
நல:

(மகள�ர  மகம  மமன�) மற�ததல  த��ததல  பற��ய  சடடஙகள 

ஆச�ர�யர  :

அஷற�க  அபதல அஸஸ  ப�ன  அபதலலரஹ  ப�ன  பரஸ  

அபதல அஸஸ இபன அபத�லலரஹ இபன பரஸ அவரகள�ல ந�னறம, மஸலமகள�ல 
இதறனக கணணறமவரரபரல அலலரஹவ�ன சரநத�யம, அரளம, பரகக�யமம 
உணடரவதரக! அலலரஹ எனறனயம அவரகறளயம தககமம, அவமரனமணடரககம 
கரரணஙகள�லரநத கரபபரறறவரனரக! ஆம�ன.

மஸலமகமள! 'பபணகள அனன�ய ஆடவரகக அழறகயம, அலஙகரரதறதயம 
பவள�பபடததவத ஹ�ரம' என� அலலரஹவ�ன கடடறளறய அலடச�யஞ பசயதவ�டடப 
பபரமபரலரன பபணகள ஆணகள�லரநத மற�நத பகரளளரமலம, வதன எழ�றல 
பவள�பபடதத�யம கசசம�ன�� நடமரடத த�ர�யம மகவலந�றல அமநக ஊரகள�ல பரவ� 
வரவத உஙகள பரரறவய�லரநத மற�நத வ��யமலல.

இறவ ம�க மமரசமரன பவறபபடடம ந�கழசச� எனபத�லம, அபபடடமரன கற� பசயல 
எனபத�லம ச���தம சநமதகம�லறல. பவள�ய�ல நடமரடவதம, அழறக 
பவள�பபடததவதமரன இததDய பசயல, கற�ஙகறளத மதரறறவ�தத, நரணதறதப 
மபரகக�ப ப�ரசசறனகள பரவ ஏதவரய�ரபபமதரட இற� தணடறனயம சரபகமகடம 
இ�ஙகவதறகப பபரஙகரரணமரயறமநத�ரகக��த.

எனமவ மஸலமகமள! அலலரஹவகக அஞசஙகள. உஙகள�றடமயயளள அ��வனர�ன 
கரஙகறளப பற��ப பரவஙகள�ல மதரயதத வ�டரத, தடதத ந�றததஙகள. உஙகள 
பபணகறள அலலரஹ வ�மரரத�ததறவகள�லரநத  தடதத றவயஙகள. பரதரவம, த�றரயம 
மபரடடக பகரளளமரற அனனரறர வலயறததஙகள. பர�சதத இற�வன�ன 
மகரபதத�றகம, தணடறனககம அஞசஙகள. 'ந�சசயமரக மன�தரகள 
பவறபபகக��யவறற�க கணணறறம அதறன அவரகள பவறததத தடகக 
வ�லறலயரனரல, அலலரஹ அவனத தணடறனறயக பகரணட அவரகறள அழ�தத 
வ�டவரன' என நப� (ஸல) நவ�ன�ரரகள.

அலலரஹ அவனத சஙறக வரயநத மவத நலமல "இஸரரய�லன சநதத�கள�ல எவரகள 
ந�ரரகர�ததரரகமளர அவரகள (நப�) தரவத (அறல), (நப�) ஈஸர இபன மரயம (அறல) 
அவரகள நரவரலம சப�ககபபடமடய�ரகக�ன�னர. ஏபனன�ரல, அவரகள 
(அககரலதத�லம) வரமப கடநதம, பரவம பசயதம வநதனர. (அன��) அவரகள பசயத வநத 
எநத வ�லககபபடட கரர�யதறதயம ஒரவரகபகரரவர தறட பசயயவம�லறல. அவரகள 
பசயத பகரணடரநதறவயம ந�சசயமரக ம�கத தDயறவ" (5:78-79) எனற க��யளளரன.

மஸனதத�லம மறறம மவற க�ரநதஙகள�லம இபன மஸவத (ரல) அவரகள வரய�லரக 
க�பபடடளளதரவத: நப� (ஸல) இநத ஆயதறத ஓத�க கரடட வ�டட பசரனனரரகள: 



"எனத ஆனமர யரர வசம�ரகக��மதர, அவன மDத ஆறணயரக, நனறமயரன கரர�யஙகறள 
நDஙகள மற�வரகளகக ஏவ மவணடம, தDயனவறற�த தடகக மவணடம. கற�மத�யரளர 
கரஙகறளப ப�டதத மநரவழ�ய�ன பரல அவரகறளத த�ரபப� வ�ட மவணடம. சதத�ய 
வழ�றயச ச��பபரக கறடபப�டத பதரழக மவணடம. இலறலமயல உஙகள�ல ச�லர�ன 
உளளஙகறளக பகரணட ச�லரகக அட பகரடகக மவணடய ந�றல வரம. ப�னனர 
(இஸரரய�லன சநதத�களரன) அவரகறளச சப�ததத மபரனற அலலரஹ உஙகறளயம 
சப�பபரன". மறப�ரர ஹதDஸல, "உஙகள�ல எவரரவத பவறபபடடம பசயறலக 
கணணற�ரல, தனத கரதத�னரல அதறனத தடதத வ�டடடம. அஙஙனம பசயய இயலரத 
மபரனரல நரவ�னரல தடககடடம. இலலரவ�டடரல உளளததரல அதறன பவறதத வ�ட 
மவணடம. இதமவ ம�கப பலவனமரன ஈமரன" எனற நப� (ஸல) வ�ளகக�க 
க��யளளரரகள.

