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தம�ழரக$�டயரன     உஜர

  ப$ழஜனததம அலலரஹவகட$! ஸல�ரததம, ஸலரமம அ�னத ரஸ<ல மஹமமத 
(ஸல) அ�ர$ள ம�தம, அ�ர$ளத கடம	தத�னர டதரழர$ள அஜன�ர ம�தம 
உண3ர�தர$!

  மஹமமத இபன ஜம�ல ஜஜன அ�ர$ளத 'அல-	�ர$தந நரஜ�யர' (Al-FIRKATHUN 
NAJIYA) எனற அர	� நஜல �ரச�ககம அர�ய �ரயபவ	ரனற $�டடயத. அல-
ஹமதலலலரஹ!

  அ�ர தனத நஜல 54 ச�ற தஜலயங$ங$ள வ$ரண3தர$ அஜமதத�ரப	த, 
�ரச�பட	ரரகக ��ர��ரபஜ	யம உறசர$தஜதயம ஊடட�தர$ அஜமநதளளத. ஈமரஜன 
�லறதத�தர$வம, சம$தத�ல மலநதளள ஷ�ரக, 	�தஅத, ம3 நம	�கஜ$$ள 
ட	ரனற�றஜறத தஜ3 வசய�தர$வம அஜ� அஜமநதளளன.

  அ�ர ஒவவ�ரர அமசததககம கரஆஜனயம ஹத�ஜஸயம ஆதரரமர$க $ரடடயளளரர. 
ஹத�ஜஸப வ	ரறததமடடல அதன ஆதரரக $�ரநதங$ஜளக $ரடடம ட	ரத, ப$ரர�, 
மஸலமலலரத ஏஜனய $�ரநதங$ள�ன ஆதரரங$ளககப 	�னனரல 'ஸஹ�ஹ' (சர�யரனத) 
'ஹஸன' (நலலத) எனற �ரரதஜதஜயக கற�ததக $ரடட$�னறரர.

  ஏவனனறரல அக$�ரநதங$ள�ல ஸஹ�ஹ அலலரதஜ�$ளம உணட. அதனரல 



அ�றற�லளள ஸஹ�ஹ$ஜள மடடடம தனத நலகக ஆதரரமர$த டதரநவதடததளளரர. 
ஆனரல ப$ரர�, மஸலஜமப வ	ரறததமடடல அ�றற�ல ஸஹ�ஹரனஜ�$ள மடடடம 
இரப	தரல ஸஹ�ஹ எனற �ரரதஜதஜயக கற�ப	�3ரமல வ�றமடன 'ப$ரர�, மஸலம' 
எனற மடடம கற�ப	�டடளளரர. இவ��தமர$ட� ஹத�ஸ$ள�ன ஆதரரங$ஜளத தனத 
நலல கற�ப	�ட�தர$ "ளஈ	ரன' மவளஆன ஹத�ஸ$ள எனற 49 ம தஜலயங$தத�ல 
ஆச�ர�யர கற�ப	�ட$�றரர.

  டமற	ட நஜல தம�ழ�ல வமரழ� வ	யரததத தம�ழ ட	சம மக$ளககம 	யனவ	றச 
வசயயட�ணடவமனற  ஆ�ஜலப பரதத�ச வசயயம �ஜ$ய�ல எனத இம 
வமரழ�வ	யரபஜ	ப 	�ரசரம வசயய அ$�ல இலஙஜ$ ஜமஇயயத அனஸரர ஸ7னனத 
மஹமமத�யயர மன �நதளளத எனகக ம$�ழசச�ஜயத தர$�னறத. இவ��யக$ம இஸலரம 
மரரக$ததக$ர$ச வசயயம இப	ண�ஜயயம, இதலலரத ஏஜனய 	ண�$ஜளயம அலலரஹ 
அங$�$ர�தத அரள பர��ரனர$! ஆம�ன!

                         அபதல  �தத  மஹமமத  ஸரலஹ 

	�ஸம�லலரஹ�ர   ரஹமரன�ர  ரஹ�ம                      

   அலகரஆன, அஸஸ7னனர��ன ந�ழலல வ�றற�வ	றற 	�ர���னர

  ப$ழஜனததம அலலரஹ ஒர�னகட$! அ�ஜனடய ப$ழ$�னடறரம. அ�ன�3டம 	�ஜழ 
வ	ரறக$த டதட$�டறரம. எமம�ல டதரனறம த�ஜம$ஜள ��டடம, எமத வசயல$ள�ல 
ஏற	டம வ$டத�$ஜள ��டடம அலலரஹ��3டம 	ரத$ர�ல டதட$�டறரம. எ�ஜன 
அலலரஹ டநர�ழ�ப 	டதத$�றரடனர அ�ஜன �ழ�த�றச வசயயவம, எ�ஜன அ�ன 
�ழ�ட$டடல ��டட ��ட$�றரடனர அ�ஜன டநர�ழ�ப 	டததவம எ�ரரலம மடயரத. 
அலலரஹஜ�யனற� ட�வறநத இரடச$னம�லஜல எனறம, மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள 
அலலரஹ��ன அடயரவரனறம அ�னஜ3ய ததவரனறம நரன சரனற 	$ர$�டறன.

  இநநல மக$�யமரனடதரர ஆயவ நலரகம, 	ல 	�ர�வ$ள வ$ரண3தர$வம 
அஜமநதளளத. 	ர�சததமரன வத(ஹ� (ஏ$தத�த) த�ன அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ய�ன 
	க$மம, உல$�ல 	ல 	ர$ங$ள�லம �ரழம மஸலம$ள�ல அத�$மரன�ர$ள�3ம 
	ர��ய�ரககம ஷ�ரக (இஜணஜ�ப	த�) லரநத அ�ர$ஜளத தரப	டதத�தர$வம 
இநநல அஜழபப ��டக$�னறத. இநத ஷ�ரக தரன $3நத $ரல சமதரயங$ள�ன 
அழ�வககக $ரரணமரய�ரநதத.

  தற$ரல உல$�ன தரப	ரக$�யததககக $ரரணமம, கற�ப	ர$ உல$ மஸலம$ள�ன 
இழ�ந�ஜலககக $ரரணமம இத�ரகம. இ�ர$ள 	ல தன	ங$ள, யததங$ள 
டசரதஜன$ளம ட	ரனற�றஜறச சநத�ப	வதலலரம இதனரடலதரன.

  இநநலலளள ஆயவ$ளம, அதனல அஜமநதளள ஒவவ�ரர தஜலபப$ளம ந	� (ஸல) 
அ�ர$ளஜ3ய ஹத�ஸ$ள�ன அடப	ஜ3ய�ல வசயல	டட, வ�றற� வ	றற ஒர 
கட3ததரர�ன அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ஜயத வதள�வ 	டதத�தர$ அஜமநதளளன. இத�ல 
இ3மவ	றறளள அமசங$ள அஜனததம மஸலம$ளககப 	யனள�ப	தர$ அஜமய 
ட�ணடவமன �லல அலலரஹஜ�ப 	�ரரரதத�க$�டறரம.

                                    மஹமமத  ஜம�ல  ஜஜன 

 

 



  வ�றற�  வ	றற  	�ர���னர

 1. "(மம�ன$டள!) அலலரஹவஜ3ய $ய�றஜற (கரஆஜன) ந�ங$ள 	லமர$ப 	றற� 
	�டயங$ள. (உங$ளககள) 	�ர�நத ��3ரத�ர$ள" (3:103) எனற அலலரஹ கற$�னறரன.

 2. "இஜணஜ�தத �ணஙகட�ர (ஷ�ரக ஜ�பட	ர) ர�ல ந�ங$ளம ஆ$� ��3ரத�ர$ள. 
அ�ர$ள தங$ளஜ3ய மரரக$தத�ல 	�ர���ஜனஜய உணட	ணண�ப 	ல 	�ர���னர$ளர$ப 
	�ர�நத ��ட3னர. அ�ர$ள ஒவவ�ரர �கப	ரரம தங$ள�3மளள (த�றரன) ஜதக 
வ$ரணட சநடதரசப	ட$�னறனர" (30:31,32) எனற மம�ன$ஜள டநரக$� அலலரஹ 
கற$�றரன.

 3. ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள: 'அலலரஹஜ� 	யநத 
வ$ரளளமரறம, உங$ள�3மளள தஜல�ரஜ3ய $ட3ஜள$ளககச வச��தரழதத�க 
$�ழ	டயமரறம நரன உங$ளகக $ட3ஜளய�ட$�டறன. அநதத தஜல�ர அ	�ச�ன�யரஜ�ச  
டசரநத ஒர அடஜமயர$ இரப	�னம சர�டய. எனககப 	�ன எ�ர �ரழ�ரடரர அ�ர  
அத�$மரன $ரதத மரண	ரட$ஜளக $ரண	ரர. அபவ	ரழத ந�ங$ள எனத ஸ7னனதஜத  
(நஜ3மஜறஜய) யம, கல	ரஉர ரரஷ�த�ன (டநர�ழ� ந3ககம $ல	ரக) $ளஜ3ய  
ஸ7னனதஜதயம 	�ன	றற�த உங$ள ம�த $3ஜமயரகம. அதஜன $ஜ3�ரயப 
	ற$ள�னரல வ$(��ப 	�டயங$ள. (மரரக$தத�ல) பத�தர$த டதரனற�னறற�ல ம�$  
எசசர�கஜ$யரய இரங$ள. ஏவனன�ல பத�தரனஜ� அஜனததம 	�தஅதத$ளரகம.  
	�தஅதத$ள அஜனததம �ழ�ட$3ரகம' 

 ஆதரரம: த�ரம�த�. இநத ஹத�ஸ ஸஹ�ஹ என	தர$ த�ரம�த� (ரஹ) அ�ர$ளகற$�றரர$ள.

  ஆதரரமறறஜ� அஜனததம சநடத$ததகக உர�யன�ரகம. $ரததட�றறஜம 
ஏற	டம�3தத�ல, ஆதரரமளளஜத எடததக வ$ரணட சநடத$மரனஜத ��டட��டமரற 
டமற	ட ஹத�ஸ �லயறதத$�னறத. அதத3ன மரரக$வமனற வ	யர�ல ஏற	டததப	ட3 
பத�தரன வசயல மஜற$ள அஜனததம �ழ�ட$ட என	தர$ டமற	ட ஹத�ஸ கற$�னறத. 
ஆதரரமறற ஒர வசயல 	ய	கத� ஏற	ட�த ட	ரல உர�ஜமததக $ரட3ப	ட3ரலம, 
இஜ3ய�ல பகததப	ட3த எனற $ரரணததரல, அத �ழ�ட$ட என	த�ல எநத��த 
சநடத$ததககம இ3ம�லஜல --- (வமரழ�வ	யரப	ரளர)

 4. 'அற�நத வ$ரளளங$ள உங$ளகக மனன�ரநத யத, $�ற�ஸத�ர$ள 72 கட3ங$ளர$ப  
	�ர�நதரர$ள. எனத உமமதத 73 கட3ங$ளர$ப 	�ர��ரர$ள. 72 கட3ங$ள நர$�ல  
(	�ரட�ச�ப	ரர$ள) ஒர கட3தத�னர மடடடம ச�ரக$தத�ல (	�ரட�ச�ப	ரர$ள). அநதக  
கட3மதரன  (ஸ7னனத �ல) ஜமரஅததரகம' ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.

                                        
ஆதரரம: அஹமத

  ட�ற ச�லர�ன மறவறரர ர��ரயதத�ல 	�ன�ரமரற கறப	டடளளத. ' (ஒடர) ஒர  
கட3தஜதத த��ர அ�ர$ள அஜன�ரம நர$ம 	�ரட�ச�ப	ரர$ள. நரனம எனத  
ஸஹர	ரக$ளம எநத �ழ�ய�ல இரக$�னடறரடமர, அவ�ழ�ய�ல இரப	�ர$ள தரன அநத  
ஒர கட3மரகம' என ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.

                                 
ஆதரரம: த�ரம�த�, (ஸஹ�ஹ)

  (ச�ரக$ம 	�ரட�ச�ப	த ஒர கட3ம மடடடம எனறம ஏஜனய 72 கட3ங$ளம நர$டம 
	�ரட�ச�ப	ரர$ள எனறம டமற$ரடடய ஹத�ஸ கற�றற. இநத ஹத�ஸ ட�ற ச�ல 
$�ரநதங$ள�ல சறற ��ர��ர$க $ரணப	ட$�னறத. ச�ரக$ம வசலலம கட3தத�ன 



அஜ3யரளமர�த, ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளயம, ஸஹர	ரக$ஜளயம மடடடம 
	�ன	றற�ரர$ள. எ�ர$ள தமத மரரக$ ��ஷயங$ள�ல எலலர ந�ஜல$ள�லம 
ந	�ய�ர$ஜளயம, ஸஹர	ரக$ஜளயம 	�ன	றற$�னற�ர$ளர$ இரக$�னறனடரர, 
அ�ர$ள தரன ச�ரக$ம வசலலம 73 �த கட3தத�னரர�ர). (வமரழ�வ	யரப	ரளர)

 5. 'ஒர த�னம ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத ஜ$ய�னரல டநரரன ஒர ட$ரட $�ற�னரர$ள.  
	�னப 'இததரன டநரரன அலலரஹ��ன 	ரஜதயரகம' எனற கற�னரர$ள.  
அகட$ரடடலரநத அதன �லமம இ3மமர$ 	ல ட$ரட$ஜளக கறக$ர$க $�ற���டட,  
இஜ�யஜனததம 	ல �ழ�$ள; இஜ� ஒவவ�ரனற�லம ஒவவ�ரர ஜஷததரன இரநத  
வ$ரணடரக$�றரன. அ�றற�ல அநத ஜஷததரன$ள ஒவவ�ரனறம இரநத வ$ரணட,  
அதனதன �ழ�ய�ன 	ரல அஜழததக வ$ரணடரக$�றரர$ள எனற கற���டடப 	�ன�ரம  
அலகரஆன �சனதஜத ஓத�னரர$ள.

  (அலலரஹ கற$�றரன:) "ந�சசயமர$ இததரன எனத டநரரன �ழ�. ந�ங$ள அஜன�ரம 
இதஜனடய 	�ன	றறங$ள. (டநரரன ஒர தன� �ழ�ககமரறரன) 	ல�ழ�$ஜளப 
	�ன	றறரத�ர$ள. அஜ� அ�ன (அலலரஹவ) ஜ3ய 	ரஜதஜய ��டடம, உங$ஜளத 
த�ரப	�ப 	ல 	�ர�வ$ளர$ப 	�ர�தத ��டம. ந�ங$ள அஜன�ரம உளளசசம 
உஜ3ய�ர$ளர$ ஆக�தற$ர$ இதஜனகவ$ரணட3 அலலரஹ உங$ளகக �ஸயயத 
வசயத (நறபதத�) கற$�றரன" (6:153)

                            அற���ப	�ர: இபன மஸவத (ரல)
                            ஆதரரம:அஹமத, நஸஈ, ஹர$�ம

 6. நரம அஜன�ரம ஒனற	டட சஙஜ$யரன கரஆஜனப 	றற�ப 	�டககமரறம, தமத 
மரரக$தத�ல 	ல 	�ர���னர$ளர$ப 	�ர�நத இஜணஜ�ப	�ர$ள�ல நரம 
ஆ$���3ரத�ரககமரறம டமற$ரடடய �சனதத�ல அலலரஹ $ட3ஜளய�ட$�றரன.

  யதர$ளம, $�ற�ஸத�ர$ளம 	ல 	�ர�வ$ளர$ப 	�ர�நதனவரனறம, மஸலம$ள 
அதஜன��3 அத�$மர$ப 	�ர��ரர$வளனறம, இ�ர$ள�ல ஒர கட3தஜதத த��ர 
ஏஜனய�ர$ள கரஆஜன ��டடம, ந	�ய�ர$ளத ஸ7னனரஜ� ��டடம தரப	ட�தனரல 
நர$ம 	�ரட�ச�ப	தறகக $ரரணமர$ அஜம$�றத எனறம ந	� (ஸல) அ�ர$ள எமகக 
மனனற���பபச வசயதளளரர$ள. 

  அப	�ர�வ$ள�லரநத வ�றற�வ	றடறரர ஒடரவயரர கட3தத�னர மடடடம ஆ�ரர$ள. 
இககட3ம மடடடம ச�ரக$ம 	�ரட�ச�ககம. இ�ர$ள கரஆஜனயம, ஸ7னனரஜ�யம, 
ந	�தடதரழர$ள�ன நஜ3மஜறஜயயம உறத�யர$ப 	றற�ப 	�டதத�ர$ள ஆ�ரர$ள.

7. வ�றற�வ	றற கட3ம எனறரல, அ�ர$ள தரன ஸ7னனத �ல ஜமரஅதத�னர ஆ�ரர$ள. 
அஹலஸஸ7னனர (ஸ7னனர உஜ3டயரர) எனற இககட3ததகக அஹலல ஹத�ஸ 
(ஹத�ஸ உஜ3டயரர) எனற மறவறரர வ	யஜரத த��ர ட�வறநதப வ	யஜரயம 
கற�தற$�லஜல எனற மஹய�தத�ன அபதல $ரத�ர ஜ�லரன�யய� (ரஹ) அ�ர$ள தனத 
'  அலகனயர  '   எனற நலல கற�யளளரர$ள.

 வ�றற�வ	றற  	�ர���னர�ன   �ழ�

 1. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர, தமத �ரழகஜ$ய�ல ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன 
�ழ�மஜறஜயயம, அ�ர$ளககப 	�னனரல அ�ர$ளத டதரழர$ளத �ழ�மஜறஜயயம 
	�ன	றறககடய�ர$ளர$ இரப	ர. இத அலலரஹ தனத ரஸ7லன ம�த அரள�ய 
அலகரஆனம, ந	� (ஸல) அ�ர$ள ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ள மலம தனத டதரழர$ளககத 
வதள�வப	டதத�க $ரடடயதமரகம. இவ��ரணஜ3யம உறத�யர$ப 	றற�ப	�டககமரற ந	� 



(ஸல) அ�ர$ள மஸலம$ளககக $ட3ஜள இடடரக$�றரர$ள.

  'உங$ள�3தத�ல நரன இரணஜ3 ��டடச வசல$�டறன. அ�றஜறப 	றற�ப	�டததப  
	�ன	றறம $ரலவமலலரம ந�ங$ள �ழ�த�ற மரடடர$ள. அஜ�யர�ன அலகரஆனம  
எனத ஸ7னனரவமரகம. எனகக '  ஹவளல $வதர  '   எனனம த3ர$தத�ல அவ��ரணடம ந�ர  
ப$டடம �ஜர, அஜ� ஒனஜற ��டட மறவறரனற 	�ர�யரத' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள  
கற�னரர$ள.

                              ஆதரரம: ஹர$�ம ஸஹ�ஹ.

 2. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர தமம�3ம 	�ணகக$டளர, அ	�ப	�ரரயப ட	தங$டளர 
ஏற	டம ட	ரத 	�ன�ரம மஜற�சனததகக அஜம�ர$ அலலரஹவஜ3ய ட�தமரன 
கரஆன�ன 	க$மம, அ�னத ரஸ7லஜ3ய ஸ7னனர��ன 	க$மம த�ரம	� ��ட�ரர$ள.

  "ந�ங$ள ஏடதனவமரர ���$ரரதத�ல 	�ணங$�க வ$ரண3ரல, அதஜன அலலரஹ��ன 
	ரலம அ�னஜ3ய ரஸ7லன 	ரலம ம�டட ��டங$ள. ந�ங$ள அலலரஹஜ�யம மறஜம 
நரஜளயம நமப$�னற�ர$ளர$ இரநதரல (அவ�ரற வசயயத த�ற மரடடர$ள) இதட� 
ம�$ச ச�றநததம, ம�க$ அழ$ரன மடவமரகம" (4:59).

  "(ந	�டய!) உமத இஜற�ன�ன ம�த சதத�யமர$ (மம�ன$ளர$�ய) அ�ர$ள தங$ளககள 
ஏற	ட3 சசசர��ல உமஜம ந�த�	த�யர$ அங$�$ர�தத, ந�ர வசயயம த�ரபஜ	த தங$ள 
மனங$ள�ல எததஜ$ய அத�ரபத�யம�னற� அங$�$ர�தத மறற�லம �ழ�	3ரத �ஜரய�ல 
அ�ர$ள (உணஜம) மம�ன$ளர$ ஆ$ மரட3ரர$ள" (4:65).

 3. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர, 	�ன�ரம மஜற �சனததக$ஜம�ர$ அலலரஹவஜ3ய 
வசரலஜலயம, அ�னத ரஸ7லஜ3ய வசரலஜலயம ��3 டமலர$ ட�வற�ரஜ3ய 
வசரலலககம மக$�யததமள�க$ மரட3ரர$ள.

  "மம�ன$டள! ந�ங$ள அலலரஹவககம, அ�னஜ3ய ரஸ7லககம மன	ர$ (ட	ச�த�ல) 
மநத�க வ$ரளளரத�ர$ள. (இவ��ஷயதத�ல) அலலரஹவககப 	யநத வ$ரளளங$ள. 
ந�சசயமர$ அலலரஹ (யர�றஜறயம) வச��யறட�ரனம, நன$ற�நடதரனமர$ 
இரக$�னறரன" (49:01).

  இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற எசசர�க$�னறரர$ள.

  'உங$ளகக �ரனதத�லரநத $லமரர� வ	ரழ�யடமர என நரன அஞச$�டறன. நரடனர  
உங$ள�3தத�ல (ஏடதனம மரரக$ ���$ரரம 	றற�) 'அலலரஹவஜ3ய ரஸ7ல (ஸல)  
அ�ர$ள இனன ��தமர$ச வசரனனரர$ள' எனற கற$�டறன. ந�ங$டளர, (அத	றற�)  
'அப	க$ர (ரல) அ�ர$ள வசரனனரர$ள. உமர (ரல) அ�ர$ள வசரனனரர$ள' எனற  
கற$�ற�ர$ள'. (ந	� அ�ர$ளஜ3ய வசரலலகக மரறர$ ட�வற�ரஜ3ய வசரலலகட$னம 
மக$�யதத�ம அள�ப	த எவ�ளவ 	யங$ரமரனத என	ஜத டமற$ரடடய இபன 
அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள�ன எசசர�கஜ$ஜயக வ$ரணட உணரலரம. இஙக ந	�ய�ர$ள�ன 
வசரலலககப வ	ரரநத$�னற ந�ஜலய�ல $ரதத வ�ள�ய�ட�ஜதக கற�க$ரத என	ஜத 
�ரச$ர$ள $�னதத�ல வ$ரளள ட�ணடம. (வமரழ�வ	யரப	ரளர) 

4. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர, வத(ஹ�தகக மக$�யதத�ம அள�ப	ரர$ள. அத 
எவ�ரவறன�ல, இன	தத�லம தன	தத�லம ஒனறட	ரல �ணக$ம வசலதத� 
அலலரஹவகக �ழ�	3ல, தஆகட$ட3ல, உத��ட$ரரல, 	ரத$ரபபகட$ரரல, ஆ	ததகக 
அ	யம�ட3ஜழததல, டநரசஜச வசயதல, த�ககல ஜ�ததல, (	ரரம சரடடதல) அலலரஹ 
அரள�யஜதக வ$ரணட த�ரப	ள�ததல மதலரன �றற�லம இஜ�யலலரத இதட	ரனற 
ஏஜனய �ணக$ங$ள�லம அலலரஹ��3ம மடடடம ட$ட	தன மலம அ�ஜன ஒரஜமப 



	டதததலரகம. இததரன சர�யரன இஸலரம�ய ஆடச�வயரனஜற ந�றவ�த�ன 
அடப	ஜ3யரகம.

  அத�$மரன இஸலரம�ய நரட$ள�ல இ3ம வ	றற�ரக$�னற வ�ள�ப	ஜ3யரன 
ஷ�ரகக$ள�லரநத மறறர$ ��ல$� இரப	த அ�ச�யமரகம. இததரன வத(ஹ�த�ன 
ந�ஜல	ரடமரகம. வத(ஹ�ஜத அலடச�யம வசயயககடய எநத ஒர கட3ததககம 
(அலலரஹ��ன) உத�� $�ட3ரத. அ�ர$ள ரஸ7லமரர$ஜளயம, கற�ப	ர$ எங$ளக$ர$ 
அனப	ப	ட3 ரஸ7லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ஜளயம மனமரத�ர�யர$க வ$ரணட ஷ�ரக$�ன 
�ஜ$$ஜள எத�ரததப ட	ரரர3 மரட3ரர$ள.

 5. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர, தமத �ணக$ங$ள�லம, நஜ3மஜற$ள�லம, 
�ரழகஜ$ய�ன ஏஜனய ���$ரரங$ள�லம ரஸ7லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 
ஸ7னனரஜ� உய�ரப	�ப	ரர$ள. ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற�யதற$ஜம�ர$ 
அ�ர$ள மக$ளகக மதத�ய�ல அபர�மரன�ர$ளர$ட� இரப	ரர$ள.

  'இஸலரம அபர�மர$ட� ஆரம	�ததத. எவ�ரற ஆரம	�ததடதர, அடத ந�ஜலகக அத  
ம�ளம. அவ�ரறரன $ரலதத�லளள அபர�மரன அமமக$ளகக நல�ரழததக$ள  
உண3ர$டடம' 

                                     ஆதரரம: மஸலம.

மறவறரர ஹத�ஸல

  'அபர�மரன மக$ளகக நல�ரழததக$ள உண3ர$டடம. இ�ர$ள மக$ள �ழ�  
த�ற�ய�ரககம $ரலதத�ல அ�ர$ஜள வநற�ப	டதத�ரர$ள

                     ஆதரரம: அபஅமரத-தரன�-ஸஹ�ஹ.

 6. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர அலலரஹவஜ3ய வசரலஜலயம, அ�னஜ3ய �ஹ�ய�னற� 
மரரக$தஜதப 	றற� சயமர$ எதஜனயம ட	சரத அ�னத ரஸ7லன வசரலஜலயம த��ர 
ட�வற�ரஜ3ய வசரலஜலயம வ$ரணட 	�ட�ரதமர$ இரக$ மரட3ரர$ள. 
ரஸ7லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ஜளத த��ர ட�வறநத மன�தரம 	�ஜழ��டம 
இயலபஜ3ய�ர$ளர$ட� இரக$�னறனர. அ�ர மக$ளஜ3ய $ண�பஜ	ப 
வ	ரறததமடடல அநதஸத�ல எவ�ளவ உயரநத ��ட3 ட	ரத�லம சர�டய! இத	றற�ய ந	� 
�ரகக எவ�ரற அஜமநதளளவதனற 	ரரங$ள.

  'ஆதமஜ3ய மக$ள (மன�தர$ள) அஜன�ரடம த�ற�ஜழககம ச	ர�மஜ3ய�ர$ள.  
த�ற�ஜழபட	ரர�ல ம�$ச ச�றநத�ர$ள 	ர�மனன�பபக ட$ரர(தவ	ரச வசய)	�ர$ள' 

                            ஆதரரம: அஹமத (ஹஸன).

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளககப 	�னனரல எநத ஒர மன�தரஜ3ய வசரலஜலயம ஏற$வம 
மடயம, மறக$வம மடயம. ஆனரல ந	� அ�ர$ளஜ3ய வசரலஜலத த��ர. (அதஜன 
ஏறடறயர$ ட�ணடம) எனற இமரம மரலக (ரஹ) அ�ர$ள கற�னரர$ள.

 7. வ�றற�வ	றற கட3தத�னர எபவ	ரழதம ஹத�ஸ7கக மக$�யததம அள�ப	�ர$ளர$ 
இரப	ர. அ�ர$ஜளப 	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள.

  'எனத உமமதத�ல ஒர கட3தத�னர உணஜமய�ன ம�த இரநதக வ$ரணட3  
இரப	ரர$ள. இ�ர$ளகக எ�டரனம சத� வசயதரலம அலலரஹவஜ3ய த�ரபவ	னனம  
வம(தத �ரம�ஜரய�ல அ�ர$ளகக எநத��தத த�ஙகம எ�ரம வசயத ��3 மடயரத'



                                    ஆதரரம: மஸலம.

 8. வ�றற�வ	றடறரர, மஜதஹ�த$ளரன இமரம$ளகக (கற�ப	ர$ ச�ல இமரம$ளக$னற� 
எலலர இமரம$ளககம) மத�ப	ள�ப	�ர$ளர$ இரப	ரர$ள. அ�ர$ள�ல எநத ஒர தன� 
மன�தரஜ3ய வசரலஜல மடடம சர�வயனக $ணட, அத�ல 	�ட�ரதமரய�ரக$ மரட3ரர$ள. 
ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ள�ன ஆதரரதஜதக வ$ரணட3 இ�ர$ள மரரக$ச சட3ங$ஜள 
எடப	ரர$ள. இமரம$ள�ன இஜத�ஹரத$ள�ல, ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ளககப வ	ரரததமர$ 
அஜம$�னற அஜனதஜதயம எடப	ரர$ள.

  தமத இஜத�ஹரத$ள�ல, ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ளககப வ	ரரததமரன�றஜற மடடடம 
எடககமரறம, அதறக மரணர$ அஜம$�னற�றஜற ��டட ��டமரறம தமஜமத 
தயரநடதரர$ளகக டமறகறப	ட3 இமரம$ள �ஸயயததச வசயதளளனர.

 9. வ�றற�வ	றற கட3ம நனஜமஜயக வ$ரணட ஏ��, த�ஜமஜய ��டடம தடககம. 
	�தஅததரன �ழ�$ஜளயம, (மஸலம) சமதரயதஜதக கறட	ரடட, மரரக$தத�டல 
பதஜம$ஜள ஏற	டதத�, ந	��ழ�ஜயயம, ஸஹர	ரக$ள�ன �ழ�ஜயயம ��டடத தரமரன 
நரசக$ரர இயக$ங$ஜளயம அத வ�றககம.

 10. வ�றற�வ	றடறரர, வ�றற� $�டட�தற$ர$வம, அலலரஹ��ன அரஜளக வ$ரணடம, 
ந	� (ஸல) அ�ர$ளத ஸ	ரஅதஜதக  வ$ரணடம, ச�ரக$ம 	�ரட�ச�க$வம, ந	�ய�ர$ளத 
ஸ7னனரஜ�யம, ஸஹர	ரக$ள�ன நஜ3மஜறஜயயம உறத�யர$ப 	றற�ப 	�டப	தற$ர$ 
மஸலம$ஜள அஜழககம.

 11. இஸலரம�ய சட3ங$ளகக மரணர$, மன�தர$ளரல உர�ரக$ப	டடளள சட3ங$ள 
அஜமநதளளதரல, வ�றற�வ	றற கட3ம அ�றஜற ந�ரர$ர�ககம. இமஜமய�லம, 
மறஜமய�லம மன�தன ��டமரசனம வ	ற�தற$ர$ அலலரஹ�ரல அரளப	ட3 
ட�ததஜதக வ$ரணட த�ரபப �ழஙகமரற மக$ஜள அஜழககம. (அலலரஹ�ர$�ய) அ�ன 
மக$ஜள நல�ழ� 	டதத�தறக ம�$வம அற�நத�ன. (அ�னரல அரளப	ட3) ட�தம 
ந�ஜலயரனத. அத�லளள சட3ங$ள, எநத ஒர $ரலதத�லம மரறறமஜ3யரதத. 
$ரலததககத தக$�ரற அத மரறறப	3 மரட3ரத.

  வ	ரத�ர$ உல$�ன தர	ரக$�ய ந�ஜலககம, கற�ப	ர$ இஸலரம�ய உல$�ன தர	ரக$�ய 
ந�ஜலககம, அஜ� அடக$ட சநத�ககம டசரதஜன$ள, $ஷ3ங$ள, இழ�வ$ள 
ட	ரனற�றறககம $ரரணம யரவதன�ல, அலலரஹவஜ3ய ட�ததஜதக வ$ரணடம, 
அ�னத ரஸ7லஜ3ய ஸ7னனரஜ�க வ$ரணடம த�ரபப �ழஙக�ஜத ��ட3தரகம.

  "மன�தர$ள (தங$ளத த�ய ந3தஜதஜயக வ$ரணட) தங$ஜள மரறற�க வ$ரளளரத 
�ஜரய�ல, ந�சசயமர$ அலலரஹவம (அ�ர$ளககப பர�நத அரஜள) மரறற� ��ட�த�லஜல" 
(13:11) எனற அலகரஆன �சனததக$ஜம�ரன வசயல	ரடடன 	�ர$ரரம தன�ப	ட3 
மஜறய�லம, கட3ர$வம இஸலரம $ரடட$�னற �ழ�ய�ன	ரல த�ரமப�ஜதக 
வ$ரண3னற� மஸலம$ளகக வ$(ர�ம ஏற	3 மடயரத.

 12. வ�றற�வ	றற கட3ம, மஸலம$ள அஜன�ஜரயம, அலலரஹவஜ3ய 	ரஜதய�ல 
ஜ�ஹரத வசய�தற$ர$ அஜழக$�னறத. இத ஒவவ�ரர மஸலம�ன ம�தம, அ�ர$ள�ன 
�சத�ககம, சகத�ககம ஏறற�ரற $3ஜமயரகம. ஜ�ஹரத என	த 	�ன�ரமரற 
அஜம$�னறத.

I. நரஜ�யம ட	னரஜ�யம வ$ரணட ஜ�ஹரத வசயதல  :-  



   சர�யரன இஸலரதஜதப 	றற�ப 	�டப	த வ$ரணடம, அத�$மரன இஸலரம�ய நரட$ள�ல 
	ர��ய�ரககம ஷ�ரகஜ$ ��டட மறறர$ ந�ங$� வத(ஹ�ஜதப 	றற�ப 	�டப	த வ$ரணடம, 
மஸலம$ஜளயம, மஸலம அலலரடதரஜரயம நர��னரலம ட	னர��னரலம அஜழபப 
��டததல ஜ�ஹரத�ன ஒர �ஜ$யரகம. மஸலம$ளகக மதத�ய�ல ஷ�ரக ஊடரவ�த 	றற� 
ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற�யளளரர$ள.

   'எனத உமமதத�லளள 	ல கட3தத�னர இஜண ஜ�ப	�ர$ள3ன டசரம�ஜர,  
(அ�ர$ள3ன டசரநத) ச�ஜல$ஜள �ணஙகம �ஜர மறஜமநரள ஏற	3 மரட3ரத'

                  ஆதரரம: அபதரவத (ஸஹ�ஹ)
                  இடத $ரதத�ல மஸலம�லம ஒர ஹத�ஸ 	த��ர$�யளளத.

II. வ	ரரஜளக வ$ரணட ஜ�ஹரத வசயதல  :-  

  இஸலரதஜதப 	ரபப�தற$ர$ 	ணதஜதச வசலவ வசயதலம, சர�யரன ஆதரரங$ள3ன 
அப	ண�ய�ல பதத$ங$ஜள அசச�டட ��ன�டயர$�ததலம, இஸலரதஜதத தழ��ய�ர$ள�ல 
�ற�ய�ர$ளரன மஸலம$ஜள அத�ல ந�ஜலப	டதத�தற$ர$ அ�ர$ளககப 	ணதஜதப 
	ங$�டடக வ$ரடததலம, ஆயதங$ள வசயதலம, வசயய �சத�யறற�ர$ள 	ணம வ$ரடதத 
�ரஙக�தம, மஜரஹ�த�ன$ளகக யததக $ர��$ஜள ஏற	ரட வசயத வ$ரடததலம, 
அ�ர$ளககத டதஜ�யரன உணவ, உஜ3 ட	ரனற�றஜறத தயரர வசயத வ$ரடப	தம 
வ	ரரஜளக வ$ரணட ஜ�ஹரத வசயதலரகம.

III. உய�ஜரக வ$ரணட ஜ�ஹரத வசயதல  :-  

  இஸலரததகக உதவ�தற$ர$வம, அலலரஹவஜ3ய $லமர   "  லரஇலரஹ இலலலலரஹ  "   
உயர�ஜ3�தற$ர$வம, $ரஃ	�ர (ந�ரர$ர�ப	�ர) $ள�ன ($லமரவகவ$த�ரரன) �ரகக 
தரழநத ��ட�தற$ர$வம யததக$ளங$ள�ல ட	ரரரட�த உய�ஜரக வ$ரணட ஜ�ஹரத 
வசய�தரகம. இநதப 	�ர�வ$ஜளப 	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற 
கற�யளளரர$ள.

  'ந�ங$ள உங$ளஜ3ய வ	ரரள$ஜளக வ$ரணடம, உய�ர$ஜளக வ$ரணடம, நரவ$ஜளக  
வ$ரணடம இஜண ஜ�ப	�ர$ள3ன ஜ�ஹரத வசயயங$ள'

                            ஆதரரம: அபதரவத (ஸஹ�ஹ)

 அலலரஹவஜ3ய 	ரஜதய�ல ஜ�ஹரதஜ3ய சட3ததகக ச�ல 	�ர�வ$ள உணட.

1. '	ரள ஐன' ($ட3ரயக $3ஜம) : வ$ரடஜமக$ரரர$ளரன யதர$ள 	லஸத�ஜன 
அ	$ர�ததக வ$ரண3த ட	ரல, ச�ல மஸலம நரட$ள�ல 	ஜ$�ர$ள�ன எத�ரப ட	ரரரட3ம 
இரநத வ$ரணடரக$�னறத. சகத� வ	றற மஸலம$ள தங$ளஜ3ய வ	ரரள$ஜளக 
வ$ரணடம உய�ர$ஜளக வ$ரணடம ட	ரரரட3ம வசயத, யதர$ஜள அவ��3தத�லரநத 
வ�ள�டயறற� 'மஸஜ�தல அகஸரஜ�க' ஜ$ப	றறம �ஜர அ�ர$ள 	ர��$ளர$ட� 
இரக$�னறனர.

2. 	ரள $�	ரயர : ச�ல மஸலம$டளனம வசயதரல எஞச�யளள�ர$ள ம�தளள $3ஜம ந�ங$� 
��ட$�னறத என	டத 	ரள $�	ரயர�ரகம. இஸலரதஜதப 	�ரசசரரம வசய�தம, எலலர 
நரட$ள�லம, இஸலரம�ய ஆடச�ஜய ந�ஜலநரடட�தற$ர$ அநதத தபலஜ$ப (	�ரசசரரம) 
	ர�லரகக�தமர$ அநதப	ண� இரக$ ட�ணடம. அநத �ழ�ய�ல உறத�யர$ ந�ற	�ர$ள, 
அப	ரஜதய�ல இஸலரம நஜ3மஜறகக �ரம�ஜர, வ$ரஜல வசயயப	டடக வ$ரணட3 
இரப	ரர$ள.



 வ�றற� வ	றற   கட3தத�ன   அஜ3யரளம

 1. வ�றற�வ	றற கட3ம மன�தர$ளகக மதத�ய�ல ச�ற	ரனஜமயர$ இரககம. 
'அபர�மரன மன�தர$ளகக நல�ரழதத உண3ர$டடம இ�ர$ள, அத�$மரன த�ய  
மன�தர$ளகக மதத�ய�ல இரககம ஸரலஹரன (நலல) மன�தர$ள. இ�ர$ளகக  
�ழ�	ட	�ர$ஜள ��3 மரற வசய	�ர$டள அத�$மர$ இரப	ரர$ள' என ந	� (ஸல)  
அ�ர$ள கற�னரர$ள.

                                ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  அலகரஆன இ�ர$ஜளப 	றற�ப ப$ழநத 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "எனத அடயரர$ள�ல வசரற	மரன�ர$டள (எனகக) நனற� வசலதத	�ர$ளர$ 
இரக$�னறனர" (34:13)

 2. வ�றற�வ	றற கட3தஜத அத�$மரன மக$ள எத�ரப	ரர$ள. அ�ர$ஜளப 	றற� 
அ�ரதறரன 	ல�றஜறச வசரல�ரர$ள. 	ட3ப வ	யர$ஜளச வசரலல அஜழப	ரர$ள. 
ந	�மரர$ள�ன நஜ3மஜறஜயக வ$ரணட இ�ர$ளககப 	டப	�ஜன உணட என	ஜதப 
	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�னறரன.

  "இவ�ரடற ஒவவ�ரர ந	�ககம, மன�தர�லம, ஜ�னன�லம உளள ஜஷததரன$ஜள நரம 
��டரரத�$ளர$ ஆக$�ய�ரநடதரம. அ�ர$ள�ல ச�லர ச�லஜர ஏமரறறம வ	ரரடட, 
அலங$ரரமரன (வ	ரயக) கறறக$ஜள இர$ச�யமர$க கற�க ($ஜலததக) 
வ$ரணடரநதரர$ள. உமமஜ3ய இஜற�ன நரடய�ரநதரல, இவ�ரற அ�ர$ள 
வசயத�ரக$ மரட3ரர$ள. ஆ$ட�, (ந	�டய!) ந�ர அ�ர$ஜளயம, அ�ர$ளஜ3ய வ	ரயக 
கறறக$ஜளயம ��டவ3ரழ�யம" (6:112)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள, மக$ஜளத வத(ஹ�த�ன 	க$ம அஜழககம ட	ரத, அ�ர$ஜளப 
'வ	ரயயன' எனறம 'சன�யக$ரரன' எனறம கற�னரர$ள. அடத மக$ள ந	�ய�ர$ளத 
இஸலரம�யப 	�ரசசரரததகக மனனரல அ�ர$ஜள நம	�கஜ$யரளர எனறம, உணஜம 
ட	ச	�ர எனறம கற� அஜழப	�ர$ளர$ இரநதனர.

 3. அஷவஷயக அபதல அஜ�ஸ அபதலலரஹ இபன 	ரஸ அ�ர$ள�3தத�ல '  வ�றற�வ	றற   
கட3ம எத  '?   எனற ட$ட$ப	ட3 ட	ரத  , '  ஸல	�யயன$ள  '   எனனம மனடனரர$ளரன ந	�   
(  ஸல  )   அ�ர$ள�னதம  ,   ஸஹர	ரக$ள�னதம �ழ�ய�ல எ�ர$வளலலரம இரக$�னறனடரர  ,   
அ�ர$ளதரன வ�றற�வ	றற�ர$ள எனற 	த�லள�ததரர$ள  .  

 டமற$ரடடயஜ�, வ�றற�வ	றற கட3தத�ன ச�ல �ழ�மஜற$ளம, 
அஜ3யரளங$ளமரகம. அலலரஹ��ன உத��வ	றற கட3மரன வ�றற� வ	றற�ர$ள�ன 
அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ய�ல நரமம இரப	தற$ர$ இனஷர அலலரஹ இநநலல ச�ல 
	�ர�வ$ஜளச வசரல$�டறன.

 உத��  வ	றற  கட3ம  எத  ?  

 1. ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற�யளளரர$ள: 'எனனஜ3ய உமமதத�ல ஒர  
கட3ம உணஜமக$ர$ப ட	ரரரடக வ$ரணட3 இரப	ரர$ள. அலலரஹவஜ3ய $ட3ஜள  
எனம வம(தத அ�ர$ளகக �ரம�ஜர, அ�ர$ஜள எத�ரப	�ர$ளரல எநத��தத 
த�ஙஜ$யம அ�ர$ளககச வசயத ��3 மடயரத'

                                               ஆதரரம: மஸலம



 2. 'ஸர�யர �ரச�$ள (	ணப$ளரல) வ$டட ��ட�தரல உங$ளகக எநத��த 
நனஜமயம�லஜல. அலலரஹ��ன உத��வ	றற ஒர கட3ம எனத உமமதத�ல இரநத 
வ$ரணட3 இரப	ரர$ள. மறஜம ஏற	டம�ஜர, அ�ர$ஜள எத�ரப	�ர$ளரல 
அ�ர$ளகக எநத��த த�ஙகம ஏற	3மரட3ரத'
                                                   ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

 3. உத��வ	றற அககட3ம 'அஸஹரபல ஹத�ஸ' (ஹத�ஜஸயஜ3ய�ர$ள) என	தர$ 
இபனல ம	ரரக (ரஹ) அ�ர$ள கற$�றரர$ள. அவ��தடம அலயயபனல மத�ன� (ரஹ) 
அ�ர$ள வசரனனதர$ இமரம ப$ரர� (ரஹ) அ�ர$ள கற$�றரர$ள.

 4. உத��வ	றற அநதக கட3ம அஸஹரபல ஹத�ஸர$ இலஜலவயனறரல, அ�ர$ஜள 
யரவரன நரனற�டயன என இமரம அஹமத இபன ஹன	ல (ரஹ) அ�ர$ள 
கற�யளளரர$ள.

 5. ந�சசயமர$ அஹலல ஹத�ஸ எனட	ரர ஸ7னனர��ன அடப	ஜ3ய�லளள 
சட3ங$ஜளப 	�ன	றற$�னற�ர$ள. மன�தர$ள�டலடய ம�$வம அற��ரள�$ளர$ 
இரப	�ர$ள. ந	�ய�ர$ள�ன நஜ3மஜற$ஜளயம, அ�ர$ளஜ3ய நறகணங$ஜளயம, 
அ�றற3ன வதர3ரபஜ3ய ஏஜனய அமசங$ஜளயம அத�$ம அற�நத�ர$ளர$ 
இரப	ரர$ள.

 6. இமரம ஷர	�ஈ (ரஹ) அ�ர$ள, இமரம இஹமத இபன ஹன	ல (ரஹ) அ�ர$ஜள 
டநரக$�ப 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள: 'ந�ங$ள எனஜன��3 அத�$மர$ ஹத�ஸ$ஜள 
அற�நத�ர$ளர$ இர$�னற�ர$ள. உங$ளகக ஒர�ர ஸஹ�ஹரன ஹத�ஜஸ அற���ததரல, 
அ�ர ஹ�ஜரஸ �ரச�யர$ இரநதரலம, க	ர�ரச�யர$ இரநதரலம, அலலத 
	ஸரர�ரச�யர$ இரநதரலம அநத அற���ப	ரளஜர எனகக அற�யத தரரங$ள. நரன 
அ�ர�3ம வசனற அநத ஹத�ஸ 	றற� ��னவட�ன' எனற இமரம�ர$ள கற�னரர$ள.

  அலலரஹ எமஜமயம அஹலல ஹத�ஸ$ள3ன மறஜமய�ல எழபப�ரனர$! அ�ர$ள, 
மஹமமத (ஸல) அ�ர$ஜளத த��ர ட�வறநத ஒர மன�தனஜ3ய வசரலலலம (அத 
மடடம தரன சர� எனற) 	�ட�ரதமர$ இரக$ மரட3ரர$ள. அநத மன�தன மக$ளஜ3ய 
$ணடணரட3தத�ல, அநதஸத�ல எவ�ளவ உயரநத�ரப	�னம சர�.

  அஹலல ஹத�ஸ ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய வசரலலல 	�ட�ரதமர$ இரப	த ட	ரலட� 
இ�ர$ளகக எத�ரரன�ர (மதஹப�ரத�) $ள தததமத இமரம$ளஜ3ய வசரலலல 
	�ட�ரதமர$ இரக$�னறரர$ள. அஹலல ஹத�ஸ தரன வ�ற�வ	றற கட3மர$வம, 
உத��வ	றற கட3மர$வம இரப	த�ல ஆசசரயப	ட�தறக ஒனறம�லஜல.

 7. அல$த�பல 	ஃதரத�யய� (ரஹ) அ�ர$ள தனத   '  ஷரப அஹலல ஹத�ஸ  '   (அஹலல 
ஹத�ஸன ச�றபப) எனற நலல 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள.

  வசரநதக $ரதஜதக வ$ரணட வசயல	ட	�னகக அ�னஜ3ய அற���ல 	யனணட 
எனற�ரநதரல, இதலலரத ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன நஜ3மஜற அ�னககத டதஜ�ப	3 
மரட3ரத. ஏவனனறரல ஹத�ஸ என	டதர, எலலர அமசங$ஜளயம உளள3கக$�னறத.

  வத(ஹ�த�ன அடப	ஜ3 அற�வ$ஜளயம, மறஜம 	றற�யம, தண3ஜன$ள சம	நதமரன 
எசசர�கஜ$$ள 	றற�யம, அலலரஹவஜ3ய ஸ	தத (இஜறஜமய�ன ச�றப	�யலப) $ள 
	றற�யம, ச�ரக$ம நர$ம 	றற�ய வசயத�$ள அஙக நலல�ர$ளககம த�ய�ர$ளககம 
வசயயப	டடளள ஏற	ரட$ள, �ரனங$ள�லம, பம�ய�லம அலலரஹ 	ஜ3தத�ரப	ஜ� 
ஆ$�யஜ� 	றற�த த$�ல$ஜள ஹத�ஸ தர$�னறத.



  டமலம ஹத�ஸடல ந	�மரர$ள�ன சர�தத�ரங$ள, நலலடயரர$ள ஸரலஹ�ன$ளஜ3ய 
வசயத�$ள, ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய உ	டதசங$ள, அறபத ந�$ழசச�$ள ட	ரனறஜ� 
அ3ஙக$�னறன. கரஆனகக ��யரக$�யரனம, அத�லளள ஞரனம, நலல	டதசம, 
ஸஹர	ரக$ளரல 	ரத$ரக$ப	ட3 சட3ங$ள ட	ரனறஜ�யம அத�ல அ3ஙக$�னறன.

  அலலரஹ, அஹலல ஹத�ஜஸ ஷர�அதத�ன தண$ளர$ அஜமததளளரன. அ�ர$ள மலம 
	�தஅதத$ஜளத த$ரதவதற�$�றரன. அ�ர$ள அலலரஹவஜ3ய 	ஜ3பப$ள�ல 
நம	�கஜ$யரன�ர$ள. (மரரக$ ட	ரதஜனய�ன மலம) ந	�ய�ர$ளககம 
உமமததககம�ஜ3ய�ல வதர3ரஜ	 ஏற	டதத$�னற�ர$ள. ஹத�ஸன மலதஜத (ச�ஜதவ 
ஏற	3ரமல) 	ரத$ரக$�னற�ர$ள. அ�ர$ளஜ3ய ஒள� 	�ர$ரச�ததக வ$ரணடரக$�றத. 
அ�ர$ளஜ3ய ச�றபப இரநத வ$ரணட3 இரக$�னறத.

  அஸஹரபல ஹத�ஜஸத த��ர, ஏஜனய ஒவவ�ரர கட3மம தமத மன� இசஜசய�ல 
ந�ஜலயர$ இரநதக வ$ரணட அதஜன ஒர நலல வசயலர$வம எடததக வ$ரள$�னறத. 
அஸஹரபல ஹத�ஸ7கக அலகரஆன தரன டசம�பப; அஸஸ7னனர அததரடச�; ந	� (ஸல) 
அ�ர$ளம, ஸஹர	ரக$ளடம அ�ர$ளத கட3ம; அ�ர$ள 	க$டம இ�ர$ளத 
வதர3ரபணட. இ�ர$ள எபவ	ரழதம தமத வசரநத அ	�ப	�ரரயதத�ன 	க$ம த�ரம	ட� 
மரட3ரர$ள. இ�ர$ளகக எ�ன வதரலஜல ஏற	டதத$�னறரடனர, அ�ஜன அலலரஹ 
தணடதத ��ட�ரன. இ�ர$ள3ன எ�ன 	ஜ$ததக வ$ரள$�னறரடனர, அ�ஜன 
அலலரஹ இழ�வ 	டதத�ரன. இத�ஜர கறப	ட3ஜ� அஜனததம அஸஹரபல ஹத�ஸ 
	றற� அல$த�பல 	ஃதரத�யய� (ரஹ) அ�ர$ள கற�ய $ரததக$ளரகம.

  அலலரஹ நமமஜன�ஜரயம அஹலல ஹத�ஸ$ள3ன டசரததரள�ரனர$! அதன	ட 
வசயல	3க கடய�ர$ளர$வம அ�ர$ள3ன நடபக வ$ரளளக கடய�ர$ளர$வம, 
அ�ர$ள3ன இஜணநத ஒததஜழபப �ழஙக$�னற�ர$ளர$வம நமமஜன�ஜரயம 
ஆகக�ரனர$!

வத(ஹ�தம   அதன   	�ர�வ$ளம

 அலலரஹ தனகக அட	ண��தறவ$னடற 	ஜ3ததஜ� அஜனததம (ட�வற�ரககம 
�ழ�	3ரமல) அ�னகக மடடடம �ழ�	ட�த�ல ஒரஜமப 	டதத�தறட$ வத(ஹ�த 
எனப	டம. இத 	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன:

     "எனஜன �ணஙக�தற$னற� ஜ�ன$ஜளயம மன�தர$ஜளயம நரன 	ஜ3க$��லஜல" 
(51;56)

  அதர�த '�ணக$தத�ல எனஜனத தன�ஜமப	டதத�தறகம, 	�ரரரததஜனய�ல எனஜன 
ஒரஜமப	டதத�தறகடம நரன 	ஜ3தடதன' என	தர$ அலலரஹ கற$�றரன. 'மஹமமத 
(ஸல) அ�ர$ளக$ர$ததரன உல$ம 	ஜ3க$ப	ட3த' எனற வசரலலப	டம கறஜற 
டமற$ரடடய �சனம வ	ரயயரகக�ஜதக $ரணலரம. 

  	�ன�ரமரற வத(ஹ�த �ஜ$ப	டததப	டம. அஜ� கரஆன�லரநடத 
எடக$ப	டடளளன. 

"  வத(ஹ�தர ரப	�  "   (	ஜ3ப	த�ல ஒரஜமப	டததல) 	ஜ3ப	�னம ட	ரச�க$�னற�னம 
அலலரஹதரன எனற அற��ஜதடய "  வத(ஹ�தர ரப	�  "   கற�ககம. ந�ரர$ர�ப	�ர$ள�ல 	லர 
இநத �ஜ$ஜய அற�நதளளனர. இநத அற�வ அ�ர$ஜள இஸலரதத�ல 	�ரட�ச�க$ச 
வசயய��லஜல. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன:

  "அ�ர$ஜளப 	ஜ3தத�ன யரர? எனற ந�ர அ�ர$ள�3ம ட$டபரரய�ன அலலரஹ தரன 



எனற ந�சசயமர$ கற�ரர$ள" (43:87)

  வ	ரத உ3ஜம�ரத�$ளரன நரதத�$ர$ள இஜற�ன இரக$�னறரன என	ஜதடய 
மறக$�னறனர. இ�ர$ள ஜரஹ�லயயரக $ரலதத�லரநத  $ரஃ	�ர$ஜள ��3 
டமரசமரன�ர$ள.

    "  வத(ஹ�தல இலரஹ  "   (இரடச�ப	�ல ஒரஜமப 	டததல) இத மரரக$மர$ ஆக$ப	ட3 
�ணக$ �ஜ$$ள�ல அலலரஹஜ� ஒரஜமப 	டதத�தரகம. இநத �ஜ$, தஆகட$ட3ல, 
உத��கக அஜழததல, $ஃ	ரஜ�த த�ரப வசயதல, அறததப 	லய�3ல, டநரசஜச வசயதல 
ட	ரனற �ணக$ங$ளரகம. இநத �ஜ$ஜயததரன $ரஃ	�ர$ள ந�ரர$ர�க$�றரர$ள.

  ந	� நஹ (அஜல) அ�ர$ள�ன $ரலம மதல மஹமமத (ஸல) அ�ர$ளத $ரலம �ஜர 
�ரழநத எலலர ந	�மரர$ளககம அ�ர$ளஜ3ய உமமததககம இஜ3ய�ல இநத 	�ணகக 
இரநத வ$ரணட3 இரநதத.

  அலகரஆன 	ல இ3ங$ள�ல இநத அமசதஜதத தணடகவ$ரணட3 இரக$�னறத. 
"உனஜனடய �ணஙக$�னடறரம; உனன�3டம உத�� டதட$�னடறரம" எனற ஸ7ரததல 
	ரதத�ஹர��ல 	�ரரரததஜன பர��ஜதக வ$ரணட அலலரஹ��3ம மடடடம தஆ 
இஜறஞச$�னடறரம. '�ணக$தத�ல உனஜன மடடடம வசரநதமரகக$�னடறரம. உனன�3ம 
மடடடம 	�ரரரததஜன பர�நத அஜழக$�டறரம. உனஜனயலலரத ட�வற�ர�3மம உத�� 
டத3 மரடட3ரம' என	டத டமற	ட �சனதத�ன அரததமரகம.

    '  வத(ஹ�தல இலரஹ  '   என	த தஆ��டல அலலரஹஜ�த தன�ஜமப 	டதததல, 
அ�னஜ3ய ட�ததஜதக வ$ரணட3 த�ரபப �ழஙகதல, அ�னரல ஏற	டததப	ட3 
ஷர�அதஜதடய சட3மர$ அங$�$ர�ததல ஆ$�ய�றஜற உளள3கக�தரகம. 	�ன�ரம 
அலகரஆன �சனதத�ல அஜ�யஜனததம அ3ங$�யளளன.

  "ந�சசயமர$ நரன தரன அலலரஹ; எனஜனத த��ர ட�ற நரயன இலஜல; எனஜனடய ந�ர 
�ணஙகவரர$" (20:14)

    "  வத(ஹ�தல அஸமரஇ �ஸஸ	ரத  "   (அலலரஹவஜ3ய வ	யர$ள�லம, 
�ரணஜன$ள�லம ஒரஜமப 	டததல) அலலரஹஜ�ப 	றற� அ�னம, அ�னஜ3ய 
ரஸ7லம எவ�ரற வசரனனரர$டளர, அவ��தடம ஏறறக வ$ரளள ட�ணடம. இதறக 
அஜமபபக$ள, அரததங$ள $ற	�க$ரமல உளளஜத உளள	டடய ஏறறக வ$ரளள 
ட�ணடம.

  அலலரஹவஜ3ய ஸ	தத$ள�ல 'இஸத��ரஉ' (அஜமநத ��3ல) 'நஸ7ல' (இறஙகதல) 
'அல-யத' (ஜ$) 'அல மஜ�உ' (�ரஜ$) ட	ரனறஜ�$ளம அ3ஙக$�னறன.

  உதரரணமர$ 'இஸத��ரஉ' எனற வசரலலகக 'அல உலவவ' (உயரவ) 'அல இரத�	ரஉ' 
(உயரதல) என	ன அலலரஹவககப வ	ரரநதக கடயன�ர$ இரப	தர$ தர	�ஈன$ள 
��ளக$மள�தத உளளரர$ள எனற ஸஹ�ஹ7ல ப$ரர�ய�ல 	த��ர$� இரக$�னறத. 
	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "அ�னகக ஒப	ரனத ஒனறம�லஜல. அ�ன வச��யறட�ரனர$வம உறற 
டநரக$�ய�னர$வம இரக$�னறரன" (42:11)

 1. அததஃவல  :   (அரததம வ$ரடததல) 'தஹவல' எனறரல, ச�ல கரஆன �சனங$ளககம, 
ஹத�ஸ$ளககமளள வ�ள�ப	ஜ3யரன அரததங$ஜளத த�ர�தத 	�ஜழயரன ட�ற அரததம 
$ற	�ப	தரகம. உதரரணமர$ 'இஸத�ர' (சமமரனரன) எனற வசரலலகக, 'இஸதவலர' 



(ஆடச� வசலதத�னரன) எனற ட�ற அரததம $ற	�ப	தரகம.

 2. அததஃத�ல  :   (உளளஜத இலஜலவயனற கறல) அலலரஹவஜ3ய ஸ	ததக$ஜள 
மறதத அ�றஜற இலஜலவயனற கற�தறட$ அததஃத�ல எனற வசரலலப	டம. 
உதரரணமர$ �ரனததகக டமல அலலரஹ��ன உயரவ என	த ட	ரனறரகம. �ழ�த�ற�ய 
கட3தத�னர அலலரஹ எஙகம, எலலர இ3ங$ள�லம இரக$�னறரன எனற 
கற$�னறனர. "ஆற நரட$ள�ல �ரனம பம�ஜயப 	ஜ3தத ��டடப 	�னனர அரஷ�ன ம�த 
அஜமநத ��ட3ரன" (32:4) எனற கரஆன�ன கறறகக, 'எலலர இ3ங$ள�லம அலலரஹ 
இரக$�றரன' எனற 	�ஜழயரன கறற மரண	ட$�னறத.

 3. அததகயப  :   (அஜமபப ஏற	டததல) அலலரஹவஜ3ய அஜமபப இப	டததரன எனற 
கற�, அ�னஜ3ய ஸ	ததக$ளகக மரத�ர� $ற	�தத ஒப	�டதலகக 'அததகயப' எனற 
வசரலலப	டம. அலலரஹ அரஷ�ல அஜமநத�ரப	ஜத அ�னஜ3ய 	ஜ3பபக$ள3ன 
ஒப	�3 மடயரத. அலலரஹஜ�த த��ர ட�வற�ரம அ�னஜ3ய அஜமபஜ	 அற�ய 
மடயரத.

 4. அததமத�ல  :   (உதரரணம $ற	�ததல) அலலரஹவஜ3ய ஸ	ததக$ஜள அ�னஜ3ய 
	ஜ3பபக$ளஜ3ய ஸ	ததக (அஜமபபக) $ள3ன உதரரணம $ற	�தத ஒப	ரக$�க 
கற�தறக 'அததமத�ல' எனப	டம. ஸஹ�ஹ மஸலம�ல 'அலலரஹ மதலர�த 
�ரனததகக இறஙக$�றரன' எனற கறப	டடளளத. இறஙக$�றரன என	ஜத, "நரங$ள 
இறஙக�த ட	ரனற இறஙக$�றரன' எனற உதரரணம $ற	�க$க க3ரத. இறஙக$�றரன 
எனற ��ஷயதஜத மடடம வசரலலப	ட3�ரற உணஜமவயன அங$�$ர�க$ ட�ணடம. 
இறஙக�தறக ட�ற அரததமணட எனற வசரலலதல �ழ�ட$3ரகம.

