�ல அலல�ஹவ&டம 
மடடம உ�வ& க�டம' எனற ஏவ&ய&ரபபத இபன அபப�ஷஸப பற7� 
அ7�வ&ககபபடக�ன7 ஹ�)ஸகள கல ம�கத ழ�ள வ�க பலம கன7��  (ஸஹ)ஹ�ன) 
ஹ�)ஸ�க அ7�வ&ககபபடக�7த. இம�ம அஹமத (ரஹ) அவரகள ன மஸனத என7 
ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல ஒர சமபவம வரக�7த: கல@ப� அபபககர ஸ�த�)க (ரல�) 
அவரகள ன கரத��ல�ரந� ச�டஷட ஒரமஷ7 கeக/ வ&ழநத வ&டக�7த. 
இத�ரBத��ல அந�ச ச�டஷடஷய எடதத ��ரஙகள எனற கட ய�ரடத��லம 
அவர ழகஞச� ந�றகவ&லஷல. அவரகள�ககவ அஷ� எடத��ரகள. அத மடடமலல, என 
ஆரய&ரத க��/ர நப& (ஸல) அவரகள 'எஷ�யம மன �ரகள டம  ககடக�க�' எனற 
எனஷனப பB&ததளள�ரகள எனறம இ�றக வ&ளககம ழக�டத��ரகள.

  இம�ம மஸல�ம (ரஹ) அவரகளஷடய ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ^த ழ��கபப&ல அவஃப 
ப&ன ம�ல�க எனப�ர மலம அ7�வ&ககபபடடளள ஹ�)ஸ�ல அவஃப ப&ன ம�ல�க 
அவரகள கறக�7�ரகள: 'நப& (ஸல) அவரகள �ம க��/ரகள ல ஒர ச�ர�ரடம 
ஒபபந�ம ழசயத ழக�ணட ழப�ழத கeழவரக�7 ச�ல வ�கக�யஙகஷளயம 
ஸஹ�ப�ககள டம மஷ7மகம�கச ழச�லல�க ழக�டத��ரகள. அத 'மககள டம 
எஷ�யம ககடக கவணட�ம' எனபத��ன. கமலம அவஃப (ரல�) அவரகள 
கறக�7�ரகள. ஸஹ�ப�ககள ல ச�லர ச�டஷட கப�ன7ஷவ �ம ஷகஷய வ&டடம 
கeக/ வ&ழந��ல கட ப&7ரடம 'அஷ� எடததத ��ரம' எனற ககடட��லஷல.

  இம�ம பக�ரயஷடயவம, மஸல�மஷடயவம ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ க�ரந�ஙகள ல 
வரக�ன7 ஒர ஹ�)ஸ�ல ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'என 
சம��யத��லளளவரகள ல எழப��ன�ய&ரம மககள ககளவ& கBகக�ன7� சவனத��ல 
பகவ�ரகள'. இத பற7� கமலம நப&கள வ&ளககம �ரஷகய&ல க7�ன�ரகள: 'அவரகள 
ஓ��ப ப�ரகக ப&7ரடம கவணடக ழக�ளள��வரகள. சடகப�டட ச�க�சஷச 
ழசயய��வரகள. அவரகள தரசசகனம ப�ரபபவரகள�கவம இரந���லஷல. �ம 
இரடசகன அலல�ஹவ&ன ம@த �ன க�ரயஙகஷள ப�ரம ச�டட ஒபபஷடத��ரந�னர' 
எனற க7�ன�ரகள. ககளவ&-கBகக�ன7� சவரககத��ல நஷ/பவரகள ன �னஷமகஷளப 
பற7�ப ப�ர�டட நப& (ஸல) அவரகள க7�பப&டம ழப�ழத 'அவரகள ஓ��ப ப�ரகக 
ய�ரடமம கவணடக ழக�ளள ம�டட�ரகள' எனற வ&ளககம �ரக�7�ரகள. 



��ரமஷ7ஷயக ழக�ணடம, அலல�ஹவ&ன அ/க�ய ��ரந�மஙகஷளக ழக�ணடம ஓ��ப 
ப�ரத�ல எனபத அனம��ககபபடட ப&ர�ரத�ஷனகள ன இனதஷ�ச ச�ரந���க 
இரநதம அவரகள அஷ�க கட ப&7ரடம ழகஞச�ச ழசயய ம�டட�ரகள எனற 
ப�ர�டடப படக�7�ரகள. மன �ன ப&7ரடம ஒ��ப ப�ரகக கப�வஷ�க க�டடலம 
�னககத ��ன�கவ ஒ��ப ப�ரபபதம, மற7வரகள ழச�லல�மல ��ம�க உBரநத 
ப&7ரகக ஓ��ப ப�ரபபதம ம�ரககத��ல வ&ரமபத�கக ழசயல�கம. நப& (ஸல) 
அவரகள �மககத ��ம�க ஓ��ப ப�ரத��ரகக�7�ரகள. ஆன�ல ய�ரடத��லம �மகக 
ஓ��ப ப�ரகக கவணடக ழக�ளளவ&லஷல.

  நப&கள (ஸல) �மகக�கவம, ப&7ரகக�கவம ஓ��ப ப�ரத��ரகக�7�ரகள. ஆன�ல ய�ர 
�மகக ஓ��ப ப�ரகக கவணடக ழக�ளளவ&லஷல.

  மன �ரகள �மகக�கவம ப&7ரகக�கவம ஓ��ப ப�ரபபழ�லல�ம ப&ர�ரத�ஷனப 
பரவ�றகச சமம�கம. �மககம, ப&7ரககம ப&ர�ரத��பபத கப�னழ7�ர அமல��ன 
ஓ��ப ப�ரபபதம. அததடன ஒனஷ7க கவன கக கவணடம. ஓ��பப�ரத�ல 
��ரமஷ7ஷயக ழக�ணடம, இஷ7வன ன அ/க�ய ��ரந�மஙகஷளக ழக�ணடம 
இரத�ல கவணடம. கவறஏக�னம (மந��ரத�ல) ழசய��ல அத மழ ஹ7�ம�ன 
ழசயல�க ம��ககபபடக�7த. நப&யவரகள �மகக�க ஓ��பப�ரத�ல அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத�ஷன பரவ�றகச சமம. இஷ�ப ப&7ரகக�கச ழசய��ல ப&7ரகக�கப 
ப&ர�ரத��த��ரகக�7�ரகள எனக7 க7 கவணடம. நப&கள மடடமலல, அஷனதத 
நப&ம�ரகளகம அலல�ஹவ&டத��ல �மகக�கவம, ப&7ரகக�கவம ப&ர�ரத�ஷனகள 
நடத��ப பறபல க�ஷவகஷள அவன டம ககடடரகக�7�ரகள. பல க�ஷவகஷள 
அவன டம�ரநத ப&7ரகக�கச ச���ததக ழக�டததம�ரகக�7�ரகள. நப&ம�ரகள�ன ஆ�ம, 
இபர�ஹ)ம, மஸ� (அஷல) கப�ன7 மறறம இஷ7 த�ரகள ன வரல�ற7�ல 
அலல�ஹ இஷ�க க7�பப&டடக க�டடக�7�ன.

  இபன அபப�ஸ அ7�வ&ககம ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல க7பபடக�7த: 'நமரத 
இபர�ஹ)ம நப&ஷயத தகக� ழநரபபக க�டஙக�ல எ7�ந�கப�த உடகன ஜ�பரல 
வரஷகத �நத க7�ன�ரகள. 'இபர�ஹ)கம! உம க�ஷவஷயக ககளம' உடகன 
இபர�ஹ)ம நப&யவரகள 'அலல�ஹகவ எனககப கப�தம�னவன. அவன டம ந�ன 
எலல�க க�ரயஙகஷளயம ஒபபஷடதத வ&டகடன. ப�ரமச�டட ஒபபஷடககக 
கடயவரகள ல அவகன ச�7ந�வன -ஹஸப&யலல�ஹ^ வ ந�ஃமல வகeல- என 
க7�ன�ரகள. ச�லர ழபரம�ன�ரடம வநத 'நப&கய! ��ஙகளகழக��ர�க யத�ம பரய 
சகல மன �ரகளம ந�சசயம�கத ��ரணட ந�றக�ன7னர. ஆககவ அவரகஷள 
பயபபடஙகள' எனற க7�யகப�த, நப&யவரகளம 'ஹஸப&யலல�ஹ^ வ ந�ஃமல 
வகeல' எனக க7�த��ன �மககத ��கம ப�தக�பபத க�டக ழக�ணட�ரகள.

  இபபடய�ககவ அஷனதத நப&ம�ரகளம �மகக�க அலல�ஹவ&டம மடடம 
ப�தக�பபக ககடட ந�ன7�ரகள. கவற ய�ரடமம எஷ�யம ககடகவ&லஷல. 
கஷடஙகஷள வ&டட ந)ஙகவம, தனபஙகள ல�ரநத வ&டபடவம��ம�ககவ தஆககஷள 
இஷ7ஞச� தனபஙகள ல�ரநத வ&லக�க ழக�ணடனர. ய�ரடமம அவரகள எஷ�ப 
பற7�யம மஷ7ய&டவ&லஷல. ஜ�பரல�டம கட எஷ�யம கவணடக 
ழக�ளளவ&லஷலழயன7�ல கவற எந�ப பஷடபபகள டம��ன ககடகப கப�க�7�ரகள. 



ஒர ந�ள ஜ�பரல நப& (ஸல) அவரகள டம வநத 'நப&கய! ��ஙகளகக ஏ��வத 
க�ஷவகள இரகக�ன7னவ�?' எனற ககடட�ரகள. அ�றக நப& (ஸல) அவரகள 
ஜ�பரஷல கந�கக� 'உஙகள டம எனகக எதக�ஷவயம�லஷல' எனற ப��ல 
ழக�டத��ரகள. இசசமபவதஷ� இம�ம அஹமதம மற7வரகளம அ7�வ&கக�7�ரகள.

  நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள �)ககணடத��ல எ7�யபபடட கவஷளய&ல 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��தத அ��ல�ரநத வ&ட�ஷலப ழபற7 சமபவதஷ� கவற 
இடஙகள ல ��ரமஷ7 க7�பப&டக�7த. அவரகள ழநரபப&ல எ7�யபபடடகப�த ஜ�பரல 
வ&ஜயம ழசய��ரகள. 'இபர�ஹ)கம! உமகக இபழப�ழத எனன க�ஷவகய� அஷ� 
அலல�ஹவ&டம ககளம எனற பB&த��ரகள. அ�றக இபர�ஹ)ம நப&யவரகள 'ந�ன 
ஏன அலல�ஹவ&டம ககடக கவணடம. எனஷனப பற7� அலல�ஹ ழ�ரந��ரபபக� 
எனககப கப�தம�னத. ந�ன ஒனறம அவன டம ககடகத க�ஷவய&லஷல' (ஹஸபV 
ம�ன ஸ^ஆல� இலமஹ^ ப& ஹ�ல�) எனற நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) ஜ�பரல�டம 
க7�ய��கச ழச�லலபபடம சமபவம ஆ��ரமற7��கம. இஷ� ழமயய�ன சமபவம 
எனற க7�பப&ட மடய�த. ம�7�க இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள இவகவஷளய&ல 
ஹஸப&யலல�ஹ^ வ ந�ஃமல வகeல எனற க7�க ழக�ணடரந��ரகள. இத இபன 
அபப�ஸ மலம அ7�வ&ககபபடம ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல க�Bபபடக�7த. நப& 
இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள ஜ�பரல�டம 'ந�ன ஏன இஷ7வன டம ககடக கவணடம?' 
எனற எபபடப ப7ககB&ததக கறவ�ரகள. அலல�ஹ எலல�வறஷ7யம 
அ7�ந��ரகக�7�ன. ச�ரஷடகள ன ஒவழவ�ர ந�ஷலஷமஷயயம அ7�ந��ரகக�7�ன. 
அததடன �னஷன வBஙக கவணடழமனறம அவறஷ7ப பB&த��ரகக�7�ன. �னம@த 
எலல� அடஷமகளம �த�ம க�ரயஙகஷளப ப�ரம ச�டட ஒபபஷடதத வ&டடத 
க�ஷவகள அஷனதஷ�யம அவன டகம ககடக கவணடழமனறம பB&த��ரகக�7�ன.

  ஆம! இஷவ ஒவழவ�னறம ஒவழவ�ர க�ரBம. இகக�ரBஙகள ன�ல சகல 
க�ரயஙகளம உணட�க�ன7ன. க�ரBஙகஷளக ழக�ணட க�ரயஙகள ந�ஷ7கவறம 
அஷமபப&ல வ&�யஙகஷள அலல�ஹ அஷமத��ரகக�7�ன. எனகவ வBஙக� வ/�படம 
நனஷமகளககரய கல� ழக�டத�ல எனற ஒரக�ரயம உணட�வ�றக வBஙக 
கவணடழமன7 க�ரBதஷ� அஷமததளள�ன. ஆக வBககம, வ/�ப�ட என7 
க�ரBஙகள ரந��ல கல� ழக�டககபபடம என7 க�ரயம ந�ஷ7கவறக�7த. இஷ�ப 
கப�னற��ன தஆககள ன ந�ஷலஷமயம. அஙகeகரககபபடல என7 க�ரயம 
உணட�வ�றக இஷ7வன டம ழகஞச�க ககடடல என7 க�ரBம இரகக கவணடம. 
அலல�ஹ அஷனதஷ�யம மஷ7கப�ல அ7�ந��ரகக�7�ன எனப��ல எவரககம 
சநக�கம�லஷல. ய�ர எனன க�ஷவககரயவன? எத ய�ரகக கவணடம? ப�வ& ய�ர? 
ழக�டய ப�வ& ய�ர? எனபன கப�ன7வறஷ7 வ&ளககம�கவம, தலல�யம�கவம 
அ7�ந��ரகக�7�ன. இத�ஷகய அலல�ஹவகக மன �ன �னன டம தஆக ககடக 
கவணடழமனற பB&பப��ல எனன கஷ7ப�ட வரபகப�க�7த? ப�வம ழசயக�7வஷன 
நன7�க அ7�ந��ரநதம அவஷன கந�கக� 'ந) ப&ர�ரத��தத எனன டம ப�வமனன பஷப 
கவணட' எனற பB&பப��ல எந�க கஷ7யம அலல�ஹவகக இலஷல.

  இஷ�ப கப�னற��ன நப& இபர�ஹ)ம�ன ந�ஷலஷமயம. ழநரபபக கணடத��ல தகக� 
வ )சபபடட கப�த அவரகள ன ந�ஷலஷமகஷள அலல�ஹ நன7�க ழ�ரந��ரந��ன. 
இ�ன�ல அவரகள அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��கக�மல�ரகக எனன வநத வ&டடத? 



எனகவ நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள க7�ய��கச ழச�லலபபடம வ�ரதஷ�கள 
ஆ��ரமற7ஷவய�கம. ஆன�ல ஒனஷ7 கவனத��ல ழக�ளள கவணடம. தஆககஷள 
வ&ட ச�லகவஷள ச�ல ��கரகளகக (��ய�னஙகளகக) அ��கம�ன ம��பபகள 
ழக�டககபபடக�ன7ன. மன �ன இதகப�ன7 ��கரகஷள ஓ��ன�ல தஆக 
ககடபவனககக க�ஷடககம ஆ��யதஷ� வ&ட  அ��கம�ன ஆ��யதஷ�யம, 
ழவகம��கஷளயம இந� ��கரகஷள ழம�/�ந���ன�ல ழபறக�7�ன. ஆன�ல ��கரகள 
ஓ�� தஆவ&ன பலஷனப ழபறவழ�லல�ம ம�கக கஷ7ந� சந�ரபபஙகள ல 
மடடம��ன. ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல அலல�ஹ கறவஷ� நப&யவரகள 
க7�பப&டக�7�ரகள: 'அலல�ஹ க7�ன�ன: 'எனன டம எஷ�யம ககடக�த எனஷனத 
��ய�ன பப��கலகய ஒரவன கநரதஷ�க க/�த��ல தஆக ககடபவரகளகக 
அள ககபபடம ஆ��யதஷ� வ&ட ச�7ந� ஆ��யதஷ�யம, ழவகம��ஷயயம அள தத 
அவஷனக ழகtரவ&பகபன'. இனனகம�ர ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல நப&யவரகள க7�ன�ரகள:

  'அலல�ஹ ழச�லக�7�ன: 'எனன டம ப&ர�ரத��கக�மலம, எனஷன ��கர 
ழசயய�மலம எவர ��ரமஷ7 ஓதவ��ல மடடம பர�கக�ய&ரகக�7�கர� அவரகக 
தஆக ககடபவரகளககக ழக�டககபபடம ழவகம��ஷயக க�டடலம ச�7ந� 
ழவகம��ஷயயம, ஆ��யதஷ�யம ந�ன ழக�டபகபன'. இஷ� இம�ம ��ரம��� (ரஹ) 
அவரகள �மத ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல ப��வ ழசய��ரகக�7�ரகள.

அனஷட�னஙகள ல ச�7ந�த ழ��ழஷக

வ/�ப�டகள ல ஏற7ம�னத ழ��ழஷக. அதழ��ழஷகய&ல கரஆன ஓத�ல, தஆககள 
ககடடல, ��கர ழசய�ல ய�வம அடஙக�ய&ரகக�ன7ன. இ��ல ஒவழவ�னறம 
அ�றகரய க7�பப&டட இடத��ல ழச�லல கவணடழமனபத சடடம. �கபVர கடடத 
ழ��ழஷகய&ல நஷ/நத 'வஜஜஹதத, ஃ�ன� கப�ன7ஷவ ஒ�� மடத�தம 
கரஆன ல�ரநத ச�7��ளவ ஓ�கவணடம. ரகவ&லம, ஸ^ஜ^��லம கரஆன ஓத�ல 
வ&லககபபடடளளத. இவவ&ர இடஙகள லம ��கரகள, தஆககள ��ன ஓ�கவணடம. 
ழபரம�ன�ர அவரகள ழ��ழஷகய&ன இற��ய&ல ப&ர�ரத��த��ரகக�7�ரகள. 
க��/ரகள டமம அஷ�ப கப�னற ப&ர�ரத��கக ஏவ&ய&ரகக�7�ரகள. க7�பப�க 
ஸ^ஜ^��ல தஆ ழசயவத ம�க ஏற7ம�னத. ஸ^ஜ^��ல அ��கம�கப ப&ர�ரத��பபஷ�ப 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள வ&ரமப&ய&ரகக�7�ரகள. ந�ஷலய&லம, ரகவ&லம கடப 
ப&ர�ரத�ஷனகள அனம��ககபபடம. கரஆன ஓதவதம, ��கர ழசயவதம 
ழ��ழஷகய&ல ம�கசச�7ந� கரமஙகள�க இரநதம கட மன �ன �ன இரடசகன டம 
ச�ரம பB&நத ப�வமனன பபத க�ட�ல ச�ல�க�ககத �கக��க கர�பபடக�7த.

  கல@லலல�ஹ இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள �ம இரடசகன டம அஷனதத 
ந�டடஙகஷளயம ககடட மன7�டன�ரகள. மற7 நப&ம�ரகளம இதகப�னக7 
ழசய��ரகக�7�ரகள. அவவ�7�ய&ன ச���ரB மன �ன அலல�ஹவ&டம எபபட 
மனன பபக ககடடத க�ஷவகளகக�கப ப&ர�ரத��கக�மல�ரகக மடயம? இஷ�பபற7� 
ழ�ள வ�க இஷ7வன வ&ளகக�க க�டடக�7�ன: "எஙகள ரபகப! ��டடம�க ந�ன என 
சந���கஷள ம�கக கணB&யம வ�யந� உன வ )டடன சம@பம�க ந�ன வச�த��ரககச 
ழசயக�ன. அத வ&வச�யம ஏதம�லல�� ஒர பளள��கக. எஙகள ரபகப! அவரகள 



உனஷனத ழ��ழத ழக�ணடரபப�றக�க (அஙக வச�ககச ழசயக�ன) மன �ரகள ல 
ஒர ச�ர�ரன இ�யஙகள அவரகஷள ந�டமபடச ழசயவ�ய�க! பறபல 
கன வரககஙகஷளயம  ஆக�ரம�க அவரகளகக அள த�ரளவ�ய�க! அ�றக அவரகள 
உனகக நன7� ழசலததவ�ரகள.

  எஙகள ரபகப! இ�யஙகள ல ந�ஙகள மஷ7தத ஷவபபஷ�யம, 
ழவள பபடததவஷ�யம ந)கய நனக7�வ�ய. வ�னத��கல�, பம�ய&கல� உளளவற7�ல 
ய�ழ��னறம அலல�ஹவகக மஷ7ந��லல. சரவபகழம அலல�ஹவககரயத. 
அவந��ன எனனஷடய வகய���கத��ல இஸம�யVஷலயம, இஸஹ�கஷகயம எனககச 
சந���கள�க அள த��ன. ந�சசயம�க என ரபப ப&ர�ரத�ஷனஷயச ழசவ&யறபவன�க 
இரகக�7�ன.

  ரபகப! எனஷனயம, என சந���கஷளயம உனஷனத ழ��ழத வரபவரகள�க ஆகக� 
ஷவபப�ய�க. எஙகள ரபகப! எனனஷடய ப&ர�ரத�ஷனகஷள அஙகeகரததக 
ழக�ளவ�ய�க.

  எஙகள ரபகப! எனககம, என ழபறக7�ரககம மற7 மம�னகளககம ககளவ&க 
கBகக ககடகம மறஷம ந�ள ல மனன பபள பப�ய�க எனற ப&ர�ரத��த��ர". (14:37-
41)

  "இபர�ஹ)மம, இஸம�யVலம கஃபததலல�வ&ன அஸ��வ�ரதஷ�க கடட உயரத��ய 
கப�த: 'எஙகள ரபகப! உனஷன வBஙகவ�றக�க ந�ஙகள அஷமத� இவவ&லலதஷ� 
எஙகள டம�ரநத ஏற7ரளவ�ய�க. ந�சசயம�க ந)கய நமமஷடய இபப&ர�ரத�ஷனஷயச 
ழசவ&யறகவ�ன�கவம, நனக7�ந�வன�கவம இரகக�7�ய.

  எஙகள ரபகப! எஙகள ரவஷரயம உனகக மற7�லம வ/�பபடம மஸல�மகள�கவம, 
எஙகளஷடய சந���ய&ல�ரநத ஒர கடடத��னஷர ஆகக� ஷவபப�ய�க. (ஹஜ 
க�லத�� ந�ம பரய கவணடய) எஙகளஷடய வBககஙகஷளயம அ7�வ&பப�ய�க. 
(ந�ஙகள �வ7�ஷ/தத வ&டட�லம) எஙகஷள ந) மனன பப�ய�க. ந�சசயம�க ந)கய ம�க 
மனன பகப�னம, ந�கரற7 அனபஷடகய�னம�க இரகக�7�ய.

  எஙகள ரபகப! என சந���களகக உனனஷடய அத��டச�கஷள எடதக����க 
க�ணப&தத,  கவ�தஷ�யம, ஞ�னதஷ�யம கறறக ழக�டதத அவரகஷளப 
பரசத�ம�கக� ஷவககககடய ஒர த�ஷர அவரகள டம�ரநக� அவரகளகக அனபப& 
ஷவபப�ய�க. ந�சசயம�க ந)கய ம�கக வலகல�னம, நணB7�வஷடகய�னம�க 
இரகக�7�ய' எனறம ப&ர�ரத��த��ரகள". (2:127-129)

  கமலம மன �ன �ன மஸல�ம சகக��ரரகக�க கவணட அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��பபத வ&ரமபத�கக ழசயல. இத வ&�யம�க அபத�ர�� (ரல�) என7 ஸஹ�ப& 
மலம�க அ7�வ&ககபபடம ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�வத: நப&கள (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள: 'மன �ன கன ப�ரஷவகக அபப�றபடடரககம �ன இஸல�ம�ய 
சகக��ரனகக�கப ப&ர�ரத��த��ல இமமன �ன டம ஒர மலகக ஏவ&வ&டப 
படக�7�ரகள. இஸல�ம�ய உடன ப&7ந�வனகக�க எபழப�ழழ�லல�ம இஷரவன டம 



ப&ர�ரத��கக�7�கன� அபழப�ழழ�லல�ம மலகக இபப&ர�ரத�ஷனஷயக ககடட 'ஆம�ன' 
ழச�லக�7�ர. அததடன ந) ப&ர�ரத��த�றழக�பப அலல�ஹ உனககம �ந�ரள 
பரயடடழமனறம கவணடக�7�ர. இ�ன�ல இரவரன க�ஷவகளம 
ந�ஷ7கவற7பபடக�ன7ன.

 அலல�ஹவ&டம �னகக�கப ப&ர�ரத��பப�ன�ல �ன ந�டடஙகள ந�ஷ7கவறக�ன7ன. 
ப&7ரகக�கப ப&ர�ரத��பப�ன�ல  �னனஷடயவம, ப&7ரஷடயவம க�ஷவகள 
க�ஷடகக�ன7ன. இவவ�7�ரகக மன �ன மன �ஷன கந�கக�கய ப&ர�ரத��த��ல, 
மன �ன மன �ன டகம க�ஷவகஷளக ககடட மஷ7ய&டட�ல எவரஷடய ந�டடமம 
ந�ஷ7கவ7�மல கப�வதடன ப&ர�ரத��பபவன கற7வ�ள ய�கவம ஆக�வ&டக�7�ன. 
ஏழனன7�ல பஷடபப&னம �னஷனப கப�ன7 இனழன�ர பஷடபப&டம ழசனற 
ககடப��ல எனன பயன ரகக�7த. மன �ன ப&7ரடம ககடக அனம��ககபபடட 
வ&�யஙகஷளத �வ&ர கவற எஷ�யம எத�ஷனப ழபரய மன �ரடமம ககடட ந�றகக 
கட�த.

ச�ரஷடகள டம எஷ�க ககடகல�ம  ?  

  ககடக�ல�ழமனற அனம��ககபபடடவற7�ல ஒனற கலவ&. கலவ&ஷயத 
ழ�ரய��வன ழ�ரந�வன டம ககடகல�ம. ககடட வ&ளஙகல�ம. இஷ� இஷ7வனம 
மன �னகக ஏவ&ய&ரகக�7�ன: "ந)ஙகள அ7�நத ழக�ளள�மல�ரந��ல கறக7�ரடம 
ககடட7�நத ழக�ளளஙகள". (16:43)

  "...(இ�ஷன) ந)ஙகள அ7�ய�வ&டட�ல மனனரளள கவ�தஷ�யஷடகய�ரடகமனம 
ககடட7�நத ழக�ளளஙகள". (21:7)

  "உமகக மனனர ந�ம அனபப& ஷவத� நமமஷடய த�ரகஷளப பற7� ந)ர ககளம. 
வBஙகபபடவ�றக ரஹம�ஷனயன7� கவழ7�ர ஆணடவஷன ந�ம ஆகக�கன�ம�? 
(எனற)". (43:45)

  கலவ&ஷயச ழசலவ/�பபத கற7வன ம@த கடஷமய�கம. கலல��வன கற7வன டம 
ழசனற ஒர வ&�யதஷ�க ககடகமகப�த கற7வன அஷ�ச ழச�லல�க ழக�டகக�மல 
மஷ7த��ல அலல�ஹ மறஷமய&ல கடம �ணடஷனஷய அபபட மஷ7பபவனகக 
வ/ஙகவ��கவம ஹ�)ஸ�ல வந��ரகக�7த. கலவ&ஷய மஷ7தத ஷவத��ரபபவனகக 
ழநரபப&ல�ன கடவ�ளம�டட கவ�ஷன வ/ஙகபபடவ��கவம ஹ�)ஸ�ல 
க�Bபபடக�7த.

  அதமடடமலல கலவ& எனபத கறறக ழக�டபப��ன�ல வளரசச� ழபறக�7த. 
ழசலவதஷ�ச ழசலவ ழசய��ல கஷ7நத வ&டவத கப�ல கலவ& கஷ7நத வ&ட�த. 
ம�7�க ந�ழள�ர கமன ய�க கலவ& வளரநத ழக�ணகட ழசலக�7த. ஆககவ��ன 
கலவ& ஒள வ&ளகககக ஒபப&டபபடக�7த. எத�ஷனகய� கபர வ&ளகக�ன ஒள ய&ல பயன 
ழபறக�ன7னர. இந� ஒகர வ&ளகக�ல�ரநத எணBற7 வ&ளகககஷளக ழக�ளத�வம 
மடயம. அபபடய&ரநதம வ&ளகககக எந�க கஷ7யம ஏறபடவ��லஷல. ப&7ரடம 



கலவ&ஷயக ககடபத கப�ல �னககரய உஷடஷமகஷளயம, உரஷமகஷளயம ககடட 
வ�ஙகல�ம. ழக�டத��ரந� கடனகள, அடககள, அம�ன �ஙகள அஷனதஷ�யம 
ஒபபஷடககப படடவரகள டம�ரநத ககடட வ�ஙக கவணடம. இந� ம���ரய�ன 
வ&�யஙகஷளக ககடடல அனம��ககபபடக�7த. யத�த��ல க�ஷடத� ஆ��யப 
ழப�ரடகஷளப கப�ன7 கடடச ழச�ததகஷளயம கமல��க�ரகள டம�ரநத ககடட 
வ�ஙகவ�றக அனம��ய&ரகக�7த.

  வ�ரசகளககரய அனந�ர, அவக�சச ழச�ததகள, �னகக�க வஸ�யயத ழசயயபபடட 
ழச�ததகள, வ�ககள ககபபடடதம நனழக�ஷடய�க எழ�� ஷவககபபடடதம�ன 
ழப�ரடகள இஷவ கப�ன7வறஷ7 ககடட வ�ஙகல�ம. ககடபத இஙகம 
அனம��ககபபடக�7த. இசழச�ததகஷள ஷவத��ரபபவரடம அணக� அவறஷ7க ககடட 
வ�ஙக கவணடம.

  மஷனவ& �ன கBவன டம �ன அன7�டச ழசலவ&னஙகஷளக ககடட வ�ஙக 
கவணடம. ப&ரய�B&கள கடஷமபபடடவரகஷள அணக�த �மகக�க வ&ரந�ள பப�றக 
கவணடவதம அனம��ககப படக�7த. மஸ� நப&யவரகளம, ஹ�ளற அவரகளம 
க�ர�மவ�ச�கஷள அணக� வ&ரநத ககடடதம அவரகள அஷ� மறத�தம ��ரமஷ7ய&ல 
ழ�ள வ�கக க�Bபபடம சமபவம அலலவ�? அதகப�லகவ உடனபடகஷக ழசயத 
ழக�ணடவரகள, கமலம கடட வ&ய�ப�ரம ழசயக�7வரகள �மககரய பஙககஷள 
கடட�ள கள டம ககடட வ�ஙக கவணடம. வ&ற7வன வ�ஙக�யவன டம வ&ஷலஷயக 
ககடக கவணடம. வ�ஙக�யவன வ&ற7வன டம சரகஷகக ககடக கவணடம. இபபடய�க 
வ�ழவ&ல ச�ல, பல இடஙகள ல ப&7ரடம ககடக கநரடம சந�ரபபஙகஷளயம, 
ந�ஷலஷமகஷளயம இஸல�ம வஷரயறததத �ந��ரகக�7த. இநந�ஷலஷமகஷளத 
�வ&ர கவற எந� ந�ஷலஷமய&லம மன �ன �னஷனப கப�ன7 மற7 மன �ஷன 
ழகஞச� ந�றபத மற7�லம �டககபபடடளளத.

  இஷ�த��ன ��ரமஷ7யம கறக�7த: "அலல�ஹவகக ந)ஙகள பயநத நடநத 
ழக�ளளஙகள. அவஷனக ழக�ணகட ந)ஙகள உஙகளககள ஒரவரகழக�ரவர ககடடக 
ழக�ளக�7)ரகள. இனனம (அலல�ஹவககஞச�) இரத�க கலபப உ7வ&னரககம 
ம��பபள யஙகள. (4:1)

  ச�ல வ&�யஙகஷளக (ககடபஷ� வ&ட) ககடக�மல�ரத�ல கமனஷமய�கம. 
அவறஷ7க ககடக கவணடழமனற மன �ன பB&ககபபடவம�லஷல. எனகவ 
ககடக�ல�ரபபக� நனஷம �ரம. நப&யவரகள அதபற7�ப கபசமகப�த 'உஙகள ல ச�லர 
ஏக�� ச�ல வ&�யஙகஷளப பற7�க ககடடத ழ�ரநத ழக�ளக�7�ரகள. ஆன�ல 
உணஷமய&ல அவரகள ககடடத ழ�ரநத ழசலலமகப�த ழநரபஷபகய அககள ல 
இடகக�க ழக�ணட ழசலவத கப�ல இரகக�7த.' எனற க7�ன�ரகள. இந� ஹ�)ஸ�ன 
ழவள சசத��ல ப�ரககமகப�த மன �ன ஒர ச�லவறஷ7க ககடட7�ய�மல இரபபத 
கமனஷமய�கம. இஷவக ககடபஷவ ழப�றத� சடடம. ஆன�ல ககடகபபடடவஷனப 
ழப�றத� வஷரய&ல ககடபவன ன க�ஷவகஷளச ழசவ&��ழத��க ககடட, அவறஷ7 
அஙகeகரதத ககடபவனகக�கத �கக ப��ல ழக�டகக கவணடழமனற பB&ககப 
படடளள�ன. "ககடபவஷன ய�ச�பபவஷன ழவரடட��)ர" (93:10). "அவரகளஷடய 
ழப�ரடகள ல ககடபவரகளககம, ழவடகத��ல ககடக�க��ரககம க7�பப&டட 



ப�த��யஷ� உணட". (70:24-25) "...ஆககவ (அவழவ�டடஷககஷள) ந�றத�� ஷவதத 
அலல�ஹவஷடய ழபயஷரக க7� அறஙகள. அத கeக/ வ&ழநத உய&ர வ&டட�ல 
அ��ல�ரநத ந)ஙகள பச�யஙகள. அ��ல�ரநத ககடடவரகஷளயம, ககடக��வரகஷளயம 
உணBச ழசயயஙகள" (22:36) எனற ��ரமஷ7 கறக�7த. 'எனன டம ஒனறம 
ககடக�மல இரபப�றக�க இவரஷடய ந�ஷவ அறததத தணட�கக� வ&டஙகள' எனற 
ஓரடத��ல நப& (ஸல) அவரகள க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  ச�லகவஷளகள ல ககடபத (ஹ7�ம�ன) வ&லககபபடட ழசயஷகய�கத ��ரமப& 
வ&டவதணட. இநந�ஷலய&ல ககடகபபடடவஷனப ழப�றத�வஷரய&ல ககடப�றழக�பப 
ப��ல ழக�டதத �)ர கவணடழமனறம பB&ககபபடடளள�ன. நப&யவரகள ன பரBத 
�னஷமகள ல ஒனற: ககடபவனககப ப��ல ழக�டதத வ&டவத, அத வ&லககபபடட 
ககளவ&ய�ய&னம சரகய. அவன ய�ழரனறம ப�ரகக ம�டட�ரகள. இத நப&ஷயப 
ழப�றத�மடடல ழபரந�னஷமய�கக கB&ககபபடம. அவரகளகக இத வ�ஜ�ப எனறம 
க7பபடக�7த. ஸஹ�ப�ககள ல ப&ரபலம�ன அபபககர ஸ�த�)க (ரல�) அவரகள உமர 
ஃப�ரக (ரல�) அவரகள கப�ன7 ழபரம ஸஹ�ப�ககள ல ய�ரகம �டககபபடட ஏத 
ககளவ&கஷளயம நப&யவரகள டம வநத ககடக ம�டட�ரகள. �மகக கவணட 
ப&ர�ரத�ஷன ழசயய கவணடழமனற கட இபழபரம ஸஹ�ப&கள நப&கள டம 
ழச�லல�க ழக�ளளவ&லஷல. ஆன�ல ழப�தவ�க அஷனதத மஸல�மகளகக�க 
ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற இபழபரய ஸஹ�ப&கள நப&கள�ரடம 
கவணடய&ரகக�7�ரகள. ச�ல பன �ப கப�ரகள ல அவற7�ல பஙக ழபற7 ச�லர 
நப&ய&டம �ம ஒடடஷககஷள அனம�� கவணடய கநரத��ல உமர (ரல�) 
அவரகளநப&ய&டம க7�ன�ரகள: 'ந�யககம! ந�ஷளய ��னம பச�கய�ட நடநத ழசனக7 
எ��ரககள�ட கப�ர�டம கப�த நமத ந�ஷலஷம எனன? ஆககவ மககஷள அஷ/தத 
அவரகள டம ம�ஞச�ய&ரககம உBவகஷளச கசரதத ப&னப பரககததகக�கத ��ஙகள 
ப&ர�ரத��த��ல ��ஙகள ன ப&ர�ரத�ஷனய�ல அலல�ஹ எஙகளககப பரககததச 
ழசயவ�ன'. இனனம ஓர அ7�வ&பப&ல '��ஙகள தஆவ&ன க�ரBத��ன�ல அலல�ஹ 
எஙகளகக உ�வ& பரவ�ன' எனற க�Bபபடக�7த.

  கமலம ஸஹ�ப&கள ல நடத�ரம�ன ப�வ&ககரய ச�லர மடடம நப&ஷய அணக�த 
�ம க�ஷவகஷளக க7� மஷ7ய&டடரகக�7�ரகள. கண ப�ரஷவய&/ந� ஒர ஸஹ�ப& 
வநத �மககப ப�ரஷவ ம@டடக க�ஷடகக அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��ககமபட நப&ய&டம 
கவணடக ழக�ணட�ரகள. அனஸ (ரல�) அவரகள ன ��ய�ர உமம ஸ^ஷலம என7 
ழபணமB& நப&ய&டம வரஷக �நத நப&ய&ன ச�பபந��ய�ன �ன மகன அனஸ^கக�கப 
ப&ர�ரத��ககமபட ககடடக ழக�ணட�ர. அபஹ^ஷரர� (ரல�) �மஷமயம, �ம 
��ய�ஷரயம மம�னகள கநச�பப�றக�க நப&கள (ஸல) அவரகள ப&ர�ரத��கக 
கவணடழமனற கவணடகழக�ணட�ரகள. நடப&லம, அளள  வ/ஙகவ��லம நமம@த 
ழர�மபப கபரபக�ரய�க இரந�வர அபபககர ஸ�த�)க அவரககள. ஆன�ல அபபககர 
(ரல�) அவரகஷளப ழப�றத� வஷரய&ல இத�ஷகய ககளவ&கஷள அவரகள நப&ய&டம 
ககடககவய&லஷல. அவரகஷளப பற7�யம, கமனஷம ��ஙக�ய ஸஹ�ப&கஷளப 
பற7�யம ��ரமஷ7 கeழவரம�ற க7�க ழக�ணடரகக�7த:

  "பயபக��யஷடயவர அந� நரக ழநரபப&ல�ரநத �பப&ததக ழக�ளவ�ர. 
ப�வத��ல�ரநத பரசத�ம�கக�க ழக�ளவ�றக�கத �மழப�ரஷளத ��னம�க அள பப�ர. 



அவர ப��ல ழசயயக கடயவ�ற எவரஷடய நன7�யம அவர ம@த இலல���ரநதம 
ம�கக கமல�ன �ம இஷ7வன ன ��ரபழப�ரத�தஷ� வ&ரமப&கய (��ன �ரமம 
ழக�டபப�ர) இஷ7வன அவரககள ககம ழக�ஷடஷயக ழக�ணட ப&னனர அவரம 
��ரப��யஷடவ�ர". (92:17-21)

  ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல கeழவரம�ற ப��வ ழசயயபபடடளளத: 'நப&கள (ஸல) 
அவரகள க7�ன�ரகள. 'நடப&லம, அளள  வழஙகவ��லம நமம@த கபரபக�ரய�க 
இரந�வர அபபககர அவரககள! பம�ய&ல ஒரவஷர ந�ன கடட�ள ய�க அஷமததக 
ழக�ளள வ&ரமப&ன�ல அபபககஷரத �வ&ர கவழ7வஷரயம க�ரவ ழசயயம�டகடன'.

  உடல�லம, ழசலவத��லம ஸ�த�)கஷகக க�டடலம ழபரய பகர�பக�ர 
ஒரவரம�லஷல. ஸஹ�ப�ககள ல அபபககஷரப கப�னற நலமனம பஷடத�வரகள 
எவரம�லஷல எனற ழச�னன�லம ம�ஷகய�க�த. எத�ஷனகய� ��ன-
�ரமஙகஷளழயலல�ம அலல�ஹவ&ன ��ரபழப�ரத�தஷ� ந�டகய 
ழசய��ரகக�7�ரகள. உலக மககள ன எவரஷடய கல�ஷயயம, நன7�ஷயயம அவரகள 
எ��ர ப�ரககவ&லஷல.

  ��ரமஷ7ய&ல இஷ7வனம அபபடத��ன அவரகஷளப பற7�க கறக�7�ன. �மகக 
இஷ7வன வ/ஙக�ய ழசலவதஷ�யம �ம ழச�ந� உஷ/பஷபயம ழக�ணட ��ரப��ப 
படடப ப&7ரடம எஷ�யம ககடக�மல �மஷமக க�பப�ற7� ப&7ரடம 
க�ஷவயற7�ரந��ரகள. மற7வரகள ன உ�வ& ஒத��ஷசகஷளப ழபறற அ�றகப 
ப��ல�க நன7� ழசலத� கவணடய ந�ஷலய&ல�க�த, மன �ரகள ன எவரஷடய 
நன7�ககம கடஷமப பட��வ�ற �ம வ�ழகஷகஷய அஷமததக ழக�ணடனர. நப&கஷள 
நமப&, அவரகஷள ழமயபப&தத, அவரகள டம�ரநத கலவ&ஷயயம கறறக 
ழக�ணட�ரகள. அபபககர (ரல�) அவரகள நப& (ஸல) அவரகளகக அள த� 
கபர�வ&களககம, அவரகளகக நப&கள கறறக ழக�டத��றகம, கநரவ/� 
க�டடய�றகம எலல�ம  உரய ழப�ரத�ம�ன கல�கஷள அவரகக அலல�ஹ 
மறஷம ந�ள ல வ/ஙகவ&ரகக�7�ன.

  ழப�தவ�க நப&ம�ரகள மககளகக வ/ஙகம ஈடஷBயற7 ஒழகக சeலஙகளககம, 
நறபணபகளககம, ஹ���யததககம உரய பல�பலனகஷள மறஷமய&ல��ன 
ழபறவ�ரககள �வ&ர அவற7�ல எஷ�யம இவவலகத��ல இரகஷகய&ல 
மககள டம�ரநத எ��ரப�ரகக ம�டட�ரகள. ��ரமஷ7ய&ல இஷ7வனம இஷ�க 
க7�பப&டக�7�ன: "இ�றக�க ந�ன உஙகள டம ய�ழ��ர கல�ஷயயம ககடகவ&லஷல. 
எனனஷடய கல�ழயலல�ம உலகத��ர ய�வஷரயம பஷடததப கப���பபவன டகம 
இரகக�7த". (26:127)

  நப&கள�ரன வளரபப மகன�க இரந� ஷஸத ப&ன ஹ�ர�� அல-கஃபV கமலம அல@ 
ப&ன அபV��ல�ப கப�ன7 ச�ல ஸஹ�ப&கள ஒரச�ல க7�பப&டட உ�வ& ஒத��ஷசகஷள 
அ��கம�க நப&கள�ரடம இரநத ழபற7�ரகக�7�ரகள. இவரகஷளப ழப�றத�வஷரய&ல 
நன7� ழசலததவ�றகரய ச�ல பல உ�வ&கஷள நப&கள�ரடம�ரநத ழபற7�ரகள எனற 
க7ல�ம. ஆன�ல இநந�ஷல ஒரகப�தம அபபககர (ரல�) அவரகளகக 
ஏறபடட��லஷல. இத வ&�யத��லம இவரகள ப�ர�டடககரயவரகள�வர. கeழவரம 



சமபவம ந�ம க7�யஷ� கமலம ழ�ள வ படததக�7த. ஷஸத (ரல�) அவரகள 
நப&யவரகள ன அடஷமய�க இரந�வரகள. நப&யவரகள ஷஸத (ரல�) அவரகளகக 
உரஷமயள தத அவரகஷள ச�ந��ரம�கக�ன�ரகள. இத ஷஸத (ரல�) அவரகளகக நப& 
(ஸல) அவரகள டம�ரநத க�ஷடத� ழபரம கபர�வ& எனபஷ� எவர�லம 
மறபப�றக�லஷல. ��ரமஷ7யம இஷ�ச சடடக க�டடக�7த: "எவரகக அலல�ஹ 
அரள ழசயத ந)ரம அவர ம@த அரள பரநத கரஷB க�டடய&ரந�)கர� அவரடத��ல 
'நந�ர அலல�ஹவகக பயநத உமமஷடய மஷனவ&ஷய (வ&வ�க பந�த��ல�ரநத 
ம7�கக�மல) உமம�டகம ஷவததக ழக�ளளம' எனகக7�ய கப�த......' (33:37)

  அல� (ரல�) அவரகள ன சமபவத��றக வரகவ�ம. மகக�வ�ச�கஷள ஒரமஷ7 
பயஙகரம�ன பஞசம வ�டடயத. இந�ப பஞச க�லத��ல பற7�ககஷ7ய�ல மககள 
அவ��பபடடக ழக�ணடரகஷகய&ல அப��ல�ப&ன கடமபத��றக நப& (ஸல) 
அவரகளம, அபப�ஸ (ரல�) அவரகளம உ�வ&ன�ரகள. அல� (ரல�) அவரகஷள 
நப&யவரகளம, அல@ய&ன சகக��ரர ஜஃபஷர அபப�ஸ^ம கசரததத �த�ம 
கடமபஙகள ல ஷவததக க�பப�ற7�ன�ரகள. இந� வஷகய&ல அல� (ரல�) அவரகளம 
நப& (ஸல) அவரகளககத �ன ய�க நன7� ழசலத�க கடஷமப படடரந��ரகள. 
ஆன�ல அபபககர ஸ�த�)க (ரல�) அவரககள� ந�யகத��டம ய�ழ��ர உ�வ&யம 
கவணட ந�ன7��லஷல. எலல�வறஷ7யம அவரகள �ம ழச�ந� ழசலவ&கலகய 
மடததக ழக�ளவ�ரகள. எனகவ அவரகஷளப பற7� நப& (ஸல) அவரகள கறம 
கப�த: 'நப&யடன நடப ஷவத���லம, அளள  வ/ஙகவ��லம, எஷ�யம ழச�ந�ம�க 
�ம ழசலவ&கலகய ஆற7ல பஷடத�வர அபபககர (ரல�) அவரகள மடடகம' என 
ப�ர�டடக க7�யளள�ரகள.

  அத மடடமலல �ன ழசலவஙகள அஷனதஷ�யம அலல�ஹவ&ன ப�ஷ�ய&ல 
ழசலவ/�த��ரகள. ழக�டஷமகக�ள�ன அடஷம ஸஹ�ப&கஷள �ம ழச�ந�ப பBம 
ழக�டதத வ�ஙக� உரஷம வ&டட�ரகள.

  நப&கள (ஸல) அவரகஷளப ழப�றத�வஷரய&ல �ம ழச�ந�த க�ஷவகளகக�க 
அபபககரஷடயகவ�, மற7 க��/ரகளஷடயகவ� உ�வ&யம, ஒத��ஷசகளம க�ஷவ 
இலஷல. அவரகளஷடய சயக�ஷவகஷள அவரகள�ககவ பரத�� ழசயத 
ழக�ளவ�ரகள. என னம மகக�வ&ல�ரநத எ��ரகள�ல தரத�பபடட ம��ன�வகக 
ஹ�ஜரத ழசயயப ப7பபடம �ரBத��ல நப&கஷள கந�கக� அபபககர (ரல�) அவரகள 
க7�ன�ரகள: 'ந�யககம! எனன டம இபழப�ழத இர வ�கனஙகள (ஒடடகஙகள) 
இரகக�ன7ன. அ��ல ஒனஷ7த ��ஙகள எடததக ழக�ளளஙகள'. அ�றக நப&யவரகள 
'வ&ஷலககத �ரவழ�ன7�ல சர' எனகக7� ஒததக ழக�ணடனர. சரஙகக க7�ன 
அபபககர (ரல�) அவரகள ச�7ந� நப&கக7�ய ச�7ந� ஸ�த�)கக�வ�ரகள. அபபககர 
அவரகள எவரகக எந� கபர�வ&கள பரந��லம அவற7�ன கல�ஷயயம, 
நன7�ஷயயம மககள டம எ��ரப�ரகககவ ம�டட�ரகள. அலல�ஹவ&ன 
��ரபழப�ரத�மம, அவன டம�ரநத நலல பல கல�கஷளயம, மறஷமய&ல ழபறற 
அலல�ஹவ&ன ��ரப��ஷய அஷடவத ம�த��ரகம அவரகளஷடய நடவடகஷகய&ன 
இலடச�யம�க இரந�த. நப&ய&டகம� மலகககள டகம� ய�ரடம எந� நன7�ஷயயம 
எ��ரப�ரகக ம�டட�ரகள. "ந�ம உஙகளகக உBவள பபழ�லல�ம அலல�ஹவகக�க-
அவனஷடய மகதஷ� ந�டகய-�வ&ர உஙகள டம ந�ன ய�ழ��ர கல�ஷயகய� 



அலலத உஙகள நன7�ய7��ஷலகய� கர��யலல எனற அவரகள கறவ�ரகள" என 
இஷ7வன அவரகஷள ப�ர�டடக�ன7�ன. (76:9)

  ஒர மன �ன மறழ7�ரவரகக ஏக�னழம�ர உ�வ& ழசயத ழக�டதத வ&டடத 
�னகக�கப ப&ர�ரத��ககமபட ழச�லவ�ழனன7�ல ��ன ழசய� உ�வ&ககக கல� 
ககடக�7�ழனனற��ன அத ழப�ரளபடம. இஙகக அலல�ஹவ&ன ��ரபழப�ரத�தஷ� 
ந�ட அமமன �ன உ�வ& ழசயதளள�ன எனற கர� மடய�த. இஷ7வன க7�ன�ன: 
"ந�ம உஙகளகக உBவள பபழ�லல�ம அலல�ஹவகக�க-அவனஷடய மகதஷ� 
ந�டகய-�வ&ர உஙகள டம ந�ன ய�ழ��ர கல�ஷயகய� அலலத உஙகள 
நன7�ய7��ஷலகய� கர��யலல எனற அவரகள கறவ�ரகள" (76:9) எனன 
வ&ளககக�7�ன. இத நலல மம�னகள ன பணப�ட. ப&7ரகக உ�வ&ன�ல 
அவவ�வ&ய&ன பல�பலஷன அலல�ஹவ&டம எ��ரப�ரகக கவணடகமயலல�த 
உ�வ&ஷயப ழபற7வரகள டம எந�க கல�ஷயயம ககடக கட�த. அவரகள டம 
ப&ர�ரத�ஷன ழசயய கவணடழமனற பB&பபதம கல� ககடப�றகச சமம�கம. 
தஆககள கல�ஷயப கப�ன7ஷவ என ஹ�)ஸ�ல க�Bபபடக�7த. 'உஙகளகக 
எவகரனம உ�வ&ன�ல அ�றக ந)ஙகள ப��ல ழசயயஙகள. அ�றகப ழப�ரத�ம�ன 
ப&ர��பலன நலக உஙகள�ல மடய�வ&டட�ல அலலத அ�றகரய ழப�ரத�ம�ன 
கல�ஷய ந)ஙகள ழபறறக ழக�ளள�வ&டட�ல அவரகக�கப ப&ர�ரத��யஙகள. அபபடப 
ப&ர�ரத��த��ல ந�சசயம�க அவரககப ப��ல�வ& ழசயத வ&டடரகள எனத ழ�ரநத 
ழக�ளள கவணடம'. என நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள.

  ஆய&�� (ரல�) அவரகள ய�ரகக�வத ��ன-�ரமஙகஷள ழக�டத�னபப&ன�ல 
'நப&கய! இந� ஸ�க�ஷவ ஒபபக ழக�ளக�7வரகள நமகக�க இஷ7வன டம 
ப&ர�ரத��கக�7�ரகழளன7�ல அத எவவ�7�ன ப&ர�ரத�ஷன எனபஷ�க கவன ததக 
ழக�ளளஙகள. அத கப�ல ந�மம அவரகளகக�க ப&ர�ரத��ககல�ம. இ�ன�ல ந�ம 
ழசய� �ரமத��ன பல�பலஷன மழகக மழகக அலல�ஹவ&டம ழபறறக 
ழக�ளளல�ம' எனற ந�யகத��டம க7� அனபபவ�ரகள�ம.

  உமம�டம�ரநத உ�வ&ஷயப ழபற7 ய�சகர 'அலல�ஹ உமகக நலல 
அப&வ&ரத��ஷயத  �ரவ�ன�க (ப�ரகலல�ஹ^ ஃபVகக)' எனற க7� உமககப 
ப&ர�ரத��த��ல  'உமககம அலல�ஹ நலல அப&வ&ரத��ஷயத  �ரடடம' என ந)ரம 
அவரகக�கப ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற ச�ல ஸலஃபஸ ஸ�ல�ஹ)னகள 
க7�யளள�ரகள.

  ஆககவ நனஷமகள ழசயக�7வன இஷ7வன ன மகதஷ� ந�டகய ழசயய 
கவணடழமனற பB&ககப படடளள�ன. ச�ரஷடகளடம இரககம க�டட அ7ச 
ழசயஷககள பரக�7வன அவறஷ7 இஷ7வன ஒரவனகக�கச ழசயய கவணடம. 
மறஷமய&ல க�ஷடகக�ன7 இஷ7 ��ரப��கய இவனத இலடச�யம�க அஷமய 
கவணடம. நனஷம ழசயத வ&டட மன �ரகள ட நனஷமகக பகரம�க எந�க 
கல�ஷயயம ககடக கட�த. அமமன �ர எத�ஷன ழபரய அந�ஸதகக உரயவர�க 
இரந��லம சரகய. நப&ய�ன�லம சரகய.  ந�ம பரந� இந� நனஷமகக கவணட 
�மகக�கப ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற ழச�லலகவ கட�த. ஏழனன7�ல அலல�ஹ 
�ன அடய�ரகள அஷனவரககம �னஷன ஒரவஷன மடடம வBஙகஙகள எனறம, 



அ7ச ழசயலகஷளத �ன ஒரவஷன மடடம கர��கய ழசயயஙகள எனறம 
பB&த��ரகக�7�ன.

இஷ7வன�ல ஏறறக ழக�ளளபபடட ம�ம இஸல�ம ஒனக7  !  

  ழ��னற ழ��டட இனற வஷர அஷனதத நப&ம�ரகளம கப���தத வந� ஒகரவ/� 
ந�ம வ&ளகக�க க�டடய இக� இஸல�ம ஒனக7. இதகவ கநரஷமய�ன வ/�. இதகவ 
உணஷமய�ன இஸல�ம�ய வ/�.  கநரஷமய&லல�ச ழசயஷககஷள இஸல�ம�யச 
ழசயஷககள எனககர�� எவர ழசயலபடட�லம அஷவ இஸல�த��றகப ப7மப�ன 
ழசயஷககள எனக7 கர�பபடம. இந� உணஷமஷய வ&ளககவ�றக�க இஷ7வன: 
"இஸல�தஷ�த �வ&ர கவழ7�ர ம�ரககதஷ� ய�ரம வ&ரமப&ன�ல ந�சசயம�க 
அவன டம�ரநத (அத) அஙகeகரககபபட ம�டட�த. மறஷமய&ல அவன 
நஷடமஷடநக��ரல கசரநத வ&டவ�ன" எனற கறக�7�ன. (3:85)

  நப&ம�ரகள�ன நஹ, இபர�ஹ)ம, மஸ�, ஈஸ� (அஷல) இவரகஷளயம இ�ர 
நப&ம�ரகஷளயம ழ��டரந� சமகஙகள அத�ஷனயம இஸல�ம�யரகள�ககவ 
வ�ழந�னர. நப& நஹ (அஷல) �ம சம��யதஷ� கந�கக�: "ந)ஙகள எனஷனப 
ப7ககB&த��ல (அஷ�ப பற7� எனககக கவஷலய&லஷல ஏழனன7�ல) ந�ன 
உஙகள டத��ல ய�ழ��ர கல�யம ககடகவ&லஷல. எனனஷடய கல�ழயலல�ம 
அலல�ஹவ&டகமயன7� மறழ7வரடமம�லஷல. ந�ன மஸல�மகள ல இரககம�க7 
ஏவபபடடளகளன" எனற க7�ன�ரகள. (10:72)

  இஷ7வன நப& இபர�ஹ)ஷமப பற7�க கறமகப�த: �னஷனத ��கன மடன�கக�க 
ழக�ணடவஷனத �வ&ர இபர�ஹ)மஷடய இஸல�ம ம�ரககதஷ�ப ப7ககB&பபவன 
ய�ர? ந�சசயம�க ந�ம அவஷர இவவலக�ல க�ரநழ�டதக��ம. மறஷமய&லம 
ந�சசயம�க அவர நலலடய�ரகள ல இரபப�ர. அவரகக அவரஷடய இஷ7வன 
'அஸல�ம' ந)ர (எனகக மற7�லம) வ/�பபடம எனகக7�ய சமயத��ல, அவர (எவவ&�த 
�யககமம�ன7�) 'அக�லமஷனத��ன இரடசகன�க�ய உனகக இக�� ந�ன இஸல�ம�க� 
வ&டகடன (வ/�பபடகடன) எனற க7�ன�ர". (2:131-132)

  நப& மஸ� (அஷல) (�ம சமகத�வஷர கந�கக�) எனனஷடய சமகத�வகர! ந)ஙகள 
ழமயய�ககவ அலல�ஹஷவ வ&சவ�ச�தத உணஷமய�ககவ ந)ஙகள அவனகக 
மற7�லம வ/�பபடக�7வரகள�க (மஸல�ம�க) இரந��ல அவஷன மற7�லம நமப& 
வ&டஙகள. அவன டகம உஙகள க�ரயஙகஷள ஒபபஷடதத வ&டஙகள எனற 
க7�ன�ரகள". (10:84)

  "(அன7�) எஙகள டம இஷ7வன ன அத��டச�கள வந�கப�த ந�ஙகள அவஷனக 
ழக�ணட வ&சவ�சம ழக�ணட (இந�க கற7தஷ�த) �வ&ர கவற எ�றக 
எஙகள டம�ரநத ப/�வ�ஙகப கப�க�7�ய எனற ஃப&ரஅவஷன வ&னவ&, 'இஷ7வ�! 
எஙகள ம@த ழப�றஷமஷயப ழப�/�வ�ய�க! உனகக மற7�லம வ/�பபடடவரகள�க 
(மஸல�மகள�க) எஙகஷள ஆகக� எஙகஷளக ஷகபபறறவ�ய�க' எனற (க7� 
மனந��ரந��ய சன யகக�ரரகள) ப&ர�ரத��த��ரகள". (7:126)



   யஸ^ஃப நப& (அஷல) 'இஷ7வ�! ந�சசயம�க ந) எனகக ஒர ஆடச�ஷய அரள 
பரந��ய. கனவகள ன வ&ளககஙகஷளயம எனகக ந) கறற �ந��ய. வ�னஙகஷளயம 
பம�ஷயயம பஷடதக��கன! இமஷம, மறஷமய&ல எனஷன இரடச�பபவன ந)கய! 
மற7�லம உனகக வ/�பபடடவன�க (மஸல�ம�க) எனஷன ந) ஷகபபற7�க 
ழக�ளவ�ய�க! நலலடய�ர கடடத��ல எனஷன கசரதத வ&டவ�ய�க! எனற 
ப&ர�ரத��த��ரகள". (12:101)

  ழ�tர�தஷ�யம ந�சசயம�க ந�ம ��ன இ7கக� ஷவதக��ம. அ��ல கநரவ/�யம 
இரகக�7த ப&ரக�சமம இரகக�7த. அலல�ஹவகக மற7�லம வ/�பபடட 
(மஸல�ம�க) நடந� நப&ம�ரகள அ�ஷனக ழக�ணகட ய�ரகளகக ம�ரககக 
கடடஷளய&டட வந��ரகள". (5:44)

  "அன7� எனஷனயம (அலல�ஹஷவயம) எனனஷடய த�ஷரயம (அ��வத 
உமஷமயம)(ஈஸ� (அஷல) வ&சவ�ச�ககமபட அபகப�ஸ�லரகள எனனம உம 
ச�ஷயரகளகக ந�ன அ7�வ&த� சமயத��ல அவரகள (அவவ�க7) ந�ஙகள 
வ&சவ�ச�தக��ம. ந�சசயம�க ந�ஙகள மற7�லம வ/�பபடட மஸல�மகழளனப�றக 
ந)கர ச�டச�ய�க இரபபVர�க எனகக7�யஷ�யம ந�ஷனததப ப�ரம (என அநந�ள ல 
கறவ�ன)". (5:111)

இஸல�த��ன இர அஷடபபஷடகள

  இஸல�த��ல அஷடபபஷடச ச�த��ந�ஙகள இரணட. ஒனற: இஷBஷவகக�மல 
அலல�ஹஷவ மடடம வBஙக� வ/�பபடவத. இரணட: வ/�ப�டகள ன மஷ7கஷள 
அலல�ஹவ&ன சடடஙகள ல�ரநதம, அவன த�ர க�டடத�ந� வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப 
என7 வ&��கள ல�ரநதம எடதத வ/�படவத. ததவரகள ஒவழவ�ரவரம ஒவழவ�ர 
க�லத��ல க��ன7�ய&ரகக�7�ரகள. அவவபகப�தளள நப&ம�ரகள ன ஏவலகளகழக�பப 
அலல�ஹவகக வBககஙகள ழசலத�பபடடன. ய�ரகள ன ழ�tர�த கவ�ம உற�� 
கஷலய�மல கநரஷமய�க இரந� க�லத��ல அ�ன வ&��பபட வBககஙகள 
பரந�வரகள மஸல�மகள�க ம��ககபபடடனர. இனஜ)லம அபபடத��ன. அ��வத 
இவகவ�ஙகள ல மன �ககரம நஷ/நத அவறஷ7 ம�ற7� ம7�பப�றக மனனர 
கவ�ஙகளகழக�பப வBஙக� வ/�படட வந�வரகஷளகய மஸல�மகழளனற 
க7மடயம. இஸல�த��ன ழ��டககத��ல ஷபததல மகத�ஷஸ கந�கக� நப&யவரகள 
ழ��ழத வந��ரகக�7�ரகள. இந� ந�டகள ல ஷபததல மகத�ஸ�ன பககம ��ரமப& 
ந�னற மஸல�மகள ந�ஷ7கவற7�ய ழ��ழஷக இஸல�ம�ய வBககம�க கர�பபடடத. 
எபழப�ழ��ல�ரநத கஃப�ஷவ கந�கக�த ��ரமப கவணடழமனற நப& (ஸல) அவரகள 
பB&ககபபடட�ரககள� அன7�ல�ரநத கஃப�ஷவ கந�கக�த ழ��ழ��ரகள. இதவம 
இஸல�ம�யத ழ��ழஷக��ன. இன கமல கஃப�ஷவ ப7ககB&தத வ&டட ஷபததல 
மகத�ஷஸ கந�கக� எவன ழ��ழக�7�கன� அவனத ழ��ழஷக இஸல�த��றக 
ம�7�ன ழ��ழஷகய�கம. 

  மஹமமத (ஸல) அவரகள நப&ய�க அனபபபபடட ப&7க எவழரலல�ம அவரகள 



க�டடத�ந� வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப கப�ன7 சடடஙகஷள ஒதகக� வ&டட அலல�ஹவம, 
ரஸvலம ழச�லல�� அமலகஷள வBககம�க எணB& அவறஷரச ழசயத மனம 
கப�ன கப�கக�ல வ/�ப�டகள ழசயக�7�ரககள� அவரகஷள மஸல�மகள எனற 
ழச�லல மடய�த. அததடன மன �ன ழசயக�ன7 வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப கப�ன7 
சடடததககடபடட அமலகஷளழயலல�ம அக�ல உலஷகப பரப�ல�ககம அலல�ஹ 
ஒரவஷனக கர��ச ழசயய கவணடம. இஷ� அலல�ஹகவ கறக�7�ன: 

  "கவ�தஷ�யஷடயவரகள �ஙகள டம ழ�ள வ�ன ச�னற வந� ப&னனர��ன ம�ற 
ழசயத கவறபடடனர. ஆன�ல இஷ7வனகக கலபபற7 ம�ரககதஷ�கய ழசயய 
கவணடம. அலல�ஹ ஒரவஷனகய வBஙக கவணடம என7லல�மல கவற 
எஷ�யம அவரகள ஏவபபடவ&லஷல". (98:4-5)

  "(நப&கய!) ந�சசயம�க மற7�லம உணஷமய�ன இவகவ�தஷ� ந�ம��ம உமகக 
இ7கக� ஷவத��ரகக�க7�ம. எனகவ ந)ர மற7�லம பரசத� மனதடன அலல�ஹஷவ 
வBஙக� வ�ரம. தய வ/�ப�ட அலல�ஹவககக ழச�ந�ம�னத". (39:2-3)

  அலல�ஹஷவக ழக�ணடம ரஸvஷலக ழக�ணடம ஈம�ன ழக�ளள�ல, ஏஷ/ 
எள கய�ரககப ழப�ரள�வ& ழசய�ல, மறறம இ�ர ��ன-�ரமஙகள வ/�ப�டகள 
பர�ல, அலல�ஹஷவயம ரஸvஷலயம கநச�த�ல, கமலம சகல மஸல�மகள 
அஷனதத வ�ஜ�ப-மஸ�ஹபப�ன ஆக�யஷவழயலல�ம அலல�ஹ ஒரவன ன 
��ரப��ஷய மடடகம ந�டச ழசயயகவணடழமன மன �ன பB&ககபபடடளள�ன. 
இத�ஷகய அமலகளகக ச�ரஷடகள டம கல� ககடகல�க�த. அவரகள டம தஆ 
கவணடம படயம, மற7 எந� வ&�யஙகஷளயம மஷ7ய&டகவ� கவணடகவ� கட�த. 
பஷடபப&னஙகள டம எ�க ககடக கவணடம, எ�க ககடக கட�த எனற இஸல�ம 
வகததத �ந��ரகக�7த. ச�ரஷடகள டம ககடக இஸல�ம அனம��த�ஷவக கட 
அவரகள டம ககடபத வ�ஜ�ப, மஸ�ஹபப�ன சடடஙகளககடபடட 
ழசயஷகழய�னறம அலல.  அஷவ ஜ�ய&ஸ (அனம��ககப படடஷவ) ��ன. ஜ�ய&ஸ�க 
இரநதம கட ச�ல இடஙகள ல��ன பஷடபப&னஙகள டம ககடபத ஜ�ய&ஸ�கம 
(அனம��ககபபடம). கமலம ஒனஷ7க கவன கக கவணடம.  ஒரமன �ரடம ப&7ர 
வநத ழகஞச�க ககடப�றக மனனகர அவன ழக�டகக கவணடழமனற 
பB&ககபபடடரகக�7�ன. அவவ�ழ7ன ன ககடடல எனபத அடகய�ட உலக�ல�ரநத 
ம�யநத வ&ட கவணடமலலவ�?

ச�ரஷடகள டம ககடப��ல வ&ஷளயம �)ஷமகள

  எஷ�யம ச�ரஷடகள டம ககடப�றக மம�ன மஸல�மகள அனம��ககபபட 
ம�டட�ரகள. க7�பப�க நப&ம�ரகள ய�ரடமம ககடக கட�த. அவரகள லம க7�பப�க 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ய�ரடமம எஷ�யம ககடகக கட�த. நப&ம�ரகள 
ம��பப�லம, கணB&யத��லம ழப�தவ�க கமல�னவரகள. எஷ�யம அலல�ஹவ&டம 
ககடப�ரகள. அவரகள ன எலல�த க�ஷவகளககம அலல�ஹ கப�தம�னவன.

  பஷடபப&னஙகள டம ஒர வ&�யதஷ�க ககடப��ல மனற �)ஷமகள வ&ஷளக�ன7ன. 



ஒனற: அலல�ஹ அலல��வற7�டம க�ஷவபபட�ல. இ�ன�ல ��ரகக�ன ஓர அமசம 
�ஷலதககக�7த. இரணட: ககடடல என7 க�ரBத��ன�ல ககடகப படடவனககத 
ழ��ந�ரவ ழக�டத�ல ஏறபடக�7த. இத ப&7ரககத �)ஙக வ&ஷளவ&த�ல என7 
இனதஷ�ச ச�ரந�த. மனற: ககடபவன �னஷன இ/�வ படத��க ழக�ளளல. இத 
�னககத ��கன �)ஙக�ஷ/த�ல�ன வஷகய&ல கசரம. இபபட மனற வ&�ம�ன 
ழகட�லகஷளக ககடபவன சமப���ததக ழக�ளக�7�ன. நப&ம�ரகஷளப ழப�றத� 
வஷரய&ல அவரகள எலல� இ/�வ&ல�ரநதம , கற7ஙகள ல�ரநதம க�பப�ற7ப 
படடரகக�7�ரகள. ஆககவ ப&7ரடம ழகஞசம இ/�வ&ல இவரகள கசர ம�டட�ரகள.

  நப&யவரகள �ம உமமததகள டம �மகக�க தஆச ழசயய 
ஏவ&ய&ரகக�7�ரகழளன7�ல �ம உமமத��டம க�ஷவபபடட�ரகழளனபத கரத�லல. 
ம�7�க �ம சமகத��ரகள ஏர�ளம�ன பல�பலனகஷளப ழப7 கவணடழமனபக� 
நப&கள�ரன இலடச�யம�கம. மககள ம�கந� ப&ர�� பலனகஷள ழபறம வ/�கஷள 
நப&கள க�டடத �ந��ரகக�7�ரகள எனபஷ�யம அ�ன ��தபரயம�கக கர�ல�ம. 
கடஷமகள ய�ஷவ? ஸ^னனததகள ய�ஷவ? எனபவறஷ7 �ம உமமததகளகக 
வ&ளகக� ழப�தவ�க மககள பயனஷடய கவணடய அஷனதத வ/�கஷளயம ழச�லல�க 
ழக�டத��ரகக�7�ரகள. ப&ர��பலன அ��கம�க உமமததகளககக க�ஷடகக 
கவணடழமன7 ஒகர எணBத��ல �மகக�க ப&ர�ரத�ஷனச ழசயய மககஷள 
ஏவ&ன�ரகள. மககள ன ப&ர�ரத�ஷனகள ன�ல ஒரகவஷள நப&களம பயனழப7க 
கடம. ஆன�ல மககள டம க�ஷவகஷளக ககடடக ழகஞச�ய&ரகக�7�ரகள என 
ந�ஷனதத வ&டல�க�த. ஏழனன ல ந�யகத��ன ஏவல�னபட மககள ழசயலபடடக 
ழக�ணடரந� க�லழமலல�ம நப&களககம அ�னஷடய கல�யம, பயனம கசரநத 
ழக�ணகட இரககம. நப&கள ன உமமததகள ழசயயம ஒவழவ�ர வBகக 
வ/�ப�டடககம, நறழசயலககம உரய கல�கள நப& (ஸல) அவரகளககம உணட என 
ஹ�)ஸ^ம கறக�7த. இந� உலகம ந)டத��ரககம க�லம வஷரய&லம அவற7�ன 
கல�கள நப&ககச கசரநத ழக�ணகட இரகக�ன7ன.

  ஒரவன கநரவ/�ய&ன ப�ல மககஷள அஷ/த��ல அஷ/பஷபக ககடட 
ழசயலபடடவரகளககக ழக�டககபபடக�ன7 அக� கல�கள அஷ/த�வனககம 
மறஷமய&ல க�ஷடகக�ன7ன. இவவ&ரவரன கல�கள ல எவவ&� வ&த��ய�சமம, 
கஷ7ப�டம இரகக�த எனற நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள. நப& (ஸல) 
அவரகஷளப ழப�றத� வஷரய&ல மஸல�ம சமகதஷ�கய மழஷமய�க கநரவ/�ய&ல 
��ரபப& இரகக�7�ரகள. இசசமகம அன7�ல�ரநத இனறவஷர, இனனம மறஷம ந�ள 
வஷரய&லம ழசயத ழக�ணடரந�, இன கமலம ழசயயப கப�க�ன7 அத�ஷன நலல 
ழசயலகளககம நப&கள ந�யகம ��ன க�ரBம�க இரந��ரகக�7�ரகள. ஆககவ மககள 
கக�டகள லளள மஸல�மகள, மம�னகளகக வ/ஙகபபடம அக� கல�கள நப& (ஸல) 
அவரகளககம கஷ7ய�மல க�ஷடதத வ&டம எனப��ல சநக�கம�லஷல.

  ஆககவ ம��ஷ�யரகள�ன ஸலஃபஸ ஸ�ல�ஹ)னகள �மத வ/�ப�டடன 
நனஷமகஷள நப&கக நனழக�ஷடய�க அள பப��லஷல. ��ரமஷ7ஷய ஓ��யம, மற7 
அமலகஷளப பரநதம நப&களகக 'ஈஸ�ல ஸவ�ப' ழசயவ��லஷல. ஏழனன ல 
இவரகளஷடய வ/�ப�டகள ன கல�கள மழஷமய�க ந�யகத��றகத ��ன�கச 
கசரமகப�த ந�ம ஏன கசரகக கவணடம? ஆன�ல ��ய-�நஷ�யரகஷளப ழப�றத� 



வஷரய&ல இபபட அலல. அவரகளகக�க நனஷமகஷளப பரநத அவற7�றகரய 
கல�கஷள ப&7ரககச கசரதத வ&டல (ஈஸ�லஸ ஸவ�ப ழசய�ல) கவணடம. 
நனஷமகள பரநத அவற7�ன ப&ர��பலனகஷளப ழபறக7�ரகளகக�கச ழசலத� 
கவணடம. ப&ளஷளகள ழசயக�ன7 அஷனதத நறக�ரஷயகள ன ப&ர��பலனகஷள 
அபப&ளஷளகள ழபறவதகப�ல ப&ளஷளகள ன ழபறக7�ரகளம ழபறவ�ரகழளனற 
ய�ர�லம ழச�லல மடய�த. �கபபன �ன மகன ன ப&ர�ரத�ஷனகள�ல அ��க 
நனஷமகஷளப ழபறக�7�ன.  மகன ன இத�ஷகய ப&ர�ரத�ஷனயம, கவற ஒரச�ல 
அமலகளம மடடகம �கபபனககச கசரக�7த. அ�லல�த மகன பரக�ன7 
அமலகள ன கல�கள ய�வம �கபபனகக அபபடகய கஷ7ய�மல க�ஷடதத வ&ட�த.

  ஹ�)ஸ�ல நப&கள (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'மன �ன மரBமஷடநத வ&டட�ல 
அவனஷடய எலல� அமலகளம ந�னற வ&டக�ன7ன. மனற அமலகள ன 
பல�பலனகள ம�த��ரம இ7ந� ப&னனரம ந�ரந�ரம�க மன �னககக க�ஷடததக 
ழக�ணகடய&ரககம. எபகப�தம ஓய�மல பலன �ரம �ரமம (ஸ�கதல ஜ�ரய�), 
ம�ணட ப&னபம ப&ரகய�சனமள ககம கலவ&, ப&ர�ரத�ஷன ழசயயம ப&ளஷளகள. 
இமமன7�ன ப&ர��பலனகள க�லஞழசன7 ப&னனரம பயனள ககம எனப��ல எவவ&�ச 
சநக�கமம�லஷல. இந� ஹ�)ஸ�ல மகன �கபபனககக ககடகம தஆ மரBமஷடந� 
ப&ன �கபபனககப பயனபடழமனற நப&யவரகள க7�ன�ரககள ஒ/�ய மகன பரயம 
நறக�ரஷயகள ன அஷனதத பல�பலனகளம �கபபனககக க�ஷடககழமன நப& (ஸல) 
அவரகள க7வ&லஷல. எனகவ ஒரச�ல நலல அமல�ன கல�கஷளயம 
ழபறக7�ரகக�கச ழசலததவத அனம��ககப படடளளத. நப&யவரகளகக கவணடய 
நலலமலகள ன கல�கஷள ஹ��ய�வ�க ழசலத�பபட ம�டட�த. இஷ� மடடம 
ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள �டத��ரகக�7�ரகள.

  ஆககவ நப&கள (ஸல) அவரகள மஸல�மகள டம �மகக�க தஆச ழசயயஙகள 
எனபத கப�ன7 ஒர வ&�யதஷ�க க7�ன�ல அவரகள �ம உமமத��டம கக�ரகஷக 
வ&டத��ரகள எனற கரதவத �வ7�கம. நப&கள �ம உமமததகஷள நனஷமகள ன 
ப�ல ப&கரரஷB நலகவ�றக�க அவற7�னப�ல �ம உமமததகஷள தணட 
வ&டவ�ரகள. �ம ம@த ஸலவ�ததகள ழச�லலமபட பB&பப�ரகள. இதவம 
நனஷமகஷள ஏர�ளம ழசயவ�றக�க க�டடத �ந� ஒர வ/�கய. �வ&ர நமம�டம 
ஸலவ�ததககஷளக ழக�ணட கக�ரகஷக வ&டட�லல. ஸலவ�தஷ�ப ழப�றத� 
வஷரய&ல நப&கஷள வ&ட அலல�ஹகவ ஏவ&ய&ரகக�7�னலலவ�? "ந�சசயம�க 
அலல�ஹவம அவனஷடய மலகககளம நப&ய&ன ம@த ஸலவ�ததச ழச�லக�7�ரகள. 
ஆககவ வ&சவ�ச�ககள ந)ஙகளம அவரகள ம@த ஸல�ததம, ஸல�மம கறஙகள". 
(33:56)

ப�ஙக�ன ப&ர�ரத�ஷன

  நப&கள (ஸல) அவரகள �மத உமமததகள டம ஸலவ�ததச ழச�லலக 
க7�ய&ரபபதகப�ல �மகக�க வஸVல�ஷவயம, பள )ல�ஷவயம, பகழககரய 
இடதஷ�யம ககடட அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��ககம படயம ஏவ&ய&ரகக�7�ரகள. 
அபதலல�ஹ ப&ன உமர (ரல�) அவரகள வ�ய&ல�க அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ�ல நப& 



(ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'மஅத��ன ப�ஙக ழச�லவஷ�க ககடட�ல மஅத��ன 
ழச�லவஷ�ப கப�னற ந)ஙகளம ழச�லலஙகள. ப&7க எனம@த ஸலவ�ததச 
ழச�லலஙகள. ஒரமஷ7 எனம@த ஒரவர ஸலவ�ததச ழச�னன�ல அலல�ஹ 
அவரம@த பததமஷ7 ஸலவ�ததச ழச�லவ�ன. ப&7க ப�ஙகஷடய தஆவ&ல 
எனகக�க வஸVல�ஷவ அலல�ஹவ&டம ககடடப ப&ர�ரத��யஙகள. இந� வஸVல� 
சவனத��ல வ/ஙகபபடம ம�ழபரம ஒர ப�வ&ய�கம. அலல�ஹவ&ன அடய�ரகள ல 
ஒகர ஒர மன �ரகக அபப�வ& வ/ஙகபபடக�7த. அத எனகக வ/ஙகபபடவஷ� 
ஆஷசபபடக�க7ன. ஆககவ எனகக�க எவர அலல�ஹவ&டம வஸVல�ஷவக 
ககடக�7�கர� அவர மறஷமய&ல எனனஷடய �ப�அததகக உரயவர�க�7�ர'. 
(மஸல�ம)

  ஜ�ப&ர (ரல�) அவரகள வ�ய&ல�க அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ�ல நப&கள (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள: 'ழ��ழஷககக ப�ஙக ழச�லலபபடவஷ�க ககடகம கப�த 'ந�ஷலய�ன 
ழ��ழஷகய&ன ரபகப! பரபரBம�ன இபப&ர�ரத�ஷனகள ன ந�யகன! மஹமமத 
(ஸல) அவரகளகக ம��பஷபயம, கணB&யதஷ�யம, உயரந� ப�வ&கஷளயம 
அள த�ரளவதடன அவரகளகக 'வஸVல�' என7 ப�வ&ஷயயம அரளவ�ய�க! 
பகழககரய ஸ��னத��ல அவரகஷள மறஷமய&ல அனபப&யரள! இவவ�ற 
ழசயவ��க இஷ7வ� ந) வ�ககள ததளள�ய! ந) வ�ககற�� ப&7/��வன' எனற எவர 
க7�ன�லம அவரகக மறஷமய&ல என �ப�அத க�ஷடதத வ&டம.' (பக�ர). இபபட 
மஸல�மகள வஸVல� ககடகமபட ந�யகம ழபரதம வ&ரமப&ன�ரகள. நப&களகக 
வஸVல�ஷவக ககடப��ன�ல மஸல�ம�னவன நப&கள (ஸல) அவரகள ன 
ச�ப�ரசககரயவன�க ஆக� வ&டக�7�ன. ஒரமஷ7 ஸலவ�ததச ழச�லவ��ன�ல 
அலல�ஹ அவன ம@த பதத வ&டத�ம ஸலவ�ததச ழச�லவ�ன.

  ஆக நப&களகக கவணட ந�ம ழசயக�7 ச�னனஞச�ற கவஷலகளககப ப��ல�க 
ம�ழபரய கல�கஷள இஷ7வன �ரக�7�ன என7 கரதஷ� நப&கள (ஸல) வ&ளகக� 
ஸலவ�ததகள, தஆககள கப�ன7வறஷ7 ஏர�ளம ழச�லல கவணடழமனற 
தணட�ல அள த��ரகக�7�ரகள. மஸல�மகஷள நலலமலகள ல ந)டத��ரகக�ன7 
ப&கரரஷBகஷளச ழசய��ரகக�7�ரககளழய�/�ய  நப&கள �மககரய க�ஷவகஷள 
மஷ7ய&டடக க7� வ&ணBபப&த��ரகழளனற வ&ளஙக� ழக�ளளபபட ம�டட�த. 
ஒரந�ள உமர (ரல�) அவரகள நப& (ஸல) அவரகள டம வநத ��ம உம7�வககச 
ழசலல அனம�� வ/ஙக கவணடன�ரகள. அ�றக நப&கள அனம��க ழக�டதத வ&டட 
உமரடம: 'எனனஷடய சகக��ரகர! உமத ப&ர�ரத�ஷனய&ல எஙகஷள ம7நத வ&ட��)ர' 
என7�ரகள. (அஹமத, அப��வத, ��ரம���, இபனம�ஜ�)

  இஙகக ந�ம ஒர படபப&ஷனஷயப ழப7 கவணடம. நப&கள (ஸல) அவரகள 
�மகக�கப ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற உமரடம க7�யத ஸலவ�தஷ�யம, 
வஸVல�ஷவயம, உயரந� ப�வ&ஷயயம ககடக கவணடழமனற மககள டம பB&த�த 
கப�ன7��கம. உஷமடம தஆச ழசயய கவணடழமனற ஏவ&ன�ரகள. மஸல�ஷம 
நறக�ரஷயகள னப�ல தணட உறச�கமள தத மஸல�மகளககப கபர�வ& ழசயவஷ�த 
�வ&ர நப&களகக கவழ7�னறம இலடச�யம�க இலஷல. எத�ஷன எத�ஷனகய� 
நனஷமகஷளச ழசயய கவணடழமனற நப&கள (ஸல) அவரகள மஸல�மகஷளப 
பB&த��ரகக�7�ரகள. அ��ழல�னற��ன �மகக�க உமரடம தஆ ககடக 



கவணடழமனற பB&த�தம. உம7�வகக அனம��க ககடட உமரககப 
பயனள ககவலல ழசயஷலப பரயததணட, அவரகக உபக�ரம ழசயய 
கவணடழமனபக� நப&கள ன இலடச�யம�கம. நப&கள ன ழச�லலகக�Bஙக� 
மஸல�மகள இத�ஷகய நறகரமஙகஷள ந�ஷ7கவற7�ன�ல, நப&கக�க தஆச 
ழசய��ல நப&களம அ�ன�ல பலனஷடய�மல�ரககப கப�வ��லஷல. அவரகளம 
மககள ககடக�7 தஆவ&ன�லம, இ�ர அமலகள ன�லம பயன ழபறவ�ரகள. 

  ஒரவர நப& (ஸல) அவரகள டம வநத: 'ந�யககம! ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த ந�ன 
��ஙகள ம@த அ��கம�க ஸலவ�ததச ழச�லல� வரக�க7ன. இரபப&னம சம�ர 
எத�ஷன மஷ7 ஸலவ�ததகஷள ந�ன தஆவ&ல கசரததக ழக�ளள கவணடம எனற 
��ஙகள கரதக�7)ரகள? எனற ககடட�ர. அ�றக 'ந)ர வ&ரமப&ய ம���ர ழச�லலம' 
எனற நப&கள ப��லஷரத��ரகள. உடகன அமமன �ர 'அபபடய�ன�ல எனத 
ப&ர�ரத�ஷனய&ன க�லபக��ஷயத ��ஙகள ம@த ஸலவ�ததச ழச�லவ��ல க/�ககவ�? 
என7�ர. உடகன நப&யவரகள மனனர க7�யத கப�ல 'ந)ர வ&ரமப&யத கப�ல 
ஸலவ�ததகள ழச�லலம, க�லபஙஷக வ&ட அ��கம ழச�னன�லம அத ம�க நலலத 
��ன' என7�ரகள. அஷ�க ககடடதம அமமன �ர 'அபபடய�ன�ல என தஆவ&ன 
ப���ஷயத ��ஙகள ம@த ஸலவ�ததச ழச�லவ��ல க/�ககவ�?' எனற வ&னவ, 
அ�றகம நப&கள மனனர க7�யத கப�ல ப��ல க7�வ&டட: 'அ��கம ழச�னன�லம 
உமகக நனஷம��ன க�ஷடககம' என7�ரகள. இஷ�க ககடட அமமன �ர: 
'அபபடழயன7�ல என தஆவ&ன மன7�ல இர பக��கள ல ந�ன ஸலவ�ததகள 
ழச�லக�க7கன' என7�ர. அ�றகம நப&கள (ஸல) அவரகள மனனர க7�யத கப�ல 
க7� 'இனனம அ��கம�கச ழச�னன�ல உமககத��ன நலலத' என7�ரகள. உடகன 
அமமன �ர ந�யககம! என ப&ர�ரத�ஷனகள மழவஷ�யம ஸலவ�ததகக�ககவ ஆகக� 
வ&டக�க7ன என7�ர. அ�றக நப& (ஸல) அவரகள 'அபபடய�ன�ல உம எணBஙகள 
ந�ஷ7கவற7பபடம. உமத ப�வஙகள மனன ககபபடம' எனற க7�ன�ரகள.

  அஷ�பபற7� நலல பல வ&ளககஙகள 'பக��த வ&ன�ககள ன வ&ஷடகள' என7 நல�ல 
வ&ளககபபடடளளத. ஒனஷ7க கவன கக கவணடம. அமமன �ர �ம க�ஷவகஷள 
அலல�ஹவ&டம ககடடப ப&ர�ரத��பப�றக ப��ல�க  நப&ய&ன ம@த ஸலவ�ததகஷள 
மடடம க7� தஆஷவ மடததக ழக�ளக�7�ர. இந� ஸலவ�ததகள அவர தஆககள ன 
இடதஷ� ந�ரபபக�ன7ன. இ��ல�ரநத மன �ன க�ஷவகஷளக ககடடப 
ப&ர�ரத��பப�றகப ப��ல�க ஸலவ�ததககஷள ம�த��ரம ஓ��க ழக�ணடரந��லம 
அந� மன �ரன இழலtகeக, ஷவ�)கத க�ஷவகள ந�ஷ7கவற7ப படக�ன7ன எனப�ஷன 
வ&ளஙக மடக�ன7த. அலல�ஹ அவரகக இத வ&�யத��ல ழப�றபகபற7�ரகக�7�ன. 
நப&களகக ஒர வ&டத�ம கறம ஸலவ�ததகக பதத மஷ7 அலல�ஹ கல� 
ழக�டகக�7�ன அலலவ�?

  மன �ன ஒவழவ�ர மம�னககம �ன த�ன ய�க தஆச ழசயய ந�ஷனகக�7�ன என 
ஷவததக ழக�ளகவ�ம. இந� தஆககளகக மலகககள ஆம�ன க7� 'உனககம 
அதகப�ல க�ஷடககடடம' எனற ப��லஷரதத தஆ அஙகeகரககபபடடத என7�லகட 
இத�ஷகய தஆககஷள ம�ற7� ஸலவ�த��க ஆகக� வ&டட�ல இந� ஸலவ�தத 
அவனஷட கமறக7�ய அஙகeகரககபபடத �க��யளள தஆவகக ஈட ழசயக�7த. 
ஆககவ மன �ன ஸலவ�த��ன�ல �ன க�ஷவகஷள அஷடக�7�ன. ஏழனன ல 



மம�னகளகக தஆச ழசயவஷ�க க�டடலம நப&கக�க தஆ (ஸலவ�தத) ழசயவத 
எத�ஷனகய� கமனஷமகக உரய�லலவ�? ஆககவ மம�னகக தஆச ழசயவஷ�க 
க�டடலம நப&களகக ஸலவ�தத உஷரபப��ல ஏர�ளம�ன கல�கஷள மன �ன 
அஷடக�7�ன.

  'எனகக�க தஆச ழசயயஙகள' எனற ஒரவஷர மற7வர கவணடன�ர எனற ஷவதத 
ழக�ளகவ�ம. இந� கவணட�ல�ன�ல கவணடயவனம கவணடபபடடவனம பயபழப7 
கவணடழமன ஒகர இலடச�யம கர�ப படட�ல இத�ஷகய கவணட�லகள நனஷம 
�ரம. இ��ல ழபரம�ன�ரன மனம���ரஷயக க�B மடக�7த. ஏழனன ல ஒர 
ஸலவ�தஷ� ந�ம நப&கள (ஸல) அவரகள ம@த ழச�லவ�ன�ல நப& (ஸல) அவரகள 
பதத ஸலவ�தஷ� நமம@த நலகக�7�ரகளலலவ�? இத கப�ன7 
வ&ணBபபஙகஷளயம, கவணட�லகஷளயம இஸல�ம ஆ�ரகக�7த. ஏழனன ல இ��ல 
�மககம, மற7வரககம நலனகள ந�டபபடக�7த. ஆன�ல ப&7ரடம ககடகம கப�த 
நம நலனகள மடடம கர�பபடட�ல இமம���ரய�ன கவணட�லகஷள இஸல�ம 
ழவறகக�7த. ஏழனன ல இ��ல ழபரம�ன�ரன மனம���ர இலஷல. அவரகள பதத 
ஸலவ�ததகஷள ப&7ரகக ந�டய�றகபப�ல ��கன �மகக�க ஸலவ�ததச ழச�லல 
கவணடழமன பB&த��ரகள. சயநலம கர�� இபபடத க�ஷவபபடவஷ� வ&ட 
அலல�ஹவ&டம ஆ�ரவ ஷவததக ழக�ணட சமம� இரநத வ&டவத நலலத.

  இத�ஷன கநரமம ந�ம வ&ளகக�யத உய&ரடன ரபபவன டம ககடபஷ�ப பற7�யத. 
அ��ல அனம��ககபபடட மஷ7கஷள ந�ம வ&ளகக�கன�ம. ஆன�ல இ7நத மடந� 
ஷமயய&த��டம ககடபதம, ழகஞசவதம மழகக மழகக வ&லககபபடட �)ய 
வ&ஷனய�கம. சனனததம�லஷல. கடஷமயம�லஷல. அனம��ககபபடட ஜ�ய&ஸ�ன 
ழசயஷகயம கட ஆக�த. மற7�லம இஸல�ம ம�ரககம ஹர�ம�கக� ழவறத 
ழ��தகக�ய ழக�டய �)ய ழசயஷக. இஷ� ஸஹ�ப�ககள எவரம ழசயயவ&லஷல. 
��ப&யVனகள, �பவத��ப&யVனகள, ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள எலகல�ரம இஷ� 
ழவறதத ஒதகக� வ&டட�ரகள. ஈம�னகக இழகக ஏறபடம ஒர ழசயஷகஷய எவர�ல 
��ன ம��ததக க7 மடயம. மன �னஷடய வ�ழகஷகய&ன இலடச�யததககக ககட 
வ&ஷளவ&ககம ஒர நசச வ&ஷனஷய ய�ர�வத அனம��பப�ரகள�? ஃப�ய&�� இலல�� 
வ )ண ழசயலகள வ&சவ�சதஷ�ப கப�ககடதத வ&டக�7�லலவ�? இஸல�ம கறம 
கப��ஷனகள இமஷம, மறஷமய&ல பறபல பல�பலனகஷள அள கக�7த. நனஷம 
பயகக�� கப��ஷனகஷள கப���பபத இஸல�ம ம�ரககம�க�த. க�லம 
ழசன7வரகள டம க�ஷவகஷள மஷ7ய&டடக ழகஞசவ��ல எனன நனஷமஷய 
மன �ன க�Bப கப�க�7�ன?

  மனனர ந�ம வ&ளகக�ய சமபவததகக வரகவ�ம. நப&கள (ஸல) அவரகள �மகக�க 
தஆச ழசயய கவணடழமனப��ன ��தபரயம ழப�தவ�க மககளகக நனஷம ழசய�ல 
எனப��கம. நப& (ஸல) அவரகள ன ஏவலகளஷனததம இஷ� வ&ளகக�க க�டடக�ன7ன. 
அவரகள ன ஏவலகஷளப ப�ரககமகப�த உய&ரடன ரந��லம, க�லம ழசன7 
ப&னனரம ப&7ரகக உ�வ�ல என7 ��தபரயதஷ�கய க�B மடக�7த.

  உ��ரBம�க ஷமயய&ததத ழ��ழவஷ� எடததக ழக�ளகவ�ம. கமலம மம�னகள ன 
கபறகள ல ஸ�ய�ரத ழசய�ல, அவரகள ம@த கப7�ல ஸல�ம ழச�லல�ல, 



அவரகளகக ப&ர�ரத��த�ல இஷவ அத�ஷனயகம இ7ந�வரகளகக உ�வ�ல என7 
�ஷலபபகக உடபடட��ககவ இரகக�ன7ன. இ�ன வ&�� வ�ஜ�ப�க இரககடடம 
அலலத ஸ^னனத��க இரககடடம. எதவ�ய&னம ப&7ரகக உ�வ�ல எனம 
��தபரயதஷ�கய இ��ல க�B மடக�7த. நப& (ஸல) அவரகள அஷ� ஏவ&யளள�ரகள. 
மறழ7�ர வ&�யதஷ�யம இஙக கவன கக கவணடம. மககள அலல�ஹவகக 
கவணடத ழ��/ கவணடம, ஜக�த ழக�டகக கவணடம எனற பB&ககபபடடளள�ரகள. 
இந�த ழ��ழஷக, ஜக�த இவறஷ7ப பற7� ச�ந��த��லம ழ��ழஷக அலல�ஹவகக 
ழச�ந�ம�னத. அத அவனஷடய ஹகக. பஷடபப&னஙகள ழ��ழஷகஷய அவச�யம 
ந�ஷ7கவற7 கவணடம. கமலம ஜக�த ஏஷ/ எள கய�ரககச ழச�ந�ம�னத. அத 
அவரகள ன ஹகக. அஷ�யம ழசலவந�ரககள ழக�டதத �)ர கவணடம. இ�ன 
அடபபஷடய&ல ��ன நப&கள (ஸல) அவரகள இஷ�யம ஏவ&ய&ரகக�7�ரகள. 
அடய�ரகள ன ப�த��யஷ�கஷளயம ழக�டதத ந�ஷ7கவறறமபட நப& (ஸல) அவரகள 
மககள டம ஏவ&ன�ரகள.

  ஆககவ நப& (ஸல) அவரகள மககளககக க�டடக�ன7 வ/�கழளலல�ம 
மன �ரகளகக நனஷமகள ந�டபபடக�ன7ன. மககள அலல�ஹவகக மடடம வ/�பபட 
கவணடம. அவவ/�ப�டடல ய�ஷரயம அவனடன பஙக கசரககக கட�த. மன �னகக 
உ�வ�லம, இஷ7வனகக வ/�படம ஒர அமசம�ககவ ம��ககபபடக�7த. ஜன�ஸ� 
ழ��ழஷக எனபத ஷமயய&ததகக�க ககடகபபடம ஒர ப&ர�ரத�ஷனய�கம. மன �ன 
இ7ந��லம உ�வ கவணடழமன7 கந�ககடன இத கடஷமய�ககபபடடளளத. 
மம�னகளஷடய கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசயவதம ஒர வ/�ப�ட�கம. அஙக மம�னகக�கப 
ப&ர�ரத��கக கவணடழமன7 நனகன�ககடன இத ஸ^னனத��ககப படடரகக�7த.

  இபபட இஸல�ம அனம�� வ/ஙகம அஷனதத வ/�ப�டகள லம மன �ன ன 
நனஷமகஷளகய ந�டபபடக�ன7ன. ம�ரககத��ன ழபயர�ல பரயபபடம ஒவழவ�ர 
அமலம மன �னககப பயனள ககத�கக ழசயஷகய�ய அஷம�ல கவணடம.  ஆன�ல 
ஷ�த��ன �ன ஆ�ரவ�ளரகஷளத �ன வசம�கக�க ழக�ணட அவரகஷள �னககக 
கeழபடய ஷவதத வ&டட�ன. க�லம ழசன7வரகஷள ஸ�ய�ரத ழசயவ��லம 
அலல�ஹவகக இஷB ஷவபப��னப�ல மககள ன இலடச�யதஷ�த ��ரபப& வ&டட�ன. 
கப7�ல பஷ�யணட இரககம ஷமயய&ததகக தஆச ழசயய கவணடழமனற 
ந�ஷனபபஷ�த ��ரபப& அவரககத �)ஙக ழசயயம எணBதஷ�ப பகத�� வ&டட�ன. 
இ�ன�ல நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள, அவல�ய�ககள இவரகள ன சம���கஷள ஸ�ய�ரத 
ழசயவ��ன கந�ககம இவரகள டம �த�ம க�ஷவகஷளச சமரபப&த�ல எனறம, 
சம���கள ல பரகத��ரகக�7த, அஙக தஆச ழசயவ��ல ஏக�� �ன  வ&கச�ம�ரகக�7த, 
தஆவம அஙகeகரககபபடம எனழ7லல�ம மககள �பழபணBம ழக�ளளமளவகக 
அவரகள ன மனஷ� ஷ�த��ன ��ரபப& வ&டட�ன. ஷமயய&ததகக ஸல�ம 
க7�மலம, தஆ ககடக�மலம �ம க�ஷவகஷள மடடம வ&ணBபப&தத வர�ல 
கப�ன7 ழவறம அன�சச�ரத��ன ப�ல  �ம ஆ�ரவ�ளரகஷள ஷ�த��ன ��ரபப& 
வ&டட�ன.

  இ�ன�ல மககள ன எணBகம ம�7� வ&டக�7த. ஸ�ய�ரததககச ழசனற 
மஸல�மகள �ம ஈம�ஷனப ப7�ழக�டதத வ&டடத ��ரமபக�7�ரகள. ஜன�ஸ� 
ழ��ழமகப�த மன �ன ன எணBம ஜன�ஸ�வககக ழ��ழவ��க இரகக கவணடம 



எனற ழச�லல� மககஷள ஷ�த��ன ஏம�றறக�7�ன. இ�ன�ல மககள வ&ஷரவ&ல 
மஷரகககள�க� வ&டக�7�ரகள. இவரகள �மககத��கம கற7ம ழசயத, 
ஷமயய&ததககம �)ஙக�ஷ/ததக ழக�ளக�7�ரகள. பறபல �)வ&ஷனகஷளப பரநத, 
அகக�ரமகக�ரரகள�க ம�7� வ&டக�7�ரகள. அலல�ஹவம, ரஸvலம எவறஷ7ச ழசயய 
கவணடழமனற ந�ரBயம பணB&த �ந��ரகக�7�ரககள�, அவற7�ல ஏகததவத��ன 
உய&கர�டடதஷ�க க�B மடக�7த. அவற7�ல கநரஷமஷயயம, ழந7�ஷயயம க�B 
மடயம. அவற7�ல ச�ரஷடகளககச ச��கம�ன பறபல நனஷமகஷளயம ப�ரககல�ம. 
கலபபற�ஷலயம (இகல�ஷஸயம) ப�ரககல�ம. அலல�ஹவ&ன வ&��கள ல 
அடய�ரகள ய�வரககம இமஷமய&லம, மறஷமய&லம பல ஆ��யஙகள 
இரகக�ன7ன. அலல�ஹ ழச�லல�� ஒனஷ7 வ/�ப�ட�க ந�ஷனததச ழசயயமகப�த, 
ஏகததவத��றகப ப��ல�க ��ரகஷகயம, அந)��ஷயயம, ழந7�ககடஷடயம, 
ஒழககம�னஷமஷயயம அ��ல க�B மடக�7த. உபக�ரததககப ப��ல�க 
அபக�ரதஷ�யம, ழகட�லகஷளயம அ��ல ழபறறக ழக�ளள மடயம. கமலம 
அலல�ஹ: "வBஙகஙகள, அவனகக எஷ�யம இஷBய�கக��)ரகள, 
ழபறக7�ரகளககம, உற7�ரகளககம உ�வஙகள" என கறக�7�ன. (4:36)

  இஸல�த��ன ஏவல, வ&லககலகள எபகப�தம உயரந� நறபணபகஷளப 
கப���கக�ன7ன. இஷ7வன இவழவ�ழககஙகஷள ம�க கநச�கக�7�ன. ஒழககக 
ககடஷடயம, �)ய கBதஷ�யம ழவறகக�7�ன. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள: 'நறபணபகஷளப பரபரBம�ககவ�றக�க ந�ன நப&ய�க அனபபப 
படடரகக�க7ன'. (ஹ�க�ம)

  ப&7�ழ��ர ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள கறக�7�ரகள: 'உயரந� கரம, ��ழந� 
கரதஷ� வ&ட கமனஷமய�னத'. நப& (ஸல) அவரகள இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல 
கறக�7�ரகள: 'உயரந� கரததகக அளள  அளள க ழக�டககம �னஷமயணட. ��ழந� 
கரம ய�ச�ததக ழகஞச� ப&7ரடம க�ஷவபபடக�ன7 கரம�கம'. அபபடழயன7�ல 
ககடபவனகக எனன ம��பப இரகக�7த? ய�ச�பபவன ப&7ரகக எபபட நனஷம ழசயய 
மடயம? ழகஞசக�7வன எபகப�தம மற7வரககத �)யக� ழசயக�7�கன �வ&ர, 
நலலஷ�ச ழசயய மடட�ன.

  தனபஙகள வந��ல அலல�ஹவ&டம ழகஞச கவணடம. இ��ல ��ன �வஹ)ஷ� 
(ஏகததவதஷ�) க�B மடக�7த. இஙகக��ன ஏகததவத��ன ஒள யம ப&ர��பல�ககம. 
அடய�ஷனப பற7� அவன உணஷமய�னவன, கநரஷமய�னவன, �ன ழப�றபபகள 
அஷனதஷ�யம �ன இரடசகன�ன அலல�ஹ ஒரவன டகம ப�ரம ச�டட ஒபபஷடதத 
அவஷன ழமயய�க கநச�ககம சத��ய வ&சவ�ச� எனழ7லல�ம அவஷனப கப�ற7 
மடயம. இபபடய&ரகக தனபஙகள, தயரஙகள கநரந��ல ச�ரஷடகள டம ழசனற 
ழகஞச�, அவறஷ7 ஆ�ரவ ஷவதத, �ன ழப�றபபகஷளப ப�ரம ச�டட இஷ7வஷன 
கநச�பபத கப�னற அவறஷ7 கநச�தத நடபபவன டம �வஹ)ஷ�க க�B மடயம�? 
எபபட அவஷன சத��ய வ&சவ�ச� எனற ழச�லவத? மன �ன அலல�ஹவககக 
கeழபடநத நடநத அவன டம மடடம இரஙக� மன7�டன�ல இவஷனப பற7� உணஷம 
வ&சவ�ச� என ழச�லலபபடம. ச�ரஷடகஷள அஷ/ததப ப&ர�ரத��பபவனககம, 
ஈம�னககம�ஷடய&ல ழபரம ழ��ஷலவ இஷடழவள  இரகக�7�லலவ�?



  நப&கள ன ஏவலகள அஷனத��லம இமஷம, மறஷமய&ன நனஷமகஷளக க�B 
மடயம எனற க7�கன�ம. இஷ7வ/�ப�ட, இஷ7வனகக இஷB-தஷB 
கறப&கக�மல�ரத�ல,ழபறக7�ரககம, மறக7�ரககம உ�வ& ழசய�ல இமமனற 
நறபணபகஷளயம, பறபல சeரய ஒழககஙகஷளயம நப&யவரகள கப���ததச 
ழசன7�ரகள. நப&கள ன அஷனததப கப��ஷனகஷளயம க7�பப�க இமமனற சeரய 
பணப�டகஷளயம கபணக�7வரகளகக இமஷமய&லம, மறஷமய&லம நனஷமகளணட. 
இ�றக ம�ற ழசயக�7வரகஷள நப&யவரகள வனஷமய�கக கணடத��ரகக�7�ரகள. 
�வறகள பரந��ல தனபஙகள பலவறஷ7 மககள சந��ககக கடம. ஷ�த��ன 
எனறகம நப&யவரகள ன ழக�ளஷககளகக ம�றழசயக�7வன அலலவ�? அவரகளகக 
ம�றழசயவஷ�கய எனறம அவன எ��ரப�ரகக�7�ன. இஷ�த ��ரமஷ7யம நன7�க 
வ&ளககக�7த: "ஆ�மஷடய சந���ககள! ந)ஙகள ஷ�த��ஷன வBஙகக கட�த. 
ந�சசயம�க அவன உஙகளகக பக�ரஙக வ&கர��� என ந�ன உஙகள டம உற��ழம�/� 
வ�ஙகவ&லஷலய�?" "ந)ஙகள எனஷனகய வBஙக கவணடம. இத��ன கநர�ன 
வ/�ழயனறம ந�ன உஙகள டம உற��ழம�/� வ�ஙகவ&லஷலய�?"

  "(அவவ�7�ரநதம) உஙகள ல ழபரநழ��ஷகய&னஷர அவன ந�சசயம�க வ/�ழகடதத 
வ&டட�ன. இ�ஷன ந)ஙகள அ7�நத ழக�ளள வ&லஷலய�?". (36:60-62) 
"என அடய�ரகள டத��ல ந�சசயம�க உனகக ய�ழ��ர ழசலவ�ககம இர�த. 
வ/�ககடடல உனஷனப ப&னபற7�யவரகஷளத �வ&ர". (15:42)

  "(நப&கய!) ந)ர ��ரககரஆஷன ஓ� ஆரமப&த��ல (அ�றக மன) வ&ரடடபபடட 
ஷ�த��ஷன வ&டடக க�ககமபட அலல�ஹவ&டம கக�ரக ழக�ளளம. எவரகள 
வ&சவ�சம ழக�ணட �ஙகள இஷ7வன ம@த �வககல ஷவத��ரகக�7�ரககள� 
அவரகள டத��ல ந�சசயம�க (இந�) ஷ�த��னகக ய�ழ��ர அ��க�ரமம�லஷல. 
அவனஷடய அ��க�ரழமலல�ம அவனடன சமபந�ம ஷவத��ரபபவரகள டமம, 
அலல�ஹவகக இஷB ஷவபபவரகள டமகம ழசலலம". (16:98-100)

  "எவன ரஹம�னஷடய நலலபக�சத��ல�ரநத கணஷB மடக ழக�ளக�7�கன� 
அவனகக ந�ம ஒர ஷ�த��ஷன (ச�கனக��ன�க) க�டட வ&டகவ�ம. அவன 
இவனகக இஷBப&ரய�� க��/ன�க� வ&டவ�ன. ந�சசயம�க அஷவ��ம அவரகஷள 
கநர�ன ப�ஷ�ய&ல�ரநத �டதத வ&டக�ன7ன. என னம அவரககள� ��ஙகள கநர�ன 
பஷ�ய&ல இரபப��ககவ எணB&க ழக�ளவ�ரகள". (43:36-37)                    

   "ந�சசயம�க ந�ம��ம இவகவ�தஷ� (உமம@த) இ7கக� ஷவதக��ம. ஆககவ (அ��ல 
எத�ஷகய ம�ற�லம, அ/�வம ஏறபட��வ�ற) ந�சசயம�க ந�கம அ�ஷன இரடச�ததக 
ழக�ளகவ�ம". (15:9)

  "ந�சசயம�க எனனஷடய கநரவ/� உஙகள டம வரம. எவன எனனஷடய 
கநரவ/�ஷயப ப&னபறறக�ன7�கன� அவன வ/��பபவம, நஷடமஷடயவம ம�டட�ன. 
எவன எனனஷடய நலலபக�சதஷ�ப ப7ககB&கக�ன7�கன�, அவனஷடய வ�ழகஷக 
ந�சசயம�க ழநரககடய�ன��ககவ இரககம. மறஷம ந�ள கல� ந�ம அவஷனக 
கரடன�க எழபபகவ�ம. அவன என இஷ7வகன! ந) ஏன எனஷனக கரடன�க 
எழபப&ன�ய. ந�ன (உலக�ல) ப�ரஷவயஷடயவன�க இரநக�கன எனற ககடப�ன. 