அலலரஹ ஸRபஹரனஹRவதஆலர சஙறக வரயநத அவனத மவத நலல பபணகள 
த�றரய�டடக பகரளள மவணடபமனறம, இலலஙகள�ல தர�தத�ரகக மவணடபமனறம, 
பவள�ய�ல நடமரடவறதத தவ�ரததக பகரளள மவணடபமனறம, வ�ரமபததகரதன 
ந�கழரத கரததக பகரளளவம, ப�ரசசறனகறளத மதரறறவ�ககம கரரணஙகறளத 
தவ�ரககவம, ஆடவர�ன பசரலலககப பண�நத நடகக மவணடபமனறம 
ஆகஞரப�ததளளரன. அலலரஹ கறவதரவத:- நப�யறடய மறனவ�கமள! நDஙகள மற�ச 
சரதரரண பபணகறளப மபரன�வரகளலலர. நDஙகள (அலலரஹவககப) 
பயபபடடவரகளரய�ன (அநந�யரடன மபசஞ சமயதத�ல) நலனமரகப மபசரதDரகள. மமரக 
மநரய படதத இதயமளளவன தவ�ரன வ�ரபபம பகரளளக கடம. எனமவ நDஙகள (எறதப 
மபச�ய மபரத�லம) மநரறமயரகப மபச� வ�டஙகள". (33:32)

"(நப�யறடய மறனவ�கமள!) நDஙகள உஙகள இலலஙகள�ல தர�தத�ரஙகள.  பமUடடகக 
கரல மரதர (தஙகறள அலஙகர�ததக பகரணட) பவள�ய�ல நடமரடயத மபரல நDஙகளம 
பவள�ய�ல நடமரடரதDரகள. பதரழறகறய (கக�ரமமரக பசவவமன) ந�ற�மவறறஙகள. 
ஏறழவர�றய ஈயஙகள. அலலரஹவககம அவனத ததரககம மற��லம 
வழ�படபடரழகஙகள." (33:33)

பர�சதத இற�வன இவமவத வரகக�யஙகள மலம வ�சவரச�கள�ன அனறனயரகளரன, 
சஙறககக��ய நப�ய�ன மறனவ�யரகக வ�லககல கடடறள ப��பப�ததளளரன. அவரகமளர 
மரதர கலதத�ல மகர ச�மரடடமரனவரகள. ஆணகள�ன பசபப வரரதறதகளககப பண�நத 
வ�டரத பர�சதத பதத�ன�கள. மமரக மநரய ப�டதத இதயததவர இசறச பகரளளர வணணம 
மநரறமயரகவம, தDரககமரகவம உறரயரடபவரகள. அவரகறளமய, வமட இரரசச�யபமனப 
பற�� வரழமரற கடடறள ப��பப�ததளளரன. பமUடடகக கரல நடமரடடதறதத தறட 
பசயதளளரன. அதரவத:- மகம, கழதத, மரரப, மனறக,பகணறடககரல ஆத�யரம 
கவரசச�யரன உரபபகள�ன அழறகயம, எழ�றலயம பவள�பபடததவதரல சசசரவகளம, 
மகரமமரசமரன ப�ரசசறனகளம, வ�பசசரர உணரசச�றயத தணடம வணணம ஆடவர 
அகஙகறள ஆகர��ததலம வ�றளயபமனபத�னரமலமய இஙஙனம தறட 
பசயயபபடடளளத.

அலலரஹ ஸRபஹரனஹRவதஆலர வ�சவரச�கள�ன அனறனயரகக - அவரகளமமர 
சDரத�ரநத�யவரகளரக, சதத வ�சவரச�களரக, பர�சதத கறபககரச�களரக இரககம மபரமத, 
இததறகய பவறககததகக கரர�யஙகறளத தவ�ரததக பகரளளமரற இற�வன 
கடடறளய�டவதனரல, மற�ச சரதரரணப பபணமண�கள தவ�ரததக பகரளவதம 
பவறபபதம ப�ரசச�றனகறளத மதரறறவ�ககம கரரணஙகளகக அஞசவதம 
அவச�யதத�லம அவச�யம எனபறதக க�வம மவணடமர?

மரன ஈனப ப�ரசசறனகள�லரநத எஙகறளயம உஙகறளயம அலலரஹ பரதகரபபரனரக!



அல இபன அபதலஹர (ரல) அவரகள இபன அபபரஸ (ரல) வரய�லரக மமறக��பப�டட 
ஆயதறத வ�ளகக�க கறமமபரத, வ�சவரச�களரன பபணகள அவச�யத மதறவ கரரணமரக 
அனனரர இலலஙகள�லரநத பவள�மய பசலல மநர�டடரல, அவரகள தறலய�ன 
மமறபரகதத�லரநத பதரஙகம மநதரறனயரல மகஙகறள மடக பகரளள மவணடம; 
வழ�றய பதர�நதக பகரளவதறகரக ஒர கணறண மடடம த��நத வ�டலரம" என அலலரஹ 
கடடறளய�டடளளதரகக  க��னரரகள.

மஹமமத�பன சDர�ன பசரனனரரகள:- உறபதததஸ ஸலமரன�ய�டம, " மநதரறனறய 
அவரகள�ன மகஙகள�ன மDத பதரஙக வ�டடகபகரளவத" சமபநதமரகக க�பபடடளள 
இற�வசனதத�ன வ�ளககம பற��க மகடடமபரத, "தறலறயயம மகதறதயம மட 
மற�பபத, இடத கணறண மடடம த��நத வ�டடவ�டவத" எனற வ�ளககம தநதரரகள.