  'நரங$ள இறஙக�த ட	ரலட� அலலரஹ இறஙக$�றரன' எனற ஜஷகல இஸலரம 
இபன ஜதம�யயர (ரஹ) அ�ர$ள ஒபபட வசயத $ரடடயதர$ வ	ரயயரன $ஜதவயரனற 
$ற	ஜன வசயயப	டடளளத. அ�ரஜ3ய நல$ள எத�லம இப	டயரன ஒனஜற நரங$ள 
$ண3த�லஜல. ஆனரல அதறக மரறர$, 'தமத�ல' (உதரரணம $ற	�ததல) 'தஷபஹ' 
(ஒப	ரககதல) ட	ரனற�றஜற அலலரஹவகக ஏற	டததக க3ரத எனற அ�ர தனத 
நல$ள�ல கற�யளளஜதக $ணட வ$ரளளலரம.

5. அததபவழ  :     (	ரமசரடடதல) அலலரஹவஜ3ய ஸ	ததததக$ஜளப வ	ரறததமடடல 
அஜ� எப	ட என	ஜத எ�ரரலம ��	ர�க$ மடயரத. இப	டயரன இ3தத�ல இதன 
அஜமபப மஜறஜய எ�ரம அற�ய மயறச�க$க க3ரத. அலலரஹ தனஜனப 	றற�க 
கற�ய�ரப	ஜத அவ�ரடற ஏறறக வ$ரணட, அதறக டமற	ட3 ��ளக$தஜத அ�ன�3ம 
சரடட ��டதல. இதஜனடய 'அததபவழ' எனற வசரலலப	டம. அஜமபப மஜறய�ம மடடம 
தரன இத இ3மவ	றம. வசரற$ளகக அரததம வசரல�த�ல இநதத 'தபவழ' இ3மவ	றரத. 
உதரரணததகக 'அலஇஸத��ரஉ' எனற வசரலலகக 'அலஉலவவ' (உயரதல) எனற 
$ரதப	டம. ஆனரல இதன அஜமபப எனன? என	த 	றற� அலலரஹ மடடடம அற��ரன. 
'தபவழ' 	றற� இஙக கறப	ட3 ��ளக$மஜனததம ஸலபஸஸரலஹ�ன$ளஜ3யதரகம.

லர இலரஹ  இலலலலரஹ��ன   அரததம

  (லரமஃபத - 	�ஹக$�ன இலலலலரஹ -- அலலரஹஜ�த த��ர �ணக$ததககர�ய�ன 
ட�வற�ரம�லஜல என	தரகம) இத�டல அலலரஹஜ�த த��ர ட�வறர இஜற�ன 
இலஜலவயனற கற�தம, இஜறஜமதத�ம அஜனததம அலலரஹவகக மடடடம எனற 
கற� உறத�ப	டதத�தம அஜமநதளளத.

 1.   "அலலரஹஜ�த த��ர ட�வறரர இஜற�ன இலஜலவயன	ஜத ந�ர அற�நத 
வ$ரளளம" (47:19)  எனற அலலரஹ கற$�றரன.



  இதன அரதததஜத அற�நத வ$ரள�த �ரஜ�	ரகம. இஸலரதத�ன ஏஜனய $3ஜம$ஜள 
அற��தறக மனனரல இதஜன அற�நதர$ ட�ணடம.

 2. "எ�வனரர�ன மனத தயஜமய3ன லரஇலரஹ  இலலலலரஹஜ� வமரழ�$�றரடனர  
அ�ன ச�ரக$ம  	�ரட�ச�ப	ரன" என ந	� (ஸல) அ�ர$ள  கற�யளளரர$ள. 
                           

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  மனததயஜம எனறரல, அதஜன ��ளஙக�தம, அதன	ட வசயல	ட�தம, அதன	க$ம 
(மக$ஜள) அஜழபப ��டப	தமரகம. ஏவனனறரல, இத�டலதரன வத(ஹ�த இரக$�னறத. 
இதற$ர$ததரன உல$�லளடளரர அஜன�ஜரயம அலலரஹ 	ஜ3ததரன.

 3. ந	� (ஸல) அ�ர$ளத ச�ற�ய தநஜத அபதரலப மரணப	டகஜ$ய�ல இரககமட	ரத, 
'எனத ச�ற�ய தநஜதடய! ந�ங$ள 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற கறங$ள. அதஜனக  
வ$ரணட அலலரஹ��3தத�ல உங$ளக$ர$ மனறரடட�ன' எனற கற�னரர$ள. அ�ர$ள 
'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற கற மறதத ��ட3ரர.
                                  

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம.

  "ந	� (ஸல) அ�ர$ள 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற கறங$ள எனற வசரலல 
மக$ஜள இஸலரதத�ன	ரல அஜழப	தற$ர$ மக$ர��ல 	த�னமனற �ர3$ரலம 
இரநதரர$ள. 'ஒடர இஜற�ஜனயர நரங$ள �ணங$ ட�ணடம? இவ�ரற நரங$ள 
ட$ள��ப	ட3டத இலஜலடய' எனற அமமக$ள கற�னரர$ள. இவ�ரற அ�ர$ள 
வசரலலக $ரரணம எனனவ�ன�ல, அ�ர$ள $லமரவஜ3ய அரதததஜத 
��ளங$�ய�ரநததனரல தரன. எ�ன இதஜனச வசரலல�ரடனர, அ�ன அலலரஹ அலலரத 
ஏஜனயஜ�$ஜள அஜழப	ஜத ��டட��டட, அலலரஹஜ�டய மடடடம அஜழப	ரன. 
இ�ர$ஜளப	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

 "அலலரஹஜ�த த��ர ட�வறரர நரயன�லஜல. (அ�ஜனடய நம	� அ�னகட$ �ணக$ம 
வசலததங$ள) எனற அ�ர$ள�3ம கறப	ட3ரல, ந�சசயமர$ அ�ர$ள $ர�ம வ$ரணட, 
ஜ	தத�யம வ$ரண3 ஒர $��ஞனக$ர$ எங$ளத வதய�ங$ஜள வமயயர$ட� நரங$ள 
��டட��டட�ரமர? எனற கற$�னறனர. (ந	�யர$�ய அ�ர ஜ	தத�யக$ரரர) அலல. அ�ர 
உணஜமடய வ$ரணட �நதரர. தனகக மனனர �நத ந	�மரர$ஜளயம அ�ர 
உணஜமயரக$� ஜ�ததரர" (37: 35,36,37)

  'எ�வனரர�ன லரஇலரஹ இலலலலரஹ எனற கற� அலலரஹஜ�யனற�  
�ணங$ப	3க கடயஜ� அஜனதஜதயம ந�ரர$ர�க$�னறரடனர, அ�னஜ3ய வ	ரரளம,  
அ�னஜ3ய இரததமம ஹரரமர$� ��டம. (அதர�த அ�னஜ3ய இரதததஜத ஓட3ட�ர,  
அ�னஜ3ய வ	ரரஜளச சஜரயர3ட�ர எநத ஒர மஸலமம மற	3க க3ரத)' எனற  
ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.

                                     ஆதரரம: மஸலம.

  இநத ஹத�ஸன அரததமர�த, மரண�தத�ர$ள�3டமர, அ�ர$ள அலலரத�ர$ள�3டமர 
டதஜ�$ஜளக ட$ட	த ட	ரனற அலலரஹ அலலரத�ர$ளகக �ணக$ம வசலதத�ஜத 
ந�ரர$ர�தத அதஜனப பறக$ண�ப	த, $லமரஜ� வமரழ�யககடய ஒவவ�ரர�ர ம�தம 
$3ஜமயரகம.

  இத�ல அபர�ம எனனவ�னறரல, மஸலம$ள�ல 	லர இநதக $லமரஜ� நர��னரல 
வமரழ�$�னறனர. ஆனரல தங$ளஜ3ய வசயல$ள மலமர$வம அலலரஹ 



அலலரத�ர$ஜள அஜழப	தன மலமர$வம அதன அரததததகக மரற வசய$�னறனர.

 5. லரஇலரஹ இலலலலரஹ என	த இஸலரதத�னதம வத(ஹ�த�னதம அஸத��ரரமரகம. 
இத �ரழகஜ$ய�ன பரண �ழ�$ரடடயரகம. அலலரஹவகக அட	ண�நத �ணக$ம 
வசலததககடய எலலர �ஜ$$ஜளயம இத வநற�ப	டதத$�னறத. ஒர மஸலம 
அலலரஹவகக அட	ண�நத அ�ஜன மடடடம அஜழப	ரவனனறரல அ�னலலரத 
எ�ரஜ3ய சட3ததககம அட	ண�யக க3ரத என	த அ�னககக $ட3ரயப 
	டததப	ட$�றத.

 6. இபனரஜப அ�ர$ள 'அலஇலரஹ' (இஜற�ன இரடச$ன) எனற 	தததககப 
	�ன�ரமரற ��ளக$ம அள�க$�றரர$ள. இலரஹ என	�ன அசசதஜத ஏற	டததக 
கடய�னர$வம, $ணண�யப	டததப	3க கடய�னர$வம, ��ரப	தத3னம, 
அசசதத3னம, ஆதரவ3னம வ	ரறபபச சரட3ப	3க கடய�னர$வம, 	�ரரரததஜன 
வசயயப	3க கடய�னரகம, மரற வசயயப	3க க3ரத�னர$வம இரக$ ட�ணடம. 
இஜ�யஜனததம �லலஜமயளள அலலரஹவகக மடடடம வ	ரரநதம.

  இஜற�னகக மடடடம வசரநதமரன டமறகறப	ட3 	ணப$ள�ல ஏடதனவமரனஜறக 
வ$ரணட 	ஜ3பப$ள�ல ஒனஜற அலலரஹவ3ன எ�ன இஜணயரகக$�னறரடனர அ�ன, 
தரன வமரழ�நத லரஇலரஹ இலலலலரஹ��டல 	�ஜழ ��ட3�னர�ரன. இத 	ஜ3பபகக 
�ழ�	ட3தர$ அஜம$�னறத.

 7. லரஇலரஹ இலலலலரஹ எனற $லமர�ரனத ஷ�ரகஜ$க வ$ரணட அதஜன மற�தத 
��3ரத�னகக மடடடம 	யன	ட$�னறத. உழவ3ன இரப	�னகக உலஜ� மற�ககம 
வசயவலரனற ந3நத ��ட3ரல, எப	ட உல மற�நத ��டடமர, அவ�ரடற $லமர 
வமரழ�நத�ன ஷ�ரக ஜ�தத ��ட3ரல அ�னஜ3ய ஈமரன மற�நத ��ட$�னறத. 
அபவ	ரழத அ�னஜ3ய $லமர அ�னகக 	யனறறதர$ ஆ$� ��ட$�னறத.

  'எ�னஜ3ய $ஜ3ச� �ரரதஜத லரஇலரஹ இலலலலரஹ�ர$ இரக$�னறடதர, அ�ன  
ச�ரக$ம 	�ரட�ச�ப	ரன' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. 
                          

ஆதரரம: ப$ரர�, ஹர$�ம (ஹஸன)  

      மஹமமதர  ரஸ<லலலரஹ   என	த�ன  அரததம

  'மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள அலலரஹ��னரல ரஸ<லர$ அனப	ப	ட3ரர$ள' எனற 
நம	�கஜ$ வ$ரளள ட�ணடம. அ�ர$ள அற���ததஜத உணஜமப 	டததட�ரம; 
ஏ��யதறக �ழ�ப	டட�ரம; தடததஜத ��டட ��டட�ரம; அ�ர$ள 
மரரக$மரக$�யளளஜதக வ$ரணட அலலரஹவகக �ழ�	டட�ரம.

 1. அபலஹஸன அல-அநநத�� அ�ர$ள தனத '  $�தரபன நபவ�ர  ' எனற நலல 
	�ன�ரமரற கற�யளளரர$ள. 'ந	�மரர$ள�ன ஆரம	$ரல தஃ�ரவ (இஜற 	ண�) யம, 
எலலரக $ரலங$ள�லம எலலர ந�ஜல$ள�லம அ�ர$ளத ம$ததரன கற�கட$ரளம 
அலலரஹ��ன ம�தளள நம	�கஜ$ஜயச சர�வசய�தம அடயரனககம இரடச$னககம 
இஜ3ய�ல வதர3ரஜ	 ஏற	டதத�தம, அலலரஹவஜ3ய தயஜமயரன மரரக$தத�ன 
	க$ம அஜழபப ��டப	தம இ	ரததஜத (�ழ�	ட�ஜத) அலலரஹவகக மடடடம 
வசரநதமரக$� ஜ�ப	தமர$ இரநதத.

  நரங$ள �ழ�	ட�தறகம, 	�ரரரததஜன பர��தறகம, ஒதஙக�தறகம, அறததப 
	லய�டட �ணக$ம பர��தறகம தகத�யஜ3ய�ன அ�ன மடடடமயர�ரன.



 2. ந	� (ஸல) அ�ர$ளகக அ�ர$ளத ரப	ரன அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "ந�ர கறம: அலலரஹ நரடனரலனற� எனகக யரவதரர நனஜமடயர, த�ஜமடயர வசயத 
வ$ரளள நரன சகத� வ	ற மரடட3ன. நரன மஜற�ரன�றஜற அற�ய மடயமரய�ன 
நனஜம$ஜளடய அத�$மர$த டதடக வ$ரணடரபட	ன, யரவதரர த�ஙகம எனஜன 
அண$�ய�ரரத. நரன 	ர��$ளகக அசசமடட எசசர�கஜ$ வசய	�னம, மம�ன$ளகக 
நனமரரரயங கற	�னடமயனற� ட�ற�லஜல" (7:188)

  'மரயமஜ3ய ம$ன ஈஸர (அஜல) அ�ர$ஜளக $�ற�ஸத�ர$ள அளவ$3நத ப$ழநதத 
ட	ரனற ந�ங$ளம எனஜனப ப$ழரத�ர$ள. நரடனர அலலரஹவஜ3ய ஓர  
அடயரனரட�ன. எனஜன அலலரஹவஜ3ய அடயரன எனறம, அ�னஜ3ய ரஸ<ல  
எனறடம கறங$ள' என ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. 
                                    

ஆதரரம: ப$ரர�.

  ஈஸர (அஜல) அ�ர$ளஜ3ய ��ஷயதத�ல $�ற�ஸத�ர$ள வசயதத ட	ரனற, நரமம ந	� 
(ஸல) அ�ர$ஜள உத��க$ஜழதத �ணக$ம வசலதத	�ர$ளர$ இரக$க க3ரத. 
அவ�ரற வசய	�ர$ள ஷ�ரக$�டலடய ஆழநத ��ட�ரர$ள. ந	� (ஸல) அ�ர$ள, தனஜன 
அலலரஹவஜ3ய அடஜம எனறம, அ�னஜ3ய ரஸ<ல எனறம அஜழககமரற தரன 
எமககக $றறத தநதளளரர$ள.

 3. ந�சசயமர$ ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ��ரப	ம வ$ரள�வதனறரல, அலலரஹஜ� மடடம 
அஜழததப 	�ரரரதத�ப	த�ல ந	�ய�ர$ளகக �ழ�	ட�தம, அ�னலலரத ட�ற 
எ�ர�3டமனம 	�ரரரதத�ப	ஜதத த��ரப	தமரகம. அஜழக$ப	ட$�னற�ர, ரஸ<லர$ட�ர, 
அலலத வநரக$மர$ �லயர$ட�ர இரப	�னம சர�டய! 	�ரரரததஜனப 	றற�ப 
	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள �ழ� $ரடடயளளரர$ள. '  ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3டம   
ட$ள  !   உத�� ட$ரர�னரல அலலரஹ��3டம உத�� ட$ரர  !  
                                   

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளகக ஒர $�ஜலடயர, தன	டமர �ரவமனறரல 	�ன�ரமரற 
ஓத�கவ$ரள�ஜத �ழஜமயரக$�க வ$ரண3�ர$ளர$ இரநதரர$ள.

  'யரஹயய யர$யயம 	�ரஹமத�$ அஸத$�ஸ7' (உய�ரளள�டன! எனறம  
ந�ஜலயரன�டன! உனனஜ3ய அரஜளக வ$ரணட உனன�3ம இரடச�பபக  
ட$ரர$�டறன.) 
                               

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஹஸன)

  எமத தன	ங$ஜளத தஜ3ககமரற, அலலரஹ��3டம ட$ட$ ட�ணடம என	தறக ந	� 
(ஸல) அ�ர$ள டமற$ண3�ரற �ழ� $ரடடயளளரர$ள. அ�ஜனயனற� ட�வற�ரம எமத 
தன	ங$ஜளத தஜ3க$ மரட3ரர.     

 'இயயர$ நஃபத �இயயர$ நஸதஈன'

  (�ழ�	ட�தம வ$ரணடம, 	�ரரரததஜன பர��த வ$ரணடம, உத�� டதட�த வ$ரணடம 
உனஜன மடடடம வசரநதமரகக$�னடறரம.)

 1. மஸலம$ள இநத �சனதஜத ஒர நரஜளககப 	ல ��டததங$ள வதரழஜ$ய�னளளம 
வ�ள�ய�லம ஓத� �ர$�னறனர. இததரன ஸ<ரததல 	ரதத�ஹர��ன சரரமரகம. ஸ<ரர 



	ரதத�ஹர கரஆன�ன சரரமரகம.

 2. இவ�சனம, வதரழஜ$, டநரசஜச, அறததப 	லய�3ல ட	ரனற அஜனதத 
�ணக$ங$ஜளயம உளள3கக$�னறத. கற�ப	ர$ 'அததஆஉ ஹ7�ல இ	ரதஃ' (தஆ 
எனறரல �ணக$மரகம) எனற கறம ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய வசரலஜலயம இத 
உளள3கக$�னறத.

 3.  வதரழஜ$ எனற �ணக$தஜத ஒர ரஸ<லக$ர$ட�ர, அலலத ஒர �லக$ர$ட�ர 
வசய�தறக எவ�ரற அனமத� இலஜலடயர, அவ�ரடற 'தஆ' எனற �ணக$தஜதயம 
எ�ரக$ர$வம வசயய மடயரத. இத அலலரஹ ஒர�னக$ர$ மடடடம வசயயப	3 
ட�ணடய �ணக$மரகம. இநத �ணக$ம 	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "(அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அஜழக$ககடய அ�ர$ளகக ந	�டய!) ந�ர கறம! நரன 
	�ரரரததஜன வசயத அஜழப	வதலலரம என இஜற�ஜனடய! அ�னகக ஒர�ஜரயம 
நரன இஜணயரக$ மரடட3ன" (72:20)

 4. "லரஇலரஹ இலலர அனத ஸ7பஹரனக$  இனன� கனத ம�னளளரலம�ன" 
(அலலரஹட�! உனஜனதத��ர ட�வறநத நரயனம�லஜல; ந� ம�க$ப 	ர�சததமரன�ன; 
நரடனர அக$�ரமக$ரரர$ள�ல ஒர�னர$� ��டட3ன) (21:87) எனற யனஸ ந	� (அஜல) 
அ�ர$ள அலலரஹ��3ம ட$டடளளரர$ள. 'இநத தஆஜ�க வ$ரணட எநத ஒர மஸலம 
	�ரரரததஜனப பர�$�றரடரர, அத ந�ஜறட�றறப	டட3 த�ரம எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள 
கற�யளளரர$ள.

                                  ஆதரரம: ஹர$�ம (ஸஹ�ஹ) 

 இஸத  இன 	�லலரஹ�  �ஹதஹ<

 1. 'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3ம மடடடம ட$ள! உத�� ட$ரர�னரல அலலரஹ��3ம  
மடடடம உத�� ட$ரர!' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.
                                   

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  இமரம ந��� (ரஹ) அ�ர$ளம, இபன ஹஜர ஜஹதம� (ரஹ) அ�ர$ளம இநத 
ஹத�ஸ7கக ��ளக$மள�கஜ$ய�ல 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள. 'இவவல$ டதஜ�யரய�னம 
மற உல$ டதஜ�யரய�னம உனககத டதஜ�டயற	டம ட	ரத, அலலரஹ��3ம மடடடம  
ட$ள! கற�ப	ர$ அலலரஹ அலலரத எ�ரரலம ந�ஜறட�றற மடயரத�றஜற அ�ன�3ம  
மடடடம ட$ள. உதரரணதத�றக டநரஜயக கணப	டததல, உணவ டத3ல, டநர�ழ�ப 
	டததமரற ட�ணடதல ட	ரனறஜ� அலலரஹவகக மடடடம வசரநதமரனஜ� ஆகம' 
இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "அலலரஹ உமகக யரவதரர த�ங$�ஜழததரல அதஜன ந�ககட�ரர அ�ஜனயனற� 
ட�வற�ரம�லஜல. (அவ�ரடற) உமகக யரவதரர நனஜம டநர�டனம (அஜதத தடதத 
��3க கடய�ன எ�னம�லஜல) அ�ன யர�றற�ன ம�தம ம�க$ ஆறறலஜ3ய�ன" (6:17).

 2. எ�ன அததரடச�ஜய ��ரமப$�றரடனர, அ�னகக அலகரஆன அததரடச�ககப 
ட	ரதமரனதரகம. எ�ன தனஜன இரடச�ககம ஒர�ஜனப வ	ற ��ரமப$�றரடனர, 
அ�னகக அலலரஹ ட	ரதமரன�ன. எ�ன தனகக நலல	டதசம பர�$�னற ஒர�ஜனப 
வ	ற ��ரமப$�றரடனர, அ�னகக வம(தத ட	ரதமரனதரகம. இ�றற�லரநத எதவம 
அ�னககப ட	ரதவமனற ந�ஜல ஏற	3��லஜலடயர அ�னகக நர$டம ட	ரதமரனதரகம. 
இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற�ஜதக $ரணலரம.



  "தன அடயரரகக (ட�ணடய உத�� வசயய) அலலரஹ (ஒர�டன) 
ட	ரதமரன�னலல�ர?" (39:36)

 3. 'அலலரஹ��3ம மடடடம தம டதஜ�$ஜளக ட$டடப வ	ற ட�ணடம' என	த 	றற� 
அபதல $ரத�ரல ஜ�லரன�யய� (ரஹ) அ�ர$ள தமத 	தஹ7ரரப	ரன�ய�ல 	�ன�ரமரற 
கற$�றரர$ள.

  'ந�ங$ள அலலரஹ��3டம ட$ளங$ள; அ�னலலரத�ன�3ம ட$ளரத�ர$ள; 
அலலரஹ��3ம மடடடம உத�� ட$ரரங$ள; அ�னலலரத எ�ர�3மம உத�� ட$ரரரத�ர$ள. 
உனகவ$னன ட$ட 	�டதத ��ட3த? (அ�னலலரத�ர�3ம ட$டட ��டட) நரஜள எநத 
ம$தத3ன அ�ஜனச சநத�க$ப ட	ர$�றரய? இமஜமய�ல ந� அ�ன(அலலரஹவ)3ன 
ட	ரடட ட	ரட$�றரய. அ�ஜனப பறக$ண�தத ��டட அ�னஜ3ய 	ஜ3பப$ள�3ம 
மனடனரகக$�றரய; அ�னகக இஜண $ற	�க$�றரய. உனத டதஜ�$ஜளப 
	ஜ3பப$ள�3ம மனஜ�தத உனத வ	ரறபப$ஜள அ�ர$ள�3ம $ரடட$�றரய.

  உங$ளககம அலலரஹவககம இஜ3ய�ல தர$ர$ஜள அ$றறங$ள. உங$ள�3தத�ல 
அநதத தர$ர$ஜள ஜ�தத�ரப	த ஒர ஜ	தத�ய$ரரததனமரகம. ஆடச�டயர, 
அரசர�ஜமடயர, வசல�டமர, $ணண�யடமர அலலரஹவக$னற� ட�வற�ரககம�லஜல. 
	ஜ3பப$ஜளக ஜ$��டட ��டட அலலரஹவ3ன இரநத வ$ரளளங$ள. அதர�த 
	ஜ3பப$ள�ன (உணஜமகக மரண	ட3) �ரரதஜதகக மக$�யதத�ம அள�க$ரத 
அலலரஹவ3டனடய இரநத வ$ரளளங$ள.

 4. மரரக$ம அனமத�க$�னற உத��ட$ரரல: உனத $ஷ3ங$ஜள, டதஜ�$ஜள ந��ரதத� 
வசய�தற$ர$ அலலரஹ��3ம உத��ட$ரரல என	தறக மரரக$ம அனமத�க$�னற 
உத��ட$ரரல எனப	டம. அலலரஹ அலலரத ந	�மரர$ள, மரண�தத நலலடயரர$ள, 
(சதததஜதக ட$ட$ மடயரத தரதத�ல) மஜற��லளள உய�ரளள�ர$ள ட	ரனற�ர$ள�3ம 
உத��ட$ரரல என	த இஜண $ற	�க$ககடய உத��ட$ரரலரகம.

  அலலரஹ அலலரத இ�ர$ள நனஜமடயர, த�ஜமடயர வசய�தறகச சகத�வ	ற 
மரட3ரர$ள. தஆஜ�யம வச��தரழதத மரட3ரர$ள. அ�ர$ள வச��தரழதத�னரல க3 
எமககப 	த�லள�க$ மரட3ரர$ள.

  	ளள��ரசவலரனஜறக $டட�த, அலலத வ	ரரள�னரல ஒர உத��ஜயச வசய�த 
ட	ரனற உய�ரளள�ர$ள வசயயச சகத�யளள�றஜற அ�ர$ள�3ம ட$ட	த 
அனமத�க$ப	ட3தரகம. மரண�தத�ர$ள�3ம ட$ட	த இதவம சமமர$ மரட3ரத. 
உய�ரளள�ர$ள தங$ளககள உத�� உ	$ரரங$ள வசயத வ$ரள�த 	றற� அலலரஹவம 
அ�னஜ3ய ரஸ7லம 	�ன�ரமரற கற$�னறனர.

  "நனஜம வசய�த�லம (அலலரஹவககப) 	யப	ட�த�லம ந�ங$ள ஒர�ரகவ$ரர�ர 
உத��யரய�ரங$ள" (5:2)

  'ஓர அடயரன தனத சட$ரதர அடயரனகக உதவம $ரலவமலலரம, அ�னகக அலலரஹ  
உதவ$�னற�னர$ட� இரக$�னறரன'
                                         

ஆதரரம: மஸலம

  உய�ரளள�ர$ள�3ம உத�� வ	றறகவ$ரளள அனமத�யளள �ழ�$ள�ன உதரரணங$ள�ற 
ச�ல�றஜறக கரஆன 	�ன�ரமரற கற$�றத.



  "(மஸர (அஜல) அ�ர$ள ஒர நரளனற,) ஜனங$ள அயரநத இரககம சமயதத�ல 
அவவர�ல வசனறவ	ரழத இர �ரல	ர$ள சணஜ3ய�டடக வ$ரணடரப	ஜத அஙக அ�ர 
$ண3ரர. ஒர�ன அ�ரத இனதஜதச டசரநத�ன; மறவறரர�ன அ�ரஜ3ய 
��டரரத�$ஜளச சரரநத�ன. ��டரரத�கக எத�ரர$ உத�� வசயயமரற அ�ரஜ3ய 
இனதஜதச டசரநத�ன அ�ர�3தத�ல ட�ணடக வ$ரண3ரன" (28:15)

  "(உங$ள) உஜழபஜ	க வ$ரணட எனகக உத�� வசயயங$ள. உங$ளககம (யஃஜ<ஜ 
மஃஜ<ஜ எனனம) அ�ர$ளகக இஜ3ய�ல உறத�யரன ஒர (மத�ற ச�ஜரத) தடப	ர$ 
எழப	� ��ட$�டறன. (எனற தல$ரஜனன (அஜல) அ�ர$ள தனத ஜனங$ஜள டநரக$�க 
கற�னரர$ள.) (18:95) 
 

"  அர  -  ரஹமரன  அலல அரஷ�ஸத�ர    " (  ரஹமரன  அரஷ�ல  அஜமநத  ��ட3ரன   )  
  
 இஸத�ர எனற வசரலலகக 'அலஉலவவ' எனனம அலலரஹவககர�ய உயரஜ� 
உறத�ப	டததக கடயதர$ கரஆன �சனங$ள, ஹத�ஸ$ள ஸலப(மனடனரர)$ள�ன 
கறற$ள ஆதரரமரய அஜமநதளளன. 	�ன�ரம அலகரஆன �சனங$ள அலலரஹ 
உயர�ரன இ3தத�ல அஜமநதளளரன என	ஜதத வதள�வ	டதத$�னறன.

 "$லமரஜதய�ப, ஸல�ரதத ட	ரனற தய �ரக$�யங$ள அ�னள��ல உயர$�னறன. நலல 
வசயல$ஜள அ�டன உயரதத$�னறரன" (35:10)

  "ஐம	த�னரய�ரம �ர3ங$ளககச சமமரன அநநரள�ல மலகக$ளம (ஜ�பர�ல ஆ$�ய 
	ர�சதத) ஆ��யம அ�ன�3தத�ல ஏற�ச வசல�ரர$ள" (70:4)

  "ம�க$ டமலரன உமத இஜற�ன�ன த�ரநரமதஜத ந� ப$ழநத தத� வசயவரர$!" (87:1)

  "அரரஹமரன அரஷ�ல அஜமநதளளரன" (20:5) உயரநதரன, அஜமநதரன எனற அரததங 
வ$ரளளப	டம 'இஸத�ர' எனற வசரலஜலத தரங$�யதர$, டமற$ண3�ரற கரஆன�ல ஏழ 
இ3ங$ள�ல �ர�ஜதக $ரணலரம. அஜனதத இ3ங$ள�லம ஒடர அரதததத3டனடய இத 
அஜமநதளளத. அநத �சனங$ளர�ன: (7:54, 10:3, 13:2, 25:59, 32:4, 57:4)

  இமரம ப$ரர� (ரஹ) அ�ர$ள, ப$ரர�ய�ல வத(ஹ�த எனற 	ர3தத�ல டமற$ரடடய 
�சனங$ள�லளள 'இஸத�ர' எனற வசரலலகக அபலஆலயர (ரஹ) மஜரஹ�த (ரஹ) 
ஆ$�டயரர மலம �நத $ரதவதன	தர$க கற� 'அலர' (உயரநதரன) எனறம 'இரத	அ' 
(உயரநதரன) எனறம அரததம வ$ரடததளளரர$ள. தபஸர த	ர�ய�ல 'அலர' எனறம 
'இரத	அ' எனறம ப$ரர�ய�ல �ர�த ட	ரலட� அரததம வ$ரடக$ப	டடளளத.

ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத 	�ர�யர��ஜ3 ஹஜஜ�ன ட	ரத அர	ர நரளனற 	�ன�ரமரற 
கற�னரர$ள. 'நரன உங$ளகக எதத� ஜ�க$ ட�ணடய�றஜற எதத� ஜ�தத ��டட3னர? 
எனற (ஸஹர	ரக$ஜள டநரக$�க) ட$ட3ரர$ள. அபவ	ரழத அ�ர$ள ஆம! எனப 
	த�லள�ததரர$ள.

  அநடநரதத�ல ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத ��ரஜல �ரனதத�ன 	க$ம ந�டட, அதஜன 
மன�தர$ள 	க$ம சடடக$ரடட 'அலலரஹட�! (நரன எதத� ஜ�தததறக) ந�  
சரடச�யரய�ரப	ரயர$!' எனற கற�னரர$ள.
                                    

ஆதரரம: மஸலம

  'அலலரஹ ஒர 	த�ட�டடல 	த�நத ஜ�ததளளரன. அத அ�ன�3தத�ல அரஷ�ல  



இரக$�னறத' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.
                                   

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  'ந�ங$ள எனம�த நம	�கஜ$ வ$ரளள மரடடர$ளர? நரடனர �ரனதத�ல உளள�னஜ3ய 
நம	�கஜ$கக உர�ய�ன. $ரஜலய�லம மரஜலய�லம �ரனதத�லரநத எனககச வசயத�$ள 
�நத வ$ரணடரக$�னறன' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள (தனத டதரழர$ஜள டநரக$�க) 
கற�னரர$ள. 
                         

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம.

  'ந�சசயமர$ அலலரஹ தனத அரஷ�ல அஜமநதளளரன எனற $ரதத�லம, அ�னஜ3ய 
ஸ	தத$ஜளப 	றற� ஸ7னனர��ல �நதளளஜத (ட�ற அரததம வ$ரடக$ரமல 
�நதளள�ரடற) நமப�த�ல நரமம, தர	�யன$ள அஜன�ரம ஒதத $ரததளள�ர$ளர$ 
இரக$�னடறரம' எனற இமரம அபதரரஹமரன அல அவஸரய (ரஹ) அ�ர$ள 
கற�னரர$ள. 
                

ஆதரரம: ஜ	ஹ$� (ஸஹ�ஹ), 	தஹ7ல - 	ரர�.

  'ந�சசயமர$ அலலரஹ தனத �ரனதத�ல அரஷ�ன ம�த அஜமநதளளரன. தனத 
	ஜ3பப$ள�ல தரன ��ரம	�ய�ர$ள�3ம வநரஙக$�றரன' எனற இமரம ஷர	�ஈ (ரஹ) 
அ�ர$ள கற�யளளரர$ள.

  இமரம அபஹன�	ர (ரஹ) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள. 'அலலரஹ �ரனதத�ல 
இரக$�றரன எனடறர, பம�ய�ல இரக$�றரன எனடறர எனககத வதர�யரத எனற 
எ�னர�த வசரனனரல, அ�ன $ர	�ரர�ரன. ஏவனனறரல 'அர-ரஹமரன அலல 
அரஷ�ஸத�ர' (அர-ரஹமரன அரஷ�ல அஜமநதளளரன) எனற அலலரஹ கற�யளளரன. 
அ�னஜ3ய அரஷ7 ஏழ �ரனங$ளகக டமல அஜமநதளளத'.

  டமலம, அ�ன 'அலலரஹ அரஷ�ன ம�த அஜமநதளளரன எனற $ரதஜதப 	றற�, 'அநத 
அரஷ7 �ரனதத�ல இரக$�னறதர? அலலத பம�ய�ல இரக$�னறதர? என	ஜத நரனற�டயன' 
எனற வசரனனரலம $ர	�ரர�ரன. ஏவனனறரல இதன மலம அலலரஹவஜ3ய அரஷ7 
உயரநத இ3தத�ல இரக$�னறத, அலலரஹ உயரநத இ3தத�ல இரக$�னறரன எனற 
உணஜமஜய ந�ரர$ர�க$�னறரன'.

  'அலலரஹ உயர�ரன இ3தத�ல இரப	ஜத எ�ன ந�ரர$ர�க$�னறரடனர, அ�னம 
$ர	�ரர�ரன. அலலரஹ ம�$ம�$ உயர�ரன இ3தத�டலடய இரக$�னறரன. அ�ன உயரநத 
இ3தத�ல இரக$�னற ந�ஜலய�டலடய அஜழக$ப	ட$�றரன. தரழநத இ3தத�ல இரககம 
ந�ஜலய�ல அ�ன அஜழக$ப	3 மரட3ரன'.
            

ஆதரரம: ஷரஹ7ல அ$�தத�த தஹர��யர 	க$ம: 322.

  'அலலரஹ அரஷ�ல அஜமநதளளரன' என	த 	றற� இமரம மரலக (ரஹ) அ�ர$ள�3ம 
��ளக$ம ட$ட$ப	ட3த. இதஜனக ட$ட3�ர$ஜள டநரக$� 'அரஷ�ல அஜமநத ��ட3ரன 
என	த அற�யககடய ஒனறரகம; அத எப	ட? என	த தரன அர�யமடயரத ஒனறரகம; 
அரஷ�ல அஜமநத ��ட3ரன என	ஜத நமப�த �ரஜ�	ரகம; அத எப	ட? எனற 
(கரஆன�லம ஸ7னனர��லம வசரலலப	ட3ஜத ��3 அத�$மர$க) ட$ள�� ட$ட	த 
	�தஅததரகம; இவ�ரறரன ட$ள�� ட$ட	�ஜன உங$ளஜ3ய இ3தத�லரநத 
வ�ள�டயறற� ��டங$ள' எனற இமரம�ர$ள 	த�லள�ததரர$ள.



  'இஸத�ர' எனற வசரலலகக 'இஸதவலர' (அத�$ரரம வசலதத�னரன, ஆடச� வசயதரன) 
எனற ��ளக$மள�ப	த த�றரகம. ஏவனனறரல, ஸலப (மனடனரர)$ள�ன �ழ�மஜறய�ல 
அவ�ரறரன ��ளக$ம எதவம எமககக $�ஜ3க$��லஜல. அ�ர$ள �ரழநத �ழ� 
ஈட3றறமஜ3யதம, சர�யரனதம, ம�க$ ஞரனம ந�ரம	�யதமரகம.

  இமரம இபனல ஜ$ய�ம - அலஜவஸயய� (ரஹ) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள. 
'அலலரஹ யதர$ஜள டநரக$�, 'ஹ�தததன' (மனன�ப	ள�ப	ரயர$!) எனற கற� அ�ன�3ம 
	�ரரரதத�ககமரற $ட3ஜளய�ட3ரன. அ�ர$ள அதஜனத தமத ��ரப	ப	ட மரறற� 
'ஹ�னததன' (ட$ரதஜம) எனற கற�னரர$ள.

  அலலரஹ எமகக 'இஸத�ர அலல அரஷ�' என	த�ல 'இஸத�ர' எனற $றறத தநதளள 
வசரலஜலத தமத ��ரப	ப	ட $ரததச வசரலல$�னற�ர$ள, 'இஸதவலர' எனற மரறற�க 
கற�யளளரர$ள. யதர$ள தமககக $ற	�க$ப	ட3 ஒர வசரலலல ஒர 'நன' ஐ அத�$ப 
	டதத�யளளத ட	ரலட� கரஆனககச வசரநதக $ரததக கற$�னற�ர$ள ஒர 'லரம' ஐ 
அத�$ப 	டதத�யளளனர. மரரக$தத�ல மரறறம வ$ரணட �ர�த�ல இ�ர$ள இர 
சரரரரககம இஜ3ய�ல எநதளவ வ	ரரததம இரக$�னறத? இபனல ஜ$ய�மல ஜவஸயய� 
(ரஹ) அ�ர$ளஜ3ய இககறஜற மஹமமத அம�ன சன$�த� அ�ர$ள த�ரடடத 
தநதளளரர$ள. 

 வத(ஹ�த�ன   மக$�யதத�ம

  அலலரஹ உலட$ரர$ஜளத தனகக �ழ�	ட�தற$ரட� 	ஜ3ததளளரன. அலகரஆன 
தனத அத�$மரன அதத�யரயங$ள�ல ஏ$தத�க வ$ரளஜ$ஜயடய �லயறதத�க 
வ$ரணடரக$�னறத. தன�மன�தனககம, சம$ததககம ஷ�ரககஜ3ய த�ய ��ஜளவ$ஜளப 
	றற� �லயறதத�க கற�க வ$ரணடரக$�னறத. இத, இமஜமய�ல அழ�வககம, மறஜமய�ல 
ந�ரநதர நர$ �ரழகஜ$ககம $ரரணமரய அஜம$�னறத.

  ரஸ7லமரர$ள அஜன�ரம தமகக அலலரஹ $ட3ஜளய�ட3	ட, வத(ஹ�ஜதக 
வ$ரணட3 	�ரசரரதஜத ஆரம	�ததளளரர$ள. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற 
கற�யளளரன.

  "(ந	�டய!) உமகக மனனர நரம அனப	�ய ததர$ளகவ$லலரம, ந�சசயமர$ எனஜனத 
த��ர ட�ற நரயன�லஜல; எனட� எனஜனடய ந�ங$ள �ணஙகங$ள எனற நரம �ஹ� 
அற���க$ரமலலஜல" (21:25)

  எங$ள 	ரல அனப	ப	ட3 ரஸ<லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ள மக$ர��ல �ரழநத 13 
�ர3$ரலங$ள�ல 12 �ர3ங$ளர$த வத(ஹ�ஜதடய ட	ரத�ததக வ$ரணடரநதரர$ள. 
அக$ரலங$ள�ல அலலரஹ அரள�ய�றற�ல 	�ன�ரம �சனமம இ3ம வ	றறளளத.

  "(ந	�டய! ஜனங$ளகக) ந�ர கறம: நரன 	�ரரரததஜன வசயத அஜழப	வதலலரம எனத 
இஜற�ஜனடய! அ�னகக ஒர�ஜரயம நரன இஜணயரக$ மரடட3ன" (72:20)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனஜனப 	�ன	றற�டயரஜரச ச�ற	�ரரயம மதடல வத(ஹ�தஜ3ய 
�ழ�ய�ல 	ய�றற��ப	�ர$ளர$ இரநதனர. தனத சரசசர��ன ம$ன அபதலலரஹ இபன 
அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ளககப 	�ன�ரமரற அற�வஜர கற�னரர$ள.

  'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3டம ட$ள! உத�� ட$ரர�னரலம அலலரஹ��3டம உத��  
ட$ரர�ரயர$!
                                 



ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  வத(ஹ�த என	த இஸலரம அதனம�த $டட எழப	ப	ட3 அடப	ஜ3 அஸத��ரரம 
எனறம, இதலலரத ட�வறநத �ணக$மரய�னம இத இலலரமல ஏறறக வ$ரளளப	3 
மரட3ரத எனறம கறமளவ இத மக$�யதத�ம வ	றறளளத.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள, வத(ஹ�ஜதக வ$ரணட3 இஸலரம�யப 	�ரசரரதஜத ஆரம	�ககமரற 
தனத டதரழர$ளககக $றறக வ$ரடததளளரர$ள. மஆத (ரல) அ�ர$ஜள ந	�ய�ர$ள 
யமனகக அனப	�யட	ரத,

  'மஆடத! ந� மக$ஜள இஸலரதத�ன	ரல அஜழககம ட	ரத மதலர�தர$ 'லரஇலரஹ  
இலலலலரஹ' ஜ�க வ$ரணட3 அஜழபபரர$!' எனற கற� அனப	�னரர$ள.
                                    

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  'லரஇலரஹ இலலலலரஹ மஹமமதர ரஸ<லலலரஹ' எனற கற�த�டலடய வத(ஹ�த 
உர�ம வ	ற$�னறத. அதன அரததம 'அலலரஹஜ�யனற� �ணக$ததகர�ய�ன 
ட�வற�னம�லஜல என	தம, �ணக$ம என	த அ�னஜ3ய ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள 
வ$ரணட �நததரகம' என	தமரகம.

  இநத $லமரதரன $ரஃ	�ர$ஜள இஸலரதத�னள 	�ரட�ச�க$ச வசய$�னறத. ஏவனனறரல 
இத ச�ரக$தத�ன த�றவட$ரலரகம. இதஜன வமரழ�நத�ன இதறக மரறரன வசயல$ஜளக 
வ$ரணட இதஜன மற�தத ��3ரத�ரநதரல, இத அ�ஜன ச�ரக$தத�ல 	�ரட�ச�க$ச 
வசய$�னறத.

  கஜறஷ�க $ரஃ	�ர$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ளகக அரசரடச�, 	ணம, அழ$�யவ	ண 
ட	ரனற�றஜறத தர�தர$வம, அ�ர$ளத வத(ஹ�தப 	�ரசரரதஜதக ஜ$��டட��டட, 
ச�ஜல �ணக$தஜத எத�ரப	ஜத ��டமரறம கற�னரர$ள. அஜ� எதஜனயம 
அ�ர$ள�3ம�ரநத ந	�ய�ர$ள ஏறறக வ$ரளள��லஜல.

  13 �ர3ங$ளககப 	�னனரல வத(ஹ�தகக வ�றற� $�ஜ3ககம�ஜர தரனம, தனத 
டதரழர$ளம, 	�ரசரரதத�ல ந�ஜலயர$வம உறத�யர$வம இரநதரர$ள. இதன 	�னனரல 
தரன மக$ர வ�றற�க வ$ரளளப	டட, ச�ஜல$ள உஜ3ததத த$ரக$ப	ட3ன. 
அவட�ஜளய�ல அலலரஹவஜ3ய ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள, "சதத�யம �நதத; அசதத�யம 
அழ�நதத; ந�சசயமர$ அசதத�யம அழ�நடத த�ரம" (17:81) எனற அலகரஆன �சனதஜத 
ஓத�னரர$ள.

  'வத(ஹ�த' என	த ஒர மஸலமஜ3ய �ரழகஜ$ய�ன வதரழ�ற	ர3ரகம. அ�ன 
�ரழகஜ$ஜயத வத(ஹ�ஜதக வ$ரணட3 ஆரம	�க$�றரன. அதஜன மடப	தம வத(ஹ�ஜத 
(ஸ$ரரதத�ன ட	ரத $லமரஜ�)க வ$ரணடதரன. சம$ �ரழகஜ$ய�ல அ�னத வதரழ�ல 
வத(ஹ�ஜத ந�ஜலநரடட�தம, அதன	ரல அஜழபப ��டப	தமரகம. ஏவனனறரல 
வத(ஹ�த என	த மம�ன$ஜள ஐக$�யப	டதத� $லமததவத(ஹ�த�ல ஒனற 
	டதத$�னறத. இவவல$ �ரழ��ல, $லமததவத(ஹ�த எமத $ஜ3ச�ப ட	சசர$ 
அஜம�தறக அலலரஹ��3ம வ$ஞச�க ட$டட	ரமர$! 

  வத(ஹ�தஜ3ய   ச�றபபபப$ள�ற   ச�ல  .....  

  "எ�ர$ள ��ச�ரசம வ$ரணட, தங$ள ��ச�ரசதத3ன யரவதரர அக$�ரமதஜத 
(ஷ�ரகஜ$)யம $லநத ��3��லஜலடயர அ�ர$ளகக ந�சசயமர$ அ	யமணட; அ�ர$ள 



தரன டநரரன �ழ�ய�லம இரக$�னறனர" (6:82)

  டமற$ண3 �சனம அரளப	ட3 ட	ரத ஸஹர	ரக$ள�ன ந�ஜல	றற� இபன மஸவத 
(ரல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள.

  'ஸஹர	ரக$ள ந	�ய�ர$ஜள டநரக$�, அலலரஹ��ன ரஸ<டல! எங$ள�ல எ�ரதரன 
அந�யரயம வசயயரத�ர$ள இரப	ரர$ள எனற ��ன��னரர$ள. அபவ	ரழத ந	�ய�ர$ள 
இதன அரததம ந�ங$ள $ரத�தனற. இஜணஜ�ததஜலடய இத கற�க$�னறத எனற 
கற���டட, "லகமரன (அஜல) அ�ர$ள தனத ம$ஜன டநரக$�, எனதரஜம ம$டன! ந� 
அலலரஹவகக ஷ�ரக ஜ�க$ரடத! ந�சசயமர$ ஷ�ரக மரவ	ரம அக$�ரமமரகம" (31:13) 
எனற வசயத உ	டதசதஜத (கரஆன�ல) ந�ங$ள வச�� தரழதத��லஜலயர? எனற 
ட$ட3ரர$ள.
                                       

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  டமற$ண3 �சனம ஷ�ரக$�ல தமத ஈமரஜனக $லநத வ$ரளளரமல அதஜன��டடத தர 
��ல$ககடய மம�ன$ளகக நனமரரரயம கற$�னறத. மறஜமய�ல அலலரஹவஜ3ய 
தண3ஜனய�லரநத இ�ர$ளககப பரண	ரத$ரபபணட; இ�ர$ள தரன இவவல$�ல 
டநரரன �ழ�ய�ல இரபட	ரரர�ர.

  'ஈமரன அற	தககம, எழ	தககம இஜ3ப	ட3 $�ஜள$ள வ$ரண3தரகம; அ�றற�ல  
ம�$�ர�ஜச ம�க$த, லரஇலரஹ இலலலலரஹ எனற வமரழ��தரகம; ம�$த தரழநதத,  
	ரஜதய�ல (	�றரககத) த�ஙக ஏற	டததககடயஜத  ந�கக�தரகம' எனற ந	� (ஸல)  
அ�ர$ள கற�னரர$ள. 
                               

ஆதரரம: மஸலம

  அஷவஷயக அபதலலரஹ ஜஹயரத அ�ர$ள 'தலலல மஸலம 	�ல-இஃத�$ரத �த-
ததஹ�ர' எனற நலல 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள. 'வத(ஹ�த என	த நற	ரக$�யதஜத 
ஏற	டதத�, 	ர�ங$ஜள அ$றறக $ரரணமரய அஜம$�னறத. மன�த சட3தஜதக வ$ரணட 
த�ரபப �ழஙக�தரலம $�னயனதத�னரலம மன�தன ச�ல ட�ஜள$ள�ல $ரல சற$�, 
அலலரஹவகக மரற வசய	�னர$ மரற� ��ட$�னறரன. அ�ன ஷ�ரகவ$னனம 
அழக$�லரநத ந�ங$�, 	ர�சததமரன வத(ஹ�தஜ3ய�ர$ள�ல இரப	ரவனனறரல, 
அ�னஜ3ய வத(ஹ�த அலலரஹவக$ர$ட� இரககம.

  லரஇலரஹ இலலலலரஹஜ� அ�ன தய உளளதத3ன வமரழ��தரனத, 
நற	ரக$�யதத�யத�டல அ�ஜன ஓர உயரநத ந�ஜலகக அத ஏற	டதத�, அ�னஜ3ய 
	ர�ங$ளககப 	ர�$ரரமர$ அஜமநத, த�ஜம$ள அழ�க$ப	3 இ3மண3ர$�றத. 	�ன�ரம 
ஹத�ஸ இதறகப வ	ரரததமர$ அஜம�ஜதக $ரணலரம. 

  'எ�வனரர�ன, அலலரஹஜ�தத��ர ட�வறநத நரயனம�லஜல; அ�ன தன�தத�ன;  
அ�னகக யரவதரர இஜணயம�லஜல எனறம, மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள அ�னஜ3ய  
அடயரரம, அ�னஜ3ய ரஸ<லமர�ரர$ள எனறம, ஈஸர (அஜல) அ�ர$ள,  
அலலரஹவஜ3ய அடயரரம, அ�னஜ3ய ரஸ<லம, மரயம (அஜல) அ�ர$ள 	ரல 'ஆக'  
எனற வசரனன வசரலலம, அ�ன�3ம�ரநதளள ரஹ< (ஆ��ய) மர�ரர$ள எனறம  
சரனற கற� உஜரக$�றரடனர அ�ஜன அ�ன வசயத�ரநத வசயலககத தக$�ரற  
அலலரஹ ச�ரக$தத�ல 	�ரட�ச�க$ச வசய�ரன' 
                                         

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம



  டமற$ரடடய ஹத�ஸல அஜமநதளள ஷஹரதரக$ள அஜனதஜதக வ$ரணடம, 'ஷஹரதர' 
உஜரக$ககடய மஸலமகக, 'தரரனநஈம' (அரட	ரக$�யம ந�ஜறநத வட) எனனம 
ச�ரக$ம �ரஜ�	ர$�னறத. 	�ன�ரம ஹத�ஸ7ல கதஸய�ல அலலரஹ வசரலல$�னற�ரற 
அ�னஜ3ய �ணக$ �ழ�	ரட$ள�ல ச�ல கஜற$ள 	�ஜழ$ள இரப	�னம க3 அ�னம�த 
அத கறறமர$க $ரணப	3 மரட3ரத.

  'மன�தடன! ந� எனகக எதஜனயம இஜணயரக$ரத ந�ஜலய�ல பம�ய�ன ந�ஜறயளவ  
	ர�தத3ன (மறஜமய�ல) எனஜனச சநத�ததரலம, நரன அடத அளவ மனன�பப3ன  
உனன�3ம �ரட�ன' 
                             

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஹஸன)

  டமற$ரடடய ஹத�ஸன அரததம யரவதன�ல, பம� ந�ஜறநத ��டமளவ 	ர�ங$ள வசயத 
ந�ஜலய�ல ந� எனன�3ம �நதரலம வத(ஹ�தஜ3ய ந�ஜலய�ல ந� வம(ததர$�ய�ரநதரல, 
உனத 	ர�ங$ள அஜனதஜதயம நரன மனன�பட	ன என	தரகம.

  'அலலரஹவகக எதஜனயம இஜணயரக$ரமல (மறஜமய�ல) அ�ஜனச சநத�க$�னற�ன 
ச�ரக$ம 	�ரட�ச�ப	ரன; அ�னகக எதஜனயம இஜணயரக$�ன�னர$ அ�ஜனச  
சநத�க$�னற�ன நர$ம 	�ரட�ச�ப	ரன' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.
                                  

     ஆதரரம: மஸலம

  இநத ஹத�ஸ$ள அஜனததம வத(ஹ�தஜ3ய ச�றபபக$ஜளத வதள�வ	டதத�க 
வ$ரணடரக$�னறன. ஒர மன�தனஜ3ய நற	ரக$�யததகக, இத ம�$ டமலரனடதரர 
அமலர$ (வசயலர$)வம, அ�னஜ3ய 	ர�ங$ளககப 	ர�$ரரம டதட�தறகம கறறங$ள 
மனன�க$ப	ட�தறகம மரவ	ர�யவதரர �ஸலர�ர$ (�ழ�யர$)வம இரக$�னறத. 

 வத(ஹ�தஜ3ய   	யன$ள�ற   ச�ல  ........  

  ஒர தன� மன�தன�3தத�டலர, அலலத ஒர ஜமரஅதத�3தத�டலர 'வத(ஹ�த' உறத�ப 
	டததப	டட ��ட3ரல, அபவ	ரழத ம�$ச ச�றநத ச�ல $ன��ரக$ங$ள அ�ர$ளககக 
$�ஜ3ப	த ந�சசயமர$� ��டம. அ�றற�ல ச�ல......

 1.  மன�தன, அலலரஹ அலலரத�ர$ளககம, தரடம 	ஜ3க$ப 	டடரகஜ$ய�ல 
எதஜனயம 	ஜ3க$ச சகத�யறற 	ஜ3பப$ளககம �ணக$ம வசலதத�த�லரநதம, 
அ�ர$ளகக 	ண�நத ந3ப	த�லரநதம அ�ஜன ��ட��ப	தரகம. இத 
டமறகறப	ட3�றற�ல மதலர�தரகம.

  அலலரஹ அலலரத, �ணங$ப	ட$�னற�ர$ள தமககததரடம  நனஜமடயர, த�ஜமடயர 
வசயதவ$ரளளச சகத�யறற�ர$ள. மரணதஜத ஏற	டததட�ர, �ரழகஜ$ஜய 
வ$ரடக$ட�ர, அலலத மரண�தத�ஜன எழப	ட�ர அ�ர$ள சகத�யறற�ர$ள.

  வத(ஹ�த எனறரல, அலலரஹஜ�த த��ர ட�வறநத �ஸதவககம அட	ண��த�லரநத 
மன�தஜனக $ரப	தம, அ�ஜன, அனரசசரரங$ள, சநடத$ங$ள, மடனர இசஜசகக 
�ழ�	டதல, அலடச�யமரன ட	ரக$�ல �ரழகஜ$ஜய அஜமததக வ$ரளளல, 
டஜரத�3ர$ஜளயம, எஜமரனர$ஜளயம இரடச$ர$ளர$ ஆக$�க வ$ரளளல, அலலரஹவகக 
�ழ�	ட�ஜத ��3 அத�$மர$ இ�ர$ளகக �ழ�	டதல ட	ரனற�றற�லரநதம, 
இஜ�ட	ரனற இனனம 	ல நஜ3 மஜற$ள�லரநதம 	ரத$ரப	தரகம.



  இதற$ர$ததரன ஷ�ரகஜ$ ந�ஜலநரடடக வ$ரணடரநத தஜல�ர$ளம, அற�யரஜமக$ரல 
�ம	ர$ளம வ	ரத�ர$ ந	�மரர$ளஜ3ய 	�ரசரரதஜத, கற�ப	ர$ ந	� (ஸல) 
அ�ர$ளஜ3ய 	�ரசரரதஜத எத�ரததனர. ஏவனனறரல அ�ர$ள லரஇலரஹ 
இலலலலரஹவஜ3ய அரதததஜத அற�நத�ர$ளர$ட� இரநதனர.

  இநதக$லமர மன�தனககச சதநத�ரதஜத ஏற	டதத�க வ$ரடப	த3ன 
வ$ரடஙட$ரலரடச�ஜயயம, வ	ரயயரன தஜல�ர$ஜளயம வழதத�, 'அலலரஹவக$னற� 
ட�வற�ரககம தஜல �ணங$ மரடட3ரம' என	த�ல உறத�யரன மம�ன$ளகக 
உயரஜ�த டதடக வ$ரடக$க கடயத என	ஜதயம இஸலரதத�ன அவவ�த�ர�$ள 
அற�நத�ரநதனர.

 2. மன�தஜன ந�தமர$ அஜமதத��3ல: வத(ஹ�த, மன�தஜன ந�த�யரன மஜறய�ல 
ந3ப	தறக உதவ$�னறத. 'இர$ச�யதத�லம வ�ள�ப	ஜ3யர$வம அ�னகக ஒடர ஒர 
இஜற�ன தரன உணட' எனற அத தனத டநரக$தத�ல ஒர ந�ஜலயரன தனஜமஜயக 
$ரடட$�னறத.

  �ணக$ததகக உர�யஜ�$ளம, 	ல $3வள$ளம ஒர மஷர�ககஜ3ய உளளதஜதப 	ல 
	�ர�வ$ளர$க கறட	ரடடக வ$ரண3தறக மரறர$, இநதத வத(ஹ�த இர$ச�யதத�லம, 
	$�ரங$தத�லம ஒடர இஜற�ன�ன 	க$ம மன�தஜன அஜழக$�னறத. அநத மஷர�க ஒர 
��டததம உய�ரளள�ர$ள�3ம ட$ட$�றரன; இனவனரர ��டததம இறநத�ர$ள�3ம 
ட$ட$�றரன. யஸ7ப (அஜல) அ�ர$ள கற�யஜத இஙக கற�த வ	ரரததமரகம. யஸ7ப 
(அஜல) அ�ர$ள ச�ஜறக க3தத�லரநத ட	ரத, அஙக தனன3ன�ரநத இர�ஜர டநரக$�:-

  "ச�ஜறக க3தத�லரககம எனன�ர டதரழர$டள! (யரவதரர சகத�யமறற) வ�வட�ற	ட3 
வதய�ங$ள டமலர? அலலத (யர�ஜரயம) அ3க$� ஆள$�னற (ஒடர இஜற�னரன) 
அலலரஹ ஒர�டன டமலர?" (12:39)

  ஒர மம�ன ஒடரவயரர இஜற�ஜன மடடடம �ணஙக$�றரன. 'அ�ஜன த�ரபத�ப 
	டதத�த எத? ட$ர	ப 	டதத�த எத?' என	ஜதயம அ�ன அற�$�றரன. அ�ஜனத 
த�ரபத�ப 	டதத�த3ன இநத மம�ன ந�னற வ$ரள$�றரன. இதன மலம இ�னஜ3ய 
உளளம அஜமத� வ	ற$�னறத.

  மஷர�க என	�டனர, அத�$மரன $3வள$ஜள �ணஙக$�றரன. �லத 	க$மர$ ஒர 
வதய�தஜத எடததக வ$ரள$�றரன; இ3த 	க$மர$ மறவறரர வதய�தஜத எடததக 
வ$ரள$�றரன. இவ�ரறர$ 	ல வதய�ங$ளக$�ஜ3ய�ல 	ஙகட	ரடடப 	ல கறர$ப 
	�ர�க$ப	ட$�றரன. இ�னகவ$ரர ந�ஜலயரன தனஜமய�லஜல.

 3. வத(ஹ�த, மன�தர$ள�ன 	ரத$ரபபகக மதற	டயரகம:- ஏவனனறரல அதஜன ஏறறக 
வ$ரண3�னஜ3ய உளளதஜத, அத நம	�கஜ$யரலம, அஜமத�யரலம ந�ரபப$�னறத. 
அபவ	ரழத அ�ன அலலரஹ அலலரத எ�ரககம அஞசமரட3ரன. உய�ர, வ	ரரள, 
உணவ, கடம	ம ட	ரனறஜ� இதஜன ஏறறக வ$ரள�தரல அழ�நத ��டமர? எனற 
அசசதஜதயம அத ந�க$� ��டம. மன�தன, ஜ�ன மரணம ஆ$�ய�றற�னரல ஏற	டம 
அசசதஜதயம அத அ$றற���டம.

  வத(ஹ�தஜ3ய அடப	ஜ3ய�லளள ஒர மம�ன அலலரஹஜ�யனற� ட�வற�ரககம 
அஞசமரட3ரன. இதனரலதரன மன�தர$ள 	யப	டம ட�ஜள$ள�ல க3 அ�ஜன 
அசசமறற�னர$ட� ந� $ணட வ$ரள$�றரய; மன�தர$ள $லக$மறம ட�ஜள$ள�ல 
அ�ஜன அஜமத�யர$ $ணட வ$ரள$�றரய. இவ�ரதததத�ன அடப	ஜ3ய�ல அலகரஆன 
	�ன�ரமரற கற$�னறத.



  "எ�ர$ள வமயயர$ட� ஈமரன வ$ரணட, தங$ள ஈமரன3ன, யரடதரர அக$�ரமதஜதயம 
$லநத ��3��லஜலடயர, அ�ர$ளகக ந�சசயமர$ப 	ரத$ரபபணட; அ�ர$ள தரன 
டநரரன �ழ�ய�லம இரக$�னறனர" (6:82)

  அசசமறற இநத ந�ஜல உளளதத�ன அடததளதத�லரநத உதயமர$�னறத. இத மக$ஜளப 
	ரத$ரககம அரசரங$தத�ன 	ரத$ர�லர$ளரல ஏற	டததப	டம 	ரத$ரப	�ன மலம 
ஏற	டம நம	�கஜ$யனற. அரச$ள�ன 	ரத$ரப	�ன மலம ஏற	டததப	டம இநநம	�கஜ$ 
இமஜமய�ல மடடமளளதரகம. ஆனரல மறஜமய�லளள அசசமறற ந�ஜலடயர ம�$ 
ம$ததரனதம, ந�ஜலயரனதமரகம. ஏவனனறரல மம�ன$ளர$�ய அ�ர$ள 	ர�சதத 
எணணதத3ன அலலரஹவக$ர$ட� வசயல	ட$�னற�ர$ள ஆ�ர. அ�ர$ள தங$ளத 
வத(ஹ�த3ன ஷ�ரகஜ$க $லநத ��3ரத�ர$ள. ஷ�ரகக எனனம த�ஜமடயர, மரவ	ரம 
அக$�ரமமரகம.