அ�றக இவவ�க7 நம வசனஙகளம உனன டம வந�ன. ந) அவறஷ7 ம7நத 
வ&டட�ய. அவவ�க7 இனஷ7ய ��னம ந)யம ம7ககபபடட வ&டட�ய எனற இஷ7வன 
கறவ�ன". (20:123-126) 

  "அல�ஃப, ல�ம, ம@ம, ஸ�த. (நப&கய! இவ) கவ�ம உமம@த அரளப ழபறறளளத. 
இஷ�ப பற7� உமமஷடய ழநஞசத��ல ய�ழ��ர ழநரககமம கவணட�ம. இ�ஷனக 
ழக�ணட ந)ர (மன �ரகளகக) அசசமடட எசசரகஷக ழசயவ�றக�கவம, வ&சவ�சம 
ழக�ணகட�ரகக ஒர நலலபக�சம�கவம அரளப ழபறறளளத. (மன �ரககள!) 
உஙகளகக உஙகள இஷ7வன�ல அரளபபடடஷ�ப ப&னபறறஙகள. அவஷனயன7� 
(மறழ7வஷரயம உஙகளகக) ப�தக�பப�ளர (கள�க ஆகக� அவர) கஷள ந)ஙகள 
ப&னபற7��)ரகள. (என னம இ�ஷனக ழக�ணட) ந)ஙகள நலலBரசச� ழபறவத ழவக 
ழச�றபகம". (7:1-3)

  "(நப&கய! இத) கவ�நல.இ�ஷன ந�கம உமம@த அரடழசய��ரகக�க7�ம. (இ�ன 
மலம) மன �ரகஷள அவரகள ன இஷ7வன ன கடடஷளப ப&ரக�ரம இரளகள ல�ரநத 
ழவள கயற7� ப&ரக�சத��னப�ல ந)ர ழக�ணட வரவ )ர�க. (அபப&ரக�சகம) ம�கக 
பகழககரய (அலல�ஹவ�க�ய, ய�வஷரயம) ம�ஷகதக��ன ன கநர�ன வ/�ய�கம. 
அந� அலல�ஹ (எத�ஷககய�ழனன7�ல) வ�னஙகள லம, பம�ய&லம இரபபஷவ 
ய�வம அவனககக ழச�ந�ம�னஷவகய. ஆககவ ந�ர�கரபகப�ரகக வந�ஷடயம 
கடனம�ன கவ�ஷனய&ன க�ரBம�க (அவரகளகக) ழபரஙககட��ன". (14:1-2)

  "(நப&கய!) உமகக நமமஷடய கடடஷளகள ல உய&ர�னஷ� (கரஆன) வஹ� மலம 
அ7�வ&கக�க7�ம. (இ�றக மனனர) ந)ர கவ�ம இனனழ�னறம, வ&சவ�சம 
இனனழ�னறம அ7�ந�வர�க இரககவ&லஷல. ஆய&னம (இவகவ�தஷ� உமகக வஹ� 
மலம அ7�வ&தத) இ�ஷனப ப&ரக�சம�கவம ஆகக� நம அடய�ரகள ல ந�ம 
வ&ரமப&யவரகளகக இ�ஷனக ழக�ணட கநர�ன வ/�ஷயக க�ணப&கக�னக7�ம. 
(நப&கய!) ந�சசயம�க ந)ர (இ�ன மலம ஜனஙகளகக) கநர�ன வ/�ஷயக 
க�ணப&கக�ன7)ர. இத��ன அலல�ஹவஷடய வ/�. வ�னஙகள லம, பம�ய&லம 
இரபபஷவ (ய�ஷவயம) அவனககச ழச�ந�ம�னஷவகய. சகல க�ரயஙகளம 
அவன டம வநக� �)ரம எனபஷ� (நப&கய!) ந)ர அ7�நத ழக�ளவ )ர�க". (42:52-53)

சனம�ரககம  !  

  மன �ரகள எவறஷ7ச ழசயய கவணடழமனற நப&யவரகள பB&த��ரகக�7�ரககள� 
அவறஷ7ப பரவ��ல சனம�ரககதஷ� அஷடய மடக�7த நப&யவரகள ழசயய 
கவணட�ழமனற எவறஷ7த �டத��ரககள� அவறஷ7த �வ&ரநத நடகக கவணடம. 
அவரகள க7�ய ழச�றகளகழக�பப ழசயலபடட அசழச�றகஷள நமவ�ழவ&ல 
ழமயப&ததக க�டட கவணடம. அபபடய�ன�ல ந�சசயம�க ந�ம சனம�ரககதஷ� 
அஷடயல�ம. அலல�ஹவ&னப�ல ழசன7ஷடய இஷ�க க�டடலம கநரஷமய�ன 
ஒரவ/�கய இலஷல. இஷ7வஷன ழநரஙக�ய நலமககள இபப�ஷ�ஷயப ப&னபற7�னர. 
இ�ன�ல அவரகள ழவற7�யஷடநத ழஜயசeலரகள�கவம ��கழந�னர. இபப�ஷ�ஷய 
கஷடப&டதழ��ழக�ய அலல�ஹவ&ன பஷடகள அவன ப�ஷ�ய&ல கப�ர�ட ழபரம 



ழவற7�கஷள ஈடடன�ரகள. இ�றக கநரமரB�க எவரகள நடபப�ரககள� 
அவரகழளலல�ம வ/� �வ7� ழந7� ழகடட ப�ஷ�ய&ல ழசனற வ&டக�7�ரகள. இ�ன�ல 
இமஷம, மறஷம ஆக�ய ஈரலக�ல கவ�ஷனககம கச��ஷனககம ஆள�க� 
வ&டக�ன7னர.

  இஷ7வன நப&யவரகஷளப பரசத�ம�கக� ஷவத��ரகக�7�ன. அஷனததப ப�வஙகஷள 
வ&டடம தயஷமப படத��ன�ன. அ�ன�ல அவரகள கற7ஙகள பரவஷ� வ&டடம 
ப�தக�ககப படக�7�ரகள. அவரகள ன அடசசவடஷடத ழ��டரந�வனம 
சனம�ரககதஷ� எயதக�7�ன. கeழவரம வசனத��ல இஷ7வன �ன நப&ஷயப 
பரசத�ம�னவர எனற ப�ர�டடக�7�ன: "க��ன7� மஷ7யம நடசத��ரஙகள ன ம@த 
ஆஷBய�க, உஙகள க��/ர (நப&யவரகள) வ/� ழகடவம�லஷல. �வ7�ன வ/�ய&ல 
ழசலலவம�லஷல. �னன ஷடபபட அவர எ�ஷனயம க7 ம�டட�ர. வஹ� மலம 
அ7�வ&ககப படடஷ�த ��ன கறவ�ர". (53:14)

  இஷ7வஷன ந�ம ழ��ழமகப�த கeழவரம வசனதஷ�ச ழச�லல கவணடழமனற 
நமஷம இஷ7வன பB&ததளள�ன: "ந) எஙகஷள கநர�ன வ/�ய&ல நடத�� ஷவபப�ய�க. 
எவரகளகக ந) அரளப�ல�த��கய� அவரகளஷடய வ/�ய&ல. அவவ/� உன 
கக�பத��றகளள�னவரகளஷடய வ/�யமலல. ழந7� ப&7ழந�வரகள ன வ/�யமலல". 
(ஸ^ர� ப�த��ஹ�) கக�பத��றகளள�னவரகஷளக ழக�ணட ய�ரகஷளயம, ழந7� 
ப&7ழந�வரகஷளக ழக�ணட க�7�ஸ�வரகஷளயம கர�பபட கவணடழமனற நப& 
(ஸல) அவரகள க7�ய��க அ�) ப&ன ஹ���ம கறக�7�ர. (��ரம���)

  எனகவ��ன ஸ^ஃபய�ன ப&ன உஷயன� எனபவரகள வ&ளககக�7�ரகள: 'ழபரய�ரகள 
ழச�லவ�ரகள�ம. நம மஸல�ம அ7�வ�ல�கள ல கம�சம�னவரகள டம ய�ரகள ன ஒர 
வஷகப ப�வஷனஷயக க�B மடக�7த. நம மஸல�மகள கலகய �வ7�ன வBகக 
வ/�ப�டகள ல ஈடபடக�7வரகள டம க�7�ஸ�வரகள ன ஒர ஒறறஷம இரகக�7த' என 
ழந7� �வ7�ய அ7�ஞனஷடயவம, வ&பரம ழ�ரய�மல ஏர�ள வBகக வ/�ப�டகஷளப 
பரக�7வரகளஷடயவம (ஃப&தன�ஷவ) க/பபடகஷளப பயநத ழக�ளளஙகள எனற 
ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ல பலர க7�ய&ரகக�ன7னர. ஏழனன ல இவவ&ர ச�ர�ரன 
கறமபத�னமம, க/பபடயம எலகல�ஷரயம ப���கக�ன7ன அலலவ�? எவன 
ழமயஷயப பகததBரந� ப&னனரம அவவ/�ய&ல நடககவ&லஷலகய� அவன 
ய�னகக ஒபப�னவன. அத�ஷகய ய�ரகஷளப பற7�த ��ரமஷ7 கeழவரம�ற 
கறக�7த: "ந)ஙகள �வர�தஷ� ஓ��க ழக�ணகட உஙகஷள ம7நத வ&டட மற7 
மன �ரகஷள நனஷம ழசயயமபட ஏவக�7)ரகள? ந)ஙகள ச�ந��கக கவணட�ம�?" (2:44)

  எவர ம�ரகக வ&பரம�ன7� அலல�ஹஷவ அளவ கடநத �னமனம கப�ன 
கப�கக�லம, இஷB ஷவததம, ம�ரகக வரமபகஷள ம@7�யம வBககஙகள பரக�7�கர� 
அவர க�7�ஸ�வரகக ஒபப�வ�ர. அவரகஷளப பற7� அலல�ஹ கeழவரம�ற 
க7�பப&டக�7�ன: "கவ�தஷ�யஷடகய�ரககள! ந)ஙகள உஙகள ம�ரககத��ல 
உணஷமயலல��ஷ� ம�ஷகபபடத��க க7� வரமப ம@7��)ரகள. கமலம மனனர வ/� 
�வ7�ய மககள ன வ&ரபபஙகஷளயம ப&னபற7��)ரகள. அவரகள பலஷர வ/�ழகடதத 
வ&டடதடன ��ஙகளம கநர ம�ரககத��ல�ரநத வ&லக� வ&டடனர". (5:77)



  சரஙககக7�ன, உணஷமஷயப பரநதம அ�றழக�பப ழசயலபட��வன மகன� 
இசஷசய&ன அடஷமய�க�7�ன. வ&பரம�ன7� ஏர�ளம�ன வ/�ப�டகள ல மழக�7வஷன 
வ/� ழகடடவன�கவம ச�த�ரககப படக�7த. மகன� இசஷசகக அடஷமய�வ��ன�ல 
��னக��ன7�த�னம ப&7கக�7த. கநரவ/�ஷய ஒதகக� வ&டட��ல�ரநத வ/� ககடகள 
�ஷல தககக�ன7ன. இஷ7வன கறக�7�ன: "(நப&கய!) ந)ர அவரகளகக 
ஒரவனஷடய (பலஆம�பன ப�ஊர�) சரத��ரதஷ� ஓ��க க�ணப&யம. அவனகக ந�ம, 
நம அத��டச�கஷளக ழக�டதக��ம. என னம அவன அ��ல�ரநத மற7�லம நழவ& 
வ&டட�ன. ஆககவ ஷ�த��ன அவஷனபப&ன ழ��டரநத ழசன7�ன. அவனஷடய 
சழசச�ககள ச�கக� வ/� �வ7�யவரகள ல�க� வ&டட�ன. ந�ம ந�ஷனத��ரந��ல அவஷன 
அவவத��டச�கள ன க�ரBம�க உயரத��ய&ரபகப�ம. என னம அவன இவவலக 
இனபத��ல மழக� �ன இசஷசஷயப ப&னபற7� வ&டட�ன. அவனஷடய உ��ரBம ஒர 
ந�ய&ன உ��ரBத��றக ஒத��ரகக�7த. ந)ர அஷ�த தரத��ன�லம ந�கஷக ழ��ஙக 
வ&டடக ழக�ளக�7த. வ&டட வ&டட�லம ந�கஷக ழ��ஙக வ&டடக ழக�ளக�7த. இதகவ 
நமமஷடய வசனஙகஷளப ழப�யய�ககம மககளகக உ��ரBம�கம. ஆககவ 
அவரகள ச�ந��தத ஆர�யநத நடககம ழப�ரடட இசசரத��ரதஷ� அடககடக 
கறவ )ர�க". (7:175-176)

  ந�ய�யம�ன7� பம�ய&ல கரவங ழக�ணட அஷலபவரகள எனனஷடய கடடஷளகஷளப 
ப7ககB&ககமபட ழசயத வ&டகவன. அவரகள அத��டச�கள ய�ஷவயம கணட 
கப���லம அவறஷ7 நமபகவ ம�டட�ரகள. அவவ�ற கநர�ன வ/�ஷய அவரகள கணட 
கப���லம அ�ஷனத (�ம வ�ழகஷகய&ன) வ/�ய�க எடததக ழக�ளள ம�டட�ரகள. 
ஆன�ல �வ7�ன வ/�ஷயக கணட�ல அ�ஷனகய (�ம வ�ழவ&ன) ப�ஷ�ய�க 
அஷமததக ழக�ளவ�ரகள. ��டடம�க அவரகள நமமஷடய வசனஙகஷள ழப�யய�கக�, 
அவறஷ7ப ப7ககB&ததப ப�ர�மகம�க இரந�க� இ�றகக க�ரBம�கம". (7:146)

  எனகவ எவரகள வ/�ககடஷடயம, மகன� இசஷசகழக�பப நடபபஷ�யம �ம 
வ�ழகஷகய&ல இஷBததக ழக�ளக�7�கர� அவரகள ய�, க�7�ஸ�வரகள ன வ/�ஷயப 
ப&னபற7� வ&டக�7�ரகள. இஷ7வன நம அஷனவரககம, அஷனதத 
மஸல�மகளககம, நப&ம�ரகள, உய&ரத��ய�க�கள, இஷ7 கநசரகள, மறறம நனமககள 
எலகல�ரககம க�டடய கநர�ன ப�ஷ�ஷயக க�டடயரளவ�ன�க!

�வஸஸ^ல வஸVல�வ&ல ஏறபடட ப&சக�லகள

  கமறக7�ய வ&ளககஙகழளலல�ம சரவர ந�ம பரநத ழக�ணகட�ம. 
அவவ&ளககஙகள ல�ரநத '�வஸஸ^ல வஸVல�' என7 வ�ரதஷ�கஷளப பற7� 
ஓரளவகக வ&ளஙக மடந�த. இவவ&ர வ�ரதஷ�களம அடகக�ய&ரககம சரய�ன 
கரததகள ய�ஷவ எனபதப பற7� கமலம ந�ம ழ�ரய கவணடய&ரகக�7த. ஏழனன ல 
பறபல ம�றபடட ப&சக�ல�ன கரததகஷள மககள அவற7�ல�ரநத எடததக 
ழக�ளக�ன7னர. 'வஸVல�, �வஸஸ^ல' எனப��ன உணஷமய�ன கரததகள ய�ஷவ? 
வஸVல� என7 வ�ரதஷ�ககப ழப�ரந��� ழப�யய�ன கரததகள ய�ஷவ? 
எனபவறஷ7 நனக பகததBரநத ழக�ளள கவணடம. கமலம நப&ழம�/�யம, 
ஸஹ�ப&கள ன வ&ளககமம வஸVல�வகக எனன ��தபரயதஷ� அள கக�7க�� அந� 



��தபரயதஷ� ந�மம ப&னபற7 கவணடம. 

  நப&தக��/ரகள�ன ஸஹ�ப�ககள வஸVல�வகக எனன வ&ளககதஷ� அள த�னர. 
வஸVல�ஷவ எபபட அவரகள வ&ளஙக�ய&ரந�னர. ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள 
வஸVல�வகக அன7�ல�ரநக� எபபட வ&ளககம அள த�னர எனபஷ� ந�மம 
ழ�ரந��ரகக கவணடம. வஸVல�ஷவ ஷவதத எபபட அவரகள ழசயலபடட வந�னகர� 
அஷ� ந�மம மனம���ரய�க அஷமததக ழக�ளள கவணடம. அன7� 
ப&தஅதக�ரரகஷளப கப�னக7�ர வஸVல�வ&ன கரத��ல எஷ� வ���டக�ன7னகர� 
அஷ� ந�ம கஷடபப&டககத க�ஷவய&லஷல. பலர வஸVல�வ&ன உணஷமய�ன 
��தபரயதஷ�த ழ�ரய�மல இரநத வ&டக�ன7னர. 'வஸVல�, �வஸஸ^ல' எனபத 
ப&சக�லககரயதம, பறபல கடடக கரததகள ந�ரமப&ய மடல�ன ழ�ள வற7 
வ&ளககஙகளளள வ�ரதஷ� எனபஷ� மககள இனனம பரயவ&லஷல.

  இவவ�ரதஷ� 'ம�ய&��' என7 அத��ய�யத��ல 35ம வசனத��ல க7பபடடளளத: 
'சத��ய வ&சவ�ச�ககள! ந)ஙகள அலல�ஹவககப பயநத நடநத ழக�ளளஙகள. 
அவன டம ழநரஙக�ச ழசலவ�றகரய வ/�மஷ7ஷயத க�டக ழக�ளளஙகள". (5:35)

  "(நப&கய!) இஷBஷவதத வBஙககவ�ஷர கந�கக� ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� 
கவற ழ�யவஙகள ரபப��க  ந)ஙகள எணB&க ழக�ணடரகக�7)ரககள, அவறஷ7 
ந)ஙகள (உஙகள கஷடஙகஷள ந)கக) அஷ/யஙகள. (அவவ�ற அஷ/த��ல) அஷவ 
உஙகள ய�ழ��ர கஷடதஷ�யம ந)கக� வ&டகவ� அலலத அ�ஷனத �டட வ&டகவ� 
சக��யற7ஷவ (எனபஷ� அ7�நத ழக�ளவ )ரகள). இவரகள கடவழளன அஷ/பபஷவயம, 
�ஙகளகக�க �ஙகள இஷ7வன டம சம@ப&பபஷ�த க�டக ழக�ணடரகக�ன7ன. 
அவரகள ல இஷ7வகன�ட ம�கக ழநரஙக�யவர ய�ர? எனபஷ�யம கவணட 
அவனஷடய அரஷளயம எ��ரப�ரதத, அவனஷடய கவ�ஷனககம பயபபடக�ன7னர. 
ஏழனன ல ந�சசயம�க உம இஷ7வன ன கவ�ஷனகய� ம�கப பயபபடககடயக�!". 
(17:56-57)

  அலல�ஹ மன �ஷன கந�கக�த �ன பககம கசரதத ஷவகக�ன7 வஸVல�ஷவத 
க�டக ழக�ளள கவணடழமனற க7�ய வஸVல�வம, மலகககள, நப&ம�ரகள 
எலகல�ரகம இஷ7வன டம வஸVல� க�டக�7�ரகள எனற இஷ7வன க7�ய 
வஸVல�வம (எலல�கம) நறகரமஙகள எனபதகவய�கம. இதகவ அ�ன உணஷம 
��தபரயம�கம. வ�ஜ�ப�ன, மஸ�ஹபப�ன எலல� நலல அனஷட�னஙகளம 
அ�னள அடஙக� இரகக�ன7ன. மன �ரகள ழசயய கவணடழமனற பB&ககபபடடளள 
அஷனதத நலல அமலகளம இஸல�ம�ய �ரஅத��றகடபடட வஸVல�ககள�கம. 

  எனகவ எநழ�ந� அனஷட�னஙகள வ�ஜ�ப, ஸ^னனத என7 சடடததககடபட 
வ&லஷலகய� அஷவ வஸVல� என7 வ�ரதஷ�ய&ல கசர�த. அபபடய�ன�ல 
ஹ7�ம�னவறஷ7 (வ&லககப படடவறஷ7ச) ழசய�ல வஸVல�வ�க�த. 
மகரஹகஷளச ழசய��லம வஸVல�வ�க�த. ஹல�லகஷள (ஆகம�னவறஷ7)ச 
ழசய��லம அஷ� வஸVல�வ�கக கர�பபட ம�டட�த. வ�ஜ�பகள, மஸ�ஹபபகள 
கப�ன7 அலல�ஹவம, ரஸvலம ந�ரBய&தத ஏறபடத�பபடட சடடஙகள, அவவ&ர 
சடடஙகளககடபடட��க இஷ7வன ன வ&��கள அஷனதஷ�யம க�B மடயம. இத�க 



அமலகள நமப&கஷகய&ன (ஈம�ன ன) அடபபஷடய&ல ழசயயபபட கவணடம. 
நப&யவரகள ழக�ணட வந� அஷனதஷ�யம உணஷமழயனற நமப கவணடம. 
ஏழனன ல அஷவ அலல�ஹவ&டம�ரநத க�ஷடககப ழபற7ஷவ. நப&யவரகள ன ழச�ந� 
அப&பப&ர�யமலல. நப&யவரகள எவறஷ7ழயலல�ம ஏவ&ன�ரககள� அவறஷ7 
கஷடபப&டதழ��ழக� அ�ன�ல அலல�ஹஷவ ழநரஙக�ல என7 கரதஷ�த��ன 
வஸVல�வகக அ7�ஞர ழபரமககள அள கக�ன7னர. ச�ரஷடகள இத�ஷகய 
வஸVல�ஷவத ��ன க�டப ழப7 கவணடம. இந�க கரததககரய வஸVல�ஷவத ��ன 
இஷ7வன நமம@த பB&த��ரகக�7�ன. கவற எந�க கரதஷ�யம வஸVல�வககக 
ழக�டககக கட�த. ஏழனன ல அஷவ ழப�ரந��க கரததககள�கம.

  நப&ய&ன ஹ�)ஸ�ல வஸVல�வகக எனன அரத�ம ழக�டககபபடடளளத எனபஷ� 
ஆர�யகவ�ம. நப&யவரகள ன ழப�னழம�/�கள ல பறபல இடஙகள ல வஸVல� என7 
வ�ரதஷ�ஷயக க�B மடக�7த. ஒரமஷ7 நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'எனகக�க 
ந)ஙகள அலல�ஹவ&டம வஸVல�ஷவக ககளஙகள. இந� வஸVல� எனபத சவனத��ல 
ஒர பக��ய�கம. ஏக�� ஒர மன �ரககத��ன அத க�ஷடககம. அமமன �ர ந�ன�க 
இரகக ஆஷசபபடக�க7ன. எனகவ எவர இவவஸVல�ஷவ எனககக க�ஷடககமபட 
இஷ7வன டம ப&ர�ரத��கக�7�கர� அவர மறஷமய&ல எனத �ப�அததகக 
உரயவர�க�7�ர'.

  இனழன�ர ஹ�)ஸ�ல நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'எவர ப�ஙக ழச�லல� மடந�தம 
(எனழ7னறம) ந�ஷலந�டடபபடம ழ��ழஷககளககம, ந�ரபபம�ன 
ப&ர�ரத�ஷனகளககம உரய இரடசககன! மஹமமத நப&யவரகளகக வஸVல�ஷவயம, 
ஃபள )ல�ஷவயம ழக�டதத அரல பரவ�ய�க! ந) அவரகளகக வ�ககள த� பகழககரய 
இடத��ல மறஷமய&ல அவரகஷள எழந�ரளச ழசயவ�ய�க! ந�சசயம�க ந) வ�ககற�� 
ப&7/��வன' என ஓ��ன�ல அவரகக என ச�ப�ரச க�ஷடதத வ&டம.

  இஙகக ஹ�)ஸ�ல க7�பப&டபபடடளள வஸVல� எனபத �ன ய�க நப&யவரகளகக 
உரயழவ�ர ப�வ&ய�கம. அலல�ஹவ&டம ந�ம ப&ர�ரத��தத இபப�வ&ஷய 
நப&கள�ரககக க�ஷடககச ழசயய கவணடழமனற ஏவ&ன�ரகள. ஏக�� ஒரவரகக 
மடடகம இபப�வ&யணட. நப& (ஸல) அவரகள �மககக இபப�வ& க�ஷடகக 
ஆஷசபபடட�ரகள. அ�ன�ல ந�ம அலல�ஹவ&டம கவணட இபப�வ&ஷய 
அவரகளகக�க வ�ஙக�க ழக�டககமபட ஏவ&ன�ரகள. இ�ன கல�ய�க நப&கள ன 
�ப�அதஷ�யம நமம�ல ழப7 மடக�7த. ந�ம நப&களகக தஆச ழசயவ��ன�ல 
நப&கள ன தஆஷவ ந�ம ழபறக�க7�ம. �ப�அத எனபத தஆவ&ன வஷகஷயச 
ச�ரந�த அலலவ�! நப&யவரகளகக�க ந�ம எஷ�ப பரந��லம அ�றக ந�கர�க கல� 
நமககக க�ஷடதத வ&டக�7த.

  இ�றக இனனழம�ர உ��ரBதஷ�க க7 மடக�7த. ந�யகத��ன ம@த ஒரமஷ7 
ஸலவ�ததக க7�ன�ல அபபடக க7�யவனகக இஷ7வன பதத மஷ7 ஸலவ�ததக 
கறக�7�ன. இ��ல�ரநத ந�ம எஷ�த ழ�ரநத ழக�ளக�க7�ம. நப& (ஸல) 
அவரகளகக�க ந�ம ழசயயம அஷனதத நறழசயலகளம சமம�ன பல�பலனகஷளயம 
ச�ல கவஷளகள ல அ��கம�ன பல�பலனகஷளயம கல�ய�க நப&கள டம�ரநத நமம�ல 
ழப7 மடயம எனபஷ� வ&ளஙகக�க7�ம.



'  நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டவத  '   ஸஹ�ப�ககள ன கரதத  '  

  நப&தக��/ரகள�ன ஸஹ�ப&கள ன ழச�றகள ல க�Bபபடக�ன7, கமலம அவரகள ன 
கபசசகள ல பரம�7பபடட வஸVல� என7 வ�ரதஷ�ய&ன ��தபரயத��றக வரகவ�ம. 
ஸஹ�ப&கள பறபல சமபவஙகஷளக கறமகப�த ந�யகதஷ�க ழக�ணட 
அலல�ஹஷவ ழநரஙக�ய��கவம, அவரகஷளக ழக�ணட அவன டம வஸVல� 
க�டய��கவம (உ�வ& கக�ரய��கவம) அலல�ஹவ&னப�ல மனகன�கக�ய��கவம 
கறவ�ரகள. பறபல இடஙகள ல இபபடக க�Bபபடக�ன7ன.

  இவரகள ன ப&ரகய�கஙகள ல வஸVல� என7 வ�ரதஷ�ய&ன கரதஷ� ந�ம அவச�யம 
வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. நப&ஷயக ழக�ணட அலல�ஹஷவ 
ழநரஙக�ன�ரகழளனற  ஒரஸஹ�ப& க7�ன�ல அ�ன கரத��ல நப&ய&ன 
ப&ர�ரத�ஷனய�லம அவரகள ன �ப�அத��லம அலல�ஹஷவ அவரகள 
ழநரஙக�ன�ரகள எனற வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. நப&யவரகஷளக ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டம உ�வ&த க�ட�ல, அவரகஷளக ழக�ணட அவனப�ல மனகன�கக�ல 
எனபவற7�ன அஷனததத ��தபரயமம இபபடத��ன. ஸஹ�ப�ககஷளப 
ழப�றத�வஷரய&ல நப&ய&ன ப&ர�ரத�ஷனயம, அவரகள ன �ப�அதஷ�யகம கரதவர.

  இன  ப&றக�ல மககள ஷடகய வஸVல� என7 வ�ரதஷ�கக அள ககபபடம கரததகக 
வரகவ�ம. இவரகள டம நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டவழ�ன7�ல நப&ஷயப 
ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத�ஷன ழசய�ல, நப&ய&ன உரஷம ம@த ஆஷBய&டடக 
ககடடல என7 கரதஷ�க க�B மடக�7த. நப&யலல�� மற7 வல�ம�ரகள, 
ஸ�ல�ஹ)னகள, நலல மககள எனற ய�ர ய�ஷரப பற7� நமப&கஷக 
ஷவத��ரகக�7�ரககள� அவரகள அஷனவஷரயம மனன ரத��, அவரகஷளக ழக�ணட 
ஆஷBய&டட, அவரகள ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��த�ல இதகவ ப&றக�ல மஸல�மகள 
பலர மத��ய&ல வஸVல�வககக ழக�டககபபடம கரத��கம. (இத நசசக கரதத 
எனபஷ� இவரகள வ&ளஙகவ&லஷல) இபபட �வஸஸ^ல, வஸVல� என7 ழச�றகஷளத 
��ரமஷ7, நப&ழம�/�, ஸஹ�ப&கள ன ழச�றகள, ப&னனர க��ன7�ய �றக�ல 
மஸல�மகள ன ப&ரகய�கஙகள இவற7�ழலலல�ம க�B மடக�7த.

  ஆன�ல இபப&னகன�ரகள�ன மஸல�மகள ன இககரததகஷளத �வ&ர ஏஷனய ப&7 
கரததககள சரய�னத எனப��ல சநக�கம�லஷல. அஷனதத அ7�ஞரகளம இ�ஷன 
ஏகக�ப&ததக க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஏழனன ல ��ரமஷ7ய&லம, நப&ழம�/�ய&லம, 
ஸஹ�ப�ககள ன ப&ரகய�கஙகள லம வநதளள கரததககள அஷனததம வஸVல�, 
�வஸஸ^ல எனபவற7�றக இஸல�ம�ய �ரஅதத அள ககம கரததககள�கம. 
எனகவ அ��ல எந� �வற�லகளம ஏறபடவ�றக வ/�ய&லஷல��கன. வ�ஜ�ப�ன, 
மஸ�ஹபப�ன அஷனதத நறக�ரஷயகளம இஸல�ம�ய �ரஅத��ன வஸVல�ககள 
எனல�ம. நப& (ஸல) அவரகஷள வ&சவ�ச�தத வ/�படட நடபப��ன�ல இஷ7வன டம 
(வஸVல�ஷவ) சம@ப&பபஷ�த க�ட�ல எனபதம இஙகக ழப�ரநதக�ன7�லலவ�? 
இத��ன உணஷமய�ன வஸVல�.



  ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட ஸஹ�ப�ககள வஸVல� 
க�டன�ரகழளன7�ல அவரகள ன தஆககஷளயம, �ப�அதஷ�யம ழபறற 
இஷ7வன டம சம@ப&பபஷ� (வஸVல�ஷவ) க�டன�ரகள எனற வ&ளஙக�ல கவணடம. 
இத�ஷகய கரததளள வஸVல�ஷவத க�டகழக�ளவ�றக எலகல�ரம ஆயத�ம�க 
கவணடம. ஏழனன ல அ7�ஞர ழபரமககள அஷனவரம இமம���ரய�ன வஸVல�ஷவத 
க�ட அனம�� வ/ஙக�யளளனர. உமர (ரல�) அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனயம இஷ�த��ன 
க�டடக�7த. �ம ப&ர�ரத�ஷனய&ல அவரகள க7�ன�ரகள: 'இஷ7வ�! ந�ஙகள 
மஷ/ய&ன7� வரடச�ய�ல ப���ககபபடட கவஷளய&ல எஙகள நப& (ஸல) அவரகஷளக 
ழக�ணட ந�ஙகள உனஷன சம@ப&பப�றக மஷனநக��ம. அ�ன�ல ந) எஙகளகக மஷ/ 
ழபயயச ழசயத அரள ப�ல�த��ய. அக� ந�ஷலஷம இனற எஙகஷளப ப���ததளளத. 
ஆககவ நப&கள ன ழபரய �நஷ�ய�ர அவரகஷள ஷவதத ந�ஙகள உனஷன 
சம@ப&கக�க7�ம. (வஸVல� க�டக�க7�ம) ஆககவ எஙகளகக மஷ/ஷயப ழபயயச 
ழசய�ரளவ�ய�க!

  இஙகக ந�ம ஒனஷ7க கவன கக கவணடம. 'நப& (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட 
அலலத நப& (ஸல) அவரகள ன ச�7�ய �நஷ�ஷயக ழக�ணட' ��ன அவரகள ன தஆ 
�ப�அத இவறஷ7க ழக�ணட அலலத அவற7�ன உ�வ&ய�ல நறகரமஙகள ழசயத 
ந�ஙகள உனஷன அணக�கன�ம எனப��கம. ஆககவ நப& (ஸல) அவரகள ன 
க�லத��ல ஏறபடட அக� ந�ஷலஷம இனற எஙகஷளப ப���ததளளத. எனகவ நப&ய&ன 
ச�7�ய �நஷ�ய&ன தஆ �ப�அத��ன ழப�ரடட�ல உனஷன ந�ஙகள சம@ப&கக�க7�ம, 
வஸVல� க�டக�க7�ம எனப��க எடததக ழக�ளள கவணடம.

  அலல�ஹ இஷ�த��ன க7�ன�ன: "அவன டம ழநரஙக�ச ழசலலககடய வBகக 
வ/�மஷ7கஷளத க�டக ழக�ளளஙகள". (5:35)

  நப&கக வ/�பபட�ல அலல�ஹவகக வ/�பபட�ல கப�ல�கம. ஆககவ நப&கக 
வ/�பபடட நடபப��ன�லம, அலல�ஹவ&ன சம@பதஷ�ப ழப7 மடக�7த. இஷ� 
அலல�ஹ வ&ளகக�க க�டடக�7�ன: "எவன அலல�ஹவ&ன த�ரகக வ/�பபடட 
நடகக�7�கன�, அவன ந�சசயம�க அலல�ஹவககக வ/�பபடட�ன". (4:80)

  நறக�ரஷயகள பரநத இஷ7வனகக வ/�பபடட அவன த�ரகஷளப ப&னபற7� அ�ன 
மலம அலல�ஹஷவ ழநரஙக�ச ழசலல�ல என7 கரததககரய வஸVல�ஷவத 
க�டவத ஒவழவ�ர மன �னககம கடஷமய�கம. இத�ஷகய கரததககரய வஸVல� 
இஸல�த��ன அடத�ளம கப�ன7�லலவ�? மஸல�மகள ல ய�ர�ல��ன இத�ஷகய 
வஸVல�ஷவ மறகக மடயம? இஷ�ப கப�லகவ நப& (ஸல) அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷயயம, �ப�அதஷ�யம ழபறற இஷ7வஷன சம@ப&பபதம 
இஷவழயலல�ம அனம��ககபபடட வஸVல�வ�கம. எனகவ ��ன உமர (ரல�) அவரகள 
இஷ�ச ழசயதக க�டடன�ரகள. அவரகள நப&கள ன தஆவ&ன ழப�ரடட�ல 
அலல�ஹவ&டம வஸVல� க�டன�ரகள. அன7� நப&கஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத 
வஸVல� க�டவ&லஷல. இத மகக�யம�க மஸல�மகள ச�ந��கக கவணடய 
வ&�யமலலவ�? நப&கஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணட வஸVல� க�டய&ரந��ல அவரகள 
மரBமஷடந� ப&7கம அவரகஷள ஷவதக� வஸVல� க�டய&ரகக கவணடம.



  நப&கள (ஸல) அவரகள அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷள வ&ட கமல�னவரகள அலலவ�? 
நப&யவரகள உய&ரடன வ�ழந��ரகஷகய&லம நப&கள மரBமஷடந��லம அவரகஷளப 
ழப�றத� வஷரய&ல இரவ�ழகஷகயம சமம��கன. கப7�லம நப&கள உய&ரடன��ன 
இரபப�ரகள. ஆன�ல உமர (ரல�) அவரகள அபபடச ழசயய�மல நப&யவரகள 
மரBமஷடந� ப&7க அவரகள ன ழபரய �கபபன�ர அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷளக 
ழக�ணட இஷ7வன டம வஸVல� க�டய�ன�ல நப&கள ன உடஷலக ழக�ணடம, 
அஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவததம அவரகள வஸVல� க�டவ&லஷல எனபத ழ�ள வ�க�7த. 
அபபட உடஷலப ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல� க�டககட�த எனபஷ�யம ழ�ரநதக 
ழக�ளளல�ம. எனகவ நப&யவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல ழசயயபபடட ச�ல அமலகள 
நப&யவரகள மரBமஷடந� ப&7க மடய�மல�க�வ&டம. அபபடய�ன�ல நப&யவரகள 
மரBமஷடந� ப&7கம அவரகள ன தஆஷவக ழக�ணட வஸVல� க�ட மடய�த. 
ஏழனன ல அத அவரகள உய&ரடன வ�ழந��ரந� க�லதக��ட மடநத 
வ&டட�லலவ�? இ��ல�ரநத ந�ம எஷ� வ&ளஙகக�க7�ழமன7�ல உய&ரடன 
வ�ழந��ரககம மன �ன டம வஸVல� க�ட மடயம. இ7நதகப�ன மன �ன எத�க 
ழபரயவன�க இரபப&னம அவரன தஆஷவகய� ச�ப�ரஷசகய� எ��ரப�ரதத வஸVல� 
க�டக கட�த. அபபடத க�ட�ல ழபரங கற7ம�கத ��ரமப& வ&டம எனபஷ�த��ன.

  இஷ7வனகக வ/�பபடவ��ன மலம�க அவஷன ழநரஙக�ல என7 கரததககரய 
வஸVல�ஷவ மன �ன க�ட கவணடம. அ�றக க�லகம� இடகம� க7�பப&லஷல. 
ஆன�ல நப&கள ன தஆஷவக ழக�ணடம, ச�ப�ரஷசக ழக�ணடம இஷ7வஷன 
ழநரஙக�ல என7 கரததககரய வஸVல�வகக நப&யவரகள ஹய�ததடன ரபபஷ� 
ந�பந�ஷனய�ககபபடக�7த. �றழப�ழத நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடநத 
வ&டட��ன�ல அத�ஷகய வஸVல�வம கவணடபபட ம�டட�த. நப&கள ன �ப�அதஷ�க 
ழக�ணட வஸVல� க�டவ�றகம இன  மறஷமய&ல��ன மடயம. நப&கஷளப 
ழப�ரடட�க  ஷவததப ப&ர�ரத��பபதம, அவரகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டட 
கவணடவதம இஷவகள அஷனததகம ழபரய �வ7�ன கரமஙகள�ககவ கர�பபட 
கவணடம. ஏழனன ல நப&தக��/ரகள ல ஒரவரகட இவறஷ7ச 
ழசயயவ&லஷலயலலவ�? எத�ஷனகய� தனபஙகள, தயரஙகள நப&தக��/ரகளகக 
ஏறபடடன. இரபப&னம பஷடபப&னஙகஷள அஷ/தக��, அவற7�ன ழப�ரடட�கல� 
ஒரகப���லம அவரகள ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. நப&கள ன வ�ழந�ள லம இபபடச 
ழசயயவ&லஷல. அவரகள வப�த��ன ப&7கம ழசயயவ&லஷல. நப&கள ன கப7�லம, 
மறழ7ந� ஸ�ல�ஹ)னகள ழசனற அவரகள இபபடச ழசயயவ&லஷல. 
ஸஹ�ப�ககஷளப பற7� அ7�வ&ககபபடம பலம���ரய�ன ப&ர�ரத�ஷனகள ல ஒன7�ல 
கட இத�ஷகய ப&ர�ரத�ஷனகஷளக க�B மடய�த. நப&களம, ஸஹ�ப�ககளம 
க7�ய��க இத வ&�யத��ல அ7�வ&ககபபடட ச�ல ஹ�)ஸகஷள நன7�க ஆர�யநத 
ப�ரத��ல அஷவ பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகள�க இரபபஷ�க க�Bல�ம. இனஸ� 
அலல�ஹ அஷ�ப பற7� ப&னனர ந�ம வ&ளககம�கக க7�பப&டக�க7�ம.

  இன  மதஹபஷடய இம�மகள ன அப&பப&ர�யததகக வரகவ�ம. இவரகள ன 
ழச�றகஷளக கவன த��ல கட ஸஹ�ப�ககள ன கப�கஷக இவரகள ம@7வ&லஷல 
எனபஷ�யம க�Bல�ம. அபஹன)ப� (ரஹ) அவரகளம அவரகள ன க��/ரகள�ன 
இ�ர இம�மகள அஷனவரம இ7நத கப�ன மன �ஷரக ழக�ணடம, அவஷரப 
ழப�ரடட�க ஷவததம, அவஷரக ழக�ணட ஆஷBய&டடம வஸVல� க�டக கட�த 



எனற க7�ய&ரகக�ன7னர. 'அபல ஹ^ஷஸனல கதர' என7 அ7�ஞர '�ரஹ^ல கரகe' 
என7 ழபரம ஃப&கஹ^ நல�ல கர�ஹத என7 �ஷலபப&ல பரபV என7 �ம கமறக7�ய 
சடடதஷ� இம�ம அபஹன)ப�வ&ன க��/ரகள�ன இம�மகள ல பலர 
க7�பப&டடளள��க அ7�வ&கக�7�ர.

  இம�ம அப யஸ^ப (ரஹ) அவரகள அ7�வ&பப��க ப&�ரபனல வல@த 
க7�பப&டக�7�ர; 'அலல�ஹவ&டம அவஷனக ழக�ணடலல�மல மற7 ய�ஷரப 
ழப�ரடட�க ஷவததம ப&ர�ரத��கக கட�த. 'இஷ7வ�! உனத ச�மம�சனத��ன 
மகததவத��ல உன ச�ரஷடகள ன ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன எனற ப&ர�ரத��பபஷ� 
ந�ன ழபரதம ழவறகக�க7ன' எனற இம�ம அப ஹன )ப� (ரஹ) அவரகள 
க7�ன�ரகள�ம. இம�ம அப ஹன)ப� அவரகள க7�ய�றழக�பப அப&பப&ர�யப 
படடரகக�7�ரகள. 'இனன�ரன ழப�ரடட�ல அலலத அனப&ய�ககள, ரஸ^லம�ரகள ன 
ழப�ரடட�ல அலலத கஃப�வ&ன ழப�ரடட�ல அலலத மஷஅரல ஹர�ம�ன 
ழப�ரடட�ல உனன டம ப&ர�ரத��கக�க7ன' எனற க7� தஆச ழசய�ஷல மழகக 
மழகக இம�ம அப யஸ^பபம ழவறத��ரகக�7�ரகள.

அ7�ஞர கதர அவரகள க7�பப&டக�7�ரகள: அலல�ஹவ&டத��ல பஷடபப&னஙகளகக 
எனன ம��பப&ரகக�7த  ?   எனகவ ச�ரஷடகள ன ழப�ரடஷடக ழக�ணட ப&ர�ரத��பபத   
�வ7�கம  .   இதகவ அ7�ஞரகள ன ஏகக�ப&த� மடவம�கம.

பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயயல�ம�  ?  

  இதகப�னற ��ன ச�ரஷடகஷளக* ழக�ணட ஆஷBய&டடத �ம க�ஷவஷய 
கவணடவத. இதவம வ&லககபபடட ழசயஷகய�கம. பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசயவஷ� எலல� மதஹபஷடய இம�மகளம ழவறத��ரகக�7�ரகள. 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயத இனழன�ர ச�ரஷடய&டம ககடபத 
கட�ழ�ன ன, அக� ச�ரஷடஷயக ழக�ணட பஷடத�வன டம ஆஷBய&டடக ககடக 
மடயம�? அத எபபட அனம��ககபபடம? அலல�ஹவகக கவணடம�ன�ல �ம 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயயல�ம. �ன ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட 
ஆஷBய&டடச ழச�லவ��ல �ன வலலஷமஷய அலல�ஹ ழவள பபடததக�7�ன. �ன 
ஒரஷமபப�டஷட ந�ரப&ததக க�டடக�ன7 பல ��ரஷட�ந�ஙகஷள ஏகததவத��ன 
�)ரககம�ன பல ஷசகக�ஷனகஷள இஷ7வன இந� சத��யத��ல ழவள பபடததக�7�ன. 
இஷ7வன இரவ பகஷலக ழக�ணட ஆஷBய&டக�7�ன. 'ய�ஷவயம மஷ7ததக 
ழக�ளளம இரணட இரவ&ன ம@த ஆஷBய�க! ப&ரக�சமளள பகல�ன ம@த சத��யம�க' 
எனற க7�ன�ன. 'சரயன ம@தம, அ�ன ப&ரக�சத��ன ம@தம, அத 
அஸ�ம�த��றகபப&ன அஷ�த ழ��டரநத உ�யம�கம சந��ரன ம@த சத��யம�க, 
ப�வ&கள ன ஆதம�ஷவப பலம�க ப7�பபவரகள ம@த (சத��யம�க). இபபடகய 
��ரமஷ7ய&ல பறபல இடஙகள ல இஷ7வன �ன ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட 
ஆஷBய&டடத �ன பஷடபப&னஙகள ன ம��பஷப வ&ளககக�ன7�ன. இத இஷ7வஷனப 
ழப�ரத� வஷரய&ல ழப�ரநதக�ன7 ஒர சத��யம�கம.

  ஆன�ல மன �ரகள �மஷமப கப�ன7 இனழன�ர ச�ரஷடஷயக ழக�ணட 



ஆஷBய&டடப ப&ர�ரத��த��ல அஙகக ��ன ��ரக �ஷல தககக�7த. ஆககவ 
நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'இஷ7வனலல�� இ�ர ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட எவர 
சத��யம ழசயக�7�கர� அவர �ம இஷ7வனகக இஷB கறப&தத வ&டட�ர' (��ரம���).  
ஹ�க�ம�ல மறழ7�ர அ7�வ&பப&ல 'அபபடச ழசயபவர க�ப&ர�க� வ&டட�ர' எனற 
க�Bபபடக�7த. எவர�க�லம சத��யம ழசயய வ&ரமப&ன�ல அவர அலல�ஹஷவக 
ழக�ணட மடடம சத��யம ழசயய கவணடம. இலஷலழயன7�ல வ�ஷய மடக 
ழக�ணட ழமtனம�க இரகக கவணடம எனற இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல நப&யவரகள 
க7�ன�ரகள. (பக�ர-மஸல�ம)

  'உஙகள ன ழபறக7�ரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயய��)ரகள. ஏழனன ல ம��� 
ப&��ககஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயவஷ� அலல�ஹ �டத��ரகக�7�ன' எனற 
மறக7�ர இடத��ல வரக�7த. ல�த, உஸஸ� கப�ன7 வ&கக�ரஹஙகஷளக ழக�ணட 
எவர சத��யம ழசய��லம அவன உடகன கல�ம�ச ழச�லல� இஸல�த��ல நஷ/ய 
கவணடழமனற நப&கள (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள. (பக�ர-மஸல�ம)

  அலல�ஹவ&ன அரஷ, பன � கஃப�, ஷபததல மகத�ஸ பளள , மஸஜ�தன நபவ& 
(ம�)ன�ப பளள வ�சல), மலகககள, ஸ�ல�ஹ)னகள, அரசரகள, மஜ�ஹ�தகள ன 
ஆய�ஙகள, அனப&ய�ககள, இவரகள ன கபறகள, மறறம ம��பப&றகரய ழப�ரடகள 
இவறஷ7ழயலல�ம ழக�ணட சத��யம ழசய��ல அந� சத��யம ந�ஷ7கவ7�த எனற 
அ7�ஞரகள அஷனவரம அப&பப&ர�யப படடரகக�7�ரகள. இத�ஷகய சத��யததகக 
ம�ற ழசயக�7வன கற7பபரக�ரமம (கபப�ர�) ழக�டகக கவணடய��லஷல.

  ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயவஷ�யம, சப�ம�டவஷ�யம ழபரமப�ல�ன 
அ7�ஞரகள வ&லகக�க (ஹர�ம�க) கர��ய&ரகக�7�ரகள. இம�ம அப ஹன ப� அவரகள 
இபபட அப&பப&ர�யப படக�7�ரகள. இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல, இம�ம ��ப&ஈ 
கப�ன7வரகள ன ஓர அப&பப&ர�யமம இஷ� ஹர�ம என வ&லககக�7த. 
ஸஹ�ப�ககள ன ஏகக�ப&த� மடவம அபபடகய. ஹர�கம�ட ழநரஙக�ய மகரஹ 
எனறம ச�லர கறக�ன7னர. ஆன�ல இவரகள ன இககறற பலவ )னம�னத. ஹர�ம 
எனபதகவ பலம�ன அப&பப&ர�யம�கம. இபன மஸவத, இபன உமர, இபன அபப�ஸ 
(ரல�) கப�ன7 ஸஹ�ப&கள ஒவழவ�ரவரகம  'அலல�ஹ அலல�� இ�ர 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ழமயய�க சத��யம ழசயவஷ�க க�டடலம, அலல�ஹஷவக 
ழக�ணட ழப�ய சத��யம ழசயவஷ� ந�ன வ&ரமபக�க7ன' என க7�ய&ரகக�7�ரகள. 
ஏன ழ�ரயம�? ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&ட�ல இஷ7வனகக இஷB 
ஷவபப�றக சமம�ன கற7ம. ஆன�ல அலல�ஹஷவக ழக�ணட ழப�ய சத��யம 
ழசய�ல இஷB ஷவபபத கப�ன7 கற7மலல. ழப�ய ழச�னன��ன கற7த��றக 
ஆள�க�7�ன. இஷB ஷவத�ஷல (��ரகஷக) வ&ட ழப�ய ச�7�ய கற7ம ��கன. 
எனகவ��ன இபன அபப�ஸ^ம, இ�ர ஸஹ�ப&களம இபபடக க7�ன�ரகள.

  நப&ம�ரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயவ��ல, க7�பப�க நப& (ஸல) அவரகஷளக 
ழக�ணட சத��யம ழசயத வ&டட அ�றக ம�ற க�டடன�ல �ணடஷனயணட�? 
இலஷலய�? இத�ஷகய சத��யம ந�ஷ7கவறம�? ந�ஷ7கவ7���? எனப��ல இம�மகள 
அப&பப&ர�யப கப�ம ழ�ரவ&ததளளனர. மதஹபஷடய இம�மகள�ன அப ஹன)ப�, 
��ப&ஈ, ம�ல�க (ரஹ) ஆக�கய�ரஷடயவம, இம�ம அஹம��ன ஒர அப&பப&ர�யமம 



இத�ஷகய சத��யம ந�ஷ7கவ7�த எனற �)ரபப வ/ஙகக�7த. ழபரமப�ல�ன 
அ7�ஞரகள ன �)ரபபம இதகவ. ஆன�ல இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல�ன இனனகம�ர 
அப&பப&ர�யத��ல க7�பப�க நப& (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசய��ல 
அ�றழக�பப ழசயலபட கவணடழமனற க7�ய&ரகக�7�ரகள�ம.

  இம�ம அஹம��ன க��/ரகள�ன க�/� இய�ழ கப�ன7 கவற ச�ல அ7�ஞரகள 
இவவப&பப&ர�யதஷ� ஆகம���கக�ன7னர. ஆன�ல இபன மன��ர 
இவவப&பப&ர�யஙகஷள நப&யவரகள ன வ&�யத��ல மடடம ழச�லக�7�ரகள. இபன 
அகeல எலல� நப&ம�ரகள வ&�யத��லம இஷ�க க7�பப&டக�7�ர. இந� ஆஷBகக 
ம�ற ழசய��ல கபப�ர� (கற7பபரக�ரம) ழக�டபபஷ� கடஷமய�ககவத பலமற7தம 
இஸல�ம�ய அடபபஷடகக ம�ற7ம�ன ழச�லல�கம. இவரகள ன இககரதத 
இஸல�ம�ய அஷடபபஷடக ழக�ளஷககளகக ம�றபடடரபப�ன�ல இஷ�த �வ7�ன 
அப&பப&ர�யழமனக7 �)ரபபக க7 கவணடய&ரகக�7த. அலல�ஹவ&டகம எஷ�யம 
ககடக கவணடம. அவனஷடய ��ரந�மஙகள ன ழப�ரடட�லம, அவனஷடய 
�னஷமகள, கBஙகள இவறஷ7ழயலல�ம ழப�ரடட�கவம ழக�ணட ககடகபபடம 
ப&ர�ரத�ஷனகள அஷனததகம வ&ரமபத �ககஷவ.

  இ�றக உ��ரBம�க கeழவரம தஆஷவ எடததக ழக�ளளல�ம. 'இஷ7வ�! 
பக/ஷனதத உனககக உரத��கக. இபபக/�ன ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன. ந)��ன ழபரய 
கபரபக�ரம ழசயபவன. ��னசeலன�ன அலல�ஹவம ந)��ன. வ�னம பம�கஷள 
மனம���ரய&ன7� ந�னம�ன மஷ7ய&ல பஷடத��ரகக�7�ய. கமபVரததககம, 
கணB&யத��றகம உரய ந�யகன! ந) ஏகன. ப&7ரடம க�ஷவயற7வன. எவஷரயம 
ழப7��வன. எவர�லம ழப7பபட��வன. ய�கர�டம ஒபபவஷமயற7 அலல�ஹவம 
ந)கய. உன ��ரந�மதஷ�க ழக�ணட ககடக�க7ன. ந)கய அவறஷ7க ழக�ணட உனககப 
ழபயர ஷவத��ய. அவறஷ7 உன கவ�த��ல இ7கக� அரள ப�ல�த��ய. அடய�ரகள ல 
ச�லரகக அஷ�க கறறக ழக�டத��ரகக�7�ய. இஷ7வ�! இத�ஷகய உன 
�னஷமகஷள மனஷவதத அவற7�ன ழப�ரடட�ல உனன டம ககடக�க7ன' எனபன 
கப�ன7 ப&ர�ரத�ஷனகள�ல ய�ர�வத ப&ர�ரத��த��ல அத ம�கக நனஷம �ரவலல 
ப&ர�ரத�ஷனய�கக கர�பபடம.

  ஏழனன ல இஙக மன �ன இஷ7வன ன  ��ரந�மஙகஷளயம, அவன �னஷமகள 
கBஙகள அஷனதஷ�யம மனன றத�� அவற7�ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��கக�7�ன. 
இ�ன�ல எவவ&� கற7மம இலஷல. இஷ7வன ழசயஷககழளலல�ம அவன ன 
�னஷமகளஷடயவம, ��ரந�மஙகளஷடயவம ப&ர�� பலனலலவ�? மனன பப�ளன 
என7 அவன ன ��ரந�மத��ல�ரநத மனன த�ல என7 ழசயஷக ப&ர��பல�கக�7த. 
பகழககரயவன�க, கபரபக�ரய�க இஷ7வன இரபப��ல �ன அடய�ரகள ககடக�ன7 
கவஷளய&ல உ�வ& பரய கவணடழமனபஷ� க�டடக�ன7த. �ன அடஷமகளகக�க 
பகழககரய பறபல கபர�வ&கஷளச ழசயத க�டடன�ன. இ�ன�ல அவன 
பகழககரயவன�கவம இரகக�ன7�ன. மன �ன �ன இரடசகஷன பகழநத 
ப�ர�டடவ�ன�ல �ன ப&ர�ரத�ஷன அஙகeகரககபபட ஏதவ�க�7த. ந�ம ழ��ழஷகய&ல 
கறக�ன7 'ஸம�யலல�ஹ^ ல�மன ஹம��' என7 ழச�றழ7�டரம இஷ�க 
க�டடக�7க�. ஏழனன ல இவவ�ரதஷ�ய&ன ��தபரயம '�னஷனப பகழநதஷரபபவன ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷய இஷ7வன ஏறறக ழக�ணட�ன' எனப��கம. ழ��ழக�7வன இஷ�ச 



ழசயய கவணடழமனற பB&ககபபடடரகக�7�ன. 'ஸம�அ' என7 வ�ரதஷ� ஏறறக 
ழக�ணட�ன, அஙகeகரத��ன எனற ழப�ரளபடம. இந� அரத�த��றக ஹ�)ஸ�லம, 
��ரமஷ7ய&லம பல இடஙகள ல 'ஸம�ய' என7 வ�ரதஷ� உபகய�க�ககபபடடளளத. 
நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'இஷ7வ�! பயனற7 கலவ&ஷய வ&டடம அடஙக�� 
ஆதம�ஷவ வ&டடம ஏறறக ழக�ளள�� ப&ர�ரத�ஷனஷய வ&டடம (ம�ன தஆஇன ல� 
யஸமஉ) ந�ன உனன டம க�வல க�டக�க7ன'. 

  நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ன கஷடச�ய&ல "(இனன ரபபV 
ஸம@உத தஆஉ) ந�சசயம�க எனனஷடய இஷ7வன ப&ர�ரத�ஷனகஷள அ��கம 
அஙகeகரபபவன' என7�ரகள" (14:39) இனகன�ர இடத��ல இஷ7வன க7�ன�ன: 
"அவரகஷள அஙகeகரபகப�ரம உஙகள ல பலர உளளனர" (9:47). "அவரகள ழப�யய�ன 
வ&�யஙகஷளகய அ��கம�கக ககடக�ன7னர. அன7�, உமம�டம வர�� மறழ7�ர 
கடடத��னரகக கவணட அ��கம�கப ப��லள கக�ன7னர". (5:41)

  இஷ7வஷனப பகழ�ல, ப�ர�ட�ல என7�ல அவன ன �னஷமகஷளயம, 
கBஙகஷளயம, ��ரந�மஙகஷளழயலல�ம எடததஷரபப�லலவ�? அவன 
�னஷமகஷள எடததக க7� ப&ர�ரத��பப�ன�ல ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககபபடல�ம. 
அரள ப�ல�த�ல இஷ7வன ன ழசயஷக. இத அரள�ளன என7 அவனத 
��ரந�மத��ன ப&ர��பல�பப�கம. இதகப�லகவ இஷ7வனஷடய எலல�ச 
ழசயஷககளம, அஷவ அவனத ��ரந�மஙகளஷடயவம, அவன கBஙகளஷடயவம 
வ&ஷளவ�கம. நப&யவரகள டம ஒரந�ள ஆய&�� (ரல�) அவரகள ந�யககம, ரம/�ன ல 
ஷலலததல கதர இரவ&ல ந�ன எஷ�க க7 கவணடம? எனற வ&னவ&ன�ரகள. 
அ�றக 'இஷ7வ�, ந) மனன பப�ளன, மனன பஷப ப&ரயபபடக�7வன, ஆககவ எனஷன 
மனன த�ரளவ�ய�க!'. எனக க7 கவணடழமன ந�யகம (ஸல) அவரகள ழச�லல�க 
ழக�டத��ரகள. 'அஃபவவன' என7 அலல�ஹவ&ன ��ரந�மதஷ�யம, அவன 
�னஷமகஷளயம மனனர ழம�/�நத வ&டட அ�னப&7க அத�னஷமககத க��தவ�ன 
ஒர ழசயஷகஷய (அஃபஷவ) ககடகபபடக�7த. இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல 
அவரகஷளப பற7� அ7�வ&ககபபடம ஒர சமபவத��ல 'அவரகள ஒர மன �ரடம 
கeழவரவஷ� எடததக க7�ப ப&ர�ரத��ககச ழச�னன�ரகள: '�டட/�நத 
ந�றபவரகளககம, வ/� ழ�ரய�மல ��B7� அஷலபவரகளககம வ/�க�டடக�ன7வகன! 
ழமயய�னவரகள ன ப�ஷ�ஷய எனககக க�டடத �ந�ரளவ�ய�க! உன கநரஷமய�ன 
அடய�ரகள ல எனஷனயம கசர��ரளவ�ய�க!'

  அலல�ஹவ&ன ��ரந�மஙகள ல ஒனற (அலஹ��)) கநரவ/� நடததபவன. இஷ7வன 
மககளகக கநர�ன வ/�ஷயக க�டடவழ�லல�ம கமறக7�ய அத��ரந�மத��ன 
வ&ஷளவ�கம. எனகவ ��ன அன7�ல�ரநக� அ7�ஞரகள அலல�ஹவ&ன 
��ரந�மஙகஷளயம, அவன கBஙகஷளயம, �னஷமகஷளயம ழப�ரடட�க ஷவததப 
ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. இனனம வ&ளககம�க க7�ன�ல 
இஷ7வன �ன அடய�ரகளககப பரக�ன7 நனஷமகள அஷனததகம அக�ல உலஷகப 
பஷடததக க�ததப பரப�ல�பபவன (ரபபன) எனம அவனஷடய ��ரந�மத��ன 
க�டடம�கழமனற க7ல�ம.

  ஆககவ நப&ம�ரகள, ரஸ^லம�ரகள, அவரகஷளப கப�ன7 ழபரய�ரகள, ந���ககள 



எலகல�ரகம �த�ம ப&ர�ரத�ஷனகள ல அலல�ஹஷவ அஷ/ககம கப�த அ��கம�க 
'ய� ரபபV' எனற அஷ/ததப ப&ர�ரத��கக�ன7னர. ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த 'ய� ரபபV' 
அக�லமஷனதஷ�யம பஷடததப பரப�ல�பபவகன! எனம ழச�றழ7�டர ம�கப 
ழப�ரத�ம�க இரபபஷ�க க�ணக�க7�ம. நப& ஆ�ம (அஷல) அவரகள 'ரபபன�' எனற 
ழச�லல�த��ன இஷ7வஷன அஷ/த��ரகள. �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ல 'எஙகஷளப 
பஷடதத பரப�ல�ககம ந�யகன, எஙகளகக ந�ஙகள �)ஙக�ஷ/ததக ழக�ணகட�ம. ந) 
எஙகஷள மனன தத அரள பரய�வ&டட�ல ந�சசயம�க ந�ஙகள நஷடமஷடநத 
வ&டகவ�ம' எனற க7�ன�ரகள. (7:23)

  இவவ�ற��ன நப& நஹ (அஷல) அவரகளம �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த 
க7�ன�ரகள. "எனஷனபபஷடதத பரப�ல�கக�ன7 ந�யகன! ந�ன அ7�ய�� 
வ&�யஙகஷளப பற7� இன  ந�ன உனன டம ககடக�த எனஷன இரடச�த�ரளம�ற 
ந�ன உனன டம ப&ர�ரத��கக�க7ன. ந) எனஷன மனன தத எனகக க�ரஷப 
ழசயய�வ&டல ந�சசயம�க ந�னம நஷடமஷடநக��ரல ஆக� வ&டகவன எனற 
க7�ன�ர" (11:47)

  நப& இபர�ஹ)ம (அஷல) அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷய ந�ம கவன பகப�ழமன7�ல 
அவரகளம '(ரபபன�) எஙகஷளப பஷடதத க�தத பரப�ல�கக�ன7 இரடசககன, எனற 
க7�த��ன �மத ப&ர�ரத�ஷனஷய ஆரமப&த��ரகள. எஙகஷள பஷடததப 
பரப�ல�பபவகன, ��டடம�க ந�ன என சந���கஷள கணB&யம வ�யந� உன வ )டடல 
சம@பத��ல வச�த��ரககச ழசய��ரகக�க7ன. அத வ&வச�யம�லல�� பளள��கக... எனற 
க7�ன�ரகள' (14:37)

  இபபடகய நப&ம�ரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷயப பற7� ந�ம ஆர�யந��ல அவரகள ரபபV, 
ய�ரபபV, ய� ரபபன� என7 வ�ரதஷ�கஷளத��ன உபகய�க�ததத �ம க�டடஙகஷள 
இஷ7வன டம கவணடய&ரகக�7�ரகள. எனகவ��ன சடட கமஷ�கள ல பலரம, 
மதஹபஷடய இம�மகள ல இம�ம ம�ல�க, இம�ம அப ஹன)ப�, இவரகள ன 
க��/ர�ன இபன அபV இமர�ன கப�ன7 இனனம ச�லரம ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த 
மன �ன �ன இஷ7வஷன ய� ஸயய&�) (என �ஷலவகன) எனகக7� அஷ/ககககட�த 
அபபட அஷ/பபத அரவறககத�ககழ�னறம க7�யளளனர. அனப&ய�ககள, 
ரஸ^லம�ரகள �ம ப&ர�ரத�ஷனய&ல அலல�ஹஷவ ய� ரபபV, ய� ரபபV எனற 
கபப&டடத கப�ல ந�மம அபபடகய கபப&ட கவணடழமனற இவரகள 
அப&பப&ர�யபபடக�7�ரகள.

  'அல ஹயயல கயயம' ந�த��யம�க எனறம உய&கர�ட இரபகப�ன என7 
அலல�ஹவ&ன ��ரந�மம அவனஷடய எலல� கBஙகஷளயம, �னஷமகஷளயம, 
அஷனததத ��ரந�மஙகள ன ��தபரயதஷ�யம அடகக�ய ஒர ழச�றழ7�டர�க 
இரபபஷ�க க�Bல�ம. எனகவ அ7�ஞரகள இஷ�யம எடததக க7� தஆ ககடபஷ� 
வ&ரமப&ய&ரகக�ன7னர. நப&கள ன தஆவ&ன கப�த இஷ� அ��கம�க எடததஷரபப�ரகள 
எனற க7பபடக�7த. கவற ச�ல நறகள ல இத பற7� ச�ன7�க வ&ளககபபடடளளத.

  இன  ந�ம மந��ய �ஷலபபகக வரகவ�ம. ஆம அலல�ஹ பகழககரயவன. 
அவஷனப பகழநத ப�ர�டடய�றகபப�ல ககடகபபடம தஆககள ழபரதம ஏற7ம�னத. 



அத அஙகeகரபப�றகம வ�யபப&ரகக�7த. அலல�ஹஷவயம ப�ர�டஷடயம, 
பகஷ/யம ழக�ணட ககடகபபடம ப&ர�ரத�ஷனஷய அவன ஏற7ரளவ�ன. ஆககவ��ன 
மன �ன �ம ழ��ழஷகய&ன கப�த அத�ஹ�யய�த��ல இஷ7வஷனப பகழநத வ&டட 
�னகக�க ப&ர�ரத��கக கவணடழமன பB&ககபபடடரகக�7�ன. அலல�ஹஷவ 
பக/�மலம, அவஷன வ�ழத��மலம, நப& (ஸல) அவரகள ம@த ஸலவ�ததச 
ழச�லல�மலம, ழ��ழத மடத�வடன �னகக�கத தஆ மடடம ககடட வ&டடச 
ழசன7 ஒர மன �ஷரப ப�ரதத நப&யவரகள 'இவர அவசரபபடட வ&டட�ர' எனற 
க7�ன�ரகள. ப&னனர அமமன �ஷர அஷ/தத 'உஙகள ல ய�ர�வத ஒரவர 
ப&ர�ரத��கக ந�ஷனத��ல அலல�ஹஷவப பகழநத அவன ம@த த��கள ழச�லல� ப&7க 
நப& (ஸல) அவரகள ம@த ஸலவ�ததகஷளயம க7 கவணடம. ப&னனர �மககத 
க�ஷவய�னவறஷ7 இஷ7வன டம ககடக கவணடழமனற ழச�னன�ரகள. (அப��வத, 
��ரம���)      
  
  இபன மஸவத (ரல�) அவரகள க7�ன�ரகள: ந�யகததடன க��/ரகள�ன அபபககர, 
உமர ரல�யவரகள இரவரம அமரநத ழக�ணடரகஷகய&ல ந�ன ழ��ழத 
ழக�ணடரநக�ன. ழ��ழஷகய&ல ந�ன அமரந�கப�த ம�ல�ல அலல�ஹஷவ 
வ�ழத��கனன. ப&7க நப&யவரகள ம@த ஸலவ�ததக க7�கனன. அ�னப&ன எனகக�க 
தஆக கக�ரகனன. இஷ�க ககடடக ழக�ணடரந� நப&யவரகள எனஷன கந�கக� 'ந)ர 
அலல�ஹவ&டம ககளம. அளள  வ/ஙகவ�ன' என7�ரகள. (��ரம���)

  அலல�ஹஷவ மனன றத��க ககடக�க7ன எனற ஒரவன மற7வன டம ஒர 
க�ஷவஷய கவணடன�ல அ�ன�ல கற7ழம�னறம வரபகப�வ��லஷல. இத 
அனம��ககபபடட அஷமபப&ல�ன கவணட�லலலவ�? ஏழனன ல இந� கவணட�ல�ன 
��தபரயம அலல�ஹஷவ நமப&ய&ரகக�க7ன. இந� நமப&கஷகய&ன ழபயர�ல அ�ன 
ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன எனற வ&ளககம ழக�டககபபடம. இபபட அலல�ஹஷவக 
ழக�ணடம, அவன ரஸvஷலக ழக�ணடம வ&சவ�சம ழக�ணட க�ரBத��ன�ல அந� 
ஈம�ஷன மனன றத�� அ�ன ழப�ரடட�ல ககடகபபடட இத�ஷகய கவணட�லகள 
அஙகeகரககபபடவ�றக அரகஷ�யணட. நமம�டம�ரககம வ&சவ�சம, ந�ம பரக�ன7 
நறக�ரஷயகள இவற7�ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத�ஷனகள கவணடல�ம. இஸல�த��ல 
அ�றக அனம��யம உணட.

 ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டடக ககடகபபட ம�டட�த. அஷவகஷள 
ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��த�லம கட�த. இஷ7வ�! உன அனப&ய�ககள ன 
ழப�ரடட�ல ந�ன உனன டம ககடக�க7ன எனற ககடகபபட ம�டட�த.

  அ��யயததல ஊப& (ரல�) அவரகள க7�ன�ரகள: அப ஸயVதல கதர (ரல�) அவரகள 
அ7�வ&ககம ஒர ஹ�)ஸ�ல வரக�7த: ழ��ழஷககக ப7பபடம ஒர மன �னகக 
நப&யவரகள கeழவரம ப&ர�ரத�ஷனஷய ழச�லல கவணடழமனற கறறக 
ழக�டத��ரகள.

  'இஷ7வ�! உனன டம ப&ர�ரத��பபவரகளகக�க உன ம@தளள ப�தயஷ�ஷய 
(ஹகஷகப) ழப�ரடட�க ஷவததக ககடக�க7ன. இக�� ந�ன நடநத ழசலலம 
ப�ஷ�ய&ன ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன. ந�ன வ )டடல�ரநத அகஙக�ரதஷ� ந�ட 



ப7பபடட��லஷல. அம�ன �த��றக�ககவ�, ழபரஷமஷயகய�, மகஸத��ஷயகய� 
எ��ரப�ரதத ந�ன ப7பபடவ&லஷல. உன கக�பதஷ� பயந�வன�கவம, உன 
��ரபழப�ரத�தஷ� ந�டயகம ந�ன க�ளமப&ய&ரகக�க7ன' (அஹமத,இபன ம�ஜ�)

  இந� ஹ�)ஷஸ இம�ம அஹமதம, மறறம இபன ம�ஜ� கப�ன7வரகள 
அ7�வ&த��லம இ�ன (இஸன��ல) அ7�வ&பப�ளர படடயல�ல பலவ )னம�ன 
அ7�வ&பப�ளர�ன அ��யயதல ஊப& இடம ழபறவ��ன�ல, இந� ஹ�)ஷஸப பற7� 
மஹத��ஸVனகள பலவ )னம�னழ�னற �)ரபப வ/ஙக�யளளனர. ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ 
எனற ந�ம கர��ன�ல கட இந� ஹ�)ஸ ழப�ரத�ம�ன வ&ளககதஷ�த��ன 
அள கக�7த. அ��வத ககடபவரகள வ&�யத��ல அலல�ஹவ&ன ம@தளள கடஷம 
(ஹகக) அவரகள ன ககளவ&கக ப��ல ழக�டபபத, அவரகள ப&ர�ரத�ஷனகஷள 
அஙகeகரபபத கமலம அவரகள ன வBககஙகளகக ப&ர��பலன நலகவத. இபபடய�க 
ப��ல ழக�டத�ல, தஆககள அஙகeகரத�ல, ப&ர��பலன நலக�ல இஷவ அஷனததகம 
அலல�ஹவ&ன ஹகககள�கம. இவறஷ7 அலல�ஹ �ன ம@த வ�ஜ�ப�கக�க ழக�ணட 
(ஸ�ப�ததகள) �னஷம எனல�ம.

  அபபடழயன7�ல மன �ன அலல�ஹவ&ன ஸ�ப�ததகள ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய��ல அத கமல�ன வ&ரமபத�கந� ப&ர�ரத�ஷனய�க�7த. இஷ�த��ம ந�ம 
மனனர க7�ய&ரகக�க7�கம. மன �ன வ&சவ�சத��ன ழப�ரடட�லம, அலல�ஹவ&ன 
��ரந�மஙகள, அவனஷடய �னஷம (ஸ�ப�தத) கள ழப�ரடட�லம கவணடபபடம 
ப&ர�ரத�ஷனகள அஷனததகம அஙகeகரககப படவ�றகக க�ரBம�க�ன7ன. இஷ7வன 
�ன ��ரமஷ7ய&ல இஷ� சடடகக�டடம கப�த: "வ&சவ�சங ழக�ணட நறகரமஙகள 
ழசயக��ரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகஷள அவன அஙகeகரதத அவரகளகக �னனஷடய 
அரஷள கமலம அ��கப படததக�ன7�ன" எனக க7�ன�ன. (42:26)

  இஷ�பகப�ல இஷ7வன வ�ககள த��ரககம வ�ககற��கஷளக ழக�ணடம, 
அவற7�ன ழப�ரடட�லம ப&ர�ரத�ஷனகள கவணடபபட அனம��ககபபடக�7த. 
ஏழனன7�ல இஷ7வன ன வ�ககற�� �வ7�க�த அலலவ�? ந�சசயம 
வ�ககற��ழக�பப நஷடழப7த��ன ழசயயம. எனகவ அந� வ�ககற��கஷள 
மனஷவததம தஆககள கவணடல�ம

  இந� உணஷமஷயக கeழவரம இஷ7வசனம கமலம வ&ளகக�க க�டடக�7த: 
"(மம�னகள கறவ�ரகள) இரடசககன! 'உஙகள இஷ7வஷன வ&சவ�ச�யஙகள' என 
எஙகஷள வ&சவ�சத��ன பககம அஷ/தக��ரன அஷ/பஷப ந�சசயம�க ந�ஙகள 
ழசவ&கயறற ந�ஙகளம அவவ�க7 வ&சவ�சம ழக�ணகட�ம. ஆ�ல�ல இஷ7வ�! 
எஙகள கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள ப�வஙகள ல�ரநத வ&டவ&தத மடவ&ல 
நலகல�ரகளடன எஙகஷள இ7ககச ழசயவ�ய�க!". (3:193)

  இனழன�ர இடத��ல இஷ7வன க7�பப&டக�7�ன: "ந�சசயம�க எனனஷடய 
அடய�ரகள ல ஒர வகபப�ர இரந�னர. அவரகள (எனஷன கந�கக�) 'இஷ7வகன! 
ந�ஙகள உனஷன வ&சவ�ச�கக�க7�ம. ந) எஙகளஷடய கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள 
ம@த அரள பரவ�ய�க! அரள பரகவ�ரழலலல�ம ந) ம�கக கமல�னவன எனற 
ப&ர�ரத��ததக ழக�ணடரந�னர. ஆன�ல ந)ஙககள� எனஷன ��ய�ன பபஷ� மற7�லம 



ம7நத வ&டட, அவரகஷளப பரகச�தத அவரகஷளப பற7� ச�ரததக ழக�ணடரந�)ரகள". 
(23:109-110)

  பதற யத�ம நடந� அனற நப&கள (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'இஷ7வ�! ந)  
எனகக வ�ககள த�ஷ� ந�ஷ7கவற7�த �ந�ரள!' எனற. இஷ�கக7� அலல�ஹவ&ன 
வ�ககள பஷப ஆஷச ஷவததப ப&ர�ரத��த��ரகள. ழ�tர�த கவ�த��லம கeழவரம 
சமபவம க�Bபபடக�7த: பன இஸரகவலரகள ம@த இஷ7வன ன கக�பம இ7ஙக�ய 
கவஷளய&ல, நப&கள மஸ� (அஷல) அவரகள �ம இஷ7வன டத��ல நப& இபர�ஹ)ம 
(அஷல) அவரகளகக இஷ7வன மனனர ஒரமஷ7 வ�ககள த�ஷ� மனஷவதத, 
அஷ� எடததக க�டட அந� வ�ககற��ய&ன ழப�ரடட�ல மஸ� (அஷல) �மகக�கப 
ப&ர�ரத��த��ரகள. நலல அமலகள ன ழப�ரடட�க ப&ர�ரத�ஷன ழசயவத �ரஅத 
அனம��கக�ன7 ஒர ப&ர�ரத�ஷனய�கம. கஷகய&ல அகபபடட மவரன வரல�றஷ7 
இ�றக உ��ரBம�க எடததக ழக�ளளல�ம. அவரகள ல ஒவழவ�ரவரம 
அலல�ஹஷவ மடடம ந�ட கலபபற7 ர��ய&ல பரந� அமலகஷளப ழப�ரடட�க 
ஷவததப ப&ர�ரத��த�னர. இ�ன�ல ப�ஷ7 ��ன�க வ&லக�யத. ஆம, உணஷமய�ன 
ர��ய&ல நலல அமலகஷளத தய எணBததடன மன �ன ழசயயமகப�த அவஷன 
இஷ7வன கநச�கக�7�ன. அவனஷடய அமஷலப ழப�ரந��க ழக�ளக�7�ன. இ�ன�ல 
அந� அமலகஷளச ழசய�வன ன ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககபபடக�ன7ன. ஏழனன ல 
�ம தஆககள அஙகeகரககபபடம ந�ஷலஷமய&ல இமமன �ஷன அவனத நலலமலகள 
��ரபப& வ&டடன. எபகப�த இவன ப&ர�ரத��த��லம அத அஙகeகரககபபட ஏதவ�க�7த. 
கஷகய&ல அகபபடட மவரல ஒரவர �ம ழபறக7�ரகளகக�க கபர�வ& ழசயத 
ழக�டத�ஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவதத ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ர. மறழ7�ரவர �மத 
சமபரB பத��ன த �னஷமஷய எடததகக7�ப ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ர. மன7�மவர 
�னத ந�Bயதஷ�யம, உபக�ர மனஷ�யம எடததஷரதத தஆ இஷ7ஞச�ன�ர.

  இபன மஸவத (ரல�) அவரகள நளள ரவ கவஷளகள ல கறவ�ரகள: இஷ7வ�! 
உனகக வ/�பபட கவணடழமனற ந) எனஷனப பB&த��ய. வ/�பபடகடன. எனஷன ந) 
அஷ/த��ய. இக�� வந��ரகக�க7ன இந� நளள ரவ கவஷளய&ல. எனகவ எனகக 
மனன பப அரளவ�ய�க!. இபன உமர (ரல�) அவரகள ஸஃப� மஷலம@த ஏ7� ந�னற 
க7�ன�ரகள: 'இஷ7வ�! எனன டம ககடடப ப&ர�ரத��யஙகள. ந�ன �ரக�க7ன என ந) 
க7�யளள�ய. இக�� உனஷன அஷ/கக�க7ன. ந) வ�ககற�� ப&7/��வன' எனற 
க7�வ&டட �ம க�ஷவகஷளக ககடட ப&ர�ரத��த��ரகள.

  நப&ம�ரகள ன அலலத மலகககள ன அலலத நலல மன �ரகள ன (ஹகக�ல) 
ழப�ரடட�ல, (ஹ^ரமத��ல) கமனஷமய�ல (ஜ�ல�ல) அந�ஸ��ல எனழ7லல�ம 
இவரகள ன அந�ஸஷ�யம, ம��பஷபயம எடததஷரதத அவறஷ7ப ழப�ரடட�க 
ஷவதத மன �ன அலல�ஹவ&டத��ல ப&ர�ரத��த��ல, இத �வ7�ன ப&ர�ரத�ஷனய�க 
கர�பபடம.ஏழனன7�ல இபப&ர�ரத�ஷனய&ன ��தபரயத��ல �வ7�ன கரததககஷளக 
க�B மடக�7த. நலல மன �ரகளகக அவரகளஷடய உரஷம எனற 
கர�பபடககடய ச�ல (ஹகககள) ப�தயஷ�கள அலல�ஹவ&டத��ல இரபப��க 
இ��ல�ரநத வ&ளஙக மடக�7�லலவ�? மன �ன �ன உரஷம எனற கரதம அளவகக 
எனன ப�தயஷ�கள ��ன அலல�ஹவ&ன ம@த கடஷமய�க� வ&டப கப�க�ன7ன? 
அபபடழய�னறம அலல�ஹவ&ன ம@த கடஷமய&லஷல எனபத ��கன மம�னகள ன 



வ&சவ�சம.

  நப&ம�ரகளககம நலல மன �ரகளககம அலல�ஹ உயரந� அந�ஸதகஷளயம, 
நலல ழபரய ப�வ&கஷளயம ஷவத��ரகக�7�ன எனபத உணஷம��ன. க7�பப�க 
நப&ம�ரகளகக நலல பல ப�வ&கள அலல�ஹவ&டத��ல உணட. இந� நப&ம�ரகஷளப 
ப&னபற7� அவரகள க�டடச ழசன7 வ/�ஷய அனசரதத நடந�வரகளககம நலல பல 
கல�கஷள அலல�ஹவ&டம�ரநத ழப7 மடயம. (நனமககள) ஸ�ல�ஹ)னகளககப 
பறபல அந�ஸதகள அலல�ஹவ&டத��ல உணட எனப��ன ��தபரயம 
எனனழவன7�ல சவனத��ல இவரகள ன படத�ரதஷ�யம, (அதவம இஷ7வன 
ந�டன�ல) ம��பஷபயம கமனஷமப படத�� வ&டவ�ன எனப��கம. �வ&ர இவரகஷளப 
ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடக�ன7 ப&ர�ரத�ஷனகஷள கணடபப�க அலல�ஹ 
அஙகeகரபப�ன எனப�லல அ�ன ��தபரயம. இவரகள ன ம��பஷப எடததக க7� 
ப&ர�ரத��த��ல ஒர கப�தம அலல�ஹ ஏறறக ழக�ளள ம�டட�ன. நப&ம�ரகளககக 
கட அலல�ஹவ&ன அனம��ய&ன7� ச�ப�ரச ழசயய அ��க�ரம�லல�மல�ரககம கப�த 
அவரகஷள வ&ட ம��பப&ல கஷ7ந�வரகளகக அலல�ஹவ&டத��ல எனன உரஷம 
ழக�ணட�ட மடயம?

  இஷ7வன கறக�7�ன: "அலல�ஹவ&ன அனம��ய&ன7� அவன டத��ல ய�ர��ன 
ச�ப�ரச ழசயய மடயம? (2:255) அனப&ய�ககள ன ம��பப�ல மன �ன எபழப�ழத 
பயன ழபறக�7�ன ழ�ரயம�? அவரகள ன வ/�மஷ7கஷளக கஷடப&டதழ��ழகம 
கப�த��ன. அலல�ஹஷவப பற7� அவரகள கப���த�வறஷ7 ழசவ&��ழத��க ககடக 
கவணடம. அ�றழக�பப வ/�பபடட நடகக கவணடம. அந� நப&ம�ரகள ன வ�ழகஷக 
மஷ7கஷள மன �ன அணஅணவ�கப ப&னபற7 கவணடம. அபபடய�ன�ல 
நப&ம�ரகள ன அந�ஸ��லம, ம��பப�லம மன �ன பயனஷடந��ன எனற க7 
மடயம. இஙக��ன நப&ம�ரகள ன அந�ஸதம, கமனஷமயம மன �னககப 
பயனள கக�ன7ன. மம�னகளகக நப&ம�ரகள எவறஷ7ழயலல�ம க�டடச 
ழசன7�ரககள� அவறறகழக�பப மம�னகள �ம வ�ழகஷகய&ல ழசயத க�டடன�ல 
அனப&ய�ககள ன ழப�ரடட�லம மம�னகள ழவற7� ழபற7�ரகள எனற க7 மடயம. 
இஷ�ப கப�ல��ன நப&ம�ரகள ன தஆககளம, �ப�அததம. இந� நப&ம�ரகள மறறம 
நனமககள இவரகழளலல�ம மம�னகளகக�க அலல�ஹவ&டத��ல ப&ர�ரத��த��ல, 
அவன டத��ல �ப�அததச ழசய��ல இஙககயம மம�னகள அனப&ய�ககளஷடய 
ம��பப�லம, அந�ஸ��லம பயனஷடந��ரகள எனற க7 மடயம. இ�றக ம�7�க 
நப&ம�ரகள டம�ரநத தஆககள ழபரமளவகக மன �ன நடநத ழக�ளள�மலம, 
அவரகள டம�ரநத ச�ப�ரச ழபறம அரகஷ�யம அவன அஷடய�மல இரகக�ன7 
கவஷளய&ல அநநப&ம�ரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��பப��ல அவரகள ன 
அந�ஸஷ�யம, கமனஷமஷயயம எடததக க7� தஆச ழசயவ��ல எனன 
பயன ரகக�7த? எனகவ ��ன க7�கன�ம: நப&ம�ரகள ன ம��பஷபக ழக�ணடம, 
ழபரகய�ரகளககரய அந�ஸஷ�க ழக�ணடம மன �ன பயனழப7 கவணடம�ன�ல 
அத அவரகஷள மனன றத��கய�, அவரகள ன ச�7பஷப எடததக க7�கய� தஆ 
ககடப��ன மலம�கப ழப7க கடய�லல. அவரகள ன ழந7�மஷ7கஷள மன �ன 
ப&னபற7�ழய�ழகம ழப�ழத��ன அவரகள�ல இவன பயனஷடந��ன எனற 
கர�பபடம. வ�ழந�ள மழவதம நப&யவரகள ன வ/�ஷய ம@7� நடநத வ&டட ப&னப 
ஒரந�ள அவரகள ன ழப�ரடஷடயம, ம��பஷபயம எடததஷரததப ப&ர�ரத��பபவன 



கeழவரம இமமன �னகக ஒபப�க�7�ன: இவன ஏக�� ஒர மன �ரடம ழசனற 
'இனனவர �ஙகளகக மழககவம கeழபடநத நடபப��ன க�ரBத��ன�ல அவஷர 
��ஙகள கநச�கக�7)ரகள. ��ஙகள டம அவரகக ழபரம ம��பப உணட. இமம��பப&ன 
ழப�ரடட�ல என க�ஷவஷய ந�ஷ7கவற7�த ��ரம' எனற க7� கவணடன�ன.

  ஒர மன �னகக மற7வன கeழபடநத நடந���ன�ல இமமன �ர அவஷர கநச�கக�7�ர. 
இ�றகம இவன ழசனற அமமன �ரடம இனழன�ரவன ன வ/�ப�டஷடயம, அ�ன�ல 
க�ஷடத� அமமன �ரன அனஷபயம க�ரBம க�டட அஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவதத 
கவணடவ�றகம எந� சமபந�மம�லஷல.

  இஷ�ப கப�லகவ அனப&ய�ககள, ஸ�ல�ஹ)னகள இவரகள மழகக மழகக 
அலல�ஹவகக கeழபடந���ன�ல, அலல�ஹ அவரகஷள கநச�த��ன. அவரகளகக 
ம��பஷபயம, கணB&யதஷ�யம அள த��ன. அவரகள ன படத�ரதஷ� 
கமனஷமய�கக�ன�ன. இபபடய&ரகக, இபபடத �ரஙகஷளயம, கமனஷமஷயயம 
மனஷவதத அவறஷ7ப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ஒர மன �ன அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��த��ல ஏக�� ழ��டரபற7 சமபந�ம�லல�� ஒனஷ7 எடததக க7� 
ப&ர�ரத��கக�7�ன எனற வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. இ�ன�ல இபப&ர�ரத�ஷனயம 
அஙகeகரககபபட ம�டட�த. இவரகள ன கணB&யத��லம, ம��பப�லம, ழப�ரடட�லம 
அவன பயனஷடய கவணடம�ன�ல - அவனஷடய ப&ர�ரத�ஷன அலல�ஹவ&டம 
அஙகeகரககபபட கவணடம�ன�ல அ�றகரய க�ரBஙகள ம�ல�ல ப&ர�ரத��பபவன டம 
ஒரஙக�ஷBந��ரத�ல கவணடம. இலஷலழயன ல எத�ஷன ந�டகள மணடய&டடக 
கபப7வ )ழநத இவரகள ன ழப�ரடஷட மடடம ஷவதத மன7�டன�லம அத ஒர 
பயஷனயம அள கக�த.

  நப& (ஸல) அவரகஷள வ&சவ�சம ழக�ணட அவரகஷள கநச�தத அவரகளககக 
கeழபடநத, அவரகள ன அடசசவடஷடப ப&னபற7�ழய�ழகவஷ� மனஷவதத 
இவறஷ7ப ழப�ரடட�கக ழக�ணட மன �ன ப&ர�ரத��த��ல இபப&ர�ரத�ஷன ம�க 
நலல அஷமபப&ல�ன ப&ர�ரத�ஷனய�கம. ஏழனன ல மகக�யம�ன ஒர க�ரBதஷ� 
மன ஷவத�லலவ� ப&ர�ரத��ககபபடக�7த. இ�ன�ல இபப&ர�ரத�ஷன அஙகeகரககப 
படவ�றகக ஏதவ�க� வ&டக�7த. கமறக7�ய அமலகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததக 
ககடட�ல அஷ� நலல ழப�ரத�ம�ன ப&ர�ரத�ஷன எனற க7ல�ம. இதகவ உ�வ& 
க�டவ��ல வ&ரமபத �கந� அஷமபப�கம.

  நப&(ஸல) அவரகள 'மறஷமய&ல என ச�ப�ரசகக அரகஷ�ப பஷடத�வரகள 
ஏகததவ வ���கள�ன மஸல�மககள. இத அலல�� ��ரகக�ல மழக� க�டபபவரகள�ன 
மஷரகககள அலல' எனற க7�ன�ரகள. நப&களகக வஸVல� என7 ப�வ&ஷய 
அலல�ஹ அரள பரய அவன டம ப&ர�ரத�ஷன ழசயபவரகளககம நப&ய&ன ச�ப�ரச 
க�ஷடகக�7த.

  நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'மஅத��ன ப�ஙக ழச�லவஷ� ந)ஙகள ககடகம கப�த 
அவர கறவத கப�ல ந)ஙகளம (ழமதவ�கச) ழச�லலஙகள. ப&னனர எனம@த 
ஸல�வ�ததச ழச�லலஙகள. ஏழனன ல எனகக ஒர வ&டத�ம ய�ர�க�லம 



ஸலவ�ததக க7�ன�ல பதத வ&டத�ம அவரகக அலல�ஹ அரள ப�ல�கக�7�ன. 
அ�ன ப&7க எனகக�க வஸVல�ஷவ அலல�ஹவ&டம ககளஙகள. இந� வஸVல� 
எனபத சவனத��ல உளள ஒர ப�வ&ய&ன ழபயர�கம. மககள ல ஏக�� 
ஒரவரககத��ன அத க�ஷடககம. அவர ந�ன�க இரபப�றக ஆஷசபபடக�க7ன. 
ய�ர�வத எனகக�க அலல�ஹவ&டம வஸVல�ஷவக ககடடப ப&ர�ரத��த��ல அவர என 
�ப�அத��றக உரயவர�க ஆக� வ&டக�7�ர'.

  அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள நப&யவரகள டம: 'ய� ரஸvலலல�ஹ! மறஷமய&ல 
��ஙகள ச�ப�ரஷசப ழபறற அ�ன�ல ம�க அப&ம�னம ழபறபவரகள ய�ர? எனற 
வ&னவ&ன�ரகள. அ�றக நப&யவரகள 'கலபபற7 தயஷமய�ன உளளத��ல ழமயய�க 
ய�ர கல�ம� �ஹ���ஷவ ழம�/�ந��கர� அவர��ன என ச�ப�ரச�ன�ல ம�க 
அப&ம�னம அஷடவ�ர' எனப ப��ல உஷரத��ரகள.

  நப&கள ன ச�ப�ரஷசப ழபறற அ�ன�ல பயனழப7 ஏக இஷ7நமப&கஷக உளளத��ல 
கடழக�ளள கவணடம. இதகவ இந� ஹ�)ஸ�ன ��தபரயம�கம. ஏழனன ல ஏகததவம 
இஸல�த��ன அடத�ளம. எத�ஷன ழபரய ப�வஙகஷள மன �ன ழசய��லம 
அலல�ஹ அவஷன மனன த�ரள மடயம. ஆன�ல இஷBஷவத�ஷல எவவ�ற 
மனன ககபபடம? இஷ7வன ன சனன ��னத��ல அவனஷடய அனம��ய&ன7� 
ய�ரககம ச�ப�ரச ழசயய அனம��ய&லஷல. அலல�ஹவ&ன அனம��ஷயப ழபற7 
ப&னனர நப& (ஸல) அவரகள ச�ப�ரச ழசயய ஆயத�ம�ன�ல கட ஏகததவவ���கஷள 
மடடகம இந� ச�ப�ரச�ன�ல க�பப�ற7� சவனத��ல நஷ/வ&ககச 
ழசயவ�ரககளழய�/�ய மற7வரகளகக இந� ச�ப�ரச�ன�ல ஒர பயனம�லஷல.

  இ��ல�ரநத இனழன�னஷ7யம பரநத ழக�ளளல�ம. நப&கள ந�யகத��றக வஸVல� 
என7 ப�வ&ஷய அலல�ஹவ&டம ககடட ப&ர�ரத��தத அவரகள ன �ப�அததக 
க�ஷடகக கவணடம�ன�ல அவரகஷளக ழக�ணட மழகக வ&சவ�சமம ழக�ணடரகக 
கவணடம. ழவறம தஆஷவ மடடம நப&களகக�க கவணடன�ல அத �ப�அததக 
க�ஷடதத வ&ட க�ரBம�க�த. அவரகஷளக ழக�ணட வ&சவ�சமம ழக�ளள கவணடம. 
அவரகள இஷ7வன டம�ரநத ழக�ணட வந� உணஷமகஷள ழமயபப&தத அவரகஷளத 
�ம வ�ழவ&லம மனம���ரய�க எடததக ழக�ளள கவணடம. இஷ�ழயலல�ம ழசயத 
வ&டட அவரகளகக�க வஸVல� என7 ப�வ&ஷய அலல�ஹ அரளபரய அவன டம 
ப&ர�ரத��கக கவணடம. இஷவ அஷனததம மன �ன டம ஒன7�ஷBந��ல மடடகம 
அவன நப&கள ன ச�ப�ரஷசப ழப7த �க�� ழபறக�7�ன.

  மன �ன �ன ப&ர�ரத�ஷனய&ல இனன�ரன ழப�ரடட�ல, அவரன உரஷமய�ல 
எனற க7�க ககடகம கப�த மன �னகக ஏக�� ச�ல உரஷமகள அலல�ஹவ&டம 
இரபப��க ந�ஷனககத க��னறக�7�லலவ�? இபபட ந�ஷனத�ல சனனத வல 
ஜம�அத��னரன கப�ககலல என வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. ம�7�க இத 
மஃ�ஸ�ல�ககள ன ழக�ளஷகய�கம. இவரகள இஸல�தஷ� வ&டட ழவள கய7�ய 
ப&ரவ&னர�வர. 'மன �னககச ழசயய கவணடய எந� ழசயலகம அலல�ஹவ&ன ம@த 
கடஷமய�கவ&லஷல' எனற கவற ச�லர கறக�ன7னர.

அவன �ன அடய�ரகளககச ழசயக�ன7 அனகக�ரகஙகள, நனஷமகள அஷனததகம 



அவன அரள க�ரஷப என7 அஷமபப&ல�கம. அலல�ஹ �னம@த அடய�ரகளகக 
அரள ப�ல�பபஷ� ஏறபடத�� ஷவத��ரகக�7�ன. மம�ன�ன பஷடபப&னஙகளகக 
இத�ஷகய இரககம�ன கல�கஷள அள பப��க �னம@த இஷ7வன ��ன�ககவ 
ஏறபடத��யளள�ன. அவரகளகக அந)�� இஷ/பபஷ� �னம@த வ&லகக�ய&ரகக�7�ன 
அலலவ�? ச�ரஷடகளகக எந�ச ழசயஷல அலல�ஹ ழசய��லம அத கடஷம என7 
அடபபஷடய&லலல. ம�7�க அவன �ன ம@த ஏறபடத��க ழக�ணட இரககம, கநரஷம, 
ந)�� எனபன கப�ன7 கBஙகளகக, �னஷமகளககம உடபடட��கம. ஹ�)ஸ^ல 
கதஸ�ய&லம இந� உணஷமஷய நமம�ல ப�ரகக மடக�7த. அ��ல இஷ7வன 
க7�பப&டக�7�ன: 'அடய�ரககள! என ம@த ந�ன அந)��ஷய வ&லகக�க ழக�ணகடன. இந� 
அந)��ஷய வ&டட உஙகஷளயம வ&லககக�க7ன. ந)ஙகள ய�ரககம அகக�ரமம, அந)�� 
ழசயய��)ரகள'.

  ��ரமஷ7யம இஷ� எடததக கறக�7த: "உஙகள இஷ7வன அரளபரவஷ� �ன 
ம@த கடஷமய�கக�க ழக�ணட�ன" (6:54). "வ&சவ�ச�களகக உ�வ& ழசயவத நமம@த 
கடஷமய�க� வ&டடத". (30:47)

  மஆத (ரல�) அவரகள ஒர ஹ�)ஸ�ல கறக�7�ரகள: நப&யவரகள மஆ��டம 
;மஆக�! அலல�ஹவகக�க அடய�ரகள ழசயய கவணடய (ஹகககள) கடஷமகள 
ய�ஷவ எனபத பற7� உமககத ழ�ரயம�? எனக ககடட�ரகள�ம. இ�றக 
அலல�ஹவம, ரஸvலம ��ன நனக7�வ�ரகள என ந�ன க7�கனன. ப&ன நப&யவரகள 
தயஷமய�ன உளளததடன அலல�ஹஷவ வBஙக� வ/�படட அவனகக 
இஷBதஷB கறப&கக�மல இரபபத��ன அலல�ஹவகக�க அடய�ரகள ழசயய 
கவணடய (ஹகககள) கடஷமகள எனற க7�ன�ரகள. ப&ன நப&யவரகள மஆக�! 
அடய�ரகள இவறஷ7ப பரந��ல அவரகளகக�க அலல�ஹவ&ன ம@த எனன 
கடஷமயணட? எனற ககடட�ரகள. ப&னனர இ�றக நப&யவரககள அ��வத 
அடய�ரகஷள கவ�ஷனப படத��மல�ரபபக� அவன ம@தளள (ஹகக�கம) 
கடஷமய�கம எனற வ&ளககம க7�ன�ரகள.

  இந� ஹ�)ஸ�ன ழவள சசத��ல நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள கப�ன7 
நலலடய�ரகளககம தயஷமய�ன உளளததடன அலல�ஹவககக கeழபடநத 
நடபபவரகளககம (அவரகள சவ��)னம ழசலததம) ஏக��க�� ச�ல உரஷமகள 
(ஹகககள) அலல�ஹவ&ன ம@த இரபப��க வ&ளஙக மடந��லம�ந� (ஹகஷக) 
ப�த��யஷ�கஷளக ழக�ணட அவனஷடய ரஹமத எனம அரஷள ந�ட கவணடம. 
மன �ரகள �மகக�ஷடய&ல ச�ல வ&�யஙகஷள அஷமததக ழக�ணட சவ��)னம 
ழசலததக�ன7 ப�த��யஷ�கஷளப கப�னற எணB& வ&டக கட�த.

  மன �ரகள பரக�ன7 வBகக வ/�ப�டகள ன�ல அவரகள சவ��)னம ழசலததக�ன7 
ஒர ப�த��யஷ�ஷயயம அலல�ஹவ&ன ம@த சமத�� வ&ட மடய�த. மன �ரகள �ம 
வ/�ப�டடன�ல அலல�ஹ அவரகளககக கல� ழக�டத�ல அவன ம@த கடஷமய�க� 
வ&டடத என ந�ஷனககம கப�த அஙகக ஈம�னககப பழத ஏறபடட வ&டக�7த. 
மஸல�மகள �ம ப&ர�ரத�ஷனகள ல எடததக க7� சவ��)னம ழசலத��க ககடகம 
அளவகக எந� ஒர ப�த��யஷ�யம மன �ரகளகக அலல�ஹவ&ன ம@த இலலகவ 
இலஷல. இந� உணஷமஷய நப& ��வத (அஷல) அவரகள ன சமபவம சடடக 



க�டடக�7த. அ��ல அலல�ஹ நப& ��வத (அஷல) அவரகஷளப ப�ரதத உமமஷடய 
ம��ஷ�யரகளகக எனம@த எனன (ஹகக) ப�த��யஷ� இரகக�7த எனற 
ககடக�7�ன.

  இ��ல�ரநத மன �ரகள �மகக மத��ய&ல ஒரவர மற7வர ம@த ழசலததக�ன7 
சவ��)னஙகஷளப கப�னற அலல�ஹவ&ன ம@த எந�ப ப�த��யஷ�யம, 
சவ��)னதஷ�யம சமத�� வ&டக கட�த எனபத ழ�ள வ�க�7�லலவ�? 
வ&பரம�லல�மல அலல�ஹஷவ ழர�மப வBஙகவ��க ந�ஷனததக ழக�ணடரககம 
ச�ல கப�ல� வBககச�ல�கள �ம வBககஙகளககக கல� வ/ஙகம ப�த��யஷ�ஷய 
அலல�ஹவ&ன ம@த சமத�� அவனககக கடஷமய�கக� வ&டக�7�ரகள. இ�ன�ல 
இவரகள �ம வBககதஷ� ப�/�கக� வ&டக�7�ரககளழய�/�ய எந�ப பயஷனயம 
அஷடய ம�டட�ரகள. மனனரகக கவஷலகக�ரன பB&வ&ஷட பரவ��ன�ல 
மனனரடம�ரநத பறபல பல�பலனகஷளப ழபறக�7�ன. கவஷலய�டகளககப பறபல 
ஒத��ஷச உ�வ&கஷள மனனன ழசயதக ழக�டகக�7�ன. அவரகளகக ஏறபடம 
ச�ரமஙகஷளயம, ழ��லஷலகஷளயம வ&டடம அவரகஷளக க�பப�ற7 மனனன ஏறப�ட 
ழசயக�7�ன. இத மனனன ம@த கடஷமய�க�7த.

  மனனன ன பB&ய�ளரகள ��ம ழசய� பB&ய&ன கல�ஷய மனனன டம�ரநத 
எ��ரப�ரதத ழசயலபடடத கப�ல இஷ7வஷனயம ச�ல கப�ல� வBஙக�கள 
மனனனகக ஒபப&டக�7�ரகள. �மத வBகக வ/�ப�டடன கல�கஷள அலல�ஹவ&ன 
ம@த கடஷமய�கக� வ&டக�7�ரகள. இ�ன�ல அலல�ஹஷவ மன � இனதஷ�ச ச�ரந� 
ஒர மனனனகக ஒபப&டடக க7� அவனகக ஒபபவஷம ழக�டதத வ&டக�7�ரகள. 
மன �ரகள லளள இந� அரசஷனயம, மற7வரகஷளயம பஷடத� இஷ7வனககம, 
அரசனககம இஷடய&லளள வ&த��ய�சதஷ� இவரகள வ&ளஙகவ&லஷல. அரசன �ன 
பB&ய�ளரகள ன கசஷவஷய எ��ர கந�கக� ந�றக�ன7�ன. இசகசஷவ அரசனககப 
ழபரதம க�ஷவ. ஆன�ல இஷ7வனகக மன �ன ன வBககஙகள க�ஷவய�? 
இலலகவ இலஷல. வBகக வ/�ப�டகளகக வரகவ�கமய�ன�ல மன �ரகள ன 
வBககம அலல�ஹவககத க�ஷவகய இலஷல. வBககஙகஷள மன �ன �ன சய 
நனஷமகஷள ந�டகய பரக�7�கனழய�/�ய அலல�ஹவககத �ன ச�ரஷடகள ன எந� 
வ/�ப�டம க�ஷவய&லஷல. அவன க�ஷவகள லல��வன. எனகவ ��ன க7�கன�ம. 
இந� உணஷமஷயத ��ரமஷ7யம கறக�7த: "ந)ஙகள நனஷம ழசய��ல அத 
உஙகளககத��ன நனற. ந)ஙகள �)ஷம ழசய��ல அத உஙகளககக ககட�கம". (17:7)

  மறழ7�ர வசனத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "எவகரனம நனஷம ழசய��ல அத 
அவரககக நனஷமய�கம. எவகரனம ப�வம ழசய��ல அத அவரககக ககட�கம. 
உம இஷ7வன �ன அடய�ரகளகக அ7கவ �)ஙக�ஷ/பப��லஷல". (41:46)

  இனழன�ர வசனத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "ந)ஙகள ந�ர�கரதத வ&டட�லம 
அ��வத உஙகள கஃபரன�லம அவனகக நஷடம�லஷல. ஏழனன ல ந�சசயம�க 
அலல�ஹ உஙகளஷடய க�ஷவ இலல��வன�க இரகக�7�ன. என னம �ன 
அடய�ரகள �னஷன ந�ர�கரபபஷ� அவன வ&ரமபவக�ய&லஷல. ந)ஙகள அவனகக 
நன7� ழசலததவ )ரகள�ய&ன உஙகஷளப பற7� அவன ��ரப��யஷடவ�ன". (39:7)



  இனழன�ர வசனத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "எவன இஷ7வனகக நன7� 
ழசலத��ன�கன� அவன �னககக நனஷம ழசயத ழக�ளக�7�ன. எவன நன7�ஷய 
ந�ர�கரகக�7�கன� அவன �னககக �)ஙக க�டக ழக�ளக�7�ன. அ�ன�ல இஷ7வனகக 
ய�ழ��ர நஷடமம�லஷல. ந�சசயம�க என இஷ7வன எவரஷடய 
க�ஷவயறக7�னம, ம�கக கணB&யம�னவனம�க இரகக�7�ன". (27:40)

  "இ�றக�க ந)ஙகள எனகக நன7� ழசலத��ன�ல ந�ன எனனஷடய அரஷள ப&னனம 
ந�ன அ��கபபடததகவன. ந)ஙகள எனனஷடய அரளகக நன7� ழசலத��த ம�ற 
ழசய��ல ந�சசயம�க எனனஷடய கவ�ஷன ம�கக ழக�டய��க இரககம. கமலம நப& 
மஸ� �ம மககஷள கந�கக� ந)ஙகளம உலக�லளள மககள ய�வரம இஷ7வனகக 
மற7�லம ம�ற ழசய� கப���லம அவனகழக�னறம நஷடகமறபடட வ&ட�த. 
ஏழனன7�ல ந�சசயம�க அலல�ஹ க�ஷவகள இலல��வனம, பகழககரயவனம�க 
இரகக�7�ன". (14:7-8)

  "ந�ர�கரபப�ல அவரகள வ&ஷரநக��டவத உமஷமக கவஷலககளள�கக கவணட�ம. 
ந�சசயம�க அவரகள அலல�ஹவகக ய�ழ��ர �)ஙகம ழசயத வ&ட மடய�த" (3:176). 
மறழ7�ர இடத��ல அலல�ஹ கறக�7�ன: "எவரகள அஙக ய�த��ஷர ழசலல 
சக��யஷடயவரகள�க இரகக�7�ரககள� அவரகள ம@த அலல�ஹவகக�க 
அவவ�லயதஷ� ஹஜ ழசயவத கடஷமய�கம. எவகரனம இஷ� ந�ர�கரத��ல 
அலல�ஹவகக ஒனறம கஷ7நத வ&டவ��லஷல". (3:97)

  ந�ம அலல�ஹவகக�க ழசயக�7 அமலகஷள அவன ம@த எடததஷரதத �மககரய 
ப�த��யஷ�கஷளக கறவ�றக மனனர அலல�ஹவ�ககவ நமம@த அவன பரந� 
கபர�வ&கஷள எடததக க7� வ&ளககம �ரக�7�ன: "அவரகள இஸல�தஷ� 
�ழவ&ய��ன க�ரBம�க உமம@த (நப&ய&ன ம@த) ஏக�� கபரபக�ரம ழசயத வ&டட��கக 
கரதக�ன7னர. ந)ர கறம! ந)ஙகள இஸல�த��ல கசரந���ன�ல எனகக உபக�ரம 
ழசய���கக கர���)ரகள. என னம வ&சவ�சத��ன கநரவ/�ய&ல உஙகஷளச 
ழசலத��ய��ன க�ரBம�க அலல�ஹ��ன உஙகள ம@த உபக�ரம ழசய���க 
எடததஷரகக�7�ன. ந)ஙகள உணஷமய�ளரகள�க இரந��ல இ�ஷன நனக அ7�நத 
ழக�ளவ )ரகள". (49:17)

  ப&ரழ��ர இடத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "ந�சசயம�க உஙகள ஷடகய 
அலல�ஹவஷடய த�ரரகக�7�ர. பல வ&�யஙகள ல அவர உஙகளகக 
வ/�படவழ�ன7�ல ந�சசயம�க ந)ஙகள ��ம நஷடத��றகளள�க� வ&டவ )ரகள எனபஷ� 
உற��ய�க அ7�நத ழக�ளளஙகள. இரபப&னம அலல�ஹ ஈம�ஷன வ&சவ�சதஷ� 
வ&ரமபமபட உஙகஷள ஆகக�ன�ன. உஙகள இ�யஙகள லம அ�ஷன அ/க�கக� 
ஷவத��ன. கமலம கஃபஷரயம, ப�வதஷ�யம, ம�ற ழசயவஷ�யம உஙகளகக 
ழவறபப�கக� ஷவத��ன. இத�ஷககய�ர ��ம கநர�ன வ/�ய&ல இரகக�ன7னர. (ம�கச 
ச�7ந� இவவரB&பஷப அஷடவத) அலல�ஹவஷடய க�ரஷபயம, அரளம�கம. 
அவன நனக7�நக��னம, ஞ�னமஷடகய�னம�க இரகக�ன7�ன". (49:7-8)

  ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல இஷ7வன கறக�7�ன: 'எனனஷடய அடய�ரககள! ஒரகப�தம 
உஙகள�ல எனகக நனஷம ழசயயகவ�, �)ஙக�ஷ/கககவ� இயல�த. இரவ பகல�க 



ந)ஙகள எத�ஷனகய� கற7ஙகள பரநத ழக�ணடரகக�ன7)ரகள. ந�ன 
அஷவயஷனதஷ�யம மனன தத வ&டகடன. ஆககவ எனன டம மனன பஷபக 
ககளஙகள. உஙகஷள மனன தத வ&டக�க7ன. என அடய�ரககள! உஙகள ல க��ன7�ய 
மனகன�ரகள, ப&னவரகவ�ரகள, மன-ஜ�ன வரககத��னர எலகல�ரன இ�யஙகளம 
ப�வம ழசயயம இயலபஷடய��க ம�7� வ&டட�ல கட அஷவ எனனஷடய ஆடச� 
பலதஷ� எளளவம கஷ7தத வ&ட�த. என அடய�ரககள! இ�றக ம�7�க 
உஙகள லளள ம�ன டரகள மறறம ஜ�ன இனஙகள கமலம ழ��னறழ��டகட 
க��ன7�ய, மறஷம ந�ள வஷரய&ல க��ன7வ&ரககம பஷடபபகள அஷனத��ன, 
அஷனவரன இ�யஙகள ழலலல�ம இஷ7பக�� ந�ரமப&ய ஓர இ�யம�க ம�7�வ&டட�ல 
கட இ�ன�ல இஷவ எனனஷடய ஆடச� அ��க�ரத��ல ஒர அணவளஷவக கட 
அ��கம�கக� வ&டப கப�வ��லஷல. என அடய�ரககள! ந)ஙகள அஷனவரம ஒனற 
��ரணட ஒகர ��டல�ல ஒகர கரல�ல ந�னற �த�ம க�ஷவகஷள கவணட அ�றழக�பப 
ந�ன உஙகள அஷனவரககம அவரவர கவணடகக�ளகக�Bஙக 
�நதவ&டகடழனன7�ல கட  அதவம எனனஷடய ழப�கக��தஷ�க கஷ7தத வ&டப 
கப�வ��லஷல. சமத��ரத��ல மககபபடட ஊச�ய&ன மஷனய&ல�ரககம ஈரஷநபப�ல 
சமத��ரம எந� அளவ கஷ7யகம� அந� அளவககத��ன எனனஷடய 
ழப�கக��தஷ�க கஷ7கககமழய�/�ய கவற எவறஷ7யம அ��கம�கக கஷ7தத 
வ&ட�த.

