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தத�கததவர: 
அல இம�ம த�யனதத�ன அஹமத ப�ன அபதல லதத�ப அஸஸ�பபத� 

(ரஹ)

தம�ழ�ல:
   த'லபல இபன கல�ம ரசல.

 ப�டம-1 வஹ� எனனம இப,சத.யத�

இப,தததர(ஸல) அவரகளகக இப,சத.யத�ய�ன வரபக எவவ�ற 
தவஙக�யத?

''('ப�யய!) நஹ8ககம அவரககப ப�னனர (வநத) இப,தததரகளககம 
'�ம (இமம�ரககதபத) அ,�வ�ததத யப�னய, உமககம (இமம�ரககதபத) 
அ,�வ�தத�ரகக�ய,�ம'' (த�ரககரஆன 04:163) என, இப,வ.னம.

1. 'த.யலகள அபனததம எணணஙகப?ப தப�றதயத அபமக�ன,ன. 
ஒவதவ�ரவரககம அவர எணண�யயத க�படகக�,த.  ஒரவரன 
ஹ�ஜரத (த,ததல)  உலகதபதக க,�கயக�?�கக தக�ணடரநத�ல 
அபதயய அவர அபடவ�ர.  ஒர தபணபண ய'�ககம�கக தக�ணட�ல 
அவப? மணபப�ர.  எனயவ,  ஒரவரன ஹ�ஜரத எபத ய'�ககம�கக 
தக�ணடயத� அதவ�கயவ அபமயம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''  என உமர இபன கதத�ப(ரல�)  யமபடய�ல�ரநத 
அ,�வ�தத�ரகள.

2. 'ஹ�ரஸ இபன ஹ�ஷ�ம(ரல�)  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம, 
'இப,தததர அவரகய?!  தஙகளகக இப,சத.யத� எவவ�ற வரக�,த?' 
எனக யகடடதறக,  '.�ல யவப?க?�ல அத மண� ஓப.பயப யப�னற 
எனன�டம வரம.  அவவ�ற வரவத எனகக ம�கக கடனம�க இரககம. 
அவர (வ�னவர)  க,�யபத '�ன '�பனவபடதத�ய '�பலய�ல அவர 
எனபனவ�டடப ப�ரநதவ�டவ�ர.  யமலம .�ல யவப?க?�ல 



அ(வவ�ன)வர ஓர ஆடவர யப�னற எனககக க�ட.�ய?�தத,  எனனடன 
உபரய�டவ�ர.  அபயப�த அவர கறவபத '�பனவ�ல�ரதத�க 
தக�ளயவன'  எனற இப,தததர(ஸல)  க,�ன�ரகள'  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
க,�பப�டட�ர.  யமலம, ''கடம க?�ர�ன '�ளக?�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
வஹ� (இப,சத.யத�) இ,ஙகவபத கணயடன. அவர (வ�னவர) 'ப�(ஸல) 
அவரகப?வ�டட வ�லக�ச த.லலமயப�த (க?�ரலம)  அவரக?�ன 
த'ற,�ய�ல�ரநத வ�யரபவ த.�டடம'' என ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர.

3. ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகளககத தவககதத�ல 
இப,சத.யத� தககதத�ல யத�னறம 'லல கனவக?�யலயய வநதத. 
அபயப�த அவரகள எநதக கனவ கணட�லம அத அத�க�பலப 
தப�ழத�ன வ�டயபலப யப�னற தத?�வ�க இரககம.  ப�னனர 
தன�பமய�ல�ரபபத அவரக?�ன வ�ரபபம�ய�றற.  ஹ�ர� கபகய�ல 
அவரகள தன�தத�ரநத�ரகள.  தஙக?�ன கடமபதத�ரடம த�ரமப� 
வரவதறக மன பல இரவகள (அஙயக தஙக�ய�ரநத)  வணகக 
வழ�ப�டக?�ல ஈடபடடரநத�ரகள.  அநத '�ளகளகக�ன உணபவத 
தமயம�ட தக�ணட த.லவ�ரகள.  (அத மடநததம)  மNணடம (தஙக?�ன 
தபணவ�ய�ர)  கத���(ரல�)  அவரக?�டம த�ரமபவ�ரகள.  அயத யப�னற 
பல '�ளகளககரய உணபவக தக�ணட த.லவ�ரகள.  இநத '�பல 
ஹ�ர� கபகய�ல அவரகளகக .தத�யம வரம வபர '�டததத. 
(ஒர'�ள)  ஒர வ�னவர அவரக?�டம வநத,  'ஓதம'  என,�ர. 
அதறகவரகள ''�ன ஓதத ததரநதவன�லபலயய!' என,�ரகள.

இப,தததர(ஸல)  அவரகள இந'�பலபயப ப�ன வரம�ற 
வ�?கக�ன�ரகள.

''அவர எனபனப ப�டதத '�ன .�ரமபபடம அ?வ�றக இறகக 
கடடயபணதத�ர.  ப�,க எனபனவ�டடவ�டட மNணடம 'ஓதம'  என,�ர. 
(அபயப�தம)  '�ன ஓதத ததரநதவன�லபலயய!  எனய,ன.  இரணட�வத 
மப,யம அவர எனபனப ப�டதத '�ன .�ரமபபடம அ?வ�றக 
இறகககடட அபணதத எனபனவ�டடவ�டட மNணடம 'ஓதம'  என,�ர. 
(அபயப�தம) '�ன ஓதத ததரநதவன�லபலயய! எனய,ன. அவர எனபனப 
ப�டதத மன,�வத மப,யம கடட அபணததவ�டடவ�டட,

'பபடததவன�க�ய உமமபடய இரட.கன�ன த�ரபதபயர�ல ஓதம! 
அவயன மன�தபன 'அலக'க�ல (கரவ?ரச.�ய�ன ஆரமப'�பல)  இரநத 
பபடதத�ன.  ஓதம!  உமமபடய இரட.கன கணண�யம ம�ககவன' 
என,�ர.''  யமலம,  ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர.  ப�,க இதயம 
படபடததவரக?�க அநத வ.னஙகளடன (தம தபணவ�ய�ர) 
கபவல�த�ன மகள கத���(ரல�)  வ�டம 'டநத த.யத�பயத 
ததரவ�ததவ�டடத தமகக ஏதம ய'ரநத வ�டயம� என த�ம உறத�ய�க 
அஞசவத�கவம க,�ன�ரகள.  அபயப�த கத���(ரல�)  அவரகள 'அவவ�ற 
க,�த�ரகள;  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க உஙகப? ஒரயப�தம 
அலல�ஹ இழ�வபடததம�டட�ன; (ஏதனன�ல)  த�ஙகள உ,வ�னரகளடன 
இணஙக� இரகக�,�ரகள; (.�ரமபபடயவ�ரன)  சபமகப?த த�ஙகள சமநத 
தக�ளக�,�ரகள;  வ,�யவரகளகக�க உபழகக�,�ரகள;  வ�ரநத�னரகப? 
உப.ரகக�,�ரகள; உணபமய�ன ய.�தபனக?�ல (ஆடபடயட�ரகக) உதவ� 
பரக�,�ரகள'  என,�ரகள.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகப?த தம தநபதய�ன 
உடன ப�,நதவர�ன 'வஃபல எனபவரன மகன 'வரக�'வ�டம அபழததச 
த.ன,�ரகள.  'வஃபல,  அ.த எனபவரன மகனம அ.த,  அபதல 



உஸஸ�வ�ன மகனம�வ�ர.

'வரக�'  அ,�ய�பமக க�லதத�யலயய க�,�ததவ .மயதபதத தழவ�யவர�க 
இரநத�ர.  யமலம அவர ஹ�பர தம�ழ�ய�ல எழதத ததரநதவர�கவம 
இஞ��ல யவததபத,  ஹ�பர தம�ழ�ய�ல அவர எழத யவணடம எனற 
அலல�ஹ '�டய அ?வகக எழதக�,வர�கவம கண ப�ரபவயற, 
தபரம வயய�த�கர�கவம இரநத�ர.  அவரடம கத���(ரல�),  'என 
தநபதய�ன .யக�தரன மகயன!  உம .யக�தரன மகன கறவபதக 
யகளஙகள'  என,�ரகள.  அபயப�த வரக� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'என 
.யக�தரர மகயன! '�ர எபதக கணடர?' எனக யகடட�ர.  'ப�(ஸல) அவரகள 
த�ம ப�ரதத த.யத�கப? அவரடம க,�ன�ரகள.  (அபதக யகடடதம) 
வரக�,  ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  'இவரத�ம,  மஸ�வ�டம இப,வன 
அனபப�ய ''�மஸ'  (��பரல)  ஆவ�ர'  எனற க,�வ�டட,  'உமமபடய 
.மகதத�ர உமபம உமமபடய '�டடல�ரநத தவ?�யயறறம 
.மயதத�ல '�ன உய�ரடன த�டக�தத�ரம�ன இப?ஞன�க இரநத�ரகக 
யவணடயம!' எனறம அஙகல�யதத�ர.

அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மககள எனபன தவ?�யயற,வ� 
யப�க�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறகவரகள 'ஆம!  '�ர தக�ணட 
வநத�ரபபத யப�ன, .தத�யதபதக தக�ணட வநத எநத மன�தரம 
(மகக?�ல)  பபகததக தக�ள?பபட�மல இரநதத�லபல.  ('�ர 
தவ?�யயற,பபடம)  அந'�ப? '�ன அபடநத�ல உமககப பலம�க 
உதவயவன'  எனற க,�ன�ர.  அதனப�னனர வரக� '�ணட '�ள வ�ழ�மல 
இ,நதவ�டட�ர.  இநத மதற த.யத�யடன வஹ� (இப,சத.யத�)  .�,�த 
க�லம '�னற யப�ய�றற.

4. ''�ன 'டநத த.னறதக�ணடரநதயப�த வ�னதத�ல�ரநத ஒர 
கரபலக யகடட என ப�ரபவபய உயரதத�ப ப�ரதயதன. அபயப�த ஹ�ர� 
கபகய�ல எனன�டம வநத அயத வ�னவர வ�னததககம 
பம�ககம�படயய ஓர ஆ.னதத�ல அமரநத�ரககக கணட அச.மறய,ன. 
(வ �டடறகத)  த�ரமப� வநத (கத���வ�டம)  எனபனப யப�ரததஙகள 
எனய,ன.  அபயப�த,  'யப�ரபவ யப�ரதத�யவயர எழம!  (மககளகக)  
எச.ரகபக த.யயம!' (த�ரககரஆன 74:01)  எனபத தத�டஙக� 
'அசததஙகப?வ�டட ஒதஙக� வ�டம!'  எனபத வபர ஐநத வ.னஙகப? 
இப,வன அர?�ன�ன''  என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என வஹ� (இப,சத.யத�) '�னற யப�ய�ரநத இபடக க�லதபதப பற,�க 
கறமயப�த ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. அதன ப�னனர 
வஹ� (இப,சத.யத�)  (இப,சத.யத�)  அடககட தத�டரநத வரல�ய�றற 
எனறம அவர க,�ன�ர.

5. 'அவர.பபடட உஙகள '�பவ அப.கக�த�ரகள''  (த�ரககரஆன 75:16) 
என, த�ரககரஆன வ.னதபத இபன அபப�ஸ(ரல�)  வ�?ககமயப�த, 
''ப�(ஸல)  அவரகளகக இப,சத.யத� அர?பபடமயப�த ம�கநத .�ரமம 
ஏறபடடத.  இத அவரக?�ன உதடகப? அவரகள அப.பபதன மலம 
பலன�ய�றற.  'வஹ� (இப,சத.யத�)பய (மனனம த.யய)  அவ.ரபபடட 
உஙகளபடய '�பவ அப.கக�த�ரகள.  ஏதனன�ல அதபன (உஙகள  
த'ஞ.�ல)  ஒனற ய.ரபபதம (உஙகள த'ஞ.�ல)  ஒனற ய.ரபபதம 
(உஙகள '�வ�ன மலம)  ஓத பவபபதம 'மமபடய தப�றபப�கம.  
எனயவ '�ம ஓதவபதச த.வ� த�ழதத�க யகடபZர�க -  ப�னனர '�ர  
அதபன ஓதமபடச த.யவதம 'மமபடய தப�றபப�கம'' (த�ரககரஆன 



75:16-19)  என, வ.னஙகப? அபயப�த அலல�ஹ அர?�ன�ன'  எனற 
க,�வ�டட, ''ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன இரணட உதடகப? அப.ததத 
யப�னற அப.கக�ய,ன' எனற த.�லல�த தஙகள இரணட உதடகப?யம 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அப.ததக க�டடன�ரகள.

இநத ஹத�பஸ இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத ஸயZத இபன 
�8பபர அ,�வ�ததயப�த,  'இபன அபப�ஸ(ரல�)  தஙக?�ன இரணட 
உதடகப?யம அப.ததத யப�னற அப.கக�ய,ன'  எனற க,� 
அப.ததக க�டடன�ரகள. யமலம, இபன அபப�ஸ தத�டரநத,

'அதன ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ��பரயZல(அபல)  வரமயப�த 
(அவரகள ஓதவபத)  த.வ� த�ழதத�க யகடபபத வழககம�கக�ன�ரகள. 
��பரல த.ன,தம அவரகள ஓத�யத யப�னய, 'ப�(ஸல)  அவரகளம 
ஓத�ன�ரகள'' என ஸயZத இபன �8பபர க,�ன�ர.

6.  ''ப�(ஸல)  அவரகள மன�தரக?�ல ம�கப தபரம தக�படய�?�ய�கத 
த�கழநத�ரகள.  (.�த�ரண '�ளகப? வ�ட)  ��பரல(அபல)  அவரகள 
'ப�(ஸல)  அவரகப? ரமழ�ன ம�ததத�ல .நத�ககமயப�த 'ப�(ஸல)  ம�க 
அத�கம�க வ�ர வழஙகம தக�படய�?�ய�கத த�கழநத�ரகள. 
��பரல(அபல)  அவரகள ரமழ�ன ம�ததத�ன ஒவதவ�ர இரவ�லம 
'ப�(ஸல) அவரகப?ச .நத�தத (அத வபர) அர?பபடடரநத) கரஆபன 
'�பனவபடததவ�ரகள.  இரவரம�கத த�ரககரஆபன ஓதம 
வழககமபடயவரக?�க இரநத�ரகள.  தத�டரநத வ �சம க�றப, வ�ட 
(யவகம�க)  'ப�(ஸல)  அவரகள 'லல க�ரயஙக?�ல ம�க அத�கம�க வ�ர 
வழஙகம தக�படய�?�ய�கயவ த�கழநத�ரகள''  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

7.  (கப,ஷ�க?�ன தபலவர)  அப சஃபய�ன�டமம கப,ஷ�க?�ல 
இப,மறபப�?ரக?�டமம 'ப�(ஸல)  அவரகள (ஹ8பதப�யய� என, 
இடதத�ல)  ஓர உடனபடகபக த.யத�ரநத�ரகள.  அச.மயதத�ல 
(கப,ஷ�க?�ல .�லர) ஒடடகஙக?�ல வ�ய�ப�ரக?�க .�ரய� '�டடறகப 
யப�ய�ரநத�ரகள.  அநதக கப,ஷ� வண�கக கடடதத�ல ஒரவர�கச 
த.ன,�ரநத அப சஃபய�பன (யர�மபர மனனர)  தஹரகல�ஸ,  பபததல 
மகததஸ ஆலயதத�ல மக�ம�டடரநத தமம�டம அபழதத வரமபடத 
ததபர அனபப�ன�ர.  அநதத ததரகள அப சஃபய�ன�டம வநத 
ய.ரநத�ரகள.  யர�ம�பரய�ன அர.ப ப�ரத�'�த�கள சழ அமரநத�ரககம தம 
அபவகக அவரகப? அபழதத�ரநத�ர.  மனனர தம தம�ழ� 
தபயரபப�?பரயம அபழதத வரகக,�ன�ர.

அப சஃபய�ன இத க,�ததக கறமயப�த, (எஙக?�டம)  மனனர 'தமபம 
இப,வன�ன த�ரதததர எனற கரத�க தக�ணடரககம அமமன�தரகக 
உஙக?�ல ம�க த'ரஙக�ய உ,வ�னர ய�ர?'  எனக யகடட�ர.  '�யன 
அவரகக ம�க த'ரஙக�ய உ,வ�னன எனக க,�யனன.  உடயன மனனர, 
(தம அத�க�ரய�டம)  'அவபர என அரயக அபழதத வ�ரஙகள; 
அவரடன வநத�ரபபவரகப?யம என பககதத�ல தக�ணட வநத 
அவரககப ப�னன�ல '�றததஙகள'  எனற ஆபணய�டட�ர.  ப�னனர தம 
தம�ழ� தபயரபப�?ரடம,  ''�ன அநத மன�தபரப பற,� (அப 
சஃபய�ன�க�ய)  இவரடம யகடயபன.  இவர எனன�டம தப�யயபரதத�ல 
அபத எனன�டம க,� வ�ட யவணடம எனற அவரடன 
வநத�ரபபவரக?�டம தம�ழ� தபயரததச த.�ல' என ஆபணய�டட�ர. '�ன 



தப�ய க,�ன�ர என இவரகள த.�லல� வ�டவ�ரகய?� என, '�ணம 
ம�தத�ரம அபயப�த எனகக இலபல என,�ல இப,வன மNத 
ஆபணய�க 'ப�(ஸல) அவரகப?ப பற,�ப தப�யயபரதத�ரபயபன.

ப�,க மனனர எனன�டம யகடட மதல யகளவ�,  'உஙக?�ல அவரன 
கலம எததபகயத?'  அதறக,  அவர எஙக?�ல .�,நத கலதபதச 
.�ரநதவர எனய,ன.  'இவரகக மனனர உஙக?�ல ய�யரனம 
எபயப�த�வத இநத வ�ததபதச த.யததணட�?' எனற யகடட�ர. இலபல 
எனய,ன.  'இவரன மனயன�ரக?�ல,  எவயரனம மனனரக?�க 
இரநத�ரகக�,�ரக?�?  என,�ர.  இலபல எனய,ன.  'அவபரப 
ப�னபறறயவ�ர மகக?�ல .�,பப வ�யநதவரக?�?  அலலத 
.�ம�ன�யரக?�?'  என,�ர.  மகக?�ல .�ம�ன�யரகள த�ம எனய,ன. 
'அவபரப ப�னபறறயவ�ர அத�கரகக�ன,னர�?  அலலத கப,க�ன,னர�?' 
எனற வ�னவ�ன�ர.  அவரகள அத�கரததச த.லக�ன,னர எனய,ன. 
'அவரன ம�ரககதத�ல நபழநத ப�ன அதன மNத அத�ரபத�யறற 
ய�யரனம மதம ம�,�ய�ரகக�ன,னர�?'  எனற யகடட�ர.  '�ன இலபல 
எனய,ன.  'அவர இவவ�ற வ�த�பபதறக மன அவர தப�ய த.�லலக 
கடயவர எனற எபயப�த�வத '�ஙகள .நயதக�தததணட�?'  என,�ர.  '�ன 
இலபல எனய,ன.  'அவர வ�கக மN,�யத உணட�?'  என,�ர.  (இதவபர) 
இலபல எனற த.�லல�வ�டட,  '�ஙகள இபயப�த அவரடன ஓர உடன 
படகபக த.யதளய?�ம. அத�ல அவர எபபட 'டநத தக�ள?ப யப�க�,�ர 
எனபத எஙகளககத ததரய�த எனய,ன.  அபயப�பதகக ('ப�(ஸல)  மNத 
கப, கறப�கக)  அநத வ�ரதபதபய வ�டட�ல யவற எநத 
வ�ரதபதபயயம எனனபடய பத�ல�ல நபழதத�ட எனகக 
வ�யபப�லபல!  'அவரடன '�ஙகள யப�ரடடரகக�,�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ர.  ஆம எனய,ன. 'அவரடன '�ஙகள 'டதத�ய யப�ரன மடவகள 
எவவ�,�ரநதன?'  என,�ர.  எஙகளககம அவரககம�படயய தவற,�யம 
யத�லவ�யம ம�,� ம�,� வநத�ரகக�ன,ன.  .�ல .மயம அவர எஙகப? 
தவன,�ரகக�,�ர;  .�ல .மயம '�ஙகள அவபர தவன,�ரகக�ய,�ம 
எனய,ன.  'அவர உஙகளகக எனனத�ன யப�த�கக�,�ர?'  எனற யகடட�ர. 
'அலல�ஹ ஒரவபனயய வணஙகஙகள;  அவனகக எதபனயம 
இபணய�கக�த�ரகள;  உஙகள மனயன�ரகள க,� வநதவறப,தயலல�ம 
வ�டடவ�டஙகள'  எனக�,�ர.  தத�ழபக,  உணபம,  கறப த',�, 
உ,வ�னரகளடன இணஙக� இரததல யப�ன, பணபகப? எஙகளகக 
ஏவக�,�ர எனய,ன.

மனனர தம தம�ழ� தபயரபப�?ரடம தம�ழ� தபயரககச த.�னனத�வத; 
'அவரன கலதபதப பற,� உமம�டம வ�.�ரதயதன. அதறக '�ர உஙக?�ல 
அவர உயர கலதபதச ய.ரநதவர த�ம எனற க,�பப�டடர.  எலல� 
இப,தததரகளம அபபடதத�ன.  அவரக?�ன .மகதத�லள? உயர 
கலதத�லத�ன அனபபபபடடள?�ரகள.  உஙக?�ல ய�யரனம இநத 
வ�ததபத இதறக மன த.யததணட�?  எனற யகடயடன.  அதறக '�ர 
இலபல எனற க,�பப�டடர.  இவரகக மனனர ய�யரனம 
இவவ�ததபதச த.யத�ரநத�ல,  மனனர த.யயபபடட வநத ஒர 
வ�ததபதப ப�னபற,�த த�ன இவரம த.யக�,�ர எனற க,�ய�ரபயபன. 
இவரன மனயன�ரக?�ல ய�யரனம மனனர�க இரநத�ரகக�,�ரக?� 
எனற உமம�டம '�ன யகடடயப�த,  இலபல எனற த.�னன �ர.  இவரன 
மனயன�ரக?�ல எவயரனம மனனர�க இரநத�ரநத�ல,  தம 
மனயன�ரன ஆட.�பய அபடய வ�ரமபம ஒரவர இவர எனற 
த.�லல�ய�ரபயபன.  இவவ�ததபதச த.யவதறக மன அவர தப�ய 



த.�லவத�க '�ஙகள அவபரச .நயதக�தததணட�?  எனற உமம�டம 
யகடயடன.  அதறக '�ர இலபல எனற க,�பப�டடர.  மகக?�டம தப�ய 
த.�லலத தண�ய�த ஒரவர இப,வன மNத தப�யயபரககத 
தண�யம�டட�ர எனய, உறத�ய�க 'மபக�ய,ன.  மகக?�ல .�,பப 
வ�யநதவரகள அவபரப ப�னபறறக�ன,னர�?  அலலத .�ம�ன�யரக?�? 
எனற யகடயடன.  .�ம�ன�ய மககள த�ம அவபரப ப�னபறறக�ன,னர 
எனற க,�பப�டடர.  அபபடபபடடவரகள த�ம இப,தததரகப? 
(தவககதத�ல)  ப�னபறறயவ�ர�ய இரநத�ரகக�,�ரகள.  அவபரப 
ப�னபறறக�,வரகள அத�கரகக�ன,னர� அலலத கப,க�ன,னர� எனறம 
உமம�டம யகடயடன.  அவரகள அத�கரததச த.லக�ன,னர எனற 
க,�பப�டடர.  இப, 'மப�கபக,  '�ப,வ தபறமவபர அபபடதத�ன 
(வ?ரநத தக�ணயட)  இரககம.  அவரன ம�ரககதத�ல நபழநத ப�னனர 
ய�யரனம அமம�ரககதத�ன மNத அத�ரபத�யபடநத மதம ம�,� 
இரகக�ன,னர�?  எனற உமம�டம யகடயடன.  '�ர இலபல எனற 
க,�பப�டடர.  அபபடதத�ன இதயதத�ல நபழநத இப, 'மப�கபகய�ன 
எழ�ல (உறத�ய�னத).  அவர (எபயப�யதனம)  வ�கக மN,�யதணட�?  என 
உமம�டம '�ன யகடடயப�த,  இலபல என,�ர.  (இப,வன�ன) 
த�ரதததரகள அபபடதத�ன வ�கக மN, ம�டட�ரகள.  அவர உஙகளகக 
எபதக கடடப?ய�டக�,�ர?  எனற உமம�டம யகடயடன. 
அலல�ஹபவயய வணஙக யவணடம எனறம அவனகக எதபனயம 
இபணய�ககக கட�ததனறம உஙகளகக அவர ஏவவத�கவம .�பல 
வணககஙக?�ல�ரநத அவர உஙகப?த தடபபத�கவம தத�ழபக, 
உணபம,  கறபத',� ஆக�யவறப, உஙகளகக அவர ஏவவத�கவம '�ர 
க,�ன �ர. '�ர த.�லல�யத அபனததம உணபமய�ன�ல (ஒர க�லதத�ல) 
எனனபடய இரணட ப�தஙகளககமள? இநத இடதபதயம அவர 
ஆளவ�ர.  (இபபடபபடட)  ஓர இப,தததர (தவக வ�பரவ�ல) 
யத�னறவ�ர எனற மனயப அ,�நத�ரநயதன.  ஆன�ல அவர 
(அரப�க?�க�ய)  உஙக?�ல�ரநத த�ம யத�னறவ�ர எனற '�ன 
கரத�ய�ரககவ�லபல.  அவபரச த.ன,படயம வழ�பய '�ன 
அ,�நத�ரநத�ல ம�கநத .�ரமபபடட�வத அவபரச .நத�தத�ரபயபன. 
(இபயப�த)  '�ன அவரரயக இரநத�ல அவரன ப�தஙகப?க கழவ� 
வ�டயவன'.

பஸர�வ�ல ஆள'ர மலம தஹரகல�ஸ மனனரடம தக�டபபதறக�க 
த�ஹய� வ.ம 'ப�(ஸல)  அவரகள தக�டததனபப�ய கடததபதத 
தமம�டம தக�டககம�ற மனனர ஆபணய�டட�ர.  ஆள'ர அதபன 
மனனரடம ஒபபபடதத�ர.  மனனர அதபனப படததப ப�ரதத�ர.  அநதக 
கடததத�ல,

அ?வற, அர?�?ன,  '�கரற, அனபபடயய�ன அலல�ஹவ�ன 
த�ரபதபயர�ல... 

அலல�ஹவ�ன அடய�ரம அவனபடய ததரம�ன மஹமமத 
எனப�ர,  யர�ம�பரச .ககரவரதத� தஹரகல�ஸ8கக எழத�க தக�ளவத: 
ய'ர வழ�பயப ப�னபறறயவ�ரன மNத .�நத� '�லவடடம�க!  '�றக, 
இஸல�தபதத தழவம�ற உமகக அபழபப வ�டகக�ய,ன!  '�ர 
இஸல�தபத ஏறபZர�க!  '�ர ஈயடற,ம தபற,�டவ �ர!  அலல�ஹ உமகக 
இரணட மடஙக .னம�னம வழஙகவ�ன.  (இவவபழபபப)  '�ர 
ப,ககண�தத�ல (உமமபடய)  கட மகக?�ன ப�வமம உமபமச .�ரம. 
யவததபத உபடயவரகய?!  '�ம அலல�ஹபவத தவ�ர (யவற 



எவபரயம)  வணஙகக கட�த;  அவனகக எதபனயம இபணய�ககக 
கட�த;  அலல�ஹபவவ�டடவ�டட 'மம�ல .�லர .�லபர 'மமபடய 
இரட.கன�க ஆகக�க தக�ள?க கட�த;  என, எஙகளகக உஙகளககம 
தப�தவ�ன ஒர தக�ளபகபய ய'�கக� வநத வ�டஙகள.  (இக 
தக�ளபகபய)  '�ஙகள (ஏறக மறதத)  ப,ககண�தத�ல,  '�ஙகள 
'�ச.ய�ம�க (அநத ஒயர இப,வனககக க\ழபபடநத)  மஸல�மகள 
எனபதறக '�ஙகய? .�ட.�க?�க ஆம வ�டஙகள''  எனற 
க,பபடடரநதத.  மனனர த�ம த.�லல யவணடயபத எலல�ம 
த.�லல�,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கடததபதப படதத மடதததம அஙயக 
ஒயர கச.லம கழபபமம ம�கநத கரலகள உயரநத தக�ணயட 
யப�ய�ன.  '�ஙகள அஙக�ரநத தவ?�யயற,பபடயட�ம.  அபயப�த 
எனனடன வநதவரக?�டம,  யர�மரக?�ன மனனன அவபரக கணட 
அஞசம அ?வகக மகமமத�ன க�ரயம இபயப�த யமயல�ஙக�வ�டடத 
எனற க,�யனன.  (அபயப�த�ரநயத)  அவரகள த�ம தவற,�யபடவ�ரகள 
என, 'மப�கபகய�ல த�ப?ததவன�கயவ இரநத வநயதன.  மடவ�ல 
அலல�ஹ எனககளய?யம இஸல�தபத நபழததவ�டட�ன.

(எஙகள மனனர அபழதத க�ரணம பற,�)  .�ரய�வ�லள? 
க�,�ததவரக?�ன தபலபமக கரவம யர�ம�பரய�ன ம�மனனர 
தஹரகஸ�ல�ன அரபம 'ணபரம அலஅகஸ� ஆலயதத�ன 
'�ரவ�க�யம�ன இபன '�ததர எனப�ர, க,�ன�ர.

'மனனர அல அகஸ� ஆலயதத�றக வரபக தநதயப�த ஒர '�ள 
கவபல யத�யநத மகதத�னர�கக க�ணபபடட�ர.  அபயப�த அவரன 
அர.பவப ப�ரத�ன�க?�ல .�லர மனனரடம தஙக?�ன கவபல யத�யநத 
இநதத யத�ற,ம எஙகளககக கவபலபயத தரக�,த எனற 
க,�ன�ரகள.

தஹரகல�ஸ மனனர வ�ண யக�ளகப? ஆயநத ய.�த�டம 
த.�லலவத�ல வலலவர�ய�ரநத�ர.  மனனரன கவபலககக 
க�ரணதமனனதவனற வ�னவ�யவரக?�டம அவர,  'இன,�ரவ '�ன 
'ட.தத�ர மணடலதபத ஆர�யநத தக�ணடரநதயப�த வ�ரதத ய.தனம 
த.யயபபடடவரக?�ன மனனர யத�ன,�வ�டடத�க அ,�நயதன'  எனற 
க,�வ�டட,   'இகக�ல மகக?�ல வ�ரததய.தனம த.யத தக�ளளம 
வழககமபடயவரகள ய�ர?'  என வ�னவ�ன�ர.  'யதரகப?த தவ�ர யவற 
ய�ரம வ�ரதத ய.தனம த.யத தக�ளவத�லபல;  அவரகப?ப பற,� 
'�ஙகள கவபலபபட�த�ரகள;  உஙகள ஆட.�ககடபடட 
'கரஙகளகதகலல�ம எழத� அஙகள? யதரகப?க தக�னற வ�டம�ற 
கடடப?ய�டஙகள'  என,�ரகள.  இவவ�ற அவரகள உபரய�டக 
தக�ணடரககம யப�யத 'ப�(ஸல)  அவரகப?ப பற,�ய தகவல 
ஒனப,க தக�ணட வநத�ரககம ஒர மன�தபர 'கஸஸ�ன'  என, 
யக�தத�ரதத�ன கர'�ல மனனர தஹரகல�ஸ�டம அனபப�ய�ரநத�ர. 
அமமன�தர அவரன மன தக�ணட வநத '�றததபபடட�ர.  அவரடம 
தகவலகப?ப தபற, தஹரகல�ஸ,  'இவபர அபழததச த.னற இவர 
வ�ரதத ய.தனம த.யத�ரகக�,�ர�?  அலலவ�?  ய.�த�யஙகள'  எனற 
ஆபணய�டட�ர.  அவபர அபழததச த.னற பரய.�த�ததவரகள அவர 
வ�ரதத ய.தனம த.யத�ரபபத�கக க,�ன�ரகள.  அவரடம அரப�க?�ன 
வழககம பற,� மனனர வ�.�ரததயப�த,  'அவரகள வ�ரதத ய.தனம 
த.யத தக�ளளம வழககமபடயவரகள த�ம'  என,�ர.  உடயன 
தஹரகல�ஸ, 'அவர த�ம - (மஹமமத(ஸல) இகக�லதத�ன மனனர�வ�ர; 



அவர யத�ன,�வ�டட�ர எனற க,�ன�ர.  ப�னனர யர�ம�பரய�ல�ரநத, 
தமகக '�கர�ன கலவ�ய,�வம ஞ�னமம தபற,�ரநத தம 'ணபர 
ஒரவரகக ஒர கடதம எழத�வ�டட 'ஹ�மஸ'  என, 'கரதத�றகப 
பயணம�ன�ர.  அவர ஹ�மஸ8ககப யப�ய ய.ரவதறகள பத�ல கடதம 
வநதத.  அககடததத�ல,  தஹரகல�ஸ�ன கரததபபடயய,  இப,தததரன 
வரபக பற,�யம அதததர இவர த�ம எனறம எழதபபடடரநதத.

(இதன ப�,யக மனனர எஙகப? அவரன அபவகக அபழதத�ர. 
எஙகப?ச .நத�தத ப�ன 'டநதத�வத:)

ஹ�மஸ 'கரல�ரநத தம யக�டபட ஒன,�றக வரம�ற யர�ம�பரய�ன 
ப�ரமகரகள அபனவரககம மனனர ஆபணய�டட�ர.  (அவரகள வநத 
ய.ரநததம)  அநதக யக�டபடய�ன வ�ய�லகப? எலல�ம படட 
வ�டமபட உததரவ�டட�ர.  யக�டபடய�ன வ�ய�லகள அபடககபபடடன. 
ப�னனர மனனர அபப�ரமகரகள மன யத�ன,� 'யர�ம� பரய�னயர! 
'�ஙகள தவற,�யம ய'ரவழ�யம தப, யவணடம எனறம உஙகள ஆட.� 
'�பலதத�ரகக யவணடம எனறம '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல இநத 
இப,தததபர ஏறறக தக�ளளஙகள'  எனற க,�ன�ர.  (இபதக 
யகடடவடயன)  க�டடக கழபதகள தவரணயட�டவபதப யப�னற 
யக�டபட வ�.லகப? ய'�கக� அவரகள தவரணயட�டன�ரகள.  வ�.ல 
அரக�ல த.ன,தம அபவ த�?�டபபடடரபபபத அ,�நத�ரகள.  அவரகள 
தவரணயட�டயபதயம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மNத 'மப�கபக தக�ள? 
ம�டட�ரகள எனபபதயம மனனர ப�ரதததம அவரகப? எனன�டம 
த�ரபப�யனபபஙகள'  எனற (க�வலரகளககக) கடடப?ய�டட�ர. (அவரகள 
த�ரமப� வநததம)  ''�ஙகள உஙகள மததத�ல எவவ?வ உறத�யடன 
இரகக�,�ரகள எனபபதச ய.�த�பபதறக�கயவ '�ன .றற மனனர 
க,�ய வ�ரதபதகப? க,�யனன.  (இபயப�த உஙகள உறத�பய) 
.நயதகம, அ,�நத தக�ணயடன'  எனற அவர க,�யதம,  அபனவரம 
அவரககச .�ரம பண�நதனர.  அவபரப பற,�த த�ரபத�யற,�ரகள. 
தஹரகல�ஸ மனனபரப பற,�க க�படதத கபட.�த தகவல இதவ�கயவ 
இரகக�,த'' என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-2 இஸல�தத�ன கடபமகள.

''இஸல�ம ஐநத�ன மNத '�றவபபடடள?த'' என, 'ப�(ஸல) அவரக?�ன 
கறற:

8.  'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவயன,� யவற ய�ரம�லபல 
எனறம மஹமமத அவரகள இப,தததர எனறம உறத�ய�க 'மபதல, 
தத�ழபகபய '�பல '�றதததல,  ஸக�தத வழஙகதல,  ஹஜ த.யதல, 
ரம�ல�ன�ல ய'�னப ய'�ற,ல,  ஆக�ய ஐநத க�ரயஙக?�ன மNத 
இஸல�ம '�றவபபடடள?த'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன க�ரயஙகள.

9. 'ஈம�ன எனம இப,'மப�கபக அறபதககம யமறபடட க�ப?க?�க 
உள?த.  தவடகம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஒர க�ப?ய�கம' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



''ப�, மஸல�மகளககத தம '�வ�ன�லம பகய�ன�லம தத�லபல 
தர�தவயர மஸல�ம''

10. 'ப�, மஸல�மகள எவரபடய '�வ,  பகய�ன தத�லபலக?�ல�ரநத 
ப�தக�பபப தபறக�,�ரகய?� அவயர மஸல�ம�வ�ர.  யமலம 
அலல�ஹவ�ல தடககபபடடவறப,வ�டட ஒதஙக�யவயர மஹ���ர 
எனம த,நதவர�வ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இஸல�தத�ல .�,நதத எத?

11.  'இப,தததர அவரகய?!  இஸல�தத�ல .�,நதத எத?'  எனற 
'ப�தயத�ழரகள யகடடதறக 'எவரபடய '�வ�ல�ரநதம கரதத�ல�ரநதம 
ப�, மஸல�மகள ப�தக�பபப தபற,�ரகக�,�யர� அவரன த.யயல 
.�,நதத'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப 
மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உணவ?�பபதம இஸல�தத�ன ஓரம.ம.

12. 'ஒரவர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 'இஸல�தத�ல .�,நதத எத' 
எனக யகடடதறக,  '(ப.�தயத�ரகக)  '�ர உணவ?�பபதம '�ர 
அ,�நதவரககம அ,�ய�தவரககம ஸல�ம கறவதம�கம'  என,�ரகள'' 
என அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''ஒரவர தமகக வ�ரமபவபதயய தம .யக�தரனககம வ�ரமபவத 
ஈம�ன எனம 'மப�கபகபயச ய.ரநதயத''

13. 'உஙக?�ல ஒரவர தமகக வ�ரமபவபதயய தம .யக�தரனககம 
வ�ரமபம வபர (மழபமய�ன) இப,'மப�கபகய�?ர�க ம�டட�ர' எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரகப? ய'.�பபத ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ல 
ஓரம.ம.

14.  'எனனபடய உய�ர எவன பகவ.ம உள?யத� அவன மNத 
ஆபணய�க,  உஙக?�ல ஒரவரகக அவரன தநபதபயயம அவரன 
மககப?யம வ�ட '�ன ம�கக அனப�னவர�கம வபர அவர ஈம�ன 
எனம இப,'மப�கபக உள?வர�க ம�டட�ர'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

15. 'உஙக?�ல ஒரவரகக அவரன தநபத, அவரன கழநபதகள, ஏபனய 
மககள அபனவபரயம வ�ட '�ன ம�க அனப�னவர�கம வபர அவர 
(உணபமய�ன)  இப,'மப�கபகய�?ர�க ம�டட�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன சபவ.

16. 'எவரடம மனற தனபமகள அபமநத வ�டடனயவ� அவர ஈம�ன 
எனம இப,'மப�கபகய�ன சபவபய உணரநதவர�வ�ர.  (அபவ) 
அலல�ஹவம அவனபடய ததரம ஒரவரகக மறத,பதயம வ�ட 



அத�க ய'.தத�றகரயவர�வத,  ஒரவர மறத,�ரவபர 
அலல�ஹவகக�கயவ ய'.�பபத,  த'ரபப�ல வ �.பபடவபத தவறபபத 
யப�ல இப, '�ர�கரபபககத த�ரமப�ச த.லவபத தவறபபத'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அன.�ரகப? ய'.�பபத ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

17. 'ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன அபடய�?ம அன.�ரகப? 
ய'.�பபத�கம.  'யவஞ.கதத�ன அபடய�?ம அன.�ரகப? 
தவறபபத�கம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.    

18. 'அலல�ஹவ�றக இபணய�க எதபனயம கரதவத�லபல 
த�ரடவத�லபல ;வ�பச.�ரம த.யவத�லபலஉஙகள கழநபதகப?க 
தக�லவத�லபல'�கழக�லதத�லம வரஙக�லதத�லம (ய�ர மNதம) 
அவதற கறவத�லபல எநத 'லல க�ரயதத�லம (எனகக)  ம�ற 
த.யவத�லபல எனற எனன�டம ஒபபநதம த.யயஙகள.  உஙக?�ல, 
(அவறப,)  '�ப,யவறறக�,வரன 'றகல� அலல�ஹவ�டம உள?த. 
யமறக,பபடட (கற,ஙக?�ல)  எபதய�வத ஒரவர த.யத,  (அதறக�க) 
இவவலக�ல தணடககபபடட�ல அத அவரககப பரக�ரம�க� வ�டம. 
யமறக,பபடடவற,�ல எபதய�வத ஒரவர த.யத,  ப�னனர அலல�ஹ 
அதபன (ய�ரககம ததரய�மல)  மப,ததவ�டட�ல அவர 
அலல�ஹவ�ன தப�றபப�ல இரகக�,�ர.  அவன '�டன�ல அவபர 
மனன�பப�ன;  அவன '�டன�ல அவபரத தணடபப�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தமபமச சற,�த யத�ழரக?�ல ஒர கழ 
அமரநத�ரககமயப�த க,�ன�ரகள.  உடயன '�ஙகளம அவவ�ற 
'டபயப�ம எனற அவரக?�டம உறத�தம�ழ� எடதயத�ம''  என பதரப 
யப�ரல பஙதகடததவரம அகப� உடனப�ட 'டநத இரவ�ல பஙதகடதத 
தபலவரக?�ல ஒரவரம�ன உப�த� இபன ஸ�ம�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கழபபஙகப? வ�டட ஒதஙக� வ�டவத ம�ரககதத�ன ஓரம.ம.

19. 'ஒர க�லம த'ரஙக�க தக�ணடரகக�,த.  அனற மஸல�ம�ன 
த.லவஙக?�ல ஆடத�ன .�,நதத.  கழபபஙக?�ல�ரநத ம�ரககதபதக 
க�பப�ற,�க தக�ள? அநத ஆடபடக கடடக தக�ணட அவன 
மபலக?�ன உச.�ய�லம மபழ தபயயம இடஙக?�லம த.னற 
வ�ழவ�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப 
ஸயZத அல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'''�ன உஙகள அபனவரலம இப,வபனப பற,� ம�க அத�கம�க 
அ,�நதவன'' என, 'ப�(ஸல) அவரக?�ன கறற.

20.  ''லலவறப,(ச த.யயம�ற)  'ப�(ஸல)  அவரகள தம யத�ழரகளககக 
கடடப?ய�டட�ல அதயத�ழரக?�ல இயன, த.யலகப?யய 
ஏவவ�ரகள.  இதபன அ,�நத 'ப�தயத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?! 
'�ச.யம�க அலல�ஹ தஙக?�ன மன ப�ன ப�வஙகப? மனன�தத 
வ�டட�ன.  ஆன�ல,  எஙகள '�பலயய� தஙக?�ன '�பலபயப 
யப�ன,தனற'  என,�ரகள.  உடயன இப,தததர (ஸல)  அவரக?�ன 
மகதத�ல யக�பதத�ன அ,�க,� ததரயம அ?வ யக�பபபடட�ரகள. 
ப�னனர,  ''�ச.யம�க உஙகள அபனவபரயம வ�ட '�ன அலல�ஹபவ 



'னக அ,�நதவனம அவபன அத�கம அஞசபவனம�யவன''  எனற 
இப,தததர (ஸல) க,�ன�ரகள'' என ஆய�ஷ� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப, 'மப�கபகய�?ரக?�படயய த.யலக?�ல க�ணபபடம ஏற,த 
த�ழவகள.