 4. வத(ஹ�த உளளதத�ன சகத�ககர�ய அடததளமரகம:- ஏவனனறரல, அலலரஹ��ன ம�த 
பரண நம	�கஜ$ ஜ�ப	தற$ர$வம, அ�ன�3ம வ	ரறபப$ஜளப 	ரரம 
சரடட�தற$ர$வம, அ�னஜ3ய த�ரபப$ஜளத த�ரபத�யர$ ஏறறக வ$ரள�தற$ர$வம, 
அ�னஜ3ய டசரதஜன$ஜளப வ	ரறஜமயர$ச ச$�ததக வ$ரள�தற$ர$வம, அ�னஜ3ய 
	ஜ3பப$ள�3ம டதஜ�யறற�ரப	தற$ர$வம வத(ஹ�ஜத ஏறறக வ$ரண3�னககப 
வ	றமத� �ரயநத சகத�ம�க$ வ�கமத�$ஜள அத அள�க$�னறத.

  அ�ன மஜலஜயப ட	ரனற உறத�யர$ ந�ற	�னர�ரன. அ�னகக யரவதரர தன	ம 
�நத ��ட3ரடலர, அதஜன ந�ககமரற அ�னஜ3ய ரப	ர$�ய அலலரஹ��3ம மடடடம 
ட$ட	ரன. மரண�தத�ர$ள�3ம எதஜனயம ட$ட$ மரட3ரன. ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 
	�ன�ரம வசரல இதறக ஆதரரமரய அஜம$�னறத.

  'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3டம ட$ள! உத��ட$ரர�னரல அலலரஹ��3டம உத�� ட$ரர!'
                                

 ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  தயரதஜதத தஜ3தத இரடச�ப	�ன அலலரஹஜ�யனற� ட�வற�ரம�லஜல என	ஜதப 
	�ன�ரம அலகரஆன �சனம கற�ஜதக $ரணலரம.

  "அலலரஹ உமகக யரவதரர த�ங$�ஜழததரல, அதஜன ந�ககட�ரர அ�ஜனயனற� 
ட�வற�ரம�லஜல. (அவ�ரடற) உமகக யரவதரர நனஜம டநர�டனம  (அஜதத தடதத 
��3க கடய�ன எ�னம�லஜல) அ�ன யர�றற�ன ம�தம ம�க$ ஆறறலஜ3டயரன" (6:17)

  5. வத(ஹ�த சமதத�ம, சட$ரதரதத�ம ஆ$�ய�றற�ன அஸத��ரரமரகம. ஏவனனறரல 
அலலரஹ அலலரத�ர$ள�ல ச�லஜரத தங$ள இரடச$ர$ளர$ ஆக$�க 
வ$ரள$�னற�ர$ஜளப 	�ன	றற�தறகத தனஜன சரரநடதரஜர அத அனமத�க$ரத.

  இரடச�ககம தனஜமயம, மன�தர$ள வசயயககடய �ணக$ங$ளம அலலரஹ ஒர�னகக 
மடடடம உர�யதரகம. அ�ர$ளககத தஜலஜம தரங$த தகத�யரன�ர, அலலரஹவஜ3ய 
ரஸ<ல மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள மடடடமயர�ரர$ள. 

வத(ஹ�த�ன   எத�ர�$ள

  "இவ�ரடற ஒவவ�ரர ந	�ககம, மன�தர�லம ஜ�னன�லமளள ஜஷததரன$ஜள நரம 
��டரரத�$ளர$ ஆக$�ய�ரநடதரம. அ�ர$ள�ல ச�லர ச�லஜர ஏமரறறம வ	ரரடட, 
அலங$ரரமரன (வ	ரயச) வசயத�$ஜள, (க $ரத�ல) இர$ச�யமர$க கற�க ($ஜலததக) 



வ$ரணடரநதரர$ள. (6:112)

  ஜ�னன�லளள ஜஷததரன$ள, மன�தர$ள�லளள ஜஷததரன$ஜள �ழ�ட$ட, த�ஜம, 
வ	ரயயரன வசயத�$ள ட	ரனற�றஜறக வ$ரணட, அ�ர$ளஜ3ய உளளங$ள�ல 
சநடத$ங$ஜள ஏற	டதத�, அ�ர$ஜள �ழ�வ$3ச வசய$�றரர$ள என	ஜதடய டமடலயளள 
�சனம வதள�வ	டதத�க வ$ரணடரக$�னறத.

  "மறஜமஜய நம	ரடதரர�ன இரதயங$ள அதறக (அநத வணரன வசயத�$ளகக)ச 
வச��சரயதத, அதஜன அ�ர$ள வ	ரரநத�க வ$ரள�தற$ர$வம, அ�ர$ள வசயயம (த�ய) 
$ரமங$ஜள இ�ர$ளம வசய�தற$ர$வடம (இவ�ரற இ�ர$ஜள அ�ர$ள மயக$� 
�நதனர)" (6:113)

  ந	�மரர$ள தமத சம$ங$ளகக அஜழபப ��டதத $லமதத வத(ஹ�ஜத ��டட, 
அமமக$ஜள, டமற$ரடடய �சனங$ள�ல கறப	ட3 �ழ�ட$3ர$ள �ழ�வ$டததக 
வ$ரணடரநதரர$ள. ந	�மரர$ளககம, வத(ஹ�ஜதப ட	ரத�ப	�ர$ளககம இவ�ரறரன 
எத�ர�$ஜள ஏற	டதத�த அலலரஹ��ன ஹ�கமர��ல (ஞரனதத�ல)ளளதரகம.

  ஏவனனறரல இஸலரம�யப 	�ரசரரம வத(ஹ�த�ன ம�ததரன $டட எழப	ப	டடளளத. 
ஆசசர�யம எனனவ�ன�ல வத(ஹ�த�ன	ரல மக$ஜள அஜழப	ஜத, மக$ளகக மதத�ய�ல 
	�ளவ$ஜள ஏற	டதத�தர$ ச�ல 'தரஇ$ள' (இஸலரம�ய அஜழப	ரளர$ள) $ரத$�னறனர. 
வத(ஹ�ததரன 	�ர�நத ந�ஜலய�லரககம மக$ஜள ஒனற 	டதத�தரய இரக$�னறத. 
'வத(ஹ�த' எனற கறப	டம அநதப	தடம அதறகச சரனறரய அஜமநதளளத.

  மஷர�கக$டளர, '	ஜ3தத�ன அலலரஹ ஒர�ன தரன என	ஜத நமபதல' எனற 
$ரதத3னளள 'வத(ஹ�தர ரப	�யயர'ஜ� அற�நத�ரநதனர. அலலரஹதரன அ�ர$ஜளப 
	ஜ3ததரன என	ஜத ஏறற�ரநதனர. அ�ர$ள ந�ரர$ர�ததவதலலரம  'அலலரஹ ஒர�ஜன 
மடடடம அஜழக$ககடய இரடச�ததல என	த அலலரஹவகக மடடடமயரகம' எனற 
$ரததப	டம வத(ஹ�தல உலஹ�யயரஜ�ததரன.

  தமககப 	ரத$ரப	ள�ப	�ர$ள எனற த�றர$ நம	�கஜ$க வ$ரணடரநத தமத 
அவலயரக (	ரத$ர�லர)$ஜளப 	�ரரரததஜன வசயத அஜழப	ஜத அ�ர$ள 
ஜ$��3��லஜல. �ணஙக�த�லம �ழ�	ட�த�லம அலலரஹஜ� ஒரஜமப	டததக 
கடயதர$ அலலரஹஜ� மடடடம அஜழககமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள அமமக$ஜள 
அஜழததட	ரத அ�ர$ள எனன 	த�ல வசரனனரர$ள என	த 	றற� 	�ன�ரமரற 
அலலரஹ கற$�றரன.

  "எனன! இ�ர (மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள நரங$ள �ணஙகம) வதய�ங$ள யர�றஜறயம 
(ந�ரர$ர�தத ��டட, �ணக$ததககர�ய�ன) ஒடர இஜற�னதரன எனற ஆக$� ��ட3ரரர? 
உணஜமயர$ட�, இத ஓர ஆசசரயமரன ��ஷயமதரன" (38:05)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய $ரலதத ந�ஜலஜய டமற$ண3�ரற அலலரஹ கற���டட, 
அ�ர$ளகக மனனரலரநத சமதரயங$ஜளப 	றற� இன�ரமரற கற$�னறரன.

  "இவ�ரடற அ�ர$ளகக மனன�ரநத�ர$ளம, (அ�ர$ள�3ம) எநததததர �நத 
ட	ரத�லம (அ�ஜரச) 'சன�யக$ரரர' அலலத 'ஜ	தத�யக$ரரர' எனற அ�ர$ள கறரமல 
இரக$��லஜல" (51:52)

  'அலலரஹ ஒர�ஜன மடடம அஜழததப 	�ரரரதத�க$ ட�ணடம' எனற கற�ஜத 
மஷர�கக$ள வச��தரழதத�னரல அ�ர$ளஜ3ய உளளங$ள சரங$� ��டம; 
��ரணட3ரட�ரர$ள; ந�ரர$ர�ததப பறக$ண�ப	ரர$ள; இஜ� இஜண ஜ�ப	�ர$ள�ன 



	ணப$ளரகம. அலலரஹ அலகரஆன�ல அ�ர$ளஜ3ய 	ணப$ஜளப 	றற�ப 
	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "தன�தடதரனர$�ய அலலரஹ(��ன வ	யஜர) மடடம கறப	ட3ரல, மறஜமஜய 
நம	ரத�ர$ள�ன இரதயங$ள (ட$ர	ததரல) சரங$� ��ட$�னறன. (என�னம,) 
அ�னலலரதஜ�($ள�ன வ	யர)$ள கறப	ட3ரடலர, சநடதரசப	டட (அ�ர$ளஜ3ய 
இரதயங$ள ��ர�நத மலரநத) ��ட$�னறன" (39:45)

  வத(ஹ�ஜதப பறக$ண�க$ககடய, இஜணஜ�ப	�ர$ஜளப 	றற�, அலலரஹ 
	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(ஷ�ரக ஜ�தத கறறததக$ர$ மறஜமய�ல தண3ஜன வ	ற	�ர$ஜள டநரக$� 
அலலரஹ,) இ(த தண3ஜன $�ஜ3தத)தன $ரரணமர�த: 'அலலரஹ ஒர�ன தரன எனற 
கறப	ட3ட	ரத, அதஜன ந�ங$ள ந�ரர$ர�தத�ர$ள. அ�னகக (எ�ஜரயம) 
இஜணயரக$ப	ட3 ட	ரத (அதஜன) நம	�ன�ர$ள. ஆதலரல, (இனற உங$ளககக 
$�ஜ3தத�ரககம) இதத�ரபப ம�$ப வ	ர�ய�னம டமலரன�னமரன அலலரஹவகட$ 
உர�யத' எனற கற�ரன" (4:12)

  டமற$ரடடய �சனங$ள $ரஃ	�ர$ளஜ3ய ��ஷயதத�ல அஜமநதன�ரய�ரநதரலம தரம 
இஸலரதத�ல இரப	தர$ச வசரலலக வ$ரணட, டமறவசரனன $ரஃ	�ர$ளஜ3ய 
	ணப$ள3ன இரபட	ரரககம அஜ� வ	ரரததம உஜ3யதர$ இரககம. இ�ர$ள 
வத(ஹ�த 	�ரசரர$ர$ள3ன ட	ரர வதரடதத அ�ர$ள ம�த 	ல அ�தற$ஜளச வசரலலக 
வ$ரணட, வ�றக$ததக$ 	ல டமரசமரன வ	யர$ஜளச சடடக வ$ரணட இரக$�றரர$ள. 
இவவ�த�ர�$ள வத(ஹ�ஜதப 	�ரசரரம வசய�தறவ$னடற  அனப	ப	ட3 
ரஸ<லமரர$ளஜ3ய ட	ரதஜன$ஜள மக$ளகக வ�றபபடட, அதஜன ��டட 
அ�ர$ஜளத தடக$�னறனர.

  அலலரஹ��3ம மடடடம ட�ண3ப	ட$�னற தஆஜ� இ�ர$ள வச�� தரழதத�னரல 
இ�ர$ள�3ம உளளசசம இரக$ரத. ரஸ<லலலரஹ��3டமர, அலலத 
அவலயரக$ள�3டமர உத�� ட�ணடப 	�ரரரதத�க$ப	ட3ரல அதஜன உளளசசதத3ன 
உயர�ர$ $ரத�ரர$ள. இ�ர$ளத வசயல எநதளவ வ$ட3தர$வளளத? 

வத(ஹ�த�ல   உலமரக$ள�ன   ந�ஜல	ரட

  உலமரக$ள ($றற	ட வசயல	டம அற�ஞர$ள) ந	�மரர$ள�ன �ரர�ச 
(அனநத�ரக$ரரர)$ள. ந	�மரர$ள மக$ஜள மதலர�த அஜழததத வத(ஹ�த�ன 	க$மரகம. 
இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(உல$�ன 	ல 	ர$ங$ள�ல �ச�தத�ரநத) ஒவவ�ரர �கப	ரரககம, ந�சசயமர$ நரம 
ததஜர (ரஸ<ஜல) அனப	� இரக$�டறரம. (அதததர$ள அ�ர$ஜள டநரக$�) அலலரஹ 
ஒர�ஜனடய �ணஙகங$ள. �ழ� வ$டககம ஜஷததரன$ள�லரநத ��ல$�க 
வ$ரளளங$ள. (எனற கற�னரர$ள) அலலரஹ டநரரன �ழ�ய�ல வசலதத�டயரரம 
அ�ர$ள�ல உணட; �ழ�ட$ட3 ��த�க$பவ	றடறரரம அ�ர$ள�ல உணட. ஆ$ட� ந�ங$ள 
பம�ய�ல சறற�த த�ர�நத (ந	�மரர$ஜளப) வ	ரயயரக$�ய�ர$ள�ன மடவ எவ�ரறரய�றற? 
என	ஜதக $�ன�ததப 	ரரங$ள" (16:36)

  இவ�சனதத�ல ஜஷததரன$ளககப 	யன	டததப	டடளள 'தரகத' எனற வசரலலன 
அரததமர�த: வ	ரரதததஜத நரட �ணங$ப	3ககடய அலலரஹ அலலரத 
ஒவவ�ரனறமரகம.



  இதனரடல தரன அலலரஹவஜ3ய ரஸ<லமரர$ள தமத இஸலரம�ய அஜழபபப 	ண�ஜய 
எத�லரநத ஆரம	�ததனடரர, அத�லரநடத ஆரம	�ப	த உலமரக$ள ஒவவ�ரர�ர ம�தம 
$3ஜமயரகம. எனட�, இநத உலமரக$ள தமத அஜழபபப 	ண�ஜய, எலலர 
�ணக$ங$ள�லம கற�ப	ர$ தஆக ட$ட	த�ல அலலரஹ��3ம மடடடம ட$ட	த�ன 	ரல 
மக$ஜள அஜழப	த அ�ர$ள ம�த $3ஜமயரகம.

  'தஆ என	த �ணக$மரகம' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள.       

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  இனற அத�$மரன மஸலம$ள அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அஜழதத, ஷ�ரக$�ல 
மழ$�யளளனர. இ�ர$ளஜ3ய தர	ரக$�யததகக இதட� $ரரணமரகம. இ�ர$ளகக 
மனன�ரநத சமதரயங$ள�ன தர	ரக$�ய ந�ஜலககம இதட� $ரரணமரய 
அஜமநதத.அ�ர$ள தமத டதஜ�$ஜள அலலரஹ அலலரத தமத அவலயரக$ள�3ம 
ட�ணடப 	�ரரரததஜன வசயத $ரரணதத�னரடலடய அலலரஹ அ�ர$ஜள அழ�ததரன.

  வத(ஹ�தஜ3ய ந�ஜல	ரடடலம, ஷ�ரகககவ$த�ரரன ட	ரரரட3தத�லம உலமரக$ள 	ல 
	�ர�வ$ளர$ப 	�ர�$�னறனர.

   1.   மதலர�த 	�ர�வ  :   அ�ர$ள வத(ஹ�ஜதயம அதன அ�ச�ய தனஜமஜயயம அதன 
	�ர�வ$ஜளயம ��ளங$�க வ$ரண3னர; ஷ�ரகஜ$யம அதன 	�ர�வ$ஜளயம ��ளங$�க 
வ$ரண3னர; அ�ர$ள தமத $3ஜமஜய வசயதனர; வத(ஹ�ஜதயம ஷ�ரகஜ$யம 
மக$ளகக வதள��ர$ ��ளங$ ஜ�ததனர.

  இ�ர$ளஜ3ய அததரடச�$ள அலகரஆனம ஸஹ�ஹரன ஸ7னனரவமரகம. 
ந	�மரர$ள�3ம கறக$�3 டநரநதத ட	ரலட� இநத உலமரக$ளககம மக$ளரல 
சமததப	ட$�னற வ	ரயயரன கறறசசரடட$ஜளக கறக$�3 டநரநதத. அ�ர$ள 
வ	ரறஜமயர$ இரநதனர. ஆனரல சஜ3நத 	�ன�ரங$��லஜல. 	�ன�ரம 
அலலரஹவஜ3ய வசரல அ�ர$ஜள அஜ3யரளம $ரடட$�னறத.

  "(ந	�டய!) அ�ர$ள (உமஜமப	றற� கறறம கஜற$ள) கற�ஜதச ச$�ததக வ$ரணட, 
$ணண�யமரன மஜறய�ல அ�ர$ஜள ��டட ��ல$� ��டம". (73:10)

  ம�$ ந�ண3 $ரலததகக மனனடர லகமரன (அஜல) அ�ர$ள தயமத ஜமநதனககச 
வசரனனவதனனவ�னற கரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "எனனரஜம ம$டன! ந� வதரழஜ$ஜயக $ஜ3	�டதவதரழக. நனஜமயரன $ரர�யங$ஜள 
வ$ரணட ஏ��, 	ர	மரன $ரர�யங$ள�லரநத (மன�தர$ஜள) ��லக$� ஜ�. உனட$ற	டம 
$ஷ3ங$ஜள ந� வ	ரரஜமய3ன ச$�ததக வ$ரள. வசயல$ள�ல இத ம�க$ வரமளளதரகம" 
(31:17)

   2  .   இரண3ர�த 	�ர�வ  :   இஸலரதத�ன அஸத��ரரமரன வத(ஹ�த�ன	ரல மக$ஜள 
அஜழப	த�ல ச�ல உலமரக$ள அலடச�யமர$ ந3நத வ$ரண3னர. இ�ர$ள 
மஸலம$ளகக அ$�தரஜ� (அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ஜய) சர�யரன மஜறய�ல வசரலலக 
வ$ரடப	தறக 	த�லர$ அ�ர$ஜள வதரழஜ$ய�ன	ரல அஜழக$வம, சட3ங$ஜளயம, 
ஜ�ஹரஜதயம 	றற�ச வசரலலக வ$ரடக$வம ஈட	ட3னர. இ�ர$ள 	�ன�ரம அலகரஆன 
�சனதஜத வச�� தரழதத��லஜல ட	ரலம. 

  "(மனவசரனன ந	�மரர$ள யர�ரம வசனற) இதட� அலலரஹவஜ3ய டநரரன 



�ழ�யரகம. தன அடயரர$ள�ல ��ரம	�ய�ர$ஜள அத�ல வசலதத$�னறரன. அ�ர$ள 
(இதஜன த��ரதத, அலலரஹவகக) இஜண ஜ�ததரடலர, அ�ர$ள வசயத வ$ரணடரநத 
(நனஜமயரன) $ரர�யங$ள யரவம அ�ர$ஜள ��டட அழ�நத ��டம" (06:88)

  இரண3ர�தர$க கறப	ட3 டமறவசரனன உலமரக$ள, மநஜதய இஜறததர$ள 
வசயதத ட	ரலட� தமத 	�ரசரரதத�ல வத(ஹ�ஜத அதலலரதஜ�$ஜள ��3 மற	டதத� 
இரப	ரர$வளனறரல அ�ர$ளஜ3ய 	�ரசரரம வ�றற� வ	றற�ரககம. அலலரஹ தனத 
ந	�மரர$ள, ரஸ<லமரர$ளகக உத�� வசயதத ட	ரலட� இ�ர$ளகக உத�� 
வசயத�ரப	ரன. அலலரஹ இத	றற� 	�ன�ரமரற கற$�னறரன.

  "(மன�தர$டள!) உங$ள�ல எ�டரனம வமயயர$ட� ��ச�ரசம வ$ரணட நற$ரமங$ஜளச 
வசயதரல, அ�ர$ளகக மனனர வசனற�ர$ஜள (ப பம�கக) அத�	த�$ளரக$�ய 	�ர$ரரடம 
இ�ர$ஜளயம ந�சசயமர$ப பம�கக அத�	த�$ளரக$� ஜ�ப	தர$வம, அ�ன 
த�ரபத�யஜ3நத அ�ர$ளஜ3ய மரரக$தத�ல அ�ர$ஜள ஸத�ரப	டதத� ஜ�ப	தர$வம, 
இ�ர$ளஜ3ய 	யதஜத அஜமத�யம 	ரத$ரபபமர$ மரறற� ��ட�தர$வம ந�சசயமர$ 
அலலரஹ �ரக$ள�தத�ரக$�னறரன. (இவ�ரற வசயத 	�னனர) அ�ர$ள எனகக 
யரவதரனஜறயம இஜணயரக$ரத எனஜனடய �ணங$வம. இதன 	�னனர உங$ள�ல 
எ�டரனம ந�ரர$ர�ப	�ர$ளர$� ��ட3ரல ந�சசயமர$ அ�ர$ள வ	ரம 	ர	�$ளதரம" 
(24:55)

  'அலலரஹ��ன உத�� $�ஜ3ப	தறகர�ய அடப	ஜ3 ந�	நதஜன வத(ஹ�தர$ட� இரக$ 
ட�ணடம' என	ஜத டமடலயளள ஆதரரங$ள உணரததக கடயதர$ இரக$�னறன.

    3.     மனறர�த 	�ர�வ  :-   இனனம ச�ல உலமரக$ள மக$ளஜ3ய எத�ரபபககப 
	யநத�ர$ளர$வம தமத வதரழ�ல அலலத அநதஸத 	ற�க$ப	டம எனற 
	யநத�ர$ளர$வம வத(ஹ�தப 	�ரசரரதஜதயம ஷ�ரகககவ$த�ரரன ட	ரரரட3தஜதயம 
ஜ$��டட ��ட3ரர$ள. மக$ளகக எதத�ஜ�ககமரற அலலரஹ வசரனன�றஜற இ�ர$ள 
மஜறதத ��ட3ரர$ள. இ�ர$ஜளப 	றற� அலலரஹ கற�த 	�ன�ரமரற 
அஜமநதளளத.

  "டநர�ழ�ஜயயம வதள��ரன அததரடச�ஜயயம நரம அரள�, அ�றஜற மன�தர$ளக$ர$ 
ட�ததத�ல வதள�வ	டதத� (க கற�ய) 	�னனம, எ�ர$ள அ�றஜற மஜறக$�னறரர$டளர 
அ�ர$ஜள ந�சசயமர$ அலலரஹவம ச	�க$�றரன; (மறறம) ச	�பட	ரரம அ�ர$ஜளச 
ச	�க$�னறனர" (2:159)

  உணஜமயரன இஸலரம�யப 	�ரசரர$ர (தரஈ)$ஜளப 	றற� 	�ன�ரமரற அலலரஹ 
கற$�னறரன.

  "(மனஜனய ந	�மரர$ளர$�ய) அ�ர$ள அலலரஹவஜ3ய $ட3ஜள$ஜள எடததஜரதடத 
த�ர�ரர$ள; அ�(ன ஒர)�னகட$ 	யப	ட�ரர$ள; அலலரஹஜ�த த��ர மறவற�ரககம 
	யப	3 மரட3ரர$ள. (ஆ$ட� ந	�டய! ந�ரம மறவற�ரககம 	யப	3 ட�ண3ரம. 
இஜதப	றற� அ�ர$ள�3ம ட$ள��) $ணககக ட$ட	தறக அலலரஹ (ஒர�டன) 
ட	ரதமரன�ன" (33:39)

  அற�ஜ� மஜறப	�ர$ள�ன ந�ஜல மறஜமய�ல எவ�ரற�ரககம என	த 	றற� 
அலலரஹவஜ3ய ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள.

  'எ�ன (தனன�3மளள) ஓர அற�ஜ� மஜறக$�னறரடனர, அ�னகக அலலரஹ  
(மறஜமய�ல) வநரப	�னரலரன $ட�ரளதஜதப படட�ரன' 



ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

    4.   நரன$ர�த 	�ர�வ  :-   இனனம ச�ல உலமரக$ளம, ஜஷக (தஜல�ர)$ளம 
இரக$�னறனர. அ�ர$ள வத(ஹ�தப 	�ரசரரதஜதயம, அலலரஹ��3ம மடடடம 
டதஜ�$ஜளப வ	றறக வ$ரளள 	�ரரரதத�க$ ட�ணடவமனற வசரல$�னற�ர$ஜளயம 
எத�ரக$�னறனர. அலலரஹ அலலரத ந	�மரர$ள அவலயரக$ள ஆ$�டயரர�3ம ட$ட	ஜத 
ஆடமரத�க$�னறனர.

  அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள உத��கக அஜழப	த 	றற� எசசர�கஜ$யர$ �நதளள 
கரஆன �சனங$ள ($லமரச வசரலலரத) மஷர�கக$ளகக உர�யத எனற கற$�னறனர. 
மஸலம$ள எ�ரம மஷர�கக$ளர$ இரக$ மடயரத எனறம கற$�னறனர. இ�ர$ள 
	�ன�ரம அலகரஆன �சனதஜதச வச��தரழதத��லஜல ட	ரலம.

  "எ�ர$ள வமயயர$ட� ஈமரன வ$ரணட, தங$ள ஈமரன3ன யரவதரர 'ளலம'ஐயம 
$லநத ��3��லஜலடயர அ�ர$ளகக ந�சசயமர$ அ	யமணட; அ�ர$ள தரன டநரரன 
�ழ�ய�லம இரக$�னறனர" (6:82)

  டமற$ரடடய மஜற�சனதத�லளள 'ளலம' எனற அர	�ச வசரலலகக 'ஷ�ரகக' எனடற 
வ	ரரள உணட. 	�ன�ரம இஜற�சனம அதறக ஆதரரமரய அஜம$�னறத.

  "ந�சசயமர$ இஜண ஜ�ப	த ம$ததரன ஒர 'ளலம' (அக$�ரமமரகம)" (31:13)

  டமற$ரடடய �சனததகக அஜமய இக$ரலதத�ல அத�$மரன இஸலரம�ய நரட$ள�ல 
உளள மஸலம$ள ஷ�ரக$�ல வழநத ��ட$�னறனர. இ�றஜற ஆகமர$�னற�ர$ள, 
அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள உத��கக அஜழப	ஜதயம  (வ	ர�ய மன�தர$ள எனற மக$ள 
$ரத$�னற�ர$ஜள) 	ளள��ரசலனள அ3க$ஞ வசய�ஜதயம $பற$ஜளச சழ �லம 
�ர�ஜதயம அவலயரக$ளக$ர$ டநரசஜச வசய�ஜதயம இதலலரத இனனம 	ல 
	�தஅதத$ள, தடக$ப	ட3 $ரமங$ள ட	ரனற�றஜறயம ஆகமரகக$�னறனர. 
இததஜ$டயரஜரப 	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன எசசர�கஜ$ 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  'எனனஜ3ய உமமதத�ன ம�த நரன 	யப	ட�வதலலரம (மக$ஜள) �ழ� வ$டக$ககடய 
தஜல�ர$ஜளததரன'  

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  ச�ல $ரலததகக மனன�ரநத எ$�பத அலஅஸஹர 	ல$ஜலக$ழ$தத�ன ட	ரரச�ர�யர 
ஒர�ர�3ம '$பஜற டநரக$�த வதரழ�த ஆகமர?' எனற ட$ள�� ட$ட3ட	ரத, ஏன 
க3ரத? மத�னர��ல மஸஜ�தந ந	��ய�ல வதரழ$�னற, மக$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 
$பஜற டநரக$�த வதரழ�த�லஜலயர? எனற 	த�லக$ர$க ட$ள��வயரனஜறக ட$டடப 
	த�லள�ததரர.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள $பஜற டநரக$�த வதரழ�ஜதத தஜ3 வசயதளளரர$ள. அ�ர$ள 
அ3க$ஞ வசயயப	ட3த 	ளள��ரசலல அலல. ஆய�ஷர (ரல) அ�ர$ள�ன வடடன ஒர 
	கத�ய�ல என	ஜத அவ�ற�ஞர மறநத ��ட3ரர ட	ரலம. ந	�ய�ர$ளஜ3ய தஆக$ள�ல 
ஒர தஆ 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத. ($ணமடததனமர$ இஸலரம�ய ��ளக$மள�ககம 
அற�ஞர$ளகக இநத தஆ ஒர எசசர�கஜ$யர$வம நலல	டதசமர$வம அஜமயடடம).

  'அலலரஹ7மம இனன� அஊத	�$ ம�ன-இலம�லலர யன	உ' (அலலரஹட�! 	யனறற  
$ல��ய�லரநத உனன�3ம நரன 	ரத$ர�ல டதட$�டறன).  



ஆதரரம: மஸலம.

  (அதர�த அவ�ரறரன $ல��ஜய நரன $ற$வம மரடட3ன; 	�றரககக $ற	�க$வம 
மரடட3ன; அதஜனக வ$ரணட வசயல	3வம மரடட3ன; எனத 	ண	ரட$ள�ல அத 
வ�ள��ரரத�ரக$ ட�ணடம எனடற டமற$ண3 தஆ வ	ரரள	டம.)

  மன�தர$ள ஜஷக$ள�ன வசரலஜல நம	�, அ�ர$ளகக �ழ�	ட$�றரர$ள. இ�ர$ள 
	�ன�ரம ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன வசரலலகக மரற வசய$�னற�ர$ளர$ட� 
இரக$�னறனர.

  '	ஜ3தத�னகக மரற வசய�த�டல 	ஜ3க$ப	ட3�னகக �ழ�	ட�வதன	த  
$�ஜ3யரத'  

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  இமமக$ள தமத 	�ஜழயரன �ழ�	ரடஜ3க கற�தத மறஜமய�ல $�ஜலப	ட�ரர$ள. 
ஆனரல, அநதக $�ஜலயரல எவ��தப 	யனம�லஜல. $ரஃ	�ர$ஜளயம அ�ர$ளஜ3ய 
�ழ�ய�ல ந3ப	�ர$ஜளயம 	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�னறரன.

  "அ�ர$ளஜ3ய ம$ங$ஜளப பரடடப பரடட வநரப	�ல வ	ரசககம நரள�ல 
எங$ளஜ3ய ட$ட3! நரங$ள அலலரஹவகக �ழ�	டடரக$ ட�ண3ரமர? (அ�னஜ3ய) 
ததரககம �ழ�	டடரக$ ட�ண3ரமர? எனற $தற�ரர$ள. அனற� எங$ள இஜற�டன! 
ந�சசயமர$ நரங$ள எங$ள தஜல�ர$ளககம, எங$ள வ	ர�டயரர$ளககடம �ழ�	டட3ரம. 
அ�ர$ள எங$ஜளத தப	ரன �ழ�ய�ல வசலதத� ��ட3ரர$ள. (ஆ$ட�) 'எங$ள 
இஜற�டன! ந� அ�ர$ளகக இரம3ஙக ட�தஜனஜயக வ$ரடதத, அ�ர$ள ம�த 
ம$ததரன சர	தஜத இட' எனற கற�ரர$ள" (33: 66,67,68)

  இபன$த�ர (ரஹ) அ�ர$ள தனத தபஸர�ல டமற$ரடடய �சனங$ளககப 	�ன�ரமரற 
��ளக$மள�தத உளளரர$ள.

  அதர�த, அலலரஹட�! தஜல�ர$ளககம, வ	ர�யரர$ளககம, மஷரய�க$ளககம 
�ழ�	டட உனத ரஸ<லகக மரற வசயத ��டட3ரம; நரங$ள நம	�ய�ர$ள�3ம ஏதர�த 
சகத�$ள இரககவமன உறத�யர$ நம	�டனரம; (ஏமரறறமஜ3நடதரம;) அ�ர$ள�3டமர 
எதவடம இலஜல என	த இபவ	ரழத வதள��ர$� ��ட3த. 
 

'  �ஹஹர	�  '    என	த�ன   அரததவமனன     ?  

  மன�தர$ள தங$ளஜ3ய 	ழக$�ழக$ங$ளககம, வணரன நம	�கஜ$$ளககம, 
	�தஅததரன நஜ3மஜற$ளககம மரறர$ ந3க$�னற�ர$ஜள '  �ஹஹர	�$ள  '   எனற 
வசரலல ஆரம	�தத ��ட3னர. இ�ர$ளஜ3ய நம	�கஜ$$ள கரஆனககம 
ஸ7னனரவககம மரண	3ககடய 	�ஜழயரனஜ�யர$ இரப	�னம சர�தரன. கற�ப	ர$ 
வத(ஹ�த�ன 	க$ம மக$ஜள அஜழப	ஜதயம, அ�ன�3ம மடடடம டதஜ�$ஜளக ட$ட$ 
ட�ணடம எனற கற�ஜதயம, அ�னலலரத எ�ர�3மம ட$ட$கக3ரத எனற 
கற�ஜதயம  தரன 	�ஜழ என	தர$ மக$ள $ரத� �ஹஹர	�ப 	ட3ம சடட$�னறனர.

  நரன ஓர ஆச�ர�யர�3தத�ல இமரம ந��� (ரஹ) அ�ர$ளககர�ய 'அல-அர	ஊன லன-
ந���' எனற நலல இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள அற���க$ககடய 'ந� ட$ட3ரல  
அலலரஹ��3டம ட$ள! உத�� டதடனரல அலலரஹ��3ம மடடடம உத��டதட' எனற 
ந	�ய�ர$ளஜ3ய ஹத�ஜஸப 	டததக வ$ரணடரநடதன. இநத ஹத�ஸ7கக இமரம ந��� 
அ�ர$ள அள�ககம ��ர�வஜர அவட�ஜள எனஜன ஆசசர�யதத�ல ஆழதத�யத. 



அவ��ளக$ம 	�ன�ரமரற.

  'டநர�ழ� 	டததல, டநரஜயக கணப	டததல, அற�ஜ�க வ$ரடததல ட	ரனற மன�தனரல 
மன�தனகக ந�ஜறட�றற�க வ$ரடக$ மடயரத�றஜற அலலரஹ��3ம மடடடம ட$ட$ 
ட�ணடம. இப	டயரன�றஜற அலலரஹ அலலரத�ர$ள�3ம ட$ட	தம, அ�றஜற 
அ�ர$ள ந�ஜறட�றற�த தர�ரர$ள எனற நமபதலம ந�நத�க$ப	ட3 இழ�நத 
வசயல$ளரகம.

  இமரம ந��� (ரஹ) அ�ர$ளஜ3ய இவ��ளக$தஜதக ட$ட3தம 'அலலரஹ 
அலலரத�ர$ள�3ம உத��க ட$ட$கக3ரத' எனறலல�ர இவ��ளக$ம அஜமநதளளத 
எனற எனத ஆச�ர�யர�3ம ட$டட3ன. அதற$�ர, 'அவ�ரற ட$ட	த அனமத�க$ப	ட3த' 
எனற கற�னரர. நரன, அதஜனத வதர3ரநத 'ந�ங$ள வசரல�தறக ஆதரரவமனன?' எனற 
ட$டட3ன.

  அபவ	ரழத எனத ஆச�ர�யர ட$ர	தத3ன $தத�க வ$ரணட3 	�ன�ரமரற வசரனனரர. 
'எனத தநஜதய�ன உ3ன	�றநத சட$ரதர� (மரம�) இநதப 	ளள��ரசலனள அ3க$ஞ 
வசயயப	டடரப	�ர�3ம 'யரஜஷக ஸஃத!' எனற அஜழதத தனத டதஜ�$ஜளக 
ட$ட$�றரள. நரன அ�ர$ஜளப 	ரரதத 'தரடய! வ	ர�யரர ஸஃத உங$ளககப 	யனளள 
ஏதர�வதரனஜறச வசயத தர$�றரரர?' எனற ட$டட3ன. அதறக அததரய நரன 
இபவ	ர�யரர�3ம ட$ட$�டறன. அ�ர$ள (அலலரஹ��3தத�ல தனஜனடய 
அர	ண�க$�னற�ர$ள) எனக$ர$ அலலரஹ��3தத�ல ஷ	ரஅத வசய$�றரர$ள; 	ர�நத 
ட	ச$�றரர$ள எனற 	த�ல கற�னரள. ஆச�ர�ய�ர$ள எனம�த வ$ரண3 ட$ர	தத3ன 
தனத மரம�யரர�ன ��ளக$தஜத டமற$ண3�ரற கற�னரர.

  வதர3ரநதம எனத ஆச�ர�யஜர டநரக$�, வ	ர�யரர அ�ர$டள! 'ந�ங$டளர ஓர ஆலம; 
உங$ளஜ3ய �ரழநரஜளடய $�தரப$ஜள �ரச�ப	த�டலடய $ழ�ததளள�ர$ள. இவ�ளவ 
	டதத 	�னபம உங$ளத அ$�தரஜ� (அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ஜய) அற�வனமர$க 
$ஜதககம உங$ளத மரம�ய�3ம�ரநத வ	றறக வ$ரணடளள�ர$டள' எனற கற�டனன.

  அபவ	ரழத அ�ர எனஜன டநரக$�, 'உனன�3ம '�ஹஹர	�யயத' ச�நதஜன$ள 
இரக$�னறன. ந� உமரரவக$ர$ மக$ர வசனற �ரமட	ரத �ஹஹர	�யயக $ரததளள 
நல$ஜளக வ$ரணட �ர$�றரய' எனற கற�னரர. எனத ஆச�ர�யஜரப ட	ரனற�ர$ள�3ம 
அலலரத �ஹஹர	�யயதஜதப 	றற� நரன எதவம அற�நத�ரக$��லஜல.

  �ஹஹர	�$ள மஸலம$ளகக மரற	ட3�ர$ள எனறம, அவலயரக$ஜளயம 
அ�ர$ளஜ3ய $ரரமததக (அறபதங)$ஜளயம நம	ரத�ர$ள எனறம, ந	� (ஸல) 
அ�ர$ஜள ��ரம	ரத�ர$ள எனறம, இதலலரத இனனம 	ல வ	ரயயரன 
கறறசசரடட$ஜளயம எனத ஆச�ர�யர$ள வசரலல�ரர$ள.

  அலலரஹ��3ம மடடடம உத�� ட$ரர$�னற�ர$ளர$வம, அ�ன மடடடம டநரஜயக 
கணப	டதத$�றரன எனற நமப$�ற�ர$ளர$வம �ஹஹர	�$ள இரப	ரர$வளனறரல 
அநத �ஹஹர	�யயதஜத நரனம அற�ய ட�ணடவமன ��ரம	�டனன. அ�ர$ளஜ3ய 
கட3ங$ள நஜ3வ	றம இ3ங$ஜள ��சரர�ததப 	ரரதடதன. அ�ர$ள தபஸர, ஹத�ஸ, 
	�கஹ< ட	ரனறஜ�$ஜளக $றறக வ$ரள�தற$ர$ ஒவவ�ரர மரஜல வ	ரழதம ஒனற 
டசர�தர$ மக$ள கற�னரர$ள. நரன எனத 	�ளஜள$ள3னம ச�ல �ரல	ர$ள3னம 
அவ��3ம வசனடறன.

  வ	ர�ய ��சரலமரன அஜறவயரனற�ல 	ர3ம ஆரம	�ப	ஜத எத�ர	ரரதத 
அமரநத�ரநடதரம. சறற டநரததககப 	�ன எமம�3தத�ல  �யத மத�ரநத வ	ர�ய 
மன�தவரரர�ர �நதரர. அ�ர நமமஜன�ர ம�த ஸலரம வசரலல, �லதஜ$ஜயக வ$ரணட 



நமமஜன�ர3னம மஸர	ஹர (ஜ$லரக) வசயதரர. 	�னனர ஓர�3தத�ல அமரநத 
வ$ரண3ரர.

  அமமன�தர எமம�3தத�ல நஜழநதட	ரத அ�ரகக மர�யரஜத வசய�தற$ர$ எ�ரம 
எழநத ந�ற$��லஜல. அமம$ரஜனப	றற� 'இ�ர ஒர ஜஷ$ர$ (�யத 
மத�ரநத�ரர$)�லல�ர இரக$�றரர; தனக$ர$ எ�ரம எழநத மர�யரஜத வசயய 
ட�ணடவமன	ஜத ��ரம	ரத�ரர$ இரக$�றரடர' எனற எனககள நரடன வசரலலக 
வ$ரணட3ன.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத கத	ரக$ஜளயம 	ர3ங$ஜளயம ஆரம	�தத�ரடற அமமன�தர 
அலலரஹஜ�ப ப$ழநத, ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலய�ரர$ 	ர3தஜத 
ஆரம	�ததரர. 	�னனர அ�ர அரப வமரழ�ய�ல ட	ச ஆரம	�ததரர. அ�ர ஹத�ஸ$ஜள 
அற���ககமட	ரத அ�றஜற அற���தத�ர ('ரர��') யரர? என	ஜதயம, அஜ� ஸஹ�ஹ 
என	ஜதயம அற���ப	�ரரய�ரநதரர. ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய வ	யஜர உசசர�ககம 
ட	ரவதலலரம அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலக வ$ரணட3 இரநதரர.

  இறத�யர$ அ�ர�3தத�ல $ர$�தங$ள�ல எழதப	ட3 ட$ள��$ள வ$ரடக$ப	ட3ன. 
அ�றறககக கரஆன, ஸ7னனர��னத ஆதரரங$ஜளக வ$ரணட 	த�லள�க$ ஆரம	�ததரர. 
சஜ	ய�ல சம$ம அள�தத�ரநத�ர$ள�ல ச�லர அ�ர3ன $லநதஜரயரடனர. அ�ர எநத 
ஒர�ஜரயம ட$ள�� ட$ட	தறக தஜ3 வசயதத $�ஜ3யரத.

  அ�ர தனத 	ர3தத�ன இறத�ய�ல 'நரங$ள மஸலம$ளர$வம 'ஸல	�'$ளர$வம 
(ஸல	�$ள எனறரல ந	� (ஸல) அ�ர$ளம ஸஹர	ரக$ளம ந3நத �ழ�ய�ல இரப	�ர$ள) 
இரப	தறக �ரயப	ள�தத அலலரஹவகட$ எலலரப ப$ழம எனறரர.

  டமலம ச�ல மன�தர$ள எங$ஜள �ஹஹர	�$ள எனற வசரலல$�றரர$ள. இத 
	ட3பவ	யர சடட�தரகம. அலலரஹ 	�ன�ரம தனத �ரரதஜதய�ன மலம இதஜனத 
தஜ3 வசயதளளரன.

  "உங$ள�ல ஒர�ர மறற�ரகக (த த�ய) 	ட3பவ	யர சட3 ட�ண3ரம" (49:11)

  இமரம ஷர	�ஈ (ரஹ) அ�ர$ஜள, ஆரம	$ரலதத�லரநத ச�லர 'ரர	�ழ�' ($ரர�ஜ�யயர) 
�கபஜ	ச டசரநத�ர எனற $ரத�னர. அதறகப 	�ன�ரமரற $��வயரனற�ன மலடம 
இமரம�ர$ள 	த�லள�ததரர$ள.

  'மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள�ன கடம	தஜத டநச�க$�னற ஒர�ன ரர	�ழ�யர$ 
இரப	ரவனனறரல, நரனம ஒர 'ரர	�ழ�' என	தறக மன�தர$ளம, ஜ�ன$ளம சரடச�யர$ 
இரக$டடம'.

  எங$ஜள எ�டரனம �ஹஹர	�$ள எனற சநடத$ம வ$ரள$�னற�ர$ளர$ இரநதரல 
அ�ர$ளககப 	�ன�ரமரற ஒர $��ஞர கற�ஜதக வ$ரணட நரங$ள 	த�லள�பட	ரம.

  'அஹமஜத (மஹமமத (ஸல) அ�ர$ஜள)ப 	�ன	றற$�னற�ர �ஹஹர	�யர$ 
இரப	ரவரனறரல, நரனம எனஜன ஒர �ஹஹர	� எனற உறத�யர$க கற�க 
வ$ரள$�டறன'.

  	ர3ம மடநததம, 	ர3ம ந3தத�ய�ரஜ3ய அற�ஜ�யம 	ண��ரன ந3தஜதஜயயம 
$ணட ஆசசரயமஜ3நத�ர$ளர$ ச�ல �ரல	ர$ள3ன வ�ள�டயற�டனரம. இ�ரதரன ஓர 
உணஜமயரன 'ஜஷக' எனற அவ�ரல	ர$ள�ல ஒர�ர வசரலலக ட$டட3ன. 



 �ஹஹர	�  என	தன  அரததம

  வத(ஹ�த�ன எத�ர�$ள மஹமமத இபன அபதல �ஹஹரப (ரஹ) அ�ர$ஜளச 
சம	நதப	டதத� வத(ஹ�தஜ3ய அடப	ஜ3ய�ல இரப	�னகக '�ஹஹர	�' எனற 
வசரல$�னறனர. இ�ர$ள உணஜம வசரலல$�னற�ர$ளர$ இரநதரல அபதல 
�ஹஹரபஜ3ய ம$ன மஹமமஜதச சம	நதப	டதத� 'மஹமமத�' (மஹமமஜதச 
டசரநத�ன) எனறதரன வசரலலய�ரக$ ட�ணடம. (அவ�ரற வசரலலய�ரநதரல 
மஹமமத (ஸல) அ�ர$ஜளச சரரநத�ன எனற $ரததக வ$ரளள இ3டமற	டட ��டம 
எனற எத�ர�$ள அஞச�ய�ரக$லரம.)

  'அல�ஹஹரப' எனற அஸமரஉல ஹ7ஸனர��லளள அலலரஹ��ன வ	யஜர இ�ர$ள 
சம	நதப	டதத� '�ஹஹர	�' எனற வ	யர சட3ப	3 ட�ணடவமன அலலரஹ 
��ரம	�ய�ரக$�றரன.

  'அல�ஹஹரப' என	தறக அத�$ம வ$ரஜ3 வ$ரடப	�ன எனற வ	ரரள	டம. அத 
அலலரஹவககர�ய அழ$�ய வ	யர$ள�ல ஒனறரகம. '�ஹஹர	�' எனறரல 
வ$ரஜ3யரளனர$�ய அலலரஹஜ�ச சரரநத�ன எனற வ	ரரள	டம. (ஷ�ரகக, 
	�தஅததகவ$த�ரர$ பரடச� வசயத�ர மஹமமத என	�ர தரன. இ�ரஜ3ய தநஜதய�ன 
வ	யர அபதல �ஹஹரப என	தரகம. இபவ	யர�ன அரததம அல�ஹஹரப எனற 
அலலரஹ��ன அடஜம என	தரகம.

  $ம	ள�ததண�கக 'ஸ<ப' எனற அர	�ய�ல வசரலலப	டம. $ம	ள�ததண�ஜய 
அண�$�னற�னகக 'ஸ<	�' எனற வசரலலப	டம. ஏழஜமய3ன இப	டயரன 
தண�ய3ன�ரககம ஒர கட3ததகட$ 'ஸ<	�$ள' எனற �ழங$ப	3லரய�றற.

  எனட� ந�சசயமர$ '�ஹஹர	�' எனற வசரல அல�ஹஹரப எனற அலலரஹவஜ3ய 
வ	யர3ன வதர3ரப 	ட$�னறத. அநத அலலரஹ தரன இ�னகக வத(ஹ�ஜதக 
வ$ரஜ3யர$ அரள�, அதன	ரல மக$ஜள அஜழக$க கடயதர$வம �ரயபஜ	 
ஏற	டதத�னரன. 

  மஹமமத  இபன அபதல �ஹஹரப    (  அபதல �ஹஹரபஜ3ய  ம$ன  மஹமமத    )  

  இ�ர ஹ�ஜர� 1115 ம ஆனத நஜத�டல (இனஜறய பத�ய வ	யர ர�யரத) உளள 'அல 
உஜயனர' எனற ஊர�ல 	�றநதரர. 	தத �யஜத அஜ3யமனனர கரஆன மழ�ஜதயம 
மனனம வசயதரர. அ�ரஜ3ய தநஜதய�3தத�ல ஹன	ல 	�கஜஹ (சட3க$ஜலஜய)க 
$றறரர. 	ல ஊர$ள�லமளள ஆச�யர$ள�3ம தபஸஜரயம ஹத�ஜஸயம $றறரர. கற�ப	ர$ 
மத�னர மனவ�ரர��ல $ல�� 	ய�னறரர.

  கரஆன மறறம ஸ7னனர மலம வத(ஹ�ஜத ��ளங$�க வ$ரண3ரர. அ�ரஜ3ய 
ஊர�லம, அ�ர தர�ச�தத ட�ற	ல ஊர$ள�லம�ரநத ஷ�ரகக, அனரசசரரங$ள, 	�தஅதத$ள 
ட	ரனறஜ�$ளம சர�யரன இஸலரதத3ன டமரத$�னற அளவ $பற$ஜளத 
தயஜமப	டததம ந�ஜலயம அ�ஜர ஆசசரயததகக உளளரக$�ன.

  இமரம அ�ர$ளஜ3ய ஊர�ல த�ரமண �யஜத அஜ3நத வ	ண$ள ஆண ஈததம 
மரததடய�ல வசனற 'ஈததம மரடம! அடதத ஆணட மரங$ள $ரயப	தறக மன	ர$ட� 
எனகவ$ரர $ண�ன $�ஜ3க$ ட�ணடவமன நரன ஆஜச ஜ�க$�டறன' எனற கற�ப 
	�ரரரதத�ப	�ர$ளர$ இரநதனர.



  அலலரஹஜ�த த��ர ட�வற�ரககம வசயயத தகத�யறறஜ�$ஜள எலலரம, ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள, அ�ர$ள�ன கடம	தத�னர$ள, ஸஹர	ரக$ள மதலரடனரர�ன $பற$ள�ல, 
வசனற மக$ள வசய	�ர$ளர$ இரநதனர.

  அலகரஆனககம, ந	�ய�ர$ளஜ3ய ட	ரதஜனககம மரண	ட$�னற அளவ 
ரஸ<லமரர$ஜளக வ$ரணடம, அலலரஹ அலலரத ட�ற 	ல�றஜறக வ$ரணடம 
மத�னர�ரச�$ள 	ரத$ரபபத டதட$�னற�ர$ளர$, இரடச�பபக ட$ரர$�னற�ர$ளர$ 
இரநத ந�ஜலஜய இமரம�ர$ள வச�� தரழதத�னர. அலகரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "உமகக யரவதரர நனஜமயம, த�ஜமயம வசயயச சகத�யறற அலலரஹ அலலரத�றஜற 
(இரடச$ன என) ந�ர அஜழக$ரத�ர. அவ�ரற வசயதரல, அசசமயடம அக$�ரமக$ரரர$ள�ல 
(இஜண ஜ�ப	�ர$ள�ல) ந�ரம ஒர�ரர$� ��டவர" (10:106)

  ரஸ<லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ள தனத சரசசர��ன ம$ன அபதலலரஹ இபன அப	ரஸ 
(ரல) அ�ர$ளககப 	�ன�ரமரற கற$�னற�ர$ளர$ இரநதனர.

  'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3டம ட$ள! உத�� டதடனரல அலலரஹ��3டம உத�� டதட!'  

ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  இமரம�ர$ள மக$ஜளத வத(ஹ�த�ன	ரல அஜழக$�னற�ர$ளர$வம, அலலரஹ��3ம 
மடடடம தஆ இஜறஞச ட�ணடவமனற கற$�னற�ர$ளர$ இரநதனர. ஏவனனறரல, 
அலலரஹதரன எலலர�றற�ன ம�தம ஆறறலஜ3டயரன; 	ஜ3தத�னம அ�டனயர�ரன. 
அ�னலலரத�ர$ள தமகட$ர அலலத 	�றரகட$ர டநர��ரககம த�ஙக$ஜளத  தடக$ச 
சகத�யறற�ர$ள ஆ�ர.

  ஸரலஹ�ன$ள எனனம நலலடயரர$ள ம�த வ$ரணடளள அனப அ�ர$ஜளப 
	�ன	றற�தறக மடடடம தகத�யரகம. இத�னற� அலலரஹ��3தத�ல அ�ர$ஜளத 
தர$ர$ளர$ட�ர அலலரஹ��3தத�ல ட$ட$ ட�ணடய�றஜற அ�ர$ள�3தத�ல ட$ட$க 
கடயதர$ட�ர மத�ப	தறக அ�ர$ள தகத�யஜ3ய�ர$ள அலலர.

  	�ஜழயரன �ழ�ய�லரபட	ரர�ன ந�ஜல	ரட இதறக மரற	ட3தர$ இரக$�னறத. 
இமரம�ர$ள டமறவ$ரண3 வத(ஹ�தப 	�ரசரரததகக, அனரசசரர�ரத�$ள எத�ரர$ட� 
இரநதனர. இத ஆசசரயப	3ததக$ ஒனறனற. ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய $ரலதத�டலடய 
வத(ஹ�த�ன எத�ர�$ள இலலரத�ரக$��லஜல. அக$ரலதத�ல இரநத�ர$ள ஆசசரயப 
	ட3�ர$ளர$ "எனன! (மஹமமதர$�ய) இ�ர (நரம �ணஙகம) வதய�ங$ள யர�றஜறயம 
(ந�ரர$ர�தத ��டட �ணங$ப	3க கடய�ன) ஒடர இஜற�ன தன எனற ஆக$� ��ட3ரரர? 
(38:5) எனற கற�யதர$ அலலரஹ கரஆன�டலடய கற���ட3ரன.

  இமரம�ர$ள�ன எத�ர�$ள, அ�ர$ஜள எத�ரக$வம, அ�ர$ஜளப 	றற� வ	ரயயரன 
$ற	ஜனக $ஜத$ஜளப 	ரப	வம, அ�ர$ஜள வ$ரஜல வசயயமரற $ட3ஜள 
	�றப	�க$வம, அ�ர$ளஜ3ய 	�ரசரரதத�லரநத மக$ஜளப 	ரத$ரககமரற $ட3ஜள$ள 
	�றப	�க$வம தஜலப	ட3னர. ஹ�ஜரஸ (சவத� அடர	�யர��)லம, ஏஜனய இஸலரம�ய 
நரட$ள�லம வத(ஹ�த 	ர�� ��டமளவ அ�ர$ளஜ3ய 	�ரசரரததககத  தஜணயரன 
(	லமரன)�ர$ஜள அலலரஹ ஏற	டதத�க வ$ரடததரன.

  அனறமதல இனற�ஜர மக$ள அ�ரம�த வ	ரயயரனக $ஜத$ஜள 	ரப	�க வ$ரணட3 
இரக$�னறனர. அ�ர ஐநதர�த 'மதஹப' ஒனஜற ஏற	டதத�யதர$ச வசரலல$�னறனர. 
அ�ரஜ3ய மதஹட	ர ஹன	லயர$ இரக$�னறத.



  'டமலம �ஹஹர	�$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள டநச�க$�னறரர$ள�லஜல; அ�ர$ள ம�த 
ஸல�ரத வசரலல மரட3ரர$ள' எனறம கற$�னறனர. ஆனரல இமரம�ர$ளரல 
எழதப	ட3 நல$ள�ல '  மகதஸர ஸரத�ர ரஸ<ல  '   (ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன சர�தத�ர சரக$ம) 
என	தம ஒனறரகம. அ�ர$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த எநதளவ அனபக 
வ$ரணடரநதரர$ள என	தறக இநத நடல ஓர அததரடச�யரகம.

  இமரம�ர$ள ம�த ட�ணடவமனடற தண�நத ச�ல வ	ரய$ஜளக $ற	ஜன வசயத 
கற�யளளரர$ள. இஜ� அஜனததம மறஜமய�ல ��சரரஜணகக எடதத வ$ரளளப	டட3 
த�ரம. மக$ள நடந�ஜலயரன மனத3ன இமரம�ர$ளஜ3ய நல$ஜள 
�ரச�ப	ரர$வளனறரல. அ�றற�ல கரஆனம, ஹத�ஸ7ம, ஸஹர	ரக$ள�ன $ரததக$ளம 
இரப	ஜதக $ணடக வ$ரள�ரர$ள.

  உணஜமயரன நம	�கஜ$யளள ஒர மன�தர ஓர ஆலஜமப 	றற� எனன�3ம கற�னரர. 
அ�ர மக$ளககப 	ர3ம ந3ததம ட	ரவதலலரம �ஹஹர	�யதஜதப 	றற� எசசர�க$த 
த�றட� மரட3ரர. அ�ரஜ3ய சஜ	ககச சம$மள�ப	�ர$ள�ல ஒர�ர, மஹமமத இபன 
அபதல �ஹஹரபஜ3ய ஒர பதத$தஜத, அதன வ	யரளள மன அடஜ3ஜயக 
$ழறற���டடக வ$ரடததரர. அநத ஆலம அதஜன �ரச�தத ��டட ஆசசர�யமஜ3நதரர. 
அதன ஆச�ர�யர இமரம�ர$ள தரன என	ஜத அற�நததம அனற மதல அ�ஜரப ப$ழ 
ஆரம	�ததரர.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ஒர சநதரப	தத�ல 'அலலரஹட�! சரம (ஸர�யரவ)கக ந� 
அ	���ரதத�ஜய அரள�ரயர$! யமனககம அ	���ரதத�ஜய அரள�ரயர$!' எனற 
	�ரரரததஜன பர�நதரர$ள. அபவ	ரழத ஸஹர	ரக$ள யரரஸ<லலலரஹ! நஜதககம 
(	�ரரரதத�பபர$ளர$!) எனற கற�னரர$ள. அதறக ந	�ய�ர$ள, எத�ர$ரலதத�ல அங$�ரநத 
தரன ஜஷததரன�ன வ$ரமப மஜளககம எனற கற�னரர$ள'  

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  இபனஹஜர அஸ$லரன� (ரஹ) அ�ர$ளம இனனம 	ல உலமரக$ளம டமற$ரடடய 
ஹத�ஸலளள 'நஜத' எனற ஊஜரப 	றற�க கறஜ$ய�ல 'அத இரரக$�லளள நஜதரகம' 
எனற கற�ப	�டடளளரர$ள. (இமரம மஹமமத�பன அபத�ல �ஹஹரப (ரஹ) அ�ர$ள 
சவத� அடர	�யர��லளள நஜத�டலடய 	�றநதரர$ள.)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள மனனற���பபச வசயத�ரற இரரக டதசதத�லளள நஜத�ல 	ல 
'	�தனர'க (கழப	ங)$ள டதரனற�ன. அஙகதரன ந	�ய�ர$ள�ன ட	ரப	�ளஜள, அல (ரல) 
அ�ர$ள�ன ம$ன ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ள வ$ரஜல வசயயப	ட3ரர$ள.

  ச�ல மன�தர$ள இநத நஜஜத ஹ�ஜரஸல (சவத�ய�ல)ளள நஜத எனற $ரத$�றரர$ள. 
இரரக$�ல டதரனற�ய அளவ '	�தனர'க$ள ஹ�ஜரஸல டதரனற��லஜல. ஆனரல 
ஹ�ஜரஸலளள நஜத�ல வத(ஹ�த டதரனற�யத. உல$ததரர$ள அஜன�ஜரயம இநதத 
வத(ஹ�தக$ர$ட� தரன அலலரஹ 	ஜ3ததளளரன. இதஜனப 	�ரசரரம 
வசய�தற$ர$ட� ரஸ<லமரர$ஜள அனப	�னரன.

  நடந�ஜலயரன ச�நதஜனயளள ச�ல உலமரக$ள 'மஹமமத இபன அபதல �ஹஹரப 
(ரஹ) அ�ர$ள ஹ�ஜர� 12 ம நறறரணடல டதரனற�ய ஒர 'மஜதத�த' (MUJADDHIDH - 
ச�ரத�ரதத�ரத�)' எனற கற�யளளரர$ள. இ�ஜரப	றற� 	ல நல$ள இயறற�யளளனர; 
இ�ர மலம 	ல நல$ஜள உலககக அற�ம$ம வசயதம உளளனர.

  அவ�ரறரன நலரச�ர�யர$ள�ல அலயததனதர�� என	�ரம ஒர�ரர�ரர. இ�ர ச�ல 
�ரலரறறக கற�பப$ஜள வ�ள�யரக$�னரர. அ�ர$ள�ல மஹமமத இபன அபதல 



�ஹஹரப, அஹமத இபன இர	ரன ஆ$�டயரஜரயம டசரததக வ$ரண3ரர. அ�ர 
அநநலல 'மக$ரவகக  ஹஜஜ7கக �நத�ர$ள மலமர$ட� (இமரம�ர$ள�ன) 
வத(ஹ�தப 	�ரசரரம இநத�யர �ஜர 	ர��யத' எனற கற�யளளரர.

  ஆங$�டலயர$ளம இஸலரதத�ன எத�ர�$ளம வத(ஹ�தக வ$ரளஜ$கவ$த�ரர$ வசயல	3 
ஆரம	�ததனர. ஏவனனறரல, இநதக வ$ரளஜ$யரனத அ�ர$ளகக எத�ரரன �ழ�ய�ல 
மஸலம$ஜள ஒனற	டதத�தர$ இரக$�னறத.

  இஸலரதத�ன எத�ர�$ள அநதக வ$ரளஜ$ய�ன 	லதஜத மட3ம தடட�தற$ர$, �ய�ற 
�ளரப	�ர$ளகக ஜரஜ3யர$ �ழ�$ரடட ��ட3ரர$ள. இ�ர$டளர, வத(ஹ�த�ன 	க$ம 
மக$ஜள அஜழப	�ர$ளகக '�ஹஹர	�' எனற 	ட3தஜதச சடட ��ட3னர.