இவவரயதத�ன இறத�ய�ல "அலலரஹ மனன�பமபரன; க�ரறபயரளன" என� 
அ��வ�பபரனத, இத பற��ய எசசர�கறகயம, தறட வ�த�பபம வரவதறக மனனர ந�கழநத 
கற�பரடகறள அலலரஹ அவனத க�ரபரகடரடசதத�னரல மனன�தத வ�டடரன 
எனபமதயரம.

மறப�ரர மவத வரகக�ல அலலரஹ கறவதரவத:- வ�வரக வ�ரபபற� மத�ரநத வயதறடய 
(நடமரட மடயரத உடகரரநமத இரககககடய) க�ழவ�கள, தஙகள அழறகக கரணப�கக 
மவணடபமன� மநரககம�ன��த தஙகள மமலரறடகறளக கறளநத வ�டடரபபத அவரகள 
மDத கற�ம�லறல. இதறனயம அவரகள தவ�ரநதக பகரளவமத அவரகளகக ம�கக நனற. 
அலலரஹ யரறவயம பசவ�யறமவரனம, யரவம அ��நமதரனமரவரன." (24:60)

வ�வரகஞ பசயய மவணடபமன� வ�ரபபமற� க�ழவ�கள அவரகள மகம, றககள�லளள 
ஆறடகறளக கறளநத வ�டடரபபத அனனரர மDத கற�மரகரத. ஆனரலம ஆறட 
ஆபரணரத�கள�ன அலஙகரரதறத பவள�பபடததம மநரககம�லலரத�ரகக மவணடபமனற 
இவவரயதத�ல அ��வ�ததளளரன. எனமவ இவவரயதத�ன மலம அ��ய க�றடபபத 
எனனபவன�ல, அலஙகரரதறத பவள�பபடததம மநரககததககரக அவளத மகம, கரம, 
மறறம கவரசச� உறபபகள�லரநத ஆறடறய அகறறவத ஆகமரனதலல. ம�கவம வயத 
மத�ரநத க�ழவ�யரனரலம இநமநரககதத�றகரக ஆறடறய அகற��னரல அவள மDத 
கற�மரகம. ஏபனன�ல க�பபடம ஒவபவரர வரரதறதககம கரததணட. ஏபனன�ல, 
அலஙகரரக கவரசச�றய பவள�பபடதத�னரல பவள�பபடததபவள க�ழவ�யரனரலம 
மபரரபதத வ�றளயமவ பசயயம. க�ழவ�யர�ன ந�றலமய இபபடயரனரல, பரவக கனன�யர, 
அழக வன�றதயர ந�றல எவவர��ரககபமனக க�வம மவணடமர? இமமரதர பவள�ய�ல 
நடமரடனரல அவரகளகக ஏறபடம வ�றளவ ம�கப பரரதரமரனதரகமவ இரககம. 
அவரகள�ன கற�ம மகர பபர�யதரகவம அவரகள மDதளள பரவம ம�கக 
வனறமயரனதரயம�ரகக பமனபத�ல பகரஞசமம சநமதகம�லறல.

க�ழவ�யர வ��யதத�ல, அனனரர வ�வரக வ�ரபபற�வரகளரய�ரகக மவணடபமனற 
அலலரஹ ந�பநதறனய�டடரகக��ரன. ஏன�நத ந�பநதறன? அலலரஹமவ இதறன 
நனக��நதவன. அ��நத பகரளளஙகள; வ�வரக வ�ரபபமரனத, அவள அறடய மபரகம 
கணவன மDத பகரணடளள இசறசய�னரல உநதபபடடத தனறன அழக படததவம, 
அலஙகரரதறத பவள�பபடததவம தணடம. இதனற�ரன அவறளயம, ப��றரயம 
மபரரபததப ப�ரசசறனகள�ல ச�கக றவககரமல தறகரததக பகரளவதறகரக அழறக 
மற�ககம ஆறடறய அகறறவறதத தறட பசயதளளரன.

இறத�யரக வயத மத�ரநத க�ழவ�களம பண�பபடன நடநத பகரளளமரற தணட 
இவவரயதறத இற�வன பரணபபடதத�யளளரன. இதமவ அனனரரகக ஏற�மரனத 
எனவம இயமப�யளளரன. இதறபகரபப அனனரர அழக�றன பவள�பபடததரத ஆறடயரல 
மற�பபத�ன ச��பபம, நனறமயம பதனபடம எனறம பவள�பபடதத�யளளரன.



எனமவ மனனர க��ய ப�ரகரரம பரவககனன�யர, அழறகயம அலஙகரரதறதயம 
பவள�பபடததரத மற�ய�ல பண�பபடன த�றரய�டடக கறறபக கரததக பகரளவதம, 
ப�ரசசறனகறளத மதரறறவ�ககம கரரணஙகறளக கறளநத வ�டவதம கடடரயமரகம.