21. '(மறபமய�ல வ�.�ரபணகள மடநத ப�ன)  த.�ரகக வ�.�கள 
த.�ரககதத�லம 'ரக வ�.�கள 'ரகதத�லம நபழநத வ�டவ�ரகள. 
ப�னனர உள?தத�ல கடக?யவனம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபக 
இரபபவபர ('ரகதத�ல�ரநத)  தவ?�யயற,� வ�டஙகள எனற அலல�ஹ 
கடடப?ய�டவ�ன.  உடயன அவரகள கறததவரக?�க அத�ல�ரநத 
தவ?�யயற,பபடட 'ஹய�த'  என, ஆற,�ல யப�டபபடவ�ரகள.  இநத 
ஹத�பஸ அ,�வ�பபவரக?�ல ஒரவர�ன ம�ல�க, ஆற,�ன தபயர 'ஹய�' 
எனற 'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகய?� எனற .நயதகபபடக�,�ர...  அவவ�ற 
அவரகள அநத ஆற,�ல யப�டபபடடதம தபரம தவள?ம ப�யம 
ஓபடக கபரய�ல வ�பதகள மப?பபத யப�னற தப�ல�வபடவ�ரகள. 
அபவ வப?நத மஞ.ள '�,ம�க இரபபபத '�ர ப�ரததத�லபலய�?' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஸயZதல 
கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

22.  ''�ன உ,ஙக�க தக�ணடரககமயப�த கனவ�ல மகக?�ல .�லபரப 
ப�ரதயதன.  அவரக?�ன மNத (பல வ�தம�ன)  .டபடகள 
அண�வ�ககபபடடரககம '�பலய�ல எனன�டம எடததக க�டடபபடடனர. 
அச.டபடக?�ல .�ல அவரக?�ன ம�ரப வபர '�ணடரநதன.  இனனம 
.�ல அதறகம கப,வ�க இரநதன.  உமர இபன கதத�ப (தபரய�ல) 
இழபடம அ?வ ('�ணட)  .டபட அண�நதவரக?�க எனன�டம எடததக 
க�டடபபடட�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�யயப�த 
'ப�தயத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?!  (.டபடகக)  எனன வ�?ககம 
தரக�,�ரகள?  எனக யகடடதறக 'ம�ரககம'  '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள வ�?ககம தநத�ரகள'' என அப ஸயZதல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தவடகம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

23. 'அன.�ரகப?ச ய.ரநத ஒரவர தம .யக�தரர (அத�கம) 
தவடகபபடவபதக கணடததக தக�ணடரநதயப�த அவவழ�யய 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள த.ன,�ரகள.  உடயன,  'அவபர(க 
கணடகக�த�ரகள)  வ�டட வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  '�ச.யம�க தவடகம 
ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம�கம'  எனற இப,தததர 
(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

''(அலல�ஹவ�றக இபண கறப�ககம) அவரகள ப�வமனன�பபக யக�ர, 
தத�ழபகபயயம '�பல'�றதத� �க�தபதயம வழஙக� வநத�ல 
அவரகப? அவரக?�ன வழ�ய�ல வ�டட வ�டஙகள'' என, வ.னம. 
(த�ரககரஆன 09:05)

24. 'மன�தரகள,  வணககதத�றகத தகத�ய�னவன அலல�ஹபவயன,� 
யவறய�ரம�லபல மஹமமத இப,தததர எனற உறத�ய�க 'மப�, 
தத�ழபகபய '�பல '�றதத�,  ஸக�ததம தக�டககம வபர 
அவரகளடன யப�ரட யவணடம எனற '�ன கடடப?ய�டபபடடளய?ன. 



இவறப, அவரகள த.யத வ�டவ�ரக?�ன�ல தம உய�ர, 
உபடபமகப? எனன�டம�ரநத ப�தக�ததக தக�ளவ�ரகள.. 
இஸல�தத�ன யவற உரபமக?�ல (அவரகள வரமப மN,�ன�யல)  தவ�ர! 
யமலம அவரக?�ன வ�.�ரபண இப,வன�டயம உள?த'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன 
உமர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஈம�ன எனம இப,'மப�கபக என,�யல 'றத.யல.

25. 'த.யலக?�ல .�,நதத எத?'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
வ�னவபபடடதறக,  'அலல�ஹபவயம அவனபடய ததபரயம 
'மப�கபக தக�ளவத'  என,�ரகள.  'ப�னனர எத?'  என வ�னவபபடடதறக, 
'இப,வழ�ய�ல யப�ரடதல'  என,�ரகள.  'ப�னனர எத?'  எனற 
யகடகபபடடதறக,  'அஙக\கரககபபடம ஹஜ'  என,�ரகள'  என 
அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மனபபரவம�க அன,�, உய�ரககப பயநயத� தனபனக க�பப�ற,�க 
தக�ளவதறக�கயவ� இஸல�தபத ஏற,�ல (அத அலல�ஹவ�டம) 
அஙக\கரககபபட�த.

26. ''ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ன அமரநத�ரநதயப�த,  'ப�(ஸல)  ஒர 
கழவ�னரககக தக�டதத�ரகள.  ஒரவபர வ�டடவ�டட�ரகள.  அவர 
எனகக ம�கவம யவணடயவர�வ�ர.  அபயப�த '�ன,  'இப,தததர 
அவரகய?!  ஏன அவபர வ�டட வ�டடரகள?  அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க அவபர '�ன இப,'மப�கபகய�?ர எனய, கரதக�ய,ன' 
என யகடடதறக, 'அவபர மஸல�ம எனறம த.�ல'  எனற இப,தததர 
(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.''  .�,�த ய'ரம '�ன மவனம�க இரநயதன. 
தத�டரநத '�ன அவபரப பற,� '�ன அ,�நத�ரநத வ�ஷயதபத 
எனபனயம மN,� மNணடம மNணடம க,�யனன.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள பபழய பத�பலயய க,�வ�டட,  'ஸஅயத! 
'�ன ஒர மன�தரககக தக�டகக�ய,ன;  ஆன�ல '�ன தக�டகக�தவர 
எனன�டம ம�க ய'.ம�னவர�க இரகக�,�ர.  (அவரகக '�ன 
தக�டதததறக)  க�ரணம,  ஏதம தக�டகக�த�ரநத�ல (கற,ம இபழதத 
அதன�ல)  அவபர இப,வன 'ரக�ல மகம கபப,த தள?� வ�டவ�யன� 
என, அச.ம த�ன' என,�ரகள'' என ஸஅத (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கணவன�ன உதவ�களகக 'ன,� ம,பபவ?�க 'டபபத '�ர�கரபப 
எனபத ஏற,த த�ழவபடயத. 

27. 'எனகக 'ரகம க�டடபபடடத.  அத�ல தபரமப�யல�ர தபணக?�கக 
க�ணபபடடனர. ஏதனன�ல, அவரகள '�ர�கரபபவரக?�க இரநதனர' எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�யயப�த,  'இப,வபனய� அவரகள 
'�ர�கரகக�,�ரகள?'  எனக யகடகபபடடதறக இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'கணவபன '�ர�கரகக�,�ரகள.  உதவ�கப? '�ர�கரகக�,�ரகள.  அவரக?�ல 
ஒரதத�ககக க�லம மழவதம '� 'னபமகப?ச த.யத 
தக�ணயடய�ரநதத,  ப�னனர (அவளககப ப�டகக�த)  ஒனப, உனன�டம 
கணட வ�டட�?�ன�ல 'உனன�டம�ரநத ஒரயப�தம '�ன ஒர 
'னபமபயயம கணடத�லபல'  எனற யப.� வ�டவ�ள'  என,�ரகள''  என 
இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.



ப�வஙகள அ,�ய�பமக க�லச த.யலக?�கம. அலல�ஹவகக 
இபணபவபபபதத தவ�ர, மற, ப�வஙகப?ச த.யவத�ல ஒரவர 
இப,மறபப�?ர�க ஆக�வ�ட ம�டட�ர.

28. ''�ன அபதர (ரல�)பய (மத�ன�வ�றக அரமலள?)  'ரபத�'  என, 
இடதத�ல .நத�தயதன.  அபயப�த அவரன மNத ஒர ய��ட ஆபடயம 
(அவவ�ய,)  அவரன அடபம மNத ஒர ய��ட ஆபடயம க�டபபபதப 
ப�ரதயதன.  '�ன (ஆச.ரயமற,வன�க)  அபதப பற,� அவரடம 
யகடடதறக,  ''�ன (ஒரமப,)  ஒர மன�தபர ஏ.�வ�டட அவரன 
த�பயயம கப, க,� வ�டயடன.  அபயப�த 'ப�யவரகள க,�ன�ரகள: 
'அபதர,  அவபரயம த�பயயம ய.ரததக கப, க,� வ�டடயர!  '�ர 
அ,�ய�பமக க�லததப பழககம கட தக�ணடரககம மன�தர�கயவ 
இரகக�,�ர!  உஙகளபடய அடபமகள உஙக?�ன .யக�தரரக?�வர. 
அலல�ஹத�ன அவரகப? உஙகள அத�க�ரதத�ன க\ழ பவதத�ரகக�,�ன. 
எனயவ ஒரவரன .யக�தரர அவரன அத�க�ரதத�ன க\ழ இரநத�ல 
அவர,  த�ம உணபத�ல�ரநத அவரககம ப.�ககக தக�டககடடம.  த�ம 
உடததவத�ல�ரநத அவரககம உடததக தக�டககடடம.  அவரக?�ன 
.கத�கக மN,�ய பண�கப?க தக�டதத அவரகப?ச .�ரமபபடதத 
யவணட�ம.  அவவ�ற அவரகப? '�ஙகள .�ரமம�ன பண�ய�ல 
ஈடபடதத�ன�ல '�ஙகள அவரகளகக உதவ�ய�ய�ரஙகள'  எனற 
இப,தததர (ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள' (இதன�லத�ன '�ன அண�வத 
யப�ல என அடபமககம உபட அ?�தயதன''  என அபதர க,�ன�ர''  என 
மஃரர க,�ன�ர.

'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ல இரணட .�ர�ர தஙகளககள 
.ணபடய�டட�ல அவவ�ரவரககம�படயய .மர.ம த.யத பவயஙகள' 
(த�ரககரஆன 49:09) என, இப,வ.னம. அபபடச .ணபடய�டடக 
தக�ள?க கடயவரகப?யம அலல�ஹ இப,'மப�கபகய�?ரகள 
எனய, க,�பப�டடரகக�,�ன.

29. இவரகக (அலN (ரல�)கக)  உதவவதறக�கப யப�யக தக�ணடரநயதன. 
அபயப�த அப பகர�(ரல�)  எனபனச .நத�தத 'எஙயக த.லக�,�ர?'  எனக 
யகடட�ர.  '�ன இவரகக உதவப யப�க�ய,ன எனய,ன.  அதறகவர ''�ர 
த�ரமப�ச த.லலம;  ஏதனன�ல,  'இரணட மஸல�மகள தம வ�டக?�ல 
.ணபடய�டட�ல அத�ல தக�ன,வர,  தக�லலபபடடவர இரவரயம 
'ரகதத�றகதத�ன த.லவ�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'  அபயப�த,  'இப,தததர அவரகய?!  இவயர� தக�பல 
த.யதவர; ('ரகதத�றகச த.லவத .ர) தக�லலபபடடவரன '�பல எனன? 
(அவர ஏன 'ரகம த.லல யவணடம?) எனற யகடடதறக, 'அவர அவபரக 
தக�லல யவணடதமனற யபர�ப. தக�ணடரநத�ர'  எனற க,�ன�ரகள' 
என க,�ன�ர' என அஹனஃப இபன பகஸ அ,�வ�தத�ர.

அகக�ரமஙக?�ல ஏற,த த�ழவ உணட.

30.'இப,'மப�கபக தக�ணட அத�ல அகக�ரமதபதக கலகக�தவரகளகயக 
(இமபமய�லம மறபமய�லம)  அச.மற, '�பல உணட.  யமலம 
அவரகய? ய'ரவழ� தபற,வரகளம�வ�ர''  (த�ரககரஆன 06:82)  என, 
இப,வ.னம அர?பபடடயப�த 'ப�தயத�ழரகள ''மம�ல ய�ர அகக�ரமம 
த.யய�மல�ரகக மடயம?'  எனக யகடடனர.  அபயப�த,  ''�ச.யம�க  
(அலல�ஹவகக எவபரயம)  இபணய�ககவதத�ன ம�கப தபரம  



அகக�ரமம' (த�ரககரஆன 31:13)  என, வ.னதபத அலல�ஹ 
அர?�ன�ன'' என அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'யவஞ.கன�ன அ,�க,�கள.

31.  ''யவஞ.கன�ன அ,�க,�கள மனற.  யப.�ன�ல தப�யயய யபசவ�ன; 
வ�கக?�தத�ல மNறவ�ன;  'மப�ன�ல தயர�கம த.யவ�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

32. ''�னக பணபகள எவன�டம உள?னயவ� அவன வடகடடய 
மன�ஃப�க ஆவ�ன.  அவற,�ல ஏயதனம ஒனற ய�ரடயமனம 
இரநத�ல அபத வ�டதட�ழ�ககம வபர 'யவஞ.கதத�ன ஒர பணப 
அவன�டம இரநத தக�ணயட இரககம. 'மப�ன�ல தயர�கம த.யவ�ன; 
யப.�ன�ல தப�யயய யபசவ�ன;  ஒபபநதம த.யத�ல அபத மNறவ�ன; 
வ�வ�தம பரநத�ல ய'ரபம தவ,�ப யபசவ�ன' எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள' என அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பலலததல கதர எனம கணண�யம�கக இரவ�ல '�னற வணஙகவத 
ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

33.''மப�கபக தக�ணடவர�கவம 'னபமபய எத�ரப�ரததவர�கவம 
பலலததல கதர எனம பன�த இரவ�ல '�னற வணஙகக�,வரன 
மநபதய கற,ஙகள மனன�ககபபடம' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,பயப�ரடவதம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

34.'இப,வபனயம இப,தததரகப?யம 'மப�யதறக�க மடடம 
இப,வழ�ய�ல யப�ரடவதறகப ப,பபடடச த.ன,வபரக கல�பயப 
தபற,வர�கயவ�,  யப�ர ஆத�யஙகப?ப தபற,வர�கயவ� த�ரமபக 
தக�ணட ய.ரககம தப�றபபப அலலத அவபரச த.�ரககதத�ல 
ய.ரககம தப�றபபப அலல�ஹ ஏறறள?�ன.  எனனபடய 
.மத�யதத�றக '�ன .�ரமதபதக தக�டதத வ�டயவயன� எனற 
(அச.ம)  மடடம இலபலய�ன�ல ('�ன)  அனபபம எநத 
இர�ணவதத�றகப ப�னனரம ('�னம யப�க�மல) 
உடக�ரநத�ரககம�டயடன.  '�ச.யம�க '�ன இப,வழ�ய�ல 
தக�லலபபடட மNணடம உய�ரபப�ககபபடட மNணடம தக�லலபபடட, 
மNணடம உய�ரபப�ககபபடட மNணடம தக�லலபபடவபதயய 
வ�ரமபக�ய,ன' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ரமல�ன�ல உபரய�கத தத�ழவதம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன 
ஓரம.ம.

35. ''மப�கபக தக�ணட ('ற கல�பய)  எத�ரப�ரதத ரமல�ன ம�ததத�ல 
'�னற வணஙகக�,வரன மநபதய ப�வஙகள அபனததம 
மனன�ககபபடட வ�டம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



'னபமபய எத�ரப�ரததவர�க ரமல�ன�ல ய'�னப ய'�றபத ஈம�ன 
எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

36. ''மப�கபக தக�ணட, 'னபமபய எத�ரப�ரதத ரமல�ன ம�தம ய'�னப 
ய'�றபவரன மநபதய ப�வஙகள மனன�ககபபடம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இஸல�ம�ய ம�ரககம எ?�த�னத.

37. ''�ச.யம�க இநத ம�ரககம எ?�த�னத.  இமம�ரககதபத எவரம 
(தமகக) .�ரமம�னத�க ஆகக�ன�ல, அவபர அத ம�பகததவ�டம. எனயவ, 
'ட'�பலபமபயயய யமறதக�ளளஙகள.  இயன,வறப,ச த.யயஙகள; 
'றத.யத�பயயய த.�லலஙகள;  க�பலய�லம ம�பலய�லம இரவ�ல 
.�,�த ய'ரமம (அலல�ஹவ�டம)  உதவ� யதடஙகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகயம ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

38.  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�றக வநத ஆரமபதத�ல 
அவரக?�ன ப�டடன�ரக?�(ன வம.� வழ�ய�னர)டம அலலத 
அன.�ரகப?ச ய.ரநத அவரக?�ன ம�மனம�ரக?�(ன வம.� வழ�ய�னர) 
டம தஙக�ய�ரநத�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள பத�ன�ற அலலத 
பத�யனழ ம�தஙகள பபததல மகததபஸ ய'�கக�யய தத�ழத 
வநத�ரகள.  (இரபப�னம)  தத�ழபகய�ல த�ம மனயன�கக�த தத�ழம 
த�ப. (மகக�வ�லள?)  கஅப� ஆலயம�க இரகக யவணடம எனபயத 
அவரக?�ன வ�ரபபம�க இரநதத.  (கஅப�பவ ய'�கக�) 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தத�ழத மதல தத�ழபக அஸர 
தத�ழபகய�கம.  அவரகளடன மற,வரகளம தத�ழத�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன ய.ரநத தத�ழதவரக?�ல ஒரவர 
அஙக�ரநத ப,பபடட யவற ஒர பள?�வ�.லககரயக த.ன,�ர. அஙயக 
பபததல மகததபஸ ய'�கக�த தத�ழத தக�ணடரநதவரக?�டம, ''�ன 
இப,வன மNத ஆபணய�க மகக�பவ (கஅப�பவ)  மனயன�கக� 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன ய.ரநத தத�ழதவ�டட வரக�ய,ன' 
எனற க,�ன�ர.  உடயன மககள (தத�ழபகய�ல)  அபயப�த�ரநத 
'�பலய�ல�ரநத படயய கஅப�பவ ய'�கக�த த�ரமப�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள பபததல மகததபஸ ய'�கக�த தத�ழத 
வநதத யதரகளககம ஏபனய யவதகக�ரரகளககம மக�ழச.�ய�கயவ 
இரநத வநதத.  (தத�ழபகய�ல)  தம மகதபத இப,தததர(ஸல) 
அவரகள கஅப� ய'�கக�த த�ரமப�ன�ரகள. (தத�ழபகய�ல) தம மகதபத 
'ப�(ஸல)  அவரகள கஅப� ய'�கக�த த�ரபப�க தக�ள? ஆரமப�தததம 
அவரகள அபத தவறகக ஆரமப�தத�ரகள.

மறய,�ர அ,�வ�பப�ல, தத�ழபகய�ல மனயன�கக�த தத�ழம த�ப.ய�ன 
க�பல� ம�ற,பபடவதறக மனனர பபததல மகததபஸ ய'�கக�த 
தத�ழத க�லதத�யலயய .�லர இ,நதவ�டடனர;  .�லர 
தக�லலபபடடவ�டடனர.  '�ஙகள அவரகப?ப பற,� எனன கறவத? 
எனற அ,�ய�தவரக?�ய�ரநயத�ம.  அபயப�த,  'உஙகள 'மப�கபகபய 
அலல�ஹ வ �ண�கக ம�டட�ன'  என, வ.னதபத அலல�ஹ 



அர?�ன�ன! எனற க�ணபபடக�,த'' என பர�வ அ,�வ�தத�ர.

ஒர மன�தரன இஸல�ம அழக தபறவத.

39.'  ஓர அடய�ர இஸல�தபதத தழவ�,  அவரன இஸல�ம அழக 
தபறறவ�டட�ல அவர அதறக மன த.யத அபனததத த�பமகப?யம 
அலல�ஹ ம�யதத வ�டக�,�ன.  அதன ப�னனர 'க�;ஸ�ஸ'  (உலக�ல .க 
மன�தனகக இபழககபபடம கற,ஙகளககரய தணடபன) உணட! (அவர 
த.யயம)  ஒவதவ�ர 'லல,தத�றகம அத யப�ன, பதத மதல 
எழநற வபர 'னபமகள பத�யபபடம.  (அவர பரயம)  ஒவதவ�ர 
த�பமககம (தணடபனய�க)  அபதப யப�ன,தத�ன உணட.  அபதயம 
அலல�ஹ அவரகக மனன�தத வ�டட�ல அதவம க�படய�த'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஸயZதல கதர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'�ரநதரம�கச த.யயபபடம 'லல,ஙகய? அலல�ஹவ�றக 
வ�ரபபம�னபவ.

40.'எனன�டம ஒர தபண அமரநத�ரககக�யப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அஙயக வநத�ரகள.  'ய�ர இநதப தபணமண�?'  எனற வ�னவ  அவள 
(அத�கம�க)  தத�ழவத பற,�ப பகழநத க,�யனன.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
'யப�தம '�றதத!  'றத.யலக?�ல உஙக?�ல மடநதவறப,ச த.யத 
வ�ரஙகள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க '�ஙகள .ல�பபபடயம 
வபர அலல�ஹ .ல�பபபடவத�லபல!  யமலம ம�ரககதத�ன 
'லல,ஙக?�ல அலல�ஹவ�றக ம�க வ�ரபபம�னத,  '�ரநதரம�கச 
த.யயம 'றத.யலகள த�ம'  எனற க,�ன�ரகள''  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஈம�ன எனம இப,'மப�கபக அத�கரபபதம, கப,வதம.

41.  'தம உள?தத�ல ஒர வ�ல யக�தபமய�ன அ?வ 'னபம இரககம 
'�பலய�ல 'ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ'  எனற க,�யவர 'ரக�ல�ரநத 
தவ?�யய,� வ�டவ�ர. யமலம, தம இதயதத�ல ஒர யக�தபமய�ன அ?வ 
'னபம இரககம '�பலய�ல 'ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ' த.�னனவரம 
'ரக�ல�ரநத தவ?�யய,� வ�டவ�ர.  யமலம,  தம உள?தத�ல ஓர அண 
அ?வ 'னபம இரககம '�பலய�ல 'ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ' 
க,�யவரம 'ரக�ல�ரநத தவ?�யய,� வ�டவ�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

42.  'யதரக?�ல ஒரவர உமர(ரல�)  அவரக?�டம 'அமNரல மம�ன �ன 
அவரகய?!  '�ஙகள உஙகள யவததத�ல ஓத�க தக�ணடரககம ஒர 
வ.னம யதரக?�க�ய எஙக?�ன மNத இ,ஙக�ய�ரநத�ல அந'�ப? 
'�ஙகள ஒர தபர'�?�கக�க தக�ணடரபயப�ம'  என,�ர.  அதறக 
உமர(ரல�) 'அத எநத வ.னம?' எனக யகடட�ரகள. அதறகவர க,�ன�ர.

''இனப,ய த�னம உஙக?�ன ம�ரககதபத உஙகளகக  
'�பனவபடதத�வ�டயடன.  உஙக?�ன மNத எனனபடய அரள  
தக�படபய மழபமபபடதத� வ�டயடன. இஸல�தபதயய உஙகளகக�ன  
ம�ரககம�கத த�ரபத� (யடன அஙக\கரததக)  தக�ணயடன''  (த�ரககரஆன 
05:03) (இநதத த�ரவ.னமத�ன அத).  அதறக உமர(ரல�) 'அவவ.னம எநத 



'�?�ல எநத இடதத�ல பவதத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மNத இ,ஙக�யத 
எனபபத '�ஙகள அ,�யவ�ம.  அரஃப�ப தபரதவ?�ய�ல ஒர 
தவள?�கக�ழபம த�னதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள '�னற 
தக�ணடரககமயப�தத�ன (அவவ.னம அர?பபடடத)  என,�ரகள''  என 
த�ரக இபன »ஹ�ப(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ஸக�த' இஸல�தத�ன ஓரம.ம.

43. ''ஜத என, ஊபரச .�ரநத ஒரவர தபல பரடபடய�க 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத�ர.  அவரன கரல த.வ�ய�ல ஒல�ததத.  ஆன�ல அவர 
எனன த.�லக�,�ர எனபத பரயவ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அரக�ல 
வநததம இஸல�தபதப பற,�க யகடட�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'இஸல�ம (எனபத)  இரவ�லம பகல�லம ஐயவப?த தத�ழபககள'' 
என,�ரகள.  உடயன அவர 'அததத�ழபகபயத தவ�ர யவற (தத�ழபக) 
ஏத�வத என மNத கடபம உணட�?' என,�ர. அதறகவரகள ''�ர வ�ரமப�ச 
த.யத�யல ஒழ�ய யவற இலபல''  என,�ரகள.  அடதத 'ரமல�ன ம�தம 
ய'�னப ய'�றபதம�கம' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. 
உடயன அவர 'அபதததவ�ர யவற ஏயதனம (ய'�னப)  என மNத 
கடபமயணட�?'  என,�ர.  அதறகவரகள ''�ர வ�ரமப�ச த.யத�யல ஒழ�ய 
யவற இலபல''  என,�ரகள.  அவரடம 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸக�த 
பற,�யம க,�ன�ரகள.  அதறகவர 'அபதத தவ�ர யவற தரமஙகள 
கடபமய�லபல''  என,�ரகள.  உடயன அமமன�தர அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க '�ன இவறப, வ�ட கடடவம ம�டயடன;  கப,ககவம 
ம�டயடன எனற க,�யவ�ற த�ரமப�ச த.ன,�ர.  அபயப�த 'இவர 
க,�யதறயகறப 'டநத�ல தவற,�யபடநதவ�டட�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என தலஹ� இபன 
உபபதலல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இ,நதவரகப? அடககம த.யவதறக�கப ப�னதத�டரநத த.லவத 
ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓரம.ம.

44. ''மப�கபக தக�ணடவர�கவம, 'னபமபய எத�ர ப�ரததவர�கவம ஒர 
மஸல�ம�ன �ன�ஸ�பவப ப�னதத�டரநத த.னற அதறக�கப 
ப�ர�ரததபனத தத�ழபக 'டததபபடட,  அத அடககம த.யயபபடம 
வபர அதனடன இரநதவர '�ச.யம�க 'னபமய�ன இரணட 
கவ�யபலப தபறறத த�ரமபவ�ர.  ஒவதவ�ர கவ�யலம உஹத மபல 
யப�ன,த�கம.  அதறக�கப ப�ர�ரததபன தத�ழபகபய மடடம 
மடததவ�டட அதபன அடககம த.யயம மனனர த�ரமப� வ�டக�,வர 
ஒர கவ�யல 'னபமபய மடடம தபறறத த�ரமபவ�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

த�ன அ,�ய�த வ�ததத�ல தனனபடய 'லல,ஙகள ப�ழபடடப யப�ய 
வ�டயம� என இப,'மப�கபகய�?ர அஞசவத.

45. ''�ன அப வ�ய�ல�டம மர��ஆ பற,�க யகடடயப�த,  'ஒர 
மஸல�பம ஏசவத ப�வம;  அவனடன யப�ரடவத,  தக�பல த.யவத 
இப, '�ர�கரபப�கம'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள' 
என அபதலல�ஹ வழ�ய�க எனன�டம க,�ன�ர''  என �8பபத 
அ,�வ�தத�ர.



46. ''ப� (ஸல) அவரகள பலலததல கதர பற,� (அத எநத இரவ எனற) 
அ,�வ�பபதறக�கத (தம வ �டடல�ரநத)  தவ?�யய வநத�ரகள.  அபயப�த 
இரணட மஸல�மகள .ச.ரவ த.யத தக�ணடரநத�ரகள.  (இபதக 
கணணற, 'ப�(ஸல)  அவரகள)  'பலலததல கதர பற,� உஙகளகக 
அ,�வ�பபதறக�க '�ன (வ �டபடவ�டட)  தவ?�யய,�யனன.  அபயப�த 
இனன�னன மன�தரகள தமககள .ச.ரவ த.யத தக�ணடரநதனர. 
உடயன அத (என '�பனவ�ல�ரநத)  அகற,பபடட வ�டடத.  அதவம 
உஙகளகக ஒர 'னபமய�க இரககல�ம.  (ரமல�ன ம�ததத�ன 
(இரபதத�)  ஏழ (இரபதத)  ஒனபத (இரபதத)  ஐநத ஆக�ய இரவக?�ல 
அதபனப தப, மயலஙகள'  எனற க,�ன�ரகள''  என உப�த� இபன 
ஸ�ம�த (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஈம�ன, இஸல�ம, இஹஸ�ன, மறபம '�?�ன ஞ�னம ஆக�யவறப,ப 
பற,� 'ப�(ஸல) அவரக?�டம ��பரல (அபல) யகடடதம அதறக 'ப� 
(ஸல) அவரகள வழஙக�ய பத�லம.

47. ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒர '�ள மககளகக�படய�ல இரநதயப�த 
ஒரவர அவரக?�டம வநத 'ஈம�ன என,�ல எனன?'  எனற யகடடதறக 
'ஈம�ன எனபத அலல�ஹபவயம அவனபடய வ�னவரகப?யம 
அவனபடய .நத�பபபயம அவனபடய ததரகப?யம '�ர 'மபவத. 
யமலம,  மரணதத�றகப ப�ன எழபபபபடவபதயம '�ர 'மபவத.   எனக 
க,�ன�ரகள.  அடதத 'இஸல�ம என,�ல எனன?'  எனற 
யகடடதறகவரகள க,�ன�ரகள.  'இஸல�ம எனபத அலல�ஹவகக 
(எதபனயம)  '�ர இபணய�கக கரத�த '�பலய�ல அவபன '�ர 
வணஙகவதம தத�ழபகபய '�பல '�றதத� வரவதம 
கடபமய�ககபபடட ஸக�தபத '�ர வழஙக� வரவதம ரமல�ன ம�தம 
'�ர ய'�னப ய'�றபதம�கம'' எனற க,�ன�ரகள.

அடதத 'இஹஸ�ன என,�ல எனன?'  எனற அவர யகடடதறகவரகள 
க,�ன�ரகள:  '(இஹஸ�ன எனபத)  அலல�ஹபவ (ய'ரல)  க�ணபபதப 
யப�னற '�ர வணஙகவத�கம.  '�ர அவபனப ப�ரகக�வ�டட�லம 
'�ச.யம�க அவன உமபமப ப�ரததக தக�ணயட இரகக�,�ன 
என,�ரகள'  அடதத 'மறபம '�ள எபயப�த?'  எனற அமமன�தர 
யகடடதறக இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  'அபதப பற,�க 
யகடகபபடடவர ('�ன)  அபதப பற,�க யகடக�, உமபம வ�ட ம�கக 
அ,�நதவரலலர. (யவணடம�ன�ல)  அதன (.�ல)  அபடய�?ஙகப?ப பற,� 
உமககச த.�லக�ய,ன.  அபவ,  ஓர அடபமப தபண தனகக எ�ம�ன�கப 
யப�க�,வபன ஈனத,டததல;  யமலம கறபப '�, ஒடடகஙகப? 
யமயததக தக�ணடரநத மககள உயரநத கடடடஙகள கடடத தமககள 
தபரபமயடததக தக�ள?ல.  ஐநத வ�ஷயஙகப? அலல�ஹபவத 
தவ�ர ய�ரம அ,�யம�டட�ர''  எனற க,�வ�டட,  ப�னவரம வ.னதபத 
ஓத�க க�டடன�ரகள.  'மறபம '�ப?ப பற,�ய ஞ�னம 
அலல�ஹவ�டயம உள?த.''  (த�ரககரஆன 31:34)  ப�னனர அமமன�தர 
த�ரமப�ச த.ன,�ர.  'அவபர அபழதத வ�ரஙகள''  என,�ரகள.  த.னற 
ப�ரததயப�த அவபரக க�ணவ�லபல.  அபயப�த,  'இவரத�ன ��பரல. 
மககளகக அவரக?�ன ம�ரககதபதக கறறக தக�டகக வநத�ரகக�,�ர' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



தனனபடய ம�ரககதத�றக�கப ப�வம�ன க�ரயஙக?�ல�ரநத 
வ�லக�ய�ரபபதன .�,பப.

48. 'அனமத�ககபபடடபவயம ம�கத தத?�வ�னபவ.  யமலம 
அனமத�ககபபட�தபவயம தத?�வ�னபவய�ய இரகக�ன,ன. 
இவவ�ரணடறகம இபடய�ல .நயதகதத�றக இடம�னபவயம 
இரகக�ன,ன அவறப, மகக?�ல தபரமப�லயல�ர அ,�ய ம�டட�ரகள. 
எனயவ,  .நயதகதத�றக இடம�னவறப,த தவ�ரததக தக�ளக�,வர தம 
ம�ரககதத�றகம தம ம�னம மரய�பதகளககம க?ஙகம 
ஏறபடததவத�ல�ரநத வ�லக� வ�டக�,�ர.  .நயதகதத�றக�டம�னபவக?�ல 
வ�ழக�,வர யவல�யய�ரஙக?�ல (க�ல 'படகப?)  யமயபபவபரப 
யப�ன,வர�வ�ர.  அவர யவல�ககளய?யய (க�ல'படகப?)  யமயவ�ட 
ய'ரம.  எச.ரகபக!  ஒவதவ�ர மனனனககம ஓர எலபல இரகக�,த. 
எச.ரகபக!  '�ச.யம அலல�ஹவ�ன பம�ய�ல அவனபடய எலபலகள 
அவன�ல தபட த.யயபபடடபவய�கம. எச.ரகபக! உடல�ல ஒர.பதத 
தணட இரகக�,த.  அத .\ர தபறற வ�டட�ல உடல மழவதம .\ர 
தபறற வ�டம.  அத .\ர கபலநதவ�டட�ல மழ உடலம .\ரகபலநத 
வ�டம.  பரநத தக�ளளஙகள.  அதத�ன இதயம!  எனற இப,தததர 
(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என நஃம�ன இபன பஷ�ர (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கன �மத (யப�ரல க�படதத) தப�ரடக?�ல ஐநத�ல ஒர பஙபக 
வழஙகதல ஈம�ன எனம இப,'மப�கபகய�ன ஓர அம.ம.

49. ''�ன இபன அபப�ஸ (ரல�)  அவரகளடன�ரநதயப�த அவரகள 
எனபனக கடடல�ல அமரச த.யத,  'எனன�டம '�ர (தம�ழ� 
தபயரபப�?ர�க)  தஙக�வ�டம.  அதறக�க '�ன எனனபடய 
த.லவதத�ல�ரநத உமகக ஒர பஙக தரக�ய,ன'  என,�ரகள.  '�ன 
அவரகய?�ட இரணட ம�தஙகள தஙக�யனன.  ப�னனர அவர எனன�டம, 
'அபதல பகஸ�ன ததக கழவ�னர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநதயப�த, 
'வநத�ரககம இமமககள ய�ர?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடடதறக 
'அவரகள ரபZஆ'  வ.ம.தத�னர என,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'வரக! 
வரக!  உஙகள வரபக 'ல வரபகய�கக'  எனற வரயவற,�ரகள. 
'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள யததம தபட த.யயபபடட 
ம�தஙக?�யல தவ�ர (யவற ம�தஙக?�ல)  தஙகப?ச .நத�கக மடய�த. 
க�ரணம எஙகளககம தஙகளககபடய�ல இஸல�தபத இதவபர 
ஏறறக தக�ள?�த 'ம?ர'  வம.தத�னர.  வ�ழக�,�ரகள.  எனயவ 
த�டடவடடம�ன .�ல கடடப? எஙகளககக கறஙகள.  அவறப, 
'�ஙகள (இஙயக வர�மயல)  எஙகள ப�னன�ல தஙக�வ�டடவரகளகக 
அ,�வ�பயப�ம.  அதன மலம '�ஙகளம சவரககம த.லயவ�ம' 
என,�ரகள.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம .�ல வபக ப�னஙகப?ப 
பற,�யம யகடடயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள '�னக க�ரயஙகப? 
அவரக?�டம ஏவ�ன�ரகள;  '�னக க�ரயஙகப? அவரகளககத தபட 
த.யத�ரகள.  அலல�ஹ ஒரவபனயய 'மபம�ற அவரகளககக 
கடடப?ய�டட 'அலல�ஹ ஒரவபன 'மபவத என,�ல எனனதவனற 
உஙகளககத ததரயம�?'  எனறம யகடட�ரகள.  அதறகவரகள, 
'அலல�ஹவம அவனபடய ததரம த�ம 'னக அ,�நதவரகள' 
என,�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'வணஙக� வழ�படவதறகரய 
இப,வன அலல�ஹ ஒரவபனத தவ�ர யவற ய�ரம�லபல எனறம 
மஹமமத இப,தததர எனறம உறத�ய�க 'மபவத தத�ழபகபய 



'�பல '�றததவத யமலம ஸக�த வழஙகவத ரமல�ன ம�தம ய'�னப 
ய'�றபத யப�ரல க�படககம தப�ரடக?�ல�ரநத ஐநத�ல ஒர பஙபக 
'�ஙகள வழஙகவத.  யமலம தபட த.யத '�னக வ�ஷயஙகள (மத 
பவதத�ரநத)  மண .�டகள,  சபரக கடகபககள,  யபரசப. மரதத�ன 
அடமரதபதக கபடநத தய�ரதத மரபபZபப�யகள,  த�ர ப.பபடட 
ப�தத�ரஙகள. (ப�னனர இததபட அகற,பபடடத) இவறப, 'னக மனத�ல 
பத�ய பவததகதக�ணட (இஙயக வர�தவரகளகக)  அ,�வ�தத வ�டஙகள' 
எனற க,�ன�ரகள'  என அப �மர� அ,�வ�தத�ர

த.யல அபனததம எணணதபதயம ய'�ககதபதயம தப�றததத�கம.

50. 'த.யலகள அபனததம எணணஙகப?ப தப�றதயத அபமக�ன,ன. 
ஒவதவ�ர மன�தரககம அவர எணண�யதத�ன க�படகக�,த.  எனயவ 
எவரபடய ஹ�ஜரத அலல�ஹவபடயவம அவனபடய 
ததரபடயவம கடடப?கயகறப அபமயயம� அவரன ஹ�ஜரதபத 
அவவ�ய, அலல�ஹ கரதவ�ன.  யமலம ஒரவரன ஹ�ஜரத 
உலகதபதக க,�கயக�?�கக தக�ணடரநத�ல அபதயய அபடவ�ர. ஒர 
தபணபண ய'�ககம�கக தக�ணட�ல அவப? மணநத தக�ளவ�ர. 
எனயவ இவரக?�ன ஹ�ஜரத எபத ய'�ககம�கக தக�ணடள?யத� 
அதவ�கயவ அபமநத வ�டக�,த'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

51. 'ஒர மன�தன அலல�ஹவ�டம 'னபமபய எத�ரப�ரததவன�கத தன 
கடமபதத�றகச த.லவ த.யத�ல அத அவனககத தரமம�க� வ�டம' 
எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப மஸவத 
(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''அலல�ஹவககம, அவனபடய ததரககம, மஸல�மக?�ன 
தபலவரகளககம மககளககம 'னபமபய '�டவயத ம�ரககம'' என, 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன கறற.

52. ''�ன 'ப� (ஸல) அவரக?�டம தத�ழபகபய '�பல '�றததவத�கவம, 
ஸகக�த வழஙகவத�கவம,  ஒவதவ�ர மஸல�மககம 'னபமயய 
'�டவத�கவம உறத� தம�ழ� எடதயதன என �ரர இபன அபத�லல�ஹ 
(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

53. '(மஆவ�ய�வ�ன ஆட.�க க�லதத�ல ஆளனர�க இரநத) மக\ர� இபன 
ஷ8அப� (ரல�)  இ,நத '�?�ல �ரர இபன அபத�லல�ஹ (ரல�)  எழநத 
யமபடய�ல '�னற இப,வபனப யப�ற,�ப பகழநதவ�டட,  'பத�ய 
தபலவர வரமவபர இபணயற, ஏக இப,வனகக அஞசவபதயம, 
அடககதபதயம,  அபமத�பயயம கடபமய�கக தக�ளளஙகள.  இயத� 
இபயப�த உஙக?�ன பத�ய தபலவர வநத தக�ணடரகக�,�ர' என,�ர.

ப�னனர தத�டரநத,  '(இ,நத)  தபலவரகக�கப ப�பழ தப�றககத 
யதடஙகள.  ஏதனன�ல அவர,  ப�வம மனன�ககபபடவபத வ�ரமபக 
கடயவர�க இரநத�ர'  என,�ர.  யமலம,  ''�ன ஒர மப, 'ப� (ஸல) 
அவரக?�டம த.னற 'இஸல�தபதத தழவவத�கத தஙக?�டம உறத� 
தம�ழ� எடகக வநத�ரகக�ய,ன'  எனய,ன.  அபயப�த அவரகள, 
'மஸல�மகள ஒவதவ�ரவரககம 'லம '�ட யவணடம'  எனற எனகக 
'�பநதபன வ�த�தத�ரகள.  அதனபட உறத� தம�ழ� தக�டதயதன.  இநதப 



பள?� வ�.லகக உரயவன மNத ஆபணய�க '�ச.யம�க '�ன 
உஙகளகக 'லம '�டபவன�க இரகக�ய,ன' என,�ர.

ப�னனர ப�வமனன�பபத யதடயவரக?�க (யமபடபய வ�டட) 
இ,ஙக�ன�ரகள''என ��ய�த இபன இல�க� அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-3   கலவ�

கலவ�ய�ன .�,பப.

54. 'ஓர அபவய�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகள மககளகக அ,�வபர 
வழஙக�க தக�ணடரநதயப�தஅவரக?�டம '�டடப ப,தத அரப� ஒரவர 
வநத�ர.  'மறபம '�ள எபயப�த?'  எனக யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன யபசப.த தத�டரநத தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த 
(அஙக�ரநத) மகக?�ல .�லர ''ப� (ஸல) அவரகள அமமன�தர க,�யபதச 
த.வ�யற,�ரகள;  என�னம அவரன இநதக யகளவ�பய அவரகள 
வ�ரமபவ�லபல'  என,னர. யவற .�லர, 'அவரகள அமமன�தர க,�யபதச 
த.வ�ய,வ�லபல'  என,னர.  மடவ�க 'ப� (ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
யபசப. மடததக தக�ணட,  'மறபம '�ப?ப பற,� (எனன�டம) 
யகடடவர எஙயக?'  எனற யகடட�ரகள.  உடயன (யகடடவர)'  இப,தததர 
அவரகய?!  இயத� '�யன'  என,�ர.  அபயப�த க,�ன�ரகள.'  அம�ன�தம 
ப�ழபடததபபடட�ல '�ர மறபம '�ப? எத�ர ப�ரககல�ம.''  அதறகவர, 
'அத எவவ�ற ப�ழ படததபபடம?'  எனக யகடடதறக,  'எநதக 
க�ரயம�ய�னம அத,  தகத�யற,வரக?�டம ஒபபபடககபபடட�ல '�ர 
மறபம '�ப? எத�ரப�ரம'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கலவ�பய உரதத கரல�ல யப�த�பபத.

55. ''�ஙகள யமறதக�ணட பயணம ஒன,�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எஙகளககப ப�னயன வநத தக�ணடரநத�ரகள.  தத�ழபகய�ன ய'ரம 
எஙகப? த'ரஙக�வ�டட '�பலய�ல '�ஙகள உளச த.யத 
தக�ணடரநதயப�த 'ப� (ஸல)  அவரகள எஙக?�டம வநத ய.ரநத�ரகள. 
அபயப�த '�ஙகள எஙகள க�லகப?த தணண�ர�ல தடவ�க 
தக�ணடரநயத�ம.  (அபதக கணடதம)  'கத�ஙக�லகப?ச .ரய�கக 
கழவ�தவரகளகக 'ரகம த�ன!'  எனற இரணட அலலத மனற மப, 
தம கரபல உயரதத� இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
அபதலல�ஹ இபன அமர (ரல�) அ,�வ�தத�ர

மகக?�ன அ,�வத த�,பனச ய.�த�பபதறக�க ஒர தபலவர மகக?�டயம 
யகளவ� யகடபத.

56.  'மரஙக?�ல இபபடயம ஒரவபக மரம உணட.  அதன இபல 
உத�ரவத�லபல.  அத மஸல�மகக உவபமய�கம.  அத எனன மரம 
எனபபத எனகக அ,�வ�யஙகள?'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
யகடடயப�த மகக?�ன எணணஙகள '�டட மரதத�ன ப�ல த�ரமப�யத. 
'�ன அபத யபரசப. மரமத�ன எனற க, தவடகபபடட அபதச 
த.�லல�மல இரநயதன.  ப�னனர இப,தததர அவரகய?!  அத எனன 
மரம எனற எஙகளகக அ,�வ�யஙகள'  எனத யத�ழரகள யகடடதறக, 
'யபரசப. மரம' என,�ரகள'' என இபன உமர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.



கறப�ததல.