  வத(ஹ�த�ன	ரல மக$ஜள அஜழககம இ�ர$ள இஸலரதத�ல பதஜம$ஜள 
ஏற	டதத$�னற�ர$ள எனற மக$ள $ரத ஆரம	�தத ��ட3னர. அலலரஹ ஒர�ஜன 
மடடடம அஜழததப 	�ரரரததஜன வசயயம வத(ஹ�தக வ$ரளஜ$ஜய ��டட 
மஸலம$ஜள த�ஜசத�ரபப�தற$ர$ எத�ர�$ள (இஸலரதத�ல உளள�ர$ஜள ஜ�தடத) 
இவ��தம வசயதனர.

  '�ஹஹர	�' எனறரல 'அல�ஹஹரப' எனற அலலரஹ��ன வ	யர3ன இஜணக$ப	டட 
அலலரஹஜ�ச டசரநத�ன எனற வ	ரரள	டம என	ஜத இநத அற�வனர$ள 
உணர��லஜல. இநதப வ	யர அலலரஹவஜ3ய அழக த�ரநரமங$ள�ல ஒனறரகம. 
அ�னதரன வத(ஹ�ஜதக வ$ரஜ3யர$க வ$ரடதத ச�ரக$தஜதத தர�தர$ 
�ரக$ள�ததளளரன. 

வத(ஹ�த�னதம   ஷ�ரக$�னதம   ட	ரரக$ளம

  ஷ�ரகக3ன வத(ஹ�தகக ஏற	ட3 யததம, அலலரஹ ஒர�ஜன மடடடம 
�ணஙகமரறம, ச�ஜல �ணக$தஜதக ஜ$��டமரறம நஹ (அஜல) அ�ர$ள தனத 
மக$ஜள அஜழதத $ரலநவதரடட ஏற	ட3தரகம. அமமக$ள�ஜ3டய நஹ (அஜல) 
அ�ர$ள 950 �ர3$ரலங$ள �ரழநத வத(ஹ�தப 	�ரசரரதஜத டமறவ$ரண3ரர$ள. 
	�ன�ரமரற அலகரஆன கற$�னற�ரற அ�ர$ளஜ3ய மறபப இரநதத.

  "(அ�ர$ள�ல உளள�ர$ள தங$ள�ல உளள மறற�ர$ஜள டநரக$�) ந�ங$ள உங$ள 
வதய�ங$ஜள ��டட ��3ரத�ர$ள. '�த' (எனனம ��க$�ரத)ஜதயம (��டட ��3ரத�ர$ள.) 
'ஸ7�ரவ' 'யகஸ' 'யஊக' 'நஸர' (ஆ$�ய ��க$�ர$ங)$ஜளயம ��டட ��3ரத�ர$ள எனற 
கற� ந�சசயமர$ அடந$ஜர �ழ�வ$டதத ��ட3னர" (71:23,24)

  இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள, இவ�சனங$ளகக அள�ககம ��ளக$தஜத இமரம ப$ரர� 
(ரஹ) அ�ர$ள 	த�வ வசயதளளரர$ள. இவ�சனதத�ல கறப	ட3 வ	யர$ள நஹ 
(அஜல) அ�ர$ளத கட3தத�லரநத நலலடயரர$ளஜ3யதரகம. அ�ர$ள மரண�தத 
	�னனரல, அ�ர$ள அ3க$ம வசயயப	ட3 இ3ங$ள�ல (அ�ர$ளத ந�ஜன�ர$) ஏடதனம 
நடட அஜ3யரளம�டமரற, ஜஷததரன அமமக$ஜளத தணடனரன. அ�ர$ள அவ�ரடற 
நட3ரர$ள. ஆனரல அ�ர$ள அ�றஜற �ணங$��லஜல. இநதச சம$ம இறநத 	�னனரல 
அடதத �நத சம$ம அதஜன �ணங$ ஆரம	�ததத. (இததரன ச�ஜல �ணக$தத�ன 
டதரறறமரகம)

  நஹ (அஜல) அ�ர$ளககப 	�னனரல 	ல ததர$ள �நதனர. அலலரஹ ஒர�ஜன 
மடடடம �ணங$ ட�ணடவமனறம, �ணக$ததககத  தகத�யறற அலலரஹ 
அலலரத�றஜற �ணஙக�ஜத ��டட ��டமரறம அ�ர$ள மக$ளககப ட	ரதஜன 



வசயதனர. (சட$ரதரடன!) கரஆன�ன 	க$ம வச��தரழதத! அத அ�ர$ஜளப	றற� 
உனககத த$�ல வசரலலம.

  "'ஆத' (எனனம) மக$ளகக அ�ர$ளஜ3ய சட$ரதரர ஹ<ஜத (நமமஜ3ய ரஸ<லர$ 
அனப	�டனரம) அ�ர (அமமக$ஜள டநரக$�,) எனனஜ3ய மக$டள! ந�ங$ள அலலரஹ 
ஒர�ஜனடய �ணஙகங$ள. அ�ஜனத த��ர உங$ளகக ட�ற நரயன�லஜல. (ஆ$ட�,) 
ந�ங$ள (அ�னககப) 	யப	3 ட�ண3ரமர?" எனற கற�னரர" (7:65)

  "'ஸமத' (எனனம மக)$ள�3ம, அ�ர$ளஜ3ய சட$ரதரர ஸரலஜஹ (நமமஜ3ய 
ரஸ<லர$ அனப	� ஜ�தடதரம.) அ�ர (அமமக$ஜள டநரக$�,) எனனஜ3ய மக$டள! 
அலலரஹ ஒர�ஜனடய ந�ங$ள �ணஙகங$ள; உங$ளகக அ�ஜனத த��ர ட�ற நரயன 
இலஜல" எனற கற�னரர" (11:60) 

  "'மதயன' (எனனம ஊர) மக$ளகக, அ�ர$ளஜ3ய சட$ரதரர ஷ7ஐஜ	 (நமமஜ3ய 
ததரர$ அனப	�டனரம.) அ�ர (அமமக$ஜள டநரக$�,) எனனஜ3ய மக$டள! அலலரஹ 
ஒர�ஜனடய ந�ங$ள �ணஙகங$ள. அ�ஜனத த��ர ட�ற நரயன உங$ளகக இலஜல" 
எனற கற�னரர" (11:84)

  "(ந	�டய!) இபறரஹ�ம (அஜல) தனனஜ3ய தநஜதஜயயம ஜனங$ஜளயம டநரக$�க 
கற�யஜத ந�ஜனததப 	ரரம. 'ந�சசயமர$ நரன ந�ங$ள �ணஙக	ஜ�$ஜள ��டட ��ல$�க 
வ$ரணட3ன; எ�ன எனஜனச ச�ரஷடததரடனர, அ�ஜனதத��ர, (அ�ஜனடய நரன 
�ணஙகட�ன;) ந�சசயமர$ அ�டன எனகக டநரரன �ழ�ஜய அற���ப	ரன (எனறம 
கற�னரர.)" (43:26,27)

  ந	�மரர$ள வ$ரணட�நத மரரக$தஜதப பறக$ண�ப	�ர$ளர$வம தஜ3 
வசய	�ர$ளர$வடம மஷர�கக$ள இரநதளளனர. அநத ந	�மரர$ள தங$ளரல 	லம 
வ$ரண3ளவ எத�ர�$ஜள எத�ததப ட	ரரரடனர.

  எங$ள	ரல அனப	ப	ட3 ரஸ<லலலரஹ� (ஸல) அ�ர$ள, நம	�கஜ$ககர�ய�ர; 
உணஜமயஜரப	�ர எனவறலலரம ந	�தத�ததகக மனனரல 	�ர	லயமஜ3நத�ரநதனர. 
அமமக$ஜள அலலரஹ ஒர�னகக மடடடம �ணக$ம வசலததமரறம, அ�ர$ளஜ3ய 
மனடனரர$ள �ணங$� �ழ�	டட �நத ச�ஜல �ணக$தஜத ��டட ��டமரறம ந	�ய�ர$ள 
வசரனனட	ரத, அ�ர$ளககச சடடய�ரநத உணஜம ட	ச	�ர, நம	�கஜ$ககர�ய�ர 
எனற ப$ழரரங$ஜளவயலலரம மறநத, வ	ரயயன, சன�யக$ரரன எனவறலலரம 
அமமக$ள வசரலல ஆரம	�ததனர. அ�ர$ளஜ3ய பறக$ண�பஜ	ப	றற�க கரஆன 
	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "(அ�ர$ளகக) அசசமடட எசசர�கஜ$ வசயயககடய ஒர ததர, (ஆ$�ய ந�ர) அ�ர$ள�(ன 
இனதத�)லரநடத அ�ர$ள�3ம �நதஜதப	றற� அ�ர$ள ஆசசரயப	டட, 'இ�ர வ	ரய 
வசரலலம ஒர சன�யக$ரரரதரன' எனற (உமஜமப 	றற�) இநந�ரர$ர�பட	ரர 
கற$�னறனர. எனன! இ�ர (நரம �ணஙகம) வதய�ங$ள யர�றஜறயம (ந�ரர$ர�தத 
��டட �ணக$ததககர�ய�ன) ஒடர ஆண3�ன தரன எனற ஆக$� ��ட3ரரர? 
வமயயர$ட� இத ஓர ஆசசர�யமரன ��ஷயமதரன (எனற கற�,) அ�ர$ள�ல உளள 
தஜல�ர$ள, (மறற�ர$ஜள டநரக$� 'இ�ஜர ��டட) ந�ங$ள வசனற ��டங$ள; உங$ள 
வதய�ங$ள�ல ந�ங$ள உறத�யரய�ரங$ள. (உங$ளஜ3ய வதய�ங$ஜளக ஜ$��டம	ட 
கறம) இக$ரர�யம ந�சசயமர$ (உங$ளகக ��டரரதமர$)க $ரதப	ட3தரகம' எனற 
(கற�க வ$ரணட3) வசனற ��ட3னர" (38:4,5,6)

  இவ�ரடற அ�ர$ளகக மனன�ரநத�ர (ஜனங)$ளம (அ�ர$ள�3ம) எநததததர �நத 
ட	ரத�லம (அ�ஜர) 'சன�யக$ரரர' அலலத 'ஜ	தத�யக$ரரர' எனற அ�ர$ள கறரமல 



இரக$��லஜல. இவ�ரற (கறம	டடய) அ�ர$ள தங$ளககள (	ரம	ஜரயர$) 
ஒர�ரகவ$ரர�ர உ	டதசம வசயத �நதனர ட	ரலம! அனற அ�ர$ள 
(இயறஜ$ய�டலடய) அக$�ரமக$ரர ஜனங$ளர$ இரக$�னறனர" (51:52,53)

  வத(ஹ�த�ன	ரல மக$ஜள அஜழதத ந	�மரர$ள�ன ந�ஜல	றற�யம, அ�ர$ஜளயம, 
அ�ர$ள வ$ரணட �நத�றஜறயம வ	ரயயரக$�ப பறக$ண�ததப 	ல அ�தற$ஜளப 
	ரப	�க வ$ரணடரநத வ	ரயயர$ள�ன ந�ஜல 	றற�யம டமடலயளள �சனங$ள அழ$ர$க 
கற$�னறன.

  எமத இக$ரலதத�ல ஒர மஸலம (அலலத ஒர ஜமரஅத) ஏஜனய மஸலம 
சட$ரதரர$ளகக நற	ணப$ள, உணஜம நம	�கஜ$ப ட	ரனற�றஜறப ட	ரத�ததரல அஙக 
எத�ரபட	ர இஜ3யடறர �ரமரட3ரத. ந	�மரர$ள ரஸ<லமரர$ள வசயத ட	ரதஜனயர$�ய 
வத(ஹ�த�ன 	க$ம மக$ஜள அஜழக$ மற	ட3ரடலர எத�ரபபக $�ளம	���டம. அ�னம�த 
	ல வ	ரயயரன $ஜத$ஜளவயலலரம $டட ��ட�ரர$ள. அ�னஜ3ய அஜழபஜ	 மக$ள 
பறக$ண�க$ ட�ணடம என	தற$ர$ அ�ஜன   '  �ஹஹர	�  ' எனறம வசரலல�ரர$ள. 
வத(ஹ�தஜ3யக $ரதஜதக கறம கரஆன �சனவமரனஜற வமரழ�நதரலம '  இத   
�ஹஹர	�யததரன �சனம  '   எனற அ�ர$ள கற���ட�ரர$ள.

  'உத�� டதடனரல அலலரஹ��3டம உத�� டதட' எனற ஹத�ஜஸ அ�ர$ள மன கற�னரல 
இத �ஹஹர	�யததரன ஹத�ஸ எனற கற���ட�ரர$ள. வதரழ$�னற�ன வநஞச�ன ம�த 
ஜ$ஜய ஜ�தத ��ட3ரலம அலலத அததஹ�யயரதத�ன ட	ரத ��ரஜல ஆடட ��ட3ரலம 
அ�ஜன �ஹஹர	� எனற வசரலல ��ட�ரர$ள.

  அலலரஹஜ� மடடடம உத��கக அஜழதத, அ�னகக மடடடம �ணக$ம வசலதத� ந	� 
(ஸல) அ�ர$ளஜ3ய ஸ7னனரஜ� ந�ஜலநரடட$�னற ஒர�னஜ3ய அஜ3யரளமர$ 
'�ஹஹர	�' எனற வசரல ஆ$���ட3த. இத வத(ஹ�தஜ3ய அடப	ஜ3ய�ல 
உளள�ர$ளகக அலலரஹ வசயத ஒர ட	ரரளரகம.

  வத(ஹ�தப 	�ரசரர$ர$ள, 	�ன�ரம அலகரஆன �சனங$ள�ல அலலரஹ தனத 
ரஸ<லககச வசரனன	ட அநத ரஸ<ல (ஸல) ந3நத�ரற தமத நஜ3மஜறஜய 
அஜமததப வ	ரறஜமயர$ ந3நத வ$ரளளல அ�ச�யமரகம.

  "(ந	�டய!) அ�ர$ள (உமஜமப	றற�க கறறம கஜற$ள) கற�ஜதச ச$�ததக வ$ரணட, 
$ணண�யமரன மஜறய�ல அ�ர$ஜள ��டட ��ல$���டம" (73:10)

  "உமத இஜற�ன�ன $ட3ஜளக$ர$ ந�ர வ	ரறதத�ரம. அ�ர$ள�லளள யரவதரர 
	ர��ஜயயம நனற� வ$டட3ரஜரயம ந�ர 	�ன	றறரத�ர" (76:24) 

  மஸலம$ள அஜன�ரம வத(ஹ�ஜத ஒபபகவ$ரணட அதன 	�ரசங$�$ஜள டநச�க$ 
ட�ணடம. ஏவனனறரல வத(ஹ�த என	த எலலர ரஸ<லமரர$ள�னதம தஃ�ததர 
(	�ரசரரமர)கம. இறத� ந	� மஹமமத (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய தஃ�ததம இதட�யரகம.

  எ�வனரர�ன ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள டநச�க$�றரடனர, அ�ன வத(ஹ�ஜத 
டநச�தத�னர�ரன. எ�ன வத(ஹ�த3ன ட$ர	ம வ$ரள$�றரடனர, அ�ன ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள3ன ட$ர	ம வ$ரள	�னர�ரன. 

 சட3ம�யறறம   அத�$ரரம   அலலரஹவக$னற�   ட�வற�ரககம�லஜல

  அலலரஹ, உல$ததரர$ள அஜன�ஜரயம தனகக �ழ�	ட�தற$ர$ட� 	ஜ3ததரன; 



அ�ர$ளககக $றறக வ$ரடப	தற$ர$ட� அ�ர$ள�3ம ரஸ<லமரர$ஜள அனப	�னரன; 
மன�தர$ளகக மதத�ய�ல உணஜமஜயக வ$ரணடம ந�ததஜதக வ$ரணடம த�ரபப 
�ழஙக�தற$ர$ ரஸ<லமரர$ள3ன ட�ததஜதயம அனப	�னரன. இசசட3ங$ள 
அஜனததம அலலரஹவஜ3ய �சனங$ள�லம அ�னத ரஸ<லஜ3ய ட	ரதஜன$ள�லம 
அஜமநதளளன.

  சடடவமன	த, �ணக$�ழ�	ரட$ள, அனறர3 நஜ3மஜற$ள, வ$ரளஜ$க ட$ரட	ரட$ள, 
�ரழகஜ$ வநற�$ள, அரச�யல ட	ரனற�றஜறயம, மன�தனஜ3ய �ரழகஜ$ய�ல 
அஜம$�னற இஜ�யலலரத ஏஜனய�றஜறயம உளள3கக$�னறதர$ட� இரக$�னறத.

  வ$ரளஜ$ய�ல சட3வமன	த:-

  ரஸ<லமரர$ள மன�தர$ஜளத வத(ஹ�த�ன 	க$ம அஜழதத, அடப	ஜ3க 
வ$ரளஜ$$ஜளச சர� வசய$�னற�ர$ளர$ட� இரநதனர. யஸ7ப (அஜல) அ�ர$ள3ன 
ச�ஜறய�லரநத இரணட ஜ$த�$ள தரம $ண3 இர $னவ$ளகக ந	�ய�ர$ள�3ம ��ளக$ம 
ட$ட3ட	ரத, அ�றறககப 	த�லள�ககமனனர அவ��ர�ஜரயம வத(ஹ�த�ன 	க$ம 
அஜழபப ��டததரர$ள. (ட$ட3 ட$ள��ககப 	த�ல வசரலலமன, ட$ளரத ஒனஜறக 
கறமளவ மக$�யதத�மரனதகட$ மதள�3ம அள�ததளளரர$ள.

  "ச�ஜறக க3தத�லரககம எனன�ர டதரழர$டள! )யரவதரர சகத�யமறற) வ�வட�ற 
வதய�ங$ள டமலர? அலலத (யர�ஜரயம) அ3க$� ஆள$�னற (ஒடர நரயனர$�ய) 
அலலரஹ ஒர�டன டமலர? அ�ஜனயனற� ந�ங$ள �ணஙக	ஜ� யரவம, ந�ங$ளம 
உங$ள மதரஜதயர$ளம ஜ�ததக வ$ரண3 வ�றம ($ற	ஜனப) வ	யர$ஜளத த��ர 
(உணஜமய�ல அஜ� எதவடம) இலஜல. அலலரஹ இதறக யரடதரர ஆதரரதஜதயம 
இறக$� ஜ�க$வம�லஜல. ச$ல அத�$ரரங$ளம, அலலரஹ ஒர�னகட$யனற� 
(ட�வற�ரககம) இலஜல. அ�ஜனததஜ�ர, (மறவற�ஜரயம) ந�ங$ள �ணங$க 
க3ரவதனற அ�டன $ட3ஜள இடடரக$�னறரன. இததரன டநரரன மரரக$ம. என�னம 
மன�தர$ள�ல வ	ரம	ரடலரர (இதஜன) அற�நத வ$ரள�த�லஜல. (எனற யஸ7ப (அஜல) 
அவ��ர�ரககம நலல	டதசம வசயத��டட, அ�ர$ள�ன $னவ$ளகக ��ளக$ம 
அள�ததரர$ள" (12:39,40)

  �ணக$ங$ள�ல சட3வமன	த:-

  'நரன வதரழ�ஜத ந�ங$ள 	ரரததத ட	ரனற வதரழங$ள' (ப$ரர�, மஸலம) 
'எனன�லரநடத ந�ங$ள �ணக$ங$ஜள எடததக வ$ரளளங$ள' (மஸலம) எனற 
ந	�ய�ர$ள கற�தற$ஜம�ர$வம, 'ஹத�ஸ 'ஸஹ�ஹர$' இரககமரனரல அதட� எனத 
மதஹப' எனற மஜதஹ�த$ளரன இமரம$ள ஒவவ�ரர�ரம வசரனனதறக அஜம�ர$வம 
வதரழஜ$, ஸ$ரத, ஹஜ ட	ரனற �ணக$ங$ளககம இஜ�யலலரத இதர 
�ணக$ங$ளககம கரஆஜனயம ஸஹ�ஹரன ஹத�ஜஸ$ஜளயடம ஆதரரமர$க வ$ரளளல 
நமம�ல ஒவவ�ரர�ர ம�தம $3ஜமயர$�னறத.

  இமரம$ள, ஏதர�வதரர ��ஷயதத�ல $ரதத ட�ற	ட3ரல, அ�ர$ள�ல ஒர�ரஜ3ய 
வசரலலல மடடடம நரங$ள 	�ட�ரதமர$ இரக$க க3ரத. சர�யரன ஆதரரம எ�ர�3ம 
உணட3ர அதஜனடய எடததக வ$ரளள ட�ணடம. இதட� கரஆன ஸ7னனரஜ�க 
வ$ரணடளள அடப	ஜ3ச சட3மரகம.

 ��யர	ரரம, வ$ரடக$ல�ரங$ல, $3ன ட	ரனற�றற�ன சட3ம அலலரஹவககம 
அ�னஜ3ய ரஸ<லககம உர�யதரகம. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன:-

  "(ந	�டய!) உம இஜற�ன ம�த சதத�யமர$ அ�ர$ள தங$ளககள ஏற	ட3 சசசர��ல, 



உமஜம ந�த�	த�யர$ அங$�$ர�தத, ந�ர வசயயம த�ரபஜ	த தங$ள மனத�ல எததஜ$ய 
அத�ரபத�யம�னற� அங$�$ர�தத மறற�லம �ழ�	3ரத �ஜரய�ல அ�ர$ள உணஜம 
��ச�ரச�$ளர$ ஆ$மரட3ரர$ள" (4:65)

  இவ�சனம அரளப	ட3 $ரரணதஜத ம	ஸஸர�ன$ள (��ர�வஜரயரளர$ள) 	�ன�ரமரற 
கற$�னறரர$ள.

  இரணட ந	�தடதரழர$ள (அர$ரட$ உளள தததமத டதரட3ங$ளகக) ந�ர 	ரயசச�த�ல 
$ரதத ட�ற	டடக வ$ரண3னர. அபவ	ரழத ந	� (ஸல) அ�ர$ள (அ�ர$ள  
இர�ரககம மதத�ய�ல ந�த�யர$) ஸ7ஜ	ர (ரல) அ�ர$ளகக ந�ர 	ரயசசமரற  
த�ரப	ள�ததரர$ள. இத�ல சம	நத	ட3 அடதத�ர 'ந	�டய! உங$ளத சரசசர��ன  
ம$னக$ர$ ந�ங$ள இவ�ரற த�ரப	ள�தத ��டடர$ள' எனற வசரலல ��ட3ரர.  
அபவ	ரழத தரன இவ�சனம அரளப	ட3த. 

ஆதரரம: ப$ரர�

  தண3ஜன �ழஙக�த�லம 	ழ��ரஙக�த�லம உளள சட3ங$ஜளப 	�ன�ரம 
அலகரஆன �சனம வதள�வ 	டதத$�னறத:-

  "அ�ர$ளக$ர$ அ(�ர$ளஜ3ய ட�தமர$�ய தவறரத)த�ல நரம ��த�தத�ரநடதரம: 
'உய�ரகக உய�ர, $ணணககக $ண, மகககக மகக, $ரதககக $ரத, 	லலககப 	ல 
ஆ$வம $ரயங$ளககம 	ழ��ரங$ப	டம என	தர$. (��த�தத�ரநடதரம) என�னம 
எ�டரனம 	ழ��ரஙக�ஜத (மனன�தத) தரனமர$ ��டட��ட3ரல, அத அ�ர(ஜ3ய 
த���ஜன)ககப 	ர�$ரரமர$� ��டம. எ�ர$ள அலலரஹ அரள�ய (ட�தக$ட3ஜளப) 
	�ர$ரரம த�ரப	ள�க$��லஜலடயர அ�ர$ள, ந�சசயமர$ அக$�ரமக$ரரர$ள தரம" (5:45)" 

  மரரக$ ��த�	றற�ய சட3ம:-

  ஷர�அத சட3ம 	றற� 	�ன�ரம அலகரஆன �சனம வதள�வ 	டதத$�னறத.

  "(மம�ன$டள!) நஹ7வகக அ�ன (அலலரஹ) எதஜன உ	டதச�ததரடனர, அதஜனடய 
உங$ளககம மரரக$மரக$� இரக$�றரன. ஆ$ட� (ந	�டய!) நரம உமகக �ஹ� மலம 
அற���ப	தம, இபறரஹ�ம, மஸர, ஈஸர ஆ$�டயரரகக நரம உ	டதச�தததம 
எனனவ�னறரல, (ந�ங$ள ஒரம�தத ஏ$வதய�க வ$ரளஜ$யஜ3ய உணஜமயரன) 
மரரக$தஜத ந�ஜலயர$ ஜ$கவ$ரளளங$ள. அத�ல (	ல 	�ர�வ$ளர$ப) 	�ர�நத ��3ரத�ர$ள 
எனறதரன" (42:13)

     மரரக$ ��த�$ஜள ஏற	டததம உர�ஜமஜய அலலரஹ அலலரத�ர$ளககக வ$ரடககம 
இஜணஜ�பட	ரஜர அலலரஹ மறததஜரததப 	�ன�ரமரற கற$�னறரன.

  "அலலரஹ அனமத�க$ரத எதஜனயம அ�ர$ளகக மரரக$மரக$� ஜ�க$ககடய  இஜண 
(வதய�ங)$ளம அ�ர$ளகக இரக$�னறன�ர?" (42:21) 

 சரக$ம

  மஸலம$ள ஒவவ�ரர�ரம கரஆஜனக வ$ரணடம, சர�யரன ஸ7னனரஜ�க வ$ரணடம 
த�ரபப �ழங$ ட�ணடம. எலலர�றறககம அவ��ரணடன 	க$டம த�ரபபக ட$டடச 
வசலலவம ட�ணடம. 	�ன�ரம மஜற�சனதஜதக வ$ரணட3 அவ�ரற வசயல	3 
ட�ணடம.



  "அலலரஹ அரள�யஜ�$ஜளக வ$ரணட3 ந�ர அ�ர$ளக$�ஜ3ய�ல த�ரப	ள�பபரர$!" 
(5:49)

  'அலலரஹ அரள�ய�றஜறக வ$ரணட3 த�ரப	ள�தத, அலலரஹ அரள�ய�றஜறடய  
டதரநத எடததக வ$ரளளககடய தஜல�ர$ளககம, அ�ர$ளஜ3ய சம$தத�ர$ளககம 
அலலரஹ 	லதஜதக வ$ரடக$�றரன' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.  

ஆதரரம: இபன மரஜர (ஹஸன)

  இஸலரம�ய நர3லலரத அநந�ய நரட$ள�ல �ரழ$�னற மஸலம$ள கரஆனககம 
ஸ7னனரவககம மரண	ட$�னற 	�ரரனஸ சட3ம, ஆங$�டலய சட3ம ஆ$�ய�றறகக 
அட	ண�யரத�ரப	த $3ஜமயரகம. இஸலரததகக மரண	ட$�னற�ரற த�ரபப$ள 
�ழங$ப	டம ந�த�மனறங$ளகக அ�ர$ள வசலலரத�ரக$ ட�ணடம. அற��ரள�$ள�ல 
நம	�கஜ$யரன�ர$ள�3தத�ல இஸலரதத�ன த�ரபஜ	க வ$ரணட ந�த� ட$ட$ ட�ணடம. 
இதட� அ�ர$ளகக ச�றநதத.

  ஏவனனறரல இஸலரம மஸலம$ளகக மதத�ய�ல ந�த�யர$த  த�ரபப அள�க$�னறத. 
ந$ரங$ள�லளள ந�த�மனறங$ளககச வசனற எநத��தப 	யனமறறதர$ வணரக$ககடய 
	ணதஜதயம, டநரதஜதயம அத டசம�ததக வ$ரடக$�னறத.

  அவ�ரற வணரக$�க வ$ரணட, இஸலரததகக மரறரன த�ரபஜ	 
எத�ர	ரரக$�னற�னகக  மறஜமய�ல இரடடப	ரன ட�தஜனயணட. ஏவனனறரல அ�ன, 
ந�த�யளள அலலரஹவஜ3ய சட3தஜதப பறக$ண�தத ��டட, அந�த�யர$ ந3நத 
வ$ரளளம, அலலரஹவஜ3ய 	ஜ3ப	�ன சட3தத�ல ஒதங$�க வ$ரண3�னர$�றரன. 

   (  வத(ஹ�தக    )   வ$ரளஜ$   மதலர�தர    ?   அலலத ஆடச� மதலர�தர    ?  

    அஷவஷயக மஹமமத கதப   அ�ர$ள மக$ர தரரல ஹத�ஸல ஆறற�ய ஓர உஜரய�ன 
ட	ரத, இநத அடப	ஜ3ய�ல ட$ட$ப	ட3 ஒர ட$ள��கக அ�ர 	த�லள�ததரர. ட$ள��யம, 
அதற$ரன 	த�லம 	�ன�ரமரற:-

  ட$ள��: 'ஆடச�ய�ன மனடனதரன இஸலரம ம�டச� வ	றம' எனற ச�லர கற$�னறனர. 
ட�ற ச�லடரர, அ$�தரஜ� (அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$ஜய)ச சர�வசய�த�லம அவ�ழ�ய�ல 
மக$ஜளப 	ய�றற��ப	த�லம தரன இஸலரம ம�டச�வ	றம எனற கற$�னறனர. 
இவ��ரணடல எத சர�யரனத?

  	த�ல: 'அ$�தரஜ�'ச சர�யரன மஜறய�ல 	�ரசரரம வசயயககடய 'தரஇ$ள' (	�ரசரர$ர$ள) 
இலலரமல, பம�ய�ல இநத மரரக$தத�ன ஆடச� எங$�ரநத �ரம? அநத 'தரஇ$ள' சர�யரன 
ஈமரஜனப ட	ரத�க$�னறனர; தங$ளஜ3ய மரரக$தத�ல டசரத�க$ப	டட வ	ரறஜமயர$ 
இரக$�னறனர; அலலரஹவஜ3ய 	ரஜதய�ல ஜ�ஹரத வசய$�னறனர. 

  அபவ	ரழத பம�ய�டல அலலரஹவஜ3ய மரரக$ம நலலமஜறய�ல 
சட3மரக$ப	ட$�னறத. ஆடச� என	த �ரனதத�லரநத பம�கக �ர$�னற ஒனறனற. 
தரனர$ அத �ரனதத�லரநத இறங$� ��3வம மரட3ரத. ஒவவ�ரர �ஸதவம 
�ரனதத�லரநத இறஙக$�னறன என	த உணஜமதரன. ஆனரல மன�தனஜ3ய 
மயறச�ய�ன 	யனர$ததரன இசசநதரப	தஜத மன�தனகக, அலலரஹ ஏற	டதத�க 
வ$ரடததளளரன. இத	றற�க கரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.



  "அலலரஹ நரடய�ரநதரல (அ�ர$ள உங$ள3ன யததம பர�ய �ர�தறக 
மனனதர$ட�) அ�ர$ள�3ம 	ழ��ரங$�ய�ரப	ரன. ஆய�னம (யதததத�ன மலம) உங$ள�ல 
ச�லஜர, ச�லஜரக வ$ரணட டசரத�க$�றரன. (47:04)

  அ$�தரஜ�க சர�வசய�த வ$ரணடம அதனஜமப	�ல $ரலதஜதப 	ய�றற��ப	த 
வ$ரணடடம நரம (	�ரசரரதஜத) ஆரம	�க$ ட�ணடம. (இஸலரதத�ன) ஆரம	$ரலம 
டசரதஜனககளளரன�ரற டசரத�க$ப	டட, டசரதஜனக$ர$ வ	ரறஜம சரத�க$ 
ட�ணடடயற	டம. 

 வ	ர�ய  ஷ� ரககம   அதன  �ஜ$$ளம  

  வ	ர�ய ஷ�ரக எனறரல அலலரஹவகக ந�$ர உண3ரககதல. உதரரணததகக 
அலலரஹஜ� அஜழப	த ட	ரனற அதஜன அஜழப	தரகம. அலலத இரடச�க$தடதடதல, 
அறததப 	லய�டதல, டநரசஜச வசயதல ட	ரனற �ணக$ங$ள�ல ஏதர�த ஒனஜற அதறக 
ஏற	டதத�தரகம.

  'இபன மஸஊத (ரல) அ�ர$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள டநரக$�, '	ர�ங$ள�ல ம�$ 
ம$ததரனத எத?' எனற ட$ட3ரர$ள. உனஜன அலலரஹ 	ஜ3தத�ரககமட	ரத, 
ஏடதனவமரனஜற அ�னகக ந�$ரரகக�தரகம' எனற ந	�ய�ர$ள 	த�லள�ததரர$ள. 

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம.

  தஆ��ல ஷ�ரக ஏற	டததல:- 	�ரரரததஜனய�ல ஷ�ரக ஜ�ததல எனறரல, உணவ 
ட$ட	தறக, அலலத டநரஜயக கணப	டததக ட$ரர�தறக அலலரஹ அலலரத 
ந	�மரர$ள அவலயரக$ள ட	ரனற�ர$ள�3ம ட$ட	தரகம. 	�ன�ரமரற அலலரஹ 
கற$�றரன.

  "உமகக யரவதரர நனஜமயம, த�ஜமயம வசயயச சகத�யறற அலலரஹ அலலரத�றஜற 
(உத�� ட�ணட) ந�ர அஜழக$ரத�ர. அவ�ரற வசயதரல அசசமயடம அக$�ரமக$ரரர 
(இஜணஜ�ப	�ர)$ள�ல ந�ரம ஒர�ரர$� ��டவர" (10:106)

  'எ�வனரர�ன அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அ�னகக ந�$ரர$ ஏற	டதத�ய�னர$ 
இரககம ந�ஜலய�ல மரண�க$�னறரடனர, அ�ன நர$ம 	�ரட�ச�ப	ரன' எனற ந	� (ஸல)  
அ�ர$ள கற�னரர$ள. 

ஆதரரம: ப$ரர�.

  இறநத�ர$ள�3டமர, (உய�ரளள�ர$ள�ல) மஜற�ர$ இரப	�ர$ள�3டமர தஆக 
ட$ட	த ஷ�ரக$ரகம. 	�ன�ரம அலகரஆன �சனம இதறக ஆதரரமரய அஜம$�னறத.

  "அ�ஜன (அலலரஹஜ�)யனற� எ�றஜற ந�ங$ள (ஆண3�வனன) அஜழக$�னற�ர$டளர 
அ�றறகக ஓர அண�ளவம அத�$ரரம�லஜல. அ�றஜற ந�ங$ள அஜழததட	ரத�லம 
உங$ளஜ3ய அஜழபஜ	 அஜ� வச��யறர; அஜ� வச��யறற ட	ரத�லம உங$ளககப 
	த�லள�க$ர; மறஜம நரள�டலர (இமஜமய�ல அ�றஜற) ந�ங$ள இஜண ஜ�ததஜதயம 
அஜ� ந�ரர$ர�தத ��டம. யரஜ�யம அற�நத (இஜற)�ஜனப ட	ரல (அதவதய�ங$ள) 
எதஜனயடம உங$ளகக அற���க$ர" (35:13,14)

  அலலரஹவஜ3ய ஸ	தத$ள�ல இஜணஜ�ததல:- இத�ல, ந	�மரர$ள, அவலயரக$ள 
மதலரடனரர மஜற�ரன�றஜற அற��ரர$ள எனற நம	�கஜ$ வ$ரள�தரகம. 



"மஜற�ரன�றற�ன சர��$ள அ�ன�3 (அலலரஹ��3)நதரன இரக$�னறன. 
அ�ற(ற�லளள�ற)ஜற அ�ஜனயனற� ட�வற�ரம அற�யரர" (6:39)

  டநசஙவ$ரள�த�ல 'ஷ�ரக' ஜ�ததல:- இத அலலரஹஜ� டநச�ப	த ட	ரனற 
அவலயரக$ள�ல ஒர�ஜரடயர, 	லஜரடயர டநச�ப	தரகம. இத	றற�க கரஆன 
கற�தர�த.

  "அலலரஹ அலலரத�றஜற, அ�னகக இஜணயர$ எடததக வ$ரணட, அலலரஹஜ� 
டநச�ப	த ட	ரல அ�றஜற டநச�பட	ரர மன�தர$ள�ல 	லர இரக$�னறனர. என�னம 
மம�ன$டளர, அலலரஹஜ�டய அத�$மர$ டநச�ப	ரர$ள" (2:165)

  �ழ�	ட�த�ல 'ஷ�ரக' ஜ�ததல:- அனமத� உணட எனற நம	�கஜ$ய3ன அலலரஹவகக 
மரற வசய�த�ல உலமரக$ளககம, மஷரய�க (தஜல�ர)$ளககம �ழ�	டதல. கரஆன 
இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "இ�ர$ள அலலரஹஜ�யனற�த தங$ள 	ரத�ர�$ஜளயம சநந�யரச�$ஜளயம (தங$ள) 
வதய�ங$ளர$ எடததக வ$ரள$�னறனர" (9:31)

  அலலரஹ ஹறரமரக$�யஜத ஹலரலரககதல, அ�ன ஹலரலரக$�யஜத ஹறரமரககதல 
ஆ$�ய�றஜறக வ$ரணட மரறவசய�த�ல டமடலயளள �சனதத�ல கறப	ட3�ர$ளகக 
�ழ�	ட�ஜதடய 'இ	ரதத' (�ணக$ம) எனற டமற$ரடடய �சனம கற�தர$ ��ளக$ம 
அள�க$ப	டடளளத.

  'அலலரஹவகக மரற வசய�த�ல அடயரனகக �ழ�	3க க3ரவதன ந	� (ஸல) அ�ர$ள  
கற�னரர$ள' 

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  ஷ�ரககல 'ஹ7லல' (இரண3றக $லப	�ன மலம இஜண ஜ�ததல):- இத, ந�சசயமர$ 
அலலரஹ தனத 	ஜ3பப$ள�ல கடவ$ரணடளளரன எனற நம	�கஜ$ வ$ரள�தரகம. 
(ஸர�யர��ன தஜலந$ர) 3மஸ$ஸல அ3க$ம வசயயப	டடளள இபன அர	�யஜ3ய 
வ$ரளஜ$யர$ இத இரக$�னறத. 'அடயரன தரன இஜற�ன; இஜற�னதரன அடயரன' 
எனற அ�ர கற�யளளரர.

  'ஹ7லல' எனற வ$ரளஜ$க வ$ரண3 ச	�க $��ஞன ஒர�ன 	�ன�ரமரற 	ரட$�றரன.

  நரயம 	னற�யம எங$ளத இஜற�னர$ட� இரக$�னறன. $�ற�ஸத�க ட$ரய�லலளள 
கரவம அலலரஹ�ர$ட� இரக$�னறனர.

  ஷ�ரககத தஸரரப:- (தஸரரப எனறரல அலலரஹவஜ3ய 	ணப$ஜள அ�னஜ3ய ச�ல 
அடயரர$ளகக மரறறதல)

  அலலரஹவஜ3ய ச�ல $ரமங$ஜள ந�ர�ர$ம வசயயககடய அத�$ரரம 
அவலயரக$ளகக இரப	தர$ நம	�கஜ$ வ$ரள�தர$ இத இரக$�னறத உதரரணததகக 
அபதக $ரத�ர ஜ�லரன�யய� (ரஹ) அ�ர$ள வசரல�தர$ மஹய�தத�ன வம(லத�ன ஏழர�த 
ஹ�$ரயதத�ல 	�ன�ரமரற �நதளளத. (வமரழ�வ	யரப	ரளர)

  ஜஷக (அபதல $ரத�ர ஜ�லரன�யய�) அ�ர$ள ஒர சஜ	ய�லளடளரஜர டநரக$� 'சர�யன 
ஒவவ�ரர நரளம எனன�3ம �நத எனகக ஸலரம வசரலல, அனஜறய நரள�ல உல$�ல 
நஜ3வ	றப ட	ர�த எனன என	ஜத அற���க$ரமல உத�க$மரட3ரத' எனற கற�னரர.



  அவலயரக$ள ம�த �ரமப ம�ற�ய நம	�கஜ$ வ$ரளட�ரர, அ�ர$ஜளக 'கதப' 
(தஜல�ர)$ள எனற கற�ரர$ள. 	ண3யக$ரல மஷர�கக$ள�3தத�ல ட$ட$ப	ட3 
ட$ள��ஜயப	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "(உல$�ன) ச$ல $ரர�யங$ஜளயம த�ட3ம�டட ந�ர�$�ப	�ன யரர? எனற ட$டபரர$! 
அதறக அ�ர$ள அலலரஹதரன எனற கற�ரர$ள" (10:31)

  (அவலயயர 	கத�வ$ரண3 இக$ரல மக$ள மற$ரல மஷர�கக$ஜள ��3 மட3ர$மரன 
நம	�கஜ$ய3ன இரக$�னறனர)

  	யப	ட�த�ல ஷ�ரக ஜ�ததல:- இநத நம	�கஜ$, மரண�தத அவலயரக$ள�ல ச�லரகக 
அலலத (தரமரன இ3தத�ல உய�ர3னளள) மஜற��லளள ச�லரகக, ச�ல ஆறறல$ள 
உணட எனறம, அ�ர$ள தண3ஜன �ழஙக�ரர$ள எனறம நம	� 	யப	ட�தரகம. இத 
மற$ரல மஷர�கக$ள�ன நம	�கஜ$யரகம. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "தன அடயரனகக (ட�ணடய உத��$ஜளச வசயய) அலலரஹ (ஒர�டன) 
ட	ரதமரன�னலல�ர? (ந	�டய!) அ�ர$ள (தங$ள வதய�ங$ளர$�ய) அலலரஹ 
அலலரதஜ�$ஜளப 	றற� (ப 	ல�றஜறக கற�) உமஜமப 	யமறதத$�னறனர. (அஜத ந�ர 
வ	ரரட	டதத ட�ண3ரம)" (39:36)

  வ$ரடய ��லங$�னங$ளககம, ��ஷஜநதக$ளககம, உய�ர3ன�ரககம வ$ரடஜமக$ரர 
மன�தனககம, இதட	ரனற ட�ற ஏதர�த ஒனறககம 	யப	ட�த ஷ�ரக$ர$ மரட3ரத.

  ஆடச�ய�ல ஷ�ரக ஜ�ததல:- இததரன இஸலரதத�றக எத�ரரன சட3ங$ஜள வ�ள�யரக$�, 
அ�றஜற ஆகமரககதல என	தரகம. அலலத இஸலரதத�ன சட3தஜதப வ	ரரததமறறத 
எனற(ம $ரலததகக ஒவ�ரதத எனறம) $ரத�தரகம.

  ஷ�ரககல 'அக	ர' (வ	ர�ய இஜணஜ�ததல):- இத நனஜம$ஜள அழ�தத ��3க கடயத. 
அலலரஹ இத	றற� 	�ன�ரமரற கற$�னறரன.

  "ந�சசயமர$ அலலரஹ தனகக இஜணஜ�ப	ஜத மனன�க$ட� மரட3ரன. இதலலரத 
(கறறத)ஜதத தரன ��ரம	�ய�ர$ளகட$ மனன�ப	ரன. ஆ$ட� எவடரனம 
அலலரஹவகக இஜணஜ�ததரல அ�ன வ�க தரமரன �ழ�ட$டடல தரன 
இரக$�னறரன" (4:116)

  ஷ�ரக$�ல 	ல �ஜ$$ள உணட. வ	ர�ய ஷ�ரகக, ச�ற�ய ஷ�ரகக ஆ$�யன அ�றற�ல 
உளளதரகம. அ�றஜறத த��ரப	த நமம�ல ஒவவ�ரர�ர ம�தம $3ஜமயரகம. நரம 
எபவ	ரழதம வமரழ�நத�ரப 	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள $றறத தநதளளரர$ள.

  'அலலரஹட�! நரங$ள அற�நத�ர$ளர$ உனகக எதஜனயம இஜணயரகக�த�லரநத 
உனன�3தத�ல 	ரத$ர�ல டதட$�டறரம. நரங$ள அற�யரத�றறககம உனன�3ம 
	�ஜழவ	ரறக$த டதட$�டறரம. 

ஆதரரம: அஹமத (ஹஸன) 

        
அலலரஹ  அலலரத�ஜன   அஜழப	�னகக   உதரரணம

  அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன:



  "மன�தர$டள! உங$ளகக ஓர உதரரணம கறப	ட$�னறத. அதஜனச வச��தரழதத�க 
ட$ளங$ள; அலலரஹ அலலரத எ�றஜற ந�ங$ள (வதய�ங$வளன) அஜழக$�னற�ர$டளர, 
அஜ�யரவம ஒனற டசரந(த மயறச�த)த ட	ரத�லம, ஓர ஈஜயக க3 ச�ரஷடக$ மடயரத. 
(ஈஜய ச�ரஷடப	வதனன?) ஓர ஈ அ�ர$ளஜ3ய யரவதரர வ	ரரஜள எடததக வ$ரண3 
ட	ரத�லம அதன�3ம�ரநத அதஜன ��ட��க$வம அ�றறரல மடயரத. (ஏவனனறரல, 
அ�றஜறத வதய�ங$வளன) அஜழபட	ரரம, அ�ர$ளரல வதய�ங$வளன 
அஜழக$ப	ட	�ர$ளம 	லஹ�னமரன�ர$டள!" (22:73)

  $ஷ3தத�லம தன	தத�லம உங$ளகக உத� ட�ணடம என ந�ங$ள அஜழககம 
அவலயரக$ள அதஜனச வசயய சகத�யறற�ர$ள என	ஜத ஓர உதரரணதத�ன மலம 
எலலர மன�தர$ளம ட$ட$க கடய�ரற அலலரஹ கற�யளளரன. அவலயரக$ளரன 
அ�ர$டளர, அலலரஹவஜ3ய 	ஜ3பப$ள�லரநத ஓர ஈஜயத தரனம 	ஜ3க$ச 
சகத�யறற�ர$ள.

  மரண�தத அ3க$ம வசயயப	டரககம அ�ர$ளகக மனனரல ஜ�க$ப	டடரககம 
உண��லரநடதர, அலலத 	ரனதத�லரநடதர ஏடதனவமரனஜற அநத ஈ அ	$ர�ததக 
வ$ரண3ரல அதஜன ம�டட எடக$வம அ�ர$ளரல மடயரத. இ�ர$ளஜ3ய 
	லஹ�னததகக இதட� ஓர அததரடச�யரகம.

  ஈடயர 	லஹ�னமரன ஒனற. இதனஜ3ய சகத�ஜய ��3 மரண�தத அ�ர$ள 
	லஹ�னமரன�ர$ள. ந�ங$ள எவ�ரறதரன அ�ர$ஜள உத��கக அஜழபபர$ள?

  அலலரஹ அலலரத ந	�மரர$ஜளயம, அவலயரக$ஜளயம உத��கக 
அஜழக$�னற�ர$ளகக எத�ரரன ம�$க $டஜமயரன ஒர மறப	ர$ட� இநத உதரரணம 
அஜமநதளளத.

  அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள உத��கக அஜழப	�ர$ளகக மறறவமரர உதரரணதஜத 
அலலரஹ கற$�றரன.

  "(நரம 	�ரரரததஜன வசயத) அஜழக$த தகத�யஜ3டயரன அ�டன. (அலலரஹதரன) 
எ�ர$ள அ�ஜனயனற� (மறஜறய வ	ரயயரன வதய�ங$ஜளப 	�ரரரதஜத வசயத) 
அஜழக$�னறரர$டளர அ�ர$ளகக, அஜ� யரவதரர ��ஜ3யம அள�க$ர.

  (அலலரஹஜ�யனற� மறற�றஜற அஜழபட	ரர�ன உதரரணம;) தணண�ர (தரனர$ட�) 
தன�ரய�ல வசனற��3 ட�ணடவமனற $ரத� தன இர ஜ$$ஜளயம (ந�டட அளள�க 
கடக$ரமல) ��ர�ததக வ$ரணட3 இரப	�ஜனப ட	ரல இரக$�றத. (அதஜன அ�ன தன 
ஜ$ஜயக வ$ரணட அளள�க கடககம �ஜரய�ல அ�னஜ3ய) �ரஜய அத அஜ3நத 
��3ரத. (வ	ரயயரன வதய�ங$ள�3ம) ந�ரர$ர�பட	ரர வசயயம 	�ரரரததஜன (இததஜ$ய) 
�ழ�ட$3ர$ட� இரக$�றத" (13:14)

  'தஆ' எனறரல அத 'இ	ரதத' (�ணக$ம) எனறம, அத அலலரஹவகக மடடடம 
வசரநதமரனத எனறம இநத (13:14) �சனம வதள�வ	டதத$�றத. (இஜணஜ�க$�னற) 
இ�ர$ள தரன, அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அஜழக$�னறனர. அ�ர$ளரல இ�ர$ள 
எநதப	யஜனயம அஜ3யப ட	ர�த�லஜல. எதஜனக வ$ரணடம இ�ர$ளகக அ�ர$ள 
	த�லள�க$ மரட3ரர$ள. இத�டல அ�ர$ளகக உதரரணமர�த, $�ணறற ஓரதத�ல ந�னற 
வ$ரணட ஜ$ஜய ந�ட3ரமடலடய அத�லரநத ஜ$ய�னரல தணண�ஜரக கடக$ மயறச�ப	த 
ட	ரனறதரகம. இதறக ஒர$ரலம அ�ன சகத�வ	ற மரட3ரன எனற ஓர உதரரணதத�ன 
மலம அலலரஹ ��ளகக$�றரன.



  மஜரஹ�த (ரஹ) அ�ர$ள கற�ஜத இபன$த�ர (ரஹ) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற 	த�நத 
ஜ�ததளளரர$ள. 'அ�ன தணண�ஜர டநரக$� தன	ரல �ரமரற அஜழததச சரஜ3 
$ரடட	�ஜனப ட	ரனற�னர�ரன. அத அ�ன�3ம �ரட� மரட3ரத'.

  	�னப அலலரஹ, தனனலலரத�ர$ஜள உத��கக அஜழப	�ர$ள ம�த கஃபஜர 
(இஜறந�ரர$ர�பஜ	)க வ$ரணட த�ரப	ள�ததளளரன. 'ந�ரர$ர�பட	ரர வசயயம 	�ரரரததஜன 
�ழ�ட$3ர$ட� இரக$�னறத' எனற அலலரஹ கற�தற$ஜம�ர$ அ�ர$ள 
�ழ�ட$டடடலடய இரக$�னறனர.

  மஸலம சட$ரதரடன! அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அஜழப	த�லரநத ந� ��ல$�க 
வ$ரள�ரயர$! அவ�ரற அஜழததரல ந� ந�ரர$ர�தத �ழ�ட$டடலர$� ��ட�ரய. ஏ$தத�க 
வ$ரளஜ$யளள மம�னர$ ந� ஆக�தற$ர$, யர�றற�ன ம�தம சகத�யளள�னரன 
அலலரஹஜ� மடடடம 	�ரரரததஜன வசயத அஜழப	ரயர$!  

நரம  அலலரஹவகக   இஜணஜ�ப	த�லரநத    ந�ஙக�த  எப	ட  ?  

  நரம, ஷ�ரக$�ல மனற �ஜ$$ஜளத த��ரப	ஜதக வ$ரண3லலரமல, அலலரஹவகக 
இஜணஜ�ப	த�லரநத ந�ங$�ய�ர$ளர$ ஆ$மரடட3ரம. 

  இரடச$ன (அலலரஹவ)ஜ3ய வசயல$ள�ல இஜணஜ�ததல:-

  	ஜ3க$க கடயதர$ட�ர, ந�ர�$�க$க கடயதர$ட�ர அலலரஹவ3ன ட�வற�ரம 
இரப	தர$ நமபதல. இநத நம	�கஜ$, அலலரஹ உல$ ந�ர�ர$ங$ள�ல ச�ல�றஜற ச�ல 
அவலயரக$ள�3ம ஒப	ஜ3ததளளதர$, ச�ல ச	�யயரக$ள நமப�த ட	ரனறரகம. இநத 
நம	�கஜ$ இஸலரததகக மனன�ரநத மஷர�கக$ள�3ம க3 இரநதத�லஜல.

  'ந�சசயமர$ அலலரஹவகக ச�ல அடயரர$ள இரக$�னறனர. அ�ர$ள ஏதர�வதரனஜற 
டநரக$� 'ஆக' எனற வசரனனரல, அத ஆ$� ��டம' எனற ஒர ச	� வசரலல$�றரர. அல$ர	� 
	�-ரரதத� அலல-�ஹஹர	� எனற வ	யர3ன அநத ச	� இயறற�ய நவலரனற�ல இதஜனக 
கற$�றரர. இ�ரஜ3ய கறஜற கரஆன வ	ரயயரகக$�னறத.

  "எனடன! அ�னத (அலலரஹ��னத) ஆறறல! அ�ன யரவதரர வ	ரரஜள (ப 	ஜ3க$)க 
$ரத�னரல, அ�ன $ட3ஜளய�ட�வதலலரம 'ஆக$' எனக கற�ததரன (தரமதம) உ3டன 
அத ஆ$���டம" (36:82)

  "	ஜ3ததலம, (அதன) ஆடச�யம அ�னககஜ3யதலல�ர?" (7:54)

  �ணக$த (இ	ரதத)த�லம தஆ��லம இஜணஜ�ததல:-

  இத, அலலரஹ அலலரத ந	�மரர$ள, நலலடயரர$ள ட	ரனடறரரகக �ழ�	டட, 
அ�ர$ள�3ம தஆக ட$ட	தரகம. இநத �ணக$ம அ�ர$ஜளக வ$ரணட இரடச�பபத 
டதடதல, இன	தத�லம தன	தத�லம அ�ர$ள�3ம 	�ரரரதத�ததல ட	ரனறரகம.

  $�ஜலககர�ய ��ஷயம எனனவ�னறரல, இநத மஸலம உமமத (சமதரயத)த�ல 
அத�$மரன�ர$ளஜ3ய வ	ரம	ர�ங$ஜள, இநத(க கரடட) நம	�கஜ$ஜய உறத�ப 
	டததககடய ச�ல மஷரய�க$ள '�ஸலர' எனற வ	யஜரக வ$ரணட வ	ரறபட	ற	தர$க 
கற$�னறனர. '�ஸலர' எனறரல அலலரஹ��3தத�ல, ஒர தஜணஜயக வ$ரணட 
ட$ட	தரகம எனறம கற$�னறனர. தமஜம அவ�ரறரன தஜண�ர$ள எனற நம	ச 
வசயதளளரர$ள. அப	ர�� மக$ளம அதஜன நம	�யளளனர.



  'அல-மதத' யரரஸ<லலலரஹ! (உத��யள�ககம ரஸ<லலலரஹட�!) யரமஹய�தத�ன! 
(மஹய�தத�டன!) யர-	த��! (	த(DHA)��டய!) எனவறலலரம அலலரஹ அலலரத�ர$ள�3ம 
உத�� டதட�தறக அநத மஷரய�க$ள $றறக வ$ரடததளளரர$ள.

  இநத ட�ணடதல, அலலரஹ அலலரத�ர$ளகக �ணக$ம பர��தரகம. இத ஒர தஆ. 
'தஆ என	த �ணக$மரகம' (த�ரம�த�). �ணக$தஜத அலலரஹ அலலரத எ�ரககம 
பர�யலர$ரத. அலலரஹ அலலரத எ�ர�3மம உத�� டத3கக3ரத. இத	றற� அலலரஹ 
	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(அலலரஹ) வ	ரரள$ஜளயம மக$ஜளயம தநத உங$ளகக உத�� பர��ரன" (71:12)

  த�ரப	ள�க$�னற�டனர, அலலத த�ரப	ள�க$ப	ட$�னற�டனர அலலரஹவஜ3ய சட3ம 
வ	ரரததமறறத எனற $ரத�ரவனனறரல அலலத அலலரஹவஜ3ய சட3ம 
அலலரதஜதக வ$ரணட த�ரப	ள�ப	ஜத ஆகமரக$�னரல, இத ஆடச�ய�லளள �ழ�	ரடடல 
(இ	ரததத�ல) இஜணஜ�ப	தரகம. இதக3 ஷ�ரகஜ$ச டசரநதடத!

  அலலரஹவஜ3ய ஸ	தத$ள�ல இஜணஜ�ததல:-

  அலலரஹவகக மடடடம வசரநதமரன மஜற�ரன�றஜறப 	றற�ய அற�வ ட	ரனற ச�ல 
	ணப$ள, ந	�மரர$ள அவலயரக$ள ட	ரனடறரரகக இரப	தர$ நமபதல, ஸ	தத$ள�ல 
இஜணஜ�ப	தரகம. இநத �ஜ$ ச	�யரக$ள�3மம�ர$ஜளப ட	ரனற�ர$ள�3மம 
இரக$�னறன. பரதரஜ� இயறற�ய 'பஸர�' அ�ர$ள ஒர 	ர3லல கற�த இநத 
�ஜ$யரன ஷ�ரகககக ஒர சரனறரய அஜமநதளளஜதக $ரணலரம.

  'ந	�டய! இமஜமயம அதன சக$ளதத� (மறஜம)யம உங$ளத வ$ரஜ3யரகம. 'லவஹ7ல 
மஹபழ' அலலரஹவஜ3ய $லம ஆ$�யஜ� உங$ளஜ3ய அற���லளளதரகம'.

  $��ஞர இநதப	ர3லல 'தனயர' (இமஜம) எனற வசரலஜலத வதர3ரநத 'ளரரத' எனற 
வசரலஜலப 	யன	டதத�யளளரர. அநதச வசரலலன சர�யரன அரததம ஒர $ண�ன 
மதலர�த மஜன�� இரககமட	ரத மணககம இரண3ர�த மஜன�� என	தரகம. 
இமஜமஜய மதலர�த மஜன�� ட	ரலவம, மறஜமஜய இரண3ர�த மஜன�� ட	ரலவம 
$��ஞர $ற	ஜன வசயத 	ரடயளளரர. எனட� இஙக 'ளரரத' எனற வசரலலகக மறஜம 
என	டத வ	ரரளரகம. 

  அலலரஹவகக மடடடம வசரநதமரன ச�ல அத�$ரரங$ள ந	�ய�ர$ளககம உணட 
என	தர$ $��ஞர ம�ஜ$ப	டதத�க கற�யளளரர. இத ஷ�ரக$ரகம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள (அ�ர$ளஜ3ய வம(ததககப 	�னனரல) ��ள�ப	ரன ந�ஜலய�ல 
$ண3தர$க கற$�னற தஜஜரல (கழப	க$ரரர)$ளஜ3ய �ழ�ட$டம இநத �ஜ$ஜயச 
டசரநததரகம.

  மஜற�ரன 	ல ��ஷயங$ஜள ந	�ய�ர$ள�3ம ட$ட$�னறனர. இ�ர$ளஜ3ய ச�ல 
���$ரரங$ஜள ந	�ய�ர$ள ந�ர�$�க$ ட�ணடவமன அ�ர$ள ��ரமப$�னறனர. கரஆன 
வசரலல$�னற�ரற ந	�ய�ர$ள �ரழநத $ரலதத�டலடய இப	டயரன�றஜற அ�ர$ள 
அற�நத�ரக$��லஜல.

  "(ந	�டய!) ந�ர கறம: அலலரஹ நரடனரலனற� நரன எனகக யரவதரர நனஜமடயர 
த�ஜமடயர வசயத வ$ரளள எனககச சகத�ய�லஜல. நரன மஜற�ரன�றஜற அற�ய 
மடயமரய�ன நனஜம$ஜளடய அத�$மர$த டதடக வ$ரணடரபட	ன. யரவதரர த�ஙகடம 



எனஜன அண$�ய�ரரத. நரன (	ர��$ளகக) அசசமடட எசசர�கஜ$ வசய	�னம 
மம�ன$ளகக நனமரரரயங கற	�னடமயனற� ட�ற�லஜல" (7:188)

  இவவல$�ல உய�ர3ன�ரககமட	ரடத மஜற�ரன�றஜற அற�ய மடயரத�ர$ளர$ 
ந	�ய�ர$ள இரநதரர$வளனறரல, மரணததககப 	�ன அ�றஜற எவ�ரற அற�யமடயம?

  ஓர அடஜமபவ	ண 'எங$ள�3தத�ல ஒர ந	� இரக$�றரர. நரஜள எனன நஜ3வ	றம  
என	ஜதயம அ�ர அற��ரர' எனற ஒர 	ர3ஜலப 	டததரள. இதஜனச வச��யறற 
ந	�ய�ர$ள இவ�ரற 	டப	ஜதத தஜ3 வசயதரர$ள' 

ஆதரரம: ப$ரர�.

  அலலரஹ ச�லட�ஜள ந	�மரர$ள ரஸ<லமரர$ளகக மஜற�ரன ச�ல�றஜற அற���ததக 
வ$ரடப	ரன. அ�னரல அற���ததக வ$ரடக$ப	ட3தனற� ட�வறதவம அ�ர$ளககத 
வதர�யரத. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(அலலரஹ�ர$�ய) அ�னதரன இர$ச�யங$ஜள நன$ற�நத�ன. அ�னஜ3ய 
இர$ச�யங$ஜள, அ�ன ஒர�ரககம வ�ள�ப	டதத�தம�லஜல; ஆனரல (தனனஜ3ய) 
வதர�நவதடதத ததரககத த��ர. (அதஜன அ�ன அ�ரகக அற���க$க கடம. அ�ன 
அற���ககம சமயதத�ல) ந�சசயமர$ அ�ன அ�ரகக மனனம 	�னனம (ஒர மலகஜ$ப) 
	ரத$ர�லரர$ அனப	� ஜ�க$�றரன" (72:26,27) 

 வத(ஹ� த�ரத�   யரர   ?  

  எ�வனரர�ன டமடல கறப	ட3 மனற �ஜ$யரன ஷ�ரகக$ஜள ��டட ந�ங$�, 
அலலரஹஜ�, �ணக$தத�லம தஆ��லம, அ�னஜ3ய ஸ	தத$ள�லம ஒரஜம 
(தன�ஜம)ப	டதத$�றரடனர, அ�னதரன ஏ$தத��ரத�ககர�ய எலலர��த ச�றபப$ஜளயம 
அஜ3நத�னர�ரன. ஷ�ரக$ரன அ�றற�ல ஒனஜறடயனம அ�னம நமப�ரவனனறரல 
அ�ன ஏ$தத��ரத�யர$ மரட3ரன. 	�ன�ரம அலகரஆன �சனம அத	றற�க 
கற$�னறத.