அலலரஹ கறக�ன�ரன:- "நப�மய! வ�சவரச�களரன ஆணகளகக அவரகள பரரறவகறளக 
கDழ மநரகக�த தரழதத�க பகரளளமரறம, கறறப பரதகரககமரறம கறவரரக! இத 
அவரகளகக பர�சததமள�ககம. ந�சசயமரக அலலரஹ அவரகள பசயவனவறற� 
நனக��நதவனரய�ரகக�ன�ரன." (24:30)

"(நப�மய!) வ�சவரச�களரன பபணகளககம நDர கறம:- அவரகளம தஙகள பரரறவறய கDழ 
மநரகக�மய றவதத, தஙகள கறறபயம இரடச�ததக பகரளளவம. (அன�� தஙகள மதகதத�ல 
பபரமபரலம) பவள�ய�ல பதர�யககடயறவகறளத தவ�ர, தஙகள அழறகயம (ஆறட, 
ஆபரணம மபரன�) அலஙகரரதறதயம பவள�ககரடடரத மற�ததக பகரளளவம, தஙகள 
மநதரறனகளரல மரரறபயம மற�ததக பகரளளவம.

பபணகள தஙகளறடய கணவரகள, தஙகளறடய தநறதகள, தஙகளறடய கணவரகள�ன 
தநறதகள, தஙகளறடய கமரரரகள, தஙகளறடய சமகரதரரகள, தஙகளறடய 
சமகரதரரகள�ன கமரரரகள, தஙகளறடய சமகரதர�கள�ன கமரரரகள, அலலத 
(மஸலமரக�ய) தஙகள(டன பதரடரப)றடய பபணகள, தஙகளறடய வலககரம 
பசரநதமரகக�க பகரணடவரகள, அலலத பபணகள�ன வ�ரபபமறறத தஙகறள அணட 
ஜDவ�ககம ஆணகள, பபணகள�ன மற�வரன அவயஙகறளஅ��நத பகரளளரத ச�ற 
ப�ரரயதறதயறடய (ஆண) கழநறதகள ஆக�ய இவரகறளத தவ�ர (மறப�வரககம தரஙகள 
அண�நத�ரககம ஆறட ஆபரணஙகள மபரன�) தஙகளறடய அலஙகரரதறதயம 
அழறகயம கரடட மவணடரம. அன�� தஙகளறடய அலஙகரரதத�ல  மற�நத�ரபபறத 
அ��வ�கக, (பம�ய�ல) தஙகளறடய கரலகறளத தடடத தடட நடகக மவணடரம.

வ�சவரச�கமள! (இத�ல ஏதம உஙகள�ல தவற ஏறபடட வ�டடரல) நDஙகள அறனவரம ச�தத� 
பபரம பபரரடட, அலலரஹவ�ன பககமம பரப மனன�பபக மகரர� (உஙகள�ன மனறத)த 
த�ரபபஙகள." (24: 31,32)

பர�சததனரன அலலரஹ சஙறக வரயநத இவவ�ர மவதவரகக�யஙகள மலம 
வ�சவரச�களரன ஆண, பபண இரபரலரம பரரறவறயத தரழதத�க பகரளள 
மவணடபமனறம, மரமஸதரனஙகறளப மபண�கபகரளள மவணடபமனறம 
ஆகஞரப�ததளளரன; வ�பசரரதத�ன வ�றளவ மகரமமரசமரனத எனபறத எடததக 
கரடடமவ, இஙஙனம இயமப�ய�ரகக�ன�ரன. இதனரல மஸலமகளகக�றடய�ல பல 
கலவரஙகள மதரன��ச சமகபப�றணபபப பரத�ககபபடவதறக ஏதவரக� வ�டம. பரரறவ 
அதன மபரகக�ல வ�டபபடடரல, உளளஙகள கரம வ�கரர மநரய�னரல பரத�ககபபடடப பல 
பகடத�களம ப�ரசசறனகளம மதரனறவதறக ஏதவரக� வ�டம. பரரறவறய தரழததவத 
சரநத�கக வழ�வகககம. இதனரலனம�ர இற�வன பரரறவறயத தரழததவம, 
மரமஸதரனஙகறளப மபணவம கடடறளய�டம த�ரவரகக�யஙகறள அரள�யளளரன. 
இவவ�ரணறடயம பண�பபடன அனசர�ததவர�ன, இமறம, மறறம இரணடலம 
தயறமயம வ�மமரசனமம க�றடதத வ�டம. இவவ�ர உறபபகளம அவற��ன மபரகக�ல 
வ�டபபடமரனரல இமறம, மறறம இரணடலம மவதறனகக��ய தணடறனயம 
சரபகமகடமக�றடபபதறக இடமரக� வ�டம.

இத�லரநத வ�மமரசனமள�ககமரற இற�வறன இ�ஞசமவரமரக!

கணண�யமம, மமனறமயமளள இற�வனறடய, 'மன�தர பசயவனவறற� அலலரஹ 
நனக அ��க��ரன; அவன�டம எநத இரகச�யமம மற�நத வ�டரத' என� கற��லரநத, 



அவன ஹ�ரமரகக�யவறற�ச பசயமவரரககர�ய தணடறன பற��யம எசசர�கறக பசயவத 
பலனரக��த. அன��யம மன�தன பர�யம நறக�றயகறளயம தரக�ர�றயகறளயம 
அ��நதவனரகவம, பரரததவனரகவம இரகக�ன�ரன எனபறதப ப�னனரல வரம 
த�ரவசனதத�ன மலம ச�நத�கக றவததளளரன. அவன கறவதரவத:- "(மன�தரகள�ன) 
கணகள�ன சதகறளயம உளளஙகள�ல மற�நத�ரபபறவகறளயம அவன நனக��வரன." 
(40:19)