57. 'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ஙகள பள?�வ�.ல�ல அமரநத�ரநதயப�த 
ஒடடகதத�ன மNத அமரநதவர�க ஒரவர பள?�ககள நபழநத�ர. 
பள?�ய�லளய? ஒடடகதபதப படகக பவததப ப�னனர அதபனக 
கடடன�ர.  ப�னப அஙக அமரநத�ரநதரக?�டம 'உஙக?�ல மஹமமத 
அவரகள ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகய?� மகக?�படயய 
.�யநத அமரநத�ரநத�ரகள.  'இயத� .�யநத அமரநத�ரககம இநத 
தவணபம மன�தரத�ம (மஹமமத(ஸல)  அவரகள)'  எனற '�ஙகள 
க,�யன�ம.  உடயன அமமன�தர 'ப�(ஸல)  அவரகப? 'அபதல 
மததல�ப�ன யபரயர!'  என,பழதத�ர.  அதறக 'ப�யவரகள 'எனன 
வ�ஷயம?'  எனற யகடட�ரகள.  அபயப�த அமமன�தர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம ''�ன உஙக?�டம .�ல யகளவ�கள யகடகப யப�க�ய,ன. .�ல 
கடனம�ன யகளவ�கப?யம யகடகப யப�க�ய,ன.  அதறக�க '�ஙகள என 
யபரல வரததபபடக கட�த'  என,�ர.  அதறகவரகள ''�ர வ�ரமப�யபதக 
யகளம'  என,�ரகள.  உடயன அமமன�தர 'உமமபடயதம உமகக 
மனன�ரநயத�ரதம இரட.கன மNத ஆபணய�கக யகடக�ய,ன; 
அலல�ஹத�ன உமபம மன�த இனம மழபமககம ததர�க 
அனபப�ன�ன�?'  என,�ர.  அதறக அவரகள 'அலல�ஹ .�ட.�ய�க ஆம!' 
என,�ரகள.  அடதத அவர 'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�டட உமம�டம 
யகடக�ய,ன; அலல�ஹத�ன இரவ�லம, பகல�லம�க '�ஙகள ஐநத ய'ரத 
தத�ழபகபயத தத�ழத வரயவணடதமனற உமககக 
கடடப?ய�டடரகக�,�ன�?'  என,�ர.  அதறகவரகள 'ஆம!  அலல�ஹ 
.�ட.�ய�க'  என,�ரகள.  அடதத அவர 'இப,வன மNத ஆபணய�க 
உமம�டம யகடக�ய,ன; அலல�ஹத�ன ஒவயவ�ர ஆணடலம க,�பப�டட 
இநத ம�ததத�ல '�ஙகள ய'�னப ய'�றக யவணடம எனற உமககக 
கடடப?ய�டடரகக�,�ன�?'  என,�ர.  அதறகவரகள 'ஆம!  அலல�ஹ 
.�ட.�ய�க'  என,�ரகள.  அடதத அவர,  'இப,வன மNத ஆபணய�க 
உமம�டம யகடக�ய,ன;  அலல�ஹத�ன எஙக?�ல வ.த� 
பபடததவரக?�டம�ரநத இநத (ஸக�த எனனம)  தரமதபதப தபறற 
எஙக?�ல வ,�யவரகளகக '�ர அதபன வ�ன�யய�க�கக யவணடதமனற 
உமககக கடடப?ய�டடரகக�,�ன�?'  என,�ர.  அதறக 'ப� (ஸல) 
அவரகள 'ஆம (இப,வன மNத .�ட.�ய�க'  என,�ரகள.  உடயன 
அமமன�தர ''�ஙகள (இப,வன�டம�ரநத)  தக�ணட வநதவறப, '�ன 
'மப� ஏறக�ய,ன'  எனற க,�வ�டட ''�ன,  எனனபடய கடடதத�ரக?�ல 
இஙக வர�மல இரபபவரக?�ன ததவன�யவன.  '�னத�ன இம�ம 
இபன ஸஃலப�,  அத�வத பன ஸஃத இபன பகர .யக�த�ரன'  எனறம 
க,�ன�ர'' என அனஸ இபன ம�ல�க (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

58.  ''ப� (ஸல)  அவரகள ஒர மன�தரடம தம மடல ஒனப,க தக�டதத 
அனபப� அதபன பஹபரன '�டட மனனரடம ஒபபபடககம�ற 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ற அமமன�தர பஹபரன மனனரடம 
ஒபபபடதத�ர.  அவர அபத (ப�ர.\க மனனன)  க�ஸர�வ�டம 
ஒபபபடததவ�டட�ர.  அதபனக க�ஸர� படததப ப�ரததவ�டடக க�ழ�தத 
எ,�நத�ன.  '(இசத.யத�பயக யகளவ�பபடடதம)  'ப�(ஸல)  'அவரகள 
மற,�கச .�த,டககபபட யவணடம''  எனற அவரகளகக எத�ர�க 
(இப,வன�டம)  ப�ர�ரதத�தத�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



59. 'ப� (ஸல)  அவரகள ஒர மடல எழத�டமபடக க,�ன�ரகள.  அலலத 
எழத�ட '�டன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'அவரகள எநத 
மடபலயம மதத�பரய�டபபட�மல படககம�டட�ரகள'  எனறம 
த.�லலபபடடத. உடயன தவள?�ய�ல ஒர யம�த�ரம த.யத�ரகள. அத�ல 
தப�,�ககபபடடரநத வ�கக�யம 'மஹமமதர ரஸ8லலல�ஹ'' 
எனபத�கம.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன பகய�ல அமயம�த�ரம இரககம 
'�பலய�ல அதன (ப?�ச.�டம)  தவணபமபய (இபயப�தம ய'ரல)  '�ன 
ப�ரததக தக�ணடரபபத யப�ல�ரகக�,த''  என அனஸ இபன ம�ல�க 
(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஓர அபவய�ல கபட.�ய�ல அமரல�ம. வடடம�க அமரநத 
இரபபவரகளகக�படய�ல இபடதவ?� இரநத�ல அத�லம அமரல�ம.

60. ''ப�(ஸல)  அவரகள மககளடன பள?�வ�.ல�ல அமரநத�ரநதயப�த 
மனறயபர வநத தக�ணடரநதனர.  அவரக?�ல இரவர 'ப�(ஸல) 
அவரகப? மனயன�கக� வநதனர.  மறத,�ரவர த.ன,�ர. 
அவவ�ரவரம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன .பபய�ல வநத '�ன,�ரகள. 
அவவ�ரவரல ஒரவர வடடம�ன அநதச .பபய�ல ஓர 
இபடதவ?�பயக கணடயப�த அத�ல அமரநத�ர.  மற,வயர� .பபய�ன 
ப�னன�ல அமரநத தவடகபபடட (கபட.�ய�ல உடக�ரநத)வ�டட�ர. 
எனயவ அலல�ஹவம தவடகபபடட�ன.  மன,�மவயர� 
அலட.�யபபடதத�ச த.ன,�ர.  எனயவ அலல�ஹவம அவபர 
அலட.�யபபடதத�ன�ன'' என அப வ�கக�த அல பலஸZ  (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''ய'ரல யகடடவபர வ�டக யகடடவரடம யகடகம எததபனயய� யபர 
'னக பரநத தக�ளக�,�ரகள'' என, 'ப�(ஸல) அவரக?�ன கறற.

61. 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஓர ஒடடகதத�ன மNத 
அமரநத�ரநத�ரகள.  ஒரவர அதன கடவ�?தபதப ப�டததக 
தக�ணடரநத�ர. அபயப�த அவரகள, 'இத எநத '�ள?' எனற யகடட�ரகள. 
அநத '�ளகக இனனம ஒர தபயர சடடவ�ரகய?� எனற கரத� 
'�ஙகள தமdனம�க இரநயத�ம.  'இத 'ஹரபடய (தலஹஜ ம�தம 
பதத�ம) '�ள அலலவ�?' என,�ரகள. அதறக 'ஆம' எனய,�ம. அடதத இத 
'எநத ம�தம?'  என,�ரகள.  அநத ம�தததகக இனனம ஒர தபயர 
சடடவ�ரகய?� எனற கரத� '�ஙகள தமdனம�க இரநயத�ம.  'இத 
தலஹஜ ம�தமலலவ�?'  என,�ரகள.  '�ஙகள 'ஆம!'  எனய,�ம.  அடதத 
'(பன�தம�ன)  இநத ஊரல,  இநத ம�ததத�ல,  இனப,ய த�னம எவவ?வ 
பன�தம�னயத�,  அதயப�னற,  உஙக?�ன உய�ரகளம,  உபடபமகளம 
பன�தம வ�யநதபவய�கம'  எனற க,�வ�டட 'இஙயக வரபக 
தநத�ரபபவர வர�தவரகக இசத.யத�பயக க,� வ�டயவணடம; 
ஏதனன�ல,  வரபக தநத�ரபபவர அவபர வ�ட 'னக பரநத தக�ளளம 
ஒரவரகக அசத.யத�பய எடததச த.�லல� வ�டக கடம'  என,�ரகள'' 
என அப பகர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மககள .ல�பபபடய�த�ரகக 'ப�(ஸல) அவரகள பககவம�கப யப�தபன 
த.யததம, கலவ� பகடடயதம.

62. 'எஙகளககச .ல�பயபறபடட வ�டக கடம எனற அஞ.�ப பலயவற 
'�ளக?�லம கவன�தத எஙகளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள அ,�வபர 
வழஙகபவரக?�க இரநத�ரகள'' என இபன மஸவத (ரல�) க,�ன�ர.



63. 'இலகவ�ககஙகள;  .�ரமதபதக தக�டகக�த�ரகள.  யமலம 
'லலவறப,யய த.�லலஙகள.  .ல�பபபடநத ஓடவ�டம�ற 
த.யய�த�ரகள;  தவறபபடட�த�ரகள'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அனஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹ ய�ரகக ம�கப தபரம 'னபமபய '�டக�,�யன� அவபர 
ம�ரககதத�ல வ�?ககம தபற,வர�க ஆகக� வ�டக�,�ன.    

64. 'எவரகக அலல�ஹ 'னபமபய '�டக�,�யன� அவபர ம�ரககதத�ல 
வ�?ககம தபற,வர�க ஆகக� வ�டக�,�ன.  (யப�ர ஆத�யஙகப?) 
அலல�ஹ தக�டபபவன�க இரகக�,�ன.  '�ன அபத 
வ�ன�யய�க�பபவன�க இரகக�ய,ன.  இநதச .மத�யதத�ல ஒர.�ர�ர 
அலல�ஹவ�ன கடடப?பயப யபணவத�ல '�பலதயத இரபப�ரகள. 
மறபம '�ள வரமவபர அவரகளகக ம�ற த.யபவரக?�ல எநதத 
த�ஙகம த.யத வ�ட மடய�த'  என இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என மஆவ�ய� (ரல�) தம த.�றதப�ழ�வ�ல க,�பப�டட�ரகள.

கலவ�ய�ல வ�?ககம தபறவத.

65.  '�ன இபன உமர (ரல�)  உடன மத�ன� வபர த.ன,யப�த அவர 
வ�ய�ல�க ''�ஙகள 'ப� (ஸல)  அவரகளடன இரநதயப�த ஒர யபரச. 
மரக கரதத தக�ணட வரபபடடத.  அபதக கணடதம 'மரஙக?�ல ஒர 
வபக மரமள?த அத மஸல�மகக உவம�னம�கம'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  உடயன அத யபரச. 
மரமத�ன எனற '�ன க,�ட எணண�யனன.  ஆன�ல அபயப�த '�ன 
அஙக�ரநதவரக?�தலலல�ம வயத�ல ம�கக இப?யவன�ய�ரநதத�ல 
தமdனம�ய�ரநத வ�டயடன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  'அத யபரச. மரம!'' 
என,�ரகள'  என, ஒயர ஒர ஹத�பஸத தவ�ர (யவத,தபனயம) 
அ,�வ�தத�க '�ன யகடடத�லபல'' என ம��ஹ�த அ,�வ�தத�ர.

கலவ� மறறம ஞ�னதத�ல த�மம ப�,பரப யப�னற .�,நத வ�?ஙக 
ஆரவம க�டடதல.

66. 'ஒரவரகக அலல�ஹ வழஙக�ய த.லவதபத அவர 'லல வழ�ய�ல 
த.லவ த.யதல;  இனதன�ரவரகக அலல�ஹ அ,�வ ஞ�னதபத 
வழஙக�,  அதறயகறப அவர த�ரபப வழஙகபவர�கவம கறறக 
தக�டபபவர�கவம இரபபத ஆக�ய இரணட வ�ஷயஙகப?த தவ�ர 
யவற எத�லம யபர�ப. தக�ள?க கட�த'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன மஸவத (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

''இப,வ�! இவரகக யவத ஞ�னதபதக கறறக தக�ட' என, 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன கறற.

67. 'இப,தததர(ஸல) அவரகள எனபன அபணதத 'இப,வ�! இவரகக 
யவத ஞ�னதபதக கறறக தக�ட'  எனற க,�ன�ரகள''  என இபன 
அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

.�றவரக?�ன யகளவ�த த�,ன எபயப�த .\ர�கம?



68. ''�ன தபடபடக கழபத ஒன,�ன மNத த.னற தக�ணடரநயதன. 
அந'�?�ல '�ன பரவ வயபத த'ரஙக�க தக�ணடரநயதன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ம�ன�வ�ல தடபப எபதயம 
மனயன�கக�தவரக?�கத (த�,நத தவ?�ய�ல)  தத�ழத 
தக�ணடரநத�ரகள.  கழபதபய யமயவ�டடவ�டட (தத�ழயவ�ரன) 
வரப.ய�ன�படயய கடநத த.னற ஒர வரப.ய�ல '�னம பகநத 
தக�ணயடன. எனனபடய அசத.யபல ய�ரம ஆடய.ப�ககவ�லபல'' என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) க,�ன�ர.

69. ''�ன ஐநத வயத .�றவன�க இரககமயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள ஒர 
வ�?�ய�ல�ரநத (தணண�பர எடததத தம வ�ய�ல பவதத)  என 
மகதத�ல ஒர மப, உம�ழநதபத '�ன (இபயப�தம)  '�பனவ�ல 
பவதத�ரகக�ய,ன'' என மஹமத இபன ரபZவ (ரல�) க,�ன�ர.

கறயப�ர மறறம கறப�பயப�ரன .�,பப.

70. 'அலல�ஹ எனபன ய'ரவழ� மறறம ஞ�னததடன அனபப�யதறக 
உவபமய�வத,  '�லதத�ல வ�ழநத தபரமபழ யப�ன,த�கம.  அவற,�ல 
.�ல '�லஙகள '�பர ஏறற ஏர�?ம�ன பறகப?யம த.ட, தக�டகப?யம 
மப?ககச த.யதன.  யவற .�ல தணண�பரத யதகக� பவததக 
தக�ளளம தரச '�லஙக?�கம.  அதபன இப,வன மககளககப 
பயனபடச த.யத�ன.  அதபன மககள அரநத�னர;  (தம க�ல 
'படகளககம)  பகடடன�ர;  வ�வ.�யமம த.யதனர.  அநதப தபரமபழ 
இனதன�ர வபக '�லதத�லம வ�ழநதத.  அத (ஒனறககம உதவ�த) 
தவறம கடட�நதபர.  அத தணண�பரத யதகக� பவததக தக�ள?வம 
இலபல பறபணடகப? மப?கக வ�டவம�லபல.  இதத�ன 
அலல�ஹவ�ன ம�ரககதத�ல வ�?ககம தபறற '�ன தக�ணட வநத 
தத�ன�ல பயனபடநத,  கறறத ததரநத ப�,ரககம கறறக 
தக�டததவரககம '�ன தக�ணட வநத தபத ஏ,�டடப ப�ர�மலம 
'�ன தக�ணட வநத அலல�ஹவ�ன ய'ர வழ�பய ஏறறக 
தக�ள?�மலம வ�ழக�,வனககம உவபமய�கம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கலவ� மப,வதம அ,�ய�பம தவ?�பபடவதம.

71. 'கலவ� மகக?�டம�ரநத மப,நத வ�டவதம அ,�ய�பம '�பலதத 
வ�டவதம மத அரநதப படவதம தவ?�பபபடய�ய வ�ப.�ரம 
'டபபதம மறபம '�?�ன அபடய�?ஙக?�ல .�லவ�கம'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அனஸ (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

72.  'எனககப ப�னனர யவற எவரம உஙகளகக அ,�வ�கக மடய�த 
'ப�தம�ழ� ஒனப, (இபயப�த)  '�ன உஙகளகக அ,�வ�ககப யப�க�ய,ன. 
'கலவ� கப,நத யப�ய வ�டவதம அ,�ய�பம தவ?�பபடவதம 
தவ?�பபபடய�ய வ�பச.�ரம 'டபபதம ஐமபத தபணகளகக 
அவரகப? '�ரவக�ககம ஒயர ஆண என, '�லபம வரம அ?வககப 
தபணகள ம�கத�ய�வதம ஆணகள கப,நத வ�டவதம மறபம '�?�ன 
.�ல அபடய�?ஙக?�கம'  எனற இப,தததர (ஸல)  க,க 



யகடடரகக�ய,ன'' என அனஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கலவ�ய�ன .�,பப.

73. ''�ன உ,ஙக�க தக�ணடரநத யவப?ய�ல (எனனபடய கனவ�ல) 
ஒர ப�ல யக�பபப எனன�டம தக�ணட வரபபடடத.  உடயன 
(அத�ல�ரநத ப�பல '�ன)  த�கம த�ரம?வ கடதத அத எனனபடய 
'கக கணகள வழ�ய�க தவ?�யயறவபதப ப�ரதயதன.  ப�னனர மNத 
ம�ரநதபத உமர இபன கதத�ப அவரகளககக தக�டதயதன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�யயப�த 'ப�த யத�ழரகள இப,தததர 
அவரகய?!  அநதப ப�லககத த�ஙகள எனன வ�?ககம தரக�,�ரகள?' 
எனற யகடடதறக 'கலவ�'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என இபன உமர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ர�ண�க?�ன மNதம, ஏபனயவற,�ன மNதம '�ன, '�பலய�ல 
த�ரபப?�ததல.

74. ''ப� (ஸல)  அவரகள தஙக?�ன இறத� ஹஜ��னயப�த ம�ன�வ�ல 
'�ன,�ரநத�ரகள.  மககள அவரக?�டம யகளவ�கள யகடடக 
தக�ணடரநதனர.  அபயப�த ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத ''�ன 
ம�ரககச .டடஙகள அ,�நதவனலல.  எனயவ,  ம�ன�வ�ல கரப�ன� 
தக�டபபதறக மன என தபலமடபயக கப?நத வ�டயடன'  என,�ர. 
அதறகவரகள 'பரவ�ய�லபல '�ர இபயப�த கரப�ன� தக�டககல�ம' 
என,�ரகள.  அபயப�த இனதன�ரவர '�ன அ,�ய�தவன எனயவ,  கல 
எ,�வதறக மனயப '�ன கரப�ன� தக�டதத வ�டயடன'  என,�ர.  அதறக 
'ப�யவரகள 'பரவ�ய�லபல எ,�நத தக�ளளம!'  என,�ரகள.  மநத�யய� 
ப�நத�யய� த.யதவ�டடத�கக யகடகபபடட யப�ததலல�ம 'பரவ�ய�லபல! 
த.யத தக�ளளஙகள'  எனய, பத�ல க,�க தக�ணடரநத�ரகள''என 
அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பக அலலத தபலய�ன�ல ப.பக த.யத த�ரபப வழஙகதல

75. '(ஒர க�லதத�ல)  கலவ� ப,�ககபபடட வ�டம.  அ,�ய�பமயம 
கழபபஙகளம பரவ�வ�டம.  தக�நத?�பப ம�கநத வ�டம''  அபயப�த 
'இப,தததர அவரகய?!  தக�நத?�பப என,�ல எனன?'  என 
வ�னவபபடடதறக, தம பகய�ல தக�பல த.யவபதப யப�ல 'ப� (ஸல) 
ப�வபன த.யத க�டடன�ரகள'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

76. 'ஆய�ஷ� (ரல�) தத�ழத தக�ணடரநத�ர. மககளம தத�ழத�ரகள. '�ன 
ஆய�ஷ� (ரல�)  அவரக?�டம வநத,  'மககளகக எனன ய'ரநதத?'  எனற 
யகடயடன.  ஆய�ஷ� (ரல�)  வ�பன ய'�கக�ச சடடக க�டடன�ர. 
(தத�ழபகய�ல யப.க கட�த எனபத�ல),  'ஸ8பஹ�னலல�ஹ'  எனறம 
க,�ன�ர. அபயப�த 'இத (ஏத�வத) அபடய�?ம�?' என '�ன யகடடதறக, 
ஆய�ஷ� (ரல�),  'ஆம�ம அபபடதத�ன'  எனற தபலய�ல ப.பக 
த.யத�ரகள.  உடயன '�னம (தத�ழபகய�ல)  '�னற தக�ணயடன. ('�ணட 
ய'ரம '�ன,த�ல)  '�ன மயககமறய,ன.  (மயககதபதப யப�கக) 
எனனபடய தபலய�ன மNத தணண�பர ஊற,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன உபரய�ல அலல�ஹபவப யப�ற,�ப பகழநத,  'எனகக இத 
வபர க�டடபபட�த சவரககம,  'ரகம உடபட அததபனப 



தப�ரடகப?யம இநத இடதத�யலயய கணயடன.  யமலம எனகக 
அ,�வ�ககபபடடத.  '�ச.யம�க '�ஙகள உஙகள மணணப,க?�ல 
மஸZஹ8த தஜ��ல எனபவனபடய கழபபததகக '�கர�ன ய.�தபனகக 
உள?�ககபபடவ �ரகள.  (அபயப�த மணணப,ய�ல அடககம 
த.யயபபடடவரடம)  'இநத மன�தபரப பற,� உமகக எனன ததரயம?' 
எனற யகடகபபடம.  'மப�கபகய�?ர 'அவரகள இப,தததர மஹமமத 
(ஸல)  ஆவ�ரகள;  அவரகள எஙகளககத தத?�வ�ன .�னறகப?யம 
ய'ரவழ�பயயம தக�ணட வநத�ரகள;  '�ஙகள (அவரக?�ன அபழபபப) 
ஏறய,�ம'  அவரகப?ப ப�னபற,�யன�ம;  அவரகள மஹமமத (ஸல) 
அவரகளத�ம'  எனற மமமப, கறவ�ர.  அபயப�த '(சவனப 
யபரனபஙகப?ப தப,த)  தகத� தபற,வர�க '�ர ('�மமத�ய�க) 
உ,ஙகவ �ர�க!'  எனறம ''�ச.யம�கயவ '�ர 'ப� (ஸல)  அவரகப?ப பற,� 
இததபகய உறத�ய�ன 'மப�கபகயபடயவர�கயவ (உலக�ல)  இரநத�ர 
எனற '�ம,�யவ�ம'  எனறம க,பபடம.  'யவஞ.கயன� 'எனகக எதவம 
ததரய�த மககள அவபரப பற,� ஏயத� த.�லல�க தக�ணடரககக 
யகடடரகக�ய,ன.  எனயவ '�னம அத யப�னற க,�யனன'  எனப�ன' 
எனற க,�ன�ரகள'' என அஸம� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர .டடப ப�ரச.�பன(ய�ன த�ரவ)கக�கப பயணம யமறதக�ளவதம 
அபதத தன கடமபதத�னரககக கறறக தக�டபபதம.

77.  ''�ன அப இஹ�ப இபன அ��ஸ எனபவரன மகப? மணநயதன. 
அபயப�த ஒர தபணமண� எனன�டம வநத,  ''�ன உகப�வககம அவர 
மணநதள? தபணணககம (அவரக?�ன கழநபதப பரவஙக?�ல) 
ப�லடடய�ரகக�ய,ன'  என,�ர.  அதறக '�ன ''�ஙகள எனககப ப�ல 
தக�டததயத எனககத ததரய�த.  யமலம (இததகவபல)  எனகக 
(இதறகமன)  '�ஙகள த.�லலவம�லபலயய'  எனற க,�யனன.  உடயன 
(மகக�வ�ல வ�ழநத�ரநத '�ன)  மத�ன�வ�ல�ரநத 'ப�(ஸல)  அவரகப? 
ய'�கக�ப பயணம�யனன.  அஙக த.னற அவரக?�டம இநதப ப�ரச.�பன 
பற,� வ�?ககம யகடயடன.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள '('�ர அநதப 
தபணணககச .யக�தரன எனற)  த.�லலபபடடவ�டட '�பலய�ல எபபட 
(உ,வ தக�ளவ �ர)?'  எனற யகடட�ரகள.  உடயன '�ன அபதபணபண 
வ�வ�கரததச த.யதவ�டயடன.  அநதப தபணணம யவத,�ர கணவபன 
மணநத�ர'' என உகப� இபன அலஹ�ரஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மப, பவததக கற,ல.

78. ''�னம அன.�ரத யத�ழரக?�ல ஒரவர�ன எனனபடய அணபட 
வ �டடகக�ரரம உமயய� இபன ப�த எனபவரன .நதத�கள வ.�தத 
வநத இடதத�ல வ�ழநத வநயத�ம.  அத மத�ன�வ�ன உயரம�ன 
இடஙக?�ல ஒன,�கம. 'ப� (ஸல) அவரக?�ன அபவகக '�ஙகள மப, 
பவததச த.னற வநயத�ம.  ஒர '�ள அவர த.லவ�ர;  ஒர '�ள '�ன 
த.லயவன.  '�ன த.னற 'ப�(ஸல)  அவரகளகக இப,வன�டம�ரநத 
அ,�வ�ககபபடட த.யத� மறறம ஏபனய த.யத�கள மழவபதயம 
அவரகக�கக தக�ணட வநத (அவரடம அ,�வ�தத)  வ�டயவன.  அத 
யப�னற அவர த.னறவரம யப�தம அவவ�ய, த.யவ�ர.  அவரன 
மப, வநதயப�த எனனபடய அன.�ரத யத�ழர,  த.னறவ�டட வநத 
என வ �டடக கதபவ ம�க யவகம�கத தடடன�ர.  'அவர அஙயக 
இரகக�,�ர�?'  எனறம யகடட�ர.  '�ன பத,�பயப�ய வநயதன.  அபயப�த 
அவர ('ப� (ஸல)  அவரகள தஙக?�ன மபனவ�யபர வ�வ�கரதத 



த.யதவ�டட�ரகள என, வதநத�பயக யகளவ�பபடட) 'ஏயத� ஒர தபரய 
க�ரயம 'டநத�ரகக�,த'  என,�ர.  உடயன '�ன (என மகள) 
ஹஃபஸ�வ�டம த.னய,ன.  அஙயக அவர அழத தக�ணடரநத�ர. 
''ப�(ஸல)  அவரகள உஙகப?தயலல�ம வ�வ�கரததச 
த.யதவ�டட�ரக?�?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவர 'எனககத 
ததரயவ�லபல'  என,�ர.  ப�,க 'ப� (ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
'தஙக?�ன தபணவ�யரகப? வ�வ�கரததச த.யத வ�டடரக?�?'  எனற 
'�ன, '�பலய�ல யகடயடன.  அதறகவரகள 'இலபலயய'  என,�ரகள. 
உடயன '�ன 'அலல�ஹ ம�கப தபரயவன' எனற த.�னயனன'' என உமர 
(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,�வபர கறம யப�தம கலவ� கறறக தக�டககம யப�தம தமககப 
ப�டகக�த ஒனப,க க�ணமயப�த யக�பமபடதல.

79. 'ஒரவர 'ப� (ஸல)  அவரக?�டம 'இப,தததர அவரகய?!  இனன�ர 
(தத�ழபக 'டததம யப�த)  தத�ழபகபய எஙகளகக '�டடக தக�ணயட 
யப�வத�ல எனன�ல தபரமப�லம (கடடத)  தத�ழபகபயப தப,யவ 
மடவத�லபல'  எனற க,�ன�ர.  (இபதக யகடட 'ப� (ஸல)  அவரகள 
உபரய�ற,ல�ன�ரகள.)  அவரகள தஙக?�ன உபரய�ல அனப,ய த�னம 
கடபமய�கக யக�பபபடடத யப�ல யக�பபடடபத '�ன ப�ரததயத 
இலபல!  (அவவபரய�ல)  'மககய?!  '�ஙகள '�ச.யம�கயவ தவறபபக 
தக�ளளமபடயய 'டநத தக�ளக�,�ரகள.  மககளககத தத�ழபக 
'டததபவர அபத இலகவ�ககடடம.  ஏதனன�ல,  தத�ழவநதவரக?�ல 
ய'�ய�?�கள,  'ல�வற,வரகள,  யதபவகளபடயவரகள இரபப�ரகள' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப மஸவத(ரல�) 
க,�ன�ர.

80. ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஒரவர வழ�ய�ல கணதடடககபபடட 
தப�ரப?ப பற,� (.டடம)  யகடடதறக,  'அதபனக கடடய�ரககம 
கய�றப,ப பற,�,  அநதப தப�ர?�ரககம ப�தத�ரதபதப பற,�, 
தப�ரளககப யப�டபபடடரககம உப,பயப பற,� (அதன மழ 
வ�வரஙகப?)  '�ர அ,�நத பவததக தக�ள!  ப�,க ஓர�ணட க�லம 
அதபனப பற,� வ�?மபரபபடததவ �ர�க!  அதறகப ப�,க அதபன '�ர 
பயனபடதத�க தக�ள.  அதன உரபமய�?ர அதபனக யகடட வநத�ல 
அதபன அவரடம ஒபபபடதத வ�ட!' எனற க,�ன�ரகள. 'அபபடய�ன�ல 
வழ� தவ,� வநதவ�டட ஒடடகதபதப பற,�ய .டடம எனன?'  எனற 
அவர யகடட�ர.  உடயன தம கனனஙகள இரணடம .�வநத யப�கம 
அ?வ அலலத அவரக?�ன மகம .�வநத யப�கம அ?வகக - 
யக�பபபடடவரக?�க,  'க�ல க?மபகளம அதறக�ன தணண�ரம 
அதனடன இரகக அதபன '�ர ஏன ப�டககப யப�க�,�ர?  அத '�ர 
'�பலகளககச த.னற '�ர அரநத�க தக�ளளம.  மரஙகப? யமயநத 
தக�ளளம.  எனயவ,  அதபன அதன உரபமய�?யர ப�டததக 
தக�ளளமவபர அதன யப�கக�ல வ�டடவ�டவ �ர�க!'  எனற க,�ன�ரகள. 
'அபபடய�ன�ல வழ� தவ,� வநத வ�டம ஆடடன .டடம எனன?'  எனற 
யகடட�ர.  'அத உமகயக உரயத.  அலலத (அதபனப ப�டககம) 
உமமபடய அநத .யக�தரரககரயத.  (அவவ�ற அதபனப 
ப�டகக�வ�டட�ல)  அத ஓ'�யககச த.�நதம�க� வ�டம'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என ப�த இபன க�ல�த 
அல �8பஹன� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.



81. ''ப� (ஸல)  அவரகளககப ப�டகக�த பல வ�ஷயஙகள பற,� 
அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அவரக?�டம அத பற,� அத�கம�கக 
யகளவ�கள தத�டககபபடடயப�த யக�பபபடட�ரகள.  ப�னனர மகக?�டம 
''�ஙகள '�டய எபதப பற,� யவணடம�ன�லம எனன�டம யகளஙகள' 
எனக க,�ன�ரகள.  அபயப�த ஒரவர.  'ய�ர எனனபடய தநபத?'  எனற 
யகடடதறக அவரகள 'ஹ8த�ப�த�ன உமமபடய தநபத'  என,�ரகள. 
உடயன யவத,�ரவர எழநத 'எனனபடய தநபத ய�ர?  இப,தததர 
அவரகய?!'  எனற யகடக 'உமமபடய தநபத பஷப� எனபவரடம 
அடபமய�ய�ரநத .�ல�ம எனபவர த�ம'  என,�ரகள.  (இக யகளவ�க?�ன 
மலம) 'ப� (ஸல) அவரக?�ன மகதத�ல ததனபடட (யக�பத)பதக கணட 
உமர (ரல�) 'இப,தததர அவரகய?! '�ஙகள தமயய�கயவ மகததவமம, 
கணண�யமம ம�கக இப,வன�டம ப�வமனன�பபக யக�ரக�ய,�ம' 
என,�ரகள'' அப மஸ� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

த�ன த.�லவத 'னக பரநத தக�ள?பபட யவணடம எனபதறக�க ஒர 
த.யத�பய மமமப, கறதல.

82. ''ப� (ஸல)  அவரகள ஏத�வத ஒர வ�ரதபத யப.�ன�ல அத 
அவரக?�டம�ரநத 'னக பரநத தக�ள?பபட யவணடம எனபதறக�க 
மமமப, அபதத த�ரமபக கறவ�ரகள.  ஏத�வத ஒர .மகதத�ரடம 
த.ன,�ல மமமப, ஸல�ம கறவ�ரகள'' அனஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அடபமப தபணணககம, தம கடமபதத�ரககம ஒரவர கலவ� கறறக 
தக�டததல.

83. 'மனற மன�தரகளகக (அலல�ஹவ�டம)  இரணட வ�தம�ன கல�கள 
உள?ன.  ஒரவர யவதகக�ரரக?�ல உள?வர.  இவர தம (.மகதத�றக 
அனபபபபடட) ததபரயம, மஹமமபதயம 'மப�யவர. மறத,�ரவர தம 
இப,வன�ன கடபமகப?யம,  தம எ�ம�னககச த.யய யவணடய 
கடபமகப?யம '�ப,யவறறம அடபம.  மன,�மவர தமம�டதத�லள? 
ஓர அடபமப தபணணகக ஒழககப பய�ற.� அ?�தத, அநதப பய�ற.�பய 
அழக,ச த.யத,  அவளகக ம�ரககச .டடஙகப?க கறப�தத,  கறறத 
தநதபதயம அழக,ச த.யத, ப�னனர அவப? அடபமததப?ய�ல�ரநத 
வ�டவ�தத அவப? மணநதவர. இமமவரககம இரணட வ�தக கல�கள 
உணட' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப மஸ� 
அல அஷஅர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தபலவர தபணகளகக அ,�வபர வழஙகவதம, அவரகளகக யப�தபன 
த.யவதம.

84. 'தபணகளகக (தம உபரபயக)  யகடக பவகக மடயவ�லபல எனற 
இப,தததர (ஸல) அவரகள கரத�, ப�ல�ல (ரல�) அவரகளடன தபணகள 
பகத�ககச த.ன,�ரகள.  அஙக அவரகளகக அ,�வபர க,�வ�டட 
அவரக?�டம தரமம த.யயமபட ஏவ�ன�ரகள.  உடயன தபணகள தம 
க�தண�கப?யம,  யம�த�ரதபதயம கழற,�ப யப�ட ஆரமப�தத�ரகள. 
ப�ல�ல (ரல�)  தம ஆபடய�(ன ஒர ப,தபத வ�ரதத அத�)ல அவறப,ப 
தபறறக தக�ணயட த.ன,�ரகள'' இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப� (ஸல) அவரகள பற,�ய த.யத�க?�ன மNத யபரவ�க தக�ளளதல.



85. 'இப,தததர அவரகய?!  மறபம '�?�ல தஙக?�ன பரநதபரககத 
தகத� பபடதத மன�தர ய�ர?'  எனற 'ப� (ஸல)  அவரக?�டம '�ன 
யகடடயப�த,  'அபஹ8பரர�யவ!  எனபனப பற,�ய த.யத�க?�ன மNத 
உமகக�ரககம யபர�வல எனககத ததரயம.  எனயவ,  இசத.யத�பயப 
பற,�யம உமகக மனனர ய�ரம எனன�டம யகடக ம�டட�ரகள என 
'�ன 'மப�ய�ரநயதன'  எனற 'ப� (ஸல)  அவரகள க,�வ�டட,  'மறபம 
'�?�ல மககள அபனவரலம என பரநதபரககத தகத� தபற,வர 
ய�தரன�ல,  உள?தத�ல�ரநத -  தயபமய�ன எணணததடன 'வணஙக� 
வழ�படவதறகரயவன அலல�ஹபவயன,� யவற ய�ரம�லபல எனற 
த.�னனவரத�ம' எனற க,�ன�ரகள'' அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கலவ� அகற,பபடதல.

86.  ''�ச.யம�க அலல�ஹ கலவ�பய(த தனனபடய) 
அடய�ரக?�டம�ரநத ஒயரயடய�கப ப,�தத வ�ட ம�டட�ன.  ஆய�னம 
அ,�ஞரகப?க பகபபறறவதன மலயம அவன கலவ�பயக 
பகபபறறவ�ன.  கபட.�ய�க ஓர அ,�ஞர கட மNதம�லல�மல 
ஆகக�வ�டடதம மககள அ,�வ �னரகப?த தம தபலவரக?�கக�க 
தக�ளவ�ரகள.  அவரக?�டம யகளவ�கள யகடகபபடட அ,�வ�ன,�யய 
ம�ரககத த�ரபபம வழஙகவ�ரகள.  (இதன மலம)  த�மம வழ� தகடட(ப 
ப�,பரயம)  வழ� தகடபப�ரகள'  என இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கலவ�கக�கத தன�யய ஒர '�ப?ப தபணகளகதகன ஒதககல�ம�?

87.  '('�ஙகள உஙகப? அணக� ம�ரகக வ�?ககஙகப? யகடக 
மடய�தவ�ற)  தஙக?�டம (எபயப�தம)  ஆணகய? எஙகப? ம�பகதத 
'�றக�,�ரகள.  எனயவ,  த�ஙக?�கயவ எஙகளகதகனற ஒர '�ப? 
ஏறப�ட த.யயஙகள'  எனற தபணகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடடக 
தக�ணட�ரகள.  அவரகளம அபதபணகளகதகன ஒர '�ப? 
வ�கக?�தத,  அந'�?�ல அவரகப?ச .நத�தத அவரகளகக அ,�வபர 
பகரநத�ரகள.  (ம�ரககக கடடப?கப?)  ஏவ�ன�ரகள.  அவரகள தஙக?�ன 
அ,�வபரய�ல 'உஙக?�ல ஒர தபண தன கழநபதக?�ல மவபர 
(மரணதத�ன மலம)  இழநதவ�டட�ள என,�ல அநதக கழநபதகள 
அபதபணபண 'ரகததககச த.லல�மல தடததவ�டக கடயவரக?�க 
இரபப�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த ஒர தபண,  'இரணட 
கழநபதகப? ஒரதத� இழநதவ�டட�ல?'  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'இரணட, கழநபதகப? ஒரதத� இழநதவ�டட�லம த�ன' எனற 
க,�ன�ரகள'' அப ஸயZதல கதர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

87. 'பரவ வயபத அபடய�த மனற கழநபதகப? (ஒர தபண 
ப,�தக�டதத�ல அவப? 'ரகதத�ல�ரநத க�ககம த�பரய�க 
அககழநபதகள இரபப�ரகள)'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர� (ரல�)  அவரக?�ன வ�ய�ல�க இடம 
தபறறள?த.

யகடட த.யத�பய (தத?�வ�கப) பரநத தக�ளளம வபர மNணடம 
மNணடம அபதப பற,�க யகடபத



88. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ� ஆய�ஷ�(ரல�)  தமககத ததரய�த ஒர 
த.யத�பயக யகடட�ல அதபன அவரகள 'னக பரநத தக�ளளம வபர 
மNணடம மNணடம யகடடத ததரநத தக�ளவ�ரகள.  '(மறபமய�ல) 
வ�.�ரபண த.யயபபடடவர தணடககபபடவ�ர' எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�யயப�த,  'ம�க எ?�த�ன வ�.�ரபணய�கயவ 
வ�.�ரககபபடவ�ர'  எனற அலல�ஹ (த�ரககரஆன 84:08) 
க,வ�லபலய�?'  என ஆய�ஷ� (ரல�)  யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அத (ஒரவர த.யதவறப, அவரகக)  எடததக 
க�டடவத�கம.  என�னம,  எவன�டம தரவ� வ�.�ரககபபடக�,யத� அவன 
அழ�நதவ�டவ�ன'  எனற க,�ன�ரகள''  என இபன அபZ மபலகக� 
அ,�வ�தத�ர.

''இஙயக வரபக தநத�ரபபவரகள (த�ம தபற,)  கலவ�பய 
வர�தவரகளககத ததரவ�தத வ�டடடம'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (தம ஹஜ��னயப�த ஆற,�ய உபரய�ல)  க,�ன�ரகள''  என 
இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

89. 'அமர இபன ஸயZத எனபவர (யஸZதபடய ஆட.�ய�ன யப�த) 
மகக�பவ ய'�கக� ஓர இர�ணவதபத அனபப�யயப�த,  'தபலவயர! 
மகக� தவற,�கக மற'�ள 'ப�(ஸல) அவரகள '�ன, '�பலய�ல ஆற,�ய 
உபரபய எனனபடய இரணட க�தகளம யகடடரகக�ன,ன.  என 
உள?ம அபத '�பனவ�ல பவதத�ரகக�,த.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
உபரய�ற,�யயப�த என கணகள இரணடம அவரகப?ப 
ப�ரதத�ரகக�ன,ன.  அவவபரய�ல அவரகள அலல�ஹபவப பகழநத 
யப�ற,�ன�ரகள.  ப�னனர 'இநத மகக� 'கபர மன�தரக?�ல ய�ரம 
பன�த('கர)ம�ககவ�லபல.  அலல�ஹத�ன இதபனப பன�த 
'கரம�கக�ன�ன.  எனயவ,  அலல�ஹபவயம இறத� '�ப?யம 
'மப�ய�ரககம எநத மன�தனம இஙயக இரதததபத ஓடடவயத�,  இதன 
மரம,  த.ட,  தக�டகப? தவடடவயத� கட�த.  இப,தததர இஙக (ஒர 
.�ற)  யப�ரடடபத ஆத�ரம�கக தக�ணட எவர�வத அவவ�ற இஙயக 
யப�ரடவத அனமத�ககபபடடத எனற கரத�ன�ல,  (அவர ததரநத 
தக�ள?டடம)  '�ச.யம�க அலல�ஹ தன ததரகக (மடடயம) 
அனமத�ய?�தத�ன;  உஙகளகக அவன அனமத�ககவ�லபல எனற 
அவரடம கறஙகள.  எனககக கட அவன அனமத�ய?�ததத பகல 
தப�ழத�ன .�,�த ய'ரதத�றக மடடம த�ன.  ப�னனர இனற அதன 
பன�தம ய'றறள? அதன பன�தம யப�ல வநதவ�டடத.  (இசத.யத�பய 
இஙயக)  வர�த�ரபபவரகளகக வநத�ரபபவரகள ததரவ�தத வ�டடடம' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  எனற '�ன அவரடம 
க,�யனன. 'அதறக அமர இபன ஸயZத எனன க,�ன�ர என யகடயடன. 
'அதறக அமர இபன ஸயZத எனன க,�ன�ர?  எனற அஙக�ரநதவரகள 
எனன�டம யகடடனர.  'அப ஷ8பரஹயவ!  உமபமவ�ட '�ன (இபதப 
பற,�)  'னக அ,�யவன;  '�ச.யம�க மகக� 'கர ஒர ப�வ�கயக�,  மரண 
தணடபனககப பயநத (மகக�வககள)  ஓட வநதவனகயக�,  த�ரடடக 
கற,ம பரநதவ�டட ஓட வநதவனகயக� ப�தக�பப?�கக�த'  எனற 
க,�ன�ர' எனய,ன'' அப ஷ8பரஹ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப� (ஸல) அவரக?�ன மNத தப�ய கறவத ப�வம.

90. 'என மNத இடடககடடச த.�லல�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  என மNத எவன 
இடடககடடச த.�லவ�யன� அவன 'ரகதத�ல நபழவ�ன'  எனற 



இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அலN (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

91. ''�ன க,�த ஒனப, க,�ன�ரகள'  எனற க,�யவர தனனபடய 
இரபப�டதபத 'ரகதத�ல அபமததக தக�ள?டடம'  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என ஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

92. 'எனனபடய இயறதபயபர '�ஙகளம சடடக தக�ளளஙகள;  (அபல 
க�ஸ�ம என,)  .�,பபப தபயபர உஙகள .�,பபப தபயர�கக�க 
தக�ள?�த�ரகள. கனவ�ல எனபனக கணடவர, எனபனயய கணடவர�வ�ர. 
ஏதனன�ல,  பஷதத�ன என வடவதத�ல க�ட.�ய?�ககம�டட�ன.  யமலம 
என மNத யவணடதமனய, இடடக கடடக கறபவன 'ரகதத�ல 
தனனபடய இரபப�டதபத அபமததக தக�ள?டடம'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கலவ�பய எழத� பவததல.

93. 'பன பலஸ கடடதத�ர கஸ�ஆ கடடதத�ரல ஒரவபரக 
தக�பல த.யததறகப ப�ரத�ய�க அவரக?�ல ஒரவபர கஸ�ஆ 
கடடதத�ர மகக� தவற,�யபடநத ஆணடல தக�னறவ�டட�ரகள. 
இசத.யத� 'ப�(ஸல)  அவரகளகக அ,�வ�ககபபடடவடன தம 
வ�கனதத�ல அமரநதவரக?�க, '.நயதகதத�றக�டம�ன,� அலல�ஹ இநத(ப 
பன�த)  மகக� ம�'கரல தக�பலபயத தபட த.யதள?�ன.  யமலம 
மகக�வ�.�க?�ன மNத அலல�ஹ தனனபடய ததபரயம, 
இப,'மப�கபகய�?ரகப?யம ஆத�ககம த.லதத பவதத�ன. 
எச.ரகபக!  மகக�வ�ல யததம த.யவத எனகக மனனர ய�ரககம 
அனமத�ககபபடடத�லபல;  எனககப ப�னனரம எவரககம 
அனமத�ககபபடப யப�வதம�லபல.  எச.ரகபக!  எனகக கட (அத) 
பகல�ன .�,�த ய'ரமத�ன அனமத�ககபபடடரநதத.  எச.ரகபக! 
.நயதகதத�றக�டம�ன,� இபயப�த�ரநயத (மழபமய�கத)  தபட 
த.யயபபடடவ�டடத.  எனயவ,  இந'கரன மடத.டகள அகற,ப படக 
கட�த.  இதன மரஙகள தவடடபப படக கட�த.  இஙயக தவ,� வ�ழம 
தப�ரடகப? (அவறப,ப பற,� மககளகக)  வ�?மபரம த.யபவபரத 
தவ�ர (ய�ரம)  எடககக கட�த.  ஒரவர (இன�யமல)  தக�பல 
த.யயபபடட�ல அவரன கடமபதத�ரகள 'டட ஈட தபறதல அலலத 
பழ�கக பழ� வ�ஙகதல என, இரணடல அவரகள வ�ரமப�யபதத யதரவ 
த.யயல�ம' எனற ஓர உபர '�கழதத�ன�ரகள.