  "அ�ர$ள இஜணஜ�ததரடலர, அ�ர$ள வசயத வ$ரணடரநத (நனஜமயரன) 
$ரர�யங$ள யரவம அ�ர$ஜள ��டட அழ�நத ��டம" (6:88)

  ஷ�ரகக ஜ�தத�ன வத(	ரசவசயத அலலரஹவ3ன இஜணயரக$ப	ட3ஜத ��டட 
மறறர$ ��ல$� ��ட�ரவனனறரல அ�ன ஏ$தத��ரத�யர$� ��ட$�றரன. அலலரஹட�! 
எங$ஜள ஏ$தத��ரத�$ளர$ ஆக$���ட�ரயர$! ஷ�ரகக ஜ�ப	�ர$ளர$ ஆக$���3ரடத! 

 ச�ற�ய  ஷ�ரககம  அதன  �ஜ$$ளம

  இஸலரம அனமத�க$ரத �ஸலரக$ள அஜனததம வ	ர�ய ஷ�ரக$�ல வ$ரணடட	ரயச 
டசரககம. இத இ	ரத(�ணக$)தத�ன அநதஸஜத அஜ3யரத. இதஜனச வசயத�ஜன அத 
இஸலரதத�லரநத வ�ள�டயறற� ��3ரத. என�னம இத வ	ரம	ர�ங$ள�ல அ3ஙகம.

  இடலசரன ம$ஸதத�:- (நனஜமயரன�றஜறப) 	ஜ3பப$ளக$ர$ச வசயதல, 
அலலரஹவக$ர$ �ணக$தஜதப பர�நத அ�னக$ர$ட� வதரழ$�னற ஒர மஸலம தனத 
�ணக$ங$ஜளயம, வதரழஜ$ஜயயம மன�தர$ள ப$ழ ட�ணடம என	தற$ர$ச வசயதல 
ட	ரனறஜ� ச�ற�ய ஷ�ரக$�ல அ3ஙகம. இத	றற� 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.



  "எ�ன தன இஜற�ஜனச சநத�க$ ��ரமப$�றரடனர, அ�ன நற$ரமங$ஜளச வசயத, தன 
இஜற�னகக ஒர�ஜரயம இஜணயரக$ரத (அ�ஜனடய) �ணங$� �ர�ரனர$!" (18:110)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ச�ற�ய ஷ�ரகஜ$ப 	றறப 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள.

  'உங$ள�3தத�ல நரன அத�$மர$ப 	யப	ட�வதலலரம ச�ற�ய ஷ�ரக$ரகம. அததரன  
'ர�யர' (ம$ஸதத�) மறஜமநரள�ல அலலரஹ, மன�தர$ள�3தத�ல  கலஜய  
எத�ர	ரரக$�னற�ர$ஜள டநரக$�, 'எ�ர$ள 	ரரக$ ட�ணடம என	தற$ர$ உல$�ல  
அமல$ள வசயத�ர$டளர, அ�ர$ள�3டம இபவ	ரழத கலஜய �ரங$�க வ$ரளளங$ள'  
எனற கற�ரன'. 

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  அலலரஹ அலலரத�ர$ஜளக வ$ரணட சதத�யம வசயதல:- 'எ�ன அலலரஹ  
அலலரத�ஜனக வ$ரணட சதத�யம வசய$�றரடனர, அ�ன அலலரஹவகக இஜண  
$ற	�ப	�னர�ரன எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள'. 

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  அலலரஹ அலலரத�ஜனக வ$ரணட சதத�யம வசயதல ச�லட�ஜள வ	ர�ய 
ஷ�ரக$ர$���டம. உதரரணமர$, '�ல'கக ச�ல ஆறறல$ள உணட; அ�ஜரக வ$ரணட 
வ	ரயசசதத�யம வசயதரல சதத�யம வசய$�னற�னகக த�ஙக ஏற	டம எனற சதத�யம 
வசயயம ஒர�ன நமப�ரவனனறரல இத வ	ர�ய ஷ�ரக$ரகம.

  மஜற�ரன ஷ�ரகக:- உதரரணததகக, அலலரஹவம இனன மன�தனம நரடனரல எனற 
வசரலல�த ட	ரனற. (இவ�ரற வசரலல�த தஜ3 வசயயப	டடளளத) அலலரஹ 
இலஜலவயனறரல, 	�னப இனன�ர இலஜலவயனறரல எனற வசரல�த அனமத�க$த 
தக$த.

  'அலலரஹவம இனனமன�தனம நரடனரல எனற ந�ங$ள கறரத�ர$ள. அலலரஹவம  
	�னப இனனமன�தனம நரடனரல எனற வசரலலங$ள எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள  
கற�னரர$ள'. 

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ) 

  ஷ�ரக  டதரனறககடய   இ3ங$ள�ல   ச�ல  ....  

  இஸலரம�ய உல$�ல 	ர��ய�ரககம ஷ�ரகக$ள வ�ள�யர$ககடய இ3ங$ள 
மஸலம$ளகக ஏற	டடரககம தன	ங$ள�ல மரவ	ரம தன	மரகம. மஸலம$ள�3தத�ல 
வத(ஹ�ஜத மனஜ�க$�னற�ர$ள சநத�ககம டசரதஜன$ள $ஷ3ங$ள 
மதலரனஜ�$ளம. இதலலரத இனனம 	ல டநர��ஜன$ளம இதன $ரரணமர$ததரன. 
மஸலம$ள�3தத�ல நம	�கஜ$ய�லம ந3தஜதய�லம ஷ�ரக வ�ள�யர$�னறத.

  அத�$மரன மஸலம நரட$ள�ல உளள ஷ�ரக நஜ3வ	றககடய இ3ங$ள இதறகச 
சரனறரய அஜமநதளளஜதக $ரணலரம. இதஜன அத�$மரன மஸலம$ள இஸலரம 
எனடற $ரத$�றரர$ள. இதனரலதரன 'இஸலரம ஷ�ரகஜ$ ஒழ�ப	தற$ர$ட� �நதளளத' 
என	ஜத அற�நத�ரநதம, அநத ஷ�ரகக$ஜள அ�ர$ள மறக$�றரர$ள�லஜல. அ�ர$ள 
இஸலரம எனற $ரத�க வ$ரணடரப	�றற�ல ச�ல 	�ன�ரமரற:-



  அலலரஹ அலலரத�ர$ள�3ம தஆக ட$ட3ல:- வம(லத ஜ�	�ங$ள�ல 	டக$ககடய 
$��$ள, 	ரடடக$ள ட	ரனற�றற�ல இத அஜமநதளளஜதக $ரணலரம. மக$ள 	டக$�னற 
	ர3ல$ஜளப 	�ன�ரமரற வச��தரழதத�யளடளன.

  'ரஸ<ல மரர$ளககத தஜல�டர! எனஜனத தரங$�க வ$ரள	�டர!

  ந�ங$ள தரன அலலரஹவஜ3ய �ரசலம நரன நம	�கஜ$ ஜ�க$த தகத�யளள�ரம 
ஆவர$ள.

  ரஸ<லலலரஹட�! இமஜமய�லம மறஜமய�லம எனஜனக ஜ$ தரஙகங$ள.

  சம$மள�ப	�ர$ள�ல தஜல�டர! எனத தன	தஜத உங$ஜளத த��ர ட�வற�ரம 
மரறறமரட3ரர.

  இவ�ரறரன ஒனஜற (ந	�ய�ர$ளரல தனத வம(ததககப 	�னனரல வச��தரழதத 
மடயரத, அவ�ரற) ந	�ய�ர$ள வச��தரழதத�னரலம இதஜன��டட ந�ங$�டய 
இரப	ரர$ள. ஏவனனறரல அலலரஹ ஒர�ஜனத த��ர ட�வற�ரம $ஷ3தஜத, 
இலக�ரனதர$ மரறற மடயரத.

  இதட	ரலட� 	தத�ர�கஜ$$ள�லம சஞச�ஜ$$ள�லம பதத$ங$ள�லம இப	டயரன 
	ர3ல$ள இ3ம வ	றற�ரப	ஜதக $ரணலரம. அ�றற�டல (வம(ததககப	�ன மறஜம 
ஏற	ட�தற$�ஜ3ய�ல) எநத��த உத��யம வசயயச சகத�யறற ரஸ<லமரர$ள, ந	�மரர$ள, 
அவலயரக$ள, ஸரலஹ�ன$ள ட	ரனடறரர�3ம உத�� ட$ட	தர$வம அஜமநதளளத.

  	ளள��ரசல$ள�ல அவலயரக$ள நலலடயரர$ள ஆ$�டயரர$ஜள அ3க$ம வசயதல:- 
மஸலம$ள �ரழ$�னற அத�$மரன 	கத�$ள�லளள ச�ல 	ளள��ரசல$ள�னள $பற$ள 
இரப	ஜதக $ரணலரம. அ�றற�ன ம�த $டட3ங$ள $டட, கப	ரக$ள (ட$ரபரங$ள) 
$ட3ப	டடளளன. அ�றற�ல அ3க$ம வசயயப	டடரபட	ரர�3ம, ச�லர தமத 
டதஜ�$ஜளக ட$ட$�னறனர. ந	� (ஸல) அ�ர$ள இதஜனப 	�ன�ரமரற கற�த 
தஜ3வசயதளளரர$ள.

  'அலலரஹ யதர$ஜளயம $�ற�ஸத�ர$ஜளயம ச	�ப	ரனர$! அ�ர$ள தமத  
ந	�மரர$ள�ன அ3க$ஸதலங$ஜள �ணக$ஸதலங$ளர$ எடததக வ$ரண3னர'. 

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  	ளள��ரசல$ள�னள ந	�மரர$ஜள அ3க$ஞவசய�ஜதடய இஸலரம 
அனமத�க$��லஜலவயனறரல, மஷரய�க$ள, உலமரக$ள ட	ரனடறரர$ஜள 
அ3க$ஞவசய�த எவ�ரற அனமத�க$ப	டம? அலலரஹ��3ம ட$ட$ட�ணடயஜத, 
அ3க$ம வசயயப	ட3�ர$ள�3ம ட$ட	த ஷ�ரக என	ஜதயம, மரண�தத�ர$ஜளக 
வ$ரணட அலலரஹ��3ம ட$ட	ஜத இஸலரம தஜ3 வசய$�னறத என	ஜதயம மக$ள 
நன$ற�நதவ$ரணட3 அவலயரக$ள, ஸரலஹ�ன$ள ட	ரனடறரஜரப 	ளள��ரசல$ள�னள 
அ3க$ம வசய$�னறனர,

  அவலயரக$ளக$ர$ டநரசஜச வசயதல:- ச�ல மன�தர$ள கர	ரன�ககர�ய ஒர 
ம�ர$தஜதடயர அலலத 	ணதஜதடயர, அதலலரத ட�ற வ	ரரட$ஜளடயர தனகக 
��ரப	மரன ஒர கற�ப	�ட3 '�ல' (அலலரஹவஜ3ய டநசன)க$ர$ டநரசஜச 
வசய$�னறனர. இநத டநரசஜச ஷ�ரக$ரகம. இதஜன ந�ஜறட�றறரமலரப	த 
$3ஜமயரகம. ஏவனனறரல   டநரசஜச ஓர   '  இ	ரதத  '.   இத அலலரஹ ஒர�னக$ர$ மடடடம 



வசயயப	3 ட�ணடம. இத	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "(மம�ன$ளர$�ய) அ�ர$ள (தங$ள) டநரசஜச$ஜள ந�ஜறட�றற� ஜ�க$�னறனர. ந�ண3 
ட�தஜனயஜ3ய நரஜளககம 	யப	ட$�னறனர" (76:7)

  அறக$�னறட	ரத அலலரஹவக$ர$ எனற 'ந�யயத' ஜ�ததரலம இநதசவசயல	ரட 
இஜணஜ�ப	�ர$ள�ன வசயல	ரடஜ3த தழ��யதரகம. அ�ர$ள தங$ளஜ3ய 
டநரசஜச$ஜளத தங$ளத ச�ஜல$ள ந�றததப	டடரககம இ3ங$ள�ல ஜ�தடத 
ந�ஜறட�றற�ரர$ள. இதறவ$ரப	ர$ட� மஸலம$ள, தங$ளத அவலயரக$ள அ3க$ம 
வசயயப	டடரககம இ3ங$ள�ல ந�ஜறட�றற�ரர$ள. இத	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 
	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள.

  'அலலரஹ அலலரத�ரக$ர$ அறததப 	லய�ட$�னற�ஜன அலலரஹ ச	�க$�றரன' 

ஆதரரம: மஸலம.

  மஹய�தத�ன அபதல$ரத�ர - அலஜ�லரன�யய, ர�	ரஈ, 	த�� (ரஹ-ஹ�ம) ஹ7ஜஸன (ரல) 
ட	ரனடறரர�ன $பற$ஜள 'த�ரப' வசயதல:- இ�ர$ள�ன $பற$ஜள மக$ள 'த�ரப' (�லம 
�ரதல) வசய$�னறனர.   த�ரப என	த ஓர   '  இ	ரதத  '  தரகம  .   அலலரஹவஜ3ய 
$ட3ஜளக$ஜமய $ஃ	ததலலரஹஜ�ச சழ மடடடம த�ரப வசயய ட�ணடம. ட�வறநத 
ஒனஜறயம 'த�ரப' வசயயகக3ரத. கரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "அ�ர$ள பரரதன ஆலயதஜத ($ஃ	ததலலரஜ�)த 'த�ரப' வசயயவம" (22:29)

  $பற$ஜள டநரக$�த வதரழ�த அனமத�க$ப	ட3தலல:- இத	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 
	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள.

  '$பற�ன ம�த அமரட�ர, அதஜன டநரக$�த வதரழட�ர ட�ண3ரம' 

ஆதரரம: மஸலம

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 	�ன�ரம வசரலலக$ஜம�ர$ '	ரக$த'ஜத நரடக 
$பறட$ளகக யரதத�ஜர டமறவ$ரள�டதர தஜ3 வசயயப	டடளளத.

  'மனற 	ளள��ரசல$ளக$னற� (ட�வறநத இ3தத�றகம டநரசஜச வசயத) யரதத�ஜர 
டமறவ$ரளளக க3ரத. ஒனற: மஸஜ�தல ஹறரம ($ஃ	ததலலரஹ). இரணட: எனத  
இநதப 	ளள��ரசல (மஸஜ�தநந	��). மனற: மஸஜ�தல அகஸர எனற ந	� (ஸல)  
அ�ர$ள கற�னரர$ள' 

ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  நரம மத�னர வசலல ��ரம	�னரல, (ந	�ய�ர$ள $டடய 	ளள��ரசல) மஸஜ�தநந	��ஜயத 
தர�ச�ப	தற$ர$வம, (அதன அர$�ல அ3க$ம வசயயப	டடளள) ந	� (ஸல) அ�ர$ளகக 
ஸலரம வசரல�தற$ர$வம வசல$�டறரம எனற வசரலல�த சர�யரன வசரலலரகம.

  கரஆனககம ஸ7னனரவககம மரணர$ ஏற	டததப	ட3 சட3ங$ஜளக வ$ரணட த�ரபப 
�ழஙக�த சர�யரனவதனற நம	�கஜ$ வ$ரணட, அலலரஹ அரள�யஜதக வ$ரணட த�ரபப 
�ழங$ரத�ரப	த, கரஆனககம ஸ7னனரவககம மரண	ட3�றஜறக வ$ரணட 
த�ரப	ள�ப	த ட	ரனறரகம.



  இதறக உதரரணம ச�ல மஷரய�க$ள வ�ள�யரககம மரரக$தத�ரபபக (	த�ரக)$ள 
ட	ரனறரகம. இஜ�, இஸலரதத�ன மல$ரததக$ளகக மரண	ட$�னறன. இத, எத�ரததப 
ட	ரரர3ட�ணடவமன அலலரஹ 	�ர$3னப	டதத�ய 	ர�சவசயலரன �டடஜய 
ஆகவமனற கற�த ட	ரனறரகம.

  கரஆனககம ஸ7னனரவககம மரண	ட$�னற�ரற $ட3ஜள 	�றப	�க$�னற, 
அத�$ரர�$ள, அற�ஞர$ள, உலமரக$ள, மஷரய�க$ள ட	ரனடறரரகக �ழ�	டதல:- ந	� 
(ஸல) அ�ர$ளஜ3ய வசரலலக$ஜம�ர$, இத �ழ�	ரடடல ஷ�ரக$ரகம.

  '	ஜ3தத�னகக மரறவசயயம �ஜ$ய�ல 	ஜ3க$ப	ட3�னகக �ழ�	3கக3ரத' 

ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  இத	றற� அலலரஹவம 	�ன�ரமரற கற$�னறரன. "அ�ர$ள அலலரஹஜ�யனற�த 
தங$ள 	ரத�ர�$ஜளயம சநந�யரச�$ஜளயம, மரயமஜ3ய ம$ன மஸஜஹ (ஈஸரஜ�)யம 
(தங$ள) வதய�ங$ளர$ எடததக வ$ரணடரக$�னறனர. என�னம ஒடர ஆண3�ஜனத 
த��ர மறவற�ஜரயம �ணங$க க3ரவதனடற, அ�ர$ள (யர�ரம) 
ஏ�ப	டடரக$�னறனர. அலலரஹஜ�யனற� ட�வறநத நரயனம�லஜல. அ�ர$ள 
இஜணஜ�ககம இஜ�$ஜள ��டட அ�ன ம�$வம 	ர�சததமரன�ன" (9:31)

  இவ�சனததகக ஹ7ஜத	ர (ரல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற ��ளக$மள�ததளளரர$ள. 
'யதர$ள�லளள அற�ஞர$ள ஹலரலரக$�யஜதயம, அ�ர$ள ஹறரமரக$�யஜதயம சர�வயன 
ஏறறகவ$ரணட, அ�ர$ளகக �ழ�	ட�த வ$ரணட 'இ	ரதத' வசய�டத டமற	ட  
�சனதத�ன $ரததரகம. 

 தர�சனம   வசயயப	டம   இ3ங$ள

  ஸர�யர, இரரக, எ$�பத இநத�யரட	ரனற நரட$ள�லம, இஜ�யலலரத இனனம 	ல 
நரட$ள�லம நரம $ரண$�னற, $ட3ப	ட3 $பற$ள�ல நஜ3வ	றம ந�$ழசச�$ள 
எதஜனயம இஸலரம அனமத�க$��லஜல. $பற�ன ம�த $டட3ம $டட�ஜத ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள தஜ3 வசயதளளத 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  '$பற�ன ம�த சரநத சணணரமப பச�ஜதயம, அதன ம�த அமர�ஜதயம, அதன ம�த  
$டட3ம $டட�ஜதயம ந	� (ஸல) அ�ர$ள தஜ3 வசயதளளரர$ள' 

ஆதரரம: மஸலம

  டமற$ரடடய ஹத�ஸல �நத 'தஜஸஸ' எனற அரப �ரரதஜதகக சரநத அலலத 
சணணரமப$ள�ன வ$ரழபபக$ஜளப பசதல எனற வ	ரரள	டம. இமரம த�ரம�த� (ரஹ) 
அ�ர$ள�ன ர��ரயத ஒனற�ல '$பற�ன ம�த எழதப	ட�ஜதயம ந	�ய�ர$ள தஜ3 
வசயதளளரர$ள' எனற 	த�யப	டடளளத. எழதப	ட�த எனறரல அலகரஆன �சனம, 
ஹத�ஸ �ரக$�யம, 	ர3ல$ள, $பற�ல அ3ங$�ய�ர�ன வ	யர ட	ரனறஜ�$ளரகம.

  ஸயரரத வசயயககடய அத�$மரன $ட3ப	ட3 $பற$ள மஜறயறறன�ர$ட� இரநத 
வ$ரணடரக$�னறன. ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ள இறரக$�ல ஷஹ�தர$� அஙகதரன அ3க$ம 
வசயயப	ட3ரர$ள. அ�ர$ள ம�ஸர (எ$�பத)ககச வசலல��லஜல. அ�ர$ளஜ3ய 
அ3க$ஸதலம ம�ஸர�ல இரப	தர$ச வசரலலப	ட�த சர�யரனதனற.

  இ�ர$ளஜ3ய 	�ஜழயரன வசயலககர�ய மறறவமரர சரனற யரவதன�ல ஹ7ஜஸன 



(ரல) அ�ர$ள�ன அ3க$ஸதலம இறரக, எ$�பத, ஸர�யர ஆ$�ய மனற நரட$ள�லம 
இரப	தர$ மக$ள $ரத$�னறனர.

  இலஙஜ$, இநத�யர ஆ$�ய நரட$ள�ல ஜஷக அலரவதத�ன என	�ர 	த�னரனக 
இ3ங$ள�ல அ3ங$�ய�ரப	தர$ ச�ல மக$ள $ரத$�னறனர. இவ�ரடற ஜஷக தரவத 
�லயலலரஹவம எணண�ல3ங$ரத இ3ங$ள�ல அ3ங$�ய�ரப	தர$வம ஒவவ�ரர 
இ3தத�லம அ�ர $ரரமததக (அறபதம) $ரடட$�றரர எனறம கற$�னறனர. -- 
(வமரழ�வ	யரப	ரளர).

  ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ளஜ3ய $பஜறப	றற� மக$ள வ$ரணடரககம த�றரன 
நம	�கஜ$கக எத�ரரன மறறவமரர சரனற 'ஸஹர	ரக$ள மரண�ததரல  ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள�ன 	�ன�ரம வசரலலக$ஜம�ர$ 	ளள��ரசலனள அ3க$ம வசயயப	3 
மரட3ரர$ள' என	தரகம.

  'அலலரஹ யதர$ஜளயம $�ற�ஸத�ர$ஜளயம ச	�ப	ரனர$! அ�ர$ள தங$ளஜ3ய  
ந	�மரர$ள�ன அ3க$ஸதலங$ஜள �ணக$ஸதலங$ளர$ ஆக$�க வ$ரண3ரர$ள' 

ஆதரரம: ப$ரர�

  இவ�ரதரரதஜதக வ$ரணட ஸஹர	ரக$ளஜ3ய $ரலதத�ல மரண�தத எநத ஸஹர	�யம 
	ளள��ரசலனள அ3க$ம வசயயப	டடரக$ மடயரத. இதனஜ3ய ��ளக$ம 
எனனவ�ன�ல, அக$ரலதத�ல இரநத 	ளள��ரசல$ள அஜனததம ஷ�ரக இலலரத 
�ழ�	ரடடத தலங$ளர$ இரநதன. அநத ஸஹர	ரக$ள 	�ன�ரம மஜற�சனதஜதக $றற 
அதன	ட வசயல	ட$�னற�ர$ளர$ இரநதனர.

  "ந�சசயமர$ மஸஜ�த$வளலலரம அலலரஹ��(ன �ணக$தத�)ற$ர$ட� உளளன. ஆ$ட� 
(அ�றற�ல) அலலரஹவ3ன மறவற�ஜரயம (�ணங$, வ	யர கற�) அஜழக$ரத�ர$ள" 
(72:18)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள தரன $டடய 	ளள��ரசலல அ3க$ம வசயயப	3��லஜல; 
அ�ர$ளத வடடடலடய அ3க$ம வசயயப	டடளளரர$ள. இத நமம�ஜ3டய உளள ம�$ 
உறத�யரனடதரர ஆதரரமரகம. உஜமயரக$ள தமத ஆடச�க$ரலதத�ல மஸஜ�தநந	��ஜய 
��சரலப	டதத�ய ட	ரத, அ�ர$ள தரன ந	�ய�ர$ள�ன $பஜறப 	ளள��ரசலனள 
உட	டதத�னரர$ள. அ�ர$ள இவ�ரற வசயயரத�ரநத�ரக$லரம.

  இபவ	ரழத ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ள�ன $பற 	ளள��ரசலனள இரக$�னறத. 
(	�ற$ரலதத�ர$ள $பஜறப 	ளள��ரசலர$ மரறற� இரக$லரம.) ச�லர அதஜனத 'த�ரப' 
வசய$�னறனர. டநரஜயக கணப	டததல, $ஷ3ங$ஜள ந�ககதல ட	ரனற அலலரஹ��3ம 
மடடடம ட$ட$த தகத�யரன ச�ல டதஜ�$ஜள ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ள�3ம 
ட$ட$�னறனர. நமத மரரக$டமர, இ�றஜற அலலரஹ��3ம மடடடம ட$டகமரறம, 
$ஃ	ததலலரஜ�த த��ர ட�வறதஜனயம �லம �ரக (த�ரப வசயயக) க3ரவதனறம 
நமககக $ட3ஜள இட$�னறத. த�ரப 	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "அ�ர$ள பரரதன ஆலயதஜத ($ஃ	ரஜ�)த 'த�ரப' வசயயவம" (22:29)

  அல (ரல) அ�ர$ள�ன ம$ள ஜஜனப (ரல) அ�ர$ள�ன '$பற' ம�ஸர�லம, 
3மரஸ$ஸஸலம இரப	தர$ச வசரலல�த சர�யரனதனற. அ�ர$ள ம�ஸர�ல 
மரண�க$வம�லஜல; ஸர�யர��ல மரண�க$வம�லஜல. அவ��ர இ3ங$ள�ல அ�ர$ள 
வ	யர�ல $பற$ள இரப	டத, அதஜன நமப$�னற மக$ளஜ3ய வ$ரளஜ$ 	�ஜழயரனத 
என	தறக ஆதரரமரகம.



  உணஜமயர$ட� $பற�ல ஒர�ர அ3க$ம வசயயப	டடரநதரலம, $பற$ள�ன ம�த 
$டட3ம $டட, அ�றஜறப 	ளள��ரசலனள அஜமப	ஜத இஸலரம தஜ3 வசய$�னறத. 
இறரக$�ல ஹ7ஜஸன (ரல) அ�ர$ளஜ3ய $பறம, மஸர�ல இமரம ஷர	� (ரஹ) 
அ�ர$ளஜ3ய $பறம, 	கதரத�ல அபதல$ரத�ர ஜ�லரன�யய� (ரஹ) அ�ர$ளஜ3ய $பறம 
இ�ர$ளலலரத 	லரஜ3ய $பற$ளம 	ளள��ரசல$ள�னள இரப	ஜதக $ரணலரம.

  'ஜஷக ஸரத�க' என	�ர 	�ன�ரமரற எனன�3ம ஒர சம	�தஜதக கற�னரர. ஒர மன�தர 
$�பலரத த�ஜசஜய டநரக$�த வதரழரமல (மஹய�தத�ன) அபதல $ரத�ர ஜ�லரன�யய� 
அ�ர$ளஜ3ய $பஜற டநரக$�த வதரழத வ$ரணடரநதரர. அ�ஜர டநரக$�, $�பலரஜ� 
மனடனரக$�த வதரழ�த '	ரள' எனறம '$பற$ள�ன ம�த $டட3ம $ட3ட�ர, அ�றஜற 
டநரக$�த வதரழட�ர ட�ண3ரம' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள தஜ3 வசயதளளரர$ள 
எனறம நரன வசயத உ	டதசதஜதச வச��டயற$ரத�ஜரப ட	ரனற எனஜன டநரக$� '  ந�   
ஒர �ஹஹர	�  '   எனற வசரனனரர.

  ம�ஸர�டல $ட3ரப	ட3 அத�$மரன $பற$ள '	ரத�ம�யயர' ஆடச�$ரலதத�ல 
ந�ர�ப	ட3ன�ரகம. இமரம இபன$த�ர (ரஹ) அ�ர$ள இதஜனத தனத அல-	�தரயர 
�ந-ந�ஹரயர எனற நலல 	ர$ம-1, 	க$ம 346-ல கற�யளளரர$ள.

  இஜற ந�ரர$ர�ப	ரளர$ள, 	ர��$ள, வ$ரடஜமக$ரரர$ள, நரதத�$ர$ள, அலலரஹவஜ3ய 
ஸ	தத$ஜள மறக$�னற�ர$ள, இஸலரதஜதடய மறக$�னற�ர$ள, வநரபப 
�ணக$தத�ல நம	�கஜ$க வ$ரண3�ர$ள ட	ரனற $ரஃ	�ர$ள 	ளள��ரசல$ள�ல 
ஐங$ரலமம வதரழத�ரம மஸலம$ள�ன கட3ங$ஜள $ணட 	யநதனர; த�டககறறனர; 
இ�ர$டளர வதரழ�தம�லஜல. ஹஜ வசய�தம�லஜல. மஸலம$ள ம�த $டஜமயரன 
வ	ரறரஜமக வ$ரள	�ர$ளர$ இரநதனர.

  இ�ர$ள, மஸலம$ஜளப 	ளள��ரசல வதர3ர	�லரநத த�ஜச த�ரபப�ஜதப 	றற� 
ச�நத�ததனர. எனட� $பற$ள�ன ம�த கப	ரக$ஜளயம மனரரரக$ஜளயம $டட 
அலங$ர�ததனர. அஜ� ஒவவ�ரனற�னளளம, ஹ7ஜஸன (ரல), அ�ர$ள�ன சட$ரதர� 
ஜஜனப (ரல) ட	ரனடறரர இரப	தர$ மக$ஜள நம	 ஜ�ததனர. அ�றற�ன 	க$ம 
மக$ஜளத த�ஜச த�ரபப�தற$ர$, அ�றற�ல 	ல ��ழரக$ஜள ஏற	டதத�னர. தங$ள 	க$ம 
மக$ஜளக $�ரச வசய�தற$ர$த தமககததரடம '	ரத�ம�$ள' எனற வ	யர சடடக 
வ$ரண3னர.

  	�னனர மஸலம$ள, தமஜமச ஷ�ரக$�ல ஆழதத�ய இநத 	�தஅதத$ஜளப 	றற�ப 
	�டததனர. அனற அமமக$ள எத�ர�$ள�3ம�ரநத தமத மரரக$தஜதப 	ரத$ரப	தற$ர$ 
ஆயதங$ள �ரங$ ட�ணடய�ரநதத; அ�ர$ளத வ	ரரளரதரரதஜத �ளரக$ 
ட�ணடய�ரநதத. இவ�ரறரன 	�ரடயரசனமம டதஜ�யமஜ3ய �ழ�ய�ல 	ணதஜதச 
வசலவ வசய�தறகப 	த�லர$ டமறகறப	ட3 $பற �ணக$ங$ளக$ர$ச வசலவ 
வசயதனர. 

  மஸலம$ள தங$ளத 	ணதஜத $பற$ள�ன ம�த கப	ரக$ள $ட3வம, �ஜளததசச�ர 
எழப	வம தர�சஜன ஏற	டததவம 	யன	டதத ஆரம	�ததனர. இநதப	ணம 
இறநத�ர$ளகக எநதப	யஜனயம அள�க$ரத. '  $பற$ள�ன ம�த $டட3ம $டட�ஜத   
இஸலரம தஜ3 வசய$�னறத  '   எனற ��ஷயதஜத அற�நத ந�ஜலய�ல, இநதப	ணம 
ஏஜழ$ளககக வ$ரடக$ப	ட3ரல அத உய�ரளள�ர$ளககம மரண�தத�ர$ளககம 
	யனள�ககம.

  'எநத ஒர ச�ஜலஜயயம அழ�க$ரமலம, ச�றப	ள�ததக வ$ரணடரககம எநத ஒர  
$பஜறயம (பம�ய3ன) தஜர மட3மரக$ரமலம ��டட��3ரடத' எனற அல (ரல)  



அ�ர$ஜள டநரக$� ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. 

ஆதரரம: மஸலம.

  'அதர�த உயரநத�ரககம எநத ஒர $பஜறயம உஜ3க$ரமல ��டட��3ரடத!' என	த 
இதன $ரததரகம. ந	� (ஸல) அ�ர$ள ச�ஜலஜய எநதளவ வ�றததரர$டளர அடத அளவ 
$ட3ப	ட3 $பஜறயம வ�றததரர$ள என	ஜத டமற$ரடடய ஹத�ஸ 
வதள�வ	டதத$�னறத. $பஜற அஜ3யரளம $ணட வ$ரள�தற$ர$ ஒர சரணளவ 
உயரதத�தறக இஸலரம அனமத�யள�க$�னறத.

  இறநத�ர$ளக$ர$ச வசயயப	டம டநரசஜச$ள அஜனததம வ	ர�ய ஷ�ரக$ரகம. 
டமறகறப	ட3 இ3ங$ள�ல ட�ஜல வசய$�னற�ர$ள, டநரசஜச வசயயப	ட3 	ணம, 
மறறம வ	ரரட$ஜளப வ	றற, 	ர�மரன $ரமங$ள�லம இசஜசஜயத த�ரககம 
�ழ�$ள�லம வசலவ வசய$�னறனர. டநரசஜச வசயத அதஜனக வ$ரடதத�ன�ன 	ர�ச 
வசயல$ளகககக3 இ�ர$ள தஜணயர$�னறனர.

  இநதப	ணம 'ஸத$ர' எனற வ	யர�ல ஏஜழ$ளககக வ$ரடக$ப	டடரநதரல 
உய�ரளள�ர$ளம மரண�தத�ர$ளம இதனரல 	யனஜ3நத�ரப	ர. இநதத தரமதஜதப 
வ	றறக வ$ரண3�ன தனத டதஜ�$ளகக இதஜனப 	யன	டதத�ரன.

  அ;லலரஹட�! ந�, உணஜமஜய உணஜமயர$ட� எங$ளககக $ரடட, அதஜன 
	�ன	றற$�னற�ர$ளர$வம, அத�டல ��ரப	ம வ$ரளளக கடய�ர$ளர$வம எங$ஜள 
ஆக$� ஜ�ப	ரயர$! டமலம த�ஜமஜய த�ஜமயர$ட� எங$ளககக $ரடட, அதஜன ��டட 
��ல$க கடய�ர$ளர$வம, அத�டல வ�றபபக வ$ரளளக கடய�ர$ளர$வம எங$ஜள 
ஆக$� ஜ�ப	ரயர$! 

 ஷ�ரக$�ன   ட$ட$ளம  அதன த�ஜம$ளம

  ந�சசயமர$ ஷ�ரக$�ன த�ஜம$ள தன� மன�த �ரழகஜ$ய�லம கடட �ரழகஜ$ய�லம 
உணட. அ�றற�ல ம�$ மக$�யமரனஜ� 	�ன�ரமரற:

  1. ஷ�ரக ஜ�ததல மன�த இனததகக இழ�ஜ� ஏற	டதத$�னறத. அத மன�தனஜ3ய 
$ணண�யதஜதக கஜறக$�னறத. அ�னஜ3ய அநதஸஜதத தரழதத$�னறத. அ�னஜ3ய 
அநதஸத யரவதன�ல, அலலரஹ அ�ஜனப பம�ய�ல தனனஜ3ய 	�ரத�ந�த�யர$ அஜமதத, 
அ�ஜன $ணண�யப	டதத�, எலலர �ஸதக$ளஜ3ய வ	யர$ஜளயம அ�னககக $றறக 
வ$ரடததரன என	தரகம.

  �ரனம பம�ய�லளள எலலர�றஜறயம அ�னகக �சப	டதத�க வ$ரடததரன. 
இவ�ஜமப	�ல அ�னககத தஜலஜமதத�தஜதயம வ$ரடதத ��ட3ரன. என�னம அ�ன 
தனத ம$�ஜமஜய மறநத இவவல$�லளள அற	மரன ச�ல�றஜறத தரன �ணங$� 
�ழ�	3ககடய வதய�ங$ளர$ எடததக வ$ரண3ரன.

  மன�தனகக ஊழ�யம வசய�தறவ$னறம, அ�ன அறததப பச�ப	தறகம அலலரஹ 
	ஜ3தத�ரககம $ரஜளமரடஜ3த தமத �ணக$தத�றகர�ய வதய�மர$ப 	ல 
இலடச$ணக$ரன இநத�யர$ள எடததக வ$ரணடரக$�னறனர. ச�ல மஸலம$ள, மரண�தத 
அ3க$ம வசயயப	ட3�ர$ள�ன $பற$ள�3தத�ல வசனற அ�ர$ள�3ம தமத டதஜ�$ஜள 
ட�ணட$�னறனர.

  அஙக அ3க$ம வசயயப	டடரப	�ர$டளர இ�ர$ஜளப ட	ரனற (அலலரஹ��ன) 



அடஜம$ள. தமககததரடம எநத��த நனஜமடயர, த�ஜமடயர வசயதக வ$ரளள 
சகத�யறற�ர$ள. இனற நரம $ணக3ர$க $ரண$�னற�றற�ல மன�தன வசயயம ஷ�ரக$�ல 
இதஜன��3 இழ��ரன ஒனஜறக $ரண மடயமர?

  மரண�தத�ர$ஜளப வ	ரறததமடடல, உய�ர3ன�ரப	�ர$ள தமக$ர$ அலலரஹ��3ம 
தஆக ட$ட$ ட�ணடம எனறளவ டதஜ�யஜ3ய�ர$ளர$ இரக$�னறனர. நரம, 
அ�ர$ளக$ர$ அலலரஹ��3ம 	�ரரரதத�க$�னடறரம. அலலரஹஜ�யனற� அ�ர$ள�3ம 
எமத டதஜ�$ஜள ட�ணடப 	�ரரரதத�க$ மரடட3ரம. இத	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ 
கற$�றரன.

  "(ந	�டய!) அலலரஹஜ�யனற� எ�றஜற அ�ர$ள (ஆண3�வனன) அஜழக$�றரர$டளர 
அ�றறரல, யரவதரனஜறயம 	ஜ3க$ மடயரத. அஜ�$ளம (அ�னரல0 	ஜ3க$ப 
	ட3ஜ�$ளரகம. (அனற� அஜ�) உய�ரளளஜ�$ளமலல; உய�ரறற�ர$ள (மர�தடதரர) 
எபவ	ரழத (உய�ரவ$ரடதத) எழப	ப	ட�ரர$ள என	ஜதயம அஜ� அற�யர. (ஆ$ட� 
அஜ�, அ�ர$ள�3ம டதஜ�$ஜளக ட$டகம இ�ர$ளகக எனன 	லனள�தத ��டம)" 
(16:20,21)

  "எ�ன அலலரஹவகக இஜணஜ�க$�றரடனர அ�ன, �ரனதத�லரநத (ம$ஙகபபற) 
��ழநத ($ர$ம, $ழக ட	ரனற) 	றஜ�$ள இரரயநத வ$ரணட வசனறஜதப ட	ரலட�ர; 
அலலத வ�க தரதத�ல $ரறற அடததக வ$ரணட வசனறஜதப ட	ரலட�ர ஆ$���ட�ரன" 
(22:31)

  2. ஷ�ரக என	த அனரசசரரம, ம3கவ$ரளஜ$ ஆ$�ய�றற�ன 	�றப	�3மரகம. 
ஏவனனறரல அலலரஹ அலலரத நடசதத�ரங$ள, ஜ�ன$ள, மன�தர$ள, ரஹ(உய�ர)$ள 
ஆ$�ய�றறககச ச�ல ஆறறல$ள உணட எனற நமப$�னற�னஜ3ய அற�வ எலலர��த 
ம3கவ$ரளஜ$$ஜளயம ஏறறக வ$ரளளவம, எலலர தஜஜரல$ஜளயம 
(வ	ரயயர$ஜளயம) உணஜமப	டததவம தயரரர$�னறத.

  இதஜனக வ$ரணட3 சரதத�ரக$ரரர$ள, டஜரத�3ர$ள, சன�யக$ரரர$ள, நடசதத�ர 
சரஸத�ரம 	ரரப	�ர$ள ட	ரனடறரர$ளரல ஷ�ரகக$ள (இஜணஜ�ததல) ம�$ ட�$மர$ப 
	ரவ$�னறன. இ�ர$ள அலலரஹஜ�யனற� ட�வற�ரரலம அற�யமடயரத 
மஜற�ரன�றஜறத தமமரல அற�ய மடயம எனற அடததக கற�ர.

  3. ஷ�ரக மரவ	ரம அக$�ரமமரகம. இத அடப	ஜ3ய�டலடய அக$�ரமம. ஏவனனறரல 
அடப	ஜ3$ள�ல ம�$ உனனதமரனத அலலரஹஜ�த த��ர ட�வறநத நரயனம�லஜல 
என	தம, அ�ஜனதத��ர ட�வறநத இரடச$னம�லஜல என	தம, த�ரப	ள�க$க கடய�ன 
அ�ஜனயனற� ட�வறர�ரம�லஜல என	தமரகம.

  ஆனரல இஜணஜ�க$�ற�டனர, அலலரஹஜ�தத��ர ட�ற இரடச$ர$ஜள எடததக 
வ$ரணட, அ�னலலரத�ர$ள�ன த�ரபஜ	 ��ரமப$�றரன. ஷ�ரக என	த மன�தன 
தனககததரடன வசயத வ$ரளளம அக$�ரமமரகம.. ஏவனனறரல இஜணஜ�க$�ற�ன, 
தனஜனப ட	ரனற ஒர ச�ரஷடகக அலலத தனஜன��3 தரழநத  ஒர�னககத தனஜன 
அடஜமயர$ ஆக$�க வ$ரண3ரன. இநத மன�தஜன (மறற�ர$ளகக அடஜமயர$ரத 
அளவகக) அலலரஹ சதநத�ரமரன�னர$ப 	ஜ3ததளளரன.

  ஷ�ரக 	�றரககத த�ங$�ஜழதத, அக$�ரமம வசய�தரகம. ஏவனனறரல எ�ன 
அலலரஹவகக அ�னலலரத�ஜன இஜணயரகக$�னறரடனர, அ�ன தகத�ய�லலரத 
ஒனஜற அலலரஹவககச சமப	டதத�த த�ங$�ஜழக$�றரன. இத மரவ	ரம அக$�ரமமரகம.

  4. ஷ�ரக என	த 	யமம சநடத$ங$ளம உதயமரகம இ3மரகம. எ�னஜ3ய அற�வ 



சம	�ரதரயங$ஜள ஏறற, அனரசசரரங$ஜளயம, 	�ஜழயரன வ$ரளஜ$$ஜளயம உணஜமப 
	டதத$�றடதர அ�ன 	ல த�க$�லம 	யப	ட$�னற�னர$ட� இரப	ரன.

  ஏவனனறரல அ�ன 	ல வதய�ங$ள ம�தம நம	�கஜ$ ஜ�தத�னர�ரன. அ�ன 
நம	�யளள வதய�ங$ள அஜனததம தமககததரடம  நனஜமடயர, த�ஜமடயர வசயத 
வ$ரளளச சகத�யறறஜ�$ள. இதனரல தரன வ�ள�ப	ஜ3யரன எநத��தக $ரரணமம�னற� 
அரததமறற 	யமம, சகனமம, பஜ3யம இநத ஷ�ரக$�னரல 	ரவ$�னறன. 	�ன�ரமரற 
அலலரஹ வசரல�த ட	ரனற இத அஜமநதளளத.

  "ந�ரர$ர�பட	ரர�ன இரதயங$ள�ல அத�ச�க$�ரமர$ நரம பத�ஜய உணட	ணண� 
��டட�ரம. ஏவனனறரல அ�ர$ள இஜணஜ�ப	தறக (அலலரஹ) எவ��த ஆதரரமம 
அ�ர$ளகக அள�$ரத�ரக$, அ�ர$ள அலலரஹவகக இஜண ஜ�க$�றரர$ள. அ�ர$ள 
தஙகம�3ம நர$மதரன" (3:151)

  ஷ�ரக என	த 	�ரடயரசனமரன அமல$ஜள வணரக$� ��ட$�னறத. ஏவனனறரல அத 
(அலலரஹ��3தத�ல வநரஙக�தற$ர$) இஜ3ததர$ர$ள  ம�தம, 	ர�நத ட	ச	�ர$ள 
ம�தம நம	�கஜ$ வ$ரளளக $றறக வ$ரடக$�னறத. இதனரல தரன, 'தரம எ�ர$ள ம�த 
நம	�கஜ$ ஜ�ததளளனடரர, அ�ர$ள தமக$ர$ அலலரஹ��3தத�ல 	ர�நத ட	ச�ரர$ள' 
எனற நம	�ய�ர$ளர$ ஸரலஹரன அமல$ஜள ��டட��டட 	ர�ங$ள�ல மழ$� 
��ட$�னறனர.

  	�ன�ரம மஜற�சனதத�ல அலலரஹ வசரல$�னற�ரற இததரன 	ணஜ3ய $ரல 
அர	�$ள�ன நம	�கஜ$யர$ இரநதத.

  "(ஷ�ரக ஜ�பட	ரர) தங$ளகக யரவதரர நனஜமயம த�ஜமயம வசயய மடயரத 
அலலரஹ அலலரத�றஜற �ணஙக�த3ன, 'இஜ� அலலரஹ��3தத�ல எங$ளககச 
ச�	ரர�ச வசய	ஜ�' எனறம கற$�னறனர. (ஆ$ட� ந	�டய! ந�ர அ�ர$ஜள டநரக$�) 
'�ரனங$ள�டலர, பம�ய�டலர அலலரஹவககத வதர�யரதஜ� (உளளன�ர? அஜ�)$ஜள 
(இஜ�$ள மலம) ந�ங$ள அ�னகக அற���க$�னற�ர$ளர? (அ�டனர யரஜ�யம 
நன$ற�நத�ன;) அ�ன ம�$ப 	ர�சததமரன�ன; அ�ர$ள இஜணஜ�ப	ஜ�$ஜள ��3 
ம�க$ உயரநத�ன' எனறம கறம" (10:18)

  "ஈஸர (அஜல) அ�ர$ள ச�லஜ�ய�ல அஜறயப	ட3த தமத 	ர�ங$ளககப 	ர�$ரரமர$ 
இரப	தற$ர$ட�யரகம" எனற $�ற�ஸத�ர$ள நம	�கஜ$க வ$ரணடளளனர. 
இதட	ரலட� ச�ல மஸலம$ள தரம ச�ரக$ம 	�ரட�ச�ப	தற$ர$ ந	� (ஸல) 
அ�ர$ளஜ3ய 'ஷ	ரஅத' $�ஜ3ககம எனற நம	�கஜ$ய3ன �ரஜ�ப($3ஜம)$ஜள 
��டட��டட, ஹறரமரன�றஜறச வசய$�றரர$ள. ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத ம$ள 	ரதத�மர 
(ரல) அ�ர$ளககப 	�ன�ரமரற வசரனனரர$ள.

  'மஹமமதஜ3ய ம$ள 	ரதத�மரட�! எனத வசரததக$ள�லரநத ந� ��ரம	�ய�றஜற 
எனன�3ம ட$ள! (தநத ��ட$�டறன) உனக$ர$ அலலரஹ��3தத�ல எதஜனயம வசயததர 
எனனரல மடயரத'  ஆதரரம: ப$ரர�.

  5. நர$தத�ல ந�ரநதரமர$ ஷ�ரகக $ரரணமர$ அஜம$�னறத. ஷ�ரக என	த இவவல$�ல 
வணரன $ரமதஜதச வசயயவம மறஜமய�ல ந�ரநதர நர$ ட�தஜனஜய அஜ3நத 
வ$ரளளவம �ழ�ஜய ஏற	டதத$�னறத. இத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "எ�ன அலலரஹவகக இஜணஜ�க$�றரடனர, அ�னகக ந�சசயமர$ அலலரஹ 
ச�ன	த�ஜய ஹறரமரகக$�றரன. அ�ன தஙகம�3ம நர$மதரன. (இததஜ$ய) 
அக$�ரமக$ரரர$ளகக (மறஜமய�ல) உத�� வசயட�ரர ஒர�ரம�லஜல" (5:72)



  ந	� (ஸல) அ�ர$ளம இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள.

  'அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள அ�னககப 	$ரமர$ அஜழதத�னர$ எ�ன  
மரண�க$�றரடனர அ�ன நர$ம 	�ரட�ச�ப	ரன' ஆதரரம: ப$ரர�.

  6. ஷ�ரகக மஸலம சமதரயதஜதப 	�ர�ததக கறட	ரட$�னறத. இத	றற� 	�ன�ரமரற 
அலலரஹ கற$�றரன.

  "இஜணஜ�பட	ரர�ல ந�ங$ளம ஆ$� ��3ரத�ர$ள. அ�ர$ள தங$ள மரரக$தத�ல 
	�ர���ஜனஜய உணட	ணண�, (	ல) 	�ர�வ$ளர$ப 	�ர�நத ��ட3னர. (அ�ர$ள) ஒவவ�ரர 
�கப	ரரம தங$ள�மளள (த�றரன)ஜதக வ$ரணட சநடதரசப 	ட$�னறனர" (30:31,32)

  டமற$ரடடய ஷ�ரக$�ன 	�ர�வ$ள அஜனததம, ஷ�ரக, அதஜன ��டட ��லக�தறக 
அ�ச�யமர$ ம�$ ம$ததரன ஒர $ரமம என	ஜதயம, அத�ல ஈட	ட�ஜதப 	யப	ட�த 
அ�ச�யமரகம என	ஜதயம ம�$தவதள��ர$ கற���ட3ன. ஏவனனறரல இத 
	ர�தத�டலடய ம�$ப வ	ர�யதரகம. மன�தன வசயயககடய ஸரலஹரன அமல$ள 
அஜனதஜதயம அழ�தத ��3ககடயதர$ இத இரக$�னறத. ச�லட�ஜள அத இவவல$�ல 
மன�தனககப 	யனள�ப	த ட	ரலவம இரககம. ஆனரல மறஜமய�ல அத அ�னககப 
	யனறறதர$ட� ஆ$���டம. அலகரஆன அதஜன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "அ�ர$ள வசயத வ$ரணடரநத $ரர�யங$ஜள நரம (மறஜமய�ல) டநரக$�னரல (அத�ல 
யரவதரர நனஜமயம இலலரததரல) 	றககம தச�$ஜளப ட	ரல அஜ�$ஜள நரம ஆக$� 
��டட�ரம" (25:23) 

 இஸலரம   அனமத�க$�னற    �ஸலர

  "மம�ன$டள! ந�ங$ள அலலரஹவககப 	யநத அ�ன�3ம வசல�தறகர�ய �ஸலரஜ� 
(�ழ�ஜய)த டதடக வ$ரளளங$ள" (5:35) எனற அலலரஹ கற$�றரன.

  'அலலரஹவகக �ழ�	ட�த வ$ரணடம, அ�னககத த�ரபத�ஜய அள�க$ககடய 
�ணக$ங$ஜளப பர�நத வ$ரணடம அலலரஹ��ன 	ரல வநரஙகங$ள' என	டத 
டமற$ரடடய �சனதத�லளள �ஸலர எனற வசரலலன அரததமரகம என	தர$ $தரதர 
(ரஹ) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள. இததரன அலகரஆன $ட3ஜளய�ட$�னற 
அங$�$ர�க$ப	ட3 '�ஸலர'.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளம இதஜனடய கற�யளளரர$ள. இதஜனக வ$ரணட3 ந	�தடதரழர$ள 
வசயல	ட3ரர$ள. �ஸலரவககப 	ல 	�ர�வ$ள உணட. அ�றறள ம�$ 
மக$�யமரன�றற�ல ச�ல 	�ன�ரமரற:-

   ஈமரஜனக  வ$ரணட  �ஸலரத  டதடதல  . :-   இத	றற� அலலரஹ கற�தர�த:-

  "எங$ள இஜற�டன! 'உங$ள இஜற�ஜன ��ச�ரச�யங$ள' எனற எங$ஜள 
ஈமரன�னள��ல அஜழதடதரர�ன அஜழபஜ	 ந�சசயமர$ நரங$ள வச��யறற, நரங$ளம 
அவ�ரடற 'ஈமரன' வ$ரணட3ரம. ஆதலரல எங$ள இஜற�டன! ந� எங$ள கறறங$ஜள 
மனன�தத, எங$ள 	ர	ங$ள�லரநத எங$ஜள ��ட��தத (மட��ல) நலடலரர$ள3ன 
எங$ஜள மர�ககம	டச வசய�ரயர$!" (3:193)

    அலலரஹஜ�  ஒரஜமப	டதத�த   வ$ரணட  �ஸலரத  டதடதல  :- :-   யனஸ (அஜல) 



அ�ர$ஜள ம�ன ��ழங$�ய ட	ரத அ�ர$ள வசயத தஆஜ�ப ட	ரனற இத அஜம$�னறத.

  "(அ�ஜர ஒர ம�ன ��ழஙகம	டச வசயடதரம; ம�ன �ய�றற�ன) இரள�லரநத அ�ர 
(நமஜம டநரக$�) 'உனஜனதத��ர ட�வறநத நரயனம�லஜல; ந� ம�$ப 	ர�சததமரன�ன. 
ந�சசயமர$ நரடனர அக$�ரமக$ரரர$ள�ல ஒர�னர$� ��டட3ன. (எனஜன மனன�தத அரள 
பர��ரயர$!) எனற 	�ரரரததஜன வசயதரர.

  நரம அ�ரஜ3ய தஆஜ� அங$�$ர�தத (அ�ரஜ3ய ம�க$ தக$$ரமரன) 
$ஷ3தத�லரநதம, அ�ஜர நரம இரடச�ததக வ$ரணட3ரம. இவ�ரடற ($ஷ3தத�ல ச�க$� 
நமம�3ம 	�ரரரததஜன வசயயம) மம�ன$ஜளயம நரம இரடச�ததக வ$ரளட�ரம" (21:87,88)

    அலலரஹவஜ3ய   அழகத  த�ரநரமங$ஜளக   வ$ரணட  அ�ன�3ம  �ஸலரத   
டதடதல  :-   இத	றற� அலலரஹ கற�த 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  "அலலரஹவகக ம�க$ அழ$ரன த�ரநரமங$ள உணட. ஆ$ட� அ�றஜறக வ$ரணட3 
அ�ஜன ந�ங$ள அஜழயங$ள" (7:180)

  அலலரஹவஜ3யப வ	யர$ஜளக வ$ரணட ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ரரரததஜன 
பர�நதளளத இதறக ஆதரரமர$ அஜமநதளளத.

  'அஸஅல$ 	�-கலல இஸம�ன ஹ7�ல$' (அலலரஹட�! உனகக வசரநதமரன எலலரப  
வ	யர$ஜளக வ$ரணடம உனன�3ம ட$ட$�டறன. ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

    அலலரஹவஜ3ய   ஸ	தத   (  	ணப  )  $ஜளக  வ$ரணட  �ஸலரத  டதடதல  : :-   ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள அ�றஜறக வ$ரணட ட$ட3 ஒர தஆ 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  'யரஹயய, யர$யயம 	�ரஹமத�$ அஸத$�ஸ7' (உய�ரளள�டன! எனறம  
ந�ஜலயரன�டன! உனனஜ3அய ரஹமதஜத ($�ரஜ	ஜய)க வ$ரணட உனன�3ம  
	ரத$ர�ல டதட$�டறன.) ஆதரரம: த�ரம�த�.

  வதரழஜ$, வ	றடறரர$ளககப 	ண���ஜ3 வசயதல, $3ஜம$ஜளப ட	ணதல, 
அமரன�தங$ஜளப ட	ணதல, தரமங$ள வ$ரடததல, அலலரஹஜ� த�கர வசயதல, 
கரஆன ஓதல, ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலல ட	ரனற ஸரலஹரன 
அமல$ஜளக வ$ரணட �ஸலரத டதடதல. ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளயம, அ�ர$ளத 
டதரழர$ஜளயம டநச�ப	தம இதலலரத ஏஜனய ஸரலஹரன அமல$ஜளச வசய�தம 
அத�ல அ3ஙகம. ஸஹ�ஹ மஸலம�ல இ3மவ	றறளள 	�ன�ரம கஜ$�ரச�$ள�ன 
சம	�ம இதறகச சரனறரய அஜம$�னறத.

  மனற டதரழர$ள ஒர�ழ�ய�ல வசனற வ$ரணடரநத ட	ரத மஜழவ	ரழ�ய ஆரம	�க$ட�  
ஒர கஜ$ய�னள தங$�னர. மஜழ வ	யத வ$ரணடரககம ட	ரத, வ	ர�ய $லவலரனற  
மஜலய�லரநத உரணட ��ழநத கஜ$�ரய�ஜல அஜ3ததக வ$ரண3த. அபவ	ரழத  
அ�ர$ள ம�ரம ஒர�ர 	�ன ஒர�ரர$ தரம வசயத ஸரலஹரன ச�ல அமல$ஜள  
மனன�ரதத�அலலரஹ��3ம 	�ரரரதத�ததனர.

  கலக$ரரனஜ3ய கலஜய டநரஜமயர$க வ$ரடதததர$ ஒர�ரம, வ	றடறரர$ள  
இர�ரககம மஜறயர$ப 	ண���ஜ3 வசயததர$ இரண3ரம�ரம, �ரயபட	ற	ட3  
சமயவமரனற�ல ��	சசரரம ஒனற�லரநத தனஜனத தடததக வ$ரண3தர$ மனறரம�ரம  
	�ரரரதத�ததனர. ஒவவ�ரர�ரஜ3ய 	�ரரரததஜனய�ன 	�னனம கஜ$ஜய மடக  
வ$ரணடரநத $ல வ$ரஞசஙவ$ரஞசமர$ அ$னற, மனறர�த 	�ரரரததஜனககப 	�ன  
மறறர$ட� அ$னற ��ட3த. (இத ந�ண3 �ரலரறற�ன சரக$மரகம.)



  மத அரநததல, ��	சசரரம வசயதல ட	ரனற 	ர	மரன வசயல$ஜள ��ட�த வ$ரணட 
�ஸலரத டதடதல, டமறகறப	ட3 கஜ$�ரச�$ள�ன சம	�தத�ல இத அ3ஙக�ஜதக 
$ரணலரம.

  இக$ரல மஸலம$ள ஸரலஹரன அமல$ள வசய�ஜதயம அ�றஜறக வ$ரணட 
�ஸலரத டதட�ஜதயம ��டட ��ட3ரர$ள. அடதட�ஜள ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன 
நஜ3மஜறகக மரறர$ மரண�தத நலலடயரர$ஜளக வ$ரணடம, அ�ர$ளஜ3ய 
அமல$ஜளக வ$ரணடம அலலரஹ��3தத�ல �ஸலரத டதட$�னறனர.

  உய�ர3னளள ஸரலஹரன நலலடயரர$ஜளக வ$ரணட �ஸலரத டதடதல 
அனமத�க$ப	ட3டத! 	�ன�ரம சம	�வமரனற இதறகச சரனறரய அஜம$�னறத.

  $ண	ரரஜ�யறற ஒரமன�தர ந	� (ஸல) அ�ர$ள�3ம �நத 'யரரஸ<லலலரஹ! எனகக  
$ண	ரரஜ� உண3ர�தற$ர$ அலலரஹ��3ம தஆக ட$ளங$ள' எனற கற�னரர.  
அபவ	ரழத ந	�ய�ர$ள 'ந�ர ��ரம	�னரல நரன 	�ரரரதத�க$�டறன; ஆனரல ந�ர  
��ரம	�னரல வ	ரறஜமயர$ இரப	த உனகக ம�$ நனற எனற கற�னரர$ள. அதறக  
அமமன�தர யரரஸ<லலலரஹ! ந�ங$ள 	�ரரரததஜன வசயயங$ள எனற கற�னரர$ள.

  அபவ	ரழத ந	� (ஸல) அ�ர$ள, அமமன�தரகக ஒழச வசயதவ$ரணட இரணட  
ரக$அததக$ள வதரழத��டட, 	�ன�ரமரற தஆக ட$டகம	ட 	ண�ததரர$ள. தஆ��ன 
அரததமர�த:-

  'அலலரஹட�! ரஹமததஜ3ய ந	�யரன உனத ந	�ஜயக வ$ரணட உனஜன  
மனடனரக$� உனன�3ம ட$ட$�டறன. மஹமமடத! எனனஜ3ய இஜற�ன எனத இநதத  
டதஜ�ஜய ந�ஜறட�றற� ஜ�க$ ட�ணடவமன	தற$ர$ உங$ஜளக வ$ரணட3 எனத  
இஜற�ன�3ம எனத ம$தஜதத த�ரப	�யளடளன. அலலரஹட�! ந	�ய�ர$ள எனகக  
'ஷ	ரஅத வசயயககடய�ரரய�ரக$ ந� ஆக$� ஜ�ப	ரயர$!' இவ��தம அமமன�தர தஆக  
ட$ட$ட�, அ�ர கணமஜ3நதரர' ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள உய�ர3ன�ரககம ட	ரத, $ண 	ரரஜ�யறற ஒர�ர தனக$ர$ப 
	�ரரரததஜன வசயயமரற ட�ணடனரர எனறம, அதஜனயடதத அமமன�தரர$ட� 
அலலரஹ��3ம 	�ரரரததஜன வசயத அ�னஜ3ய ந	�ய�னத தஆஜ�க வ$ரணட 
அலலரஹ��ன 	ரல மனடனரக$�னரர எனறம, அதஜனயடதத அ�ரஜ3ய தஆஜ� 
அலலரஹ ஒபபக வ$ரண3ரன எனறம இநத ஹத�ஸன மலம அற�$�டறரம.

  இநத தஆ ந	� (ஸல) அ�ர$ள �ரழநத $ரலததகக மடடடம வசரநதமரனத. 
ந	�ய�ர$ளத வம(ததககப 	�னனரல இவ��தம 	�ரரரதத�ப	தறக மரரக$தத�ல 
இ3ம�லஜல. ஏவனனறரல, ஸஹர	க$ள இவ��தம வசயததம�லஜல. இநந�$ழசச�ககப 
	�னனரல ட�வறநத அநத$ரம இவ��தம 	�ரரரதத�ததக கணமஜ3நததம�லஜல. 

 தஜ3  வசயயப	ட3   �ஸலர

  தடக$ப	ட3 �ஸலர என	த மரரக$தத�ல எவ��த ஆதரரமமறறதரகம. இத 	ல 
�ஜ$ப	டம.

  1. �ஸலர எனற வசரலலக வ$ரணட இனற நஜ3வ	ற�த ட	ரனற, 
மரண�தத�ர$ள�3ம டதஜ�$ஜள ந�ஜறட�றற�த தரமரற ட�ணடதலம, அ�ர$ஜளக 
வ$ரணட உத�� டதட�தம மரண�தத�ர$ள�3ம  �ஸலரத டதட�தரகம. 