"நDஙகள எனன ந�றலறமய�லரநத மபரத�லம, கரஆன�லரநத எ(நத வசனத)றத ஓத�ய 
மபரத�லம, (உஙகளறடய கரர�யஙகள�ல) நDஙகள எறத பசயத மபரத�லம நDஙகள அவற��ல 
ஈடபடடரககம மபரமத உஙகறள நரம கவன�ககரமலலறல." (10:61)

எனமவ ஓர அடயரன தனத இரடசகறன அஞசவதம, அவன பரரததக பகரணடரககம 
மபரத பரவச பசயல பர�ய பவடகபபடவதம, அவன பரரததக பகரணடரககம மபரழத 
அவன வ�டதத கடறமயரனக கரர�யஙகறளச பசயயரமலரபபதறக பவடகபபடவதம 
அதத�யரவச�யமரகம.

வ�சவரச�களரன ஆணகளகக ஏவ�ய ப�ரகரரம பபணகளம பரரறவறயத தரழதத�க 
பகரளளமரறம, மரமஸதரனஙகறளப மபண�க பகரளளமரறம கடடறளய�டடளளரன. 
இககற��ன மலம அநரவச�யமரன ப�ரசசறனகள மதரனறவதறகர�ய கரரணஙகறள 
வ�டடம கரததக பகரளளவம, சரநத� ந�லவவம, கறபறடறம பரதகரககபபடவதறகர�ய 
கரரணஙகறளக கறடப�டககத தணடவம பசயதளளரன.

இதறன அடதத "பவள�பபடததவதறக அனமத�ககபபடட பரகஙகறளத தவ�ரதத, 
அவரகள அலஙகரரஙகறள பவள�பபடதத மவணடரபமன வ�லகக�யளளரன" என� 
இககற��ல "பவள�பபடததவதறக அனமத�ககபபடடறவ" என� வரகக�யததகக, "ஆறட 
அண�கலனகள�லரநத பவள�பபடம பகத�கள எனறம இபபரகஙகறள பவள�பபடததவத 
மனன�ககபபடடளளத" எனறம இபன மஸஊத (ரல) வ�ளககநதநதளளரரகள. அவரகள 
கரதபதனனபவன�ல, பவள�ய�ல பதனபடம உறபப�றனக கணணற�வர 
கசசமறடயமவர, இதனரல ஆபதத வ�றளயமவர மரடடரத எனற கரதபபடம வணணம 
உடததம ஆறட எனபமதயரம.

இபன அபபரஸ (ரல) அவரகள, "பவள�ய�ல பதர�யம பகத�" எனபத, மகதறதயம இர 
மண�ககடடகறளயம க��ககபமனறம, இத பரதரவறடய ஆயதத அரளபபடவதறக 
மனனரளள பபணகள�ன ந�றலறய எடததக கரடடக��த எனறம, அதன ப�ன 'அஹ�ரப' 
என� அதத�யரயதத�லம மவற அதத�யரயஙகள�லம மனனர க��ய சஙறகககர�ய 
ஆயததககள�ன பட மழ உடமறபயம மற�ததல பபணகளகக கடடரயக கடறம (வரஜ�ப) 
எனறம வ�யரகக�யரனஞ பசயதளளரரகள.

அல இபன அபதலஹர (ரல) அவரகள�ன கறப�ரனற இபன அபபரஸ அவரகள�ன 
வ�யரகக�யரனததகக ஆதரரமரயறமநதளளத. அவரகள கறவதரவத:- "வ�சவரச�கள�ன 
பபணகள ஏதரவத மதறவறய மனன�டட அவரகள இலலஙகள�லரநத பவள�மய பசலலப 
ப�பபடடரல, அவரகள மநதரறனயரல தறலபபரகதத�லரநத மகஙகறள மடக 
பகரளளவம. இர கணகறள மடடம த��நத வ�டவம எனற அலலரஹ ஏவ�யளளரன" 
எனபதரகம.

ற�கல இஸலரம இபன றதம�யயர (ரஹ) அவரகளம, மறறம மபர��ஞரகளம, 
மமதரவ�களம இககரதறதமய ஊரஜ�தபபடதத�யளளரரகள. இதமவ சர�யரன கரதத. 
இத�ல எநத ஐயபபரடடககம இடம�லறல. மதலல மகம, றககறள வ�டடம, ப�னனர உடல 
மழவறதயம மற�ககமரறம படபபடயரகக கடடறளய�டபபடடளளத எனபத இதனரல 
பப�பபடக��த. மனனர க�பபடட "ஏதரவத பபரரறள அபபபணகள�டம மகடபதரனரல 



த�றரககப ப�னனரலரநத மகளஙகள" என� மவத வரகக�ல எதவம நDககபபடவ�லறல. 
இநத ஆயதத பபரத வ�த�யரகம. இதறன அபபடமய கறடபப�டபபத கடடரயக கடறம. 
இத நப� (ஸல) அவரகள�ன மறனவ�யரககம மறறம மஸலமகள�ன ஏறனய 
பபணகளககம பபரதவரன சடடம. இத பற��ய இற�வசனம 'ப�ரகரசம' (நர) என� 
அதத�யரயதத�லரநத எடததக கரடடபபடடளளத. அதரவத க�ழவ�கள வ�வரக 
வ�ரபபற��ரததல, அலஙகரர மநரககம�லலரத�ரததல ஆக�ய இரணட 
ந�பநதறனகளம�லலரத வ�டதத ஆறடறய அகறறவத அவரகளகக ஹ�ரம எனபமத 
அவவசனதத�ன வ�ளககமரகம. இறவ பற�� மனனர வ�பர�ககபபடடளளத. பபணகள 
வதன எழ�றலக கரடடவதம, அலஙகர�ததக பகரணட பவள�ய�ல நடமரடவத சதத ஹ�ரம 
எனபதறக அறசகக மடயரத ஆதரரமரக மமறக��ய ஆயததககள அறமநதளளன.