அபயப�த யமன வ�.�க?�ல ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  இ(நதப 
ப�ர.ஙகத)பத எனகக எழத�த தரசத.�லலஙகள'  எனற யகடட�ர. 
'இவரகக எழத�க தக�டஙகள'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
அபயப�த கப,ஷ�க?�ல ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  (மகக�வ�ன 
த.ட தக�டகப? தவடடக கட�த எனபத�ல�ரநத)  வ�.பனப பறக?�ல 
ஒரவபகய�ன 'இதக�ர'  என, த�வரததகக வ�த�வ�லகக அ?�யஙகள; 
ஏதனன�ல,  '�ஙகள அதபன எஙகள வ �டக?�(ன கபரக?�)லம எஙகள 
மணணப,க?�லம பயனபடதத�க தக�ணடரகக�ய,�ம'  எனற க,�ன�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இதக�ர'  என, வ�.பனப பறகப?த தவ�ர' 
என,�ரகள'' அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

94. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன மரண யவதபன அத�கம�னயப�த 'எனன�டம 



ஓர ஏடபடக தக�ணட வ�ரஙகள.  எனககப ப�,க '�ஙகள வழ� தவ,� 
வ�ட�தவ�ற ஒர மடபல '�ன உஙகளகக எழத�த தரக�ய,ன'  எனற 
க,�ன�ரகள.  ''ப�(ஸல)அவரகளகக யவதபன அத�கம�க�வ�டடத 
'மம�டம அலல�ஹவ�ன யவதம இரகக�,த. அத 'மககப யப�தம�னத' 
எனற உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  உடயன (யத�ழரகளகக�படய�ல)  கரதத 
யவறப�ட எழநத கச.லம கழபபமம ம�கநதவ�டடன.  இபதக கணட 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனபனவ�டட எழநத த.லலஙகள;  என 
மனன�பலய�ல (இதயப�ன,)  .ச.ரவகள எதவம இரககக கட�த' 
என,�ரகள. 

''ப�(ஸல) அவரகளககம அவரகள (எழத '�பனதத) மடலககம கறகயக 
தபடய�க '�கழநதவ�டட ய.�தபன தபரம ய.�தபனத�ன'  எனற 
க,�யவர�க அஙக�ரநத இபன அபப�ஸ (ரல�) தவ?�யய,� வ�டட�ர'' என 
இபன அபப�ஸ (ரல�)  வ�ய�ல�க உபபதலல�ஹ இபன அபத�லல�ஹ 
அ,�வ�தத�ர.

இரவ�ல கறபதம யப�த�பபதம.

95.  'ஓர இரவ�ல தககதத�ல�ரநத எழநத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(ஆச.ரயம�க)  'அலல�ஹ தயபமய�னவன!  இநத இரவ�லத�ன 
எததபன ய.�தபனகள இ,ககபபடடரகக�ன,ன.  த�,நத வ�டபபடட 
அரடயபறகளத�ன எனதனனன?'  எனற க,�வ�டட,  'தம அப,க?�ல 
உ,ஙக�க தக�ணடரககம தபணகப? (தம மபனவ�ம�ரகப? இப, 
வணககதத�றக�க தககதiவ�டடம)  எழபபஙகள.  ஏதனன�ல,  இவவலக�ல 
ஆபட அண�நதவரக?�கய�ரககம,  எததபனயய� தபணகள மறபமய�ல 
'�ரவ�ணம�க இரபப�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள''  என உமம ஸலம�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கலவ� க,�தத இரவ�ல யபசதல.

96. ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன ஆய?�ன கபட.�க க�லதத�ல இஷ�த 
தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ஸல�ம தக�டதததம எழநத '�னற, 
'இனப,ய இநத இரபவ '�பனவ�ல பவததக தக�ளளஙகள. 
இன,�ல�ரநத (.ரய�க)  ஒர நற,�ணடன தவககதத�ல இபயப�த 
பம�ய�ன யமல இரககக கடயவரக?�ல ஒரவர கட எஞ.�ய�ரகக 
ம�டட�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

97. 'எனனபடய .�,�ய த�ய�ரம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யம�ன 
பமமன� ப�னத அல ஹ�ரஸ(ரல�)  அவரக?�ன வ �டடல 'ப�(ஸல) 
அவரகள தஙக�ய�ரநத இரவ�ல '�னம தஙக�ய�ரநயதன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள இஷ� தத�ழபக 'டதத�வ�டடப ப�னனர தம வ �டடறக வநத 
'�னக ரகஅததகள தத�ழதவ�டட உ,ஙக�ன�ரகள.  ப�னனர எழநத 
'பபயன தஙக�வ�டட�யன�?'  அலலத அத யப�ன, ஒர வ�ரதபத க,� 
வ�.�ரததவ�டட மNணடம தத�ழபககக�க '�ன,�ரகள.  '�னம 
(அவரகளடன)  அவரக?�ன இடப பககம�கச த.னற '�னய,ன.  உடயன 
எனபன அவரக?�ன வலப பககதத�ல இழதத '�றதத�வ�டட (மதல�ல) 
ஐநத ரகஅததகளம,  ப�னனர இரணட ரகஅததகளம தத�ழதவ�டட 
அவரக?�ன க,டபடதய�ல�பய '�ன யகடகம?வகக ஆழநத 
உ,ஙக�ன�ரகள.  ப�,க (சபஹ8த)  தத�ழபகககப ப,பபடட�ரகள''  இபன 



அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கலவ�பய மனனம த.யதல.

98. 'அப ஹ8பரர�(ரல�)  அத�கம�க 'ப�தம�ழ�கப? அ,�வ�கக�,�யர� என 
மககள க,�க தக�ணடரகக�,�ரகள.  அலல�ஹவ�ன யவததத�ல இரணட 
வ.னஙகள ம�தத�ரம இலபலதயன,�ல '�ன ஒர 'ப�தம�ழ�பயக கட 
அ,�வ�தத�ரகக ம�டயடன'  எனற அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�வ�டட,  ''�ம  
ய'ரவழ�பயயம தத?�வ�ன .�னறகப?யம அர?� மககளகக�க 
அவறப, யவததத�ல '�ம தத?�வ�கக க,�ய ப�னனரம ய�ர  
அவறப, மப,கக�,�ரகய?� அவரகப? '�ச.யம�க அலல�ஹ தன  
அரளகக அரகபதயற,வரக?�கக� வ�டக�,�ன.  யமலம (த�யய�பர)  
.ப�பப(வரக?�ன இப,'மப�கபகய�?ரகளம வ�ன)வரகளம  
அவரகப?ச .ப�கக�ன,னர.  ஆய�னம அவரக?�ல ய�ர (தம  
கற,ஙக?�ல�ரநத)  மNணட,  யமலம (தமபமச)  .\ரத�ரதத� இனனம (த�ம  
மப,ததவறப, மககளககத)  தத?�வபடதத�யம வ�டக�ன,னயர�  
அவரகப?த தவ�ர.  (அவவ�ற தமபமத த�ரதத�ய)  அவரகப? '�ன 
மனன�தத வ�டயவன.  '�ன ம�கக மனன�பபவனம அரளவத�ல  
அ?வற,வனம�யவன'' (த�ரககரஆன 02:159-160)  என, இரணட 
வ.னஙகப?யம ஓத�க க�டடன�ரகள.  யமலம தத�டரநத 
'மகக�வ�ல�ரநத ஹ�ஜரததச த.யத மத�ன�வ�றக வநத எஙகள 
.யக�தரரகய?� வ�ய�ப�ரம யபரஙக?�ல ஈடபடடக தக�ணடரநத�ரகள. 
மத�ன�வ�ல�ரநத அனஸ�ரத யத�ழரகய?� தஙகள (வ�வ.�ய) 
த.லவஙக?�ல ஈடபடடக தக�ணடரநத�ரகள.  ஆன�ல இநத அப 
ஹ8பரர�யவ� மழகக மழகக (யவற யவபலக?�ல ஈடபட�மல) 
படடன�ய�க 'ப�(ஸல)  அவரகளடயனயய இரநயதன.  மற,வரகள 
வரபக தர�த இடஙகளகதகலல�ம '�ன த.லயவன.  அவரகள 
மனபபட�மக� த.யய�தவறப,தயலல�ம மனபப�டம த.யத 
தக�ணடரநயதன' எனற க,�ன�ரகள'' அஃரஜ எனபவர அ,�வ�தத�ர.

99. 'இப,தததர அவரகய?!  '�ன தஙக?�டம�ரநத ஏர�?ம�ன தப�ன 
தம�ழ�கப?க யகடக�ய,ன. (ஆய�னம) அவறப, ம,நத வ�டக�ய,ன என 
'�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம மப,ய�டயடன.  அதறக 'உமமபடய 
யமலஙக�பய வ�ரயம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
'�னம அதபன வ�ரதயதன.  தம இரணட பகக?�லம இரணட பக 
'�ப,ய?வ அள?� (எடபபத யப�னற ப�வபன த.யத)வ�டடப ப�னனர, 
'அதபன (த'ஞய.�ட)  '�ர அபணததக தக�ளவ �ர�க!''  என,�ரகள.  '�னம 
உடயன அதபன என த'ஞசடன அபணததக தக�ணயடன.  அதன 
ப�னனர '�ன எதபனயம ம,நதயத இலபல''  என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

100. 'இப,தததர (ஸல)  அவரக?�டம�ரநத (கற,)  இரணட (வபகய�ன 
கலவ�ப)  ப�தத�ரஙகப? '�ன '�பனவ�ல பவததக தக�ணடரகக�ய,ன. 
அவற,�ல ஒனப, '�ன (மகக?�டம)  பரபப� வ�டயடன;  இனதன�னப, 
'�ன பரபப�ய�ரநத�ல என அடததத�ணபட தவடடபபடடரககம''  என 
அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,�ஞரக?�ன யப�தபனகளககச த.வ� .�யததல.

101. ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன இறத� ஹஜ��னயப�த (மககளகக 



உபரய�ற,�ய ய'ரதத�ல)  எனன�டம 'மககப? அபமத�யடன த.வ� 
த�ழதத�க யகடகம பட த.யவ �ர�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  (மககள 
அபமத�யற, ப�னனர) 'எனககப ப�,க '�ஙகள ஒரவர கழதபத ஒரவர 
தவடடக தக�ளளம இப,மறபப�?ரக?�க ம�,� வ�டயவணட�ம'  எனற 
க,�ன�ரகள'' என �ரர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஓர அ,�ஞரடம 'மகக?�ல யபர,�ஞர ய�ர?' எனற யகடகபபடட�ல 
இபதப பற,�ய ஞ�னம அலல�ஹவகயக உரயத எனற கறவத 
வ�ரமபததககத.

102. '(க�ளர(அபல)  அவரகப?ச .நத�தத)  மஸ� அபல அவரகள, 
இஸர�யவலரக?�ன 'ப�ய�க அனபபபபடட மஸ� அலலர;  அவர யவற 
மஸ�'  எனற 'வஃபல பகக�ல� எனபவர கரத�க தக�ணடரகக�,�யர 
எனற இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறகவரகள 
'இப,வன�ன பபகவர�க�ய அவர தப�ய கறக�,�ர.  எஙகளகக 
உபயயப�ன கஅப (ரல�),  'ப� (ஸல)  க,�ன�ரகள என அ,�வ�தத�வத: 
(இப,வன�ன)  ததர�க�ய மஸ� (அபல)  அவரகள 
இஸரயவலரகளகக�படயய உபரய�ற, '�ன,�ரகள.  அபயப�த 'மகக?�ல 
யபர,�ஞர ய�ர?'  எனற அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அதறக,  த�யம 
யபர,�ஞன எனற அவரகள பத�ல க,�வ�டட�ரகள. அவரகள இத பற,�ய 
ஞ�னம அலல�ஹவகயக உரயத எனற க,�ததத�ல அலல�ஹ 
அவரகப?க கணடதத,  'இரணட கடலகள .ஙகமம�கம இடதத�ல என 
அடய�ரக?�ல ஒரவர இரகக�,�ர.  அவர த�ம உமபம வ�டப யபர,�ஞர' 
எனற அவரகளககச த.யத� அ,�வ�தத�ன.  அதறகவரகள 'என 
இப,வயன!  அவபர '�ன .நத�கக எனன வழ�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'கபட ஒன,�ல ஒர மNபனச சமநத (பயணம)  த.லவ �ர�க!  அமமNபன 
எஙயக தத�பலதத வ�டக�,�யர� அஙயகத�ன அவர இரபப�ர'  எனற 
அவரக?�டம க,பபடடத.  உடயன அவரகள தம பண�ய�?�ன யஷஃ 
இபன நன எனப�ரடன ஒர மNபனக கபடய�ல சமநத தக�ணட 
'டகக ஆரமப�தத�ரகள.  (த'ட ய'ரம 'டநத கப?பப�ல)  இரவரம ஒர 
ப�ப,பய அபடநததம படதத உ,ஙக� வ�டட�ரகள.  உடயன 
கபடய�ல�ரநத மNன தமலல 'ழவ� கடல�ல தன வழ�யய '�நத�ப யப�க 
ஆரமப�ததவ�டடத.  (மNன க�ண�மல யப�னத மஸ�வககம அவரன 
பண�ய�ளககம வ�யபப?�ததத.  அவவ�ரவரம அனப,ய மNத�பயப�ழத 
மழவதம 'டநத யப�யக தக�ணயட இரநத�ரகள.  தப�ழத வ�டநததம 
(அத வபர கப?பபப உணர�த)  மஸ� (அபல)  தம பண�ய�?ரடம, 
'இநதப பயணதத�ன மலம '�ம (ம�கநத)  .�ரமதபதச .நத�தத 
வ�டயட�ம.  எனயவ 'மமபடய க�பல உணபவ எடதத வ�?' 
என,�ரகள.  (.நத�பபதறக�கக)  கடடப?ய�டபபடடரநத இடதபதத 
த�ணடமவபர எநத வ�தச .�ரமதபதயம அவரகள உணரவ�லபல. 
அபயப�த பண�ய�?ர அவரக?�டம 'ப�ரதத�ரக?�? '�ம அநதப ப�ப,ய�ல 
தஙக�ய�ரநதயப�த (த�ன அநத மNன ஓடய�ரகக யவணடம)  '�னம 
மNபன ம,நத வ�டயடன'  என,�ர.  '(அட!)  அத த�யன '�ம யதட வநத 
இடம'  எனற மஸ� (அபல)  அவரகள க,�வ�டட,  இரவரம�கத தம 
க�லடச சவடகப?ப ப�னதத�டரநதவரக?�ய (வநதவழ�யய)  த�ரமப� 
வநத தக�ணடரநத�ரகள.  இரவரம அநதக க,�பப�டட ப�ப,பயச 
த.ன,படநததம ஆபட யப�ரதத�ய�ரநத ஒர மன�தபரக கணட�ரகள. 
உடயன மஸ� (அபல)  அவரகள (அமமன�தரகக)  ஸல�ம க,�ன�ரகள. 
அபயப�த க�ளற அவரகள 'உமமபடய ஊரல ஸல�ம (கறம பழககம) 
ஏத?'  எனற யகடட�ரகள.  ''�னத�ன மஸ�'  என,�ரகள. 



'இஸரயவலரகளகக 'ப�ய�க அனபபபபடட மஸ�வ�?'  என க�ளற 
அவரகள யகடட�ரகள.  அதறக 'ஆம!'  எனற க,�ன�ரகள.  'உமகக 
(இப,வன�ல)  கறறத தரபபடடத�ல�ரநத எனககக கறறத தரவதறக�க 
உமபம '�ன ப�னபற,� வரடடம�?'  எனற யகடட�ரகள.  க�ளர (அபல) 
அவரகள,  ''�ச.யம�க '�ர எனனடன தப�றபமயய�டரகக ஆற,ல 
தப,ம�டடர!  மஸ�யவ!  இப,வன தனனபடய ஞ�னதத�ல�ரநத 
எனககக கறறத தநதத எனகக�ரகக�,த.  அதபன '�ர அ,�ய ம�டடர. 
அவன உமககக கறறத தநத�ரகக�, யவத,�ர ஞ�னம 
உமகக�ரகக�,த. அதபன '�ன அ,�ய ம�டயடன' எனற க,�ன�ர. அதறக 
மஸ� (அபல)  அவரகள,  'உமமபடய உததரபவ மN,�த மப,ய�ல 
அலல�ஹ '�டன�ல எனபனப தப�றபமய�?ன�கக க�ணபZர!' 
என,�ரகள. (மடவ�ல)  இரவரம கபபல எதவம க�படகக�த '�பலய�ல 
கடறகபர ஓரம�கயவ 'டநத த.ன,�ரகள.  அவவ�ரவபரயம ஒர 
கபபல கடநத த.ன,த. தஙகப?யம (அககபபல�ல) ஏற,�க தக�ளளம�ற 
யகடடக தக�ணட�ரகள.  அவரகள க�ளற அவரகப? அ,�நத�ரநதத�ல 
அவவ�ரவபரயம கடடணம ஏதம�ன,�க கபபல�ல ஏற,�ன�ரகள.

ஒர .�டடககரவ� வநத கபபல�ன ஓரதத�ல அமரநத கடல�ல 
ஒன,�ரணட மப, தக�தத�யத.  அபயப�த க�ளற அவரகள,  'மஸ� 
அவரகய?!  இச.�டடக கரவ� தக�தத�யத�ல கடல�ல எவவ?வ 
கப,யயம� அத யப�ன, அ?வத�ன எனனபடய ஞ�னமம 
உமமபடய ஞ�னமம அலல�ஹவ�ன ஞ�னதத�ல�ரநத கப,தத 
வ�டம'  எனற க,�ன�ரகள.  (.றற ய'ரம கழ�தததம)  கபபல�ன 
பலபகக?�ல ஒனப, க�ளற (அபல)  கழற,�ன�ரகள.  இபதக கணட 
மஸ� (அபல)  அவரகள ''மபமக கடடணம ஏதம�ன,� ஏற,�ய இநத 
மககள மழகடடம எனபதறக�க,  யவணடதமனற கபபபல உபடதத 
வ�டடயர?'  எனற யகடட�ரகள.  'மஸ�யவ!  '�ச.யம�க '�ர எனனடன 
தப�றபமயய�டரகக ஆற,ல தப,ம�டடர எனற '�ன (மனயப 
உமககச)  த.�லலவ�லபலய�?  எனற க�ளற அவரகள யகடட�ரகள. 
அதறகவரகள,  ''�ன ம,நத வ�டடதறக�க எனபன '�ர (கற,ம)  ப�டதத 
வ�ட�த�ர'  எனற யகடடக தக�ணட�ரகள.  எனயவ மதற ப�ரச.�பன 
மஸ�வ�டம�ரநத ம,த�ய�க ஏறபடட வ�டடத.  (கடல வழ�ப பயணம 
மடநத)  மNணடம இரவரம 'டநத யப�யக தக�ணடரநத�ரகள. 
அபயப�த ஒர .�றவன ஏபனய .�றவரகளடன வ�ப?ய�டக 
தக�ணடரநத�ன.  க�ளற அவரகள அதன தபலபய யமல�ரநத ப�டதத 
(இழதத)த தம பகய�ல (த�ரக�)  தபலபய ம,�தத வ�டடரகள.  உடயன 
மஸ� (அபல)  அவரகள 'ய�பரயம தக�பல த.யய�த (ஒர ப�வமம 
அ,�ய�த)  தயபமய�ன ஆதம�பவக தக�னற வ�டடயர?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக க�ளற அவரகள 'மஸ�யவ!  '�ச.யம�க '�ர 
எனனடன தப�றபமய�ய�ரகக மடய�த எனற உமம�டம '�ன 
மனயப த.�லலவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  இநத வ�ரதபத 
மநத�ய வ�ரதபதபய வ�ட ம�கக வல�யறததலடன கடயத என இநத 
ஹத�ஸ அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன இபன உபயன� எனபவர 
கறக�,�ர.  மNணடம இரவரம (.ம�த�னம�க�)  'டநத யப�யக 
தக�ணடரநத�ரகள.  மடவ�க ஒர க�ர�மததவரடம வநத அவரக?�டம 
உணவ யகடட�ரகள.  அவவர�ர அவரகளகக உணவ?�கக 
மறததவ�டட�ரகள.  அபயப�த அகக�ர�மதத�ல ஒர சவர,  க\யழ வ�ழநத 
வ�டம '�பலய�ரககக கணட�ரகள.  உடயன க�ளற அவரகள தஙக?�ன 
பகய�ல அசசவபர '�பல '�றதத�ன�ரகள.  (இபதப ப�ரததக 
தக�ணடரநத) மஸ� (அபல) அவரகள ''�ர வ�ரமப�ய�ரநத�ல இதறக�க 



ஏத�வத கல� தபற,�ரககல�யம!'  எனற அவரக?�டம யகடட�ரகள. 
உடயன க�ளற அவரகள,  'இதத�ன எனககம உமகக�படயய 
ப�ரவ�பனய�கம' எனற க,�வ�டட�ரகள.''

(இச.மபவதபத)  'ப�(ஸல)  அவரகள (த.�லல�வ�டட)  'மஸ� ம�தத�ரம 
.றறப தப�றபமய�க இரநத�ரநத�ல அவவ�ரவரன 
வ�ஷயஙக?�ல�ரநதம;  'மகக இனனம ('�ப,ய)  வரல�ற 
க,பபடடரககம.  அலல�ஹ மஸ�வ�றக அரள பரவ�ன�க!'  எனற 
க,�ன�ரகள'' என ஸயZத இபன �8பபர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அமரநத�ரககம அ,�ஞரடம '�ன,வ�ற யகளவ� யகடடல.

103.  'ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத 'இப,தததர அவரகய?! 
எஙக?�ல ஒரவர (தன�பபடட)  யக�பதத�றக�கப யப�ர�டக�,�ர. 
(இனதன�ரவர)  தம கலபதபரபமகப?க க�ககம .\ற,ததடன 
யப�ரடக�,�ர.  இவற,�ல இப,வழ�ய�ல த.யயபபடம யப�ர எத?'  எனற 
யகடட�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  அவபர ய'�கக�த தம தபலபய 
உயரதத�,  'அலல�ஹவ�ன தக�ளபக (இவவலக�ல)  யமயல�ஙகவதறக�க 
(மடடம)  யப�ர பரக�,வர த�ம மகததவமம கணண�யமம�கக 
இப,வழ�ய�ல யப�ரடடவர�வ�ர'  எனற க,�ன�ரகள.  யகளவ� யகடடவர 
'�ன,�ரநத�லத�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள தம தபலபய உயரதத�ன�ரகள'' 
என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''ஞ�னதத�ல (ம�கக) கப,நத அ?யவ தவ�ர உஙகளகக வழஙகப  
படவ�லபல'' (த�ரககரஆன 17:85) என, அலல�ஹவ�ன த�ரவ.னம.

104. யபரச. மடபட ஒனப,க பகய�ல ஊன,�யவரக?�க,  'ப� (ஸல) 
அவரகள மத�ன�வ�ல மககள .ஞ.�ரம இலல�த ஒர ப�ழ தவ?�ய�ல 
த.ன,யப�த அவரகளடன '�னம த.னற தக�ணடரநயதன.  அபயப�த 
யதரக?�ன கழ ஒனப, அவரகள கடநத த.ன,�ரகள.  அபயப�த 
அவரக?�ல ஒரவர மற,வரடம 'ரபஹ (உய�ர)  பற,� அவரடம 
யகளஙகள' என,�ர. அவரக?�ன இனதன�ரவர 'அவரடம அபதப பற,�க 
யகடக�த�ரகள;  உஙகளககப ப�டகக�த எபதயம அவர த.�லலப 
யப�வத�லபல' என,�ர. அவரக?�ல மறத,�ரவயர�, '(இலபல!) இப,வன 
மNத ஆபணய�க '�ம (அபதப பற,�)  அவரடம யகடயட வ�டயவ�ம' 
என,�ர.  (மடவ�ல)  அவரக?�ல ஒரவர எழநத,  'அபல க�ஸ�ம 
அவரகய?!  ரஹ8 என,�ல எனன?  எனற யகடட�ர.  உடயன 'ப� (ஸல) 
அவரகள தமdனம�ன�ரகள. 'அவரகளகக இப,வன�டம�ரநத இபயப�த 
த.யத� அ,�வ�ககபபடக�,த'  எனற எனனபடய மனத�றகள '�பனததபட 
'�ன '�னற தக�ணடரநயதன.  (இப,ச த.யத� வரமயப�த ஏறபடம 
.�ரமம வ�லக�)  அவரகள தத?�வபடநதயப�த '('ப�யய!)  உமம�டம 
அவரகள ரபஹப பற,�க யகடட�ரகள.  ரஹ8 எனபத என  
இப,வனபடய கடடப?பயச .�ரநதத�கம.  ஞ�னதத�ல (ம�கக)  
கப,நத அ?யவ தவ�ர அவரகள தக�டககபபடவ�லபல எனற '�ர  
(பத�ல)  கறம!' (த�ரககரஆன 17:85)  எனற (த�ரககரஆன வ.னதபத) 
க,�ன�ரகள'' என அபதலல�ஹ இபன மஸவத (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர .�ர�ர (ஒனப,ப) பரநத தக�ள? ம�டட�ரகள என, அத�ரபத�ய�ல 
பரநத தக�ள?�யத�பர வ�டததப பரநத தக�ளளம ஒர .�ர�ரககத 
தன�பபடட மப,ய�ல கறறக தக�டததல.



105. 'ஒயர வ�கனதத�ன மNத மஆத (ரல�)  'ப� (ஸல)  அவரகளககப 
ப�னயன அமரநத�ரககம '�பலய�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள 'மஆயத!''  எனற 
அபழதத�ரகள.  'இயத� உளய?ன;  இப,தததர அவரகய?! 
(கடடபபடவபதப)  தபரம யப,�கவம கரதக�ய,ன'  எனற மஆத (ரல�) 
க,�ன�ர.  'மஆயத!'  எனற என மNணடம 'ப� (ஸல)  அவரகள 
அபழதத�ரகள.  'இயத� உளய?ன;  இப,தததர அவரகய?! 
(கடடபபடவபதப)  தபரம யப,�கவம கரதக�ய,ன'  என மNணடம மஆத 
(ரல�)  க,�ன�ர.  இவவ�ற மனற மப, க,பபடடத.  ப�,க 'தன 
உள?தத�ல�ரநத உணபமய�ன எணணததடன வணஙக� 
வழ�படவதறகரய இப,வன அலல�ஹ ஒரவபனத தவ�ர யவற 
ய�ரம�லபல எனறம,  மஹமமத அலல�ஹவ�ன ததர�வ�ரகள 
எனறம உறத�ய�க 'மபம எவபரயம அலல�ஹ;  'ரகதத�றகச த.லல 
வ�ட ம�டயடன'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
அபயப�த 'இப,தததர அவரகய?!  இசத.யத�பய '�ன மககளகக 
அ,�வ�தத வ�டல�ம�?  அவரகள மக�ழநத யப�வ�ரகய?!'  எனற மஆத 
யகடடதறக 'அவவ�ற '�ர அ,�வ�ககம அச.மயதத�ல (இத மடடம 
யப�தயம எனற)  அவரகள அ.டபடய�க இரநத வ�டவ�ரகள'  எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அனஸ இபன ம�ல�க 
(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(கலவ�பய மப,தத)  கற,தத�ல�ரநத தபபவதறக�க தம மரணத 
தரவ�ய�லத�ன இநத ஹத�பஸ மஆத (ரல�) அ,�வ�தத�ரகக�,�ரகள.

கறபத�ல தவடகபபடதல.

106.  'உமம ஸ8பலம (ரல�)  என, தபணமண� 'ப� (ஸல)  அவரக?�டம 
வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ச.யம�க அலல�ஹ .தத�யதபத 
எடததச த.�லவதறக தவடகபபடவத�லபல.  ஒர தபணணகக 
ஸகல�தம�ன�ல அவ?�ன மNத க?�பப கடபமய�கம�?'  எனற 
யகடடதறக 'ஆம!  அவள '�பரக கணட�ல'  எனற இப,தததர (ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  (இபதக யகடடக தக�ணடரநத)  உமம ஸலம� 
(ரல�)  தம மகதபத (தவடகதத�ல)  மடக தக�ணட,  'தபணகளககம 
ஸகல�தம ஏறபடம�'  எனற யகடடதறக 'ப� (ஸல)  அவரகள,  ''ன,�ய 
யகடட�ய!  ஆம!  அபபட இலபலதயன,�ல அவளபடய கழநபத 
எதன�ல அவப?ப யப�னறம இரகக�,த?'  எனற யகடட�ரகள''  என 
பஸனப ப�னத உமம ஸலம� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தவடகபபடடப ப�,பரக யகளவ� யகடகச த.யதல.

107. 'மத� (அத�க உணரச.�ய�ன�ல ஏறபடம க.�வ)  தவ?�ய�கம 
ஆடவன�க '�ன இரநயதன. (இத பற,� அ,�ய) ம�கத�த (ரல�) அவரகப? 
'ப� (ஸல)  அவரக?�டம யகடகம�ற ஏவ�யனன.  அவர அத பற,� 
அவரக?�டம வ�னவ�ன�ர.  'அதறக�க உளச த.யவதத�ன கடபம. 
(க?�கக யவணடய கடட�யம�லபல)'  எனற 'ப� (ஸல)  அவரகள 
வ�படய?�தத�ரகள'' என அலN (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல கறபதம கறறக தக�டபபதம.

108.  'ஒரவர பள?�வ�.ல�ல எழநத '�னற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 



'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள எஙக�ரநத இஹர�ம கடடயவணடம 
எனக கடடப?ய�டக�,�ரகள?'  எனற யகடடயப�த 'மத�ன� வ�.�கள 
'தலஹ8பலஃப�' என, இடதத�ல�ரநதம, ஷ�ம வ�.�கள '�8ஹஃப�' என, 
இடதத�ல�ரநதம 'ஜத வ�.�கள 'கரன'  என, இடதத�ல�ரநதம இஹர�ம 
கடட யவணடம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
அபதலல� இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''யமன'  வ�.�கள 'யலமலம'  என, இடதத�ல�ரநத இஹர�ம கடட 
யவணடம எனறம இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என .�லர 
கரத�க தக�ணடரகக�,�ரகள.  அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத இநத 
வ�ரதபத வநதத�க எனககத ததரயவ�லபல'' எனறம இபன உமர (ரல�) 
க,�ன�ர.

யகடகபபடடதறக வ�ரவ�கப பத�ல கறதல.

109.  'ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இஹர�ம கடடயவர அண�ய 
யவணடய ஆபடகப?ப பற,�க யகடடதறக,  '.டபட,  தபலபப�பக, 
க�ல.டபடகள,  மகக�ட (அலலத தத�பப�),  பசப.ச .�யம யத�யதத 
ஆபட,  அலலத .�வபபக கஙகமச .�யம யத�யதத ஆபட 
ஆக�யவறப, (இஹர�ம கடடயவர)  அண�யக கட�த.  ப�தண�கள 
க�படககவ�லபலய�ன�ல (கணகக�லவபர)  உயரம�ன க�லப,கப? 
அவர அண�நத தக�ள?ல�ம.  (ஆன�ல)  கணகக�லககக க\யழ உயரம 
கப,யம வபர அவவ�ரணபடயம தவடடவ�டடடம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என இபன உமர (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர. 

ப�டம-4.  உளச த.யவத

உடல தயபமய�ன,�த தத�ழபக ஏறகபபட�த.

110.  '.�ற தத�டகக ஏறபடடவன உளச த.யயமவபர அவனபடய 
தத�ழபக ஏறகபபட�த''  எனற 'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகள என 
அபஹ8பரர�(ரல�)  க,�யயப�த,  ஹளர மவத என, இடதபதச ய.ரநத 
ஒரவர 'அப ஹ8பரர�யவ!  .�ற தத�டகக எனபத எனன?  எனற 
யகடடதறக அவரகள '.பதததடயன� .பதம�ன,�யய� க�றறப ப�ரவத' 
என,�ரகள'' என ஹமம�ம இபன மனபபஹ அ,�வ�தத�ர.

உளவ�ன .�,பப மறறம உளச த.யதவரகள மகம, பககள, க�லக?�ல 
ஒ?�யடன மறபமய�ல வரதல

111. 'பள?�வ�.ல�ன யமல ப,தத�ல அபஹ8பரர� (ரல�)  அவரகளடன 
'�னம ஏ,�ச த.னய,ன.  அபஹ8பரர� (ரல�)  உளச த.யத�ர.  (உளச 
த.யத மடதததம) ''�ச.யம�க எனனபடய .மத�யததவரகள மறபம 
'�?�ல உளவ�ன சவடக?�ல மகம,  பக க�லகள 
ஒ?�மயம�னவரகய?!  எனற அபழககபபடவ�ரகள.  எனயவ,  உஙக?�ல 
வ�ரமப�யவர தம ஒ?�பய அத�கபபடதத�க தக�ள?டடம''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யபதச யகடடரகக�ய,ன'  என,�ரகள''  நஅயக� 
அல மஜம�ர அ,�வ�தத�ர.

உள ம,�நதத உறத�ய�கத ததரயம வபர .நயதகதத�ன�ல மNணடம 



உள யதபவய�லபல.

112. 'தத�ழமயப�த க�றறப ப�ரவத யப�ன, உணரவ ஏறபடவத�க 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன மப,ய�டடதறக,  ''�ற,தபத உணரம 
வபர அலலத .பததபதக யகடகமவபர தத�ழபகய�ல�ரநத த�ரமப 
யவணட�ம'  எனற அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன 
பஸத இபன ஆஸ�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உளபவ இலகவ�ககதல.

113. ''ப�(ஸல)  அவரகள க,டபட வ�டம அ?வகக உ,ஙக�ய ப�னப 
(எழநத)  தத�ழதனர.  '�ன எனனபடய .�,�ய த�ய�ர பமமன�(ரல�) 
அவரக?�ன வ �டடல ஓரரவ தஙக�ய�ரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள அநத 
இரவ�ன ஆரமபதத�யலயய எழநத�ரகள.  (ப�னனர தஙக�ன�ரகள)  இரவ�ன 
.�ற பகத� ஆனதம மNணடம எழநத,  தத�ஙக வ�டபபடடரநத ஒர 
பபழய யத�ல தரதத�ய�ல�ரநத,  (தணண�ர எடதத)  சரககம�க உளச 
த.யத�ரகள;  ப�,க தத�ழவதறக '�ன,�ரகள.  '�னம அவரகள உளச 
த.யதத யப�னற சரககம�க உளச த.யதவ�டட,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
அரயக வநத அவரக?�ன இடபபககதத�ல '�னய,ன.  உடயன 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனபனத த�ரபப� அவரக?�ன வலபபககம�க '�றகச 
த.யத�ரகள.  ப�னனர அவரகள அலல�ஹ '�டய அ?வ தத�ழதவ�டடப 
ப�னனர மNணடம ஒரகக?�ததப படதத க,டபடவ�டட உ,ஙக�ன�ரகள. 
ப�னனர கடடத தத�ழபககக�க அவரகப? அபழதத�ர. உடயன எழநத 
அவரடன (ஸ8பஹ8)  தத�ழபகககச த.னற மககளககத தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.  ஆன�ல அவரகள (த�ரமப)  உளச த.யயவ�லபல''  என 
இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மழபமய�க உளச த.யதல.

114. '(ஹஜ��ல)  'ப�(ஸல)  அவரகள அரஃப�வ�ல�ரநத (மஸதல�ஃப�) 
த.னற தக�ணடரநத�ரகள.  வழ�ய�ல ஒர கணவ�ய�ல 
வ�கனதபதவ�டட இ,ஙக�ச .�ற'�ர கழ�தத�ரகள.  ப�னனர சரககம�க 
உளச த.யத�ரகள.  அபயப�த,  'இப,தததர அவரகய?!  த�ஙகள தத�ழப 
யப�க�,�ரக?�?'  எனற '�ன யகடடதறக,  'தத�ழபக உமகக மனனர 
(மஸதல�ஃப�வ�ல)  'படதபறம'  எனற க,�வ�டட வ�கனதத�ல 
ஏ,�ன�ரகள. மஸதல�ஃப� என, இடம வநததம இ,ஙக� மNணடம உளச 
த.யத�ரகள.  இபயப�த உளபவ மழபமய�கச த.யத�ரகள.  மகரப 
தத�ழபக 'படதப,ப யப�க�,த எனற அ,�வ�ககபபடடதம,  'ப�(ஸல) 
அவரகள மகரப தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ப�னனர ஒவதவ�ரவரம 
தததம ஒடடகஙகப?த தஙகம�டஙக?�ல படகக பவதத�ரகள.  ப�னனர 
இஷ�த தத�ழபக 'படதப,ப யப�க�,த எனற அ,�வ�ககபபடடத. 
'ப�(ஸல)  அவரகள இஷ�த தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  (மகரப,  இஷ� 
ஆக�ய)  இரணட தத�ழபககளகக�படய�ல (யவற எதவம)  அவரகள 
தத�ழவ�லபல'' என உஸம� இபன ப�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர பக '�ப,யத தணண�ர எடதத இரணட பககப?யம ய.ரதத 
மகதபதக கழவதல.

115.  'இபன அபப�ஸ (ரல�)  உளச த.யத�ரகள.  அபயப�த ஒர பகத 
தணண�பர அள?� அபதக தக�ணட தம மகதபதக கழவ�ன�ரகள. 



அத�வத ஒர பகத தணண�ர எடதத அதன மலயம தம வலகபகபயக 
கழவ�ன�ரகள.  ப�னனர இனதன�ர பகய�ல தணண�ர அள?�த தம 
இடகபகபயத கழவ�ன�ரகள.  ப�னனர ஈரக பகய�ல தம தபலபயத 
தடவ�ன�ரகள.  ப�னனர இனதன�ர பகத தணண�ர அள?� அதபன தம 
வலகக�ல�ல தக�ஞ.ம தக�ஞ.ம�க ஊற,� அதபனக கழவ�ன�ரகள. 
ப�னனர இனதன�ர பகத தணண�ர அள?�த தம இடகக�ல�ல ஊற,�க 
கழவ�ன�ரகள.  'இபபடதத�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள உளச த.யய 
ப�ரதயதன'  எனறம இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர''  என அத�வ இபன 
யஸ�ர (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கழ�பப�டம த.லலமயப�த த.�லல யவணடயபவ.

116. 'கழ�பப�டதத�றகச த.ன,யப�த,  'இப,வ�!  அரவரககத தகக 
த.யலகள,  இழ�வ�ன பணப�டகள ஆக�யவறப,த தணடம 
பஷதத�பனவ�டட உனன�டம ப�தக�வல யதடக�ய,ன'  எனற கறம 
வழககமபடயவரக?�க 'ப�(ஸல)  அவரகள இரநத�ரகள''  என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கழ�பப�டதத�ல தணண�ர பவததல.

117. ''ப�(ஸல)  அவரகள கழ�பப�டதத�றகச த.ன,தம '�ன 
அவரகளகக�கத தணண�ர பவதயதன.  அவரகள தவ?�யய வநததம 
'இநதத தணண�பர ய�ர பவததத?'  எனற யகடடதறக (எனபனப பற,�) 
க,பபடடத.  உடயன 'இப,வ�!  இவரகக ம�ரககதத�ல 'லல 
ஞ�னதபதக தக�டபப�ய�க'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள''  என இபன 
அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மல�லம கழ�ககமயப�த க�பல�பவ மனயன�ககக கட�த. கடடடம 
அலலத சவர இரநத�ல தவ,�லபல.

118. 'உஙக?�ல ஒரவர மலம கழ�ககச த.ன,�ல அவர க�பல�பவ 
மனயன�ககக கட�த.  தம மதகப ப,தத�ல (அபத)  ப�னன�ல 
ஆககவம கட�த.  (எனயவ)  க�ழகக ய'�கக�யய�,  யமறக ய'�கக�யய� 
த�ரமப�க தக�ளளஙகள'  என  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப அயயப�ல அனஸ�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(க,�பப: யமறக,பபடட ஹத�ஸ,  க�பல� ததறக வடகக�க அபமநத 
மத�ன�,  யமன,  .�ரய� யப�ன, '�டக?�ல வ�ழம மககளகயக 
தப�ரநதம.)

இரணட த.ஙகறக?�ன மNத அமரநத மலம கழ�ததல.

119. ''�ர உமமபடய யதபவகக�க (மலம கழ�கக)  உடக�ரநத�ல 
க�பல�பவயய�,  பபததல மகததஸபஸயய� மனயன�ககக கட�த 
எனற .�லர த.�லக�,�ரகள.  ஆன�ல '�ன ஒர'�ள எஙகள வ �டடன 
கபரய�ன மNத (ஒர யவபலய�க)  ஏ,�யனன.  அபயப�த (தறத.யல�க) 
'ப�(ஸல)  இரணட த.ஙகறக?�ன மNத பபததல மகததஸபஸ 
மனயன�கக�யவரக?�க மலம கழ�கக அமரநத�ரககக கணயடன''  என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



தபணகள மல�லம கழ�பபதறக�க ('டம�டடம�லல�த) தவடட 
தவ?�களககப ப,பபடடச த.லலதல.

120.  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யர கழ�பப�டம '�ட தவடட தவ?�ப 
தப�டடலகளகக இரவ ய'ரஙக?�ல (வ �டபடவ�டட)  தவ?�யய த.லலம 
வழககமபடயவரக?�ய�ரநத�ரகள.  தவடட தவ?� தப�டடல எனபத 
வ�.�லம�ன த�,நத தவ?�ய�கம.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'உஙகள 
மபனவ�யபர (தவ?�யய த.லலம யப�த)  மகக�டடட மப,ததக 
தக�ள?ச த.�லலஙகள'  என உமர(ரல�)  த.�லல�க தக�ணடரநத�ர. 
ஆய�னம 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதச த.யலபடததவ�லபல.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன மபனவ� ஸவத�(ரல�)  இஷ� ய'ரம�ன ஓர இரவ�ல 
(கழ�பப�டம '�ட) வ �டபடவ�டட தவ?�யய த.ன,�ர. 'ப�(ஸல) அவரக?�ன 
மபனவ�யரல அவரகய? உயரம�ன தபணமண�ய�க இரநத�ரகள. 
அவரகப?ப ப�ரதத உமர(ரல�), 'ஸவத�யவ! உஙகப? ய�ர எனற பரநத 
தக�ணயட�ம'  என,�ர.  (அபயப�த�வத தபணகள)  மகக�டடவத பற,�ய 
கரஆன வ.னம அர?பபட�த� என, யபர�ப.ய�ல உரதத அபழதத�ர. 
அபயப�தத�ன தபணகள மகக�ட யப�டவத பற,�ய வ.னதபத 
அலல�ஹ அர?�ன�ன''  என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தணண�ர�ல தயபமபபடதததல.

121. ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன யதபவகக�க தவ?�யய த.ன,�ல, 
'�னம .�றவன ஒரவனம தணண�ர '�ரமப�ய .�,�ய யத�ல ப�தத�ரம 
ஒனப, எஙகளடன தக�ணட த.லயவ�ம.  அநதத தணண�ர மலம 
'ப�(ஸல)  அவரகள தயபமபபடதத�க தக�ளவ�ரகள''  என அனஸ இபன 
ம�ல�க (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கழ�பப�டம த.லலமயப�த தணண�ரடன ஒர பகததடபயயம எடததச 
த.லலதல

122. ''ப�(ஸல)  அவரகள கழ�பப�டதத�றகச த.லலமயப�த '�னம ஒர 
.�றவரம தணண�ர '�ரமப�ய யத�ல ப�தத�ரதபதயம,  ஒர 
பகததடபயயம சமநத த.லயவ�ம.  (யதபவபய மடதததம)  அவரகள 
தணண�ர�ல தயபமபபடதத�க தக�ளவ�ரகள''  என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'பகததட எனபத அதன யமறப,தத�ல பண இடபபடடள? 
பகததடய�கம' எனற ஷ8அப� க,�பப�டக�,�ர.

வலககரதத�ல சததம த.யதல வ�லககபபடடரகக�,த.