இஷ7வனககம பஷடபப&னஙகளககம இஷடகயயளள கவறப�ட

  பகத�7�வ பஷடத�வன �னஷனப பஷடத� இஷ7வனககம, பஷடககபபடட 
பஷடபபகளககம இஷடய&லளள பல வ&த��ய�சஙகஷள வ&ளஙக�க ழக�ளவ�ன. ஒனற: 
அலல�ஹ ப&7ரன வBகக வ/�ப�டகள ல இரநழ�லல�ம க�ஷவயற7வன. அவன 
ஒரகப�தம �ன அடய�ரகஷள கவணட ந�றக ம�டட�ன. ப&7ஷர கவணட ந�றபத 
மன �ப பணபலலவ�! எத�ஷனப ழபரய ம�மனனர�ன�லம ப&7ரன உ�வ& 
ஒத��ஷசகஷள வ&டட வ&லக� ந�னற வ�/ மடய�த.

  இரணட: நறகரமஙகஷள அலல�ஹ வ&ரமபக�7�ன. அவற7�ல ��ரப��யஷடக�7�ன 
எனபஷவழயலல�ம உணஷம��ன. ப�வமனன பபக கக�ர ம@ளக�7வரகஷளப ழபரதம 
கநச�கக�7�ன. இதவம உணஷமய�ன வ&�யம��ன. ஆன�ல இவறஷ7 அவன 
க�ஷவபபடக�7வன எனற ந�ஷனககக கட�த. அவன ஒர ழசயஷல வ&ரமப�ல 
அவன க�ஷவபபடவ��ன�ல அலல. அடய�ரகளத நறழசயலகள ல அவனகழகனன 
க�ஷவ வநத வ&டப கப�க�7த? அபபட ஒனறகம இலஷல. இஷவ எதவகம 
அலல�ஹவகக க�ஷவயம�லஷல. ஏன? அவன��ன இநநலலமலகஷளச ழசயய 
கவணடம, �வப�ச ழசயத ம@ள கவணடம எனழ7லல�ம எணBதஷ�கய மன �ரகள ன 
இ�யஙகள ல ப&7ககச ழசயக�7�ன. அபபடய�ன�ல அஷவ அவனககத 
க�ஷவபபடக�ன7ன என எந� பகத�7�வஷடகய�னம ந�ஷனகக மடய��லலவ�! 
வ&சவ�சம என7 ஈம�ன அலல�ஹ அள த� ம�கப ழபரய அனகக�ரகம�கம. 
இஷ�வ&டப ழபரய அனகக�ரகதஷ� அலல�ஹ அடய�ரகளகக அரள பரயவ&லஷல. 
சனனத வல ஜம�அத��னரகள ன அப&பப&ர�யமம இபபடத��ன. வ&சவ�சம (ஈம�ன) 
என7 ழபரம அனகக�ரகதஷ�கய பஷடபப&னஙகள ம@த அவன அரள பரந��ரககம 



கப�த இன  அவன�ல அரள பரயபபட��ஷவ ஒனறம�லஷல. அலல�ஹ ��ன 
வ&ரமபம அஷனதஷ�யம ��கன பஷடததக க�தத பரப�ல�ககம அரகஷ� 
அவனகக�ரககம கப�த அவற7�ல அவனககத க�ஷவயணட எனற எவரம க7 
மடய�த. மன �ஷனப ழப�றத� வஷரய&ல மன �ன ஒனஷ7 வ&ரமப&ன�ல அவன 
அஷ� ச�ரஷடதத வ&ட மடய�த.

  மனற: மன �ரகளககப பயன�ரம ழசயஷககஷளக ழக�ணட மடடகம அவரகஷள 
அலல�ஹ பB&ததளள�ன எனற க7�கன�ம. அவரகளககத �)ஙக 
வ&ஷளவ&கக�ன7வறஷ7 வ&டடம அவரகஷளத �டததளள�ன. க���� (ரல�) அவரகள 
இஷ� அ/க�க எடததஷரகக�7�ரகள: 'ழசயய கவணடழமன மன �ஷன இஷ7வன 
பB&த��ரககம ஏவலகள அடஙகள லம அவரகள ன நலம��ன 
கர�பபடக�7க�யலல�த அலல�ஹவகக அவற7�ல க�ஷவ இரபப��ன�ல அலல. 
அலல�ஹ �டத��ரககம வ&லககலகளம இபபடத��ன. அவற7�ல மன �ரகளககக 
ழகட�� இரகக�7��ன�ல மடடகம அவறஷ7 வ&டடம மன �ரகஷள வ&லகக� 
இரகக�7�கனழய�/�ய கவழ7�ன7�ன�லமலல. ஆன�ல இவறஷ7 மன �ன�ல ழசயய 
மடயம�? மன �ன�ல இத�ஷகய அந�ரஙக மரமஙகஷள ந�ஷனததக கட ப�ரகக 
மடய�த. மன �ன மற7வஷன கந�கக� பB&கக�ன7 ஏவலகள லம, �டகக�ன7 
வ&லககலகள லம �னத சய நலதஷ�கய உளகள மஷ7தத ஷவத��ரபப�ன.

  இபழப�ழத ந�ம வ&ளகக�ய உணஷமஷயத��ன சனனத வல ஜம�அதஷ�ச ச�ரந� 
அ7�ஞரகள அஷனவரகம ஏற7�ரகக�7�ரகள. அலல�ஹவ&ன ஏவலகள, வ&லககலகள 
அஷனததம மன �ரகள ன நலஷனயம, �)ஷமஷயயம அடபபஷடய�கக கB&ககபபடடத 
�)ரம�னம ழசயயபபடடளளன. இவற7�ல அலல�ஹவ&ன க�ரஷபயம, நடபம�ன 
�ததவதஷ�யம ழவள பபடத� மடக�7த. 'ஜபரயய�' கப�ன7 சனனத வல 
ஜம�அத��றக அபப�றபடட ச�ல ப&ரவ&னர இ�றக கநரம�7�ன அப&பப&ர�யதஷ�க க7� 
வ/� ழகடட�ரகள. மன �ன பல�தக�ரம�க நடத�பபடக�7�ழனன அவரகள 
க7�ய&ரகக�7�ரகள. மன �னககத �)ஙக வ&ஷளவ&ககம ழசயலகஷள அலல�ஹ 
அவன ம@த பB&த��ரகக�7�ன கப�லம. அவனகக நனஷம �ரம ழசயஷகஷய 
வ&டடம அவஷன அலல�ஹ வ&லகக�ய&ரபப��க இபப&ரவ&னர நமபக�7�ரகள. எனகவ 
இவரகளகக ஜபரயய� எனற ழச�லலபபடக�7த. மன �ரகளடன ழபரதம இரககம 
உளள இஷ7வன இபபட ஒனறம ழசயய ம�டட�ன எனபஷ� இபப&ரவ&னரகள மறதத 
வ&டட�ரகள. எத�ஷனகய� ��ரதத�ரகஷள அனபப& ஷவதத, கவ�ஙகஷள இ7கக�த 
�ன பஷடபப&னஙகள ம@த அலல�ஹ இரஙக�ய&ரகக�7�ன. பறபல பலனகஷளயம 
எணBற7 ஆற7லகஷளயம அடய�ரகளகக அனகக�ரகம�க அள த��ன. மன � 
சமகதஷ� வ )ழசச�ய&ல�ரநத க�பப�ற7�ன�ன. �ன அடய�ரகளககச ச��கம�ன (கநர) 
வ/�ஷயக க�டட அவரகஷள நனமககள�க வ�/ ஷவபப��ல அலல�ஹஷவ வ&ட 
இரககம�னவன ய�ர இரகக மடயம? சக��கழளலல�ம அவனககக ழச�ந�ம�னஷவ.

  இஷ�த ழ�ரநத ழக�ணட சவனத��ல இரபபவரகள மறஷமய&ல ழச�லவ�ரகள�ம" 
"இந� கநர�ன வ/�ய&ல எஙகஷளச ழசலத��ய அலல�ஹவககக பகழ/லல�ம 
உரத��கம. எஙகஷள அலல�ஹ கநர�ன வ/�ய&ல ழசலத��ய&ரகக�வ&டல ��டடம�க 
ந�ம கநரவ/�ஷய அஷடந��ரகக ம�டகட�ம. எஙகள இஷ7வன ன த�ரகள 
சத��யதஷ�கய ழக�ணட வந��ரகள". (7:45)



 இத�ஷகய பகழககரய ச��ஷனகஷள மன �ன�ல ழசயய மடயம�?

  ந�னக: அலல�ஹ மன �னகக அள த� அனகக�ரகஙகஷளக கBகக�டட 
எணB&வ&ட மடய�த. மன �ரகள அலல�ஹவகக வ/�படவஷ�யம, 
வBஙகவஷ�யம அனகக�ரகஙகளகக நன7� ழசலதத ப�ஙக�ல (இந� எணBததடன) 
பரவ�ரகள�ன�ல அலல�ஹ அரள ய அனகக�ரகஙகள ல ஒரச�ல அமசஙகளககக 
கட இவவBகக வ/�ப�டகள ஈட�க�த. மன �ன ஆயள மழவதம பரந� இப��த��ன 
ந�ஷல இபபடய�ன�ல இஷ7வனககக கeழபடய��வன ன ந�ஷல எனன? சரஙகக 
க7�ன மன �ன பரக�ன7 இப��ததகள கட அலல�ஹவ&ன அனகக�ரகம�ககவ 
கர�பபடல கவணடம. அபபடய�ன�ல இந� இப��த (வBககம) எனம 
அனகக�ரகததகக எஷ� நன7�ய�க இஷ7வனகக சமரப&கக மடயம?

  ஐநத: மன �ரகள எனறகம அலல�ஹவ&ன ப�ல க�ஷவயளளவரகள. 
அவரகள டம�ரநத ந�கழம கஷ7ப�டகஷள சரபபடததம ழப�ரடட எனறகம 
மன �ரகள அலல�ஹவ&ன மனன பஷப கவணட ந�றக�7�ரகள. மன �ரகள அஷனவரம 
�ன வ/�ப�டடன�ல மடடம சவனத��ல ப&ரகவச�த��ட மடய��லலவ�? அபபட 
எவரம ந�ஷனககவம கவணட�ம. மன �ரகளள ப�வதஷ� வ&டட வ&லக�யவரகள 
நப&ம�ரகஷளத �வ&ர எவரம�லஷல. அபபடய�ன�ல அலல�ஹவ&ன மனன பஷப வ&டட 
ந)ஙக� அ��ல க�ஷவயற7�ரபபவரகளம இரகக மடய�த. இஷ7வன ��ரமஷ7ய&ல 
கறக�7�ன: "மன �ரகள க�டக ழக�ணட �)வ&ஷனகக�க உடனககடன அலல�ஹ 
�ணடபப��க இரந��ல பம�ய&ல ய�ழ��ர ஜ)வஷனயம வ&டட ஷவகக ம�டட�ன". 
(35:45)

  எனகவ மன �ன அலல�ஹவ&டம�ரநத ழப7பகப�க�7 நறகல�கள அவன பரந� 
நறக�ரஷயகள க�ரBம�க ம�த��ரமலல. இரபப&னம இந� நறக�ரஷயகள 
அலல�ஹவ&டம�ரநத நறகல�கஷளப ழபறவ�றகரய ஒர ச�னன ஏதவ�கவம, ஒர 
ச�னனக க�ரBம�கவம எடததக ழக�ளளல�ம. அலல�ஹவ&ன�ல �ன ம@த 
சமத�பபடட ழப�றபபகஷள ந�ஷ7கவற7� வ&டட�ன�ல இஷ7வன ன மனன பபத 
க�ஷவய&லஷல எனற மன �ன கர��க ழக�ணட�ல அவஷனப கப�ன7 மடட�ள 
கவற ய�ரம இரகக மடய�த.

  நப& (ஸல) அவரகள கறக�7�ரகள: 'உஙகளள எவரம ��ம ழசய� நலலமலகள�ல 
மடடம ஒரகப�தம சவனத��ல ப&ரகவச�கக மடய�த'. இஷ�க ககடட ஸஹ�ப�ககள 
'ந�யககம! ��ஙகளம அபபடத��ன�? எனற ககடட�ரகள. அ�றக 'ந�னம 
அபபடத��ன. அலல�ஹவ&ன அரளம, க�ரஷபயம, மனன பபம எனஷனச சழநத 
ழக�ளளவ&லஷலய�ன�ல ந�னம சவனத��ல நஷ/ய மடய�த' எனற நப&யவரகள 
ப��லள த��ரகள. கவழ7�ர ஹ�)ஸ�ல: 'வ�னஙகள லம, �ன பம�ய&லமளள 
உய&ரனஙகள அஷனதஷ�யம கசரதத இஷ7வன கவ�ஷனப படத��ன�ல கட அவன 
அவறறககத �)ஙக�ஷ/த�வன�க ஆக� வ&ட ம�டட�ன. ம�7�க அவறஷ7 இஷ7வன 
�ன அரள�ல அஷBததக ழக�ணட�ல அவற7�ன வBகக வ/�ப�டகஷளவ&ட இந� 
அரள ��ன கமனஷமககரய��க ம�ஷகத��ரககம' எனற நப&யவரகள க7�ன�ரகள.



  மன �ரகளகக�க அலல�ஹவ&ன ம@த ச�ல ஹகககள ப�த��யஷ�கள உணட எனற 
கறக�7வரகள ப�த��யஷ� என7 வ�ரதஷ�ய&ன ��தபரயத��ல 'இஷ7வன 
வ�ககள ததளள வ�ககற��கள' என7 கரதஷ� ந�டன�ல அத கற7ம�லஷல. 
ஏழனன ல இஷ7வன ன வ�ககற�� ந�சசயம�க ந�ஷ7கவ7�கயய�கம என அவகன 
உற��யள ததளள�ன. அவன எனறம ழமயயஷரபபவன அலலவ�? ஒரகப�தம 
வ�ககற�� ப&7/ ம�டட�ன. அவன �ன க�ரஷபய�லம, நணB&ய ஞ�னத��லம 
வ�ககள த��றழக�பபச ழசயலபடவஷ�த �னம@த கடஷமய�கக� ஷவததளள�ன. 
'வ�ககற��' என7 கரததககடபடட ப�த��யஷ�ஷய (ஹகஷக) எடததக க7�, அ�ன 
ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ல அந� ப&ர�ரத�ஷனய&ன ச�ரம அலல�ஹ 
நமககள ததளள வ�ககற��ஷய ந�ஷ7கவறறமபட அவஷன கவணட�ல�கம. இ�ன�ல 
கற7கமறபட�த. நலல அமலகஷள மனஷவததப ப&ர�ரத��த��லம கற7ம�லஷல. 
ஏழனன ல நலல அமலகள எனபத அலல�ஹவ&ன நறகல�கஷளயம, மனன பஷபயம 
ழபறவ�றகரய ஒர க�ரBம�கம. அகக�ரBதஷ�க க7�பப&டடப ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய�லம அனம��ககப படடளளத.

  கமலம ஒனஷ7க கவன கக கவணடம. கமறக7பபடட ஹகக (ப�த��யஷ�) 
எனப�றக இஷ7வன ன வ�ககற�� என7 கரதஷ�க கணகட�ம. இககரதஷ� 
உளளடகக�ய ப�த��யஷ�ஷயப ழப�ரடட�க ஷவதத தஆ ககடகல�ம எனறம 
க7�கன�ம. ஆன�ல அததடன அலல�ஹவ&ன வ�ககற�� எவரககக க�ஷடககம 
எனபஷ�யம பரநத ழக�ளள கவணடம. தஆவ&ன கப�த இவறஷ7 மன��ல 
ச�ந��ததக ழக�ளள கவணடம. அலல�ஹவககம, ரஸvலககம வ/�படட 
வ�ழகஷகஷய அஷமததக ழக�ளள கவணடம. அபபடழயன7�ல ��கன அவனஷடய 
வ�ககற��கள க�ஷடகக மடயம? அகக�ரம�களககம, ப�வ&களககம அலல�ஹவ&ன 
வ�ககற��கள ஒரகப�தம க�ஷடகக�த. இவரகள இந� வ�ககற��ஷயப ழப�ரடட�க 
ஷவததப ப&ர�ரத��பப�றகரய அரகஷ�ஷய இ/நத வ&டக�7�ரகள. இ�ன�ல 
இவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனயம அஙகeகரககபபடவத இலஷல. ஏழனன ல இவரகள 
�மககப ழப�ரந��� ஒனஷ7 எடததக க7� அ�ன ழப�ரடட�லலலவ� ககடக�7�ரகள. 
அபபடய�ன�ல ககடபத எஙகக க�ஷடககப கப�க�7த?

  ஒர வ&�யதஷ� மனன றத�� அஷ�ப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடகபபடம 
தஆககள ல அலல�ஹவ&ன அ/க�ய ��ரந�மஙகஷளயம, அவனஷடய 
கமனஷமககரய �னஷமகஷளயம, கBஙகஷளயம ழப�ரடட�கக ழக�ணட அ�ன 
ந�ம�த�ம இஷ7வன டம ககடட�ல அந� தஆவகக ழபறம ம��பப இரகக�7த. 
அஙகeகரககபபடவ�றக�ன அரகஷ�ஷயயம இந� தஆ அஷடக�7த. ஏழனன ல 
'இஷ7வ�! ந) கநரவ/�ய&ல ழசலததக�7வன, ழக�ஷடவளளல, உ�வ& ஒத��ஷசகள 
பரக�7வன, இபபடழயலல�ம ந) இரபப��ன ழப�ரடட�ல எனஷன கநரவ/�ய&ல 
ழசலததவ�ய�க! எனகக ந) அளள  வ/ஙகவ�ய�க! எனகக உ�வ& ஒத��ஷசகள 
பரந�ரளவ�ய�க! எனகக7� ந�ம ப&ர�ரத��ககமகப�த நமகக எனழனனன 
வ&�யஙகள க�ஷவகய� அஷவயஷனததகம அலல�ஹவ&ன �னஷமகளல 
உடபடடஷவய�க இரகக�ன7ன என ந�ம ஏறறக ழக�ளக�க7�ம. அத�னஷமகள�ல 
அலல�ஹ வரB&ககபபடடவன�கவம ந�ம வ&சவ�ச�கக�க7�ம. இ�ன�ல நம 
ப&ர�ரத�ஷனகஷள வ&ஷரவ&ல அஙகeகரபப�றகரய ஒர வ�யபஷப ஏறபடத��க 
ழக�ணகட�மலலவ�!



  அலல�ஹவ&ன ம@தளள ப�த��யஷ�கள எனப�றக 'மன �னகக அவன 
வ�ககள த��ரககம வ�ககற��கள' எனம வ&ளககதஷ�க கணகட�ம. இத�ஷகய 
வ�ககற��ய&ன ந�ம�த�ம ப&ர�ரத�ஷன ழசய�ல அனம��ககபபடக�7த. 
வ/�பபடடவரகளகக நலல கல� ழக�டபப��கவம, கலபபற7 தயஷமய�ன 
ழநஞசததடன ப&ர�ரத�ஷன ழசயபவரகளஷடய ப&ர�ரத�ஷனகஷள அஙகeகரபப��கவம 
அவன வ�ககள ததளள�ன. அவனஷடய இத�ஷகய ழச�லலற��ஷயயம, 
ழச�லந�Bயதஷ�யம �வ&ர கவழ7ந� வஷகய�ன ப�த��யஷ�களம மன �ரகளகக�க 
இஷ7வன ம@த இலஷல. அலல�ஹ எகக�லமம ழச�லலற��கக ம�ற ழசயய��வன. 
இத பற7� அவகன ��ரமஷ7ய&ல கறக�7�ன: "உம இரடசகன �ன ம@த கரஷBஷய 
கடஷமய�கக�க ழக�ணட�ன" (6:54). இனனம அலல�ஹவஷடய வ�ககற�� மற7�லம 
உணஷமய�னத. அலல�ஹஷவ வ&ட உணஷம ழச�லபவர ய�ர?" (4:122) எனற 
க7�ய&ரகக�7�ன.

  மறழ7�ர இடத��ல: "இத அலல�ஹவஷடய வ�ககற��. அவன �ன 
ழச�லலற��ய&ல�ரநத ப&7ழவ��லஷல. என னம மன �ரகள ல ழபரமப�கல�ர இஷ� 
அ7�ய ம�டட�ரகள". (30:6) எனற கறக�7�ன.

  இனனழம�ர இடத��ல" "அலல�ஹ �னத த�ரகளகக அள த� வ�ககற��ய&ல 
அவன �வ7� வ&டவ�ன எனற (நப&கய!) ந)ர ஒரகக�லம எணB கவணட�ம" எனற 
க7�யளள�ன. (14:47)

  அஷனதத அ7�ஞரகள�லம இந� உணஷம ஏறறக ழக�ளளபபடடரகக�7த. 
அலல�ஹவஷடய வ�ககற�� ந�சசயம�க நடககத��ன கப�க�7த எனப��ல எவரம 
சநக�க�ககம�டட�ரகள. இவவ�ககற��ஷயச ழசயலபடததவஷ�த �வ&ரதத கவற ஒர 
ப�த��யஷ�யம ய�ரககம அலல�ஹவ&ன ம@த இலஷல. வ�ககற��ஷய 
ந�ஷ7கவறற�ல எனபஷ�த �வ&ர கவக7க�னம கடஷம (ஹகக) அலல�ஹவ&ன ம@த 
உணட� எனப��ல மனற ம���ரய�ன அப&பப&ர�ய கப�ஙகள வந��ரகக�ன7ன. ஒனற: 
வ�ககற��ஷய எனபஷ�த �வ&ர கவற எந� ஹககம அலல�ஹவ&ன ம@த இலஷல. 
இரணட: அடய�ரககள�ட கசரததப ப�ரககம கப�த ழசயய கவணடய ச�ல 
வ&�யஙகளம ழசயயக கட�� ச�ல வ&�யஙகளம அலல�ஹவ&ன ம@த இரகக�7த.

  மன7�வத: அவன �னககக ச�ல வ&�யஙகஷள ஹர�ம�கவம, ச�ல வ&�யஙகஷள 
வ�ஜ�ப�கவம ஏறபடத�� இரகக�7�ன. எனகவ அவன எஷ�த �ன ம@த 
வ�ஜ�ப�கக�ன�கன� அத வ�ஜ�ப�கம. எஷ�த �ன ம@த ஹர�ம�கக�ன�கன� அத 
ஹர�ம�கம. மனனர க7�ய அப�ரஷடய ஹ�)ஸ^ம இஷ�க க�டடக�7த. அகக�ரமம 
அவன டம�ரநத கட�த எனப��ல ய�ரககம சநக�கம�லஷல. ஆன�ல அவனககச 
ழசயய மடயம�ன எகக�ரயததககம ஒரகப�தம அகக�ரமம என ழச�லலபபட 
ம�டட�த. அகக�ரமம எனபத ப&7ரஷடய உஷடஷமய&ல ஷகய�டவத அலலவ�! 
கணடபப�க வ/�பபடகட ஆககவணடய க�ரயஙகளகக ம�ற க�டடன�லம அகக�ரமம 
எனக க7ல�ம. ஆன�ல இவவ&ரணடம அலல�ஹவ&டம ச�ந��கககவ மடய�த. 
அலல�ஹ எவரககம எ��லம அகக�ரமம ழசயயகவ ம�டட�ன.



  இஷ�த ழ�ள வ�க இஷ7வன க7�பப&டக�7�ன: "எவன வ&சவ�சம ழக�ணடவன�க 
இரநத நறகரமஙகஷளச ழசயக�7�கன� அவன �னனஷடய நறகல�ய&ன 
கஷ7ஷவகய�, அகக�ரமதஷ�கய� பயபபடம�டட�ன". (20:112)

  கமலம இஷ7வன கறக�7�ன: "ந�சசயம�க அலல�ஹ ஒர அணவளவம 
அந�ய�யம ழசயவ��லஷல. ஆய&னம நனஷம இரந��ல அ�ஷன இரடடததக 
ழக�டபப�ன. மகத��ன கல�ஷயயம �னன டம�ரநத வ/ஙகவ�ன". (4:40) "ந�ம 
அவரகளகக அகக�ரமம ழசயயவ&லஷல. ஆன�ல அவரகள �மககத��கம அகக�ரமம 
ழசயத ழக�ணட�ரகள". (11:101)

  (வ�ககற�� என7) இககரததககடபடட அலல�ஹவ&ன ம@தளள ப�த��யஷ�ஷய 
எடததகக7� அஷ�ப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ப&ர�ரத��த��லம ப&ர�ரத�ஷனகள 
அஙகeகரககப படவ�றகரய ஒரச�ற (ஏத) க�ரBகமழய�/�ய கவழ7�னஷ7யம கர�� 
வ&டககட�த. வBகக வ/�ப�டகள பரக�7வரகள �த�ம ப&ர�ரத�ஷனய&ல 
இபபடத��ன ந�ஷனத��ரகள. அலல�ஹ கல� ழக�டபப��கக க7�யளளஷ� எடததக 
க7�க ககடஷகய&ல அத �னத தஆ அஙகeகரககப படவ�றகரய ஓர ஏதவ�க 
ந�ஷனததக ழக�ணகட அ�ஷனப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ப&ர�ரத�ஷனகள ல கசரததக 
ழக�ணட�ரகள.

  ஆன�ல ஒரவன �ன ப&ர�ரத�ஷனய&ல இனழன�ரவன ன ழப�ரடஷட எடததக 
க7�ன�ன எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. இவவ&ரணட�வத உளளவன 
அலல�ஹவ&டத��ல நலலவன�க இரந��ன. அவனஷடய ச�ல வ�ககற��கஷளப 
ழபறவ�றகம அரகஷ� பஷடத��ரந��ன எனறம கறபஷன ழசயகவ�ம. ஏழனன ல 
அவன கலபபற7 இஷ7வ&சவ�ச�ய�க இரந��ன. நலல ழசயலகஷளப பரந��ன. 
ஏர�ளம கல�கள ழபறக�ன7 அளவகக அலல�ஹவ&ன ழச�லலற��கக ஒத�வன�க 
வ�ழந��ன. இநந�ஷலய&ல இந� நலல மன �ன ன ழப�ரடஷடயம, அவன ன 
ம��பஷபயம எடததஷரதத மற7வன ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ல இபப&ர�ரத�ஷனய�ல 
இவனகக எனன ம��பபக க�ஷடககபகப�க�7த? இ��ல ப&ர�ரத��த�வனகக ஒர 
பயனம�லஷல. அலல�ஹவகக மழகக வBஙக� வ/�படட கeழபடநத நடந�வனகக 
ம��பஷபயம, கணB&யதஷ�யம ழக�டபப��க அலல�ஹ வ�ககள த��ரகக�7�ன. 
அவனகக கவ�ஷனகள ழக�டககபபட ம�டடத எனறம, அவன படத�ரதஷ� 
உயரததவ��கவம க7�ன�ன. இ�ன ந�ம�த�ம இந� ஹகககஷளப ழப�ரடட�கக 
ழக�ணட இனழன�ரவன ப&ர�ரத��பப��ல பயன லஷல. இவவணஷமஷய ஒவழவ�ர 
மஸல�மம வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. இத �னககச சமபந�ம�லல�� ஏக�� 
ஒனஷ7 எடததகக7� ப&ர�ரத��பப�றகச சமம�கம.

க7�பப

  ஒரவன அடத�வஷன கந�கக� நப&யவரகள ன ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன 
(அவரகஷளக ழக�ணட) அலலத அவரகஷள மனன றத��க ககடக�க7ன எனற 
க7�ன�ல இககற7�லளள 'நப&ஷயக ழக�ணட ககடக�க7ன' எனப��ன கரத��ல 
நப&ஷய ஈம�ன ழக�ணட வ&சவ�ச�தத அவவ&சவ�சதஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவததக 
ககடபஷ� கர�பபடட�ல இககறற �வ7�க�த எனற ச�ல அ7�ஞரகள வ&ளககம 



�ந��ரகக�7�ரகள. எனகவ இத�ஷகய ப&ர�ரத�ஷனகள அனம��ககபபடம.

  ஸஹ�ப�ககள, ��ப&யVனகள, ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள ஆக�கய�ரள ச�லர நப& (ஸல) 
அவரகள வப�த��ன ப&7கம இத�ஷகய ப�B&ய&ல தஆக ககடடரகக�7�ரகள எனற 
கறம சமபவஙகளம, இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) அவரகள க7�ய��கச 
ழச�லலபபடக�ன7 - நப&கள மரBமஷடந� ப&7கம அவரகஷளப ழப�ரடட�கக 
ழக�ணட ப&ர�ரத��ககல�ம - என7 கறஷ7யம, இஷவயஷனதஷ�யம ந�ம கமறக7�ய 
கரத��னபட எடததக ழக�ளள கவணடம.

  நப&ஷயக ழக�ணட ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ரகழளன7�ல அவரகஷள வ&சவ�சம 
ழக�ணட அவரகஷள கநச�ததப ப&னபற7� நடபப��ன ழப�ரடட�ல தஆச 
ழசய��ரகக�7�ரகள எனக ழக�ளள கவணடம. ஆன�ல பலர இஷ� வ&ளஙகவ��லஷல. 
நப&ஷயக ழக�ணட உ�வ& க�ட�ல என7 ழச�லல�றக ந�ம க7�ய கரதஷ� 
அள ககவ&லஷல. கவற பல ம���ரய�ன வ&ய�கக�ய�னஙகஷளக ழக�டதத 
வ&டக�7�ரகள. இ�ன�ல பறபல �வறகள நஷ/நத வ&டக�ன7ன. நப&தக��/ரகள 
நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல�த க�டன�ரகள என வரம ஹ�)ஸ�ன வ&ளககத��ல 
நப&ய&ன ப&ர�ரத�ஷனஷயயம, அவரகள ன ச�ப�ரஷசயம ழபறற அலல�ஹவடன 
சம@ப&பபஷ�த க�டன�ரகள எனற அ7�ஞரகள வ&ளககம ழக�டத��ரகக�7�ரகள,

  உற7�ர உ7வ&னரகள மரBமஷடந� ப&னனர அவரகளகக�கப ப&ர�ரத��பபத, 
மனன பபத க�டவதம வ�ரசகள ன ம@தளள ப�த��யஷ�ய�கம. உ7வ (இரத� ப�சம) 
உ7வ&னரகளகக மத��ய&ல ச�ல ப�த��யஷ�கஷள சமததக�ன7ன. அபபடச 
சமத�பபடட ப�த��யஷ�கள ல உற7�ரககப ப&ஷ/ழப�றககதக�ட அவரகளகக�க 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத�ஷன பர�ல எனபத ம�கக க7�பப&டத �கக��கம. இஷ7வன 
��ரமஷ7ய&ல உ7ஷவ ம��பப�கக க7�யளள�ன: "அலல�ஹவகக ந)ஙகள பயநத 
ழக�ளளஙகள. அவஷனக ழக�ணகட ந)ஙகள (உஙகளககள) ஒரவரகழக�ரவர 
கவணஷடயவறஷ7க ககடடக ழக�ளக�7)ரகள. இனனம இரத� பந�த��றகம 
(உ7வ&றகம) பயநத நடநதக ழக�ளளஙகள". (4:1)

  நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 'உ7வ (இரத� பந�ம) எனபத அரள�ளன எனம 
அலல�ஹவ&ன ��ரந�மததடன ழநரஙக�ய ழ��டரபளள ஒன7�கம. 
இபபந�ததவதஷ� எவர தணடகக�மல ஒடட வ�ழக�7�கர�, அவர அலல�ஹவ&ன 
அரள ல�ரநதம தணடககபபட ம�டட�ர. இஷ� ம7�தத வ�ழக�7வஷர அலல�ஹ 
�னனரள ல�ரநத அபப7பபடத�� வ&டக�7�ன'. கமலம நப&யவரகள க7�ன�ரகள: 
'அலல�ஹ 'ரஹம' எனம இரத�பந�தஷ� ச�ரஷடத� கப�தஅத ரஹம�ன ன 
அஷரகய�ட* ப&னன ப ப&ஷBநத ந�னற 'இஷ7வ�! இவவ&டம உ7வ&னரகஷளப ப&ரநத 
வ�ழவஷ� வ&டடம உனன டம ப�தக�வல க�டம�டம எனற க7�யத'.

  அபகப�த இஷ7வன க7�ன�ன: 'உனனடன ஒடட வ�ழக�7வனடன ந�ன 
கசரந��ரபபஷ�யம, உனஷனப ப&ரநத வ�ழக�7வனடன ந�ன தரம�க இரபபஷ�யம 
ந) ��ரப��பபடக�7�ய� இலஷலய�? இந� வ&ன�வககப ப��லள ககம கப�த 'ரஹம' 
எனம இரத�பந�ம 'ஆம (எனஷன எவரகள ப&ரநத வ�ழக�7�ரககள� அவரகஷள 
வ&டட வ&லக� வ&ட. எனஷன ழநரஙக�யவரககள�ட ந)யம ழநரஙக�ச ழசல. இஷ�கய 



ந�ன ழப�ரந��க ழக�ணகடன இஷ7வ�) எனற க7�யத.

  ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல இஷ7வன க7�ன�ன: 'ந�ன அரள�ளன (ரஹம�ன). 'ரஹம' 
எனம இரத�பந�தஷ�ப பஷடதக�ன. ரஹம�ன என7 எனத ��ரந�மத��ல�ரநத 
'ரஹ)ம' என7 ழபயஷரயம அ�றகத க�ரவ ழசயக�ன. எனகவ எவர இரத�பந�தஷ� 
இஷBநத வ�ழக�7�கர� அவரடன ந�னம கசரந��ரபகபன. எவர அஷ�ப ப&ரநத 
வ�ழக�7�கர� அவஷர வ&டட ந�ன ப&ரநத வ&டகவன'.

  அல� (ரல�) அவரகஷளப பற7�க க7பபடக�ன7 ஒர சமபவத��ல அவரகள ன 
சகக��ரர ஜஃபரன மகன அல� (ரல�) அவரகள டம வநத �ம �நஷ�ய�ஷரச ழச�லல� 
எஷ�ய�வத ககடட�ல அல� (ரல�) அவரகள அ�ஷன உடகன ழக�டதத 
வ&டவ�ரகள�ம. சகக��ரர ஜஃபரகக அல� (ரல�) அவரகள ன ம@த இரத� ப�சத��ன�ல 
ஏறபடட ச�ல கடஷமகள இரபப�ன�ல ��ன அல� (ரல�) அவரகள இபபடச 
ழசய��ரகள.

  இரத� ப�சத��ன�ல ஏறபடம கடஷமகள அஷனததம மன �ரகள இ7ந� ப&னனரம 
ந)டத��ரககம எனபஷ� கeழவரம ஹ�)ஸ�ல�ரநத வ&ளஙக மடக�7த: ஒரவர நப& 
(ஸல) அவரகள டம வநத 'ய� ரஸvலலல�ஹ! என ழபறக7�ரகள மரBமஷடநத 
வ&டட�ரகள. இரத� ப�சத��ன�ல அவரகளகக ந�ன ழசயய கவணடய கடஷமகள, 
கபர�வ&கள இவறறள ஏ��வத எனம@த ம@�� இரகக�7�� எனற வ&னவ&ய�றக 'ஆம. 
அவரகளகக�க ந) ப&ர�ரத�ஷன பர�ல கவணடம. இஷ7வன டம அவரகளகக�க 
மனன பபத க�ட கவணடம. அவரகள வ�ககள த� வ�ககற��கஷள ந)  
ந�ஷ7கவறறவதம உனம@த கடஷமய�கம. ழபறக7�ரகள வ/�ய�கக க�ஷடத� இரத� 
ப�சதஷ� வ&டடம ந) ப&ரய�மல உ7வ&னரகஷள ஒடட வ�/ கவணடம. ஏழனன ல 
ழபறக7�ரகள இலஷலழயன7�ல நடப7கவ�, ழச�ந� பந�கம� ஒரகப�தம உனகக 
ஏறபடடரகக�த' எனறம க7� மடத��ரகள.

  இபன உமர (ரல�) அவரகள அ7�வ&ககம ஒர ஹ�)ஸ�ல க7�பப&டபபடக�7த: 
'மன �ன �ன ழபறக7�ரகள இ7ந� ப&னனர அவரகள ன உற7 க��/ரகஷள ஒடட 
வ�ழ�ல எனபத ம�க ஏற7ம�ன நனஷம பயககம ழசயல�கம. ச�ரஷடகளள 
எவறஷ7க ழக�ணடம சத��யம ழசயத அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத�ஷன ழசயயக 
கட�த. நப&ம�ரகள�க இரபப&னம சரகய. இவறஷ7க ழக�ணட சத��யம ழசயத 
ப&ர�ரத��பபஷ� எலல� அ7�ஞரகளம வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள. க7�பப�க இம�ம 
அபஹன)ப� (ரஹ) அவரகளம, க��/ரகளம இஷ� வனஷமய�கக 
கணடத��ரகக�7�ரகள. உய&ரற7 ழப�ரடகஷளக ழக�ணடம ஆஷBய&டக கட�த. 
கமலம 'இஷ7வ�! கஃப�வ&ன ம@த சத��யம�க உனன டம ப&ர�ரத��கக�க7ன' எனற 
க7� தஆக ககடபவனம கற7வ�ள ய�க ம�7� வ&டக�7�ன எனற எலல� 
அ7�ஞரகளம ஏகக�ப&ததக க7�யளளனர.

*இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) அவரகளஷடய மஸனத எனம ப&ரபலம�ன 
ஹ�)ஸ க�ரந�த��ன இரணட�வத ழ��கபப&ல 330-ம பககத��ல இந� ஹ�)ஸ ப��வ 
ழசயயபபடடளளத. ஹ�)ஸ�ன கநரஷரய&ல க�Bபபடக�ன7 'ஹகவர-ரஹம�ன' 
எனப�றக 'ரஹம�ன ன ஹகவ' (அஷர-நடபபக��) எனக7 அரத�ம 



ழக�டககபபடக�7த. கமலம இஷ�பகப�னற கரஆன லம, ஹ�)ஸ�லம க�Bபபடக�ன7 
இஷ7வன ன ஸ�ப�ததகள ய�வம அவற7�ன கரததகஷள ம�ற7�மலம, 
��ரபப�மலம, பரடட�மலம, வடவம-உவஷம கப�ன7வறஷ7க க7�மலம, 
கரஆன லம, ஹ�)ஸ�லம வந�த கப�னற அபபடகய ஏறபத 
ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள ன ழக�ளஷகய�கம. எனகவ அவரகஷளப ப&னபற7� ந�மம 
'ஹகவ' என7 இவவ�ரதஷ�கக ஹ�)ஸ�ல வந�த கப�னற அரத�ம ழச�லலக 
கடஷம படடரகக�க7�ம. இவவ�ரதஷ�ய&ன கரதஷ�ப பரடடகய�, ��ரபப&கய� 
கறவதம, ழப�ரந���வறஷ7க க7� அ�ன ��தபரயதஷ� ம�ற7� வ&டவதம, 
அலல�ஹவ&ன �னஷமகளகக உவஷம, ஒபப, வடவம ம�ல�யவறஷ7க க�ணபதம 
ம�ழபரம கற7ம�கம. இஙக வந��ரககம 'அஷர' (ஹகவ) பஷடககபபடட 
ஜ)வர�ச�கள ன அஷரஷயப கப�ன7�லல எனறம, அலல�ஹவககக உரத��ன 
அவனககப ழப�ரநதக�ன7 'அஷர' எனறம எடததக ழக�ளள கவணடம.

  அலல�ஹவ&டம அவன பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டடப ப&ர�ரத��த�ல 
�டககபபடடளளத கப�ல பஷடபப&னஙகள டம ழசனற அவறஷ7க க�ரBம க�டடயம, 
அவறஷ7ப ழப�ரடட�கக ழக�ணடம ககடபத வ&லககப படடரகக�7த. ஆன�ல ச�லர 
இ�றக அனம�� வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. ச�ல ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகளஷடய 
க7�பபகஷளயம �ம �ஃவ�வககச ச�ன7�கக க7�ன�ரகள. எனகவ மககள ல பலர 
இமம���ர தஆச ழசயவஷ�க க�Bல�ம. ஆன�ல இத வ&�யத��ல நப&கஷளபபற7� 
அ7�வ&ககபபடட ஹ�)ஸகள அஷனததம பலம கன7�யஷவயம, பஷனயப 
படடஷவயம�கம. கமலம ஏழ�னம ஒனஷ7க க�ரBம க�டட ஒரவரடம�ரநத ஒர 
ழப�ரஷளக ககடப�றகம அபழப�ரஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயத 
ககடப�றகம�ஷடய&ல ழபரய வ&த��ய�சம உணட. சத��யம ழசயத ககடபத சக��ய�ன 
கவணட�ல�கம. மன �ன �ன கவணட�ஷல உற��பபடததவ�றக�க 
ஆஷBய&டக�7�ன. இபபட சத��யம ழசயத ககடகம ந�ஷலகக அவன வர 
கவணடழமன ன எவன ம@த சத��யப ப&ரம�Bம ழசயத ககடகபபடடக�� அவன ��ன 
ககடடஷ�க ழக�டதத வ&டவ�ன என7 உற�� ந�ஷல வந��க கவணடம. ஆன�ல 
சத��யதஷ�க க�பபவரகள�க மன �ரகளள எத�ஷனப கபர��ன இரகக மடயம? 
மன �ரகளள ஆஷBஷய ம@7��வரகள ம�கக கஷ7கவ. எனகவ��ன அத கட�ழ�னற 
�டககப படடளளத. ஆன�ல ஒர ழப�ரஷளப ழப�ரடட�க ஷவததம, ஏதவ�கக 
க�டடயம, க�ரBம�க எடததக க7�யம ககடகப படவத அவவளவ சக�� வ�யந� 
ம��பப&றகரய கவணட�ல அலல. ஒனஷ7ப ழப�ரடட�க அலலத க�ரBம�கக 
க�டடக ககடபவன இ/�வடன ழகஞச� ந�றபவனககச சமம�க�7�ன. மன �ன �னத 
ந�ஷனபப&ல எத நலலத எனற படடக�� அஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவததக ககடட�ல 
��ன வ&ரமபவத க�ஷடதத வ&டம எனற எணB&க ழக�ளக�7�ன. எனகவ இபபடக 
ககடபவனகக ஒரகக�ல க�ஷடதத வ&டல�ம. க�ஷடகக�மலம இரககல�ம. ஆன�ல 
க�ஷடதத வ&டட�ல 'ழப�ரடட�ல' எனற க7�ய�ன�ல அலலத ழபரகய�ரகஷளக 
ழக�ணட உ�வ& க�டய��ன�ல ��ன க�ஷடத�த என எணB&வ&டக கட�த. 
ககடப�றழக�பப க�ஷடத�த. ய�ரஷடய ழப�ரடட�லம அலல. 
க�ஷவபபடக�7வரகளகக எலல�ம அலல�ஹ ழக�டகக�7�னலலவ�? எனகவ 
க�ஷடத�த அலல�ஹவ&ன ழபரம கரஷBய�ல மடடம��ன.

  ழக�டஷம ழசயயபபடகட�ரகக அவரகள ப&ர�ரத��த��ல அலல�ஹ அளள  



வ/ஙகக�7�ன. அவரகள க�ஃப&ரகள�க இரந��லம சரகய. நப& (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள: 'ஏக�னம ஒனஷ7க ககடட அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��பபவரகளகழகலல�ம அவன மவஷக நனஷமகள ல ஏழ�னம ஒனஷ7ச 
ழசயத வ&டக�7�ன. அவன ககடடஷ�க ழக�டதத வ&டக�7�ன. அலலத இவன 
ககடப�றழக�பப நனஷமகஷள மறஷமய&ல இவனகக�கச கசகரதத ஷவததக 
ழக�ளவ�ன. அலலத இவன ககடட அளவ&றகத �)ஙககஷள இவஷன வ&டட அகற7� 
வ&டக�7�ன. இபபட மன7�ல ஒர நனஷமய�ன க�ரயதஷ� அலல�ஹ ழசயத 
வ&டக�7�ன. ஆன�ல அபப&ர�ரத�ஷனய&ல ப&7ரககக ழகட�லகள, கற7ஙகள இடம 
ழப7க கட�த. ப&ர�ரத��பபவன இரத� ப�சதஷ�ப ப&ரநத வ�ழக�7வன�கவம இரத�ல 
கட�த. இவவ&ரணடம கமறக7பபடட மனற நனஷமகள ல ஏக�னழம�னற 
க�ஷடபப�றகரய ந�பந�ஷனய�கம. இந� ஹ�)ஷஸச ழசவ&யற7 ஸஹ�ப&கள 
நப&யவரகள டம 'ய� ரஸvலலல�ஹ! அபபடய�ன�ல ந�ஙகள இஷ7வன டம ந�ஷ7யப 
ப&ர�ரத��பகப�ம' எனற க7�ய�றக 'ந)ஙகள ப&ர�ரத��பபஷ� வ&ட ஏர�ளம�க 
அலல�ஹவ&டம இரகக�7த' எனற நப& (ஸல) அவரகள ப��ல க7�ன�ரகள.

  பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டடப ப&ர�ரத��த�ல �டககபபடடளளத 
கப�ல பஷடபப&னஙகள டம அவறஷ7க க�ரBம க�டட கமலம ழப�ரடட�கக 
ழக�ணட ககடபதம வ&லககப படடரகக�7த. ஆன�ல ச�ல மககள இ�றக அனம�� 
வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. ச�ல ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகளஷடய க7�பபகஷளயம �ம 
�ஃவ�வககச ச�ன7�கக க7�ன�ரகள. எனகவ பலர இமம���ர தஆச ழசயவஷ�க 
க�Bல�ம. ஆன�ல இத வ&�யத��ல நப&கஷளப பற7� அ7�வ&ககபபடட ஹ�)ஸகள 
அஷனததம பலம கன7�யஷவயம, பஷனயபபடடஷவயம�கம.

  கண ப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப&ய&ன கeழவரம ஒர ஹ�)ஷஸத �வ&ர கவழ7�ர 
ழப�ரத�ம�ன ஆ��ரஙகள எஷ�யம இவரகள �ம �ஃவ�வககச ச��கம�கப ழபறறக 
ழக�ளள ம�டட�ரகள. இந� ஹ�)ஷஸப ழப�றத�வஷரய&ல கட உணஷமய&ல 
அவரகளகக ஆ��ரஙகள லஷல எனக7 க7ல�ம. ஏழனன ல இந� ஹ�)ஸ�ன 
கநரஷரய&ல�ரநக� இமமன �ர நப&ய&ன தஆஷவக ழக�ணடம, �ப�அதஷ�க 
ழக�ணடம ��ன வஸVல�த க�டன�ரகள எனபத ழ�ள வ�ன உணஷமய�கம. அ�ன�ல 
��ன அவரத கணப�ரஷவயம ம@டகபபடடத.

  அமமன �ர நப& (ஸல) அவரகள டம வரஷக �நத 'ந�யககம! என கணகள 
கBம�கப ப&ர�ரத�ஷன ழசயயஙகள' எனற கவணடய கப�த அவரகக நப& (ஸல) 
அவரகளம கeழவரம தஆஷவ ஓ� கவணடம எனற கறறக ழக�டத��ரகள. 
'இஷ7வ�! ந�ன உனன டம ப&ர�ரத��கக�க7ன. உனனஷடய நப& மஹமமத (ஸல) 
அவரகஷளக ழக�ணட ந�ன உன பககம ��ரமபக�க7ன. அவரகள கரஷB நப&'. 
ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�க (க�ரBம�க)க ழக�ணட ப&ர�ரத��ககல�ம என அனம�� 
வ/ஙகக�7வரகளகக இந� ஹ�)ஸ�ல கட ய�ழ��ர ஆ��ரதஷ�யம க�B மடய�த. 
ஏழனன ல இந� ஹ�)ஸ�ல கணப�ரஷவ இ/ந� மன �ர நப&கள ன தஆஷவயம, 
�ப�அதஷ�யம ழக�ணட��ன அலல�ஹவ&டம வஸVல�த க�டய&ரகக�7�ர எனற 
ழ�ள வ�க வ&ளஙக மடக�7த.

  ஆரமபத��கலகய அவர நப&ய&டம வநத �மகக�க தஆக ககடக 



கவணடழமன7லலவ� வ&ரமப&ன�ரகள. எனகவ��ன இவரஷடய தஆவ&ல 
க7பபடடளள 'இஷ7வ�! நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட ந�ன உன 
பககம மகம ��ரபபக�க7ன' எனப�றக 'நப&ய&ன தஆவ&ன ழப�ரடட�லம மகம 
��ரபபக�க7ன' எனபத ��தபரயம�கம எனற க7�கன�ம. அதமடடமலல 
கமறக7பபடட தஆவ&ன கஷடச�ய&ல 'இஷ7வ�! என வ&�யத��ல நப&ய&ன ச�ப�ரஷச 
ஏற7ரளவ�ய�க!' எனறம க7பபடடளளத. இஷ�யம ழச�லலமபட நப&யவரகள 
அமமன �ரகக கறறக ழக�டத��ரகள. எனகவ இ��ல�ரநதம நப&கள ன தஆ, 
�ப�அததககஷளக ழக�ணட��ன அலல�ஹவ&டம அமமன �ர வஸVல�த க�டன�ர 
எனப��கத ழ�ரநத ழக�ளள மடக�7த. நப&யவரகள இமமன �ரகக�க 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ரகள. ச�ப�ரசம ழசய��ரகள. இ�ன க�ரBத��ன�ல 
அவரஷடய கணப�ரஷவ ��ரமப& வ&டடத. அவர கBமஷடநத வ&டட�ர. இ� 
நப&கள ன அறப�ச சக��கள ல ஒன7�கக கர� கவணடம. நப&கள ன ப&ர�ரத�ஷனஷயப 
ழப7�� கவற கரடரகள நப&கஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத ப&ர�ரத��த��ல, அவரகள ன 
ந�ஷலஷம கணப�ரஷவ இ/ந� இமமன �ரன ந�ஷலஷமஷயப கப�னற ந�சசயம�க ஆக� 
இரகக�த.

  மஷ/க�டம வ&�யத��ல உமரஷடய தஆவம இஷ�த��ன க�டடக�7த. அ��ல 
அவரகள 'இஷ7வ�! மஷ/ இலல�மல எஙகளகக வ7டச� ந�ஷல வரமகப�ழ�லல�ம, 
எஙகள நப&கஷளக ழக�ணட ந�ஙகள உனன டம வஸVல�த க�டகன�ம. அ�ன�ல ந)  
எஙகளகக மஷ/ ழபயயச ழசய��ய. இக�� எஙகளகக அந� ந�ஷலஷம நப&யவரகள 
இ7ந� ப&னனம ஏறபடட வ&டடத. ஆககவ நப&ய&ன ழபரய �நஷ�ஷயக ழக�ணட 
ந�ஙகள உனன டம வஸVல�த க�டக�க7�ம' எனற ப&ர�ரத��த�னர. இசசமபவத��ல 
க�Bபபடக�ன7 வஸVல�வம அனம��ககபபடட வஸVல�ககள ல ஒன7�கம. 
இஷவயஷனதத நப&களஷடயவம, மற7 ழபரயவரகளஷடயவம தஆககஷளக 
ழக�ணடம, ச�ப�ரசகஷளக ழக�ணடம இஷ7வன டம வஸVல�த க�டவஷ�த �வ&ர 
அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல�த க�டவ�லல என வ&ளஙக�ல கவணடம.

  அவரகஷளகய ஷவதத வஸVல�த க�ட�ல அனம��ககபபடம�ன�ல கல@ப� உமர 
(ரல�) அவரகளம, இ�ர மஹ�ஜ�ரனகளம, அனச�ரகளம நப&கஷள ஷவதத 
வஸVல�த க�டவஷ� வ&டட வ&டட அபப�ஷஸக ழக�ணட வஸVல�த க�ட 
மஷனந��ரகக ம�டட�ரகள. இம�ம அபஹன ப�வம, க��/ரகளம, மற7வரகளம 
நப&ஷயப ழப�ரடட�க ஷவததக ககடபஷ� �டத��ரகக�7�ரகள. இம�ம ம�ல�ககஷடய 
மதஹபம அபபடத��ன கறக�7த. ஆன�ல இந� இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகஷளப 
பற7� கவற ச�லர கறமகப�த அவரகள ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டடப 
ப&ர�ரத��பபஷ�யம, நப&ம�ரகஷளயம, வல�ம�ரகஷளயம ழப�ரடட�க ஷவததப 
ப&ர�ரத��பபஷ�யம அனம��த��ரபப��கச ழச�லக�7�ரகள. இசழச�ல இம�ம 
ம�ல�கக�ன ம@த ழப�யய�கச சமத�பபடட ழச�லல�கம. இம�ம அவரககள�, 
அவரகள ன க��/ரககள� ஒரகப�தம இஷ� அனம��த��ரகக மடய�த. எபபட அஷ� 
அவரகள அனம��கக மடயம? ப&ர�ரத��பபவன �ன இஷ7வஷன அஷ/ககம கப�த 
'எஜம�கன! எஜம�கன! (ய� ஸயய&�)! ய� ஸயய&�)) என அஷ/ததப ப&ர�ரத��பபஷ�க 
கட அவரகள ழவறத��ரககம கப�த நப&ஷயக ழக�ணட ஆஷBய&டடம, அவரகஷள 
ழப�ரடட�க ஷவததம ப&ர�ரத��பபஷ� எபபட இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள 
அனம��பப�ரகள? �ரஅத��ல இலல�� ஒனஷ7, கமலம ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள 



ழச�லல�� ஒர சடடதஷ� இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள க7�ய��க எவர�லம 
ந�ரப&கக மடய�த.

  நப&யவரகள இ7ந� ப&னனர அவரகள ன தஆஷவயம, �ப�அதஷ�யம கவணடப 
ப&ர�ரத��ககல�ம எனறம, கப7ரக�ல ழசனற இஷவழயலல�ம ககடகல�ழமனறம 
ஒரகப�தம அனம��த��ரகக ம�டட�ரகள.

  அதமடடமலல�த ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த இஷ7வஷன 'ழக�ஷட வளளகல! 
அக�லதஷ�ப பஷடதத ஆளபவகன! (ய� ரபபV! ய� கரம!) எனற க7�த��ன ப&ர�ரத��கக 
கவணடழமனற பB&த��ரகக�7�ரகள. ம�7�க �ய�பரகன! க�ரஷபயளளவகன! என 
அஷ/ததப ப&ர�ரத��பபஷ�க கட அவரகள வ&ரமபவ&லஷல. ஏழனன ல நப&தக��/ரகள 
மறறம மனகன�ரகள�ன ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள இபபட அஷ/ததப ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய��ரபப��க அ7�யபபட வ&லஷலய�ம. இபபட ம�க நடபம�க ஒவழவ�னஷ7யம 
ஆர�யநத �ரஅத��ன அடபபஷடய&ல ப&ர�ரத�ஷன ழசயய கவணடய அஷமபபகஷள 
இம�ம ம�ல�க அவரகள வ&ளகக�க க�டடய&ரககம கப�த இந� இம�ஷமப பற7� 
நப&ஷயப ழப�ரடட�க ஷவததம, அவரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயதம 
ப&ர�ரத��பபஷ� அனம��ததளள�ரகள எனற ய�ர�வத க7�ன�ல நமப மடயம�?

  மஷ/ய&ன7� வ7டச�ய�ல மககள வ�டய கவஷளய&ல கல@ப� உமரம, 
மஹ�ஜ�ரனகள, அனஸ�ரகள எவரகம எந�ச ச�ரஷடகஷளயம ழப�ரடட�க 
ஷவதத அவறஷ7க க�ரBம�ககக�டட மஷ/ க�டப ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. 
நப&யவரகள ன மரBத��ன ப&னனர அபப�ஸ (ரல�) அவரகள ன தஆவ&ன�லம, 
�ப�அத��ன�லம ��ன வஸVல�த க�டபபடடளளத எனற இந�ப ப&ரபலம�ன 
சமபவதஷ� இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ழ�ரய�மல�ரகக மடய�த. நப&யவரகள ன 
வ�ழந�ள ல ஒரமஷ7க கட ச�ரஷடகஷள மனன றத��த �ன க�ஷவகஷள 
அலல�ஹவ&டம அவரகள கவணடவ&லஷல. �மஷமகய�, �மஷமபகப�ன7 இ�ர 
நப&ம�ரகஷளகய� ழப�ரடட�கக ழக�ணடம ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. வ7டச�ய&ன கப�த 
மஷ/ ழப�/�வ�றக�கவம ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. மறறம எந�த க�ஷவகக�கவம 
அபபடப ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. நப&தக��/ரகள ல அனஸ (ரல�) அவரகளம, உமர (ரல�) 
அவரகள ன மகன அபதலல�ஹ கப�ன7 ழபரம நப&தக��/ரகழளலல�ம வ7டச� 
கவஷளய&ல நப&கள ந�யகத��ன ப&ர�ரத�ஷனஷயக ழக�ணட வஸVல�த க�ட 
மஷ/ஷயப ழப7 ஆஷசபபடட�ரகள.

  நப&யவரகஷளக க�ரBம க�டடயம, ழப�ரடட�க ஷவததம ப&ர�ரத�ஷன ழசயவத 
ஸஹ�ப&களகக மத��ய&ல ழ�ரந��ரந��ல உமர, அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷளக 
ழக�ணட மஷ/ ழப�/�வ�றக�க வஸVல�த க�டய கவஷளய&ல ஸஹ�ப&கள உமர 
(ரல�) அவரகஷளத �டத��ரபப�ரகள. நப&ஷயப ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல�த 
க�டவத��ன அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷள ழக�ணட வஸVல�த க�டவஷ� வ&ட ம�க 
கமல�னத எனறம க7�ய&ரபப�ரகள. எலல�ச ச�ரஷடகஷள வ&ட கமல�ன 
நப&யவரகள வ�ழந��ரககம கப�த அவரகஷள ஷவதத வஸVல�த க�டபபடடத. இனற 
கடம வ7டச� நமஷமப பVடததளளத. இபழப�ழத��ன நப&யவரகள ன வஸVல� ம�கத 
க�ஷவபபடக�7த. இநந�ஷலய&ல நப&ஷயவ&ட ம��பப&ற கஷ7ந� அவரகள ன 
உ7வ&னரகஷளச ச�ரந� ஒர மன �ஷர ஷவதத ஏன வஸVல�த க�ட கவணடழமனற 



ஸஹ�ப&கள உமர (ரல�) அவரகள டம ககளவ&கஷளத ழ��டத��ரபப�ரகள. நப&கள�ல 
ழசயதக க�டடபபடட ஒர ஸ^னனததகக ம�ற ழசயதம, இரவரகள ல 
அலல�ஹவ&டம ம�க ம��பப&றகரய ஒரவஷரத க�ரவ ழசயத வஸVல�த க�ட�மல 
நப&ஷயவ&ட ம��பப&லம, அந�ஸ��லம கஷ7ந� ஒரவஷரத க�ரநத ஏன வஸVல�த 
க�ட கவணடழமனற ஸஹ�ப&கள உமர (ரல�) அவரகள டம வ&னவ&ய&ரபப�ரகள. 
ஆன�ல ஸஹ�ப&கள உமரன ழசயஷகஷயக கணட எஷ�யம ககடகவ&லஷல.

  எனகவ நப&கள�ரன தஆககஷளக ழக�ணட ��ன வஸVல�த க�டபபடடக� �வ&ர 
அவரகஷளகய ஷவதத வஸVல�த க�டபபடவ&லஷல எனப�றக இதகவ ச�ன7�கம. 
ஏழனன ல நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடநத வ&டட�ரகள. இநந�ஷலய&ல அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷய எ��ரப�ரகக மடய�த. உய&ரடன வ�ழந��ரபபவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனய&ல ��ன ஆ�ரவ ஷவகக மடயம. இ�ன�ல அபப�ஸ (ரல�) அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷயக ழக�ணட வஸVல�த க�டபபடட மஷ/ ழப�/�ய கவணடழமனற 
எ��ர ப�ரத��ரகள. 

  அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷள ஷவதத கல@ப� உமர ழசயதக க�டடயஷ�ப கப�ன7 ஒர 
சமபவம கல@ப� மஆவ&ய� (ரல�) அவரகள க�லத��லம நஷடபழபற7த. இவரகளம, 
இவர�ம சற7ம ச/ இரந� ஸஹ�ப&கள, ��ப&யVனகள அஷனவரம கசரநத யஸV த 
ப&ன அல அஸவ��ல ஜர�)* எனபவரகஷளக ழக�ணட வஸVல�த க�டன�ரகள.

  எனகவ இம�ம ��ப&ஈ, இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல கப�ன7 மதஹபஷடய 
இம�மகள ன க��/ரகள�ன ம�ரகக கபர7�ஞரகள மஷ/த க�டப ப&ர�ரத��ககம கப�த 
நலல ஒழககமளள உத�மரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷயக ழக�ணட வஸVல�த க�ட 
கவணடழமனற  க7�ய&ரகக�7�ரகள. அததடன கமறக7பபடட உத�மரகள அபப�ஸ 
(ரல�) அவரகஷளப கப�ல நப& (ஸல) அவரகள ன கடமபதஷ�ச ச�ரந�வரகள�க 
இரந��ல அவரகள இத�ஷகய ப&ர�ரத�ஷனகளகக ம�கவம ஏற7வரகள எனறம 
க7�ய&ரகக�ன7னர. ஏழனன ல அ��ல உமர (ரல�) அவரகள ன மனம���ர உணட. 
அ7�ஞரகள�ன இம�ம ��ப&ஈ, ம�ல�க, அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ-அஷலஹ�ம) 
கப�ன7வரகஷளப பற7�க க7பபடமகப�த இவரகள அஷனவரம நப&ம�ரகள 
மரBமஷடந� ப&னனர அவரகள டத��ல க�ஷவகஷள மஷ7ய&டவஷ�யம, �ப�அத 
ககடபஷ�யம அனம��தத இரகக�7�ரகள எனற ய�ர க7�ன�லம அத ழப�யய�ன 
கற7�கம. இத மஸல�மகளஷடய இம�மகள ம@த ழப�ய பளககஷளச 
சமததவ��கம. ச�ல அ7�வ )ல�கள இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ம@த இத�ஷகய 
ழப�யகஷளச சமத��ய&ரகக�7�ரகள. அவரகள க7�ய��க ச�ல கடடகஷ�கஷளயம 
எடததக க�டடக�7�ரகள. இககஷ�கள உணஷமய�க இரந��ல கட இம�ம ம�ல�க 
(ரஹ) அவரகள மறஷமய&ல �ப�அத ககடட ப&ர�ரத��பபஷ� 
ழச�லல�ய&ரபப�ரககளழய�/�ய நப& (ஸல) அவரகள இ7ந� ப&னனர �ப�அதஷ�க 
ககடகல�ம எனர ழச�லல�ய&ரகக ம�டட�ரகள. இம�மகள ன ழச�றகஷள 
எடததஷரபப��ல ச�லர அவறஷ7 அபபடகய பரடட ம7�தத வ&டக�ன7னர. இதபற7� 
இன�� அலல�ஹ ந�ம ப&7க வ&ளகககவ�ம.

  அ7�ஞர க�/� இய�ள எனபவரகள இம�ம ம�ல�கக�டமம அவர�ம க��/ரகள டம 
அ7�யபபடடரந� அஷனதத அப&பப&ர�யஙகஷளயம உணஷமய�ககவ �ம நல�ல 



எடததக க7�ய&ரகக�7�ரகள. 'நப&கள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசய�ல' என7 �ஷலபப&ல 
இம�ம ம�ல�கஷகப பற7� ழப�யயரகள க7�ய கறறகள ல ஒனஷ7யகம இவர�ம 
நல�ல க7�பப&டவ&லஷல. இவரகள இம�ம ம�ல�கஷகபபற7�யம, 
க��/ரகஷளபபற7�யம கறஷகய&ல 'நப& (ஸல) அவரகள இ7ந��ன ப&ன அவரகள ன 
ம��பபம, கணB&யமம கஷ7நத வ&ட�த. உய&கர�டரகஷகய&ல இரந� ம��பஷபப 
கப�னற இ7ந� ப&னனரம அவரகளகக ந�ஷ7ய ம��பபணட. ஆககவ இ7ந� ப&னனர 
நப& அவரகளககரய ம��பஷபயம ழக�டதத��ன ஆக கவணடம. அவரகஷளப பற7�க 
க7பபடமகப�தம, அவரகள ன ழப�னழம�/�கள எடததஷரககபபடட�லம, அவரகள ன 
��ரந�மதஷ�ச ழசவ&யற7�லம அ�றழகலல�ம அவச�யம ம��பபக ழக�டதத��ன ஆக 
கவணடம' எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  கமலம இம�ம ம�ல�கஷகப பற7� அ7�ஞர க�/� இய�ள ப&னவரம�ற 
அ7�வ&கக�7�ரகள. 'ஒரந�ள அயயபஸ ஸக��ய�ன  எனபவரகஷளப பற7� இம�ம 
ம�ல�கக�டம ககடகபடடகப�த க7�ன�ரகள�ம. ந�ன கபச�ய அஷனவஷரக க�டடலம 
அயயபஸ ஸக��ய�ன  ஒர ச�7ந� மன �ர. அவர இரமஷ7 ஹஜ ழசய��ரகக�7�ர. 
அவஷர ந�ன பலமஷ7 கவன த��ரகக�க7ன. க�ஷவஷய ம@7� அவர எஷ�யம 
கபசம�டட�ர. நப& அவரகள ன ��ரந�மம எடததஷரககபபடட�ல அழத வ&டவ�ர. 
அபகப�த அவரகக கன வடன ந�ன ஆற�ல ழச�லகவன. அவரடம�ரநத ந�ன இஷ� 
அ7�ந���ன�லம அவர நப&கக அளகவ இலல�� கணB&யம ழக�டத���ன�லம ��ன 
அவஷரபபற7� இபபட ந�ன எழதக�க7ன'.

  மஸஅப ப&ன அபதலல�ஹ எனபவர ழச�லக�7�ர. நப&கள ந�யகதஷ�ப பற7� 
கபசமகப�த இம�ம ம�ல�கக�ன மகம வ&த��ய�சம�க� வ&டம. அபபடகய அவரகள 
�ஷல கன நத வ&டவ�ரகள. பககத��ல இரபபவரகளகழகலல�ம இத கஷடம�கத 
ழ�ரயம. ஒரந�ள இஷ�ப பற7� இம�ம அவரகள டம ஏன இபபடச ழசயக�7)ரகள? 
எனற ககடடகப�த அ�றக அவரகள வ&ஷடயள கஷகய&ல 'ந�ன 
ப�ரபபவறஷ7ழயலல�ம ந)ஙகளம ப�ரத��ரந��ல இபபடக ககடடரகக ம�டடரகள' 
எனற க7�வ&டட கeழவரம சமபவஙகஷளயம எடததகக�டட வ&ளககம �ந��ரகள.

  ��ரமஷ7ஷய அ/க�க ஓ�ககடய க�ரகள ல �ஷல ச�7நத வ&ளஙக�ய மஹமமத 
ப&ன அலமனக��ர அவரகள டம நப&யவரகள ன ஹ�)ஸகள ல ஏ��வத ஒனஷ7ப 
பற7�க ககடகபபடட�ல உடகன அழத வ&டவ�ரகள. ப&7க ந�ஙகள அவரம@த இரககம 
ழக�ணட ஆற�ல ழச�லல�த க�றறம வஷரய&லம அழஷகஷய ந�றத� ம�டட�ரகள. 
இவரகஷளப கப�னக7 ஜஃபர ப&ன மஹமமத என7 ழபரய�ரம இரந��ரகள. 
இவரகள நஷகசசஷவகய�ட கபசவ�ரகள. பனமறவல பத�வ�க7 க�Bபபடவ�ரகள. 
ஆன�ல நப&யவரகள பற7�க க7பபடட�ல மடடம அவரகள ன ந�7ம மஞசன தத 
வ&டம. நப&கஷளபபற7� ஹ�)ஸகஷள அ7�வ&ககமகப�த ஒளவ&லல�மல எஷ�யம 
ழச�லல ம�டட�ரகள. பலமஷ7 அவரடன ந�ன ழசன7�ரகக�க7ன. கeழவரம மனற 
அமசஙகள ல ஒனஷ7 வ&டடக கட அவர ந)ஙக�ய��க ந�ன ப�ரத���லஷல. ழ��ழத 
ழக�ணடரபப�ரகள. அலலத கபச�மல வ�யமட ழக�ணடரபப�ரகள. அலலத 
��ரமஷ7ஷய ஓ��க ழக�ணடரபப�ரகள. க�ஷவய&லல�மல எஷ�யம கபச 
ம�டட�ரகள. அலல�ஹஷவ பயநத நடகக�ன7 அ7�ஞரகஷளச ச�ரந�வர�கவம, 
ம�கந� வBகக வ/�ப�டகஷள ழசயக�ன7வர�கவம இரந��ரகள.



  இனனம அபதரரஹம�ன ப&ன அலக�ஸ�ம என7 அ7�ஞர எபகப�ழ�லல�ம 
நப&கஷளபபற7� எடததஷரகக�ன7�கர� அபகப�ழ�லல�ம அவரஷடய கமன ய&ல 
ந�7தஷ�க கவன த��ல அத இரத�ம பV7�டகட�டக�ன7 உடமஷபப கப�ல க�டச� �ரம. 
ந�யகதஷ�ப பற7� எடததச ழச�லலமகப�த அவரஷடய ந�வ பயத��ல வரணட 
வ&டம. கமலம ஆம�ர ப&ன அபதலல�ஹ ப&ன ஸ^ஷபர எனபவரடம ந�ன அடககட 
வரவதணட. அவரகளம நப&கஷளபபற7� க7பபடட�ல அழத வ&டவ�ரகள. கணகள ல 
கணB )ர ��ஷர��ஷரய�க வ/�யம. ஸ^ஹரஷய ந�ன ப�ரத��ரகக�க7ன. அவர எனகக 
ம�க ழநரஙக�யவரம, ம�க கவணடயவரம�க இரந��ர. என னம நப& (ஸல) 
அவரகஷளப பற7� அவரகள டம க7பபடட�ல எனஷன ய�ழரனற ழ�ரய��வர 
கப�லவம, ந�ம அவஷர ய�ழரனற அஷடய�ளம கணட ழக�ளள�� ர��ய&லம ம�7� 
வ&டவ�ர. கமலம ஸபவ�ன ப&ன ஸ^ஷலம எனபவரடத��ல ந�ன அடககட 
ழசலவதணட. இஷ7வனககக கeழபடவ��லம, வBகக வ/�ப�டகள அ��கம 
ழசயவ��லம அவரகள ச�7நத வ&ளஙக�ன�ரகள. ��ரமஷ7ஷயயம, நப&ழம�/�ஷயயம 
ஆர�யக�ன7 ஆற7ல ழபற7 மஜ�ஹ���கவம அவர இரந��ர. ஆன�ல அவரடத��ல 
நப&யவரகஷளப பற7�க க7�பப&டட�ல கப�தம, கணB )ர வடதத அழத ழக�ணகட 
இரபப�ரகள. மககழளலல�ம இவஷரத �ன ய�க வ&டடவ&டட ஒதஙக� வ&டவ�ரகள
         
*இந� யஸV த ப&ன அல அஸவத எனபவரகள வBகக வ/�ப�டடல ம�கவம 
ஊ7�பகப�னவரகள�க இரந��ரகள.

  இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகளஷடய க��/ரகள ன ப&ரபலம�ன நறகள ல�ரநத 
இத�ஷகய சமபவஙகஷள க�/� இய�ள �மத நல�ல ழ��கததத �நதளள�ரகள. 
அததடன அவரகள பலவ )னம�ன பறபல அ7�வ&பப�ளரகள�ல ழச�லலபபடட ஒர 
சமபவதஷ�யம �ம நல�ல எடததக கறக�7�ரகள. அத வரம�ற: 'மஸஜ�தன 
நபவ&ய&ல கல@ப� அபஜஃபரல மனஸvர அவரகள இம�ம ம�ல�க அவரகளடன 
வ���டடக ழக�ணடரந��ரகள�ம. அநகநரம கல@ப�வ&டம இம�ம அவரகள 
க7�ன�ரகள�ம. 'அம@ரல மம�ன )கன! இபபன � பளள வ�சல�ல உமத கரஷல 
உயரத���)ர! கரல உயரத��ப கபசம வ&�யத��ல இஷ7வன ச�லரகக மரய�ஷ�ஷயக 
கறறக ழக�டத��ரகக�7�ன எனற இஷ7வன க7�ய&ரகக�7�னலலவ�? (49:2). கமலம 
இத வ&�யத��ல மறறம ச�லஷர அவன ப�ர�டடயம இரகக�7�ன. "எவர 
அலல�ஹவஷடய த�ர மனப�க (கணB&யத��றக�க) �ம சப�தஷ�த ��ழத��க 
ழக�ளக�7�கர� அவரகக மகத��ன கல�யமணட" (49:3) எனற க7�யளள�ன. 
மறறம ச�ல மககஷள இஷ7வன இ/�வ படத��க கறமகப�த "ந�சசயம�க நப&கய! 
எவரகள உம அஷ7களககப ப&னப7ம�க ந�னற ழக�ணட உரககககவ& உமஷம 
அஷ/கக�7�ரககள� அவரகள ல ழபரமப�கல�ர அ7�வ&லல��வரககள!" (49:4) எனற 
இஷ7வன க7�ன�ன.

  அ�ன ப&னனர இம�ம அவரகள 'நப&யவரகள மரBமஷடந� ப&னனரம கட 
உய&ரடன வ�ழந��ரபபஷ�ப கப�னற ம��பபககரயவரகள�ககவ இரகக�7�ரகள' 
எனற வ&ளகக�ன�ரகள�ம. இஷ�ச ழசவ&யற7 கல@ப� அபஜஃபர அல மனஸvர 
ழக�ஞசம அடஙக� வ&டட�ர. ப&7க கல@ப� 'இம�மவரககள! ந�ன ப&ர�ரத�ஷனய&ன 
கப�த க�பல�ஷவ மனகன�கக� ந�றகவ�? அலலத நப&கஷளப ப�ரதத மகம 



��ரபபவ�? எனற ககடட�ர. இ�றக நப&கஷள வ&டட உமத மகதஷ�த ��ரபப எனன 
கநரநத வ&டடத எனற இம�ம அவரகள அவரடம வ&னவ&ன�ரகள�ம. அ�ன ப&7க 
இம�ம அவரகள இந� நப&��ன மறஷமந�ள வஷரய&லம உமமஷடயவம, உம ப&�� 
ஆ�மஷடயவம வஸVல�வ�க இரகக�7�ரகள. எனகவ இத�ஷகய நப&ஷய கந�கக� 
உமத மகதஷ�த ��ரபபவ )ர�க! அவரகஷளக ழக�ணட ச�ப�ரசம கவணடவ )ர�க! 
அலல�ஹ உமத ச�ப�ரஷச ஏறறக ழக�ளவ�ன எனற க7�வ&டட இந� 
இஷ7வசனதஷ� ஓ��ன�ரகள�ம. "அவரகள �மககத��கம �)ஙக�ஷ/ததக ழக�ணட 
சமயத��ல உமம�டம வநத அலல�ஹவ&டம ப�வமனன பபக கக�ர த�ர�க�ய ந)ரம 
ப�வமனன பபக கக�ரய&ரந��ல அனபஷடயவன�கவம, மனன பபஷடயவன�கவகம 
அலல�ஹஷவ அவரகள கணடரபப�ரகள. (4:24)

  இத பலவ )னம�ன அ7�வ&பப�ளரகள�ல எடததக க7பபடட சமபவம�கம. 
இசசமபவம தணடககபபடட சமபவம (மனக��ஃ) எனற வ&ளஙக�ல கவணடம. இஷ� 
அ7�வ&பபவரகள ன படடயல�ல மஹமமத ப&ன ஹ^ஷமதர ர�ஸ� எனபவரம இடம 
ழபற7�ரகக�7�ர. இவர இம�ம ம�ல�கஷக கல@ப� அபஜஃபர அல மனஸvரன 
க�லத��ல சந��த��ரகக மடய�த. ஏழனன ல கல@ப� அபஜஃபர ஹ�ஜர 158ல 
மகக�வ&ல க�லம�ன�ர. இம�ம ம�ல�க அவரககள� ஹ�ஜர 179ல க�லம�ன�ர. 
ஆன�ல கமறக7பபடட மஹமமத ப&ன ஹ^ஷமதர ர�ஸ� எனபவர ஹ�ஜர 248ல 
��ன மரBமஷடந��ரகக�7�ர.

  அததடன மஹமமத ப&ன ஹ^ஷமதர ர�ஸ� எனபவர கலவ& க�டவ�றக�க 
ஊஷரவ&டடக க�ளமப&யக�ய&லஷல. வயக�7�ய க�லத��ல ��ன கலவ&கக�கத �ன 
�நஷ�ய�ரடன ப7பபடடரகக�7�ர. ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளரகள பலர இவஷர ம�கப 
பலவ )னம�ன அ7�வ&பப�ளர�க ம��கக�7�ரகள. அபஸரஆ, இபன வ�ர� என7 
இரவரம இந� மஹமமத ப&ன ஹ^ஷமஷ�ப ழப�யயர என க7�யளள�ரகள. மறறம 
ஹ�)ஸ அ7�ஞரகள பலரம இவரன பறபல �வறகஷளச சடடக க�டடய&ரகக�7�ரகள. 
ஸ�ல�ஹ ப&ன மஹமமத அல அஸத எனபவர இவஷரப பற7�க க7�பப&டம கப�த 
'இவஷரவ&ட தB&சசல�க அலல�ஹவ&ன ம@த ழப�ய ழச�லலககடயவஷர ந�ன 
கணட��லஷல' என7�ரகள. இவஷரபபற7� யஃகப ப&ன �பVப� எனபவர 'ஏர�ளம�ன 
ழவறககத�கக ஹ�)ஸகஷளச ழச�லக�7வர' என7�ரகள. நஸ�யV இவஷரபபற7� 
நமப&கஷகககரயவர அலலர என7�ரகள. இபன ஹ�பப�ன இவஷரபபற7� பரடடயம, 
��ரபப&யம ஹ�)ஸகஷளக கறவ��ல �ஷலச�7ந�வர என7�ரகள.*

கமலம இந� ஹ�)ஸ அ7�வ&பப�ளரகள படடயல�ல பறபல பலவ )னம�னவரகள இடம 
ழபற7�ரகக�7�ரகள. இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகஷளப பற7�க கறக�ன7 இம�ம 
அவரகள ன பறபல இ�ர க��/ரகள ல எவரம இந�ச சமபவதஷ�ச ழச�னன��லஷல. 
மஹமமத ப&ன ஹ^ஷமத வ/�ய�கக க�ஷடககபழபற7 இந� சமபவதஷ�க ழக�ணட 
இம�ம அவரகள ன அப&பப&ர�யதஷ� ந�ரப&ததக க�டட மடய�த எனற 
அவரகளஷடய சக நணபரககள க7�ய&ரகக�7�ரகள. அததடன இசசமபவத��ல இம�ம 
அவரகள ன மதஹபகக மரணபடட பல வ&��களம இடம ழபற7�ரகக�ன7ன. அத 
மடடம�ன7� இந� ஹ�)ஸ�ன கநரஷரய&ல வந��ரகக�ன7 'நப& (ஸல) அவரகள 
மறஷமந�ள வஷரய&லம உமமஷடயவம, ப&�� ஆ�ம (அஷல) அவரகளஷடயவம 
வஸVல�வ�க இரகக�7�ரகள' என7 கரதத நப&கஷளக ழக�ணட ஆ�மம, அவரன 



சந���களம மறஷமந�ள ல வஸVல�த க�டவ�ரகள எனபஷ�த��ன க�டடக�7த. 
மறஷமய&ல நப&ய&ன ச�ப�ரஷசக ழக�ணடம வஸVல�த க�டவ�ரகள எனபஷ�கய இந� 
ஹ�)ஸ வ&ளககக�7த.

  எனகவ இந� ஹ�)ஸ�ன கநரஷரய&ல�ரநத நப&கள இ7ந� ப&னனர அவரகள டம 
ழசனற �ப�அத ககடகல�ம எனபஷ� வ&ளஙக மடய�த. நப&யவரகள ன �ப�அதஷ� 
ஆ�மம, சந���களம மறஷம ந�ள ல கவணட ந�றப�ரகள எனபத உணஷம என 
ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல வரக�7த.

  மககள எலகல�ரம ஆ�ம�டம ழசனற �மகக�க அலல�ஹவ&டம �ப�அததச 
ழசயய கக�ரமகப�த ஆ�ம (அஷல) அவரகள நப& நஹ (அஷல) அவரகள டம 
ழசனற கவணடமபட கறவ�ரகள. நஹ (அஷல) அவரகள நப& இபர�ஹ)ஷமச சடடக 
க�டடவ�ரகள. இபர�ஹ)ம நப&யவரகள நப& மஸ�ஷவயம, நப& மஸ� அவரகள நப& 
ஈஸ�ஷவயம கந�கக�ச ழசலலஙகள எனற மககஷள பB&பப�ரகள. இற��ய�க நப& 
ஈஸ� அவரகள நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷள கந�கக�ப ப7பபடஙகள எனற 
மககஷள அனபபவ�ரகள. நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'ஆ�மஷடய 
சந���களகழகலல�ம ந�ன �ஷலவர�க இரகக�க7ன. இ�ன�ல எனககப 
ழபரஷமய&லஷல. ஆ�மம, அவரககப ப&னனர க��ன7�ய அஷனவரம மறஷமய&ல 
எனத ழக�டய&ன கeழ ஒதஙக� ந�றப�ரகள. இ�ன�ல எனகக ஒர ழபரஷமயம�லஷல'.

  கமறக7பபடட சமபவத��ன கநரஷரய&ல மரB�ன பல கரததகள 
இலஷலழயன7�லம இம�ம ம�ல�ககஷடய மதஹபகக மரB�ன ச�ல சடடஙகள 
அ��கல க�B மடக�7த. எனகவ இசசமபவதஷ� இம�ம அவரகள க7�ய&ரகக 
மடய�த. கல@ப� அபஜஃபரல மனஸvர இம�ஷம கந�கக� தஆவ&னகப�த க�பல�ஷவ 
மனகன�ககவ� அலலத ரஸvஷல மனகன�கக� ந�னற ப&ர�ரத��ககவ� என 
ககடட�றக நப&ஷய வ&டடம உன மகதஷ�த ��ரபப& வ&டவ�றக எனன வநத 
வ&டடத எனற இம�ம அவரகள ககடட��கக க7பபடவ��ல�ரநக� அத இம�ம 
ம�ல�ககஷடயவம மறறம அஷனதத மதஹப&ன இம�மகளஷடயவம, 
ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள, ��ப&யVனகள அஷனவரன ழக�ளஷககளககம, 
அப&பப&ர�யஙகளககம மரண படடரகக�7த.

  மஸஜ�தன நபவ&ஷயச சந��கக ம�ன ம�ல�ல ஒரவர ழசன7�ல ழ��ழத 
வ&டடபப&7க நப&கள ந�யகத��ன ம@த ஸல�ம க7�த �மகக�கப ப&ர�ரத��கக 
வ&ரமபக�7வன க�பல�ஷவ கந�கக� ந�னற ப&ர�ரத��கக கவணடம. �மகக�கப 
ப&ர�ரத��ககம கவஷளய&ல நப&கள ன கபஷ7 கந�கக� ந�றக கட�த. நப&களகக�கப 
ப&ர�ரத��தத அவரகளகக�க ஸலவ�ததக கறம கவஷளய&ல மடடகம நப&ய&ன 
கபஷ7 கந�கக� ந�றக கவணடம. இத அஷனதத அ7�ஞரகள ன அப&பப&ர�யம�கம. 
இத��ன இம�ம ம�ல�கக�ன ஒர அப&பப&ர�யமம கட. இம�ம ��ப&ஈ, இம�ம 
அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) கப�ன7வரகளம இவவ�க7 அப&பப&ர�யபபடக�7�ரகள. 
ஆன�ல இம�ம அப ஹன)ப�வ&ன க��/ரகள நப&கள ன ம@த ஸல�ம கறக�ன7 
கநரத��ல கட அவரகள ன கபஷ7 மனகன�கக� ந�றபஷ�க க�டடலம 
க�பல�ஷவத��ன மனகன�கக� ந�றக கவணடம எனற அப&பப&ர�யபபடக�7�ரகள. 
நப&கள ன அஷ7ஷய இடத பககம�க ஆகக�யவணBம ஸல�ம க7 கவணடம 



எனறம இம�ம அப ஹன )ப�வ&ன க��/ரகள ல ச�லர அப&பப&ர�யப படக�ன7னர. 
அவரகள ன அஷ7ஷய ப&னப7ம�க ஆகக�யவணBம ஸல�ம க7 கவணடம எனற 
அப&பப&ர�யபபடம அ7�ஞரகளம இவரகள ல உணட.

  இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ந)ணட கநரம மன �ன கப7ரக�ல ந�னற 
ழக�ணடரபபஷ� ழவறத��ரகக�7�ரகள. அ7�ஞர க�/� இய�ள 'மபஸvத' என7 �மத 
நல�ல இம�ம ம�ல�கஷகப பற7� 'மன �ன நப&கள ன கப7ரக�ல ந�னற 
ழக�ணடரபபஷ� அவரகள வ&ரமபவ&லஷல' எனறம, நப&கள ன ம@த ஸல�ம 
க7�வ&டடச ழசனற வ&ட கவணடம எனறம க7�ய&ரபப��க அ7�வ&ததளள�ரகள. 
கமலம அ7�ஞர ந�ப&ஃ அவரகள க7�ய��க க�/� இய�ள கeழவரம�ற கறக�7�ரகள. 
கல@ப� உமரன மகன நப&ய&ன கப7ரக�ல வநத ஸல�ம ழச�லவஷ� நறறககம 
அ��கம�ன வ&டத�ம ந�ன கணடரகக�க7ன. அ�ன ப&னனர கல@ப� அபபககர (ரல�) 
அவரகள ம@தம �ம �நஷ� உமர ம@தம ஸல�ம க7�வ&டடத ��ரமபவ�ரகள. இநகநரம 
அவரகள 'அஸஸல�ம அலன நபV, அஸஸல�ம அல� அபVபகரன, அஸஸல�ம 
அல�அபV' (நப&ககம, அபபககர (ரல�) அவரகளககம, என �நஷ�ககம ஸல�ம 
உணட�வ��க!) எனற கறவ�ரகள. இபபடய�க ஒரந�ள நப&யவரகள உடக�ரக�ன7 
ம�மபரல �ம கரதஷ� ஷவததப ப&7க அககரதஷ� மகத��ல ஒத��க ழக�ணட�ரகள. 
இபன அபV கஸV த, கஃனபV கப�ன7வரகஷளப பற7� க�/� இய�ள அ7�வ&கக�ன7 
மறழ7�ர க7�பப&ல நப&தக��/ரகள பளள வ�சஷல வ&டட ழவள கயறக�ன7 கநரத��ல 
கபறகக எ��ரலளள ம�மபரன ம@த ப��ககப படடரகக�ன7 ம�தளமப/ வடவத��ல�ன 
உரஷளஷயத �ம வலககரத��ல ழ��டடபப�ரதத வ&டட ப&7க அலல�ஹவ&டம 
க�பல�ஷவ மனகன�கக� ந�னற ப&ர�ரத��பப�ரகள எனற க7�ன�ரகள.

  அபதலல�ஹ ப&ன உமர நப&யவரகள ன கப7ரக�ல ந�னற நப&யவரகளககம, 
அபபககர ஸ�த�)க, உமர (ரல�) ஆக�கய�ரககம ஸல�ம ழச�லவஷ� இம�ம ம�ல�க 
அவரகள மவத�� எனனம நல�ல க7�ததளளஷ� அ7�ஞர க�/� இய�ள கறக�7�ர. 
அக� சமபவதஷ� இபனல க�ஸ�ம அல கஃனபV கப�ன7 கவற ச�ல அ7�வ&பப�ளரகள 
'உமரஷடய மகன அபதலல�ஹ, அபபககர, உமர (ரல�) இவவ&ரவரகக�கவம 
ப&ர�ரத�ஷன ழசயத வ&டடத ��ரமபவ�ரகள எனற ழச�லல�யளள�ரகள.

  இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள மறறழம�ர இடத��ல கறக�7�ரகள: 'நப&கள ன ம@த 
அஸஸல�ம அஷலகக அயயஹன நப&யய வரஹமததலல�ஹ� வபரக�ததஹ^ 
எனற ஸல�ம க7�ய ப&னனர அபபககர, உமர (ரல�) இவரகள ம@தம ஸல�ம க7 
கவணடம. அ�ன ப&னனர இம�ம ம�ல�க அவரகள வ&ளககம �ரக�7�ரகள. நப&கள ன 
ம@த ஸல�ம க7� அவரகள ம@த ப&ர�ரத��த��ல �மத மகதஷ� கபஷ7 கந�கக� 
��ரபப&ச சறற கநரம கபக7�ட ழநரஙக� ந�னற கபஷ7த ழ��ட�மல ப&ர�ரத��கக 
கவணடம. ம�)ன�வ�ச�கள�க இரபப&ன அவரகள மஸஜ�தன நபவ&ஷய வ&டட 
ழவள கயறம கப�ழ�லல�ம நப&யவரகள ன கப7ரக�ல ந�னற வ&டட கப�க கவணடம 
எனப��லஷல. ழவள யரகள ல�ரநத வரக�7வரகள மடடகம இசசடடத��றக 
உடபடவ�ரகள. ப&ரய�Bம�க�ச ழசலக�7வனம, ப&ரய�Bத��ல�ரநத ��ரமபக�7வனம 
நப&யவரகள ன கப7ரக�ல ழக�ஞசகநரம ந�னற அவரகள ம@த ஸலவ�ததகள க7� 
அபபககர, உமர (ரல�) அஷனவரககம கசரதத ப&ர�ரத�ஷன ழசயவதம பரவ�ய&லஷல.



  ஒரமஷ7 இம�ம ம�ல�கக�டம ழச�லலபபடடத. ப&ரய�Bம ழசயய மடய�த 
ம�)ன�வ&கலகய �ஙக�ய&ரபபவரகள நப&யவரகள ன கப7ரக�ல ந�னற ஒவழவ�ர 
ந�ளம ஸல�ம ழச�லக�7�ரகள. ச�ல ழவளள கக�/ஷம ஜ^மஆ ��னத��லம அவரகள 
ம@த ஸல�ம க7� ந)ணட கநரம தஆச ழசயதக ழக�ணகட இரபப�ரகள. இஷ�க 
ககடட இம�ம ம�ல�க (ரஹ) ம�)ன�வ&லளள நமத அ7�ஞரகள (பகஹ�ககள) வ/�ய�க 
இஷ� ந�ன ககடககவய&லஷல எனற க7� வ&டட நம சமகத��ன மனகன�ரகள 
எனழனனன க�ரBஙகள ன�ல அப&ம�ன கள�க வ�ழந��ரககள� அகக�ரBஙகஷள 
ஷவததத��ன ப&னகன�ரகள அப&ம�ன கள�க மடயம. எனகவ நம சமகத��ன 
மனகன�ரகள (ஸஹ�ப�ககள) அ�றகப ப&7க க��ன7�யவரகள (��ப&யVனகள) 
இபபடச ழசய��ரகள எனற எனககத �கவல க�ஷடககவ&லஷல. ப&ரய�Bத��ல�ரநத 
வரக�7வரகள, அஷ� ந�டக�7வரகள இவரகஷளத �வ&ர மற7வரகளககப பல 
வ&டத�ம ந)ணட கநரம நப&கள ன கப7ரக�ல ந�னற ப&ர�ரத��கக அனம��ய&லஷல 
என7�ரகள. அபலவல@தலப�ஜ) 'இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள உளளஷரச ச�ரந� 
ம�)ன�வ�ச�களககம, ழவள யரகக�ரரகளககம நப&கஷள ஸ�ய�ரத ழசயயம 
வ&�யத��ல ம�றபடட சடடஙகள�ல பB&ததளள�ரகள. இ�றகக க�ரBம 
ழவள யரகக�ரரகள ழ��ஷலதரத��ல�ரநத நப&ய&ன பளள ய&ல ழ��ழவ�றகம, 
நப&களகக ஸல�ம ழச�லல கவணடழமனறம ந�ட ம�)ன�வகக வரக�7�ரகள. 
ம�)ன�வ�ச�ககள� ஊரகலகய �ஙக�ய&ரபபவரகள. நப&களகக ஸல�ம ழச�லல 
கவணடழமனபஷ� ந�ட தரத��ல எஙகம பயBம ழசயய கவணடய��லஷல. 
ஆககவ��ன ஸல�ம கறம ம���ரய&ல இவவ&ர ச�ர�ரககம மத��ய&ல ச�ல 
ம�ற�லகள அனம��ககபபடடளளன' எனற க7�வ&டட நப&கள ன ஒர ஹ�)ஷஸயம 
எடததஷரத��ரகள. இந� ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள 'இஷ7வ�! எனனஷடய 
கபஷ7 வBஙகபபடம ச�ஷலய�க ம�ற7�வ&ட�க�!' என க7�யளள�ரகள. கமலம 
நப&யவரகள 'நப&ம�ரகள ன கபறகஷள ய�ர பளள வ�சலகள�க ஆகக�ன�கர� அவரகள 
ம@த அலல�ஹவ&ன கக�பம அ��கம�கடடம' எனறம க7�யளள�ரகள. கமலம அபல 
வல@த கறக�7�ர: நப& (ஸல) அவரகள 'மகககள! ய�ரம எனத கப7�ல வ&/�ககள 
ழக�ணட�ட��)ரகள' எனற உஷரத��ரகள. இனனம இம�ம ம�ல�கஷகப பற7�க கறம 
ஒர மஸஅல�வ&ல (சடடத��ல) 'நப&கள ன பளள வ�சல�ல வரக�7வரகள ம�ல�ல 
க�B&கஷகய�க �ஹ�யயததல மஸஜ�த ழ��ழஷக ழ��ழத ழக�ளள கவணடம. அ�ன 
ப&ன ஸ�ய�ரத ழசயய கவணடம. இபபளள ய&ல ஸ^னனததத ழ��ழவ�றக ம�க 
ஏற7ம�ன இடம�க நப&கள ழ��ழ� ச�ல இடஙகள க7�பப&டபபடடளளன. அஷவ மBம 
பசபபடட தணகளளள இடம�கம. (அ��வத அவவ&டத��லளள தணகள ன 
கeழபக��ய&ல ழவளஷள ந�7ம க�Bபபடம). ஆன�ல பரளத ழ��ழஷககஷள 
ந�ஷ7கவறறவ�றக இம�மடன ழநரஙக� இரகக�7 மந��ய ஸபபககள (அB&ககள) 
ச�7ந�ஷவய�கம எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  நப&கள ன பளள ஷய ந�ட வரக�ன7 ழவள யரவ�ச�களகக கமறக7பபடட இடத��ல 
ந�னற ஸ^னனத��ன ழ��ழஷகஷய ந�ஷ7கவறற�ல அவரகள �ஙக�ய&ரகக�ன7 
இடஙகள ல ழ��ழவஷ�வ&ட கமனஷமககரயத. இஷவயஷனததம இம�ம ம�ல�கஷகப 
பற7�யம, அவரகள ன க��/ரகள, மறறம இ�ர ஸஹ�ப�ககள பற7�யம அ7�யபபடட 
ப&ரபலம�ன சடடஙகள�கம. நப&கள ன ம@த ஸல�ம ழச�லல� அவரகளகக�கப 
ப&ர�ரத��கக கவணடம என7 இலடச�யதஷ�த �வ&ர கவற எந� எணBத��லம 
நப&யவரகள ன கபஷ7 ந�டககட�த. ஸல�ம ழச�லல� தஆ ழசயக�7வரகள கட அ��க 



கநரம கப7ரக�ல ந�னற ழக�ணடரபபஷ�யம இம�ம ம�ல�க அவரகள 
ழவறத��ரகக�7�ரகள. ம�)ன�ஷவச ச�ரந�வரகள கட கப7�ல வரமகப�ழ�லல�ம 
அ�னரக�ல ந)ணட கநரம ந�றக கட�த.

  மன �ன �னகக�கப ப&ர�ரத��கக ந�ஷனத��ல க�பல�வ&ன பககம மகம ��ரபப& 
ந�னற ப&ர�ரத��கக கவணடம. இதகவ ஸஹ�ப�ககள ன வ/�ய�கம. அவரகள ன 
வரல�ற7�ல ஒரவர கட ந)ணட கநரம கப7ரக�ல ந�னற நப&களகக�கப 
ப&ர�ரத��ககவ&லஷல. அபபடய�ன�ல ந�ம எபபட ந)ணட கநரம ப&ர�ரத��கக மடயம? 
நப&கஷள கவணடப ப&ர�ரத��த�ல, அவரகள டம க�ஷவஷய மஷ7ய&ட�ல, 
அவரகள ன கப7ரக�ல ழசனற ச�ப�ரஷச கவணட ந�றக�ல, அலலத அவரகள இ7ந� 
ப&னனர ச�ப�ரச கவணட�ல கப�ன7 எஷ�யகம ஆனக7�ர (ஸலப)கள ல எவரம 
ழசய���லஷல. கப7�ன பககத��ல ழசனற ப&ர�ரத��பப��கல� அலலத நப&ஷயப 
ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��பப��கல� வ&கச�ம�ன ஏக�னம வ&��களம, 
க7�பப&டத�கக நனஷமகளம உணழடன7�ரந��ல ஸஹ�ப&களம, ��ப&யVனகளம 
அவறஷ7ச ழசயய�மல வ&டட ஷவபப�ரகள�?

  மனனர ந�ம க7�ய அப ஜஃபரல மனஸvஷர கந�கக� இம�ம ம�ல�க 
ழச�லல�ய��கக க7பபடம 'ந)ர நப&கஷள மனகன�கக� ந�றபVர�க! அவரகஷளக 
ழக�ணட ச�ப�ரசம க�டவ )ர�க!' என7 சமபவம இம�ம அவரகள ம@த இடடகடட 
சமத�பபடட��கம. இசசமபவன இம�ம அவரகள ன அப&பப&ர�யஙகளககம மறறம 
ஸஹ�ப&கள, ��ப&யVனகளஷடய ழச�ல, ழசயலகளககம ம�றபடட ஒன7�கம. 
அவரகள எலகல�ரம �மகக�க அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��பப��ல கட கபஷ7 கந�கக� 
ந�றபஷ�க கற7ம�க கர��ன�ரகழளன7�ல நப&ய&டம ச�ப�ரச ழசயயம தஆஷவயம 
ககடக அவரகள எபபட அனம��தத இரகக மடயம? கபஷ7 கந�கக� ந�னற 
�மகக�கப ப&ர�ரத��பபஷ�க கற7ம�க ம��த� ஒரசமகம �)ன லம, தனய�வ&லம 
உணட�கம தனபஙகஷளக கஷளந��ட க�லஞழசன7 நப&ம�ரகள டமம, 
வல�ம�ரகள டமம, மலகககள டமம எபபட மஷ7ய&டவ�ரகள? ஒரகப�த அபபடச 
ழசய��ரகக ம�டட�ரகள. இத�ஷகய வ/�ப�டகள அஷனததகம இஷ7வனகக இஷB 
ஷவபபவரகள�ன மஷரகeனகளம, கஃபப�ரகளம மறறம க�7�ஸ�வரகளம 
இவரகஷளப ப&னபற7�ய ச�ல மஸல�மகளம ழசயக�ன7ஷவய�கம. இத 
மஹ�ஜ�ரனகள, அனஸ�ரகள கப�ன7 நனமககஷளப ப&னபற7�ய ப/கககம அலல. 
மஸல�மகளஷடய இம�மகள�க அ7�யபபடட அ7�ஞரகள ல ஒரவரகட இத�ஷகய 
ழக�ளஷககஷள ஆ�ரககவ&லஷல. இவரகள அஷனவரம நப&யவரகள ம@த 
ஸலவ�ததம, ஸல�மம கறவ��ல அ��க அககஷர ழக�ணடவரகள�க இரந��ரகள. 
நப&கள ன அரக�ல ந�னற ஸல�ம க7�ன�ல அஷ� அவரகள ககடக�7�ரகள. 
தரத��ல�ரநத க7பபடம ஸல�ம நப&யவரகளகக எத�� ஷவககபபடக�7த எனறம 
இவரகள மழகக மழகக வ&ளககம ழபற7�ரந��ரகள.

  இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபலம, மறறம இம�மகள பலரம கeழவரம ஹ�)ஷஸ 
நப&யவரகளகக ஸல�ம எத�� ஷவககபபடக�7த எனப�றகச ச�ன7�க 
க�டடயளள�ரகள. நப&யவரகள ழச�னன��க அபஹ^ஷரர� (ரல�) கறக�7�ரகள: 'என 
ம@த ய�ர ஸல�ம க7�ன�லம ந�ன அவரகக ப��ல ஸல�ம ழச�லவ�றக�க எனத 
உய&ர ம@டடத�ரபபடக�7த'. (அப��வத, அஹமத)



  நப&ய&ன கப7ரக�ல வநத ழச�லவஷ� கமனஷமய�கக கர��ய இம�மகள இந� 
ஹ�)ஷஸச ச�ன7�க எடததளளனர. நப&யவரகள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத 
ழசயவஷ�பபற7�க க7பபடம ஏஷனய ஹ�)ஸகளம பலவ )னம�னஷவய�கவம, 
ம�ரககத�)ரபபகள வ/ஙக ச�ன7�க எடததக ழக�ளள மடய��ஷவய�கவம 
க�Bபபடக�ன7ன. எனகவ��ன 'ஸ�ஹ�ஹ^ஸ ஸ�த��' எனம ஆற ழபரம ஹ�)ஸ 
ழ��கபப�ச�ரயரகளம, 'ஸ^னன' எனம ஹ�)ஸ நல�ச�ரயரகளம இத�ஷகய 
ஹ�)ஸகஷள �ம நலகள ல ப��வ ழசயயவ&லஷல. பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷள 
அ7�வ&கக�ன7 ��ரல கதன , பஸஸ�ஸ கப�ன7 ழ��கபப�ச�ரயரகள ச�லர மடடகம 
இத வ&�யத��ல ஒர ச�ல ஹ�)ஸகஷளக க7�ய&ரகக�7�ரகள. அ��லம க7�பப�க 
அபதலல�ஹ ப&ன உமர அலஇமர எனபவர அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஷஸ ந�ஷனவ&ல 
ழக�ளள கவணடயத ம�க அவச�யம�கம. இவர பலவ )னம�ன அ7�வ&பப�ளர எனப��ல 
சநக�கம�லஷல. இவர அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஸகள ல ழப�யஷய ழவள பபஷடய�கக 
க�B மடக�7த. 'ந�ன மரBமஷடந� ப&னனர எனஷன ய�ர ஸ�ய�ரத ழசயக�7�கர� 
அவர ந�ன வ�ழந��ரகஷகய&ல எனஷன வநத சந��த�றகச சமம�க�7�ர' எனற 
நப&யவரகள க7�ய��க இந� அபதலல�ஹ க7�பப&டக�7�ர. இந� ஹ�)ஸ�ன கரத��ல 
உணஷமகக ம�றபடட வ&ளககம ழவள பபஷடய�கத ழ�ரவத கப�ல மஸல�மகள ன 
ழக�ளஷககளககக இந� ஹ�)ஸ மரணபடடரபபஷ� வ&ளஙகல�ம. ஏழனன ல ஈம�ன 
ழக�ணட, நப&யவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகஷளச சந��த�வரகளகக 
ஸஹ�ப&கள என ழபயர சடடபபடக�7த. மஹ�ஜ�ரனகள மறறம இஷ7வன 
ப�ஷ�ய&ல கப�ர�டய மஜ�ஹ��)னகளகப�ன7வரகள இபழபயரகக ம�கவம அரகஷ�ப 
பஷடத��ரந��ரகள. நப&யவரகள இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல  'எனனஷடய க��/ரகஷளத 
��டட��)ரகள' என வ&லகக� வ&டட கeழவரவஷ�யம க7�ன�ரகள: 'சத��யம�க ந)ஙகள 
உஹத மஷலஷயப கப�ன7 அளவககத �ஙகதஷ�ச ழசலவ ழசய��லம என 
ஸஹ�ப�ககள ன ச�7பப&ல இர ச�7ஙஷக அளகவ� அலலத அ��ல ப���கய� கட 
உஙகள�ல அஷடய மடய�த'. (பக�ர, மஸல�ம)

  அபபடய�ன�ல நப&யவரகள மரBமஷடந�றகப ப&ன அவரகஷள ஸ�ய�ரத 
ழசயவ��ல ஸஹ�ப&ய�க ஆக�வ&ட மடயம�? ஸஹ�ப�ககளககப ப&7க க��ன7�ய 
மககள ம�ழபரம கடஷமகள�ன ழ��ழஷக, ஹஜ, கந�னப, கப�ன7 அமலகஷளச 
ழசயத, இஷ7வன ப�ஷ�ய&ல கப�ர�ட மறறம பல வ�ஜ�ப�ன அமலகஷளச 
ந�ஷ7கவறறவ�ன�ல கட ஸஹ�ப&கள ன ந�ஷலஷய அஷடய மடய�மல�ரகக, 
கடஷமய&லல��தம, அந� அமலகக�கப ப&ரய�Bம ழசய�ல அனம��ககபபட��தம�ன 
ஒரச�ல அமஷலச ழசயத வ&டவ�ன�ல ஸஹ�ப&ய�க ஆக�வ&ட மடயம எனற 
கறவஷ� எபபட ஹ�)ஸ எனற ந�ரப&கக மடயம?

  நப&யவரகள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசயய கவணடழமனபஷ� மடடம இலடச�யம�கக 
ழக�ணட ப&ரய�Bம ழசயவஷ� அ7�ஞரகள �டத��ரகக�7�ரகள. ஏழனன ல நப&கள ன 
பளள வ�சஷல ந�டப ப&ரய�Bம ழசயவழ�லல�ம அ��ல ழ��ழவ�றக�கத��ன. 
ழ��ழஷகஷய ந�ஷ7கவற7�ய ப&னனர��ன ஸ�ய�ரதஷ� ந�ஷனகக கவணடம. 
இஷ�பகப�லகவ ழ��ழஷகஷய இலடச�யம�கக ழக�ணகட ஷபததல மஹத�ஸ 
பளள வ�சலககம ழசலல கவணடம. ஹஜஷஜ ந�ஷ7கவறறவ�றக�க 
கஃபததலல�ஷவ கந�கக� ப&ரய�Bம�க கவணடம. இபபடப ப&ரபலம�ன பளள கள ல 



கடஷமய�னதம, மஸ�ஹபப�னதம�ன அமலகஷள ந�ஷ7கவற7ச ழசன7�ல கட 
நப&கள ன வ�ழந�ள ல அவரகஷள கந�கக� ப&ரய�Bம ழசய� ஒர ஸஹ�ப&ய&ன 
ப�வ&ஷய அஷடய மடய�மல�ரககம கப�த நப&யவரகள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத 
ழசயவஷ� மடடம ந�ட வ&லககபபடட ப&ரய�Bம�க ய�த��ஷர ழசயக�ன7 ஒர 
ச���ரB மன �ர ஸஹ�ப&ய�க மடயம�?                       

*கமலம இவர ம�கப பலவ )னம�ன அ7�வ&பப�ளர எனற க�டடக�ன7 பல 
வ&ளககஙகஷள இம�ம இபன ஷ�ம�யய� இஙக க7�பப&டக�7�ரகள.

மஸஜ�தன நபவ&ககப பயBம�க�ல

  கநரசஷசகள ழசயவத கடஷனப கப�ன7��கம. கடஷன ��ரபப& ஒபபஷடபபத 
கடட�யம�வஷ�ப கப�ல கநரந� கடனகஷளயம ��ரபப கவணடழமன அஷனதத 
இம�மகளம க7�ய&ரகக�7�ரகள. எனகவ நப&யவரகள ன கபஷ7 கந�கக�ப ப&ரய�Bம 
ழசயய கவணடழமனற ஒரவர கநரந��ல அலலத மற7 நப&ம�ரகள, நனமககள 
ஆக�கய�ரஷடய கபறகள ல ஏக�னழம�னறககப கப�க கவணடழமனற கநரந��ல 
அஷ� ந�ஷ7கவறற�ல அவச�யம�லஷல. ம�7�க அஷ� ந�ஷ7கவற7�ன�ல 
வ&லககபபடட ஒர அனஷட�னதஷ�ச ழசய�வன�க� வ&டக�7�ன எனற அஷனதத 
அ7�ஞரகளம ஏகக�ப&தத அப&பப&ர�யப படக�7�ரகள.