  மரரக$ம இவ�ரறரனதனற. ஏவனனறரல �ஸலர என	த, ஈமரன வ$ரளளல, 
ஸரலஹரன அமல$ள வசயதல, அலலரஹவஜ3ய அஸமரஉல ஹ7ஸனரக$ஜளக 
வ$ரணட 	�ரரரதத�ததல ட	ரனற மரரக$ம அனமத�க$�னற �ழ�$ஜளக வ$ரணட 
அலலரஹ��3ம 	�ரரரதத�ததலரகம.. மரண�தத�ர$ள�3ம ட�ணடதல, அலலரஹஜ�ப 
பறக$ண�ப	தர$ அஜமயம. 	�ன�ரம அலகரஆன �சனததக$ஜம�ர$ அத வ	ர�ய 
ஷ�ரக$�ல அ3ஙக$�னறத.

  "உமகக யரவதரர நனஜமயம, த�ஜமயம வசயயச சகத�யறற அலலரஹ அலலரத�றஜற 
(ஆண3�ன என) ந�ர அஜழக$ ட�ண3ரம. அவ�ரற வசயதரல அசசமயடம ந�ரம 
அக$�ரமக$ரரர$ள�ல ஒர�ரரவர" (10:106)

    2.   ந	�   (  ஸல  )   அ�ர$ளஜ3ய ம$�ஜமஜயக வ$ரணட 	�ரரரதத�ததல  . '  அலலரஹட�  !   
மஹமமத  (  ஸல  )   அ�ர$ளஜ3ய     ம$�ஜமஜயக வ$ரணட     எனம�த $ரஜண $ரடட�ரயர$  !'   
எனற 	�ரரரதத�ப	த 	�தஅததரகம. ஏவனனறரல ஸஹர	ரக$ள�ல எ�ரம இவ��தம 
	�ரரரதத�ததத இலஜல.

  உமர (ரல) அ�ர$ள மஜழ ட�ணட அலலரஹ��3ம 	�ரரரதத�தத ட	ரத உய�ர3ன�ரநத 
அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ளககத தஆக ட$டகமரற கற�, அநத தஆஜ�க வ$ரணட 
�ஸலரத டதடனரர$ள. ந	�ய�ர$ளத வம(ததககப 	�ன அ�ர$ஜளக வ$ரணட �ஸலரத 
டத3��லஜல.

  ந	�ய�ர$ளத வம(ததகக மனனரல அ�ர$ஜளக வ$ரணட �ஸலரத டதட�தறக 
அனமத�ய�ரநதத ட	ரலட�, வம(ததககப 	�னனம இரககம எனற�ரநதரல, மனஜ�ன 
�ரக$ங$ள�ல ம�$ம�$ டமலரன�ரரன ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள ��டட��டட அப	ரஸ (ரல) 
அ�ர$ஜளக வ$ரணட, உமர (ரல) அ�ர$ள தஆக ட$டடரக$ மரட3ரர$ள.

  'எனத ம$�ஜமஜயக வ$ரணட அலலரஹ��3ம �ஸலரத டதடங$ள' எனற ந	�ய�ர$ள 
வசரனனதர$ வசரலலப	டம ஹத�ஸ சர�யரனதனற. 	�தஅததரன இநத �ஸலர ச�லட�ஜள 
ஷ�ரக$�ன 	க$ம வ$ரணட வசலலம.

  ஷ�ரக ஏற	ட�த எவ�ரவறன�ல ந�த�	த�ய�3தத�லம, ஜனரத�	த�ய�3தத�லம வசல�தறக 
இஜ3ததர$ர ஒர�ர டதஜ� என	த ட	ரலட� அலலரஹ��3ம வநரஙக�தறகம ஒர 
தர$ர டதஜ� எனற ஒர�ன நமப�தரகம. இநத உதரரணதத�ல 	ஜ3தத�ஜனப 
	ஜ3க$ப	ட3�னகக ஒப	ரகக�தன மலம அ�ன ஷ�ரக ஜ�க$�றரன.

    '  அலலரஹ��3தத�ல அ�னலலரத�ஜனக வ$ரணட உத�� டதட�ஜத நரன $டஜமயர$   
வ�றக$�டறன  '   எனற இமரம அப ஹன�	ர (ரஹ) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள.

  'யரரஸ<லலலரஹ! எனக$ர$ அலலரஹ��3ம தஆக ட$ளங$ள' எனற ந	�ய�ர$ளத 
வம(ததககப 	�ன ட$ட	த அனமத�யறறதரகம. ஏவனனறரல 	�ன�ரம ந	�வமரழ�கக 
அஜம�ர$ ஸஹர	ரக$ள அவ��தம தஆக ட$ட3டத இலஜல.

  'மன�தன மரண�தத ��ட3ரல (அ�னரல வசயயப	ட3) அ�னஜ3ய மனற  
வசயல$ஜளத த��ர மறறஜ� அஜனததம வதர3ரப அறநத ��டம. 1. ந�ஜலயரன தரமம 2.  
	�ரடயரசனம தரம $ல�� 3. அ�னக$ர$ப 	�ரரரதத�ககம ஒர ஸரலஹரன 	�ளஜள'. 
ஆதரரம: மஸலம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளத வம(ததகக மனனரல, ஸஹர	ரக$ள தமக$ர$ 	�ரரரதத�ககமரற 
ந	�ய�ர$ள�3ம ட�ணடயளளரர$ள. அடத ஸஹர	ரக$ள வம(ததககப 	�னனரல 



அவ��தம ந	�ய�ர$ள�3ம ட�ணடயடத இலஜல. 

 உத��ஜய உறத�ப	டதத�தற$ரன ந�	நதஜன$ள

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள சர�தத�ரதஜதப 	டக$�ற�ன 	�ன�ரம 	டததரங$ஜளக $ணடக 
வ$ரள�ரன.

    1.     வத(ஹ�த    :-   ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத கட3ததரஜர இ	ரததத�லம, தஆக 
ட$ட	த�லம, அலலரஹஜ� ஒரஜமப 	டதத�த�லம, ஷ�ரகககக எத�ரர$ப 
ட	ரரரட�த�லம 	த�மனற �ர3ங$ஜள மக$ர��ல $ழ�ததரர$ள. இநத நம	�கஜ$ தமத 
டதரழரர$ளஜ3ய உளளங$ள�ல உறத�யர$ப 	த�நத ��டம�ஜர, ந	�ய�ர$ள 
இபட	ரரரட3தஜத ந3தத�க வ$ரணட3 இரநதரர$ள. இதனரல ந	�தடதரழர$ள அலலரஹ 
அலலரத எ�ரககம 	யப	3ரத வரமளள�ர$ளர$ மரற�னர.

  இஸலரம�ய அஜழப	ரளர$ள அலலரஹவஜ3ய ரஸ<ஜலப 	�ன	றற�ய�ர$ளர$ 
ஆக�தற$ர$த தமத 	�ரசரரதஜதத வத(ஹ�ஜதக வ$ரணடம, ஷ�ரகஜ$ ��டட மக$ஜள 
எசசர�ப	த வ$ரணடடம ஆரம	�க$ ட�ணடம.

    2.     சட$ரதரதத�ம     :-   ந	� (ஸல) அ�ர$ள, இஸலரம�ய சமதரயம தமககள 
ஒர�ரகவ$ரர�ர டநச�ப	�ர$ளர$ இரக$க கடய�ர$ளர$, அ�ர$ஜள 
அஜமப	தற$ர$ மக$ர��லரநத மத�னரவகக ஹ�ஜரத வசயதரர$ள. 

  ந	�ய�ர$ள மத�னர வசனறதம, மதலர�தர$ மஸலம$ள தமத இஜற�ஜன 
�ணஙக�தறக ஒனற கட�தற$ர$, ஒர 	ளள��ரசஜல ந�றவ�ஜதக வ$ரணட3 
ஆரம	�ததரர$ள. மஸலம$ள தமத �ரழகஜ$ஜய வநற�ப	டதத�க வ$ரள�தற$ர$ 
ஒவவ�ரர நரளம ஐட�ஜள 	ளள��ரசலல ஒனற கட�தற$ரன ஏற	ரட வசயயப	ட3த.

  மத�னர�ரச�$ளரன அனஸரர�$ளம, தமத வசரததக$ஜள ��டட�நத மக$ர�ரச�$ளரன 
மஹரஜ�ர$ளககம இஜ3ய�ல சட$ரதரதத�தஜத ஏற	டதத�த�ல ந	� (ஸல) அ�ர$ள 
த���ரமஜ3நதரர$ள. அனஸரர$ள தமத வசரததக$ள அஜனதஜதயம மஹரஜ�ர$ளகக 
மனனரல ஜ�தத, அ�ர$ளத டதஜ�$ளகட$றற�ரற வ$ரடததரர$ள.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள, மத�னர�ரச�$ள�ல 'அவஸ' '$ஸரஜ' எனற இர ட$ரதத�ரங$ஜள 
ந�ண3$ரலப 	ஜ$�ர$ளர$க $ணட, அ�ர$ளகக மதத�ய�ல சமரதரனதஜத ஏற	டதத� 
ஜ�ததரர$ள. அ�ர$ளத உளளங$ள�லரநத �ஞச$தஜதயம, 	ஜ$ஜமஜயயம ந�க$� 
��ட3ரர$ள. அ�ர$ஜள ஈமரன�லம, வத(ஹ�த�லம ஒர�ரகவ$ரர�ர 
டநசஙவ$ரளளககடய சட$ரதரர$ளர$ ஆக$� ஜ�ததரர$ள. 'ஒர மஸலம மறவறரர 
மஸலமககச சட$ரதரன' என	த இதறகச சரனறரய அஜம$�னறத.

     3.   மனடனற	ரட   வசயத வ$ரளளல   :-   	ஜ$�ர$ளகவ$த�ரரன யதத ஏற	ரட$ஜளச 
வசயத வ$ரளளமரற கரஆன $ட3ஜளய�ட$�னறத.

  "அ�ர$ஜள (எத�ர�$ஜள) எத�ரப	தற$ர$ (ஆயத) 	லதஜதயம, (த�றஜமயரன) ட	ரரக 
கத�ஜர$ஜளயம உங$ளககச சரதத�யமரன அளவ ந�ங$ள (எநடநரமம) தயரர	டதத� 
ஜ�யங$ள" (8:60)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள இவ�சனததககப 	�ன�ரமரற ��ளக$ம அள�ததளளரர$ள.

  'அற�நத வ$ரளளங$ள! ந�சசயமர$ அமவ	யயக $றற வ$ரள�த�ல (எமஜமக $ரததக  



வ$ரளளம) 	லமணட' ஆதரரம: மஸலம

  மஸலம$ள ஒவவ�ரர�ரம அ�ர�ரஜ3ய தகத�கட$றற�ரற தற$ரபப ஏற	ரடஜ3ச 
வசயதக வ$ரள�தம, ஏஜனய�ர$ளககக $றறக வ$ரடப	தம �ரஜ�	ரகம. தப	ரக$�, 
பரங$� ட	ரனற ஆயதங$ஜள இயகக�தறக மஸலம$ளககக $றறக வ$ரடப	த 
அ�ச�யமரகம. 	ர3சரஜல மரண�ர$ள இவ��தமரன 	ய�றச�$ஜளக $றறக 
வ$ரளளட�ணடய இக$ரலதத�ல ஜ$ப	நதரட3ம, உஜதப	நதரட3ம, $�ர�கவ$ட ட	ரனற 
��ஜளயரடட$ளக$ர$ தமத டநரங$ஜல வணரகக$�னறனர.

  இஸலரம மஜறததக வ$ரளளமரற உததர��ட$�னற தமத உ3லன 	கத�$ஜள இ�ர$ள 
வ�ள�ப	டதத� ஆஜ3 அண�$�னறனர. ட	ண�க$ரததக வ$ரளளமரற அலலரஹ நமககக 
$ட3ஜளய�ட$�னற வதரழஜ$$ஜள எலலரம இ�ர$ள ��ஜளயரடடக$ர$ வணரக$� 
��ட$�னறனர.

  4. ஏ$தத� வ$ரளஜ$ய�ன 	ரல நரங$ள ம�ள$�னறட	ரத ஒர�ரகவ$ரர�ர டநச�ககம 
சட$ரதரர$ளர$ ஆ$���ட$�டறரம; 	ஜ$�ர$ளகக எத�ரர$ ஆயதங$ஜளப 
	யன	டதத�தறக நரம தயரரர$� ��டட�ரம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளககம, அ�ர$ளத டதரழர$ளககம அலலரஹவஜ3ய உத�� �நதத 
ட	ரலட�, ஒர $ரலதத�ல நமககம உத�� $�டடம. அலலரஹவம இத	றற� 	�ன�ரமரற 
கற$�றரன.

  "மம�ன$டள! ந�ங$ள அலலரஹவகக உத�� பர�நதரல, அ�னம உங$ளகக 
உத��பர�நத, உங$ளஜ3ய 	ரதங$ஜள ஸத�ரப	டதத� ��ட�ரன" (47:7)

  டமறகறப	ட3 	டததரங$ள ஒவவ�ரனறம ஒனற மறவறரனற3ன வதர3ர	றறத 
எனற அரததமலல. இப	டததரங$ள ஒவவ�ரனறம ஒனற மறவறரனற3ன 
வதர3ரபஜ3யதர$ட� இரக$�னறத. 

 மஃம�$ளகக   உத��  பர�தல  நம $3ஜமயரகம    .  30:47  

  அலலரஹ இநத (30:47) �சனதத�ல மஃம�ன$ளகக உத�� வசய�தர$வம, அ�ர$ளத 
	ஜ$�ர$ளககத டதரல��ஜய ஏற	டதத�தர$வம உறத�வமரழ� கற$�னறரன. அலலரஹ 
தனத ரஸ<லகக 	தர, அஹஸரப ட	ரனற யததங$ள�ல உத�� வசயதளளரன. 
ந	�ய�ர$ளத வம(ததககப 	�னனரல அ�ர$ளத டதரழர$ளககம உத�� வசயதளளரன. 
எத�ர�$ள டதரல��ககடமல டதரல�� $ண3ரர$ள.

  இஸலரம 	ர��யத; 	ல நரட$ள வ�றற�க வ$ரளளப	ட3ன; மஸலம$ள வ�றற�ப 
வ	றறரர$ள. மஸலம$ளககப 	ல டசரதஜன$ளம தன	ங$ளம ஏற	ட3ரலம மடவ 
அ�ர$ளககச சரத$மர$ட� இரநதத. $ஷ3தத�லம, தன	தத�லம தங$ளத 
இஜற�னர$�ய அலலரஹஜ� ஒரஜமப	டதத� அ�னகக �ணக$ம வசலதத�, 
அ�ன�3தத�டலடய தஆக ட$ட	�ர$ளர$ இரநதனர.

  நரம ஓத$�னற அலகரஆன '	தர' யதததத�ன ட	ரத மஃம�ன$ள இரநத ந�ஜலஜயயம, 
எணண�கஜ$ய�ல அ�ர$ள கஜறநத�ர$ளர$ இரநத தங$ளத இஜற�ன�3ம 
	�ரரரததஜன பர�நதஜதயம கற�க வ$ரணடரக$�னறத.

  "(உங$ஜளப) 	ரத$ரததக வ$ரளளமரற ந�ங$ள உங$ள இஜற�ன�3ம ட$ரர�யட	ரத, 
அண�அண�யர$ (உங$ஜளப 	�ன	றற� �ரககடய) ஆய�ரம மலகக$ஜளக வ$ரணட, 



ந�சசயமர$ நரன உங$ளகக உத�� வசயட�ன எனற அ�ன உங$ளககப 	த�லள�ததரன" 
(8:9)

  அலலரஹ அ�ர$ளஜ3ய தஆஜ� ஒபபக வ$ரணட, அ�ர$ள3ன டசரநத ட	ரரரட 
ந�ரர$ர�ப	�ர$ளஜ3ய தஜல$ஜளத தணடப	தறக உத��யர$ அ�ர$ள�3தத�ல 
மலகக$ஜள அனப	� ஜ�ததரன. அத	றற� அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(ந	�டய!) உமத இஜற�ன மலகக$ஜள டநரக$� ந�சசயமர$ நரன உங$ள3ன 
இரக$�டறன. ஆ$ட� ந�ங$ள மஃம�ன$ஜள உறத�ப	டததங$ள. (எனற $ட3ஜளய�டட) 
'ந�ரர$ர�பட	ரர�ன இரதயங$ள�ல நரம த�$�ஜல உணட	ணணட�ரம' (எனற கற� 
மஃம�ன$ஜள டநரக$�) 'ந�ங$ள அ�ர$ளஜ3ய 	�3ர�$ள�ன டமல வ�டடங$ள. 
$ணக$ண�ர$த தணடதத ��டங$ள' எனற அற���ததஜத ந�ஜனததப 	ரரபபர$ளர$!" 
(8:12)

  ஏ$தத��ரத�$ளரன மஃம�ன$ளககப பரணமரன உத�� $�ஜ3ததத. இத	றற�ப 
	�ன�ரம �சனதத�ல அலலரஹ கற$�றரன.

  "	தர�ல (ந3நத யதததத�ல) ந�ங$ள (எத�ர�$ஜள��3 ஆயததத�லம வதரஜ$ய�லம) 
கஜறநத�ர$ளர$ இரநத சமயதத�ல ந�சசயமர$ அலலரஹ உங$ளகக உத�� பர�நதரன. 
ஆ$ட� ந�ங$ள நனற� வசலததம வ	ரரடட, அலலரஹவககப 	யநத (�ழ�	டட) ந3ங$ள" 
(3:123)

  	த�ர�னட	ரத ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய தஆ எவ�ரற�ரநதத? என	த ஸஹ�ஹ 
மஸலம�ல 	�ன�ரமரற 	த��ர$�யளளத.

  'அலலரஹட�! ந� எனகக �ரக$ள�ததஜதத தநத��ட. அலலரஹட�! (எனன3ன�ரககம)  
இககட3தஜத ந� அழ�தத ��ட�ரவயனறரல, உனஜன �ணங$ககடய எ�ரம  
இபபம�ய�ல இரக$ மரட3ரர$ள' ஆதரரம: மஸலம

  இனற இதறக மரறர$ நரம $ரண மட$�றத. அத�$மரன நரட$ள�ல, $ரஃ	�ர$ளகக 
மனனரல மஸலம$ள டதரல��யஜ3$�றரர$ள. இதன $ரரணமதரன எனன? 
மஃம�ன$ஜளப வ	ரறததமடடல அலலரஹ அ�ர$ளகக அள�தத �ரககறத�ஜய 
ந�ஜறட�றறரமல இரப	ரனர? ந�ஜலஜம அவ�ரற�லஜல. டமறகறப	ட3 �சனதத�ல 
உளள	ட வ�றற� $�ட3ககடய�ரற இனஜறய மஃம�ன$ள�ன ந�ஜல இரக$�னறதர? 
யததங$ள�ல ஈட	ட	�ர$ள�3ம ட$டட	ரம.

  1. ந	� (ஸல) அ�ர$ள, யததததகக மனனர ஈமரஜனக வ$ரணடம, வத(ஹ�ஜதக 
வ$ரணடம தனத 	�ரசரரதஜத மக$ர��ல ஆரம	�ததத ட	ரலட� இ�ர$ளம தமஜமத 
தயரர வசயதக வ$ரண3னரர?

  2. "அ�ர$ஜள எத�ரப	தற$ர$, உங$ளககச சரதத�யமரன அளவ (ஆயத) 	லதஜதத 
தயரர	டதத�க வ$ரளளங$ள" (8:60) எனற அலலரஹ $ட3ஜளய�ட3தற$�ணங$ அ�ர$ள 
தமஜமத தயரர	டதத�க வ$ரண3னரர? இவ�சனததகக 'யததப	ய�றச�ஜய டமறவ$ரளளல' 
எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள ��ளக$ம அள�ததளளரர$ள.

  3. யதததத�ன ட	ரத தங$ளத இஜற�ஜன மடடடம அஜழதத தஆக ட$ட	த�டல, 
இ�ர$ள அ�ஜனத தன�ஜமப 	டதத�னரர$ளர? அலலத அ�னலலரத�ர$ள�ன உத��ஜய 
நரடனரர$ளர? இ�ர$டளர அ�னலலரத�ர$ள�ன உத��ஜய ட�ணட, அ�ர$ளஜ3ய 
	ரத$ரப	�டலடய நம	�கஜ$யம ஜ�ததனர.



  அ�ர$ள, எ�ர$ளஜ3ய 	ரத$ரபஜ	 நரடனரர$டளர, அ�ர$ள அலலரஹவஜ3ய 
அடஜம$ளர$வம, தமகட$ யரவதரர நனஜமடயர த�ஜமடயர வசயதவ$ரளள 
மடயரத�ர$ளர$வம இரக$�னறனர. "தன அடயரரகக (ட�ணடய உத��ஜயச வசயய) 
அலலரஹ ஒர�டன ட	ரதமரன�னலல�ர?" எனற கரஆன கற�தற$ஜமய, ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள அலலரஹ��ன உத��ஜய மடடடம நம	�, அ�ன�3ம தஆக ட$ட3ரர$ள. இதஜன 
அ�ர$ள 	�ன	றறரத�ரக$க $ரரணவமனன?

  4. "உங$ளககள தரக$�ததக வ$ரளளரத�ர$ள; அவ�ரறரய�ன ந�ங$ள ஜதர�யதஜத 
இழநத, உங$ள �லஜம கனற���டம" (8:46) எனற இ�ர$ளஜ3ய இஜற�ன இ�ர$ளத 
அஜ3யரளதஜதப 	றற�க கற�தற$ஜமய, இறத�யர$ இ�ர$ள தமக$�ஜ3டய 
டநசதத3ன ஒனற	ட$�னறனரர?

  "மஃம�ன$ளகக உத�� வசய�த நமம�த $3ஜமயர$ இரக$�னறத" (30:47) எனற 
அலலரஹ கற�தற$ஜமய, ந�ங$ள உங$ளத ஈமரஜன மஜறயர$ச சர�வசயத 
வ$ரளவர$வளனறரல, உங$ளகக �ரக$ள�க$ப	ட3 உத�� உங$ள�3ம �நடத த�ரம. 

வ	ர�ய  கஃபரம  அதன  �ஜ$$ளம

  'வ	ர�ய கஃபர' அதஜனச வசய$�னற�ஜன இஸலரதத�லரநத வ�ள�டயறற� ��ட$�னறத. 
இததரன நம	�கஜ$ய�ன அடப	ஜ3ய�லளள கஃபரரகம. (இஜறந�ரர$ர�ப	ரகம) இதன 
�ஜ$$ள அத�$மரனஜ�.

    1.   வ	ரயயரகக�தரல    ஏற	டம  கஃபர   :-   இத கரஆஜனயம ஹத�ஜஸயம, அலலத 
இவ��ரணடல ச�ல 	கத�$ஜளப வ	ரயயரக�தரகம. இத	றற� கரஆன 	�ன�ரமரற 
கற$�றத.

  "அலலரஹ��ன ம�த $ற	ஜனயர$ப வ	ரய கற	�ஜன��3, அலலத தனன�3ம �நத 
உணஜமஜயப வ	ரயயரகக	�ஜன��3 அக$�ரமக$ரரன யரர? (இததஜ$ய) 
ந�ரர$ர�பட	ரர�ன தஙகம�3ம நர$தத�லலல�ர இரக$�னறத" (29:68)

  "ந�ங$ள ட�ததத�ல ச�ல $ட3ஜள$ஜள ��ச�ரச�ததச ச�ல $ட3ஜள$ஜள 
ந�ரர$ர�க$�னற�ர$ளர?" (2:85)

    2.     உணஜமஜய  ஒபபக வ$ரணட  �ழ�	3ரமல   வ	ரஜமயடப	த   வ$ரணடம  ,   
மரறவசய�த   வ$ரணடம   ஏற	டம கஃபர       :-   இத ஜஷததரனஜ3ய கஃபஜரப 
ட	ரனறதரகம. அலகரஆன இத	றற� 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "	�னனர நரம மலகக$ஜள டநரக$� 'ஆதமகக ந�ங$ள 	ண�(நத 'ஸ7ஜ<த' வசய)யங$ள 
எனக கற�யட	ரத, அ�ர$ள (யர�ரம) 'ஸ7ஜ<த' வசயதரர$ள. இபலஜஸத த��ர. 
அ�டனர வ	ரஜமக வ$ரணட ��ல$� (நமமஜ3ய $ட3ஜளஜய) ந�ரர$ர�ப	�னர$� 
��ட3ரன" (2:34)

    3.   மறஜம நரஜளக  வ$ரணட  சநடத$ப	3ல  ,    அதஜன  ந�ரர$ர�ததல  ,    அதஜன   
உணஜமப  	டததரத�ரததல    ட	ரனறஜ�$ஜளக   வ$ரணட  கஃபர  ஏற	டததல    :-   
அலகரஆன இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�றத.

  "(மறஜமஜய ந�ரர$ர�ககம ஒர�ன) மறஜம ஏற	டம எனற நரன நம	ட�ய�லஜல. 
ஒரக$ரல நரன என இஜற�ன�3ம வ$ரணடப ட	ர$ப	ட3ரலம, இங$�ரப	ஜத��3, 
அஙக டமலரன�னர$ இரப	ஜதடய $ரணட	ன எனற (தனத ச�டன$�தஜன டநரக$�க) 



கற�னரன. அதறக அ�ன3ன ட	ச�க வ$ரணடரநத அ�னஜ3ய ச�டன$�தன அ�ஜன 
டநரக$� 'உனஜனப 	ஜ3தத�ஜனடய ந� ந�ரர$ர�க$�றரயர? மணண�லரநத 	�னனர 
இநத�ர�யதத�(ன ஒர தள�ய�)லரநத 	ஜ3தத அ�ன, 	�னனர ஒர பரண மன�தனர$வம 
உனஜன அஜமததரன" (18:36,37)

    4.   பறக$ண�ப	ஜதக    வ$ரணட  கஃபர  ஏற	டததல    :-   இஸலரதத�ன அமசங$ஜள 
நம	ரமல அ�றஜறப பறக$ண�ததல. அலகரஆன இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�றத.

  "எ�ர$ள (அலலரஹஜ�) ந�ரர$ர�க$�னறரர$டளர அ�ர$ள, தங$ளககப 	யமறதத� 
எசசர�க$ப	ட3ஜதப பறக$ண�க$�னறனர" (46:3)

    5.   நய�ஞச$ததனமரன    கஃபர    :-   இநதப 	�ர�வ நரஜ�க வ$ரணட இஸலரதஜத 
வ�ள�ப	டதத�தம, உளளததரலம வசயல$ளரலம அதறக மரறர$ ந3ப	தமரகம. 
அலகரஆன இஜதக கற�தத 	�ன�ரமரற கற$�றத.

  "(இநத நய�ஞச$ததககக) $ரரணமர�த, இ�ர$ள ஈமரன வ$ரணட 	�னனர (அதஜன) 
ந�ரர$ர�தத ��ட3ததரன. ஆ$ட� அ�ர$ளஜ3ய இரதயங$ள�ல மதத�ஜரய�3ப	டட 
��ட3த. (எஜதயம) அ�ர$ள உணரநத வ$ரளள மரட3ரர$ள" (63:3)

  "'அலலரஹஜ�யம இறத�நரஜளயம ��ச�ரசங வ$ரணடரக$�டறரம' எனக கறட�ரரம 
மன�தர�ல ச�லரணட. ஆனரல (உணஜமய�ல) அ�ர$ள ��ச�ரசம வ$ரண3�ர$ள அலலர" 
(2:8)

    6.     மறப	ஜதக   வ$ரணட  கஃபர  ஏற	டததல    :-   இநதப	�ர�வ ஈமரன�ன $3ஜம$ள, 
இஸலரதத�ன $3ஜம$ள ட	ரனற�றற�லளள ஏடதனவமரனஜற மறததலரகம. இத, 
வதரழஜ$ஜயக $3ஜம எனற ஏறறக வ$ரளளரமல அதஜன ��டட��ட�த 
ட	ரனறதரகம. இப	டயரன�ன $ரஃ	�ரர�ரன. இ�ன இஸலரதஜத ��டட 
வ�ள�டயற�யன�ர (மரதததர)�ரன. ந�த�த த�ரப	ள�க$�ற�ன அலலரஹவஜ3ய த�ரபஜ	 
மறப	தம இவ�ரறதரன. இத	றற�ப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன. 

  "எ�ர$ள அலலரஹ அரள�ய�றஜறக வ$ரணட த�ரப	ள�க$ ��லஜலடயர அ�ர$ள, 
ந�சசயமர$ ந�ரர$ர�ப	�ர$டள!" (5:44)

  'அலலரஹ அரள�யஜத மறக$�ற�ன $ரஃ	�ரர�ரன' எனற இபன அப	ரஸ (ரல) 
அ�ர$ள கற$�றரர$ள. 

 ச�ற�ய  கஃபரம  அதன  �ஜ$$ளம

  இநத �ஜ$ இதஜனச வசய	�ஜன இஸலரதஜத ��டட வ�ள�டயறற� ��3ரத.

    1.   (  அலலரஹவஜ3ய    )   அரடவ$ரஜ3$ஜள    ந�ரர$ர�ததல   :-   மஸர (அஜல) 
அ�ர$ளஜ3ய கட3ததரஜர டநரக$� அலலரஹ கறம ச�ல அமசங$ள இதறக ஆதரரமரய 
அஜமநதளளன.

  "அனற� உங$ள இஜற�ன (	ன இஸரரயல$ஜள டநரக$� இதற$ர$) 'ந�ங$ள (எனகக) 
நனற� வசலதத�னரல (நரன எனனஜ3ய அரஜளப 	�னனம) உங$ளகக 
அத�$ப	டததட�ன; ந�ங$ள (எனனஜ3ய அரளகக நனற� வசலததரத) மரற வசயதரல 
ந�சசயமர$ எனனஜ3ய ட�தஜன ம�$க வ$ரடயதர$ இரககம' எனற 
அற�கஜ$ய�ட3ஜதயம (ந	�டய!) ந�ர (இ�ர$ளகக) ந�ஜனவடடம" (14:7)



    2.   வசயல  மஜறய�ல  கஃபர   :-   கஃபரஜ3ய வ	யஜரத தரங$�யதர$ இஸலரம கறம 
ஒவவ�ரர 	ர�தஜதயம இத கற�ககம. இதஜனச வசய$�னற�ன�3தத�ல ஈமரன 
தர�	ர3ர$ இரககம. 	�ன�ரம ந	�வமரழ� இதறக ஆதரரமர$ அஜமநதளளத.

  '��	சரர� ��	சரரம வசய$�னறட	ரத, அ�ன மஃம�னலலன; மத அரநத$�னற�ன மத  
அரநத$�னற ட	ரத அ�னம மஃம�னலலன' ஆதரரம: மஸலம

  இநதப	�ர�வ நம	�கஜ$ய�ன அடப	ஜ3ய�லளள கஃபரகக மரறறமரனதரகம. இத, 
இதஜனச வசய$�னற�ஜன இஸலரதஜத ��டட வ�ள�டயறற� ��3ரத.

    3.   அலலரஹவஜ3ய   த�ரபப  இனனததரன  என	ஜத  அற�நத  வ$ரணட3   அதறக   
மரறர$த   த�ரப	ள�ததல     :-   இத	றற� இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள கற�த 
	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  'அலலரஹ, அலலரத�னஜ3ய த�ரபஜ	 எ�ன அங$�$ர�க$�னறரடனர, அ�ன அக$�ரம 
வசய$�னற�னம 	ர��யமர�ரன'. இபன ஜர�ர (ரஹ) அ�ர$ளம இடத $ரதஜதக 
வ$ரண3�ர$ளர�ரர$ள. 'இத தரழநத கஃபர' எனற அதரஉ (ரஹ) அ�ர$ள 
கற$�றரர$ள. 
 

'  தரகதத  '  $ஜளத  த��ரநத  வ$ரளளங$ள  

    '  தரகத  '   எனறரல, அலலரஹ அலலரமல �ணங$ப	3க கடயஜ�யம, அலலரஹவககம 
அ�னஜ3ய ரஸ<லககம �ழ�	3ரமல, �ணக$ததரலம, �ழ�	ரட3ரலம 
	�ன	றற�தரலம ட�வறரர�ஜரக வ$ரணட த�ரபத�யஜ3�தம ஆகம. அலலரஹவகக 
அட	ண�யமரறம, தரகதத$ஜள ��டட ��ல$� ��டமரறம தததமத கட3ததரரககக 
$ட3ஜளய�டமரற ரஸ<லமரர$ஜள அலலரஹ அனப	�னரன. இத	றற�ப 	�ன�ரமரற 
அலலரஹ கற$�றரன.

  "(உல$�ன 	ல 	ர$ங$ள�ல �ச�தத�ரநத) ஒவவ�ரர �கப	�னரககம ந�சசயமர$ நரம 
ததஜர அனப	�ய�ரக$�டறரம. (அ�ர$ள அமமக$ஜள டநரக$�) 'அலலரஹ ஒர�ஜனடய 
�ணஙகங$ள. (�ழ�வ$டககம) தரகதத (ஜஷததரன)$ஜள ��டட ��ல$�க வ$ரளளங$ள' 
(எனற கற�ச வசனறரர$ள.)" (16:36)

  தரகதத$ள அத�$மர$ இரக$�னறனர. அ�ர$ள�ல மனனன�ய�ல இரப	�ர$ள ஐ�ர.

    1.     அலலரஹ  அலலரத�ர$ளகக    அட	ண�யமரற   அஜழபப  ��டககம   ஜஷததரன    :-   
இத	றற�க கரஆன  	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "ஆதமஜ3ய மக$டள! ந�ங$ள ஜஷததரனகக �ழ�	3க க3ரத; ந�சசயமர$ அ�ன 
உங$ளககப 	$�ரங$ ��டரரத� எனற நரன உங$ள�3ம உறத�வமரழ� �ரங$��லஜலயர?" 
(36:60)

    2.   அலலரஹவஜ3ய   சட3தஜத   மரறற$�னற  அக$�ரமக$ரர   ந�த�	த�     :-   இ�ன 
இஸலரததகக மரறரன சட3வமரனஜற ஏற	டதத$�னற�ஜனப ட	ரலர�ரன. அலலரஹ 
அங$�$ர�க$ரத�றஜற மரரக$மரக$க கடய இஜணஜ�ப	�ர$ஜள மறதத 	�ன�ரமரற 
அலலரஹ கற$�றரன.

  "அலலரஹ அனமத�க$ரத எதஜனயம அ�ர$ளகக மரரக$மரக$� ஜ�க$ககடய 
இஜண(வதய�ங)$ளம அ�ர$ளகக இரக$�னறன�ர?" (42:21)



    3.   அலலரஹ  அரளரதஜதக   வ$ரணட  த�ரப	ள�ககம    ந�த�	த�   :-   'அலலரஹ அரள�ய 
சட3ம வ	ரரததமறறத' எனற நமபதல, அலலத அ�னஜ3ய சட3மலலரதஜதக வ$ரணட 
த�ரப	ள�ப	ஜத ஆகமரககதல ட	ரனற வசயல$ஜளடய இ�ன தனத வதரழ�லர$க 
வ$ரள�ரன. இத	றற�க கரஆன 	�ன�ரமரற கற$�றத.

  "எ�ர$ள அலலரஹ அரள�யஜதக வ$ரணட த�ரப	ள�க$ ��லஜலடயர அ�ர$ள 
ந�சசயமர$க $ரஃ	�ர (ந�ரர$ர�ப	�ர)$டள!" (5:44)

    4.   அலலரஹ  அலலரத�ர$ளககம   மஜற�ரன�றஜற   அற�யம   ஆறறலணட  எனற   
கறதல  :-   இத	றற�க கரஆன கற�தர�த:

  "ந�ர கறம: �ரனங$ள�டலர, பம�ய�டலர மஜறநத�ரப	�றஜற அலலரஹஜ�தத��ர 
மறவற�ரம அற�யமரட3ரர" (27:65)

    5.   அலலரஹ  அலலரத  ஒர�னகக  மன�தர$ள   அட	ண�நத  ,    அ�ன�3ம  தமத   
டதஜ�$ஜள  ட�ணடதலம  ,    அ�ர$ள�ன   �ழ�	ரடஜ3    (  �ணங$ப	ட3  )    அ�ன   
த�ரபத�யர$    ஏறறக வ$ரள�தமரகம     :-   இத	றற�க கரஆன கற�தர�த:

  "அ�ர$ள�ல எ�னர�த 'அலலரஹஜ�யனற� ந�சசயமர$ நரனம ஓர ஆண3�ன தரன' 
எனற கற�னரல அ�னகக நர$தஜதடய நரம கலயரககட�ரம. அக$�ரமக$ரரர$ளகக 
(அ�ர$ள எ�ரரய�னம) இவ�ரடற நரம கல வ$ரடபட	ரம" (21:29)

  அற�நதவ$ரள! ஒர மஃம�ன தனத ஈமரன�ல உறத�யர$ இரப	தற$ர$ தரகதத$ஜள 
ந�ரர$ர�ப	த அ�ன ம�த $3ஜமயரகம. கரஆன இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "எ�ன ஜஷததரஜன ந�ரர$ர�தத ��டட, அலலரஹஜ� ��ச�ரச�க$�றரடனர, அ�ன 
ந�சசயமர$ அற	3ரத 	லமரனவதரர $ய�றஜறப 	றற�ப 	�டததக வ$ரண3ரன. அலலரஹ 
வச��யறட�ரனம அற�ட�ரனமர$ இரக$�னறரன" (2:256)

  அலலரஹ அலலரத�ர$ளகக அட	ண��த�லரநத மறறர$ ந�ங$�, அலலரஹவகக 
அட	ண��தரல மடடடம சர�யரன 	யஜன அஜ3ய மடயம என	ஜத இவ�சனம (2:256) 
உணரதத�றற. 	�ன�ரம ந	�வமரழ�யம இத	றற�க கற$�னறத.

  'எ�வனரர�ன 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற கற� அலலரஹ அலலரத  
�ணங$ப	3க கடய�றஜற ந�ரர$ர�க$�னறரடனர, அ�னஜ3ய வ	ரரளம, அ�னஜ3ய  
இரததமம (ந�தம�னற� ஓட3ப	ட�த) ஹறரமர$���டம' ஆதரரம: மஸலம 

வ	ர�ய    '  ந�	ரக    ' (  நய�ஞச$ததனம     )  

  வ	ர�ய ந�	ரக (நய�ஞச$ததனம) எனறரல நர��னரல இஸலரம�ய நம	�கஜ$ஜய 
வ�ள�யரகக�தம, உளளதத�னரலம உறபப$ள�னரலம 'கஃபஜர' நமப�தமரகம. இத 
	ல�ஜ$ப	டம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளப வ	ரயயரககதல அலலத அ�ர$ள வ$ரணட�நத�றற�ல 
ச�ல�றஜறப வ	ரயயரககதல.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ட$ர	ம வ$ரளளதல அலலத அ�ர$ள வ$ரணட�நதத�ல 
ச�ல�றற�ன ம�த வ�றப	ஜ3தல.



  இஸலரம வழசச�யஜ3�தரல ம$�ழசச�யஜ3தல அலலத இஸலரதத�றக ஏற	டம 
வ�றற�ஜய வ�றததல.

 ந�	ரக வசய$�னற�னககர�ய தண3ஜன கஃபர வசய$�னற�னககர�ய தண3ஜனஜய 
��3க வ$ரடயதரகம. அலலரஹ இத	றற�ப 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "ந�சசயமர$ 'மனர	�க'$ள நர$தத�ன $�ழ	ர$தத�லதரன இரப	ரர$ள" (4:145)

  இதனரலதரன அலலரஹ, ஸ<ரதல 	$றர��ன ஆரம	தத�ல $ரஃ	�ர$ஜள இரணட 
�சனங$ஜளக வ$ரணடம; 'மனர	�க'$ஜளப 	த�னமனற �சனங$ஜளக வ$ரணடம 
(	டடமரசமர$) �ரண�ததளளரன.

  ஸ<	�$ளர$ இரககம மஸலம$ஜளக $ரண$�டறரம. அ�ர$ள வதரழ$�றரர$ள; டநரனப 
டநரற$�றரர$ள. ஆனரல அ�ர$ள ஏற	டததம அ	ரயம எனனவ�ன�ல, மஸலம$ளஜ3ய 
அடப	ஜ3க வ$ரளஜ$$ஜளவயலலரம வ$டதத ��ட$�றரர$ள. வ	ர�ய ஷ�ரக$ரன 
அலலரஹ அலலரத�ர$ள�3ம தஆக ட$ட	ஜத ஆகமரகக$�றரர$ள. 'அலலரஹ எலலர 
இ3ங$ள�லம இரக$�றரன' எனற நமப$�றரர$ள. 'அலலரஹ அரஷ�ல அஜமநதளளரன' 
எனற கரஆன�லம ஹத�ஸலம கறப	டடளளஜத மறக$�றரர$ள. 

ச�ற�ய    '  ந�	ரக    '  

  இத வசயலமலம ஏற	ட$�னறத. 	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�யளளத இதறக 
ஆதரரமரய அஜமநதளளத.

  'மனர	�ககஜ3ய அஜ3யரளம மனற. 1. ட	ச�னரல வ	ரயயஜரப	ரன; 2. �ரக$ள�ததரல 
மரற வசய�ரன; 3. நம	�னரல டமரசட வசய�ரன' ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  'எ�ன�3ம நரனக அமசங$ள உணட3ர, அ�ன பரணமரன ஒர மனர	�க ஆ�ரன.  
எ�ன�3ம அ�றற�ல ஒர	கத� உணட3ர, அ�ன அதஜன ��டட��டம�ஜர அ�ன�3தத�ல  
நய�ஞச$ததனதத�ன ஒர 	கத� இரநதவ$ரணட3 இரக$�னறத. 1. ட	ச�னரல  
வ	ரயயஜரப	ரன. 2. �ரக$ள�ததரல மரற வசய�ரன. 3. உ3ன	டகஜ$ வசயதரல மற�தத  
��ட�ரன. 4. �ழக$ரடனரல �மப வசய�ரன' ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம 

 ஈமரனஜ3ய   $�ஜள$ளம  ,    கஃபரஜ3ய   $�ஜள$ளம  

  1. வசரல, வசயல, ��ச�ரசம எனற ஈமரனகக மனற $�ஜள$ள உணட. ஈமரவனனறரல 
நர��னரல வமரழ�நத, உளளதத�னரல உறத�வ$ரணட, உறபப$ள�னரல 
வசயல	டதத�தரகம.

  நர��னரல வமரழ��வதனறரல இஸலரதத�ன $லமர�ரன 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ 
மஹமமதர ரஸ<லலலரஹ' எனற �ரக$�யதஜத வமரழ��தரகம . உளளதத�ன 
வசயல	ரவ3னறரல அதன எணணம அதஜனத தயஜமப	டததல எனறம, உறபப$ஜளக 
வ$ரணட வசயல	டததல எனறம இர�ஜ$ப	டம.

  ஒர�ன�3ம�ரநத இமமனற �ஜ$யம ந�ங$���ட3ரல, அ�ன�3ம�ரநத இஸலரம 
பரணமர$ட� ந�ங$���டம. உளளததரல உணஜமப	டததம 	கத� அ�ன�3ம�லஜல 
எனறரல ம�தமளள இரணட $�ஜள$ளரலம எநத��தப 	யனம�ரரத.



  2. வசயல	ரடடனரல 'கஃபர' எனறம, மறப	த�னரல 'கஃபர' எனறம 'கஃபர' 
இர�ஜ$ப	டம. மறததல என	த எலலர�ஜ$ய�லம ஈமரனகவ$த�ரர$ட� இரககம. 
வசயல	ரடஜ3க வ$ரணட ஏற	டம கஃபர, ஈமரனகக மரண	ட3வதனறம, 
மரண	3ரதவதனறம இர�ஜ$ப	டம.

  ச�ஜலகக ஸ7ஜ<த வசயதல, கரஆஜன இழ�வ	டததல, ந	�மரர$ஜளத த�டடதல, 
மரரக$தஜதப 	ர�$ச�ததல ட	ரனறஜ� ஈமரனகக மரண	ட�தரகம. அலலரஹ 
அரளரதஜதக வ$ரணட த�ரப	ள�ததல, அலடச�யமர$த வதரழஜ$ஜய ��டதல ட	ரனறஜ� 
ஈமரனகக மரண	3ரத வசயலர�த�யரன கஃபரரகம. கஃபஜர �ரததககடய 
வசயலர�த�யரன கஃபரகக ஓர உதரரணம 	�ன�ரம ந	�வமரழ�யரகம.

  'ஒர மஸலஜமத த�டட�த 	ர�மரகம. அ�ஜனக வ$ரஜல வசய�த கஃபரரகம' 
ஆதரரம: ப$ரர�

  (நஜ3மஜறப	டதத ட�ணடய இஸலரம�ய நஜ3மஜற$ஜள வசயல 	டததரமலரககம) 
வசயலமஜறயரன கஃபர எ�ஜரயம மரரக$தஜத ��டட வ�ள�யரக$� ��3ரத. 
அலலரஹவம அ�னஜ3ய ரஸ<லம மரரக$மரக$�ய வசயலமஜறயரன $3ஜம$ஜளச 
வசயயரமல ஈமரன3ன இரககம ந�ஜலஜயடய இத கற�ககம.

  3. ஒனறகவ$ரனற மரண	ட3 ஈமரன, கஃபர, ஷ�ரக, வத(ஹ�த, இஜறயசசம, 	ர�ம 
வசயதல, நய�ஞச$ததனம, இஜற��ச�ரசம ட	ரனறஜ� ச�லட�ஜள மன�தன�3தத�ல 
ஒனறடசரம. ஒர�ஜன மஃம�ன எனற வசரல�தறகஈமரன�ன $�ஜள$ள�ல ஒர$�ஜள 
இரநதரல ட	ரதரத. அ�ன ஈமரன3ன இரப	தர$ச வசரலலக வ$ரண3ரலம சர�டய.

  4. ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 	�ன�ரம வசரலலக$ஜம�ர$ ஷ�ரககம கஃபரம 
வ	ரத�ரன ந�ஜலய�ல $ண�க$ப	டம.

  'எங$ளககம (மஸலமலலரத) அ�ர$ளககம இஜ3ய�லளள உ3ன	டகஜ$  
வதரழஜ$யரகம. எ�ன அதஜன ��ட$�றரடனர அ�ன $ரஃ	�ரர�ரன' ஆதரரம: அஹமத 
(ஸஹ�ஹ)

  வசயலர�த�யரன ஈமரனகக வசயலர�த�யரன கஃபர எத�ரரனதரகம. நம	�கஜ$ ர�த�யரன 
ஈமரனகக நம	�கஜ$ ர�த�யரன கஃபர எத�ரரனதரகம. 

ஈமரனஜ3ய   $�ஜள$ள�ன   �ஜ$$ள

  'ஈமரன என	த அற	தககம எழ	தககம இஜ3ப	ட3 $�ஜள$ள வ$ரண3தரகம.  
அ�றற�ல ம�$ உயர�ரனத 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற வசரலல�தரகம.  
ம�$ததரழநதத 	ரஜதய�ல (	�றரககத) த�ஙக ஏற	டததக கடயஜத அ$றற� ��ட�தரகம'  
என ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. ஆதரரம: மஸலம

  இபன ஹ�ப	ரன (ரஹ) அ�ர$ள வசரனனஜத இபன ஹஜர அஸ$லரன� (ரஹ) அ�ர$ள 
	�ன�ரமரற 	தஹ7ல 	ரர�ய�ல 	த�வ வசயதளளரர$ள.

  'ஈமரன�ன இநதக $�ஜள$வளலலரம உளளதத�ன வசயல$ள, நர��ன வசயல$ள, உ3லன 
வசயல$ள எனற 	ல 	�ர�வ$ள வ$ரண3தரகம'.

  1. உளளதத�ன வசயல$ள நம	�கஜ$$ள  ,   எணணங$ள ட	ரனறஜ�$ளரகம  .   அஜ� 
இர	ததநரனக 	�ர�வ$ஜளக வ$ரண3தரகம. அலலரஹஜ�க வ$ரணட ஈமரன 



வ$ரளளதல:- அலலரஹஜ� அ�னஜ3ய 'தரத' (சயதனஜம)$ள ஸ	ரத (இஜறஜமய�ன 
ச�றப	�யலப)$ள ஆ$�யஜ�$ஜளக வ$ரணட ஒரஜமப 	டதத�த வ$ரணட நம	�கஜ$ 
வ$ரள�தரகம. இத	றற� அலகரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "அ�னகக ஒப	ரனத ஒனறம�லஜல. அ�ன (யர�றஜறயம) வச��யறட�ரனர$வம, 
உறற டநரக$�ன�னர$வம இரக$�னறரன" (42:11)

  அலலரஹ அலலரத அஜனததம அ�னரல 	ஜ3க$ப	ட3 பத�யஜ� என நமப�தம 
ஈமரன�ல அ3ஙக�தரகம. அ�னஜ3ய மலகக$ள, அ�னரல அரளப	ட3 ட�தங$ள, 
அ�றஜறப ட	ரத�தத அ�னஜ3ய ரஸ<லமரர$ள '$ளர, $தர' நனஜம த�ஜம 
ஆ$�ய�றற�ன மடவ அலலரஹ��3டம உணட என	ன�றஜற நமப�தம ஈமரனரகம.

  $பற�ல ��சரரஜண, அத�லளள ச$ம, அத�லளள தண3ஜன, மறஜமய�ல எழபபதல, 
அஜன�ஜரயம ஓர�3தத�ல ஒனற டசரததல, ��சரரஜணச வசயதல, (நனஜம த�ஜம$ஜள 
எஜ3ட	ரடம) ம�ஸரன (தரரச), ஸரரதல மஸத$�ம, ச�ரக$ம, நர$ம, அலலரஹவஜ3ய 
டநசம, அ�னக$ர$ ��ரப	ம வ$ரளளல, அ�னக$ர$க ட$ர	ம வ$ரளளல, ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள ம�த டநசம வ$ரளளல, அ�ர$ஜள ம$�ஜமப 	டதத�தர$ நம	�கஜ$ வ$ரளளல 
ஆ$�யஜ� அஜனததம ஈமரன�ல அ3ஙகம.

  டமலம ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலதல, அ�ர$ளஜ3ய ஸ7னனரஜ�ப 
	�ன	றறல, இகலரஸ7 (உளததயஜமய)ன�ரததல ட	ரனறஜ�$ளம ஈமரன�ல அ3ஙகம.

  ம$ஸதத�, நய�ஞச$ததனம, ஆ$�ய�றஜற ��டதல, வத(	ரச வசயதல, 
(அலலரஹவககப) 	யப	டதல, (அ�னஜ3ய நறகலஜய) ஆதரவ ஜ�ததல, (அ�னஜ3ய 
அரடவ$ரஜ3$ளகக) நனற� வசலததல, (டநரசஜச$ஜள) ந�ஜறட�றறல, வ	ரறஜமயரய 
இரததல, '$ழர$தஜரத' த�ரபத�யர$ ஏறறக வ$ரளளல, (அலலரஹ��3தத�ல) 'த�ககல' 
ஜ�ததல (	ரரமசரடடதல) 	ண�வ3ன ந3நத வ$ரளளல ஆ$�யஜ�யம ஈமரன�ல 
அ3ஙக�ன�ரகம.

  மத�ய�ர$ளகக மர�யரஜத வசயதல, ச�ற�ய�ர$ள ம�த அனப $ரட3ல, தறவ	ரஜமஜய 
��டதல, வ	ரறரஜம, �ஞச$ம, ட$ர	ம ட	ரனற�றஜற ��டதல ஆ$�யனவம ஈமரன�ல 
அ3ஙகம.

      2.     நர��ன வசயல$ள ஏழ�ஜ$$ஜள உளள3கக$�னறன  .   அலலரஹஜ�தத��ர ட�வறநத 
நரயனம�லஜல; மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள அலலரஹ��ன ரஸ<லர�ரர$ள எனற 
சரனறகற� நமப�த வ$ரணட வத(ஹ�தக $லமரஜ� வமரழ�தல, கரஆஜன ஓததல, 
$ல�� $றறல, (அதஜனப 	�றரககக) $ற	�ததல, தஆக ட$ட3ல, த�கர வசயதல, 
இஸத�ஃ	ரர வசயதல (	�ஜழ வ	ரறக$தடத3ல) தஸபஹ வசயதல, வணரன ட	சச$ஜள 
��டட��3ல ஆ$�யஜ� நர��ன வசயல$ளர$ அஜம$�னறன.

  3. உ3லன வசயல$ள மப	வதடட �ஜ$ப	டம  :-  

 I. இ�றற�ல மதறதரமரனஜ� 	த�ஜனநத. சததமரய�ரததல, உண�ள�ததல ��ரநத�னஜர 
உ	சர�ததல, 	ரளர$வம, ந	�லர$வம டநரனப டநரறறல, இஃத�$ரப இரததல, 
ஜலலததல$தஜர அஜ3நத வ$ரளள மயறச�ததல, ஹஜ, உமரர வசயதல, த�ரப வசயதல, 
மரரக$ததக$ர$ ஹ�ஜரத வசயதல, டநரசஜச$ஜள ந�ஜறட�றறல, டதஜ� ஏற	டமட	ரத 
அலலரஹஜ�க வ$ரணட சதத�யஞ வசயதல, கறறப 	ர�$ரரங$ஜள ந�ஜறட�றறல. 
(உதரரணததகக சதத�யதஜத மற�க$�னற ட	ரதம, ரமலரன�ல டநரன	�ரககமட	ரத 
மஜன��ய3ன உ3லறவ வ$ரண3ரலம கறறப	ர�$ரரமர$ மரரக$ம ��த�ததஜத 
ந�ஜறட�றறல).



  II. �ழ�	ரடட3ன வதர3ரபஜ3யஜ� ஆற�ஜ$ப	டம. த�ரமணதத�ன மலம $றஜ	 
$ரததக வ$ரளளல, உற��னர$ள�ன $3ஜம$ஜளச வசயதல, வ	றடறரரககப 	ண���ஜ3 
வசயதல, அ�ர$ளகக டநர��ஜன வசயயரத�ரததல, இஸலரம�ய �ழ�ய�ல 	�ளஜள$ஜள 
�ளரததல, உறவமஜறஜயப ட	ண� ந3ததல, அலலரஹவகக மரற வசயயரத�ரககம 
$ரலவமலலரம தஜல�ர$ளகக �ழ�	3ல, அடஜம, ஊழ�யர ஆ$�டயரர3ன இரக$மர$ 
ந3நத வ$ரளளல.

  III. வ	ரதப	ஜ3யரனஜ� 	த�டனழரகம. ந�ர�ர$தஜத ந�த�யர$ ந3தததல, இஸலரம�ய 
ஜமரஅதத3ன டசரநத வ$ரளளல, இஸலரம�ய அஜமப	�லளள ந�ர�ர$�$ளகக �ழ�	3ல, 
மன�தர$ளக$�ஜ3ய�ல சமரதரனம வசயத ஜ�ததல, $ரர�ஜ�யயரக$ள, வ$ரடஜமக$ரரர$ள 
ட	ரனற�ர$ளகக எத�ரர$ ட	ரரரடதல, நனஜம, தக�ர ஆ$�ய�றற�ன ம�த ஒனற	3ல, 
நனஜமஜயக வ$ரணட ஏவதல, த�ஜமஜய ��டடத தடததல, இஸலரம�ய அஜமப	�ன $�ழ 
தண3ஜன$ஜள ந�ஜறட�றறல, ஜ�ஹரத வசயதல, ஐக$�யமர$ இரததல, அமரன�ததஜதப 
	ரத$ரததல, அணஜ3வட3ரரகக உ	$ரரம வசயதல, நலல $ரர�யங$ஜளச வசயதல, 
ஹலரலரன �ழ�ய�ல 	ணம, வ	ரரள டசம�ததல, மஜறயர$ அதஜனச வசலவ வசயதல, 
வண ��ரயம வசயயரத�ரததல, ஸலரம வசரனன�ரககப 	த�ல ஸலரம வசரலலல, 
தமம�ய�ர 'அலஹமதலலலரஹ' எனற வசரனனரல 'யரஹம$லலரஹ' (அலலரஹ உமகக 
அரள பர��ரனர$!) எனற 	த�ல வசரலலல, மன�தர$ளகக த�ஙக ஏற	3ககடய�றஜறத 
தடதத ��3ல, வணரன வ	ரழதட	ரகஜ$ ��டட ��3ல, 	ரஜதய�ல த�ஙக ஏற	டததக 
கடய�றஜற ந�க$���3ல.

  டமறகறப	ட3 ஹத�ஸல, ஈமரன�ன 	டததரங$ள�ல 'லரஇலரஹ இலலலலரஹ' எனற 
$லமரட� ம�$ உயர�ரனதம, ம�$ச ச�றப	ரனதமரகம எனற கறப	டடளளத. 
இஸலரம�யப 	�ரசரரப	ண� வசயட�ரர உயர�ரனத�லரநடத தமத 	�ரசரரதஜத 
ஆரம	�ததப 	�னனர தரன 	டப	டயர$ச வசயயட�ணடம.

  $டட3ம $டட�தறக மனனரல அஸத��ரரம�3 ட�ணடம. ம�$ அ�ச�யமரனஜதடய 
மதலல வசயய ட�ணடம. ஏவனனறரல வத(ஹ�தக $லமரதரன அர	�$ஜளயம 
அஜம�$ஜளயம ஒனற	டதத� அ�ர$ளக$�ஜ3ய�ல இஸலரம�ய ஆடச�ஜயயம, 
வத(ஹ�தஜ3ய ஆடச�ஜயயம ந�ற��யத. 

தன	ம  ஏற	ட�தற$ரன   $ரரணங$ளம   அ�றஜற  ந�கக�தற$ரன   �ழ�$ளம  .  

  தன	ங$ள ஏற	ட�த 	றற�யம அ�றஜற அடயரர$ள�3ம�ரநத அலலரஹ ந�கக�த 
	றற�யம அலகரஆன 	�ன�ரமரற கற$�னறத.

  "எநத மக$ளம தங$ள ந�ஜலஜமஜய மரறற�க வ$ரளளரத �ஜரய�ல ந�சசயமர$ 
அலலரஹவம அ�ர$ளககப பர�நத அரஜள மரறற���ட�த�லஜல" (8:53)

  "எநத த�ஙகம உங$ஜள �நதஜ3நதவதலலரம உங$ள ஜ$$ள டதடகவ$ரண3 
(த�)��ஜனய�ன $ரரணமர$ட� தரன. ஆய�னம (அ�றற�ல) அடந$மரன�றஜற அ�ன 
மனன�தத ��ட$�றரன" (42:30)

  "மன�தர$ள�ன ஜ$$ள டதடகவ$ரண3 (த�)��ஜனய�ன $ரரணமர$க $3லலம தஜரய�லம 
த�ஜம$ள டதரனற� ��ட3ன. (அ�றற�லரநத) அ�ர$ள ��ல$�க வ$ரளளம வ	ரரடட, 
அ�ர$ள�ன (த�)��ஜன$ள�ல ச�ல�றஜற, அ�ர$ள (இமஜமய�லம) ச$�ககம	ட அ�ன 
(அலலரஹ) வசய$�றரன" (30:41)



  "ஓர ஊஜர, அலலரஹ உதரரணமர$க கற$�றரன. அவவர (ம�க$ வசழ�ப	ர$வம) 
அஜமத�ய3னம அசசமறறம இரநதத. அதறக ட�ணடய வ	ரரள$ள யரவம ஒவவ�ரர 
த�ஜசய�லரநதம தஜ3ய�னற� �நத வ$ரணடரநதன. இநந�ஜலய�ல (அவவர�ரச�$ள 
அலலரஹஜ� ந�ரர$ர�தத) அலலரஹவஜ3ய அர�டவ$ரஜள$ளகக(ம நனற� வசலததரமல) 
மரற வசயதனர. ஆ$ட� அ�ர$ள வசயத வ$ரணடரநத (த�ய) வசயல$ள�ன $ரரணமர$ 
அலலரஹ 	ச�ஜயயம 	யதஜதயம அ�ர$ளகக ஆஜ3யர$ (அண���தத, அ�ர$ள 
அதஜனச) ச$�ககம	டச வசயதரன" (16:112)

  'எநத ஒர கட3மம, அத வசயத த���ஜனய�ன $ரரணமர$ட�யனற� அலலரஹ அதறகச 
டசரதஜனஜய இறக$��லஜல' எனற டமற$ரடடய �சனங$ள அஜனததம 
வதள�வப	டதத�க $ரடட$�னறன. கற�ப	ர$ வத(ஹ�ஜதப பறக$ண�தத ஷ�ரக$�ல 
ஈட	ட3த�னரடலடய அத ஏற	ட3த. மறறர$ ஷ�ரக$�லரநத ந�ங$�, வத(ஹ�த�ன 	ரல 
ம�ணட, இஸலரம�ய அஜமபஜ	 ஏறறக வ$ரண3ரலனற� அநதச டசரதஜன ந�ங$ரத.

  இஜணஜ�தத�ர$ள�ன ந�ஜலஜயயம, தன	தத�ன ட	ரத அ�ர$ள அலலரஹஜ� 
மடடடம அஜழததப 	�ரரரதத�ததஜதயம, அத�லரநத அலலரஹ அ�ர$ஜளப 
	ரத$ரதத	�ன, ம�ணடம ஷ�ரக$�ன 	ரல த�ரம	�, அலலரஹ அலலரத�ர$ஜள 
அஜழததஜதயம அலகரஆன 	�ன�ரமரற வசரலலக $ரடட$�றத. "(மன�தர$ள) $ப	லல 
ஏற� (ஆ	தத�ல ச�க$�)க வ$ரண3ரல, அ�ர$ள மறற�லம அலலரஹவகக �ழ�	டட,	ர�சதத 
மனதடதரட அ�ஜன அஜழ(ததப 	�ரரரதத�)க$�னறனர. அ�ன அ�ர$ஜள $ஜரய�ல 
(இறக$�) இரடச�ததக வ$ரண3 	�னனர, அ�னகட$ அ�ர$ள (	லஜர) 
இஜணயரகக$�னறனர" (29:65)

  இக$ரலதத�லளள அத�$மரன மஸலம$ள தன	தத�ல ச�க$�க வ$ரண3ரல அலலரஹ 
அலலரத�ர$ஜள அஜழக$�னறனர. யரரஸ<லலலரஹ! யரமஹய�தத�ன! யர	தவ! 
யரர�	ரஈ! யரமர$�! யரஜஷ$ல அரப! எனவறலலரம உரதத வதரன�ய�ல சபதம�டட 
உத��க$ஜழதத, இன	தத�லம தன	தத�லம அலலரஹவககம அ�னத ரஸ<லககம 
மரற வசய$�னறனர.