123. 'உஙக?�ல ஒரவர (எபத)  அரநத�ன�லம அநதப ப�தத�ரதத�றகள 
அவர மசச வ�ட யவணட�ம.  தம வலககரதத�ல சததம த.யயவம 
யவணட�ம.  (ப�னஙகள)  அரநதமயப�த கடககம ப�தத�ரதத�றகள மசச 
வ�டவம யவணட�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப கத�த�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கறக?�ல சததம த.யதல.

124. ''ப�(ஸல)  அவரகள இயறபகத யதபவகக�க தவ?�யய த.ன,யப�த 



அவரகப?த தத�டரநத த.னய,ன.  அவரகள த�ரமப�ப ப�ரகக�மயலயய 
த.ன,�ரகள.  அவரக?�ன அரக�ல '�ன த.ன,யப�த,  'சததம 
த.யவதறக�க எனககச .�ல கறகப?க தக�ணட வ�ரம. 
எலமபகப?யய�,  வ�டபடபயயய� தக�ணட வரயவணட�ம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ன (கறகப?ப தப�றகக�)  எனனபடய ஆபடய�ன 
ஓரதத�ல எடததக தக�ணட வநத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன பககதத�ல 
பவததவ�டடத த�ரமப�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள மல�லம கழ�தத 
ப�னனர அககறக?�ல சததம த.யத�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

வ�டபடய�ல மல�லம சததம த.யயக கட�த.

125. ''ப�(ஸல) அவரகள கழ�பப�டதத�றகச த.ன,யப�த, மனற கறகப?க 
தக�ணட வரம�ற எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.  '�ன இரணட 
கறகப?ப தபறறக தக�ணயடன.  மன,�வத கலபலத யதடப 
ப�ரதயதன.  க�படககவ�லபல.  ஒர வ�டபடபய எடததக தக�ணட 
வநயதன.  அவரகள வ�டபடபய எ,�நதவ�டட 'இத அசததம�னத'  எனற 
க,�ன�ரகள'' என அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உளவ�ல (ஒவதவ�ர உறபபபயம) ஒரமப, கழவதல.

126.  ''ப�(ஸல)  அவரகள உளச த.யயமயப�த அவரக?�ன உறபபககப? 
ஒவதவ�ர மப, கழவ�ன�ரகள'' என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(தபலபயத தவ�ர மற, உறபபககப?) இரணட மப, கழவதல.

127. ''ப�(ஸல)  அவரகள உளச த.யதயப�த அவரகள உறபபககப? 
இரணடரணட மப, கழவ�ன�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன 
ப�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(தபலபயத தவ�ர மற, உறபபககப?) மமமப, கழவதல.

128. 'உஸம�ன இபன அஃபப�ன(ரல�) ஒர ப�தத�ரதத�ல தணண�ர தக�ணட 
வரச த.�லல�த தம இரணட மன பகக?�ல மனற மப, ஊற,�க 
கழவ�ன�ர.  ப�னனர தம வலககரதபதப ப�தத�ரதத�ல த.லதத�,  வ�யக 
தக�பப?�தத,  மகக�றகத தணண�ர த.லதத�ன�ர.  ப�னனர தம மகதபத 
மனற மப, கழவ�ன�ர.  தம இரணட பககப?யம மடடவபர 
மனற மப, கழவ�ன�ர.  ப�னப தபலபய ஈரக பகய�ல தடவ�ன�ர. 
ப�னனர தம இரணட க�லகப?யம கரணபட வபர மனற மப, 
கழவ�ன�ர.  ப�னனர 'ய�யரனம எனனபடய இநத உளபவப யப�னற 
த.யத,  ப�னனர த�ய எணணஙகளகக இடம தர�மல இரணட 
ரகஅததகள தத�ழத�ல அவர மனனர த.யத (.�ற)  ப�வஙகள 
மனன�ககபபடம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
உஸம�ன(ரல�) க,�ன�ர''  என ஹ8மர�ன அ,�வ�தத�ர.

160. 'உஸம�ன(ரல�),  உளச த.யயமயப�த (மகக?�டம)  ''�ன ஒர 
ஹத�பஸ உஙகளககச த.�லலடடம�?  ஒர வ.னம மடடம 
இலபலய�ன�ல அபத '�ன உஙகளககச த.�லல�ய�ரகக ம�டயடன' 
எனற க,�வ�டட,  'ஒர மன�தன அழக�ய மப,ய�ல உளச த.யத, 
தத�ழவம த.யவ�ன�ய�ன அவன தத�ழத மடககம வபர அவனககம 



தத�ழபகககம இபடய�லள? ப�வஙகள மனன�ககபபடக�ன,ன'  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யபத யகடடரகக�ய,ன என,�ரகள''  ஹ8மர�ன 
அ,�வ�தத�ர.

அத எநத வ.னம எனற க,�பப�டமயப�த ''�ம அர?�ய தத?�வ�ன  
அதத�ட.�கப?யம,  ய'ர வழ�பயயம அதபன '�ம யவததத�ல  
மன�தரகளககம வ�?கக�ய ப�னனரம மப,பபவரகப? அலல�ஹ  
.ப�ப�கக�,�ன;  யமலம அவரகப?ச .ப�பபவரகளம .ப�கக�,�ரகள' 
(த�ரககரஆன 02:159) என, வ.னம�கம'' என உரவ� க,�ன�ர.

உளவ�னயப�த மகக�றகத தணண�ர த.லதத�ச .\நததல.

130. 'உளச த.யபவர மகக�றகத தணண�ர த.லதத� தவ?�ய�ககடடம; 
மல�லம கழ�ததவ�டடக கலல�ல சததம த.யபவர ஒறப,ப 
பபடய�கச த.யயவம'  என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கறக?�ல சததம த.யயமயப�த ஒறப,ப பபடய�கச த.யதல.

131.  'உஙக?�ல ஒரவர உளச த.யத�ல தம மகக�றகத தணண�ரச 
த.லதத�ப ப�னனர அபத தவ?�ய�ககடடம.  மல�லம கழ�ததவ�டடக 
கலல�ல சததம த.யபவர ஒறப,ப பபடய�கச த.யயடடம.  உஙக?�ல 
ஒரவர வ�ழ�தததழநத�ல அவர,  த�ம உளச த.யயம தணண�ரல தம 
பகபய நபழபபதறக மனனர கழவ�க தக�ள?டடம.  ஏதனன,�ல, 
(தஙகதத�ல)  தம பக எஙயக இரநதத எனபபத உஙக?�ல எவரம 
அ,�யம�டட�ர' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

த.ரபப அண�நத�ரநத�லம இரணட க�லகப?யம கழவ யவணடம 
தடவதல கட�த.

132. 'உபபத இபன �8பரஜ எனபவர அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அவரக?�டம,  'அபதரரஹம�ன�ன தநபதயய!  உஙகள யத�ழரக?�ல 
எவரம த.யய�த '�னக வ�ஷயஙகப? '�ஙகள த.யவபத 
க�ணக�ய,ன'  என,�ர.  'இபன �8பரய�!  அபவ ய�பவ?'  என இபன 
உமர(ரல�)  யகடடதறக,  '(தவ�ஃப�னயப�த)  கஅபதலல�ஹவ�ன '�னக 
மபலக?�ல யமன யத.தபத ய'�கக�யள? (ஹ�ரல அஸவத, 
ரகனல யம�ன� ஆக�ய)  இரணட மபலகப?த தவ�ர மற, 
மபலகப? '�ஙகள தத�டவத�லபல எனபபத ப�ரதயதன. மடய�லல�த 
யத�ல த.ரபபப '�ஙகள அண�வபதப ப�ரகக�ய,ன.  '�ஙகள ஆபடய�ல 
மஞ.ள '�,தத�ல .�யம பசவபதப ப�ரகக�ய,ன.  யமலம '�ஙகள 
மகக�வ�ல இரநதயப�த (தலஹஜ ம�த) ப�ப,பயக கணடதயம மககள 
இஹர�ம அண�நத '�பலய�ல '�ஙகள (தலஹஜ ம�தம)  எடட�வத 
'�ளத�ன இஹர�ம அண�நதபதப ப�ரதயதன'  எனற இபன �8பரஜ 
க,�யதறக,  'கஅபதலல�ஹவ�ன மபலகப?ப தப�ரதத வபர 
'ப�(ஸல)  அவரகள யமன '�டபட ய'�கக�யள? இரணட மபலகப?த 
தவ�ர எபதயம தத�ட '�ன க�ணவ�லபல.  மடய�லல�த த.ரபபபப 
தப�ரதத வபரய�ல 'ப�(ஸல)  அண�நத மடய�லல�த த.ரபபப 
அண�நத உளச த.யவபத ப�ரதயதன.  எனயவ அபத அண�வபத '�ன 
ப�ரயபபடக�ய,ன.  மஞ.ள '�,தபதப தப�ரதத வபர 'ப�(ஸல)  அவரகள 



ஆபடய�ல மஞ.ள .�யம பசவபத ப�ரதயதன.  எனயவ அபதக 
தக�ணட .�யம பசவபத வ�ரமபக�ய,ன.  இஹர�ம அண�வபதப 
தப�ரததவபர 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙகள வ�கனம அவரகப? ஏற,�க 
தக�ணட (எடட�ம '�ள) ப,பபடம வபர அவரகள இஹர�ம அண�வபத 
'�ன ப�ரததத�லபல'  எனற அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர'' 
என ஸயZத அல மகபர அ,�வ�தத�ர.

உளச த.யவத�லம, க?�பபத�லம வலபப,தத�ல�ரநத ஆரமப�ததல.

133. ''ப�(ஸல)  அவரகள த.ரபப அண�வத�லம,  தபல மட .\வவத�லம, 
சததம த.யவத�லம,  தஙக?�ன எலல� வ�ஷயஙகப?யம 
வலபப,தபதக தக�ணட ஆரமப�பபபத வ�ரமபக கடயவரக?�க 
இரநத�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகய�ன ய'ரம வநததம தணண�பரத யதடதல.

134. 'அஸர தத�ழபகய�ன ய'ரம த'ரஙக�யயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகப? 
ப�ரதயதன.  மககள உளச த.யவதறகத தணண�பரத யதடன�ரகள. 
தணண�ர;  க�படககவ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ஞ.ம தணண�ர 
தக�ணட வரபபடடத.  தணண�ர உள? ப�தத�ரதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன பகபய பவதத அபப�தத�ரதத�ல�ரநத உளச த.யயம�ற 
மககளககக கடடப?ய�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன வ�ரலக?�ன 
க\யழய�ரநதத அஙக�ரநத கபட.� 'பர உளச த.யத மடககம வபர 
தணண�ர சரநத தக�ணடரநதபத ப�ரதயதன''  என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மன�தரக?�ன மட கழவ�ய தணண�ர.

135. ''ப�(ஸல)  அவரகள (ஹஜ��ல)  தஙகள தபல மடபயக 
கப?நத�ரகள.  அவரக?�ன மடய�ல�ரநத மதன மதல�க அப 
தலஹ�(ரல�) எடதத�ர'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'தணண�ர உள? ஒர ப�தத�ரதத�ல '�ய 'கக�ன�ல...

136.  'உஙக?�ல ஒரவரன (தணண�ர)  ப�தத�ரதத�ல '�ய கடதத�ல அவர 
அபப�தத�ரதபத ஏழ மப, கழவடடம''  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' எனற என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

137. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல '�யகள பள?�வ�.ல�ன உளய? 
வநதம அத�ல .�ற'�ர கழ�ததம த.னற தக�ணடரநதன.  அதறக�க 
அத�ல எவரம தண¡ர தத?�ககவ�லபல''  என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மன ப�ன இரணட தவ�ரஙக?�ல�ரநத ஏதம தவ?�ய�வத�ல மடடயம 
உள ம,�யம.

138.  'ஹதஸ'  ஏறபட�தவபர,  தத�ழபகபய எத�ரப�ரதத பள?�ய�ல 
இரககக கடயவர தத�ழபகய�ல இரபபவர�கயவ� கரதபபடவ�ர' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
த.�னனயப�த,  அரப� .ரய�கப பரய�த ஒரவர 'அப ஹ8பரர�யவ! 



'ஹதஸ'  என,�ல எனன?'  எனற யகடடதறக அவர 'ப�ன 
தவ�ரதத�ல�ரநத தவ?�ய�கம .பதம'  எனற க,�ன�ர''  என ஸயZத அல 
மகபர அ,�வ�தத�ர.

139.  'ஒரவர (தம மபனவ�யடன)  உடல,வ தக�ணட இநத�ரயம 
தவ?�ய�கவ�லபலய�ன�ல அவரன .டடம எனன?  எனற '�ன 
உஸம�ன(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக,  'அவர தம ஆண க,�பயக 
கழவ�வ�டட,  தத�ழபககக த.யவத யப�னற உளச த.யய யவணடம. 
இபத '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத யகடயடன'  என உஸம�ன(ரல�) 
க,�ன�ர.  யமலம இத பற,� அல�,  ஸ8பபர,  தலஹ�,  உபப இபன கஅப 
(ரல�)  ஆக�யய�ரடம '�ன யகடடதறக,  அவரகளம இவவ�ய, 
க,�ன�ரகள'' பஸத இபன க�ல�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

140.  ''ப�(ஸல)  அவரகள அன.�ரத யத�ழ�க?�ல ஒரவபர அபழதத 
வரம�ற ஆ?னபப�ன�ரகள.  தபலய�ல�ரநத தணண�ர த.�டடம 
'�பலய�ல அவர வநத�ர.  இபதக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உமபம 
அவ.ரபபடதத� வ�டயட�ம யப�லம?'  என,�ரகள.  அதறக அவர 'ஆம' 
என,�ர.  ''�ர (மபனவ�யய�ட உடல,வ தக�ளளமயப�த)  அவ.ரபபடட 
எடதத�ல,  அலலத இநத�ரயம தவ?�ய�க�மல�ரநத�ல,  அதறக�க '�ர 
உளச த.யய யவணடம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப ஸயZதல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர மற,வரகக உளச த.யய உதவதல.

141. ''�ன ஒர பயணதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட இரநயதன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள (இயறபகத)  யதபவகக�கச த.ன,�ரகள.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக தணண�ர ஊற,�யனன.  அத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள உளச 
த.யத�ரகள.  அபயப�த தஙகள மகதபதயம இரணட பககப?யம 
கழவ�ன�ரகள.  க�லப,க?�ன மNத தடவ�ன�ரகள''  என மக\ர� இபன 
ஷ8அப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�டகக�ன ப�னனரம மற, .நதரபபஙக?�லம கரஆன ஓததல.

142. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யம எனனபடய .�,�ய த�ய�ரம�ன 
பமமன�வ�ன வ �டடல '�ன தபலயபணய�ன பகக வ�டடல .�யநத 
தஙக�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன மபனவ�யம அதன மற, 
பகத�ய�ல தஙக�ன�ரகள.  இரவ�ன ப�த�வபர -  தக�ஞ.ம மன ப�னன�க 
இரககல�ம -  'ப�(ஸல)  தஙக�ன�ரகள.  ப�னனர வ�ழ�தத அமரநத 
தஙக?�ன பகய�ல மகதபதத தடவ�த தககக கலககதபதப 
யப�கக�ன�ரகள.  ப�னனர ஆல இமர�ன என, அதத�ய�யதத�ன 
இறத�ய�லள? பதத வ.னஙகப? ஓத�ன�ரகள.  ப�னனர எழநத த.னற 
தத�ஙகவ�டபபடடரநத பபழய யத�ல பபய�ல�ரநத (தணண�ர எடதத) 
உளச த.யத�ரகள. அவரக?�ன உளபவ 'லல மப,ய�ல த.யத�ரகள. 
ப�னனர தத�ழவதறக�க எழநத�ரகள.  '�னம எழநத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த.யதத யப�னற (உள)  த.யதவ�டட 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அரக�ல 
த.னற '�னய,ன.  அவரகள தஙக?�ன வலககரதபத என தபலமNத 
பவதத�ரகள.  எனனபடய வலகக�பதப ப�டதத (அவரக?�ன 
வலபபககம)  '�றதத�ன�ரகள.  இரணட ரகஅததகள தத�ழத�ரகள.  யமலம 
இரணட ரகஅததகள,  மNணடம இரணட ரகஅததகள,  இனனம இரணட 
ரகஅததகள மறபடயம இரணட ரகஅததகள யமலம இரணட 



ரகஅததகள தத�ழத�ரகள ப�னப வ�தர தத�ழத�ரகள.  ப�னனர ப�ஙக 
த.�லபவர வரம வபர .�யநத படதத�ரகள.  ப�,க எழநத சரககம�க 
இரணட ரகஅததகள தத�ழதவ�டட சபஹ8த தத�ழபககக�க 
(வ �டபடவ�டட)  தவ?�யய த.ன,�ரகள''  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இரணட க�லகப?யம கரணபடவபர கழவதல.

143. 'அமர இபன அபZ ஹஸன,  அபதலல�ஹ இபன ப�த(ரல�) 
அவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன உளபவப பற,�க யகடடயப�த 
அபதலல�ஹ இபன ப�த(ரல�)  ஒர ப�தத�ரதத�ல தணண�ர தக�ணட 
வரச த.�லல�,  'ப�(ஸல)  அவரகள த.யதத யப�னற,  உளச த.யத 
க�டடன�ர.  ப�தத�ரதத�ல�ரநத தணண�பரத தம பகய�ல ஊற,� மன 
இரணட பககப?யம மனற மப, வ�ய தக�பப?�தத மகக�றகத 
தணண�ர த.லதத�ச .\நத�ன�ர.  ப�னனர தம பகபயப ப�தத�ரதத�ல 
நபழதத மனற மப, மகதபதக கழவ�ன�ர.  ப�னனர தம இரணட 
பககப?யம மடட வபர இரணட மப, கழவ�ன�ர.  ப�னனர தம 
பகபய (ப�தத�ரதத�ல)  நபழதத தம தபலபயத தடவ�ன�ர.  இரணட 
பகபயயம தபலய�ல பவதத மன பககதத�ல�ரநத ப�ன பககம 
தக�ணட வநத ப�னனர ப�ன பககம�ரநத மன பககம தக�ணட வநத�ர. 
இவவ�ற ஒர மப, த.யத�ர.  ப�னனர தம இரணட க�லகப?யம 
கரணபட வபர கழவ�ன�ர'' யஹய� அல ம�ஸ�ன� அ,�வ�தத�ர.

மன�தரகள உளச த.யதவ�டட மNத� பவதத தணண�பரப 
பயனபடதததல.

144. ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒர '�ள 'டபபகல�ல எஙக?�டம ப,பபடட 
வநத�ரகள.  அவரகளகக உளச த.யயத தணண�ர தக�ணட வரபபடட 
அத�ல அவரகள உளச த.யத�ரகள.  அவரகள மNத� பவதத 
தண¡ரல�ரநத மககள எடதத அபத தஙக?�ன மNத தடவ�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள லஹபரயம அஸபரயம இரணட இரணட 
ரகஅததகக?�க தத�ழத�ரகள.  அவரகளகக மனன�ல ஒர பகததட 
இரநதத'' என அப �8பஹஃப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

145.  'எனனபடய .�,�ய த�ய�ர எனபன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
அபழததச த.னற 'இப,தததர அவரகய?!  என .யக�தர மகன 
இரணட ப�தஙக?�லம யவதபனய�ல கஷடபபடக�,�ன'  எனக 
க,�யயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள எனனபடய தபலபயத தடவ� 
எனனபடய அப�வ�ரதத�கக�கப ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  ப�னனர 'ப�(ஸல) 
அவரகள உளச த.யத�ரகள.  அவரகள மNத� பவதத தணண�ரல�ரநத 
'�ன கடதயதன.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மதக�றகப ப�னன�ல 
எழநத '�னய,ன.  அபயப�த அவரக?�ன இரணட ப�ஙகளகக�படய�ல 
'ப�ததவதத�ன மதத�பரபய ப�ரதயதன.  அத ஒர ப,� மடபட 
யப�னற இரநதத'' என ஸ�ய�ப இபன யஸZத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர தம மபனவ�யடன உளச த.யதல.

146. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல ஆணகளம தபணகளம ய.ரநத 
(ஓரடதத�ல)  உளச த.யவ�ரகள''  என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



'ப�(ஸல) அவரகள உளச த.யத தணண�பர மயககமற,வரன மNத 
ஊற,�யத.

147. ''�ன ய'�யற,�ரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள எனபன 'லம 
வ�.�ரகக வநத�ரகள.  '�ன மயகக'�பலய�ல இரநயதன.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள உளச த.யதவ�டட அநதத தணண�பர என மNத 
ஊற,�ன�ரகள.  உடயன '�ன மயககதத�ல�ரநத (தத?�நத)  உணரவ 
தபறய,ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?! 
எனனபடய த.�ததகக வ�ரச ய�ர?  எனனடன உடன ப�,பபகள 
மடடயம எனகக வ�ர.�கம '�பலய�ல '�ன உளய?யன?'  எனற '�ன 
யகடடயப�த ப�கபப�ரவ�பன பற,�ய (த�ரககரஆன 04:176-வத)  வ.னம 
அர?பபடடத'' என ��ப�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தண�கள தபவககபபடம தத�டடய�லம வ�ய சரஙக�ய மரபப�தத�ரம, 
மரம மறறம கறக?�ன�ல�ன ப�தத�ரஙக?�லம உளச த.யதல, 
க?�ததல.

148.  'தத�ழபகய�ன ய'ரம வநதயப�த .மNபதத�ல வ �ட உள?வரகள 
(உளச த.யவதறக�க)  தஙக?�ன வ �டகளககச த.ன,னர.  மற,வரகள 
தஙக�வ�டடனர.  அபயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தணண�ர '�ரமப�ய ஒர 
கல தத�டட தக�ணட வரபபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள அத�ல தஙக?�ன 
பகபய வ�ரததக கழவ மடய�த அ?வ�றக (அதன வ�ய)  .�,�யத�க 
இரநதத.  எஞ.�ய�ரநத அபனவரம அத�ல உளச த.யத�ரகள''  என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம ''�ஙகள எததபன யபரகள இரநத�ரகள'  எனற 
'�ம யகடடதறக 'எணபதககம அத�கம�னவரகள இரநயத�ம'  எனக 
க,�ன�ர'' என ஹ8பமத அ,�வ�தத�ர.

149  ''ப�(ஸல)  அவரகள தணண�ர உள? ஒர ப�தத�ரதபதக தக�ணட 
வரச த.�லல� அத�ல தஙக?�ன இரணட பககப?யம மகதபதயம 
கழவ�வ�டட அத�ல உம�ழநத�ரகள'' என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

150. ''ப�(ஸல)  அவரகளகக ய'�ய அத�கம�க� யவதபன 
கடபமய�னயப�த,  எனனபடய வ �டடல தஙக� .�க�சப. தபறவதறக�கத 
தஙகள இதர மபனவ�க?�டம அவரகள அனமத� யகடடதறக அவரகளம 
அனமத� வழஙக�ன�ரகள.  (ஒர '�ள)  'ப�(ஸல)  அவரகள அபப�ஸ(ரல�) 
அவரகளககம யவற ஒர மன�தரககம�படய�ல (தத�ஙக�யவரக?�க) 
தவ?�ய�ல வநத�ரகள.  (அவரக?�ன க�லகப?ச .ரய�க ஊன, 
மடய�தத�ல)  பம�ய�ல அவரக?�ன இரணட க�லகளம யக�டடடக 
தக�ணயட த.ன,ன.'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ �டடறகள த.னற 
அவரக?�ன யவதபன அத�கரததயப�த 'வ�ய த�,ககபபட�த ஏழ 
யத�லபப தணண�பர என மNத ஊறறஙகள.  '�ன மககளகக உபயத.ம 
த.யய யவணடம'  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
மபனவ�யரள ஒரவர�ன ஹபஸ�(ரல�)  அவரகளககச த.�நதம�ன 
ஒர கல தத�டடய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகப? அமர பவதத,  அவரகள 
'யப�தம'  எனற த.�லலம வபர அவரக?�ன மNத தணண�பர 
ஊற,�யன�ம.  ப�னனர மககளகக உபயத.ம த.யவதறக�க தவ?�ய�ல 
வநத�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



151. ''ப�(ஸல)  அவரகள தண¡ர ப�தத�ரதபதக தக�ணட வரக க,�யப�த 
தணண�ரடன வ�ய வ�.�லம�ன ஒர ப�தத�ரம தக�ணட வரபபடடத. 
அத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ�ரலகப? பவததயப�த 
அவரக?�ன வ�ரலகளகக�படய�ல�ரநத '�ர ஊறற சரபபபத ப�ரதயதன. 
அத�ல�ரநத எழபத�ல�ரநத எணபத யபர வபர உளச த.யதபத '�ன 
கணகக�டயடன'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர 'மதத' (இரணட பகக?�ன தக�ள?வ) தணண�ரல உளச த.யதல.

152. ''ப�(ஸல)  அவரகள '�னக 'மதத'வ�ல�ரநத ஐநத 'மதத'  வபர 
உள? தணண�ரல க?�பப�ரகள.  ஒர 'மதத'  அ?வ தணண�ரல உளச 
த.யவ�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(உளவ�ல) க�லப,க?�ன மNத மஸஹ த.யதல.

153. ''ப�(ஸல)  அவரகள (ஒரமப, உளச த.யதயப�த)  இரணட 
க�லப,க?�ன மNத மஸஹ த.யத�ரகள''  என ஸஃத இபன அபZ 
வகக�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர.  அபதலல�ஹ இபன உமர (தம தநபத) 
உமர(ரல�)  அவரக?�டம இத பற,�க யகடடயப�த 'ஆம!  'ப�(ஸல) 
அவரகப?ப பற,�ய ஒர த.யத�பய ஸஃத உனகக அ,�வ�தத�ல அத 
பற,� யவற ய�ரடமம யகடக�யத'  எனற உமர(ரல�)  க,�ன�ர''  என 
ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

154. ''ப�(ஸல) அவரகள (உளவ�ல) தஙகளபடய தபலபப�பகய�ன மNதம 
இரணட க�லப,க?�ன மNதம மஸஹ த.யதபத ப�ரதயதன''  என அமர 
இபன உமயய�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

155.  'ப�(ஸல)  அவரகள உள த.யயமயப�த தமத தபலபப�பக மNதம 
தம இர க�லப,கள மNதம மஸஹ த.யவபத '�ன ப�ரதயதன என 
அமர ப�ன உபமயய� (ரல�)அவரகள அ,�வ�தத�ரகள. 

இரணட க�லகளம சததம�ன '�பலய�ல க�லப,பய அண�தல.

156. ''�ன ஒர பயணதத�னயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரநயதன. 
அவரகள (உளச த.யதயப�த)  அவரக?�ன இரணட க�லப,கப?யம 
கழறறவதறகக கன�நயதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபத 
வ�டடவ�டம.  க�லகள இரணடம சததம�க இரககமயப�தத�ன 
உப,கப? அண�நயதன'  எனற க,�வ�டட அவவ�ர க�லப,க?�ன 
மNதம மஸஹ த.யத�ரகள'' என மக\ர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

ஆடடப,ச.� மறறம ம�வ .�பப�டவத�ல உளச த.யய 
யவணடயத�லபல.

157.  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஆடடன தத�பட இப,ச.�பய தவடடச 
.�பப�டடக தக�ணடரநதபத ப�ரதயதன.  அபயப�த தத�ழபககக�க 
அபழககபபடடத.  உடயன கதத�பயப யப�டடவ�டடத தத�ழத�ரகள; 
உளச த.யயவ�லபல'' அமர இபன உமயய�(ரல�) க,�ன�ர.

ம�வ .�பப�டட ப�னனர உளச த.யய�மல வ�ய தக�பப?�ததல.



158.  'பகபர யப�ர 'டநத ஆணட 'ப�(ஸல)  அவரகளடன பகபரககச 
த.னய,ன.  பகபபர அடததள? ஸஹப� என, இடதபத அபடநததம 
'ப�(ஸல)  அவரகள அஸர தத�ழபகபயத தத�ழத�ரகள.  ப�னனர பயண 
உணபவக தக�ணட வரம படக க,�ன�ரகள. அபயப�த ம�பவத தவ�ர 
யவற எதவம தக�ணட வரபபடவ�லபல.  அபதக கபழககம பட 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அத கபழககபபடடதம அபத 'ப�(ஸல) 
அவரகளம '�ஙகளம .�பப�டயட�ம.  ப�னனர மகரப தத�ழபககக�கச 
த.ன,யப�த வ�பய (மடடம)  தக�பப?�தத�ரகள.  '�ஙகளம வ�ய 
தக�பப?�தயத�ம.  ப�னனர (அதறக�க)  உளச த.யய�மயலயய 
தத�ழத�ரகள'' என ஸ8பவத இபன நஃம�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

159. ''ப�(ஸல)  அவரகள என வ �டடல ஆடடத தத�பட இப,ச.�பயச 
.�பப�டட�ரகள.  ப�னனர (அதறக�க)  உளச த.யய�மயலயய 
தத�ழத�ரகள'' என பமமன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ல கடதத�ல வ�ய தக�பப?�கக யவணடம�?

160. ''ப�(ஸல)  அவரகள ப�ல கடதத,  வ�ய தக�பப?�ததவ�டட,  அத�யல 
தக�ழபப இரகக�,த'  எனற க,�ன�ரகள''  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தஙக�ன�ல உளச த.யதலம .�ற தககதத�றக�க உளச 
த.யய�மல�ரததலம.

161.  'உஙக?�ல ஒரவர தத�ழத தக�ணடரககமயப�த கண அயரநத�ல, 
அவபரவ�டடம தககக கலககம '�ஙகம வபர அவர (தத�ழவபத 
வ�டடவ�டட)  தஙகடடம.  உஙக?�யல அவர கண அயரநத தக�ணயட 
தத�ழத�ல அவர (தத�ழபகய�ல)  ப�வ மனன�பபக யக�ரக�,�ர�, 
தனபனப பழ�கக�,�ர� எனபத அவரககத ததரய�த'  எனற' 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

162. 'உஙக?�ல ஒரவர தத�ழபகய�ல கண அயரநத�ல,  த�ம எனன 
ஒதக�ய,�ம எனபபத(ச .ரய�க)  அ,�நததக�ளளம வபர (தத�ழவபத 
'�றதத�வ�டட)  தஙகடடம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உள ம,�வதறக�ன க�ரணம எதவம '�கழ�மயலயய உளச த.யதல.

163.  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒவதவ�ர தத�ழபககக�கவம உளச 
த.யவ�ரகள'  என அனஸ(ரல�)  க,�யயப�த, ''�ஙகள எபபடச த.யவ �ரகள?' 
என அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம '�ன யகடடதறக,  'உளபவ ம,�ககம 
த.யலகள '�கழ�மல�ரககம யப�ததலல�ம ஒயர உளயவ எஙகளககப 
யப�தம�னத�கயவ இரநதத'  எனற அனஸ(ரல�)  க,�ன�ர''  அமர இபன 
ஆம�ர அ,�வ�தத�ர.

.�ற'�ர கழ�ககமயப�த மப,கக�த�ல�ரபபத தபரம ப�வம�கம.

164. 'ப�(ஸல)  அவரகள மகக� அலலத மத�ன�வ�ல ஒர யத�டடதத�ன 
பககம�கச த.னற தக�ணடரநதயப�த,  கபரல யவதபன த.யயபபடம 



இரணட மன�தரக?�ன .பததபதச த.வ�யற,�ரகள.  அபயப�த,  'இவரகள 
இரவரம யவதபன த.யயபபடக�,�ரகள.  ஒர தபரய வ�ஷயதத�றக�க 
(ப�வதத�றக�க) இவரகள இரவரம யவதபன த.யயபபடவ�லபல'' எனற 
த.�லல�வ�டட,  'இரபப�னம (அத தபரய வ�ஷயமத�ன)  அவவ�ரவரல 
ஒரவர,  த�ம .�ற '�ர கழ�ககமயப�த மப,பபத�லபல.  மறத,�ரவர, 
ப,மயப.�த த�ரநத�ர'  எனற க,�வ�டட ஒர யபரச. மடபடபயக 
தக�ணட வரச த.�லல� அபத இரணட�கப ப�?நத ஒவதவ�ர கபரன 
மNதம ஒர தணபட பவதத�ரகள.  அத பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
''�ஙகள ஏன இவவ�ற த.யத�ரகள?'  எனற யகடகபபடடதறக,  'அநத 
இரணட மடபடத தணடகளம க�ய�மல இரககம யப�ததலல�ம 
அவரகள இரவரன யவதபன கப,ககபபடக கடம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

.�ற'�ர கழ�தத ப�னனர கழவதல.

165. ''ப�ஸல)  அவரகள இயறபகத யதபவபய '�ப,யவற,ச 
த.லவ�ரக?�ன�ல அவரகளகக�க தணண�ர தக�ணட த.லயவன. 
அபதக தக�ணட அவரகள சததம த.யவ�ரகள''  என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல .�ற'�ர கழ�ததவ�டட�ல அதன மNத தணண�ர ஊறறதல.

166. 'ஒர க�ர�மவ�.� பள?�வ�.ல�ல .�ற'�ர கழ�ததவ�டட�ர.  உடயன 
மககள அவபரப ப�டததனர. 'ப�(ஸல) அவரகள 'அவபரவ�டட வ�டஙகள; 
அவர கழ�தத .�ற'�ரன மNத ஒர வ�?�த தணண�பர ஊறறஙகள. '�ஙகள 
(எ?�பமய�ன ம�ரககதத�ல)  '?�னம�க எடததச த.�லபவரக?�க 
அனபபபபடடள? �ரகள.  கடனம�க எடததச த.�லலக கடயவரக?�க 
'�ஙகள அனபபபபடவ�லபல'  எனற க,�ன�ரகள''  என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

.�ற கழநபதக?�ன .�ற'�ர.

167. '(த�யப ப�பலத தவ�ர யவற)  உணவ .�பப�ட�த எனனபடய .�,�ய 
ஆண கழநபதபய 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வநயதன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள அககழநபதபயத தஙக?�ன மடய�ல உடக�ர பவததயப�த, 
அககழநபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ஆபடய�ல .�ற'�ர கழ�ததவ�டடத. 
உடயன தணண�ர தக�ணட வரச த.யத (.�ற'�ர படட இடதத�ல) 
தத?�தத�ரகள;  அபதக கழவவ�லபல''  என உமம பகஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'�னறம உடக�ரநதம .�ற'�ர கழ�ததல.

168.  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒர .மகதத�ரன கபபப க?ஙகள யப�டம 
இடதத�ல '�னற .�ற'�ர கழ�தத�ரகள.  ப�னனர தணண�ர தக�ணட வரக 
க,�ன�ரகள. '�ன தணண�ர தக�ணட வநயதன. அத�ல 'ப�(ஸல) அவரகள 
உளச த.யத�ரகள'' என ஹ8பதஃப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மறத,�ரவர பககதத�ல .�ற'�ர கழ�பபதம சவற,�ன�ல மப,ததக 
தக�ளவதம.



169. ''�னம 'ப�(ஸல)  அவரகளம 'டநத த.னற தக�ணடரநதயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர சவரன ப�னன�லள? ஒர கடடதத�ரன 
கபபப யமடடறக வநத�ரகள.  உஙக?�ல ஒரவர எவவ�ற '�றப�யர� 
அபதப யப�னற '�ன,வரக?�கச .�ற'�ர கழ�தத�ரகள.  அபயப�த '�ன 
தக�ஞ.ம ஒதஙக�ச த.னய,ன.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள என பககம 
பக அப.தத அபழதத�ரகள.  '�ன வநத அவரகள தஙகள யதபவபய 
'�ப,யவறறமவபர அவரக?�ன ப�ன பககம '�னற தக�ணடரநயதன'' 
என ஹ8பதஃப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இரததம படட இடதபதக கழவதல.

170.  'ஒர தபண,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத 'எஙக?�ல ஒரதத�ய�ன 
தண�ய�ல ம�தவ�ட�ய இரததம படட�ல,  அவள எனன த.யய 
யவணடம?'  எனற யகடடதறக,  'அநத இடதபதச சரணட யவணடம; 
ப�னனர அபதத தணண�ர�ல யதயததக கழவ யவணடம; ப�னனர அநதத 
தண�யடன '� தத�ழல�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அஸம� ப�னத அப பகர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

171. 'அப ஹ8பபஷ எனபவரன மகள ஃப�தத�ம� என, தபண,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அத�கம 
உத�ரபயப�ககள? ஒர தபண.  '�ன சததம�வத�லபல.  எனயவ '�ன 
தத�ழபகபயவ ி�டட வ�டல�ம�?'  எனக யகடடதறக,  'இலபல!  அத 
ஒரவ�த ய'�ய�ல ஏறபடவத�கம. அத ம�தவ�ட�ய இரததமனற. உனகக 
ம�தவ�ட�ய வரமயப�த தத�ழபகபயவ�டட வ�ட;  அத '�னறவ�டட�ல 
இரததம படட இடதபதக கழவ�வ�டடத தத�ழபகபய '�ப,யவறற' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'ப�னனர அடதத 
ம�தவ�ட�ய வரம வபர ஒவதவ�ர தத�ழபகககம '� உளச த.யத 
தக�ள'  எனறம 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதபணண�டம க,�ன�ரகள''  என 
ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இநத�ரயம படட ஆபடபயச சரணடக கழவவதம தபணண�டம�ரநத 
படவபதக கழவவதம. 

172.  ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ஆபடய�ல இநத�ரயம படட இடதபதக 
கழவயவன.  அநத ஆபடயய�ட 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபகககச 
த.லவ�ரகள.  ஆபடய�ல ஈரம தத?�வ�கத ததரயம''  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஒடடகம, ஆட மறறம ப�, க�ல'படக?�ன .�ற'�ர மறறம அபவ 
கடடபபடம தத�ழவஙகள.

173. 'உகல'  அலலத 'உபரன�'  யக�தத�ரதத�ல�ரநத .�லர மத�ன�வ�றக 
வநத�ரநதனர.  மத�ன�(வ�ன .\யத�.ம)  அவரகளகக ஒததக 
தக�ள?வ�லபல.  எனயவ ஒடடகஙக?�டதத�ல ப�பலயம அதன .�ற 
'�பரயம அரநதம�ற அவரகளகக 'ப�(ஸல)  கடடப?ய�டட�ரகள. 
உடயன அவரகள அதன மலம ய'�ய�ல�ரநத '�வ�ரணம அபடநததம 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�ல 'பட யமயபப�?பரக தக�பல 
த.யதவ�டடக க�ல'படகப?த தஙகய?�ட ஓடடச த.ன,னர. 
இசத.யத� மற'�ள க�பல 'ப�(ஸல)  அவரகளககக க�படதததம 



அவரகப?ப ப�னதத�டரநத (ப�டதத வர) .�லபர அனபப�ன�ரகள. அனற 
'ணபகல�ல அவரகள ப�டததக தக�ணட வரபபடட�ரகள.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கடடப?பபட அவரக?�ன பககளம க�லகளம 
தவடடபபடட,  அவரக?�ன கணகள யத�ணட எடககபபடடன.  'ஹரர�' 
என, (கரமப�ப, '�ப,நத)  இடதத�ல அவரகள எ,�யபபடட�ரகள. 
அவரகள தணண�ர யகடடம அவரகளககத தணண�ர 
தக�டககபபடவ�லபல'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''இவரகள த�ரடன�ரகள;  தக�பல த.யத�ரகள;  'மப�கபக தக�ணட 
ப�னனர '�ர�கரதத�ரகள.  அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம 
எத�ர�கப யப�ரககத தய�ர�க� வ�டட�ரகள'' எனற அப க�ல�ப� க,�ன�ர.

174.  'பள?�வ�.ல கடடபபடவதறக மனனர,  'ப�(ஸல)  அவரகள ஆடடத 
தத�ழவதத�ல தத�ழத�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தணண�ரலம த'யய�லம அசததம வ�ழநத�ல எனன த.யவத?

175. 'த'யய�ல வ�ழநதவ�டட எல�பயப பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
யகடகபபடடதறக,  'அநத எல�பயயம அபதச சற,�யள? த'யபயயம 
எடதத எ,�நதவ�டட உஙகள த'யபய '�ஙகள .�பப�டஙகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என பமமன�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

176.  'இப,வழ�ய�ல ஒர மஸல�மகக ஏறபடம ஒவதவ�ர க�யமம 
ஈடடய�ல கததபபடமயப�த இரநதத யப�ல மறபம '�?�ல அபபடயய 
இரககம.  அத�ல�ரநத இரததம பZ,�டட ஒடம.  ஆன�ல அதன '�,ம 
இரதததத�னபடய '�,ம�க இரநத�லம அதன வ�பட கஸதர 
வ�படய�கயவ இரககம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யதஙக� '�றகம தணண�ரல .�ற'�ர கழ�ததல.

177.  'ஓட�மல யதஙக� '�றகம தணண�ரல உஙக?�ல எவரம .�ற'�ர 
கழ�ததவ�டடப ப�னனர அத�ல க?�கக யவணட�ம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�ழத தக�ணடரபபவரன மதக�ன மNத அசததம�ன தப�ரடகய?�, 
இ,நத ப�ர�ண�கய?� யப�டபபடம�ன�ல அதன�ல அவரன தத�ழபக 
வ �ண�வத�லபல.

178. ''ப�(ஸல) அவரகள கஅபதலல�ஹவ�ல தத�ழத தக�ணடரநதயப�த 
அப �ஹலம அவனபடய யத�ழரகளம அஙயக அமரநத�ரநதனர. 
அவரக?�ல .�லர .�லபரப ப�ரதத 'இனன கடமபதத�னரன 
அறககபபடட ஒடடகதத�ன கரபபபபபபயக தக�ணட வநத மஹமமத 
ஸஜத�ச த.யயமயப�த அவரபடய மதக�ன மNத யப�டவதறக 
உஙக?�ல ய�ர தய�ர?'  எனற யகடடனர.  அபயப�த அககடடதத�ல ம�க 
இழ�நத ஒரவன அபதக தக�ணட வநத�ன. 'ப�(ஸல) அவரகள ஸஜத�ச 
த.யவபதப ப�ரதததம அவரக?�ன இரணட ப�ஙகளகக�படய�ல 
யப�டடவ�டட�ன.  அபத '�ன ப�ரததக தக�ணடத�ன�ரநயதன.  ஆன�ல, 



அபதத தடதத '�றதத எனகக அனற .கத� இரககவ�லபல. 
இந'�கழச.�பயப ப�ரதத அஙக அமரநத�ரநத இப,மறபப�?ரகள 
ஒரவரன மNத ஒரவர வ�ழநத .�ரததனர.  'ப�(ஸல)  அவரகய?� 
தபலபய உயரதத மடய�தவரக?�க ஸஜத�வ�யலயய இரநத�ரகள. 
அபயப�த ஃப�தத�ம�(ரல�)  அஙயக வநத,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மதக�ன 
மNத யப�டபபடடரநதபத எடதத அபப,பபடதத�ன�ரகள.  ப�னனர 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன தபலபய உயரதத� 'ய� அலல�ஹ! 
கப,ஷ�கப? '� கவன�ததக தக�ளவ�ய�க'  எனற மனற மப, 
க,�ன�ரகள.  அவரகளககக யகட�க 'ப�(ஸல)  அவரகள ப�ர�ரதத�ததத 
கப,ஷ�களகக தபரம கவபலபய ஏறபடதத�யத. ஏதனன�ல, 'அந'கரல 
யகடகபபடம ப�ர�ரததபனகள அஙக\கரககபபடம'  என அவரகளம 
'மப�ய�ரநத�ரகள..

ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள (அஙக�ரநயத�ரன)  தபயரகப?க க,�பப�டட, 
'ய� அலல�ஹ!  அப �ஹல,  உதப� இபன ரபZஆ,  பஷப� இபன ரபZஆ, 
வலNத இபன உதப�,  உமயய� இபன கலப,  உகப� இபன அபZ மயZத 
ஆக�யய�பர '� கவன�ததக தக�ளவ�ய�க!'  எனற க,�ன�ரகள.  ஏழ�வத 
ஒர 'பரன தபயபர 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�பப�டட�ரகள.  அபத '�ன 
ம,நதவ�டயடன.  எனனபடய உய�ர எவன பகய�ல�ரகக�,யத� அநத 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க 'ப�(ஸல)  அவரக? க,�பப�டட 
அபனவரம பதரப யப�ரகக?தத�ல 'கலNப'  என, ப�ழ க�ணற,�ல த.தத 
வ �ழநத க�டநதபத ப�ரதயதன''  என அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஆபடக?�ல எச.�ல .?� யப�ன,பவ படதல.

179. ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன ஆபடய�ல உம�ழநத�ரகள''  என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர தபண தன தநபதய�ன மகதத�லள? இரதததபதக கழவதல.