  இன  நப&கள ன பளள வ�சல�கல�, அலலத ஷபததல மகத�ஸ�கல� ழ��ழவ�றகப 
கப�க கவணடழமனற கநரந��ல அஷ� ந�ஷ7கவறறவத கடஷமய�? இலஷலய�? 
எனப��ல இம�ம ��ஃப&ஈ (ரஹ) அவரகள இரவ&�ம�ன கரததககஷளச ழச�லல� 
இரகக�7�ரகள. இத ஒர கடன எனறம, இககடஷன ந�ஷ7வ ழசயவத கடஷமய�கம 
எனபதம��ன அவரகள ன பலம�ன அப&பப&ர�யம�கம. இம�மகள�ன ம�ல�ககம, 
அஹமத ப&ன ஹனபலம இந� அப&பப&ர�யதஷ� ஆ�ரகக�7�ரகள. இம�ம அபஹன)ப� 
(ரஹ) அவரகள இந� கநரசஷசஷய ந�ஷ7கவறறவத கடஷமய&லஷல எனற 
அப&பப&ர�யப படக�7�ரகள. ஏழனன ல இம�ம அபஹன)ப�வ&ன மதஹப&ல கநரசஷச 
ந�ஷ7கவ7 கவணடம�ன�ல கடஷமய�ன ஒனஷ7 கநர கவணடம. வ�ஜ�பலல�� 
அமலகஷளச ழசயவ��க கநரந��ல அஷ� ந�ஷ7கவற7 கவணடய அவச�யம�லஷல. 
இ�னடபபஷடய&ல கமறக7�ய இர பளள வ�சலகளககம ப&ரய�Bம ழசயவத 
�ரஅத��ல கடஷமய�க வ&��ககபபடட ஒர அனஷட�னம அலல. அபபடய�ன�ல 
இத�ஷகய கநரசஷசகஷள கநரநத ந�ஷ7கவறறவதம கடஷமய�க�த. இத இம�ம 
அபஹன)ப�வ&ன ழக�ளஷகய�கம. கநரசஷசகஷள அவச�யம ந�ஷ7வ ழசயய 
கவணடழமனற கடஷமய�கக�ய மற7 இம�மகள பளள ய&ல ழ��/ப கப�வ��க கநரநத 
ழக�ளவத ஒர வ/�ப�ட�கம. வ/�ப�டகஷளயம, அனஷட�னஙகஷளயம பரவ��க 
கநரநத ழக�ணட�ல அவச�யம அநகநரசஷசஷய ந�ஷ7கவற7�ய�க கவணடம எனக 
க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  இம�ம பக�ர (ரஹ) அவரகள அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள 
'மன �ன அலல�ஹவகக வ/�பபடவ��க கநரநத ழக�ணட�ல அ�றழக�பப வ/�படடக 
ழக�ளள கவணடம. அவனகக ம�ற ழசயவ��க எவர கநரநத ழக�ணட�லம அஷ� 
ந�ஷ7கவற7 கவணட�ம' எனற க7�ன�ரகள.



  நப&ம�ரகள அலலத ஸ�ல�ஹ)னகள ன சம���கஷள கந�கக� ஸ�ய�ரததகக�க 
ப&ரய�Bம ழசயவ��க ஒரவர கநரந��ல எகக�ரBத��லம அஷ� ந�ஷ7கவற7 
கவணடய��லஷல எனற எலல� இம�மகளம க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஏழனன ல இத 
இஷ7வ/�ப�டகள ல கசர�� ஒன7�கம. இவவ�7�ரகக வ/�ப�டகள ன இனதஷ�ச 
கசர�� ழசயஷல ஒர மன �ன ழசய��ல, அ�ன�ல நப&தக��/ஷரப கப�னற 
ஆக�வ&டவ�ன எனற கறம கறற ஹ�)ஸ�க இரகக மடயம�? இனனம 
க7பகப�ன�ல இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள 'நப&ய&ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத ழசயக�ன' 
என ஒர மன �ன கறவஷ�கய ழவறத��ரகக�7�ரகள. அபபடச ழச�லவக� ழபரம 
�வற எனக கர��ய&ரகக�7�ரகள. ஏழனன ல ஸ�ய�ரத என7 வ�ரதஷ� நப&ய&ன 
கபக7�ட கசரததக க7பபடம�டட�த எனறம,  அத மரய�ஷ�க கஷ7வ�க 
இரபப��கவம கறக�7�ரகள. இவவ�ரதஷ� மடல�ன ழ�ள வற7 கரதஷ� 
வ/ஙகக�7��ம. ஸ�ய�ரத ழசயக�ன எனற ஒரவர க7�ன�ல அத �ரஅத 
அனம��கக�ன7 ஸ�ய�ரத��கவம இரககல�ம. �ரஅத அனம��கக�� ��ரகக�ன 
இனதஷ�ச ச�ரந� ப&தஅத��ன மஷ7ய&ல அனஷடககபபடம ஸ�ய�ரத��கவம 
இரககல�ம. �ரஅத அனம��கக�ன7 ஸ�ய�ரதஷ�க ழக�ணட கப7�ள கக ஸல�ம 
ழச�லவதம, அவரகக தஆ ழசயவதம கர�பபடம. ப&தஅத��ன ஸ�ய�ரதஷ�க 
ழக�ணட மஷரககeனகளஷடயவம, ந�ன அனஷட�னவ���களஷடயவம, 
மயய&ததகள டம �ம க�ஷவஷயக ககடபவரகளஷடயவம ஸ�ய�ரதஷ�க கரத�ல 
கவணடம. இத மற7�லம வ&லககபபடட ஸ�ய�ரத��கம. எனகவ��ன ஸ�ய�ரத என7 
ழச�ல ழ�ள வற7 மடல�ன கரதஷ�க ழக�ணடரகக�7த எனற க7�கன�ம. 
அத�ஷகய ஒர ழச�லஷல நப&யவரகள ன கபறடன இஷBததச ழச�லவஷ�க 
க�டடலம ழ�ளளத ழ�ள வ�ன ப&சக�ல�லல�� ஒர வ�ரதஷ�ஷயத க�ரவச ழசயத 
அவவ�ரதஷ�யடன நப&ய&ன கபஷ7 கசரததச ழச�லவ��ல ழபரஷம இரகக�7த. 
அபபடழயன7�ல 'நப&கள ன ம@த ஸல�ம ழச�னகனன' எனற க7 மடயம. அ�ன�ல 
�வ7�ன பல ம�றபடட கரததககஷள வ&டடம �பப&ததக ழக�ளளல�ம. �ரஅத��ல 
அனம��ககபபட�� ஸ�ய�ரத எனபதம கட மயய&ததகக�க ஸல�ம க7� ப&ர�ரத��பபத 
��கன  ஆககவ 'நப&ய&ன ம@த ஸல�ம க7�கனன' எனற ழச�லலம கப�த அத 
அனம��ககபபடட ஸ�ய�ரத��றக ஈட�க�7த.

சவனபபஙக�வ&ல ஒர பக��

  நப& (ஸல) அவரகள 'எனனஷடய வ )டடககம, ம�மபரககம�ஷடய&ல இரககம�டம 
சவனபபஙக�ககள ல ஒர பஙக�வ�கம' எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. நப&கஷளப பற7� 
இபபட அ7�வ&ககபபடடளளத. ஆன�ல இந� ஹ�)ஷஸச ச�லர ��ரதத நப&யவரகள ன 
'வ )ட' எனற க7�யஷ� 'கபற' எனற அ7�வ&த��ரகக�7�ரகள. நப&யவரகள இந� 
ஹ�)ஷஸ அ7�வ&ககம கப�த உய&கர�ட ��கன இரந��ரகள. கப7�ல அவரகள 
அடககபபடடரகக வ&லஷலகய அபபடய&ரகக எனத கபற எனற எபபட நப&யவரகள 
க7�ய&ரகக மடயம? எனகவ��ன ஸஹ�ப�ககள ல எவரம கபற எனற வந� 
ஹ�)ஷஸ ஆ��ரம�க ழக�ளளவ&லஷல. இ�ன�ல நப&யவரகள மரBமஷடந� ப&7க 
எஙகக அவரகள ன பன � கமன ஷய அடககம ழசயய கவணடழமனப��ல அப&பப&ர�ய 
வ&த��ய�சஙகஷளயம க7�ய&ரகக�7�ரகள. 



  நப&கள �ம கபஷ7ப பற7� எனனஷடய கபற எனற அனற க7�ய&ரந��ல 
ஸஹ�ப&களகக�ஷடய&ல நப&கள ன பன � கமன ஷய அடககபபடம இடதஷ�க க7�தத 
�ரககமம, அப&பப&ர�ய கப�மம எழந��ரகக�த. ஆககவ இதவம கமறக7பபடட 
ஹ�)ஸ�ல எனனஷடய கபற எனற நப&யவரகள க7வ&லஷல எனப�றகச ச�ன7�கம. 
நப&யவரகள, ஆய&�� (ரல�) அவரகள ன வ )டடல மரBமஷடந��ரகள. ஸஹ�ப&கள 
சமகம�க ஒர மடவ&றக வந�தம ஆய&�� (ரல�) அவரகள ன அஷ7ய&ல 
நப&யவரகள ன உடல அடககம ழசயயபபடடத. அ�ன ப&னனர கல@ப� வல@த ப&ன 
அபதல மல�க அவரகள ன ஆடச�ய&ன கப�த நப&யவரகள ன பளள  வ&ச�லம�ககப 
படடத. கல@ப� வல@த நப&யவரகள ன பளள கய�ட 'உமமஹ�ததல மம�ன )ன' (நப&ய&ன 
ப&ர�டடய�ரகள ன) அஷ7கள அஷனததம வ&ஷல ழக�டதத வ�ஙக� பளள வ�சகல�ட 
கசரதத வ&டமபட �ம ஆளனரககக கடடஷளய&டட�ரகள. அவவ�க7 ழசயயபபடடத. 
அன7�ல�ரநத இவவஷ7கள க�/ககப பககம�கவம, க�பல�வ&ன பககம�கவம 
ஆக�வ&டடத. ப&7க நப&யவரகள ன பளள வ�சல வ&ச�லம�ககபபடட��ல�ரநத ஆய&�� 
(ரல�) அவரகள ன அஷ7 பளள ககள நஷ/நத வ&டடத. ப&னனர அந� அஷ7கக 
ம��லகடட மஷ7தத அமம��ல கரஷமய�ககபபடடத. ஏழனன ல நப&யவரகள 'கப7�ன 
ம@த உடக�ர��)ரகள. அஷ� கந�கக� ழ��/��)ரகள' (ஸஹ)ஹ மஸல�ம), கபஷ7 
கந�கக� அலல�ஹஷவ வBஙக�ன�ல கட கபறககக ஸ^ஜ^த ழசயவத கப�ல 
ஆக�வ&டவ�ன�ல இத வ&லககபபடடத.கமலம சம���கள ல அலல�ஹஷவத 
ழ��ழக�ன7 பளள வ�சலகள கடட கவணட�ழமனறம வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள. கப7�ல 
ஸல�ம ழச�லவ�றகம, கப7�ள கக�கப ப&ர�ரத�ஷன நடததவ�றகம அனம�� 
இரகக�7த. எனகவ அனப&ய�ககளஷடயவம, ஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவம கப7ரக�ல 
ழ��ழவ�றக�வம, தஆ இஷ7ஞசவ�றக�வம கப�க�7வன அலல�ஹ, ரஸvல 
வ&லகக�ய ஒர ஹர�ஷமச ழசயயப கப�க�7�ன என வ&ளஙக�ல கவணடம.

கபறம ��ரவ&/�ககளம

  அபதலல�ஹ ப&ன மஸவத (ரல�) அவரகள நப&யவரகள க7�ய��க அ7�வ&ககம 
ஒர ஹ�)ஸ�ல 'அலல�ஹவககப பம�ய&ல வநத கப�க�ன7 மலகககள 
இரகக�7�ரகள. அவரகள வ/�ய�க எனனஷடய உமமத��லளளவரகள எனம@த 
கறக�ன7 ஸல�ம எனகக கசரதத ஷவககபபடக�7த' எனற அ7�வ&கக�7�ரகள. 
(நஸ�யV, அபஹ���ம)

  தரத��ல�ரககம ஒர மஸல�ம நப&ய&ன ம@த ழச�லலம ஸல�ம மலகககள 
வ/�ய�க நப&ய&ன ப�ல கசரதத ஷவககப படக�ன7த எனற இந� ஹ�)ஸ^கக 
வ&ளககம �ரபபடடளளத.

  ஒவழவ�ர ஜ^மஆ ந�ளனறம அ��கம�க என ம@த ஸல�ம ழச�லலஙகள. 
இநந�ள ல என உமமத��ரன ஸலவ�ததககள எனகக எடததக க�டடபபடக�ன7ன. 
எவர எனகக அ��கம�க ஸல�ம ழச�லக�7�கர� அவர��ம ப�வ&ய&ல எனனடன 
ழநரஙக�யவர�க இரபப�ர எனபத ப&ரபலயம�ன மறழ7�ர ஹ�)ஸ�கம. நப& (ஸல) 
அவரகஷளபபற7� அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள அ7�வ&ககம மறழ7�ர ஹ�)ஸ�ல 
கeழவரம�ற க�Bபபடக�7த: 'எனனஷடய கப7�ல வ&/�ககள ழக�ணட�ட��)ரகள. 



உஙகள இலலஙகஷள கபறகஷளப கப�னற ஆகக� வ&ட��)ரகள. எஙக�ரந��லம 
எனம@த ஸலவ�ததச ழச�லலஙகள. க�ரBம உஙகள ஸலவ�த எனஷன வநத 
கசரக�7த'. (மஸனத)

  ப&ரழ��ர ஹ�)ஸ�ல நப&கள (ஸல) அவரகள 'எனத கப7�ன அரக�ல�ரநத எனகக 
ய�ர ஸலவ�ததச ழச�னன�லம ந�ன அஷ�க ககடகபன. தரத��ல�ரநத எனம@த ய�ர 
ஸலவ�ததச ழச�னன�லம அத எனன டம கசரதத ஷவககபபடம' எனற க7�ய��க 
அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள அ7�வ&கக�7�ரகள. இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) 
அவரகள 'ந)ஙகள உஙகள இலலஙகள லம ழ��ழஷகஷய ந�ஷ7கவற7� வ�ரஙகள. 
கபறகள�க உஙகள இலலஙகஷள ஆகக� வ&ட��)ரகள.எனனஷடய கபஷ7 ��ரவ&/� 
ழக�ணட�டம அளவகக அஷமதத வ&ட��)ரகள. எனம@த ஸலவ�ததம, ஸல�மம 
ழச�லலஙகள. ஏழனன7�ல அஷவ எனஷனச கசரக�ன7ன' எனற க7�ன�ரகள.

  ஹஸன (ரல�) அவரகள ன கபரன�ன அபதலல�ஹ ப&ன ஹ^ஷஸன (ரல�) அவரகள, 
நப&கள ன கப7�ல அடககட வநத கப�யகழக�ணடரந� ஒர மன �ஷரப ப�ரதத 
'மன �கர! நப&கள (ஸல) அவரகள �மத கபஷ7ப பற7� அ��ல ��ரவ&/�ககள 
ழக�ணட�ட��)ரகள எனறம, ந)ஙகள எஙக�ரநத ஸலவ�ததச ழச�னன�லம அத 
எனகக கசரநத வ&டம எனறம க7�ய&ரகக ஏன அடககட இஙகக வநத ழசலக�7)ர? 
எனற ககடட வ&டட நப&யவரகள ன ம@த ந)ர ழச�லலக�ன7 ஸல�மம, அந�லஸ 
(ஸழபய&ன) பக��ய&ல வ�ழம ஒர மன �ர ழச�லலம ஸல�மம நப&கஷளப 
ழப�றத�வஷரய&ல சமம��ன எனற க7�ன�ரகள.

  பலவ )னம�னதம, தணடககபபடடதம�ன ஹ�)ஸ�ல 'நப&கஷள வ&டட உமத 
மகதஷ�த ��ரபப&வ&ட எனன கநரநத வ&டடத? அந� நப&யவரகள மறஷமந�ள 
வஷரய&லம உமமஷடயவம, உம ஆ��ப&�� ஆ�மஷடயவம வஸVல�வ�க 
இரகக�7�ரககள' எனற இம�ம ம�ல�க க7�ய��க மனனர வநதளளத. ஆன�ல 
கeழவரம ச�ல சமபவஙகஷளக கவன த��ல இஷ� ந�சசயம�க ம�ல�க (ரஹ) அவரகள 
க7�ய&ரகக ம�டட�ரகள எனபஷ� வ&ளஙக மடயம.

  அ7�வ&பப�ளர படடயல�ல மஹனனத ப&ன ஹ^ஷமத அரர�ஸ� இடம 
ழபற7�ரகக�7�ர. இவரம, இம�ம ம�ல�ககம சந��ததக ழக�ளளகவய&லஷல. அததடன 
நப&கள ன ச�ப�ரச�ன�ல மககள மறஷமய&ல வஸVல� ழபறவ�ரகள எனபஷ� பறபல 
ஹ�)ஸகள சடடகக�டடக ழக�ணடரகக�ன7ன. நப&கள ன க��/ரகள வ�ழந��ரந� 
க�லத��லம அவரகள நப&ய&டம ழசனற நப&ய&ன தஆவ&ன�ல வஸVல�ஷவப 
ழபற7�ரகக�7�ரகள.

  எனகவ இஷ� மடடம க�ரBம�க ஷவதத நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடந� 
ப&னனர அவரகள ன தஆஷவயம, �ப�அதஷ�யம அவரகள ன கப7�ல ழசனற 
ககடகல�ம எனற ய�ரம ந�ஷனதத வ&ட கவணட�ம. இவவ�7�ன ஒர சமபவதஷ� 
இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ழச�லல�ய&ரகக மடய�த. இஷவய�வம நப& (ஸல) 
அவரகள �ம சமகதஷ� வ&டடம மழகக மழகக �டத��ரகக�ன7 ஒர �)ய 
ழசயல�கம எனபஷ� ய�ரம ம7நத வ&ட கவணட�ம. நப&யவரகள இ7நதகப�ன 
ப&னனர ஸஹ�ப&ககள�, ��ப&யVனககள� மறறம இம�மககள� இபபடச ழசயயவ&லஷல. 



ம�ரககத��ன அடபபஷடகஷளயம, அ�ன நணB&யம�ன கரததககஷளயம, 
சடடஙகஷளயம அ7�ய�� அ7�வ )ல���ன இத�ஷகய சமபவஙகஷளக க7�ய&ரகக 
மடயகம �வ&ர இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ஒரகப�த இஷ�ச ழச�லல�ய&ரகக 
ம�டட�ரகள. கலவ&யம, ஆர�யசச�த ��7ஷமயம, �ஷலஷமபப�வ&யம, அ7�வ, 
கமனஷம கப�ன7 எத�ஷன எத�ஷனகய� ச�7பபமசஙகள ஒரஙகக அஷமந� ஒர 
இம�ம இந�த �வ7�ன சமபவத��ல வரக�ன7 ஒர அப&பப&ர�யததகக 
உறதஷBய�க இரந��ரகக ம�டட�ரகள. நப&கள ன ஸ^னனதஷ� மழகக மழகக 
கஷடபப&டத ழ��ழகவ��ல ம�கக அககஷரயளளவரகள�க வ�ழந��ரந��ரகள. 
ம�ரககத��ல இலல�� ந�னம�ன ழசயஷககள ம�த��ன ழபயர�ல ழசயயபபடவஷ�த 
�டத��ரகக�7�ரகள. அந�ச சமபவத��ல க7பபடட மறழ7�ர உஷரஷயப 
ப�ரபகப�ம�ன�ல கட இம�ம அவரகள அஷ�க க7�ய&ரகக ம�டட�ரகள எனத 
ழ�ள வ�கம. 'அந� நப&ஷயக ழக�ணட ந)ர ச�ப�ரச கவணடம! அலல�ஹ உமத 
ச�ப�ரஷச ஏறறக ழக�ளவ�ன' எனற அபஜஃபரடம இம�ம அவரகள க7�ன�ரகள�ம.

  ஸஹ�ப�ககள ன வரல�றஷ7 ந�ம படகக�ன7 கப�த அவரகள ல ஒரவர கட 
நப&கள இ7ந� ப&னனர அவரகள டம�ரநத �ப�அதஷ�த க�டய��கக க�Bமடய�த. 
நப&ய&ன கப7�லம ககடகவ&லஷல. கவற எந� ம���ரய�ன �ப�அதஷ�யம நப&கள 
மரBமஷடந� ப&னனர ககடகவ&லஷல. நப&யவரகள அஷ� அனற அனம��த��ரந��ல 
எலல� ஸஹ�ப&களம அ�னபட ழசயல படடரபப�ரகள. நப&யவரகள ன 
கடடஷளகஷளயம, ஸ^னனததகஷளயம அ��கம��கம ழசயய கவணடழமனற 
கபர�வல ழக�ணடரந� ஸஹ�ப&கள அஷ� அணவளவம வ&டட ஷவத��ரகக 
ம�டட�ரகள. ம�7�க இஷ� அ��கம�கச ழசய��ரபப�ரகள. இஷவ அனம��ககபபடட 
ழசயஷககள எனறம வ&ளஙக�ய&ரந��ல ப&7ரடமம இஷ�ச ழச�லல�க 
ழக�டத��ரபப�ரகள.

  அஷ�ப கப�னற��ன இம�மகளம இசசடடதஷ� வ&டட ஷவத��ரகக ம�டட�ரகள. 
�மத நலகள ல இஷ� வ&ளககம�க க7�ய&ரபப�ரகள. இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள 
க7�ய 'இஸல�ம�ய சமகத��ல க��ன7�ய மனகன�ரகள எனழனனன 
க�ரBஙகள ன�ல ம��பஷபப ழபற7�ரககள� அகக�ரBஙகஷளக ழக�ணட��ன 
ப&னகன�ரகளம ம��பஷபப ழப7 மடயம' என7 �)ரககம�ன உஷ7ஷய கவன த��லம, 
இந�ச சமகத��ன மனகன�ரகள அபபடச ழசய��ரபப��க எனககத �கவல 
க�ஷடககவ&லஷல எனற இம�மவரகள மறக7�ர இடத��ல க7�ய&ரபபஷ�க 
கவன த��லம இம�மவரகள அஷனதத ஸஹ�ப&களஷடயவம, ��ப&யVனகளஷடயவம 
மறறம ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவம எலல�ச ழசய��கஷளயம, 
வ/�ப�டகஷளயம தரவ& ஆர�யநத �ம நலகள ல ப��வ ழசயய கவணடழமனற 
ழபரதம அககஷரயளளவரகள�க இரந��ரகள எனற ழ�ரநத ழக�ளளல�ம.

  நப& (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகள டம ழசனற ப&ர�ரத��ககக 
ககடப��லம, �ப�அததச ழசயய கவணடவ��லம கற7ம�லஷல எனற எலல� 
அ7�ஞரகளம க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஸஹ�ப�ககள ன ழசயலகளம இ�றகச ச�ன7�க 
உளளன. இஷ�க கeழவரம சமபவமம வ&லகக�க க�டடக�7த.

  ஒரந�ள க�டடரப& ஒரவர வநத 'ய� ரஸvலலல�ஹ! மன �ரகள எலகல�ரம 



தனபபபடக�7�ரகள. க/நஷ�கள எலல�ம படடன ய�ல வ�டக�ன7ன. ழசலவஙகள 
அ/�நத வ&டடன. எனகவ எஙகள நலனகக�கப ப&ர�ரத��யஙகள. ந�ம உஙகள டம 
அலல�ஹஷவக ழக�ணட ச�ப�ரச க�டக�க7�ம. உஙகஷளக ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டமம �ப�அததத க�டக�க7�ம' எனற க7�ன�ர.

  இஷ�ச ழசவ&யற7 நப&யவரகள ஆசசரயத��ல 'ஸ^பஹ�னலல�ஹ!' எனற க7� 
அலல�ஹஷவத த��த��ரகள. அககம பககத��ல�ரந� ஸஹ�ப&கள ன மகஙகள ல 
எலல�ம ஏக�� ச�ல ம�ற�லகள க�Bபபடடன. இஷ�க கணட நப& (ஸல) 
வ )7�டழடழநத, 'எனன ழச�லக�7)ர' என அவரடம வ&னவ& வ&டட 'ந)ர ந�ஷனபபஷ�வ&ட 
அலல�ஹவஷடய '��ன' மகததவம வலபபம�ன�லலவ�? அவஷனக ழக�ணட 
அவனஷடய ச�ரஷடகள டம ச�ப�ரச ழசயய மடயம�? என வ&னவ&ன�ரகள. ப&ன 
'உமம�டம அலல�ஹஷவக ழக�ணட ச�ப�ரச ழசயக�க7�ம' எனற க7�யஷ� 
ழவறததப கபச�ன�ரகள. ஆன�ல மன �ரடம அலல�ஹஷவக க�ரBம�க ஷவததக 
ககடபஷ�யம, பஷடபப&னஙகள டம அலல�ஹஷவக ழக�ணட சத��யம ழசயதக 
ககடபஷ�யம, நப&கஷளக ழக�ணட அலல�ஹவ&டம ச�ப�ரச க�டவஷ�யம அவரகள 
ழவறகககவ�, மறகககவ� இலஷல. அலல�ஹஷவக ழக�ணட மன �ரடம ச�ப�ரச 
க�டவஷ� மடடம ழவறத��ரகக�7�ரகள.

  எனகவ நப&ய&ன �ப�அதஷ� அவரகள வ�ழந��ரககம கப�தம, க�ய�மதத ந�ள 
அனறம ககடபத அனம��ககப படடளளத. நப&யவரகள டம ஸஹ�ப�ககள பலர வநத 
�ப�அதஷ� கவணட ந�ன7�ரகள. இஷ� அலல�ஹவம சடடக க�டடக�ன7�ன: 
"ஆககவ அவரகள �மககத ��கம �)ஙக�ஷ/ததக ழக�ணட கநரத��ல உமம�டம வநத 
ப�வமனன பபக கக�ர, அவரகளகக�க த�ர�க�ய ந)ரம ப�வமனன பபக 
கக�ரய&ரந��ல அனபஷடயவனம�கவம, மனன பபஷடயவனம�ககவ அலல�ஹஷவக 
கணடரபப�ரகள". (4:64)

  நப&யவரகள '�பVஃ ஆகவம, ம�ஃபபஃ ஆகவம உளள�ரகள எனபத அஷனதத 
அ7�ஞரகள ன ஏகக�ப&த� மடவ�கம. நப& (ஸல) அவரகள �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ன 
கப�த அலல�ஹவ&டத��ல �னஷன �பVஃ ஆக ஆகக கவணடழமனற ப&ர�ரத��தத 
இரகக�7�ரகள.

  அன7� ப�மர மககள ச�றச�ல கநரஙகள ல �ப�அத என7 வ�ரதஷ�கக வஸVல� 
க�ட�ல என7 கரதஷ� வ/ஙக� வ&டக�7�ரகள. இனன மன �ஷரக ழக�ணட உ�வ& 
க�டக�க7ன என7 கரத��றக�க �ப�அத க�டக�க7ன எனகக7�ப ப&ர�ரத��த��ரகள. 
கண மனன ஷலஷய வ&டடம தரம�க மஷ7ந��ரகக�ன7 நப&ம�ரகஷளக ழக�ணட 
வஸVல� க�டவ��கக கர�� �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த 'இஷ7வ�! ந�ன 
இனன�ரன ச�ப�ரஷஸக ககடக�க7ன' எனற க7� �வஸஸ^ல (வஸVல� க�ட�ல) 
என7 கரத��றக �ப�அத என7 வ�ரதஷ�ஷய உபகய�க�த��ரகள. வ�ரதஷ�கள ன 
கரதஷ�யம, ழப�ரஷளயம ��ரபப&யம, பரடடயம வ&டக�7வன ழபரய 
கற7வ�ள ய�க� வ&டக�7�ன எனபஷ� இவரகள பரவ��லஷல. �ப�ததககம, 
வஸVல�வககம�ஷடய&ல ந�ஷ7ய வ&த��ய�சஙகள உணட. ழம�/� அடபபஷடய&ல 
ப�ரத��லம, நப&யவரகள, ஸஹ�ப�ககள இவரகள ன உஷரய�டலகஷளக 
கவன த��லம, அவவ&ர வ�ரதஷ�களககம அ7�ஞரகள அள கக�ன7 கரததககஷளக 



கவன த��லம வஸVல�, �ப�அத கப�ன7 வ�ரதஷ�களகக ந�ஷ7ய 
வ&த��ய�சஙகஷளக க�B மடக�7த. எனகவ ஒர வ�ரதஷ�ய&ன ��தபரயம 
ப&ரழ��ர வ�ரதஷ�கக வ/ஙகபபடமகப�த உணஷமய&ல அவவ�ரதஷ�ய�ல 
க�ஷடககம கநரட அரத�ம ம�7� வ&டக�7த. இ�ன�ல �வ7�ன பல கரததககள லம, 
ப&ஷ/கள லம மன �ன ழசனற கசரநத வ&டக�7�ன.

  இகக�ரBத��ன�ல ��ன இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள ம@த இடடககடடபபடட 
கஷ� அரப& ழம�/�ய&லம, �ரஅத��லம ஞ�னம இலல��வரகள�ல பஷனயபபடட 
ஒர சமபவம எனற அ7�ஞரகள வ&ளககம �ந��ரகக�7�ரகள. அ��லம க7�பப�க 
�ப�அத என7 வ�ரதஷ� வஸVல� என7 வ�ரதஷ�ய&ன ��தபரயதஷ� அள பப��க 
ழ�ரயவரக�7த. அதமடடம�ன7� அ�ன உஷரநஷடஷயக கவன ககம கப�தம, இம�ம 
ம�ல�க (ரஹ) அவரகளஷடய உஷரககம, இககஷ�ய&ன உஷரநஷடககம�ஷடய&ல 
ழபரம வ&த��ய�சதஷ�க க�Bல�ம. 

  அதமடடம�ன7� கமறக7�பப&டட சமபவத��ல மஸஜ�தர ரஸvல�ல கரஷல 
உயரத��ப கபசக கட�த எனகக7� கல@பஷவத �டதத வசனஙகஷள எடதக���� 
அவரகக வ&ளககமள த�ழ�லல�ம இம�ம ம�ல�க அவரகள ழசய��ரகக�7�ரகள 
எனபத உணஷமய�க இரககல�ம. ஏழனன ல கல@ப� உமர (ரல�) அவரகள கட நப&ய&ன 
பளள வ�சல�ல அமரந��ரநத கரஷல உயரத��ப கபசவஷ� வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள. 
இத வ&�யத��ல இம�ம ம�ல�க அவரகள கல@ப� உமஷரப ப&னபற7� ஸ^னனத��ன 
அடபபஷடய&ல ழசயல படடரககல�ம. எனகவ இதகப�ன7 ழசய��கள மடடம இம�ம 
அவரகஷளப பற7�க க7பபடட�ல அத உணஷமய�க இரககம. எஷ�ய�வத 
ம�ழபரம இம�மகள க7�ய��கச ழச�லல� இம�மககள�ட கசரததக க7த �க��யற7 
ச�ல சமபவஙகஷளக க7�ன�ல எவரம அஷ� ஏறகம�டட�ரகள.

  நப&யவரகள ஸஹ�ப�ககள டம கபசமகப�த பயனபடத��ய ழச�றப&ரகய�கஙகள, 
அனன�ரன வ�ரதஷ� நஷடகள, ப�B&கள, நப&கள டம ஸஹ�ப�ககள உஷரய�டய 
உஷரய�டல�ன ப�B&, அனன�ரன கபசசககள இவறஷ7ழயலல�ம அ7�ய�� ஒரவர 
அவரகஷளப பற7� ஹ�)ஸ அ7�வ&த��ல அந� ஹ�)ஸகள ல பறபல ம�ற7ஙகஷளயம, 
��ரபபஙகஷளயம ஏறபடத�� வ&டக�7�ரகள. மககள பல�ரபபடடவரகள. 
ஒவழவ�ரவரடமம �ன த�ன  வ�ரதஷ� ப&ரகய�கதஷ�-ழச�லல�டச�ஷயக 
க�ணக�க7�ம. ஒர ழச�லஷல க7�பப&டட ஒர கரததகக அலலத க7�பப&டட ஒர 
ழப�ரளககப ப&ரகய�க�ததப ப/க�ய&ரபப�ரகள. அக�ழச�ல ��ரமஷ7ய&லம, 
நப&ழம�/�ய&லம, ஸஹ�ப�ககள ன கபசச வ/கக�லம க�Bபபடமகப�த �மககத 
ழ�ரந�தம, ��ம ப/க�யதம�ன ��தபரயதஷ�க ழக�டககல�ன�ரகள. இ�ன�ல ச�ல 
கநரஙகள ல ��ரமஷ7ககம, நப&ழம�/�ககம, ஸஹ�ப�ககள ன ழச�றகளககம 
அலல�ஹவம, ரஸvலம ந�டய�றக கநரம�ற7ம�ன ��தபரயதஷ�க ழக�டகக 
கநரடம. இத பலரகக ஏறபடட ஒர ப&ரசச�ஷனய�கம. இலககBம, இலகக�யம, 
�ரககம, சடடம, ம�இயல கப�ன7 தஷ7கள ல அ7�ஞரகள�க இரபகப�ர கட 
இத�ஷகய �வறகள ல அ��கம�க அகபபடடரகக�7�ரகள. ழப�தமககளம இ�றக வ&�� 
வ&லககலல.

  ந�த��கரகள, ழப�ய ஸvஃப&கள (வ&�ணட�வ���கள) இஸம�ய&ல�யய� 



கப�ன7வரகழளலல�ம நப&ம�ரகளஷடயவம, ஸஹ�ப�ககளஷடயவம உஷரகஷள 
எடதத �த�ம மனபகப�ககபட வ&ரபபம�ன வ&ளககஙகஷள ழக�டதத வ&டட 
'ந�ஙகளம, நப&ம�ரகளம அவரகஷளப ப&னபற7�கய�ர ஆக�கய�ரன மல 
உஷரகளகழக�பபகவ வ&ளககம ழக�டத��ரகக�க7�ம' என ழப�யயஷரகக�ன7னர. 
மல�ய&கத என7 ழச�லலகக வ&கவகம, ஆற7ல, ஆதமசக�� எனழ7லல�ம ழப�ரள 
கறக�7�ரகள. ஜ�ன-ஷ�த��ன எனபவற7�றக மனஆற7ல என7 கரதஷ�யம 
அள கக�7�ரகள. அகல என7 ழச�லல�றக பம�ய&லளள அஷனதஷ�யம 
ழவள பபடததம ஒரழப�ரள எனபன கப�ன7 ��தபரயஙகஷளயம வ/ஙக�யளள�ரகள. 
இவரகள ன ழக�ளஷகய&ல அலல�ஹவ&ன ம�ல ச�ரஷட அகல எனப��கம. இ�றகச 
ச�ன7�கப ழப�யய�ன ஒர ஹ�)ஷஸயம எடததக க�டடக�7�ரகள. அந� 
ஹ�)ஸ^ஷடய கரதஷ�க கறம கவஷளய&ல அலல�ஹ ம�னம�ல�க அகஷல 
பஷடத���க கறக�ன7னர. 'அவவல ம� கலக' என7 வ�கக�யதஷ� 'அவவல ம� 
கலக' எனற ழச�லலபபடட��ன�ல �வ7�ன கரததககள அ��கல நஷ/நத வ&டடன. 
'அவவல' எனற ழச�லலமகப�த கநரஷமய�ன கரதஷ� இ�றகக க�B மடக�7த. 
இஷ� ழமயய�ன ஹ�)ஸ என ஏற7�ல கட இவரகள கறம ��தபரயதஷ� அத 
அள ககவ&லஷல. ஏழனன ல அ�ன உணஷமய�ன கரத��வத: 'அலல�ஹ அகஷல 
பஷடத�தம அ�னடன உஷரய�டன�ன. அஷ� கந�கக� வ� என7�ன. அத வந�த. 
கப� என7�ன. அத கப�ய&றற. ப&7க அலல�ஹ க7�ன�ன. 'எனத மகததவத��ன ம@த 
சத��யம�க உனஷனவ&ட கணB&யம�ன ஒர ச�ரஷடஷய ந�ன பஷடகககவய&லஷல. 
ஆககவ உனஷனக க�ரBம�க ஷவதத��ன மககஷள ந�ன �ணடபகபன. அவரகளகக 
ந�ன கல�யம வ/ஙககவன. அவரகஷளத �ணடபப�றகம, அவரகளகக நனஷமகள 
வ/ஙகவ�றகம ந)��ன க�ரBம எனற அகஷல ப�ரததக க7�ன�ன. அஷ�ப 
பஷடத�தம இபபடழயலல�ம அ�னடன உஷரய�டன�ன என7�ல அஷ� பஷடபப�றக 
மனனர கவற எவறஷ7ழயலல�கம� பஷடத��ரகக�7�ன எனறம, அகஷல 
பஷடத�கப�த அ�னடன உஷரய�டவம ழசய��ன எனறம ழ�ள வ�க�7த. கமலம 
மககள ன ந�ம�த�ம கமறக7�ய ந�னக கBஙகஷள மடடம ழப7 மடயகமழய�/�ய 
எலல�க க�ரயஙகஷளயம ழப7 மடய�த. மஸல�மகள டம அகல என7�ல ச�ந��தத 
வ&ளஙகம ஒர ஆற7லககச ழச�லலபபடம. இந� அகல�ன�ல கலவ&கஷளயம, 
ழசயல��7னகள எலல�வறஷ7யகம ழப7 மடக�7த.

  இபபடய�ன வ�ரதஷ�கஷளப பரடட ம7�தத ��ரபப&ப ழப�ரள கறம 
ந�ஸ��கரகளம, அவரகஷளப ப&னபற7�யவரகளழமலல�ம அலல�ஹ, ரஸvலஷடய 
பரசத�ம�ன ��ரமஷ7ய&லம, நப&ழம�/�ய&லம, அ�ன உஷரகஷள ம�ற7� ம7�தத 
�த�ம வ&ரபபஙகளகக ஏறப வ&ளககம ழக�டதத வ&டக�7�ரகள. அலல�ஹவம, 
அவனஷடய ரஸvலம, ந�டய�றக ம�7�கவம ழப�ரள க�ணக�7�ரகள. இ�ன�ல 
அல லவஹ^ல மஹஃபல எனப�றக அணட கக�ளஙகள ன ஆதம� எனறம, அல 
கலம எனப�றக அல அகலல அவவல எனறம, மலகத, ஜபரத, மலக கப�ன7 
ழச�றகளகக நஃபஸப எனறம, அகல எனறம வ&ளககம ழக�டத��ரகள. 

  இபபடய�க �ப�அத என7 வ�ரதஷ�ககம �வ7�ன வ&ய�கக�ய�னதஷ�க 
ழக�டத��ரகள. �ப�அத என7�ல அஷ�க ககடபவனகக�க ககடகபபடடவன டம�ரநத 
பரநத வ&ய�ப&கக�7 ஒர சக�� எனற ழப�ரள க7�ன�ரகள. ழச�றப&ரகய�கஙகள பற7� 
வ&ய�கக�ய�ன கள எசசரகஷகய�க இரகக கவணடம. உ��ரBம�க 'க�)ம' என7 



ழச�லஷலப ப�ரககல�ம. அத அரப& அகர���ய&ல ப��யத எனம ழச�லலகக 
எ��ரபப�ம�க உபகய�க�ககபபடக�7த. அபபடய�ன�ல அத பஷ/யத எனப 
ழப�ரளபடம. ப/ஷமய�னத என7�ல அ�றக மனனர மறழ7�னற அஷ�வ&ட 
மந��ய&ரந��லம, இலல�வ&டனம அத கவன ககப படவ��லஷல. இபழப�ரள ல 
��ரமஷ7 க�)ம என7 ழச�லஷல ப&ரகய�க�த��ரகக�7த. இஷ7வன க7�ன�ன: "பஷ/ய 
கபரசசஙகமஷபப கப�ல�கம வஷரய&ல" (36:39). கமலம நப& யஸ^ப&ன சகக��ரரகள 
யஃகப நப&ஷயப ப�ரதத "அலல�ஹவ&ன ம@த சத��யம�க ந)ர உமமஷடய பஷ/ய 
வ/�ககடடல��ன இரகக�7)ர?" (12:95). என அலல�ஹ கறக�7�ன. "ந)ஙகளம, 
உஙகளகக மனன ரந� ப&��ககளம வBஙக�க ழக�ணடரந�ஷ� ந)ஙகள 
கவன த�)ரகள�? (26:75-76)

  இ�றழகலல�ம க�)ம (அக�ம) எனபத அகர���ய&ன அடபபஷடய&ல ழப�ரள 
ழக�ளளபபடக�7த. ஆன�ல க�)ம என7 ழச�லலகக ம�க கக�டப�ட, ம� 
நமப&கஷககள பற7� வ&��கள கறம அ7�ஞரகள டத��ல கவறம���ரய�ன கரததககள 
இரகக�ன7ன. இவரகள க�)ம என7�ல ழ��னற ழ��டகட உளளத. அ�றக மனனர 
எதவகம ஏறபடவ&லஷல எனற வ&ளககம �ரக�7�ரகள. 

  இஷ�பகப�ல வ�ரதஷ� என7 ப�ம வ�கக�யம என7 கரத��ல அரப& ழம�/�ய&லம, 
கரஆன லம, ஹ�)ஸ�லம உபகய�க�ககப படடளளஷ�க க�Bல�ம.

  உ��ரBம�க நப&கள ன ஒர ஹ�)ஷஸ எடததக ழக�ளளல�ம. நப&யவரகள 
'அரள�ளன�ன அலல�ஹவ&னப�ல ம�கவம உவபப�னஷவயம, ந�வகக இகலச�ன 
அ��வத எள ��ல ழச�லலக கடயஷவயம, மறஷமய&ல நனஷம, �)ஷமகஷள ந�றததப 
ப�ரககம ம@ஸ�ன ல- �ர�ச�ல ம�கக கனமஷடயஷவயம�ன இர வ�ரதஷ�கள ��ன 
"ஸ^பஹ�னலல�ஹ� வப&ஹம��ஹ� ஸ^பஹ�னலல�ஹ�ல அள )ம" எனற 
க7�ன�ரகள. இந� ஹ�)ஸ�ல கல�ம��ன  (இர ழச�றகள) எனபத வ�கக�யஙகள என7 
கரத��ல க7பபடடளளத.

  கமலம நப&கள 'கவ&ஞர க7�ய வ�ரதஷ�ய&ல ம�க உணஷமய�னத கவ&ஞர நஷபத 
உஷரத� அலல�ஹ அலல��ஷவ அஷனததம அ/�நத வ&டபஷவ' எனற க7�ன�ரகள. 
இஙககயம நப&கள வ�ரதஷ�ஷய வ�கக�யம என7 ழப�ரள ல 
ப&ரகய�க�த��ரகக�7�ரகள.

  ��ரமஷ7ய&லம "அவரகளஷடய வ�யகள ல�ரநத ப7பபடம ம�கப ழபரம 
(ப�வம�ன) வ�ரதஷ�ய�கம. ழப�யஷயத �வ&ர அவரகள க7வ&லஷல" (18:5) எனற 
வரக�7த. இவவசனத��ல வ�ரதஷ� எனபத வ�கக�யத��றகப ப��ல�க பயனபடத�ப 
படடரகக�7த. "கவ�தஷ�யஷடகய�கர! எஙகளககம உஙகளககம�ஷடகய 
(சமம�ம�ன, ஒர மத��ய சம ந�ஷலய�ன) வ�ரதஷ�ய&ன ப�ல வ�ரஙகள!". (3:64)

  '�வ&ல அரஹ�ம' என7 ழச�றழ7�டரம இபபடத��ன ம���-ப&��ககள ன வ/�ய�க 
உளள எலல� உ7வ&னரகளககம ழச�லலபபடம. இவரகள அனந�ரச ழச�ததககளகக 
உரயவரகள�ன�லம சர, இலல�வ&டட�லம சரகய. ஆன�ல பகஹ�ககள 
இசழச�றழ7�டஷர அவக�ச�கள இலல��வனஷடய அனந�ரச ழச�தஷ�ப 



ழபறக�7வரகளகக உபகய�க�த��ரகள.

  "....அலல�ஹ ந�ர�கரபகப�ரன வ�கஷகக கe/�கக�ன�ன. ஏழனன ல அலல�ஹவ&ன 
வ�கக��ன எனறம கமகல�ஙகம". (9:40)

  இமம���ரய�க அரப& ழம�/�ய&லம, ��ரமஷ7ய&லம, ஹ�)ஸ�லம பறபல இடஙகள ல 
வ�ரதஷ� எனபத வ�கக�யததகக உபகய�க�ககப படவஷ�க க�B மடக�7த. 
இலககB அ7�ஞரகள ழபயரசழச�ல, வ&ஷனசழச�ல, தஷBச ழச�ல 
இவற7�றழகலல�ம வ�ரதஷ� என7 ப�தஷ�ப ப&ரகய�க�த�னர. கபசசகளகக 
வ�ரதஷ� எனற கறவஷ� அனம��த�னர.

வஸVல� �ப�அத எனனம வ�ரதஷ�கள ல ஏறபடட சநக�கஙகள

  வ�ரதஷ�கஷளப பறபல கரததககளககப ப&ரகய�க�பபஷ� அ7�ய��வரகளம, 
பரடடயம, ��ரபப&யம ழச�றகஷளக க7க கடயவரகளம�ன  ச�லரடத��ல வஸVல�, 
�வஸஸ^ல, �ப�அத கப�ன7 ச�ல வ�ரதஷ�கள க�ஷடத�கப�த அவற7�றக 
அலல�ஹவம, ரஸvலம, ஸஹ�ப�ககளம, ��ப&யVனகளம, இம�மகள 
ஆக�கய�ழரலல�ம வ&லகக�ய&ரந��றக ம�ற7ம�ன கரததககஷளக ழக�டதத 
மககஷள �வ7�னப�ல ��ரபப& வ&டட�ரகள. இ�ன�ல பலர �வ7�ன�ரகள. 
இவவ�ரதஷ�ய&ன உடகரதஷ�ப பரநத ழக�ணடவரகள ம�கச ச�லகர. ழப�தவ�க 
கலவ& எனபத நன7�க ஆர�யநத கறற அ7�நத ழக�ளவ��கம. அ7�ஞரகள டம�ரநத 
ஏ��வத உஷரகஷள நகரத��, அவவ�ற நகரத��ய உஷரகஷள அந� அ7�ஞரககள 
க7�ய��கச ழச�லலபபடமகப�த இசழச�லல�ல எத�ஷன உணஷம இரகக�7த 
எனபஷ�யம ச�ந��கக கவணடம. நப&களஷடய ப�பப&ரகய�கஙகஷளயம, 
ஸஹ�ப�ககளஷடயவம, ��ப&யVனகளஷடயவம ழச�றகள ன கரததககஷளயம 
நன7�க அ7�ந� ப&னனர அவறறகக வ&ளககம �ர மஷனவத கப�ல ��ரமஷ7கக 
வ&ளககம ழச�லலமகப�தம, வ�ரதஷ�கள ன ��தபரயஙகஷளக கறமகப�தம �கந� 
ச�னறகஷளக ழக�ணட ழச�லல கவணடம.

  எலல� இடஙகள ல ஷவததம நப&கள ன ம@த ஸல�ததம, ஸல�மம க7 
கவணடழமனற அலல�ஹ நமஷமப பB&த��ரகக�7�ன. இஷ�க கரஆன, 
ஹ�)ஸ^ஷடய கநரஷரய&ல�ரநத ழவள பபஷடய�க வ&ளஙக�க ழக�ளள மடக�7த. 
இ��ல ம�றபடட அப&பப&ர�யம கறவ�றக ய�ரககம உரஷமய&லஷல. நப&களகக 
கவணட அலல�ஹவ&டம வஸVல�, பள )ல� எனனம ச�ல ப�வ&கஷளக ககடடப 
ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற நப&யவரககள நமஷமப பB&ததளள�ரகள. ஸஹ)ஹ�ன 
ஹ�)ஸ வ/�ய�க இத வ&�யத��ல நமகக ஆஷசயடடய&ரகக�7�ரகள. 
நப&யவரகளகக அலல�ஹ வ�ககள த�றழக�பப பகழககரய உனன�ம�ன இடத��ல 
அவரகஷள மறஷமய&ல கசரததவ&ட கவணடழமனற ப&ர�ரத��ககவம நமஷமப 
கப���த��ரகள. இத�ஷகய வஸVல�வம, ஸல�வ�ததகளழமலல�ம நப&களஷடய 
ழச�ந�ப ப�த��யஷ�கள�கம.

  கமலம ந�ம க�ட கவணடழமனற பB&ககபபடடளள வஸVல� எனபத வBகக 



வ/�ப�டகள நறகரமஙகள ழசயத அலல�ஹகவ�ட ழநரஙக கவணடம எனப��கம. 
இந�க கரததககடபடட வஸVல�வ&ல நப&ய&ன ஏவலகள அஷனததம இடம 
ழபறக�ன7ன. நப&யவரகஷள மழகக வ&சவ�ச�தத அவரகள ன ப�ஷ�ஷய 
மனம���ரய�கப ப&னபற7� அவரகளகக மழகக வ/�படட நடபப��ன�ல இந� 
வஸVல�ஷவப ழப7 மடக�7த. அவவ�ழ7ன7�ல இத�ஷகய வஸVல�ஷவத க�ட�ல 
ஒவழவ�ர மஸல�ம�ன ம@தம கடட�யக கடஷமய�கம.

  இனனம நப& (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகள, 
�ப�அததகள இவறஷ7ப ழபறறம, மறஷமய&ல அவரகள ன �ப�அதஷ� கவணடயம 
அலல�ஹஷவ சம@ப&ககத க�டவத இனழன�ர வஷக வஸVல�வ�கம. நப&யவரகளகக 
அலல�ஹவ&டம இரகக�ன7 ம��பப&ன�லம, கணB&யத��ன�லம அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷய ஏறற �ப�அதஷ� அஙகeகரதத அலல�ஹ அவரகஷள 
ழகtரவ&பப�ன. இ�ன�ல நப& (ஸல) அவரகள ன தஆ, �ப�அத ஆக�யவறஷ7ப 
ழபற7வரகள பயனஷடந��ரகள. அனற ஸஹ�ப&களகக நப&ய&ன இந� �ப�அத 
க�ஷடத���ன�ல அவரகளகக அலல�ஹ மஷ/ஷயப ழபயயச ழசயத வ7டச�கக 
ந�வ�ரBமள த��ன. கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப& ஒரவரன கணப�ரஷவ ��ரமப&யத. 
நப&யவரகள ன தஆவம, �ப�அததம அரளபபடடவரககம, அவறஷ7 
அரளபபட��வரககம இஷடய&ல ந)ணட கவறப�டகள உளளன.

  நப& (ஸல) அவரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத ஸஹ�ப�ககள ��ம�ககவ 
ப&ர�ரத�ஷன நடத��ய��ன�ல மஷ/ ழபய�த எனக7�, நப&ஷயக ழக�ணட 
ஆஷBய&டட இஷ7வன டம ஸஹ�ப�ககள ��ம�ககவ கவணடய��ன�ல இஷ7வன 
அவரகளகக மஷ/ஷயப ழபயயசழசய��ன எனக7�, ப�ரஷவய&/ந� ஸஹ�ப&கக 
அவர ��ம�க ப&ர�ரத�ஷன நடத��ய��ன�ல ��ன �ன ப�ரஷவ ��ரமப&யத எனக7� 
எணணவத ழபரய கற7ம�கம. ச�ல மககள இபபடச ழசயத வரக�7�ரகள. 
நப&யவரகள இ7ந� ப&னனரம அவரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததம, அவரகஷளக 
ழக�ணட சத��யம ழசயதம அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��கக�ன7னர. இஷ� �ரஅத 
அனம��கக�ன7 ழசயஷக எனறம கர��க ழக�ளக�ன7னர. நப&யவரகஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசயவக��ட ந�னற வ&டவ��லஷல. மலகககள, ஸ�ல�ஹ)னகள மறறம 
�மத எணBத��ல நலலவரகள எனற ந�ஷனபபவரகஷள எலல�ம ழப�ரடட�க 
ஷவதத அவரகஷளக ழக�ணழடலல�ம சத��யம ழசயத ககடக�ன7னர. உணஷமய&ல 
இமமககள (அ��வத நலலவரகள எனற கர�பபடடவரகள) ழபரய கற7வ�ள கள�க 
இரந��லம ப&ர�ரத��பபவரகள ன ந�ஷனபப&ல இவரகள நலலவரகள�க இரந��ல 
மடடம கப�தம�னத. அ�ன�ல இவரகஷள வஸVல�த க�டவ�றகரய கரவ&கள�கக� 
வ&டக�ன7னர. உணஷமய&ல ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ இவரகள ன இபழப�ய வ��த��றகச 
ச�டச� க7�த. நப&கள ன ம@த இடடககடடச ழச�லலபபடட ழப�யய�ன ஹ�)ஸகளம, 
பலவ )னம�ன ஏக�� ச�ல ஆ��ரஙகளகம இவரகள ன இவவ��த��றகச ச�னறகள�க� 
வ&டக�ன7ன.

  பஷடபப&னஙகஷள ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல� க�டல�ம எனற கறம 
வ��த��றகச ச�ன7�க நப&கள க7�ய ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகஷளப ப�ரகக மடய�த. 
இம�ம பக�ர (ரஹ) அவரகளஷடய ம�ழபரம ஹ�)ஸ ழ��கபப�ன ஸஹ)ஹ 
பக�ரய&லம, இம�ம மஸல�ம�ன ஹ�)ஸ ��ரடடலம, ழப�தவ�ன ஆற ழபரம 



ஹ�)ஸ ழ��கபபகள லம, மறறம இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) கப�ன7 
ஹ�)ஸ அ7�ஞரகள ன 'மஸனத'* கள லம கமலம இஷவபகப�ன7 நமபத�கந� 
நறகள லம இவவ��த��றக ச�னறகஷளப ழப7 மடய�த. இடடககடடபபடட 
(மவளஃ) ஹ�)ஸகள அ��கம�க இடமழபறறளள ச�ல நறகள மடடம��ன கமறபட 
வ��தஷ� அனம��கக�ன7ன. இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபலஷடய மஸன��லம, 
அஷ�பகப�ன7 கவற ச�ல நறகள லம ழப�யயஷரககம பலவ )னம�ன 
அ7�வ&பப�ளரகள வ/�ய�க வந� ச�ல பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகள ப��வ 
ழசயயபபடடளளன. இரபப&னம இம�ம அஹமஷ�ப ழப�றத�வஷரய&ல 
கவணடழமனக7 அவறஷ7க க7�பப&டடரகக ம�டட�ரகள. ம�7�க அந� 
அ7�வ&பப�ளரகள பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷளக கறக�7வரகள எனத ழ�ரய�மல 
அவரகள ன ஹ�)ஸகள �வ7�ன மஷ7ய&ல இம�ம அஹம��ன நல�ன மஸன��ல 
இடம ழபறறவ&டடத. அஷவ அ7�வ&பப�ளர ழப�யயர, பலவ )னர எனத ழ�ரந��றக 
அபப�ல கசரககபபடட ஹ�)ஸகள அலல.

  இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபலஷடய மஸனத எனம ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல 
பஷனயபபடட ஹ�)ஸகள ஏக�னம இரகக�7�� இலஷலய� என7 வ&�யத��ல 
ஹ�ப&ஸ அபல அல� அல-ஹம��ன ), ஷ�க அபலஃபரஜ, இபனல ஜவஸV  
ஆக�கய�ரகக�ஷடகய அப&பப&ர�யப கப�ஙகள ஏறபடடரகக�ன7ன. ஹ�ப&ஸ அபல 
அல� இலஷலழயன மறகக�7�ரகள. இபனல ஜவஸV  இம�ம அஹம��ன மஸன��ல 
மபளஃ (நப&ய&ன ம@த இடடககடடபபடட) ஹ�)ஸகள இரபப��க ந�ரப&ததக 
க�டடக�7�ர. இவவ&ர அ7�ஞரகளம ஒவழவ�ர அப&பப&ர�யதஷ�க க7�வ&டட�லம 
இரவரன ழச�லலம ஒனஷ7த��ன க�டடக�7த. ஏழனன ல பஷனயபபடட ஹ�)ஸகள 
ய�ஷவ என வ&ளககம கறவ��ல இவவ&ரவரம இர ம���ரய�ன 
அப&பப&ர�யஙகஷளக கறக�ன7னர. அபலஃபரஜ 'ஒர ஹ�)ஸ அத சரய�ன�லல என 
க�டடக�ன7 ஏக�னம ஒரச�னற க�ஷடதத வ&டட�ல அதகவ பஷனயபபடட 
ஹ�)ஸ�கம' எனற கறக�7�ர. அபலஃபரஜ இந� இனதஷ�ச ச�ரந� பறபல 
ஹ�)ஸகஷள �மத நல�ல பஷனயபபடட ஹ�)ஸகளகக உ��ரBம�கவம எடததக 
க�டடக�7�ர. ஆன�ல அபல அல� 'பஷனயபபடட ஹ�)ஸ என7�ல நப&கள க7�ய��க 
கவணடழமனக7 அவரகளம@த இடடககடட ழப�யய�கக க7பபடம ஹ�)ஸ�கம' 
எனற கறக�7�ர.

  இந� வ&ளககதஷ� ஹ�ப&ஸ அபல அல� ஆகம���கக�7�ர. அ7�ஞர அபலஃபரஜ 
பஷனயபபடடத எனகக7�ய ச�ல ஹ�)ஸகஷளப பற7� கவற ச�ல அ7�ஞரகள அஷவ 
ழமயய�ன ஹ�)ஸகள எனற க7� அபலஃபரஜ�ன அப&பப&ர�யதஷ�ப 
ப7ககB&த��ரகக�7�ரகள.

  ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகளகக�ஷடய&ல ழப�யயம, பரடடம ழக�ணட பஷனயபபடடஷவ 
கஷ7வ��ன. ஸஹ�ப�ககஷளப ழப�றத�வஷரய&ல நப&கஷளபபற7� ஹ�)ஸகள 
அ7�வ&ககமகப�த அவரகள அஷனவரம உணஷமஷயயம, கநரஷமஷயயம �மத 
கடஷமய�கக ழக�ணடரந��ரகள. கவணட�� அனஷட�னஙகள, ப&தஅததகள எதவம 
அவரகள டம க�Bபபடவ&லஷல. ஆன�ல க�ரஜ�யய�ககள, மரஜ�யய�ககள, 
ர�ப&ள யய�ககள, கதரயய�ககள கப�ன7 வ/�ழகடட வகபப�ரகள டம அனற 
ந�னம�ன பதபபத அனஷட�னஙகள க�Bபபடடன. இவரகள ல ஒரவரகட 



நப&தக��/ர�க இரககவ&லஷல. ஸஹ�ப&கள ல ய�ரம எனன டம ஹ�ளர வந��ர 
எனற க7வ&லஷல. மஸ� நப&யஷடய வரல�ற7�ல க�Bபபடக�ன7 ஹ�ளர 
எனபவரகள இ7நத வ&டட�ரகள எனபத ந�சசயம. இஷ�பபற7� வ&ளககம�ன 
ழசய��கஷள ந�ன இனழன�ர இடத��ல வ&ளகக�ய&ரகக�க7ன. எனகவ இஷ�பபற7� 
அ��கம�க ந�ன இஙகக வ&ளககவ&லஷல.

  மககள டத��ல அ��கம�க வநத கப�யக ழக�ணடரபப��க அ7�யபபடம ஹ�ளர 
எனபவர ஜ�ன எனப��க வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. மன � உரவத��ல 
ஆளம�7�டடம ழசயத �னஷன ஹ�ளர எனககறவத ஜ�ன இனத��ல ஒன7�கம. 
ழப�யயரகள�ன மன �ரகள ல ச�லரம, �மஷமபபற7� ��ம ஹ�ளர எனறம ழப�ய 
வ���டடம ழசயத வரக�7�ரகள. இவரகஷளப பற7� ய�ரம மலகக எனற எணB&க 
ழக�ளள கவணட�ம. மலகககள எகக�லமம ழப�யயஷரகக ம�டட�ரகள. மன-ஜ�ன 
இனஙகள ல��ன ழப�ய மல�வ�கக க�Bபபடம. ஹ�ளர எனற க7� பலரடம ஜ�னகள 
ஆளம�7�டடம ழசயத வந��ரகக�ன7ன. அவரகள ல பலஷர ந�னம அ7�கவன. 
இவரகஷளபபற7� வ&ளககம�கக க7�ன�ல நமத �ஷலபப ந)ணட வ&டம எனப��ல 
சரகக�க ழக�ளக�க7ன.

  ஜ�னகளஷடய இத�ஷகய ஏம�றற வ&தஷ� ஸஹ�ப�ககள டம வ&ஷல 
கப�கவ&லஷல. இத வ&�யத��ல அவரகள ம�கவம ��7ஷமச�ல�கள�க இரந��ரகள. 
வ&பரமற7 ஆப&தகள (வBககவ�ள கள) பலஷர ஜ�னகள மகக�வககத தகக�க 
ழக�ணட வநத அரஃப�வ&ல ந�றத�� ம@ணடம அவரகஷள ஊரல ��ரபப&க ழக�ணட 
வ&டடரகக�ன7ன. இமம���ர ஏம�ற7ஙகள ல ஸஹ�ப&கள ச�கக�ய��லஷல. ச�லரன 
பBதஷ�த ��ரட, உBவப பணடஙகஷளக ஷகய�ட ப&7ரடம ழக�ணட ழக�டததம 
ஜ�னகள ஏம�றறக�ன7ன. இவறஷ7ழயலல�ம க�ணக�ன7 மன �ன கர�மததகள என 
�வ7�க வ&ளஙக�க ழக�ளக�7�ன. இஷவயஷனததம ஜ�ன-ஷ�த��னகளஷடய 
ஊசல�டடஙகள எனற ந�ஷனபப��லஷல.

  ஸஹ�ப�ககள ன வரல�ற7�ல அவரகள ல ஒரவர கட ஜ�ன-ஷ�த��னகள ன 
சழசச� வஷலய&ல ச�கக�க ழக�ளளவ&லஷல. ��ப&யVனகஷளப ழப�றத�வஷரய&ல மகக�, 
ம�)ன�, பஸர�, ��ம கப�ன7 பக��கள ல வச�தத வந� ��ப&யVனகள ல எவரகம 
கவணடழமனக7 ழப�யயஷரககவ&லஷல. ��ய�ககள மடடகம ழப�யயஷரபபவரகள�க 
அ7�யபபடட வந��ரகக�7�ரகள. கவற ச�ல கடடத��ரடமம ழப�ய அ7�யபபடட 
வந��ரகக�7த. ஆன�ல �வற�ல எனபத எவஷரயம வ&டட ஷவககவ&லஷல. அஷ� 
வ&டட �பப&யவரகள ம�க அரத. நப&தக��/ரகள ல ச�லரம �வற�ல�ல 
ச�கக�ய&ரகக�7�ரகள. அவரகளம �வற�ல என7 கந�ய�ல ச�ல கநரஙகள ல ப���ககப 
படடரகக�7�ரகள. ��ப&யVனகளம அபபடத��ன. �வற இவரகஷளயம வ&டட 
ஷவககவ&லஷல. எனகவ ஸஹ)ஹ^ல பக�ர, ஸஹ)ஹ^ல மஸல�ஷமத �வ&ர மற7 
நறகள ல ப��வ ழசயயபபடடரககம ச�ல ஹ�)ஸகள லம �வறகள 
ப�யந��ரகக�ன7ன. ஆன�ல இம�ம பக�ர, இம�ம மஸல�மஷடய நறகள மடடம 
ம�கக தயஷமய�னத எனப��ல சநக�கம�லஷல. மற7 ஹ�)ஸ நறகள ச�லவற7�ல 
�வறகள இடம ழபற7�ரபபஷ� ஹ�ப&ஸ அபல அல� அ7�ந��ரந��ரகள. இம�ம 
அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) அவரககள ச�ல �வ7�ன ஹ�)ஸகஷள �மத மஸனத 
என7 நல�ல அ7�வ&தத வ&டட ப&7ர அவறஷ7த �வ7�னஷவ எனற 



வ&ளஙகவ�றக�ககவ ��ம அ7�வ&த���க வ&ளககம �நதளள�ரகள. 

  இத வ&�யத��ல இம�ம அஹமத அவரகள மற7 ச�ல ழ��கபப�ளரகஷளப 
கப�ன7வரகள அலலர. ஏழனன ல மற7வரகள கவணடழமனக7 ழப�யயஷரகக�ன7 
அ7�வ&பப�ளரகள டம�ரநத, அவரகள ழப�யயரகள எனற ழ�ரந� ப&7கம கட, 
அவரகள�ல க�ஷடகக�ன7 ஹ�)ஸகஷள �ம நறகள ல ப��வ ழசய��ரகக�7�ரகள. 
இ�ன�ல அப��வத, ��ரம��� கப�ன7 'ஸ^னன' ழ��கபப�ச�ரயரகள ல அ7�வ&பப�ளர 
படடயல�ல�ரநத ச�லர அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஸகஷள இம�ம அஹமத அவரகள 
கவணடழமனக7 ந)கக�வ&டட அத�ஷகய ஹ�)ஸகஷள வ&டடம �மத மஸனத என7 
நஷல சத�பபடத��ய&ரகக�7�ரகள. உ��ரBம�க, க�)ர-ப&ன அபதலல�ஹவஷடய 
ஷ�கம�ரகஷளப பற7� அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸகஷள இம�ம அஹமத அவரகள 
�மத ஸ^னன ல ப��வ ழசயயவ&லஷல. ம�7�க இம�ம அப��வத �மத ஸ^னன ல 
இத�ஷகய ஹ�)ஸகஷளச கசரத��ரகக�7�ரகள. ஹ�)ஸகஷளத ��ரடடப ப��வ 
ழசயவ��ல இம�ம அஹமத அவரகள வ&��ததக ழக�ணட ந�பந�ஷனகள அப��வத 
அவரகள வ&��ததக ழக�ணட ந�பந�ஷனஷயக க�டடலம தயஷமய�ன��கக 
க�Bபபடக�7த.

  சரஙகக க7�ன வஸVல�, �வஸஸ^ல, �ப�அத இவறஷ7ழயலல�ம மன �ஷனப 
ழப�ரடட�க ஷவததக ககடப�றக அனம��யணட எனற க7ககடயவரகள 
ழவறககபபடடஷவயம, பலவ )னம�னஷவயம, பஷனயபபடடஷவயம�ன 
ஹ�)ஸகஷளத��ன ஆ��ரம�கக க�டட மடயம. வ&கச� கBஙகஷளப பற7�யம 
(பள�ய&லகள) ச�7பபமசஙகள, வ&கச� அமலகள கப�ன7வறஷ7ப பற7�ழயலல�ம 
நலலஷ�யம, ழகடடஷ�யம கலநத அ7�வ&கக�ன7 ச�ல அ7�வ&பப�ளரகள��ம 
இத�ஷகய ஹ�)ஸகஷளப ப��வ ழசய��ரகக�7�ரகள. க�லஙகள ன ச�7பப, 
வ/�ப�டகள ன ச�7பப, நப&ம�ரகள ன ச�7பப, ஸஹ�ப�ககள ன ச�7பப, க7�பப&டட ச�ல 
இடஙகள ன ச�7பப கப�ன7 ச�7பபகஷளபபற7� நறகஷள ழ��கத�வரகளம கட இந� 
பஷனயபபடட பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷள ஏர�ளம கசரத��ரகக�7�ரகள. இவவ�7�ன 
ச�7பபகள பற7� அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸகள ல ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகளம 
இரகக�ன7ன. ஹஸன என7 நடத�ரத��லளள நலல ஹ�)ஸகளம இடம 
ழபறக�ன7ன. பலவ )னம�ன ழப�யய�ன இடடககடடபபடட பல ஹ�)ஸகளம 
பள�ய&லகள பற7� அ7�வ&கக�ன7ன. �ரஅத சடடஙகஷள வ&��பப�றக 
எகக�ரBத��லம பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகள ஆ��ரம�க எடககபபட ம�டட�த. 
�ரஅததஷடய அஷனததச சடடஙகஷளயம, வ&��கஷளயம, ஏவல-வ&லககலகள 
அஷனதஷ�யகம ஸஹ)ஹ, ஹஸன என7 இர �ரத��லளள ஹ�)ஸகஷளக 
ழக�ணட��ன ஏவபபடடளளத.

  அததடன இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபலம, மறறம அ7�ஞரகள ச�லரம 
நறகரமஙகளககரய ச�7பபககள பற7� அ7�வ&ககபபடவ��ல மடடம பலவ )னம�ன ச�ல 
ஹ�)ஸகஷள எடததக ழக�ளளல�ழமனற அனம�� வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. ஆன�ல 
உற��ய�க அத ழப�யழயனற ந�ரபBம�ன�ல அலலத அத உணஷமய�ன ஹ�)ஸ 
அலல எனற ழவள பபடட�ல இநந�ஷலய&ல பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ^ம எடககபபட 
ம�டட�த எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள.



  அ�றகக க�ரBம�க கeழவரம�ற க7�ன�ரகள: �ரஅத��லளள ஒர அமல அத 
�கக ச�னறகஷளக ழக�ணட வ&��ககபபடரகக�7த எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. 
கமலம அந� அமல�ன ச�7பபமசஙகஷளப பற7�யம, அ�ன நனஷமகஷளப பற7�யம 
ஒர பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ வ&லகக�க க�டடக�ன7த. இந� பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ�ல 
க7பபடட�றக ஏறப��ன கமறபட அமல�ன ச�7பபம, நனஷமயம இரகக மடயம. 
அததடன இந� பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ ழப�யய�னழ�னற ந�ரப&ககபபடவம�லஷல. 
இநந�ஷலய&ல பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ வ&ளகக�க க�டடக�ன7 நனஷமகள ழமயய�ககவ 
இரகக மடயம. அததடன மறழ7�னஷ7யம இஙகக கவன த�ல கவணடம. அத 
எனனழவன7�ல ஒர அமஷலப பற7� அத வ�ஜ�ப�னத அலலத ஸ^னனத��னத 
எனற வ&��கள க7பபட கவணடம�ன�ல பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷளச ச�ன7�கக 
ழக�ணட வ&��கஷளக க7 மடய�த. இத அ7�ஞரகள அஷனவரன அப&பப&ர�யம�கம. 
பலவ )னம�ன ஹ�)ஷஸக ழக�ணட ஒரவர ஸ^னனத அலலத வ�ஜ�ப எனற 
�ரஅத��ல வ&��த��ல அவர அ7�ஞரகள ன ஏகமன��ன வ&��களகக ம�ற 
ழசய�வர�க ம��ககபபடவ�ர. �ரஅத��ல அ7�யபபடக�ன7 ஆ��ரஙகஷள 
ஷவததத��ன ஹர�ம எனபதவம வ&��ககபபட கவணடம. ஒர அனஷட�னதஷ� 
�ரஅத��ல ஹர�ம�ககபபடட ப&7க ஒர பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ�ல இந� ஹர�ஷமப 
பரக�7வனகக எசசரகஷக வ&டபபடடளளத. இந� ஹ�)ஷஸப ழப�யழயனற 
க�டடக�ன7 ச�னறகளம�லஷல. அபபடய�ன�ல அத�ஷகய பலவ )னம�ன ஹ�)ஷஸ 
அ7�வ&பப��ல கற7ம�லஷல.

  இஷ�ப கப�லகவ மன �ஷன நறகரமஙகள னப�ல ஆஷசயடடக�ன7, கமலம 
�)வ&ஷனகஷள வ&டடத �டகக�ன7 பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷள அ7�வ&த�ல 
அனம��ககபபடடளளத. ஆன�ல அததடன அவவ&�யத��ல அலல�ஹவம, 
நறக�ரஷயகஷளப பற7� அஷவ கமல�னஷவ, �ரம�னஷவ எனற ச�ல�க�தத 
ஆரவமடடயம �)வ&ஷனகஷளபபற7� அஷவ ககவலம�னஷவ, அஞச கவணடயஷவ 
எனற எசசரததம கணடததம க7�ய&ரகக கவணடம என7�ல மடடகம பலவ )னம�ன 
ஹ�)ஸகஷள அத வ&�யத��ல எடததக க7 மடயம. ழப�யழயனறம, 
பஷனயபபடடழ�னறம நப&கள ன ம@த இடடககடட�கக க7பபடடத எனற 
ழ�ரயவரம எந� ஹ�)ஸ^ம எத�ஷகய அமலககம, வ&��களககம பயன 
படத�பபடம�டட�த. பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷளப கப�னற��ன 
இஸர�யVல�யய�ததகளம கர�பபட கவணடம. ப�வம ழசயவஷ� வ&டட மன �ஷன 
எசசரபப��லம, நனஷமய&ன ப�ல மன �ஷனத தணட ஆரவமடடவ��லம 
இஸர�யVல�யய�ததகஷள உபகய�க�ததக ழக�ளவ�றக அனம��ய&ரகக�7த.

  அததடன கமறக7பபடட இர ந�பந�ஷனகஷளயம கவன கக கவணடம. ஒனற: 
இஸல�ம�ய �ரஅத��லம அஷ�ச ழசயய கவணடழமனற அலல�ஹ நமஷமப 
பB&தத அவன நமகக ஆரவமடடய&ரகக கவணடம. அலலத நமஷம �டதத அத 
வ&�யத��ல அசசறத�� இரகக கவணடம. இரணட: அத ழப�யய�ன கஷ�ழயனற 
அ7�யபபட�மலம, ந�ரப&ககபபட�மலம இரகக கவணடம. ழவறம 
இஸர�யVல�ய�ததகஷள மடடம ஷவதத நமத இஸல�ம�ய �ரஅத��ல வ&��கள 
வ&��ககபபட ம�டட�த. இத எலல� அ7�ஞரகள�லம ஏறறகழக�ளளபபடட ஒர 
உணஷமய�கம. இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) அவரகள பலவ )னம�ன 
ஹ�)ஸகஷளச ச�ன7�க எடதத இஸல�ம�ய வ&��களககப பயனபடத�� 



இரகக�7�ரகள எனற அவரகஷளபபற7�ச ழச�லலபபடவத சரயலல. 

  இம�ம அஹமதம, அவரகளகக மனனளள அ7�ஞர ச�லரம ஹ�)ஷஸ 'ஸஹ)ஹ' 
எனறம, 'ளயVஃப' எனறம இர வஷகய�க அஷமதத, அ��ல ஒனற மற7�லம 
பலவ )னம�னத எனறம, அஷ� ஷவதத �ரஅத��ன எந�ச சடடமம வ&��ககபபட 
ம�டட�த எனறம, இனழன�னற பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகள ல அ/க�னஷவ எனறம 
வகததக க7�ன�ரகள.                 

  *அ7�வ&பப�ளரகள ன ழபயரபபடடயலடன அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ ழ��கபபகளகக 
மஸனத எனற ழச�லலபபடம.

ஹ�)ஸகள ன �ர��ரஙகள

  இம�ம ��ரம��� (ரஹ) அவரகள �மத ஜ�ம�உ என7 ஹ�)ஸ ழ��கபப&ல 
ஹ�)ஸகஷள மன7�கத �ரம ப&ரத��ரகள. அஷவ: ஸஹ)ஹ, ஹஸன, ளயVஃப 
எனபன. இம�ம ��ரம��� அவரகள��ம  ம�ன ம�ல�க ஹ�)ஸகஷள இபபட ப&ரததக 
க�டடயவரகள. ஒகர ஹ�)ஸ பல வ/�கள ல அ7�வ&ககபபடம கப�தம, 
அ7�வ&பப�ளரகள படடயல�ல கற7ம சமத�பபடடவரகளம, ஒறஷ7ய�க ந�றபவரகளம 
இலல�மல இரககமகப�தம ��ன அந� ஹ�)ஸ^கக 'ஹஸன' எனற 
ழபயரடட�ரகள. இம�ம ��ரம��� ஹஸன எனற கர��ய ஹ�)ஸகஷள இம�ம 
அஹமத, ளயVஃப (பலவ )னம�னஷவ) என7 �ரத��லளள ஹ�)ஸககள�ட இஷBதத, 
இத�ஷகய பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷள இஸல�ம�ய சடட வ&��களககப 
பயனபடத��யம இரகக�7�ரகள.

  பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயதம, அவரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததம 
க�ஷவகஷளக ககடட�ல அனம��ககபபடம எனற க7ககடயவரகள �மத 
வ��த��றக ஸஹ)ஹ, ஹஸன என7 �ரத��லளள ஹ�)ஸகள க�ஷடகக�ஷமய&ன�ல, 
மன7�ம வஷகஷயச ச�ரந� ளயVஃப�னதம, நப&கள ம@த இடடககடடப பஷனநத 
ழச�லலபபடட (மவளஃ ஆனஷவயம�ன) ச�ல ஹ�)ஸகஷள ஆ��ரம�க எடத��ரகள. 
இஸல�ம�ய அ7�ஞரககள�, மதஹபஷடய இம�மககள� ய�ரகம இத�ஷகய 
ஹ�)ஸகஷள சரழயனக க�Bவ&லஷல. அவற7�ல�ரநத ம�ரககச சடடஙகஷளயம 
ழவள பபடத�வ&லஷல. கமறபட ஹ�)ஸகள ன உ��ரBத��றக�க அபதல மல�க ப&ன 
ஹ�ரன ப&ன அன�ர� மலம�க அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஷஸ எடததக ழக�ளளல�ம. 
இந� ஹ�)ஸ�னபட: அபபககர ஸ�த�)க (ரல�) அவரகள ழபரம�ன�ரடம வநத 
'ந�யககம! ந�ன கரஆஷனக கறக�க7ன. ஆன�ல அத எனஷன வ&டட நழவக�7த' 
எனற மஷ7ய&டடகப�த நப& (ஸல) அவரகள கeழவரம தஆஷவ ஓ� கவணடழமனற 
கறறக ழக�டத��ரகள�ம. 'இஷ7வ�! உனனஷடய நப& மஹமமத (ஸல) அவரகள ன 
ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன. கமலம உனனஷடய க��/ர நப& இபர�ஹ)ம 
ழப�ரடட�லம, நப&கள மஸ�, ஈஸ� (அஷல) அவரகள ன ழப�ரடட�லம, �வர�த, 
இனஜ)ல, ஸபர, பரக�ன ஆக�யவற7�ன ழப�ரடட�லம, ந) அ7�வ&கக�ன7 அஷனதத 
வஹ�ய&ன ழப�ரடட�லம, ந) வ&��ததளள எலல� ந)��கள ன ழப�ரடட�லம 
ககடக�னக7ன'. இந� ஹ�)ஷஸ அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன அவரகள 



அ7�வ&கக�7�ரகள. 

  இபழப�ழத இந� ஹ�)ஸ�ன அ7�வ&பப�ளர படடயலகக வரகவ�ம. அபதல மல�க 
ப&ன ஹ�ரன கநரஷமய�ன அ7�வ&பப�ளர அலல. ழப�யயரகள ல இவர ப&ரபலம�னவர 
எனபஷ�க கeழவரம அப&பப&ர�யஙகள ழ�ள வ படததக�ன7ன. ம�ஹரஸ ப&ன 
ஹ�ஸ�ம என7 அ7�ஞர க7�பப&டக�7�ர: 'இந� அபதல மல�கஷக பற7� யஹய� ப&ன 
மயVன என7 ஹ�)ஸ கஷல அ7�ஞர ழப�யயர எனற க7�யளள�ர. அ7�ஞர அஸஅ�) 
இவஷரபபற7� �ஜஜ�ல (வஞசகர, ஏம�றறகக�ரர) எனறம, ழப�யயர எனறம 
க7�யளள�ர. அ7�ஞர அபஹ���ம ப&ன ஹ�பப�ன இவஷரபபற7� ஹ�)ஸகஷளப 
பஷனநத ழச�லக�7வர எனற க7�ன�ர. இம�ம நஸயV ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளர 
படடயல�ல�ரநத இவர 'மதரக' (தகக� எ7�யபபடடவர) எனற க7�ன�ர. இம�ம பக�ர 
இவர ழவறககபபடட ஹ�)ஸகஷள க7�யவர என உஷரத��ர. பலவ )னம�னவர எனற 
இவஷரபபற7� இம�ம அஹமத ப&ன ஹனபல க7�யளள�ர. இபன அ�) எனபவர 
ய�ரம ப&னபற7 மடய�� பல ஹ�)ஸகள இவரடம இரபப��க கறக�7�ர. இவரம, 
அவரத �நஷ�யம பலவ )னம�னவரகள எனற ��ரகதன ) க7�பப&டக�7�ர. இனனம 
பறபல ஹ�)ஸ கஷல அ7�ஞரகள இந� அபதல மல�கஷகப பற7� எத�ஷனகய� 
கஷ7ப�டகஷள க7�ய&ரகக�7�ரகள. அ7�ஞர அபல பரஜ ப&ன ஜவஸV  இந� ஹ�)ஷஸ 
இடடககடடபபடட ஹ�)ஸகஷளப பற7� எழ��ய நல�ல கசரத��ரகக�7�ர. இக� 
ஹ�)ஷஸ இபன ரஸVன �மத ஜ�ம@உ என7 நல�ல க7�பப&டம கப�தம, இபன அ�)ர 
�மத ஜ�ம@உ உஸvல என7 நல�ல இஷ� நகல ழசய�கப�தம இஷ� அ7�வ&த�வர 
ய�ர எனபஷ�கய�, மஸல�மகளஷடய எந� நல�ல�ரநத இந� ஹ�)ஸ நகல 
ழசயயபபடடத எனபஷ�கய� க7�பப&டவ&லஷல.

  இரவ பகல�ன அமலகள பற7� நலகள ழ��கத�வரகள�ன இபனல ஸனன , 
அபநயVம கப�ன7வரகள ��ம இஷ� அ7�வ&கக�7�ரகள. இஷ�பகப�ன7 நலகள ல பல 
மவளஃ ஆன ஹ�)ஸகஷள க�B மடயம. இஸல�ம�ய �ரஅத சடட வ&��களகக 
இத�ஷகயஷவகஷள பயனபடத�க கட�த எனற அ7�ஞரகள ஏகமன��க �)ரபபகள 
வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. இக� ஹ�)ஷஸ அபஷ ஷ�கல இஸபஹ�ன  �மத 
'பள�ய&லல அஃம�ல' என7 நல�ல ப��வ ழசயத இரகக�7�ரகள. ஆன�ல இநநஷலப 
ழப�றத�வஷரய&ல இ��ல எத�ஷனகய� ழப�ய ஹ�)ஸகளம, நப&கள ம@த 
இடடககடடபபடட ஹ�)ஸகளம இடம ழபற7�ரகக�ன7ன.

  இந� அபதல மல�க எனபவர இஷ�ப கப�ன7 இனழன�ர ஹ�)ஷஸயம 
க7�ய&ரகக�7�ர. இ��ல கவ�ம அரளபழபற7 ய�ரகள, க�7�ஸ�வரகள அஷனவரகம 
அவகவ�ஙகஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத �ம க�ஷவகஷள கவணட ஆரமப&பப�ரகள 
எனற வ&ளககம ழக�டத��ரகக�7�ர. இந� வ&ளககதஷ� ��ரமஷ7 
வ&ய�கக�ய�ன களககம, ��ரககரஆன உஷரகளககம, வரல�றற ஆச�ரயரகள ன 
அப&பப&ர�யஙகளககம ம�7�கச ழச�லல�ய&ரகக�7�ர.

  எனகவ இத�ஷகய ஆ��ரஙகஷள ஷவதத அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன 
கநரஷமய�ன அ7�வ&பப�ளர அலல என வ&ளஙக�க ழக�ணகட�ம. ஏழனன ல இவர 
கவணடழமனக7 ழப�யயஷரபபவர, ந�ஷனவ�ற7லம கன7�யவர. எனகவ இவர 
அ7�வ&ககம ஹ�)ஸ�லம கநரஷமய&ரகக மடய��லலவ�? எனகவ அஷ� ஆ��ரம�க 



எடததக ழக�ளளக கட�த.

ஆ�ம நப&யவரகள ழபரம�ன�ரன ழப�ரடட�ல வஸVல�த க�டன�ரகள எனற 
க7பபடம ஹ�)ஷஸப பற7�... 

  ஆ�ம (அஷல) அவரகள ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல�த 
க�டன�ரகள எனற ழச�லலபபடம இந� ஹ�)ஸ நப&கஷளப பற7� உமர (ரல�) 
அவரகள வ�ய&ல�க அ7�வ&ககபபடக�7த. சவரககத��ல ப&சக�ய ஆ�ம (அஷல) 
அவரகள 'இஷ7வ�! மஹமம��ன ழப�ரடட�ல அவரன உரஷமஷயக ழக�ணட 
ஆஷBய&டடக ககடக�க7ன. ந) என கற7ஙகஷள மனன த�ரள' என7�ரகள�ம. 

  இ�றக இஷ7வன 'ஆ�கம! (ந�ன மஹமமஷ�ப பஷடபப�றக மனனகர) ந)ர 
அவஷர எபபட அ7�நத ழக�ணட�ய' எனற ககடட�ன.

  அ�றக 'இஷ7வ�! ந) எனஷன உன கரத��ல பஷடதத உனன டம�ரநத எனகக 
உய&ஷர ஊ��யகப�த ந�ன �ஷலஷய உயரத��ப ப�ரதக�ன. அர��ன தணகள ல 
'ல�இல�ஹ இலலலல�ஹ மஹமமதர ரஸvலலல�ஹ' எனற 
எழ�பபடடரந�ஷ�க கணகடன. ஆ�ல�ல ச�ரஷடகளள உனகக ம�கவம 
வ&ரபபம�ன ஒரவரன ந�மதஷ�யன7� கவழ7�னஷ7யம உன ழபயரடன 
இஷBததக ழக�ளள ம�டட�ய எனற அ7�நக�ன' என ஆ�ம ப��லள த��ர�ம. அ�றக 
இஷ7வன 'ஆ�கம! ந)ர ழமயயஷரத�)ர. ��டடம�க ச�ரஷடகள ல அவர ம�கவம 
வ&ரமபத�ககவகர. எனகவ ந)ர அவரன ழப�ரடட�ல ககளம. ந�ன மனன தத 
வ&டக�க7ன. அன7� மஹமமத (ஸல) அவரகள இலஷலழயன7�ல ந�ன உமஷமப 
பஷடத��ரகக ம�டகடன' எனக க7�ன�ன.

  இந� ஹ�)ஷஸ ஹ�கக�ம �மத 'மஸ�தரக' எனம நல�ல ப��வ ழசய��ரகக�7�ர. 
��ம இ�ஷன ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ என ந�ஷனபப��கவம க7�பப&டக�7�ர. 

  இந� ஹ�)ஸ அ7�வ&பப�ளரகஷளப பற7� ஆர�யநத ப�ரககமகப�த அவரகள ன 
ழபயர படடயல�ல அபதல ரஹம�ன ப&ன ஜயத ப&ன அஸலம எனபவர இடம 
ழபறக�7�ர. இவர பலவ )னம�ன ஒர அ7�வ&பப�ளர எனபத ஹ�)ஸ கஷல 
அ7�ஞரகள ன (மஹத��ஸ�னகள ன) கரத��கம. ஹ�கக�ம எனபவர�ல 
அ7�வ&ககபபடம இந� ஹ�)ஸ ந�ர�கரககபபட கவணடயத��ன எனபஷ� ப&னனர 
�ரக�ன7 வ&ளககஙகள ழ�ள வபடததக�ன7ன. 

  இம�மகள�ன அஹமத ப&ன ஹனபல, அப ஸரஆ, அப ஹ�த��ம, நஸய&, ��ர 
கதன  கப�ன7 ஹ�)ஸ அ7�ஞரகள ல ழபரமப�கல�ர அபதரரஹம�ஷன ஒர 
பலவ )னம�ன அ7�வ&பப�ளர�ககவ கB&ததளளனர. அப ஹ�த��ம ப&ன ஹ�பப�ன 
எனபவர அபதரரஹம�ஷனப பற7�க க7�பப&டமகப�த 'இவர �மஷம அ7�ய�மகல 
ஹ�)ஸகஷள ம�ற7�யம, ��ரபப&யம க7�க ழக�ணடரந��ர. ஆ�ல�ல அவர�ல 
அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸகஷள ஒதகக� வ&டவக� ச�7ந�த' என7�ர.



  ஹ�கக�ம இஷ� ஸஹ)ஹ எனற க7�ய&ரபபத கவன ககபபட ம�டட�த. 
ஏழனன7�ல ஹ�கக�ம ஸஹ)ஹ எனகக7�ய இஷ�பகப�ன7 பல ஹ�)ஸகளகக 
ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளரகள மறபபத ழ�ரவ&த��ரகக�7�ரகள. அ7�ஞரகள டத��ல 
ழப�யய�னத, பஷனயபபடடத எனழ7லல�ம ந�ரப&ககபபடட பல ஹ�)ஸகஷள 
ஹ�கக�ம ஸஹ)ஹ எனற க7�ய&ரகக�7�ர. அ7�ஞர ஷபஹகe, இபனல ஜவஸV  
மறறம ஹ�)ஸ அ7�வ&பப�ளரகள பலர க7�பப&டக�ன7னர. ஈஸ� நப&ய&ன 
கப��ஷனகஷள க7பபடடளள ஸரப&பன ஸரமல�வ&ன ஹ�)ஷஸ ஹ�கக�ம 
ஸஹ)ஹ எனற க7�யளள�ர. ஆன�ல அத ழப�யய�னத எனற அ7�ஞரகள 
ஏகமன��க �)ரபப வ/ஙக�யளளனர. பஷனயபபடட ஹ�)ஸ எனற அ7�ஞரகள�ல �)ரபப 
வ/ஙகபபடட எத�ஷனகய� ஹ�)ஸகஷள ஸஹ)ஹ�னஷவ என ஹ�கக�ம �மத 
மஸ�தரக என7 நல�ல க7�ய&ரகக�7�ர. இ�ன க�ரBத��ன�ல கமறகக�ள 
க�டடவ�றக�க அ7�ஞரகள ஹ�கக�ம�ன ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகஷள எடதத ழக�ளள 
ம�டட�ரகள. அவற7�ன ம@த ஆ�ரவ ஷவககவம ம�டட�ரகள.

  ஆன�ல ஹ�கக�ம ஸஹ)ஹ�கக�ய எலல� ஹ�)ஸகஷளப பற7�யம இபபடச 
ழச�லவ�றக�லஷல. அவர ஸஹ)ஹ�கக�ய ஹ�)ஸகள ல ம�க��ய�னஷவயம 
அவரஷடய அப&பப&ர�யத��றழக�பப ஸஹ)ஹ�னஷவ��ம. இரபப&னம இவர 
ஸஹ)ஹ எனற கறம ஹ�)ஸகள ல ஏர�ளம �வறகள இரகக�ன7ன. ஹ�)ஸகஷள 
(�ஸஹ)ஹ) ஸஹ)ஹ�ககம அ7�ஞரகளகக மத��ய&ல ஹ�கக�மஷடய 
�ஸஹ)ஷஹப கப�ல பலம கன7�ய ஒர �ஸஹ)ஷஹக க�B மடய�த.

  ஹ�)ஸகஷள ஸஹ)ஹ�ககம தஷ7ய&ல அபஹ��ம ப&ன ஹ�பப�ன �ஷலச�7நத 
வ&ளஙக�ன�ரகள. இம�மகள�ன ��ரம���, ��ரகதன , இபனகஷஸம�, இபன மன�� 
கப�ன7வரகழளலல�ம ஹ�)ஸகஷளத தரவ& ஆர�யநத அஷவ ஸஹ)ஹ எனற 
�)ரபப வ/ஙகம கஷலய&ல ச�7நத வ&ளஙக�ன�ரகள. ஆன�ல ஹ�கக�ம இபபடபபடடவர 
அலலர. இத வ&�யத��ல இம�ம மஸல�ம ம�கவம நணககமளளவரகள. 
ஹ�)ஸகஷள ஸஹ)ஹ�ககம தஷ7ய&ல இம�ம மஸல�ஷம எவர�லம ழவலல 
மடய�த.

  அடத��றகப�ல இம�ம பக�ரஷய ழநரஙக இம�ம மஸல�மகக இயல�த. 
ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகஷள அ7�வ&பப��ல இம�ம பக�ரய&ன ஸஹ)ஹ பக�ரகக 
ந�கர�ன ஒர தயஷமய�ன, நணககம�ன ழ��கபகப இலஷல. 'ஹ�)ஸ தஷ7ய&ல 
இம�ம பக�ரஷயபகப�ல அ7�வ�ற7ல பஷடத� ஒரவஷர அலல�ஹ 
பஷடககவ&லஷல. ஹ�)ஸ கஷலய&ல இம�ம பக�ர அவரகளகக ழக�டககபபடடளள 
வ&ளககத��றக ஈட ழசயய எவரம�லஷல. இம�ம பக�ர அவரகள பழ��ன ஹ�)ஸகள 
ய�ஷவ, கநரஷமய�ன ஹ�)ஸகள ய�ஷவ எனபன பற7� ம�கவம 
வ&ளககமளளவரகள�க ��கழந��ரகள' என இம�ம ��ரம��� அவரகள அ7�வ&கக�7�ரகள.

  எனகவ ஹ�)ஸகஷள ஸஹ)ஹ�ககவ��ல இம�ம பக�ரயடன அப&பப&ர�ய கப�ம 
ழக�ளள எவரம மறபடவ&லஷல. மறபடட�ல கட இம�ம பக�ரய&ன அப&பப&ர�யகம 
ம�ஷகதத ந�றகம. எ��ர�ள  வ�யமட கவணடயத கநரடம. இத வ&�யத��ல இம�ம 
மஸல�மம இம�ம பக�ரஷய கப�ன7வரகளலலர. இம�ம மஸல�ம ஸஹ)ஹ�கக� 
ழவள பபடத��ய ஹ�)ஸகள ல அப&பப&ர�ய கப�ஙகள ழச�லலபபடடளளன. ச�றச�ல 



கநரஙகள ல அப&பப&ர�ய கப�ஙகள ழச�னனவரகள ன கற7�ல கநரஷமஷயக 
க�Bல�ம.

  உ��ரBத��றக சரய க�ரகBத ழ��ழஷக வ&ளககதஷ� எடததக ழக�ளளல�ம. 
அதழ��ழஷகஷய நப&யவரகள மனற ரகவகஷளக ழக�ணட ழ��ழ��ரகள எனறம, 
ந�னக ரகவகள�கத ழ��ழ��ரகள எனறம இம�ம மஸல�ம�ன ரவ�யத��ல 
அ7�வ&ககபபடக�7த. மறழ7�ர அ7�வ&பப&ல இரணட ரகஅத��கத ழ��ழ��ரகள எனற 
வரக�7த. உணஷமய&ல நப&யவரகள இஅரணட ரகஅதஷ�த �வ&ர ழ��/வ&லஷல. 
நப&யவரகள மகன இபர�ஹ)ம இ7ந� அனற ஒகர �டஷவ��ன சரய க�ரகBத 
ழ��ழஷக ழ��ழ��ரகக�7�ரகள எனற இம�ம ��ப&ஈ அவரகள க7�ய&ரகக�7�ரகள. 
அபபடய�ன�ல ந�னக ரகவ ழசய��ரகள என7 ரவ�யத (அ7�வ&த�ல) எபபட 
சரய�க இரகக மடயம. இரமஷ7 க�ரகBகமறபடட��? இலஷலகய! இர 
இபர�ஹ)மகள ழபரம�ன�ரககப ப�லவரகள�க இரந��ரகள�? அதவம�லஷலகய. 
அபபடய�ன�ல இர ரகவகள ழசய��ரகள எனபத��ன சரய�ன அ7�வ&பப�கம. 
இதகவ இம�ம பக�ரய&ன அ7�வ&த�லம�கம. நப& (ஸல) அவரகள ன மகன 
இபர�ஹ)ம ம��த��ன பத��ம ந�ள இ7ந��ரகள எனற கறபவரம 
ழப�யயஷரபபவகரய�வ�ர.

  எனகவ ஹ�)ஸகஷள ஸஹ)ஹ�ககம வ&�யத��ல இம�ம பக�ரயடன கரதத 
கவறறஷமகஷளச ழச�லல எவகரனம தB&ந��ல இம�ம பக�ரய&னஷடய 
அப&பப&ர�யகம ஆ��ரஙகளடன ம�ஷகதத ந�றகம.

  இனனகம�ர உ��ரBதஷ�ப ப�ரபகப�ம. இஷ7வன சன கக�/ஷமயனற மணஷBப 
பஷடத��ன என ஹ�)ஸ�ல இம�ம மஸல�ம ரவ�யத ழசய��ரகக�7�ரகள. இத 
வ&�யத��ல இம�ம பக�ரயம, அ7�ஞர யஹய� ப&ன மயVனம, மறறம பலரம 
கவறம���ரய�கக க7� இம�ம மஸல�ம க7�ய�றழக�பப நப&கள ந�யகம (ஸல) 
க7�ய&ரகக மடய�த எனறம ழச�லல�த �ரககம ழசய��ரகக�7�ரகள. இவரகள ன 
இவவ��த��ல��ன உணஷமஷயக க�B மடக�7த.ஏழனன ல இவரகளடன ச�னறகள 
இரபபஷ�க க�ணக�னக7�ம. ��ரமஷ7, நப&ழம�/�, ஸஹ�ப�ககள ன ஏகமன��ன 
ழச�றகள அஷனததகம அலல�ஹ பம�கஷளயம, வ�னஙகஷளயம ஆற ந�டகள ல 
பஷடத��ன எனறம, இற��ய�க நப& ஆ�ஷம ழவளள கக�/ஷம அனற பஷடத��ன 
எனறம உற�� படததக�ன7னர. கமலம ச�ரஷடத�ல எனம ழசயஷல 
ஞ�ய&றறகக�/ஷம ஆரமப&த��ன. இஷ� கப�ன7 ச�னறகள�ல ச�ரஷடத�ல�ன 
மஷ7கஷள வ&ளககம�க ந�ரப&ககபபடட ப&னனர சன கக�/ஷனயனற இஷ7வன 
மணஷBப பஷடத��ன எனறளள இம�ம மஸல�ம�ன ரவ�யத சரய�க இரகக 
மடயம�? மடய�த. எனகவ இம�ம மஸல�ம, இம�ம பக�ரஷயப 
கப�ன7வரகளலலர எனற க7�கன�ம. மஸல�ம ஸஹ)ஹ�கக� ழவள ய&டட பல 
ஹ�)ஸகள ல அப&பப&ர�யஙகள ழச�லலபபடடரகக�ன7ன. ச�ல கநரஙகள ல 
அப&பப&ர�யஙகள க7�யவரகள ன ஆ��ரஙகள ல உணஷமஷயக க�B மடயம.

  ஆன�ல இம�ம மஸல�ம, இம�ம பக�ர ஆக�ய இரவரத ழ��கபபகள ல உளள 
ம�க��ய�ன உஷரகளம ஹ�)ஸ அ7�ஞரகள ன ஒபப�ஷலப ழபற7ஷவ. எலகல�ரம 
அஷ� ஏற7�ரகக�7�ரகள. அவறஷ7 நப&கள க7�ய��க ந�சசயம அவரகள அ7�நதம 



இரகக�7�ரகள. இவறறள ய�ரககம அப&பப&ர�யம ழச�லவ�றக இடம�லஷல. இத 
வ&�யத��ல அ��கம�ன வ&ளககம கவற இடஙகள ல க7பபடடளளன. ஆ�ம (அஷல) 
அவரகள பற7�ய கமறக7�ய ஹ�)ஷஸ கவற ச�ல அ7�ஞரகளம அ7�வ&பப�ளரகள ன 
ழபயரகள (இஸன�த) இலல�மல க7�யளளனர. மறறம ச�லர ச�ல பல இடஙகள ல 
கடடயம அ7�வ&த��ரகக�7�ரகள. 'என கற7ஙகஷள மனன தத வ&ட!' எனப�றக 
ப��ல�க 'என �வப�ஷவ ஏறறகழக�ள!' எனற க7�ன�ரகள�ம. 'ந)ர எபபட 
மஹமமஷ� அ7�நத ழக�ணடர?' எனற அலல�ஹ ககடட�றக 'சவனகல�கத��ல 
எலல� இடஙகள லம ல�இல�ஹ இலலலல�ஹ மஹமமதர ரஸvலலல�ஹ எனற 
எழ�பபடடரந�ஷ�க கணகடன' எனறம கவற ச�ல ம�ற7ஙகளடன இக� ஹ�)ஸ 
அ7�வ&ககபபடடளளத. எனகவ இத�ஷகய �னஷமககரய ஹ�)ஸகள அவச�யம 
ஒதககபபட கவணடம. �ரஅத��ன வ&��கள இமம���ர உஷரகள�ல அஷமககபபட 
ம�டட�த.

  இத அ7�ஞரகள வ/ஙகம �)ரபப. ஏழனன ல கமறக7�பப&டட ஹ�)ஸ ய�- 
க�7�ஸ�வ நலகள ல�ரநத அ7�வ&ககபபடம பஷ/ய ச�ல கடடககஷ� 
(இஸர�ய&ல�ய�த) களகக ஒத� சமபவம கப�ல இரகக�7த. இ�ன�ல நம 
இஸல�ம�ய ம�ரகக சடடஙகள ஏதம வ&��ய�கவ&லஷல. இத�ஷகய சமபவஙகஷள 
நப&யவரகள க7�ய��க ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகள வ�ய&ல�க க�ஷடத��ல மடடகம 
அஷவ ஏறகபபடம. ப/ஙக�ல ழசய��கஷளயம, கவ�ம அரளபபடட சமகஙகள�ன 
ய�-க�7�ஸ�வ சமகத��ரன கஷ�கள பற7�ழயலல�ம கஃபல அஹப�ர, வஹப ப&ன 
மனபப&ஹ கப�னக7�ர வ�ய&ல�க க�ஷடத��ல கட அவறஷ7 �)னல இஸல�ம�ல 
எடதத ழசயல படவ�றகம, ஆ��ரம�க ஏறறக ழக�ளவ�றகம அனம��ய&லஷல. 
இபபட இரககமகப�த நமபத�க��வரகள வ/�ய�க க�ஷடத� ஏ��வத நமம�டம 
க7பபடட�ல அஷ� ஏறறக ழக�ளள மடயம�?

  எனகவ��ன இஸஹ�க ப&ன ப&�ர கப�ன7வரகள கறக�ன7 ப/ஙக�லப ழப�யக 
கடடகஷ� (இஸர�யVல�யய�த) களகக கமறபட ஹ�)ஷஸ ஒபப&டகட�ம. மனனர 
க��ன7�ய நப&ம�ரகஷளபபற7�க க7பபடட சமபவஙகள ழமயய�க இரககம�ய&ன 
அஷவ அவரகளத �ரஅத��றகப ழப�ரத�ம�க இரககல�ம. மன நப&ம�ரகள ன 
�ரஅத��லளள சடடஙகஷள எடதத இஸல�ம�ய �ரஅத��ல ழசயலபடத�பபடட�ல 
அஷவ ஆகம�, இலஷலய� எனபத அ7�ஞரகளகக இஷடய&ல எழந� ப&ரபலம�ன ஒர 
ப&ரசசஷனய�கம. இத வ&�யத��ல அ7�ஞரகள 'நம இஸல�ம�ய �ரஅத 
சடடஙகளகக ஒரவஷகய�ன ப���பபம, ம�ற7ஙகளம ஏறபட�வ&டட�ல மநஷ�ய 
நப&ம�ரகள ன �ரஅத சடடஙகஷள எடதத ழசயலபடவத ஆகம�னத எனற 
க7�பப&டக�7�ரகள. இதகவ ம�க��ய�ன அ7�ஞரகள க7�பப&டம அப&பப&ர�யம�கம. 
இந� அனம��கக அடபபஷடய�க நம நப&களஷடய ஹ�)ஸ�ல�ரநக�� அலலத கவற 
ஏக�னம வ/�கள ல ஆ��ரபபரவம�க மனகன�ரகள ன �ரஅத��ல இடம ழபற7�ரந� 
சடடம எனக7� ந�ரப&ககப படடரத�ல கவணடம.

 நப&யவரகள க7�ய��க இபன அபப�ஸ அவரகள மலம அ7�வ&ககபபடம 
இனனழம�ர ஹ�)ஷஸயம எடததக ழக�ளளல�ம. இந� ஹ�)ஸ மஸ� ப&ன 
அபதரரஹம�ன அல-ஸனஆன  அ7�வ&கக�7�ரகள. 'கரஆஷன மனனம ழசயத, 



மறறம கலவ&ஷயயம பல�ரபபடட அ7�வகஷளயம ம7கக வ&ட�மல 
கபB&பப�தக�தத ஷவகக கவணடம எனற எவர�க�லம வ&ரமப&ன�ல சத�ம�ன ஒர 
ப�த��ரத��ல அலலத பள ஙகத�டடல கஙகமமம, க�னம, மஷ/ந)ரம கலநத 
ஷமய�கக�, எழ��, அஷ�க கலகக�, மனற ந�ள கந�னப கந�றற, கந�னப 
��7ககமகப�த அஷ�ப பரக�, கeழவரம தஆஷவக ழக�ணட ஒவழவ�ர 
ழ��ழஷகககப ப&7கம ப&ர�ரத��ககவம: 'இஷ7வ�! ந)கய ப&ர�ரத��ககபபடக�7வன. 
உனஷனபகப�ல ப&ர�ரத��ககபபடக�7வன எவரம�லஷல. அபபட ய�ரம ப&ர�ரத��ககப 
படவம ம�டட�ரகள. இஷ�ப ழப�ரடட�க ஷவததம, உன நப&ம�ரகள�ன ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகள கமலம, நப&ம�ரகள�ன இபர�ஹ)ம, மஸ�, ஈஸ� (அஷல) 
இவரகள ன உரஷமகஷளயம, ப�த��யஷ�கஷளயம ழப�ரடட�க ஷவதத அவறஷ7க 
ழக�ணட ககடக�க7ன' எனற க7� கஷடச� ஹ�)ஸ வஷரய&லம மஸ� ப&ன 
அபதரரஹம�ன அல-ஸனஆன  ழச�லல� மடத��ர.

  இன  இந� மஸ� ப&ன அபதரரஹம�ன அல-ஸனஆன  ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளரகள 
படடயல�ல எபபட ம��ககபபடக�7�ர எனபஷ� ஆர�யகவ�ம�ன�ல அவர மழப 
ழப�யயர�க இரகக�7�ர எனபஷ�த ழ�ரய மடயம. இவர வ&�யத��ல அ7�ஞர அப 
அஹமத ப&ன அ�) '  ழவறககத�ககவர  '   எனற க7�யளள�ர. அப ஹ��ம ப&ன 
ஹ�பப�ன இவஷரபபற7� '  ப&த�ல�டடகக�ரர  ,   ஹ�)ஸகஷளப ழப�யய�க இடடககடடச   
ழச�லக�7வர  '   எனற ழச�லல� கமலம கறக�7�ர: 'இவர மக���ல, கலபV 
கப�ன7வரகள ன ழச�றகள ல�ரநத வ&�யஙகஷளத ��ரடட �பஸV ரல ஒர நஷலப 
பஷனநதவ&டட ப&னனர அஷ� இபன அபப�ஷஸபபற7� இபன ஜ^ஷரஜ க7�ய��கச 
சமத��ய&ரகக�7�ர. அன7� இக� ஹ�)ஸ மஸ� ப&ன இபர�ஹ)ம அல-மரவஸV  
வ/�ய�கவம அ7�வ&ககபபடக�7த. இவஷரபபற7� யஹய� ப&ன மயVன '  ழப�யயர  '   எனற 
க7�ய&ரகக�7�ர. ��ரகதன  இவஷரபபற7� '  ஒதககபபட கவணடயவர  '   எனற 
க7�ய&ரகக�7�ர. ழச�லஷலயம, ழப�ரஷளயம, ம�ற7�யம, ��ரபப&யம அ7�வ&கக�ன7 
ர�வ&களம இந� ஹ�)ஸ அ7�வ&பப�ளர ழ��டரல இடம ழபறக�7�ரகள.* 
இஷவயஷனததம இரள சழந� ழபயரப படடயலகள�க இரபப�ன�ல இவரகள 
அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஸகஷளக ழக�ணட ம�ரகக சமபந�ம�ன �)ரபபகள ஏதம 
வ&��ககபபட ம�டட�த. ப&றக�லத��ல க��ன7�ய ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளரகள ச�லர 
ஸஹ)ஹ எனறம, ளயVஃப எனறம ஹ�)ஸகள ன �ரதஷ� எஷடபகப�டடப ப�ரகக�மல 
ச�ல ஹ�)ஸகஷள பள�ய&லகளஷடய (ச�7பபகளஷடய) �ஷலபப&ல ரவ�யத 
ழசயவஷ� ப/ககம�கக�க ழக�ணட�ரகள. ��ம அ��கம�ன ஹ�)ஸகஷள ரவ�யத 
ழசய��ரபப��க வ&ளஙகபபட கவணடழமனபத��ன இவரகள ன இலடச�யகம �வ&ர 
அஷவ இஸல�ம�யச சடடஙகஷளப பலபபடததக�ன7 நப&யவரகள ன ழப�னழம�/�கள�க 
அஷமய கவணடம எனபத இவரகள ன இலடச�யம�க இரககவ&லஷல. கநரஙகள ன 
ச�7பப, ஆடகள ன ச�7பப, வ/�ப�டடன ச�7பப, ஸஹ�ப�ககள ன ச�7பப, 
கலஃப�ககள ன ச�7பப எனழ7லல�ம பள�ய&லகள வ&�யத��ல ஹ�)ஸகள ழ��கத� 
பலகவற ஆச�ரயரகள இந� ம���ரஷயக ஷகய�ணடரகக�7�ரகள. இவரகள ழ��கத� 
ஹ�)ஸகள பலகவற �ர��ரமஷடயஷவ. இவற7�ல ஸஹ)ஹ�ன 
ஹ�)ஸகளம�ரககம. ஹஸன, ளயVஃப, மவளஃ என7 பறபல �ரத��லளள 
ஹ�)ஸகளம இரககம.