இனற�ய நவநரகர�க வன�றதயர அழறக பவள�பபடதத� பவள�ய�ல நடமரடத த�ர�வத 
மற�வரன இரகச�யமலல. ஆகமவ தDறம பயககம இசபசயறலத தடதத 
நலவழ�பபடததவதம, பலபகடத�களம மபரரபததகளம ந�ற�நத ப�ரசசறனகறளத 
மதரறறவ�ககம அவவவமரனச பசயறல அடமயரட அகற�ப பரடபடவதம அவச�யமரகம.

பயஙகர வ�றளவகறளத மதரறறவ�ககம கரரணஙகளள ம�க மமரசமரனத, ஓர ஆணம ஒர 
பபணணம தன�தத�ரபபதம, வ�வரகஞ பசயய வ�லககபபடடவரகள தறணய�ன��ப 
பபணகள ப�� ஆடவரடன ப�ரயரணம பசயவதமரகம. இதறன நப� (ஸல) அவரகள�ன 
வரகபகரனற பதள�வபடததக��த. அவரகள பசரலவதரவத:- "வ�வரகஞ பசயய 
வ�லககபபடட ஆணகளடனலலரமல பபணகள ப�ரயரணம பசயய மவணடரம; 
தன�தத�ரககவம மவணடரம."

மமலம நப� (ஸல) க��யளளரரகள:- "கணவமனர அன�� வ�வரகஞ பசயய கடரதவரகமளர 
தவ�ர மற�வரகள பபணகள�டதத�ல இரரததர�தத�ரகக மவணடரம." (அ��வ�பபவர: 
மஸலம). இனனம ஸலலலலரஹ^ அறலஹ�வஸலலம அவரகள, "ஒர பபணணடன ஓர 
ஆண தன�தத�ரககம பபரழத மன�ரம நபரரக ற�ததரன இரககமவ பசயவரன" எனவம 
க��யளளரரகள.

எனமவ மஸலமகமள! அலலரஹவகக அஞசஙகள. உஙகள பபணகள பரவச பசயலல 
ஈடபடரத தடதத ந�றததஙகள. அனனவர மDத ஹ�ரமரககபபடட கரர�யஙகறளச பசயதல, 
பவள�ய�ல நடமரடல, அழறக பவள�பபடததல, நஸர�ரககளரன அலலரஹவ�ன 
வ�மரரத�களககம மறறம அநந�ய மரதரககம ஒபபரக நடததல ஆத�யரம தDய 
பசயலகள�லடபடவ�டரத அவரகறளத தறடபசயயஙகள. நDஙகள அ��நத பகரளள 
மவணடம; பபணகள வ��யதத�ல நரம பமUனஞ சரத�ததல அவரகளகமகறபடம பரவதத�ல 
எஙகறளயம பஙகரள�யரகக� வ�டம.நரம அறனவரம அலலரஹவ�ன 
பவஞச�னததககரளரவமதரட அவனத தணடறன நம எலமலரறரயம சழநத பற��க 
பகரளளம. அலலரஹ எஙகறளயம உஙகறளயம இகபகரடய தDறமய�லரநத 
பரதகரபபரனரக.

பபணகமளரட ஆணகள தன�தத�ரபபதம, பபணகள தன�றமய�லரககஞ சமயம 
அவரகள�டம பசலவதம, வ�வரகஞ பசயவதறகத தறடவ�த�ககபபடட 
இனபநதகள�லலரமல அவரகளடன ப�ரயரணஞ பசயவதம வனறமயரகத தறட 
பசயயபபடட கடறமகளரகம. இஙஙனம பசயவதரனத பபரம ப�ரசச�றனகறளயம, 
மபரரபததகறளயம மதரறறவ�ககமவ பசயயம. இதறன நப� (ஸல) வரகபகரனற பதள�வ 
படததக��த. அவரகள பசரலவதரவத:- "ஆணகளககப பபணகள�னரல ஏறபடககடய 
கழபபதறத (ப�தனரறவ) வ�ட மமரசமரன கழபபதறத ஆணகளகக நரன வ�டட 
றவககவ�லறல." ப���பதரர ஹதDஸல, "இநத உலகம பசறமயம, இனபமம ந�ற�நதத. 
இத�ல நDஙகள எஙஙனம பசயலபடக�ன�Dரகள எனபறத அ��ய, அலலரஹ உஙகறளப 
ப�ரத�ந�த�களரகக�யளளரன. எனமவ, இநத உலக�றன பயநதக பகரளளஙகள. 



பபணகளககம அஞச�க பகரளளஙகள. ஏபனன�ல பனDஇஸரரயலகளகக ஏறபடட 
மதலரவத கழபபம பபணகளரமலதரன ந�கழநதளளத."

மறப�ரர ஹதDஸல நப� (ஸல) கறவதரவத:- "இமறமய�மல அழறக பவள�பபடதத 
அறரகற�யரக ஆறடயண�நத எததறனமயர பபணகள, மறறமய�ல ந�ரவரண�களரகக 
கரடச�யள�பபர."