180. 'ஸஹல இபன ஸஅத அஸ ஸ�ய�த�(ரல�)  அவரக?�டம மககள 
வநத,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�யதத�றக எதன�ல .�க�சப. 
த.யயபபடடத?'  எனற யகடடயப�த,  எனககம யகளவ� 
யகடகபபடடவரககம�படய�ல ய�ரம இரககவ�லபல.  'இநத 
வ�ஷயதபத எனபன வ�ட அத�கம ததரநதவர ய�ரம 
எஞ.�ய�ரககவ�லபல.  அலN (ரல�)  தஙக?�ன யகடயதபதக தக�ணட 
வநத�ர.  அத�ல தணண�ர இரநதத.  ஃப�தத�ம�(ரல�)  அநதத தணண�ர�ல 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன மகதத�ல�ரநத இரதததபதக கழவ�ன�ர. ஒர ப�ய 
எடககபபடட அத கரககபபடடத.  ப�னனர அநதச .�மபல 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�யதத�ல ப.பபடடத'  எனற ஸஹல இபன ஸஅத அஸ 
ஸ�ய�த�(ரல�) க,�ன�ர'' என அப ஹ�ஸ�ம அ,�வ�தத�ர.

பல தலககதல.

181. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.ன,�ரநயதன.  அபயப�த அவரகள, 
தஙக?�ன பகய�லள? ஒர கச.�ய�ல பல தலகக�யயப�த 'உவ உவ' 
என,பதக கணயடன. கச.�யய� அவரக?�ன வ�ய�ல இரநதத. இவவ�ற 
த.யதத அவரகள வ�நத� எடபபத யப�ன,�ரநதத''  அப மஸ� அல 
அஷஅர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



182.  ''ப�(ஸல)  அவரகள இரவ (தககதத�ல�ரநத)  வ�ழ�ககமயப�த 
தஙக?�ன வ�பயக கச.�ய�ல சததம த.யவ�ரகள'' என ஹ8பதஃப�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

வயத�ல மததவரடம பல தலககம கச.�பயக தக�டததல.

183. ''�ன ஒர கச.�பயக தக�ணட பல தலககவத�கக (கனவ) 
கணயடன.  அபயப�த எனன�டம இரணட மன�தரகள வநத�ரகள. 
அவவ�ரவரல ஒரவர வயத�ல தபரயவர�க இரநத�ர.  அவவ�ரவரல 
வயத�ல .�,�யவரடம பல தலககம கச.�பயக தக�டதயதன.  அபயப�த, 
'வயத�ல மததவபர மறபடததவ �ர�க!'  எனற எனன�டம க,பபடடத. 
உடயன அவவ�ரவரல வயத�ல தபரயவரகக அககச.�பயக 
தக�டதயதன' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உளவடன தஙகதல.

184. ''� உனனபடய படகபகககச த.லலமயப�த தத�ழபகககச 
த.யவத யப�ல உளச த.யததக�ள.  ப�னனர உனனபடய வலகபகப 
பககம�கச .�யநத படததக தக�ள.  ப�னனர 'ய� அலல�ஹ!  '�ன 
எனனபடய மகதபத உனன�டம ஒபபபடதயதன.  எனனபடய 
க�ரயஙகப? உனன�டம வ�டடவ�டயடன.  எனனபடய மதபக உன 
பககம .�யதத வ�டயடன.  உனன�டதத�ல ஆதரவ பவததவன�கவம 
உனபனப பயநதவன�கவம இபதச த.யக�ய,ன. உனபனவ�டடத தபப�ச 
த.லலவம உனபனவ�டட ஒதஙக� வ�டவம உன பககயம தவ�ர 
யவ,�டம இலபல.  ய� அலல�ஹ!  '� இ,கக�ய உனனபடய யவததபத 
'�ன 'மப�யனன. '� அனபப�ய உனனபடய 'ப�பயயம 'மப�யனன' என, 
ப�ர�ரததபனய '� த.யத தக�ள.  (இவவ�ற '� த.�லல�வ�டட 
உ,ஙக�ன�ல)  அநத இரவ�ல '� இ,நதவ�டட�ல '� தயபமய�னவன�ய 
ஆக�வ�டக�,�ய. இநதப ப�ர�ரததபனபய உனனபடய (இரவ�ன) கபட.�ப 
யபச.�க ஆகக�க தக�ள''  எனற எனன�டம இப,தததர(ஸல) 
க,�ன�ரகள.

'�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இநதப ப�ர�ரததபனபயத த�ரமப ஓத�க 
க�ணப�தயதன.  அபயப�த ''� அனபப�ய உனனபடய 'ப�பயயம 
'மப�யனன எனபதறகப பத�ல�க உனனபடய ரஸ8பலயம 'மப�யனன 
எனற த.�னயனன.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இலபல,  '� அனபப�ய 
உனனபடய 'ப�பய 'மப�யனன எனற த.�லலம'  என எனககத 
த�ரதத�க தக�டதத�ரகள'' என பர�வ இபன ஆஸ�ப(ரல�) அ,�வ�தத�ர.   

ப�டம-5.  க?�ததல.

க?�பபதறக மனனர உளச த.யதல.

185. ''ப�(ஸல)  அவரகள கடபமய�ன க?�பபப '�ப,யவறறமயப�த 
மதல�வத�கத தஙக?�ன இரணட மனபககப?யம கழவவ�ரகள. 
ப�னனர தத�ழபககக உளச த.யவத யப�ல உளச த.யவ�ரகள. 
ப�னனர வ�ரலகப?த தணண�ரல மழகச த.யத அபதக தக�ணட 
தபல மடய�ன அடபப�கதபதக யக�தவ�ரகள.  ப�னனர அவரகள 



தபலய�ன மNத மனற மப, பகய�ன�ல தணண�பரக யக�ர 
ஊறறவ�ரகள.  ப�னனர தஙக?�ன உடல மழவதம தணண�பர 
ஊறறவ�ரகள'' ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

186. ''ப�(ஸல)  அவரகள க�லகப? வ�டடவ�டட தத�ழபககக உளச 
த.யவத யப�னற உளச த.யவ�ரகள.  யமலம தஙகள 
மரமஸதலதபதயம உடல�ல படட அசததஙகப?யம கழவவ�ரகள. 
ப�னனர தஙக?�ன மNத தணண�பர ஊறறவ�ரகள.  ப�னனர .�,�த 'கரநத 
'�னற தஙக?�ன இரணட க�லகப?யம கழவவ�ரகள.  இதத�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கடபமய�ன க?�பப�க இரநதத''  என 
பமமன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மபனவ�யடன க?�ததல.

187. 'ஃபரக'  என, ஒர ப�தத�ரதத�ல�ரநத '�னம 'ப� (ஸல)  அவரகளம 
ய.ரநத க?�தயத�ம'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர 'ஸ�உ' அ?வள? தணண�ரல க?�ததல.

188.  ''�னம ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�ன .யக�தரரம ஆய�ஷ� (ரல�) 
அவரக?�டம த.ன,�ரநயத�ம.  அவரக?�டம அவரக?�ன .யக�தரர 
''ப�(ஸல) அவரக?�ன க?�பப எபபடய�ரநதத?' எனற யகடடதறக, 'ஸ�வ' 
யப�ன, ஒர ப�தத�ரதத�ல தணண�ர தக�ணட வரச த.�லல�க 
க?�தத�ரகள.  தம தபலய�ன மNத தணண�பர ஊற,�ன�ரகள. 
அவரகளககம எஙகளககம�படய�ல ஒர த�பர இரநதத'  எனற 
ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர'' என அப ஸலம� அ,�வ�தத�ர.

189. '��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரகளடன '�னம எனனபடய 
தநபதயம யவற .�லரம அமரநத�ரநதயப�த,  அவரக?�டம க?�பபபப 
பற,� '�ஙகள யகடடதறக,  'ஒர ஸ�வ'  அ?வ தணண�ர யப�தம'  எனற 
க,�ன�ர.  அபயப�த ஒரவர 'அநதத தணண�ர எனககப யப�த�த' 
என,தறக,  'உனபன வ�டச .�,நத,  உனபன வ�ட அத�கம�ன மட 
பவதத�ரநத ('ப�(ஸல)  அவரகளகக அநத அ?வ தணண�ர 
யப�தம�னத�க இரநதத'  எனற க,�ன�ர.  ப�னனர ஒயர ஆபடபய 
அண�நதவர�க எஙகளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ர''  என அப �அஃபர 
அ,�வ�தத�ர.

தபலய�ல மனற மப, தணண�பர ஊறறதல.

190. ''�யன� மனற மப, எனனபடய தபலய�ல தணண�பர 
ஊறறயவன' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,� த�ஙக?�ன இரணட 
பகக?�ல ப.பக த.யத க�டடன�ர''  என �8பபர இபன மதய�ம(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'ஹ�ல�ப' எனனம ப�தத�ரதத�ல க?�ததல க?�ககமயப�த 'றமணம 
யதயததல.

191. ''ப�(ஸல)  அவரகள கடபமய�ன க?�பபப '�ப,யவறறமயப�த 
ஹ�ல�ப ப�தத�ரம யப�ன, ஒனப, தக�ணட வரச த.யத அத�ல�ரநத 
தஙக?�ன பகய�ல அள?�த தஙக?�ன தபலய�ன வலபப,ம 



ஊறறவ�ரகள.  ப�னனர இடபப,ம ஊறறவ�ரகள.  ப�னனர தஙக?�ன 
இரணட பகக?�ல தபலபயத யதயபப�ரகள''  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

மபனவ�யடன ஒரமப, உ,வ தக�ணட ப�னனர மNணடம உ,வ 
தக�ளளதல மறறம பல மபனவ�யரடன உ,வ தக�ணட 
ப�னனர ஒரமப, க?�ததல.

192. ('''�ன 'றமணப தப�ரப?ப பயனபடதத�க க�பலய�ல இஹர�ம 
அண�நதவன�க இரகக வ�ரமபவ�லபல''  எனற அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�)  க,�யபத '�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம க,�யயப�த) 
'அலல�ஹ அபதர ரஹம�ன�ன தநபதகக ரஹமத த.யவ�ன�க!  '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக மணப தப�ரடகப?ப பசயவன.  அவரகள 
தஙக?�ன மபனவ�யரடன இரவ தஙக�வ�டடப ப�னனர க�பலய�ல 
இஹர�ம அண�நதவரக?�க இரபப�ரகள.  அவரக?�டம�ரநத 'றமணம 
கமழம'  என ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர''  என மஹமமத இபன மனதஷர 
அ,�வ�தத�ர.

193. ''ப�(ஸல)  அவரகள இரவ�ல அலலத பகல�ல தஙக?�ன 
மபனவ�ம�ரக?�டம க,�பப�டட ய'ரதத�ல தஙகக கடயவரக?�க 
இரநத�ரகள. 'அவரக?�ன மபனவ�யர பத�யன�ர யபர இரநத�ரகள'  என 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  க,�யயப�த '�ன அவரடம,  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள .கத� தபறவ�ரக?�?  எனற '�ன யகடடதறக 
''ப�(ஸல)  அவரகளகக மபபத யபரகளபடய .கத� 
தக�டககபபடடள?த'  என '�ஙகள யப.�க தக�ளயவ�ம'  என அனஸ(ரல�) 
க,�ன�ர'' என கத�த� அ,�வ�தத�ர.

ஏறகனயவ 'றமணம ப.�யவர க?�ததவ�டட இஹர�ம கடடமயப�தம 
'றமணதத�ன அபடய�?ம இரநத�ல எனன த.யவத?

194. ''ப�(ஸல) அவரகள இஹர�ம அண�நதவரக?�க இரககம '�பலய�ல 
அவரக?�ன தபல மடகக�படய�ல 'றமணதத�ன ப?ப?பபப '�ன 
(இனறம) ப�ரபபத யப�னற இரகக�,த'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தபல மடபயக யக�ததல மறறம தபலய�ன யத�ல 'ன,�க 
'பனநதபதத ததரநத ப�னனர மடய�ன மNத தணண�பர ஊறறதல

195. ''ப�(ஸல)  அவரகள கடபமய�ன க?�பபப '�ப,யவறறமயப�த 
தஙக?�ன இரணட பககப?யம கழவவ�ரகள.  தத�ழபகககரய 
உளபவச த.யவ�ரகள.  ப�னனர க?�ககத தவஙகவ�ரகள.  தஙக?�ன 
பகய�ல தபலமடபயக யக�தவ�ரகள.  தபலய�ன யத�ல 'பனநதத 
ததரய வநததம தபலய�ன மNத மனற மப, தணண�பர 
ஊறறவ�ரகள.  ப�னனர உடல�ன இதர ப�கஙகப?க கழவவ�ரகள''  என 
ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல இரககமயப�த க?�பப கடபமய�னத '�பனவகக 
வநத�ல தயமமம யப�ததமன இரகக�மல தவ?�யய,யவணடம.

196.  'தத�ழபககக�க இக�மத த.�லலபபடடத.  வரப.கள .ர 
த.யயபபடடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள வ �டடல�ரநத தவ?�யய வநத�ரகள. 



தத�ழபககக�க அவரக?�ன இடதத�ல யப�ய '�ன,தம க?�பப 
கடபமய�னத '�பனவ�றக வ'தத�ல எஙகப?ப ப�ரதத 'உஙகளபடய 
இடதத�யலயய '�லலஙகள'  எனற க,�வ�டட (வ �டடறகள)  த.ன,�ரகள. 
ப�னனர,  அவரகள க?�ததவ�டடத தபலய�ல�ரநத தணண�ர த.�டடச 
த.�டட வநத�ரகள.  தகபZர த.�லல�த தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  '�ஙகள 
அவரகளடன தத�ழயத�ம'' என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அப,ககள தன�ய�கக க?�ககமயப�த '�ரவ�ணம�கக க?�ககல�ம. 
மப,ததக தக�ணட க?�பபயத .�,நதத.

197. 'இஸரயவலரகள ஒரவபர ஒரவர ப�ரததவரக?�க, '�ரவ�ணம�கயவ 
க?�பப�ரகள.  மஸ�(அபல)  அவரகள தன�தயத க?�பப�ரகள.  இதன�ல 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க மஸ� வ�பர வ �ககமபடயவர. 
எனயவ அவர 'மமடன ய.ரநத க?�பபத�லபல'  என இஸரயவலரகள 
க,�ன�ரகள.  ஒர மப, மஸ�(அபல)  அவரகள க?�பபதறக�கச 
த.ன,யப�த,  தஙக?�ன ஆபடகப? ஒர கலல�ன மNத பவததவ�டடக 
க?�ககச த.ன,�ரகள.  அவரக?�ன ஆபடயய�ட அநதககல ஓடவ�டடத. 
உடயன மஸ�(அபல) அவரகள அபதத தத�டரநத 'கலயல! எனனபடய 
ஆபட!'  எனற .பதம�டடச த.ன,�ரகள.  அபயப�த,  இஸரயவலரகள 
மஸ�(அபல)  அவரக?�ன மரமஸதலதபதப ப�ரததவ�டட 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க மஸ�வ�றக எநதக கப,யம�லபல' 
எனற க,�ன�ரகள.  மஸ�(அபல)  அவரகள தஙக?�ன ஆபடபய 
எடததக தக�ணட அநதக கலபல அடகக ஆரமப�தத�ரகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

''அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க மஸ�(அபல)  அவரகள கலபலக 
தக�ணட அநத கலல�ன மNத ஆய,� ஏயழ� அட அடதத�ரகள''  என 
அபஹ8பரர� (ரல�) க,�ன�ர.

198. 'அயயப(அபல) அவரகள '�ரவ�ணம�க க?�ததக தக�ணடரநதயப�த 
தஙக தவடடகக�?� ஒனற அவரக?�ன மNத வ�ழநதத.  அபத 
அயயப(அபல)  அவரகள தஙக?�ன ஆபடய�ல எடதத�ரகள.  உடயன 
அவரக?�ன இரட.கன அவரகப? அபழதத 'அயயயப!  '�ர ப�ரகக�, 
இபதவ�டட உமபம யதபவயற,வர�க '�ன ஆககவ�லபலய�?'  எனக 
யகடட�ன.  அதறக 'உன கணண�யதத�ன மNத ஆபணய�க அபபடதத�ன; 
என�னம உனனபடய பரகதபதவ�டட '�ன யதபவயற,வன�க 
இலபல'  என அயயப(அபல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

க?�ககமயப�த மன�தரக?�ன ப�ரபவபய வ�டட மப,ததல.

199.  'மகக� தவற,� தக�ள?பபடட ஆணடல 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
த.ன,�ரநயதன.  அபயப�த அவரகள க?�ததக தக�ணடரநத�ரகள. 
அவரகப? ஃப�தத�ம�(ரல�)  மப,ததக தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த, 
'ப�(ஸல)  (எனபனச சடடகக�டட)  'இத ய�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 
உமம ஹ�ன� எனய,ன'' என உமமஹ�ன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

க?�பபக கடபமய�னவன�ன வ�யரபவயம, மஸல�ம 



அசததம�வத�லபல எனபதம.

200. ''�ன க?�பபக கடபமய�ன '�பலய�ல மத�ன�வ�ன ஒர ததரவ�ல 
'�ன,�ரநதயப�த 'ப�(ஸல)  எனபனச .நத�தத�ரகள.  அபயப�த,  '�ன 
'ழவ� வ�டயடன.  க?�ததவ�டடப ப�னனர வநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அபஹ8பரர�!  எஙக 'ழவ� வ�டடர?'  எனற யகடடதறக,  'க?�பபக 
கடபமய�க�ய�ரநயதன;  எனயவ '�ன சததம�லல�மல உஙகள அரயக 
அமரவபத தவறதயதன'  எனய,ன.  அபயப�த 'ஸ8பஹ�னலல�ஹ!  ஒர 
மஸல�ம அசததம�கயவ ம�டட�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

க?�பபக கடபமய�னவர தஙகதல.

201. ''மம�ல ஒரவர க?�பபக கடபமய�ன '�பலய�ல தஙகல�ம�?'  என 
உமர(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடடதறக 'ஆம!  உஙக?�ல ஒரவர 
க?�பபக கடபமய�னவர�க இரககமயப�த உளச த.யதவ�டடத 
தஙகல�ம'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள பத�ல?�தத�ரகள''  என இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஆண, தபண உறபபகள .நத�ததவ�டட�ல எனன த.யயத?

202. 'ஒரவர தம மபனவ�ய�ன (இரணட க�ல, இரணட பக ஆக�ய) '�னக 
க�ப?களகக�படய�ல அமரநத,  அவளடன உ,வ தக�ளபவரன மNத 
க?�பபக கடபமய�க�,த'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.
   

ப�டம-6. ம�தவ�ட�ய

ம�தவ�ட�ய ஏறபடட�ல எனன த.யவத?

203.  ''�ஙகள ஹஜ த.யவதறக�க மத�ன�வ�ல�ரநத ப,பபடடச 
த.னய,�ம.  'ஸரஃப'  என, இடதபத அபடநததம எனகக ம�தவ�ட�ய 
ஏறபடட வ�டடத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '�ன இரநத இடதத�றக 
வநத�ரகள.  அழத தக�ணடரநத எனபனப ப�ரதத,  'உனகக எனன? 
ம�தவ�ட�ய ஏறபடட வ�டடத�?' எனற யகடட�ரகள. '�ன 'ஆம!' எனய,ன. 
'இநத ம�தவ�ட�ய ஆதமபடய தபண மகக?�ன மNத அலல�ஹ 
ஏறபடதத�யத.  எனயவ கஅபதலல�ஹபவத வலம வரவபதத தவ�ர 
ஹ���கள த.யக�, மற, அபனதபதயம '� த.யத தக�ள'  எனற 
க,�வ�டட 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன மபனவ�யரகக�க ம�டபடக 
'கரப�ன�' தக�டதத�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய ஏறபடட தபண தனனபடய கணவன�ன தபலபயக 
கழவவதம அவரன தபல மடபயச .\வ� வ�டவதம.

204. ''�ன ம�தவ�ட�யடன இரககம '�பலய�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபல மடபயச .\வ� வ�டயவன'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

205.  'ஒரவர 'தம மபனவ� க?�பபக கடபமய�ன '�பலய�ல தமமடன 
த'ரஙகல�ம�?  ம�தவ�ட�யகக�ர தமககப பண�வ�பட த.யயல�ம�?' 
எனற உரவ�வ�டம யகடடதறக உரவ� 'அத எலல�யம எனன�டம .�,�ய 



வ�ஷயமத�ன.  (என மபனவ�யர)  எலயல�ரயம எனககப பண�வ�பட 
த.யவ�ரகள.  அவவ�ற த.யவத�ல ய�ர மNதம எநதக கற,மம�லபல. 
ஆய�ஷ�(ரல�)வகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடரககம '�பலய�ல அவரகள 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபல மடபயச .\வ� வ�டவ�ரகள.  என 
ஆய�ஷ�(ரல�) எனன�டம க,�ன�ர' என,�ர'' என ஹ�ஷ�ம அ,�வ�தத�ர.

மபனவ�கக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடரககமயப�த அவ?�ன மடய�ல 
தபலபய பவததக கணவன (கரஆன) ஓதவதல.

206. 'எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடரககமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனனபடய மடய�ல .�யநத தக�ணட கரஆபன ஓதம 
வழககமபடயவரக?�க இரநத�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ர.வத த�டபடக க,�ககம ''�ஃப�ஸ' எனனம த.�லபல 
ம�தவ�ட�யககம பயனபடதததல.

207. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர யப�ரபவபயப யப�ரதத�ப 
படததக தக�ணடரநதயப�த எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடத. 
ம�தவ�ட�யக க�லதத�ல அண�யம தண�பய எடபபதறக�க 'ப�(ஸல) 
அவரகளககத ததரய�தவ�ற அநத இடதபதவ�டட 'கரநயதன. 'உனகக 
'�ஃப�ஸ (ம�தவ�ட�ய)  ஏறபடடவ�டடத�?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யகடட�ரகள.  'ஆம'  எனய,ன.  ஆய�னம அவரகள எனபன அரக�ல வரக 
க,�ன�ரகள.  '�ன அவரகய?�ட யப�ரபவககள படததக தக�ணயடன'' 
என உமமஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய ஏறபடடவப? அபணததக தக�ளளதல.

208.  ''�னம 'ப�(ஸல)  அவரகளம ஒயர ப�தத�ரதத�ல (ஒன,�க '�ரள?�) 
கடபமய�ன க?�பபபக க?�தயத�ம''  என ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 
'எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடரககமயப�த என இடபப�ல ஆபடபயக 
கடடக தக�ளளம�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம கறவ�ரகள.  ('�ன 
அவவ�ய, த.யயவன)  அவரகள எனபன அபணததக தக�ளவ�ரகள''. 
''ப�(ஸல)  அவரகள பள?�வ�.ல�ல 'இஃத�க�ப'  இரககமயப�த 
அஙக�ரநதவ�ய, என (அப,ய�ன)  பககம தபலபயக க�டடவ�ரகள. 
'�ன ம�தவ�ட�யக க�ரய�க இரககம '�பலய�ல அவரக?�ன 
தபலபயக கழவயவன'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

209. 'எஙக?�ல ஒரவரகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடரககம '�பலய�ல 
அபணததக தக�ள? 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�ரமப�ன�ல ம�தவ�ட�ய 
யப�கம இடதபதத தண�ய�ல கடடக தக�ளளம�ற 
கடடப?ய�டடவ�டட அவபர அபணததக தக�ளவ�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள தஙக?�ன மனபதக கடடபபடதத�க தக�ளவத யப�னற 
உஙக?�ல ய�ர தனனபடய மனபதக கடடபபடதத�க தக�ள?மடயம?' 
என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய ஏறபடடவள ய'�னபபவ�டட வ�டவதல.

210. 'ஹஜ�8ப தபர'�?னய,� ய'�னபப தபர'�?னய,� தத�ழம 
த�டல�றக 'ப�(ஸல)  அவரகள த.னற தக�ணடரநதயப�த .�ல 
தபணகளகக அரயக அவரகள த.னற,  'தபணகள .மகயம!  தரமம 



த.யயஙகள!  ஏதனன�ல,  'ரக வ�.�க?�ல அத�கம�க இரபபத '�ஙகய? 
என எனககக க�டடபபடடத'  எனற க,�ன�ரகள.  'இப,தததர 
அவரகய?!  ஏன'  எனற அபதபணகள யகடடதறக,  ''�ஙகள அத�கம�கச 
.�பம�டக�,�ரகள;  கணவனகக 'ன,� தகடடவரக?�க இரகக�,�ரகள; 
ம�ரககக கடபமயம அ,�வம கப,நதவரக?�க இரநத தக�ணட மன 
உறத�ய�ன கணவன�ன பதத�பய ம�ற,� வ�டககடயவரக?�க உஙகப? 
வ�ட யவற ய�பரயம '�ன க�ணவ�லபல'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�யயப�த 'இப,தததர அவரகய?!  எஙகளபடய ம�ரககக 
கடபமயம எஙகளபடய அ,�வம எநத அடபபபடய�ல கப,வ�க 
உள?ன' எனற தபணகள யகடடனர. 'ஒர தபணண�ன .�ட.� ஓர ஆண�ன 
.�ட.�ய�ல ப�த�ய�கக கரதபபடவ�லபலய�?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யகடடததறக,  'ஆம'  என அபதபணகள பத�ல க,�னர.  'அதத�ன அவரகள 
அ,�வ கன,�யவரகள எனபபதக க�டடக�,த ஒர தபணண�றக 
ம�தவ�ட�ய ஏறபடட�ல அவள தத�ழபகபயயம ய'�னபபயமவ�டட 
வ�டவத�லபலய�?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடடதறகம 'ஆம!'  எனப 
தபணகள பத�ல க,�னர.  'அதத�ன தபணகள ம�ரககக கடபமய�ல 
கப,வ�னவரக?�க இரகக�ன,னர எனபதறக ஆத�ரம�கம''  எனற 
'ப�(ஸல) க,�ன�ரகள'' என அப ஸயZதல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உத�ரப யப�ககள?வர பள?� வ�.ல�ல இஃத�க�ப இரததல.

211. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யரல ஒரவர உத�ரப யப�கக�ன�ல 
இரதததபதக க�ணபவர�க இரநத '�பலய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
இஃத�க�ப இரநத�ரகள.  .�ல யவப? இரதததத�ன க�ரணம�க தமககக 
க\யழ ஒர தடபட பவததக தக�ளவ�ரகள''  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத '�ஙகம க?�யல�னயப�த 'றமணதபதப 
பயனபடததல.

212. 'இ,நதவரகளகக�க மனற '�ளகளகக யமல தககதபத 
தவ?�பபடததவதறக தடககபபடடளய?�ம.  ஆன�ல கணவன இ,நத 
ப�னனர அவனபடய மபனவ� '�னக ம�தம பதத '�ளகள தககதபத 
தவ?�பபடதத யவணடம.  இநத '�ளக?�ல '�ஙகள சரம� இடயவ�, 
மணப தப�ரடகப?ப ப.யவ�,  .�யம�டபபடட ஆபடகப? அண�யயவ� 
கட�த.  ஆன�ல த'யவதறக மன நல�ல .�யம�டபபடட 
தய�ரககபபடட ஆபடகப? அண�யல�ம.  எஙக?�ல ஒரதத� 
ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத '�ஙகக க?�ககமயப�த மணப தப�ரப?ப 
பயனபடததவத அனமத�ககபபடடள?த.  யமலம �ன�ஸ�பவப 
ப�னதத�டரநத த.லவபத வ�டடம தடககபபடடளய?�ம''  என உமம 
அத�யய�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத சததம�க�க க?�ககம தபண தனனபடய உடபலத 
யதயததக கழவ யவணடம எனபதம, எபபடக க?�கக யவணடம 
இரததம த.லலம இடதத�ல கஸதர பவககபபடட பஞப. எபபடப 
பயனபடதத யவணடம எனபதம.

213. 'ஒர தபண,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத 'ம�தவ�ட�ய '�ன, ப�னப 
எபபடக க?�கக யவணடம?'  என யகடடயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள அவள 
க?�ககம மப,பய அவளககக க,�வ�டட,  'கஸதர பவககபபடட 



பஞப. எடதத அதன�ல '� சததம த.ய'  என,�ரகள.  அபயப�த ''�ன 
எபபடச சததம த.யய யவணடம?'  என அபதபண யகடட�ர.  'அபதக 
தக�ணட '� சததம த.ய'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  மNணடம அநதப தபண 'எபபட?'  எனற யகடடயப�த 
'ஸ8பஹ�னலல�ஹ!  சததம த.யத தக�ள!'  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
'�ன அநதப தபணபண என பககம இழதத 'கஸதர கலநத பஞப.க 
தக�ணட இரததம படட இடதத�ல பவததச சததம த.ய'  எனற 
அவ?�டம க,�யனன'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய '�ன, ப�னப க?�ககமயப�த .\பப�ன�ல தபலபய வ�ரதல.

214. '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஹஜ�தல வத�வ�னயப�த இஹர�ம 
அண�நயதன.  அறததக தக�டபபதறகரய க�ல 'படபயக 
தக�ணடவர�த ஹஜ��ன 'தமததவ'  என, வபகபய 
'�ப,யவறறபவரகளடன இரநயதன.  ம�தவ�ட�ய ஏறபடட வ�டடபத 
உணரநயதன.  அரஃப�வ�ன இரவ வரம வபர '�ன சததம�கவ�லபல. 
அபயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இப,தததர அவரகய?!  இனற 
அரஃப�வ�ன இரவ.  '�ன 'உமர�'ச த.யதவ�டடத த�ரமப இஹர�ம 
அண�நத ஹஜ த.யவத�க '�பனதத�ரநயதன எனய,ன.  'உனனபடய 
தபலமடபய அவ�ழதத அபத வ�ரவ�டட உமர� த.யவபத '�றதத� 
வ�ட.  (ஹஜ��றக இஹர�ம அண�நத தக�ள)'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, '�னம த.யயதன.  ஹஜ��ன 
க�ரபயகப? மடதத ப�னப,  ஹஸப�வ�ல தஙக�ய இடதத�ல�ரநத 
தனயZம என, இடதத�றகச த.னற,  எனகக வ�டபடட உமர�வ�றக 
அஙக�ரநத இஹர�ம அண�நத வரவதறக�க எனபன கடடச 
த.லலம�ற (என .யக�தரர)  அபதரரஹம�ன�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டட�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய '�ன, ப�னனர க?�ககமயப�த தபண தனனபடய தபல 
மடபய அவ�ழததல.

215. 'தலஹஜ ம�தப ப�ப,பயப பயணதத�ல அபடயம '�பலய�ல 
ப,பபடயட�ம.  அபயப�த 'உமர�ச த.யய வ�ரமபயவ�ர உமர�வ�றக�க 
இஹர�ம அண�நத தக�ள?டடம.  '�ன எனனடன அறததக 
தக�டபபதறகரய ப�ர�ண�பயக தக�ணட வர�த�ரநத�ல உமர�வ�றக�க 
இஹர�ம அண�நத�ரபயபன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த .�லர உமர�வ�றக�க யவற .�லர 
ஹஜ��றக�கவம இஹர�ம அண�நதனர.  உமர�வ�றக�க இஹர�ம 
அண�நதவரகளடன இரநயதன.  '�ன ம�தவ�ட�யடன இரநதயப�த 
அரஃப� '�ள வநதத.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இத பற,� மப,ய�டயடன. 
''� உனனபடய உமர�பவ வ�டடவ�ட.  உனனபடய தபலமடபய 
அவ�ழதத அபத வ�ர வ�ட.  ப�னனர ஹஜ��றக�க இஹர�ம அண�நத 
தக�ள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  '�னம 
அவவ�ய, த.யயதன. ஹஸப�வ�ல தஙக�ய இரவ எனனபடய .யக�தரர 
அபதர ரஹம�பன 'ப�(ஸல)  எனனடன அனபப�ன�ரகள.  தனயZம என, 
இடதத�றகச த.னற எனகக வ�டபடட உமர�வ�றக�க அஙக�ரநத 
இஹர�ம அண�நயதன'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�யக க�லதத�ல வ�டபடட தத�ழபககப? மNணடம தத�ழ 
யவணடயத�லபல.



216. 'தபணகள ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத சததம�ன ப�னனர தத�ழத�ல மடடம 
யப�தம�?'  எனற ஒர தபண ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக,  ''� 
'ஹரர'  எனம இடதபதச .�ரநத தபணண�?  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன இரககமயப�த எஙகளகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடம. 
அபயப�த எஙக?�டம வ�டபடட தத�ழபகபயத தத�ழம�ற ஏவ 
ம�டட�ரகள'  எனற அலலத அததத�ழபகபய '�ஙகள தத�ழ 
ம�டயட�ம'' எனற ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர'' என மஆத� அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய இரததம படட ஆபடபய அண�நத�ரககம தபணணடன 
கணவன தஙகதல.

217. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர யப�ரபவபயப யப�ரதத�ப 
படததக தக�ணடரநதயப�த எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடத. 
ம�தவ�ட�யக க�லதத�ல அண�யம தண�பய எடபபதறக�க 'ப�(ஸல) 
அவரகளககத ததரய�தவ�ற அநத இடதபதவ�டட 'கரநத அபத 
அண�நயதன.  'உனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடவ�டடத�?'  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள யகடட�ரகள.  'ஆம'  எனய,ன.  ஆய�னம,  அவரகள எனபன(த 
தமமரக�ல)  அபழதத�ரகள.  '�ன அவரகய?�ட யப�ரபவககள படததக 
தக�ணயடன''  எனறம,'''ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னப ய'�ற,�ரககமயப�த 
எனபன மததம�டவ�ரகள.  '�னம 'ப�(ஸல)  அவரகளம ஒயர 
ப�தத�ரதத�ல�ரநத கடபமய�ன க?�பபப '�ப,யவறறயவ�ம''  எனறம 
உமம ஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�யப தபணகள இரணட தபர'�ள தத�ழபகக?�லம கலநத 
மஸல�மகளகக�ன ப�ரச.�ரதத�ல பஙதகடததல மறறம தத�ழம 
இடதபதவ�டட அவரகள வ�லக� இரததல.

218. ''�ஙகள இரணட தபர'�ளக?�லம தத�ழம இடதத�றகச த.லவபத 
வ�டடம எஙகள கமரப தபணகப?த தடததக தக�ணடரநயத�ம. 
அபயப�த ஒர தபண வநத பன � கலஃப வம.தத�னரன இலலதத�ல 
தஙக�ய�ரநத�ர.  அவர தஙக?�ன .யக�தர (உமம அத�யய�)  வழ�ய�க 
வநத த.யத�பய அ,�வ�தத�ர.  அவரன .யக�தர (உமம அத�யய�) 
'ப�(ஸல) அவரகய?�ட தம கணவர பஙதகடதத பனன�ரணட யப�ரக?�ல 
ஆற யப�ரக?�ல கணவயர�ட இரநத�ர.''�ஙகள யப�ரகக?தத�ல 
க�யமற,வரகளககச .�க�சப.ய?�பயப�ம.  ய'�ய�?�பயக 
கவன�பயப�ம.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எஙக?�ல ஒரதத�கக 
யமலஙக� இலல�வ�டட�ல (தபர'�ள தத�ழபககக)  த.லல�மல 
இரபபத கற,ம�?'  என '�ன யகடடதறக,  'அவளபடய யத�ழ� 
தனனபடய உபரய�ன யமலஙக�பய அவளகக அண�யக 
தக�டககடடம.  அவள 'னபமய�ன க�ரயஙக?�லம மஸல�மக?�ன 
ப�ரச.�ரதத�லம கலநத தக�ள?டடம' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள'  என,�ர.  உமம அத�யய�(ரல�)  வநதயப�த ''ப�(ஸல) 
அவரகள இவவ�ற க, '�ஙகள யகடடரக?�?'  என '�ன யகடடதறக 
'எனனபடய தநபத அரபபணம�கடடம;  ஆம!  யகடயடன'  எனக க,�ன�ர. 
இவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபயபரக கறம யப�ததலல�ம 
'எனனபடய தநபத அரபபணம�கடடம'  எனபபதயம ய.ரதயத கறவ�ர. 
'கனன�ப தபணகளம ம�தவ�ட�யப தபணகளம (தபர'�?னற) தவ?�யய 
த.னற 'னபமய�ன க�ரயஙக?�லம மஸல�மக?�ன ப�ரச.�ரதத�லம 
பஙக தக�ளவ�ரகள.  தபர'�ள தத�ழபக 'டககம இடதத�றகச 



த.லலம ம�தவ�ட�யப தபணகள தத�ழம இடதபதவ�டட ஒதஙக� 
இரபப�ரகள' எனறம உமம அத�யய�(ரல�) க,�ன�ர. இபதக யகடட '�ன 
ம�தவ�ட�யப தபணகளம�?  எனக யகடடதறக,  'ம�தவ�ட�யப தபண 
அரஃப�வ�லம மற, (ம�ன� மஸதல�ஃப� யப�ன,)  இடஙகளககம 
த.லவத�லபலய�?'  எனற உமம அத�யய�(ரல�)  யகடட�ர''  என ஹஃபஸ� 
அ,�வ�தத�ர.

ம�தவ�ட�ய அலல�த '�ளக?�ல மஞ.?�கயவ� மண '�,ம�கயவ� 
தவ?�பபடம இரததம.

219. 'ம�தவ�ட�ய அலல�த '�ளக?�ல தவ?�பபடம மஞ.ள '�, 
இரதததபதயம ஒரவபக மண'�, இரதததபதயம ம�தவ�ட�ய�க 
'�ஙகள கரதவத�லபல'' என உமம அத�யய�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஹஜ��ன 'இஃப�?�' என, தவ�ஃப த.யத ப�னனர ஒர தபணண�றக 
ம�தவ�ட�ய ஏறபடட�ல எனன த.யவத?

220. 'ஹஜ��னயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஸஃப�ய�வகக 
ம�தவ�ட�ய ஏறபடடவ�டடத'  எனக க,�யனன.  அதறக 'ப�யவரகள 
'அவள 'மபமப பயணதபதவ�டட '�றதத� வ�டவ�ள யப�ல�ரகக�,யத! 
உஙகளடன அவள தவ�ஃப த.யயவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'தவ�ஃப த.யதவ�டட�ர'  என (அஙக�ரநயத�ர)  க,�ன�ரகள. 
'அபபடய�ன�ல ப,பபடஙகள'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டட�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ர.வ ய'ரதத�ல இ,ககம தபணகளகக �ன�ஸ�த தத�ழபக 'டததம 
மப,.

221. 'ஒர தபண ப�ர.வ ய'ரதத�ல இ,நதயப�த அவரகக 'ப�(ஸல) 
�ன�ஸ�த தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள. தத�ழபகய�னயப�த �ன�ஸ�வ�ன 
'டபபகத�கக ய'ர�க '�ன,�ரகள''  என ஸமர� இபன �8னதப(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

222. 'எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடமயப�த '�ன தத�ழவத�லபல. 
அந'�பலய�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன பள?�வ�.ல�ன அரக�ல 
படதத�ரநயதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள .�,�ய ப�ய�ல தத�ழத 
தக�ணடரநத�ரகள.  ஸஜத�ச த.யயமயப�த அவரகள அண�நத�ரநத 
ஆபடய�ன ஒர பகத� என மNத படம'' எனற பமமன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
 

ப�டம-7.  தயமமம

'''�ஙகள தணண�பரப தப,வ�லபலய�ன�ல சததம�ன மணபணத யதட  
அதன�ல உஙகள மகஙகப?யம பககப?யம தடவ�க தக�ளளஙகள.'' 
(த�ரககரஆன 05:06)

223. ''�ஙகள ஒர பயணதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளடன த.னய,�ம. 
'பபத�வ'  அலலத 'த�ததல ப�ஷ'  என, இடதபத வநதபடநததம 
எனனபடய கழததண� அறநத (தத�பலநத)வ�டடத. 
அபததயதடவதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரகளம மற,வரகளம அநத 
இடதத�ல தஙக�யன�ம.  '�ஙகள தஙக�ய இடதத�ல தணண�ர இலபல. 



அபயப�த அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம .�லர வநத,  '(உஙகள மக?�ன) 
ஆய�ஷ� த.யதபத '�ஙகள ப�ரதத�ரக?�?  'ப�(ஸல)  அவரகப?யம 
மககப?யம இஙயக தஙகச த.யதவ�டட�ர.  அவரகள தஙக�ய 
இடதத�லம தணண�ர இலபல அவரகளடனம தணண�ர எடதத 
வரவ�லபல' எனற மப,ய�டடனர. அப பகர(ரல�) (எனனரயக) வநதயப�த 
'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன தபலபய எனனபடய மட மNத பவததத 
தஙக�க தக�ணடரநத�ரகள. ''ப�(ஸல) அவரகப?யம மககப?யம தஙக 
பவததவ�டட�யய?  அவரகள தஙக�ய இடதத�லம தணண�ர இலபல. 
அவரக?�டமம தணண�ர இலபல'  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள எபதச 
த.�லல அலல�ஹ '�டன�யன� அபததயலல�ம த.�லல�வ�டட, 
தஙக?�ன பகய�ல எனனபடய இடபப�ல கதத�ன�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன தபல என மடய�ன மNத இரநதத�ல '�ன அப.ய�த 
இரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள க�பலய�ல வ�ழ�தததழ�நதயப�தம 
தணண�ர க�படககவ�லபல.  அபயப�த அலல�ஹ தயமமதத�ன 
வ.னதபத அர?�ன�ன. எலயல�ரம தயமமம த.யத�ரகள. இத பற,�ப 
ப�னனர உப�த இபன ஹ8ப?ர(ரல�)  'அப பகரன கடமபதத�ரகய?! 
உஙக?�ன மலம�க ஏறபடட பரககததகக?�ல இத மதல�வத�க 
இலபல. (இதறக மனபம உஙக?�ன மலம எததபனயய� பரககததககள 
ஏறபடடள?ன)'  எனக க,�ன�ர.  அபயப�த '�ன இரநத ஒடடகதபத 
எழபப�யயப�த அதனடய�ல (க�ண�மல யப�ன)  என கழததண� 
க�டநதபதக கணயட�ம''என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

224. 'எனகக மனனர ய�ரககம தக�டககபபட�த ஐநத வ�ஷயஙகள 
எனககக தக�டககபபடடள?ன.  எத�ரகளககம எனககம�படய�ல ஒர 
ம�த க�லம பயணம த.யயம இபடதவ?�ய�ரநத�லம அவரக?�ன 
உள?தத�ல பயம ஏறபடததபபடவதன மலம '�ன உதவபபடடளய?ன. 
பம� மழவதம சததம த.யயத தககத�கவம தத�ழம�டம�கவம எனகக 
ஆககபபடடள?த.  எனனபடய .மத�யதத�ல தத�ழபகய�ன ய'ரதபத 
அபடநதவர (இரககம இடதத�ல)  தத�ழத தக�ள?டடம!  யப�ரல 
க�படகக�, தப�ரளகள எனகக ஹல�ல�ககபபடடள?ன.  எனகக மனப 
ஹல�ல�ககபபடடத�லபல.  (மறபமய�ல)  .�ப�ரச த.யயம வ�யபபக 
தக�டககபபடடளய?ன.  ஒவதவ�ர 'ப�யம தஙக?�ன .மகதத�றக 
மடடயம 'ப�ய�க அனபபடட�ரகள.  ஆன�ல,  மன�த இனம மழபமககம 
'ப�ய�க அனபபபபடடளய?ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''த.�நத ஊரல தஙக�ய�ரககமயப�த தணண�ர க�படகக�த�ரநத 
தத�ழபகய�ன ய'ரம யப�யவ�டயம� என அஞ.�ன�ல தயமமம 
த.யயல�ம'' 

225. ''�னம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�ய�ன பமமன�வ�ன அடபம 
அபதலல�ஹ இபன யஸ�ரம அப �8பஹம இபன அலஹ�ரத 
இபன அஸஸ�மமதத�ல அனஸ�ர (ரல�)  அவரக?�டம த.னய,�ம. 
'எஙக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள 'பZர�மல'  என, இடதத�ல�ரநத வநத 
தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த ஒரவர அவரகப? .நத�தத ஸல�ம 
க,�யதறக,  'ப�(ஸல)  அவரகள பத�ல த.�லல�மல ஒர சவர பககம 
த.னற (அத�ல பகபய அடதத)  தஙக?�ன மகதபதயம இரணட 
பககப?யம தடவ�ய ப�னனர அவரன ஸல�தத�றக பத�ல க,�ன�ரகள' 
எனற அப �8பஹம(ரல�) க,�ன�ர'' என உபமர எனபவர அ,�வ�தத�ர.



தயமமம த.யபவர (மணண�ல அடதத ப�னனர) இரணட பகக?�லம 
ஊதயவணடம�?