  அபஷ�கல இஸபஹ�ன  'அமலகள ன ச�7பப' (பள�ய&லள அஃம�ல) என7 



�ஷலபப&ல ஹ�)ஸகஷளத ழ��கத��ரகக�7�ர. ஷகஸமத ப&ன ஸ^ஷலம�ன 
'ஸஹ�பககள ன ச�7பப&லம, அப நயVமல இஸபஹ�ன  கலஃப�ககள ன ச�7பப&லம, 
அபலஷலஸ அல-ஸமரகந��, அபதல அஸVஸ^ல கனன�ன , அப அல�யயல பனன� 
கப�ன7 ஷ�கம�ரகள ஏர�ள�ம ஹ�)ஸகஷளத ��ரடடய&ரகக�7�ரகள. ஹ�)ஸ 
தஷ7ய&ல இவரகளககப கப���ய ஞ�னம�ரநதம ��ம ககடட ஹ�)ஸகஷள 
ழப�தவ�க அ7�வ&தத வ&டக�7�ரகள. அ7�வ&ககபபடட ஹ�)ஸகஷள ப&7ர ழ�ரய 
கவணடழமனபக� இவரகள ன இலடச�யம அன7� அஷவ ம�ரககத �)ரபபகளகக 
ஆ��ரம�ககபபட கவணடழமனபத இவரகள ன இலடச�யம�க இரந���லஷல. 
ஆ�ல�ல ஹ�)ஸகஷள அலச�, ஆர�யநத ப�ர�மல மனகர�ன ஹ�)ஸ எனறம, 
(ழவறககபபடட ஹ�)ஸ) பலவ )னம�ன ஹ�)ஸ (ளயVஃப) பதஷமய�ன ஹ�)ஸ (கரப) 
எனற ப�கபடத��மல வ&பரம�ன7�க க7�வ&டக�ன7னர.

  ஆன�ல ஹ�)ஸ ழ��கபப�ளரகள ல கநரஷமய�னவரகள எனற அ7�யபபடட 
இம�மகள�ன ம�ல�க ப&ன அனஸ, ��ஃப&ஈ, அஹமத ப&ன ஹனபல, இஸஹ�க ப&ன 
ர�ஹஷவஹ� கமலம இம�ம பக�ர, அல@ ப&ன மஷ�ன , அப��வத, �பர, இபன 
கஷஸம�, அப ஸரஆ, �^ஃபத��பனல ஹஜஜ�ஜ, யஹய� ப&ன ஸயVத அல-கத��ன, 
அபதரரஹம�ன ப&ன அல-மஹ�), ஸ^ஃபய�ன ப&ன உஷயன�, வகeஃ, இபனல 
ஜரர�ஹ, அபதலல�ஹ இபனல மப�ரக, அபஹ���ம, ��வத ப&ன அல@ இபனல 
மன��ர கப�ன7 அ7�ஞரகள, ஹ�)ஸ ஆர�யசச�ய�ளரகள ��ம ��ரடடய 
ஹ�)ஸகஷளக ழக�ணட இஸல�ம�ய ம�ரகக வ&��கஷள ழவள ய�ககவஷ� 
இலடச�யம�க ஷவதத ��ரடடய&ரபப�ன�ல, அவற7�ல ஸஹ)ஹ�னஷவ ய�ஷவ, 
ளயVஃப�னஷவ ய�ஷவ, அ7�வ&பப�ளரகள ல நமபத�கந�வரகள ய�வர, 
ப7ககB&ககபபட கவணடயவரகள ய�வர என நணககம�க ஆரயநத ஹ�)ஸகஷளத 
��ரடட மறபடடனர. அத வ&�யத��ல ழபரம ச�ரமஙகஷளயம, பலவ�7�ன 
கஷடஙகஷளயம சமநத ழக�ணட�ரகள. இவரகள அ7�வ&கக�ன7 ஹ�)ஸகள ல 
சநக�ககம இலஷல.

இவறஷ7 ந�ம இஙக ஏன க7�பப&டக�க7�ம என7�ல ழபரம�ன�ஷரயம, ழப�தவ�ன 
ச�ரஷடகஷளயம ழப�ரடட�க ஷவதத, அவரகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டட வஸVல� 
க�டல�ம என அனம�� வ/ஙக�யவரகள ல ஒரவர கட �மத இந� வ��த��றக 
நப&ககள�ட கசரககபபடட ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸகள ல ஒனஷ7ககட ஆ��ரம க�டட 
மடயவ&லஷல. இதபற7� அ7�ஞரகள அஷனவரம அ7�ந� ஒன7�கம. இத 
வ&�யத��ல ச�ன7�க எடததக க7பபடட ஹ�)ஸகள அஷனததகம ழபரம�ன�ர ம@த 
கவணடழமனக7 ழப�யய�கப பஷனநத ழச�லலபபடட ஹ�)ஸகள�ககவ� அலலத 
நப&யவரகள க7�யத எனற �வற�ல�க அ7�வ&ககபபடடரககம ஹ�)ஸகள�ககவ� 
அலலத மனகன�ரகள ன பலவ )னம�ன வரல�றகள�ககவ� ��ன இரகககம �வ&ர 
அஷவ கநரஷமய�ன ஹ�)ஸகள�க இரகக மடய�த. ச�ல கவஷள 
ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள டம�ரநத ககடகபபடட பலவ )னம�ன ழச�றகள�கவம 
இரபபஷ�க க�Bல�ம.

  உ��ரBம�க கeழவரம சமபவதஷ�க க7�பப&டல�ம. 'அபதலல�ஹ ப&ன 
ஸ^ஷபரம, மஸஅப ப&ன ஸ^ஷபரம, அபதலல�ஹ ப&ன உமரம, அபதல மல�க 
ப&ன மரவ�னம ஒனற கசரநத கஃப�வ&ன அரக�ல ந�னற ழக�ணட 'ரகனல 



யம�ன 'ஷய இரகப ப&டத�வணBம ஒவழவ�ரவரம �த�ம க�ஷவகஷள 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ரகள�ம. இ�ன�ல அலல�ஹ �ன வ&ச�லம�ன அரள 
ம�ரய&ல�ரநத அரளப�ல�பப�ன எனறம �மககள கபச�க ழக�ணட�ரகள�ம. ஒரவர 
அபதலல�ஹ ப&ன ஸ^ஷபஷர கந�கக� 'எழநத ப&ர�ரத��யம. ந)ர��ன ஹ�ஜர�வககப 
ப&7க இஸல�த��ல க��ன7�ய ம�ல க/நஷ�ய�ய&றக7' என7�ர.           

  அஷ�க ககடடதம அவர எழநத ந�னற 'ரகனல யம�ன 'ஷய இரகப ப&டத�வ�ற 
'இஷ7வ�! ந) மகததவம�ககவன. பயஙகரம�ன எலல� ந�ஷலகள லம உன ம@த ஆ�ரவ 
ஷவககபபடக�7த. உன ��ரமகத��ன ழபரஷமய�ல, அ�ன ம��பப�ல, உன அர��ன 
கணB&யத��ல, அ�ன மகததவத��ல, உன நப&ய&ன ழப�ரடட�ல, அவரகள ன 
மரய�ஷ�ஷயக ழக�ணடம, ம��பஷபக ழக�ணடம ந�ன உனன டம ழகஞச� 
கவணடக�க7ன. இந� ஹ�ஜ�ஸ ம�க�Bத��ன அ��க�ரமம, அ�ன ஆடச�ப ழப�றபபம 
எனம@த ஒபபஷடககபபடவ�றக மனனர எனஷன ழமtத��கக� வ&ட�க�!' எனற 
ப&ர�ரத��தத வ&டட அமரந��ரகள�ம.

  இரணட�வ��க மஸஅப ப&ன ஸ^ஷபர எழநத 'ரகனம யம�ன 'ஷயப பற7�ப 
ப&டததக ழக�ணட 'அலல�ஹகவ! ந) அஷனதத பஷடபப&னஙகள ன இரடசகன. 
அஷவயஷனததம உன பககம ம@ளககடயஷவ. அஷனததக க�ரயஙகள ன ம@தம 
ஆ��ககம ழசலததக�ன7 உன ஆற7ல�ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��கக�க7ன. இர�கக�ன 
ஆடச� பVடதஷ� எனகக ந) அரள பரநத ஹ^ஷஸன ன மகள ஸ^ஷஹன�ஷவ எனகக 
ந) ��ரமBம ழசயத �ரமவஷரய&ல எனஷன ந) ழமtத��கக� வ&ட�க�!' எனற க7�ப 
ப&ர�ரத��த��ரகள�ம.

  ப&7க அபதல மல�க ப&ன மரவ�ன எழநத ந�னற 'ரகனல யம�ன 'ஷயப பற7�ப 
ப&டததக ழக�ணட 'ஏழ வ�னஙகளஷடயவம, வ7டச�ய�ல வ�டய ப&7க 
பறபணடகஷள மஷளபப&ககம பம�ஷயயஷடயவம இரடசககன! உனனஷடய 
ஏவலகளகக இBஙக�ய நலலடய�ரகள எந� ஒனஷ7க ழக�ணட உனன டம 
ப&ர�ரத��த��ரககள� அஷ�க ழக�ணட ந�னம ப&ர�ரத��கக�க7ன. உனனஷடய 
ச�ரஷடகள ம@தளள உன உரஷமகஷளயம, ப�த��யஷ�கஷளயம மனன றத��க 
ககடக�க7ன. உன அரஷ� சற7� வரம மலகககள ன ழப�ரடட�லம உனன டம 
ககடக�க7ன' எனற க7� தஆவ&ன கஷடச� வஷரய&லம ப&ர�ரத��த��ரகள.

  ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள பற7�ய இந� சமபவதஷ� இபன அப&ததனய� எனபவர 
�மத மஜ�பத தஆ என7 நல�ல இஸம�ய&ல ப&ன அபப�னல கனவ& வ/�ய�கக 
க�ஷடத�த எனற க7�ய&ரகக�7�ர. இந� இஸம�ய&ல எனபவரன ந�ஷலஷமஷய ந�ம 
ஆர�யந��ல இவர ழப�யயஷரபபவர எனத ழ�ரநத ழக�ளளல�ம. இவஷரபபற7� 
இம�மகள�ன பக�ர, மஸல�ம, ��ரகதன , அப ஸரஆ கப�ன7வரகழளலல�ம 
'  ஒதககபபடடவர  '   எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. அப ஹ���ம இந� இஸம�ய&ஷலப 
'  ழப�யயன  '   எனற க7�யளள�ர. 'நமபத�கந� ந�Bயம�னவரகள ம@த 
இடடககடடக�7வர  '   இபன ஹ�பப�ன க7�ய&ரகக�7�ர. 'இவரன அ7�வ&த�லகழக�பப 
ஹ�)ஸகஷள ந�ன எழ��க ழக�ணகட இரநக�ன. ஆன�ல பஷனயபபடட மவளஃ 
ஆன ஹ�)ஸகஷள இவரன ரவ�யததகள ல ழபறறக ழக�ளளபபடட��ன�ல இவரன 
ஹ�)ஸகஷள ரவ�யத ழசயவஷ�த �வ&ரதத வ&டகடன' எனற அஹமத ப&ன 



ஹனபல அவரகள கறக�7�ரகள. மறறம பறபல கற7ஙகஷள இவர வ&�யத��ல 
க7�ய&ரகக�ன7னர.

  கமலம இந� ஹ�)ஸ�ன கரத��லம, அஷமபப&லம, அ��ல இடம ழபற7வரகள ன 
ழபயரகள லம, அவரகள ப&ர�ரத��த� தஆககள லம கவற ச�ல அப&பப&ர�யஙகள 
க�Bபபடக�ன7ன. அந� ஹ�)ஸகள ல இவரகள ஹ�ஜர பககம ஒனற 
கசரந��ரகழளனறம, அபதலல�ஹ ப&ன ஜ^ஷபர ஆடச� பVடத��றக ஆஷசபபடட�ரகள 
எனறம, உரவ� ப&ன ஜ^ஷபர �மஷம வ&டட கலவ& ப7�ககபபட கவணடழமனற 
ஆஷசபபடட�ரகழளனறம, மஸஅப ப&ன உமர இர�கக�ன �ஷலஷமப ப�வ&ஷயயம, 
�லஹ�வ&ன மகள ஆய&��ஷவயம, ஹ^ஷஸன ன மகள ஸ^ஷஹன�ஷவயம 
கசரதத மஷனவ&ய�கக கவணடழமனற ஆஷசபபடட�ரகள எனறம க�Bபபடக�7த. 
அபதலல�ஹ ப&ன உமர அலல�ஹ வ&ன மனன பஷப வ&ரமப&ன�ழரனறம அஷ� 
அ7�வ&கக�ன7 ர�வ& க7�பப&டக�ன7�ர. கமலம அஷ� அ7�வ&கக�ன7 ர�வ&, கமலம 
இபன உமர மனன பஷபப ழபற7�ரகழளனறம, ஒவழவ�ரவரம ��ம வ&ரமப&யஷ�ப 
ழபறறக ழக�ணட�ரகழளனறம க7�பப&டக�7�ர. ஆம! ச�ரஷடகள ல ய�ஷரயம 
எடததஷரதத அவரகள ன ழப�ரடட�ல இஙகக ககடகபபடவ&லஷல. எனகவ இந� 
இஸன�த மனனர க7பபடட இஸன�ஷ� வ&ட நன7�க இரபப��க அஹலல இலம 
(அ7�ஞர உலகம) ஏக மன��க ஏறறக ழக�ளக�7த.

  ச�லர ��ம கனவ&ல கணட கஷ�கஷள மன �ஷரக ழக�ணட வஸVல� க�டவ�றகரய 
ஆ��ரம�க ழக�ளக�7�ரகள. கனவ&ல இனன�ஷரப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ஷவததப 
ப&ர�ரத��ககமபட ழச�லலபபடடளள��ம. இத�ஷகய கனவகளம, கஷ�களம ம�ரகக 
அனஷட�னஙகளககச ச�ன7�க அஷமய மடயம�? அஷனதத அ7�ஞரகள ன 
ஏகமன��ன அப&பப&ர�யபபட ம�ரககச சடடஙகஷள வ&��கக கனவகளம, கஷ�களம 
ஆ��ரம�க ஏறறக ழக�ளளபபட ம�டட�த. தஆககஷளச கசரதத பத�கஙகஷள 
எழ��யவரகள இத�ஷகய சமபவஙகஷள ஏர�ளம கசரததளள�ரகள. கeக/ க�ணம ஒர 
சமபவதஷ�ப பற7� அத ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ஷடகய நஷடழபற7��க இபன 
அப&ததனய� �மத மஜ�பத தஆ என7 நல�ல அ7�வ&கக�7�ர.

  ஒர மன �ர அபதல மல�க ப&ன ஸயV��டம வந�கப�த அவரன வய&றஷ7 அபதல 
மல�க கச���ததப ப�ரதத �)ர�� கந�ய ஒனற அமமன �ஷரப பVடத��ரபப��கக 
க7�ன�ர. அத எனன கந�ய எனற அமமன �ர அபதல மல�கக�டம வ&னவ அ�றக 
அவர, தஷபல� (வய&ற7�னல உணட�கம ழக�பபளஙகள) என ப��லஷரத��ர.

  இஷ�ச ழசவ&யற7 அமமன �ர ��ரமப& வ&டட�ர. ப&7க வரத�ததடன அலல�ஹ! 
அலல�ஹ! எனற கeழவரம�ற ப&ர�ரத��த��ர. 'என இஷ7வன ஏகன. எஷ�யம ந�ன 
அவனகக இஷB ஷவகக ம�டகடன. இஷ7வ�! உன நப&ய&ன ழப�ரடட�ல ந�ன உன 
பககம மனகன�ககக�க7ன. அவர நப&யயர ரஹமத எனனம அரள நப&. 
அலல�ஹவ&ன ஸல�ததம, ஸல�மம அவர ம@த உணட�கடடம! மஹமமக�! 
உஙகஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத உஙகள ன இரடசகனப�ல ந�ன மகம ��ரபபக�க7ன. 
எனகவ எனத இரடசகன எனத கந�ய&ல�ரநத எனகக அரள ப�ல�ககடடம'.

  அ�ன ப&னனர அபதல மல�க அவரத வய&றஷ7த �டவ&ப ப�ரதத வ&டட, 'ந)ர 



கBமஷடநத வ&டடர. இபழப�ழத உமகக எந� கந�யம�லஷல' என7�ர�ம.

  இதகப�ன7 தஆககஷள ஷவதத ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ப&ர�ரத��தத 
இரகக�7�ரகள�ம. கமலம நப&ஷயக ழக�ணட ப&ர�ரத��பபஷ� இம�ம அஹமத ப&ன 
ஹனபல அனம��த��ரபப��க 'மனஸககல ம�ரவ��' என7 நல�ல நகல 
ழசயயபபடடளளத. ஆன�ல இம�ம அஹமஷ�த �வ&ர உளள மற7 அ7�ஞரகள 
இபபடபபடட தஆககள ககடபஷ� வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள. 

  உ�வ&த க�டப ப&ர�ரத��பபவரகள ன இலடச�யம நப&ஷய ஈம�ன ழக�ணட, 
அவரகஷள கநச�தத, அவரகளகக வ/�படட நடபபஷ� ழப�ரடட�க ஷவததக 
ககடப��க இரபப&ன இம�ம அஹமஷ�ப பற7� நகல ழசய�த சரய�க இரககல�ம. 
ஆன�ல நப&ஷய ழப�ரடட�க ஷவததக ககடபத��ன அவரகளஷடய இலடச�யம�க 
இரபப&ன அஙக��ன அப&பப&ர�யப கப�ஙகள க7பபடம. அபழப�ழத ��ரகரஆன, 
ஹ�)ஸ இவற7�ன ழவள சசத��ல ஆர�யநத அ�றகரய �)ரபபகக வர கவணடம. 

  தஆ இஷ7ஞச�ய ப&னனர ப&ர�ரத��த�வனகக அவனஷடய க�ஷவகள ந�ஷ7கவ7�ன 
எனப�ன�ல அஷ� �ரஅத அனம��த� தஆ எனக7�, ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட 
வஸVல� க�டய��ன�ல��ன க�ஷடத�த எனக7� ழச�லல மடய�த. எத�ஷன 
எத�ஷனகய� மககள நடசத��ரஙகஷளயம, மற7ப&7வறஷ7யம அஷ/தத 
ப&ர�ரத��கக�ன7னர. க�7�ஸ�வ கக�ய&லகஷளக ழக�ணடம, கமலம ச�ம�கஷளக 
கபப&டடம ப&ர�ரத��கக�ன7னர. கபறகள, ப&மபஙகள, சம���கள இவற7�ன அரக�ல 
ந�னற ப&ர�ரத��த��ல ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககபபடட வ&டம எனற நமப&கஷக 
ஷவதத ழச�லக�ன7னர. அஙகக ழசனற  ஏக�க�� ககடடப ப&ர�ரத��கக�ன7னர. 

  ச�ல கநரஙகள ல இவரகள ன க�டடஙகள க�ஷடதத வ&டக�ன7ன. எனகவ �ம 
க�ஷவகள ந�ஷ7கவற7பபடட��ன�கல�, ��ம ககடடத க�ஷடதத வ&டட�ன�கல� 
கமறக7பபடட தஆககள கப�ன7ஷவ �ர அத��ல அனம��ககபபடம எனபத 
அவச�யம�லஷல. ஏழனன ல அ�ன�ல பலகவற ழகட��கள வ&ஷளக�ன7ன. இஸல�ம�ய 
�ரஅத��ன வ&��வ&லகககள ல மன � சமகத��ன நனஷமகள கவன ககபபடக�ன7ன. 
ழவள பபஷடய&ல அஷவ நனஷம �ரவழ�னற வ&ளஙகபபட�வ&டட�லம சரகய.

  உ��ரBம�க �ரஅத��ல வ&லககபபடடவறஷ7க கவன பகப�ம�ன�ல ��ரக (இஷB 
ஷவத�ல), மத அரநத�ல, ச��டல, அச�ஙகம�ன ழவறககத�கக ழசயஷககஷளப 
பர�ல, அகக�ரமஙகள ழசய�ல கப�ன7 வ&லககபபடட ழசயஷககஷள பரக�ன7வனகக 
ந�சசயம�க அவற7�ன�ல ஒரச�ல பலனகள க�ஷடககல�ம. �)ஷமககள� அ��கம. 
எனகவ இசழசயஷககள�ல வ&ஷளயம �)ஷமகஷளயம, ழகட�லகஷளயம 
கவன ககமகப�த அவற7�லளள பயனகஷள வ&ட �)ஷமககள அ��கம�க இரபபஷ�க 
க�Bல�ம. இஷ� ஷவததத��ன அலல�ஹவம, ரஸvலம அவறஷ7 வ&லகக� ஹர�ம 
எனற வ&��த��ரகக�7�ரகள. இஷவ அஷனததம வ&லககலகள ன வ&��கள. 

  ஏவல வ&��கஷளப ழப�றத�வஷரய&லம அபபடத��ன. இப��ததகள, ஜ�ஹ�த, �ம 
ழச�ந� ழப�ரள ல�ரநத ஜக�த ழக�டத�ல, ப&7, ��ன-�ரமஙகள ழசய�ல கப�ன7 
வBகக வ/�ப�டகஷளப ப�ரத��ல அவற7�லம ச�ல கஷடஙகளம ச�ரமஙகளம 



இரகக மடயம. ஆன�ல அவற7�ல வ&ஷளயம நறபயனகள ன ழப�ரத�தஷ� 
மனஷவதத அலல�ஹ அவறஷ7 கடஷமய�கக� �ன அடய�ரகள ம@த 
வ&��த��ரகக�ன7�ன. 

  இதகவ ம�ரகக வ&��வ&லகக�ன �ததவஙகள�கம. மககள அவச�யம இவறஷ7ப 
பரநத ழக�ளள கவணடம. �ரஅத��ல வ�ஜ�ப எனக7�, சனனத எனக7�, மஸ�ஹப 
எனக7� ஒர ழசயல சடடம�ககபபட கவணடம�ன�ல அஷ� வ&��ககபபடவ�றக உரய 
ஆ��ரம எனனழவனபஷ� �ரஅத ந�ரப&ததக க�டடடடம. வ/�ப�டகள, வBககஙகள 
அஷனததகம வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப என7 இர வ&��களககடபடட இரகக�ன7ன. 
இவவ&ர வ&��களககம அபப�றபபடட எதவம வBககம�க�த. ப&ர�ரத�ஷனகள 
வBகக வ/�ப�டகள ல உடபடட இரகக�ன7ன. எனகவ எஷ� ஷவததப 
ப&ர�ரத��ககபபடக�7க�� அத ம�ரககத��ல (�ரஅத��ல) அனம��ககபபடட 
ப&ர�ரத�ஷனய�க இரத�ல கவணடம

  சரஙககக7�ன ச�ல ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகளம, ச�ல அ7�ஞரகளம ச�ரஷடகளம 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகஷள மடடம மனன றத�� ப&ர�ரத��பபஷ� 
அனம��த��ரகக�ன7னர. இவரகள கட கவற ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ககடபஷ� 
(அவரகள நப&ம�ரகள�கடடம, மலகககள, ஸ�ல�ஹ)னகள, கண ப�ரஷவகக 
அபப�றபபடடவரகள, இ7நத கப�ன பஷடபப&னஙகள ன எத�ஷன ழபரயவன�க 
இரபப&னம சரகய. இவறஷ7ழயலலம மனன றத��த �ம க�ஷவகஷள 
மஷ7ய&டவ�றக) இவவகபப&னர அனம��ககவ&லஷல. ஆன�ல மற7 இம�மகளம, 
ஸஹ�ப�ககளம, ��ப&யVனகளம, இ�ர ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகளம ழசயய�� ஒனஷ7 
இவரகள அனம��த��ரகக�7�ரகள எனக7 கர� கவணடம. 
      

*கமலம இந� மஸ� ப&ன இபர�ஹ)ம ளயVஃப�ன அ7�வ&பப�ளர எனற க�டடக�ன7 
அ7�ஞரகள பலரன அப&பப&ர�யஙகஷள இம�ம இபன ஷ�ம�யய� இஙகக 
க7�பப&டக�7�ர.

ப�ரஷவய&/ந� ஸஹ�ப&ஷயப பற7�ய ஹ�)ஸ

  இந� ஹ�)ஷஸ இம�ம ��ரம���யம, நஸ�யVயம அ7�வ&கக�7�ரகள. '  நப&கள ன   
தஆஷவ ஷவதத ப&ர�ரத��த�ல  '   என7 இனதஷ�ச ச�ரந� ஹ�)ஸ�க இந� ஹ�)ஸ 
அஷமந��ரகக�7த. கணப�ரஷவ இ/ந� ஒர மன �ர நப&யவரகள டம வநத �மகக�கப 
ப&ர�ரத��தத �மத ப�ரஷவஷய ம@டடத�ர அலல�ஹஷவ கவணடமபட 
ககடடகழக�ணட�ர. இ�ஷனச ழசவ&யற7 நப& (ஸல) அவரகள அமமன �ஷர கந�கக� 
'ந)ர வ&ரமப&ன�ல ழக�ஞசம ழப�றஷமயடன இரந��ரககல�ம. இலல�வ&டட�ல ந)ர 
ந�ஷனபபதகப�ல ந�ன ப&ர�ரத��கக�க7ன' என7�ரகள. இஷ�க ககடட அமமன �ர 
'ப&ர�ரத��யஙகள' என7�ர.

  உடகன ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள 'ஒள ழசயத இரணட ரகஅத ழ��ழத 
கeழவரவஷ�பகப�ல ழச�லல கவணடம' எனற பB&த��ரகள. 'இஷ7வ�! அரள ம�கக 



உன நப&ஷயக ழக�ணட ப&ர�ரத��கக�க7ன. மஹமமக�! ரஸvலலல�ஹகவ! 
உமஷமக ழக�ணட ந�ன என இரடசகன ன பககம எனத இதக�ஷவஷய (கண ப�ரஷவ 
��ரமப�ஷல) ந�ஷ7கவறறவ�றக�க மனகன�ககக�க7ன. இஷ7வ�! என வ&�யத��ல 
நப&ய&ன ச�ப�ரஷச ஏறறக ழக�ளவ�ய�க!' எனற ழச�லல�க ழக�டத��ரகள. இந� 
ஹ�)ஸ நப&யவரகள ன தஆவ&ன�லம, ச�ப�ரச�ன�லம வஸVல� க�டல�ம எனற 
க�டடக�7த. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள இமமன �ரகக�க ப&ர�ரத��த��ரகள. 
எனகவ��ன 'நப&ய&ன ச�ப�ரஷச என வ&�யத��ல ஏறறக ழக�ளவ�ய�க!' எனறக க7� 
ழச�லல�க ழக�டத��ரகள.

  �மகக�க �ம ரஸvல ககடக�ன7 ப&ர�ரத�ஷனஷய ஏறறக ழக�ளளம�ற 
அலல�ஹவ&டம ககடக கவணடழமனற அமமன �ரடம நப& (ஸல) அவரகள 
ழச�லல�க ழக�டத��ரகள. 

  நப&யவரகள ன அஙகeகரககபபடட ப&ர�ரத�ஷனகள லம, அவரகளகழகனற 
அரளபபடட அறப� சக��கள லம (மஃஜ�ஸ�ககள லம) இந� ஹ�)ஷஸ அ7�ஞரகள 
க7�பப&டக�7�ரகள. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனய&ன பரககத��ல 
எணBற7 அறப�ஙகள ந�கழந��ரகக�ன7ன. �)ர�� வ&ய���கள கBபபடடரகக�ன7ன. 
கணப�ரஷவ இலல�� இமமன �ரன ப�ரஷவ ம@டடக க�ஷடபப�றக�க நப&யவரகள 
ப&ர�ரத��த��ரகள. உடகன அவரன ப�ரஷவ ��ரமப& வ&டடத. 

  நபவவத��ன அத��டச�கள (�ல�ய&லன நபவவத) க7�தத நறகள இயற7�ய 
ஷபஹகe கப�ன7வரகள இஷ� ரவ�யத ழசய��ரகக�7�ரகள. ஷபஹகeய&ன 
இனனழம�ர ரவ�யத��ல இடமழபற7 ஸஹ�ப& உஸம�ன ப&ன ஹன )ப 'இஷ7வன 
ம@த சத��யம�க ந�ம அந� மஜல�ஸ�கல ��ன இரநக��ம. ழநடகநரம ந�ஙகள 
கபசவம இலஷல. அ�றக�ஷடய&ல இமமன �ர அஙகக வந��ர. இயறஷகய&ல 
ப�ரஷவயளள மன �ஷரப கப�லகவ இரந��ர' எனற கறக�7�ர. 

  இந� ஹ�)ஷஸ இம�ம ��ரம���யம ரவ�யத ழசய��ரகக�7�ரகள. இ�ன �ரதஷ�ப 
பற7� ஹஸன, ஸஹ)ஹ, கரப எனழ7லல�ம க7�ய&ரகக�7�ரகள. கமலம இம�ம 
நஸயVயம, இபன ம�ஜ�வம இஷ� ரவ�யத ழசய��ரகக�7�ரகள. ஆன�ல இம�ம 
��ரம���யம, மற7வரகளம இந� ஹ�)ஸ�ன வ�ரதஷ�ஷய இ�ர அ7�ஞரகஷளப 
கப�னற ந�ரபபம�கச ழச�லலவ&லஷல. ('அலல�ஹ^மம �ஃபப&ஃஹ^ ப&யய' 
இதவஷர��ன க7�ய&ரகக�7�ரகள). ஷபஹகe க7�யஷ�பகப�ல இம�ம அஹமதம 
�னத மஸன��ல ரஹ இபன உஷப��ஷவப பற7� இந� ஹ�)ஷஸ ரவ�யத 
ழசய��ரகக�7�ரகள. கமலம இம�ம ஷபஹகe, அப உம�மத��பன ஸஹல�பன 
ஹன)ஷபப பற7� கeழவரம ஒர கஷ�ஷயயம அ7�வ&கக�7�ரகள. நப&யவரகள 
இ7ந��றகபப�ல அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல�த க�டக�7வஷரப பற7� இஷ�யம 
ஒர ச�ன7�க எடகக மடயம. 

  ஒர மன �ர கல@ஃப� உஸம�ன (ரல�) அவரகள டம �மமஷடய க�ஷவய&ன 
ந�ம�த�ம வநத கப�ய ழக�ணடரந��ர�ம. கல@ஃப� அவரகள அமமன �ஷரக 
கவன கக�மலம, அவரஷடய க�ஷவஷயப ழப�ரடபடத��மலம இரந��ரகள�ம. 
இ�றக�ஷடய&ல அமமன �ர உஸம�ன ப&ன ஹன)ப ஸஹ�ப&ஷய சந��கக கநரந�த. 



அவரடம �ன ப&ரசச�ஷனஷயப பற7� மஷ7ய&டட�ர.

  இஷ� ககடடதம உஸம�ன ப&ன ஹன)ப அமமன �ஷர ஒளச ழசயதவர 
பB&த��ரகள. ப&7க பளள வ�சல�ல ழசனற இரணட ரகஅததககள ழ��ழத வ&டட, 
'இஷ7வ�! அரள ந�ஷ7ந� உன நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட ந�ன 
ப&ர�ரத��கக�க7ன. மஹமமக�! உமஷமக ழக�ணட எனத இந�த க�ஷவஷய 
ந�ஷ7கவறறவ�றக�க எனனஷடய இரடசகன ன பககம மகம ��ரபபக�க7ன' எனற 
ப&ர�ரத��ததப ப&னனர �ம க�ஷவகஷள எடததக க7 கவணடம. அ�ன ப&னனர 
கல@ஃப�வ&டம ந)ர ழசலலம எனறம, உமமடன ந�னம வரகவன எனறம க7�ன�ர.

  இஷ�ச ழசவ&யற7 அமமன �ர ��ம ககடட வ&ளஙக�ய�னபட ழசய��ர. ப&னனர 
கல@ஃப� உஸம�ன (ரல�) அவரகள டம ழசன7�ர. கல@ஃப� உஸம�ன ன க�வலரகள 
அமமன �ரன ஷகஷயப ப&டதத அஷ/ததக ழக�ணட வநதகநர�கக கல@ஃப�வ&டம 
கசரபப&த�னர. கல@ஃப� அவரகள அவஷர வ&ரபப&ல �மமடன உடக�ரஷவதத 
அவரகக எனன கவணடம? எனற ககடட�ரகள. அவர �ம க�ஷவகஷள எடததக க7 
அவறஷ7ழயலல�ம கல@ஃப� ந�ஷ7கவற7�க ழக�டககவம ழசய��ரகள.

  கல@ஃப�வ&டம�ரநத ழவள ய�ன அமமன �ர வ/�ய&ல உஸம�ன பன ஹன)ஷப 
சந��கக�7�ர. 'அலல�ஹ உஙகளகக நலல பல கல�கஷள அரளடடம' என 
ப&ர�ரத��ததப ப&னனர க7�ன�ர. 'ந)ஙகள எனன டம கமறபட வ&�யஙகஷளச 
ழச�லல�த �ரவ�றக மனனர ந�ன கல@ஃப�வ&டம ழசன7�ரந�கப�த, எனஷன ய�ரம 
ஏ7�டடக கட ப�ரககவ&லஷல' என ம@ணடம உஸம�ன ப&ன ஹன)ப&றக�கப 
ப&ர�ரத��த��ரகள.

  இவறஷ7 ந�ன�கக க7வ&லஷல. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள டம ஒர 
ப�ரஷவய&/ந� மன �ர வநத ப�ரஷவய&னஷமப பற7� மஷ7ய&டடகப�த 
ழபரம�ன�ர��ன இஷ�க கறறக ழக�டத��ரகள எனற க7� மனனர ந�ன 
க7�பப&டடதகப�ல இம�மகள�ன ��ரம���யம, நஸ�யVயம ப��வ ழசய� ஹ�)ஷஸ 
கஷடச� வஷரய&லம உஸம�ன ப&ன ஹன)ப க7� மடத��ர.

  இக� ஹ�)ஷஸ ஷவதத நப&யவரகள மரBமஷடந� ப&னனரம அவரகஷளக 
ழக�ணட வஸVல� க�டல�ம எனற கறக�7வரகள ஆ��ரம க�டடக�ன7னர. ஆன�ல 
இந� சமபவம சர��ன�, இலஷலய� எனபஷ� ந�ம ஆர�யநதப ப�ரகக 
கடஷமபபடடரகக�க7�ம. உஸம�ன ப&ன ஹன )ப கமறபட மன �ரகக நப&யவரகள ன 
தஆஷவச ழச�லல�க ழக�டகஷகய&ல நப&யவரகள ன கற7�லளள (ப�ஃபப&ஃ 
ஹ^ஃப&யய) 'என வ&�யத��ல நப&ய&ன �ப�அதஷ� ஏற7ரள' என7 நப&யஷரஷயக 
க7�மல வ&டட வ&டட�ர. இபபட உஸம�னஷடய ஹ�)ஸ�ல கஷ7ப�டகள 
க�Bபபடக�ன7ன.

  சரஙகக க7�ன இந� உஸம�ன ப&ன ஹன)ப எனபவரகள நப&யவரகள கறறக 
ழக�டத� தஆவ&ல ச�லவறஷ7ப கப�கக�யம, கஷ7ததம ப&ர�ரத��பப�றக 
அனம��யணட எனற ந�ஷனததக ழக�ணட�ரகள கப�லம. ஆககவ��ன ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகள ப�ரஷவய&/ந� ஸஹ�ப&ககக கறறக ழக�டத�ஷ�ப கப�ல ழச�லல�க 



ழக�டககவ&லஷல. அததடன நப& (ஸல) அவரகள இ7ந��ன ப&னனரம அவரகஷளக 
ழக�ணட ப&ர�ரத��ககல�ம எனறம எணB&க ழக�ணட�ரகள கப�லம. 

  உணஷமய&ல ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள கண ப�ரஷவய&/ந� மன �ரககக 
கறறக ழக�டத� தஆவ&ன வசனத��ல உஸம�ன ப&ன ஹன)ப ந�ஷனபபத கப�ல ஏதம 
க�Bபபடவ&லஷல. இந� ஹ�)ஸ�ல வரம சமபவம எனனழவன7�ல ப�ரஷவய&/ந� 
மன �ர �மகக�கப ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற நப&ய&டம வநத ககடட�ர. நப& (ஸல) 
அவரகள அமமன �ஷர கந�கக� 'இஷ7வ�! என வ&�யத��ல நப&யவரகள ன 
பரநதஷரஷய ஏறறக ழக�ளவ�ய�க!' என க7 கவணடம எனற ழச�லல�க 
ழக�டத��ரகள 'என வ&�யத��ல நப&ய&ன ச�ப�ரஷச ஏறறக ழக�லவ�ய�க!' எனற 
க7�ப ப&ர�ரத��கக கவணடம�ன�ல நப&கள அமமன �ரககப பரநதகபச� 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ரந��ல��ன இஷ�ச ழச�லல�க ழக�டகக மடயம. 
நப&யவரகள அமமன �ரகக �ப�அத ழசயய�மல�ரந��ல இபபடச ழச�லல�ய&ரகக 
ம�டட�ரகள. எனகவ இத�ஷகய தஆககள ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள உலக�ல 
வ�ழந��ரந� க�லத��லம, மறஷமய&ல அவரகள �ப�அத ழசயக�7 ந�ள லம ��ன 
ழப�ரநதகம �வ&ர எலல�கக�லஙகள லம இஷ�க ழக�ணட ப&ர�ரத��கக மடய�த 
எனற��ன வ&ளஙக கவணடம.

  இக� ஹ�)ஸ�ன மறழ7�ர அ7�வ&பப&ல (ரவ�யத��ல) 'இஷ7வ�! என வ&�யத��ல 
நப&ய&ன பரநதஷரஷய ஏற7ரளவ�ய�க!' என7 வ�கக�யஙகளகக அடத��றகப�ல 
'நப&கக�க எனனஷடய ச�ப�ரஷச ஏற7ரளவ�ய�க' எனற க�Bபபடக�7த. இஙகக ந�ம 
ச�ந��கக கவணடம. நப&ய&ன வ&�யத��ல மன �ன எபபட ச�ப�ரச ழசயய மடயம. 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ன க�ஷவகள ந�ஷ7கவறவ�றக மன �ன�ல ப&ர�ரத��கக 
மடயம�? இந� ககளவ&கக ப��லள கஷகய&ல 'ஆம! மன �ன ன பரநதஷரய�க 
(ச�ப�ரச�க) நப&கக�க அவன ழசயக�ன7 ப&ர�ரத�ஷனகள கர�பபடக�ன7ன' எனற 
க7ல�ம. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகளகக ஸலவ�ததம, ஸல�மம ழச�லல 
கவணடழமனறம, வஸVல� எனனம சவனத��ல உளள ஒர ப�வ&ஷய அவரகள ழப7 
இஷ7வன டம ப&ர�ரத��கக கவணடழமனறம மன �ன பB&ககபபடடரகக�7�ன. அ�ன 
க�ரBத��ன�ல ழபரம�ன�ரன ச�ப�ரச (�ப�அத) மறஷமய&ல அவச�யம 
க�ஷடபப��கவம வ�ககள ககப படடரகக�ன7ன.*

  எனகவ ழபரம�ன�ரன உமமத��னர �ன நப&கக�க வஸVல� என7 
சவனகல�கத��லளள ப�வ&ஷய அலல�ஹவ&டம ககடடல அவரகளகக�கப 
ப&ர�ரத��பபத கப�ன7��கம. இபப&ர�ரத�ஷனஷயத ��ன 'நப&ய&ன வ&�யத��ல 
பரநதஷரத�ல' எனனம ழச�றழ7�டர இஙக க7�பப&டக�7த. நப&கக�க ந�ம 
ப&ர�ரத��ககமகப�த நப&யவரகள நமகக�கப ப&ர�ரத�ஷன ழசயக�7�ரகள. �ப�அததம 
(ச�ப�ரசம) ப&ர�ரத�ஷனய&ன இனதஷ�ச கசரந��லலவ�! எனகவ��ன அனற 
மனகன�ரகள அமஷலப கப�ன7த��ன கல�யம எனக க7�ன�ரகள. ந�ம நப&கக�க 
பரந� ழசயல தஆவ�கம. இந� தஆவகக நப&யவரகள நமகக அள ககம உ�வ& 
தஆகவ��ன. ஆன�ல தஆவகக �ப�அத என7 ப�ம ப&ரகய�க�ககப படடளளத 
எனபத��ன வ&த��ய�சம. நப& (ஸல) அவரகள ம@த ஸலவ�தத ழச�லக�7வனகக 
அலல�ஹவம அவனம@த ஸலவ�தத ழச�லக�7�ன. இஙகம அமலம, கல�யம 
ஒனறகப�ல இரகக�7�லலவ�!



  கணப�ரஷவ இலல�� மன �ர நப&ய&டம �ப�அத கவணடன�ர. அ�றக நப&யவரகள 
அவரடமம �ப�அத (தஆ) ழசயயச ழச�னன�ரகள. இ�னடபபஷடய&ல நப&யவரகள 
அமமன �ரகக�கச ழசய� கவஷலயம, அமமன �ர நப&கக�கச ழசய� கவஷலயம-
ஒவழவ�னஷ7யம க7�பப�றக�க �ப�அத என7 ழச�ல��ன ப&ரகய�க�ககபபடடளளத. 
நப&யவரகள ன தஆஷவ இஷ7வன ஏறறக ழக�ணட�ன. அமமன �ரன ப�ரஷவஷயத 
��ரபப&க ழக�டத��ன. இ�ன�ல இபபடபபடட அபரவம�ன சமபவஙகஷள அலல�ஹ 
நப&யவரகளகக அள த� அறப�ம (மஃஜ�ஸ�த) எனற கர�ல கவணடம. இத 
நவவவத��ன (நப&ததவத��ன) அத��டச�கள ல ஒன7�கக கB&ககப படக�7த.

  இனழன�ர ரவ�யத��ல 'ந�ன எனகக�கச ழசயயம ச�ப�ரஷச ஏறறக ழக�ளவ�ய�க!' 
எனறம க�Bபபடக�7த. அவரகக நப&யவரகள ழசயயம தஆவடன �மகக�கத 
�மஷமகய ச�ப�ரசகக�ரர�க ஆகக�க ழக�ணட�ர கப�லம. ஏழனன ல நப&யவரகள ன 
தஆ க�ஷடகக�வ&டட�ல �மத தஆவ�க�லம பயனபடடடம எனற ந�ஷனத��ர. 
ஆன�ல �மகக�க ஒரவர ககடகம தஆ (�ப�அத) எனற கறவத அரத. ஏழனன ல 
ச�ப�ரசகக இரவர கவணடம. ஒரவர மடடம �மகக�கப ப&ர�ரத��ததக ழக�ணட�ல 
அ�றக ச�ப�ரச ழசய��ர எனற கறவ��லஷலயலலவ�?

  அததடன (ப �ஃபப&ஃஹ^...ப& நபஸV  என7) ரவ�யதஷ�ப பற7� அப&பப&ர�ய 
கப�ஙகள பல ழச�லலபபடக�ன7ன. கமறழச�னன வ�ரதஷ�கஷளச கசரதத ரவ�யத 
ழசய�வரகள எவரம ப&ரபலம�ன அ7�ஞரகள இலஷல. ஸ^னன ழ��கபப�ளரகள 
இ�ஷனப ப7ககB&த��ரகக�ன7னர. இ�ன உஷரநஷடய&லம பறபல க/பபஙகள 
சடடகக�டடப படடளளன. கமலம இ�ன ர�வ& ழவறககத�கக ஹ�)ஸகஷள 
அ7�வ&த�வர�கவம ழ�ரய வரக�7த.

  எனகவ இந� ரவ�யத��ல சநக�கஙகளம, ஐயபப�டகளம இடம ழபற7�ரபப�ன�ல 
இதவம ச�ன7�க எடததச ழச�லல மடய�� ஹ�)ஸகள கடடத��ல ஒதககபபட 
கவணடம. எந� ஹ�)ஸகள ல�ரநத சநக�கஙகளம, ஐயபப�டகளம ப&7கக�ன7னகவ� 
அஷவ �ரஅத வ&��களகக ஆ��ரம�ககபபட ம�டட�த. இஷ�பகப�ன7 இடஙகள ல 
ஸஹ�ப&ய&ன ரவ�யதஷ�க கவன கக கவணடம. அவரகளஷடய வ&ளககம 
கவன ககபபட ம�டட�த. ஏ��வழ��ர மன �ர நப&கள இ7ந� ப&னனர �மத தஆவ&ல 
(அலல�ஹ^மம ப�ஃபப&ஃஹ^ ப&யய, வ �ஃபப&ஃன ) பVஹ�) 'இஷ7வ�! என 
வ&�யத��ல நப&ய&ன ச�ப�ரஷச ஏற7ரளவ�ய�க! நப&கக�க எனனஷடய ச�ப�ரஷசயம 
ஏற7ரளவ�ய�க!' எனற க7�ப ப&ர�ரத��த��ல, ழபரம�ன�ர அவரகள இமமன �ரகக 
கவணடத ��ம வ�ழந��ரககமகப�த தஆச ழசயயவம இலஷலழயன7�ல, 
இநந�ஷலய&ல இவரத ப&ர�ரத�ஷன வ )ண கபசச�க ம�7� வ&டக�7த. எனகவ��ன 
மனனர ந�ம க7�ய உஸம�ன ப&ன ஹன)ப எனபவர ழபரம�ன�ரடம எஷ�யம 
ககடக கவணடழமனற அமமன �ஷர கந�கக�ப பB&கக�மல, 'என வ&�யத��ல நப&ய&ன 
ச�ப�ரஷச ஏற7ரளவ�ய�க!' எனறளள வசனதஷ�யம ழச�லல�க ழக�டகக�மல, 
நப&கஷளப பற7� அ7�யபபடட தஆககஷள ந�ரபபம�க அவரககச ழச�லல�க 
க�டட�மல, அவற7�ல ச�லவறஷ7 மடடம க7�வ&டட ந�றத�� வ&டட�ரகள. இ�ன�ல 
நப&ய&ன இப��தக��, மறறம தஆகககள� ஒனறம ஏறபடவ&லஷல.



  ஆன�ல கல@ஃப� உஸம�ன (ரல�) அவரகள கமறபட மன �ரன க�ஷவகஷள 
ந�ஷ7கவற7�ய�றக கவற க�ரBஙகள இரகக�ன7ன. கமலம உஸம�ன ப&ன ஹன)ப 
ழச�லல�க க�டடயப ப&ர�ரத�ஷனயம நப&யவரகள வ/�ய�க வந� ப&ர�ரத�ஷன அலல. 
ஏழனன ல 'என வ&�யத��ல நப&ய&ன ச�ப�ரஷச ஏற7ரளவ�ய�க!' என7 நப&ய&ன 
உஷரஷய இவர ழச�லல�க க�டடய&ரந��ல ��கன நப&ய&டம�ரநத அத அ7�யபபடட 
ப&ர�ரத�ஷன எனல�ம. ஆன�ல தஆவ&ன மகக�யம�ன அபபக�� இடமழப7 
வ&லஷலய�ன�ல அஷ� ழபரம�ன�ரன ப&ர�ரத�ஷன என எவவ�ற ழச�லல மடயம? 
ஒரகப�தம ழச�லல மடய�த. நப&யவரகள மரBமஷடந� ப&னனர அந� தஆஷவக 
ழக�ணட ஒரவர ப&ர�ரத��தத��லம அபப&ர�ரத�ஷன கரத�ற7 ப&ர�ரத�ஷனய�க 
இரகககம �வ&ர அரத�மளள ப&ர�ரத�ஷனய�க இரகக மடய�த.

  அதமடடமலல�த உஸம�ன ப&ன ஹன)பஷடய இந� ஹ�)ஸ�ன இற��ய&ல ஒரச�ல 
வ&த��ய�சஙகளம க�Bபபடக�ன7ன. ழபரம�ன�ர அவரகள இ7நத வ&டட�ல அ�ன 
ப&னனரம அவரகஷளப ழப�ரடட�கஷவதத ப&ர�ரத��ககல�ம. அ�றக �ரஅத��ல 
அனம��யணட எனற வ&ளஙக� இரந��ரபப�ரகள. ��ம வ&ளஙக� இரந��றழக�பப 
ரவ�யத ழசய��ரபப�ரகள.  

*ஆச�ரயர இத வ&�யத��ல பறபல ஹ�)ஸகஷள மனனர க7� இரகக�7�ரகள.

ஒர ஸஹ�ப& அ7�வ&ககம ஹ�)ஷஸக ழக�ணட சடடம வ&��பப�றக மற7 
ஸஹ�ப&கள ன ஒபப�லம கவணடம  .  

  ஒகரஒர ஸஹ�ப&ய&ன வ&ளககதஷ� மடடம ஷவதத க�ரயஙகஷள ந�ம 
�)ரம�ன தத வ&டக கட�த. ஒர அ7�வ&பப�ளர அ7�வ&ககம ஹ�)ஸ�ல உளள 
கநரஷரய&ன கரததம, அ7�வ&பப�ளர அத வ&�யத��ல வ&ளஙக�ய&ரககம வ&ளககமம 
வ&த��ய�சம�கக க�Bபபடட�ல ஹ�)ஸ�ன உஷரஷயத��ன ந�ம எடகக கவணடம. 
அவவ&�யத��ல ஸஹ�ப&ய&ன வ&ளககம ச�ன7�க எடககபபட ம�டட�த. 

  வBகக வ/�ப�டகஷள அனம��த�ல, �டத�ல, கடஷமய�கக�ல கப�ன7 வ&��கள 
வ/ஙகவ��ல நப&கஷளபபற7� ஒர ஸஹ�ப& ஒர அப&பப&ர�யதஷ� கறக�7�ர எனற 
ஷவததக ழக�ளகவ�ம. இந� அப&பப&ர�யததகக ஏஷனய ஸஹ�ப&கள ஒபப�ல 
வ/ஙகவம இலஷல. நப&கஷளபபற7� வந��ரககம மற7 ச�னறகள ம�க��ய�ன 
ஸஹ�ப&கள ன அப&பப&ர�யஙகளககம ஒத��ரகக�ன7ன என7�ல ம�க��ய�னவரகள ன 
அப&பப&ர�யஙகஷள ஷவதக� வ&��கள ந�ரBய&கக கவணடம. இஙக �ன தத ந�னற 
அப&பப&ர�யம க7�ய ஒர ஸஹ�ப&ஷய ப&னபறற�ல மஸல�மகளகக கட�த. 
ஆன�ல அந� ஸஹ�ப&ஷயப ழப�றத�வஷரய&ல அபபட �ன தத ந�னற அப&பப&ர�யம 
ழச�லவ��ல கற7ழம�னறம இலஷல. ஏழனன ல இஜ��ஹ�த (கரஆன, ஹ�)ஸ�ன 
ழவள சசத��ல ம�ரககச சடடஙகஷள ஆர�ய�ல) எனறம வ&ரமபத�கக ஒர 
அமல�கம. ஆன�ல சடடஙகள ஆர�யசச�ககத �கந� மஸஅல�வ�க இரத�ல 
கவணடம எனபத கவனத��றகரயத.



  ஒகரஒர ஸஹ�ப&ய&ன அப&பப&ர�யதஷ� மடடம ஷவதத சடடம �)டடபபட 
ம�டட�த எனப�றக பறபல ஆ��ரஙகள க�B மடக�7த. ஒள ழசயயமகப�த உமர 
(ரல�) அவரகள இர கண க/�கள லம �ணB )ஷரச ழசலததவ�ரகள. ழசவ&கஷள 
�டவவ�றக பதத �ணB )ஷர எடபப�ரகள. அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள ஒளவ&ன 
கப�த ஷககள ன கமலபக�� வஷரய&லம ந)டடக கழவ&வ&டட, ந�ஷள மறஷமய&ல 
ஒளவ&ன க�ரBத��ன�ல மகத��ன ழவணஷம அ��கபபடத��க க�ஷடகக 
கவணடழமனற வ&ரமபக�7வரகள ஷககஷள ந)டடக கழவ கவணடழமனற 
கறவ�ரகள. அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள ஒளவ&னகப�த ப&டரஷயயம �டவ&வ&டட 
இதகவ மறஷமய&ல வ&லஙககள ம�டடபபடம�டம எனற கறவ�ரகள�ம. 

  உமர (ரல�) அவரகள, மறறம அபஹ^ஷரர�ஷவ ப&னபற7�ய ச�ல அ7�ஞரகள 
இத�ஷகய ழசயலகஷள ஒளவ&ன சனனததகள எனக க7�ன�லம ம�க��ய�ன 
அ7�ஞரகள இ�றக ம�ற7ம ழசய��ரகக�7�ரகள. இவவ&ர ஸஹ�ப&கஷளத �வ&ர 
மற7 ஸஹ�ப&கள இபபட ஒளச ழசய���லஷல எனற கறக�ன7னர. ம�ழபரம 
ஹ�)ஸ ழ��கபபகள�ன ஸஹ)ஹ^ல பக�ரய&லம, மஸல�ம�லம, மறறம 
ஹ�)ஸகள லம ழபரம�ன�ஷரப பற7� அ7�வ&ககபபடட ஒளவ&ன அஷமபப&லம 
அவரகள ழசவ&களகக�கக பதத �ணB)ஷர எடத���க க�Bபபடவ&லஷல. இர 
மடடகஷககளககம, கரணஷடக க�லகளககம கமல�க கழவ&ன�ரகள எனறம 
க�Bபபடவ&லஷல. ப&டரஷயத �டவ&ய��கவம இலஷல.

  அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள க7�யதகப�ல மகத��ல ழவணஷமஷய அ��கம�கப 
ழபறவ�றக ஷககஷள ஏற7�க கழவ கவணடழமனற நப& (ஸல) அவரகள 
க7�ய��கவம க�Bபபடவ&லஷல. ஷகஷய கமகல ஏற7� கழவவ�ன�ல மறஷமய&ல 
மகத��ன ழவணஷம அ��கம�கழமனபத ச�ல ஹ�)ஸகள ல பகத�பபடட 
அபஹ^ஷரர�வ&ன ழச�லல�கம. 

  நப& (ஸல) அவரகள க7�யத 'ந)ஙகள மறஷம ந�ளனற ஒளவ&ன 
அஷடய�ளஙகள ன�ல மகமம, ஷகக�லகளம ழவணஷமயளளவரகள�க வரவ )ரகள' 
என7�கம. கமலம நப&கள ஒளச ழசயயமகப�த ம/ஙஷகய&லம, ம/ஙக�ல�லம 
�ணB )ர கசரமவஷரய&ல கழவ&ன�ரகள. இனனம நப&யவரகள க7�ய 'கரரத' என7 
ழச�ல மகததககக உரயத. மக ழவணஷம மறஷமய&ல அ��கம�க உணட�வ�றக 
மகதஷ�த��ன ஏற7�க கழவ கவணடகம �வ&ர ஷககஷளகய�, க�லகஷளகய� ஏற7�க 
கழவவ��ல மகத��ன ழவணஷம அ��கபபட ம�டட�த. ஷகக�லகளககரய 
ழவணஷமகக அரப&ய&ல 'ஹ^ஜலத' எனற க7பபடம. 'கரரத' எனற ழச�லலபபட 
ம�டட�த. அபஹ^ஷரர� (ரல�) அவரகள மகதஷ� ந)டடம�கக கழவ மடக�7வன 
அபபட ழசயய கவணடழமனற க7�யஷ� �வ7�க வ&ளஙக�ய ச�லர ம/ஙஷகஷய 
கழவவத மகத��ன ழவணஷம ந)டடம�கக க�ஷடபப�றகக க�ரBம எனற வ&ளஙக�க 
ழக�ணட�ரகள.

 மறஷமய&ல மகத��றக அள ககபபடம ழவணஷம மகத��ல ��ன வ/ஙகபபடம. 
மகதஷ� வ&ட அ��கம�க ஏற7� வ/ஙகபபட ம�டட�த. ஏழனன ல மகம 
மன �னஷடய வஷரயறககபபடட ஒர உறபப�கம. அஷ� ந�ரபபம�க அவச�யம கழவ 
கவணடம. அபபடய�ன�ல ��ன ஒளவம ந�ஷ7கவறம. அ�ன�ல அபபக�� 



ழவணஷமககரய��கவம ஆக�வ&டம. ழவணஷம அ��கம�கக க�ஷடபப�றக�க 
�ஷலஷயக கழவ�ல �வ7�ன கவஷலய�கம. �ஷலய&ல ழவணஷம ந�7ம 
அ��கம�ககபபடம எனற நப& (ஸல) அவரகள க7வ&லஷல. ஷகக�லகளம, 
வஷரயறககபபடடளள இடஙகஷள வ&ட ந)டடம�கக கழவ�ல சனனத��கக கர�பபட 
ம�டட�த. ஷகக�லகஷள ந)டடக கழவவ�றக அரப&ய&ல 'மஸல�' எனற 
ழச�லலபபடம.

  இனனழம�ர சமபவத��றக வரகவ�ம. இபன உமர (ரல�) அவரகள �ம 
வ�ழகஷகய&ன ஒவழவ�ர அமசத��லம ழபரம�ன�ஷர அபபடகய மழககப ப&னபற7� 
ஒழக கவணடழமனற ந�ஷனத��ரகள. எந� அளவகழகன7�ல நஷடபப�ஷ�ய&ல கட 
நப&கள ன சவடடடய&ல ��மம க�லஷவதத நடநதச ழசலல கவணடழமனபத 
அவரகள ன அவ�. ப&ரய�Bத��ன கப�த ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள எஙழகலல�ம 
இ7ஙக�த �ஙக�ன�ரககள� அஙழகலல�ம இபன உமர அவரகளம இ7ஙக�த 
�ஙகவ�ரகள. நப&யவரகள ஒளழவடத� அக� இடத��ல ந�னற ஒளச ழசயவ�ரகள. 
ஒளவ&ன ம@��த �ணB )ர இரந��ல நப&கள ஊற7�ய ச�ல ழசட, ழக�டகள, மரஙகள ன 
ம@த ஊறறவ�ரகள. இபபடகய பறபல ழசயலகஷள இபன உமர ழசயத வந��ரகள. 

  இத�ஷகய ப&னபறற�ஷல அ7�ஞரகள ன ஒர ச�ர�ர மடடம ஆ�ரகக�ன7னர. 
மஸ�ஹப எனறம கரதக�ன7னர. ஆன�ல அ��கம�ன அ7�ஞரகள இஷ� 
மஸ�ஹபப�க (ஸ^னனத��கக) கர�வ&லஷல. ஸஹ�ப�ககள ன ம�கபழபரய 
ப�வ&ககரய அபபககர, உமர, உஸம�ன, அல@ , இபன மஸவத, மஆத ப&ன ஜபல, 
மறறம ழபரம ஸஹ�ப&கள இபன உமஷரப கப�னற ழசயயவ&லஷல. இபபடச 
ழசயயபபடவஷ� ஸ^னனத எனற கB&ககவம�லஷல. உணஷமய&ல இவறஷ7 
நலலஷவழயன கர��ய&ரந��ல ��மம ழசய��ரபப�ரகள. ஏழனன ல நப& (ஸல) 
அவரகஷள மழகக மழககப ப&னபற7� அவரகஷள அபபடகய மனம���ரய�க 
வ�ழகஷகய&ல அஷமததக ழக�ணடவரகள��கன இவரகளம. 

  ழபரம�ன�ஷரப ப&னபறற�ல எனபத அவரகள எனழனனனவறஷ7 எனழனனன 
மஷ7ய&ல கவணடழமனற கர��ச ழசய��ரககள� அவறஷ7 அபபடகய ந�மம 
ழசயய கவணடம. வBகக வ/�ப�டகள என7 அஷமபப&ல ஒர ழசயஷகஷய அவரகள 
பரந��ரந��ல ந�மம அந� வ/�ப�டஷட அபபடகய ழசயய கவணடழமனற வ&��ககப 
படகவ�ம. க7�பப&டட ச�ல இடஙகஷளகய�, கநரஙகஷளகய� வBத��றழகனற 
அவரகள ஒதகக�ய&ரந��ல ந�மம அவறஷ7 வBககத��றழகனற ஒதகக கவணடம. 
கஃப�ஷவச சற7�லம �வ�ஃப ழசயவஷ� ந�ட ழசயல படட�ரகள. ஹஜரல 
அஸவஷ� மத�ம�டட�ரகள. மக�ம இபர�ஹ)மககப ப&னன�ல ந�னற ழ��ழ��ரகள. 
ம��ன� பளள வ�சல�ல ஒர தணககப ப&னன�ல ந�னற ழ��ழவஷ� 
வ&ரமப&ய&ரந��ரகள. ஸஃப�, மரவ� மஷலம@த ஏ7� ந�னற இஷ7வஷன ��ய�ன தத, 
அவன டம ப&ர�ரத��பபஷ� வ&ரமப&ய&ரந��ரகள. மஸ�ல�ப�, அரஃப�வ&ல ஹஜஜ�ன 
கப�த தஆ கவணடன�ரகள. இஷவ அஷனததகம நப& அவரகள கவணடழமனற 
கர��ச ழசயலபடட வBககஙகள�கம. இவறஷ7 ந�மம ழசயய கவணடம. 
நப&யவரகஷள இவற7�ல மழகக ப&னபற7 கவணடம. 

  ஆன�ல எ��ரப�ர�� வ&�ம ஒர ழசயஷல கர��மல நப&யவரகள ழசய��ல, 



உ��ரBம�க ப&ரய�Bம கப�யகழக�ணகட இரந� வ/�ய&ல இ7ஙக�த �ஙக�ன�ரகள. 
அஙகக ஓயழவடததக ழக�ணடரகஷகய&ல ழ��ழஷக கநரம வநத வ&டட�ன�ல 
ழ��ழ��ரகள. இபழப�ழத நப&யவரகள இ7ஙக�யதம, ஓயழவடத�தம ழ��ழஷக 
கநரம வந�வடகன ழ��ழ�தம எலல�ம கவணடழமனக7 கர��ச ழசயயவ&லஷல. 
ப&ரய�Bத��ன கப�த அச��கள ஏறபடம. ழக�ஞசம இ7ஙக� ஓயழவடததப கப�கல�ம 
எனற ந�ஷனத��ரகள. கநரம வந�தம ழ��ழத வ&டடப கப�கல�ம எனற 
கர��ன�ரகள. இத�ஷகய ழசயலகஷள அவரகள கவணடழமனக7 ழசயயவ&லஷல. 
இபபட இரகக ந�ம கவணடழமனக7 கர�� அந� இடஙகள வந�தம ஏன இ7ஙக 
கவணடம. அந� இடத��ல ழ��/ கவணடழமனழ7லல�ம கர�� க7�பப&டட ச�ல 
இடஙகஷளயம, க�லதஷ�யம வBககத��றழகனற ஒதகக� ஷவதத ந�ம 
ழசயலபடட�ல நப& (ஸல) அவரகஷள ப&னபற7�யவரகள ஆக மடய�த. உமர ப&ன 
கத��ப (ரல�) அவரகள இவறஷ7 வனஷமய�க கணடதத ந�னம�ன அனஷட�னம 
எனறம வ&லகக�ன�ரகள. இஷ� நன7�க பரநதக ழக�ளள கவணடம. ஸஹ)ஹ�ன 
ஹ�)ஸ�ல கeழவரம சமபவம ஒனற இஷ� உற��பபடததக�7த. 

  மஃரர ப&ன ஸ^ஷவத ஒர ப&ரய�Bத��ன கப�த உமர (ரல�) அவரகள ளஹர 
ழ��ழஷகஷயத ழ��ழத வ&டட பககத��ல�ரந� ஓர இடத��றகச ழசன7�ரகள. இஷ�க 
கணட உடன ரந� ஸஹ�ப&களம அந� இடத��றகச ழசன7�ரகள. ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகள அவவ&டத��ல ழ��ழ��ரபப��கவம �மககள கபச�க ழக�ணட�ரகள. 
இஷ�க ககடடக ழக�ணடரந� உமர (ரல�) அவரகள 'கவ�ம வ/ஙகபபடட சமகஙகள 
�ம நப&ம�ரகள ன க�ல சவடஷடக கடப ப&னபற7�ன�ரகள. அசசவடடன அடகள ல 
ஆலயஙகஷளயம, கக�ய&லகஷளயம கடடய�ன�ல அ/�நழ��/�ந��ரகள' எனற 
க7�வ&டட, 'எவரககத ழ��ழஷகய&ன கநரம வந�க�� அவர உடகன ழ��ழத 
ழக�ளள கவணடம. அபபடய&லஷலய�ன�ல �ம ப&ரய�Bதஷ� ழ��டர கவணடம' 
எனற க7�ன�ரகள. 

  ஏழனன ல ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ப&ரய�Bத��ன கப�த கவணடழமனக7 
இஷ� இலகக�க ஷவதத இந� இடத��ல இ7ஙகவ&லஷல. ழ��ழஷகழகனற 
இவவ&டதஷ�க க7�பப�க ஏறபடத��க ழக�ளளவம�லஷல. ஆன�ல அந� இடத��ல 
இ7ஙக�த ழ��ழ��ரகக�7�ரகள எனபத உணஷம��ன. இத உமர (ரல�) அவரகளககம 
நனக ழ�ரந�த. இரபப&னம அத�ஷகய இடஙகஷள வஷரயறததக க7�பப&டட 
ழ��ழஷகழகனற ஒதகக� வ&டவஷ� கவ�ம அரளபபடடவரகள ழசய��ன�ல 
அ/�நழ��/�ந��ரகள. இஷ�பகப�ன7 ந�ன அனஷட�னஙகஷள வ&டடம 
மஸல�மகஷளத �டத��ரகள. மஸல�ம ய�ரகளடனம, க�7�ஸ�வரகளடனம 
வ/�ப�டகள ல ஒத��ரபபஷ� வ&டட வ&லகக�ன�ரகள. இபபடபபடட அமலகள 
பரக�7வன ழவள பபஷடய&ல மடடம நப&கக ஒத��ரகக�7�ன. இலடச�யத��ல 
ய�ரகளஷடயவம, க�7�ஸ�வரகளஷடயவம கப�கககக ஒபப�க�7�ன. இலடச�யகம 
உளளத��ன ழசயல�கம. மற7ஷவ உடல�ன ழசயல��கன. இஷ�க கவனத��ல 
ஆ/பப��தத மஸல�மகள ழசயலபட கவணடம. ழவள பபஷடய�ன அமலகள ல மடடம 
ழபரம�ன�ஷரப ப&னபறறவஷ� வ&ட இலடச�ய அமல�ல அவரகஷளத ழ��டரவ��ல 
��ன கமனஷம இரகக�7த.

  இ�ன�ல��ன ழ��ழஷகய&ல உளள 'ஜலஸதல இஸ��ர�ஹ�' பற7�யம அ7�ஞரகள 



அப&பப&ர�ய வ&த��ய�சஙகஷளக க7�யளளனர. ஜலஸதல இஸ��ர�ஹ� என7�ல 
இரணட�வத ஸ^ஜvத மடநத எழநத ந�ஷலகக (க�ய�மகக)ப கப�வ�றக மனனர 
ழக�ஞசம அமரநத வ&டட ழசலல�ல. நப&யவரகள இபபடக ழக�ஞசம அமரநத 
வ&டடத��ன எழந��ரகள. ஆன�ல அமரந�த எ�ன�ல? கவணடழமனக7 க7�பப�க 
அஷ�ச ழசய��ரகள�, அலலத கவற ஏக�னம க�ஷவய&ன�ல ழசய��ரகள� எனப��ல 
அ7�ஞரகள அப&பப&ர�யம ழச�லல� இரகக�ன7னர. நப&யவரகள கவணடழமனக7��ன 
சறற அமரநத வ&டட ப&ன எழந��ரகள எனற ழச�லக�7வரகள இந� ஜலஸதல 
இஸ��ர�ஹ�ஷவ ஸ^னனத��கக�ன�ரகள. ம�7�க நப&யவரகள ஒனறம 
இலடச�யம�கக கர��மல ஏக�க�� க�ஷவய&ன�ல அமரநத எழந��ரகள எனற 
ழச�லக�7வரகள ஜலஸதல இஸ��ர�ஹ�ஷவ சனனத இலஷல என7�ரகள. 

  இக� அப&பப&ர�ய வ&த��ய�சஙகஷள பறபல வ&�யஙகள ல க�B மடக�7த. 
உ��ரBம�க நப&யவரகள ஹஜஜ�னகப�த ம�ன�வ&ல இரநத ��ரமபமகப�த 'வ��� 
மஹஸஸப' என7 இடத��ல ஏன இ7ஙக�ன�ரகள. �ம உமமததகளகக அஷ� 
ஸ^னனத எனற கப���பப�றக�க இ7ஙக�ன�ரகள� அலலத ப&ரய�Bத��ன�ல ஏறபடம 
க�ஷவஷவ மனன டட ழக�ஞச கநரம இரநத வ&டட வந��ரகள�? இ��லம 
அ7�ஞரகள மனனர ந�ம க7�பப&டடத கப�ன7 கரதத கவறறஷமகஷளத 
ழ�ரவ&ததளளனர. இனனம ச�ல உ��ரBஙகள அப�லஹ� என7 ஸஹ�ப& மடடம 
கந�னப�ள கக ஆலஙகடடஷயச ச�பப&ட அனம�� வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. இபன உமர 
�மத ஷகஷய நப& (ஸல) அவரகள ம�மபரல இரந� இடத��ல ஷவத�ஷ�ப பற7�யம 
இபபடத��ன கர�ல கவணடம. பஸர�வ&ல இபன அபப�ஸ^ம, கஃப�வ&ல அமர ப&ன 
ஹ�ரஸ^ம ஈதல அலஹ� இரவ&ல �கபVர க7�யதம இபபடத��ன. இத வ&�யத��ல 
எலல� ஸஹ�ப&களம ழசயலபட�மல இரந���ன�லம, கமலம நப& (ஸல) அவரகள 
�ம உமமததகக �ரஆவ�க வ&��கக����ன�லம இவறஷ7 மஸ�ஹபப�ன ஸ^னனத 
எனற க7 மடய�மல�க� வ&டடத.

  ஹ^ஷ�ஃப� என7 ஸஹ�ப& சரயன உ��பப�றக மனனர உளள பகல ழவள சசம 
வந� ப&7க கந�னப கந�றக�7வனகக பகல உBவ அரந�ல�ழமனற 
அனம��த��ரகக�7�ரகள. கஃப�வ&ல �வ�ஃப ழசயவ�றக மனனர சகந� ழப�ரடகஷள 
பயனபடததவத கர�ஹத (ழவறககத�ககத) எனற உமர (ரல�) அவரகளம இபன 
உமரம க7�ய&ரகக�ன7னர. ச�ல ஸஹ�ப&கள ப&ரய�Bத��னகப�த கந�னப 
கந�றககவ கட�த எனற �டததளளனர. ஸலம�ன எனபவரகள உம�ழ ந)ஷர அசத�ம 
(நஜ)ஸ) எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. கவ�ம அரளபபடட சமகத��ல உளள ழபணஷB 
மBம பர�ல கட�த எனற இபன உமர (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள. இபன 
மஸவதம, இபன உமரம ழபரநதடககஷடயவன (ஜன�பதக�ரன) �யமமம ழசயயக 
கட�த எனற க7�யளளனர. இஹர�ம கடடயவன மரBமஷடநத வ&டட�ல 
அவனஷடய இஹர�ம வ )B�க� (ப�த��ல�க�) வ&டம. எனகவ இஹர�ம இலல�� 
ச���ரB மன �னஷடய சடடகம��ன இவனககப ழப�ரநதம என இபன உமரம, 
மற7 ச�ல ஸஹ�ப&களம க7�ய&ரகக�ன7னர. மஆதம, மஆவ&ய�வம க�ஃப&ரஷடய 
ழச�ததகக மஸல�ம வ�ரச�க மடயம என7�ரகள. அல�யம, இபன அபப�ஸ^ம 
கBவன இ7ந�ப ழபணஷBப பற7� இவள கரபபம�க இரகஷகய&ல கBவன 
இ7ந��ல இர �வஷBகள ல ந)டடம�ன �வஷB மடயம வஷரய&லம இத�� 
இரகக கவணடம எனற க7�ன�ரகள. கBவன இ7ந�ப ழபணஷBப பற7� இபன 



அபப�ஸ^ம மற7வரகளம, அவரகள வ )டடகலகய ��ன இரகக 
கவணடழமனப��லஷல எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. 

  இவவ�ற பறபல மஸஅல�ககள ல ஸஹ�ப&கள பறபல அப&பப&ர�ய கப�ஙகஷள 
க7�ய&ரகக�ன7னர. ஒர மஸஅல�வ&ல ஒரவர மடடம �ன  அப&பப&ர�யம ழச�லவ�ர. 
ஏஷனய ஸஹ�ப&கள அவரஷடய அப&பப&ர�யததகக கநரம�7�கவம இரபப�ரகள. 
ஏழனன ல ழபரம�ன�ரடம இரநத வந� ஆ��ரஙகள ல எதவகம �ன தத ந�னற 
அப&பப&ர�யம க7�ய அந� ஸஹ�ப&களகக க�ஷடககவ&லஷல. எனகவ அவர மடடம 
அப&பப&ர�யத��ல �ன ஷமய�ன�ர. அவர ஒரவர மடடம �ன தத ந�னற க7�ய 
சடடதஷ� நப&யவரகள உமமத��னர ம@த வ&��ததம இரகக ம�டட�ரகள. இந� 
ந�ஷலய&ல இந� ஒகர ஸஹ�ப&ய&ன ழச�லஷல ஷவதத அந� மஸஅல� மகரஹ 
எனக7�, ஹர�ம எனக7� �)ரபப வ/ஙகபபட ம�டட�த. அத�ஷகய மஸஅல�ககஷள 
��ரமஷ7, நப&ழம�/�ய&ன ழவள சசத��ல ஷவதத ஒர மடவகக வர கவணடம. 
ஸ^னனத, வ�ஜ�ப, மகரஹ, ஹர�ம எனற �ன பபடட மஷ7ய&ல அப&பப&ர�யம 
க7�ய ஸஹ�ப&ஷயப பற7� அவர இஜ��ஹ�த ழசய���ன வ&ஷளவ�க அபபட 
வ&ளஙக�க ழக�ணட�ரகள எனற க7 கவணடம. இஜ��ஹ���ல �வ7�ன�ல கட 
நனஷமகள வ/ஙகபபடம எனற நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள அலலவ�? 

  மதஹபஷடய இம�மகளம, மற7 அ7�ஞரகள எலகல�ரம இபபடத��ன 
க7�ய&ரகக�ன7னர. இவரகளம எவரககம ஸ^னனத, வ�ஜ�ப, ஹர�ம எனற 
�ரஅத��ன �)ரபபகஷளத ��ம�க வ&��பப�றக உரஷமய&லஷல. கலஃப�வர 
ர�ஸ��)னகள ஸ^னனத என வ&��த� ச�ல வ&�யஙகஷளப பற7�யம, உணஷமய&ல 
அவறஷ7 நப&யவரகள ன ஏவல�ன படகய வ&��த��ரகக�7�ரகள எனற வ&ளஙக�ல 
கவணடம. நப&யவரகள வ�ஜ�ப�கக�ய வ&�யஙகள மடடகம �)ன ல வ�ஜ�ப எனக 
க7பபடம. வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப, ஹர�ம, மகரஹ, ஹல�ல கப�ன7 வ&��கஷள 
வ&��பப�றக உரஷமய�ளரகள நப&யவரகள மடடகம ஆவ�ரகள.

ஒகர ஸஹ�ப&ய&ன கறற ச�ன7�கம�  ?  

  ஒர ஸஹ�ப&ய&ன க7�பப&டட �ன ஷமய�ன ஒர அப&பப&ர�யதஷ� ம�ரகக 
வ&��களககச ச�ன7�க எடககபபடம� இலஷலய� எனப��ல அ7�ஞர ச�லர அப&பப&ர�ய 
கப�ஙகஷளக க7�யளளனர. ஸஹ�ப�ககள ல ஒரவரன கரதத கரஆன, ஹ�)ஸ 
கநரஷரகளகக (நஸஸ^கக) ம�7�க இலஷலழயன7�ல அத ஆ��ரம�கக 
ழக�ளளபபடம. ஒரவரன அப&பப&ர�யதஷ� அஷனதத ஸஹ�ப�ககளம 
ப7ககB&கக�மல இரகக�ன7 கப�தம அத ச�னறஷடய��க ம��ககபபடம. இ�றக 
'இஜம�வன இகர�ரயயன'எனற ழச�லலபபடக�7த. ஏழனன ல �வற�ல�ன 
அப&பப&ர�யம க7பபடம�ன�ல மற7 ஸஹ�ப&கள அ�ஷன ஏறகம�டட�ரகள. அ�ஷன 
ப7ககB&தத வ&டவ�ரகளலலவ�?

  அனற ஒர நப&தக��/ர ஒர அப&பப&ர�யதஷ�க க7� அந� அப&பப&ர�யம 
ப&ரபலம�க�மல மஙக� வ&டடத எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. நப&தக��/ரன அந� 
அப&பப&ர�யததகக எ��ர�க மற7வரகள எதவம ழச�லலவம�லஷல என7�ல 



ப&ரபலம�க�� அந� அப&பப&ர�யமம ஆ��ரம�க எடககபபடம. ஆன�ல மற7 
ஸஹ�ப&கள அந� ஒரவரன அப&பப&ர�யததகக ம�7�க க7�ய&ரந��ல இஙக 
ம�க��ய�னவரகள ன அப&பப&ர�யகம ழசலலபடய�ககம �வ&ர ஒர ஸஹ�ப& மடடம 
க7�யத ஒதககபபடம என அஷனதத அ7�ஞரகளம க7�ய&ரகக�ன7னர. 
ஒரவரஷடய அப&பப&ர�யததகக மரB�ன கரதஷ� அலலத அ�றக ஒத� 
மற7வரகள க7� இரகக�7�ரகள�, இலஷலய� எனற சநக�க�கக கவணடயத 
கநரந��ல எந� கரதஷ�யம கவன கக கட�த. ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ன 
ஹ�)ஸ�ன கமறபட கரதஷ� சeரதகக�ப ப�ரதத அந� ஹ�)ஸ^கக ஒபப �)ரபபகள 
வ/ஙகபபட கவணடம. ஹ�)ஸ^கக மரணபடட ய�ரஷடய �)ரபபம எடககபபட 
ம�டட�த. 

  இஷவ அ7�ஞரகள ன வ&��மஷ7கள. இந� வ&��கள ன அடபபஷடய&ல மனனர ந�ம 
க7�ய உஸம�ன ப&ன ஹன )ப அவரககள�, மற7வரககள� நப&யவரகள இ7ந��ன ப&ன 
அவரகஷள ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல� ககடகல�ம என அப&பப&ர�யப படக�7�ரகள 
எனற ஷவததக ழக�ளகவ�ம. அபபககர, உமர கப�ன7 ழபரய ஸஹ�ப&கள இத 
வ&�யத��ல உஸம�ன ப&ன ஹன )பஷடய அப&பப&ர�யததகக ம�ற7ம�கவம 
இரகக�7�ரகள. இநந�ஷலய&ல ழபரய ஸஹ�ப&கள ன கரத��றழக�பப 
ழசயலபடவதடன உஸம�ன ப&ன ஹன )ப&ன அப&பப&ர�யதஷ� ஒதகக� வ&ட கவணடம. 

  ஆககவ ��ன உமர (ரல�) அவரகள நப& (ஸல) அவரகள இ7ந� ப&னனர அனன�ரன 
ழபரய �நஷ�ய�ஷர ஷவதத வஸVல� க�டன�ரகள. இநகநரம உமர (ரல�) அவரகள 
அரக�ல மஹ�ஜ�ரனகள, அனச�ரகள, இனனம பறபல ஸஹ�ப&களம அஷ� கந�கக� 
ந�னற ஆ�வரவள த�னர. அவரகள ல எவரம அஷ� எ��ரததப கபசவ&லஷல. மககள 
இநகநரத��ல மஷ/ய&ன7� வ7டச�ய�ல �வ&ததக ழக�ணடரந�னர. இஷ�க கணட 
உமர (ரல�) அவரகள மககளககச ழச/�பபம, ஐஸவரயமம ம@ணடம க�ஷடககம 
வஷரய&ல ந�ன ழநயய�ல�ன உBவரந� ம�டகடன எனற சப�ம ழசயத ழக�ணட 
அபப�ஸ (ரல�) அவரகள க ழக�ணட ப&ர�ரத��தத வஸVல� க�டன�ரகள. �ம 
ப&ர�ரத�ஷனய&ல 'இஷ7வ�! ந�ஙகள வ7டச�ய�ல ப���ககபபடட கநரத��ல மஷ/ 
ழபயவ�றக�க எஙகள நப&ஷய ஷவதத வஸVல� க�டகன�ம. மஷ/ஷயயம ழபயயச 
ழசய��ய. ஆககவ இன7� அக� நப&ய&ன ழபரய �நஷ�ய�ஷரக ழக�ணட வஸVல� 
க�டக�க7�ம. எஙகளகக மஷ/ ழபயயச ழசய�ரளவ�ய�க!' எனற உமர (ரல�) 
அவரகள க7�யதம மஷ/ ழபய�த. 

  இந� தஆஷவ அஷனதத ஸஹ�ப&களம அ7�நத ஏறறக ழக�ணடனர. ப&ரபலம�ன 
இந� தஆஷவ ஸஹ�ப&கள ய�ரம வ&மரச�ககவ&லஷல. இதவம 'அல-இஜம�வல 
இகர�ரயயVன' வஷகய&ல ம�கத ழ�ள வ�ன வ&��ய�கம. இஷ�பகப�னற மஆவ&ய� 
(ரல�) அவரகளம �ம ஆடச�ய&ல யஸV த ப&ன அல-அஸவஷ�க ழக�ணட வஸVல� 
க�டவதம, இவவ&ர வஸVல�ககளம ஒகர ந�ய��ய&ல ஒகர ம���ரய&ல 
இரந��ரககம�ன�ல உமர (ரல�), அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷளக ழக�ணடம, மஆவ&ய� 
(ரல�) யஸVஷ�க ழக�ணடம வஸVல� க�டய கநரத��ல எலல� ஸஹ�ப&களம 
உமரடமம, மஆவ&ய�வ&டமம ஆடகசப&தத இரபப�ரகள.

  'அஷனதத ச�ரஷடகளம அலல�ஹவ&டத��ல கமனஷமககரய வஸVல�வ�க 



நப&கஷள வ&டடவ&டட ஏன அபப�ஷஸக ழக�ணட வஸVல� க�ட கவணடம' என 
பறபல வ&ன�ககள வ )ச� இரபப�ரகள. ஆன�ல அபபட எவரம எஷ�யம உமர 
அவரகள டம ககடகவ&லஷல. இதகவ நமககப ழபரய ஆ��ரம�க இரகக�7த. 

  நப&கள (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகள ன தஆ, �ப�அதஷ�க 
ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள. நப& (ஸல) அவரகள இ7ந� ப&னனர அத 
மடய����ன�ல மற7 மன �ரகள ன தஆஷவக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள. 
ஆககவ எந� ச�ரஷடகஷளக ழக�ணடம வஸVல� க�டபபட ம�டட�த, தஆஷவக 
ழக�ணட வஸVல� க�டபபடம எனபதகவ இ�ன மடவ. உமர (ரல�) அவரகள ன 
ழசயலகளககக கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப&ய&ன சமபவமம, எலல� 
ஸஹ�ப�ககள ன சமபவஙகளம ச�னற பகரக�ன7ன. ஏழனன ல கணப�ரஷவ இ/ந� 
ஸஹ�ப&ஷய நப&கள ன ச�ப�ரஷசக ழக�ணடம, தஆஷவக ழக�ணடம வஸVல� க�ட 
கவணடழமனறம பB&த��ரககள �வ&ர நப& (ஸல) அவரகள �ஙகஷளக ழக�ணகட 
வஸVல� க�ட பB&ககவ&லஷல. எனகவ��ன தஆவ&ல 'இஷ7வ�! என வ&�யத��ல 
நப&யவரகள ன தஆஷவ ஏற7ரளவ�ய�க!' எனற ந)ர கறம என அவரகக கறறக 
ழக�டத��ரகள. 

  ஸஹ�ப&கள ச�லர மற7வரகள டம நப&ய&ன தஆஷவயம, �ப�அதஷ�யமன7� 
நப&ஷயக ழக�ணகட வஸVல� க�ட பB&த��ரகள எனறம, அனம��ககபபடட தஆககள 
அத�ஷனஷயயம ழச�லல�க ழக�டகக�மல ச�லஷ� ழச�லல�யம, ச�லஷ� வ&டடம 
க7�ன�ரகள எனறம கறபஷன ழசய��ல கட உமர (ரல�) அவரகள ன ழசயஷக 
ஒனக7 கப�தம�னத. ஏழனன ல நப&கள ன ஸ^னனததகக உமர (ரல�) அவரகள ன 
இசழசயஷக ழப�ரத�ம�க இரகக�7த. எனகவ எவர உமரன ழசயலகக ம�ற7ம 
ழசயக�7�கர� அவர நப&ய&ன ஸ^னனதஷ� எடததச ழசயலபட��வர�கக கர�பபடவ�ர. 
இத வ&�யத��ல நப&கஷளபபற7� அ7�வ&ககபபடட ஹ�)ஸகள அஷனததம 
இமமன �னகக ப��கம�க அஷமயம, ச��கம�க அஷமய�த.

வஸVல�வ&ன மன7�வத வஷக  *  

  வஸVல�வ&ன மன7�வத வஷக அனம��ககபபட�� வஸVல�வ�கம. அதகவ 
நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள இவரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததம, கமலம இவரகஷளக 
க�ரBம க�டடயம, இவரகஷள ழக�ணட ஆஷBய&டடம அலல�ஹவ&டம வஸVல� 
க�ட�ல. இத�ஷகய வஸVல� மழகக மழகக வ&லககபபடடரகக�7த. இந� 
வஸVல�வ&றக ��ரமஷ7யம, ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ^ம ஸஹ�ப�ககள ன �)ரபபகளம 
இம�மகள ன ழக�ளஷககளம எதவகம ச�ன7�க�த. இஷ� அனம��த�வரகள வ&ரல 
வ&டட எணBக கடய ஒர ச�ல உலம�ககள மடடகம. ழபரமப�ல�ன அ7�ஞரகள 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ப&ரம�Bம ழசயத, ஆஷBய&டடப ப&ர�ரத��த�ஷல 
அனம��ககவ&லஷல.

  நப&ம�ரகள�கவம, அவரகஷளப கப�ன7 ச�ரஷடகளகக�கவம கநரசஷச கநர�ல, 
அந� ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&ட�ல, சத��யம ழசய�ல கப�ன7 
ழசயஷககள வ&லககபபடட வ&ஷனகள என அஷனதத அ7�ஞரகளம ஏகக�ப&ததக 



க7�யளளனர. இந� சத��யம ந�ஷ7கவ7��த கப�ல கநரசஷச கடஷனயம 
ந�ஷ7கவற7 க�ஷவய&லஷல. இத வ&�யத��ல கநரஷமய�ன �)ரபபம இதகவ. 
ஏழனன ல இத ��ரகக�ன கநரசஷசயலலவ�. கமறபட சத��யத��றக ஒபப 
நடகக��வனகக கற7பரக�ரமம கவணடய��லஷல. அத நப&யவரகஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசய��லம சரகய. இம�மகள�ன அபஹன)ப�, ம�ல�க, ��ஃப&ஈ, கமலம 
அஹமத ப&ன ஹனபல�ன ஒர அப&பப&ர�யம இஷவ அஷனததம இந� 
அப&பப&ர�யதஷ�க கறக�ன7ன. ஒரச�ல ஆல�மகள இ�றக வ&த��ய�சம�க 
ழச�லக�7�ரகள. ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட அதகப�னற மறழ7�ர ச�ரஷடய&ன ம@க� 
சத��யம ழசயய கட�த என7�ல ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட அவறஷ7 பஷடத� 
அலல�ஹவ&ன ம@த எபபட ஆஷBய&ட மடயம? எனபஷ� ச�ந��கக கவணடம.

  ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத ப&ர�ரத��பபவனஷடய வ&�யத��லம இபபட 
க7 மடயம. இவறஷ7 ழப�ரடட�க ஷவதத ப&ர�ரத��பபவரகள அவறஷ7 வ/�ப�ட, 
வBககம எனற க7�கய ழசயக�ன7னர. அ�ன�ல �ம ப&ர�ரத�ஷனகள 
அஙகeகரககபபடம எனறம உற�� ழக�ளக�ன7னர. வBககம, வ/�ப�ட எனழ7லல�ம 
ந�ஷனகக கவணடம�ன�ல அஷவ வ�ஜ�ப, அலலத ஸ^னனத என7 வ&��களகக 
உடபடட��க இரகக கவணடம. இத�ஷகய வ&��கஷள வ&��த�வரகள நப& (ஸல) 
அவரகள�கவம இரகக கவணடம. நப& (ஸல) அவரகள �ம சமகத��றக இத�ஷகய 
வ&��கஷள வ&��ககவ&லஷல என7�ல அஷவ வ�ஜ�ப, ஸ^னனத என7 �)ரபபகளகக 
உடபடட வBககம�க கர�பபட ம�டட�த. இஷவ வBகக, வ/�ப�டட இனதஷ�ச 
ச�ரந�ஷவயமலல. ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககப படவ�றகரய க�ரBஙகள�கவம 
இலஷல. இ�றக ம�7�க எவரகள ழசயலபடட�லம வ/�ழகடடவரகள�க ஆக� 
வ&டக�ன7னர. இவரகள ன ழசயஷக ந�ன அனஷட�னம�கவம (ப&தஅத��கவம) 
��ரமப& வ&டக�7த. ந�ன அனஷட�னஙகள அஷனததம எகக�லமம �ரஅத��ல 
இடமழபற7 வBககம�கக கர�பபட ம�டட��லலவ�.

  ஒனஷ7ப ழப�ரடட�க ஷவததக ககடகம வ&�யத��ல (உய&ரளள, உய&ரற7 
ச�ரஷடகள அஷனததம சமம�க இரகக�ன7ன.) கஃப�ஷவ மனன ரத��யம, 
ழப�தவ�க இஷ7ய&லலஙகஷளயம, தரஸVன� மஷலஷயயம, அலல�ஹவ&ன 
அரஷ�யம (ச�மம�சனதஷ�யம) இவறஷ7ழயலல�ம ஏதவ�க ஷவதத 
ப&ர�ரத��பபதம, கமலம எத�ஷன ழபரய பஷடபப�ன�லம சரகய. அவறஷ7 ஏதவ�கக 
க�டடப ப&ர�ரத��த�ல வ&லககபபடடளளத. மனனர ந�ம வ&ளகக�யதகப�ல 
மன �ரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகள அஙகeகரககப படவ�றகப ழப�ரத�ம�னவறஷ7 
எடததக க7� ப&ர�ரத��கக கவணடம. 

  ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�கக க�டட அவற7�ன உரஷமகள ம@த ஆஷBய&டடப 
ப&ர�ரத��ககல�ம என அனம��பகப�ர அ7�ஞர ச�லரன ழச�றகஷள ஆ��ரம�கக 
ழக�ணடரகக�7�ரககள �வ&ர நப&களஷடய ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஷஸ இவரகள 
க�டடவ&லஷல. கeழவரம ஒர ஹ�)ஷஸப கப�ல பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகஷளகய 
இவரகள எடததக க�டடக�ன7னர. அந� ஹ�)ஷஸ இம�ம அஹமதம, இபன 
ம�ஸ�வம, அ��வத, 'ப&ர�ரத��பபவரகளகக�க உனம@தளள கடஷமஷயக ழக�ணடம, 
(ஹகஷகக ழக�ணடம) ந�ன நடநதச ழசலலம இந� நஷடபப�ஷ�ய&ன 
ழப�ரடட�லம' எனற ப��வ ழசய��ரகக�7�ரகள.



  இஷ� ஆ��ரம க�டட ச�ரஷடகள ன ழப�ரடட�ல ககடகல�ம என 
அனம��பபவரகளகக க7�க ழக�ளக�க7ன. இஷ� அ7�ந�வரகள ன ழபயர படடயல�ல 
அஷனதத அ7�ஞரகள�லம பலவ )னம�னவர எனற �)ரபப வ/ஙகபபடட அ��யய�ததல 
ஊஃப& எனபவர இடம ழபறக�7�ர. இவரஷடய உஷரகள ச�ன7�க எடககபபட 
ம�டட�த எனற அ7�வ&ககபபடடளளத. அததடன இந� ஹ�)ஸ�ன உஷர எடதத 
வ&ளககபபடட�ல கட அவரகளககச ச�ன7�க இந� ஹ�)ஸ�ல எஷ�யம க�B 
மடய�த. ஏழனன ல ப&ர�ரத��பபவரகளகக�க அலல�ஹவ&ன ம@தளள கடஷம 
எனனழவன7�ல அவரகளஷடய ப&ர�ரத�ஷனஷய அஙகeகரபப��கம. (அ��வத 
இஜ�பத தஆ). வBகக வ/�ப�டகள ழசயக�7வரகளகக�க கவணட அலல�ஹவ&ன 
ம@தளள கடஷம அவரகளகக�க நறபலன (ஸவ�ப) அரளவ��கம.

  இபபட தஆஷவ அஙகeகரத�ல (இஜ�பத தஆ), வBஙககவ�ரகக நறபலன 
நலக�ல (இஜ�பததல ஆப&�)ன) கப�ன7 கடஷமகள அஷனததம அலல�ஹவ&ன 
ஸ�ஃப�தத (�னஷம)கள�கம. இவறஷ7 அலல�ஹ �ன ம@தளள ஹகககள�க 
அஷமதத ழமயய�ககவ �ன அடய�ரகள ன கமறக7�ய அமலகளககப ப&ர��பலன�க 
ழக�டபப��கவம வ�ககள ததளள�ன. எனகவ இந� ம���ரய�ன தஆககஷளக ழக�ணட 
மன �னன ப&ர�ரத��த��ல கட இஷ7வன ன ஸ�ஃப�ததகஷள (�னஷமகஷள) 
ழப�ரடட�கக ழக�ணட ப&ர�ரத��த�ல என7 தஆககள ல ��ன கசரககபபடம. அன7� 
மன �ரகள ன ஹகககஷள மனன ரத��க ககடட�ல ��ன எனப�றக இஷ� 
ஆ��ரம�கக ழக�ளள மடய�த. இத அ7�ஞரகள இந� ஹ�)ஸ^கக �ரம 
வ&ளககம�கம.

  கஷகககள அகபபடட மவரல ஒவழவ�ரவரம ��ன ழசய� நறக�ரஷயகஷள 
எடததக க7� ப&ர�ரத��த�னர. அவரகளத அபப&ர�ரத�ஷன அஙகeகரககபபடட 
கஷகய&ல இரநத வ&ட�ஷல ழபற7னர. இத�ஷகய நறக�ரஷயகள ழசயயம�ற 
அலல�ஹ மன �ரகஷளப பB&த��ரகக�7�ன. அவறஷ7 ழசய�வரகக நலல பல 
கல�கள இரபப��க வ�ககள ததம இரகக�7�ன. எனகவ அவரகள ��ம ழசய� 
நறக�ரஷயகஷள எடததஷரததப ப&ர�ரத��த�னர. அ�ன�ல ழவற7� ழபற7னர. 
அலல�ஹ �னத வ�ககற��ஷய அவரகள வ&�யத��ல ந�ஷ7கவறறம கப�த 
அவரகள ழவற7� ழபரக�ன7னர. 

  "எஙகள இஷ7வ�! உஙகள இஷ7வஷன நமபஙகள எனற எஙகஷள நமப&கஷகய&ன 
ப�ல அஷ/தக��ரன அஷ/பஷப ��டடம�க ந�ஙகள ழசவ&யறற வ&சவ�சம 
ழக�ணகட�ம. ஆ�ல�ல எஙகள ந�யகன! ந) எஙகள கற7ஙகஷள மனன தத, 
ப�வஙகள ல�ரநத எஙகஷள வ&டவ&தத நலகல�ரகளடன எஙகஷள மரககச 
ழசயவ�ய�க!" (3:193) எனம ��ரவசனம இவவணஷமஷய பலபபடததக�7த.

  மறழ7�ர ஆயத��ல அலல�ஹ கறக�7�ன; "எனனஷடய அடய�ரகள ல ஒர 
வகபப�ர 'இஷ7வகன! உனஷன ந�ஙகள வ&சவ�ச�கக�னக7�ம. ந) எஙகளஷடய 
கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள ம@த அரள ழசயவ�ய�க! அரள ழசயகவ�ரகள ல 
எலல�ம ந)கய ம�கக கமல�னவன' எனற ப&ர�ரத��ததக ழக�ணடரந�னர" (23:109).



  "நப&கய! ந)ர கறம. 'இவறஷ7 வ&ட கமல�ன ஒனஷ7 ந�ன உஙகளகக 
அ7�வ&ககவ�? ய�ர (இஷ7வனகக) பயநத நடகக�7�ரககள� அவரகளகக �ம 
இஷ7வன டம சவனப��கள உணட. அவற7�ல ந)ரரவ&கள ச�� ஓடகழக�ணகட 
இரககம. அவற7�ல எனழ7னறம �ஙக� வ&டவ�ரகள. பரசத�ம�ன தஷBகளம 
உணட. அலல�ஹவ&ன ��ரபழப�ரத�மம க�ஷடககம. அலல�ஹ �ன அடய�ரகஷள 
உறற கந�கக�யவன�க இரகக�7�ன" (3;15-16).

  ஸஹர கவஷளய&ல இபன மஸவத (ரல�) அவரகள 'இஷ7வ�! ந) எனஷன 
அஷ/த��ய. இக�� வந��ரகக�க7ன. ந) எனஷனப பB&த��ய. எனகவ உன 
வBககத��றழகன கண வ&/�தத வ&டகடன. இத ஸஹர கவஷள. எனஷன ந)  
மனன தத அரள ழசய" எனற கறவ�ரகள�ம. 

  ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டவதம, அவறஷ7ப ழப�ரடட�க ஷவததக 
ககடபதம வ�ஜ�ப, மஸ�ஹப என7 ஏவலகளககக� அலலத மப�ஹ என7 
அனம��ககக� உடபடடரத�ல கவணடம. ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணட 
ககடப�றக அனம�� உணட என7�ல பஷடபப&னஙகளகக இஷடய&ல கவறறஷம 
க�டட�மல எலல�ச ச�ரஷடகஷளக ழக�ணடம ககடக அனம��யணட எனற 
ழச�லலபபட கவணடம. அபபட ழச�லலபபடட�ல எலல� பஷடபப&னஙகஷளக 
ழக�ணடம ககடக கவணடம. அவறறள ச�7�த ழபரத எனற ப&ரகககவ�, 
கவறபடத�கவ� கட�த. ஜ�னகள, ஷ�த��னகள இஷவ அஷனதஷ�க ழக�ணடம 
வஸVல� க�ட கவணடழமனற இவரகள அனம��கக கவணடயத அவச�யம�க� வ&டம.

  ஆன�ல ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டல�ம எனற அனம��த�வரகள 
ம��பப&றகரய ம�ழபரம பஷடபபகஷளக ழக�ணட மடடகம வஸVல� க�டவஷ� 
அனம��தக��ம எனற க7�ன�ல அலல�ஹ �ன ��ரமஷ7ய&ல எவறஷ7க 
ழக�ணழடலல�ம சத��யம ழசய��கன� அவறஷ7க ழக�ணழடலல�ம தஆ ககடகல�ம 
எனபஷ�யம, சத��யம ழசயயல�ம எனபஷ�யம இவரகள ன வ��த��றழக�பப ஏறக 
கவணடயத வரம. ��ரமஷ7ய&ல இஷ7வன இரவ, பகல, வ�னம, பம�, சந��ரன, 
சரயன, ஆதம� இனனம எத�ஷன எத�ஷனகய� ச�ரஷடகஷள ம��தத 
கணB&யம�ன பஷடபபகள�கக கர�� அவறஷ7க ழக�ணட சத��யம ழசயத பறபல 
வ&�யஙகஷளக கறக�7�ன. ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ககடகல�ம எனற 
அனம��த�வரகள கமறக7பபடட வறஷ7ழயலல�ம எடதத அவறஷ7க ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டத��ல ப&ர�ரத��ககல�ம எனக7�, சத��யம ழசயயல�ம எனக7� க7 
மடயவ&லஷல. ஒர மஸல�ம�ல இஷ�க க7வம மடய�த.

  வ�னம, பம�, சரயன, சந��ரன, இரவ, பகல, கடல, மஷல இஷவ அஷனததம 
அலல�ஹவ&ன ம�ழபரம பஷடபபகள�கம. இஷவ அவனஷடய ஏகததவதஷ�யம, 
பரப�லனதஷ�யம எடத��யமபம ழபரம அத��டச�கள. அக�ல உலகமஷனதஷ�யம 
பஷடதத பரப�ல�கக�ன7 �னஷமஷய (ரபப&யயத) எடததக க�டடம ம�ழபரம 
ஆ��ரஙகள. அவனஷடய ஞ�னதஷ�யம, ஆற7ஷலயம, ந�டடதஷ�யம, அரஷளயம, 
நணககதஷ�யம, கமபVரதஷ�யம, மரய�ஷ�ஷயயம, மகததவதஷ�யம 
ழவள பபடத��க க�டடக�ன7 கமனஷமககரய ச�ரஷடகள�க இஷவ இரபப�ன�ல 
அலல�ஹ இவறஷ7க ழக�ணட சத��யம ழசயத ஆஷBய&டடக கறக�7�ன. 



இவற7�றக இஷ7வன ம��பஷபயம அள த��ன�ல��ன இபபட இவறஷ7க ழக�ணட 
சத��யம ழசயக�7�ன. 

  ஆன�ல ச�ரஷடகள�க உளள நமகக இதகப�ன7 எத�ஷன ழபரய பஷடபப�ன�லம 
சரகய. அஷ�கழக�ணட சத��யம ழசயவ�றக அனம��ய&லஷல. இத ழ�ள வ�ன 
ச�ன7�கம. அஷனதத அ7�ஞரகள�லம ந�ரப&ககபபடட ஒர சடடமம�கம. இ��ல 
எந� மஸல�மககம ம�ற ழசயய இயல�த. ம�ற ழசய��ல வ&லககபபடட ��ரகக�ல 
நஷ/நத வ&டவ�ன. அதமடடமலல. பஷடபபகள ல கமறக7பபடடவறஷ7க ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��பபவன எஷ� எடத��லம அஷ�க ழக�ணட ஆஷBய&டத 
�யஙக ம�டட�ன. ஆண, ழபண, மலகக, நப&, ஜ�ன, க�றற, மஷ/, கமகம, 
நடசத��ரஙகள, சரயன, சந��ரன, வ�னம, பம�, இரவ, பகல, மரம, அத��, ஷஸததன 
(ஒல�வம), மஷல, கடல, தரஸVன� மஷல, அரஃப�, மஸ�ல�ஃப�, ஸஃப�, மரவ�, 
மகக�, மறறம வBககம ழசலத�பபடம ச�ம�கள, ஈஸ� நப&, கமலம உஷஸர 
அஷனவரகம இமமன �னகக சத��யம ழசயயபபடம கரவ&கள�க இரககம. இ�ன�ல 
அவன சனம�ரககதஷ� வ&டடம ழவள கய7 கவணடய ந�ஷலஷமயம வநத கசரக�7த. 
இஷவ அஷனததம �)னல இஸல�ம�ல ழவறககபபடட பயஙகரம�ன ப�வச 
ழசயஷககளம, ப&தஅததகளம�கம. எலகல�ரககம இ�ன �)ஷமகள 
ழவள பபஷடய�கத ழ�ரநத வ&டம. ஏழனன ல ச�ரஷடகள ல கமறக7பபடடவறஷ7க 
ழக�ணட அலல�ஹவ&ன ம@த சத��யம ழசயய அனம��பபவன எஷ�க ழக�ணடம 
சத��யம ழசயவ�ன. �ரகக�ககள ன ஷ�கம�ரகளம, பVரம�ரகளம ழக�டகக�ன7 
�ஃவ )ஸ^கஷளயம, க�பப நலகஷளயம ஷவதத சத��யம ழசயவ�ன. இ�ன�ல 
கஃபரயயததம, ��ரககம வநத அஷனதத நப&ம�ரகளம ப&னபற7�ய சத��ய 
இஸல�த��ல�ரநத மன �ஷன அபப7பபடத�� வ&டக�7த.    
            

  * �வஸஸ^ல, வஸVல�ஷவ மன7�க ப&ரககபபடடளளத ந�ஷனவ&ரககல�ம. ஒனற: 
ழபரம�ன�ஷரக ழக�ணட அவரகக வ/�படட (அலல�ஹவ&னப�ல ழநரஙகவஷ�) 
வஸVல� க�ட�ல. இந� ��தபரயத��றகடபடட வஸVல�ஷவத க�ட�ல அஷனவர 
ம@தம கடஷமய�ககபபடடளளத. இரணட: நப&ய&ன ப&ர�ரத�ஷனஷயயம, 
�ப�அதஷ�யம ழக�ணட வஸVல� (அலல�ஹஷவ சம@ப&ககத) க�ட�ல. இதவம 
பயனள கக�ன7 வஸVல�வ�கம. மன7�வத வஷக கமகல வ&வரககபபடக�7த.

கமனஷமககரய ச�ரஷடகள அலல�ஹவஷடய பஙக�ள களலல  .  
  
  கமனஷமககரய ம�ழபரம ச�ரஷடகள ல நப&ம�ரகஷளயம, ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம 
ழக�ணட மடடம சத��யம ழசயயல�ம எனறம, ப&ர�ரத��ககல�ம எனறம 
அனம��கக�னக7�கம �வ&ர எலல� மககஷளயம, அலலத எலல� பஷடபபகஷளயம 
ழக�ணட அவரகள ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��பபஷ� ந�ஙகள அனம��ககவ&லஷலகய - 
இத ச�ரஷடகள ல ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம ழக�ணட ப&ர�ரத��பபஷ� 
அனம��த�வரகள ன வ��ம�கம. 

  இவரகள ந�ம ககடக�க7�ம. 'ச�ரஷடகள ல ச�ல மற7ஷ�வ&ட கமனஷமககரய��க 



இரந��லம ச�ரஷட என7 கக�டஷட வ&டடம அபப�றபபடட வ&ட மடயம�? 
கமனஷமககரயத எனப�ன�ல அஷ� அலல�ஹவஷடய பஙக�ள  எனற க7 
மடயம�? கமனஷமககரய பஷடபப எனப��ன�ல அஷ� வ/�பட மடயம�? இலலகவ 
இலஷல. பயநத அவற7�ன ம@த �வககல ஷவதத அவறறகக�க கந�னப கந�றற, 
ழ��ழத, அவற7�டம க�ஷவகள ககடகவம, ஆ�ரவகள ஷவககவம 
அரகஷ�யற7வரகள�க ச�ரஷடகள இரகக�ன7னர. இவறஷ7ழயலல�ம 
அலல�ஹவகக மடடம ழசலத� கவணடய வ/�ப�டகள�கம. 