மவப�ரர ஹதDஸல, "மன�தரகள�ல (நரகம பகம) இர ப�ர�வ�னர உணட. அவரகறள நரன 
கரணவ�லறல. (ஒனற) தஙகள றககள�ல சமநத�ரககம மரடடவரல மபரன� 
சரடறடகளரல மன�தரகறள அடககம ஆணகள. (இரணடரவத) அஙகஙகறளத த��நத 
பகரணட அறர ந�ரவரணமரக ஒடடகதத�ன த�ம�ல அறசவத மபரனற நரணம�ன�� 
பநள�நத, வறளநத பசலலம பபணகள. இவரகள சவரககம பகமரடடரரகள; அதனறடய 
வரசறனறயக கட நகர மரடடரரகள" எனற நப� (ஸல) அவரகள நவ�னறளளரரகள.

இநத நப�பமரழ�கள பமலலய, இறககமரன, அறரகற�யரன ஆறட அண�நத 
அநரவச�யமரக பவள�ய�ல நடமரடம வன�றதயரகக வனறமயரன எசசர�கறகயரகம. 
அன��யம உணறமககப ப�மபரக நடததல, கறபககக களஙகம ஏறபடததல, அசதத�ய 
வழ�ய�ல மரன�டர நடமரடதல ஆக�யவற��றக கணடபபரன பயமறததலரகம. 
பரபசபசயறலப பயம�ன��ச பசயயம மன�தரககம, எலறலமD�� நடபமபரரககம 
வனறமயரன அசசறததலரகம. இனனம சவனபத�ய�ல நறழவறதத தடககம 
தரக�ர�றயகளகக எத�ரரன சவரலரகம. இததரபரகக�ய ந�றலறம எமகக ஏறபடரத�ரகக 
இற�வறன இற�ஞசமவரமரக!

தDய வ�றளவகள�ல ம�க பகரடயத, கரப�ரரன பபணகறளயம, நஸர�ரப பபணகறளயம 
நமத பபணகள, நறடயறடப பரவறனகள�ல ப�னபற�� நடபபமதயரகம. ஆறடக கற�பப 
பசயதல, கரப�ரரன மரதறரப மபரல மகசதறதப பல மகரணமரக வக�ரநத அழகபடதத� 
அநந�யர பரரதத இரச�கக இடமள�ததல, பசயறறகக கநதலரல மடறய இறணததல 
ஆக�யறவ அவறறட ச�லவரகம. "ஒரவன எநதக கடடததரரகக ஒபபரக நடகக��ரமனர, 
அவன அநத கடடததவனரகமவ கரதபபடவரன" என நப� (ஸல) க��யளளரரகள.

அநந�யறரப ப�னபறறம இவவ��யம படபபடயரக வளரநத எநத ந�றலகக 
வநதவ�டடபதனபத யரவரம அ��நதமத! ந�ரவரண�கறளப ப�னபறறம இநத ஆறடக 
கற�பப பல பகடத�கறளயம மபரரபததகறளயம, மதபற��னறம, நரணம�னறம 
மதலயவறற�யம ப�ரத�பலனரகப பபறறததநதளளத. ஆகமவ இததDய பசயறல 
மடயமரனவறர மயனற, மழமசசரக எசசர�பபதம, இபமபரரபதத�லரநத நம 
பபணமண�கறளத தடதத ந�றததவதம இவவ��யதத�ல ம�கக கணடபபரக நடநத 
பகரளவதம தறலயரயக கடறமயரகம. ஏபனன�ல இதன இறத�ப பலன மகர மமரசமரனத. 
இதன வ�றளவ மகர பகரடயத.

ச�றம�யர வ��யதத�லம பரரரமகமரய�ரபபத நலலதலல. ஏபனன�ல இதன மபரகக�ல 
அவரகள பய�றச� பபறற வளரவதரனத, இத�மல ந�ரநதரமரக ஊ��ப பழக�பமபரக 
இடமள�தத வ�டம. தவ�ரவம ப�னபற�� ஒழக� நடகக மவணடய கலரசசரரப பணபரடறட 
பவறககவம பசயத வ�டம. அவரகள வளரநத பபர�யவரகளரனதம மற�ப பபணகளகக 
ஏறபடட வ��மமம, கழபபமம ("பசரதம, ப�தனரவம") இழ�வம மறறம பயஙகர 
வ�றளவகளம இவரகளககம சமபவ�தத வ�டம.

ஆகமவ அலலரஹவ�ன நலலடயரரகமள! அலலரஹறவ அஞசஙகள; உஙகள மDத 
அலலரஹ ஹ�ரமரகக�யவறற� வ�டபடரழ�யஙகள; நனறம பயககம நறக�ர�றயகளககம, 
பயபகத�றய ந�றலநரடட வலல கரர�யஙகளககம பரஸபரம ஒததரறச பர�யஙகள; 
சதத�யதறத ந�றலநரடடவம, சக�பபதனறம ந�றலபப�வம பரஸபரம உபமதசஞ 



பசயயஙகள. நDஙகள அ��ய மவணடம; மறறமய�ல இறவபற�� அலலரஹ ந�சசயம 
வ�சரரறண பசயவரன. நDஙகள பசயத மவறலகமகறப கல வழஙகபபடம. பர�சதத 
இற�வன பபரறறமயரளரடனம, பயபகத�யரளரடனம, உபகரர�களடனம�ரகக��ரன. 
இடககணகறள சக�ததக பகரளளஙகள. பரஸபரம சக�பபதனறமறய ந�றலநரடட 
உதவஙகள. அலலரஹவகக அஞச� அடபண�நபதரழகஙகள. நலலபகரரம பர�யஙகள. 
அலலரஹ நலலபகரர�கறள மநச�கக�ன�ரன.