226. 'ஒரவர உமர(ரல�)  அவரக?�டம வநத ''�ன க?�பபக 
கடபமய�னவன�க ஆக�வ�டயடன.  தணண�ர க�படககவ�லபல.  எனன 
த.யயயவணடம?'  எனற யகடடயப�த,  அஙக�ரநத அமம�ர இபன 
ய�ஸ�ர(ரல�)  உமர(ரல�)  அவரக?�டம,  ''�னம '�ஙகளம ஒர பயணதத�ல 
த.னய,�ம.  (அபயப�த தணண�ர க�படகக�தத�ல)  '�ஙகள தத�ழவ�லபல; 
'�யன� மணண�ல பரணடவ�டடத தத�ழயதன. இந'�கழச.�பய 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம '�ன த.�னனயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன இரணட 
பககப?யம தபரய�ல அடதத,  அவற,�ல ஊத�வ�டட அவவ�ர 
பகக?�ல தஙக?�ன மகதபதயம இரணட மனபககப?யம தடவ�க 
க�ணப�தத 'இவவ�ற த.யத�ரநத�ல அத உனககப யப�தம�னத�க 
இரநதத'  எனக க,�ய .மபவம உஙகளகக '�பனவ�லபலய�?'  எனற 
யகடட�ரகள'' என அபதரரஹம�ன அபஸ�(ரல�) க,�ன�ர.

தணண�ரககப பகரம�க சததம�ன மண ஒர மஸல�மகக 
யப�தம�னத.

227.  ''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர பயணம த.னய,�ம.  இரவ�ன 
கபட.� ய'ரம வநதயப�த எஙகளகக தககம யமல�டடத.  பயண�கக 
அபதவ�ட இனபம�ன தககம எதவம இரகக மடய�த.  அநதத 
தககதத�ல�ரநத எஙகப? (அத�க�பல)  சரய தவபபமத�ன எழபப�யத. 
மதல மதல�கத தககதத�ல�ரநத எழநதவர இனனவர,  அடதத 
இனனவர அவபர அடதத இனனவர இநத ஹத�ஸ அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர�ன அப ர�� எழநதவரக?�ன தபயரகப?க க,�பப�டடக 
க,�ன�ர.  அவரகக அடதத அ,�வ�பப�?ர�ன அவஃப அவரக?�ன 
தபயரகப? ம,நதவ�டட�ர.  '�னக�வத�கத தககதத�ல�ரநத எழநதவர 
உமர இபன கதத�ப(ரல�)  ஆவ�ரகள.'''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக�ன�ல 
அவரகள த�ம�கயவ தககதத�ல�ரநத வ�ழ�ககமவபர யவற ய�ர�லம 
எழபபபபட ம�டட�ரகள.  க�ரணம அவரக?�ன தககதத�ல எனன த.யத� 
வரதமனபத எஙகளககத ததரய�த.  உமர(ரல�) தககதபதவ�டட எழநத 
மககளகக ஏறபடட (ஸ8பஹ தத�ழபக தவ,�பயப�ன)  இந'�பலபயப 
ப�ரதததம அலல�ஹ8 அகபர!' எனற .பதம�டட�ர. அவர த�டக�தத�ரம�ன 
மன�தர�க இரநத�ர.  அவர .பதம�டடத தகபZர மழஙக�க தக�ணயட 
இரநத�ர.  அவரக?�ன .பததபதக யகடட 'ப�(ஸல)  அவரகளம 
தககதத�ல�ரநத எழநத�ரகள.  உடயன மககள தஙகளகக ஏறபடட 
இந'�பலபய 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம மப,ய�டட�ரகள.  அபயப�த 
'அதன�ல எநதப ப�த�பபம�லபல. '�ஙகள இஙக�ரநத ப,பபடஙகள'' எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�வ�டட,  அநத இடதபத வ�டடம ப,பபடட�ரகள. 
.�,�த தரம த.ன,தம அஙயக தஙக� உளச த.யயத தணண�ர தக�ணட 
வரச த.யத அத�ல உளச த.யத�ரகள.  தத�ழபககக�க அபழபபக 
தக�டககபபடடத.  மககளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள தத�ழபகபய மடததவ�டட த�ரமப�ப ப�ரததயப�த,  அஙக 
ஒரவர கடடததடன தத�ழ�மல தன�ய�க இரநத�ர. '�ம�அததடன '�ர 
தத�ழ�மல�ரககக க�ரணதமனன?' எனற அவரடம யகடடயப�த, 'எனககக 
க?�பபக கடபமய�க�வ�டடத.  தணண�ர இலபல'  எனற அவர க,�ன�ர. 
'மணண�ல தயமமம த.ய.  அத உனககப யப�தம�னத'  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள அவரடம க,�ன�ரகள.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
பயணதபதத தத�டஙக�ன�ரகள.  அபயப�த மககள அவரக?�டம த.னற 



'த�கம�க இரகக�,த;  தணண�ர இலபல'  என மப,ய�டட�ரகள.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ�கனதத�ல�ரநத இ,ஙக�,  ஒர 
மன�தபரயம அவர தபயபர அப ர�� க,�பப�டட�ரகள. அவஃப எனபவர 
ம,நதவ�டட�ர.  அலN (ரல�)  அவரகப?யம அபழதத'  '�ஙகள இரவரம 
த.னற தணண�பரத யதடஙகள'  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள இரவரம 
தணண�பரத யதடச த.னற தக�ணடரநதயப�த,  வழ�ய�ல ஒர 
தபணபணச .நத�தத�ரகள.  அவள ஓர ஒடடகதத�ன மNத இரணட யத�ல 
பபக?�ல தணண�ர பவததக தக�ணட அதறக�படய�ல அமரநத�ரநத�ள. 
'தணண�ர எஙயக க�படகக�,த?'  எனற அவவ�ரவரம அபதபணண�டம 
யகடடனர. 'தணண�ர ஒர '�ள பயண தரதத�ல இரகக�,த. எஙகளபடய 
ஆணகள தணண�ரகக�கப ப�னதஙக�வ�டடனர'  என அபதபண க,�ன�ள. 
'அபபடய�ன�ல '� ப,பபட'  எனற அவவ�ரவரம அபதபணண�டம 
க,�ன�ரகள.  'எஙயக?'  எனற அவள யகடட�ள.  'அலல�ஹவ�ன ததரடம' 
எனற க,�ன�ரகள.  'மதம ம�,�யவர எனற க,பபடக�,�யர 
அவரடதத�ல�?' எனற அபதபண யகடட�ள. ''� கறக�, அவயரத�ன' எனற 
க,�வ�டட அவப? 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அபழதத வநத 'டநதபதக 
க,�ன�ரகள.'அநதப தபணபண அவளபடய ஒடடகதத�ல�ரநத இ,ஙகச 
த.�லலஙகள'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�வ�டட,  ஒர ப�தத�ரதபதக 
தக�ணட வரச த.�லல�,  அநத இரணட யத�ல பபக?�ல�ரநத 
தணண�பரப ப�தத�ரஙக?�ல '�ரபப�ன�ரகள. ப�னனர அநத இரணட யத�ல 
பபக?�ன அடபப, வ�பயக கடடவ�டடத தணண�ர த.லததம யமறப, 
வ�பயக கடட�மல வ�டடவ�டட�ரகள.  'எலயல�ரம வநத தணண�ர 
கடயஙகள.  ய.கரதத பவயஙகள'  எனற மககளகக அ,�வ�ககபபடடத. 
வ�ரமப�யவரகள கடதத�ரகள;  வ�ரமப�யவரகள ப�தத�ரஙக?�ல எடதத 
பவதத�ரகள.  க?�பபக கடபமய�ன அவரத�ம கபட.�ய�க வநதவர. 
அவரகக ஒர ப�தத�ரம தணண�ர தக�டதத,  'இபதக தக�ணட யப�ய 
உம மNத ஊற,�க தக�ளளம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  அநதப தபண தனனபடய தணண�ர எநததநத 
வபகய�தலலல�ம பயனபடததபபடக�,த எனபபதக கவன�ததக 
தக�ணயட '�ன,�ள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க அவளபடய 
உள?தத�ல 'ப�(ஸல)  மNத இரநத தவறபப '�ஙக�வ�டடத.  அநத இரணட 
யத�ல பபக?�ல�ரநத மதல�ல தணண�பர எடககமயப�த இரநதபத 
வ�ட அத�கம�ன தணண�ர ப�,க அதயத�ல பபய�ல இரபபத யப�னற 
எஙகளககத ததரநதத.  (தணண�ர கப,யவ�லபல.)  'அநதப தபணணகக 
ஏத�வத ய.கரததக தக�டஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  அவளகக�கப யபரச.ம பழம,  ம�வ யப�ன,வறப,ச 
ய.கரதத�ரகள.  அவளககப யப�தம�ன உணவ ய.ரநதத.  அபதத 
தண�ய�ல பவததக (கடட)  அவப? ஒடடகதத�ன மNத அமரச த.யத 
உணவப தப�டடலமள? தண�பய அவளகக மனன�ல பவதத�ரகள. 
ப�னனர,  அநதப தபணண�டம 'உனனபடய தணண�ரல�ரநத எபதயம 
'�ஙகள கப,ககவ�லபல;  அலல�ஹத�ன எஙகளககத தணண�ர 
பகடடன�ன'  எனபபதத ததரநத தக�ள எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.அநதப தபண தனனபடய கடமபதத�னரடம 
க,�பப�டட ய'ரதபத வ�டத த�மதம�க வநதயப�த,  'தபணயண!  '� ப�நத� 
வரகக�ரணதமனன?'  எனற யகடடதறக 'ஓர ஆச.ரயம�ன வ�ஷயம 
'�கழநதத. இரணட மன�தரகள எனபனச .நத�தத மதம ம�,�யவர எனற 
க,பபடக கடய அநத மன�தரடம எனபன அபழததச த.ன,னர. அவர 
இபபடதயலல�ம த.யத�ர'  (என 'டநத '�கழச.�கப?க க,�ன�ள.)அவள 
தன பகய�ன 'டவ�ரபலயம,  ஆடக�டட வ�ரபலயம வ�னதத�ன பககம 



உயரதத�,  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க இநத வ�னதத�றகம இநத 
பம�ககம இபடய�லள? சன�யகக�ரரக?�ல அவர ம�கச .�,நதவர�க 
இரகக யவணடம.  அலலத அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க அவர 
இப,தததர�க இரகக யவணடம'  எனற க,�ன�ள.  ப�னனர 
மஸல�மகள அநதப தபணபணச சற,� வ�ழநதவரகப? எத�ரததப 
யப�ர�டன�ரகள.  அபயப�த அநதப தபண எநதக கடமபதபதச 
.�ரநதள?�ய?� அநதக கடமபதபத அவரகள ஒனறம 
த.யயவ�லபல.ஒர மப, அநதப தபண தஙக?�ன கடடதத�ரடம, 
'இநத மஸல�மகள யவணடதமனய, (உஙக?�டம யப�ரட�மல) 
உஙகப?வ�டட வ�டக�,�ரகள எனய, கரதக�ய,ன.  எனயவ '�ஙகள 
இஸல�தபத ஏறறக தக�ள? வ�ரமபக�,�ரக?�?'  எனற யகடடயப�த 
அவரகள எலயல�ரம அவளபடய யபசசககக கடடபபடட 
இஸல�தத�ல இபணநத�ரகள'' என இமர�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.      

ப�டம-8.  தத�ழபக

ம�ஃர���னயப�த தத�ழபக எவவ�ற கடபமய�ககபபடடத?

228. ''�ன மகக�வ�ல இரநதயப�த எனனபடய வ �டட மகட 
த�,ககபபடடத.  (அத வழ�ய�க)  ��பரல (அபல)  இ,ஙக� எனனபடய 
த'ஞப.ப ப�?நத�ரகள.  அபத ஸமஸம தணண�ர�ல கழவ�ன�ரகள. 
ப�னனர ஈம�ன எனம இப,'மப�கபக மறறம ஞ�னதத�ன�ல 
'�ரபபபபடட ஒர தஙகத தடபடக தக�ணட வநத எனனபடய த'ஞ.�ல 
தக�டடவ�டட,  அபத மட பகபயப ப�டதத மதல வ�னதத�றக 
எனபன ஏற,�ச த.ன,�ரகள.  மதல வ�னதபத அபடநததம அநத 
வ�னதத�ன க�வலரடம 'த�,' என,�ரகள. அவவ�னவர, 'ய�ர அவர?' எனற 
வ�னவ�யதறக ''�யன ��பரல'  எனற பத�ல க,�ன�ர.  அதறக 
அவவ�னவர,  'உமமடன எவயரனம இரகக�,�ரக?�?'  எனக யகடட�ர. 
��பரல ஆம!  எனனடன மஹமமத இரகக�,�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள. 
அதறக வ�னவர 'அவர அபழககபபடடரகக�,�ர�?'  எனக யகடட�ர. 
��பரல 'ஆம'  என,�ரகள.  வ�னவர,  மதல வ�னதபதத த�,நததம 
'�ஙகள அவவ�னதத�ல ஏ,�யன�ம.  அபயப�த அஙக ஒரவர 
அமரநத�ரநத�ர.  அவரன வலபபககம .�ல மன�தரகளம இடத மககளம 
.�ல மன�தரகளம க�ணபபடட�ரகள.  அவர தஙக?�ன வலபபககமள? 
மன�தரகப?ப ப�ரதத�ல .�ரகக�,�ர.  தஙக?�ன 
இடபபககமள?வரகப?ப ப�ரதத�ல அழக�,�ர. இந'�பலய�லள? அவர 
''லல 'ப�யய!  வரக!  'லல மகயன வரக!'  என,�ர.  அபயப�த 
��பரல(அபல)  அவரக?�டம இவர ய�ர?  என யகடயடன.  'இவர த�ம 
ஆதம.  அவரன வலபபககமம இடபபககமம உள?வரகள அவரன 
.நதத�க?�லள? மன�தரகள.  வலபபககமள?வரகள சவரககவ�.�கள; 
இடபபககமள?வரகள 'ரகவ�.�கள.  (எனயவத�ன)  அவர தஙக?�ன 
வலபபககம ப�ரததச .�ரகக�,�ர;  தஙக?�ன இடபபககம ப�ரதத 
அழக�,�ர'  எனற க,�ன�ரகள.  ப�னனர,  ��பரல(அபல)  எனபன 
இரணட�வத வ�னதத�றக அபழததச த.ன,�ரகள.  அநத வ�னதத�ல 
க�வலரடம 'த�,'  எனக க,�ன�ர.  மதல வ�னதத�ன க�வலர யகடட 
யகளவ�கப?ப யப�னய, இவரம யகடடவ�டடத த�,நத�ர.  இநத 
ஹத�பஸ அ,�வ�ககம அனஸ(ரல�),  'வ�னஙக?�ல ஆதம,  இதரஸ, 
மஸ�,  ஈஸ�,  இபர�ஹ�ம(அபல)  ஆக�ய 'ப�ம�ரகப?க கணடத�க 
'ப�(ஸல)  க,�பப�டட�ரகள.  மதல வ�னதத�ல ஆதம(அபல) 
அவரகப?யம ஆ,�வத வ�னதத�ல இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகப?யம 



கணடத�கக க,�பப�டட�ரகள.  மற, 'ப�ம�ரகப?க கணட இடதபதக 
க,வ�லபல' எனற க,�ன�ர.

'��பரல(அபல)  எனபன அபழததகதக�ணட இதரஸ(அபல)  பககம�கச 
த.ன,யப�த ''லல 'ப�யய!  வரக!  'லல .யக�தரயர வரக!'  என 
இதரஸ(அபல)  க,�யயப�த இமமன�தர ய�ர?  என '�ன யகடடதறக, 
'இவர இதரஸ(அபல)'  என ��பரல(அபல)  பத�ல க,�ன�ரகள.  ப�னனர 
மஸ�(அபல)  பககம�க '�ன த.ன,யப�த ''லல 'ப�யய வரக!  'லல 
.யக�தரயர வரக!'  எனக க,�ன�ரகள.  இவர ய�ர? என '�ன யகடடதறக, 
'இவரத�ன மஸ�(அபல)'  என ��பரல க,�ன�ரகள.  ப�னனர 
ஈஸ�(அபல)  பககம�கச த.ன,யப�த ''லல 'ப�யய!  வரக!  'லல 
.யக�தரயர வரக!'  எனக க,�ன�ரகள.  இவர ய�ர? என '�ன யகடடதறக, 
'இவர ஈஸ�(அபல)'  என ��பரல(அபல)  க,�ன�ரகள.  ப�ன 
இபர�ஹ�ம(அபல)  பககம�க '�ன த.ன,யப�த ''லல 'ப�யய வரக! 
'லல மகயன வரக!''  என,�ரகள.  இவர ய�ர?  என ��பரல(அபல) 
அவரக?�டம '�ன யகடடதறக,  'இவர இபர�ஹ�ம(அபல)'  எனற 
க,�ன�ரகள.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அப ஹபப� அல அனஸ�ர(ரல�) 
ஆக�யய�ர அ,�வ�ககம மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'ப�னனர '�ன யமயல 
தக�ணட த.லலபபடயடன.  '�ன ஏண�ய�ல ஏ,�ச த.ன,யப�த எழத 
யக�லக?�ல எழதம .பததபத த.வ�யறய,ன' எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  (தத�டரநத)''அலல�ஹ எனனபடய உமமதத�ன 
மNத ஐமபத ய'ரத தத�ழபகபயக கடபமய�கக�ன�ன.  (அபத ஏறற) 
த�ரமப� வநத தக�ணடரநதயப�த,  மஸ�(அபல)  அவரக?�ன பககம�கச 
'�ன த.ன,யப�த 'உஙகள .மத�யதத�றக அலல�ஹ எபதக 
கடபமய�கக�ன�ன?'  என அவரகள யகடட�ரகள.  ஐமபத ய'ரத 
தத�ழபகபயக கடபமய�கக�ன�ன எனய,ன.  ''�ஙகள உஙகளபடய 
இப,வன�டம த�ரமபச த.லலஙகள.  உஙகள .மகம அதறக .கத� 
தப,�த'  என மஸ�(அபல)  க,�ன�ரகள.  '�ன த�ரமபச த.ன,யப�த 
அத�ல தக�ஞ.தபத அலல�ஹ கப,தத�ன.  (அபத ஏறறக தக�ணட) 
'�ன மஸ�(அபல)  அவரக?�டம வநத தக�ஞ.ம கப,ததள?�ன 
எனய,ன.  ''�ஙகள உஙகளபடய இப,வன�டம த�ரமபச த.லலஙகள. 
உஙகள .மகம அதறக(ம)  .கத� தப,�த'  என,�ரகள.  '�ன த�ரமப�ச 
த.னய,ன.  அத�ல (இனனம)  தக�ஞ.ம கப,தத�ன.  '�ன மஸ�(அபல) 
அவரக?�டம வநயதன.  (இனனம தக�ஞ.ம கப,தத�ன எனய,ன). 
''�ஙகள உஙகளபடய இப,வன�டம த�ரமபச த.லலஙகள.  உஙக?�ன 
.மகம அதறக .கத� தப,�த'  என,�ரகள.  '�ம த�ரமபச த.ன,யப�த 
'ஐநத ய'ரத தத�ழபகபயக கடபமய�ககக�ய,ன. அத ஐமபத�றக .மம; 
எனனபடய த.�லல�ல எநத ம�ற,மம ஏறபடவத�லபல'  எனற 
அலல�ஹ க,�ன�ன.  '�ன மஸ�(அபல)  அவரக?�டம வநதயப�த 
'உஙகளபடய இப,வன�டம த.னற இபதயம கப,ககம�ற 
கறஙகள' என,�ரகள. இன�யமல எனனபடய இப,வன�டம (கப,ததக 
யகடபதறக)  தவடகபபடக�ய,ன எனற க,�யனன.  ப�னனர ��பரல(அபல) 
எனபன 'ஸ�தரதல மனதஹ�'  எனனம இடதத�றக அபழததச 
த.ன,�ரகள.  அபதப பல வணணஙகள சழநத�ரநதன.  அத எனன 
எனபத எனககப பலபபடவ�லபல.  ப�னனர சவரககதத�ல 
பகததபபடயடன.  அத�ல மததகக?�ல உள? கய�றகப?ப ப�ரதயதன. 
சவரககதத�ன மண கஸதரய�க இரநதத'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப தர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

229. 'அலல�ஹ தத�ழபகபயக கடபமய�கக�யயப�த ஊரல�ரநத�லம 



பயணதத�ல�ரநத�லம இரணடரணட ரகஅததக?�கக 
கடபமய�கக�ன�ன,  பயணதத�ல தத�ழபக இரணட ரகஅதத�கயவ 
ஆககபபடடப பயணம அலல�த யப�தள? தத�ழபக அத�கரககபபடடத'' 
என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒயர ஆபடபய (உடல�ல) சற,�க தக�ணட தத�ழதல.

230. ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒயர ஆபடபய அண�நத,  அதன இரணட 
ஓரதபதயம இரணட யத�ளக?�ன மNத ம�ற,�ப யப�டட தத�ழத�ரகள'' 
என உமர இபன அபZ ஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

231.  'மகக� தவற,� தக�ள?பபடட ஆணட,  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
'�ன த.ன,�ரநதயப�த அவரகள க?�ததக தக�ணடரநத�ரகள. 
அவரக?�ன மகள ஃப�தத�ம�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகளககத த�பரய�டட�ர. 
'�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக ஸல�ம த.�னயனன.  அபயப�த,  'ய�ரவர?' 
எனக யகடட�ரகள.  ''�ன அப த�ல�ப�ன மகள உமமஹ�ன�'  எனய,ன. 
உடயன,  'உமமஹ�ன�யய!  வரக!'  என,�ரகள.  'ப�(ஸல)  க?�தத மடதத 
ப�னனர ஒயர ஆபடபயச சற,�யவரக?�க எடட ரகஅததகள 
தத�ழத�ரகள என உமமஹ�ன� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

232. 'ப�(ஸல)  க?�தத மடதத ப�னனர ஒயர ஆபடபயச 
சற,�யவரக?�க எடட ரகஅததகள தத�ழத�ரகள.  அவரகள தஙகள 
தத�ழபகபய மடதததம 'இப,தததர அவரகய?!  எனனபடய 
.யக�தரர '�ன அபடககலம அ?�தத�ரககம ஹ8பபர�வ�ன மகபனக 
தக�பல த.யய எணண�யள?�ர'  எனற '�ன க,�யயப�த 'உமம 
ஹ�ன�யய! '� அபடககலம அ?�தத�ரபபவரகக '�ஙகளம அபடககலம 
அ?�கக�ய,�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
இச.மபவம மறபகல�ல 'டநதத'' என உமம ஹ�ன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

233. 'ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஒயர ஆபடபய அண�நத 
தத�ழவபதப பற,�க யகடடதறக,  'உஙக?�ல ஒவதவ�ரவரககம 
இரணட ஆபடகள இரகக�ன,னவ�?'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
யகடட�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர ஆபட மடடம அண�நத தத�ழமயப�த அபதத யத�?�ன மNத 
யப�டடக தக�ள? யவணடம.

234. 'உஙக?�ல ஒரவர தனனபடய யத�?�ன மNத எதவம இலல�த�ரகக 
ஓர ஆபடபய மடடம அண�நத தத�ழ யவணட�ம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

235. 'ஓர ஆபடபய மடடம அண�நத தத�ழபவர அநத ஆபடய�ன 
இரணட ஓரதபதயம ம�ற,� அண�யடடம'  (அத�வத வலபப, ஓரதபத 
இடத யத�?�லம அண�யடடம)'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஆபட இறககம�க இரநத�ல எனன த.யவத?

236. ''�ஙகள ஓர ஆபட மடடம அண�நத தத�ழவத பற,� ��ப�ர இபன 



அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக,  ''ப�(ஸல)  அவரகளடன 
ஒர பயணதத�ல த.ன,�ரநயதன.  ஒர '�ள இரவ எனனபடய ஒர 
யவபலகக�க 'ப�(ஸல)  அவரகப? '�ன .நத�ததயப�த அவரகள 
தத�ழத தக�ணடரநத�ரகள.  என மNத ஒயர ஓர ஆபட மடடயம 
இரநதத. அபத '�ன ய.ரதத த'ரககம�கச சற,�க தக�ணட 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன அரக�ல '�னற தத�ழயதன.  அவரகள தத�ழபகபய 
மடதததம,  '��ப�யர!  எனன இரவ ய'ரதத�ல வநத�ரகக�,�ர?'  எனற 
யகடட�ரகள. '�ன வநத ய'�ககதபத அவரக?�டம த.�னயனன.  த.�லல� 
மடதததம 'இத எனன? பக க�லகள தவ?�யய ததரய�மல (தண�ய�ல) 
த'ரககம�கச சற,�ய�ரபபபதப ப�ரகக�ய,ன'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யகடட�ரகள.  '�ன இத இறககம�ன ஆபட எனற '�ன க,�யதம 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆபட வ�.�லம�னத�க இரநத�ல அதன ஓர 
ஓரதபத வலத யத�?�லம மறத,�ர ஒரதபத இடத யத�?�லம�க 
அண�நத தக�ளளஙகள.  ஆபட .�,�த�க இரநத�ல அபத இடபப�ல 
அண�நத தக�ளளஙகள'  என,�ரகள'  எனற ��ப�ர(ரல�) 
வ�படய?�தத�ரகள'' என ஸயZத இபன அலஹ�ரஸ அ,�வ�தத�ர.

237. '.�ல ஆணகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன தத�ழத தக�ணடரநத�ரகள. 
அவரகள .�றவரகப?ப யப�னற தஙக?�ன (.�,�ய)  யவஷடபய 
தஙக?�ன கழதத�ல�ரநயத கடடய�ரநதனர.  (இபதக கணட 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஆணக?�ன ப�னன�ல தத�ழத தக�ணடரநத)  தபணக?�டம, 
'ஆணகள ஸ8�8த�ல�ரநத எழநத அமரமவபர '�ஙகள உஙகளபடய 
தபலகப? ஸ8�8த�ல�ரநத உயரதத யவணட�ம'  எனற க,�ன�ரகள'' 
என ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஷ�ம (.�ரய�) '�டடக க?�ர ஆபடபய அண�நத தத�ழதல.

238. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர பயணதத�ல த.ன,யப�த, 
'மக\ர�யவ!  தணண�ரப ப�தத�ரதபத எடம'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  '�ன அபத எடததக தக�ணயடன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'டநத த.னற என கணணககத ததரய�த மப,வ�ன 
இடதத�றகச த.னற அவரக?�ன இயறபகத யதபவபய 
'�ப,யவற,�ன�ரகள.  அபயப�த அவரகள ஷ�ம (.�ரய�)  '�டடக க?�ர 
ஆபடபய அண�நத�ரநத�ரகள.  உளச த.யவதறக�க அத�ல�ரநத 
தஙக?�ன பகபய தவ?�யய எடகக மயன,�ரகள.  அதன பக 
இறககம�க இரநதத�ல தஙக?�ன பகபய அநத ஆபடய�ன 
க\ழபப,ம�க தவ?�யய எடதத�ரகள.  '�ன அவரகளககத தணண�ர 
ஊற,�யனன.  அவரகள தத�ழபகககரய உளபவச த.யத�ரகள. 
தஙக?�ன இரணட க�லப,க?�ன மNதம (அவறப,க கழவ�மல) 
ஈரகபகய�ல மஸஹ த.யத (தடவ�)  தத�ழத�ரகள''  என மக\ர� இபன 
ஷ8அப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகய�ன யப�தம மற, ய'ரஙக?�லம '�ரவ�ணம�க இரககக 
கட�த.

239.  ''ப�(ஸல)  அவரகள,  (.�ற வயத�ல)  கஅபதலல�ஹவ�ன கடடம�னப 
பண� 'டநதயப�த அபதக கடடபவரகய?�ட கறகப? எடததச 
த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவரகள ஒர யவஷட அண�நத�ரநத�ரகள. 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன தபரய தநபத அபப�ஸ 'என .யக�தரன�ன மகயன! 
உன யவஷடபய அவ�ழதத அபத உன யத�?�ன மNத பவதத அதன 



யமல கலபல எடததச சமநத வரல�யம'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, 'ப�(ஸல)  யவஷடபய அவ�ழதத அபதத 
தஙகளபடய யத�?�ன மNத பவதத�ரகள.  பவதததம அவரகள 
மயககமறறக க\யழ வ�ழநத�ரகள.  அதறக ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'�ரவ�ணம�க ஒரயப�தம க�ட.�ய?�ககவ�லபல''  என ��ப�ர இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அவ.�யம மப,கக யவணடய பகத�கள.

240. 'பகபய தவ?�யய எடகக இயல�த அ?வகக இறககம�க 
ஆபடபயச சற,�க தக�ளவபதயம ஒயர ஆபடபய 
அண�நத�ரககமயப�த,  மரமஸத�னம ததரயமபடய�க இரணட 
மழஙக�லகப?யம '�டட பவதத உடக�ரவபதயம 'ப�(ஸல) 
அவரகள தபட த.யத�ரகள''  என அப ஸயZத அல கதர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

241. 'மன�பத�'  'மல�மஸ�'  எனம இரவபக வ�ய�ப�ரஙகப?யம, 
பகபய தவ?�யய எடகக இயல�த அ?வகக இறககம�க ஆபடபயச 
சற,�க தக�ளவபதயம,  ஒயர ஆபடபய அண�நத�ரககமயப�த,  இரணட 
மடடக க�லகப?யம '�டட பவதத உடக�ரவபதயம 'ப�(ஸல) 
அவரகள தபட த.யதள?�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(க,�பப: 'மன�பத�' க,�பப�டட ஒர தப�ரப? எடதத எ,�யமயப�த அத 
எநதப தப�ர?�ன மNத படக�,யத� அநதப தப�ரப? இவவ?வ 
வ�பலககத தரக�ய,ன எனற க,� வ�றபபதக க,�ககம.'மல�மஸ�' 
கவ�ககபபடட தப�ரடகப?ப ப�ரததப ப�ரககவ�ட�மல அபதத 
தத�டடப ப�ரகக மடடயம அனமத�தத வ�றபபதக க,�ககம.)

242. 'ஹஜ�ததல வத�'வ�றக மநத�ய ஆணட அப பகர(ரல�) (அவரக?�ன 
தபலபமய�ல '�ன ஹஜ�8ககச த.ன,யப�த)  எனபன அ,�வ�பபச 
த.யபவரகளடன தலஹஜ ம�தம பதத�ம '�ள அனபப� பவதத�ரகள. 
'�ஙகள ம�ன�வ�ல '�னற,  'அ,�நத தக�ளளஙகள!  இநத ஆணடறகப 
ப�,க எநத மஷரககம ஹஜ த.யயக கட�த.  '�ரவ�ணம�க ய�ரம 
கஅப�பவ வலம வரககட�த'  எனற அ,�வ�தயத�ம.  ப�னனர 'ப�(ஸல) 
அவரகள அலN (ரல�)  அவரகப? அனபப�,  த�ரககரஆன�ன 9-வத 
அதத�ய�யதத�ல ஒபபநத ம,�வ பற,�க க,பபடம (மதல இரபத 
வ.னஙகள)  வ�ஷயதபத அ,�வ�ககம�ற கடடப?ய�டட�ரகள. 
எஙகளடன அலN (ரல�)  அவரகளம தலஹஜ ம�தம பதத�வத '�ள 
ம�ன�வ�ல '�னற 'இநத ஆணடறகப ப�,க இபணபவபப�?ர எவரம 
ஹஜ த.யயககட�த;  கஅப�பவ எவரம '�ரவ�ணம�க வலம வரக 
கட�த' எனற அ,�வ�தத�ரகள'' அப ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர.

தத�பட மப,கக யவணடய பகத�ய�?

243. ''ப�(ஸல)  அவரகள பகபர யப�ரகக ஆயததம�ன�ரகள.  அஙயக 
'�ஙகள அத�க�பலத தத�ழபகபய அத�க�பலய�ன தவணபம ததரயம 
மனனர தத�ழயத�ம. ப�னனர 'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன வ�கனதத�ல 
ஏ,�ன�ரகள.  அப தலஹ�(ரல�)  அவரகளம ஏ,�ன�ர.  அவரகளககப 
ப�னன�ல '�ன ஏ,� அமரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள பகபர 
கணவ�ய�னள த.ன,�ரகள.  எனனபடய மடட 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 



தத�படபயத தத�டடத.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
தத�படய�ல�ரநத யவஷடபய '�கக�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன தத�படய�ன தவணபமபய ப�ரதயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஊரககளய? நபழநதயப�த 'அலல�ஹ தபரயவன!  பகபர 
வ �ழநதவ�டடத!  '�ச.யம�க '�ம ஒர (எத�ரக)  கடடதத�டம 
பபகபமயடன இ,ஙக�ன�ல எச.ரககபபடட அமமகக?�ன க�பல ய'ரம 
யம�.ம�னத�க�வ�டம'  எனற மமமப, க,�ன�ரகள.  அவவர மககள 
தஙக?�ன யவபலகளகக�க தவ?�யய வநதயப�த 'ப�(ஸல) அவரகப?ப 
ப�ரதததம,  'மஹமமதம அவரன படட�?மம வநதள?�ரகள'  எனற 
(பதடடம�கக)  க,�ன�ரகள.  '�ஙகள பகபபரப பலவநதம�கக 
பகபபற,�யன�ம.  யப�ரக பகத�கத?லல�ம ஒனற ய.ரககபபடடயப�த 
'த�ஹய�'  என, 'ப�தயத�ழர வநத 'இப,ததத� அவரகய?! 
பகத�க?�லள? ஒர தபணபண எனககக தக�டஙகள'  எனற யகடட�ர. 
''�ர யப�ய ஒர தபணபண யதரநததடததக தக�ள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அவர த.னற ஸஃப�யய� 
ப�னத ஹ8யய என, தபணபணத யதரநததடதத�ர.  அபயப�த ஒரவர 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 'இப,தததர அவரகய?! 'கப,?�'  மறறம 
''? �ர'  என, கலதத�ன தபலவ� ஸஃப�யய� ப�னத ஹ8யய என, 
தபணபணய� த�ஹய�வ�றகக தக�டததள? �ரகள.  அநதப தபண 
தஙகளகயக தகத�ய�னவள'  என,�ர.  அபயப�த 'அபதபணபணயம 
த�ஹய�பவயம அபழதத வ�ரம'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள அவரடம 
க,�ன�ரகள.  அபதபண அபழதத வரபபடட�ர.  அபதபண வநததம ''� 
பகத�க?�ல�ரநத யவத,�ர தபணபணத யதரநததடததக தக�ள'  என, 
த�ஹய�வ�டம இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அபதபணபண வ�டதபல த.யத ப�னனர அவபரத த�ரமணம 
த.யத�ரகள.

இநத ஹத�பஸ அ,�வ�கக�, அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம ஸ�ப�த என, 
யத�ழர,  'அப ஹம.�யவ 'ப�(ஸல)  அபதபணணகக எவவ?வ மஹர 
தக�டதத�ரகள?'  எனற யகடடதறக 'அவபரயய மஹர�கக 
தக�டதத�ரகள;  அத�வத அவபர வ�டதபல த.யத ப�னனர 
மணநத�ரகள' எனக க,�ன�ர.

'�ஙகள (பகபரல�ரநத) த�ரமப� வரம வழ�ய�ல 'ஸஃப�யய�'  அவரகப? 
உமம ஸ8பலம(ரல�)  மணபதபணண�க ஆயததபபடதத� 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம இரவ�ல ஒபபபடதத�ர. மற'�ள க�பல 'ப�(ஸல) அவரகள 
பத ம�பப�ளப?ய�கத யத�ன,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  ஒர 
வ�ரபபப வ�ரதத 'உஙக?�ல ய�ரடம�வத ஏத�வத (.�பப�டக�,) 
தப�ரளகள இரநத�ல தக�ணட வநத இத�ல யப�டஙகள'  எனற 
க,�ன�ரகள.  உடயன ஒரவர யபரச.ம பழதபதக தக�ணட வநத�ர. 
யவற ஒரவர த'யபயக தக�ணட வநத�ர.  ஒரவர ம�பவக தக�ணட 
வநத�ர.  (இபபட எலயல�ரம தக�ணட வநத)  அவறப,தயலல�ம 
ய.ரதத ஒன,�கக கலநத�ரகள.  அத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 'வலNம�' 
எனம மணவ�ரநத�க அபமநதத'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர தபண எததபன ஆபடகப? அண�நதவ?�கத தத�ழயவணடம.

''அவளபடய உடல மழவபதயம மப,ககம வ�ததத�ல ஒயர 
ஆபடபய அண�நத�லம அத அவளககப யப�தம�னத�கம''  என 
இகரம� க,�ன�ர.



244. ''ப�(ஸல)  அவரகள ஃபஜர தத�ழபகபயத தத�ழவ�ரகள. 
இப,'மப�கபகயள? தபணகள ஆபடக?�ல தஙக?�ன உடல 
மழவபதயம சற,� மப,ததவரக?�க அவரகளடன தத�ழவ�ரகள. 
ப�னனர தஙக?�ன வ �டகளககச த.லவ�ரகள.  அவரகள ய�ர ய�ர 
எனபபத (தவ?�ச.ம�னபமய�ல)  ய�ரம அ,�யம�டட�ரகள''  என 
ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வணணஙகளள? ஓர ஆபடபய அண�நத தத�ழமயப�த அநத 
வணணஙகள ப�ரபவபய ஈரதத�ல எனன த.யவத?

245. ''ப�(ஸல) அவரகள பல வணணஙகள உள? ஓர ஆபடபய அண�நத 
தத�ழதயப�த அநத வணணஙக?�ன பககம ப�ரபவபயச 
த.லதத�ன�ரகள.  அவரகள தத�ழபகபய மடதததம, 'எனனபடய இநத 
ஆபடபய எடததச த.னற அப �ஹம�டம தக�டததவ�டட,  அவரன 
(வணணஙகள இலல�த)  ஆபடபயக தக�ணட வ�ரஙகள.  இநத ஆபட 
.�,�த ய'ரதத�றக மனனர எனனபடய தத�ழபகபயவ�டட என 
கவனதபதத த�ரபப�வ�டடத'  எனற க,�ன�ரகள''  என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர. மறய,�ர அ,�வ�பப�னபட, ''�ன தத�ழபகய�ல '�றகமயப�த 
அநத ஆபடய�ன வணணஙகப?ப ப�ரபபத�ல அத எனபனக கழபப� 
வ�டயம� என அஞ.�யனன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள எனற உள?த.

.�லபவயய� உரவபபடஙகய?� தப�,�ககபபடட தண�ய�ல தத�ழத�ல 
தத�ழபக ப�ழ�க� வ�டம�? அத�ல�ரநத தடககபபடடத எத?

246. 'ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம (உரவப படஙகள '�ப,நத)  ஒர த�பர 
இரநதத. அதன�ல தஙக?�ன வ �டடன ஓர ஓரதபத மப,தத�ரநத�ரகள. 
இபதக கணட 'ப�(ஸல) ஆய�ஷ�(ரல�) அவரக?�டம 'உனனபடய இநதத 
த�பரபய 'மபம வ�டடம அகற,� வ�ட.  அத�லள? படஙகள '�ன 
தத�ழத தக�ணடரககமயப�த (என எணணதத�ல)  கறகக�டக�ன,ன' 
எனற க,�ன�ரகள'' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

படடன�ல த'யயபபடட யமல அஙக�பய அண�நத தத�ழதவ�டடப 
ப�னனர அபதக கழற,� வ�டதல.

247. ''ப�(ஸல)  அவரகளககப படடன�ல�ன யமல அஙக� ஒனற 
அனப?�பப�க வழஙகபபடடத.  அபத அவரகள அண�நத தத�ழத�ரகள. 
தத�ழபகபய மடதத ப�னனர அநத அஙக�ய�ல தவறபபற,வரகப?ப 
யப�னற யவகம�க அபதக கழற,� எ,�நதவ�டடப 
'பயபகத�யபடயவரகளகக இநத ஆபட உகநததனற'  எனற 
க,�ன�ரகள'' என உகப� இபன ஆம�ர(ரல�) க,�ன�ர.

.�வபப '�, ஆபடயடன தத�ழதல.

248.  'யத�ல�ன�ல த.யயபபடட .�வபப '�, யமலஙக�பய 'ப�(ஸல) 
அவரகள அண�நத�ரககப ப�ரதயதன.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள உளச 
த.யத தணண�பர ப�ல�ல(ரல�)  எடததச த.லவபதயம அநதத 
தணண�பர எடபபத�ல மன�தரகள யப�டட யப�டடக தக�ளவபதயம 
கணயடன.  அநதத தணண�பரப தபற,வர அபதத தஙக?�ன உடமப�ல 



தடவ�ன�ர. அநதத தணண�ர தப,�தவர தணண�பரப தபற, தம 'ணபரன 
பகய�ல உள? ஈரதபதத தத�டட(த தடவ�)க தக�ணட�ர.  ப�ல�ல(ரல�) 
ஒர பகததடபய எடதத '�டடன�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ஒர .�வபப '�, 
யமல அஙக�பய அண�நத ஆயததம�க� அநதத தடபய(த தடபப�க) 
பவதத இரணட ரகஅத �ம�அதத�கத தத�ழத�ரகள.  அநதக கமப�றக 
அபப�ல மன�தரகளம ஆட ம�டகளம கறகயக த.லவபதப 
ப�ரதயதன'' என அப �8பஹஃப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�டய�லம, யமபடய�லம, மரப பலபகய�லம தத�ழதல.

249. 'ஸஹல இபன ஸஅத�டம '('ப�(ஸல)  அவரக?�ன ப�ர.ஙக)  யமபட 
எதன�ல த.யயபபடடத?'  எனற (மககள)  யகடட�ரகள.  அவர,  '(இபயப�த 
வ�ழம)  மன�தரக?�ல இதபற,� எனபன வ�ட அத�கம ததரநதவரகள 
எவரம�லபல.  அத ஒர வபகக க�டட மரதத�ன�ல த.யயபபடடத. 
இனன�ரபடய அடபமய�ன இனன�ரத�ம அபத 'ப�(ஸல) 
அவரகளககச த.யத தக�டதத�ர.  அத த.யயபபடட அதறகரய 
இடதத�ல பவககபபடடதம அதன மNத 'ப�(ஸல)  அவரகள '�னற 
க�பல�பவ மனயன�கக�(த தத�ழபகககத)  தகபZர க,�ன�ரகள. 
அவரகளககப ப�னன�ல மககத?லல�ம '�னற தத�ழத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஓத�வ�டட ரகவ த.யத�ரகள. மககள அவரகளககப ப�னன�ல 
ரகவ த.யத�ரகள.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள தபலபய உயரதத�ப 
ப�னன�ல வநத தபரய�ல ஸ8�8த த.யத�ரகள.  ப�னனர ம�மபரன மNத 
ஏ,� '�ன,�ரகள.  ப�னனர ரகவ த.யத�ரகள.  தபலபய உயரதத�ப 
ப�னன�ல வநத தபரய�ல ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  இதத�ன அநத 
யமபடய�ன '�பலய�கம என,�ர'' என அப ஹ�ஸ�ம அ,�வ�தத�ர.

ப�ய�ல தத�ழதல.

250. 'எனனபடய ப�டடய�ர மபலகக�,  'ப�(ஸல)  அவரகளகக�க 
உணபவச .பமதத அவரகப? அபழதத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
.�பப�டட ப�னனர 'எழநத�ரஙகள!  உஙகளகக '�ன தத�ழபக 
'டததக�ய,ன'  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன பழககதத�ன�ல கறதத�ரநத 
எஙக?�ன ஒர ப�பய எடதத அத�ல .�,�த தணண�ர தத?�தத 
வ�ரதயதன.  அபப�ய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபககக�க '�ன,�ரகள. 
அவரகளககப ப�னன�ல '�னம (எஙகளடன வ�ழம)  அன�பதயம 
'�னய,�ம.  எஙகளககப ப�னன�ல ப�டட (மபலகக�)  '�றகம�ற 
வரப.கப? ஒழஙகபடதத�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகளகக 
இரணட ரகஅத தத�ழபக 'டதத�வ�டடச த.ன,�ரகள''  என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

�மகக�?தத�ன மNத தத�ழதல.

251. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக மனப�கத தஙக�க தக�ணடரபயபன. 
எனனபடய இரணட க�லகளம அவரகப? மனயன�கக�ய�ரககம. 
அவரகள ஸ8�8த த.யயமயப�த எனபன வ�ரல�ல கததவ�ரகள. 
அபயப�த '�ன எனனபடய இரணட க�லகப?யம மடகக�க 
தக�ளயவன.  அவரகள '�பலகக வநதவ�டட�ல இரணட க�லகப?யம 
(மறபடயம)  '�டடக தக�ளயவன.  அநத '�ளக?�ல (எஙக?�ன)  வ �டக?�ல 
வ�?கககள க�படய�த'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



252. ''ப�(ஸல)  அவரகள எனனபடய படகபக வ�ரபப�ல தத�ழதயப�த 
அவரகளககம க�பல�வககம�படய�ல கறகயக �ன�ஸ� க�டபபத 
யப�ல '�ன க�டபயபன'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கடபமய�ன தவபப க�லதத�ல தண�ய�ன மNத ஸ8�8த த.யதல.