  எனகவ அவறஷ7க ழக�ணட ஆஷBய&டவதம, ப&ர�ரத��பபதம �டககபபடடளளத. 
'ஒரவன சத��யம ழசயய ந�ஷனத��ல அலல�ஹஷவக ழக�ணட சத��யம 
ழசயயடடம! இலஷலழயன7�ல வ�ஷய மடக ழக�ணட கபச�மல இரககடடம!' 
எனற ஒர ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல க�Bபபடக�7த. 'அலல�ஹஷவக ழக�ணடலல�த 
ஆஷBய&ட��)ரகள' எனற இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள 
க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  'அலல�ஹ அலல��வறஷ7 (ச�ரஷடகஷள)க ழக�ணட ஆஷBய&டக�7வன 
இஷ7வனகக இஷB ஷவதத வ&டட�ன' எனற மறழ7�ர ஹ�)ஸ�ல க�Bபபடக�7த. 
பஷடபபகள என7 வ&�யத��ல நப&யம, மலககம, ஸல�ஹ)னகளம எலகல�ரம 
சமகம. இவரகளள ய�ஷரகழக�ணடம சத��யம ழசயயக கட�த. ச�ரஷடகள 
எத�ஷனப ழபரய கமனஷமககரயஷவ ஆன�லம அவறஷ7த �னகக இஷB 
ஷவககக கட�த எனற கணடதத இஷ7வன க7�பப&டக�7�ன: "ஒர மன �ரகக 
கவ�தஷ�யம, ஞ�னதஷ�யம, நப&ததவதஷ�யம அலல�ஹ அரள பரந� ப&7க அவர 
ப&7 மன �ரகஷள கந�கக� 'எனஷன வBஙகஙகள. அலல�ஹஷவயலல' எனற க7 
அவரகக (உரஷம) இலஷல. ம�7�க 'ந)ஙகள கவ�தஷ�க கறறக ழக�டததக 
ழக�ணடம, ஓ��கழக�ணட இரபப�ன க�ரBம�க இஷ7யடய�ரகள�க ஆக� வ&டஙகள' 
எனற க7 கவணடம. �வ&ர மலகககஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம ழ�யவஙகள�க 
எடததக ழக�ளளஙகள எனற அவர உஙகஷள ஏவ ம�டட�ர. ஆககவ ந)ஙகள 
அலல�ஹவகக மற7�லம வ/�படட�ன ப&னனர கஃபஷரக ழக�ணட அவர உஙகஷள 
ஏவவ�ர�?" (3:79-80)

  "நப&கய! ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� (கடவள�க) ந)ஙகள எணB&க 
ழக�ணடரபபவறஷ7 ந)ஙகள அஷ/யஙகள. அஷவ உஙகளகக எந� கஷடதஷ�யம, 
ந)கககவ�, �டட வ&டகவ� சக��யற7ஷவ. இவரகள இஷ7வன எனற அஷ/பபஷவயம 
�ஙகளகக�க �ஙகள இஷ7வன டம (வBககஙகள�ல) சம@ப&பபஷ�த க�டகழக�ணட 
அவரகள ன இஷ7வகன�ட ம�கக ழநரஙக�யவர ய�ர? எனபஷ�யம க�டகழக�ணட 
இஷ7வனஷடய அரஷளகய எ��ரபப�ரதத அவனஷடய கவ�ஷனகக பயபபடக�ன7ன. 
ஏழனன7�ல உம இஷ7வன ன கவ�ஷனகய� ம�கப பயபபடககடயக�" (17;56-57)

  கடந� க�லதத சமகஙகள ல ச�லர நப&ம�ரகள�ன ஈஸ�, உஷஸர (அஷல) மறறம 
மலகககள கப�ன7வரகஷள அஷ/ததப ப&ர�ரத��தத ழக�ணடரந�த பற7� அலல�ஹ 
அவரகஷள எசசரதத 'ந)ஙகள ய�ஷர அஷ/தத ப&ர�ரத��கக�ன7)ரககள� அவரகள 
அஷனவரம எனத அடஷமகள. எனஷனகய ந�ட ந�றக�ன7னர. என அரஷள 
எபகப�தம கவணடப ப&ர�ரத��கக�ன7னர. எனனஷடய கவ�ஷனஷயப பயநதக 



ழக�ணகட வ�ழக�ன7னர. ந)ஙகளம எனனஷடய அ��ஷப (கவ�ஷனஷய) பயநத��ன 
வ�ழக�ன7)ரகள. ந)ஙகள எனழனனன அமலகஷளச ழசயத எனஷன சம@ப&கக�7)ரககள� 
அவறஷ7 அவரகளம பரநத எனஷன சம@ப&கக ந�டக�ன7னர. இபபடய&ரகக ஏன இந� 
ச�ரஷடகஷள அஷ/கக�7)ரகள?' எனற ஆனக7�ர (ஸலஃப)கள ச�லர அ7�வ&கக�ன7னர.

  "அலல�ஹவககம, அவனஷடய த�ரககம எவர வ/�படட, அலல�ஹவகக 
பயநத, அவனகக ம�ற ழசயவஷ� வ&டட வ&லக�க ழக�ணடரகக�7�ரககள� அவரகள 
ந�சசயம�க ப�கக�யம ழபற7வரகள". (24:52)

  வ/�ப�ட, கeழபட�ல எனபத அலல�ஹவககம, ரஸvலககம ழசயய கவணடயத. 
ரஸvலகக வ/�படடவன அலல�ஹவகக வ/�படடவன�க�7�ன எனற இந� ஆயத��ல 
இஷ7வன வ&ளகக� பயமம, பக��யம அலல�ஹவகக மடடம உரயத. அவற7�ல 
ரஸvலகக பஙக�லஷல எனறம க7�ன�ன. எனகவ ஒர ச�ரஷட அத எந� 
பஷடபப�ன�லம சர. அ�றக அஞச�, பயநத நடத�ல கட�த. அலல�ஹ 
ஒரவனககக அஞச கவணடம. கமலம இஷ7வன கறக�7�ன: "அலல�ஹ நமககப 
கப�தம�னவன. அலல�ஹ �ன அரஷளப ப&னனம நமகக அரள பரவ�ன. 
அவனஷடய ரஸvலம அரள பரவ�ரகள. ந�சசயம�க ந�ம அலல�ஹஷவகய 
(ஆச�தத) ஆ�ரவ ஷவதத வ�ழக�க7�ம எனற அவரகள க7�ய&ரந��ல நலலத" 
(9:59).

  கமலம கறக�7�ன: "ந)ர ஓயவ ழபற7�ல வBககத��ல ச�ரதஷ� எடததக 
ழக�ளளம. அன7� உம இஷ7வஷனகய ந)ர ஆச�பபVர�க!" (94:7-8)

  அலல�ஹவம, ரஸvலம ழக�டத�ஷ�க ழக�ணட ழப�ரந�� வ�/ கவணடழமனற 
இவரகளகக வல�யறத��யளள�ன. அலல�ஹகவ எஙகளககப கப�தம�னவன எனற 
க7வம ழச�லல�ய&ரகக�7�ன. ��ரப�� எனபத அலல�ஹ, ரஸvல இவரகளடனம 
கசரககபபடடளளத. கப�தம�கக�க ழக�ளள�ல எனபத கமறக7�பப&டட ��ரமஷ7 
வசனத��ல அலல�ஹகவ�ட மடடம கசரககபபடடளளத. ரஸvலடன 
கசரககபபடவ&லஷல. ஏழனன ல அலல�ஹ ஒரவன ��ன �ன மம�ன�ன 
அடய�ரகளககப கப�தம�னவன. 'அலல�ஹவம, ரஸvலம ழக�டத�ஷ�க ழக�ணட' 
எனற க7�ன�ன. ரஸvல எஷ�க ழக�டகக மடயம எனற சநக�க�த�ல கட�த. 
ஏழனன ல அலல�ஹவஷடய வ&��வ&லககலகஷளயம (ஹர�மகஷளயம), அவன 
அனம��த�வறஷ7யம (ஹல�லகஷளயம), கமலம அவனத நனம�ரககதஷ�யம, 
எசசரகஷககஷளயம, வ�ககற��கஷளயம மககளகக எடததக கறவ��ல நப& (ஸல) 
அவரகள நடந�யகம�க இரந��ரகக�7�ரகள. 

  அலல�ஹவம, ரஸvலம வ&லகக�யஷவ ஹர�மக�ன7ன. அனம��த�ஷவ ஹல�ல 
ஆக�ன7ன. இஸல�ம ம�ரககம என7�கல அலல�ஹ, ரஸvல�ன வ&��களலலவ�? 
"....நம த�ர உஙகளகக ழக�டத�ஷ� எடததக ழக�ளளஙகள. �டத�ஷ�வ&டட வ&லக� 
நடநதக ழக�ளளஙகள" எனற அலல�ஹ இனனழம�ர இடத��ல க7�பப&டக�7�ன. 
(59:7)

  ழசலவம�ய&னம, கவற எதவ�ய&னம அலல�ஹ, ரஸvல எஷ� ஹல�ல�கக�க 



ழக�டத��ரககள�, அஷ�பழபறறக ழப�ரந��க ழக�ளள கவணடம. யத�த��ல 
க�ஷடத�ப ழப�ரடகள, �ரமச ழச�ததககள கப�ன7 ழப�தச ழச�ததககள லம 
அலல�ஹவம, ரஸvலம பஙக�டடப பக�ரந�ள தஷ�க ழக�ணட ��ரப��பபட கவணடம. 
இதகவ ஒரவரககரய அளவ�கம. அளவகக ம�ஞச�யஷ�க ககடகக கட��லலவ�? 
ப&னனர "அலல�ஹ நமககப கப�தம�னவன" எனற கறவ�ரகள எனறம அலல�ஹ 
ழச�லக�7�ன (9:59). இஙகக ரஸvஷலக க7�பப&டவ&லஷல. ஏழனன ல அலல�ஹ 
ஒரவகன �ன மம�ன�ன அடய�ரகளககப கப�தம�னவன�க இரகக�7�ன. 

  மம�னகள அலல�ஹஷவக ழக�ணட கப�தம�கக�க ழக�ளவதகப�ல நப&யம 
அவஷனக ழக�ணட கப�தம�கக�க ழக�ளள கவணடம. இஷ�பபற7� அலல�ஹ 
��ரககரஆன ல கறக�7�ன: "நப&கய! அலல�ஹ ஒரவன மடடம உமககம, உமஷமப 
ப&னபற7�ய வ&சவ�ச�களககம கப�தம�னவன" (8:64). இவரகளகக அலல�ஹ 
கப�தம�னவன என7�ல இவரகளகக கநரவ/�ஷய அரள பரயவம, வ�ழகஷகய&ல 
எலல�ச ழசலவஙகஷளயம வ/ஙகவம, மறறம அஷனத��றகம அலல�ஹ 
ஒரவஷனக ழக�ணட கப�தம�ககபபடம எனபத ஆனக7�ர பலரன கரத��கம. 
கமறக7�பப&டட ஆயத��ல (9:59) அரளககச ழச�ந�ம�னவன அவன ஒரவகன 
எனபஷ�க க�டடவ�றக�க அலல�ஹ �ன 'அரஷள' எனற க7�பப&டட இரகக�7�ன. 
அ�றகபப�ல ஆச�த�ல, ஆ�ரவ ஷவத�ல அலல�ஹவகக மடடகம ஆக கவணடம. 
இஷ�க க�டடவ�றக�க 'ந�சசயம�க ந�ம அலல�ஹஷவகய ஆ�ரவ ஷவதத 
வ�ழக�க7�ம' என7�ன. மன �ன அலல�ஹஷவத �வ&ர கவற எஷ�யம எத�ஷன 
ம�ழபரம ச�ரஷடய�ன�லம அஷ� ஆ�ரவ ஷவதத நமப& வ�/ககட�த. இந� 
வ&��ய&ல அஷனதத ச�ரஷடகளம சமகம. நப&ம�ரகள, வல�ம�ரகள, மலகககள 
இவரகளல எவஷரயம பயநத அலலத நமப&, ஆஷச ஷவதத இவஷவயகத��ல 
வ�/ககட�த.

  இத வ&�யத��ல இஷ7வன க7�ன�ன: "(நப&கய!) ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� 
எவறஷ7 (ழ�யவஙகழளன) ந)ஙகள எணB&க ழக�ணடரககள� அவறஷ7 அஷ/ததப 
ப�ரஙகள. வ�னஙகள கல�, பம�ய&கல� அவறறகக அணவளவம ஆ��ககம�லஷல. 
அன7�யம அவவ&ரணடல எ��லம (அவறஷ7ப பஷடபப��ல) இவறறககப 
பஙகம�லஷல. (இ��ல) அவனகக உ�வ&ய�ளரகளம அவரகள ல எவரம�லஷல. 
அவனத அனம�� ழபற7வரகஷளத �வ&ர அவன டத��ல (எவரம) பரநத கபசவதம 
பயனள கக�த" (34:22-23). இந� வசனத��ல அலல�ஹஷவத �வ&ர ச�ரஷடகஷள 
அஷ/ததப ப&ர�ரத��பபவனககப பயஙகரம�ன எசசரகஷக ழக�டககபபடடளளத. 
ச�ரஷடகளகக எளளளவம அலல�ஹவடன அ��க�ரத��ல பஙக�லஷல. 
அலல�ஹவகக ச�ரஷடகள ல ந�னறம உ�வ&ய�ளரககள�, ஒத��ஷசகக�ரரககள� 
அவச�யம�லஷல. அத�ஷகய பலவ )னம�ன ச�ரஷடகளடன மன � இனம ழ��டரப 
ஷவபபஷ� வ&டட தணடதத வ�/ கவணடம, மன �ன உ�வ& ககடபதம, 
பயபபடவதம, வBஙகவதம, ஆ�ரவ ஷவபபதம எலல�ம அலல�ஹவடகன 
இரத�ல கவணடம. கமலம பஷடபபகள ல க7�பப&டட ஒர ச�ர�ரகக அலல�ஹ 
அனம�� ழக�டத��ல மடடம மறஷமய&ல ச�ப�ரச ழசயய அனம�� உணட எனறம 
க7�ய&ரகக�7�ன.



மறஷம ந�ஷளய&ன பரநதஷரகள   (  �ப�அததகள  )  

  இற�� ந�ள ல பரநதஷர ழசயவத பற7� ஸஹ)ஹ�ன ச�ல ஹ�)ஸகள 
க�Bபபடக�ன7ன. அனற மககள அஷனவரம ஆ�ம நப& அவரகள டமம, (உலல 
அஸம) ��டக�த��ர, உற��ப�டளள நப&ம�ரகள�ன நஹ, இப7�ஹ)ம, மஸ�, ஈஸ� 
(அஷல) ஆக�கய�ரடமம வநத �மகக�க �ப�அத ழசயய கவணடழமனற 
ழகஞசவ�ரகள. அந� நப&ம�ரகள ல ஒவழவ�ரவரம மற7வரடம மககஷளத ��ரபப& 
அனபப& ஷவபப�ரகள. இற��ய&ல நப& ஈஸ� (அஷல) அவரகள டம மககள 
��ரணழடழவ�ரகள. அபகப�த ஈஸ� (அஷல) அவரகள 'நப& மஹமமஷ� கந�கக�ச 
ழசலலஙகள. அவரகள மனப&ன ப�வஙகள அஷனததம மனன ககபபடடவரகள' எனற 
கறவ�ரகள.

  நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 'எலல� மககளம எனஷன கந�கக� வரவ�ரகள. 
ந�ன அலல�ஹஷவ கந�கக�ச ழசலகவன. அவஷனக கணடதம ஸ^ஜv��ல வ&ழநத 
வ&டகவன. ஒர ச�ல த��கஷளக க7� அலல�ஹஷவ ந�ன பகழநத ழக�ணகட 
இரபகபன. அந� த��கள எஷவ எனபஷ� இபகப�த ந�ன சரய�க அ7�ய�வ&டட�லம 
அநந�ள ல எனகக அலல�ஹ �ன அரஷளத ��7நத �ரஷகய&ல அ7�நத 
ழக�ளகவன. ந�ன ஸ^ஜv��ல இரபபஷ�க க�ணமகப�த 'மஹமமக�! �ஷல 
உயரத��ச ழச�லலம. ந)ர ழச�லவஷ�க ககடகபபடம. உமகக கவணடய க�ஷவகஷள 
ககளம ழக�டககபபடம. ச�ப�ரச ழசயயம. ஏறறக ழக�ளளபபடம' எனற 
ழச�லலபபடம. ப&னனர ச�ப�ரசகக�ன ச�ல க7�பப&டட வரமபகஷள வ&��தத அத 
வ&�யத��ல வஷரயறததக க7பபடம. ந�ன அவரகளகக�க ச�ப�ரச ழசயத 
சவனகல�கத��ல ப&ரகவச�ககச ழசயகவன' எனற க7� மழ ஹ�)ஷஸயம நப&கள 
(ஸல) அவரகள க7� மடத��ரகள.

  நப& (ஸல) அவரகள (அஷ��ஃப&உல ம�ஃபப&உ) ச�ப�ரச ழசயபவரகளம, 
அவரகள ன ச�ப�ரச ஏறறக ழக�ளளபபடக கடயவரகளம ஆவ�ரகள எனபஷ� நப& 
ஈஸ� (அஷல) அவரகள வ&ளகக�ன�ரகள.

  ஏழனன ல அவரகள அலல�ஹவ&டத��ல கமனஷமககரய ச�ரஷடய�வ�ரகள. 
மனப&ன ப�வஙகள மனன ககபபடடவரகள ஆவ�ரகள. ச�ப�ரச ழசயபவரகள ல ம�க 
உத�மம�னவரகள. �மத இஷ7வன ன சமகத��ல வநத அவஷன த��தத ஸ^ஜvத 
ழசயத ழக�ணடரபப�ரகள. �மகக அனம�� அள ககபபடம வஷர ச�ப�ரஷச ஆரமப&கக 
ம�டட�ரகள எனபத கப�ன7வறஷ7 எலல�ம நப& ஈஸ� (அஷல) அவரகள 
மறஷமய&ல ழச�லவ��க நப& (ஸல) வ&ளககம �ரக�7�ரகள.

  இந� வ&ளககத��ல இரநத அலல�ஹவ&றக ��ன அஷனதத உரஷமகளம 
இரககம எனபஷ� பரநத ழக�ளள மடக�7த. அவன அனம�� வ/ஙக�வ&டட�ல 
எவரம அஙக வ�ய ��7கக மடய�த. அததடன �ப�அததகக அனம��ஷய 
அலல�ஹ வ/ஙக�ன�லம அ�றககட ஒர எலஷலயம வரமபம இரகக�7த. அஙக 
இஷடமகப�ல நப& (ஸல) அவரகளகக எஷ�யம ச���கக மடய�த. அலல�ஹவ&ன 
ந�டடமம, ஆற7லம, வ&ரபபமம ��ன அஙக ம�ஷகதத ந�றகம.



  அலல�ஹவ&டத��ல �ப�அததச ழசயபவரகள ல கமனஷமகக உரயவர�க நப& 
(ஸல) அவரகஷள மடடம அலல�ஹ க�ரநழ�டத��ன. ஏழனன ல உப��யயத��ன 
(அடஷமத�னத��ன) ந�ஷ7ஷவயம, இனனம பரB வ/�பட�ஷலயம, வ/�ப�டஷடயம, 
இஷ7வன ன இஷசவககம, ��ரபழப�ரத�ததககம, ப&ரயததககம ஒபப நடபபதம 
அவரகள டம க�Bபபடவத கப�ல கவற எவரடமம க�B மடய�த.

  சர இஙகக ந�ம வ&�யததகக வரகவ�ம. ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட 
ப&ர�ரத��ககல�ம எனற அனம��த�வரகள கeழவரம�ற கறக�7�ரகள: 'எலல�ப 
பஷடபபகஷளக ழக�ணடம ப&ர�ரத��ககல�ம என ந�ஙகள க7வ&லஷல. ச�ல 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஈம�ன ழக�ளள�ல கடஷமய�க�7த. அவரகள ��ம 
நப&ம�ரகளம, மலகககளம. கமலம நப&ம�ரகஷளயம, மலகககஷளயம 
வ&சவ�ச�கக��வன மம�ன எனற ழச�லலபபட ம�டட�ன. எனகவ ஈம�ன ழக�ணட 
வ&சவ�ச�ககபபட கவணடய ச�ல பஷடபபகஷள மடடம ழப�ரடட�க ஷவதத 
ப&ர�ரத��பபஷ�யம, சத��யம ழசயவஷ�யம ந�ஙகள அனம��கக�க7�கம �வ&ர 
எலல�ச ச�ரஷடகஷளக ழக�ணடம, அவற7�ன ழப�ரடட�லம ப&ர�ரத��பபஷ� 
ந�ஙகள அனம��ககவ&லஷல. இஷவ கமறக7�பப&டடவரகள கறக�ன7 
ந�ய�யஙகள�கம.

  இவரகள ன இககறற கவன ககபபடட�ல இககற7�றழக�பப மனகர, நகeர, ஹvரல 
ஈனகள, சவனம, நரகம, இவற7�ன அ��ப��கள கப�ன7 அஷனவஷரயம ழப�ரடட�கக 
ழக�ணடம ப&ர�ரத��த�ல கடம எனபத வ&ளஙகபபடம. ஏழனன ல நப&யவரகள ��ம 
இவறஷ7 அ7�வ&ததளள�ரகள. நப&ஷய வ&சவ�ச�த�ல கடஷமய�வத கப�ல நப&ய�ல 
அ7�வ&ககபபடட அஷனதத வ&�யஙகஷளயம வ&சவ�ச�த�ல கடஷமய�கம. இ�ன 
அடபபஷடய&ல கமறக7�ய ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணடம ப&ர�ரத��ககல�ம, 
சத��யம ழசயயல�ம எனழ7லல�ம அனம��கக கவணடயத ஏறபடக�7த.

  இஷவ அஷனததம பஷடபப&னஙகஷள ஷவதத வஸVல� க�டல�ம என7 �)ய 
அனம��ய&ல�ரநத ப&7ந� �)ய வ&ஷளவகள�கம. ப&ர�ரத�ஷனகள 
அஙகeகரககபபடவ�றக �ரஅத��ல அனம��ககபபட�� எந�க க�ரBதஷ�யம 
ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��பபத ஹர�ம�கம. ச�ரஷடகளகக இஷடய&ல �ரம 
ப&ரததம, ஏற7த��ழவ க7�யம க7�பப&டட ச�லவறஷ7 மடடம ச�ரஷடகள ல�ரநத 
க�ரவ ழசயத வஸVல�வ&ன கரவ&கள�க அஷமததக ழக�ளவழ�லல�ம 
வ&லககபபடடரகக�7த.

  கeழவரம இந� ஆயதஷ�க ழக�ணடம ச�ரஷடகஷளப ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல� 
க�டல�ம எனற அஷ� அனம��த�வரகள ஆ��ரம கறக�7�ரகள. அலல�ஹ 
கறக�7�ன: "இ�றக மனனழரலல�ம அவரகள ந�ர�கரபபவரகள ம@த �ஙகளகக 
ழவற7�ஷய அள ககமபட (இந� நப&ய&ன இஷ7வன டம) ப&ர�ரத�ஷன ழசயத 
ழக�ணடரந��ரகள" (2:89). இத��ரமஷ7 வசனதஷ�ப ப�ரத� ய�ரகள அரப&கள ல 
உளள மஷரகeனகளகக 'இந� நப&ஷய இஷ7வன அனபபவ�ன. இநநப&கய�ட கசரநத 
உஙககள�ட ந�ஙகள சணஷட கப�டகவ�ம' எனற க7�ன�ரகள�ம. இககற7�ல 
அவரகள நப&ஷயக ழக�ணட சத��யம ழசயயவம�லஷல. ப&ர�ரத��ககவம இலஷல. 
கமலம ய�ரகள 'இஷ7வ�! எழ� படககத ழ�ரய�� இநநப&ஷய அனபப& ஷவபப�ய�க. 



ந�ஙகள அவரகஷளப ப&னபறறகவ�ம. அவரகளடன கசரநத மஷரககககள�ட 
கப�ர�டகவ�ம' எனற க7�ன�ரகள�ம. இதகவ ��ரமஷ7 வ&ய�கக�ய�ன கள டத��ல 
ஸ��ரம�ன வ&ளககம�கம. கரஆனம இபபடத��ன கறக�7த.

  ஆன�ல ச�ல வ&ய�கக�ய�ன கள ய�ரகஷளப பற7� 'அவரகள எ��ரக�லத��ல 
அனபபபபட இரககம நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷளப ழப�ரடட�க ஷவததம, 
அவரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயதம அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய��ரந�னர எனற வ&ளககம �ரக�ன7�ரகள. ஆன�ல இந� வ&ளககம கநரஷமய�ன 
வ&ளககமலல. �வ7�ன வ&ளககம�கம. அஷனதத ஆ��ரஙகளககம கமறபட வ&ளககம 
மரணபடடரகக�7த. 

  நப&யவரகள ன சரத��ர நறகளம, நப&ததவத��ன ச�னறகஷளப கப���கக�ன7 
இலகக�யஙகளம, மறறம ��ரமஷ7 வ&ய�கக�ய�னஙகளம இந� சமபவதஷ� நன7�க 
வ&ளகக�யளளன. அ7�ஞர அபல ஆல�ய�வம, மறறம அ7�ஞர ச�லரம 'அரப&களள 
மஷரகககள�க இரநக��ர ம@த ழவற7�ழப7 கவணடழமனற ய�ரகள ந�ஷனத�கப�த 
நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட உ�வ&க�ட ழவற7� ழபறவ�றக�க 
ப&னவரம தஆஷவ ஓதவ�ரகள. 'இஷ7வ�! எஙகள கவ�த��ல க7�பப&டபபடடளள 
இந� மஹமமத (ஸல) அவரகஷள ந) வ&ஷரவ&ல அனபப& ஷவ. அவரகளடன 
ந�ஙகளம கசரநத மஷரகககளடன கப�ர�ட ழவற7� ழபறகவ�ம' எனற 
கறக�ன7னர. 

  ஆன�ல மஹமமத (ஸல) அவரகஷள அலல�ஹ நப&ய�க அனபப&யகப�த 
அவரகள �ம சமகதஷ�ச ச�ரந�வரகள அலல எனற ழ�ரந�தம அரப&கள ம@தளள 
ழப�7�ஷமய&ன�ல ய�ரகள நப&கஷளப ப7ககB&த�னர. என னம ந�சசயம�க 
நப&யவரகள அலல�ஹவ&ன ��ரதத�ர��ன எனற இவரகள அ7�ந��ரந��ரகள. 
இதபற7� அலல�ஹ கறக�ன7�ன: "அவரகள நன7�க அ7�ந��ரநதம அவரகள டம 
வரவஷ� எ��ப�ரத��ரந� அக� நப& வந� சமயத��ல ந�ர�கரத��ரகள. எனகவ 
ந�ர�கரபபவரகள ம@த அலல�ஹவ&ன ச�பம உணட�கடடம". (2:89)

  இதகவ அஷனதத அ7�ஞரகள ன வ&ளககம�கம. அன7� அநநப&ஷயக ழக�ணட 
ப&ர�ரத��பப�ரகள எனக7�, சத��யம ழசயவ�ரகள எனக7� அ7�வ&கக�ன7 எத ச�னறம 
அ7�ஞரகள வ/�ய�க அ7�வ&ககபபடவ&லஷல. 'யஸ�ஃப��ஹvன' எனற ��ரமஷ7ய&ல 
க�Bபபடம வ�ரதஷ�கக 'ழவற7�ஷயத க�டவ�ரகள' எனபத ழப�ரள�கம. 
மஹமமத (ஸல) அவரகள நப&ய�க அனபபபபடட ப&7க அவரகஷளயம கசரதத 
மஷரககககள�ட கப�ர�ட ழவற7� ழபற�ல எனற வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. 

  அதமடடம�ன7� நப&யவரகள அனபபபபடட ப&7க இவரகள ழவற7� ழப7வம 
இலஷல. அந� நப& �ம சமகதஷ�ச ச�ரந�வர அலலர எனற ழ�ரநத ழக�ணட கப�த 
அரப&கள ம@தளள ழப�7�ஷமய&ன�ல ழபரம�ன�ஷர ந�ர�கரதத வ&டட�ரகள. இ�ன�ல 
க��லவ&��ன அவரகஷளச சந��த�த. நப&ஷய ஈம�ன ழக�ணட அவரகளடன கசரநத 
கப�ர�டய ஒர ச�லர மடடகம ழவற7� ழபற7னர. மற7வரகள க�ஃப&ர�க� க��லவ& 
அஷடந�னர. இந� சமபவதஷ�ப பற7� இனனம அ��கம�க எமத '�ல�ய&லன 
நபவவத' என7 நல�லம, 'அல-இஸ��க�ஸததல கபVர' என7 நல�லம 



வ&ளகக�யளகள�ம.

  இபன இஸஹ�க அ7�வ&கக�7�ரகள. உமர ப&ன க��ததல அனச�ர எனபவரகள 
�மத சமகத��ல ச�ல மககள இஸல�தஷ� �ழவ&யத க7�தத வ&ளககமகப�த 
ழச�னன�ரகள�ம 'எஙகளகக அலல�ஹவ&ன அரளம, ஹ���யததம (கநரவ/�யம) 
இரநதம கட இஸல�த��ன பககம எஙகஷள ஈரத�த எனனழவன7�ல கவற ச�ல 
ய�ரகள டம�ரநத ககடடத ழ�ரந� ச�ல ழசய��கள ��ன. அனற ந�ஙகள 
மஷரகககள�க இரநக��ம. ய�ரகள கவ�மஷடயவரகள�க இரந��ரகள. 
அவரகள டம அ7�வம இரந�த. எஙகள டம அதவம இலஷல. எஙகளகக மத��ய&ல 
பறபல சணஷடகளம, சசசரவகளம ஏறபடவதமணட. அவரகள வ&ரமப�� எஷ�யம 
ந�ஙகள ழசய��ல சeகக�ரம நப& ஒரவர வரபகப�க�7�ர. மறக�ல சமகத��ரகள�ன 
ஆத, இரம கடடத��ரகள ழவடடக ழக�லலபபடடதகப�ல அந� நப&யடன கசரநத 
உஙகஷளயம ந�ஙகள ழவடடக ழக�னற வ&டகவ�ம எனற க7� எஙகஷள 
எசசரபப�ரகள. ந�ஙகள அவரகள டம�ரநத இவவ�ற பல�டஷவ ககடடரகக�க7�ம. 

  ஆன�ல நப& மஹமமத (ஸல) அவரகஷளத ��ரதத�ர�க அலல�ஹ அனபப& 
ஷவத�கப�த அந� நப& எஙகஷள அலல�ஹவ&னப�ல அஷ/த��ரகள. ந�ஙகள 
அவவஷ/பஷப ஏறற இஸல�தஷ� �ழவ&கன�ம. இந� ய�ரகள எ�ன�ல எஙகஷள 
எசசரதத ழக�ணடரந�னர எனபஷ�யம பரநத ழக�ணகட�ம. நப& (ஸல) அவரகள 
அனபபபபடட உடகன வ&ஷரநத ழசனற ந�ஙகள அவரகஷள ஈம�ன ழக�ணகட�ம. 
ஆன�ல ய�ரகள அந� நப&ஷய ந�ர�கரத��ரகள. ஸvரததல பகர�வ&ன கeழவரம 
வசனஙகள எஙகள இரச�ர�ரலம இ7ஙக�ன.

  "�மம�டம உளள கவ�தஷ� ழமயபப&ததக க�டடக�ன7 கவ�ம 
அலல�ஹவ&டம�ரநத அவரகளகக வந�த. அ�றக மனழனழரலல�ம அவரகள 
ந�ர�கரபபவரகள ம@த �ஙகளகக (நப&ஷயக ழக�ணட) ழவற7� அள ககமபட 
இஷ7வன டம ப&ர�ரத�ஷன ழசயத ழக�ணடரந��ரகள. ஆன�ல அவரகள நன7�க 
அ7�நதம ந�சசயம�க வரழமனற எ��ரபப�ரததக ழக�ணடரந� நப& வந� சமயத��ல 
ந�ர�கரத��ரகள. எனகவ ந�ர�கரபபவரகள ம@த அலல�ஹவ&ன ச�பம உணட�கடடம". 
(2:89)

  ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள இந� ஆயத��ன க�ரBத��ல இஷ�க கறக�7�ரகள. 
இத�ஷகய ரவ�யததகள ல நப&கஷளப ழப�ரடட�க ஷவததப ப&ர�ரத��த���க ஒனறம 
க�Bபபடவ&லஷல. ம�7�க இ��ல நப&ஷய அனபப கவணடழமனற அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��த��ரகக�7�ரகள. 

  இந� ஆயதத இ7ஙகவ�றகக க�ரBஙகள கவற ம���ரய�கவம ழச�லலபபடக�7த. 
இபன அபப�ஸ (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள. 'நப&கள (ஸல) அவரகள 
அனபபபபடவ�றக மனனர அவஸ, கஸரஜ என7 இர கக�த��ரத��ரககம எ��ர�க 
நப&யவரகஷளக ழக�ணட ழவற7� ழப7ல�ம எனற ய�ரகள ஆச�ததக 
ழக�ணடரந�னர. அக� நப&யவரகள அரப&கள ன வமசத��ல�ரநத அனபபபபடட�ன�ல 
அவரகஷள ந�ர�கரத�னர. அந� நப&ய&ன வ&�யத��ல அவரகள மனனர க7�யஷவ 
அஷனதஷ�யம ப7ககB&த�னர. மஆத ப&ன ஜபலம, ப&ஷர ப&ன பரர�வம, ��வத 



ப&ன ஸலம�வம 'ய�ரககள! இஸல�தஷ�த �ழவஙகள. அலல�ஹஷவ அஞச� பயநத 
நடநத ழக�ளளஙகள. கமலம ந�ஙகள மஷரகககள�க (இஷB ஷவபபவரகள�க) 
இரந� கடடத��ல எஙகளகக எ��ர�க உ�வ& க�டக ழக�ணடரந�)ரகள. நப&யவரகள 
அனபபபபட இரபப��கக க7� அவரகள ன �னஷமகஷள எஙகளகக வ&ளகக�க 
க�டடத �ந� ந)ஙகள இனற அந� நப& வந�கப�த மறகக�7)ரகள�?' எனற க7�ன�ரகள.

  அ�றக பன நஷளரஷடய சகக��ரர�ன ஸல�ம ப&ன ம�ஷகம எனபவர 'ந�ஙகள 
உஙகள டம க7�க ழக�ணடரந� நப& இவரலலர. இவர எஙகளகக ப����க எஷ�யம 
ழக�ணட வரவ&லஷல' எனற க7�யதம கமறக7�ய ஆயதஷ� அலல�ஹ 
இ7கக�ன�ன. கமலம இக� கரத��றகரய ஹ�)ஷஸ அபல ஆல�ய� க7�ய��க ரபVவ 
ப&ன அனஷஸப பற7� மறழ7�ர வ/�ய�கவம ரவ�யத ழசயயபபடக�7த.

இத வ&�யத��ல அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன ரவ�யத

  ஆன�ல அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன எனபவர இபன அபப�ஷஸப பற7� ஒர 
ஹ�)ஷஸ ரவ�யத ழசயக�7�ர. 

  அ��ல இபன அபப�ஸ 'ஷகபரல உளள ய�ரகள கதப�ன கக�த��ரத��ரடன 
கப�ர�ட யத�ம ழசயத ழக�ணடரந�னர. ஆன�ல இந� ய�ரகள கதப�னகளடன 
கம�தம கப�ழ�லல�ம க��லவ& அஷடநத வ&டவத வ/ககம. எனகவ கeழவரம 
தஆஷவக ழக�ணட ய�ரகள அலல�ஹவ&டம ப�தக�வல க�டன�ரகள�ம. 'இஷ7வ�! 
எழ�பபடககத ழ�ரய�� நப&ய�ன மஹமமத (ஸல) அவரகள ன ழப�ரடட�ல 
உனன டம ககடக�க7�ம. இந� நப&ஷயக கஷடச� க�லத��ல அனபபவ��க ந)  
எஙகளகக வ�ககள தளள�ய. எனகவ அநநப&ய&ன ழப�ரடட�ல எஙகளககச 
ச��கம�க ந) உ�வ& ழசய�ரள' எனற க7� அவரகள ப&ர�ரத�ஷன ழசயயம 
கப�ழ�லல�ம கதப�ன கக�த��ரத��ஷர ம7�யடதத வ&டவ�ரகள. 

  ஆன�ல அந� நப& ��ரதத�ர�க அனபபபபடடகப�த அவரகள ந�ர�கரதத வ&டடனர. 
எனகவ அலல�ஹ இந� 2:89 ஆயதஷ� இ7கக�ன�ன. 

  ஹ�கக�ம 'மஸ�தரக' எனனம �மத நல�ல இஷ� ரவ�யத ழசயத வ&டட 
க�ஷவகள ஏறபடட�ன�ல இந� ஹ�)ஷஸ ரவ�யத ழசய���கக க7�பப&டக�7�ர. 
ஆன�ல இஷ� அ7�ஞரகள மறதத இனக�ர ழசயதளளனர. ஏழனன ல இத அபதல 
மல�க ப&ன ஹ�ரன அ7�வ&ககம ஹ�)ஸ ஆகம. ஹ�)ஸ அ7�வ&பப�ளரகள ல இந� 
அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன ம�கவம வலவ&லல��வர, ழப�யயர, ஒதககபபடடவர 
எனபத எலல� அ7�ஞரகளம அ7�ந� உணஷம. யஹய� ப&ன மயVனம, மற7 
இம�மகளம அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரஷனப பற7�க க7�யஷ� ந�ம மனனர 
க7�பப&டடளகள�ம. அவரஷடய ழப�யகள ல இந� ஹ�)ஸ^ம ஒன7�கம.

  ��ரமஷ7 வ&ய�கக�ய�ன கள, வரல�றற ஆச�ரயரகள ஆக�கய�ரன ஒரமகம�ன 
�)ரம�னத��னபட கமறக7�த� 2:89 ��ரமஷ7 வசனம ம�)ன�ஷவ அடதத வ�ழந��ரந� 



பன ஷகனக�, பன கஷரள�, பன நள )ர வமசத��லளள ய�ரகள வ&�யத��ல 
இ7ககபபடடத எனற ழச�லலபபடக�7த. கமறபட ய�ரகள அவஸ, கஸரஜ 
வமசத��னரடன ஒபபந�ம ழசய��ரந�னர. நப& (ஸல) அவரகள ம�)ன�வகக 
வந�கப�தம அவரகளடன ஒபபந�ம ழசய��ரந��ரகள. ஆன�ல பன ஷகனக�வம, 
பன நள )ரம நப&யடன ழசய��ரந� ஒபபந�தஷ� ம@7� நடகக மறபடடகப�த 
அவரககள�ட நப& (ஸல) அவரகள கப�ர ழ��டத��ரகள. 

  ம�ல�ல பன ஷகனக�வடனம, ப&7க பன நள )ரடனம சணஷட ழசய��ரகள. 
��ரமஷ7ய&ன ஸvரததல ஹஸரம இவரகள வ&�யத��ல ��ன இ7ஙக�யத. ப&னனர 
கந�க யத�ம நடந� ஆணட பன கஷரள�வடன கப�ர ழ��டத��ரகள. கமறபட 
ஆயததகக இத உணஷமய�ன க�ரBம�க இரகக, அபதல மல�க ப&ன ஹ�ரன 
�மத ஹ�)ஸ�ல இந� ஆயதஷ�ப பற7� அத ஷகபரல உளள ய�ரகள வ&�த��லம, 
கதப�ன வமசத��ரகள வ&�யத��லம ��ன இ7ஙக�யத எனற எபபடக க7 மடயம?

  கமறக7�பப&டபபடட ஹ�)ஸ ழப�யஷய எபபட ழச�லல கவணடழமனற கடத 
ழ�ரய�� ஜ�ஹ�ல�ன ஒர மன �ர அ7�வ&த� ஹ�)ஸ�கம. இத ழப�ய எனப�றக 
இனழன�ர க�ரBமம உணட. இந� தஆஷவக ழக�ணட ப&ர�ரத��த� கவஷளய&ல 
கதப�ன பஷடய&னர க��றகடககபபடட ய�ரகள ழவற7�ப ழபற7�ரகள�ம. இந� 
சமபவதஷ� இவஷரத�வ&ர எவரம ழச�னன��லஷல. இத�ஷகய சமபவஙகள மற7 
அ7�வ&பப�ளரகளகக எலல�ம ழ�ரய�� மஷ7வ�ன ஒன7லல. உணஷமய�க 
ஹ�)ஷஸக க7ககடயவரகள இசசமபவம ந�கழந��ரபப&ன அஷ� உளளபட எடததக 
க7�ய&ரபப�ரகள. 

  இவவ�7�ன ஆ��ரஙகஷளக க�டட நப&ஷயக ழக�ணட சத��யம ழசயவ�றகம, 
அவரகஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடப�றகம அனம��யணட எனற எபபட சடடம 
வ&��கக மடயம? ஒரகப�தம இத ஆ��ரம�க எடககபபட ம�டட�த. ஏழனன ல ம�ல 
க�ரBம இத ஹ�)ஸ என ந�ரப&ககபபடவ&லஷல. இரணட�வத இ��ல 2:89 
ஆயத��லம இவர க7�ய�றகச ச�னறகள இலஷல. 

   அன7� இத ஹ�)ஸ எனற ந�ரப&ககபபடட�ல கட ய�ரகளககரய �ரஅத��ன 
சடடம�க இரககல�ம. நமத இஸல�ம�ய �ரஅத��ல இஷ� ஆ��ரம�க எடகக 
மடய��லலவ�? ச�ரஷடஷயப ழப�ரடட�க ஷவதத ப&ர�ரத��பப�றக ய�ரகளகக 
அனம�� இரபப��ல மஸல�மகளகக அனம�� ஒனறம இலஷல. நப& யஸ^ப 
(அஷல) அவரகள ன ழபறக7�ரம, சகக��ரரகளம ஸ^ஜvத ழசய��ரகள எனற 
இஷ7வன க7�யளள�ன. இத மஸல�மகளகக அனம��ககபபடரகக�7��? 
இலஷலகய. கஷக வ�ச�கஷளப பற7� இஷ7வன க7�பப&டம கப�த: "இவரகள 
வ&�யத��ல எவரஷடய அப&பப&ர�யம ம�ஷகத�க�� அவரகள, இவரகளத 
�ஙகம�டத��ல ஒர பளள ஷய ந�ஙகள அஷமதத வ&டகவ�ம எனற க7�ன�ரகள" என 
இஷ7வன க7�பப&டக�7�ன. (18:21)

  இஷவ மனனர க��ன7�ய சமகஙகளகக அனம��ககபபடடரககல�ம. ஆன�ல 
மஸல�மகள�க�ய ந�ம கபறகள ல மச��கள கடடவஷ� வ&டடம 
�டககபபடடரகக�க7�ம. எனகவ கமறபட ஹ�)ஷஸ ந�ம ஆ��ரம�க எடகக மடய�த. 



��ரமஷ7ய&ல 2:89ம வசனத��ல 'யஸ�ஃப��ஹ^ன' எனற வரக�7த. அ�ன�ல 
நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள எனற கரத�லல. இந� வ�ரதஷ�கக 
'�லபலஃப�ஹ^' ழவற7�ஷயத க�டல எனபத கரத��கம. நப& (ஸல) அவரகள கட 
மஹ�ஜ�ரனகள ல ம�க ஏழஷமய�னவரகஷளக ழக�ணட ழவற7�ஷயத 
க�டயளள�ரகள. அ��வத அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷயக ழக�ணட ழவற7�க 
க�ஷடபபஷ�த க�டன�ரகள.

  மறழ7�ர இடத��ல உஙகளகக ழவற7�யம, உBவம, அரளம ய�வகம உஙகள ல 
ஏழஷமய�னவரகள ன ழ��ழஷககள, கலபபற7 ழசயஷககள, ப&ர�ரத�ஷனகள 
ஆக�யவற7�ல க�ஷடகக�ன7ன எனற க7�ன�ரகள.

  "ந)ஙகள ழவற7�ஷயத க�ட இரந��ல ழவற7� உஙகளகக வநத வ&டம" எனறம 
��ரமஷ7 கறக�7த. (8:19) இஙக 'யஸ�ஃப��ஹ^' என7 வ�ரதஷ�கக ��ரமஷ7யம 
'ழவற7�ஷயத க�ட�ல' என7 கரதஷ�கய வ/ஙகக�7த. ஆககவ இந� ஆயத��ல 
நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�ட�ல என7 கரதஷ� ந�டம ச�னறகள 
இலலகவய&லஷல. இ�ன�ல அத�ஷகய கரததகஷள இந� ஆயத��ல சமததவத 
கட�த. ழவற7�ஷயத க�ட�ல என7 கரதத ழ�ள வ�க இ�றக உற��ப படடரகக�7த 
மடடமலல. கமறபட ஹ�)ஸ�ல க�Bபபடட ய�ரகள அரப&கஷள ம7�யடத��ரகள, 
ழவன7�ரகள எனபஷவ அஷனததம ழப�யய�னஷவ. ஏழனன ல ய�ரகள ன பஷ/ய 
வரல�ற7�ல இரநத அரப&கஷள ழவன7�ரகள, ம7�யடத��ரகள எனபஷ�க க�B 
மடய�த. எனறகம ய�ரகள ��ம அரப&களகக இஷரய�க இரந��ரகக�7�ரகள. 
அரப&கள டம வநத அபயம க�ட ஒபபந�ம ழசயத ழக�ணட வ�ழந��ரகக�7�ரகள. 
இஷ� ��ரமஷ7யம வ&ளககக�7த: "அவரகள எஙக�ரந��லம அவரகள ம@த இ/�வ 
வ&��ககபபடட வ&டடத. அலல�ஹவ&ன உடனபடகஷகஷயக ழக�ணடம, (வ&சவ�சம 
ழக�ணட) மன �ரகள (அள ககம அபயம) எனனம உடனபடகஷகஷயக ழக�ணடகம 
அன7� அவரகள �பப&ததக ழக�ளள மடய�த. அலல�ஹவ&ன கக�பத��லம அவரகள 
ச�கக�க ழக�ணட�ரகள. இ/�வம அவரகள ம@த வ&��ககபபடட வ&டடத. இ�ன க�ரBம 
அவரகள அலல�ஹவ&ன வசனஙகஷள எபழப�ழதகம ந�ர�கரததக ழக�ணடம, 
ந�ய�யம�ன7� நப&ம�ரகஷளக ழக�ஷல ழசயத ழக�ணடம�ரந�த��ன. கமலம அவரகள 
ப�வம ழசயத ழக�ணடரந�தம, அ��லம வரமப ம@7� வந�தம இ�றகக 
க�ரBம�கம". (3:112)

  ழ��னறழ��டட ய�ரகள வ )ழசச�, இ/�வ இவறஷ7 அனபவ&ததக ழக�ணடரந�னர. 
அலல�ஹவம வ&சவ�சம ழக�ணடவரகளம அபயம அள கக� வ&டட�ல அனக7 
அவரகள ழ��ஷலந��ரபப�ரகள. இத�ஷகய இ/�வகக ஆள�ன சமகம அரப&கஷளகய�, 
மற7வரகஷளகய� வ )ழத� மடயம�? இஸல�ம பரவவ�றக மனனகர யத�ம 
ழசயயக கட�ழ�ன ஒபபந�ம ழசயத ழக�ணடவரகளடன கப�ர ழ��டத��ரகள. ஈஸ� 
(அஷல) அவரகள நப&ய�க அனபபபபடட��ல�ரநக� ய�ரகள அப&ம�னதஷ� 
இ/ந��ரகள. ஈஸ� நப&ஷயப ழப�யப&கக மஷனந��ரகள. இஷ� இஷ7வன க7�பப&டம 
கப�த: "ஈஸ�கவ! ந�சசயம�க ந�ன உமஷம (உமமஷடய ஆயஷளப) பரத�� 
ழசயகவன. உமஷம என பககம உயரத��க ழக�ளகவன. ந�ர�கரபகப�ரன 
அவதறகள ல�ரநத உமஷமத தயஷமப படததகவன. உமஷமப ப&னபறறகவ�ஷர 
ந�ர�கரபபவரகஷள வ&ட மறஷமந�ள வஷர கமல�கக�யம ஷவபகபன" எனற 



க7�ன�ன. (3:55)

  கமலம ஒர ��ரவசனத��ல "வ&சவ�ச�ககள! ந)ஙகள அலல�ஹவகக உ�வ& 
பரகவ�ர�க� வ&டஙகள. மரயமஷடய மகன ஈஸ� (�ம) ச�ஷயரகஷள கந�கக� 
அலல�ஹவகக�க எனகக உ�வபவர ய�ர? எனற ககடட சமயத��ல ந�ஙகள 
அலல�ஹவகக�க உ�வ& ழசயகவ�ம எனற அந� ச�ஷயரகள க7�ன�ரகள. ஆய&னம 
இஸர�யVல�ன சந���கள ன ஒர கடடத��னர ��ம அவஷர வ&சவ�ச�த�னர. மறழ7�ர 
கடடத��ர ந�ர�கரத�னர. வ&கர���கஷள ழவலல ந�ம ��ம உ�வ& பரநக��ம. 
அ�ன�ல அவரகள ழவற7� அஷடந�னர" (61:14) எனற இஷ7வன க7�ன�ன.

  கமலம ய�ரகள�ன இவரகள நப& ஜககரயய� (அஷல) அவரகள ன மகன நப& 
யஹய� (அஷல), மறறம இஷ7தத�ரகஷள ழக�ஷல ழசயத வ&டடனர. அலல�ஹ 
இஷ� ��ரமஷ7ய&ல வ&ளககமகப�த "வ )ழசச�யம, இ/�வம அவரகள ம@த வ&��ககபபடட 
வ&டடன. அலல�ஹவ&ன கக�பத��லம அவரகள ச�ரநத வ&டட�ரகள. ழமயய�ககவ 
அவரகள அலல�ஹவஷடய வசனஙகஷள ந�ர�கரததம, ந�ய�யம�ன7� நப&ம�ரகஷளக 
ழக�ஷல ழசயதம வந�த இ�றகக க�ரBம�கம. இவவளவ ழபரய கற7ஙகஷள 
அவரகள ழசய(யமபட கநரந)��றக க�ரBம அவரகள (அலல�ஹவ&ன கடடஷளகஷள 
அடககட) ம@7� ப�வம ழசயதக ழக�ணடரந�த��ன" எனற க7�ன�ன. (2:61)

  உமர (ரல�) அவரகள கப�ன7 ழபரம நப&தக��/ரகள நப& (ஸல) அவரகள 
வ�ழந��ரகஷகய&லம, அவரகள இ7ந� ப&னனரம அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� 
க�ட�மல நப&கக வ/�படடம, அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷன, ச�ப�ரச ஆக�யவறஷ7க 
ழக�ணடம இஷ7வகன�ட சம@ப&பபஷ� (வஸVல�ஷவ) க�ட இரகக�7�ரகள. இபபட 
இரகக �ரத��ல கஷ7ந� ச�ரஷடகஷளயம, இ7நத கப�னவரகஷளயம, 
கணப�ரஷவகக அபப�ல மஷ7நத இரபபவரகஷளயம, மலகககஷளயம, மறறம 
ச�ரஷடகள ல ய�ர ய�ஷரக ழக�ணழடலல�கம� வஸVல� க�டபபடவத பற7� எனன 
ழச�லலபபடம? ந�சசயம�க இஷவ ��ரகக�கம.

  இஷ7வன இஷ� வனஷமய�க கணடத��ரகக�7�ன: "நப&கய! (இஷB ஷவதத 
வBஙககவ�ஷர கந�கக�) ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� (கவற ழ�யவஙகள 
இரபப��க) ந)ஙகள எணB&க ழக�ணடரகக�7)ரககள அவறஷ7 ந)ஙகள (உஙகள 
கஷடஙகஷள கப�கக) அஷ/யஙகள. (அவவற அஷ/த��ல) அஷவ உஙகளஷடய 
ய�ழ��ர கஷடதஷ� ந)கக� வ&டகவ�, �டட வ&டகவ� சக��யற7ஷவ எனபஷ� அ7�நத 
ழக�ளவ )ரகள. இவரகள இஷ7ழனனற அஷ/பபஷவயம �ஙகளகக�க �ம 
இஷ7வன டம வBககஙகள�ல சம@ப&பபஷ�த க�டக ழக�ணட 'அவரகள ல 
இஷ7வகன�ட ம இகக ழநரஙக�யவர ய�ர?' எனபஷ�யம கவணடக ழக�ணட 
அவனஷடய அரஷள எ��ப�ரதத அவனஷடய கவ�ஷனகக பயபபடக�ன7னர. 
��டடம�க உம இஷ7வன ன கவ�ஷனகய� ம�க ம�கப பயபபடக கடயத". (17:56-57)

  ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள ல ஒர ச�ர�ர 'மனனர க��ன7�ய சமகஙகள லளள ச�லர 
மலகககஷளயம, ஈஸ�, உஷஸர கப�ன7 நப&ம�ரகஷளயம அஷ/ததப ப&ர�ரத��ததக 
ழக�ணடரகஷகய&ல அலல�ஹ அவரகஷளத �டதத ந�றத��க க7�ன�ன. ந)ஙகள 
அஷ/கக�ன7 இந� மலகககளம, நப&ம�ரகளழமலல�ம எனஷனகய பயநத என 



கவ�ஷனகக அஞச� ஒடஙகக�ன7னர. என பககம சம@ப&பப�றக ஆஷசபபடக�ன7னர. 
அவரகஷள கந�கக�ப ப&ர�ரத��கக�ன7 உஙகளகக ஏறபடம �)ஷமகள ல அணவளஷவக 
கட அவரகள�ல �டட வ&ட மடய�த' எனற க7�பப&டக�7�ரகள.

  இஷ�த ��ரமஷ7யம வ&ளககக�7த: "ஒரமன �ரகக கவ�தஷ�யம, 
நணB7�ஷவயம (ஞ�னதஷ�யம), நப&ததவதஷ�யம அலல�ஹ ழக�டத� ப&னனர 
அவர மன �ரகஷள கந�கக� 'எனஷனகய வBஙகஙகள எனற (அவர) 
கறவ�றக�லஷல. ஆய&னம (மன �ரகஷள கந�கக�) ந)ஙகள கவ�தஷ�க கறறக 
ழக�டததக ழக�ணடம, ஓ��க ழக�ணடம இரபப�ன க�ரBம�க இஷ7யடய�ரகள�க 
ம�7� வ&டஙகள க7 கவணடம. �வ&ர மலகககஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம 
ழ�யவஙகள�க எடததக ழக�ளளஙகள எனற அவர உஙகளகக கடடஷளய&ட 
ம�டட�ர. எனகவ ந)ஙகள மற7�லம இஷ7வனகக வ/�படட�ன ப&னனர 
ந�ர�கரககமபட அவர உஙகஷள ஏவவ�ர�?" (3:79-80).

கபறம ஷவபவஙகளம

  நப& (ஸல) அவரகள �ம கபஷ7 பளள ய�கத ��ரபப& வ&ட�மல�ரகக (அ��ல 
ஷவபவஙகள, கட, ழக�டகள எடகக�மல�ரககச ழச�லல�ய&ரபபதடன) �ம மரBத 
�ரவ�ய&ல 'ய�ரகளககம, க�7�ஸ�வரகளககம அலல�ஹவ&ன ச�பம 
உணட�கடடம. ஏழனன ல அவரகள �ம நப&ம�ரகள ன கபறகஷள பளள வ�சலகள�க 
ஆகக� வ&டட�ரகள' எனற க7�ய��க ர�வ& க7�பப&டக�7�ர. இவரகள ழசயக�ன7 இந�ச 
ழசயஷகஷயப பற7� நப&யவரகள எசசரகஷக ழசய��ரகள. (பக�ர, மஸல�ம)

  மறழ7�ர ஹ�)ஸ�ல 'இஷ7வ�! எனனஷடய கபஷ7 அனஷட�னஙகள 
ழசலத�பபடம ப&மபம�க ஆகக� வ&ட�க�! �ம நப&ம�ரகள ன கபறகள ல பளள  
வ�சலகஷளக கடட ஷவத��ரககம ச�ல சமகத��ரகள ம@த அலல�ஹவ&ன கக�பம 
அ��கம�க�க ழக�ணடரகக�7த' எனற இம�ம ம�ல�க �ம மவத�� என7 நல�ல 
அ7�வ&கக�7�ரகள.
  
  இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள 'நப& ஈஸ�ஷவ க�7�ஸ�வரகள வரமப 
ம@7�த த��த�த கப�ல எனஷன ந)ஙகள த��கக��)ரகள. ந�ன ஒர அடஷம. எனகவ 
எனஷனப பற7� அலல�ஹவ&ன அடஷம எனறம, அவன த�ர எனறம கறஙகள' 
எனற க7�ன�ரகள. (பக�ர, மஸல�ம)

  கமலம க7�ன�ரகள: 'அலல�ஹவம, மஹமமதம ந�டயஷவ நடககம எனற 
க7�மல அலல�ஹ ந�டயஷவ ��ன நடககம எனற கறஙகள. அலல�ஹ 
ந�டய�றகப ப&னனர��ன மஹமமத ந�ட மடயம'. 

  க�டடரப&கள ல ஒரவர நப&கள டம வநத 'ந)ஙகளம, அலல�ஹவம ந�டயஷவ 
(நடந�த)' என7�ர. இஷ�கககடட நப& (ஸல) அவரகள 'எனஷன அலல�ஹவகக 
(ந�கர�கக�) இஷBய�கக� வ&டடரகள�? அலல�ஹ ந�டயத மடடம (நடந�த) எனற 
கறம'. என7�ரகள. 



  இஷ�பபற7� இஷ7வன ��ரமஷ7ய&ல கறக�7�ன: "ந)ர கறம! அலல�ஹ 
ந�டன�லன7� எனகக ய�ழ��ர நனஷமகய�, �)ஷமகய� ழசயத ழக�ளள எனககச 
சக��ய&லஷல. ந�ன மஷ7வ�னவறஷ7 அ7�யக கடம�ய&ன நனஷமகஷளகய அ��கம 
க�டக ழக�ணடரபகபன. ய�ழ��ர �)ஙகம எனஷன அணக�ய&ர�த". (7:188)

  மறழ7�ர இடத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "ந)ர கறம. அலல�ஹ ந�டயஷ�யன7� 
ய�ழ��ர நனஷமகய�, �)ஷமகய� ந�ன எனககக க�டக ழக�ளள சக��யற7வன (10:49). 
கமலம க7�ன�ன: "நப&கய! ந)ர வ&ரமப&யவரகஷள கநர�ன வ/�ய&ல ழசலத�� வ&ட 
உமம�ல மடய�த. ம�7�க அலல�ஹ மடடம ��ன வ&ரமப&யவரகஷள கநர�ன 
வ/�ய&ல ழசலததக�7�ன" (28:56). "நப&கய! இவவ&�யத��ல உமகக ய�ழ��ர 
அ��க�ரமம�லஷல" (3;128)

  இதகவ ஏகததவத��ன உணஷம ந�ஷல. அலல�ஹவ&டத��ல ம�கக ம��பப&றகம, 
ழபரஷமககம, கணB&யத��றகமரய நப& (ஸல) அவரகள ன ந�ஷலஷம இபபட 
என7�ல கவற ச�ரஷடகள ன ந�ஷலஷம எபபட எபபட எனபஷ� ச�ந��த��ப ப�ரகக 
கவணடம.

அபபககர ஸ�த�)க   (  ரல�  )   அவரகள உ�வ& க�டன�ரகள�  ?  

  அ7�ஞர �பர�ன  �மத 'மஃஜமல கபVர' என7 நல�ல 'ஒர நயவஞசகன 
மம�னகளகக ழகட��கள ழசயத ழக�ணடரந��ன. இஷ�க கணட அபபககர ஸ�த�)க 
(ரல�) மம�னகஷள கந�கக�, வ�ரஙகள! அலல�ஹவ&ன த�ர நப& (ஸல) அவரகஷள 
கந�கக�ச ழசலகவ�ம. இந� நயவஞசகன ன ழ��லஷலய&ல�ரநத �பப&கக நப&கஷளக 
ழக�ணட உ�வ&த க�டகவ�ம' என7�ரகள�ம. இ�றக நப& (ஸல) அவரகள 'எனஷனக 
ழக�ணட எபபட உ�வ&த க�ட மடயம. அலல�ஹஷவக ழக�ணட��ன உ�வ& 
க�டபபட கவணடம' எனற அபபககர (ரல�) அவரகளககக க7�ய��க 
க7�பப&டக�7�ரகள.

  நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடவ�றக ஐநத ��னஙகளகக மனனர 'உஙகளகக 
மன வ�ழந��ரந�வரகள பஷ�க/�கஷளப பளள கள�க அஷமத��ரகள. எனகவ ந)ஙகள 
அபபடச ழசயவஷ� வ&டடம �டகக�க7ன' எனற க7�ன�ரகள. 'பஷ�க/�கஷளப 
பளள வ�சலகள�க ஆகக� வ&ட��)ரகள'. (மஸல�ம)

  கமலம நப& (ஸல) அவரகள கபறகள ம@த உடக�ர��)ரகள. கபறகஷளப ப�ரதத 
(மனகன�கக�) ழ��/��)ரகள' எனற க7�ன�ரகள. (மஸல�ம)

  கமலம 'மனற பளள வ�சலகஷள கந�கக� அலல�த கவற எந�ப பளள களககம 
ப&ரய�Bம ழசயயபபட ம�டட�த. அவறறள ஒனற எனத ம�)ன� பளள . மறழ7�னற 
மகக� பளள . மன7�வத ஷபததல மஹத�ஸ�லளள அகஸ� பளள ' எனற 
நப&யவரகள க7�ன�ரகள. (பக�ர, மஸல�ம)

 இம�ம ம�ல�கக�டம 'நப& (ஸல) அவரகள ன கபறகக வரவ��க கநரசஷச கநரநதக 
ழக�ணட�ல அ�ன சடடழமனன? எனற ஒர மன �ர வ&னவ&ன�ர. கபறகக 



வரவ��கக கர��ன�ல இத�ஷகய கநரசஷசஷய ந�ஷ7கவற7 கவணடய��லஷல. 
நப&ய&ன பளள வ�சலகக வரவ��க கர��ன�ல கணடபப�க அந� கநரசஷசஷய 
ந�ஷ7கவற7�ய�க கவணடம' எனற இம�மவரகள ப��லள த��ரகள. ப&னனர கமகல 
க7�பப&டடளள பக�ர, மஸல�மஷடய ஹ�)ஷஸயம எடததஷரத��ரகள. (பக�ர, 
மஸல�ம) க�ள ) இஸம�ய&ல எனபவரம �மத மபஸvத என7 நல�லம இஷ�க 
க7�யளள�ர.

ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&ட�ல

  ஒரவன மற7வன டம 'ச�ரஷடகள ன ம@த சத��யம�க எனற க7� ஆஷBய&டட�ல 
இந� சத��யம ந�ஷ7கவ7�த. ச�ரஷடகள என7 வ&�யத��ல நப&ம�ரகள, மலகககள 
அஷனதத பஷடபப&னஙகளம ஒகர ந�ஷல��ன. அலல�ஹவகக ச�ல ஹகககள 
(உரஷமகள) இரகக�ன7ன. அவற7�ல �ம பஷடபபகள ல எவரம பஙக�ள கள அலல. 
நப&ம�ரகளககம ச�ல ஹகககள உணட. மம�னகளககம ச�ல ஹகககள உணட. 
மககள ல ச�லரகக மற7வரகள ம@த ச�ல உரஷமகள, கடஷமகள இரகக�ன7ன. 
அலல�ஹவககரய ஹகக எனனழவன7�ல ச�ரழடகள�ல அவன வBஙகபபடட, 
அவரகள�ல அவன இஷBஷவககபபட�மல இரபப��கம. இஷ� வ&ளகக�க 
க�டடக�ன7 மஆத (ரல�) அவரகள ன ஹ�)ஷஸ மனனர ந�ம க7�யளகள�ம. 

  ம� அனஷட�னஙகள அலல�ஹவகக மடடம கர�� கலபபற7 தய எணBததடன 
ழசயலபடவதம, மம�னகள �மத வ�ழஷவ அவன ம@த ப�ரமச�டட ஒபபஷடதத, 
அவன ம@க� ஆஷச ஷவதத வ�ழவதம வBககத��ன மகக�ய அமசஙகள�கம. 
அவஷன கநச�பப��லம, அஞசவ��லம, ப&ர�ரத��பப��லம, உ�வ& க�டவ��லம 
அவனடன ய�ஷரயம பஙக கசரககபபட ம�டட�த. ஒர ஹ�)ஸ�ல 'அலல�ஹவகக 
இஷB கறப&த� வணBம ஒரவன இ7நத வ&டட�ல அவன நரகத��றகக ழசனற 
வ&டவ�ன' எனற வரக�7த. (பக�ர, மஸல�ம)

  'ப�வஙகள ல எத ம�க பயஙகரம�னத எனற ககடகபபடடகப�த உனஷனப பஷடத� 
இஷ7வனகக இஷB - தஷB ஷவபபத எனற நப& (ஸல) அவரகள 
ப��லள த��ரகள'. 

  இஷB ஷவத�ஷல ��ரமஷ7 வனஷமய�கக கணடகக�7த: "ந�சசயம�க அலல�ஹ 
�னகக இஷB ஷவபபஷ� மனன கககவ ம�டட�ன. இ�ஷனத �வ&ர (மற7) எஷ�யம 
��ன ந�டயவரகளகக மனன பப�ன". (4:48-116) "ஆககவ இவறஷ7ழயலல�ம 
ழ�ள வ�க ந)ஙகள அ7�நத ழக�ணட அலல�ஹவகக (எத�ஷகய) இஷBகஷளயம 
ஏறபடத���)ரகள" (2:22)

  கமலம அலல�ஹ கறக�7�ன: "(மன �ரககள! ஒனறககப ப��ல�க) இர 
ழ�யவஙகஷள ந)ஙகள எடததக ழக�ளள��)ரகள. ந�சசயம�க இஷ7வன ஒகர ஒரவன 
��ன. ஆககவ எனஷனகய ந)ஙகள பயபபடஙகள". (16:51)

  "எனஷனகய ந)ஙகள வBஙகஙகள". (29:56)



  "உனஷனகய வBஙகக�க7�ம. உனன டகம உ�வ&த க�டக�க7�ம" எனற 
��ரமஷ7ய&ல க��றறவ�ய&ல ஸvர� ப�த��ஹ�வ&ல இஷ7வன க7�ய&ரகக�7�ன.

  "மன �ரகள பலர அலல�ஹ அலல��வறஷ7 அவனகக இஷBய�க எடததக 
ழக�ணட அலல�ஹஷவ கநச�பபத கப�ல அவறஷ7 கநச�ததக ழக�ணட வ�ழக�ன7னர. 
ஆன�ல வ&சவ�ச�கள அலல�ஹஷவகய அ��கம�க கநச�பப�ரகள". (2:165)

  "மன �ரகளகக அஞச��)ரகள. எனககக அஞசஙகள". (5:44)

  "அவரகள அலல�ஹவ&ன கடடஷளகஷள எடததஷரதக� �)ரவ�ரகள. அவனகக 
பயபபடவ�ரகள. அலல�ஹஷவத �வ&ர மற7 எவரககம பயபபட ம�டட�ரகள". 
(33:39)

  மஷரககeனகள அனற இபர�ஹ)ம நப&யவரகஷள அசசறத�� ம�ரடடக 
ழக�ணடரந��ரகள. ��ரமஷ7 கறக�7த: "(நப& இபர�ஹ)மடன) அவரஷடய 
சமகத��ர �ரககம ழசய�னர. அ�றக அவர க7�ன�ர. ந)ஙகள அலல�ஹஷவப 
பற7�ய - ந�சசயம�க அவன எனகக கநரவ/� க�டடய&ரகக�7 ந�ஷலய&ல எனனடன 
�ரககம ழசயக�7)ரகள.

  என இஷ7வன எஷ�ய�வத வ&ரமப&ன�லன7� ந)ஙகள இஷB ஷவதத 
வBஙகபவறறகக ந�ன பயபபட ம�டகடன. என இஷ7வன ய�வறஷ7யம (�ன) 
ஞ�னத��ல சழந�7�க�ன7�ன. இஷ�ககட ந)ஙகள ச�ந��கக கவணட�ம�? உஙகளகக 
ய�ழ��ர அத��டச�யம அவன அள கக�மல இரநதம ந)ஙகள அலல�ஹவகக இஷB 
ஷவத��ரபபஷ�ப பற7� ந)ஙகள பயபபட���ரகக ந�ன எபபட ந)ஙகள இஷB 
ஷவத�வறறகக பயபபடகவன. நம இர ப&ரவ&னரல அசசம�ன7� ந�மம��ய�க வ�/த 
�க��யஷடகய�ர ய�ர? எனபஷ� ந)ஙகள அ7�வஷடகய�ரகள�க இரந��ல கறஙகள. 
எவர ழமயய�க ஈம�ன ழக�ணட �ஙகள வ&சவ�சததடன ய�ழ��ர அகக�ரமதஷ�யம 
கலநத வ&ட�மல இரபகப�ரகக ந�சசயம�க ந�மம��யணட. அவரகள ��ம கநர�ன 
வ/�ய&லம இரகக�ன7னர" (6:80-82).

  இபன மஸவத (ரல�) அவரகள 'வ&சவ�சததடன அகக�ரமதஷ�க கலவ�மல 
இரபகப�ரகக' என7 கரஆன வசனம இ7ஙக�யதம நப&தக��/ரகளகக ழபரம 
சஙகடஙகள ஏறபடடன. இ�ன�ல அவரகள நப& (ஸல) அவரகள டம வநத 'எஙகள ல 
எவர��ம �மககத ��கம அகக�ரமம ழசயய��வர�க இரகக மடயம ந�யககம!' எனற 
மஷ7ய&டடனர. அபகப�த இஙகக அகக�ரமம என7 வ�ரதஷ� ��ரக எனனம 
கரதஷ� வ/ஙகக�7த எனற க7� �ம ஸஹ�ப&களகக நப&யவரகள வ&ளககம 
ழக�டத��ரகள' எனற அ7�வ&கக�7�ரகள.

  லகம�ன �ன கம�ரனகக நலலபக�சம ழசய�கப�த: "என அரஷம மககன! ந) 
அலல�ஹவகக இஷB ஷவகக�க�. ந�சசயம�க இஷB ஷவபபத மகத��ன ஒர 
அகக�ரமம�கம" (31:13) என7 லகம�ன ன கப��ஷனஷயயம உ��ரBததகக�க 
நப&யவரகள எடததக க�டடன�ரகள. 



  கமலம இஷ7வன கறக�7�ன: "எவர அலல�ஹவககம, அவன த�ரககம 
வ/�படட, அலல�ஹவகக அஞச� பயநத (ம�ற ழசயய�மல இரகக�7�ரககள�) 
அத�ஷககய�ர ழவற7� ழபற7வரககள!" (24:52)

  "ந)ஙகள மன �ரகளககப பயபபட��)ரகள. எனஷனகய பயநதக ழக�ளளஙகள. என 
வசனஙகஷள ஒர ழச�றப க�ரயத��றக வ&றற வ&ட��)ரகள". (3:44)

  "ந)ஙகள உணஷமய�ன வ&சவ�ச�கள என7�ல எனகக பயபபடஙகள. அவரகளகக 
பயபபட��)ரகள". (3:175)

  "அலல�ஹவம, அவனத த�ரம அவரகளகக ழக�டத�த பற7� ��ரப�� அஷடநத 
அலல�ஹ நமகக கப�தம�னவன. அவன �ன அரஷளக ழக�ணட ப&னனம அரள 
பரவ�ன. அவனஷடய த�ரம அரள பரவ�ரகள. ந�சசயம�க ந�ம அலல�ஹஷவகய 
நமப& இரகக�னக7�ம எனற அவரகள க7�ய&ரகக கவணட�ம�?" (9:59).

  "(நமமஷடய) த�ர உஙகளககக ழக�டத�ஷ� ந)ஙகள எடததக ழக�ளளஙகள. 
அவர �டத���ல�ரநத வ&லக�க ழக�ளளஙகள". (59:7)

  இத��ரவசனஙகஷளப பற7� ந�ம ச�ந��கக கவணடம. வ/�ப�ட, அனஷட�னம 
ஆக�யஷவ அலல�ஹவககம, ரஸvலககம ழசயய கவணடம. எவர ரஸvலகக 
வ/�படட�கர� அவர அலல�ஹவகக வ/�படடவர�க�7�ர. ஆன�ல அசசம, பயம, பக�� 
கப�ன7வறஷ7 அலல�ஹ ஒரவனகக மடடகம ழசலத� கவணடம. மன �ன 
அலல�ஹஷவயன7� கவழ7வஷரயம, எஷ�யம அஞசக கட�த எனபஷ� வ&ளஙக 
மடயம.

  கமலம ச�ல ஆயததககள ல 'ழக�டத�ல' எனபத அலல�ஹவடனம, ரஸvலடனம 
இஷBததச ழச�லலபபடடளளஷ�க க�ணக�க7�ம. ஆன�ல 'அரள' எனபத 
அலல�ஹவடன மடடகம கசரககபபடடளளத. இஷ�பகப�னற 'ஆஷசஷவத�ல', 
'ஆ�ரவ க�டல' கப�ன7வறஷ7யம அலல�ஹவடன மடடகம கசரககபபடளளஷ�க 
க�B மடக�7த. 'கப�தம�கக�க ழக�ளளல' இதவம அலல�ஹஷவக ழக�ணட மடடம 
ஆக கவணடம. நப& இபர�ஹ)ஷம ழநரபபக க�டஙக�ல தகக� எ7�யபபடட கப�தம 
'அலல�ஹகவ எஙகளககப கப�தம�னவன. ப�ரம ச�டடபபடக கடயவரகள ல அவன 
கமனஷமககரயவன' எனற க7�ன�ரகள. நப& (ஸல) அவரகளம இஷ�க க7�ய��க 
இம�ம பக�ர (ரஹ) அவரகள அ7�வ&கக�7�ரகள. "நப&கய! உமககம, உமஷம 
ப&னபற7�ய வ&சவ�ச�களககம அலல�ஹகவ கப�தம�னவன" (8:64).

  அலல�ஹஷவக ழக�ணட ச�ரஷடகள கப�தம�கக�க ழக�ளவ��ல நப&யவரகளம, 
மற7 மம�னகளம அஷனவரம சமம�னவரகள. ஆன�ல நப&ம�ரகள 
இஷ7வன டம�ரநத வ&��வ&லகககஷள ச�ரஷடகளகக�ஷடய&ல கசரதத ஷவகக�ன7 
ஒர நடவர என7லல�த கவழ7�னறம�லஷல. இதகவ ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ல 
அ��கம�னவரகள ன அப&பப&ர�யம�கம. வ&ளககம�க இத மனனர க7பபடட வ&டடத.



இஷ7வன அனம��த�ஷவ

  எஷ� அலல�ஹவம, அவன ரஸvலம வ&லகக�ன�ரககள� அத ஹர�ம எனற 
ஏறறக ழக�ளள கவணடம. இவரகள அனம��த�ஷவ அஷனததம ஹல�ல�னஷவ 
எனற ஏறறகழக�ளள கவணடம. இ�றகத��ன இஸல�ம ம�ரககம எனற 
ழச�லலபபடக�7த. மன �ரகள அலல�ஹ, ரஸvஷல கநச�தத, வ/�படட அவரகளகக 
பB&நத நடகக கவணடம. அவரகள ழக�டத�வறஷ7க ழக�ணட ��ரப��பபட 
கவணடம. இஷ� ��ரமஷ7யம வ&ளககக�7த: "அவரகள (ழமயய�ககவ) 
வ&சவ�ச�கள�க இரந��ல அவரகஷளத ��ரப��ப படவ�றக அலல�ஹவம, ரஸvலம 
ம�கவம �க��யஷடயவரகள (எனபஷ� அவரகள அ7�நத ழக�ளவ�ரகள)". (9:62)

  கமலம கறக�7�ன: "மம�னககள! அலல�ஹவககம, அவன ��ரதத�ரககம 
வ/�படஙகள". (4:80)

  "(நப&கய!) ந)ர கறம. உஙகளஷடய �நஷ�யரகளம, உஙகளஷடய ப�லவரகளம, 
உஙகளஷடய சகக��ரரகளம, உஙகளஷடய தஷBவரகளம, உஙகளஷடய 
கடமபத��னரம, ந)ஙகள சமப���தத ஷவததளள ழப�ரடகளம நஷடம�க� வ&டகம� 
எனற பயநத (எசசரகஷகயடன) ந)ஙகள ழசயத வரம வரத�கமம, உஙகளகக ம�க 
உவந� வ )டகளம அஷவ அஷனததம அலல�ஹஷவயம, ரஸvஷலயம வ&ரமபவஷ� 
வ&டவம, கமலம அவனஷடய ப�ஷ�ய&ல யத�ம பரவஷ� வ&டவம உஙகளகக ம�கக 
வ&ரபபம�னஷவய�க இரந��ல (ந)ஙகள) உணஷம வ&சவ�ச�களலலர. ந)ஙகள அஷடய 
கவணடய �ணடஷனஷயபபற7� அலல�ஹவஷடய கடடஷள வரம வஷரய&ல க�தத 
எ��ரபப�ரத��ரஙகள" (9:24).

  ஒர ஹ�)ஸ�ல 'மனற வ&�யஙகள எவரடம ஒடஙகக அஷமந��ரகக�ன7னகவ�, 
அவர ழமயய�ககவ வ&சவ�சத��ன (ஈம�ன ன) சஷவஷய ரச�பப�ர. இமமனற 
வ&�யஙகள�வன: எலல� ச�ரஷடகஷளயம வ&ட அலல�ஹவம, ரஸvலம �னகக 
உவபப�க இரத�ல, அலல�ஹவகக�ககவ ஒர மன �ன மற7வஷனப ப&ரயம 
ஷவத�ல, �னஷன ழநரபப&ல தகக�ப கப�டபபடவஷ� மன �ன ழவறபபதகப�ல 
அலல�ஹ மன �னகக ஈம�ஷனக ழக�டதத க�பப�ற7�ய�றகபப�ல (கஃபரன) 
ந�ர�கரபப&னப�ல ம@ளவஷ� ழவறத�ல' எனற நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள. 
(பக�ர, மஸல�ம)

  இஷ7வன க7�ன�ன: "ந�சசயம�க (நப&கய!) உமஷம (வ&சவ�ச�கள ன வ&சவ�சத�ப 
பற7�) ச�டச�க க7� அவரகளகக நனம�ர�யம கறவ�றக�கவம (ப�வ&களகக) 
அசசமடட எசசரகஷக ழசயவ�றக�கவம அனபப& ஷவதக��ம. ஆககவ 
(வ&சவ�ச�ககள!) ந)ஙகள அலல�ஹஷவயம, அவனஷடய த�ஷரயம வ&சவ�ச�தத 
அவரகக உ�வ& ஒத��ஷசகள பரநத, அவஷர கணB&யபபடத��, க�ஷலய&லம, 
ம�ஷலய&லம அலல�ஹஷவ த�� ழசயத வ�ரஙகள'. (48:8-9)

  கமலளள ��ரவசனம அலல�ஹவ&ன ம@தம, ரஸvல�ன ம@தம ஈம�ன ழக�ளள 
கவணடழமனபஷ�த ழ�ள வ�கக க�டடக�7த. அததடன உ�வ&, ஒத��ஷசகள ழசய�ல, 



கணB&யமள த�ல கப�ன7ஷவ ரஸvலககச ழசயய கவணடழமனபஷ�யம 
க�டடக�7த. க�ஷலய&லம, ம�ஷலய&லம த�� ழசய�ல அலல�ஹவகக மடடம 
ழசலத�பபட கவணடய வBககம�கம. ஆம! வ/�ப�டகள, அனஷட�னஙகள 
அஷனததம அலல�ஹவககச ழச�ந�ம�னஷவ. அலல�ஹஷவ ��ன ழ��/ கவணடம. 
அவனகக�ககவ கந�னப கந�றக கவணடம. ஹஜ ழசயவதம அவனககக. 
கநரசஷசகளம அலல�ஹவகக�கச ழசயய கவணடம. அவஷனக ழக�ணட மடடம 
ஆஷBய&ட�ல கவணடம. ப&ர�ரத�ஷனகஷள அவன டகம ககடக கவணடம. 
அவஷனக ழக�ணட மடடகம உ�வ&த க�ட கவணடம. க7�பப&டத�கக மனற 
பளள வ�சலகளகக மடடகம ரஹலத - ப&ரய�Bம கப�க அனம��யணட. ஏழனன ல 
அலல�ஹவ&ன அனம�� ழபற7 ப&னனர இபபளள கஷள நப&ம�ரகள ந�ரம�B&த��ரகள. 
ஆககவ அவற7�ல வBகக வ/�ப�டகள ழசயவஷ� ந�டப கப�க அனம�� உணட.

  உய&ர ப&ர�B&கள, ழசட, ழக�டகள, மஷ/, கமகம கப�ன7 எந� ச�ரஷடஷயயம 
ச�ரஷடபப��ல எஷ�யம அலல�ஹ தஷBய�கககவ� அலலத அவறஷ7த �ன 
ஒத��ஷசகக ஏறபடத��க ழக�ளளகவ� இலஷல. ஆன�ல இஸல�ம�ய ம�ரககதஷ� 
மககளககப கப���பப�றக ம�த��ரம ��ரதத�ரகஷள இஷடய�ளரகள�க ஏறபடத��க 
ழக�ணட�ன. எந�க க�ரBதஷ�க ழக�ணட எந�ப ழப�ரஷளயம பஷடகக 
வ&ரமபக�7�கன� அஷ�க ழக�ணட அ�ஷனப பஷடதத வ&டக�7�ன. இ��ல 
ச�ரஷடகளகக எந� அ��க�ரமம இலஷல. க�ரBஙகஷளயம அவன ��ன 
பஷடகக�7�ன. க�ரBஙகஷளப பஷடபப�றகம ச�ல க�ரBஙகள உணட. அ�ன மரமம 
அலல�ஹவகக மடடகம ழ�ரயம. கவற ய�ரககம இந� வ&�யஙகள ல �ஷலய&ட 
உரஷமய&லஷல. நடகக கவணடழமனற அவன ந�டயஷவ அஷனததம நடநக� �)ரம. 
நடகக கவணட�ம எனறளள அவனஷடய ந�டடஙகள எஙகக நடககப கப�க�ன7ன?

ரஸvலம�ரகள ன பB&கள ய�ஷவ  ?  

  நப& (ஸல) அவரகள அலல�ஹவ&ன கப��ஷனகஷள மககளககச கசரதத 
ஷவகக�ன7 ஓர இஷடய�ளர�க இரந��ரகக�7�ரகள. அ�ன�ல ��ன ஹ���யத எனம 
கநரவ/�ஷய அடய�ரகள ன உளளத��ல கசரதத ஷவககம ழப�றபபரஷம 
அலல�ஹவஷடயத. அத நப&யவரகளகக உரயத அலல. அ�றக சக�� உஷடயவன 
அலல�ஹ ஒரவகன. ��ரதத�ரகள�ல இவவ�7�ன கவஷலகஷளச ழசயய மடய�த.

  இஷ�த ��ரமஷ7யம வ&ளகக�க க�டடக�7த: "நப&கய! ந)ர வ&ரமபக�7வரகஷள 
கநரவ/�ய&ல ழசலத��வ&ட ந�சசயம�க உமம�ல மடய�த. ஆன�ல அலல�ஹ 
மடடகம ��ன வ&ரமப&யவரகஷள கநர�ன வ/�ய&ல ழசலததக�7�ன". (28:56)

  "(நப&கய!) அவரகள கநர�ன வ/�ய&ல ழசலல கவணடழமனற ந)ர எவவளகவ� 
வ&ரமபக�7)ர. ஆன�ல எவரகள �பப�ன வ/�ய&ல ழசலக�7�ரககள� அவரகஷள 
ந�சசயம�க அலல�ஹ கநர�ன வ/�ய&ல ழசலததவ��லஷல". (16:37)

  ஹ���யதஷ�ப கப�னற��ன நப&ம�ரகள ன தஆவம, அவரகள க�டக�ன7 
மனன பபம, பரநத கபசவதம ஆக�ய அஷனததகம அபபடத��ன. மனன பஷபயம, 



ச�ப�ரஷசயம ழபறவ�றக அரகஷ�ப பஷடத�வரகள�ன நப& (ஸல) அவரகள 
ககடட�ல, அததடன அலல�ஹவம அஷ� வ&ரமப& ஏறறக ழக�ணட�ல அத 
பயனள ககம. அன7� நயவஞசகரகளககம, ந�ர�கரத� கஃபப�ரகளககம ப&ர�ரத��த�ல 
பயனற7த. இவரகளத கற7ஙகளம மனன ககபபட ம�டட�த. இஷ�த ��ரமஷ7யம 
கறக�7த: "(நப&கய!) ந)ர அவரகளககப ப&ஷ/ ழப�றககத க�டவதம அலலத 
க�ட�மல இரபபதம அவரகஷளப ழப�ரத�வஷரய&ல சமகம. அலல�ஹ அவரகஷள 
மனன கககவ ம�டட�ன". (63:6)

நப&ம�ரகள ன �னஷமகளககம  ,   அலல�ஹவ&ன �னஷமகளககம�ஷடய&ல உளள   
வ&த��ய�சம

  நப&ம�ரகள இஷ7த�ரகள�வ�ரகள. அலல�ஹவ&ன ஏவலகள, வ&லககலகள, 
வ�ககற��கள, எசசரகஷககள, மறறம ழசய��கள அஷனதஷ�யம நமம@த எத�� 
ஷவககம இஷடய�ளரகள�க இரந��ரகக�7�ரகள. அவரகள கறக�ன7 அஷனதஷ�யம 
உணஷமழயன ஏறற, அவற7�றழக�பப வ/�படட ழசயலபட�ல நமம@த கடஷமய�கம. 
எந� வ&�ம�ன கவறறஷமயம க�டட�மல இவவ&�ம�க நப&ம�ரகள அஷனவஷரக 
ழக�ணடம வ&சவ�சம ழக�ளள கவணடம. எந� ஒர நப&ஷயயம ஒரவன ஏச�ன�லம 
அபபட ஏசபவன க�ஃப&ர�க� வ&டவதடன மர�த��ன (ம�ம ம�7�ய) வனஷடய சடடம 
இவன ம@த அமல படத�பபடட மரB �ணடஷனகக ஆள�வ�ன.

  நப&ம�ரகளககம, மறறம எந� ச�ரஷடகளககம அரகஷ� இலல��, ழப�ரந��� 
எத�ஷனழயத�ஷனகய� �ன த�னஷமகளககம, லடசBஙகளககம அலல�ஹ 
அரகஷ� உளளவன�க இரகக�7�ன. ஆககவ ச�ரஷடகள ன கBஙகள 
அலல�ஹவடன கசரககபபட ம�டட�த. இந� ச�ரஷடகள ன ம@த �வககல (மன �ன 
�னனஷடயக க�ரயஙகஷள ப�ரம ச�டட ஒபபஷடத�ல) ஷவககபபட ம�டட�த. 
இவறஷ7க ழக�ணட உ�வ& க�டபபட ம�டட�த. சத��யம ழசயயபபட ம�டடத. 
வஸVல�வம க�டபபட ம�டட�த. இஷவழயலல�ம அலல�ஹவககச ழச�ந�ம�னஷவ. 
நப&ம�ரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டவ��லம பயன லஷல. நப&ம�ரகஷள நமப&, 
கநச�தத, வ/�படட வ�ழகஷகய&ல இவரகள ன நஷடமஷ7கஷளப ப&னபற7� 
ம�ரககதஷ� ந�ஷலந�டட கவணடம. இவரகளடன கசரநத உ�வ& ஒத��ஷசகள பரய 
கவணடம. இவரகஷள ம��தத, இவரகளஷடய எ��ரகளடன கப�ர�ட கவணடம. 
இவரகள ன ழச�றகஷள மழகக ஏறற நடகக கவணடம. இவரகள 
ஹர�ம�கக�யவறஷ7த �வ&ரததக ழக�ளள கவணடம. ஹல�ல�கக�யவறஷ7 ஏறறக 
ழக�ளள கவணடம. அலல�ஹவ&டம வஸVல� (சம@ப&பபஷ�) க�ட கவணடம.

  இத�ஷகய அமலகஷளப பரநத வ&டட அ�ன ழப�ரடட�ல 'இஷ7வ�! எஙகள 
தஆஷவ ஏறறக ழக�ளவ�ய�க!' எனற ககடக கவணடம. கஷகய&ல அகபபடட 
மவரம இபபடச ழசயத��கன �பப&ததக ழக�ணட�ரகள. நலல அமலகள பரநத 
ந�ஷளய ஆக�ரத��ல அ��கம�ன பல�பலனகள, இஷ7��ரப��, சவரககம இவறஷ7 
அலல�ஹ அரளபரய அவன டகம ககடக கவணடம.

  நப& (ஸல) அவரகள பB&ததளள அஷனதத அனஷட�னஙகளம அஷவ இமஷம, 



மறஷமய&ன அஷனதத மழ ஈகடற7த��றகரய மகக�ய வஸVல�வ�கம. கeழவரம 
ஆயத��ன வ&ளககதஷ� இ�றக உ��ரBம�க எடததக ழக�ளளல�ம. "எஙகள 
இஷ7வ�! உஙகள இஷ7வஷனக ழக�ணட நமபஙகள எனற க7� ஈம�ன ன ப�ல 
எஙகஷள அஷ/தக��ரன அஷ/பஷப ந�சசயம�க ந�ஙகள ழசவ&மடதத அவவ�க7 
வ&சவ�சம ழக�ணகட�ம. ஆ�ல�ல எஙகள இஷ7வ�! ந) எஙகள கற7ஙகஷள 
மனன தத, எஙகள ப�வஙகள ல�ரநத எஙகஷள வ&டவ&தத (மடவ&ல) 
நலகல�ரகளடன எஙகஷள மரககமபடச ழசயவ�ய�க!" (3:193). இந� ஆயத��ல 
அவரகள �ம ப&ர�ரத�ஷனகக மனனர ஈம�ஷன ம�ல�ல எடததக க7�ன�ரகள. 
அமலகஷள மனஷவதத ப&ர�ரத�ஷன ழசய��ரகக�7�ரகள எனபத ழ�ள வ�க�7த. 

  மம�னகஷளபபற7� இனனகம�ர ஆயதஷ� அலல�ஹ இதபற7� அரள 
ழசய��ரகக�ன7�ன. "ந�சசயம�க எனனஷடய அடய�ரகள ல ஒர வகபப�ர, எஙகள 
இஷ7வ�! ந�ஙகள உனஷன நமப& வ&சவ�சம ழக�ணடளகள�ம. ந) எஙகளஷடய 
கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள ம@த அரள பரவ�ய�க. அரள பரகவ�ரகள ல எலல�ம 
ந) ம�கக கமல�னவன எனற க7�க ழக�ணடரந�னர" (23:109)

நப&ய&ன தஆஷவக ழக�ணட வஸVல� க�டவத எபபட  ?  

  நப&கள ன ப&ர�ரத�ஷனய�லம, ச�ப�ரச�லம வஸVல� க�டவ�றக இர மஷ7கள 
இரகக�ன7ன. ஒனற: நப&கள டம ழசனற அவரகள �மகக�க தஆச ழசயய 
கவணடழமனறம, �ப�அத ழசயய கவணடழமனறம கவணடக ழக�ளவத. அபகப�த 
அவரகள கவணடயவனகக�க தஆவம, �ப�அததம ழசயவ�ரகள. நப& (ஸல) 
அவரகள வ�ழந��ரந� கப�த நஷடழபற7 வஸVல� க�ட�ல எனபத இதகவய�கம. 
மறஷம ந�ளனறம இபபடத��ன அவரகள டம கவணடபபடம. நப& ஆ�ம (அஷல) 
அவரகள ம�ல அஷனதத நப&ம�ரகள டமம மககள ழகஞச� ந�ன7�றகபப�ல நப& 
(ஸல) அவரகள டம வநத �ப�அதஷ�க ககடப�ரகள. இத அனம��ககபபடட 
�ப�அத��ன ம���ரய�கம. 

  மறழ7�னற: நப&கள ன �ப�அதஷ�யம, தஆஷவயம �மகக அரள பரயமபட 
கநர�க அலல�ஹவ&டகம ழகஞச� ப&ர�ரத�ஷன ழசயவத. கணப�ரஷவ இ/ந� 
ஸஹ�ப&யம இமம���ரஷயத��ன ப&னபற7�ய��க ந�ம ஹ�)ஸ�ல ப�ரதக��ம. அந� 
ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள அமமன �ரகக�கப ப&ர�ரத��தத அமமன �ரடமம 
கநர�க அலல�ஹவ&டம �ப�அதஷ� ஏற7ரள ந)ரம ப&ர�ரத��யம எனற 
பB&த��ரகள எனற வரக�7த.

  இபபட இரகக நப& (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரந� கப�த அவரகள�ல 
ப&ர�ரத�ஷனஷயப ழப7�� ஒரவர நப&ய&ன தஆவ&ன�லம, �ப�அத��ன�லம 
அலல�ஹவ&டம எபபட வஸVல�ஷவ (ழநரஙக�ஷல) ழப7 மடயம? நஷடழப7�� 
ஒர வ&�யதஷ� ஷவதத அலல�ஹவ&டம அனகவஷ� (வஸVல�ஷவ) ககடக�7�ன 
எனற ழச�லல கவணடம. இ��ல அணவளவம பயன லஷல. மனனர ந�ம 
க7�பப&டடளள உமர (ரல�) அவரகள ன வரல�றம இபபடத��ன. அபப�ஸ (ரல�) 
அவரகஷளக ழக�ணட மஷ/ க�டப ப&ர�ரத��த��ரகள. அபபடழயன7�ல அபப�ஸ 



(ரல�) அவரகள மடடம தஆச ழசய��ரகள எனபத அ�ன ��தபரயமலல. அபப�ஸ 
(ரல�) அவரகளடன உமர (ரல�) அவரகளம, இ�ர மஸல�மகள அஷனவரம கசரநத 
ந�னற அலல�ஹவ&டம மன7�டன�ரகள. மஷ/யம ழபய�த. இஷ� நனக வ&ளஙக�க 
ழக�ளள கவணடம. 

இஸல�த��ன அடபபஷடகள

  தய இஸல�த��றக இரணட அடபபஷடகள உணட. ஒனற: ல�இல�ஹ 
இலலலல�ஹ மஹமமதர ரஸvலலல�ஹ (அலல�ஹஷவத �வ&ர இஷ7வன 
இலஷல. நப& (ஸல) அவரகள த�ர�வ�ரகள) என7 ��ரககல�ம�ஷவ வ�ழகஷகய&ல 
ழமயபப&ததச ழசயலபடத��க க�டட�ல. அ��லம க7�பப&டத�ககத அலல�ஹவடன 
ய�ஷரயம இஷBய�கக�மல இரத�ல. அபபடழயன7�ல அலல�ஹஷவ ந) கநச�பபத 
கப�ல கவற எந� ச�ரஷடஷயயம கநச�ககல�க�த. அலல�ஹஷவ ந) ஆ�ரவ ஷவதத 
வ�ழவத கப�ல கவற எந� ச�ரஷடகள ன ம@தம ஆ�ரவ ஷவககல�க�த. 
அலல�ஹவககம அஞசவத கப�ல ப&7ரகக அஞசல�க�த. இவற7�ல ஏக�னம 
ஒன7�ல இஷ7வனடன பஷடபப&னஙகஷளச சமம�கக க�டடன�ல ந�சசயம�க ந) �வ7� 
வ&டட�ய. அலல�ஹவ&ன அனபடனம, அவன பயததடனம, மறழ7�ர பயதஷ�யம, 
அனஷபயம கசரதத இஷBதத வ&டட�ய. இஙகக இஷB ஷவத�ல �ஷல தககக�7த. 
இநகநரம ஆக�யஙகள ன, பம�ய&ன இஷ7வன ஒரவன ��ன எனற ந) ந�ஷனத��லம 
உன நமப&கஷக பழ��க� வ&டடத.

  அனற அரப&கள ல இரந� மஷரகககள வ�னஙகஷளயம, பம�ஷயயம பஷடத�வன 
அலல�ஹ ஒரவன எனற��ன ஏற7�ரந�னர. "(நப&கய!) வ�னஙகஷளயம, பம�ஷயயம 
ச�ரஷடத�வன ய�ர? எனற ந)ர அவரகஷள ககடபVர�ய&ன அ�றக அவரகள, அலல�ஹ 
எனக7 ந�சசயம�க கறவ�ரகள" (31:25, 39:38). அபபடய&ரகக அலல�ஹ அவரகஷள 
மஷரகககள எனற க7�ன�ன. கமலம ��ரமஷ7 கறக�7த: "(நப&கய!) 
அலல�ஹவடன வBககததகக உரய மறழ7�ரவரம இரபப��க ந)ஙகள ச�டச� க7 
மடயம�? எனற ககளம. அபபட ந�ன ச�டச� க7 ம�டகடன எனற ந)ரம கறம" 
(6:19).

  "அலல�ஹ அலல��வறஷ7 அவனகக இஷBய�க எடததக ழக�ணட 
அலல�ஹஷவ கநச�பபத கப�ல அவறஷரயம கநச�பகப�ர மன �ரகள ல பலர 
இரகக�ன7னர. என னம வ&சவ�ச�ககள! அலல�ஹஷவகய அ��கம�க கநச�யஙகள" 
(2:165). இவரகள அலல�ஹஷவ கநச�பபத கப�ல ப&7 ச�ரஷடகஷள கநச�தத 
வ�ழவ��ன�ல மஷரகககள�க ம�7� வ&டட�ரகள.

  மறழ7�ர ஆயத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "...அலலத அவரகள அலல�ஹவகக 
இஷBய�க�க ழக�ணடரககம ழ�யவஙகள அவன பஷடத��ரபபஷ�ப கப�ல எஷ�யம 
பஷடத��ரகக�ன7னவ�? (எனறம நப&கய ந)ர ககளம). அவவ�7�ய&ன இவவலஷக 
ச�ரஷடத�வன ய�ர எனப��ல அவரகளகக சநக�கம ஏறபடல�ம" (13:16).

  ஆகககவ�, அ/�கககவ� மடய�� ஒனஷ7த��ன இவரகள அலல�ஹவகக 



இஷBய�க அஷமதத வ&டட�ரககளத �வ&ர கவழ7�னறம�லஷல. �ம பதக கடவள 
எஷ�யம ழசயயழ�னற வ�ய�ர ஏற7�றக அபப�லம அத�ஷகய சக��யற7 
ச�ரஷடகஷள இவரகள ஏன ச�ப�ரசகக கவணட நடவர�க எடகக கவணடழமனற 
இஷ7வன ககடக�7�ன.

  கமலம அலல�ஹ கறக�7�ன: "(இஷB ஷவபகப�ர) �ஙகளகக ய�ழ��ர 
நனஷமயம, �)ஷமயம ழசயய மடய�� அலல�ஹ அலல��வறஷ7 வBஙகவதடன 
இஷவ அலல�ஹவ&டத��ல எஙகளகக ச�ப�ரச ழசயபஷவ எனறம கறக�ன7னர. 
(எனகவ நப&கய!) ந)ர கறம. வ�னஙகள, பம�ய&ல அலல�ஹவககத ழ�ரய��வறஷ7 
ந)ஙகள அவனகக அ7�வ&கக�7)ரகள�? அவன ம�கப பரசத�ம�னவன. அவரகள 
இஷBஷவபபவறஷர வ&ட ம�கக உயரந�வன" (10:18).

  ஸvரததல ய�ஸVன ல வரக�7த: ஹபVபம நஜஜ�ர என7 நலல மன �ர �ம 
படடBதத மககள டம கறக�ன7�ர: "எனஷனப பஷடத�வஷன ந�ன வBஙக���ரகக 
எனகழகனன கநரந�த? அவன டகம ந)ஙகள ம@டடபபடவ )ரகள. அவஷனயன7� (மற7 
எ�ஷனயம) ந�ன இஷ7வன�க எடததக ழக�ளகவன�? ரஹம�ன எனகக ய�ழ��ர 
�)ஙக�ஷ/கக கர��ன�ல இவற7�ன ச�ப�ரச (அ��ல) ஒனஷ7யகம எனஷன வ&டட 
�டதத வ&ட�த. அ��ல�ரநத எனஷன இவற7�ன�ல வ&டவ&ககவம மடய�த. (அவன 
ஒரவஷனகய ந�ன வBஙக� வ&டட�ல) ந�சசயம�க ந�ன பக�ரஙக வ/�ககடடல 
ழசனற வ&டகவன. ந�சசயம�க ந�ன உஙகஷளப பஷடததப கப���பபவன ம@க� 
வ&சவ�சம ழக�ணடரகக�க7ன. ஆ�ல�ல ந)ஙகள எனகக ழசவ& ச�யஙகள" (36:22-25).

தய இஸல�த��ன இரணட�வத அடபபஷட

  அலல�ஹ �ன ��ரதத�ர வ�ய&ல�க நமகக வ&��த�வறஷ7க ழக�ணட ந�ம 
அவஷன வBஙக கவணடம. அபபடய�ன�ல வ�ஜ�ப (கடஷம), மஸ�ஹப (ஸ^னனத) 
கப�ன7 வ&��களககடபடட வ/�ப�டகஷள ந�ம பரய கவணடம. இந� அடபபஷடய&ல 
ந�ம ப�ரபகப�ம�ன�ல ச�ரஷடகஷளயம, மயய&ததகஷளயம, மஷ7ந�வரகஷளயம 
அஷ/தத ப&ர�ரத��தத அவற7�டம உ�வ& க�டன�ல (அஷ� அலல�ஹ, ரஸvல 
ய�ரகம கடஷம எனக7�, ஸ^னனத எனக7� நமகக வ&��கக�மல�ரககம ந�ஷலய&ல) 
இபபடச ழசயபவன ந�சசயம�க ப&தஅதக�ரன�க ம�7� வ&டக�7�ன. இந� ப&தஅத எனபத 
��ரக (இஷB ஷவத�ல) ஆகம. ஆககவ அஷனததலக இரடசகனகக இஷB ஷவதத 
வ&டக�ன7வன�க� வ&டட�ன. இத�ஷகய ப&தஅதகளகக ம�ரககத��லம ஆ��ரம�லஷல. 
இஷ�ப ப&7ரககப கப���கக�7வன அலல�ஹ இ7கக� ஷவகக�� வ&��கஷளக ழக�ணட 
ஏவபவன�க ம�7� வ&டக�ன7�ன. இவனத இவவ&��கஷள எடதத மஸல�மகள 
ழசயலபடக கட�த. இத�ஷகய ப&தஅதக�ரரகள அவச�யம �ணடககபபடவ�ரகள. 
இவரகள �ம கற7த��ல�ரநத வ&டபடவ�றக�க ழ�tப� ழசயய ழச�லல கவணடம 
இஷவயஷனததம இத�ஷகய ப&தஅதக�ரரகள வ&�யத��ல அ7�ஞரகள �)ரபபகள�கம. 
மதஹபஷடய ந�னக இம�மகளம இவவ�ற��ன க7�ததளள�ரகள.

  இத�ஷகய சடடஙகஷளப பற7� அ��கம�ன வ&ளககஙகஷள கவற பல ழ��கபபகள ல 
க7� இரகக�க7ன. அவறஷ7 ந�ன இஙகக எடததக க7 வ&ரமபவ&லஷல. 



வ&ரமபக�7வரகள அந� நலகள ல இவறஷ7ப படததக ழக�ளளடடம.

  ஹ�ஜர 711-ம ஆணட ந�ன எக�ப��ல�ரந� கப�த எனன டம நப&ஷயக ழக�ணட 
வஸVல� க�டவத க7�தத ஒர பதவ� ககடகபபடடத. அ�றக ந�ன ம�க வ&ளககம�ன 
ப��ல எழ�� இரநக�ன. அந� பதவ�ஷவ இஙகம க7�பப&டவ�றக வ&ரமபக�க7ன. 
அ��ல ஏர�ளம பயனகள இரகக�ன7ன. ஏழனன ல இஷவ ஏகததவம சமபந�ம�ன 
சடடஙகள�கம. இஷB ஷவபபஷ� அடகய�ட ப&டஙக� எ7�க�ன7 ஒர மஸஅல� 
பற7�ய�லலவ�! எனகவ இ�ன வ&ளககம எவவளவ தரம வ&ரநத ழசலக�7க�� 
அவவளவ தரம சடடஙகள ழ�ள வ ழபறக�ன7ன. 

வ&ன�வம வ&ஷடயம

  வ&ன�: இஸல�ம�ய ம�ரககத��ன இம�மகள�ன அ7�ஞரகள டம கeழவரம மஸஅல� 
பற7� ககடகபபடக�7த. அ��வத நப&ம�ரகஷளயம, ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம ழக�ணட 
வஸVல� க�ட அவரகள டம �ப�அதஷ� கவணடவ��ல அனம��ககபபடடதம, 
அனம��ககபபட��தம�ன மஷ7கஷளயம, அ�ன வ&��கஷளயம வ&ளகக கவணடம. 

வ&ஷட: அக�லதஷ�ப பஷடதத க க�ககம அலல�ஹவககக பகழ/லல�ம. நப& (ஸல) 
அவரகள மறஷமய&ல அலல�ஹவ&ன அனம��ஷயப ழபறற ச�ரஷடகள 
க�ஷவபடட�றகபப�ல அவரகளகக �ப�அத ழசயவ�ரகள எனபத அஷனதத 
அ7�ஞரகள�லம ஏகக�ப&தத க7பபடடரகக�7த. நப& (ஸல) அவரகள �ம சமகதஷ� 
கசரந� ழபரம ப�வ&களககம, ழப�தவ�க அஷனதத மககளககம ச�ப�ரச 
ழசயவ�ரகள. இதவம ஸஹ�ப&கள, ��ப&யVனகள மறறம அஷனதத ஸ^னனத 
ஜம�தஷ�ச கசரந�வரகள�லம ஏறறக ழக�ளளபபடட��கம.

  அன7� நப& (ஸல) அவரகளகக �ன பபடட �ப�அததகளம (ச�ப�ரசகளம) 
இரகக�ன7ன. இந� �ப�அத நப&யவரகளககக உரத��னத. கவ7� எந� ச�ரஷடககம 
க�ஷடய�த. இனழன�ர வஷக �ப�அததம நப& (ஸல) அவரகளககம உணட. இந� 
வஷகய&ல மற7 நப&ம�ரகளககம, ஸ�ல�ஹ)னகளககம பஙகணட. ஆன�ல 
கமறக7�பப&டட ழபரம�ன�ரககக உரய �ப�அத இ�ர நப&ம�ரகளககரய 
�ப�அதஷ� வ&டவம கமனஷமய�னத. ஏழனன ல நப& (ஸல) அவரகள ச�ரஷடகள ன 
கமனஷமககம, ம��பபககம உரயவரகளலலவ�! மறஷமய&ல ஏஷனய நப&ம�ரகள ன 
கமனஷம, ச�7பப, ழபரஷம ஆக�யஷவழயலல�ம நப& மஹமமத (ஸல) 
அவரகளககரய ச�7பஷபக க�டடலம கஷ7வ�கத��ன இரககம. அலல�ஹ 
அவரகளகக அள த� ச�7பபமசஙகஷளக க7 மடய�த. அத�ஷகய தரம 
அ��கமணட. ழபரம�ன�ரகக மறஷமய&ல இஷ7வன மக�மல மஹமத எனம 
ழபரஷமககரய ப�வ&ஷயக ழக�டபப�ன. இந�ப ப�வ& �மககக க�ஷடகக��� எனற 
ழ��னற ழ��டகட க��ன7�யவரகளம, கமலம வரபகப�க�7வரகளம ஆஷசப 
படக�7�ரகள. ழபரம�ன�ரன �ப�அததகஷள ந�ரப&ததக க�டடக�ன7 எத�ஷன 
எத�ஷனகய� ஹ�)ஸகஷள பக�ர, மஸல�ம மறறம நமபத�கந� க�ரந�ஙகள லம 
க�B மடயம.



�ப�அத வ&�யத��ல ஸ^னனத ஜம�த��றக ம�றபடடவரகள ன அப&பப&ர�யம

  ஸ^னனத வல ஜம�தஷ� வ&டட அபப�றபடட மஃ�ஸ�ல�ககளம, க�ரஜ�யய� 
வகபப�ஷரச கசரந� வயV��யய�ப ப&ரவ&னரம மறஷமய&ல நப&ம�ரகளககரய 
�ப�அதஷ� மம�னகள ன ப�வ&ஷய உயரததவ�றக�க மடடகம எனற ஒதகக� 
வ&டட�ரகள. நப& (ஸல) அவரகள ப�வ&ஷய உயரததம வ&�யத��ல மடடம��ன 
மறஷமய&ல �ப�அத ழசயவ�ரகள�ம. இபப&ரவ&னரல மறறம ச�லர நப&கள ன 
�ப�அதஷ� அடகய�ட மறகக�7�ரகள. ழபரம�ன�ரகக �ப�அதக� இலஷலய�ம. 

  ஆன�ல நப& (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரந� கப�த ஸஹ�ப&கள நப&யவரகள டம 
ழசனற �ப�அத கவணடயஷ�ப பற7� ஏகக�ப&ததக க7பபடடளளத. உமர (ரல�) 
அவரகள அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷளக ழக�ணட மஷ/ க�டயஷ�யம ஏறறக 
ழக�ளக�ன7னர. இஷவ பக�ரய&லம ப��வ ழசயயபபடடளள ஹ�)ஸகள�கம. 

  பக�ரய&ல இடம ழபறறளள இனழன�ர சமபவம க7�பப&டத�ககத. இபன உமர 
(ரல�) அவரகள 'ந�ன நப& (ஸல) அவரகள ன மகதஷ� அவரகள மஷ/தக�டத 
ழ��ழத ழக�ணடரகஷகய&ல ப�ரதக�ன. தஆச ழசய�வடகன மஷ/ ழபய�த. 
வ�யகக�லகளம, பளளத��கககளம ந�ஷ7நக��டம வஷரய&ல ழபரம மஷ/ 
ழக�டடயத. இநகநரம இககரத��லளள பலவர ஒரவரன ழச�லலம எனகக 
ந�ஷனவகக வந�த எனற க7�ன�ரகள.

  உமர (ரல�) அவரகள மஷ/த க�டய சமபவம கவற பல ஹ�)ஸகள லம 
வ&ளககம�க வந��ரகக�7த. நப& (ஸல) அவரகள இஷ7வன டம 
ப&ர�ரத��பபவரகள�கவம, பரநதஷரபபவரகள�கவம இரககம கவஷளய&ல உமர (ரல�) 
அவரகளம, மஸல�மகளம கசரநத 'ய� அலல�ஹ! இந� நப&ஷயப 
ப&ர�ரத��பப�றக�கவம, எஙகளகக ச�ப�ரச ழசயவ�றக�கவம ந�ஙகள 
மறபடததக�க7�ம' என7�ரகள�ம. (என ழபறக7�ரகஷள �ஙகளகக அரபபBம 
ழசயக�க7�ம. அலல�ஹவ&ன ஸல�ததம, ஸல�மம அவரகள ம@த உணட�கடடம). 
ப&ர�ரத�ஷனஷயயம, �ப�அதஷ�யம ஏற7ரள எனறம கமலம அவரகள ன 
க�ஷவகஷள எடததக க7� எலகல�ரம ப&ர�ரத��த�னர. இந� வ&ளககம கவற 
ஹ�)ஸகள ல�ரநதம அ7�யபபடடளளத.