  உஹத யதததத�ன ட	ரத மஸலம$ள�ல ஒர கட3ம தமத தஜல�ரகக மரற 
வசயதத�னரல யததம டதரல��ய�ல மடநதத. அபவ	ரழத அலலரஹ அ�ர$ஜள டநரக$� 
"(ந�ங$ள உங$ள அரண$ஜள ��டட ��ல$�யதனரல) உங$ளரல தரன இத ஏற	ட3த 
எனற (ந	�டய!) ந�ர கறவரர$!" (3:165) எனற கற�னரன. 

ந	�   (  ஸல  )   அ�ர$ள  ட	ர�ல  வம(லத  ஜ�	�ம  ந3தததல  .  

  இவஜ�	�ம, ந	� (ஸல) அ�ர$டளர, ஸஹர	ரக$ள, தர	�ஈன$ள, நரனக இமரம$ள 
ஆ$�டயரர$டளர அலலத ச�றபவ	னக $ரதப	ட3 $ரலங$ள�லரநத�ர$டளர 
வசயயரததரகம. மரரக$ அடப	ஜ3ய�ல இதறக எநத��த ஆதரரமம�லஜல.

  வம(லத ஓத$�னற�ர$ள அத�$மர$, ஷ�ரக$�டலடய மழ$�யளளனர. அ�ர$ள, 
வம(லத$ள�ல 	�ன�ரமரற ஓத�ரர$ள.

  'இரடச�க$ககடய உத�� வசயயககடய அலலரஹவஜ3ய ரஸ<டல! உங$ள ம�டத 
நம	�கஜ$ ஜ�க$�டறரம. அலலரஹவஜ3ய ரஸ<டல! எங$ளத தன	ங$ஜள அ$றற� 
��டங$ள! தன	ங$ள உங$ஜளக $ண3தம ஓட��டம'

  இநத �ரரதஜதஜய ந	� (ஸல) அ�ர$ள வச��தரழதத� இரப	ரர$வளனறரல, 'வ	ர�ய 
ஷ�ரக வசயத�ன' எனற இதஜன ஓத�ய�னககத த�ரபப �ழங$�ய�ரப	ரர$ள. ஏவனனறரல 



இரடச�பபக ட$ரர�தம, தன	ங$ஜள அ$றறமரற ட$ரர�தம, உத�� டதட�தம, 
நம	�கஜ$ ஜ�ப	தம அலலரஹ��3ம மடடடமயரகம. அலலரஹ இத	றற� 	�ன�ரமரற 
கற$�றரன.

  "$ஷ3தத�ல ச�க$�த தடததக வ$ரணடரபட	ரர அ(	யம�ட3)ஜழததரல, அ�ர$ளககப 
	த�ல கற� அ�ர$ளஜ3ய $ஷ3ங$ஜள ந�கக	�ன யரர? பம�ய�ல உங$ஜள (த 
தனனஜ3ய) 	�ரத�ந�த�யர$ ஆக$�ஜ�ப	�ன யரர? (இததஜ$ய) அலலரஹவ3ன 
�ணக$ததககர�ய (ட�வறரர)�ன இரக$�னறரனர? (இலலட� இலஜல) ந�ங$ள 
(இஜதப	றற�ச) ச�நத�ப	த வ�க வசரற	ம" (27:62)

  அலலரஹ தனத ரஸ<ஜல டநரக$� மன�தர$ளககக கறம	ட 	�ன�ரமரற 
$ட3ஜளய�ட$�றரன.

  "உங$ளகக நனஜமடயர, த�ஜமடயர வசயய ந�சசயமர$ நரன சகத�யறற�ன எனற 
(ந	�டய!) ந�ர கறவரர$!" (72:21)

  எமத டதஜ�$ஜள அலலரஹ��3ம மடடடம ட$டடப வ	றறக வ$ரளள ட�ணடம 
என	த 	றற�ப 	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற$�றரர$ள.

  'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3டம ட$ள! உத�� ட$ரர�னரல அலலரஹ��3டம உத�� ட$ரர!' 
ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  அத�$மரன வம(லத$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள அளவ$3நத எலஜல ம�ற� ப$ழ�தர$ 
அஜமநதளஜளஜதக $ரணலரம. ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற� அதஜனத தஜ3 
வசயதளளரர$ள.

  'மரயமஜ3ய ம$ன ஈஸரஜ�க $�ற�ஸத�ர$ள அளவ $3நத ப$ழநதத ட	ரல  
எனஜனயம ப$ழரத�ர$ள. நரடனர அலலரஹவஜ3ய அடயரனரட�ன. அலலரஹவஜ3ய  
அடயரன எனறம, அ�னஜ3ய ரஸ<ல எனறம எனஜன அஜழயங$ள' ஆதரரம: ப$ரர�

  ஸ7பஹரன வம(லதம, அதலலரதஜ�$ளம 'அலலரஹ தனத நஜர (ஒள�ஜய)க 
வ$ரணட மஹமமத (ஸல) அ�ர$ஜளப 	ஜ3ததரன' எனறம 'மஹமமதஜ3ய நர�னரல 
எலலரப 	ஜ3ப	�னங$ஜளயம 	ஜ3ததரன' எனறம கற$�னறன. கரஆன இதஜனப 
வ	ரயயரகக$�னறத.

  "ந�சசயமர$ நரனம உங$ஜளப ட	ரனற ஒர மன�தன தரன. ந�சசயமர$ உங$ளஜ3ய 
நரயன ஒடர நரயன தரன எனற எனகக �ஹ� மலம அற���க$ப	டடளளத எனற 
(ந	�டய!) ந�ர கறம" (18:110)

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ள ஒர தரயககம தநஜதககம 	�றநதரர$ள' என	டத சர�தத�ரம கறம 
உணஜம. அலலரஹ��னரல �ஹ�ஜயக வ$ரணட டதரநவதடக$ப	ட3 ஒர மன�தரர$ட� 
அ�ர$ள இரக$�னறரர$ள. 'மஹமமத (ஸல) அ�ர$ளக$ர$ட�, அலலரஹ 
உல$மஜனதஜதயம 	ஜ3ததரன' எனற வம(லத$ள கற�ஜதக கரஆன 
வ	ரயயரகக$�னறத.

  "எனகக �ழ�	டட எனஜன �ணஙக�தற$ர$ட� தரன ஜ�ன$ஜளயம மன�தர$ஜளயம 
நரன 	ஜ3தடதன" (51:56)

  $�ற�ஸத�ர$ள ஈஸர (அஜல) அ�ர$ளஜ3ய 	�றநத நரஜளக வ$ரண3ரட�த 
வ$ரணடம, தமத கடம	தத�லளள ஒவவ�ரர�ரஜ3ய 	�றநதநரஜளக வ$ரண3ரட�த 



வ$ரணடம தமத மரரக$ததகக மரணர$ ந3க$�னறனர. ந	� (ஸல) அ�ர$ள இதஜனப 
	�ன�ரமரற எசசர�க$�னறனர.

  'எ�ன எநதக கட3ததகக ஒப	ர$�றரடனர, அ�ன அநதக கட3தஜதச  
டசரநத�னர�ரன' ஆதரரம: அபதரவத (ஸஹ�ஹ)

  வம(லத ஜ�	�ங$ள�ல அத�$மரன ஆண$ளம வ	ண$ளம இரண3ற $லக$�னறனர. 
இத இஸலரம தஜ3 வசய$�னற ஒர வசயலரகம.

  ம�லரத, வம(லத நரட$ள�ல 	ல இலடசம ர	ரய �ஜர, மஸலம$ள 	ணதஜத வசலவ 
வசயத, அலங$ரரங$ள வசய$�னறனர; ��ளகக$ள ஏறற$�னறனர. $ரஃ	�ர$ளஜ3ய 
நஜ3மஜறஜயப 	�ன	றற�தனற�, இதனரல ட�வறநதப 	�ரடயரசனதஜதயம அஜ3ய 
மடயரத. ந	� (ஸல) அ�ர$டளர வண��ரயம வசய�ஜதத தஜ3 வசயதளளரர$ள. 

  மக$ள அலங$ரரங$ளககச வசலவ வசயயம டநரங$ள�ல ச�லட�ஜள 	ரளரன 
வதரழஜ$$ஜளகக3 ��டட ��ட$�னறனர.

  வம(லத ஜ�	�தத�ன இறத�க $ட3தத�ல, 'ந	� (ஸல) அ�ர$ள அநத சஜ	கக 
சம$மள�க$�றரர$ள' எனற நம	�கஜ$ய3ன மக$ள எழநத ந�ற	தணட. இத ம�$த 
வதள��ரனவதரர வ	ரயயரகம. ஏவனனறரல 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "(மரண�தத) அ�ர$ளகக மன அத�ல (உய�ர வ$ரடதத) எழப	ப	டம நரள�ஜரய�ல ஓர 
அரண ஏற	டட��டம" (23:100)

  டமற$ரடடய �சனதத�ல அரண எனற வமரழ�வ	யரக$ப	டடளள வசரலலன அரபப 	தம 
'	ரஸக' (BARZAKH) என	தரகம. இமஜமககம மறஜமககம இஜ3ப	ட3 ஓர 
உல$ததகட$ இவ�ரற வசரலலப	டம.

  'ஸஹர	ரக$ளகக ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள��3 ம�$ டநசததககர�ய எ�ரம இரநதத�லஜல.  
அ�ர$ள, ந	�ய�ர$ள �ர�ஜதக $ண3ரல எழநத ந�ற$ மரட3ரர$ள. ந	�ய�ர$ள 
இதஜன வ�றப	த�னரடலடய அவ�ரற வசயயரத�ர$ளர$ இரநதனர' என	தர$ அனஸ  
(ரல) அ�ர$ள கற$�றரர$ள. ஆதரரம: அஹமத, த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  வம(லத ஓத$�னற�ர$ள, தரம ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய சர�தத�ரதஜத �ரச�ப	தர$க 
கற$�னறனர. ந3ப	த எனனவ�னறரல, இ�ர$ள அலலரஹவஜ3ய வசரலலககம, ந	� 
(ஸல) அ�ர$ளஜ3ய நஜ3மஜறககம மரற வசய$�னறனர.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள டநச�க$�னற�ன, அ�ர$ளஜ3ய சர�தத�ரதஜத �ர3ததகக 
ஒரமஜற மடடமலல, ஒவவ�ரர நரளம �ரச�க$�னற�னர$ட� இரப	ரன. ந	�ய�ர$ள 
	�றநதத ர	�யல அவ�ல மரததத�ல. மரணமஜ3நததம அடத மரததத�ல தரன. அ�ர$ள 
மரணமஜ3நதத 	�ஜற 12 ம நரள�லரகம. அற�வ ர�த�யர$ உறற டநரக$�னரலம 
இமமரததத�ல (மஸலம$ள�ன இர வ	ரநரட$ஜளப ட	ரனற ம�லரத வ$ரண3ரட) 
சநடதரசப	ட�ஜத ��3 தக$மர$ இரப	டத டமலரனதரகம.

  வம(லத ஓத$�னற�ர$ளம, அவஜ�	�தஜத ந3தத$�னற�ர$ளம அதத�னதத�ல 
நடஇரவ�ஜர ��ழ�தத�ரப	ரர$ள. இதனரல மறநரள $ரஜல ச�லர ஸ7பஹ வதரழஜ$ய�ன 
ஜமரஅதஜதத த�ற ��ட�ரர$ள. 	லர வதரழஜ$ஜயடய த�ற ��ட�ரர$ள. 
வடடலளள�ர$ள சஜ	 ஏற	ரடடற$ர$ப 	ல டநரத வதரழஜ$$ஜளத த�ற ��ட�ரர$ள.

  அத�$மரன மன�தர$ள வம(லத ஜ�	�ங$ஜள ந3தத$�னறரர$ள என	தரல, வம(லத 



ஓத�த ஆகம என	தறக ஆதரரமரய அஜமநத ��3ரத. 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற�த 
இதறவ$த�ரரன ஆதரரமர$ அஜம$�னறத.

  "இபப��ய�லரபட	ரர�ல அடந$ஜர ந�ர 	�ன	றறவரரனரல அ�ர$ள உமஜம 
அலலரஹவஜ3ய 	ரஜதய�லரநத த�ரப	� ��ட�ரர$ள" (6:116)

  '	�தஅத' 	றற� ஹ7ஜத	ர (ரல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�னறரர$ள. '	�தஅதத$ள  
அஜனததம �ழ�ட$3ரகம. மக$ள அ�றஜற நலலவதனற $ரத�னரலம சர�டய!' 

  ஸ7னனத-�ல-ஜமரஅத 	றற� ஹஸன 	ஸர� (ரஹ) அ�ர$ள தனத $ரலதத ஜனங$ஜள 
டநரக$�ப 	�ன�ரமரற கற�னரர$ள.

  'ஸ7னனத �ல ஜமரஅதஜதச டசரநடதரர $3நத $ரலங$ள�ல கஜறநத�ர$ளர$ட� 
இரநதனர; எத�ர $ரலதத�லம அவ�ரடற இரப	ரர$ள; அ�ர$ள வண ட$ள�கஜ$$ள  
வசயட�ரர3டனர, 	�தஅததக$ஜளச வசய	�ர$ள3டனர இரக$ மரட3ரர$ள. அ�ர$ள  
தங$ளஜ3ய இஜற�ஜனச சநத�ககம�ஜர ஸ7னனதத$ஜளப 	�ன	றற�த�ல  
வ	ரறஜமயர$ இரப	ரர$ள. ந�ங$ளம அவ�ரடற இரங$ள. 

 அலலரஹஜ�யம   அ�னஜ3ய   ரஸ<ஜலயம   எவ�ரற  டநச�ப	த    ?  

  ஒர�ன அலலரஹஜ� டநச�க$�னற�னர$ ஆ�தறக, அ�னஜ3ய ரஸ<ஜலப 
	�ன	றற�டய ஆ$ ட�ணடம என	ஜதப 	�ன�ரமரற அலலரஹ கற$�றரன.

  "ந�ங$ள வமயயர$ட� அலலரஹஜ� டநச�ப	�ர$ளர$ இரநதரல, எனஜனப 
	�ன	றறங$ள. உங$ஜள அலலரஹ டநச�ப	ரன. உங$ள 	ர	ங$ஜளயம உங$ளக$ர$ 
அ�ன மனன�தத ��ட�ரன. அலலரஹ மனன�பட	ரனம ம�க$ இரக$மஜ3டயரனமர$ 
இரக$�றரன எனற (ந	�டய! மன�தர$ஜள டநரக$�) ந�ர கறம" (3:31)

  'உங$ள�ல எ�ரம தனத தநஜதஜய ��3, தனத 	�ளஜளஜய ��3 உல$�லளள மன�தர$ள  
அஜன�ஜரயம ��3 எனஜன அத�$ம டநச�ககம�ஜர மம�னர$ மடயரத' எனற ந	� (ஸல)  
அ�ர$ள கற�னரர$ள. ஆதரரம: ப$ரர�

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ள வ$ரணட �நதஜதப 	�ன	றற�த வ$ரணடம, அ�ர$ளஜ3ய 
ஏ�லகக �ழ�	டட, தடததஜத ��டட ��ட�த வ$ரணடடம நரம அலலரஹஜ� 
டநச�தத�ர$ளர$ ஆ$மடயம' என	ஜத டமற$ரடடய அலகரஆன �சனம கற$�னறத.

  ந	�ய�ர$ளஜ3ய நஜ3மஜறஜயப 	�ன	றற�த வ$ரணடம, அ�ர$ளஜ3ய 
$ட3ஜள$ஜள ஏறற ந3ப	த வ$ரணடம வசயல	ட�ஜத ��டட��டட, அத�$மர$ப 
ட	ச�த வ$ரணட டநசம ஏற	டட��3 மடயரத.

  ஒர மஸலமஜ3ய ஈமரன தனத தநஜத, 	�ளஜள, உல$�லளள மன�தர$ள ஆ$�ய 
அஜன�ஜர��3, ஏன? அ�னத உய�ஜர ��3வம ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள அத�$ம 
டநச�ககம�ஜர அ�னஜ3ய ஈமரன பரதத�யர$ மரட3ரத.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய ஏ�ல$ள3ன ஒர�னஜ3ய மடனரஇசஜச, மஜன��யஜ3ய 
��ரப	ம, 	�ளஜள$ளஜ3ய ஆஜச, தனஜனசசழ உளள�ர$ள�ன ��ரப	ம ஆ$�யஜ� 
கறக$�3 டநரநதரல, ந	�ய�ர$ஜள உணஜமயர$ டநச�க$�னற�ன, அ�ர$ளஜ3ய 
ஏ�ல$ளகட$ மதல3ம வ$ரடப	ரன. இவ��ஷயதத�ல தனத மடனரஇசஜச, தனத 
கடம	ம, தனஜனசசழ உளள�ர$ள�ன ��ரப	ததகக மரறறமர$ ந3ப	ரன. அ�ன 



வ	ரயயனர$ இரநதரல, அலலரஹவககம அ�னஜ3ய ரஸ<லககம மரற வசயத��டட, 
அ�னஜ3ய ஜஷததரனககம, மடனர இசஜசககம வ	ரரததமரன மஜறய�ல ந3ப	ரன.

  'ந�ர ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள டநச�க$�னற�ரர?' எனற ஒர மஸலம�3ம ட$ட3ரல, எனத 
உய�ரம வ	ரரளம அ�ர$ளகக அரப	ணமர$டடம; நரன அ�ஜர டநச�க$�டறன எனற 
	த�லள�ப	ரன. ம�ணடம அ�ஜன டநரக$�, ந� உனத ம$தத�ல தரடஜய �ளரப	தறகப 
	த�லர$, அதஜன �ழ�தத ந	�ய�ர$ளகக ஏன மரற வசய$�றரய? வ�ள�தடதரறறதத�லம, 
	ண	ரட$ள�லம, வத(ஹ�த�லம ஏன ந	�ய�ர$ளகக ஒப	ர$ மரட3ரய? எனற ட$ட3ரல, 
அ�ன ஆசசரயமரனவதரர 	த�ஜல உமக$ள�ப	ரன.

  'டநசம என	த உளளதத�ல உளளத; எனத உளளம 	ர�சததமரனத' எனற கற�ரன.

  நரங$ள அ�னககச வசரல�த எனனவ�னறரல, உனத உளளம தயஜமயரனதர$ 
இரநதரல 	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள வசரனனத ட	ரனற அத உனத உ3லல 
வ�ள�யர$� இரககம.

  'ந�சசயமர$ உ3லல ஒர மரம�சத தணவ3ரனற உணட. அத ச�ர வ	றறரல, உ3ல  
மழ�தம ச�ரவ	றற ��டம. அத வ$டட ��ட3ரல உ3ல மழ�தம வ$டட ��டம.  
அததரன இதயம' ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  டநரயறற�ரநத ஒர மஸலம ஜ�தத�யஜரச சநத�த�க$ச வசனற�ரநடதன. அ�ரஜ3ய 
வடடச ச�ர�ல ஆண வ	ன இர	ரலரரஜ3ய உர�ப	3ங$ள வதரங$ ��3ப	டடரநதன. 
இதஜன ந	� (ஸல) அ�ர$ள தஜ3 வசயத�ரப	த 	றற� அ�ரககக கற�டனன. அ�ர 
அதஜன அலடச�யம வசயத வ$ரணட, 'இ�ர$ள எனனஜ3ய 	ளள�	ர�தத�ன ட	ரத 
எனன3ன�ரநத டதரழர$ளம டதரழ�$ளம ஆ�ரர$ள எனற கற�னரர.

  அ�ர$ள�ல அத�$மரன�ர$ள $ரஃ	�ர$ளர$வம, அ�ர$ள3ன�ரநத வ	ண$ள 
மஜறக$ப	3 ட�ணடய தமத அங$ங$ஜள வ�ள�ப	டதத� அலங$ர�தத�ர$ளர$வம 
இரநதனர என	ஜதயம, அ�ர$ள டசரஸலச நரடஜ3ச டசரநத�ர$ள என	ஜதயம அநத 
3ரக3ர அற�நத�ரர$ட� எனன�3தத�ல அவ��தம கற�னரர.

  அநத ஜ�தத�யர தனத ம$தஜத �ழ�தத�ரநதரர. (தரட ஜ�ககமரற) அ�ரகக நரன 
அற�வஜர கற�டனன. அ�ர உ3டன $ர�ஙவ$ரணட ம$தஜத �ழ�தத ந�ஜலய�டலடய தரன 
மரண�ப	தர$க கற�னரர.

  ஆசசரயம எனவனவ�னறரல, ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய ட	ரதஜனகக மரற வசய$�னற 
அநத ஜ�தத�யர 'தரன ந	�ய�ர$ஜள டநச�ப	தர$க கற�னரர' அதத3ன அ�ர 'யர 
ரஸ<லலலரஹ! அன ப-ஹ�மர$' (ரஸ<லலலரஹட�! நரன உங$ளத 	ரத$ரப	�டலடய 
இரக$�டறன) எனற கறமரற எனகக அற�வஜர கற�னரர.

  அபவ	ரழத, 'ந�டரர ந	�ய�ர$ளஜ3ய ஏ�லகக மரற வசய$�னற�ர! 	�னப அ�ர�3தத�ல 
	ரத$ரபபத டதட, அ�ர�3தத�டலடய தஞசம அஜ3$�னற�ர. இநத ஷ�ரகஜ$ ந	�ய�ர$ள 
அங$�$ர�ப	ரர$ளர? நரங$ளம, ந	�ய�ர$ளம அலலரஹவஜ3ய 	ரத$ர�லடலடய 
இரக$�னடறரம' எனற எனககள நரடன வசரலலக வ$ரணட3ன.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஜ�ககம அனப, கட3ங$ஜளக வ$ரணடம, அலங$ரரங$ஜளக 
வ$ரணடம, 	ரடடக$ள, $��$ள ஆ$�யஜ�$ஜளப 	ரட�த வ$ரணடம, இஸலரம�ய 
அடப	ஜ3கக அப	ரற	ட3 	�தஅதத$ஜளக வ$ரணடம ஏற	டட ��3ரத. உணஜமயரன 
அனவ	ன	த ந	�ய�ர$ளஜ3ய நஜ3மஜறஜயப 	�ன	றற�த வ$ரணடம அ�ர$ளத 
ஸ7னனரஜ�ப 	றற� 	�டப	த வ$ரணடம மடடடம ஏற	3 மடயம. 



 ந	�   (  ஸல  )   அ�ர$ள  ம�த  ஸல�ரத  வசரல�த�ன   ச�றபப  !  

  அலலரஹ, ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரல�ஜத நமம�த $ட3ரயப	டதத� 
சட3மரக$�யளளரன. இத	றற�த தனத த�ரமஜறய�ல 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "ந�சசயமர$ அலலரஹவம அ�னஜ3ய மலகக$ளம ந	�ய�ன ம�த ஸல�ரததச 
வசரல$�னறரர$ள. (ஆ$ட�) மம�ன$டள! ந�ங$ளம அ�ர ம�த ஸல�ரததச வசரலல 
ஸலரமம கற�க வ$ரணடரங$ள" (33:56)

  டமற$ரடடய �சனதத�ல உளள�ரற, அலலரஹ வசரலலம 'ஸல�ரத" யரவதன�ல, 
மலகக$ள�ன மனன�ஜலய�ல ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளப ப$ழ�தரகம. மலகக$ள ஸல�ரத 
வசரல�வதனறரல ந	�ய�ர$ளக$ர$ தஆச வசய�தரகம. என	தர$ அபலஆலயர (ரஹ) 
அ�ர$ள கற$�றரர$ள.

  'அலலரஹ தனத மலகக$ள�3தத�ல தனத அடயரர மஹமமத (ஸல) அ�ர$ளத  
அநதஸஜதப 	றற�ப ப$ழநதஜரக$�றரன; அதஜனத வதர3ரநத மலகக$ள  
ந	�ய�ர$ளக$ர$ தஆச வசய$�றரர$ள. 	�னப உல$தத�ர$ள அஜன�ரம ஒனற டசரநத 
ந	�ய�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலமரற அலலரஹ $ட3ஜளய�ட$�றரன' என	தர$ 
இபன$த�ர (ரஹ) அ�ர$ள டமற$ரடடய �சனததகக ��ளக$மள�க$�னறரர$ள.

  அலலரஹ டமற$ரடடய �சனதத�ல ந	� (ஸல) அ�ர$ளக$ர$ தஆ வசயத, அ�ர$ள ம�த 
ஸல�ரத வசரலலமரற $ட3ஜளய�ட$�றரன. இக$ரல மன�தர$ள வசய$�னற�ரற 
அலலரஹ அலலரத�ர$ள�3ம 	�ரரரததஜன வசயயமரடறர, அ�ர$ளக$ர$ 	ரதத�ஹர 
ஸ<ரரஜ�யம, ட�ற ச�ல ஸ<ரரக$ஜளயம ஓதமரவறர $ட3ஜளய�3��லஜல.  

  ஸல�ரததக$ள�ல ச�றபப ம�க$ஜ�, ந	�ய�ர$ள தனத டதரழர$ளககக $றறக வ$ரடதத 
ஸல�ரததக$ளரகம. அத�ல ம�$ உனனதமரனத 	�ன�ரம ஸல�ரததரகம.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன �அலர ஆல மஹமமத $மர ஸலஜலத அலர 
இபறரஹ�ம �அலர ஆல இபறரஹ�ம இனன$ ஹம�தம மஜ�த. அலலரஹ7மம 	ரர�க அலர 
மஹமமத�ன �அலர ஆல மஹமமத $மர 	ரரகத அலர இபறரஹ�ம �அலர ஆல 
இபறரஹ�ம இனன$ ஹம�தம மஜ�த' ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  (அலலரஹட�! ந� இபறரஹ�ம (அஜல) அ�ர$ள ம�தம அ�ர$ளத கடம	ததரர ம�தம  
ஸல�ரததச வசரனனத ட	ரல, மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�தம அ�ர$ளத கடம	ததரர  
ம�தம ஸல�ரத வசரல�ரயர$! அலலரஹட�! ந� இபறரஹ�ம (அஜல) அ�ர$ள ம�தம  
அ�ர$ள கடம	ததரர ம�தம '	ரக$த' (அ	���ரதத�) வசயதத ட	ரல மஹமமத (ஸல)  
அ�ர$ள ம�தம அ�ர$ளத கடம	ததரர ம�தம 	ரக$த வசய�ரயர$!' ஆதரரம: ப$ரர�, 
மஸலம

  ஹத�ஸ $�தரப$ள�லம, 	�கஹ $�தரப$ள�லம கறப	டடளள இநத ஸல�ரதத�லம, 
ஹத�ஸ$ள�ல �நதளள இஜ�யலலரத ஏஜனய ஸல�ரததக$ள�லம இனற மக$ள தமத 
��ரப	ப	ட அத�$ப	டதத�க வ$ரணடரககம 'ஸயய�த�னர' (எங$ள தஜல�டர!) எனற 
வசரல கறப	3��லஜல. ந	�ய�ர$ள எமத தஜல�ர என	த�ல சநடத$வமதவம�லஜல.

  ஆனரல ந	�ய�ர$ள $றறத தநத �ரச$ங$ள�ல கட3ல கஜறததலனற� அவ��தடம 
வசரலலக வ$ரள�த நமம�த �ரஜ�	ரகம. 'இ	ரதத' (�ணக$ம) எனறரல, 
ந	�ய�ர$ள�3ம�ரநத வ	றறக வ$ரண3ஜதப 	�ன	றற�தரகடமயனற� ஒவவ�ரர�ரம 



தததமத பதத�கட$றற �ஜ$ய�ல அஜமததக வ$ரள�தலல.

  'மஅதத�ன 	ரஙக வசரலல�ஜதக ட$ட3ரல அ�ர வசரலல�த ட	ரனற ந�ங$ளம 
வசரலலங$ள; 	�னனர எனம�த ஸல�ரததச வசரலலங$ள. எ�ர எனம�த ஒர ��டததம 
ஸல�ரததச வசரல$�றரடரர, அதஜனக வ$ரணட அ�ரம�த அலலரஹ 	தத ��டததம 
ஸல�ரத வசரலல$�றரன. 	�னனர எனகக அலலரஹ��3ம �ஸலரஜ�த தரமரற 
ட$ளங$ள. '�ஸலர' என	த ச�ர$தத�லளள ஓர இ3ம. அலலரஹவஜ3ய அடயரர$ள�ல  
ஒர�ரக$னற�, ட�வற�ரககம அத $�ஜ3க$ரத. அநத அடயரன நரனர$ இரக$  
��ரமப$�டறன. எனகக எ�ர �ஸலரஜ�த தரமரற (அலலரஹ��3ம) ட$ட$�றரடரர  
அ�ரகக ஷ	ரஅத வசய�த (எனம�த) $3ஜமயர$�னறத' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள  
கற�னரர$ள. ஆதரரம: மஸலம

  	ரஙகககப 	�னனர ஸல�ரத கற� மடநததம டமடல கறப	ட3 �ஸலரஜ�க ட$டகம 
தஆ 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  '  அலலரஹ7மம ரப	 ஹரத�ஹ�த தஃ�த�த தரமம  ;   �ஸஸலரத�ல $ரஇமர  ;   ஆதத�   
மஹமமதன�ல �ஸலத �ல  -  	ள�லத �பஅஸஹ7 ம$ரமன மஹமதன�லலத� �அததஹ<  '   

  (பரதத�யரன இநத தஆவககம, ந�ஜலயரன வதரழஜ$ககம உர�ய அலலரஹட�!  
மஹமமத (ஸல) அ�ர$ளகக �ஸலரஜ�யம, ச�றபஜ	யம வ$ரடப	ரயர$! டமலம  
�ரக$ள�தத ப$ழப	ட3 இ3ததகக அனனரஜர உயரதத�ரயர$!) ஆதரரம: ப$ரர�

  	�ன�ரம ந	� (ஸல) அ�ர$ள �லயறதத�தற$ஜம�ர$ நரம அலலரஹ��3ம தஆ 
ட$டகம சநதரப	ங$ள�வலலலரம சல�ரதஜதயம டசரததக வ$ரள�த ம�$ ம�$ 
அ�ச�யமரகம.

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலலப	டம�ஜர தஆக$ள அஜனததம  
(அலலரஹ��3ம வசலல மடயரமல) தடக$ப	ட3தர$ இரககம' ஆதரரம ஜ	ஹ$� 
(ஹஸன)

  'பம�ய�ல சறற�த த�ர�நத வ$ரணடரககம அலலரஹவஜ3ய ச�ல மலகக$ள  
இரக$�னறனர. எனனஜ3ய உமமதத$ள�ல எனம�த ஸலரம வசரலல$�னற�ர$ள�ன  
ஸலரஜம, அ�ர$ள எனம�த எதத� ஜ�க$�னறனர' ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரலல�த மக$�யமரன ஒர 'இ	ரதத' ஆகம. 
வ�ளள�க$�ழஜம த�னங$ள�ல அதஜன அத�$ப	டதத�த ம�$ ம�$ அ�ச�யமரனதரகம. இத 
அலலரஹ��3தத�ல வநரக$தஜத ஏற	டதத�த�ல ம�$ டமனஜமயரன ஒர �ணக$ம. தஆ 
ட$ட$�னறட	ரத ஸல�ரதஜதக வ$ரணட �ஸலர (வநரக$தஜத)த டதடதல மரரக$தத�ல 
அங$�$ர�க$ப	டடளளத. ஏவனனறரல ஸல�ரத 'ஸரலஹரன அமலல' அ3ஙக$�னறத.

  எனட� 'அலலரஹட�! மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�த நரன வசரலலம ஸல�ரதஜதக 
வ$ரணட எனத தன	தஜதத தஜ3ப	ரயர$! $ஷ3தஜத அ$றற�ரயர$! எனற நரம 
ஒவவ�ரர�ரம அலலரஹ��3ம ட$டட	ரமர$! அலலரஹ, மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள 
ம�தம, அ�ர$ளத கடம	தத�னர ம�தம ஸல�ரததம ஸலரமம வசரல�ரனர$! 

	�தஅததரன   ஸல�ரததக$ள

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளத வசரலலடலர, ஸஹர	ரக$ள, தர	�யன$ள, மஜதஹ�தரன 
இமரம$ள ஆ$�டயரர�ன வசரலலடலர அ3ங$ரத 	�தஅததரன ஸல�ரதத�ன அஜமபப$ஜள 



அத�$மர$ வச��தரழதத மட$�னறத. அஜ� 	�னனரல �நத�ர$ளரல ஏற	டததப 
	ட3ஜ�யரகம. அவ�ரறரன 	�தஅததரன �சன அஜமபப$ள எங$�ரநத �நதன? எனற 
வதர�யரத அளவ அநத ஸல�ரததக$ள வ	ரதமக$ளகக மதத�ய�லம அற�ஞர$ளகக 
மதத�ய�லம 	ர�� ��ட3ன.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளரல $றறத தரப	ட3 ஸல�ரததக$ஜள ஓத�ஜத��3 இ�றஜறடய 
மக$ள அத�$மர$ ஓத$�னறனர. ச�லட�ஜள ந	�ய�ர$ளரல $றறத தரப	ட3�றஜற 
��டட��டட தங$ளத மஸரய�க$ளரல அஜமக$ப	டடளள ஸல�ரததக$ஜள ஓத� 
�ர$�னறனர. நரம நனறர$ $�ன�ததப 	ரரததரல இவ�ரறரன ஸல�ரததக$ள 
ந	�ய�ர$ளஜ3ய நஜ3மஜறகக மரணரய�ரப	ஜதக $ரணலரம. 	�ன�ரம 	�தஅததரன 
ஸல�ரதஜத உறற டநரககட�ரம.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன த�ப	�ல கல	� �த�ரஇஹர. �ஆ	�யத�ல 
அபதரன� �ஷ�	ரஇஹர, �நர�ல அபஸரர� �ழ�யரஇஹர, �அலர ஆலஹ� �ஸலலம'

  (அலலரஹட�! உளளங$ளககப 	ர�$ரரமர$வம, அ�றறகக மரநதர$வம, உ3லககப 
	ரத$ர�லர$வம, அ�றறகக ச$மர$வம, $ண$ளகக ஒள�யர$வம, அ�றறகக 
	�ர$ரசமர$வம அஜமநதளள மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�தம அ�ர$ளத கடம	தத�னர 
ம�தம ஸல�ரததம ஸலரமம வசரல�ரயர$!)

  உ3ல$ளககம உளளங$ளககம ச$தஜதயம 	ரத$ரபஜ	யம அள�ப	�ன அலலரஹ 
ஒர�ன மடடடமயர�ரன. ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனகட$ர, அலலத 	�றரகட$ர யரவதரர 
நனஜமடயர த�ஜமடயர வசயயச சகத�யறற�ர$ளர$ட� இரக$�னறனர. ஸல�ரத எனற 
வசரலலப	டம டமறவசரனன �ரச$ அஜமபப 	�ன�ரம அலலரஹ��ன �ரகககக 
மரண	ட$�னறத.

  "அலலரஹ நரடயஜதயனற� யரவதரர நனஜமடயர, த�ஜமடயர நரன எனகட$ டதடக 
வ$ரளளச சகத�யறற�ன எனற (ந	�டய!) ந�ர கறம" (10:49)

  டமலம 	�ன�ரம ந	��ரககககம அநத ஸல�ரதத மரண	ட$�னறத:

  '$�ற�ஸத�ர$ள, மரயமஜ3ய ம$ன ஈஸர (அஜல) அ�ர$ஜள அளவ $3நத ப$ழநதத  
ட	ரனற எனஜனயம அளவ $3நத ப$ழரத�ர$ள. நரடனர அலலரஹவஜ3ய  
அடயரனரட�ன. ந�ங$ள அலலரஹவஜ3ய அடயரன எனறம அ�னஜ3ய ரஸ<ல  
எனறடம எனஜன அஜழயங$ள' ஆதரரம: ப$ரர�

  டமற$ரடடய ஹத�ஸல 	யன	டததப 	டடளள 'அலஇதறர' எனற வசரலலகக ப$ழ�த�ல 
எலஜல $3நத ��3ல, அலலத ப$ழ�ஜத அத�$ப	டததல எனற வ	ரரள	டம.

  	னனரன� ஸ<	�யய� எனற ஒர�ரககர�ய '	ளலஸ ஸல�ரத' (ஸல�ரதத�ன ம$�ஜம) 
எனற ஒர பதத$தத�ல 	�ன�ரம ஸல�ரத இ3ம வ	றறளளஜதக $ரணலரம.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன ஹததர தஜஅல ம�னஹ7ல அஹத�யயத �ல 
$யயம�யயர'

  (அலலரஹட�! மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரல�ரயர$! அ�ர�லரநடத 
'அஹத�யயர' (ஒர�ன எனற தனஜம) '$யயம�யயர' (ந�ஜல	ரட) ஆ$�ய 	ணப$ஜள ந� 
உண3ரகக$�றரய)

  'அஹத�யயர' '$யயம�யயர' ஆ$�ய இரணடம அலலரஹவககச வசரநதமரன 	ணப$ள 



எனற கரஆன கற$�னறத. இப	ணப$ஜள அநத ஜஷக ந	� (ஸல) அ�ர$ளககச 
வசரநதமரகக$�றரர.

  ஜஷக ஸ<ர� $பர என	�ரககர�ய 'அதஇயயதஸ ஸ	ரஹ� - �ல - மஸரஇ' எனற நலல 
	�ன�ரமரற ஒர ஸல�ரத இ3ம வ	றறளளத.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன அலலத� $(ஹ)லகத ம�ன - நர�ஹ� கலல 
ஜஷஇன'

  (அலலரஹட�! மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரல�ரயர$! அ�ரஜ3ய 
ஒள�ஜயக வ$ரணட3 எலலர �ஸதக$ஜளயம ந� 	ஜ3ததரய)

  'எலலர �ஸதக$ள' எனற கறமட	ரத அ�றற�ல ஆதம (அஜல), இபலஸ, (ஜஷததரன) 
கரஙக, 	னற�, நரய ட	ரனற அஜனததம அ3ஙக$�னறன. இஜ�யஜனததம மஹமமத 
(ஸல) அ�ர$ளஜ3ய ஒள�ய�னரல 	ஜ3க$ப	ட3ன என	ஜதப பதத�யளள எ�னம ஒபபக 
வ$ரள�ரனர?

  "(இபலஸர$�ய) அ�ன, 'அ�ஜர (ஆதஜம) ��3 நரடன டமலரன�ன. எனஜன ந� 
வநரப	ரல 	ஜ3ததரய; அ�ஜர $ள�மணணரல 	ஜ3ததரய' எனற (அலலரஹஜ� 
டநரக$�க) கற�னரன" (38:76)

  கரஆன�ல கறப	டடளள இவ�சனதஜத ஜஷததரன எபவ	ரழத வசரனனரடனர, 
அனஜறய த�னடம தனத 	ஜ3பப எவ�ரற? ஆதம (அஜல) அ�ர$ள�ன 	ஜ3பப 
எவ�ரற? என	ஜத அற�நத வ$ரண3ரன. இநத �சனம ஜஷகஜ3ய �ரக$�யதஜதப 
வ	ரயயரகக$�னறத.        

  	�தஅததரன ஸல�ரததஜ3ய அஜமபப$ள�ல ச�லர 	�ன�ரமரற ஓத�ரர$ள.

  'அஸஸலரதத �ஸஸலரம அஜலக$ யரரஸ<லலலரஹ ளர$த ஹயலத� 	-அதர�கந� 
யரஹப	லலரஹ!'

  (ந	�டய! உங$ள ம�த ஸல�ரததம ஸலரமம உண3ர�தர$! எனத ந�ஜலஜம 
வநரக$டயர$� ��ட3த. எனகக ந�ங$ள ஜ$கவ$ரடதத உதவவர$ளர$!)

  இத 	�ன�ரம அலகரஆன �சனங$ளகக மரண	ட$�னறஜதக $ரணலரம.

  "$ஷ3தத�ல ச�க$�(த தடதத)க வ$ரணடரபட	ரர அ(	யம�ட3)ஜழததரல, 
(அ�ர$ளககப) 	த�லகற� அ�ர$ளஜ3ய $ஷ3ங$ஜள ந�கக	�ன யரர? பம�ய�ல 
உங$ஜள(த தனனஜ3ய) 	�ரத�ந�த�$ளர$ ஆக$� ஜ�ப	�ன யரர? (இததஜ$ய) 
அலலரஹவ3ன �ணக$ததககர�ய (ட�வறரர)�ன இரக$�னறரனர? (இலலட� இலஜல) 
ந�ங$ள (இஜதப	றற�ச) ச�நத�ப	த வ�க வசரற	ம" (27:62)

  "(ந	�டய!) அலலரஹ உமகக யரவதரர த�ங$�ஜழததரல, அதஜன ந�ககட�ரர 
அ�ஜனயனற� ட�வறரர�ரம�லஜல" (6:17)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள, தனகவ$ரர தன	டமர, $�ஜலடயர படககமரனரல 	�ன�ரமரற 
வசரல	�ர$ளர$ இரநதரர$ள.

  'யரஹயய யர$யயம, 	�ரஹமத�$ அஸத$�த'



  (உய�ர3ன�ரப	�டன! எனறம ந�ஜலயரன�டன! உனனஜ3ய ரஹமதஜதக வ$ரணட  
உனன�3ம நரன இரடச�க$த டதட$�டறன)

  ந	�ய�ர$டள இவ�ரற 	�ரரரதத�க$�னற�ர$ளர$ இரநத�ரககம ட	ரத, ந	�ய�ர$டள! 
எனககக $ண	ரரஜ�ஜயத தநத ��டங$ள! எனஜன $ரப	ரறறங$ள! எனற ட$ட	த 
எவ�ரற ஆகம? டமடலயளள 	�தஅததரன �ரச$ அஜமபப 	�ன�ரம ந	� �ரகககக 
மரணர$ அஜம$�னறத.

  'ந� ட$ட3ரல அலலரஹ��3ம ட$ள! உத�� டதடனரல அலலரஹ��3டம உத�� டதட!' 
ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன�ல 	ரத�ஹ� லமமர உகலக'

  (அலலரஹட�! $லக$மறற�ரககம ட	ரத வ�றற�ஜய ஏற	டதத$�னற மஹமமத (ஸல) 
அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரல�ரயர$!)

  இவ�ஜமபப3னளள ஸல�ரததகக 'ஸலரதல 	ரத�ஹர' எனற வசரலலப	டம. '6000 
��டததங$ள அலகரஆஜன ஓத�ஜத��3 இநத ஸல�ரதஜத ஒர ��டததம ஓத�த 
ச�றப	ரனத' எனற இதஜன ஓத$�னற�ர$ள நமப$�னறரர$ள. தர�$ததத த�ஜரன�யயர��ன 
தஜல�ர ஜஷக அஹமத அதத�ஜரன�யயர என	�டர இநத ஸல�ரதஜத ஏற	டதத�னரர.

  6000 ��டததங$ள கரஆஜன ஓத�த எனற வசரல�த ஒர பறம�ரக$, 'ஒர ��டததம 
கரஆஜன ஓத�த' எனற அதன ச�றபஜ	ச வசரனனரலம இத மறற�லம 
ம3ஜமததனமரகம. கரஆன�ன ஒர �சனததக$ர�த இதஜனச சமப	டததலரமர? இத ஒர 
மஸலம வசரலலம �ரரதஜதயனற.

  'அலலரஹவஜ3ய நரட3ம�னற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள ஒர வ�றற�ஜய ஏற	டதத�ரர' 
எனற ந	�ய�ர$ஜள �ரண�ப	த மறற�லம 	�ஜழயரகம. ஏவனனறரல, ந	� (ஸல) 
அ�ர$டள அலலரஹவஜ3ய நரட3ம�னற� மக$ரஜ� வ�றற�க வ$ரளள��லஜல.

  தனத சரசசர அபதரலஜ	, ஈமரனவ$ரணட இஸலரதஜத ஏறறக வ$ரளள 
ஜ�க$ககடயதர$, அ�ரஜ3ய உளளதஜத வ�றற�வ$ரளள ந	�ய�ர$ளரல 
மடய��லஜல. என�னம அ�ர ஷ�ரக$�டலடய மரண�ததரர. அலகரஆன 	�ன�ரமரற 
ந	�ய�ர$டளரட உஜரயரட$�னறத.

  "ந�ர ��ரம	�ய�ர$ஜள டநரரன �ழ�ய�ல வசலதத���3 ந�சசயமர$ உமமரல மடயரத; 
என�னம அலலரஹ தரன ��ரம	�ய�ர$ஜளடய டநரரன �ழ�ய�ல வசலதத$�னறரன. 
டநரரன �ழ�ய�ல வசலலககடய�ர யரர என	ஜத அ�டன நன$ற��ரன" (28:56)

  "(ந	�டய! ஹ7ஜத	�யயர��ன சமரதரன உ3ன	டகஜ$ய�ன மலம) ந�சசயமர$ நரம 
உமககத வதள��ரன (ம�$பவ	ர�ய)வதரர வ�றற�ஜயத தநடதரம" (48:01)

  'தலரஇலல ஜ$ரரத' எனற வதரகபஜ	 அஜமதத�ர 'அலஹ�ஸபல ஸர	�ஃ' எனற 
	கத�ய�ல 	�ன�ரம 	�தஅததரன ஸல�ரதஜத ஏற	டதத�யளளரர.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன மர ஸஜ அத�ல ஹமரஇம �ந	அத�த தமரஇம'

  (அலலரஹட�! பறரக$ள ஓஜசய�ட�தம, தரயததக$ள, அசசரங$ல 	�ரடயரசனம 
ஏற	டதத�தமரன $ரலவமலலரம மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத 
வசரல�ரயர$!)



  	�தஅததரன இநத ஸல�ரதத�ல தரயததக$ள 	றற�க கறப	டடளளத. இஜ� 
	ரத$ரபபக$ர$வம, $ண த�ரஷடக$ர$வம 	�ளஜள$ள வ	ர�ய�ர$ள ட	ரனற�ர$ள�ன 
ம�த வதரங$��3ப	டம வசமப, 	�ததஜள, நல ட	ரனறஜ�$ளரகம. இ�றஜறச வசயத 
வ$ரணடரப	�டனர, $டடக வ$ரணடரப	�டனர எநத��தப 	யஜனயம அஜ3ய 
மடயரத. இத இஜண ஜ�ப	�ர$ள�ன ட�ஜலயரகம. ந	� (ஸல) அ�ர$ள இத	றற�ப 
	�ன�ரமரற கற�யளளரர$ள.

  'எ�ன ஒர அசசரதஜத(க $டட)த வதரங$ ��ட$�றரடனர, அ�ன இஜண  
ஜ�தத�னர�ரன' ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  டமடலயளள ஸல�ரதத�ன �ரச$ அஜமபப ஹத�ஸ7கக மரண	ட$�னறத. அத ஷ�ரகஜ$ 
ஏற	டததககடய அசசரம (தரயததக) $டட�ஜத அலலரஹ��ன 	ரல வநரங$க 
கடயதர$ ஆகக$�னறத. இத�லரநத அலலரஹ��3தத�ல 	ரத$ரபஜ	யம, 
டநர�ழ�ஜயயம ட�ணடட�ரமர$! ஸல�ரத எனற வ	யர�ல 	�ன�ரமரற ஒர �ரச$ 
அஜமபபம தலரஇலல ஜ$ரரதத�ல இ3ம வ	றறளளத.

  'அலலரஹ7மம ஸலல அலர மஹமமத�ன ஹததர லர-யப$ர ம�னஸஸலரத� ஜஷஉன 
�ரஹம மஹமமதன ஹததர லர யப$ர ம�னரரஹமத� ஜஷஉன' 

  (அலலரஹட�! (இவவல$�ல) ஸல�ரதத�ல எதவடம ம�தம ஏற	3ரதளவ மஹமமத (ஸல) 
அ�ர$ள ம�த ஸல�ரத வசரல�ரயர$! ரஹமதத�ல எதவடம ம�தம ஏற	3ரதளவ மஹமமத 
(ஸல) அ�ர$ள ம�த அரள பர��ரயர$!)

  இநத �ரச$ அஜமபப அலலரஹவஜ3ய ஸ	ததக$ள�ல ஸல�ரத, ரஹமத ஆ$�ய�றஜற 
மட�ஜ3யக கடயதர$ ஆகக$�னறத. அலலரஹ இதறக மரறர$க கற$�னறரன.

  "சமதத�ரதத�லளள ந�ர யரவம ஜமயர$ இரநத என இஜற�ன�ன �ரக$�யங$ஜள (எழத) 
ஆரம	�ததரல, என இஜற�ன�ன �ரக$�யங$ள மட�தறக மனனதர$ட� இநதச சமதத�ரம 
யரவம வசல�ர$� ��டம. அஜதபட	ரல இனவனரர 	ஙகம (சமதத�ரதஜதச) 
டசரததகவ$ரண3 ட	ரத�லம க3 எனற (ந	�டய!) ந�ர கறம" (18:109)

  "டமலம, ந�சசயமர$ இபபம�ய�லளள மரங$ள யரவம எழத ட$ரல$ளர$வம, $3ல (ந�ர 
மழதம) அதன3ன க3 மறறம ஏழ $3ல$ள அத�$மரக$ப	டட (ஜமயர$) இரநத 
ட	ரத�லம, அலலரஹ��ன (ப$ழ) �ரரதஜத$ள மடவறர; ந�சசயமர$ அலலரஹ 
ம�ஜ$தத�ன; ஞரனம ம�கட$ரன" (31:27)

 அஸஸலரததல 	ஷ�ஷ�யயர  :-  

  'அலலரஹ7மமனஷ7லன� ம�ன அவஹரலத வத(ஹ�த �அகர�கந� ப-ஐன� 	ஹர�ல 
�ஹதர; �ஸ7ஜஜ-ப-	�ல அஹத�யயர ஹததர லர அரர, �லர அஸமஅ, �லர அஹ7ஸஸ 
இலலர-	�ஹர'

  (அலலரஹட�! வத(ஹ�தஜ3ய ச$த�$ள�(டசற$ள�)லரநத எனஜன 
வ�ள�ப	டதத�ரயர$! எலலரம ஒனடற எனனம $3லல எனஜன மழ$ச வசய�ரயர$! 
அஹத�யயர��டல (எலலரம ஒனற என	த�டல) எனஜனப 	த�யச வசய�ரயர$! அநத 
அஹத�யயரஜ�த த��ர ட�வறதஜனயம நரன 	ரரக$ரத�னர$வம ட$ட$ரத�னர$வம 
உணரரத�னர$வம இரக$ச வசய�ரயர$!) 

  இத '	ஜ3தத�னம 	ஜ3க$ப	ட3�னம ஒனடற' எனனம ட$ரட	ர3ரகம. 



வத(ஹ�த�டல டசறம ச$த�யம உணவ3னறம, அத�லரநத தனஜன வ�ள�ப	டததமரறம 
	�ரரரதத�ப	தர$ டமற	ட ஸல�ரதத�ன மற	கத� அஜமநதளளத. இஜற�ஜன எலலர 
�ஸதக$ள�லம $ரண	தற$ர$ 'எலலரம ஒனடற' எனர அதஜ�தக $3லல தனஜன 
மழ$டக$ச வசயயமரற ட�ணட�தர$ அதன 	�ற	கத� அஜமநதளளத. இடத 
வ$ரளஜ$ய�லளள $��ஞன ஒர�ன 	�ன�ரமரற 	ரட$�றரன.

    '  நரயம 	னற�யம எமத இஜற�ன தரன  
  ட$ரய�லலளள பசரர�யம அலலரஹதரன

  $�ற�ஸத�ர$ள ஈஸர (அஜல) அ�ர$ஜள அலலரஹவஜ3ய கமரரன எனற வசரலல 
ஷ�ரக ஜ�ததரர$ள. 'ஆனரல எலலரம ஒனடற' எனற ட$ரட	ரடடலளடளரர 	ஜ3பப$ள 
அஜனதஜதயம அலலரஹவகக இஜணயர$ ஆக$� ஷ�ரக ஜ�க$�றரர$ள. இநத 
மஷர�கக$ள கற�த�லரநத அலலரஹ டமலரன�னர$� ��ட3ரன.

  மஸலம சட$ரதரடன! உனஜனச ஷ�ரக$�ல ஆழதத� ��3ககடய டமற$ரடடய 
	�தஅததரன ஸல�ரத அஜமபப$ஜள ��டட ��ல$���ட! �ஹ�ஜயக வ$ரணட 
அற���க$ப	ட3ஜதயனற� சயமர$ எதஜனயம வமரழ�யரத ந	�ய�ர$ளரல $றறததரப	ட3 
ஸல�ரதத$ஜள வமரழ��த வ$ரணட ட	ரதமரக$�க வ$ரள! அநத ந	�ஜயப 
	�ன	றற�ஜதக வ$ரண3லலரமல டநர�ழ�டயர, வ�றற�டயர $�ஜ3யரத. 

 அஸ - ஸலரததந நரர�யயர

  ஸலரததன நரர�யயர (எனற 	�தஅததரன ஸல�ரதத) அத�$மரன மஸலம$ளகக 
மதத�ய�ல 	�ர	லயமர$ இரக$�னறத. எ�ர தனத டதஜ�$ள ந�ஜறட�றவம, $ஷ3ங$ள 
ந�ங$வம எணணம ஜ�தத, டநரசஜச வசயத 4444 ��டததங$ள இதஜன ஓத�ரடரர, 
அ�ரஜ3ய நரட3ங$ள ந�ஜறட�றம என	த, இதஜன ஓத� �ரட�ரரஜ3ய 
நம	�கஜ$யரகம. இத எநதவ�ரர ஆதரரமமறற 	�ஜழயரன ஒர நம	�கஜ$யரகம.

  கற�ப	ர$ இதன �ரச$ங$ஜள உறற டநரக$�னரல, இத வ�ள�ப	ஜ3யரனவதரர 
ஷ�ரக$ர$ இரப	ஜதக $ரணலரம. அதன �ரச$ம வமரழ�வ	யரபப3ன 	�ன�ரமரற:-

  'அலலரஹ7மம ஸலல ஸலரதன $ரம�லதன �ஸலலம ஸலரமன தரமமன அலர 
ஸயய�த�னர மஹமமத�ன அலலத� தனஹலல 	�ஹ�ல உஹத �தன	ர�ஜ7 	�ஹ�ல கரப 
�தகளர 	�ஹ�ல ஹ�ரஇஜ7 �தனரல 	�ஹ�ரர$ரஇப �ஹ7ஸனல $�த�ம� �யஸதஸ$ல 
$மரம 	��ஜஹ�ஹ�ல $ர�ம �அலர ஆலஹ� �ஸஹ	�ஹ� ப-கலல லமஹத�ன �ன	ஸன 
	�அதத� கலல மஃலம�ன ல$'

  (அலலரஹட�! பரணமரன ஸல�ரதஜதயம, ந�ரப	மரன ஸலரஜமயம எங$ள தஜல�ர 
மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள ம�த வசரல�ரயர$! அ�ர$ஜளக வ$ரணட3 தன	ங$ள 
அ$லம; $ஷ3ங$ள ந�ங$���டம; டதஜ�$ள ந�ஜறட�றற� ஜ�க$ப	டம; ஆஜச$ள 
வ	றறக வ$ரளளப	டம; மரணக$ஷ3ம ந�ங$� நலல மஜறய�ல அஜம�தம, மஜழ 
வ	ரழ��தம அ�ர$ளத ம$தஜதக வ$ரணடதரன. $ண இஜமககமளவம, மசச 
��டமளவம, எணண�கஜ$ய�ல (ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�தம) அ�ர$ளத கடம	ததரர 
டதரழர$ள அஜன�ர ம�தம ஸல�ரததம ஸலரமம வசரலல�ரயர$!)

  அலகரஆன அஜழக$க கடயதம, ந	� (ஸல) அ�ர$ள $றறத தரககடயதமரன 
ஏ$தத�க வ$ரளஜ$யரனத, தன	ங$ஜளத தஜ3ததல, வநரக$ட$ஜள ந�ககதல, 
டதஜ�$ஜள ந�ஜறட�றற� ஜ�ததல, மன�தன தனத டதஜ�$ஜள ட$ட$�னறட	ரத 
வ$ரடததல ஆ$�ய எலலரக $ரமங$ஜளயம அலலரஹ ஒர�ன மடடடமதரன ந�ஜறட�றற� 
ஜ�க$�றரன என	ஜத ஒவவ�ரர மஸலமம உறத�யர$ ஏறறக வ$ரளள ட�ணடம. இஜத 



அ�னகக இஸலரம �ஜரயறததக கற$�னறத.

  ஒர மஸலம தயர தஜ3க$ட�ர, டநரஜயக கணப	டததட�ர அலலரஹ அலலரத 
எ�ஜரயம அஜழக$க க3ரத. அஜழக$ப	ட$�னற�ர ஒர மலக$ர$ட�ர அலலத ஒர 
ந	�யர$ட�ர இரப	�னம சர�டய! இடதர அலகரஆன, அலலரஹ அலலரத 
ந	�மரர$ஜளடயர, அவலயரக$ஜளடயர அஜழப	ஜத ந�ரர$ர�க$�னறத.

  "அ�ர$ள (ஆண3�ன என) அஜழப	ஜ�$ளம (க3 தங$ளக$ர$த) தங$ள 
இஜற�ன�3ம ச�	ரர�ச வசய�தறக (அலலரஹ��3ம) ம�$ வநரங$�ய�ர யரர என	ஜதத 
டதடகவ$ரணட, அ�னஜ3ய அரஜளடய எத�ர	ரரதத, அ�னஜ3ய ட�தஜனககம 
	யப	ட$�னறன. ஏவனனறரல ந�சசயமர$ உமத இஜற�ன�ன ட�தஜனடயர ம�$ம�$ப 
	யப	3ககடயடத" (17:57)

  இவ�சனம ஈஸர (அஜல) அ�ர$ஜள அஜழக$க கடய ஒர கட3ததரரஜ3ய 
��ஷயதத�டலர, அலலத மலகக$ஜள அஜழக$க கடய�ர$ளஜ3ய ��ஷயதத�டலர, 
அலலத ஜ�ன$ள�லளள ஸரலஹரன�ர$ள�ல ஒர கட3ததரஜர அஜழப	�ர$ளஜ3ய 
��ஷயதத�டலர அரளப	ட3த என	தர$ ம	ஸஸர�ன (அலகரஆன 
��ர�வஜரயரளர$ள)$ள கற$�னறனர.

  "அலலரஹ நரடனரலனற�, நரன எனகக யரவதரர நனஜமயம, த�ஜமடயர வசயத வ$ரளள 
எனககச சகத�ய�லஜல. நரன மஜற�ரன�றஜற அற�யக கடமரய�ன நனஜம$ஜளடய 
அத�$மர$த டதடக வ$ரணடரபட	ன; யரவதரர த�ஙகடம எனஜன அண$�ய�ரரத. நரன 
	ர��$ளகக அசசமடட எசசர�கஜ$ வசய	�னம, ��ச�ரச�$ளகக நனமரரரயங 
கற	�னடமயனற� ட�ற�லஜல" (7:188)

  அலகரஆன டமறவசரனன�ரற ந	�ய�ர$ஜள டநரக$�க $ட3ஜள 	�றப	�க$�னற ட	ரத 
தனஜனக வ$ரணட $ஷ3ங$ள ந�க$ப	டவமனறம தன	ங$ள தஜ3க$ப	டவமனறம 
வசரலலப	ட�ஜத ந	�ய�ர$ள எவ�ரற வ	ரரநத�க வ$ரள�ரர$ள? ந	�ய�ர$ளஜ3ய 
	�ன�ரம எசசர�கஜ$ இதறக ஆதரரமரய அஜம$�னறத.

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ள�3ம ஒர மன�தர �நத 'அலலரஹவம ந�ங$ளம நரடனரல' எனற  
தனத நரட3வமரனஜறச வசரலல �ரவயடததரர$ள. அபவ	ரழத ந	�ய�ர$ள 
அமமன�தஜர டநரக$� 'எனஜன அலலரஹவகக ந�$ரர$ ஆக$� ��ட3ரயர? அலலரஹ  
மடடம நரடனரல எனற வசரல!' என	தர$ எசசர�ததரர$ள' ஆதரரம: நஸரஈ (ஹஸன)

  டமற$ரடடய ஸலரததந நரர�யயர��ல '	�ஹ�' எனறளள வசரலஜல '	�ஹர' எனற மரறற� 
ஓத�னரல அத 	�ஜழயர$ மரட3ரத. ஏவனனறரல '	�ஹ�' எனறரல ந	�ய�ர$ள மலம 
எனறம '	�ஹர' எனறரல ந	�ய�ர$ள ம�த வசரலலப	டம ஸல�ரத மலம எனறம 
வ	ரரள	டம. அடதட�ஜள '	�ஹர' எனற மரறற�தனரலம 'சஙஜ$யரன அ�ர ம$தஜதக 
வ$ரணட' எனற வ	ரரள	டம. '	��ஜஹ�ஹ�ல $ர�ம' எனற �ரரதஜதஜய அத�லரநத ந�க$ 
ட�ணடம.

  'ஸல�ரத' ஒர �ணக$மர$ இரப	தரல, �ணக$தஜதக வ$ரணட �ஸலரத டதட�த 
அனமத�க$ப	ட3த என	தற$ஜம�ர$, அத சர�யரனதரகம. ஆனரல நஜ3மஜறய�லளள 
ஸல�ரத '	�ஹ�' எனற �ர�தனரல அதஜன ஓத�த அனமத�க$ப	3 மரட3ரத.