சகல கரர�யஙகளககம பபரறபபரயளள தறலவரகள, நDத�வரனகள, மரரகக ஞரன�கள 
(உலமரககள), சஙகஙகள�ன தறலவரகள, அவற��ன உறபப�னரகள ஆக�மயரர அவரவர 
பபரறபப�லளளவரகறளச சDரரக நடததவத அவரகள மDத நDஙகர கடறம எனபத�ல ச���தம 
சநமதகம�லறல. கணடம கரணரதவரகறளப மபரல பமUனஞ சரத�பபத பபரம 
கற�மரகம. இதனரல பபரம அனரததஙகள வ�றளயம. க��பப�டட ச�லர மடடம தமத 
பவறபறபயம எத�ரபறபயம பதர�வ�ததரல மபரதரத. எலலர மஸலமகள மDதம இத 
வரஜ�ப. வ�ம�டமரக, பசலவரககபபபற� ப�ரதரன�கள, பபர�யரரகள மDத தறலயரய 
கடறமயரகம.

க��பபரக பபணகளகக பபரறபபரயளளவரகள, அவரகள கணவனமரரகள எத�ரபபம 
பவறபபம கரடடவத தவ�ரகக மடயரத கடறமயரகம. அன��யம இவவ��யதத�ல 
பரரரமகமரய�ரபபவர  மDத கணடனம பதர�வ�பபதம, கடறமயரக வறபறததவதம 
நDஙகரக கடறமயரகம. இநத மமரசமரன நடதறதய�ன கரரணதத�னரல இ�ஙகம 
சரபகமகடறட வ�டடம அலலரஹ எமறமக கரததரளவரனரக! எமகக மநரவழ� 
கரடடயரளவரனரக; மநரரன பரறதய�ல சDரரக நடதத� றவககமரற இற�வறன 
இற�ஞசமவரமரக.

நப� (ஸல) அவரகள, "அலலரஹ எநத நப�றயயம, அவரத உமமததககள�லரநத அவரகக 
உதவ�யரக உபமதசஞ பசயபவரகறளயம, அவர ஏவ�யரஙக ப��ரககப படபப�றனயரக 
நடநத கரடடபவரகறளயம பகரடககரமல அனபபவ�லறல. அவரகள�ன ப�னனர ச�லர 
மதரனறவர. அவரகள பசயயரதனவறற�ப ப��ர பசயயமரற கறவர. அவரகளகக 
ஏவபடரதவறற�ச பசயவரரகள. இததறகமயரரடன தனத றக வலறமய�னரல ஜ�ஹரத 
பசயபவமன வ�சவரச�. இனம�ல தனத நரவ�னரல ஜ�ஹரத பசயபவமன வ�சவரச�. 
இனம�ல, தனத உளளததரல ஜ�ஹரத பசயபவமன வ�சவரச�. இநத மனற படததரஙகள�ல 
ஒனற�க பகரணட ஜ�ஹரத பசயயரதவன�டம அறபமரன ச���ய வ�ததளவம ஈமரன இரகக 
மரடடரத" எனற பதளளதபதள�வரகக க��யளளரரகள.

அலலரஹ ஸ^பஹரனஹ^வதஆலர அவனத சனமரரககம ஸத�ரமறடய ஒததரறச 
பர�யமரறம  ,   அவனத த�ரககலமரறவ உயரவரகக� றவககமரறம  ,   எஙகள கரமஙகளககப   
பபரறபபரயளளவரகறளச சDரத�ரததமரறம  ,   அனனரர அனசரறணயடன தDய   
வ�றளவகறள அழ�தபதரழ�தத வ�டமரறம  ,  சதத�ய வழ�றய ந�றலநரடட  ,   அசதத�ய வழ�றய   
ந�றலகறலகக அனனரரகக ஊககமம உதவ�யமள�ககமரறம  ,   எஙகளககம   -   உஙகளககம   
ஏறனய மஸலமகளககம  ,   நரடம நரடட மககளம சDரம ச��பபம பபறற மமகரனனத   
வரழவ வரழ நலலதவ� பர�யமரறம அலலரஹவ�டம இரநத மகடக�ம�ன  .   ந�சசயமரக   
அவமன சகல வஸதககள மDதம சகத� பபற�வன  .   இற�ஞசமவரரகக இடககண தறடகக   
அவமன அரகறதயளளவன  .   

ஹஸபனலலரஹ^ வந�ஃமலவகDல லரஹவல வலர கவவத இலலர ப�லலரஹ�ல அலயல 
அளDம. வஸலலலலரஹ^ வஸலலம வபர�க அலர அபத�ஹ� வ�சலஹ� மஹமமத�ன 
வஆலஹD வஸஹப�ஹD வஸலலம. அஸஸலரம அறலககம வரஹமதலலரஹ� 
வபரகரதஹ^.
                          

                            மடவற�த.



நலரச�ர�யர:- 
அபதல அஸஸ இபன அபத�லலரஹ இபன பரஸ

உப மவநதர,
அலஜரம�யததல இஸலரம�யயர,

அல - மதDனததல மனவவ�ர.
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