மஆவ&ய�   (  ரல�  )   அவரகள யஸV த ப&ன அஸவத   (  ரல�  )   அவரகஷளக ழக�ணட   
மஷ/தக�டப ப&ர�ரத��த� சமபவம

  ��ம (ஸ�ரய�, ழலபன�ன) பக��ய&ல மஷ/ய&ன7� வ7டச� ஏறபடடகப�த 
மஆவ&ய� (ரல�) அவரகள யஸV த ப&ன அஸவத (ரல�) அவரகஷளக ழக�ணட 
ப&ர�த��தத மஷ/த க�டன�ரகள. தஆவ&ன கப�த: இஷ7வ�! எஙகள ன 
கமனஷமககரயவஷரக ழக�ணட வஸVல� க�டக�க7�ம எனற ப&ர�ரத��தத வ&டட, 
யஸV க�! உஙகள ஷகஷய உயரத�� எஙகளகக�கப ப&ர�ரத��யம என7�ரகள. உடகன 
யஸVதம, அவரடன இரந�வரகளம �த�ம கரஙகஷள ஏந�� மன7�டனர. ப&7க மஷ/ 



ழபய�த. இஷ� அடபபஷடய�க ஷவதத அ7�ஞரகள க7�பப&டக�ன7னர. பக��யம, 
கநரஷமயம ந�ரமப&ய நலலவரகஷளக ழக�ணட க7�பப�க அஹலல ஷபத (நப&ய&ன 
சந���ஷயச ச�ரந�வரகஷளக) ழக�ணட மஷ/ க�டப ப&ர�ரத��த�ல ம�க ஏற7ம�கம.

  நப&களஷடய க�லத��ல �ணB)ரன7� வ7டச� ஏறபடட கவஷளய&ல நப&யவரகள டம 
ஒர க�டடரப& வநத இந� வ7டச�ஷய எடததச ழச�லல� மஷ7ய&டட�ர. 'ய� 
ரஸvலலல�ஹ! மஷ/ய&லல�மல எஙகளஷடய ஆட, ம�ட, ஒடடஷககள எலல�ம 
அ/�நத ந�சம�க� வ&டடன. நஷட ப�ஷ�கழளலல�ம தணடககபபடட வ&டடன. 
எஙகளகக �ணB )ர க�ஷடகக அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��கக கவணடம' எனற ககடடக 
ழக�ணட�ர.

  இஷ�க ககடட நப& (ஸல) அவரகள இர கரஙகஷளயம உயரத�� 'இஷ7வ�! 
எஙகளகக மஷ/ஷயத �ந�ரள' எனற ப&ர�ரத��த��ரகள. ப&ர�ரத��ககம கப�த 
வ�ன ல கமகஙகள ன அஷடய�ளஙககள இலஷல. ப&ர�ரத��தத மடந�தம கடல 
��ஷசய&ல�ரநத கமகஙகள உரவ�ய&ன. ப&7க ஒரவ�ர க�லம ஓய�� மஷ/ 
ழக�டடயதடன க��ரவனம இநந�டகள ல �ஷல க�டடவ&லஷல.

  இஷ�க கணட அமமன �ர (அலலத மறழ7�ரவர) 'ந�யககம! அ��கம�ன 
மஷ/ய&ன�ல வ/�கள அஷனததம தணடததப கப�ய வ&டடன. கடடடஙகள இடநத 
ழக�ணடரகக�ன7ன. எனகவ இந� மஷ/ ந�றக அலல�ஹவ&டம தஆச ழசயயஙகள' 
என7�ர. இஷ�க ககடட நப& (ஸல) அவரகள �ம ��ரககரஙகஷள உயரத�� 'இஷ7வ�! 
இந� மஷ/ஷய எஙகள சற7ம, ச/வளள க�ஷவகளகக மடடம பயனபடத�ச 
ழசயவ�ய�க! எஙகளககப ப��கம�க இஷ� ஆகக�வ&ட�க�. வ&ஷள ந�லஙகள லம, 
மஷலகள லம, கனறகள லம, மஷல இடகககள லம, பளளத��கககள லம எலல�ம 
ழபயயச ழசயவ�ய�க!' எனற ப&ர�ரத��த�தம கமகஙகள ம��ன�ஷவ வ&டடம அகனற 
வ&டடன. இத பக�ரய&லம, மஸல�ம�லம க7பபடடளள ப&ரபலம�ன ஹ�)ஸ�கம.

  இத�ஷகய ஹ�)ஸகள ல�ரநத நப& (ஸல) அவரகள, ஸஹ�ப&கள ஆக�கய�ரன 
உஷரகள ல மன �ஷரக ழக�ணட �ப�அதத க�டவழ�ன7�ல அ�ன ��தபரயகம 
அவரஷடய தஆஷவக ழக�ணட �ப�அத க�டவ��கம எனற வ&ளஙக�ல 
கவணடம. அவஷரகய ழப�ரடட�கக ழக�ணட ப&ர�த�ஷனயம, ச�ப�ரசம க�டபபட 
ம�டட�த எனறம ழ�ரநத ழக�ளள கவணடம. (��தஷ�) அவஷரகய ழப�ரடட�கக 
ழக�ணட �ப�அத க�ட�ல ஒரகப�தம அனம��ககபபட ம�டட�த.

  நப& (ஸல) அவரகள டம ஒர மன �ர வநத 'நப&கய! ந�ஙகள உஙகஷளக ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டம �ப�அதத க�டக�க7�ம. அலல�ஹஷவக ழக�ணட உஙகள டமம 
��அதஷ�க ககடக�க7�ம' என7�ர. நப& (ஸல) அவரகள அலல�ஹஷவத த��தத 
வ&டட ஆசசரயதக��ட 'அட ந�சகம, அலல�ஹ என7�ல ய�ர எனற உமககத 
ழ�ரயம�?' எனற வ&னவ&ய�ன ப&ன 'அலல�ஹஷவக ழக�ணட அவன பஷடபபகள ல 
ய�ரடமம ச�ப�ரச ழசயயபபட ம�டட�த' எனற வ&ளககம ழக�டத��ரகள. 
அலல�ஹவ&ன �னஷம இஷ�வ&ட எலல�ம ம�க கமல�னத' எனறம க7�ன�ரகள. 

  நப&களஷடயவம, ஸஹ�ப�ககளஷடயவம உஷரகள ல ச�ரஷடய&ன தஆஷவயம, 



�ப�தஷ�யம, ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடபஷ�கய கர�பபடம. ம�7�க ச�ரஷடஷய 
மடடகம ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடபஷ� ந�டபபட ம�டட�த. ச�ரஷடகஷள 
ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடக�7 �ப�அத��ன ��தபரயம அவரகஷளகய ஷவதத 
ககடப��கம. (அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷயக ழக�ணடலல) என7�ரந��ல 
அலல�ஹஷவக ழக�ணட பஷடபபகள டத��ல �ப�அத ககடகல�ம எனபத 
அனம��ககபபடவ��க இரகக கவணடம. ஆன�ல நப&யவரகள அஷ�த 
�டத��ரகக�7�ரகள. அலல�ஹஷவக ழக�ணட ச�ரஷடகள டம ச�ப�ரச ககடகக 
கட�த என7�ரகள. 

  ஏழனன ல �ப�அத க�டவஷ�க ழக�ணட கரதத: நப&ய&ன தஆஷவக ழக�ணட 
�ப�அத க�ட�ல�கம. அவரகஷளக ழக�ணடலல. நப&ய&ன தஆஷவக ழக�ணட 
நப&கள ச�ப�ரச ழசயவ�றக அவரகள டம ககடகல�ம. நப&யவரகள இஷ7வன டம 
ப&ர�ரத��தத நம க�ஷவகஷள அலல�ஹவ&டம�ரநத ழபறறக ழக�டத��ரகள. இந� 
�ப�அத��றக நலல ழப�ரந�ககடய அரத�ம இரகக�7த. ஆன�ல அலல�ஹ 
ய�ரகக�க எவன டம தஆச ழசயய மடயம. அலல�ஹவகக கமல�னவர ய�ர 
இரகக�7�ர? எனகவ அலல�ஹஷவ ச�ப�ரச ழசயபவன�க ஆககக கட�த.

  ச�ப�ரசககக கஷ7ந�த மனற கபர கவணடம. ச�ப�ரச ழசடக�7வர (�ஃபVஉ-நப&), 
ச�ப�ரச ழசயயபபடக�7வன (மஷஃபஉ இஷலஹ�-அலல�ஹ), ச�ப�ரஷச 
க�ஷவபபடக�7வன (மன �ன). �ன ச�ரஷடகள ன ப�வஙகஷள மனன கககவ� அலலத 
அவற7�ன க�ஷவகஷள ந�ஷ7கவற7கவ� ய�ரடம ழசனற அலல�ஹ ப&ர�ரத��ககப 
கப�க�7�ன? எனகவ ச�ப�ரசகக மவர கவணடழமன7 வ&�� அலல�ஹவடன அந� 
�ப�அத கசரககபபடம கப�த ச�ந�ஷனகக எடட����க ம�7� வ&டக�7�லலவ�? 
ச�ப�ரச�ன மனற அமசஙகள ல ஒனஷ7 (மஷஃபஉ இஷலஹ�) இ/கக கநரடக�7த. 
இத எஷ�க க�டடக�7த என7�ல �ப�அததம (ச�ப�ரசம), வஸVல�வம (இஷ7 
ழநரககதஷ�த க�டவதம) நப&ஷயக ழக�ணட ககடகபபட ம�டட�த. ம�7�க 
அவரகள ன தஆஷவக ழக�ணட��ன ககடகபபடம எனபஷ�க க�டடக�7த.

  எலல�ம வலல இஷ7வன என7 அஷனதத இஷ7க ழக�ளஷககக�ரரகஷள ச�ரந� 
'இத��ஹ���யய�' ப&ரவ&னரகள ல ச�லரம, இனனம கவ&ஞரகள ல ச�லரம ��ன 
அலல�ஹஷவக ழக�ணடம நப&ய&டம ச�ப�ரச கவணடய��கக க7�பப&டக�ன7னர. 
இவரகள ன கறற �வற. வ/� ழகடபப��கம. ச�ப�ரச ககடகபபடக கடயவனம, 
ப&ர�ரத��ககபபடபவனம அலல�ஹ ஒரவன மடடகம. வ�னஙகள, பம�ய&ல உளள 
அஷனதத ச�ரஷடகளம அவஷனகய ழகஞச� ந�றக�ன7ன. அபபடய&ரகக இஷ7வன 
�ன ச�ரஷடகள டம ப&ர�ரத��த�ல ச�த��யம�கம�? அவன �ன அடய�ரகஷள 
ஏவக�7�ன. அவரகள அவனககக கeழபடநத வ&டக�ன7னர. அவனகக கடடபபடட 
வ/�படட நடபபஷ� ச�ரஷடகள �த�ம கடட�ய கடஷமய�க ஏறறக ழக�ளக�ன7னர. 
ரஸvலம�ரகள அலல�ஹவ&ன கடடஷளகஷள மன �ரகளகக கசரதத ஷவபப�ரகள. 
அவரகளகக வ/�படவ�ன ��தபரயமம அலல�ஹவகக ச�ரம ச�யபப��கம. 
��ரமஷ7ய&ல "ந�ம அனபப&ய எந� த�ரம அலல�ஹவ&ன அனம��யடன மககள 
அவரகக வ/�பட கவணடழமனக7 அனபப&யளகள�ம" (4:64) எனற அலல�ஹ 
கறக�7�ன.



  கமலம கறக�7�ன: "ரஸvலகக வ/�படடவன அலல�ஹவகக 
வ/�படடவன�க�7�ன" (4:80). சமகத �ஷலவரகள ன கடடஷளகளகக வ/�படவதம 
கட அவரகள அலல�ஹ, ரஸvலகக வ/�பட கவணடழமனற பB&த��கல 
கடஷமய�க�7த. நப& (ஸல) அவரகள 'மஸல�ம�ன மன �ன வ�ழவ&லம, ��ழவ&லம, 
தககத��லம, வ&/�பப&லம �ஷலவரகள�ல பB&ககபபடட�றழக�பப ககடட வ/�படட 
நடகக கவணடம. ஆன�ல அலல�ஹவகக ம�ற ழசயய கவணடழமனற 
பB&ககபபடட�ல இஙகக ககடபக��, வ/�ப�கட� இலஷல' எனற க7�வ&டட, 
'பஷடத�வனகக ம�ற ழசயயம வ&�யத��ல ச�ரஷடகளகக வ/�படக கட�த' எனற 
க7� மடத��ரகள. 

  பரநதஷரபபவன ன பரநதஷரஷய ஏறற அ�றழக�பப வ/�பட�லம கடஷம 
(வ�ஜ�ப)ழய�னறம�லஷல. எத�ஷன ழபரய மன �ர ச�ப�ரசகக வந��லம சரகய. 
பரர� என7 அடஷமபழபண உரஷம வ&டபபடட�றகப ப&ன அவளஷடய அடஷம 
கBவஷரப ப&ரயம வ&�யத��ல �ன இஷடமகப�ல ழசயய கவணடழமனற க7� நப& 
(ஸல) அவரகள அவளகக அனம�� வ/ஙக�ன�ரகள. அவளஷடய அடஷமக கBவர 
அவஷள ம�கவம வ&ரமப&ய&ரந��ர. �ன மஷனவ& �மஷம ஷகவ&டப கப�வ��கத 
ழ�ரந�தம கBவர அழத வ&டட�ர. இத ழ�ரய வந�தம அந�க கBவஷர 
ப&ரய�மல�ரககவம, �ம அடஷமக கBவரடன கட வ�/ கவணடழமனறம 
நப&யவரகள பரர�வ&டம க7�யகப�த, 'நப&கய! இத வ&�யத��ல எனககக கடடஷள 
இடக�7)ரகள�?' என வ&னவ&ன�ள. அ�றக நப&யவரகள 'இலஷல. 
கடடஷளய&டவ&லஷல. ச�ப�ரச ழசயக�க7ன' எனற பரர�வகக ப��லள த��ரகள. 
கடடஷள இடக�7)ரகள� என ஏன வ&னவ&ன�ர என7�ல ச�ப�ரசகழக�பப ழசயலபட 
க�ஷவய&லஷல எனபத அஷனவரககம ழ�ரந� உணஷமய�க இரககல�ம. ஆன�ல 
நப&கள கடடஷளய&டட வ&டட�ல அ�றழக�பப ழசயலபடடத��ன ஆக கவணடம. அத 
வ�ஜ�ப (கடஷம) எனபதம மஸல�மகளகக இஷடய&ல நனக ழ�ரந��ரககம. 
எனகவ��ன நப&யவரகள 'ந�ன பB&ககவ&லஷல. ச�ப�ரச ழசயக�க7ன' என7�ரகள.

  இ��ல�ரநத �ப�அதஷ� ஏறற அ�றழக�பப ழசயலபட�ல வ�ஜ�ப&லஷல எனற 
பலன�க�7�லலவ�! மன �ரடம நப&கள கவணடக�7 �ப�அத��ய&னம சரகய. 
ஏழனன ல நப&யவரகள �ம �ப�அதஷ� பரர� ஏறறச ழசயலபட����ன�ல நப&யவரகள 
அவஷளக கற7ம க7வ&லஷல. இ��ல�ரநத மன �ன இனழன�ர மன �னகக�க 
�ப�அததச ழசய��ல அஷ� ஏறக கவணடழமனபத அவச�யம�லஷல எனற 
ழ�ரக�7த. வ&ரமப&ன�ல ஏறகல�ம. இலஷலழயன7�ல ப7ககB&தத வ&டல�ம. 
அலல�ஹஷவப ழப�ரத�வஷர அவனஷடய அனம��ய&ன7� எவரககம �ப�ததச 
ழசயவ�றக அனம��ய&லஷல.

  இஷ�த ��ரமஷ7யம வ&ளககக�7த: "அர-ரஹம�ன சந���ஷய ஏறபடத��க 
ழக�ணட�ன எனற க7�னர. அவகன� ம�கப பரசத�ம�னவன. மலகககள (அவனத 
சந���கள) அலலர. அவரகள அவனஷடய கணB&யம�கக அடய�ரககள இ(வ�ன)வரகள 
(அவன மனன ஷலய&ல) ய�ழ��ர வ�ரதஷ�யம ம@7�ப கபச ம�டட�ரகள. அவன டட 
கடடஷளஷயகய ழசயத ழக�ணடரபப�ரகள. இவரகளகக மனன ரபபவறஷ7யம, 
இவரகளககப ப&னன ரபபவறஷ7யம அவன நனக7�வ�ன. அவன 
வ&ரமப&யவரகளககன7� மற7வரகக இவரகள ச�ப�ரச ழசயய ம�டடரகள. அவனகக 



பயநத நடஙக�க ழக�ணகட இரபப�ரகள" (21:26-28).

  நப& (ஸல) அவரகள டம�ரநத இமஷமய&லம, மறஷமய&லம ச�ப�ரச க�டபபடம 
எனபஷ� மனனர எடததக க�டடபபடட ஹ�)ஸகள ழ�ள வ படததக�ன7ன. 
மறஷமய&ல �ப�அத க�டவத என7�ல ச�ரஷடகள அனற நப& (ஸல) அவரகள டம 
ழசனற �த�ம �)ரபபகஷள மடதத சவனத��ல ப&ரகவச�பப�றக அலல�ஹவ&டம 
ச�ப�ரச ழசயயம�ற நப&கஷள கவணடக ழக�ளவ�ரகள. �ம உமமததகள ல ழபரம 
ப�வம பரந�வரகளககம �ப�அததச ழசயவ�ரகள. நரகததககச ழசலல 
இரகக�ன7வரகள ல ச�லரககம �ப�அததச ழசயத அஙக ழசலல வ&ட�மல 
�டபப�ரகள. நரக�ல நஷ/ந�வரகள ச�லஷர அஷ� வ&டடம ழவள கய7 �ப�அததச 
ழசயவ�ரகள. உலக�ல இஷ7வனககக கeழபடநத நடநத நனஷமககரயவரகள�க 
வந�வரகளககம நப& (ஸல) அவரகள �ப�அததச ழசயவ��க அ��கம�ன இம�மகள 
அப&பப&ர�யப படக�ன7னர.

  ஆன�ல மஃ�ஸ�ல�ககள, கவ�ரஜகள, ப&தஅதக�ரரகள ல ழபரமப�கல�ர 
அஹலலகப�ய&ர எனம ழபரம ப�வ&களகக நப&ய&ன �ப�அதத இலஷலழயன 
மறததக கறக�ன7னர. ழபரம ப�வ&களகக�க நப& (ஸல) அவரகள �ப�அததச 
ழசயய ம�டட�ரகள�ம. ழபரம ப�வம ழசய�வன ன கற7தஷ� இஷ7வன மனன கக 
ம�டட�ன. ழபரம ப�வ&கள நரக�ல பகவ�ரகள. நரகத��ல பகந��ல ச�ப�ரச�ன�லம 
சர, மற7 எந� க�ரBத��ன�லம அஷ� வ&டட ழவள கய7 ம�டட�ரகள எனபத 
இவரகள ன ழக�ளஷக. 

  ஆன�ல ஸஹ�ப�ககளம, ��ப&யVனகளம கமலம மதஹபஷடய இம�மகள 
அஷனவரம ழப�தவ�க ஸ^னனத வல ஜம�அத��ரம நப& (ஸல) அவரகள ழபரம 
ப�வ&களகக ச�ப�ரச ழசயவ�ரகள எனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஈம�ன ழக�ணடரந� 
ஒர மன �ன நரக�ல க�லழமலல�ம க�டகக ம�டட�ன. எவரத இ�யத��ல அணவளவ 
ஈம�ன இரகக�7க�� அவர நரகதஷ� வ&டடம ழவள கய7� வ&டவ�ர எனற 
கறக�ன7னர. ஆன�ல நப&யவரகள டம இந� ச�ப�ரஷசத க�டவதம கமலம 
நப&கஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டவதழமலல�ம அவரகள வ�ழந��ரககம கப�த ஆக 
கவணடம. 

நப&ஷயக ழக�ணட ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள வஸVல� க�டன�ரகள�  ?  

  நப& (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட �ப�அத க�ட�ல அனன�ர வ�ழந��ரந� 
க�லத��ல அனம��ககபபடடரந�த. ஆன�ல அவரகஷளக ழக�ணட ப&ர�ரத��த�லம, 
சத��யம ழசயத ககடடலம அவரகள இ7ந��றகபப�ல அனம��ககப பட��த கப�னற 
நப&யவரகள மஷ7ந��ரககம கப�தம, அவரகள மனன ஷலய&ல ஷவததம இபபடச 
ழசயயபபட ம�டட�த. அன7� இத வ&�யத��ல நப&ம�ரகஷளப கப�னற��ன 
மற7வரகளம. இவரகஷளக ழக�ணழடலல�ம வஸVல� க�டவஷ� நப&தக��/ரகளம, 
��ப&யVனகளமவ/ககம�கக�க ழக�ளளவ&லஷல.

  கல@ஃப� உமர (ரல�) அவரகளம, மஆவ&ய� (ரல�), அவரகளம, மறறம எணBற7 



ஸஹ�ப�ககளம வ�ழந��ரகஷகய&ல வ7டச� ஏறபடடகப�த உய&ரடன ரந� அபப�ஸ 
அவரகஷளயம, யஸV த ப&ன அஸவத அவரகஷளயம ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள. 
மஷ7நதகப�ன நப&ஷயக ழக�ணகட�, அவரகள ன கப7ரக�ல ழசனக7� இஷ�ச 
ழசயயவ&லஷல. �ம தஆககள ல நப&யவரகள ன ம@த ஸலவ�ததம க7�னர. 
மஷ7நதகப�ன நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டல அனம��ககபபடட நலல 
அனஷட�னம எனற அவரகள கர��ய&ரந��ல நப&யஷடய கப7ரக�ல ந�ன7�வத 
(கஷ7ந� படசம) ப&ர�ரத��கக மஷனந��ரபப�ரகள. நப&ஷயகய�, அவரகளஷடய 
அந�ஸஷ�கய� க7�கக�ன7 ஏக�னம ஒனஷ7 எடததக க7� அ�ன ழப�ரடட�கல� 
அலலத நமம�ல ச�லர தஆச ழசயவத கப�ல நப&ஷயக ழக�ணட ஆஷBய&டடக 
ககடககவ�, 'அவரகள ன ழப�ரடட�ல' எனற க7� ககடககவ� ழசய��ரபப�ரகள. 
ஆன�ல அபபட ஒனறம அவரகள ழசயயவ&லஷல.

  எனகவ அத அனம��ககபபட�� வஸVல�வ&ன மஷ7 எனபஷ�யம, அவரகள ழசயத 
க�டடய மஷ7��ன வஸVல�வ&ன அனம��ககபபடட அஷமபப எனபஷ�யம அ7�நத 
ழக�ளள கவணடம. நப& (ஸல) அவரகளத அந�ஸஷ� எடததக க7� ப&ர�ரத��த�ல 
கட�த எனற க7�கன�ம. ஆன�ல நப&யவரகள க7�ய��க அ7�வ )ல�கள ச�லர, 'ந)ஙகள 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ல எனனஷடய அந�ஸஷ�யம, ம��பஷபயம 
எடததஷரதத அ�ன ழப�ரடட�ல ககளஙகள. ஏழனன ல அலல�ஹவ&டத��ல எனகக 
ம�கபழபரய ம��பப&ரகக�7த' என7 ஹ�)ஷஸ க7�பப&டக�ன7னர. 

  ஆன�ல இந� ஹ�)ஸ மஸல�மகள ன நமபத �கந� நலகள ல�ரநத 
எடககபபடவ&லஷல. இத ழப�யய�ன ஹ�)ஸ�கம. ஹ�)ஸ தஷ7ய&ல ஞ�னமளள 
ஒரவரகட இஷ�த �ம நறகள ல க7�பப&டவ&லஷல. எலல� நப&ம�ரகளஷடயவம, 
ரஸvலம�ரகளஷடயவம ம��பஷபவ&ட நப&யவரகள ன ம��பப ம�க கமல�னத. இஷ� 
எவரம மறகக மடய�த. கமனஷமககரய நப&ம�ரகள�ன மஸ�, ஈஸ� நப&கஷள 
வ&ட நப& (ஸல) அவரகள ச�7ந�வரகள. இதபற7� அலல�ஹ க7�பப&டக�7�ன: 
"மம�னககள! மஸ�ஷவ(ப பற7� ழப�யய�க அவதற க7� அவஷர) ழ��லஷலப 
படத��யவரகஷளப கப�ல ந)ஙகள ஆக�வ&ட கவணட�ம. அவரகள க7�ய 
அவத7�ல�ரநத அலல�ஹ அவஷர தயஷமபபடத�� வ&டட�ன. அலல�ஹவ&டத��ல 
அவர ம�க கணB&யம�னவர�ககவ இரந��ர". (33:69)

  இனனம ��ரமஷ7ய&ல ஈஸ�ஷவபபற7�க க7�ன�ன: "(மரயஷம கந�கக�) மலகககள 
க7�னர. மரயகம! ந�சசயம�க அலல�ஹ �னனஷடய ஒர வ�ரதஷ�ஷயக ழக�ணட 
உமகக ஒர (மகஷன அள கக) நறழசய�� க7�ன�ன. அ�ன ழபயர மரயமஷடய மகன 
ஈஸ� மஸVஹ எனப��கம. அவர இமஷம, மறஷமய&ல ம�கக கமபVரம�னவர�கவம, 
இஷ7வனகக ம�கக ழநரஙக�யவரகள ல ஒரவர�கவம இரபப�ர". (3:45)

  அலல�ஹவ&டத��ல மஸ�வஷடயவம, ஈஸ�வஷடயவம ம��பப இபபடழயன7�ல 
மன �ரகள ன �ஷலவர�ன 'மக�மல மஹமத' (சவனத��ல ஒர ப�வ&) 'கவஸர' 
(சவனத��ன ஒர ந��) 'ஹவள' (சவனத��ல ஒர �ணB )ர �ட�கம) ஆக�யவறஷ7 
எலல�ம இஷ7வன வ/ஙக� கணB&யபபடததக�ன7 நப& (ஸல) அவரகள ன 
மக�ஷமஷய வ�ரதஷ�கள�ல வரB&கக மடயம�?



  மக�மல மஹமத பகழககரய ப�வ&ஷய எலகல�ரம �மகக�க ஆஷசபபடவர. 
கமறக7�ய அல கவஸர, அல ஹவள இ��ல�ரநத ந)ர பரக வ&ரமபம மககள ன 
ப�த��ரஙகள வ�னத��ல�ரககம நடசத��ரஙகளகக சமம�கம. அ�ன ந)ர ப�ஷல 
வ&டவம ழவணஷமய�னத. க�ஷன வ&டவம சஷவ ந�ரமப&யத. அநந)ரல ஒரமடஙக 
பரக�யவனககத ��ககம இர�த. உலல அஸம என7 ச�7பபப ழபற7 நப&ம�ரகள�ன 
ஆ�ம, நஹ, இபர�ஹ)ம, மஸ�, ஈஸ� (அஷலஹ�ம) உடபட அஷனதத நப&ம�ரகளம 
மறஷமய&ல �ப�அததச ழசயவஷ� வ&டடம ப&னவ�ஙகம கநரத��ல நப& (ஸல) 
அவரகள ��ம மககளகக �ப�அதஷ�க ழக�ணட உ�வ& பரவ�ரகள.

  அர��ன கeழளள 'ல�வ�வ' என7 ழக�டககரயவரகளம நப&யவரககளய�கம. இந�க 
ழக�டய&ன ந�/ல�ல நப& ஆ�மம, இ�ர நப&ம�ரகளம இரபப�ரகள. நப& ஆ�ம�ன 
சந���கள ல �ஷலஷமப ப�வ&ககரயவர, அஷனதத நப&ம�ரகஷள வ&ட ச�7ந�வரகளம, 
அவரகள அஷனவரககம கப��கரம, ம�கப ழபரம ம��பப&றகரயவரகளம�ன 
மஹமமத (ஸல) அவரகள ம�த��ரகம எனபஷ� எவர�லம மறகக இயல�த.

  ஆன�ல எவவளவ இரபப&னம அலல�ஹவ&டத��ல அவன ச�ரஷடகளககரய 
ம��பப ச�ரஷடகளகக�ஷடய&ல ஒரவரகழக�ரவர அ7�ந��ரககம ம��பஷபப 
கப�லலல. இத�ஷன ம��பபகள நப& (ஸல) அவரகளகக இரநதம கட 
அலல�ஹவஷடய அனம�� ழப7�மல ச�ரஷடகள ல ஒரவரககம அவரகள �ப�அத 
ழசயய மடய�த. 

  ��ரமஷ7ய&ல அலல�ஹ க7�பப&டக�7�ன: "வ�னஙகள லம, பம�ய&லமளள 
ஒவழவ�னறம அர-ரஹம�ன டம அடஷமய�க வநக� �)ரம. அஷவயஷனதஷ�யம 
அவன பரBம�க கBகக�டட அ7�நதம ஷவத��ரகக�7�ன". (19:93-94)

  கமலம கறக�7�ன: "மஸVஹ^ம, அலல�ஹகவ�ட ழநரஙக�ய மலகககளம 
அலல�ஹவகக அடஷமய�ய&ரபபஷ�ப பற7� கஷ7வ�கக கர� ம�டட�ரகள. எவரகள 
கரவத��ல அலல�ஹவகக அடஷமய�க இரபபஷ� கஷ7வ�கக க�ணக�ன7னகர� 
அவரகள ய�வஷரயம மறஷமய&ல அவன �னன டம ழக�ணடவரச ழசயவ�ன. ஆககவ 
எவர உணஷமய�ககவ வ&சவ�சம ழக�ணட நரகரமஙகஷளச ழசயக�7�ரககள� 
அவரகளககரய கல�ஷயப பரBம�க வ/ஙக� �ன அரள�ல ப&னனம 
அ��கபபடததவ�ன. எவர கரவம ழக�ணட (அலல�ஹவகக அடஷமய�ய இரபபஷ�க) 
கஷ7வ�க க�ணக�ன7னகர� அவரகஷளத தனபறததம கவ�ஷனஷயக ழக�ணட 
கவ�ஷனப படததவ�ன. அலல�ஹஷவயன7� �ஙகளகக க��/ஷரயம, உ�வ&ப 
பரகவ�ஷரயம (அஙக) அவரகள க�B ம�டட�ரகள". (4:172-173)

  மன �ன இனழன�ர மன �ன டம அனம��ய&ன7�கய� ச�ப�ரச ககடக மடயம. இத 
ச�ரஷடகள ன �னஷம. ஏழனன ல ஒரவன ச�ரஷடககபபடடவன என7 ந�ஷலய&ல 
மற7வனகக கடட�க இரகக�7�னலலவ�. எனகவ இரவரககம க�ரயஙகள 
ந�ஷ7கவறவ��ல பஙகணட. அலல�ஹஷவப ழப�றத� வஷரய&ல எந� வ&�யத��லம 
எவரடனம அவன கடட�க இரகக�7�ன எனற ழச�லல மடயம�? 

  ��ரமஷ7 கறக�7த: "(நப&கய!) ந)ர கறம. அலல�ஹஷவயன7� எவறஷ7 ந)ஙகள 



(ழ�யவஙகள�க) எணB&க ழக�ணடரகக�7)ரககள� அவறஷ7 ந)ஙகள அஷ/ததப 
ப�ரஙகள. வ�னஙகள கல�, பம�ய&கல� அவறரகக ஓர அணவளவம அ��க�ரம 
இலஷல. அன7� அவவ&ரணடலம அவறறகக எத�ஷகய பஙகம இலஷல. அவனகக 
உ�வ&ய�ளரகளம அவரகள ல ஒரவரம இலஷல. அவனஷடய அனம��ப 
ழபற7வரகஷளத �வ&ர அவன டத��ல பரநதப கபசவதம பயனள கக�த". (34:22-23)

    
கபறகள ல பளள  கடடல�ம�  ?  

  கபறகஷளப பளள கள�ககவஷ� �டதத பல ஹ�)ஸகள வந��ரகக�ன7ன.அபபடச 
ழசயபவஷன நப& (ஸல) அவரகள சப&த��ரகக�7�ரகள.�மத கப7�ல ஷவபவஙகள 
ழக�ணட�டவஷ�யம வ&லகக�ன�ரகள. ம�ல�ல மககள ஷடகய இஷB ஷவத�ல 
எனபத நஹ நப& அவரகள ன க�லத��கல ��ன தவஙக�றற. இபன அபப�ஸ (ரல�) 
அவரகள 'நப& நஹ (அஷல) அவரகளககம, நப& ஆ�ம (அஷல) அவரகளககம 
இஷடய&ல�ன பததத �ஷலமஷ7ய&லளள மககள இஸல�ம�யரகள�ககவ 
வ�ழந��ரந��ரகள' எனற க7�ன�ரகள.

  நஹ நப&யவரகள மககள சமகத��றக அனபபபபடட ம�ல த�ர�வ�ரகள. நஹ 
(அஷல) அவரகள ன 'சமகத��ர (ஒரவரகழக�ரவர) ந)ஙகள உஙகள ழ�யவஙகஷள 
(வBஙக�த) ஒதகக� வ&டடரகள. வதத, ஸ^வ�உ, எகஸ, யவக, நஸர (ஆக�ய 
வ&கக�ரகங)கஷளயம வ&டட வ&ட��)ரகள எனற க7�க ழக�ணடனர' (71:23) இந� 
ஆயத��ன கரதஷ�ப பற7� ஸலபஸஸ�ல�ஹ)னகள ன கரத��வத: இந� ஆயத��ல 
க7�பப&டபபடடளள ச�ம�கள அஷனவரகம நப& நஹ (அஷல) அவரகள ன சமகத��ல 
க��ன7�ய நனமககள ஆவ�ர. இவரகள இ7ந��ன ப&னனர மககள இவரகள ன 
கபறகள ல மணடய&டட வ&ழந�னர. அ�றகப ப&னனர மககள அவறஷ7 
வBஙக�ன�ரகள. இஷவ அரப&கள ன கரஙகள ல வநத கசரந�ன. ப&7க அரப&கள �ம 
கடமபஙகளகக இந� ச�ஷலகள ன ழபயரகஷளச சடடனர எனப��கம.

  இம�ம பக�ர (ரஹ) அவரகள இபன அபப�ஸ வ�ய&ல�க வந� கeழக�ணம 
ஹ�)ஷஸ �நதளள�ரகள: 'கபறகஷள பளள கள�க அஷமபபஷ�த �டதத அ�ன�ல 
��ரகஷக ஒ/�ததக கடட ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள ந�டன�ரகள. ஏக 
இஷ7வனககத ழ��ழ��லம அதழ��ழஷகஷய கபறகள ல பளள வ�சலகஷள 
அஷமதத ழ��/க கட�த' என நப& (ஸல) அவரகள �டத��ரகக�7�ரகள. இஷ� 
அ7�ந� ஸஹ�ப�ககள �ம வ�ழகஷகய&ல இஷ� �வ&ரததக ழக�ணட�ரகள. 

  இ�ன�ல ��ன சரயன உ�யம�கம கநரத��ல ழ��/க கட�த எனற ழபரம�ன�ர 
(ஸல) அவரகள �டத��ரந�னர. ஏழனன ல இநகநரத��ல இஷ7வனகழகனக7 கர�� 
ழ��ழ��லம சரயனகக�கப ப&ர�ரத��பபவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகக ஒபப�க� வ&டக�7த. 
கப7�ல ந�னற அலல�ஹவகக�க ழ��ழ��லம கப7�ள ஷயக ழக�ணட உ�வ& 
க�டக�ன7 ��ரகக�ன வBககதக��ட ஒபப�க� வ&டக�7த. இஷ�ழயலல�ம அ7�ந� 
ஸஹ�ப&கள ��ம�க வ&லக�க ழக�ணடனர.

  வஸVல� வ&�யத��லம ஸஹ�ப&கள நலல வ&ளககம ழபற7�ரந��ரகள. நப&கஷள 



ஈம�ன ழக�ணட, அவரகளகக வ/�படட, அவரகள ம@த கநசம ஷவதத நடபபஷ�க 
ழக�ணட வஸVல� க�டல�ம எனறம, நப&கள ன தஆ, �ப�அத இவறஷ7ப ழபறற 
வஸVல� க�டல�ம எனறம நனக அ7�ந��ரந��ரகள. எனகவ அவரகள நப& (ஸல) 
அவரகஷள மடடம ழக�ணட வஸVல� க�டவ&லஷல. கமனஷம��ஙக�ய ழபரம�ன�ரன 
தஆஷவக ழக�ணடம, �ப�அதஷ�க ழக�ணடம வஸVல� க�டம வ�யபப அவரகள 
மரBமஷடநத வ&டட��ன க�ரBம�க மடய�மல கப�ய வ&டடத. இ�ன�ல 
கமனஷமய&ல நப&ஷய வ&ட கஷ7ந� ஒர மன �ஷர வஸVல�வகக அஷமததக 
ழக�ணடனர. ஸஹ�ப&கள நமஷம வ&ட எலல� வஷகய&லம ச�7ந�வரகள. ம�ரககச 
சடடஙகஷள ப&னபறறவ��ல அவரகஷளவ&ட கபர�வல ழக�ணடவரகள எவரம�லஷல. 
அலல�ஹ, ரஸvலஷடய வ&ரபபகள ய�ஷவ, ழவறபபகள ய�ஷவ எனபஷ� நன7�க 
அ7�ந��ரந��ரகள. அலல�ஹ, ரஸvல�ன ஏவலகளகக �கந� தஆககஷளயம 
அ7�ந��ரந��ரகள. அத�ஷகய தஆககள அஙகeகரககபபடவ�றக ம�க 
அரகஷ�யஷடஷவய�கம.*

  கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப&ய&ன ஹ�)ஷஸ நப& (ஸல) அவரகள ன தஆவ�ல 
வஸVல� க�டவ�றக ச�ன7�க ழக�ளளபபடம. ஆன�ல ச�ல மககள இந� ஹ�)ஸ 
நப&கள வ�ழந��ரககம கப�தம, அவரகள ன மரBத��றக ப&7கம ழப�தவ�க 
அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�ட�ல ஜ�ய&ஸ எனபஷ�க க�டடக�7த எனற 
க7�ன�ரகள. கமலம கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப&யம, இ�ர ஸஹ�ப�ககளம 
நப&யவரகள உய&ரடன ரகஷகய&ல வஸVல� க�டவ��ன க�ரBதஷ�ப பற7� நப&கஷளக 
ழக�ணட அலல�ஹவ&ன ம@த ஆஷBய&டடம, நப&ஷயப ழப�ரடட�கக ழக�ணடம 
அலல�ஹவ&டம �மத க�ஷவகஷள கவணடவ�றகச சமம எனற இவரகள எணB&க 
ழக�ணட�ரகள. 

  நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டவ�றக இவரகள நப&கக வ/�படவக��, அலலத 
நப&கள இவரகளகக ப&ர�ரத��பபக�� க�ஷவய&லஷல எனற கர��க ழக�ளக�7�ரகள. 
இத வ&�யத��ல நப& (ஸல) அவரகள இவரகளகக�க ப&ர�ரத��பபதம, 
ப&ர�ரத��கக�மல இரபபதம சமகம. ஏழனன ல �ஙகள எணBத��ல கணப�ரஷவ 
இ/ந� ஸஹ�ப& நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டயகப�த அவரன க�ஷவ 
ந�ஷ7கவ7�ய��ம. அவரகக�க நப&கள ப&ர�ரத��கக வ&லஷலய�ம. இத இவரகள ன 
கரதத. இவரகள ன ழச�ல �ரஅத��ல மழகக வ&ரமபபபட�� ஒன7�கம. 
அலல�ஹவ&ன �ரஅத��றக இவரகள ஒத�வரககள அலலர. 

  அலல�ஹவஷடய பஷடபப&ன அஷமபப&றகம இவரகள ன கறற ழப�ரந��த. 
ஏழனன ல நப&கள ன ப&ர�ரத�ஷன ழபற7வரம, ழப7��வரம சமம�னவர அலலகவ. 
கணப�ரஷவ இ/ந� அமமன �ரகக ந�சசயம�க நப& (ஸல) அவரகள ப&ர�ரத��த��ரகள. 
எனகவ��ன அமமன �ர நப& (ஸல) அவரகள ழச�லல�க ழக�டத� ' என வ&�யத��ல 
நப&கள ன ப&ர�ரத�ஷனஷய ஏற7ரளவ�ய�க இஷ7வ�!' எனனம வ�கக�யதஷ�க 
க7�ன�ரகள. இசழச�ல அவர வ&�யத��ல நப&யவரகள '�ஃபVஉ' �ப�அத 
ழசயக�7வரகள�க இரந��ரகள எனபஷ�க க�டடக�7�லலவ�! 

  ந)ர வ&ரமப&ன�ல ழக�ஞசம ழப�றம. இலஷலகயல ந�ன உமகக�கப 
ப&ர�ரத��கக�க7ன' என7 நப&யஷரஷயக ககடட அமமன �ர �மகக�கப ப&ர�ரத��ககமபட 



நப&யவரகள டம கவணடக ழக�ணட�ர. நப& (ஸல) அவரகள அவரடம 'ழ��/ 
கவணடம. �மகக�கவம ப&ர�த��கக கவணடம' எனறம ழச�னன�ரகள.

 இந� ஆ��ரஙகஷளக ழக�ணட நப&கள ன தஆவ&ன�லம, ச�ப�ரச�ன�லம ��ன 
வஸVல� க�டபபடம எனபஷ� வ&ளஙகபபடம.

  மஷ/ க�டம வ&�யத��ல உமர (ரல�) அவரகளஷடய ஹ�)ஸ^ம இபபடத��ன 
அஷமநதளளத. இந� ஸஹ�ப&கழளலல�ம நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடந� 
ப&னனர ந�யகத��றகப பகரம�க இனழன�ரவஷரக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள. 
நப&யவரகள உய&ரடன ரககம கப�தம, மரBமஷடந� ப&னனரம ஒனறகப�ல 
வ&த��ய�சம�ன7� அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டபபடம�ன�ல, அ�றக 
அனம��யம இரககம�ன�ல பஷடபபகள ல அலல�ஹவ&டம ம�கச ச�7ந� கணB&யம 
வ�யந� ஒர பஷடபஷப (நப&ஷய) ஒதகக� வ&டட அவரகஷளவ&ட �ரத��ல கஷ7ந� 
இனழன�ர பஷடபஷபக ழக�ணட வஸVல� க�ட அவரகள மஷனந��ரகக ம�டட�ரகள. 
கவழ7ந� அந�ககரனம நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ல நப& (ஸல) அவரகள 
அவரகக தஆச ழசயயவம இலஷலழயன7�ல மனனர ந�ம க7�பப&டடளள 
கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப& கBமஷடந�த கப�ல ஒரகப�தம அந� அந�கர 
கBமஷடய ம�டட�ர.

  அத மடடமலல. கமறழச�னன கணப�ரஷவய&/ந� ஸஹ�ப&ய&ன சமபவத��றகப 
ப&7க ஸஹ�ப�ககள ல கணப�ரஷவய&/ந� கவழ7�ரவரம அபபடச ழசய���க 
இலஷல. அவரககள� இஸல�த��ல மந�� ஈம�ன ழக�ணட அனஸ�ரகள�கவம, 
மஹ�ஜ�ரனகள�கவம, அலல�ஹ, ரஸvஷலப பற7� நமஷமக க�டடலம 
நனக7�ந�வரகள�கவம இரந��ரகக�7�ரகள.

  அலல�ஹவ&ன ஹகககள ய�ஷவ, ரஸvல�ன ஹகககள ய�ஷவ, தஆவ&ல 
அனம��ககபபடடத ய�த, பலனள கக��த ய�த எனழ7லல�ம நனக7�ந��ரந��ரகள.

  அத மடடமலல. அவரகள மஷ/ ழபயவ�றகம, வ7டச� ந)ஙக� ழச/�பப வரவ�றகம 
ழபரதம க�ஷவப படடரந��ரகள. இபபடய&ரநதம ஸஹ�ப�ககள க�டடத �ந� 
வ/�ஷயத��ன ப&னபற7�ன�ரககளழய�/�ய அவரகள ப7ககB&தழ��தகக�ய வ/�கஷளப 
ப&னபற7வ&லஷல.

  ம�ரகக கமஷ�கள�ன ம�ழபரம பகஹ�ககள �ம நலகள ல மஷ/ க�டவஷ�ப 
பற7�க க7�பப&டம கப�த ஸஹ�ப&கள க�டடச ழசன7 வ/�மஷ7கஷளத ��ன 
க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஸஹ�ப&கள ழசயய�த ப7ககB&த� அமலகஷளக 
க7�பப&டவ&லஷல. நப&யவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� 
க�டவ��ன ��தபரயகம அவரகள ன தஆஷவப ழப7 கவணடம எனபத��ன. எனகவ 
ந�ம நப&ய&டம நமகக�க ப&ர�ரத��ககமபட கறவதம, அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� 
க�டவதம சமகம. 

  அனற ஸஹ�ப�ககள உய&ரடன ரகஷகய&ல நப&ய&டம �மகக�க தஆச ழசயய 
ழச�லல� இரகக�7�ரகள. ஆன�ல நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடந� ப&7க ய�ரம 



தஆக ககடகமபட நப&ய&டம கவணடக ழக�ளளவ&லஷல. இனற பலர ழசயவதகப�ல 
அனற அவரகள ன கப7�ல வநதம கவணடவம இலஷல. எஙக ஷவததம 
ககடகவ&லஷல. அபபடழயன7�ல ஸ�ல�ஹ)னகள ன (நனமககள ன) கப7�ல மககள 
�மகக�க தஆ கவணடமபட எபபட அவரகள டம ககடக மடயம? இ�றக ச�ல 
ச�ன7�க ஏக�� ச�ல ப&றக�ல மககள ன கஷ�கஷளயம க�டடக�7�ரகள.

  வ�ழகஷகய&ல மம�னகள ஒரவரகழக�ரவர �மகக�ஷடய&ல ப&ர�ரத��ககமபட 
மற7வரகஷள கவணடக ழக�ளளல�ம. அ�றக �ரஅத��ல அனம��யணட. 
ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள கட கல@ஃப� உமரடம �மகக�க தஆச ழசயய கவணடம 
எனற ககடடக ழக�ணடத ந�ஷனவ&ரககம ��கன. ஒர ஹ�)ஸ�ல வரக�7த: 'உமர�ச 
ழசயவ�றக ந�யகத��டம அனம�� ககடட உமர (ரல�) அவரகள டம (ல� �னஸ�ன� 
ய� அகe ம�ன தஆய&க) சகக��ரகர! உமத ப&ர�ரத�ஷனய&ல எஙகஷள ம7நத வ&ட��)ர' 
என7�கம. 

  கமலம நப&யவரகள க�ஷவபபடடவரகக�க ப�வமனன பபத க�டகவணடழமனற 
உஷவஸ அல - கரன ய&டம ஏவ&ன�ரகள. ஆன�ல க�ஷவபபடடவர உஷவஷஸ வ&ட 
ம�கச ச�7ந�வரகள�க இரந��ரகக�7�ரகள. 

  சரஙகக க7�ன ழபரம�ன�ர (ஸல) அவரகள �ம சமகத��ரடம �மகக�க தஆச 
ழசயயவம, ஸலவ�ததக க7வம, வஸVல� க�டவம கவணடன�ரகழளன7�ல அ�ன 
கரதத �ம உமமததகள டம க�ஷவபபடவ�லல. ம�7�க ச�ரஷடகளகக பயன�ரம 
வ/�கஷள கறறக ழக�டத�ல�கம. இ�ன�ல ச�ரஷடகள ம�ரகக வ&�யஙகள ல 
ழபரம பல�பலனகஷள அஷடக�ன7னர. நப&ய&ன கப��ஷனஷயக ககடட அ�றழக�பப 
ழசயலபடம கப�த அ�ன க�ரBத��ன�ல நப&ககரய கல�யம அலல�ஹவ&டம 
அ��கரகக�7த. நப&கக�க ந�ம ஒர ஸலவ�ததக க7�ன�ல அ�றக�க அலல�ஹ 
நமம@த பதத ஸலவ�ததக கறக�7�ன. நப&கக�க வஸVல�ஷவ (சவனத��லளள 
ழபரயழ��ர ப�வ&ஷய) கவணட அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��த��ல ழபரம�ன�ரன 
ம�ழபரம �ப�அதக� மறஷமய&ல நமகக�க க�ஷடகக�7த. ந�ம ழசயயம 
நறகரமஙகளககரய கல�ஷய எவவளவ அ��கம�க அலல�ஹவ&டம�ரநத 
ழபறக�க7�கம�, அக� கல�கள ழக�ஞசமம கஷ7ய�மல நப&களககம உணட. 

  நப& (ஸல) அவரகள 'கநர�ன ப�ஷ�ய&ல (ஹ���யத��ல) ஒரவன மற7வஷன 
அஷ/த��ல அஷ/பபககப ப��ல ழக�டத�வனகக வ/ஙகபபடம கல�களகழக�பப 
ச�7�தம கஷ7ய�மல அஷ/த�வனககம உணட' எனற க7�ன�ரகள. 

  இ�ன அடபபஷடய&ல கந�கக�ன�ல அஷனதத நலனகள ன வ/�க�டடய�க நப& (ஸல) 
அவரகள ��கழந��ரகள. �ம சமக மககள நலவகள பரயம கப�ழ�லல�ம அந� 
நலனகளககரய அக� கல�கஷளக கஷ7ய�மல நப&களம ழபறக�7�ரகள. எனகவ��ன 
அனற ஸஹ�ப&கள, ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள இவரகழளலல�ம ஏக�னம 
நறகரமஙகள ழசயத வ&டட அவற7�ன பல�பலனகஷள ழபரம�ன�ரககச 
ழசலத�வ&லஷல. நப&களகக�க ��ரககரஆனம ஓ�வ&லஷல. அவரகளகக�க 
�ரமஙகள ழசயயவ&லஷல. இபபடழயலல�ம ழசயத இவற7�ன பல�பலனகஷள 
நப&யவரகளகக�க ஹ��ய�ச ழசயயவம�லஷல. ஏழனன ல மஸல�மகள பரக�ன7 



ழ��ழஷக, கந�னப, ஹஜ, �ரமம, ��ரமஷ7 ஓத�ல கப�ன7 எந� அமல�ய&னம 
சரகய. அ�ன பல�பலனகள அஷனததம ழபரம�ன�ரககம கஷ7ய�மல கசரநத 
வ&டக�7த.

  ஆன�ல ப&ளஷளகள பரக�ன7 நறகரமஙகள ன பல�பலனகள ழபறக7�ரககத 
��ன�கச கசரநத வ&டவ��லஷல. எனகவ ப&ளஷளகள ழபறக7�ரகளகக�கவம, ஒர 
மஸல�ம இனழன�ர மஸல�மகக�கவம நறகரமஙகள பரநத அவறரன 
நறபலனகஷள ஹ��ய�ச ழசயத கசரதத வ&ட (ஈஸ�லஸ ஸவ�ப) 
அனம��ககபபடடளளத.

  ழபரம�ன�ர அவரகள அலல�ஹவகக எபபட வ/�படடரந��ரகள எனபஷ�ச 
ச�ந��கக கவணடம. "ந)ர ஓயவ ழபற7�ல வBககததகக�க ச�ரதஷ� எடததக 
ழக�ளளம. கமலம (இனபத��லம, தனபத��லம) உம இஷ7வஷனகய கநசததடன 
ச�ரந��ரபபVர�க' (94:7-8) எனற அவரகஷளப பறர ��ரமஷ7 கறக�7த.

  பஷடத� அலல�ஹஷவத �வ&ர கவழ7ந�ச ச�ரஷடஷயயம அவரகள 
ஆச�ககவ&லஷல. ஒர ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள 'என உமமதஷ�ச ச�ரந� 
எழப��ன�ய&ரம மககள ககளவ& கBகக�ன7� சவனத��ல ப&ரகவச�பப�ரகள. அவரகள 
வ�ழந��ரகஷகய&ல ப&7ரடம ஓ��பப�ரககச ழச�லல��வரகள. நறக7�, தரகக7� 
ப�ரகக��வரகள. சட கப�ட��வரகள. �ம இஷ7வன ம@த க�ரயஙகஷள ப�ரம ச�டட 
ஒபபஷடபபவரகள' இபபடய�க அவரகள ன இலடசBஙகஷள க7�பப&டட�ரகள. 
ஓ��பப�ரகக அனம��ககபபடடரநதம அஷ�ப பரய��வரகஷளப பற7� நப& (ஸல) 
அவரகள ப�ர�டடய&ரகக�7�ரகள. ஓ��பப�ரத�ல எனபத 'இஸ��ரக�' எனப��ன 
வ&ஷனசழச�ல இஙகக வந��ரகக�7த. இத ஒரவஷகப ப&ர�ரத�ஷனஷயக க7�ககம. 
நப&யவரகள �மககத��கம ஓ��ப ப�ரத��ரகக�7�ரகள. ப&7ரககம ஓ��ப 
ப�ரத��ரகக�7�ரகள. ஆன�ல ய�ரடமம �மகக ஓ��ப ப�ரககமபட கவணடக 
ழக�ளளவ&லஷல. இ��ல�ரநத மன �ன டம எ�ஷனயகம ககடக�மல (அத 
அனம��ககபபடட��ய&னம சரகய) அலல�ஹவ&டம மடடம ககடபவன மன �ரடம 
ககடபவஷன வ&ட கமல�னவன�க�7�ன எனபஷ� வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. நப& 
(ஸல) அவரகள அஷனதத ச�ரஷடகள லம கமல�னவரகள ஆவ�ரகள. எனகவ��ன 
நப&யவரகள கல@ஃப� உமரடம �மகக�க தஆ ழசயய கவணடழமனற ககடடக 
ழக�ணட�ரகள என7 ஹ�)ஸ க7�ததப பறபல அப&பப&ர�ய கப�ஙகள வந��ரபப��கக 
க7பபடக�7த.

*நப&கள ன கபஷ7 வBஙகபபடம வ&கக�ரகஙகள�க ம�ற7��)ரகள எனக க7�பப&டபபடம 
ஹ�)ஸ^ம, கணப�ரஷவய&/ந� ஸஹ�ப&ஷயப பற7� அ7�வ&ககபபடம ஹ�)ஸ^ம 
மனனர பல இடஙகள ல க7பபடடளளத. இம�ம இபன ஷ�ம�யய� இஙகம இந� 
ஹ�)ஷஸக கறக�7�ரகள. சரகக�க ழக�ளவ�றக�க இஙகக ந�ம அவறஷ7 ம@ணடம 
க7வ&லஷல. 

மஷ7மகம�ன ப&ர�ரத�ஷன



  ப�ரஷவககபப�ல இரபபவரகள ஒரவர இனழன�ரவரகக கவணடக ககடக�ன7 
ப&ர�ரத�ஷனகள மனன ஷலய&ல அவவ�ற ககடபஷ�க க�டடலம இஷ7வன டம ம�கக 
ஏறபஷடய��கம. ஏழனன ல அத தய எணBம ழக�ணட ப&ர�ரத��ககம தஆ 
அலலவ�? கலபபற7 எணBத��ல ப�ரஷவககபப�ல இரநத ஒரவனகக தஆ 
ழசயயமகப�த, அ�ன தயஷமஷயயம, ம��பஷபயம அளவ&ட மடய��லலவ�? 
ச���ரBம�க அலல�ஹவ&டம தஆச ழசயபவகர�ட கசரநத மஷ7மகம�கப 
ப&ர�ரத��பபவஷர ஒபப&டட�ல ந�ஷ7ய வ&த��ய�சஙகஷளக க�B மடயம.

  எனகவ ��ன நப&கள 'இஷ7 அஙகeக�ரததகக வல�ஷமய�க ம�க ழநரஙக�ய 
ப&ர�ரத�ஷன ப�ரஷவகக அபப�லளகள�ர ஒவழவ�ரவரம மற7வரகக கவணட 
இஷ7ஞசம ப&ர�ரத�ஷனய�கம' எனற க7�ன�ரகள.

  இனழன�ர ஹ�)ஸ�ல 'கணப�ரஷவகக அபப�றபடட சகக��ரனகக�க ஏழ�னழம�ர 
தஆஷவக ழக�ணட ப&ர�ரத��த��ல, ப&ர�ரத��த�வனடன ஒர மலகஷக அலல�ஹ 
ஏவவ�ன. அமமன �ன ப&ர�ரத��ககம கப�ழ�லல�ம இந� மலகக 'ஆம@ன' க7� ந)ர 
மஷ7வ�ன சகக��ரரகக ஆச�த�ஷவழயலல�ம உமககம உணட' எனக கறவ�ர�ம 
எனற வரக�7த. (மஸல�ம)

  ழப�தவ�க மன �ன �னஷனப கப�ன7 ஒரவன டம ழசனற அவன�ல பரநத 
ந�ஷ7கவற7�த �ரககடயஷ�க ககடக கவணடம. மன �ன�ல அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��கக மடயழமன7�ல இபப&ர�ரத�ஷனஷய அவன டம கவணடல�ம. ஆககவ 
ஒரவரகழக�ரவர �மகக மத��ய&ல தஆககஷளக ழக�ணட பB&பபத, 
ப&ர�ரத�ஷனஷய கவணடவத அஷனததம அனம��ககபபடக�7த. அன7�யம, 
மன �ன�ல ழசயத மடகக இயலம�ன கவஷலகள, உ�வ& ஒத��ஷசகள 
அஷனதஷ�யம ப&7ரடம கவணடவ�றக அனம��யணட. பஷடபப&னஙகள�ல ழசயய 
இயல�� (அலல�ஹவகக மடடம மடயம�ன) ழசயலகஷள அலல�ஹவ&டம ககடக 
கவணடம. கவற எந� ச�ரஷடய&டமம (அத நப&, மலகக ய�ர�ன�லம சர) ககடக 
கட�த. ச�ரஷடய&டம ழசனற எனஷன மனன தத வ&டஙகள. எஙகளகக மஷ/ 
ழபயயச ழசயயஙகள. க�ப&ரகளகக எ��ர�க எஙகளகக உ�வ& ழசயயஙகள. எஙகள 
இ�யஙகஷள கநர�ன வ/�ய&ல ��ரபபஙகள எனழ7லல�ம ககடபத ஜ�ய&ஸலல-
ஹர�ம�கம.

  நப&கள ன க�லத��ல மம�னகளககத ழ��லஷலக ழக�டத� ஒர நயவஞசகஷன 
வ&டடம �பப&ததக ழக�ளள அபபககர (ரல�) இ�ர ஸஹ�ப&கள டம 'எழநத வ�ரஙகள. 
இந� மன�ஃப&கக�ன (நயவஞசகன ன) �)ஙக�ல�ரநத �பப&ததக ழக�ளள நப&ய&டம 
உ�வ&த க�டகவ�ம' எனற க7�ய�றக 'எனஷனக ழக�ணட உ�வ& க�டபபட 
ம�டட�த. அலல�ஹஷவக ழக�ணட ��ன உ�வ& க�டபபடம' எனற நப&யவரகள 
ப��லஷரத��ரகள (�பர�ன ). ஏழனன ல உ�வ&யள த�ல மன �ன�ல 
மடயககடய�லல. இஷ7வன கறக�7�ன: "ந)ஙகள அலல�ஹவ&டம உ�வ&தக�டப 
ப&ர�ரத��த�கப�த... அவன உஙகள ப&ர�ரத�ஷனஷய ஏறறப ப��லள த��ன" (8:9)

  நப& மஸ� (அஷல) �மத ப&ர�ரத�ஷனய&ல 'இஷ7வ�! பகழ/லல�ம உனககக. 
உனன டம மஷ7ய&டபபடம. ந)��ன உ�வ&த க�டபபடக�7வன. உனஷனக ழக�ணகட 



ஆ�ரவ க�டபபடம. உனம@த �வககல ஷவககபபடம. உனஷனத�வ&ர கவற 
எவரககம இந� சக��கய� வலலஷமகய� இலஷல' எனற க7�ன�ரகள.

  கமலம அப யஸVதல ப&ஸ��ம� அவரகள 'மன �ன �னஷனபகப�ன7 இனழன�ர 
மன �ஷனக ழக�ணட உ�வ&த க�டல, �ணB )ரல மழக�7வன �னஷனப கப�ல 
மழக�க ழக�ணடரககம இனழன�ரவஷனக ழக�ணட உ�வ&த க�டவ�றகச 
சமம�கம' எனற க7�ன�ரகள.

  கமலம அ7�ஞர அபதலல�ஹ அல க7�) அவரகள 'ஒர ச�ரஷட இனழன�ர 
ச�ரஷடய&டம உ�வ& க�டவத ச�ஷ7வ�சம ழக�ணட இரவரல ஒரவர மற7வரடம 
உ�வ& க�டவஷ�ப கப�ன7த' எனக க7�ன�ரகள.

  இஷ7வன கறக�7�ன: "இவரகள கடவளகள என அஷ/பபஷவயம, �ஙகளகக�க 
�ஙகள இஷ7வன டம (வBககத��ல) சம@ப&பபஷ�த க�டக ழக�ணடம, அவரகள ன 
இஷ7வகன�ட ம�கக ழநரஙக�யவரகள ய�ர? எனபஷ�த க�டக ழக�ணடம, 
அவனஷடய அரஷளகய எ��ரப�ரதத அவனஷடய கவ�ஷனககப பயபபடக�ன7ன. 
ஏழனன ல ந�சசயம�க உமத இஷ7வன ன கவ�ஷனகய� ம�க ம�கப பயபபடக 
கடயக�" (17:56-57)

  அனற மலகககஷளயம, அனப&ய�ககஷளயம அஷ/ததப ப&ர�ரத�ஷன 
ழசய�வரகளகக அலல�ஹ எனன ப��லள தத வ&ளககம ழக�டத��ன எனபஷ�ப 
பற7� ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ல ச�லர க7�யதம ந�ஷனவ க7த�ககத. (இதபற7� 
வ&ளககம மனனகர �ரபபடடளளத.) 

  மலகககஷளயம, அனப&ய�ககஷளயம கபப&டட ப&ர�ரத��பபஷ� அலல�ஹ 
�டகக�7�ன. அததடன நமகக�க அவரகள ப&ர�ரத��கக�7�ரகள. �ப�அத ழசயக�7�ரகள 
எனற ச�ல இடஙகள ல அ7�வ&ததளள�ன. ஆககவ அவரகள அலல�ஹவ&ன 
கடடஷளகழக�பப மம�னகளகக தஆச ழசயபவரகள�க இரககல�ம. ந�ம அஷ�க 
கவன கக கவணடய��லஷல. ந�ம இவரகள டம எஷ�யம ககடகக கட�த. 
அனப&ய�ககளம ஸ�ல�ஹ)னகளம அவரகள கப7�ல உய&ரடன இரந� கப���லம 
சரகய. கப7�ல உளளவரகள உலக�ல உளளவரகளககப ப&ர�ரத��கக�7�ரகள எனற 
கறபஷன ழசய��லம கட ந�ம எஷ�யம அவரகள டம கவணடக கட�த. ஏழனன ல 
இபபட ககடபத அவரகஷளக ழக�ணட இஷB ஷவககக கக�ரக�7த. அவரகளகக 
வ/�படட வBஙக கவணடழமனற தணடக�7த. ஆன�ல ச�ரஷடகள 
வ�ழந��ரகஷகய&ல மடடம அவரகள�ல ழசயய மடயம�ன எஷ� கவணடம�ன�லம 
ககடகல�ம. அத ��ரகக�ன ப�ல மன �ஷன தணட�த. மடடம�ன7� மலகககள 
ழசயக�ன7 அமலகளம, க�லஞழசன7 அனப&ய�ககள, ஸ�ல�ஹ)னகள ழசயக�ன7 
ழசயலகளம அலல�ஹவஷடய 'அல - அமரல கவன )' என7 வ&��களகக 
உடபடடஷவய�கம. எனகவ இந� வ&��ஷய ம�ற7 ப&ர�ரத��பபவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனகள எந� பயஷனயம �ர�த. 

  மலகககள, நப&ம�ரகள இவரகஷள இரடசகரகள எனற ந�ஷனததக ழக�ளபவர 
க�ஃப&ர எனற கeழவரம ஆயதத வ&ளககக�7த: "ஒர மன �னகக கவ�தஷ�யம, 



ஞ�னதஷ�யம, நப&ததவதஷ�யம அலல�ஹ ழக�டத� ப&ன அவர மன �ரகஷள 
கந�கக� 'அலல�ஹஷவயன7� எனஷனகய வBஙகஙகள' எனற கறவ�றக 
உரஷமய&லஷல. ஆய&னம ந)ஙகள கவ�தஷ�க கறறக ழக�டதத ழக�ணடம, ஓ��க 
ழக�ணடம இரபப�ன க�ரBம�க இஷ7யடய�ரகள�க� வ&டஙகள. �வ&ர 
மலகககஷளயம, நப&ம�ரகஷளயம ழ�யவஙகள�கக ழக�ளளஙகள எனற அவர 
உஙகளகக கடடஷளய&ட ம�டட�ர. இஷ7வனகக ந)ஙகள மற7�லம வ/�பபடட�ன 
ப&னனர அவஷன ந�ர�கரககமபட அவர உஙகஷள ஏவவ�ர�?" (3:79-80)

  "(நப&கய!) ந)ர கறம அலல�ஹஷவயன7� எவறஷ7 ந)ஙகள (ழ�யவஙகள எனற) 
எணB&க ழக�ணடரககள�, அவறஷ7 ந)ஙகள அஷ/ததப ப�ரஙகள. வ�னஙகள கல�, 
பம�ய&கல� அவறறகக ஓர அணவளவம அ��க�ரம�லஷல. அன7� அவவ&ரணடலம 
(அவறஷ7 பஷடபப��ல) இவறறகக எத�ஷகய பஙகம�லஷல. இ��ல அவனகக 
உ�வ&ய�ளரகளம அவரகள ல ஒரவரம�லஷல. அவனஷடய அனம�� 
ழபற7வரகஷளத �வ&ர அவன டம பரநத கபசவதம பலனள கக�த" (34:22-23)

  "அவனஷடய அனம��ய&ன7� அவன டத��ல ச�ப�ரச ழசயய ய�ர இரகக�7�ரகள" 
(2:255)

  "அவனஷடய அனம��கக ப&7கலல�மல பரநத கபசககடயவரககள இலஷல" (10:3)

  "அவஷனயன7� உஙகஷள இரடச�பபவகன�, உஙகளககப பரநத கபசபவகன� 
கவ7�லஷல" (32:4)

  "(இஷB ஷவபகப�ர) �ஙகளகக ய�ழ��ர நனஷமயம, �)ஷமயம ழசயய மடய�� 
அலல�ஹ அலல��வறஷ7 வBஙகவதடன இஷவ அலல�ஹவ&டத��ல எஙகளககச 
ச�ப�ரச ழசயபஷவ எனறம கறக�ன7னர. ஆககவ நப&கய ந)ர கறம வ�னஙகள கல�, 
பம�ய&கல� அலல�ஹவகக ழ�ரய��ஷவகஷள ந)ஙகள அவனகக அ7�வ&கக�7)ரகள�? 
அவன ம�கப பரசத�ம�னவன. அவரகள இஷB ஷவபபவறஷ7 வ&ட ம�கக 
உயரந�வன" (10:18)

  ஸvர� ய�ஸVன ல வரக�7த. ஹபVபன நஜஜ�ஷரப பற7� அலல�ஹ க7�பப&டம 
கப�த ழச�லக�7�ன: "எனஷன ச�ரஷடத�வஷன ந�ன வBஙக���ரகக எனகழகனன 
கநரந�த? அவன டகம ந)ஙகள ��ரபப&க ழக�ணட வரபபடவ )ரகள. அவஷனயன7� 
(மறழ7�ஷனயம, எவஷரயம) ந�ன கடவள�க எடததக ழக�ளகவன�? அர-ரஹம�ன 
எனகக ய�ழ��ர �)ஙக�ஷ/ககக கர��ன�ல இவற7�ன ச�ப�ரச அ�� ஒனஷ7யகம 
எனஷன வ&டடத �டதத வ&ட�த. எனஷன அவற7�ல வ&டவ&ககவம மடய�த. அவன 
ஒரவஷனகய ந�ன வBஙக� வ&டட�ல ந�சசயம�க ந�ன பக�ரஙகம�ன வ/�ககடடல 
ழசனற வ&டகவன. ந�சசயம�க ந�ன உஙகஷளப பஷடததப கப���பபவஷனகய 
வ&சவ�ச�கக�னக7ன. ஆ�ல�ல ந�ன ழச�லவஷ�க ககளஙகள எனற க7�ன�ர" (36:22-
25)

�ப�அத��ன வஷககள



  �ப�அத எனனம பரநதஷரத�ல இர வஷகபபடம. ஒனற: 
மஷரகககள ஷடய&லம, இவரகஷளப கப�ன7 அ7�வ )னம�ன மககள ஷடய&லம 
அ7�யபபடடரந� �ப�அத. இஷ� இஷ7வன அடகய�ட ஒ/�ததககடட இலல�மல�கக� 
வ&டட�ன. இரணட: அலல�ஹவ&ன அனம�� ழபற7�ன ப&னனர கக�ரபபடம �ப�அத. 
இஷ� அலல�ஹ உற��பபடத�� க7�ய&ரகக�7�ன. இந� �ப�அத அலல�ஹவஷடய 
அனப&ய�ககளககம, ஸ�ல�ஹ)னகளககம வ/ஙகபபடம. மறஷமய&ல ச�ரஷடகள நப& 
(ஸல) அவரகள டம வநத �ப�அதஷ�க ககடகமகப�த நப& (ஸல) அவரகள 
அலல�ஹவ&ன சமகத��ல வநத அவன மனன ஷலய&ல ஸ^ஜ^��ல வ&ழநத 
வ&டவ�ரகள. அவரகளகக அலல�ஹ ��7நத ழக�டகக�ன7 ப�ர�டடஷரகள�ல 
அலல�ஹஷவத த��பப�ரகள. ப&னனர �ஷலஷய ஸ�ஜ^��ல�ரநத உயரத�, அலல�ஹ 
அ7�வ&பபக ழக�டதத �ப�அததகக அனம�� வ/ஙகவ�ன. அ�றழக�பப நப&யவரகள 
�ப�அத ழசயவ�ரகள. (இத பற7�ய மழ வ&ளககமம மனனர வநதளளத. 
ஹய�த��க இரககம கப�த ழபரம�ன�ரடம ப&ர�ரத�ஷனஷய கவணடவ��ல ��ரக 
வநத வ&டம எனற பயபபடவ�றக�லஷல). ம�7�க நப&யவரகள 
மரBமஷடந��றகபப�ல அவரகள டம வஸVல� கவணடவ��ல, ��ரகஷகயம, 
ப&தன�ஷவயம பயபபட கவணடய ந�ஷலஷம வரக�7த. ஏழனன ல நப&ம�ரகள ன 
வ�ழந�ள ல அவரகள ன மனன ஷலய&ல ஷவதத ய�ரம அவரகளகக ஸ^ஜ^த 
ழசயவஷ� அனம��கக ம�டட�ரகள. வ�ழந��ரகஷகய&ல நப&ம�ரகள 
வBஙகபபடட�ரகள எனற வரல�றகள லம அ7�யபபடவ&லஷல. இத�ஷகய 
அசமப�வ&�ஙகள கநரந��ல கட நப&ய�க இரபபவரகள அஷ�ப ப�ரததக 
ழக�ணடரகக ம�டட�ரகளலலவ�? உடகன �டதத ந�றததவ�ரகள. அத ச�7��ளவ 
��ரகக�ய&னம சரகய. நப&கள வ�ழந��ரககம கப�த ஒர கப���லம இத 
நஷடழப7�த. ஒர சமயம, நப&யவரகளகக ஒரவர ஸ^ஜ^த ழசயய மறபடட கப�த 
உடகன ழபரம�ன�ர அவஷரத �டதத ந�றத�� 'அலல�ஹவம, மஹமமதம ந�டயத 
நடந�த எனற ழச�லல��)ரகள. அலல�ஹ ந�டயத நடந�த. ப&7க ��ன மஹமமத 
ந�ட மடயம' எனற க7� அமமன �ரகக வ&ளககம ழக�டத��ரகள.

  ஆன�ல நப&ம�ரகள மரBமஷடந� ப&ன அவரகஷளக ழக�ணட ��ரக ஷவபபஷ� 
அஞச கவணடம. நப&ம�ரகள�ன ஈஸ�ஷவக ழக�ணடம, உஷஸஷரக ழக�ணடம, 
மற7வரகஷளக ழக�ணடம கமலம அவரகள ன கபறகள லம ��ரக ஷவககபபடடத. 
இவறஷ7 அவரகள�ல �டதத ந�றத� மடயவ&லஷல. ஏழனன ல அவரகள 
மரBமஷட��றகபப�ல �ஷலதகக�ய ��ரகஷக ஒ/�ததக கடட அவரகள�ல 
மடய��லலவ�? இஷ�க கரத��ல ழக�ணட நப& (ஸல) அவரகள 'க�7�ஸ�வரகள 
ஈஸ�ஷவ அளவ ம@7�த த��த�த கப�ல எனஷன அளவ ம@7� த��தத வ&ட��)ரகள' 
எனற எசசரததக க7�ன�ரகள. 'ந�ன ஒர அடஷம. எனஷனப பற7� அலல�ஹவ&ன 
அடஷம எனறம, த�ர எனறம கறஙகள' என7�ரகள. (பக�ர, மஸல�ம)

  இஷ7வ�! எனனஷடய கபஷ7 வBஙகம ப&மபம�க ஆகக� வ&ட�க� எனறம க7� 
நப& (ஸல) ழ��டரநதம ழச�னன�ரகள: 'க�ரஸ�வரகளககம, ய�ரகளககம 
அலல�ஹவ&ன ச�பம உணட�கடடம. ஏழனன ல இவரகள �ஙகள நப&ம�ரகள ன 
கப7�ல பளள வ�சலகஷள அஷமதத வ&டட�ரகள'. இஷ� அ7�வ&த�வர க7�பப&டக�7�ர: 
நப&யவரகள இவரகள ன இசழசயஷகஷய பற7� எசசரபப�ரக�க இஷ�க க7�ன�ரகள. 



அலல�ஹஷவ மடடகம வBஙக கவணடம. அவன ��ரதத�ஷர மடடகம ப&னபற7� 
நடகக கவணடம. ப&தஅத��ன வBககஙகஷளக ழக�ணட ந�ம அவஷன வBஙகக 
கட�த. அபபடய�ன�ல ��ன �ஹ��த கல�ம�வ&ன இலகஷக அஷடய மடயம.

  அ7�ஞர பஷளள ப&ன இய�ழ அலல�ஹவ&ன ��ரவசனம�ன "உஙகள ல 
நறகரமஙகஷள நன7�கச ழசயகவ�ர ய�ழரற பரகச���பப�றக�க" (11:7) எனப��ன 
ழப�ரள 'நன7�கச ழசய�ல' எனப�றக கலபப&லல�மல, மஷ7ய�கச ழசய�லஎனற 
வ&ளககம கரதக�7�ரகள. இஷ� அவரகள க7�யதம 'அப அல�கய, கலபப&லல�மலம, 
மஷ7கய�டம ழசய�ல' என7�ல எனன? எனற அவரகள டம ககடகபபடடத. 
அ�றகவரகள 'அனஷட�னஙகள கலபபறறம, சரய�ன மஷ7ய&லம 
இலஷலழயன7�ல, அலல�ஹ அஷ� ஏறக ம�டட�ன. கலபபற7�ரத�ல எனபத 
அலல�ஹஷவ ந�டச ழசய�ல�கம. மஷ7கய�டரத�ல எனபத நப&(ஸல) அவரகள 
க�டடய�றழக�பப ழசய�ல�கம. இ�ன�ல அலல�ஹவ&ன இவவசனதஷ� 
ழமயபப&த�வரகள�க வ�/ மடயம. "எவன �ன இஷ7வஷனச சந��கக 
வ&ரமபக�7�கன� அவன நறகரமஙகஷளச ழசயத �ன இஷ7வனகக ஒரவஷரயம 
இஷBய�கக�த வBஙக� வரவ�ன�க!" (18:110)

  அம@ரல மம�ன )ன உமர (ரல�) அவரகள �மத தஆவ&ல 'இஷ7வ�! எனனஷடய 
அஷனதத அமலகஷளயம நலல ஸ�ல�ஹ�ன அமலகள�கவம, உனனஷடய 
மகதஷ�கய ந�ட தயஷமய�ன மஷ7ய&ல ழசயயபழபற7 அமலகள�கவம 
ஆகக�யரளவ�ய�க! இந� அமல�ல ய�ரககம பஙஷக ந) ஆகக� வ&ட�க�!' எனற க7�ப 
ப&ர�ரத��பப�ரகள.

 இஷ7வன க7�ன�ன: "அலல�ஹ அனம��கக�� எ�ஷனயம அவரகளகக ம�ரகக 
வ&��ய�க வ&��ககக கடய இஷBகளம இரகக�ன7னவ�?" (42:21)

  நப& (ஸல) அவரகள க�டடய�றழக�பபச ழசயவழ�ன7�ல, ந�ன 
அனஷட�னஙகஷளத �வ&ரநத நடகக கவணடம. ஒரமஷ7 நப& (ஸல) அவரகள 
'நமத இஸல�ம�ய ம�ரககத��ல இலல�� ஒர (ந�ன) அனஷட�னதஷ� எவர 
ழசய��லம அத ப7ககB&ககபபட கவணடயக�'. (பக�ர, மஸல�ம)

  நம வ&��களகக உடபட�� எந� அமஷல ஒரவர ழசய��லம அத 
ப7ககB&ககபபடம.

  இஷ7வன ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல 'ந�ன இஷBதஷBகஷள வ&டடம க�ஷவயற7வன. 
ஆககவ ஒரவன என அனஷட�னதஷ�ப பரநத அ��ல மற7வஷரயம எனனடன 
பஙக கசரத��ல ந�ன அவஷன வ&டடம ப&ரநத வ&டகவன. அந� அனஷட�னம 
மழவதம இஷB ஷவககபபடடவனககக கசரம' எனற கறக�7�ன.

  ஆககவ இந� ஹ�)ஸ�ன ழவள சசத��ல ழபரமககள 'இஸல�ம கப���கக�ன7 
அஷனதத அமலகளம அவற7�ன அடபபஷட கரஆன ஹ�)ஸ�ன அடபபஷடகள�கம' 
எனற கறக�ன7னர. அ��வத இஸல�த��ன சடடஙகள அஷனததம (�வகeஃபVயயன) 
கரஆன ஹ�)ஸ�ன உஷரகள�ல அஷமககபபடடரகக�ன7ன. அன7� �ன ய�ரன 



அப&பப&ர�யதஷ�க ழக�ணடலல. உமர (ரல�) அவரகள ன வரல�றம இஷ�க 
க�டடக�7த. அவரகள ஹஜரல அஸவத கலஷல மத�ம�டயட கவஷளய&ல 
'சத��யம�க ந) நனஷம, �)ஷமகள ழசயய சக��யற7 ஒர கல எனபஷ� ந�ன 
அ7�கவன. உனஷன நப& (ஸல) அவரகள மத�ம�டடஷ� ந�ன ப�ரத��ர�வ&டட�ல 
ந�னம உனஷன மத�ம�டடரகக ம�டகடன' எனற க7�ன�ரகள.

  நப& (ஸல) அவரகஷள ப&னபற7� நடககமபட அலல�ஹ நமஷம ஏவ&ன�ன. 
அவரகளகக வ/�படட, அவரகஷள வ&ரமப&, அலல�ஹஷவயம ரஸvஷலயம 
எலகல�ஷரயம வ&ட உகநக��ர�க ந�ம எடததக ழக�ளவ�றகம பB&த��ன. "(நப&கய!) 
ந)ர கறம. ந)ஙகள ழமயய�ககவ அலல�ஹஷவ கநச�பபவரகள�க இரந��ல எனஷனப 
ப&னபறறஙகள. (அ�ன�ல) உஙகஷள அலல�ஹ கநச�பப�ன. உஙகள ப�வஙகஷளயம 
உஙகளகக�க அவன மனன தத வ&டவ�ன" (3:31) கமலம, "ந)ஙகள அவரகக 
வ/�படட�ல ந)ஙகள கநர�ன வ/�ய&ல ழசன7வரகள�க� வ&டவ )ரகள" (24:54)

  "எவரகள அலல�ஹவககம, அவனஷடய த�ரககம வ/�படட நடகக�ன7�ரககள� 
அவரகஷள சவனப��ய&ல கசரகக�ன7�ன. அவற7�கல ந)ரரவ&கள ச�� ஓடக 
ழக�ணடரககம. அஙக அவரகள எனழ7னறம �ஙக� வ&டவ�ரகள. இத மகத��ன 
ழபர ப�கக�யம�கம" (4:13)

  ��ரமஷ7யம, நப&ழம�/�யம எவறஷ7ழயலல�ம கப���கக�ன7னகவ� அவறஷ7 
வ&டடம ப&7/�த வ�/ கவணடம. ஸஹ�பககள, ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள 
அபபடத��ன வ�ழந��ரகள. ம�ரகக வ&�யஙகள ல ழ�ரந� சடடஙகஷளக ழக�ணட 
வ&��கள க7 கவணடம. ழ�ரய�� சடடஙகஷளக ழக�ணட ப&7ரககத �)ரபப 
வ/ஙக�மல �னஷனக க�ததக ழக�ளள கவணடம. ழ�ரய�மல �)ரபப வ/ஙகவஷ� 
அலல�ஹ வ&லகக�ய&ரகக�7�ன. மனம வ&ரமப&ய�றழக�பப சடடஙகள, வ&��மஷ7கள 
ழச�லலக�ன7வனகக ம�ரககத��ல இடம�லஷல. நப& (ஸல) அவரகள எஷ�க ழக�ணட 
ப&ர�ரத��த��ரகள எனபஷ�க க�டடக�ன7 பல ஹ�)ஸகள வந��ரகக�ன7ன. அவறறள 
ஒர ஹ�)ஸ�ல 'நப& (ஸல) அவரகள தஆவ&ன கப�த 'இஷ7வ�! ந) பகழககரயவன. 
பக/ஷனததம உனககக உரயத. அ�ஷனக ழக�ணட உனன டம ப&ர�ரத��கக�க7ன. ந)  
அன7� கவற இஷ7வகன இலஷல. ந)கய கபரபக�ர. ஆக�யஙகஷளயம, பம�ஷயயம 
மனம���ரய&ன7�கய ந�னம�யப பஷடத��ய. கமபVரததககம, கணB&யததககம 
உரயவகன, உய&ரளளவகன ந�த��யம�க எனழ7னறம இரபபவகன!' எனற 
ப&ர�ரத��பப�ரகள. (அப��வத, நஸ�யV, இபன ம�ஜ�) இவவ�ற��ன நப&யவரகள ன 
தஆககள ரவ�யததச ழசயயபபடடளளன.

  எனகவ அவரகஷளப ப&னபற7�கய ந�மம தஆச ழசயய கவணடம.
  
       

ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயயல�ம�  ?  

  பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயயக கட�த. அபபட சத��யம 
ழசய��லம, அத ந�ஷ7கவ7�த. இத அ7�ஞரகள ன ஏகமன��ன �)ரபப�கம. 
மலகககள, ழ�யகம�ரகள, மனனரகள, கஃப� �ரஃப இவரகஷளக ழக�ணழடலல�ம 



ஆஷBய&டட�ல அந� ஆஷB ந�ஷ7கவ7�மல�க� வ&டம. �ரஅததம இத�ஷகய 
சத��யஙகஷள வ&லககக�7த. இவவ&லககல '�ஹரமஷடயவம, அலலத 
�னஸVஹ^ஷடயவம' அ��வத கடஷமய�ன வ&லககல�க இரகக இடமப�டணட.

  ஹ�)ஸ ஒன7�ல நப&யவரகள 'மன �ன ஆஷBய&ட வ&ரமப&ன�ல அலல�ஹஷவக 
ழக�ணட ஆஷBய&ட கவணடம. இலஷலழயன7�ல வ�யமட கபச�மல இரநத 
ழக�ளள கவணடம' எனறம 'அலல�ஹ அலல��ஷவகஷளக ழக�ணட சத��யம 
ழசயக�7வன ந�சசயம�க இஷB ஷவதத வ&டட�ன' எனற மறழ7�ர ஹ�)ஸ�லம 
க7�ன�ரகள.

  ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டட�ல ந�ஷ7கவறம எனற மனனளள 
அ7�ஞரகள எவரம ழச�லலவ&லஷல. ஆன�ல இம�ம அஹமதஷடய இர 
அப&பப&ர�யஙகள ல ஒன7�ல நப& (ஸல) அவரகஷளக ழக�ணட மடடம 
ஆஷBய&டட�ல ந�ஷ7கவறம எனற க�Bபபடக�7த. இம�ம அஹம��ன க��/ரகள ல 
இபன அகeல எனபவர இந� அப&பப&ர�யதஷ� எலல� நப&களடனம கசரததச ழச�லல� 
இரகக�7�ரகள. ஆன�ல அவவப&பப&ர�யம பலவ )னம�னத.

  ழப�தவ�க நப&ஷயக ழக�ணட சத��யம ழசய�ல கடம என7 ழச�லல�ன அடபபஷட 
பலமற7தம, ஆ��ரம�லல��தம ஆகம. மற7 எந� அ7�ஞரகளம இபபட ழச�லலகவ 
இலஷல எனபஷ�த��ன ந�ம அ7�ந��ரகக�க7�ம. இம�ம அபஹன)ப�, இம�ம 
��ஃபVஈ, இம�ம ம�ல�க (ரஹ) ஆக�கய�ரன அப&பப&ர�யமம இஷ� வ&ளககக�7த. 
கமலம இம�ம அஹம��ன இனனகம�ர அப&பப&ர�யமம நப&ஷயக ழக�ணட 
ஆஷBய&டட�ல ந�ஷ7கவ7�த எனபத��ன. இந� வ&�யத��ல அ��கம�ன அ7�ஞரகள 
க7�யக� சரய�ன��கம.

ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ப�தக�வல க�டல�ம�  ?  

  பஷடபப&னஙகஷளக ழக�ணட ஆஷBய&டவத வ&லககபபடவத கப�ல அவரகஷளக 
ழக�ணட ப�தக�வல க�டவதம வ&லககபபடடளளத. ப�தக�வல க�டவ�றக 
அலல�ஹஷவயம, அவன ��ரந�மஙகஷளயம இலடசBஙகஷளயம அஷமததக 
ழக�ளள கவணடம. ச�ரஷடககபபடட ழப�ரடகள�ல ப�தக�வல க�ட ம�டட�த. 
ச�ரஷடககபபட�� ந�ரபபம�ன வ�கக�யஙகஷளக (உஷரகஷள) ழக�ணட நப&யவரகள 
ப�தக�வல க�டயளள�ரகள. 'அவத ப& கல�ம���லல�ஹ�த ��மம�த��' எனற 
க7�ய&ரகக�7�ரகள. இஷ7வன ன ��ரவசனஙகள ச�ரஷடககபபடடஷவயலல 
எனப�றக நப&கள ன இந� ஹ�)ஸ ச�ன7�க எடததக ழக�ளளபபடம. எனகவ ��ன 
நப& (ஸல) அவறஷ7 ப�தக�பப க�டவ�றக�க எடததக ழக�ணட�ரகள. இஷ� 
ஆ��ரம�க ஷவதத இம�ம அஹமதம, ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகள ல உளள 
அ7�ஞரகளம அலல�ஹவ&ன உஷரகஷள (கல�மலல�ஹ) 
ச�ரஷடககபபடடஷவயலல (ஃஷகர மகலக) எனற உற��ய�க உஷரத��ரகள. 
அலல�ஹவ&ன உஷரகள ச�ரஷடககபபடடஷவய�க இரபப&ன அவறஷ7க ழக�ணட 
நப&யவரகள ப�தக�பப க�டய&ரகக ம�டட�ரகள எனபத இவரகள ன ழக�ளஷகய�கம.



ஓ��பப�ரத�ல

  ��ரக இடமழப7 வ&லஷலய�ன�ல ஓ�� ப�ரபப��ல கற7ம�லஷல எனற நப& (ஸல) 
அவரகள க7� இரகக�7�ரகள. இஷB ஷவத�ல�ன ஏ��வழ��ர அமசம கலநத 
வ&டட�ல கட அத�ஷகய ஓ��பப�ரத�ல �டககபபடடளளத. ஜ�னகஷளக ழக�ணட 
க�வல க�ட ஓ��பப�ரத�லம வ&லககபபடடளளத.

  அலல�ஹவம இஷ� வ&ளகக�க க�டடக�7�ன: "மககள இனதஷ�ச ச�ரந� 
ஆணகள ல ச�லர, ஜ�ன இனதஷ�ச ச�ரந� ச�ல ஆணகஷளக ழக�ணட ப�தக�வல 
கக�ரக�ன7னர. இ�ன�ல அவரகளஷடய கரவம அ��கரதத வ&டடத" (72:6) இந� 
ஆயதஷ� அடபபஷடய�க ழக�ணட 'மயககமறற கப�ஷ�ய&ல இரபபவரகளககம, 
மற7வரகளககம ��ரகஷக உடழக�ளக�7 மந��ரம ஜப&த�ல கட�த. ழப�ரள 
ழ�ரய�� எந� வ�ரதஷ�கஷளயம உபகய�க�த�ல கட�த. ஏழனன ல அவற7�ல 
��ரககஷடய வ�கக�யஙகள கசரநத வ&டககடம. அனம��ககபபடட ஒர ச�லவறஷ7ச 
ழசயயல�ம. அபபடய�ன�ல அலல�ஹஷவத �வ&ர மறறம ய�ஷரக ழக�ணடம 
சத��யம ழசயயக கட�த' எனற ச�ல அ7�ஞரகள கறக�ன7னர.

   வ�ழந��ரந� ஸ�ல�ஹ)னகள டமம, ந���ககள டமம ழசனற அவரகள நமகக�க 
அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற கக�ர அ�றழக�பப அவரகள 
ப&ர�ரத��பபதம நம கரமஙகஷள எடததகக7� ந�ம�ககவ அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��பபதம அனம��ககபபடம. ஸ�ல�ஹ)னகள ன தஆககள நமகக நனஷமகஷள 
அலல�ஹ �ரவ�றகரய ஒர க�ரBம�கம. இவரகள ன தஆககளம, நமத 
அமலகள�ளம அலல�ஹவ&டம வஸVல� க�டன�ல அத அனம��ககபபடட 
வஸVல�வ�கம. இத�ஷகய வஸVல�ஷவத��ன க�ட கவணடழமனற அலல�ஹவம 
பB&த��ரகக�7�ன. "மம�னககள! அலல�ஹவ&றகப பயநத அவன டம ழசலவ�றகரய 
வஸVல�ஷவத க�டக ழக�ளளஙகள" (5:35). இஙக வஸVல� எனப�றக நலலமலகள 
எனபத கரத��கம.

  கமலம ஒர வசனத��ல இஷ7வன கறக�7�ன: "இவரகள கடவள எனற ம��தத 
அஷ/பபஷவ �ஙகளகக �ஙகள இஷ7வன டம (வஸVல�ஷவ) வBககஙகள�ல 
சம@ப&பபஷ�த க�டக�ன7ன" (17:57)

  ந�ம நலலமலகஷளக ழக�ணடம, நப&ம�ரகள ன தஆககஷளப ழபறறம வஸVல� 
க�ட�மல நப&கஷள மடடம ழப�ரடட�க ஷவதத வஸVல� க�டபபடட�ல நம தஆககள 
அஙகeகரககப படவ�றகரய ஒர க�ரBம�க அத இரகக மடய�த. ஆககவ 
வஸVல�வககப ழப�ரந��� ஒனஷ7க ழக�ணட வஸVல� க�டயவரகள�க ந�ம ஆக� 
வ&டகவ�ம. இஷவழயலல�ம நப&கஷளப பற7�கய�, ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகஷளப 
பற7�கய� க7பபடம ப&ரபலம�ன தஆககள ஒனறமலல. இம�ம அஹமத அவரகஷளப 
பற7� ழச�லலபபடம கப�த நப&கஷளக ழக�ணட ககடபஷ� அவரகள அனம��த��ரகள 
எனற 'மனஸககல மரவ�)' என7 நல�ல வரவஷ�ப பற7� அத நப&கஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசயவத ஜ�ய&ஸ�கம எனறளள இம�ம அவரகள ன இர ரவ�யததகள ல 
ஒனற எனக7 கர�பபட கவணடம. ஆன�ல அஷனதத அ7�ஞரகளம 
இவவ&ரணஷடயம மறத��ரகக�7�ரகள எனபத க7�பப&டத�கக ஒன7�கம.



  நப&ம�ரகளகக ந�ரமபவம ம��பபணட எனற அலல�ஹகவ க7�பப&டக�7�ன. 
நப&ம�ரகள�ன மஸ�, ஈஸ� (அஷல) அவரகஷளப பற7� மனனர க7பபடட வ&டடத. 
இஷ� எவர�லம மறகக இயல�த. இந� ம��பப&ன�லம, ப�வ&ய&ன�லம மககளகக 
எனன பலன க�ஷடககப கப�க�7த? இபப�வ&கள ன பல�பலனகள நப&ம�ரகளககக 
பலனள ககம. மன �ரகள நப&ம�ரகஷளப பற7� கநச�தத அவரகள வ�ழந��றழக�பப �ம 
வ�ழகஷககஷள அஷமத��கல �வ&ர கவற எந� வ/�ய&லம மன �ரகள பலனழப7 
ம�டட�ரகள. அவரகஷள நமப& வ/�படட கநச�தத அவரகளகக உ�வ& பரநத 
அவரகள ன ஸ^னனதஷ�ப ப&னபற7� வ�ழநத இவறஷ7ழயலல�ம ழக�ணட 
அலல�ஹவ&டம வஸVல� க�டன�ல அத ம�கபழபரய வஸVல�வ�கக கர�பபடம.

  நப&ம�ரகஷள மடடம எடததஷரதத ஒரவர ப&ர�ரத��த��ல அவரகஷளக க�ரBம 
க�டட ப&ர�ரத��கக�7�ர எனபத ��தபரயம�கம. எனகவ நப&ஷய மடடம க�ரBம 
க�டட ககடப��ன�ல �ம க�ஷவகள ஒரகப�தம ந�ஷ7கவ7�த. ஒரமன �ன 
மற7வன டத��ல வஸVல� க�டன�ல இந� வஸVல�ஷவக ழக�ணட அவனகக 
�ப�அத ழசயவதம கர�பபடட�ல இத அனம��ககபபடட��கம. ஆன�ல இந� 
வஸVல�ஷவக ழக�ணட ஆஷBய&டவத ந�டபபடட�ல அத அனம��ககபபட����க� 
வ&டம. ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட மறழ7�ர ச�ரஷடய&ன ம@த ஆஷBய&டக 
கட��லலவ�. இன  இந� வஸVல�ஷவக ழக�ணட நம க�டடம ந�ஷ7கவ7ககடய 
ஒர க�ரBம எனற மடடம ந�டபபடட�ல அ�ன வ&ளககம ப&னன�ல வரக�7த. 
அலல�ஹவ&டம ப&7ஷரக ழக�ணட ஆஷBய&டக கட�த. அனம��ககபபடடவரகள ன 
�ப�அதஷ�க ழக�ணட மடடகம அவன டத��ல வஸVல� க�டபபடம. அ�றக 
அனம��யம உணட. கணப�ரஷவ இ/ந� ஸஹ�ப&ய&ன ஹ�)ஸ^ம இஷ�த��ன 
க�டடக�7த.

  கமலம இஷ7வன க7�ன�ன: "அலல�ஹஷவ பயநத ழக�ளளஙகள. அவஷனக 
ழக�ணகட ந)ஙகள ஒரவரகழக�ரவர (கவணடயவறஷ7க) ககடக�7)ரகள. கமலம 
இரத� பந�த��ல ஏறபடட உ7ஷவயம (அலல�ஹவககப பயநத) கபB&க 
ழக�ளளஙகள" (4:1). அ��கம�ன அ7�ஞரகள 'அல-அரஹ�ம�' என உசசரதத 
அலல�ஹஷவக ழக�ணட மடடம ககடக கவணடம. சத��யம ழசயய கவணடம. 
உ7வ&னரகஷளக ழக�ணட ககடகபபட ம�டட�த. கமலம சத��யம ழசயயபபட 
ம�டட�த எனற க7� இரகக�ன7னர. ஆன�ல ச�லர 'அல-அரஹ�ம' எனற ஓ�� 
உ7வ&னரகஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணட ககடகல�ம எனபஷ� அனம��த��ரகள.

  ஆன�ல இந� ஆயத��ல இவரகள அனம��பப�றக ஆ��ரகம இலஷல. ஏழனன ல 
உ7வ&னரகஷளப ழப�ரடட�கக ழக�ணடம, அவரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயதம 
ககடகபபட ம�டட��லலவ�? ஆன�ல இந� உ7வ&னரகஷள ஒரச�ற க�ரBம�க 
மடடம எடததக ழக�ளளல�ம. இகக�ரBதஷ� எடததக க7�க ககடக அனம��யணட. 
ஏழனன ல இரத�ப�சம அஷ� உஷடயவரகளகக�ஷடய&ல ச�ல கடஷமகஷளச சமத�� 
வ&டக�7த. கமலம கஷகய&ல ச�கக�ய மவர �த�ம நலலமலகஷளக க�ரBம க�டடப 
ப&ர�ரத��தத ஈகடற7ம அஷடந��ரகள. நப&யவரகள ன தஆஷவயம, �ப�அதஷ�யம 
க�ரBம�கக ழக�ணட��ன அனற ஸஹ�ப&கள கவணடக ழக�ணட�ரகள. கல@ஃப� அல@ 
ப&ன அப��ல�ப அவரகள பற7� அ7�வ&ககபபடட சமபவமம இபபடத��ன. அல@ (ரல�) 



அவரகள ன சகக��ரர ஜஃபரன மகன �ம �நஷ� ஜஃபஷரக க�ரBம க�டட ஏக�னம 
ஒனஷ7க ககடட�ல அல@ (ரல�) அவரகள அஷ�க ழக�டதத வ&டவ�ரகள�ம. 
இஷவழயலல�ம இரத� ப�சத��ன (ஹ^ககககள) கடஷமகள எனக க7ல�ம.

  மனனர க7பபடட ஹ�)ஸ�ன ழ��ழஷகககப ப7பபடக�7வரன தஆ வ&�யத��ல 
நப& (ஸல) அவரகள க7�ய��க அபஸயVத மலம�க இபன ம�ஜ� ரவ�யத ழசய� 
ஹ�)ஷஸயம இபபடத��ன க7 கவணடம. இந� ஹ�)ஸ�ன இஸனத (ஆ��ர 
ழ��டரல) அ��யத ப&ன ஊஃப& இடம ழபற7�ரபப��ல அத ளயVஃப�னத 
(பலவ )னம�னத) எனக க7�கன�ம. நப&கள ��ம அஷ�க க7�ய��க ந�ஷனத��ல கட 
அந� ஹ�)ஷஸ இபபடத��ன வ&ளகக மடயம. இவவ&ளககத��றக இரணட 
க�ரBஙகள உணட.

  ஒனற: அந� ஹ�)ஸ�ல ப&ர�ரத��பபவரகள ன ழப�ரடஷடக ழக�ணடம 
அலல�ஹவகக வ/�படவ�றக�க நடநத ழசலபவரகள ன ழப�ரடட�லம 
ககடகபபடக�7த. அலல�ஹவ&டத��ல ககடபவரகளககரய ஹகக அவரகள ன 
ப&ர�ரத�ஷனஷய அஙகeகரபப��கம. இஷ7வ/�ப�டடறக நடநத ழசலபவரகளககரய 
ஹகக அவரகளககக கல� ழக�டபப��கம. இந� ஹகககஷள அலல�ஹ �ன ம@த 
ஏறபடத�� ஷவத��ரகக�7�ன. ஆன�ல பஷடபபகள இஷ7வன ம@த எஷ�யம சமத�� 
வ&டக கட�த. இஷ� இஷ7வன க7�பப&டக�7�ன: "உனனஷடய இஷ7வன அரள 
பரவஷ� �ன ம@த கடஷமய�கக�க ழக�ணட�ன" (6:54)

  இனனம க7�ன�ன: "மம�னகளகக உ�வ& ழசய�ல நமம@த கடஷமய�க� வ&டடத" 
(30:47). கமலம க7�ன�ன: "ழ�tர�த��லம, இனஜ)ல�லம, கரஆன லம அலல�ஹ 
வ�ககள ததத �ன ம@த கடஷமய�கக�க ழக�ணட�ன. அலல�ஹஷவ வ&டத �ன 
வ�ககற��கஷள பரBம�க ந�ஷ7கவறறபவன ய�ர? (9:111)

  மஆத (ரல�) பற7� ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல வரக�7த. 'அடய�ரகளகக 
அலல�ஹவ&ன ம@தளள கடஷமய�வத அவஷன அவரகள இஷB ஷவகக�மல 
வBஙகவத. அடய�ரகளகக கவணட அலல�ஹவ&ன ம@தளள ஹகக எனபத 
கமறக7பபடடவ�ற அவரகள வBஙக�ன�ல அவரகஷள கவ�ஷனப 
படத��மல�ரபபத.

  ஹ�)ஸ கதஸ�ய&ல வரக�7த. அலல�ஹ க7�ன�ன: 'அடய�ரககள! அகக�ரமம 
ழசயவஷ� ந�ன எனம@த ஹர�ம�கக�க ழக�ணகடன. உஙகளககம ந�ன அஷ� 
ஹர�ம�கக� வ&டகடன. ஆககவ ந�ஙகள ஒரவரகழக�ரவர அகக�ரமம ழசயய��)ரகள'.

  அலல�ஹஷவ வBஙகக கடயவரகளஷடயவம, அவஷன ப&ர�ரத��கக 
கடயவரகளஷடயவம ஹகககள அவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனஷய அஙகeகரததக கல� 
ழக�டத�ல என7�ரககம�ன�ல இஷவழயலல�ம அலல�ஹவஷடய ழசயலகஷளக 
ழக�ணட ககடடல எனற கர�பபடம. எனகவ இ��லம கற7ம�லஷல. இத நப&கள ன 
ழச�லல�ல வந��ரகக�ன7 இஸ��க���(க�வல க�ட�ல) எனப�றக ஒபப�னத. அ��கல 
நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள. 'இஷ7வ�! உனனஷடய கக�பத��ல�ரநத �பப&கக 
உனனஷடய ��ரப��ஷயக ழக�ணட க�வல க�டக�க7ன. உனத �ணடஷனய&ல�ரநத 



�பப&கக உனன மனன பஷபக ழக�ணட க�வல க�டக�க7ன. உனககரய பகழ 
இவவளவ��ன எனற எனன�ல மடடபபடத��க க7 மடய�த'. இஙகக 
அலல�ஹவ&ன மனன பஷபக ழக�ணட க�வல க�டல எனபத கல�க ழக�டபபஷ�க 
ழக�ணட ப&ர�ரத��பபஷ�ப கப�ல இரகக�7த. மனன த�லம, கல� 
ழக�டத�லழமலல�ம அலல�ஹவஷடய ழசயஷககள�கம.

  இரணட: இஷ7வஷனப ப&ர�ரத��பபதம, அவனகக நறக�ரஷயகள பரவதழமலல�ம 
அடய�ன ன இலடச�யம ந�ஷ7கவறவ�றகரய ஒர க�ரBம�கம. இகக�ரBம 
நப&களஷடயவம, ஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவம தஆஷவக ழக�ணட வஸVல� க�டவஷ�ப 
கப�ன7�ரகக�7த. நப&ஷயயம, ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம ழக�ணட தஆச ழசய�ல 
எனப��ன கரதத அவரகஷளக ழக�ணட அலல�ஹவ&ன ம@த சத��யம ழசயவ��க 
இரககம�ன�ல அத கட����கம. ஏழனன ல அலல�ஹவ&ன ம@த அவஷனக 
ழக�ணடலல�மல கவற ய�ஷரக ழக�ணடம சத��யம ழசயயபபட ம�டட�த. 
நப&ஷயயம, ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம ழக�ணட தஆச ழசய�ல எனப��ன கரதத 
அவரகஷளக க�ரBம�கக க�டட அலல�ஹவ&டத��ல ப&ர�ரத��த�ல 
என7�ரககம�ன�ல அலல�ஹ க�ரBம�க ஆகக�யஷ�க ழக�ணட ககடட�ன எனபத 
��தபரயம�கம.

  வBககமம, ப&ர�ரத�ஷனயழமலல�ம மன �ன ன இலடச�யஙகள 
ந�ஷ7கவறவ�றகரய க�ரBஙகள ��ம. இஷ�ப கப�னற ஒர க�ரBம��ன 
நப&யஷடயவம, ஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவமதஆககள (இவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல). 
ஆன�ல இவரகள ன ப&ர�ரத�ஷனகள உணட�க�மலம, ந�ம நறகரமஙகள பரய�மலம 
இந� ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட மடடம வஸVல� க�டன�ல அத கட�� 
வஸVல�வ�கம.

  ஒரவன மற7வன டம அனப&ய�ககள, மலகககள, ஸ�ல�ஹ)னகள ஆக�கய�ரன 
ழப�ரடஷடக ழக�ணட ககடக�க7ன எனற க7�, அ�ன�ல அவரகஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசயவஷ�க கர��ன�ன என7�ல இத கட����கம. இத�ஷகய சத��யஙகள 
ச�ரஷடகளகக�ஷடய&ல (ழசய�ல) கட�த. அபபடய�ன�ல இவறஷ7க ழக�ணட 
அலல�ஹவ&ன ம@த சத��யம ழசய�ல எபபடக கடம? ஒரகப�தம கட�த. கமலம 
இககற7�ன�ல சத��யதஷ�க கர��மல நப&ம�ரகஷளயம, மலகககஷளயம, 
ஸ�ல�ஹ)னகஷளயம �ம தஆககள அஙகeகரககபபட ஒர க�ரBம�க மடடம 
எடககபபடட�ல இநந�ஷலய&லம இவரகஷளக க�ரBம�க க�டட மடடம 
ப&ர�ரத��பப��ல எந� ந�டடதஷ�யம ழபறறக ழக�ளள ம�டட�ன. ம�7�க �ம 
ந�டடதஷ�ப ழபறறக ழக�ளவ�றக அனப&ய�ககஷளயம, மலகககஷளயம ஈம�ன 
ழக�ளள�ல கப�ன7 க�ரBஙகள �மம�டம�ரநதம (ப&ர�ரத��பபவன டம�ரநக�) ஏறபட 
கவணடம. அனப&ய�ககள ன தஆககள (என7 க�ரBம�வத) இவனககக 
க�ஷடத��ரகக கவணடம.

  இத ஒனறம�லல�த ழவற அனப&ய�ககஷளயம, மலகககஷளயம ஷவதத 
ப&ர�ரத��பப��ல பயகனதம�லஷல. ஆன�ல மககள ல பலர இவரகஷளக ழக�ணட 
சத��யம ழசயத அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��ககப ப/க�க ழக�ணட�ரகள. இந� ழபரய�ர 
ம@த சத��யம�க எனற கறவஷ�யம சரவ ச���ரBம�க ஆகக�க ழக�ணட�ரகள. 



மன �ரகள ழசய� நலனகள ஒவழவ�னஷ7யம எடததக க7�ன�ல தஆககள 
அஙகeகரககபபட வ�யபப உணட. இபபடய�க அலல�ஹவ&டம ழகஞச�ல ம�க 
ஏற7ம�ன ப&ர�ரத�ஷனய�கம. இ�றக கரஆன லம, ஹ�)ஸ�லம பறபல 
ச�னறகஷளக க�B மடயம. மனனர க7பபடட இபன மஸவதஷடய தஆவம, 
கஷகய&ல ச�கக�ய மவரகள ன வரல�றம இ�றக எடததக க�டட�கம.

  கeழவரம ��ரமஷ7 வசனஙகஷளயம இ�றகச ச�ன7�க எடததக ழக�ளள மடயம. 
இஷ7வன க7�ன�ன: "எஙகள இஷ7வ�! உஙகள இஷ7வஷன வ&சவ�ச�யஙகள எனற 
வ&சவ�சத�ளவ&ல எஙகஷள அஷ/தக��ரன அஷ/பஷப ந�சசயம�க ந�ஙகள 
ழசவ&யறற ந�ஙகள வ&சவ�சம ழக�ணகட�ம. ஆ�ல�ல எஙகள இஷ7வ�! ந) எஙகள 
கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள ப�வஙகள ல�ரநத (எஙகஷள) வ&டவ&தத மடவ&ல 
நலகல�ரகளடன எஙகஷள மரககமபடச ழசயவ�ய�க!" (3:193)

  கமலம க7�ன�ன: "இத�ஷககய�ர (�ஙகள ஷ7வஷன கந�கக�) இஷ7வ�! ந�சசயம�க 
ந�ஙகள உனஷன வ&சவ�ச�கக�க7�ம. ஆ�ல�ல ந) எஙகளஷடய ப�வஙகஷள மனன தத 
ழநரபப&ன கவ�ஷனய&ல�ரநதம ந) எஙகஷள இரடச�பப�ய�க! எனறம (ச��) 
ப&ர�ரத��ததக ழக�ணடரபப�ரகள" (3:16)

  கமலம க7�ன�ன: "எஙகள இஷ7வகன! ந) அரள ழசய�ஷ� ந�ஙகள 
வ&சவ�ச�கக�னக7�ம. (உனனஷடய) இதத�ஷரயம ந�ஙகள ப&னபற7� நடகக�னக7�ம. 
ஆ�ல�ல (அவஷர) உணஷமப படத��யவரகளடன எஙகஷளயம ந) ப��வ ழசயத 
ழக�ளவ�ய�க! (எனறம இசச�ஷயரகள ப&ர�ரத��த�னர)". (3:53)

  கமலம க7�ன�ன: "ந�சசயம�க எனனஷடய அடய�ரகள ல ஒர வகபப�ர 
இரந�னர. அவரகள (எனஷன கந�கக�) எஙகள இஷ7வகன! ந�ஙகள (உனஷன) 
வ&சவ�ச�கக�க7�ம. ந) எஙகள கற7ஙகஷள மனன தத எஙகள ம@த அரள பரவ�ய�க! 
அரள பரகவ�ரகள ழலலல�ம ந) ம�கக கமல�னவன எனற ப&ர�ரத��ததக 
ழக�ணடரந�னர". (23:109)

  கeழவரம ஹ�)ஸ^ம இஷ� உணஷமப படததக�7த. அனஸ (ரல�) அவரகள 
க7�ய��க அ7�வ&ககபபடக�7த. அனஸ�ரகள ல ஒரவர கடஷமய�க 
கந�யவ�யபபடடரந� கப�த கந�ய வ&ச�ரகக ந�ஙகள ழசன7�ரநக��ம. இ7நத 
வ&டவ�ழரனற எஙகளககத ழ�ரந���ன�ல அவரஷடய உய&ர ப&ரயமவஷர ந�ஙகள 
வ&லகவ&லஷல. ப&னனர மயய&தஷ�த தB&ய�ல கப�ரத��கன�ம. வயத ம��ரந� 
��ய�ர அமரந��ரந��ர. அமம��டடய&டம 'உனகக ஏறபடட இந�ச சஙகடத��ன 
கல�ஷய அலல�ஹவ&டம�ரநத ந) க�டக ழக�ள!' எனற க7பபடடத. 