  '	�ஹர' எனற மரறற� ஓத�த சர�யரனத எனற இரநதரலம இநத �ரச$ அஜமபப 
சரதரரன மன�தவனரர�னரல அஜமக$ப	டடளளத என	ஜத ஒவவ�ரர மஸலமம 
$ரதத�ல வ$ரளள ட�ணடம. ஆனரல (வதரழஜ$ய�ன அததஹ�யயரதத�ல ஓத��ரம) 
ஸலரதல இபறரஹ�ம�யயர எனற கறப	டம ஸல�ரத 'மஃஸ<மரன' மன	�ன 	ர�ங$ள 



மனன�க$ப	ட3 ந	� (ஸல) அ�ர$ளரல $றறததரப	ட3தரகம. ஸ7னனததரன ஸலரதல 
இபறரஹ�ம�யயரஜ� ��டட��டட 	�தஅததரன ஸலரதந நரர�யயரஜ� நரம எவ�ரற 
ஓதலரம?

  ஸலரதல இபறரஹ�ம�யயர ஓத�த ஸ7னனத எனற�ரநதரலம, அதஜனகக3 4444 
��டததங$ள எனற எணண�கஜ$ கற�ப	�டட ஓத�த அனமத�க$ப	ட3தனற. டநரசஜச 
வசய�தறகர�ய ஒவவ�ரர �ணக$மம அலலரஹ�ரலம, அ�னஜ3ய ரஸ<லரலம 
அஜமததத தரப	டடளளத. 4444 ��டததங$ள எனற இநத அஜமபப அணஜமக $ரலதத�ல 
ஏற	டததப	ட3தரகம. 

 கரஆன  உய�ர3ன  இரப	�ர$ளகட$     !  

  "(ந	�டய!) அ�ர$ள இதன (இககரஆன�ன) �சனங$ஜளக $�ன�தத ஆரரய�தற$ர$வம, 
(இதஜனக வ$ரணட) அற�வஜ3டயரர நலலணரசச� வ	ற�தற$ர$வம, ம�க$ 
	ரக$�யமவ	றற இவட�ததஜத நரடம உமம�த அரள பர�நடதரம" (38:29)

  மனடனரர$ளரன மஸலம$ள அலகரஆனஜ3ய ஏ�ல$ஜள எடதத ந3ப	த வ$ரணடம 
அதன ��லக$ல$ஜளத த��ரநத ந3ப	த வ$ரணடம தங$ளககள ட	ரடடப ட	ரடடக 
வ$ரள	�ர$ளர$ இரநதனர. அதன மலம இமஜமய�லம மறஜமய�லம 
நற	ரக$�ய�ரன$ளர$ ஆ$���ட3னர.

  	�னனர �நத மஸலம$ள கரஆனஜ3ய உ	டதசங$ஜள ��டட��டட அதஜன 
இறநத�ர$ளக$ர$ ஓதவம, $பற$ள�ன அர$�லம, மரண�தத�ர$ள�ன 
கடம	தத�ர$ளகக ஆறதல கறம நரட$ள�லம ஓத ஆரம	�ததனர. இதன $ரரணமர$ 
இழ�வம 	�ர���ஜனயம அ�ர$ஜள ஆடவ$ரணட ��ட3ன. 	�ன�ரம �சனதத�ல அலலரஹ 
அனற கற� ஜ�ததத இனற உணஜமயர$� ��ட3த.

  "(மறஜமய�ல அலலரஹவஜ3ய) ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள 'என இஜற�டன! ந�சசயமர$ 
எனனஜ3ய ஜனங$ள இநதக கரஆஜன மறற�லம வ�றதத(த தளள�) ��ட3னர" (25:30)

  அலலரஹ அலகரஆஜன அரள�ய டநரக$வமலலரம உய�ரளள�ர$ள தமத 
�ரழகஜ$ய�லஅதஜனக வ$ரணட வசயல	ட�தற$ரகம. கரஆன மரண�தத�ர$ளகக 
உர�யதனற. அ�ர$ளஜ3ய இவவல$ வசயல$ள யரவம மரணதத3ன அறநத ��ட3ன. 
அ�ர$ளரல கரஆஜன ஓதட�ர, அதன	டச வசயல	3ட�ர மடயரத. நரம ஓத�தரல 
$�ஜ3ககம நனஜம$ஜள இறநத�ர$ளக$ர$ச டசரதத ஜ�க$வம மடயரத. மரண�தத 
மம�ன$ஜளப	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற கற$�றரர$ள.

  'மன�தன மரண�தத ��ட3ரல அ�னஜ3ய மனற வசயல$ஜளத த��ர மறறஜ�  
அஜனததம வதர3ர	றநத ��ட$�னறன. ஒனற: ந�ஜலயரன தரமம. இரணட: 	யன தரம 
$ல��. மனற: அ�னக$ர$ப 	�ரரரததஜன வசயயம ஒர நலல 	�ளஜள.' ஆதரரம: மஸலம.

  "மன�தனகக அ�ன மயறச�ததத டதடவ$ரண3தனற� ட�வறரனறம $�ஜ3க$ரத" (53:39)

  இபன $த�ர (ரஹ) அ�ர$ள இவ�சனததககப 	�ன�ரமரற ��ளக$மள�க$�றரர$ள.

  'ஒர�னஜ3ய 	ர�தஜத மறவறரர�ன சமக$ மரட3ரன என	த எப	டடயர, அவ�ரடற  
ஒர�ன தனககத தரடன டதடக வ$ரண3தனற� அ�னஜ3ய நனஜமஜய  
மறவறரர�னககச டசரதத ஜ�க$ மடயரத'



  இமரம ஸர	�ஈ (ரஹ) அ�ர$ள டமற$ரடடய அலகரஆன �சனதஜத ஆதரரமர$க 
வ$ரணட, அலகரஆஜன ஓத�, அதன நனஜம$ஜள இறநத�ர$ளககச டசரதத ஜ�க$ 
மடயரத எனற த�ரப	ள�தத உளளரர$ள. ஏவனனறரல இத (மரண�தத) அ�ர$ளஜ3ய 
மயறச�டயர, வசயடலர அலல எனறம கற�னரர$ள.

  இதனரல தரன ந	� (ஸல) அ�ர$ள கரஆன ஓத� அதன நனஜம$ஜள 
மரண�தத�ர$ளககச டசரதத ஜ�ப	ஜதத தனத உமமததகக மரரக$மரக$வம�லஜல. 
அதன	ரல அ�ர$ஜளத தண3வம�லஜல. சர�யரன ஓர ஆதரரதஜதக வ$ரணட3ர, அலலத 
ஒர ஜசக$�ஜனஜயக வ$ரணட3ர இதஜனக $ரடடத தரவம�லஜல.

  ஸஹர	ரக$ள�ல ஒர�ஜரக வ$ரணட3னம இத ஒர நஜ3மஜறயர$ எமகக 
�நதத�லஜல. இத ஒர நலல வசயலர$ இரநத�ரககவமனறரல, இவ��ஷயதத�ல 
ஸஹர	ரக$ள எமஜம��3 மநத�க வ$ரணடரப	ரர$ள. அலலரஹஜ� வநரங$ககடய 
�ழ�$ள ஆதரரங$ஜளக வ$ரணட �நதஜ�$ளரல மடட3ப	டடளளன. 
அ	�ப	�ரரயங$ஜளக வ$ரணட அஜ� ��ர��ஜ3ய மரட3ர.

  இறநத�ரக$ர$ தஆக ட$ட	த, தரன தரமங$ள வ$ரடப	த ட	ரனற�றறஜ3ய 
நனஜம$ள இறநத�ஜரச வசனறஜ3யம என	த $ரதத மரண�லலரத 
ஆதரரபர�மரனதரகம. மரரக$தஜத அஜமததத தநத ந	� (ஸல) அ�ர$ள இவ��ஷயதத�ல 
நமகக �ழ�$ரடடயளளரர$ள.

  கரஆன ஓதப	டவமனறரல அத மரண�தத�ரககததரன  எனற $ரதமளவ சம$தத�ல 
ச�நதஜன மரற	டட ��ட3த. கரஆன ஓததல வம(ததகட$ரர அஜ3யரளம எனறளவ 
ந�ஜலஜம இரக$�னறத. ஒர�ரஜ3ய வடடல கரஆன ஓதம சததம ட$ட3ரல அனக 
எ�டரனம மரண�தத ��ட3ரடரர எனற ந�ஜனககமளவ இனற கரஆனஜ3ய ந�ஜல 
இரக$�னறத.

  டநரயறற�ரநத ஒர�ஜரச சநத�க$ �நத�ர$ள�ல ஒர�ர அ�ரக$ர$�ல கரஆன ஓத 
ஆரம	�ததரர. இதஜனச வச��யறற அநத டநரயரள�யஜ3ய தரயரர 'ந�ர கரஆன ஓதமளவ 
எனத ம$ன மரண�தத ��3��லஜல' எனற $தத�க வ$ரணட3 வசரனனரள.

  ஒர�ர ஒர டநரயரள�கக அர$�ல ஸ<ரததல 	ரதத�ஹரஜ� ஓத�க வ$ரணடரநதரர. 
அநடநரயரள�ய�ன சட$ரதர� இதஜனச வச��தரழதத�ய ட	ரத, தரன இதஜன 
��ரம	��லஜல எனறம, ந� இதஜன அ�ரக$ர$�ல ஓதமட	ரத அ�ரஜ3ய வம(தஜத 
இத ந�ஜனவப	டதத$�னறத எனறம அபவ	ணமண� கற�னரள. ஏவனனறரல மன�தன 
வம(தஜத ��ரம	மரட3ரன; அதஜன வ�றக$�னற�னர$ட� இரக$�னறரன.

  வதரழஜ$ஜய ��ட3 ஒர�ன தனத வம(ததககப 	�னனரல தனக$ர$ ஓதப	டம 
கரஆன�ன மலம எனன 	யஜன அஜ3யப ட	ர$�றரன? கரஆடனர இ�னகக   '  ஜ�ல  '   
எனனம நர$தஜதயம $டஜமயரன தண3ஜனஜயயம 	றற� மனனற���பபச வசயத 
வ$ரணடரக$�னறத.

  "வதரழஜ$ய�ல 	ரரரம$மரய�ரககம வதரழஜ$யரள�$ளககக ட$டதரன. அ�ர$ள 
(வதரழத ட	ரத�லம மக$ளககக) $ரண	�க$ட� வதரழ�ரர$ள" (107:4,5)

  வதரழ$�னற�ன உர�ய டநரதத�ல வதரழரமல 	ரரரம$மரய�ரககம ட	ரத, அ�னகக 
$�ஜ3ககம தநதஜன இதவ�னறரல, அறட� வதரழரத�ன�ன ந�ஜல எனன?

  மரண�தத�ரக$ர$க கரஆன ஓதம மக$ள ஆதரரமர$க வ$ரளளம '  இகரஊ அலர   
வம(ததரகம யரஸன  '   எனற ஹத�ஸ தரககஜற�ரனதம 'ஸஹ�ஹ' அலலரததமரகம எனற 



இபனல $ததரன (ரஹ) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள.

  இமரம தரரகதன� (ரஹ) அ�ர$ள இதஜன அற���ப	ரளர$ள �ர�ஜச சர�யரனதலல 
எனறம, ஸஹ�ஹ அலலரதத எனறம கற�யளளரர$ள.

  இநத ஹத�ஸலளள 'வம(ததர' எனற வசரலலகக மரணம சம�	�தத�ர, மரண�க$க 
கடய�ர, மரண�தத�ர எனற 	ல அரததங$ளணட. இதட	ரனற ட�றச�ல ஹத�ஸ$ள�ன 
ஆதரரததக$ஜம�ர$ 'வம(ததர' எனற வசரலலகக மரணம சம�	�தத (ஸகரரததஜ3ய 
ந�ஜலய�லளள)�ர எனடற $ரததக வ$ரளள ட�ணடம. இதன	ட இநத ஹத�ஸ7கக 
'உங$ள�ல மரணம சம�	�தத�ரகக யரஸன ஸ<ரரஜ� ஓதங$ள' என	டத அரததமரகம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$டளர, ஸஹர	ரக$டளர மரண�தத�ரக$ர$ யரஸன ஸ<ரரஜ�டயர, 
ஸ<ரர 	ரதத�ஹரஜ�டயர, அலலத கரஆன�லளள ட�ற ஸ<ரரக$ஜளடயர ஓத��லஜல.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத டதரழர$ஜள டநரக$� ஜமய�தஜத அ3க$ஞ வசயத	�ன  
'உங$ளஜ3ய சட$ரதரனக$ர$ 	�ஜழ வ	ரறக$த டதடங$ள; அ�ரக$ர$ (க $லமரஜ�க  
வ$ரணட) உறத�ப	ரடஜ3த டதடங$ள; ஏவனனறரல அ�ர இபவ	ரழத ட$ள��  
ட$ட$ப	ட$�றரர' எனற கற�னரர$ள' ஆதரரம: அபதரவத (ஸஹ�ஹ)

  மஸலடம! உனகவ$னன ட$ட 	�டததளளத? உனத �ரழகஜ$ய�ல கரஆஜன ஜ$��டட 
��ட3ரய; அதஜனக வ$ரணட வசயல	3��லஜல. உனகக வம(தத வநரஙக$�னற ட	ரத 
இடலசரன மஜறய�ல ந� மரணமஜ3�தற$ர$ உனகக மனனரல மக$ள யரஸன 
ஸ<ரரஜ� ஓத�ரர$ள. கரஆன அரளப	ட3த அதன	ட ந� �ரழ�தற$ர$�ர? அலலத 
(இடலசர$) மரண�ப	தற$ர$�ர?

  அ3க$ததலதத�ல நஜழயமட	ரத 	ரதத�ஹர ஸ<ரரஜ�யம, ட�றச�ல ஸ<ரரக$ஜளயம 
ஓதமரற ந	�ய�ர$ள தனத டதரழர$ளககக $றறக வ$ரடக$��லஜல. ஆனரல 
	�ன�ரமரற ஓதக $றறக வ$ரடததரர$ள.

  'அஸஸலரம அஜலககம அஹலத த�யரர� ம�னல மம�ன�ன �இனனர இனஷர  
அலலரஹ< 	�கம லலரஹ�கன அஸஅலலலரஹ லனர �லகமல ஆ	�யர' ஆதரரம: 
மஸலம

  (மம�ன$ளரன $பரரள�$டள! அஸஸலரம அஜலககம; இனஷர அலலரஹ நரங$ளம 
உங$ள3ன �நத டசரநதக வ$ரளளக கடய�ர$ளர$ இரக$�னடறரம. அலலரஹ  
எங$ஜளயம உங$ஜளயம (அ�னஜ3ய ட�தஜனஜய ��டடப) 	ரத$ரககமரற  
ட�ணட$�டறன)

  டமற	ட ஹத�ஸ இறநத�ர$ளக$ர$ப 	�ரரரததஜனப பர�யமரற நமகக $றறத 
தர$�னறடதயனற�, அ�ர$ள�3ம உத��த டத3 $றறததர��லஜல.

  உய�ர3ன�ரப	�ர$ள�ல எ�ர$ளகவ$லலரம வசயல	3 மடயடமர, அ�ர$ளககக 
கரஆஜன ஓத�க $ரடட�தற$ர$ அலலரஹ அதஜன அரள�யளளரன. (மக$ள எவ��த 
ஆதரரமம�னற� இறநத�ர$ளக$ர$ ஓதப 	யன	டததம) யரஸன ஸ<ரர��ல 70 ம 
�சனதத�ல அலலரஹ 	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "(இநதக கரஆன) உய�டரரடரப	�ர$ளகக அசசமடட எசசர�கஜ$ வசயத (மர�தடதரர 
ட	ரனற) ந�ரர$ர�பட	ரர ம�த தண3ஜனஜயப 	றற�ய �ரகஜ$ உறத�ப	டதத$�னறத" 
(36:70)



  இநதக கரஆஜன ஓதமட	ரத இறநத�ர$ளரல வச��தரழதத மடயரத; இதஜனக 
வ$ரணட வசயல	3வம அ�ர$ளரல மடயரத.

  அலலரஹட�! ந	� (ஸல) அ�ர$ள ந3நத �ழ�ய�ல சஙஜ$யரன இநதக கரஆஜனக 
வ$ரணட வசயல	டம �ரயபஜ	 எங$ளககத தநதரள�ரயர$! 

தடக$ப	ட3   $�யரம  '  (  எழநத  ந�றறல   )  

  'எ�வனரர�ன தனக$ர$ மக$ள எழநத ந�னற மர�யரஜத வசயய ட�ணடவமன  
��ரமப$�றரடனர, அ�ன தனத இரப	�3தஜத நர$தத�ல டதடக வ$ரளளடடம' எனற ந	�  
(ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  'ஸஹர	ரக$ளகக ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள ��3 ம�$ ��ரப	ததககர�ய எநத ஒர மன�தரம  
இரக$��லஜல. ந	�ய�ர$ஜளக $ண3ரல அ�ர$ள (மர�யரஜதக$ர$) எழநத ந�ற$ 
மரட3ரர$ள. ந	�ய�ர$ள இதஜன வ�றப	தனரடலடய அவ�ரற எழநத ந�ற$  
மரட3ரர$ள' எனற அனஸ (ரல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. ஆதரரம: த�ரம�த� (ஸஹ�ஹ)

  எநத ஒர மன�தன தனகக மர�யரஜத வசய�தற$ர$ தரன வசலலம�3தத�ல 
அமரநத�ரப	�ர$ள எழநத ந�னற மர�யரஜத வசயய ட�ணடவமன ��ரமப$�றரடனர, 
அ�ன நர$ம 	�ரட�ச�ப	தறக இநத வசயல $ரரணமரய அஜம$�னறத.

  ஸஹர	ரக$ஜளப வ	ரறததமடடல, ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள ம�$க $டஜமயர$ 
டநச�க$�னற�ர$ளர$ இரநதரர$ள. இவ�ரற இரநதம அ�ர$ள அமரநத இரககம 
இ3தத�றக ந	�ய�ர$ள சம$நதநதரல, எழநத ந�ற$ மரட3ரர$ள. இதஜன ந	�ய�ர$ள 
வ�றதததனரடலடய அவ��தம வசயயரத�ரநதரர$ள.

  ஜனங$ள ச�ல மன�தர$ளக$ர$ எழநத ந�னற மர�யரஜத வசய�ஜத �ழஜமயரக$�க 
வ$ரணடளளரர$ள.  ஒர ஜஷக 	ர3ம ந3தத�தற$ர$ப 	�ரட�ச�ததரல, அலலத ஒர 
இ3தஜதத தர�ச�க$ வசனறரல, இவ�ரடற ஒர ஆச�ர�யர மரண�ர$ள�3தத�ல நஜழநதரல 
மரண�ர$ள உ3னடயர$ எழநத ந�ற$ ட�ணடம என	ஜத �ழஜமப	டதத�க 
வ$ரணடளளரர$ள. எ�டரனம அவ�ரற எழநத ந�ற$த த�ற�னரல, அ�ர மர�யரஜதக 
கஜற�ர$ ந3நதக வ$ரண3ரர எனற கற�, இழ�வ	டததப	ட�ரர; அதட3ப	ட�ரர.

  ஜஷஹ அலலத ஆச�ர�யர ஜனங$ள தமக$ர$ எழநத ந�றகம ட	ரத, இதஜனத தடக$ரத 
வம(னமர$ இரப	தம, அலலத எழநத ந�ற$த தரமதமர$�னற�ர$ள இழ��ர$க 
$ரதப	ட�தம, ஆச�ர�யரம ஜஷகம தமக$ர$ எழநத ந�னற மர�யரஜத வசய�ஜத 
��ரமப$�றரர$ள எனற $ரத இ3மணட. இதன மலம இ�ர$ள நர$�ல 	�ரட�ச�ப	தறகத 
தமஜமத தயரர	டதத�க வ$ரள$�றரர$ள.

  தமக$ர$ எழநத ந�ற	ஜத இ�ர$ள ��ரம	��லஜல எனறரல, அலலத 
வ�றப	ரர$வளனறரல எழநத ந�ற	�ர$ளகக இதனரல ஏற	டம த�ய ��ஜளவ$ஜளக 
$றறக வ$ரடதத�ரப	ரர$ள; அலலத எழநத ந�ற	ஜதத தடதத�ரப	ரர$ள. எழநத 
ந�ற	ஜதத தஜ3வசயயம ஹத�ஸ$ஜள ��ளக$�ய�ரப	ரர$ள.

  உளடள 	�ரட�ச�க$�னற�ர$ளக$ர$ட�ர, அற�ஞர$ளக$ர$ட�ர எழநத ந�னற 
மர�யரஜத வசய$�னற�ர$ள, ஜஷததரனகக உதவ$�னற�ர$ளர$ட� இரக$�னறனர. 
'ந�ங$ள உங$ள சட$ரதரனகக எத�ரரன மஜறய�ல ஜஷததரனகக உதவ$�னற�ர$ளர$  
இரக$ரத�ர$ள' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள. ஆதரரம: ப$ரர�



  'நரங$ள ஆச�ர�யர$ளக$ர$வம, ஜஷகமரர$ளக$ர$வம எழநத ந�ற	வதலலரம 
அ�ர$ள $றற $ல��கக மர�யரஜத வசய�தற$ரகம' எனற ச�லர கற$�னறனர. அ�ர$ஜள 
டநரக$� நரம 	�ன�ரமரற ட$ட$ ��ரமப$�டறரம. ந�ங$ள ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 
அற���ல சநடத$�க$�னற�ர$ளர? அ�ர$ளஜ3ய டதரழர$ள  ந	�ய�ர$ளகக அள�தத 
மர�யரஜதய�ல சநடத$�க$�னற�ர$ளர? ந	�ய�ர$ள �ரம ட	ரவதலலரம அ�ர$ள எழநத 
ந�ற$��லஜல. ஏவனனறரல எழநத ந�ற	ஜத மர�யரஜத எனற இஸலரம $ண�க$��லஜல. 
ந	�ய�ர$ளகக �ழ�	டதல, அ�ர$ளஜ3ய $ட3ஜள$ளகக $டட	டதல, ஸலரம 
வசரலலல, மஸர	ஹர (ஜ$லரக) வசயதல ட	ரனற�றஜறடய இஸலரம மர�யரஜத எனற 
$ண�க$�னறத.

  நரங$ள ஒர சஜ	ய�ல அமரநத�ரககம ட	ரத ஒர வசல�நதரர நஜழநதரல, ஜனங$ள 
அ�ரக$ர$ எழநத ந�ற	ரர$ள. அடதட�ஜள ஓர ஏஜழ நஜழநத ��ட3ரடலர, அ�ரக$ர$ 
எ�ரம எழநத ந�ற	த�லஜல. இநத நஜ3மஜற, அநத ஏஜழகக வசல�நதன ம�தம, 
சஜ	ய�ல இரப	�ர$ள ம�தம கடரரத மனப	ரனஜமவயரனஜற ஏற	டதத� ��ட$�னறத. 
இஙக இஸலரம தஜ3வசயத 	ரர	டசம மஸலம$ளக$�ஜ3ய�ல ஏற	டட ��ட$�னறத. 
எழநத ந�னற மர�யரஜத வசயதடத இதறகக $ரரணமரய அஜம$�னறத.

  ச�லட�ஜள மக$ள எழநத ந�னற மர�யரஜத வசயயரத அநத ஏஜழ அலலரஹ��3தத�ல, 
அநதச வசல�நதஜன ��3 அநதஸத�ல உயர�ர$ இரக$ இ3மணட. இத	றற� அலலரஹ 
	�ன�ரமரற கற$�றரன.

  "உங$ள�ல எ�ன ம�$வம 	ய	கத�யஜ3ய�னர$ இரக$�றரடனர, அ�னதரன 
அலலரஹ��3தத�ல ந�சசயமர$ $ணண�ய�ரனர�ரன" (49:13)

  'உளடள 	�ரட�ச�க$�னற�னக$ர$ சஜ	ய�லளடளரர எழநத ந�னற மர�யரஜத 
வசயயர��ட3ரல, அ�ன அமரநத�ரப	�ர$ஜளப 	றற� ஏதர�த ந�ஜனக$ இ3மணட' 
எனற ச�லட�ஜள ஒர�ன வசரலலலரம. சம$ம வ$ரடப	�னகக நரங$ள 	�ன�ரமரற 
��ளக$மள�பட	ரம.

  அ�ரம�த நரங$ள வ$ரணடரககம டநசவமலலரம எமத உளளங$ள�லணட. நரங$டளர, 
தனக$ர$ எழநத ந�னற மர�யரஜத வசய�ஜத வ�றக$க கடய�ர$ளரய�ரநத  ந	� (ஸல) 
அ�ர$ஜளப 	�ன	றற$�டறரம. அ�ர$ளக$ர$ எழநத ந�ற$ரத ஸஹர	ரக$ஜளப 
	�ன	றற$�டறரம. சஜ	கக சம$மள�ப	�ர (இநதச வசயலன மலம) நர$ம 	�ரட�ச�ப	ஜத 
வ�றக$�டறரம.

  ச�ல ஜஷகமரர$ள '$ணண�யததககர�ய ந	� (ஸல) அ�ர$ளக$ர$ எழநத ந�ற	த எனம�த 
$ட3ரயமரனதரகம' எனற ஹஸஸரன (ரல) அ�ர$ள 	ரடயதர$ ஒர $��ஜதஜயக 
கற�ரர$ள. இத சர�யரன ஆதரரமஜ3யதனற. 

 எழநத  ந�ற	தறக   அ�ச�யமரனதம  ,     அங$�$ர�க$ப	ட3தம  

  சம$மள�ப	�ரக$ர$ எழநத ந�ற	ஜத ஆகமரக$ககடய ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ளம, 
ஸஹர	ரக$ளஜ3ய நஜ3மஜறயமணட. அநத ஹத�ஸ$ஜள ��ளஙக�தற$ர$ 
எங$ள3ன �ரரங$ள.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனன�3தத�ல 	ரதத�மர (ரல) அ�ர$ள �நதரல எழநத ந�ற	ரர$ள. 
அவ�ரடற ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	ரதத�மர (ரல) அ�ர$ள�3ம வசனறரலம, அ�ர$ள எழநத 
ந�ற	ரர$ள. இத அனமத�யஜ3யதம, டதஜ�யரனதமரகம. ஏவனனறரல தனன�3தத�ல 
�நத ஒர ��ரநதரள�ஜய சநத�தத அ�ஜர சஙஜ$ப	டதத�தற$ர$ எழநத ந�ற	தர$ட� 



இத அஜம$�னறத. ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன வசரல 	�ன�ரமரற அஜமநதளளத.

  'எ�ன அலலரஹஜ�யம மறஜம நரஜளயம நமப$�றரடனர அ�ன தனத ��ரநத�னஜர 
$ணண�யப	டததவம' ஆதரரம: மஸலம.

  இஙக எழநத ந�றறல என	த வடடச வசரநதக$ரரர மடடம வசயயம ஒர வசயலரகம.

  'உங$ள தஜல�ரக$ர$ எழநத ந�லலங$ள' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. 
ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  இநத ஹத�ஸ கறப	ட3 $ரரணம யரவதன�ல, ஸஃத (ரல) அ�ர$ள $ரயம 	ட3�ர$ளர$ 
இரநதரர$ள. யஹ<த�$ளகக மதத�ய�ல த�ரபவ	ரனற �ழஙக�தற$ர$ அ�ஜர ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள அனப	� ஜ�ததரர$ள. அ�ர ஒர ட$ரட�ற $ழஜதய�ல வசனற �நதரர. அ�ர 
த�ரம	� �நத டசரநதட	ரத, ந	�ய�ர$ள அங$�ரநத மத�னர�ரச�$ஜள டநரக$� 
'உங$ளஜ3ய தஜல�ர�3ம எழநத வசனற அ�ஜர (�ர$னதத�லரநத) இறக$� ��டங$ள' 
எனற கற�னரர$ள. அபவ	ரழத அ�ர$ள எழநத வசனற அ�ஜர இறக$� ��ட3ரர$ள.

  இநத '$�யரம' (எழநத ந�றறல) மத�னர�ரச�$ள�ன தஜல�ரரன ஸஃத (ரல) அ�ர$ளகக 
உத�� வசயய டதஜ�ப	ட3த. அ�ர$ள $ரயம 	ட3�ர$ளர$க $ழஜதய�ன ம�த 
அமரநத�ரநதரர$ள. அ�ர$ளரல சயமர$ அத�லரநத இறங$ மடயரத�ரநதட	ரத, 
அ�ர$ள ��ழநத ��3ரத�ரப	தற$ர$ட�, அ�ர$ஜள இறக$� ��டமரற அனஸரர�$ஜள 
டநரக$� டமற$ண3�ரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள. இசசநதரப	தத�ல ந	� (ஸல) 
அ�ர$டளர, ஏஜனய ஸஹர	ரக$டளர எழநத ந�ற$��லஜல.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ளரலம, அ�ர$ளஜ3ய உததர��னட	ர�ல அ�ர$ளத டதரழர$ளரலம 
பறக$ண�க$ப	டடரநத $ஃப இபன மரலக (ரல) அ�ர$ள 	ளள��ரசலனள 
நஜழயமட	ரத, அ�ரஜ3ய வத(	ரஜ� அலலரஹ அங$�$ர�தத �ஹ� அற���தத 
வசயத�ஜய, அ�ரகக சநடதரசதத3ன அற���ப	தற$ர$ அஙக அமரநத�ரநத 
ஸஹர	ரக$ள�ல தலஹர (ரல) அ�ர$ள மடடம ட�$மர$ச வசனற அற���ததரர. 
$�ஜலய3ன�ரநத ஒர�ரஜ3ய வத(	ரஜ� அலலரஹ அங$�$ர�ததளளரன எனற 
சநடதரசச வசயத�ஜய அற���ப	தற$ர$ இவ�ரற எழநத வசல�த 
அனமத�க$ப	ட$�னறத.

  இஙக கறப	ட3 ஹத�ஸ$ள அஜனததம உங$ளத தஜல�ர, தலஹர (ரல), 	ரதத�மர 
(ரல) எனற கற�ப	ர$ �நதளளத. அதத3ன ஜஷகமரர$ள, ஆச�ர�யர$ள 
ட	ரனடறரரககச வசயயம சஙஜ$யம இதவம சமமர$ மரட3ரத என	ஜத நஜ3மஜற 
ர�த�யர$க $ரணலரம.

  டமடல கறப	ட3 ஹத�ஸ$ஜளக $�ன�ததப 	ரரததரல, வடடலளள�ர அலலத 
சஜ	ய�லளள�ர$ள�ல உத��க$ரச ச�லர, அலலத சஜ	ய�லரநத ஒர�ர மடடம எனற 
ந�ஜலய�டலடய எழநத $ணண�யப	டதத�யளளனர. ஆனரல ஜஷக அலலத ஆச�ர�யர 
(அலலத அரச�யல தஜல�ர) ட	ரனடறரரக$ர$ சஜ	ய�லளடளரர அஜன�ரம எழநத 
ந�ற$�னறனர. இதனரல மனஜனயதம 	�னஜனயதம டநரக$ம ஒனறலல; சமமரனதலல 
என	ஜதக $ரணலரம. 

 ளஈ	ரன  ,    வம(ள ஆன  ஹத�ஸ$ள  

  ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளப 	றற�க கறப	டம ஹத�ஸ$ள�ல ஸஹ�ஹ (சர�யரனத) ஹஸன 
(நலலத) ளஈப (	லவனமரனத) வம(ளஃ ($ற	ஜன வசயயப	ட3த) எனற 	ல 



�ஜ$யணட.

  இமரம மஸலம (ரஹ) அ�ர$ள தனத ஸஹ�ஹ மஸலம ஹத�ஸ $�ரநததத�ன 
மனனஜரய�ல 'ளஈப'$ஜளப 	றற�ய எசசர�கஜ$ஜயப 	�ன�ரமரற தஜலயங$ம�டடக 
கற$�றரர$ள. '  	ரபந  -  நஹய� அன�ல ஹத�ஸ 	�  -  கலல மர  -  ஸம�அ  '   
(வச��டயற	வதலலர�றஜறக வ$ரணடமளள ஹத�ஜஸப 	றற�ய தஜ3) 	�ன�ரம 
ந	��ரகஜ$ ஆதரரமர$க வ$ரணட3 இநதத தஜலயங$தஜதக கற�யளளரர$ள.

  'வ	ரயயர$ இரககம ந�ஜலய�ல வச��டயற	வதலலர�றஜறக வ$ரணடம ஹத�ஸ$ஜள  
அற���ககம மன�தன 	�டக$ப	ட�ரன. (��ன�ப	ட�ரன)' ஆதரரம: மஸலம

  	�ன�ரம ந	��ரகஜ$ ஆதரரமர$க வ$ரணட ளஈ	ரன அற���ப	ரளர$ள�ன 
அற���பபக$ஜளப 	றற� ந��� (ரஹ) அ�ர$ள தனத ஷரஹ7 ஸஹ�ஹ மஸலம�ல 
கற$�றரர$ள.

  'ந�ங$டளர உங$ளஜ3ய மதரஜதயர$டளர ட$டடரரத�றஜற உங$ளகக  
அற���க$ககடய மன�தர$ள எத�ர$ரலதத�ல டதரனற�ரர$ள. உங$ஜளயம  
(பதஜம$ஜளச வசரலலம) அ�ர$ஜளயம எசசர�க$�டறன' ஆதரரம: மஸலம

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ஜளப	றற� அ�ர$ள வசரலலரத எதஜனயம கற$�ற�ன நர$ம 
	�ரட�ச�ப	ரன' எனற 	ர3தத�ல 	�ன�ரம ஹத�ஜஸ இமரம இபன ஹ�ப	ரன (ரஹ) 
அ�ர$ள அற���க$�னறரர$ள.

  'நரன வசரலலரத எதஜனயம எனம�த எ�டரனம $ற	ஜனவசயத கற�ரவனனறரல,  
அ�ன தனத இரப	�3தஜத நர$�ல டதடக வ$ரளளடடம'

  வம(ளஆன ஹத�ஸ$ஜளப	றற� ந	� (ஸல) அ�ர$ள 	�ன�ரமரற எசசர�கஜ$ 
வசயதளளரர$ள.

  'எ�வனரர�ன எனம�த மனமரண3ரயப வ	ரயயஜரக$�றரடனர, அ�ன தனத  
இரப	�3தஜத நர$�ல ஆக$�க வ$ரளளடடம' ஆதரரம: ப$ரர�, மஸலம

  $�ஜலயரன ந�$ழசச� எனனவ�ன�ல அத�$மரன ஜஷயகமரர$ள வம(ளஆன 
ஹத�ஸ$ஜள தமத �ழ�மஜற$ளககம (	�ஜழயரன) நம	�கஜ$$ளககம ஆதரரமர$க 
$ரடட$�னறனர. அவ�ரறரன ஹத�ஸ$ள�ல 'எனத உமமதத�ல, ஏற	டம $ரதத மரண	ரட 
ஓர அரளரகம' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�யதர$ கற$�னறனர. அலலரமர 
இபனஹஸம அ�ர$ள 'இத ஹத�ஸ அலல எனறம இத 	�ஜழயரனதம வ	ரயயர$ 
$ற	ஜனச வசயயப	ட3தமரகம' எனறம கற$�றரர$ள.

  ஏவனனறரல $ரதத மரண	ரட ஓர அரவளனறரல, $ரதத ஒரஜமப	ரட ஓர இழ��ர$ 
இரக$ ட�ணடம. இத ஒர மஸலம கறம �ரரதஜதயனற.

  'ந�ங$ள சன�யதஜதக $றறக வ$ரளளங$ள. அதஜனக வ$ரணட வசயல	3ரத�ர$ள' 
எனற ந	�ய�ர$ள கற�யதர$ மறவறரர வ	ரய ஹத�ஸ $ற	ஜன வசயயப	டடளளத. 
இதலலரத இனனம 	ல $ற	ஜன ஹத�ஸ$ள உணட.

  'உங$ளஜ3ய 	�ளஜள$ஜளயம, உங$ள�ஜ3டய உளள ஜ	தத�யக$ரரர$ஜளயம 
	ளள��ரசல$ஜள ��டட அபபறப	டததங$ள' என	த 	ர�லர$ச வசரலலப	டம 
மறறவமரர ஹத�ஸரகம. இபனஹஜர (ரஹ) அ�ர$ள இதஜன ளஈப எனற 
கற�யளளரர$ள. இபன ஜவஸ (ரஹ) அ�ர$ள இதஜன சர�யரனதலல எனறம, 



அபதலஹக (ரஹ) அ�ர$ள இதறக அடப	ஜ3டய $�ஜ3யரத எனறம கற�யளளரர$ள.

  	�ன�ரமரற அஜமநதளள ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய ஒர �ரகக ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸல 
	த��ர$�யளளத.

  'உங$ளஜ3ய 	�ளஜள$ள ஏழ �யஜத அஜ3நததம அ�ர$ளககத வதரழஜ$ஜயக 
$றறக வ$ரடங$ள. அ�ர$ள 	தத�யஜத அஜ3நதட	ரத(ம வதரழ ��லஜலவயனறரல)  
அதற$ர$ அ�ர$ஜள அடயங$ள' ஆதரரம: அஹமத (ஸஹ�ஹ)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள ம�ம	ர�ல இரநத வ$ரணட தனத டதரழர$ளககத வதரழஜ$ஜயக 
$றறக வ$ரடததத ட	ரலட� 	�ளஜள$ளககக $றறக வ$ரடககம வதரழஜ$ 
	ளள��ரசலல அஜமயம. ந	� (ஸல) அ�ர$ளஜ3ய 	ளள��ரசலல 	ர�மஜ3யரத 
	�ளஜள$ள இரநதளளனர.

  த�ரம�த� அற���க$�னறரர; அலலத அ�ரலலரத�ர அற���க$�னறரர எனற வ�றமடன 
எமமரல கற மடயரத. ஏவனனறரல ச�லட�ஜள அ�ர$ள ஸஹ�ஹ அலலரத 
ஹத�ஸ$ஜளயம அற���ப	தணட. அதனரல ஸஹ�ஹ, ஹஸன, ளஈப எனற ஹத�ஸன 
தரதஜதயம டசரதத அற���ப	த அ�ச�யமர$�னறத.

 இமரம ப$ரர� அற���ததரர; மஸலம அற���ததரர எனற நரம வசரல�த வ$ரணட 
ட	ரதமரக$�யளடளரம. ஸஹ�ஹ எனற �ரரதஜதஜய 	யன	டதத�தறக அ�ச�யம�லஜல. 
ஏவனனறரல அவ��ர�ர�ன ஹத�ஸ$ளம ஸஹ�ஹரனஜ�$ளரகம.

  ளஈ	ரன ஹத�ஸ அதன அற���ப	ரளர �ர�ஜசய�லம �ரச$தத�லம கஜறயணட 
என	தரல, அத ந	� (ஸல) அ�ர$ள3ன வதர3ரபஜ3யதர$ இரக$ரத.

  எங$ள�ல ஒர�ர சநஜதககச வசனறட	ரத, வ$ரழபபளள இஜறசச�ஜயயம, வமலநத, 
நலநத இஜறசச�ஜயயம $ண3ரல வ$ரழததஜத எடததக வ$ரணட வமலநதஜத ��டட 
��ட�ரர. 'உழஹ�யயர' வ$ரடககமட	ரத வ$ரழதத ம�ர$தஜதத டதரநவதடககமரறம, 
வமலநத 	லஹ�னமரனஜத ��டட ��டமரறம இஸலரம எமககக $ட3ஜளய�ட$�னறத. 
அவ�ரவறன�ல ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ தரரரளமர$ இரககம ட	ரத ளஈ	ரன ஹத�ஜஸ 
எடப	த எவ�ரற சர�யரனதரகம?

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள வசரனனரர$ள எனற ஸஹ�ஹரன ஹத�ஜஸக கற�ததச வசரல�த 
ட	ரனற ளஈ	ரன ஹத�ஜஸக கற�ததச வசரலலக க3ரவதன மஹதத�ஸன (ஹத�ஸ7ஜ3ய 
உலமரக)$ள சட3ம�யறற�யளளரர$ள. என�னம ஸஹ�ஹ�லரநத ளஈப 	�ர�ததக 
$ரட3ப	3 ட�ணடம.

  	�னனரல �நத ச�ல உலமரக$ள ச�ல ந�	நதஜன$ள3ன ளஈ	ரன ஹத�ஸ$ஜள 
ஆதரரமர$க வ$ரளளலரம எனற கற$�னறனர.

  *அமல$ள�ன ச�றபபக$ள�ல மடடம அத எடக$ப	3 ட�ணடம.

  *அத ளஈ	�ல $டஜம இலலரததர$ இரக$ ட�ணடம.

  *ஸஹ�ஹ7ஜ3ய அடப	ஜ3ய�ன $�ழ அத அஜமக$ப	டடரக$ ட�ணடம.

  *வசயல	டததமட	ரத, உறத�யரன ஒனறர$ நம	� ஏறறக வ$ரளளரத�ரக$ ட�ணடம.

  இக$ரல மக$ள�ல அத�$மரன�ர$ள இநந�	நதஜன$ஜள $�ன�யரத $ண3	ட 



ளஈ	ரன�றஜறக $ஜ3ப	�டக$�றரர$ள. (ச�லர சட3ங$ளகக ஆதரரமர$க க3 இ�றஜற 
எடப	தணட) 

 மவள  ஆன ஹத�ஸ$ள�ல   அடப	ஜ3யரன�றற�ற    ச�ல  ......  

  1. அலலரஹ தனத நர�(ஒள�ய�)லரநத ஒர 	�டஜய எடதத அதஜன டநரக$� ந� 
மஹமமதர$ ஆ$���ட! எனற வசரனனரன.

  2. ஜர	�டர! அலலரஹ மதலர�தர$ப 	ஜ3ததத உனத ந	� மஹமமத (ஸல) அ�ர$ள�ன 
ஒள�ஜயயரகம.

  3. எனத அநதஸஜதக வ$ரணட ந�ங$ள �ஸலரத டதடங$ள. (இதறக எநத��த 
அடப	ஜ3யம�லஜல)

  4. எ�வனரர�ன ஹஜ வசயத ��டட எனஜன (எனத $பஜற) ஸயரரத 
வசயய��லஜலடயர அ�ன எனஜன வ�றதத�னர�ரன.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�யதர$க $ற	ஜன வசயயப	டடளள டமற	ட நரனக (வ	ரய) 
ஹத�ஸ$ஜளயம ஹர	�ழ தஹப (ரஹ) அ�ர$ள மவள ஆனஜ� எனற கற�யளளரர$ள.

  5. வநரபப ��றஜ$த த�ன	த ட	ரனற, 	ளள��ரசலல $ஜதப	த நனஜம$ஜளத 
த�னற��டம.

  ந	�ய�ர$ள வசரனனதர$க கறப	டம டமற	ட $ற	ஜன ஹத�ஸ7கக அடப	ஜ3டய 
$�ஜ3யரத எனற ஹர	�ழ அல-இறர$� (ரஹ) அ�ர$ள கற�யளளரர$ள. 

 நரங$ள  $பற$ஜள  ஸயரரத  வசய�த  எவ�ரற   ?  

  'நரன உங$ளககக $பற$ஜள ஸயரரத வசய�ஜதத தடததக வ$ரணடரநடதன.  
அ�றஜற ஸயரரத வசய�த உங$ளகக நனஜமயர$ அஜம�தற$ர$ இபவ	ரழத  
ஸயரரத வசயயங$வளனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற�னரர$ள' ஆதரரம: மஸலம

  அ3க$ஸதலதத�ல நஜழயமட	ரத அஙக அ3க$ம வசயயப	டடரப	�ர$ளகக ஸலரம 
வசரல�தம, அ�ர$ளக$ர$ தஆ ட$ட	தம ஸ7னனததரக$ப	டடளளத.

  'இஙக அ3க$ஞ வசயயப	டடரககம $பறரள�$ளரன மம�ன$டள! அஸஸலரம  
அஜலககம; இனஷர அலலரஹ நரங$ளம உங$ள3ன �நத டசரநத வ$ரளட�ரம;  
அலலரஹ எங$ஜளயம உங$ஜளயம ($பறஜ3ய ட�தஜனய�லரநத) 	ரத$ரக$  
ட�ணடவமன அ�ன�3ம ட�ணட$�டறன' (மஸலம) எனற ஸயரரதத�ன ட	ரத ஓத�க 
வ$ரளளமரற ந	� (ஸல) அ�ர$ள தனத டதரழர$ளககக $றறக வ$ரடததரர$ள.

  இதஜனடய நரமம வமரழ��த ஸ7னனததரகம. இதறக மரறர$ இனற 
நஜ3மஜறய�லளளஜ� அஜனததம ஸ7னனததகக மரணரகம.

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள�ன �ரககக$ஜம�ர$ $பற$ள�ன ம�த அமர�டதர, அ�றஜற 
ம�த�ப	டதர க3ரத.

  '$பற$ஜள டநரக$�த வதரழரத�ர$ள! அ�றற�ன ம�த அமரரத�ர$ள!' ஆதரரம: மஸலம



  �ணக$ம எனற எணணதத3ன $பஜறச சழ 'த�ரப' வசயதல க3ரத. "(ஹஜஜ7ககச 
வசலலம அ�ர$ள) பரரதன ஆலயதஜதயம 'த�ரப' வசயயவம" (22:29) எனற கரஆன�ல 
கறப	ட�தன மலம த�ரப வசயய தகத�யளள ஒர ஆலயம $ஃ	ததலலரஹ 
மடடடமயரகம எனற அலலரஹ கற$�றரன. (ஜ	ததல ம$ததஸ, மஸஜ�தநந	�� 
ட	ரனறஜ�கக3 இதறக உர�ததரனஜ�யலல)

  கரஆன�லரநத எதஜனயம அ3க$ஸதலதத�ல ஓதகக3ரவதன 	�ன�ரமரற ந	� (ஸல) 
அ�ர$ள கற$�றரர$ள.

  'ந�ங$ள உங$ளஜ3ய வட$ஜள(க கரஆன ஓதரத) அ3க$ஸதலங$ளர$ ஆக$�க  
வ$ரளளரத�ர$ள! எநத வடடல ஸ<ரததல 	$றர ஓதப	ட$�றடதர அநத வடஜ3��டட  
ஜஷததரன ��ரணட3ரட$�றரன' ஆதரரம: மஸலம

  அ3க$ஸதலங$ள கரஆன ஓதம இ3மலல என	தறக இநத ஹத�ஸ ஒர ஜசக$�ஜனயர$ 
அஜமநதளளத. $பற$ளகக அர$�ல கரஆன ஓத�தர$ �நதளள ஹத�ஸ$ள 
ஸஹ�ஹரனஜ�யலல .

  $பற$ள�ல உளள�ர$ள ந	�மரர$ளர$ட�ர, அலலத அவலயரக$ளர$ட�ர இரப	�னம 
அ�ர$ள�3ம உத�� டதடதல வ	ர�ய ஷ�ரக$ரகம. அலகரஆன இத	றற�ப 	�ன�ரமரற 
கற$�னறத.

  "ந	�டய டநரரன மரரக$தத�ன 	க$டம உமத ம$தஜதச சதர த�ரபப�ரயர$! 
இஜணஜ�தத �ணஙகட�ரர�ல ந�ரம ஒர�ரர$� ��3 ட�ண3ரம. ஆ$ட� உமகக 
யரவதரர நனஜமயம த�ஜமயம வசயயச சகத�யறற அலலரஹ அலலரத�றஜற (ஆண3�ன 
என) ந�ர அஜழக$ ட�ண3ரம. அவ�ரற வசயதரல அசசமயடம அக$�ரமக$ரரர�ல ந�ரம 
ஒர�ரர$� ��டவர" (10: 105,106)

  $பர�னம�த மலர�ஜளயம சரதத�த தஜ3 வசயயப	3 ட�ணடம. ஏவனனறரல, இத 
$�ற�ஸத�ர$ளகக ஒப	ரன ஒர வசயலர$வம, 	�ரடயரசனம எதவம�லலரமல 	ணதஜத 
வணர$ச வசலவவசய�தர$வம இரக$�னறத.

  இதற$ர$ வசலவ வசயயப	டம 	ணம ஸத$ரவஜ3ய எணணதத3ன ஏஜழ$ளககக 
வ$ரடக$ப	டமரனரல, இதனமலம இறநத�ர$ள 	யனஜ3�த3ன, ஏஜழ$ளம 
	யனஜ3�ரர$ள.

  ஹத�ஸல �நதளள தஜ3க$ஜம�ர$ $பற�ன ம�த $டட3ம அஜமப	தம, அதனம�த 
மரண�தத�ர�ன வ	யடரர, அலலத கரஆன �சனங$ள, ஹத�ஸ$ள, $��$ள 
ட	ரனறஜ�$டளர எழத�தம தஜ3 வசயயப	டடளளத.

  '$பற�ன ம�த சரநத பச�ஜதயம அதன ம�த $டட3ம $டட�ஜதயம ந	� (ஸல) அ�ர$ள  
தஜ3 வசயதளளரர$ள' ஆதரரம:மஸலம

  $பறஜ3ய அஜ3யரளதஜத அற�நத வ$ரள�தற$ர$ ஒர சரணளவ உயரதத� ஜ�ததல 
ட	ரதமரனத. உதமரன இபன மழஊன (ரல) அ�ர$ளஜ3ய $பற�ன ம�த, ந	�ய�ர$ள  
அஜ3யரளததக$ர$ ஒர $லஜல ஜ�தத ��டட 'எனத சட$ரதரனஜ3ய $பஜற அற�நத  
வ$ரளள அஜ3யரளம�ட$�டறன' எனற கற�னரர$ள. ஆதரரம: அபதரவத (ஹஸன) 

$ணமடததனமர$    	�ன	றறல



  "அலலரஹ அரள�ய (ட�தத)த�ன 	ரலம (அ�னஜ3ய) ரஸ<லன 	ரலம �ரரங$ள என 
அ�ர$ளககக கறப	ட3ரல, 'எங$ளஜ3ய மதரஜத$ள எதன ம�த�ரக$க $ணட3ரடமர, 
அதட� (நரங$ள 	�ன	றற) எங$ளககப ட	ரதம' எனக கற$�னறனர. அ�ர$ளஜ3ய 
மதரஜத$ள யரவதரனஜறயம அற�நத வ$ரளளரமலம டநரரன �ழ�ய�ல இலலரமலம 
இரநதரலமர (அ�ர$ள தங$ள மதரஜத$ஜளப 	�ன	றற�ரர$ள)?" (5:104)

  ந	� (ஸல) அ�ர$ள இஜண ஜ�ப	�ர$ஜள டநரக$� கரஆன�ன 	க$மம, அலலரஹஜ� 
ஒரஜமப	டதத�, அ�ன�3ம மடடடம டதஜ�$ஜளக ட$டடப 	�ரரரதத�ப	த�ன 	க$மம 
�ரரங$ள என அஜழததட	ரத 'எமத மதரஜத$ள�ன நஜ3மஜற எமககப ட	ரதமரனத' 
எனற அமமக$ள வசரனனரர$ள. உங$ளஜ3ய மதரஜத$ள அற�வனர$ள; எதஜனயம 
அற�யரத�ர$ள; டநர�ழ�யஜ3யரத�ர$ள எனற டமற$ரடடய �சனதத�ன மலம 
அலலரஹ கற� இஜண ஜ�ப	�ர$ள�ன கறஜற மறக$�றரன.

  $ணமடததனமரன 	�ன	றறஜலயஜ3ய மஸலம$ளம மதரஜத$ஜளப 	�ன	றற�த�ல 
இடத ந�ஜலய�ல இரக$�னறனர. 'அலலரஹவகக 'ஜ$' உணட' என	ஜத உங$ளஜ3ய 
மதரஜத$ள அற�நத�ர$ளரய�ரநதனரர? எனற ஒர �கப	�டல அற�ஞர$ள�ல ஒர�ர 
வசரலலக ட$டட3ன.

  அலலரஹ ஆதம (அஜல) அ�ர$ஜளப 	ஜ3ததத 	றற�ச வசரலலமட	ரத "இபலடஸ! 
நரடன எனத இரஜ$$ளரல 	ஜ3தததற (ஆதமக)க ந� ச�ரம 	ண�யரத உனஜன தஜ3 
வசயதவதனன? (38:75) எனற கற$�றரன.

  'எனத இரஜ$$ள' எனற டமற$ண3 �சனதத�ல கறப	டடளளஜத, மதரஜத$ளகக 
மக$�யதத�ம அள�ககம மஸலம$ள மறக$�னறனர. இஙக வதள��ர$க கறறப	டடளள 
கரஆன �சனததககத த�றரன $ரதத வ$ரடதத, மதரஜத$ள�ன வ$ரளஜ$ஜயடய 
ஏறறக வ$ரள$�னறனர.

  அலலரஹ தனத த�ரமஜறய�ல "அ�னகக ஒப	ரனத ஒனறம�லஜல. அ�ன 
(யர�றஜறயம) வச��யறட�ரனர$வம, உறற டநரக$�ன�னர$வம இரக$�னறரன" (42:11) 
எனற கறம ஆதரரததக$ஜம�ர$ அலலரஹவஜ3ய ஜ$ஜய அ�னஜ3ய 
	ஜ3பப$ளஜ3ய ஜ$ய3ன ஒப	�3க க3ரத.

  $ணமடததனமரன 	�ன	றறஜலயஜ3ய இக$ரல மஸலம$ள வ�றம ய$ங$ஜளக 
வ$ரணட கறப	டடளள�றஜறத தமத மரரக$மர$ ஏறறக வ$ரள$�னறனர. 
அ�ர$ளஜ3ய நம	�கஜ$ த�றரனத என	தறகத வதள��ரன கரஆன �சனங$ஜளயம 
ஸஹ�ஹரன ஹத�ஸ$ஜளயம ஆதரரங$ளர$க $ரடடனரலம அ�றஜற மறதத தமத 
மனடனரர$ள�ன �ழ�மஜறடய சர�யரனவதனப 	�ட�ரதமர$க கற$�னறனர. இநத 
மஸலம$ளககம ந	� (ஸல) அ�ர$ஜள எத�ரதத  மக$ளககம�ஜ3ய�ல 
��தத�யரசவமதவமண3ர?

  இஙக த�ஙக ஏற	3ககடய மறறவமரர 'தகலத' உணட. 	ர	மரன $ரமங$ஜளச 
வசய�த�லம, (வ	ண$ள த�ஜரய�னற�) வ�ள�ய�ல வசல�த�லம, இறக$மரன ஆஜ3$ள 
அண��த�லம $ரஃ	�ர$ஜளத தகலத வசய�தர$ அத இரக$�னறத. நமகக 
	�ரடயரசனதஜத ஏற	டததககடய நவன $ணட	�டபப$ள�ல மடடம அநத $ரஃ	�ர$ஜளப 
	�ன	றற$�னற�ர$ளர$ நரம இரநத வ$ரள�த மஜறயரனதம ட	ரதமரனதமரகம.

  'அலலரஹ வசரனனரன; அ�னஜ3ய ரஸ<ல வசரனனரர$ள' எனற வசரலலமட	ரத, 
அத�$மரன மஸலம$ள 'எங$ளத ஜஷக (அதறக மரறர$) வசரனனரர$ள' எனற கற�, 
அலலரஹ��னதம அ�னஜ3ய ரஸ<லனதம வசரலலகக மத�பப அள�க$ரத�ரக$�னறனர.



  "மம�ன$டள! அலலரஹவககம அ�னஜ3ய ரஸ<லககம மன	ர$(ப ட	ச�தறக) 
ந�ங$ள மநத�க வ$ரளளரத�ர$ள!" (49:01) எனற அலலரஹ கற�ஜத இ�ர$ள கரஆன�ல 
ஓத��லஜலயர? அதர�த 'அலலரஹவஜ3ய வசரலஜலயம அ�னத ரஸ<லஜ3ய 
வசரலஜலயம ��3 ட�வற�ரஜ3ய வசரலஜலயம மற	டததக க3ரத' என	டத டமற	ட 
�சனதத�ன அரததமரகம.

  இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ளஜ3ய ஓர எசசர�கஜ$ இவ�சனததககப வ	ரரததமர$ 
அஜம$�னறத.

  '�ரனதத�லரநத உங$ளககக $லமரர� வ	ரழ�யடமர என நரன அஞச$�டறன. நரடனர  
'அலலரஹவஜ3ய ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள வசரனனரர$ள' எனற வசரல$�டறன. ந�ங$ள  
அப	க$ர வசரனனரர; உமர வசரனனரர எனற அதறக (மரறர$ச) வசரல$�னற�ர$ள' எனற  
மக$ஜள டநரக$� இபன அப	ரஸ (ரல) அ�ர$ள எசசர�ததரர$ள.

  தங$ளஜ3ய தஜல�ர$ள�ன ட	சச$ஜள ஆதரரமர$க வ$ரளட�ரரகக, ஒர $��ஞர 
	�ன�ரமரற எசசர�க$�னறரர.

  'அலலரஹ வசரனனரன; அ�னஜ3ய ரஸ<ல (ஸல) அ�ர$ள வசரனனரர$ள' எனற 
உனகக நரன வசரலல$�டறன. ந�டரர 'ந�சசயமர$ எனத ஜஷக இதஜனச வசரனனரர' எனப 
	த�லள�க$�னறரய. 

 உணஜமஜய   மறக$ரத�ர$ள

  அலலரஹ மன�தர$ளககத தனத ரஸ<லமரர$ஜள அனப	�னரன; அலலரஹவகக 
மடடடம �ணக$ம வசலதத�, அ�ஜன ஒரஜமப 	டதத�த�ன 	ரல மக$ஜள 
அஜழககமரற அ�ர$ளகக உததரவம�ட3ரன. என�னம அத�$மரன சமதரயங$ள, 
தங$ள	ரல அனப	ப	ட3 ததர$ஜளப வ	ரயயரக$�னரர$ள; அமமக$ள தரம 
அஜழக$ப	ட3 வத(ஹ�தககம மரற வசயதரர$ள. அ�ர$ளஜ3ய மடவ அழ��ர$ட� 
இரநதத.

  'எ�னஜ3ய உளளதத�ல ஒர $ட$ளட�னம வ	ரஜம உணட3ர, அ�ன ச�ரக$ம  
	�ரட�ச�க$ மரட3ரன' எனற ந	� (ஸல) அ�ர$ள கற���டட, வதர3ரநத 	�ன�ரமரற  
கற�னரர$ள. 'வ	ரஜம என	த உணஜமகக மரறரனதம, மன�தர$ளகக  
இழ��ரனதமரகம' ஆதரரம: மஸலம

  இதன	ட ந�ரர$ர�ப	�ர$ளகக ஒப	ர$க கடயதம, ச�ரக$ம 	�ரட�ச�க$த 
தஜ3யரய�ரப	தமரன வ	ரஜமஜய ��டவ3ரழ�ப	தம, உணஜமஜயயம, 
நலல	டதசதஜதயம மறக$ரமலரப	தம ஒவவ�ரர மம�ன�ன ம�தம $3ஜமயரகம. அற�வ 
என	த ஒர மம�னஜ3ய த�ற�பட	ரன வ	ரரள; அதஜன எவ��3தத�ல $ணட 
வ$ரள$�றரடனர, அபவ	ரழத அதஜனப வ	றறக வ$ரள�ரன.

  இதனரல அற�வ என	த எநத மன�தன�3ம�ரநத வ	றறக வ$ரண3ரலம, அதஜன ஏறறக 
வ$ரள�த $3ஜமயர$�னறத. ஜஷததரன�3ம�ரநத $�ஜ3ததரலம உணஜமஜய ஏறறக 
வ$ரணட3யர$ ட�ணடம. 	�ன�ரம சம	�ம இதறக ஆதரரமர$ அஜம$�னறத.

  'ந	� (ஸல) அ�ர$ள அப ஹ7ஜரரர (ரல) அ�ர$ஜள 'ஜ	தலமரல' வ	ரதந�த�ககப 
	ரத$ர�லரர$ ந�யம�ததரர$ள. ஒர த�னம அத�லரநத த�ரட�தறக ஒர த�ர3ன �நதரன.  
உ3டன அப ஹ7ஜரரர (ரல) அ�ர$ள அ�ஜனப 	�டததக வ$ரண3ரர$ள. த�ர3ன தனத  



ஏழஜமஜயயம, இயலரஜமஜயயம 	றற�ச வசரனன�னர$க வ$ஞச ஆரம	�ததரன.  
இதனரல அ�ஜன ��டட ��ட3ரர$ள.

  இரண3ரம மஜற ம�ணடம �நதரன; அபவ	ரழதம அ�ஜனப 	�டக$ட� மனப  
ட	ரலட� வ$ஞச�னரன. வதர3ரநத மனறரம மஜறயம �நதரன. அபவ	ரழத அ�ஜனப  
	�டததக வ$ரணட 'உனஜன ந	� (ஸல) அ�ர$ள�3ம எடததச வசலலப ட	ர$�டறன' எனற  
அபஹ7ஜரரர (ரல) அ�ர$ள கற�னரர$ள.

  அபவ	ரழத அ�ன 'எனஜன ��டட��ட! கரஆன�லரநத ஒர �சனதஜத உமககக  
$றறத தர$�டறன. அதஜன ந�ர ஓத� �நதரல ஜஷததரன உமம�3ம வநரங$ மரட3ரன'  
எனற கற�னரன. அபவ	ரழத அப ஹ7ஜரரர (ரல) அவ�சனம யரத எனற  
��ன��னரர$ள. அதற$�ன அததரன 'ஆயததல கரஸ' (2:255) எனற கற�னரன.  
அபவ	ரழத அப ஹ7ஜரரர (ரல) அ�ர$ள அ�ஜன ��டட ��ட3ரர$ள.

  அப ஹ7ஜரரர (ரல) அ�ர$ள தரன $ண3ஜத ந	� (ஸல) அ�ர$ள�3ம வசரனனரர$ள.  
அபவ	ரழத ந	�ய�ர$ள 'உமம3ன ட	ச�யத யரவரன ந�ர அற�வரர? அ�னதரன  
ஜஷததரன; அ�ன உமம�3தத�ல வசரனனத உணஜம; ஆனரல அ�ன வ	ரயயனர�ரன'  
எனற கற�னரர$ள. ஆதரரம: ப$ரர�
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