  இஷ�ச ழசவ&யற7 அகக�/வ& ஏன அபபடச ழச�லக�7)ரகள? என மகன இ7நத 
வ&டட�ர�? எனற ஆசசரயம�க வ&னவ&ன�ர. 

  ந�ஙகள 'ஆம' எனற ப��லள த�தம, உணஷமஷயத��ன ழச�லக�7)ரகள�? எனற 
அமம��டட வ&னவ&ன�ர. ந�ஙகள ம@ணடம ஆம எனக7�ம. 



  உடகன �ம இர கரஙகஷளயம அலல�ஹவ&ன ப�ல உயரத�� ப&ர�ரத��ககல�ன�ர. 
இஷ7வ�! ந�ன இஸல�தஷ�த �ழவ& உன ��ரதத�ரன ப�ல ஹ�ஜரததச ழசயத 
வந��ரகக�க7ன. இஷவழயலல�ம எனன சஙகடஙகள கநரந��லம அடத��றகப�ல 
மக�ழசச�ஷய ந) எனககத �ர கவணடம எனப�றக�கத��ன. இந� உணஷமஷய ந)யம 
அ7�ந��ரகக�7�ய. எனகவ இந� சஙகடதஷ� எனம@த ழபரய ப�ரம�கக� வ&ட�க�! எனக 
க7�வ&டட மயய&த��ன மகதஷ�த ��7நத ப�ரத��ர. ந�ஙகள அஙகககய இரநக��ம. 
கஷடச�ய&ல இ7ந�வரடன (அவரன உய&ஷர ம@டகபபடட��ன�ல) ந�ஙகள 
உBவரந��கன�ம. இந� சமபவதஷ� ந�ம ச�ந��த��லம இந� ழபணமB& ��ன 
நனஷமகஷள எடததக க7� (ஈம�ன ழக�ணட, ஹ�ஜரததச ழசயத வநக�ன எனச 
ழச�லல� அ�றகபப�ல) �ன ப&ர�ரத�ஷனஷயத தவஙக� இரகக�7�ள எனபஷ�க 
க�Bல�ம.

  அப நயVம எழ��ய 'க���பல ஹ�லய�' என7 நல�ல கeழவரம சமபவம 
க7பபடக�7த: ��வத நப&யவரகள �ம ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த 'இஷ7வ�! என 
ப&��ககள�ன நப& இபர�ஹ)ம, இஸஹ�க, யஃகப (அஷல) இவரகள ன உரஷமய�ல 
(ஹகக�ல) ககடக�க7ன' என7�ரகள�ம. உடகன அலல�ஹ அவரகளகக வஹ) 
அ7�வ&தத '��வக�! உம ப&��ககளகக எனம@த எனன உரஷம இரகக�7த?' எனற 
வ&னவ&ன�ன�ம. இத (இஸர�யVல�யய�த) ய�ரகளடன கசரககபபடம நமபமடய�� 
சமபவம�ய&னம மனனர க7�யஷ� வலபபடததக�7த எனப�றக�கக 
க7�பப&டக�க7கன �வ&ர இ�ன ம@த (ஆ��ரததகக�க) ஊன7�க ழக�ளவ�றக�க அலல. 
வ�ழந��ரககம மன �ன டம தஆ கவணட ந�றக அனம��யணட. மன �ன�ல 
ந�ஷ7கவற7 மடயம�னஷ�க ககடகல�ம. க�லம ழசன7வரடமம, கண மஷ7வ&ல 
இரபபவரடமம ககடகபபட ம�டட�த.

  சரஙகக க7�ன 'நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டல' எனப��ல பறபல கடடக 
கரததகளககம, ப&சக�லகளம இரபபஷ�க கணகட�ம. ஸஹ�ப�ககள ன 
ப&ரகய�கத��ல நப&ய&ன தஆ, �ப�அத இவறஷ7ப ழபறற வஸVல� க�டவத��ன 
கர�பபடடத. நப&ய&ன தஆவம, �ப�அததம ம�ழபரம வஸVல� எனற��ன கர� 
கவணடம. அலல�ஹவ&டம ககடகம கப�த அவன ��ரந�மஙகஷளயம, 
இலடசBஙகஷளயம எடததக க7� அவற7�ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��கக கவணடம. 
இ�லல�த அவன ச�ரஷடகள ன எஷ�க ழக�ணடம சத��யம ழசயத ககடகக கட�த. 

  உ��ரBம�க, 'இஷ7வ�! ந) பகழககரயவன. இபபக/�ன ழப�ரடட�ல ககடக�க7ன. ந)  
ம�கபழபரய கபரபக�ர. உனஷனயன7� இஷ7வன கவ7�லஷல. வ�னஙகஷளயம, 
பம�ஷயயம ந�னம�க ச�ரஷடத��ய. கணB&யததககம, கமபVரததககம உரயவன 
ந)கய. ந) எனறம இரபபவன. ந�த��ய ஜ)வனடன இரபபவகன! ஏககன! �ன த�வகன! ந)  
எவரடமம க�ஷவ இலல��வன�க இரகக�7�ய. இத�னஷம எலல�வறஷ7யம 
ஷவதத ககடக�க7ன. இஷ7வ�! ந) ய�ஷரயம ழப7வ&லஷல. ழபறழ7டககபபடடவனம 
இலஷல. உனகக ந�கர ய�ரம�லஷல'. இத�ஷகய தஆககஷளக ழக�ணட ப&ர�ரத��கக 
கவணடம.

  கமலம 'இஷ7வ�! உன அரஷ இஸஸததகள�ல (ம��பபகள�ல) ச/பபடடரகக�7த. 
அத�ஷகய அரஷ� சழந��ரககம இஸஸததகள ன ழப�ரடட�ல உனன டம 



இஷ7ஞசக�க7ன. அளவற7 உன அரள�ல மகத��ன ��ரந�மத��ல, கமல�ன 
அனகக�ரகஙகள�ல ககடக�க7ன. உன ந�ரபபம�ன கல�ம�த எனனம உஷரகள ன 
ழப�ரடட�லம ககடக�க7ன' எனற க7�ப ப&ர�ரத��பப��லம கற7ம�லஷல. 

  இரபப&னம இந� கஷடச� தஆஷவக ழக�ணட ப&ர�ரத��பப��ல அ7�ஞரகள இர 
கரததகஷளக கறக�ன7னர. இம�ம அபஹன)ப� (ரஹ) அவரகள இந� தஆஷவத 
�டத��ரபப��க இம�ம அப யஸ^ப கறக�7�ரகள. 'அரஷ� சழந��ரககம 
இஸஸததகள ன ழப�ரடட�ல இஷ7ஞசக�க7ன. உன ச�ரஷடகள ன ழப�ரடட�ல 
ககடக�க7ன' எனழ7லல�ம கறவஷ� ழவறகக�க7ன என7�ரகள. 'இஷ7வ�! 
உனஷனக ழக�ணட ப&ர�ரத��கக�க7ன' என இஷ7வஷன கவணட தஆச ழசயவஷ� 
வ&ட கவற அஷமபபகள கவணடய��லஷல எனக�7�ரகள.

  'ஆன�ல கமறக7பபடட அரஷ� சழந��ரககம ம��பபகள எனப��ன ��தபரயகம 
அலல�ஹஷவக ழக�ணட ககடபத��ன. எனகவ இத�ஷகய தஆககள ல கற7ம 
ஒனறம ஏறபட�த' எனற அப யஸ^ப (ரஹ) அவரகள க7�பப&டக�7�ரகள. 'ஆன�ல 
நப&ம�ரகள, ரஸvலம�ரகள, கஃபததலல�ஹ, மஷஹரல ஹர�ம எனபவற7�ன 
ழப�ரடட�ல ககடபஷ� ந�ன ழவறகக�க7ன' எனற க7�ன�ரகள. இரடசகன ம@த 
ச�ரஷடகளகக எந� உரஷமயம, ப�த��யஷ�யம க�ஷடய�த. எனகவ ச�ரஷடகஷளப 
ழப�ரடட�கக ழக�ணட ப&ர�ரத��த��லம ஜ�ய&ஸ�க�த. இத இம�ம அபஹன)ப�வம, 
அபயஸ^பபம மற7வரகளம ஏகக�ப&ததக க7�ய கரத��கம.

                 
இஷ7வன �ன ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட ஏன சத��யம ழசயய கவணடம

  அலல�ஹ �ன ச�ரஷடகள ல  வ&ரமப&யவறஷ7க ழக�ணட மன �ரகள டம 
சத��யம ழசயக�7�ன. மன �ரகஷளப ழப�றத�வஷர ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட 
மறழ7�ர ச�ரஷடய&டம அனம��ககபபட��த கப�ல அவறஷ7க ழக�ணட 
இஷ7வன டத��லம சத��யம ழசயவ��ல ��ரக நஷ/நத வ&டக�7த. அலல�ஹ �ன 
ச�ரஷடகஷளப ப�ர�டட அவற7�ன ழகtரவதஷ�யம, அஷமபஷபயம, அவறஷ7ப 
பஷடத�ல இகலச�ன க�ரயமலல எனபவறஷ7ழயலல�ம எடததக க7� அ�ன 
க�ரBத��ன�ல  �ன ஏகததவதஷ� உற��ப படததக�7�ன. இஷவயஷனதஷ�யம 
ஏகததவத��ன அத��டச�கள எனற ழ�ரவ&பப�றக�கவம அவறஷ7க ழக�ணட 
இஷ7வன சத��யம ழசயக�7�ன.

  ஆன�ல மன �ன ச�ரஷடஷயக ழக�ணட சத��யம ழசயயமகப�த �ன க�ஷவகள 
ந�ஷ7கவறவஷ� மடடம இலடச�யம�கக ழக�ளக�7�ன. ப&7ர �ன ழச�றகஷள 
ழமயபப&பப�றக�க கவணட, அலலத ச���ரB ஒர ப&ரசச�ஷனககத �)ரவ க�B 
ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயக�7�ன. இவவ&ர சத��யஙகளகக மத��ய&லம 
ந)ணட கவறப�டகள உணட. எனகவ க�ஷவகள க�ஷடபப�றக �னஷனப பஷடத� 
அலல�ஹவ&டம அவஷனக ழக�ணகட ககடபதகப�ல பஷடபப&னஙகள டமம அந� 
அலல�ஹஷவக ழக�ணட சத��யம ழசயய கவணடம. ஒரவன மற7வன டம 
'இனனஷ�க ழக�ணட சத��யம�கக ககடக�க7ன' எனற க7�ன�ல இககறற 



�வ7�கம. இஙகக சத��யம ழசய�வன ம@த (கஃபப�ர�) கற7பபரக�ரம 
கடஷமய�க�7த. ஆன�ல ய�ரம@த ஆஷBய&டபபடடக�� அவரகக கற7ழம�னறம 
இலஷல எனற 'அஇமமததல பகஹ�' எனனம ம�ரகக அ7�ஞரகள 
க7�ய&ரகக�ன7னர. ஒரவன மற7வன டம 'இனன�ஷரக ழக�ணட ககடக�க7ன' எனற 
க7�ன�ல இஙக ய�ரம@தம கற7பபரக�ரம கடஷமய�க�த. இ��ல�ரநத 
அலல�ஹவ&டத��ல அவன பஷடபபகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயத ககடடல 
ஜ�ய&ஸ�க�த எனறம ழ�ள வ�க�7த. சத��யம ழசயய�மல பஷடபபகள ன 
ழப�ரடட�ல இஷ7வன டம கவணடவ��னஷடய சடடஙகள பற7� மனனகர 
க7பபடட வ&டடத. ஒரவன 'அலல�ஹவ&ன ம@த ஆஷBய�க இனனஷ� ந�ன 
ழசயகவன' என7�ல இஙககயம ய�ரம கஃபப�ர� (கற7பபரக�ரம) ழக�டகக 
கவணட�ம. கமலம ஒரவன 'இஷ7வன ம@த சத��யம�க ந) இஷ�ச ழசயய கவணடம' 
எனற க7�வ&டட சத��யத��றழக�பப சத��யம ழசயயபபடடவன 
ழசயலபடவ&லஷலய�ன�ல இஙகக சத��யம ழசயபவன ம@த கற7பபரக�ரம 
கடஷமய�கம. எவர ப&ர�ரத�ஷனய&ன வ�கக�யதஷ�க ழக�ணட ககடக�7�கர� அவர 
ப&ர�ரத��த�வனகக ஒபப�க�7�ர.

  ஆன�ல கeழவரவ�றழக�பப அலல�ஹவ&ன ம@த ஒரவன சத��யம 
ழசயவ�ழனன7�ல, உ��ரBம�க 'இரடசககன! ந�சசயம�க ந) இஷ� எனககச ழசயத�ர 
கவணடழமனற உனம@த சத��யம ழசயக�க7ன' இமம���ரய�ன சத��யஙகள 
அனம��ககபபடம. இஷவ அலல�ஹஷவக ழக�ணட அவன ம@த ஆஷBய&ட�ல 
எனனம �னஷமய&லளள சத��யகம �வ&ர ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட அலல�ஹவ&டம 
சத��யம ழசயயம �னஷமய& உளள�லல. ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகஷளச ச�ரந� பர�ஃ 
இபன ம�ல�ககம, மற7வரகளம இபபட அலல�ஹஷவக ழக�ணட அவன ம@க� 
சத��யம ழசயத ப&ர�ரத��தத இரகக�7�ரகள. 

  கமலம நப& (ஸல) அவரகள க7�ய��க 'இரணட பஷ/ய தB&கள அB&நத 
�ஷலமடகள ச��7� தசகள படநத வ�சலகள ல ழசன7�ல தரத�பபடக�ன7 எத�ஷன 
எத�ஷனகய� மன �ரகள அலல�ஹவ&ன ம@த ஆஷBய&டட�ல அவரகளகக 
அலல�ஹ ந�ஷ7கவற7�க ழக�டபப�ன' எனற ஒர ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�ல வரக�7த. 
கமலம ஒர ஹ�)ஸ�ல நப&யவரகஷள கந�கக� அனஸ ப&ன நளர (ரல�) அவரகள 
ந�யககம! உணஷமய�க �ஙகஷள நப&ய�க அனபப& ஷவத� அலல�ஹவ&ன ம@த 
ஆஷBய�க, அரரஷபபஷடய மனபல உஷடகக�மல�ரககடடம' எனற. இபபடச 
சத��யம ழசயத கவணடக ழக�ணடகப�த நப& (ஸல) அவரகள க7�ன�ரகள: 
'அனகஸ, ப/�ககபப/� வ�ஙகவத இஷ7வன ன வ&��ய�க இரகக�7க�' எனற. இஷ�க 
ககடடதம மன �ர அரரஷபஷப மனன தத வ&டட�ரகள. இஷ�க கணட நப& (ஸல) 
அவரகள 'அலல�ஹவ&ன அடய�ரகள ல ச�லர அவன ம@த ஆஷBய&டட�ல அவன 
அ�றழக�பப ந�ஷ7கவற7�க ழக�டபப�ன' எனற க7�ன�ரகள. இஷவயஷனததம 
அலல�ஹவ&டத��ல அவஷனக ழக�ணட சத��யம ழசய�ல�கம. ம�7�க 
பஷடபபகஷளக ழக�ணட அவன டத��ல சத��யம ழசயவ�லல.

அனம��ககபபடட ப&ர�ரத�ஷனகள



  மன �ரகள அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��கக ந�ஷனத��ல �ரஅத��ல அனம��ககபபடட 
தஆககள�ல அலலத ��ரமஷ7ய&ல�ரநதம ழபரம�ன�ரடம�ரநதம அ7�யபபடட 
தஆககஷளக ழக�ணட ப&ர�ரத��கக கவணடம. இத�ஷகய தஆககஷள எடததஷரதத 
ப&ர�ரத��பப��ல சநக�கம�ன7� ந�ஷ7யப பல�பலனகஷள க�B மடக�7த. இந� 
தஆககள ன�ல மன �ன கநர�ன வ/�ஷயப ழபறக�7�ன. அனப&ய�ககள, ஸ�த�)கeனகள, 
�^ஹ���ககள, ஸ�ல�ஹ)னகள இவரகள வ/�யம இத��ன. நப& (ஸல) அவரகள 
கரய��க ச�ல ழப�தமககள கறக�ன7 'உஙகளகக ஏக�னம க�ஷவகள ஏறபடட�ல 
எனத ம��பஷப எடததஷரதத அ�ன ழப�ரடட�ல ப&ர�ரத��யஙகள' எனற 
ழச�லலபபடம ஹ�)ஸ ழப�யய�ன��கம. இந� ஹ�)ஸ ப&ரபலம�ன அ7�ஞரகள�ல 
அ7�வ&ககபபடவ&லஷல. ஹ�)ஸ நறகள லம இஷ�க க�B மடய�த.

  ஒவழவ�ர தஆவ&லம நப& (ஸல) அவரகள ம@த ஸலவ�த ழச�லல கவணடழமனற 
மககள பB&ககபபடக�7�ரகள. மஷ/கக�க ப&ர�ரத��த��லம சர மற7 எந� 
க�ஷவகளகக�கப ப&ர�ரத��த��லம சரகய. இபப&ர�ரத�ஷனகள ழலலல�ம நப&யவரகள 
ம@த ஸலவ�த க7 கவணடழமனற அ7�ஞரகள க7�ய&ரகக�7�ரகள.இநந�ஷலய&லம 
நப&யவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�ட கவணடழமனபஷ� இந� அ7�ஞரகள 
க7வ&லஷல.

  ழப�தவ�க அலல�ஹ அலல��வறஷ7க கபப&டட ப&ர�ரத��பபஷ�யம, அவறஷ7க 
ழக�ணட உ�வ& க�டவஷ�ப பற7�யம இவரகள க7�பப&டவ&லஷல. ஏழனன ல 
அலல�ஹ அலல��வறஷ7 அஷ/பபத கஃபர�கம. கமலம 
ஸலஃபஸஸ�ல�ஹ)னகஷளப பற7� அவரகள நப&ம�ரகஷளயம, க�லஞ 
ழசன7வரகஷளயம, மஷ7ந��ரபபவரகஷளயம அஷ/ததப ப&ர�ரத��த��ரகள எனற 
அ7�வ&ககபபடவ&லஷல. இவறஷ7ழயலல�ம அ7�ஞரகள அலல�� ப&றக�லத��ல 
க��ன7�ய ச�லர��ம க7�ய&ரகக�7�ரகள. ஆன�ல ச�ல மனகன�ரகஷளப பற7� 
அவரகள நப&ய&ன ஹகஷகக ழக�ணடம, ம��பஷபக ழக�ணடம ப&ர�ரத��த���கச 
ழச�லலபபடம ப&ரபலம�ன ழச�லல�ககவ�, நப&கள டம�ரநத அ7�வ&ககபபடட 
ஸ^னனத��ககவ� இரககவ&லஷல. இம�ம அபஹன)ப� (ரஹ) அவரகஷளப பற7�யம, 
அபயஸ^பஷபப பற7�யம மற7வரகஷளப பற7�யம அ7�வ&ககபபடடத கப�ல 
இவறஷ7ழயலல�ம வ&லகக� ந�றததவக� நப& (ஸல) அவரகள ன ஸ^னனத��கம.

  பகeஹ அப மஹமமதப&ன அபதஸஸல�ம எனபவரகள ன பதவ�வ&ல கeழவரம�ற 
ந�ன ப�ரத��ரகக�க7ன. அ��ல அவரகள அலல�ஹவ&டத��ல அவன ச�ரஷடகள ல 
ய�ஷரக ழக�ணடம வஸVல� க�டக கட�த எனற க7�பப&டக�7�ரகள. கணப�ரஷவ 
இ/ந�வஷரப பற7�ய ஹ�)ஸ ஸஹ)ஹ�னத என7�ல நப&யவரகஷளக ழக�ணட 
மடடம வஸVல� க�டபபடம�ம. ஆன�ல இந� ஹ�)கஸ� ஸஹ)ஹ எனற 
அ7�வககபபடவம இலஷல. இந� ஹ�)ஷஸப ழப�றத�வஷரய&ல நப&கள ன தஆஷவக 
ழக�ணட வஸVல� க�டல�ம எனபஷ�த��ன க�டடக�7த எனபஷ� மனனர 
க7�கன�ம. அன7� இத ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட அலல�ஹவ&ன ம@த 
ஆஷBய&டல�ழமனக7�, நப&ஷயக ழக�ணட ககடகல�ழமனக7� ழ�ரவ&ககம 
ஹ�)ஸலல. தஆககள அஙகeகரககபபடவ�றக�க நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டக 
கடயவரகள �ரஅத��ன வ&��கஷள ம@7� வ&டட�ரகள. �ரஅதக�� அவரகளககப 
பயன�ரவலல ழசயலகஷளத��ன ஏவக�7த. 



  தஆ அஙகeகரககபபடவ�றக ம�கப ழபரய க�ரBம�க நப& (ஸல) அவரகள ம@தளள 
ஸலவ�தஷ� எடததக ழக�ளளல�ம. நப&கள ம@த ஸலவ�த க7 அலல�ஹ 
ஏவக�7�ன. ��ரமஷ7யம, ஹ�)ஸ^ம, ஸஹ�ப�ககளஷடயவம, இம�மகளஷடயவம 
�)ரபபகள ஆக�ய எலல�ம (இஜம�உ) தஆவ&ன கப�த நப&கள ம@த ஸலவ�த ழச�லல 
கவணடம எனபஷ� வ&ளககம�கக க7�பப&டக�ன7ன.

  இஷ7வன கறக�7�ன: "ந�சசயம�க அலல�ஹவம, அவனஷடய மலகககளம 
நப&ய&ன ம@த ஸலவ�ததச ழச�லக�7�ரகள. வ&சவ�ச�ககள! ந)ஙகளம அவரகள ம@த 
ஸலவ�ததச ழச�லல�, ஸல�மம க7�க ழக�ணடரஙகள" (33:56)

  நப& (ஸல) அவரகள 'எனம@த ஒர�டஷவ ஒரவர ஸலவ�ததக க7�ன�ல 
அலல�ஹ அவரம@த பதத �டஷவக கறக�7�ன' எனற க7�ன�ரகள. (ஹ�)ஸ)

  பல�ல�த ப&ன உஷபத என7 ஸஹ�ப& கரக�7�ரகள: 'ஒர மன �ர ழ��ழஷகய&ன 
கப�த தஆவ&ல அலல�ஹஷவத த��கக�மலம, நப&கள ம@த ஸலவ�ததக க7�மலம 
ப&ர�ரத��பபஷ�க கணட நப& (ஸல) அவரகள அமமன �ஷரபபற7� இவர அவசரபபடட 
வ&டட�ர என7�ரகள. ப&னனர அமமன �ஷர அஷ/தத அவரடழம� அலலத 
கவழ7�ரவரடகம� 'ந)ஙகள ப&ர�ரத��த��ல இரடசகஷனப பகழநத, நப&ய&ன ம@த 
ஸலவ�ததக க7�ப ப&னனர ந)ர வ&ரமப&யவறஷ7க ககடடப ப&ர�ரத��கக கவணடம 
எனற க7�ன�ரகள'. (அஹமத, அப��வத, ��ரம���, நஸ�யV)

  ஹ�)ஸ�ல வரக�7த: ஒர மன �ர வநத 'ய�ரஸvலலல�ஹ! ப�ஙக 
ழச�லக�7வரகள நனஷமகள ல எஙகஷளவ&ட ம�ஷகதத வ&டக�7�ரககள எனற 
மஷ7ய&டட�றக அவர ப�ஙக�ல கறவஷ�ப கப�ல ந)ரம கறம. ப�ஙக மடநத 
வ&டட�ல ப&ர�ரத�ஷனச ழசயயம. ழக�டககபபடம' எனற நப& (ஸல) அவரகள 
க7�ன�ரகள. (அப��வத, நஸ�யV*)

  ஜ�ப&ர ப&ன அபதலல�ஹ (ரல�) அவரகள கறக�7�ரகள: 'ப�ஙழக�ல� ககடட�ல 
கeழவரம தஆஷவ எவர ப&ர�ரத��கக�ன7�ரககள� அவரகளஷடய தஆஷவ அலல�ஹ 
அஙகeகரபப�ன. ந�ரபபம�ன இந� அஷ/பபககரய ந�யகன! பயன�ரவலல 
ழ��ழஷகய&ன இரடசககன! நப&கள மஹமமத (ஸல) அவரகள ம@த ஸலவ�ததக 
கறவ�ய�க! அவரகஷள ந) எனறம கக�பகம இலல�� ழப�ரத�ம�க ந) அவரகளடன 
ழப�ரந��க ழக�ளவ�ய�க!'

  இனழன�ர ஹ�)ஸ�ல நப& (ஸல) அவரகள: 'ப�ஙகககம, இக�மததககம இஷடய&ல 
ககடகபபடம ப&ர�ரத�ஷன ப7ககB&ககபபடவ��லஷல' எனற க7�ன�ரகள. (அஹமத, 
அப��வத, ��ரம���, நஸ�யV)

  இர கவஷளகள ல வ�னத��ன க�வகள ��7நத ஷவககபபடக�ன7ன. 
இவகவஷளகள ல ப&ர�ரத��பபவன ன ப&ர�ரத�ஷனகள ம�க��ய�க அஙகeகரககபபடம. 
ஒனற: ப�ஙக ழச�லல�ய�றகபப�ல உளள கநரம. இனழன�னற: இஷ7வன ன 
ப�ஷ�ய&ல கப�ர�டவ�றக�க அB&த ��ரணடரககம கநரம. (அப��வத). நப& (ஸல) 



அவரகள இரவ&ன க�லவ�ச� கநரம ழசனற வ&டட��ன ப&னனர எழநத 'மகககள! 
இநகநரம அலல�ஹஷவ ந�ஷனயஙகள! பலம�க பம� அ��ரசச� அஷடயம ந�ள வநத 
வ&டடத. அ�ஷனத ழ��டரநத இனனம பல அ��ரசச�கள வரம. மரBமம அ�ஷனத 
ழ��டரநத வநத வ&டம' எனற கறவ�ரகள**.    

*கமலம இம�ம இபன ஷ�ம�யய� ப�ஙக ழச�லவ�றகப ப��ல ழச�லல கவணடய 
மஷ7 க7�தத அமர ப&ன ஆஸ க7�ய��க ஸஹ)ஹ மஸல�ம�ல வரம ஹ�)ஷஸ 
இஙக க7�பப&டக�7�ர. இத மனனகர இடம ழபறறளள��கம. வ&ரவஞச�யம ந�ன 
அஷ� ம@ணடம இஙக ழம�/� ழபயரககவ&லஷல.

**இம�ம இபன ஷ�ம�யய� மனனர வநதளள உஷபய&னஷடய ஹ�)ஷஸயம இஙக 
க7�பப&டக�7�ரகள.

ப&ர�ரத�ஷனய&ன படத�ரஙகள

  இஸல�ம�ய அ7�ஞரகளம, இம�மகளம �ரஅத��ல ஆகம�னதம, 
ஆக��ஷவயம�ன ப&ர�ரத�ஷனகஷள வஷரயறததக க7�ய&ரகக�7�ரகள. கட��, 
ப&தஅத��ன ப&ர�ரத�ஷனகஷள மன7�கப ப&ரத��ரகக�7�ரகள. ஒனற: அலல�ஹ 
அலல�� இ�ர ச�ரஷடகஷள அஷ/ததப ப&ர�ரத��த�ல. மயய&த��டம ககடடப 
ப&ர�ரத��த�ல. கண ப�ரஷவகக அபப�றபடகட�ர, இ7நத கப�ன நப&ம�ரகள, 
ஸ�ல�ஹ)னகள ஆக�கய�ஷரழயலல�ம கபப&டட 'ய�ஸயய&�)! எனகக உ�வ& 
ழசய�ரளவ )ர! உஙகஷளக ழக�ணட க�வல க�டக�க7ன. உ�வ& கக�ரக�க7ன. என 
பஷகவனகழக��ர�க உ�வ& பரவ )ர�க!' எனழ7லல�ம ப&ர�ரத��த�ல�கம. அன7� 
கeழவரம ப&ர�ரத�ஷன இஷவ எலல�வறஷ7யம வ&ட பயஙகர கற7த��றகரய��க 
இரகக�7த. 'ந)ர எனஷன மனன த�ரளவ )ர! எனனஷடய ழ�tப�ஷவயம, ப�வ 
மனன பஷபயம ஏற7ரளவ )ர!' எனற ப&ர�ரத�ஷன ழசயவத.

  இவரகளஷடய கபறகள ல ஸ^ஜ^த ழசயவதம, கபறகஷள கந�கக� ந�னற 
ழ��ழவதம, ப&ர�ரத��பபதம, க�பல�ஷவ மனகன�ககவஷ� வ&ட கமனஷமய�கக 
கரதவதம ம�ழபரம ழக�டய ��ரகக�கம. ச�ல மடட�ளகள கபறகஷள ச�ல 
க7�பப&டத�ககவரகள ன க�பல� எனறம, ச���ரB ழப�தமககள ��ன கஃப�ஷவப 
ப�ரததத ழ��ழவ�ரகள எனறம க7� மககஷள வ/� ழகடத��ரகக�7�ரகள. கமலம 
கபறகஷள கந�கக� ப&ரய�Bம ழசய�ல ஹஜ ப&ரய�Bத��ன இனதஷ�ச ச�ரந�த 
எனறம, பல�டஷவ ஒர கபறககப பயBம கப�ன�ல ஒர ஹஜஜ^கக ஈட�க� வ&டம 
எனற கரதக�7வரகள கமறக7பபடடவரகஷள வ&ட ழக�டய கற7வ�ள கள�வர. 
இனனம ழச�லலபகப�ன�ல கபஷ7 ஒரவ&டத�ம ஸ�ய�ரத ழசயவத பலமஷ7 ஹஜ 
ழசயவஷ� வ&ட கமனஷமககரயத எனற க7� மஷரகககள�க வ�ழம மஸல�ம 
ழபயர ��ஙக�கஷளயம க�B மடயம. இழ�லல�ம ழக�டய ��ரகக�கம. இ��ல பலர 
அகபபடடரகக�7�ரகள. ஆக�த எனற வ&லககபபடட ப&ர�ரத�ஷனகள ல இத ம�ல 
படத�ரம�கம.



  இரணட�வத: மயய&த, கணப�ரஷவகக அபப�றபடடரககம ஸ�ல�ஹ)னகள, 
அனப&ய�ககள இவரகஷளழயலல�ம அஷ/தத எனகக�க அலல�ஹவ&டம 
ப&ர�ரத��யஙகள எனற கவணட�ல. எஙகளஷடய க�ஷவகள ந�ஷ7கவ7 
அலல�ஹஷவ கவணடஙகள எனற க7� க�7�ஸ�வரகள மரயஷம கவணடவத கப�ல 
இவரகஷள கவணடவத. இத நம மனகன�ரகள�ன ஸலஃபகள ல ஒரவர கட 
ழசய��ர�� ப&தஅத��ன ழசயஷகய�கம. இஸல�ம�ய அ7�ஞர ஒரவரம இஷ� 
ஜ�ய&ஸ�னத எனற அனம��கக ம�டட�ர.

  கபறககள இரபபவரகஷள கந�கக� ஸல�ம கற�லம, ஸல�மகக�க சமப��ஷB 
ழசய�லம ஜ�ய&ஸ�கம. இஷ� ய�ரம மறகக மடய�த. கபஷ7 ஸ�ய�ரத 
ழசயக�7வரகக நப& (ஸல) அவரகள கeழகணடவ�ற கப7�ள கக�க அலல�ஹவ&டம 
தஆச ழசயய கவணடழமனற கப���த��ரகள. அன7� கப7�லளளவரகள நமகக�க 
(ஸ�ய�ரத ழசய�வரகக�க) தஆச ழசயவ�ரகள எனக7�, கப7�ல இரபகப�ரடம 
தஆஷவ கவணட ந�றக கவணடழமனக7� நப& (ஸல) அவரகள ழச�லல�த �ரவ&லஷல.

  'மஸல�ம, மம�னகள�ன கபறவ�ச�ககள! அஸஸல�ம அஷலககம. இன�� 
அலல�ஹ ந�ஙகளம உஙகஷள வந�ஷடக�க7�ம. எஙகஷளயம, உஙகஷளயம 
அலல�ஹ மனன த�ரளவ�ன�க! எஙகளஷடயவம, உஙகளஷடயவம நம 
எலகல�ரன ப&ஷ/கஷளப ழப�றத�ரள அவஷனப ப&ர�ரத��கக�க7�ம. இஷ7வ�! 
இவரகளஷடய கல�கஷள ந) இலல�மல�கக� வ&ட�க�! இவரகளககப ப&7க ந)  
எஙகஷள ப&தன�வ&ல ஆழத�� வ&ட�க�! எஙகஷளயம, இவரகஷளயம ந)  
மனன த�ரளவ�ய�க!' எனற க7� ஸ�ய�ரத��ன கப�த ப&ர�ரத��கக 
ஸஹ�ப�ககளககக கறறக ழக�டத��ரகள.

  உலக�ல ழ�ரந� ஏக�னழம�ர மன �ன கப7ரகக கப�யக ழக�ணடரககம கப�த 
அந�க கபஷ7 கந�கக� ஸல�ம க7�ன�ல ஸல�ததககப ப��ல ழச�லவ�றக�க 
அலல�ஹ அந� கப7�ள ய&ன உய&ஷர ம@டடக ழக�டகக�7�ன எனம ஹ�)ஷஸ அப 
அமர அவரகள அ7�வ&கக�7�ரகள. 'எந� மஸல�ம எனம@த ஸல�ம க7�ன�லம 
அவரகக ப��ல ஸல�ம கறவ�றக�க எனனஷடய உய&ர ம@டடபபடக�7த' எனற 
இனனழம�ர ஹ�)ஸ�ல வரக�7த.

  எனகவ எவர�ய&ரபப&னம உய&கர�டரபகப�ர��ன மயய&ததகக ஸல�ம க7 
கவணடம. மயய&ததகக�க தஆச ழசயய கவணடம. இஷ�த��ன �ரஅததம 
வ&��கக�7த. ம�7�க மயய&ததகள உய&ரளளவரகளகக தஆச ழசயவ�ரகள எனக7�, 
மயய&ததகள டம�ரநத ப&ர�ரத�ஷனகள கவணடபபடம எனபஷ�கய� �ரஅத 
ஒரகப�தம அனம��கக�த.

  அபதலல�ஹ ப&ன உமர 'அஸஸல�ம அஷலகக ய�ரஸ^லலல�ஹ! 
(அலல�ஹவ&ன ரஸ^கல! உஙகள ம@த ஸல�ம), அஸஸல�ம அஷலகக ய�அப� பகர 
(அபபகககர உஙகளகக ஸல�ம உணட�கடடம) அஸஸல�ம அஷலகக ய�அபV (என 
ப&��கவ உஙகளகக ஸல�ம உணட�கடடம) எனற க7�வ&டட உடகன ��ரமப& 
வ&டவ�ரகள�ம. (மவத�� ம�ல�க)



  அபதலல�ஹ இபன �)ன�ர (ரல�) கறக�7�ரகள. அபதலல�ஹ இபன உமர 
நப&ய&ன கப7ரக�ல ந�னற அவரகள ம@த ஸலவ�ததக கறவஷ� ந�ன 
கணடரகக�க7ன. ப&7க அபபககர, உமர (ரல�) இவரகளகக�க கவணடப 
ப&ர�ரத��பப�ரகள.

  அனஸ (ரல�) அவரகளம, மற7வரகளம இஷ�பகப�னற நப&யவரகள ன ம@த 
ஸல�ம கறவ�ரகள எனற ழச�லலபபடக�7த. ஆக இவரகள அஷனவரகம நப& 
(ஸல) அவரகள ம@தம, அபபககர, உமர (ரல�) ஆக�கய�ரன ம@தம ஸல�ம க7�வ&டடத 
��ரமப& வ&டவ�ரகள. கமலம தஆச ழசயவஷ� ந�டன�ல க�பல�ஷவ மனகன�கக� 
ந�னற அலல�ஹவ&டம ப&ர�ரத��பப�ரகள. ப&ர�ரத�ஷனய&ன கப�த நப& (ஸல) 
அவரகள ன அஷ7ஷயப ப�ரததக கட மகம ��ரபப& ந�றக ம�டட�ரகள. நப&ய&ன 
அஷ7ஷயப ப�ரதத தஆச ழசயய கவணடழமனற ச�ல ஸ^ஃப&களம, ப�மரரகளம, 
ஒர ச�ல பகஹ�ககளம மடடகம க7�பப&டக�7�ரககள �வ&ர ப&னபற7த�கந� ஒர 
இம�ம�ன கறஷ7க கட இத வ&�யத��ல ப�ரகக மடய�த. கநரய கரத��ஷனக 
கறம எந� ஒர மஸல�மம இஷ� ஒததக ழக�ளள ம�டட�ன. மதஹபஷடய ந�னக 
இம�மகள, மற7 இம�மகள ய�ரகம இவவ�ற அப&பப&ர�யபபடவ&லஷல. இம�மகள�ன 
அபஹன)ப�, ம�ல�ம, ��ஃப&ஈ, அஹமத ப&ன ஹனபல (ரஹ) மறறம ழபரம ழபரம 
அ7�ஞரகழளலல�ம க7�ன�ரகள. 'மன �ன நப&ய&ன ம@த ஸல�ம க7�வ&டட 
�னகக�கப ப&ர�ரத��கக கவணடழமனற ந�ஷனத��ல க�பல�வ&ன பககம மகம ��ரபப& 
ந�றக கவணடம' இம�ம ம�ல�ககம, ��ஃப&யம, அஹமத ப&ன ஹனபலம 'மன �ன 
நப& (ஸல) அவரகள ம@த ஸல�ம கறம கப�த நப&ய&ன அஷ7ஷயப ப�ரதத 
அவரகள ன மகததகழக��கர ந�னற ஸல�ம ழச�லல கவணடழமனற 
க7�ய&ரகக�ன7னர. இம�ம அபஹன)ப� அவரகள இஷ� ஒததக ழக�ளளவ&லஷல. 
தஆவகக�க க�பல�ஷவ மனகன�கக�யத கப�ல ஸல�ம ழச�லலம கப�தம 
ழக�பல�ஷவத��ன மனகன�கக� ந�றக கவணடழமனற க7�ய&ரகக�7�ரகள. 
அவவ�7�ய&ன இம�ம அபஹன)ப�வ&ன மதஹப&ல நப&கள ன அஷ7ஷய மன �ன ப&ன 
வசம�க ஆகக�க ழக�ளள கவணடம�? என7 ககளவ&ககப ப��ல�க 'கவணடம�ன�ல 
அஷ7ஷய இடத பககம�க ஆகக�க ழக�ணட க�பல�ஷவப ப�ரதத ஸல�ம க7 
கவணடம' அஷ7ஷயப ப&னப7ம�ரநத ப&ர�ரத��பப��லம கற7ம�லஷல எனற 
க7பபடம. இந� இடத��ல ந�னற ஸல�ம க7 கவணடம எனப��ல மடடம��ன 
இம�மகளகக இஷடய&ல கரதத கவறறஷமகய �வ&ர க�பல�ஷவ கந�கக�த��ன 
தஆச ழசயய கவணடழமனப��ல எவரககம அப&பப&ர�ய கப�ம�லஷல. நப&ய&ன 
அஷ7ஷய கந�கக� ந�னற தஆச ழசயய கவணடழமனற எவரம 
அப&பப&ர�யபபடட��லஷல.

  கல@ஃப� அப ஜஃபரல மனஸvரடம நப&ஷயப ப�ரதத ந�னற தஆச ழசயய 
கவணடழமனற இம�ம ம�ல�க க7�ய��க அ7�வ&ககபபடம ரவ�யத ழப�யய�னத 
எனற மனனகர க7�ய&ரகக�க7�ம. ஏழனன ல அத இம�ம ம�ல�கக�டம�ரநத 
அ7�யபபடட கநர�ன அப&பப&ர�யததகக மரணபடடரகக�7த. இஷ� இஸம�யVல இபன 
இஸஹ�ககல க�ம� எனப�ரம மற7வரகளம க7�ய&ரகக�7�ரகள. அத மடடமலல, 
ப&ர�ரத��பபவரகள நப&ய&ன அஷ7ஷயப ப�ரதத ந)ணட கநரம ந�னற தஆச ழசயவஷ�ப 
பற7� எனன �)ரபப வ/ஙகக�7)ரகள எனற ஒரமஷ7 இம�ம ம�ல�கக�டம ககடகபபடட 
கப�த அஷ� அவரகள இனக�ர ழசயத மறததக க7�ன�ரகள எனற இம�மஷடய 



க��/ரகள அ7�வ&கக�ன7னர.

  அத மடடமலல இம�மவரகள நப&ய&ன அஷ7ஷயப ப�ரதத தஆச ழசயவத ப&தஅத 
எனற க7�வ&டட ஸஹ�ப�ககள, ��ப&யVனகள எவரம இவவ�ற ழசயயவ&லஷல 
எனறம வ&ளகக�ன�ரகள. ப&னனர மனகன�ரகள எ�ன�ல கநரஷமய�க வ�ழந��ரககள� 
அக� க�ரBஙகஷளக ழக�ணடலல�மல ப&னகன�ரகள கநரஷமய�க வ�/ மடய�த 
எனறம வ&ளககம ழக�டத��ரகள. எனகவ இம�ம ம�ல�க (ரஹ) அவரகள க7�ய��ல 
எந� சநக�கமம�லஷல. 'கபஷ7ப ப�ரதத தஆ ககடடல' எனபத ஸஹ�ப�ககள, 
��ப&யVனகள இவரகஷளப பற7� அ7�வ&ககபபடட ம�வ���ர�ன-ழ��டர ஆ��ரமளள 
ஹ�)ஸகள ல�ரநத அத அவரகள ன ப/ககத��ல உளள�லல எனபத ழ�ள வ�க�7த. 
தஆவ&ன கப�த அத அனம��ககப படடரந��ல ஸஹ�ப&கள அஷ� 
அ7�ந��ரபப�ரகள. ஏழனன ல நனஷமகள ழசயவ��ல அ��கம�ன கபர�வல 
ழக�ணடவரகள�கத��கன ஸஹ�ப&கள அ7�யபபடடரந�னர. கபஷ7 மனகன�கக� 
ப&ர�ரத��பப��ல வ&கச�ம�ன நனஷமகள இரந��ல அஷ� அவரகள வ&டட 
ஷவபப�ரகள�? 

  எனகவ தஆ ழசயபவர அலல�ஹ ஒரவன டம மடடகம ப&ர�ரத��கக கவணடம. 
தஆவ&னகப�த நப&ய&ன அஷ7ய&னப�ல மகம ��ரபப�ல வ&லககபபடடளளத. 
அலல�ஹஷவத ழ��ழமகப�தம அஷ7ய&னப�ல மகம ��ரபப& ந�றகக கட�த. 
'கப7�ன ம@த உடக�ர��)ரகள. அ�ன பககம மகம ��ரபப&த ழ��/��)ரகள' எனற க7� 
நப& (ஸல) அவரகள இஷ�த �டத��ரகள. க7�பப�க நப&ம�ரகளஷடயவம, 
ஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவம கபஷ7 கந�கக� அ7கவ ழ��/க கட�த. கபஷ7ப ப�ரதத 
ழ��/ககட�ழ�னபத பற7� மஸல�மகள ஷடகய அப&பப&ர�ய கப�கம இலஷல. 
தஆவ&ன கப�த அனப&ய�ககளஷடயவம, ஸ�ல�ஹ)னகளஷடயவம கபஷ7 கரத�ல 
இஸல�த��ல ப����க ஏறபடத�பபடட ப&தஅத��கம. இத அலல�ஹஷவ ந�ட 
ழ��ழ��லம சரகய. இநந�ஷலய&ல கபஷ7கய ப�ரததத ழ��ழத கப7�ல 
இரபபவரடகம ப&ர�ரத��கக�7வன ன ழசயல அ7கவ கட�� ழசயல�கம. நப& (ஸல) 
அவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல ஒர வ&�யதஷ� அவரகள டம ககடப��ன ��தபரயகம 
கவற. ஏழனன ல அவகவஷளய&ல ��ரக ஏறபடவ�றக இடம�லஷலயலலவ�!

  அதமடடமலல நப&ய�க இரபபவர �மத வ�ழந�ள ல �ம சமகத��ரகள ன 
கவணடகக�ஷள ந�ஷ7கவற7�க ழக�டககவம, அவரகள ன ப&ரசச�ஷனகளககத �)ரவ 
க�Bவம பB&ககப படடரகக�7�ரகள. இ��ல பறபல நனஷமகளம, பல�பலனகளம 
நப&கக வ/ஙகபபடக�ன7ன. ஆன�ல நப&ம�ரகள மரBமஷடந� ப&னனர இத�ஷகய 
எந� ழப�றபபகளககம அவரகள உரயவரகள அலலர. இ7ந��றகபப�ல சடட 
பரவம�ன ழப�றபபகள அஷனததம அவரகஷள வ&டடம வ&லக� வ&டக�ன7ன. 
அன7�யம ஒரச�ல அனப&ய�ககள மரBமஷடந��றகபப�ல இஷ7வஷனத 
ழ��ழக�7�ரகள, அவஷன ��கர ழசயக�7�ரகள, அவன டம தஆ ழசயக�7�ரகள எனற 
ழச�லலபபடவதம நப& மஸ� (அஷல) அவரகள �மத கப7�கல ழ��ழக�7�ரகள. 
ஷபததல மகத�ஸ�ல ம�ஃர�ஜ இரவ&ல மரBமஷடந� அஷனதத நப&ம�ரகளம நப&கள 
ழபரம�ன�ரன ப&னன�ல ந�னற ழ��ழ��ரகக�7�ரகள எனற ழச�லலபபடவதம 
(அபகப�த) மலகககளம, சவனவ�ச�களம இஷ7வனகக �ஸபVஹ ழசய���கக 
க7பபடவதம இஷவ அஷனததகம நப&ம�ரகள அ��க�ரபரவம�க பB&ககபபடட 



ழசயக�ன7 ழசயஷககள ஆக�த. இ7ந��றகபப�ல நப&ம�ரகள ழசயயம வ/�ப�டகள 
அஷனததம அவரகள ன ��ர�ள மனபப�னஷமகய�ட �ம இஷடபபட 
அனஷட�னஙகள ன�ல மனத ��ரப��ஷயயம, ஆனந�தஷ�யம அனபவ&பப�றக�கப 
பரயம அமலககள �வ&ர சடட பரவம�கக கB&ககபபடட பரயம அமலககள அலல. 
இந� அமலகஷள அவரகள வ&ரமப&ன�ல ழசயவ�ரகள. ழசயய�மலம�ரபப�ரகள. இந� 
வ/�ப�டகள ன�ல அவரகள கபர�னந�ம தயபகப�ர�ய ம�றக�7�ரகள. 
வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகள ழசய� அமலகள இபபடபபடடஷவ அலல. அ��ல 
நப&ம�ரகளககம கச��ஷனகள உணட. அவரகள அவறஷ7ச ழசயய�வ&டட�ல 
கவ�ஷனயம உணட.

  இ��ல�ரநத ந�ம எஷ�ப பரநத ழக�ளக�க7�ழமன7�ல மன �ன மயய&த��டம எஷ�க 
ககடட�லம அணவளவ கட மயய&த��டம�ரநத ப&ர��பலஷனப ழப7 ம�டட�ன. 
மயய&ததகள எவறஷ7ழயலல�ம ழசயய கவணடழமனற அவரகள ம@த அலல�ஹ 
பB&த��ரந��கன� அவறஷ7 அவரகள ழசயத இனபம க�ணப�ரகள. அ�ன�ல சகம 
அனபவ&தத வ�ழவ�ரகள. மன �ரகள மயய&ததகள டம ழசனற ககடபதம, 
ககடக�மல�ரபபதம மயய&தஷ�ப ழப�றத�வஷரய&ல சமம��ன. மலகககஷளப 
ப�ரஙகள. அலல�ஹ க7�யவறஷ7ச ழசயக�7�ரகள. இ�ன�ல அலல�ஹவ&ன 
கடடஷளகக வ/�படக�7�ரககள �வ&ர ச�ரஷடகள ன கடடஷளகளகக வ/�பட 
ம�டட�ரகள. அலல�ஹ க7�யவறஷ7ழயலல�ம ழசயத ழக�ணடரபப�ரகள. அ��கல 
அவரகளம இனபம க�ணப�ரகள. இஷ7வன க7�ன�ன: "அர-ரஹம�ன 
(மலகககஷளத) �ன சந���ய�க எடததக ழக�ணட�ன எனற க7�னர. அவகன� ம�கக 
பரசத�ம�னவன. இனனம மலகககள அவனஷடய கணB&யம�கக அடய�ரகள. 
(அவன சநந���ய&ல) இவரகள ய�ழ��ர வ�ரதஷ�ஷயயம ம@7�ப கபசம�டட�ரகள. 
அவன இடட கடடஷளகஷளகய ழசயதக ழக�ணடரபப�ரகள". (21:25-26)

  இனழன�ர கணகB�டடத��ல ப�ரத��ல நப&கள ன ஹய�த��ல ஒர வ&�யம 
அனம��ககபபடட��ன�ல அவரகள இ7ந��றகபப�லம அத அனம��ககபபட 
கவணடழமனபத அவச�யம�லஷல. உ��ரBததகக�க நப&யவரகள ன வ )டஷட எடததக 
ழக�ளளல�ம. நப&யவரகள வ�ழந��ரககமகப�த அந� வ )டடல�ரநத ழ��ழவத 
அனம��ககப படடரந�த. பளல�வ�சல�ககப படவ�றகம அத அரகஷ�யளள 
இடம�க இரந�த. ஆன�ல எனற நப&கள ன பன �கமன  அ��ல அடககபபடடக�� 
அஷ�ப பளள ய�க ம�றறவதம, அ��ல ந�னற ழ��ழவதம ஹர�ம�ககபபடட வ&டடத. 
�ம நப&ம�ரகள ன கபறகஷளப பளள கள�க ஆகக�ய�ன�ல ��ன அலல�ஹ 
ய�ரகஷளயம, க�7�ஸ�வரகஷளயம சப&த��ரகக�7�ன என ஹ�)ஸ�ல வரக�7த.*

  நப&யவரகள வ�ழந��ரகஷகய&ல அவரகஷள இம�ம�க ந�றத�� மககள ப&னன�ல 
ந�னற ழ��ழ��ரகள. இத ச�7ந� ழ��ழஷகய�க நப&ய&ன க�லத��ல கர�பபடட 
வந�த. ஆன�ல நப& (ஸல) அவரகள மரBமஷடந��ன ப&ன அவரகள ன கப7�ன 
ப&னன�ல ந�னற நப&ஷய இம�ம�க ந�ஷனததத ழ��/பபட ம�டட�த. அதமடடம�ன7� 
நப&ய&ன க�லத��ல அவரகள டம�ரநத வ&��கள, �)ரபபகள, உபக�சஙகள க�டபபடடன. 
ஆன�ல இனற அவரகள டம�ரநத இஷ� எ��ர ப�ரககபபட ம�டட�த. இ�றக 
அனம��ய&லஷல. இபபட எத�ஷனகய� வ&�யஙகள நப& (ஸல) அவரகள வ�ழந��ரந� 
க�லத��ல அனம��ககபபடடரந�ஷ� அவரகள இ7ந��ன ப&னன�ல ச�த��யம�க�மல 



ஆக�வ&டடத.

  ஸ�ய�ரத எனம ழச�ல �ரஅத��ல அனம��ககபபடட, அனம��ககபபட�� 
ஸ�ய�ரததககம உபகய�க�ககப படவ��ன�லம நப&யவரகள ன கபஷ7 ஸ�ய�ரத 
ழசயவ��ல ரவ�யத ழசயயபபடட ஹ�)ஸகள அஷனததம ழப�யய�னஷவயம, 
பலவ )னம�ன ஹ�)ஸகள�கவம வந��ரபப�ன�ல க7�பப�க இவவ�ரதஷ�ஷய 
ப&றக�லத�வரகள ப&தஅத��ன மஷ7ய&ல ழசயயபபடக�ன7 ஸ�ய�ரததகக 
ப&ரகய�க�தத வந���ன�லம ��ன இம�ம ம�ல�க கப�ன7 அ7�ஞரகள நப&கள ன கபஷ7 
ஸ�ய�ரத ழசயக�ன எனற நப&ய&ன கபறடன ஸ�ய�ரத என7 வ�ரதஷ�ஷய இஷBதத 
கற�ஷல ழவறத��ரபபதடன, நப&ய&ன கப7�ல ஸல�ம க7�கனன எனற ழச�லல 
கவணடழமன வ&ரமப&ப பB&ததளள�ரகள. ஏழனன ல மனகன�ரகள வ�ய&ல�க 
நப&ஷய ஸ�ய�ரத பணன கனன எனற க7பபட வ&லஷலய�ம. �ரஅத அனம��கக�ன7 
ஸ�ய�ரத அலல�ஹஷவ ந�டயம, அவன டம ப&ர�ரத��பபஷ�க கர��யம, கப7�ல 
இரபபவரகக ஸல�ம ழச�லல கவணடழமனபஷ�க கர��யம ழசயயபபடம 
ஸ�ய�ரத��கம. ஜன�ஸ� ழ��ழஷகயம அபபடத��ன. அ��ல மயய&ததககப 
ப&ர�ரத��பபஷ�கய கர�பபடக�7த.

  ப&தஅத��ன தஆவ&ன மன7�ம �ரம. அதகவ மன �ரகள ன ழப�ரடஷடயம, 
ம��பஷபயம, அந�ஸஷ�யழமலல�ம க�ரBம�கக க�டடப ப&ர�ரத��பபத. இதவம 
ஹர�ம�ன ப&ர�ரத�ஷனய�கம. இ�றக இஸல�த��ல �கக ச�னறகள இலஷல. 
ஸஹ�ப�ககள ய�ரம இத�ஷகய ப&ர�ரத�ஷனஷய ஆ�ரககவ&லஷல. ம�7�க அனற 
வ�ழந��ரந� அபப�ஸ (ரல�) அவரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள. கமலம 
இவறஷ7 இம�மகள�ன அபஹன)ப�வம, அப யஸ^பம வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள 
எனபதம மனனர சடடக க�டடபபடடளளத. இ��ல�ரநத �வஸஸ^ல என7 
ழச�லலகக�ரககம கடடக கரததககஷள வ&ளஙக�க ழக�ணகட�ம.

  ஸ�ஹ�ப�ககள நப&ஷயக ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரகள என7�ல நப&ய&ன 
தஆஷவக ழக�ணட க�டன�ரகள எனற��ன வ&ளஙக�க ழக�ளள கவணடம. ஏ��வத 
க�ரயஙகஷள ந�ஷ7வ ழசயய மடய�மல ப&ரய�ஷசபபடக�ன7 கவஷளய&ல 
கப7�ல�ரபபவஷரக ழக�ணட உ�வ&த க�டஙகள எனற நப&யவரகள க7�ய��க 
ழப�யய�ன ஒர ஹ�)ஷஸ ஆ��ரம�கக ழக�ணட ச�ல ழ�யகம�ரகள ச�ரஷடகஷளக 
ழக�ணட உ�வ&தக�டப ப&ர�ரத�ஷன ழசயய அனம�� வ/ஙக�ய&ரகக�7�ரகள. இத 
ழப�யய�னதம, நப&ய&ன ம@த இடடககடடப பஷனயபபடடதம�ன ஹ�)ஸ�கம. 
ப&ரபலம�ன ஹ�)ஸ ழ��கபபகள எ��லம இஷ�க க�ன மடய�த. "மரBம�லல�� 
ந�த��ய ஜ)வன�கவம�ரககம அலல�ஹவ&ன ம@த ந)ர உம க�ரயஙகஷள ஒபபஷடயம. 
அவனஷடய பகஷ/க க7� அவஷனத த�� ழசயத ழக�ணடரம. �ன அடய�ரகள ன 
ப�வஙகஷள அவன நனக7�ந��ரபபத கப�தம�ன��க இரகக�7த" எனற அலல�ஹ 
கறக�7�ன. (25:58)

  இத �)னல இஸல�த��ல எலகல�ரம அ7�ந� உணஷமய�கம. இஷ�வ&ட இகலச�ன 
அமஷலகய (கபறகஷளப பளள கள�ககவஷ�) நப&கள �டத��ரகக�7�ரகள என7�ல 
அஷ�ச ழசய�வரகஷள சப&ததம இரகக�7�ரகள என7�ல ழக�டய அமல�ன இ�ன 
ந�ஷலஷம எபபட எனபஷ�ச ச�ந��கக கவணடம. அபபடய�ன�ல கப7�ல ழசனற 



க�ஷவகஷள மஷ7ய&டவ�றகம, ச�ஷல வBககம பரவ�றகம�ஷடய&ல வ&த��ய�சகம 
இலல�மல�க�வ&டம.

  மநஷ�ய நப&ம�ரகள ன �ரஅததககள லம ��ரக அனம��ககப படவ&லஷல  .  

  இஷ7வனகக இஷBஷவத�ல எனபத நப& (ஸல) அவரகள மடடம வ&லகக�ய ஒர 
ப�வமலல. ம�7�க அஷனதத நப&ம�ரகளம �ம �ரஅததகள ல இத�ஷகய 
��ரகககள பரவவஷ�த �டத��ரகள. இ7நதப கப�னவரகஷளக கபப&டட 
ப&ர�ரத��கக��)ரகள எனறம, ��ரகக�ன அனஷட�னஙகஷளச ழசயய��)ரகள எனறம 
நப& மஸ� (அஷல) அவரகள பன இஸரகவலரகஷளத �டத��ரந��ரகள எனற 
ழ�tர�த��ல வரக�7த. மன �ன இத�ஷகய அமலகஷளச ழசயவ�ன�ல 
அலல�ஹவ&ன �ணடஷனகக ஆள�க�7�ன எனறம அவரகள க7�ன�ரகள. ஏழனன ல 
அஷனதத நப&ம�ரகள ன ம�ரககமம ஒனக7. ஆன�ல நஷடமஷ7 வ&��கள ச�ல 
மடடகம ஒவழவ�ர நப&ககம ழவவகவ7�க இரககம. இந� உணஷமஷய நப& (ஸல) 
அவரகள வ&ளகக�யகப�த, 'ந�ஙகள நப&ம�ரகள சமகம. எஙகள அஷனவரத ம�மம 
ஒனக7' எனற க7�ய��க அபஹ^ஷரர� (ரல�) அ7�வ&கக�7�ரகள.

  இஷ7வனம இஷ�க க7�பப&டக�7�ன: "(மம�னககள!) நஹ^கக எஷ� அவன 
உபக�ச�த��கன� அஷ�கய உஙகளககம ம�ரகக சடடம�க இஷ7வன வ&��ததளள�ன. 
ஆககவ (நப&கய!) ந�ன உமகக வஹ) மலம அ7�வ&பபதம, இப7�ஹ)ம, மஸ�, ஈஸ� 
ஆக�கய�ரகக ந�ம உபக�ச�த�தம (ஏக ழ�யவக ழக�ளஷகயஷடய உணஷமய�ன) 
ம�ரககதஷ� ந�ஷலந�டடஙகள. அ��ல ப&ரவ&ஷன ழசயய��)ரகள எனபக�ய�கம. 
எனகவ உமத இந� அஷ/பப இஷB ஷவதத வBஙககவ�ரகளககப ழபரம 
பளவ�கத க��னறம" (42:13). கமலம இஷ7வன க7�ன�ன: "(ந�ம அனபப&ய 
த�ரகள டம) த�ரககள! ந)ஙகள நலல உBவகஷளப பச�யஙகள. நறக�ரயஙகஷளச 
ழசயயஙகள. ந�சசயம�க ந)ஙகள ழசயபவறஷ7 ந�ன நனக7�நத ழக�ணடரகக�க7ன. 
உஙகளஷடய இந� சம��யம ஒகர சம��யம எனபத ந�சசயம. ந�ன உஙகளஷடய 
இஷ7வன. ஆககவ ந)ஙகள எனககக அஞசஙகள. (ஆன�ல ய�ரகள) �ஙகளஷடய 
ம�ரகக வ&�யஙகள ல பறபல ப&ரவகள�கப ப&ரநத ழக�ணட ஒவழவ�ர வகபப�ரம 
�ஙகள டமளளஷ� ஷவதத சநக��சபபடக�ன7னர". (23:52-53)

  இனனம அலல�ஹ கறக�7�ன: "(நப&கய!) ந)ர உம மகதஷ� இஸல�ம�ய 
ம�ரககத��ன ப�ல மற7�லம ��ரபப& ந�ஷலந�றததவ )ர�க! அலல�ஹ மன �ரகஷள 
ச�ரஷடத� வ/�கய அவனஷடய இயறஷக வ/�ய�கம. அலல�ஹவ&ன ச�ரஷடஷய 
எவர�லம ம�ற7� ம7�கக இயல�த. இதகவ ந�ஷலய�ன வ/�. என னம மன �ரகள ல 
ழபரமப�கல�ர இ�ஷன அ7�நத ழக�ளள ம�டட�ரகள. (வ&சவ�ச�ககள!) ந)ஙகள 
அவனப�ல ��ரமப கவணடயவரகள�க இரகக�7)ரகள. ஆககவ அவனககஞச� 
ழ��ழஷகஷய கஷடப&டயஙகள. இஷB ஷவதத வBஙககவ�ரல ந)ஙகளம ஆக� 
வ&ட��)ரகள. அவரகள �ஙகள ம�ரககதஷ� ழவவகவ7�கப ப&ரதத பல ப&ரவகள�கப 
ப&ரநத வ&டடனர. ஒவழவ�ர வகபப�ரம �ஙகள டமளளஷ�க ழக�ணட 
சநக��சபபடக�ன7னர". (30:30-32)

  இவவ�7�க, ��ரமஷ7 வசனஙகஷள ஆயந��ல மறக�ல மககள ப&றக�லதக��ஷரப 



கப�னக7 ��ரகஷக வ&டடம வ&லககபபடட வந��ரகக�7�ரகள எனபத ழ�ள வ�கம. 
எலல� நப&ம�ரகளம இஷ�த �ம சமகத��ரககப கப���பப��ல ஏகமன��கப 
ப�டபடடரகக�7�ரகள.

  இதவஷர ந�ம க7�ய ச�னறகள ல�ரநத ழப�யஷயயம ழமயஷயயம வ&ளஙக�க 
ழக�ணகட�ம. அலல�ஹவம அவன த�ரம எஷ� ஏவ&ய&ரகக�7�ரகள எஷ� 
வ&லகக�ய&ரகக�7�ரகள எனபஷவ ழ�ள வ�கத ழ�ரந��ரககம. அக�லத��ன அஷனதத 
ச�ரஷடகள லம ச�7ந�வரகள�ன, கமலம அலல�ஹவ&டத��ல ம�கவம கணB&யம 
வ�யந� இற��த�ர, மன � சமகத��கல �ஷலச�7நத வ&ளஙகம, கமலம அஷனதத 
நப&ம�ரகள ல பன �ர�ன, ச�ப�ரச ழசயயம எலகல�ஷரயம வ&ட அலல�ஹவ&டத��ல 
ம�க அந�ஸதககரய நப&ஷயக ழக�ணட அவரகள ன ழப�ரடட�ல வஸVல� 
க�டவதம, அவரகஷளக ழக�ணட சத��யம ழசயவதம வ&லககபபடம�ன�ல, ப�வ&ய&ல 
கஷ7ந� மற7 நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள இவரகஷளக ழக�ணழடலல�ம சத��யம 
ழசயத சப�ம�டட, இவரகள ன ஹகஷகக ழக�ணடம வஸVல� க�ட, இவரகள ன 
கபறகள ல ழசனற பக�� ப&ரவ�கததடன �ஷலகன நத வ/�படடப ப&ர�ரத��பபஷ�ப 
பற7� �ரஅத��ன �)ரபப எனனழவனபஷ� ஒவழவ�ர மஸல�மம ச�ந��கக கவணடம. 
மஸல�மகளகக மயய&ததகஷளக ழக�ணட மஷ/ க�டப ப&ர�ரத��பபக��, �ம 
க�ஷவகஷள மயய&த��டம ககடபக�� அ7கவ கட�த. கணப�ரஷவஷய வ&டட 
மஷ7ந��ரககம ழ�யகம�ரகஷளக ழக�ணட வஸVல� க�டவதம அ7கவ கட�த. 
'ய� ஸயய&�)! எனகக�வம. என க�ஷவகஷளப பரத�� ழசயத ��ரம' எனழ7லல�ம 
ககடபத அ7கவ கட�த. அலல�ஹவம, ரஸvலம இஷ� ஹர�ம�கக�ய&ரகக�7�ரகள. 
இஷ� ஒவழவ�ர மஸல�மம வ&ளஙக�ய&ரத�ல கவணடம.

  இபபட ச�ரஷடகஷளக ழக�ணட கப7ரக�ல ந�னற உ�வ& க�டக�7வரகள ச�ஷல 
வBஙக�கள ன இனதஷ�ச ச�ரந�வரகள�வர. ஷ�த��ன அவரகஷள வ/�ழகடகக 
ஆரமப&த��ன. ச�ஷல வBஙக�கஷளப கப�ல இவரகளம வ/�ழகடட வ&டட�ரகள. எந� 
மயய&தஷ�க ழக�ணட வஸVல� க�டன�ரககள� அக� மயய&த��ன உரவத��ல 
ஷ�த��ன நடதத ஆளம�7�டடம ழசயக�7�ன. கச���டரகள டத��ல ஷ�த��ன 
உஷரய�டவத கப�ல இவரகள டத��லம ஷ�த��ன உஷரய�டக�7�ன. மக��ப�வ&ன 
(உ�யம�க�ல) அடபபஷடய&ல எத எஷ�கய� க�டடக�7�ன. இவறறள ச�ல 
உணஷமய�கவம இரககல�ம. ஆன�ல ழப�யகய ம�ஷகதத ந�றகம. ஷ�த��ன 
இவரகள ன ச�ல க�ஷவகஷளயம ந�ஷ7கவற7�க ழக�டகக�7�ன. இவரகள ன ச�ல 
வ&ரபப, ழவறபபகள பரத�� ழசயயபபடக�ன7ன. இ�ன�ல இவரகள கப7�ல�ரநத 
'ழ�யக' எழநத வநத எனனழவலல�கம� ழசயவ��க ந�ஷனததக 
ழக�ணடரகக�7�ரகள. �ம ழ�யக�ன வடவத��ல ஒர மலகஷக உரவ�கக� இஷ� 
ழசயயபபடக�7த எனறம ச�லர எணணவத உணட. இத ழ�யக�ன அந�ரஙக 
மரமஙகள எனற �மககளகள கபச�க ழக�ளக�7�ரகள. ஷ�த��ஷனக ழக�ணட உ�வ&த 
க�டய இமமன �ஷன வ/� ழகடதத மஷரகக�ககவ�றக�க அவன ழ�யக�ன 
உரவத��ல ஆளம�7�டடம ழசயவஷ� இவரகள பரயவ&லஷல. இஷவழயலல�ம 
ச�ஷலவBஙக�கஷள ஷ�த��ன வ/�ழகடபபத கப�ல இரகக�7த. இவரகள ன ச�ல 
க�ஷவகஷளயம அவன ந�ஷ7கவற7�க ழக�டகக�7�ன அலலவ�? இஷவழயலல�ம 
அனற அரப&கள லளள மஷரகககள டத��ல க�Bபபடடரந�ன. இனற 
இந��ய�வ&லம, தரகக�ய&லமளள மஷரகககள டத��லம. ஏஷனய 



மஷரகககள டத��லம க�Bபபடக�ன7ன.

  மஷ7வ�க இரகஷகய&ல எனஷனயம, மற7வரகஷளயம உ�வ& க�டப ப&ர�ரத��த� 
மககள ச�லரன சமபவஙகள இஷ�வ&ட வ&ச�த��ரம�னஷவ. ந�ன ஊஷர வ&டட 
பயBம�க� ழவள யர ழசன7கப�த எனஷனக ழக�ணட ச�லர உ�வ&த க�டன�ரகள�ம. 
அநகநரம ந�ன வ&ணழவள  ம�ரககம�கப ப7நத வநத அவரகள டம வ&ஜயம ழசயத 
ஏக�க�� க�ஷவகஷள ந�ஷ7கவற7�க ழக�டத���கக கணட�ரகள�ம. ஒர 
சந�ரபபத��ல இபபட எனன டம ழ�ரவ&ககபபடடத. இஷ� ந�ன ழசவ&மடத� கப�த 
அவரகளகக உணஷமஷய வ&ளகக�க க7�கனன. 'ஷ�த��ன எனனஷடய 
கக�லத��லம, ழ�யகம�ரகளஷடய கக�லத��லம ஆளம�7�டடம  ழசயத 
உஙகளகக மனன�ல க�டச�யள தத எஷ�ழயஷ�கய� க�டட அஷ� ந)ஙகள 
ழ�யகஷடய கர�மதத எனற நமபவ�றக�க இஷ�ச ழசய��கன �வ&ர உணஷமய&ல 
ந�ன அபபட வரவ&லஷல' எனற க7�கனன.

  ழ�யகம�ரகஷளக ழக�ணட உ�வ& க�ட�ல என7 வ/�ககடடல�ரநத 
க�7�ஸ�வரகளம �பப&ததக ழக�ளளவ&லஷல. 'அலல�ஸ' என7 ழ�யஷகக ழக�ணட 
உ�வ& க�டன�ல அவர வநத நமத ச�ல க�ஷவகஷள ந�ஷ7கவற7� ஷவகக�7�ர எனற 
நமப&ய&ரந��ரகள. இபபட க�லஞழசன7 நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள, ழ�யகம�ரகள, 
அஹலல ஷபததகள (நப& (ஸல) அவரகள ன கடமபத��னர) இவரகஷளக 
ழக�ணழடலல�ம உ�வ&தக�டப ப&ர�ரத��பகப�ரன இலடச�யம ஏக��க�� �ம ச�ல 
க�ஷவகள அவரகள ந�ஷ7கவற7�க ழக�டகக கவணடம எனப��கம. இத�ஷகய 
ஏக�னம ச�ல வ&�யஙகள ந�ஷ7கவற7பபடட�ல, கமறக7பபடட ழ�யகம�ரகஷளக 
ழக�ணட உ�வ& க�டய��ல க�ரயஙகள ந�ஷ7கவ7�ன எனறம, அறப�ச ழசயஷககள 
கர��க ழக�ளக�7�ரகள. ச�ல கவஷளகள ல ��ம உ�வ& க�டய ழ�யக�ன கப7ரக�ல 
வநதப ப&ர�ரத��கக�ன7 கவஷளய&ல வ&ணழவள ய&ல�ரநத உBவம, ஆய�மம, 
மறறம ��ம வ&ரமப&யஷவகள எலல�ம இ7ஙகவ��கப ப�ரககக கடயவர இஷ�யம 
�ம ழ�யக�ன கர�மததகள எனற கர��க ழக�ளவ�ர. இஷவய�வம ஷ�த��ன ன ச�� 
கம�சஙகள எனப��ல சநக�ககமய&லஷல. வ&கக�ரகஙகள வBஙகப படவ�றகரய 
க�ரBஙகள ல இஷவ மகக�யம�னஷவய�கம. 

  நப& இப7�ஹ)ம (அஷல) அவரகள இத�ஷகய ஷ�த��ன ன வ&தஷ�கள ல�ரநத 
இரடச�பபபழப7 அலல�ஹஷவப ப&ர�ரத��த��ரகள: "எனஷனயம, என மககஷளயம 
வ&கக�ரகஙகஷள வBஙக�த ந) இரடச�ததக ழக�ளவ�ய�க! இஷ7வ�! ந�சசயம�க 
இவவ&கக�ரகஙகள மன �ரகள ல பலஷர வ/�ழகடதத வ&டடன". (14:35-36)

  கலல�ல�ன வ&கக�ரகஙகளகக மன �ரகள ல பலஷர வ/�ழகடககம சக��ய&லஷல 
எனற ஏற7�ரந��ரகள. கமலம ஆக�யஙகஷள, பம�ஷயப பஷடபப��ல அவறறககப 
பஙகணட எனறம ச�ஷல வBஙக�கள ல எவரம க7வ&லஷல. இரபப&னம 
அககறகஷள ழசதகக� அவறஷ7 வBஙகவ��ன�ல இசச�ஷலகக உரயவரகள�ன 
நனமககள �மகக�க அலல�ஹவ&டத��ல நடவரகள�க வநத ச�ப�ரச ழசயவ�ரகள 
எனற கர��ன�ரகள. நப&ம�ரகள, ஸ�ல�ஹ)னகள, சரயன, சந��ரன, நடசத��ரஙகள 
கப�ன7 அஷனதத பஷடபப&ன உரவத��லம கறகஷளச ழசதகக� அவறஷ7 
வBஙக�ன�ரகள. ஜ�னகஷளயம, மலகககஷளயம வBஙக�ன�ரகள. அவரகளஷடய 



வBககத��ன இலடச�யம கறகஷள வBஙக கவணடழமனப�லல. இககறகள ன 
வடவத��றகச ழச�ந�ம�ன நப&ம�ரகள, மலகககள, ஜ�னகள கப�ன7வரகஷள 
வBஙகவத ��ன இவரகள ன இலடச�யம�க இரந�த. ஷ�த��னம இவரகள ன 
இலடச�யத��றழக�பப இஷசநத வ/�கக�ரன�ன. ழமயய�ககவ இவரகள ஷ�த��னகக 
வ/�படவம ழசய��ரகள. ��ரமஷ7ய&ல இஷ� இஷ7வன வ&ளகக�க க�டடக�7�ன: 
"(மலகககஷள வBஙக�க ழக�ணடரநக��ர) அஷனவரம ஒனற கசரககபபடம ந�ள ல 
மலகககஷள கந�கக� 'உஙகஷள வBஙக�க ழக�ணடரந�வரகள இவரகள��ன�?' 
எனற ககடகபபடம கப�த, 'எஙகள இஷ7வகன! ந) ம�கப பரசத�ம�னவன. ந)��ன 
எஙகள இரடசகன. அவரகளலல. இவரகள ஜ�னகஷளகய வBஙக�க ழக�ணடரந��ரகள. 
அவரகள ல ழபரப�கல�ர அவரகஷளகய (அந� ஜ�னகஷளகய) 
வ&சவ�ச�ததம�ரந��ரகள' எனற ப��ல அள பப�ரகள". (34:40-41)

  ச�ஷலகஷள வBஙக� வ/�படக�7வரகள ��ம ஷ�த��னகஷள வBஙகவ��க ஏறற 
அவறஷ7 வBஙகவ��லஷல. �மத மன ஆற�லகக�க மலகககள, நப&ம�ரகள, 
ஸ�ல�ஹ)னகள எனற இவரகள நலழலணBம ஷவபபவரகஷளத ��ன 
வBஙகவ��கக கர�� ச�ந�� அஷடக�ன7னர.

  மறழ7�ர ச�ர�ர ஜ�னகளகக வ/�படவஷ� ஹர�ம எனற கர��மல�ரந��ரகள. 
மன �ன ன க��ற7த��ல ஆளம�7�டடம ழசய� ஷ�த��ன டம ககடக�ன7 
கவஷளய&ல �மகக ஸ^ஜ^த ழசயய கவணடழமனறம, ழவறககத�கக பல 
ழசயஷககள ழசயய கவணடழமனறம, மத அரந� கவணடழமனறம ஷ�த��ன 
க�ஷவபபடவதணட. ழசத� ப&Bஙகஷளக ழக�டகக கவணடழமனறம 
க�ஷவபபடவ�ன. பலர இஷ�த ழ�ரவ��லஷல. �மமடம உஷரய�டயவர மலகக 
எனறம ஜ�ன இனதஷ�ச ச�ரந�வர எனறம க7� மஷ7வ�ன மன �ரகள எனற 
இவரகளகக ழபயரம சடட வ&டக�7�ரகள. மஷ7வ�ன மன �ரகஷளப பற7� இவரகள 
அலல�ஹவ&ன அவல�ய�ககள, கணப�ரஷவகக அபப�றபடடவரகள எனற க7� 
வ&டக�7�ரகள. உணஷமய&ல இவரகள மன � உரவ&ல நடத� ஜ�னகள�கம.

  மன �ன ஜ�னன டம இரடச�பபக கக�ரவதபற7� ��ரமஷ7ய&ல இஷ7வன: 
"மன �ரகள லளள ஆணகள பலர ஜ�னகள லளள ஆணகள ல பலரடம ழசன7� 
இரடச�ககக கக�ரக�ன7னர. இ�ன�ல அவரகள ன கரவம அ��கரதத வ&டடத" (72:6) 
எனற கறக�7�ன. அனற ஏக�னழம�ர அசசம �ரம பளளத��கக எ��லம ஒர 
மன �ர ழசன7�ல, 'இந�ப பளளத��கக�ன ழபரயவஷனக ழக�ணட இ��லளள 
மஷடயரகள ன �)ஙககஷள வ&டடம க�வல க�டக�க7ன' எனற கறவ�ர�ம. கமலம 
அனற மன �ரகள ஜ�னகஷள வ&டடம க�வல க�டன�ரகள. இஷவயஷனததம ஜ�னகள 
வரமப ம@றவ�றகரய க�ரBஙகள�க அஷமந�ன. எஙகஷளக ழக�ணட மன �ரகள 
ப�தக�வல க�டக�ன7னர எனற ஜ�னகள கறமளவ&றக மன �ரகள நடநத 
ழக�ணடனர. ஜ�னகள லளள ச�லரன ழபயரகஷளக ஷகய�ளக�ன7 அஜம�கள ன 
ம�ந��ரக கவஷலகள, ஓ��பப�ரத�ல எலல�ம இபபடகய மன �ஷன வ/�ழகடககக 
கக�ரக�ன7ன. மககள இவரகஷள அஷ/ததப ப&ர�ரத��தத உ�வ& கக�ர ��ம 
ழபர��கக கர��யவறஷ7க ழக�ணழடலல�ம சத��யம ழசயக�ன7னர. இ�ன�ல ச�ல 
வ&�யஙகள ல இவரகளகக ஷ�த��ன வ/�படட வ&டக�7�ன. இஷவயஷனததம 
சன யம ழசயவஷ�ப கப�ன7��கம. இஷ7வனகக இஷB ஷவபபஷ�ப 



கப�ன7��கம. இஷ7வன க7�ன�ன: "கமலம அவரகள ஸ^ஷலம�னஷடய 
ஆடச�ஷயபபற7� ஷ�த��னகள ஓ��கக�டடக ழக�டத�வறஷ7ப ப&னபற7�ன�ரகள. 
ஸ^ஷலம�ன க�ஃப&ர�க இரககவ&லஷல. அந� ஷ�த��னகள ��ன க�ஃப&ரகள�க 
இரந��ரகள. அவரகள மன �ரகளகக சன யதஷ�யம, ப�ப&கல�ன ல ஹ�ரத, ம�ரத 
எனனம இர மலகககளகக இ7ககபபடடவறஷ7யம கறறக ழக�டதத வந��ரகள. 
அவவ&ரவரம 'ந�ஙகள கச��ஷனய�க இரகக�க7�ம. ந)ஙகள க�ஃப&ரகள�க ஆக�வ&ட 
கவணட�ம.' எனற கறமவஷரய&ல அவரகள ய�ரககம அ�ஷனக கறறக 
ழக�டககவ&லஷல. எனகவ கBவனககம, மஷனவ&ககம�ஷடய&ல ப&ரவ&ஷன உணட 
பணBக கடய உப�யதஷ� அவவ&ரவரடம�ரநத கறறக ழக�ளவ�ரகள. 
அலல�ஹவ&ன கடடஷளய&ன7� அஷ�க ழக�ணட அவரகள ஒரவரககம �)ஙக�ஷ/தத 
வ&ட மடய�த. அன7� அவரகளகக ய�ழ��ர பலனமள கக�மல �)ஙக�ஷ/ககக 
கடயத எதகவ� அஷ�த��ன அவரகள கறறக ழக�ளக�7�ரகள. �வ&ர அவன எஷ� 
வ&ஷலகக வ�ஙக�க ழக�ணட�கன� அவனகக மறஷமய&ல ய�ழ��ர 
ப�கக�யமம�லஷல எனபஷ�த ழ�ள வ�க அ7�ந��ரகக�7�ரகள. அன7� �ஙகஷளகய 
வ&றற அவரகள எஷ� வ�ஙக�க ழக�ணட�ரககள� அத ழகடட��கம. அவரகள அ7�நத 
ழக�ளள கவணட�ம�?. (2:102)

  கப7�ல இரபபவஷரக ழக�ணட உ�வ& க�டப ப&ர�ரத��ககமகப�த கப7ரக�ல பறபல 
க�டச�கள க�டடபபடக�ன7ன. ஷ�த��னகள இவரகஷளத தகக� மகக�வககம, மற7 
இடஙகளககம ழக�ணட ழசலக�ன7ன. இந� கப7�ல�ரபபவன ச�ல கநரஙகள ல 
இஷ7வஷன ந�ர�கரகக�ன7 ந�ஸ��கன�கவம, ழ��ழஷக மறறம அலல�ஹ, 
ரஸvல�ன இ�ர கடஷமகஷளயம மறததக க7�யவன�கவம இரபப�ன. 
அலல�ஹவம, ரஸvலம ஹர�ம�கக�யவறஷ7 இந�க கப7�ல�ரபபவன ஹல�ல 
எனக கர��ய&ரபப�ன. இத�ஷகய ழபரம கற7ஙகளம, ப�வஙகளம, கஃபரயயத��ன 
ழசயலகளம இவன டம இரந���ன�ல ��ன ஷ�த��னகள இவன டம அணக�ன�ரகள. 
இவரகள அலல�ஹஷவயம, ரஸvஷலயம நமப& இவரகளகக வ/�படட 
அலல�ஹவ&டம ப�வமனன பபக கக�ரன�ல இந� ஷ�த��னகள ந�சசயம�க 
அவன டம�ரநத ப&ரநத வ&டவ�ரகள. ஷ�த��னகள ன ஊசல�டடஙகள 
இவரகள டத��ல எந� �)யபலஷனயம அள கக�த.

  இமம���ரய�ன பலஷர ந�ன ��ம�லம, ம�ஸரலம, ஹ�ஜ�ஸ�லம, யமன லம 
கணகட�கக கணடரகக�க7ன. இஷ�வ&டப பயஙகரம�ன ப&தஅததகளம, ��ரகககளம 
இர�கக�லம, தரகக�ய&லம, கர�ஸ�ன லம நஷடழபறக�ன7ன. மஷரகககள வ�ழம 
பம�கள��ன இமம���ர கவஷலகளககரய உஷ7வ&டம�கம. ந�ர�கரபப, இஷ7வனகக 
ம�ற ழசய�ல, கற7ஙகள அ��கம பர�ல கப�ன7 க�ரBஙகள ன�ல ஷ�த��ன ன 
சக��யம, வ/�ககடம அ��கபபடக�ன7ன. எஙழகலல�ம ஏகததவம பலம�க 
இரகக�7க�� அஙகம, நப& (ஸல) அவரகள ன வ/�மஷ7கள எஙழகலல�ம அ��கம�கப 
ப&னபற7ப படக�ன7னகவ� அஙகம ஷ�த��ன ன கம�சடகளம, வ/�ககடட 
வ&தஷ�களம பயனள கக�த. மஷரகககள ன சமகத��ல இமம���ர சமபவஙகள 
மல�வ�கக க�Bபபடவ�றகரய க�ரBஙகளம இதகவ. இஸல�தஷ�த �ழவ�� 
பத�ரகள, தன ய� வகபப�ர, பக ��ய�ககள கப�ன7 மஷரகககள தரகக�ய&லம, 
இந��ய�வ&லம உளள க�ஃப&ரகள ன ழ�யகம�ரகள ஆக�கய�ரடம ஷ�த��ன ன 
கம�சடகள அ��கம�கக க�Bபபடம. இவரகள ல ச�லர வ&ணB&கல ப7பபத கப�லக 



க�Bபபடவ�ரகள. மஷ7வ�ன வ&�யஙகஷளப பற7�ப கபசவ�ரகள. இனன ஷசககப 
பயன படததக�ன7 ழக�டடம, வ�த��யமம வ&ணB&ல ப7நத ழசலவஷ�பகப�ல 
க�Bபபடம. இந� ஷ�கம�ரகள ன வ/�ஷய ம@றபவரகள ன �ஷல அடககபபடம. 
அடத�வஷர ய�ரம க�Bம�டட�ரகள. மஷரகககள ன ஷ�கம�ரகள ன �ணB )ரப 
ப�த��ரம சறறவத கப�னற இனழன�ர க�டச�. அஷ� ய�ர தகக�ச ழசலக�ன7�ரகள 
எனபத பற7� அ7�யபபட ம�டட�த. அவரகள ல ஒரவரடத��ல ய�ர�வத வ&ரந��ள  
வநத வ&டட�ல பல வஷகய�ன உBவகஷளக ழக�ணட அவர கணB&யபபடத�ப 
படவ�ர. உBவ எஙக�ரநத வரக�7த எனபஷ� அவரகள அ7�ய ம�டட�ரகள. 
இஷவயஷனததம ஷ�த��னகள மற7வரடம�ரநத ��ரட இவரகளககக ழக�டத�ஷ� 
அ7�ய ம�டட�ரகள. இபபடப பறபல ழசய��கள மஷரகககள டமம, ஈம�ன கன7�ய 
தரகக�யரடமம, மற7வரடமம ந�ஷ7யக க�Bபபடம. ��த��ரயரடத��ல இனனம 
பல வஷகய�ன சமபவஙகஷளப ப�ரககல�ம. இஸல�தஷ�த �ழவ&யவரகள 
ஏகததவதஷ�த �ம வ�ழகஷகய&ல ந�ரப&ததக க�டட�மலம, நப& (ஸல) அவரகஷளப 
ப&னபற7�மலம, ஷ�கம�ரகஷளயம, கண மஷ7வ&ல உளளவரகஷளயம அஷ/தத 
அவரகஷளக ழக�ணட உ�வ&தக�ட நடபப�ரககளய�ன�ல கB&சம�ன மஷ7ய&ல 
ஷ�த��ன அவரகஷளக ழகடதத வ&டவ�ன. அவன இவரகஷளத தகக� ச�ல 
கவஷளகள ல அரஃப�வ&ல ஹ�ஜ�களடன ழக�ணட ந�றத�� வ&டக�7�ன. இஹர�ம 
கடட�மலம, மஸ�ல�ப�வ&ல இரவ �ஙக�மலம, �வ�ஃப ழசயய�மலம ��ம ஹஜ 
ழசய���க ந�ஷனததக ழக�ளக�7�ரகள. இ�ன�ல �மகக ஒர ழபரய அவல�ய� கர�மத 
க�ஷடதத வ&டட��க ந�ஷனததக ழக�ளக�7�ரகள. இஷவ அஷனததம ஷ�த��ன ன 
வ&ஷளய�டடகள எனபஷ� இவரகள அ7�ய ம�டட�ரகள. இத �ரஅத��ல 
அனம��ககபபடட ஹஜ எனற இஸல�ம�ய அ7�ஞரகள ல ஒரவரகட ழச�லல 
ம�டட�ரகள. இஷ� வBககம எனக7�, அவல�ய� கர�மத எனக7� கறக�7வன வ/� 
ழகடடவன�ககவ இரபப�ன. அனப&ய�கககள�, ஸஹ�ப�கககள� இத�ஷகய 
அமலகஷளச ழசயயவ&லஷல. அழலகஸ�ந��ரய�வ&ல�ரநத அரஃப�வ&றகத தகக�ச 
ழசலலபபடட ச�லர, வ�னத��ல�ரநத மலகககள இ7ஙக� ஹ�ஜ�கள ன ழபயரகஷள 
எழதவஷ�ப ப�ரத�கப�த 'எனனஷடய ழபயஷர எழ��ன )ரகள�?' எனற 
ககடட�ரகள�ம. அ�றக மலகககள 'ச���ரB மககள ழசய�த கப�ல ந)ஙகள 
ழசயயவ&லஷலகய' என7�ரகள�ம. கமலம மலகககள 'ந) இஹர�ம கடடவ&லஷல. 
கஷடஙகஷளச சமநத ழக�ளளவ&லஷல. ப&ர��பலன ழக�டககககடய எந� 
அமலகஷளயம ந) ழசயயவ&லஷல' எனற க7�ன�ரகள�ம.

  ஒர ழ�யக�டத��ல (கமறக7பபடடவரகள) வ&ணழவள  ம�ரககம ழசனற ஹஜ 
ழசயவ�றக அனம�� ��ரஙகள எனற கவணடக ழக�ணடகப�த ழ�யக 'அலல�ஹ, 
ரஸvல ழச�னன�றழக�பப ந)ஙகள ஹஜ ழசயய����ன�ல இத�ஷகய ஹஜஷஜக 
ழக�ணட இஸல�த��ன கடஷம ந�ஷ7கவ7�வ&ட�த' எனற க7�ன�ரகள�ம.

  பன �ம�ன ம�ரககம நமத இஸல�ம. இத இர அடபபஷடகள ம@த 
அஷமககபபடடரகக�7த. ஒனற: இஷ7வனகக இஷB தஷB கறப&கக�மல வBகக 
வ/�ப�டகள ழசலததவத. இரணட: எபபட அலல�ஹஷவ வBஙக கவணடழமனற 
நப&கள க�டடத �ந��ரககள� அபபட அவஷன வBஙகவத. இவவ&ர 
அடபபஷடகஷளயம மழஷமய�க ந�ம எடதத ழசயலபடவ��ன�ல கல�மததஷ 



�ஹ���வ&ன உணஷமய�ன ��தபரயதஷ� ழமயபப&த�வரகள�க ஆக மடயம. 
இஷ7வன அடய�ரகள ன இ�யத��ல பயநத, வ/�படட, உ�வ&கக�ர, கநச�தத, 
ழபரஷமபபடத��, கணB&யபபடத��, ஆஷசஷவதத நடககபபடக கடயவன�வ�ன. 
இநந�ஷலய&ல ��ன உணஷமய�க ந�ம அவஷன இஷ7வன�க ஏற7�ரகக�க7�ம 
எனபஷ� ந�ரப&கக மடயம. அலல�ஹவகக எனழனனன �னஷமகள, ப�த��யஷ�கள, 
உரஷமகள இரகக�ன7னகவ� அவற7�ல எ��லம மன �ரகள கடட�க ம�டட�ரகள. 
வBககமம அலல�ஹவககரயத. கவற எவரம வBஙகபபட ம�டட�ரகள. 
ப&ர�ரத�ஷனககரயவனம அவகன. கவற ய�ரம ப&ர�ரத��ககபபட ம�டட�ரகள. 
அவஷனகய அஞச கவணடம. கவற ச�ரஷடகளகக அஞசக கட�த.

  நப&கஷளப ழப�றத�வஷரய&ல அவரகள இபபடபபடடவரகள அலல. அலல�ஹவ&ன 
ஏவல, வ&லககலகஷள மககளககச கசரதத ஷவகக�ன7 ஒர நடவர�வ�ரகள. எஷ� 
அலல�ஹ ஹல�ல�கக�ன�கன� அத ஹல�ல�னத. எஷ� ஹர�ம�கக�ன�கன� அத 
ஹர�ம�னத. எவறஷ7 இஷ7வன சடடம�க ந�யம�த��கன� அவறறககப ழபயர��ன 
ம�ரககழமனபத. அலல�ஹவ&றகம, ச�ரஷடகளககம இஷடய&ல ந�யமனஙகஷள நப& 
(ஸல) அவரகள கசரதத ஷவத��ரகள. அவன வ�ககற��கஷளயம, 
எசசரகஷககஷளயம மன �ரகளகக�ஷடய&ல எடததக கறவ�ரகள. அலல�ஹவ&ன 
அனம��கஷளயம, வ&லககலகஷளயம, மறறம ஏஷனய உஷரகஷளயம 
மன �ரகளகக�ஷடய&ல கசரதத ஷவகக�ன7 ஒர நடவர��ன நப& (ஸல) அவரகள.

  ப&ர�ரத�ஷனகஷள அஙகeகரத�ல, கந�யழந�டகஷளக கBபபடதத�ல, கநரவ/� 
வ/ஙக�ல, ழசலவதஷ�க ழக�டத�ல, கச��ஷனய&ல�ரநத மன �ஷனக க�பப�றற�ல 
இஷவயஷனததம அலல�ஹவகக மடடகம உரத��ன ழப�றபபகள�கம. அவன 
ஒரவகன ப&ர�ரத�ஷனகஷளக ககடக�7�ன. அவரவரககரய இடஙகஷளத ழ�ரநத 
ஷவத��ரகக�7�ன. மன �ரகள ன அகதக��ற7தஷ�யம, ழவள தக��ற7தஷ�யம 
நன7�க வ&ளஙக�ய&ரகக�7�ன. அனகக�ரகஙகஷளப ழப�/�ய சக�� பஷடத�வனம 
அவகன. கந�ய ழந�டகஷள ந)கக அவன ஒரவன டகம ககடக கவணடம. �ன 
ச�ரஷடகள ன ந�ஷலஷமஷயப பற7� அவன டம ழச�லல�க ழக�டகக எவரம 
க�ஷவய&லஷல. அவரகள ன க�ஷவஷயப பரத�� ழசயவ��ல அலல�ஹவகக எவரம 
தஷBபரய கவணட�ம. எலல� க�ரBஙகஷளயம அவகன ச�ரஷடத��ன. 
க�ரBஙகளகழகலல�ம க�ரBகரத��வ�க அவன ரககம கப�த ய�ரஷடய 
ஒத��ஷச��ன அவனககத க�ஷவபபடப கப�க�7த? ஏகனம, எந�த 
க�ஷவயம�லல��வனம, எவஷரயம ழப7��வனம, எவர�லம ழப7பபட��வனம, 
ந�கரற7 ந�யனம அவகன. வ�னஙகள லம, பம�ய&லம வ�ழம அஷனதத 
பஷடபப&னஙகளம அவன டகம ழகஞச� ந�றக�ன7ன. "வ�னஙகள லம, பம�ய&லமளள 
ய�வரம �ஙகளகக கவணடயவறஷ7 அவன டகம ககடக�ன7னர. அவன ஒவழவ�ர 
ந�ளம (ப��த ப����க) ஒவழவ�ர ந�ஷலய&லம�ரகக�7�ன" (50:29) எனற ��ரமஷ7 
கறக�7த. அவன�ல மடய�� ஒனறம இலஷல. ஒரவரன ப&ர�ரத�ஷனஷயக 
ககடக�ன7 கவஷளய&ல மறழ7�ரவரன ப&ர�ரத�ஷனஷயயம ககடபஷ� வ&டட அவன 
சக��யற7வனலல. அஷனதத ழம�/�கள லம எணB&7ந� கரலகள லம 
எழபபபபடக�ன7 எலல� ப&ர�ரத�ஷனகஷளயம, எலல�தழ��ன கஷளயம, 
க�ஷவகஷளயம அவன ழசவ&யறக�7�ன. அலடட அலடடக ககடபவரகள அவஷன 
அலபப&ல வ )ழத� ம�டட�ரகள. ம�7�க அலடட ப&ர�ரத��பபவஷர அவன ழபரதம 



கநச�கக�7�ன.

  நப&தக��/ரகள நப&ய&டம ஏ��வத சடடஙகள பற7� வ&னவ&ன�ல அ�றக ப��ஷல 
நப&கய ழச�லல கவணடழமனற அலல�ஹவ�ல பB&ககபபடடளள�ரகள. இஷ�பபற7� 
இஷ7வன கறக�7�ன: "(நப&கய! �ரமத��றக�க) எஷ�ச ழசலவ ழசயவத எனற 
அவரகள உமம�டம ககடக�7�ரகள. அ�றக (அவச�யத��றக கவணடயத கப�க) 
ம@�மளளஷ�ச ழசலவ ழசயயஙகள எனற ந)ர கறவ )ர�க!" (2:219). இனனம 
கறக�7�ன: ("நப&கய!) பதபப&ஷ7கஷளப பற7� அவரகள உமம�டம ககடக�7�ரகள. 
அஷவ மன �ரகளகக க�லஙகஷள அ7�வ&ககககடயஷவ, ஹஜஷஜயம 
அ7�வ&ககககடயஷவ எனற ந)ர கறவ )ர�க!: (2:189).

  '"(நப&கய!) ச�7பப�ன ம��ஙகள ல (தலகஃ��, தலஹஜ, மஹரம, ரஜப) யத�ம 
ழசயவஷ�ப பற7� உமம�டம ககடக�7�ரகள. அந� ம��ஙகள ல யத�ம ழசயவத ழபரம 
ப�வம... எனற ந)ர கறம" (2:217).

  அக� கநரத��ல நப&தக��/ரகள அலல�ஹஷவப பற7� (சடடஙகஷளப பற7�யலல) 
நப&ய&டம ககடட�ல அலல�ஹ அவரகள ன சம@பத��கலகய இரபப��க அலல�ஹகவ 
வ&ளககக�7�ன. ��ரமஷ7 கறக�7த: "(நப&கய!) உமம�டம எனனஷடய அடய�ரகள 
எனஷனப பற7�க ககடட�ல ந�சசயம�க ந�ன சம@பம�ககவ இரகக�க7ன. எவரம 
எனஷன அஷ/த��ல அஷ/பகப�ரகக ந�ன வ&ஷடயள கக�க7ன" (2:186)

  அலல�ஹ நப&கள டம சம@பத��ல��ன இரபப��க வ&ளகக கவணடழமனற 
ஏவவ&லஷல. ச�ரஷடகள ன சம@பத��ல இரபப��க அவகன எடததக க7�ன�ன. 
அவஷன அஷ/பபவன ன அரக�ல இரகக�7�ன என7 உணஷமஷய ஒரவர ழச�லல�த 
�ர�மகலகய பரநத ழக�ளளல�ம எனற இவவசனம வ&ளககக�7த. எனகவ அலல�ஹ 
�ன பஷடபப&னஙகளடன ம�க ழநரஙக�ய&ரபப�ன�ல அஷனவரன 
ப&ர�ரத�ஷனகஷளயம, இரகச�யம�கக ககடகபபடம க�ஷவகஷளயம ழசவ&யறக�7�ன. 
இந� உணஷமஷய நப& (ஸல) அவரகளம க7�ய&ரகக�7�ரகள.

  ப&ர�ரத��ககம கப�தம, இஷ7வஷன ��ய�ன தத த��கள ழச�லலம கப�தம 
கரலயரத��ப ப&ர�ரத��பபவரகஷள கந�கக� நப& (ஸல) அவரகள 'ஜனஙககள! உஙகள 
ஆதம�ககளடன இரககம க�டடஙகள. ழசவ&டஷனகய� உஙகள கணப�ரஷவகக 
அபப�ல இரபபவஷனகய� அஷ/ககவ&லஷல. பககத��ல ந�னற ககடடக 
ழக�ணடரககம அலல�ஹஷவகய ந)ஙகள அஷ/கக�7)ரகள. ந)ஙகள அஷ/கக�ன7 
இஷ7வன ம�கவம அரக�ல இரகக�ன7�ன. ஒடடஷக வ�கனத��ல ப&ரய�Bம 
ழசயக�ன7வன ஒடடஷகய&ன கழததடன எத�ஷன தரம ழநரஙக�ய&ரகக�7�கன� 
அஷ�வ&ட அ��கம�க ப&ர�ரத��பபவனடன அலல�ஹ ழநரஙக�ய&ரகக�7�ன. 
இனழன�ர ஹ�)ஸ�ல 'ந)ஙகள ழ��ழஷககக�க எழநத ந�ன7�ல மகததகக எ��ரல 
தபப கவணட�ம. ஏழனன ல அலல�ஹ மகததகக எ��ரல இரகக�7�ன. 
வலபப7த��லம தபப கவணட�ம. அஙககயம மலகழக�ரவர இரகக�7�ர. 
இடபபககம�ககவ� �ன இர ப��ஙகளகக அடய&கல� தபப கவணடம' எனற 
வநதளளத. இத ஸஹ)ஹ�ன ஹ�)ஸ�கம. இஷ7வன வ�னஙகள ன கமலளள �ன 
அர��ல இரகக�7�ன. ச�ரஷடகஷள வ&டழடலல�ம வ&லக�யம இரகக�7�ன. 



அவனஷடய �ரத��ல எதவகம ச�ரஷடகள லம�லஷல. அவனஷடய ச�ரஷடகள ல 
ஒனறம (எதவம) அவனஷடய �ரத��லம�லஷல. அலல�ஹ அஷனதத ச�ரஷடகஷள 
வ&டடம அரஷ� வ&டடம க�ஷவயற7வன. பஷடபப&னஙகள ன ஒர வ&�யமம 
அவனககத க�ஷவய&லஷல. உணஷமய&ல அலல�ஹகவ �ன ஆற7ல�ல அரஷ�ச 
சமநத ந�றகம மலகககஷளயம ��ஙக� ந�றக�7�ன. உலகதஷ� இஷ7வன பல 
�டடகள�க பஷடத��ரகக�7�ன. கமல�டடகள கeழ�டடகள ன ப�ல க�ஷவய�க�� 
வஷகய&ல உலஷகப பஷடத��ரகக�7�ன. வ�னமணடலஙகள வ�யமணடலஙககள�ட 
ழ��டரபஷடய�லல. வ�ய மணடலம பமணடலதக��ட க�ஷவய�க�த. இந� 
அஷனததக கக�ளஙகளககம க�ரகஙகளககம கமகல அக�ல கக�ளஙகள ன 
இரடசகன�ன அலல�ஹ இரகக�7�ன. இத�ஷகய ஆற7ல �னகக இரகக�ன7��க 
வரB&கக�ன7 இஷ7வன கறக�ன7�ன: "அலல�ஹவ&ன கமல�ன �க��ககத 
�ககவ�ற அவஷன அவரகள கணB&யபபடத�வ&லஷல. இனனம மறஷம ந�ள ல பம� 
மழவதம அவனஷடய ஒர ஷகபப&டய&லம, வ�னஙகள சரடடபபடட அவனஷடய 
வலககரத��லம இரககம. அவரகள இஷB ஷவபபஷ� வ&டடம அவன ம�கக 
கமல�னவன. ம�கப பரசத�ம�னவன". (39:67)

  இத�ஷகய கபர�ற7ல பஷடத� இஷ7வன எத�ஷன வலலஷமயஷடயவன. ப&7ரடம 
க�ஷவயற7வன. ம�ழபரகய�ன எனபஷ� எணB&ப ப�ரகக கவணடம. அவன ம�க 
உயரந�வன. ஏகன. எவஷரயம ழப7��வன. ய�ர�லம ழப7பபட��வன. அவனகக 
ந�கர ய�ரம�லஷல. அஷனததகம அவன பககம க�ஷவபபடக�ன7னகவ �வ&ர அவன 
எவரடத��லம க�ஷவயற7வன. இத�ஷகய ஏகததவ வ&ளககஙகஷள கவற பல 
இடஙகள ல �நதளகளன. இஷ7வன எந� ஏகததவதஷ� பரபபவ�றக�க 
��ரதத�ரகஷள அனபப&ன�கன�, அத�ஷகய பரசத�ம�ன ஏகததவம ��ரமஷ7ய&ல 
பல இடஙகள ல வ&ளககபபடடளளத. ��ரமஷ7ய&ல 'ஸvரததல இகல�ஸ' ஏகததவக 
ழக�ளஷகஷய நன  ச�7நத வ&ளகக�க க�டடக�7த. "(நப&கய!) ந)ர அலல�ஹ ஒரவன 
எனற கறம" எனற ஏவக�7த. கமலம ழசயல ர��ய�ன ஏகததவதஷ� 'ஸvரததல 
க�ஃப&ரன' என7 அத��ய�யம வ&ளகக�க க�டடக�7த. "(நப&கய! க�ஃப&ரகஷள கந�கக�) 
ந)ர கறம. க�ஃப&ரககள ந)ஙகள வBஙகபவறஷ7 ந�ன வBஙக ம�டகடன. ந�ன 
வBஙகபவஷன ந)ஙகள வBஙகவ&லஷல. அவவ�க7 இன யம ந)ஙகள 
வBஙகபவறஷ7 ந�ன வBஙகபவன அலலன. ந�ன வBஙகபவஷன இன  ந)ஙகளம 
வBஙகக�7வரகள அலலர. உஙகளஷடய வ&ஷனககரய கல� உஙகளககம, 
எனனஷடய ழசயலககரய கல� எனககம க�ஷடககம" (109:1-6).

  ழச�ல, ழசயல ர��ய�ன ஏகழ�யவ நமப&கஷகஷய இவவ&ர அத��ய�யஙகளம 
வ&ளகக�க ழக�ணடரபப�ன�ல நப& (ஸல) அவரகள ஸ^பஹ^த ழ��ழஷகய&ன 
ஸ^னனத��ன இர ரகஅததகள லம, �வ�ஃபஷடய இர ரகஅததகள லம மறறம ச�ல 
ழ��ழஷககள லம இவவ&ர ஸvர�ககஷளயம ஓ�� வந��ரகள. ழ��ழஷகய&ன இந� 
கரததகள அடஙக�ய கeழவரம ஆயததகஷளயம நப& (ஸல) அவரகள ஓ�� வந��ரகள.

  ம�ல ரகஅத��ல "(மம�னககள!) ந)ஙகள கறஙகள. அலல�ஹஷவயம, எஙகளகக 
அரளபழபற7 இ(வகவ�த)ஷ�யம, இப7�ஹ)ம, இஸம�யVல, இஸஹ�க, யஃகப 
ம�ல�யவரகளககம, இவரகளஷடய சந���களககம அரளபழபற7 ய�வறஷ7யம, 
மஸ�வககம, ஈஸ�வககம ழக�டககப படடரந�ஷ�யம, மறஷ7ய நப&ம�ரகளகக 



அவரகள ன இஷ7வன டம�ரநத ழக�டககப படடரந�வறஷ7யம ந�ஙகள 
வ&சவ�ச�கக�க7�ம. அவரகள ல எவரடனம ந�ஙகள கவறப�ட க�டட ம�டகட�ம. 
அந� அலல�ஹவககக மற7�லம ந�ஙகள வ/�பபடகட�ம" (2:136) என7 ஆயதஷ� 
ஓ��ன�ரகள.

  இரணட�வத ரகஅத��ல "கவ�ம அரளபபடடவரககள! ந�ம அலல�ஹஷவத �வ&ர 
கவழ7�னஷ7யம வBஙக ம�டகட�ம. ந�ம அவனகக ய�ழ��னஷ7யம இஷBய�கக 
ம�டகட�ம. நமம�ல எவரம அலல�ஹஷவயன7� எவஷரயம இஷ7வன�க எடததக 
ழக�ளள ம�டகட�ம எனற நமகக�ஷடய&லளள (சம ந�ஷலய�ன) ஒர மத��ய 
வ&�யத��ன ப�ல வ�ரஙகள எனற (நப&கய!) ந)ர கறவ )ர�க! இஷ�யம அவரகள 
ப7ககB&த��ல ந�சசயம�க ந�ஙகள (அவன ஒரவனககக மற7�லம வ/�படட) 
மஸல�மகள எனற ந)ஙகள (எஙகளகக�க) ச�டச�யம கறவ )ரகள�க!" (3:46) என7 
ஆயதஷ� ஓதவ�ரகள. இவவ&ர ஆயததகளம இஸல�ம�ய சம��யத��ன 
அடபபஷடக ழக�ளஷககஷள அடகக�க ழக�ணடரகக�ன7ன. இந� இரணட இஷ7 
வசனஙகளம ழச�லல�லம, ழசயல�லமளள ஈம�ன ன (நமப&கஷகய&ன) 
அமசஙகஷளப ழப���ந��ரகக�ன7ன. இஷ7வன அடய�ரகளககள த� 
அனகக�ரகஙகள ழலலல�ம ஈம�னம, இஸல�மகம ம�கப ழபரய அனகக�ரகஙகள�கம. 
இவவ&ர அனகக�ரகஙகளம இவவ&ரணட ஆயததகள லம அடஙக� இரகக�ன7ன.

  இத வ&ன�-வ&ஷடய&ன கஷடச�ப பக��ய�கம. இஷ� அபபடகய சரகக� எழதத 
வடவத��ல இஙகக ழக�ணட வரவ�றக வ&ரமப&ய��ன�ல க7�பப&டக�க7ன. 
ஏழனன ல இ��ல மகக�யம�ன இலடச�யஙகளம, பயனளள சடடஙகளம 
அடஙக�ய&ரகக�ன7ன. ஏகததவகம அல கரஆன ன (ஸ�ரர) மரமம�கம. ஈம�ன ன 
நறகளம ஏகததவதஷ�த ��ன கப���கக�ன7ன. இத�ஷகய ஆ��ரஙகள ன 
அஷமபபகஷள நலல பல ழச�றகள�ல க7�பப&டவத ம�க மகக�யம�னதம, 
அடய�ரகளககப பயன �ரவலலதம�கம. அ��கல��ன இமஷம, மறஷமய&ன 
பல�பலனகளம இரகக�ன7ன.

        அலல�ஹகவ நனக7�ந�வன.

      அலல�ஹவ&ன அரள�ல மடவற7த.
          அலஹமதல�லல�ஹ!!!        
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