253. ''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன தத�ழமயப�த எஙக?�ல .�லர 
கடபமய�ன தவய�ல�ன க�ரணம�க ஆபடய�ன ஒர பகத�பய ஸ8�8த 
த.யயம�டதத�ல பவததக தக�ளயவ�ம''  என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

த.ரபபண�நத தத�ழதல.

254. ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள த.ரபபண�நத தத�ழத�ரகக�,�ரக?�? 
எனற அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அவரக?�டம '�ன யகடடதறக,  'ஆம' 
என,�ரகள'' என ஸயZத இபன யஸZ த அல அஸத� அ,�வ�தத�ர.

க�லப,கள அண�நத தத�ழதல.

255. �ரர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  .�ற'�ர கழ�ததப ப�னனர உளச 
த.யத,  தம இரணட க�லப,ய�ன மNத மஸஹ த.யதவ�டட எழநத 
தத�ழதபதக கணயடன.  இத பற,� �ரர(ரல�)  அவரக?�டம 
யகடகபபடடதறக ''ப�(ஸல)  அவரகள இவவ�ற த.யவபத 
ப�ரதத�ரகக�ய,ன'  எனற க,�ன�ரகள''  என ஹமம�ம இபன ஹ�ரஸ 
அ,�வ�தத�ர.''க�லப,க?�ன மNத மஸஹ த.யத தத�ழல�ம என, 
கரதத�லள? அ,�ஞரகளகக �ரர(ரல�)  அவரக?�ன இசத.யல ம�கச 
.�,நத .�ன,�கம.  க�ரணம �ரர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�),  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல கபட.�ய�க இஸல�தபதத தழவ�யவர�வ�ர'' 
எனற இபர�ஹ�ம க,�பப�டக�,�ர.

ஸ8�8த த.யயமயப�த தன இரணட ப�தபதயம வ�ரதத வ�ல�யவ�ட 
(பககள) ஒடட�மல பவததல.

256. ''ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபகய�ல (ஸ8�8த த.யயம யப�த) 
தஙக?�ன இரணட அகக?�ன தவணபம ததரயம அ?வககத தஙக?�ன 
இரணட பககப?யம வ�ரதத பவபப�ரகள''  என ம�ல�க இபன 
பபஹன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

க�பல�பவ மனயன�ககவதன .�,பப.

257. ''மமபடய தத�ழபகபயத தத�ழத,  'மமபடய க�பல�பவ 
மனயன�கக�,  '�ம அறபபபதப ப.�தத வரக�,வரத�ம மஸல�ம. 
அபபடபபடடவர அலல�ஹ மறறம அவனபடய ததரன தப�றபப�ல 
இரகக�,�ர.  எனயவ அவரன தப�றபப வ�ஷயதத�ல அலல�ஹவ�ன 
ஒபபநததபத ம,�கக�த�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''இபர�ஹ�ம '�னற தத�ழத இடதபதத தத�ழம இடம�க ஆகக�க  
தக�ளளஙகள'' (த�ரககரஆன 02:125) என, இப,வ.னம.



258. 'உமர�வ�றக�க (இஹர�ம அண�நத)  வநத ஒரவர கஅப�பவச சற,� 
வநத�ர.  ஸஃப�,  மரவ�வ�றக�படய�ல 'ஸயZ'  த.யயவ�லபல.  இவர 
தனனபடய மபனவ�ய�டம உடல,வ தக�ள?ல�ம�?'  என இபன 
உமர(ரல�)  அவரக?�டம '�ஙகள யகடடதறக,  ''ப�(ஸல)  அவரகள மகக� 
வநதயப�த ஏழ மப, கஅப�பவ வலம வநத�ரகள.  மக�ம இபர�ஹ�ம 
எனம இடதத�ல இரணட ரகஅததகள தத�ழத�ரகள.  ஸஃப�, 
மரவ�வ�றக�படய�ல 'ஸயZ'  த.யத�ரகள.  உஙகளகக '�ச.யம�க 
அலல�ஹவ�ன ததரடம ஓர அழக�ய மனம�த�ர இரகக�,த'  என 
இபன உமர(ரல�) க,�ன�ர'' என அமர இபன த�ன�ர அ,�வ�தத�ர.

259.  ''ப�(ஸல)  அவரகள கஅப�வ�ன உளய? நபழநததம அதன எலல� 
ஓரஙக?�லம '�னற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அத�ல�ரநத தவ?�ய�கமவபர 
அவரகள தத�ழவ�லபல.  தவ?�யய வநதப�னப கஅப�வ�ன மனப�க 
'�னற இரணட ரகஅததகள தத�ழதவ�டட 'இதத�ன க�பல�'  எனற 
க,�ன�ரகள'' என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

எஙக�ரநத�லம (தத�ழபகய�ல) க�பல�பவயய மனயன�கக யவணடம.

260. 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள பத�ன�ற அலலத பத�யனழ ம�தஙகள 
பபததல மகததபஸ ய'�கக�த தத�ழத�ரகள.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள கஅப�பவ ய'�கக�த தத�ழ யவணடதமன ஆப.பபடட�ரகள. 
அபயப�த ''�ர வ�னதபத ய'�கக� உமமபடய மகதபதத த�ரபப�த 
த�ரபப�ப ப�ரததக தக�ணடரபபபத அ,�யவ�ம'  (த�ரககரஆன 02:144) 
என, வ.னதபத அலல�ஹ அர?�ன�ன.  உடயன கஅப�பவ 
மனயன�கக�த தத�ழ ஆரமப�தத�ரகள.  '(யதரக?�ன .�ல அ,�வ �னரகள) 
அவரகள மனனர ய'�கக�ய�ரநத க�பல�பவவ�டடத த�ரபப�வ�டடத 
எத?  எனற யகடக�ன,னர.  'க�ழககம யமறகம அலல�ஹவகயக உரயன. 
த�ன '�டயய�பர அவன ய'ரவழ�ய�ல 'டததவ�ன'  எனற ('ப�யய!) 
கறம!'  (த�ரககரஆன 02:142)  என, வ.னம அர?பபடடதம ஒரவர 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன தத�ழதவ�டட தவ?�யய வநத அனஸ�ரக 
கடடதத�ரடம த.ன,�ர.  அவரகள பபததல மகததபஸ ய'�கக� 
அஸர தத�ழத தக�ணடரநதயப�த,  ''�ன இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன தத�ழயதன.  அவரகள கஅப�பவ மனயன�கக�த 
தத�ழத�ரகள எனற '�ன .�ட.� த.�லக�ய,ன'  எனற அவர 
அவரக?�டம க,�ன�ர.  உடயன தத�ழத தக�ணடரநதவரகள கஅப�பவ 
மனயன�கக�த த�ரமப�ன�ரகள''  என பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

261. 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள தஙகளபடய வ�கனதத�ன மNத 
அமரநத,  அத த.லக�, த�ப.பய ய'�கக�த தத�ழபவரக?�க 
இரநத�ரகள.  கடபமய�ன தத�ழபகபயத தத�ழ வ�ரமப�ன�ல 
வ�கனதத�ல�ரநத க\யழ இ,ஙக� க�பல�பவ மனயன�கக�த 
தத�ழவ�ரகள'' என ��ப�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

262. ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒர மப, தத�ழத�ரகள -  கடடன�ரக?� 
கப,தத�ரக?� எனபத எனககத ததரய�த' என இபர�ஹ�ம கறக�,�ர - 
தத�ழபகபய மடதத ஸல�ம க,�யதம 'இப,தததர அவரகய?! 
தத�ழபகய�ல ஏத�வத ம�ற,ம ஏறபடடள?த�?'  எனற யகடகபபடடத. 
'அத எனன (அபபடதயன,�ல எனன)?' எனற 'ப�(ஸல) யகடடதம, ''�ஙகள 
இபபடயலலவ� தத�ழத�ரகள'  என அஙக�ரநதவரகள க,�ன�ரகள. 



('�டடய�ரநத)  தஙக?�ன க�லகப? 'ப�(ஸல)  மடகக�,  க�பல�பவ 
மனயன�கக� இரணட ஸஜத�ககள த.யதவ�டடப ப�னனர ஸல�ம 
க,�ன�ரகள.  அதன ப�னனர அவரகள எஙகப? மனயன�கக�த 
த�ரமப�யமரநத, 'தத�ழபகய�ல ஏத�வத ம�ற,ஙகள த.யயபபடம�ன�ல 
அபத உஙகளககத ததரவ�தத வ�டயவன.  என,�லம '�னம 
உஙகப?ப யப�ன, மன�தனத�ன.  '�ஙகள ம,நத வ�டவபதப யப�னற 
'�னம ம,நத வ�டயவன.  '�ன (எபதய�வத)  ம,நதவ�டட�ல எனகக 
ஞ�பகபபடததஙகள.  உஙக?�ல ஒரவர தஙக?�ன தத�ழபகய�ல 
.நயதக�தத�ல உறத�ய�னபத அவர த�ரம�ன�ககடடம.  அதத�ரம�னதத�ன 
அடபபபடய�ல தத�ழபகபயப பரதத� த.யத ஸல�ம த.�லல�ய 
ப�னனர இரணட ஸஜத�ககள த.யயடடம'  எனற க,�ன�ரகள''  என 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

க�பல�பவ மனயன�ககவதன அவ.�யமம ம,த�ய�கக க�பல� அலல�த 
த�ப. ய'�கக�த தத�ழதவர, த�ன தத�ழத தத�ழபகபய மNணடம தத�ழ 
யவணடயத�லபல 

263. 'மனற வ�ஷயஙக?�ல இப,வன என கரததகயகறப 'வஹ�' 
அர?�யள?�ன.  அபவ,  'இப,தததர அவரகய?!  மக�ம இபர�ஹ�ம 
என, இடதத�ல தத�ழம�டதபத '�ம ஆகக�க தக�ள?ல�யம!'  எனற 
'�ன க,�யயப�த, 'மக�ம இபர�ஹ�ம�ல '�ஙகள தத�ழம�டதபத ஆகக�க 
தக�ளளஙகள!''  (த�ரககரஆன 02:125)  என, வ.னம அர?பபடடத. 
'இப,தததர அவரகய?!  தஙக?�ன மபனவ�யரடன உபரய�ட 
வரபவரக?�ல 'லலவரகளம தகடடவரகளம உள?னர.  எனயவ 
தஙகப? அனன�ய ஆணக?�டம�ரநத மப,ததக தக�ளளம�ற 
தஙக?�ன மபனவ�யரகக த�ஙகள உதத�ரவ�டல�யம!'  எனய,ன. 
அபயப�த ஹ���ப (பரத�)  பற,�ய வ.னம அர?பபடடத.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன மபனவ�யர அபனவரம ய.ரநத 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
ஆதத�ரமடடம வ�தம�க 'டநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உஙகப? 
வ�வ�கரததச த.யத�ல உஙகப? வ�டச .�,நத மபனவ�யபர 
உஙகளககப பத�ல�க இப,வன அவரகளகக ஆகக�வ�டவ�ன'  எனற 
க,�யனன.  '�ன க,�யவ�ய, (த�ரககரஆன 66:05)  வ.னம 
அர?பபடடத'' என உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல (உம�ழபபடட) எச.�பலக பகய�ல சரணட 
அபப,பபடததவத.

264.  க�பல�த த�ப.ய�ல (உள? சவற,�ல)  'ப�(ஸல)  அவரகள .?�பயக 
கணட�ரகள.  இத அவரகளகக மனவரதததபத ஏறபடதத�யத.  அதன 
ப�ரத�பல�பப அவரக?�ன மகதத�லம க�ணபபடடத. அவரகள எழநத தம 
பகய�ல அபதச சரணடன�ரகள.  ''�ச.யம�க உஙக?�ல ஒரவர 
தத�ழபகய�ல '�றகமயப�த அவர தம இப,வன�டம அநதரஙகம�க 
உபரய�டக�,�ர. அவரககம க�பல�வககம இபடயய அவரன இப,வன 
இரகக�,�ன.  எனயவ எவரம க�பல�த த�ப. ய'�கக� உம�ழக கட�த! 
தஙக?�ன இடபப,யம�,  தம ப�தஙகளகக அடய�யல� அவர உம�ழநத 
தக�ள?டடம!''  எனற 'ப�(ஸல)  க,�வ�டடத தம யமலஙக�ய�ன ஒர 
பகத�பயப ப�டதத அத�ல உம�ழநத அதன ஒர பகத�பய 
மறபகத�யடன க.கக�வ�டட 'அலலத இவவ�ற அவர த.யத 
தக�ள?டடம'' எனற க,�ன�ரகள. என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



பள?�ய�ல உம�ழப படட .?�பயச .�ற கறக?�ல சரணட 
அபப,பபடதததல.

265.  'ப�(ஸல)  அவரகள பள?� வ�.ல�ன சவற,�ல (உம�ழப படடரநத) 
.?�பயக கணட .�ற கலபல எடதத அபதச சரணடன�ரகள.  ப�னனர 
'உஙக?�ல எவரகயகனம .?� உம�ழ யவணடய அவ.�யம ஏறபடட�ல 
தம மகததகக ய'ர�கயவ� தம வலபப,ம�கயவ� உம�ழல�க�த.  தம 
இடபப,யம� தம இடத ப�ததத�ன அடய�யல� அவர உம�ழநத 
தக�ள?டடம!'' எனற க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல உம�ழநததறகரய பரக�ரம.

266. ''பள?�வ.�ல�ல உம�ழவத கற,ம�கம.  அபத மணணககடய�ல 
மப,பபத அதறகரய பரக�ரம�கம.'''  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள' என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகபயக கப,வ�ன,�ப பரதத� த.யயம�ற இம�ம மககளககப 
யப�த�பபதம க�பல�பவ '�பனவபடததவதம.

267. '''�ன க�பல�த த�ப.ய�ல மடடம ப�ரகக�ய,ன எனற '�ஙகள 
கரதக�,�ரக?�?  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க '�ஙகள அடககம�க 
இரபபதம உஙக?�ன ரகவம எனககத ததரய�மல�ரபபத�லபல. 
'�ச.யம�க எனனபடய மதகககப ப�ன ப,ம உஙகப? '�ன 
ப�ரகக�ய,ன '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இனன கடடதத�னரன பள?�வ�ய�ல எனற ஒர பள?� பற,�க 
க,ல�ம�?

268. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
கத�பரகளகக�படயய யப�டட 'டதத�யயப�த,  பய�ற.� தபற, கத�பரகள 
'ஹஃபய�'  என, இடதத�ல�ரநத 'ஸன�யயதல வத�'  என, இடம வபர 
ஓட யவணடம எனறம பய�ற.�ய?�ககபபட�த கத�பரகள 'ஸன�யதல 
வத�'  என, இடதத�ல�ரநத பன ஸ8பரக கடடதத�னரன 
பள?�வ�.லவபர ஓட யவணடம எனறம இலகக '�ரணய�தத�ரகள. 
அபயப�டடய�ல '�னம பஙதகடததக தக�ணயடன.

பள?� வ�.ல�ல தப�ரடகப?ப பஙக\ட த.யவதம பள?� வ�.ல�ல பழக 
கபலகப?த தத�ஙக வ�டவதம.

269.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பஹபரன '�டடல�ரநத .�ல தப�ரளகள 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வரபபடடன.  'அவறப,ப 
பள?�வ�.ல�யலயய தக�டடஙகள!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வரபபடட 
தப�ரடக?�யலயய அதத�ன ம�க அத�க அ?வ�க இரநதத. அதறக எநத 
மத�பபம?�கக�மல 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழச த.ன,�ரகள.  தத�ழத 
மடநததம அபதப�ரடக?�ன அரக�ல அமரநத தக�ணட 
க�ணபவரகளகதகலல�ம வழஙக� தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபரய தநபத அபப�ஸ(ரல�)  வநத 'இப,தததர 
அவரகய?! (பதரப யப�ரல மஸல�மக?�ல பகத�க?�கப ப�டககபபடட) 



'�னம (என .யக�தரர அப த�ல�பபடய மகன)  அக\லம வ�டதபல 
தபறவதறக�க ('�ன தபறம தத�பகபய)ப பணயம�க வழஙக�யளய?ன. 
எனயவ எனகக (த�ர�?ம�க) வழஙகஙகள!' எனற யகடட�ரகள.'' (உமககத 
யதபவய�ன அ?வகக) அள?�க தக�ளவ �ர�க!'' எனற 'ப�(ஸல) க,�யதம 
அபப�ஸ(ரல�)  தஙக?�ன தண�ய�ல அத தக�ளளம?வகக 
அள?�ன�ரகள.  ப�னனர அபதத தகக அவர மயன,யப�த அவர�ல 
இயலவ�லபல.

'இப,தததர அவரகய?!  ய�பரய�வத என மNத இபதத தகக� வ�டச 
த.�லலஙகய?ன'  எனற அவர யகடடதறக 'மடய�த''  எனற 'ப�(ஸல) 
க,�ன�ரகள.  'அபபடய�ன�ல '�ஙக?�வத என மNத இபதத தகக� 
பவயஙகள!'  எனற அவர யகடக,  'ப�(ஸல)  அவரகள 'மடய�த''  என,னர. 
அத�ல .�,�த?பவ அள?� தவ?�யய யப�டடவ�டட அவர தகக 
மயன,�ர. அபயப�தம அவர�ல இயலவ�லபல. 'இப,தததர அவரகய?! 
ய�பரய�வத என மNத தகக� பவககச த.யயஙகள!' எனற அவர யகடக, 
'ப�(ஸல) அவரகள 'மடய�த'' என,னர. ''�ஙக?�வத தகக� வ�டஙகய?ன' 
எனற அவர யகடக,  அதறக 'மடய�த''  என,னர.  யமலம .�,�த?பவ 
அள?� தவ?�ய�ல யப�டடவ�டட அபதத தம யத�?�ல தகக� பவததக 
தக�ணட அபப�ஸ(ரல�)  'டககல�ன�ர.  அவர மப,யம வபர 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அவரன யபர�ப.பய எணண� வ�யநதவரக?�க அவபரயய 
ப�ரததக தக�ணடரநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவவ�டதத�ல�ரநத 
எழமயப�த ஒர தவள?�க க�ச கட மNதம�க இரககவ�லபல.

வ �டக?�யலயய பள?�பய அபமததக தக�ளவத.

270. இதப�ன இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ன 'ப�(ஸல) அவரக?�டம, 
இப,தததர அவரகய?!  '�ன என .மகதத�னரககத தத�ழபக 
'டததபவன�க இரகக�ய,ன.  என ப�ரபவ கப,நதவ�டடத.  மபழக 
க�லஙக?�ல எனககம என .மகதத�னரககம�படயய தணண�ர 
ஓடவத�ல அவரக?�ன பள?�கக த.னற எனன�ல தத�ழபக 'டதத 
மடவத�லபல.  எனயவ இப,தததர அவரகய?!  த�ஙகள என 
இலலதத�றக வநத ஓர இடதத�ல தத�ழ யவணடம.  அவவ�டதபத 
(எனனபடய)  தத�ழம�டம�க '�ன ஆகக�க தக�ள? வ�ரமபக�ய,ன 
எனய,ன.''இனஷ� அலல�ஹ த.யக�ய,ன''  எனற 'ப�(ஸல)  க,�வ�டட 
மற '�ள சரயன உயரமயப�த அப பகர(ரல�)  உடன வநத (வ �டடன 
உளய? வர)  அனமத� யக�ரனர.  அனமத�தயதன.  வ �டடல நபழநததம 
உடக�ர�மயலயய 'உமமபடய வ �டடல எநத இடதத�ல '�ன 
தத�ழயவணடதமன வ�ரமபக�,�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  வ �டடன ஒர 
பகத�பய '�ன அவரகளககக க�டடயனன.  'ப�(ஸல)  அவரகளககக 
க�டடயனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அவவ�டம '�னற)  தகபZர க,�ன�ரகள. 
'�ஙகள அவரகளககப ப�னன�ல வரப.ய�க '�னய,�ம.  இரணட 
ரகஅதக?�க அவரகள தத�ழபக 'டதத�ய ப�னனர ஸல�ம 
தக�டதத�ரகள.  ம�ம�.மம ம�வம கலநத 'ப�(ஸல)  அவரகளகக�க 
'�ஙகள தய�ரதத�ரநத உணபவ உணட த.லலம�ற அவரகப? 
'�ஙகள வறபறதத�யன�ம.  ('ப�(ஸல)  வநதபதக யகளவ�யற,) 
அபபகத�பயச ய.ரநத பல ஆடவரகள எனனபடய வ �டடல வநத 
கழம�ன�ரகள.  அவரக?�ல .�லர 'ம�ல�க இபன தபகஷ�ன எஙயக?' 
எனற யகடக,  அவரக?�ல ஒரவர 'அவர ஒர மன�ப�க; 
அலல�ஹபவயம அவனபடய ததபரயம ய'.�கக�தவர (எனயவத�ன 
'ப�பயக க�ணவரவ�லபலய�)' எனற க,�ன�ர. அபதக யகடட 'ப�(ஸல) 



அவரகள, 'அவவ�ற க,�த�ர!  அலல�ஹவ�ன தப�ரதததபத '�ட அவர 
'ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ'  எனக க,�ய�ரபபபத '�ர அ,�யம�டடர�?' 
எனற யகடடனர.  'அலல�ஹவம அவனபடய ததரயம இபத 
'னக,�நதவரகள;  அவர 'யவஞ.கரகளகக 'லலத த.யவத�க '�ஙகள 
அ,�க�ய,�ம'  எனற அவர க,�ன�ர.  ''அலல�ஹவ�ன தப�ரததம '�ட, 
ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ எனற க,�யவரன மNத 'ரகதபத 
இப,வன வ�லகக�வ�டட�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

அ,�ய�பமக க�லதத�ல வ�ழநத இபண பவபப�?ரக?�ன கபரகள 
யத�ணடபபடட அவவ�டதத�ல பள?�வ�.ல கடடல�ம�?

271. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உமம ஹபZப�(ரல�)வம உமம 
ஸலம�(வம)  த�ஙகள அபZஷ�ன�ய�வ�ல கணட உரவஙகள இடம தபற, 
யக�வ�பலப பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ததரவ�ததனர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல) 'அவரக?�ல 'லல மன�தர ஒரவர வ�ழநத மரண�ததவ�டட�ல 
அவரன அடககத தலதத�ன யமல வணணககததஸலதபத அவரகள 
எழபப� வ�டவ�ரகள.  அநத 'லலவரக?�ன உரவஙகப?யம அத�ல 
பத�தத வ�டவ�ரகள.  மறபம '�?�ல அலல�ஹவ�ன .னன�த�ய�ல 
அவரகள த�ம பபடபப�னஙக?�ல ம�கவம தகடடவரக?�வர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

272. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வகக வநதயப�த 
மத�ன�வ�ன யமறப,தத�ல வ.�தத வநத 'பன அமர இபன அவஃப' 
எனம யக�தத�ரதத�னரடன பத�ன�னக '�ளகள தஙக�ன�ரகள.  ப�னனர 
'பன 'ஜ��ர'  கடடதத�னபர அபழதத வரம�ற க,�ன�ரகள.  (தஙகள) 
வ�ளகப?த தத�ஙகவ�டடவரக?�க அவரகள வநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள தம வ�கனதத�ன மNத அமரநத�ரநததம வ�கனதத�ல 
அவரகளககப ப�னன�ல அப பகர(ரல�)  அமரநத�ரநததம அவரகப?ச 
சற,� 'பன 'ஜ��ர'  கடடதத�னர '�ன,தம இனனம என கண மனயன 
'�ழல�டக�,த.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ஒடடகம அப அயå ப(ரல�)  வ �டடகக 
மனன�லள? பகத�ய�ல அவரகப? இ,கக�யத.  தத�ழபகய�ன 
ய'ரதபத (எபயப�த)  எஙயக அபடக�,�ரகய?� அஙயக தத�ழவத 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன வழககம�க இரநதத.  ஆடகள கடடம�டஙக?�ல 
கட தத�ழக கடயவரக?�க 'ப�(ஸல)  அவரகள இரநதனர.  அவரகள 
பள?�வ�.ல கடடம பட ஏவ�ன�ரகள.பன 'ஜ��ர கடடதத�னபர 
அபழதத வரச த.�லல� அவரக?�டம 'உஙக?�ன இநதத யத�டடதபத 
எனகக வ�பலககத த�ரஙகள!''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடடனர. 
அதறக அவரகள இதறக�க வ�பலபய அலல�ஹவ�டயம '�ஙகள 
எத�ரப�ரகக�ய,�ம''  என,னர.  (அவவ�டதத�ல)  பள?�வ�.ல கடடம�ற 
'ப�(ஸல)  கடடப?ய�டட�ரகள.அவவ�டதத�ல இபண பவபபவரக?�ன 
.ம�த�கள இரநதன.  அஙக .�ல உபயய�கமற, தப�ரடகளம .�ல 
யபரச. மரஙகளம இரநதன.  அஙகள? கபரகப?த யத�ணட 
அபப,பபடததம�ற 'ப�(ஸல)  கடடப?ய�டடனர.  அவவ�ய, அபவ 
யத�ணடபபடடன.அபபம�பயச .மபபடததம�ற கடடப?ய�ட அதவம 
.மபபடததபபடடத.  யபரச. மரஙகப? தவடடம�ற கடடப?ய�ட 
அபவயம தவடடபபடடன.  பள?�வ�.ல�ன க�பல�த த�ப.ய�ல யபரச. 
மரஙகப? வரப.ய�க 'டடனர.  அதன இரணட ஒரஙக?�லம கறகப? 
பவததனர ப�டக தக�ணயட (அஙக�ரநத)  ப�ப,கப? 
அபப,பபடதத�னர.''இப,வ�!  மறபமய�ன 'னபம தவ�ர யவற 'னபம 



இலபல!  அனஸ�ரகளகக,  மஹ���ரகளககம '� மனன�பப?�பப�ய�க!'' 
எனற க,�யவரக?�க 'ப�(ஸல)  அவரகளம (ய.ரநத ப�ப,கப? 
அபப,பபடததபவரக?�க) அவரகளடன இரநதனர.

ஒடடகஙகள கடடம�டஙக?�ல தத�ழதல.

273. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�)  தஙக?�ன ஒடடகதபத 
ய'�கக�த தத�ழதவ�டட,  ''ப�(ஸல)  அவரகள இவவ�ற தத�ழவபத 
ப�ரதத�ரகக�ய,ன' என,�ரகள.

தனகக மனன�ல அடபயப� த'ரபயப� அலலத (ப�,ர�ல) 
வணஙகபபடம ஏயத� ஒனற இரககமயப�த அவறறகக 
மத�பப?�கக�மல அலல�ஹபவ எணண�த தத�ழவத.

274.  அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  சரய க�ரகணம 
ஏறபடட .மயதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகள.  ப�னனர 'இனற 
எனகக 'ரகம எடததக க�டடபபடடத.  அத யப�ன, (யம�.ம�ன)  யக�ரக 
க�ட.� எபதயம '�ன கணடத�லபல' எனக க,�ன�ரகள.

அடகக ஸதலஙக?�ல தத�ழல�க�த.

275. ''உஙகள இலலஙக?�லம .�ல தத�ழபககப?த தத�ழஙகள! 
அவறப, அடககஸதலஙக?�க ஆகக� வ�ட�த�ரகள!'''  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

276. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மரண யவப? 
த'ரஙக�யயப�த தஙக?�ன யப�ரபவபயத தம மகதத�ன மNத 
யப�டபவரக?�கவம மசசத த�ணறமயப�த அபதத தம மகதபதவ�டட 
அகறறபவரக?�கவம இரநதனர.  இநத '�பலய�ல அவரகள 
இரககமயப�த 'தஙகள 'ப�ம�ரக?�ன அடககஸதலஙகப? வணககத 
தலஙக?�க ஆகக�ய யத க�,�ஸதவரக?�ன மNத அலல�ஹவ�ன .�பம 
ஏறபடடடம!'' எனக க,� அவரக?�ன த.யபக பற,� எச.ரதத�ரகள.

தபணகள பள?�வ�.ல�ல உ,ஙகவத பற,�யத.

277. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஓர அரபக யக�தத�ரதத�றக அடபமய�க 
இரநத,  ப�னனர அவரக?�ல வ�டதபல த.யயபபடட,  அவரகளடன 
வ.�தத வநத கறபப அடபமப தபண தன கடநத க�ல '�கழச.�பயப 
ப�ன வரம�ற எனன�டம ததரவ�தத�ர.''�ன அவரகளடன�ரககமயப�த 
அவரகப?ச ய.ரநத .�றம� ஒரதத� .�வபபத யத�ல�ல மததப பத�ககப 
படட ஓர ஆபரணததடன வநத�ள.  அபத அவள கழற,� பவதத�ள. 
அலலத அத த�ன�கக க\யழ வ�ழநதவ�டடத. அபயப�த அவ?ரயக வநத 
.�ற பரநத ஒனற,  க\யழ யப�டபபடட அநத ஆபரணதபத ம�ம�.ம என 
எணண�த தகக�ச த.ன,த.  அவரகள யதடப ப�ரததயப�த 
க�படககவ�லபல.  அவரகள எனபனச .நயதக�ககல�ன�ரகள. எனனபடய 
மரமஸத�னம உடபடப பல இடஙக?�லம அவரகள யதடப ப�ரதத�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க '�ன அவரகளடன '�ன,�ரநதயப�த 
அநதச .�,�ய பரநத (த�ரமபவம)  வநத அபதக க\யழ யப�டடதம 
அவரகளககரக�ல அத வ�ழநதத.  எபதப பற,� எனபனச 



.நயதக�தத�ரகய?� அதத�ன இத.  '�ன அபதத த�ரடவபதவ�டடப 
பரசததம�னவள எனற க,�யனன.  இதனப�,க 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத இஸல�தபத தழவ�யனன'அநதப தபணணககப பள?� வ�.ல�ல 
கட�ரம ஒனற இரநதத. அத�ல�ரநத எனன�டம வநத அபதபண யப.�க 
தக�ணடரபப�ள. எனபனச .நத�ககம யப�ததலல�ம ப�னவரம ப�டபல 
அவள ப�ட�மல�ரநதத�லபல.'அநத ஆபரணம .மபநதபபடட அநத '�ள 
'மமபடய இப,வன�ன அறபதஙக?�ல ஒன,�கம.ததரநத 
தக�ளளஙகள!  அவனத�ன,  இப,மறபப�?ரக?�ன ஊரல�ரநத 
'�ச.யம�க எனபனக க�பப�ற,�ன�ன'.  (இத கவ�பதய�ன தப�ரள). 
இநதக கவ�பதபய அடககட எனன�டம கறக�,�யய எனன வ�ஷயம 
எனற '�ன அபதபணண�டம யகடடயப�த யமறகணட '�கழச.�பய 
அவள எனன�டம க,�ன�ள.

பள?�ய�ல ஆணகள உ,ஙகதல.

278.ஸஹல ப�ன ஸஃத(ரல�)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஃப�தத�ம�வ�ன இலலதத�றக வநதயப�த அலN (ரல�)பயக க�ணவ�லபல. 
'உன தபரய தநபதய�ன மகன எஙயக?'  எனற ஃப�தத�ம�(ரல�)  வ�டம 
யகடட�ரகள.  'எனககம அவரககம .�,�ய மனஸத�பம இரநதத. 
யக�ப�ததக தக�ணட த.ன,�ர;  எனன�டம தஙகவ�லபல'  எனற 
ஃப�தத�ம�(ரல�)  க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'அவர எஙயக எனற 
ப�ரதத வ�ரம!''  எனற ஒரவபர அனபப�ன�ரகள.  அவர வநத,  'அல� 
பள?�வ�.ல�ல உ,ஙக�க தக�ணடரகக�,�ர'  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
பள?�கக வநதயப�த அலN (ரல�)  தஙக?�ன யமல�பட வ�லக�யவர�கவம 
யமன�ய�ல மண படநதவர�கவம ஒர பககம�கப படதத�ரநத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவரன யமன�ய�ல படநத�ரநத மணபணத 
தடடவ�டட 'மணண�ன தநபதயய எழம!  மணண�ன தநபதயய எழம!'' 
எனக க,�ன�ரகள.

பள?�வ�.லககச த.ன,தம இரணட ரகஅதகள தத�ழ யவணடம.

279. ''உஙக?�ல எவரம பள?�வ�.லககச த.ன,�ல உடக�ரவதறக 
மனப இரணட ரகஅதகள தத�ழடடம!''எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப கத�த�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�ய�ன பள?�வ�.ல கடடம�னம.

280.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல 'மஸ��தனனபவ�'யபடய சவரகள த.ஙகறக?�லம அதன 
கபர யபரச. மர ஓபலய�லம தணகள யபரச. மரஙக?�லம 
அபமநத�ரநதன.  அப பகர(ரல�)  (தம ஆட.�ய�ன யப�த)  அத�ல எநத 
வ�ரவ�ககமம த.யயவ�லபல என,�லம உமர(ரல�)  அபத 
வ�ரவபடதத�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  க�லதத�ல இரநதத யப�னய, த.ஙகல, 
யபரச. மர ஓபல,  யபரச. மரம ஆக�யவறப,க தக�ணயட 
வ�ரவபடதத�ன�ரகள.  ப�னனர உஸம�ன(ரல�)  அநதப பள?�ய�ல அயனக 
வ�ஷயஙகப? அத�கம�கக�ன�ரகள.  .�தத�ர யவபலகள த.யயபபடட 
கறக?�லம சணண�மபக க�பரய�லம அதன சவரகப?க 
கடடன�ரகள.  .�தத�ர யவபலகள த.யயபபடட கறக?�ல அதன 
தணகப? எழபப�ன�ரகள.  அதன கபரபயத யதகக மரதத�ல 
அபமதத�ரகள.



''பள?�வ�.ல கடடம பண�ய�ல ஒரவரகதக�ரவர ஒததபழபபத.

281. இகரம� அ,�வ�தத�ர.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  எனன�டமம அவர மகன 
அல�ய�டமம ''�ஙக?�ரவரம அப ஸயZத(ரல�)  அவரக?�டம த.னற 
அவர அ,�வ�ககம த.யத�பயச த.வ�மடதத வ�ரஙகள!'  எனக 
க,�ன�ரகள.  '�ஙகள த.னய,�ம.  அப ஸயZத(ரல�)  தஙக?�ன 
யத�டடதபதச .ர த.யத தக�ணடரநத�ரகள.  (எஙகப?க கணடதம 
தஙக?�ன யமல�படபயப யப�ரதத�க தக�ணட (பல த.யத�கப?) 
எஙகளககக க,ல�ன�ரகள.  பள?�வ�.ல கடடபபடட த.யத�பயக 
கறமயப�த ''�ஙகள ஒவதவ�ர த.ஙகலல�கச சமபபவரக?�க 
இரநயத�ம.  (ஆன�ல)  அமம�ர(ரல�)  இரணடரணட த.ஙகறக?�கச 
சமககல�ன�ர.  அபதக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள அவரன யமன�ய�ல 
படநத மணபணத தடடவ�டட 'ப�வம அமம�ர!  இவபர அகக�ரமகக�ரக 
கடடம தக�பல த.யயம!  இவர அவரகப?ச சவரககதத�றக 
அபழபப�ர.  அவரகய?� இவபர 'ரகதத�றக அபழபப�ரகள.''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக அமம�ர(ரல�)  'அநதக கழபபஙகப?வ�டடம 
அலல�ஹவ�டம '�ன ப�தக�பபத யதடக�ய,ன'  எனற க,�ன�ரகள'  என 
அப ஸயZத(ரல�) க,�பப�டட�ரகள.

பள?�வ�.ல கடடயவரககக க�படககம தவகமத�.

282. உபபதலல�ஹ அல கவல�ன� அ,�வ�தத�ர.  உஸம�ன(ரல�) 
பள?�பய வ�ரவபடதத�யயப�த ''�ஙகள ம�கவம வ�ரவ படதத� 
வ�டடரகள' எனற மககள அவரக?�டம ஆடய.பபன த.யத�ரகள. அதறக 
'அலல�ஹவ�ன த�ரமகதபத '�ட,  பள?�வ�.ல ஒனப,க கடடயவர 
அத யப�ன, ஒனப,ச சவரககதத�ல அவரகக�க அலல�ஹ கடடவ�ன 
எனற 'ப�(ஸல) க, த.வ�யறறளய?ன' என உஸம�ன(ரல�) க,�ன�ர.

பள?�ய�னள த.லலமயப�த அமப�ன மபனப பகத�பயப ப�டததக 
தக�ளளதல.

283.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர அமபப 
எடததக தக�ணட பள?�ய�ல 'டநதபதப ப�ரதத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அதன (கர�ன)  மபனப பகத�பயப ப�டததக தக�ளவ �ர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

பள?� வழ�ய�கக கடநத த.லலல.

284.  ''அமபடன 'மமபடய பள?�வ�ய�லக?�யல� கபட வ �த�க?�யல� 
'டபபவரகள அமப�ன மபனப பகத�பயப ப�டததக தக�ள? யவணடம. 
தம பகய�ல எநத வ�சவ�.�பயயம க�யபபடததல�க�த.'' 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ� அல 
அஷஅர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பள?�வ�.ல�ல கவ�பத ப�டதல.

285. அப ஸலம� இபன அபத�ர ரஹம�னப�ன அவஃப அ,�வ�தத�ர.
ஹஸஸ�ன இபன ஸ�ப�த(ரல�)  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம 'அப 
ஹ8பரர�யவ!  அலல�ஹபவ மனன�றதத� '�ன உமம�டம யகடக�ய,ன. 



'ப�யவரகள,  'ஹஸஸ�யன!  இப,தததர .�ரப�க '�ர அவரகளகக (உம 
கவ�பத மலம)  பத�ல?�பபZர�க!''  எனறம (இப,வ�!  ஹஸஸ�பன 
��பரல(அபல)  மலம வலபபடததவ�ய�க!''  எனறம க,�யபத '�ர 
த.வ�யற,�ர அலலவ�?'  எனற யகடடயப�த அப ஹ8பரர�(ரல�)  'ஆம' 
என,னர.

பள?�ய�ல ஈடடயடன த.லவத.

286. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அப�ஸZன�ய(வ �ர)ரகள பள?�ய�ல (வ �ர) 
வ�ப?ய�டட வ�ப?ய�டமயப�த,  என அப, வ�.ல�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள தஙக?�ன யமல�படய�ல எனபன மப,தத '�பலய�ல (வ �ர) 
வ�ப?ய�டபட ப�ரததக தக�ணடரநயதன.

பள?�வ�.ல�ல கடபனக யகடபதம அபதத த�ரபப�க தக�டககம�ற 
பள?�ய�யலயய வறபறததவதம.

287. கஃப இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இபன அபZ ஹதரத(ரல�) 
அவரக?�டம தக�டதத�ரநத கடபன '�ன பள?�வ�.ல�ல பவததக 
யகடயடன.  எஙக?�ரவரன கரலகள உயரநதன.  தஙக?�ன வ �டடல 
இரநத 'ப�(ஸல)  அவரகளம இநதச .பததபதக யகடட�ரகள.  உடயன 
தம அப,ய�ன த�பரபய வ�லகக�க தக�ணட தவ?�யய வநத 'கஃயப!'' 
எனற கபப�டட�ரகள.  'இயத� வநயதன;  இப,தததர அவரகய?!' 
எனய,ன.  'ப�த�'  எனபபதக க�டடம வ�தம�கச ப.பக மலம க�டட 
'உமமபடய கடன�ல இவவ?பவத தளளபட த.யவ �ர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  'அவவ�ய, த.யக�ய,ன;  அலல�ஹவ�ன ததயர!'  எனற 
க,�யனன.  (கடன தபற,)  இபன அபZ ஹதரத(ரல�)  அவரக?�டம 
'எழவ �ர�க! ப�த�பய '�ப,யவறறவ �ர�க!'' எனற 'ப�(ஸல) க,�ன�ரகள.

பள?�வ�.பலப தபரககவதம அத�ல க�டககம தணடத தண�கள, 
கச.�கள அசததஙகப? அபப,பபடததவதம.

288. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பள?�வ�.பலப தபரககபவர�க 
இரநத ஒர கறதத ஆண அலலத கறதத தபணமண� இ,நதவ�டட�ர. 
அவபரப பற,� 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�.�ரததயப�த அவர இ,நத 
வ�டடத�கக க,�ன�ரகள.  'இபத (மனயப)  எனன�டம '�ஙகள 
த.�லல�ய�ரகக யவணட�ம�?  அவரன அடககத தலதபத எனககக 
க�டடஙகள!  எனற 'ப�(ஸல)  க,�வ�டட அவரன அடககததலததகக 
வநத அவரகக (�ன�ஸ�) தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.

மத ப�னஙகள வ�றபத வ�லககபபடடத எனற பள?�வ�.ல�ல 
அ,�வ�பபத.

289. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'பகர�'  அதத�ய�யதத�ல வடட 
(வ�லககபபடடத எனபத)  பற,�ய வ.னஙகள இ,ஙக�யயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள பள?�வ�.லககச த.னற மககளகக அவவ.னஙகப? ஓத�க 
க�டடன�ரகள.  மதப�னஙகள வ�றபதம வ�லககபபடடத என 
அ,�வ�தத�ரகள.

பகத�கப?யம கற,வ�?�கப?யம பள?�வ�.ல�ல கடடபவபபத.



290.''இஃபரத என, ��ன ய'ற,�ரவ என மன த�டதரனத யத�ன,� 
எனதத�ழபகபயக தகடகக மயன,த.  அபதப ப�டபபதறக�ன .கத�பய 
இப,வன எனகக வழஙக�ன�ன.  க�பலய�ல '�ஙகள அபனவரம 
அபதக க�ண யவணடதமன இநதப பள?�வ�.ல�லள? ஒர தண�ல 
அபதக கடட பவகக எணண�யனன.  'இப,வ�!  எனககப ப�ன யவற 
எவரககம '� வழஙக�த ஓர ஆட.�பய எனகக '� வழஙகவ�ய�க' 
(த�ரககரஆன 38:35)  என, என .யக�தரர ஸ8பலம�ன (அபல) 
அவரக?�ன ப�ர�ரததபன எனகக '�பனவ வநத�ல அபத வ�ரடட 
அடதத வ�டயடன.எனற 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'�ய�?�களகக�கவம மற,வரகளகக�கவம பள?�வ�.ல�ல கட�ரம 
அபமபபத.

291. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அகழப யப�ரனயப�த ஸஃத இபன 
மஆத(ரல�)  பக 'ரமப�ல த�ககப படட�ர.  அவபர அரக�ல�ரநத ய'�ய 
வ�.�ரபபதறக ஏறபப பள?�யலயய அவரககக கட�ரம ஒனப, 
'ப�(ஸல)  ஏறபடதத�ன�ரகள.  அதறக அரக�ல கட�ரம அபமநத�ரநத 
பன க�ஃப�ர கலதத�னரகக ஸஃதபடய கட�ரதத�ல�ரநத ப�யம 
இரததம அச.தபத ஏறபடதத�யத.  'கட�ரவ�.�கய?!  உஙகள 
தரபப�ல�ரநத எஙகப? ய'�கக�ப ப�யக�ன,ததனன?'  எனற யகடடக 
தக�ணட அஙயக ப�ரததயப�த க�யதத�ல�ரநத இரததம வடய 
ஸஃத(ரல�)  இரநத�ரகள.  அநதக க�யதத�ன�யலயய மரணமம 
அபடநத�ரகள.

யதபவ ஏறபடமயப�த பள?�ககள ஒடடகதபதக தக�ணட த.லவத.

292. உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  என உடல 'லககப,வ பற,� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன மப,ய�டடயப�த '�னஙகளககப 
ப�னன�ல வ�கனதத�ல அமரநத தக�ணட '� தவ�ஃப த.யத தக�ள!'' 
எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அவவ�ற தவ�ஃப த.யயமயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள மஸ��தல ஹர�ம�ன ஒர பகத�ய�ல 'தர'  என, 
அதத�ய�யதபத ஓத�த தத�ழத தக�ணடரநத�ரகள.

293. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�தயத�ழரக?�ல இரணட மன�தரகள 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத (பள?�வ�.பல வ�டடம)  இரள சழநத 
இரவ�ல (தஙகள இலலஙகளகக)  ப,பபடட�ரகள.  அவவ�ரவரககம 
மனன�ல இரணட வ�?கககள யப�னற எதயவ� ஒ?� வ �.�க 
தக�ணடரநதத.  (அவவ�ரவரம தததம வழ�ய�ல ப�ரநத த.ன, யப�த) 
ஒவதவ�ரவரடனம வ�?ககயப�ன, ஒனற அவரகள தம 
இலலஙகப? அபடயம வபர ஒ?� வ �.�க தக�ணடரநதத.

பள?�வ�.ல�ல நபழவ�ய�ல அபமபபதம 'படப�பத ஏறபடததவதம.

294.  அப ஸயZத அல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
ஒர த.�றதப�ழ�வ�ல 'அலல�ஹ,  தனன�டம உள?பவ யவணடம�? 
இவவலகம யவணடம�?  எனத யதரநதததடகக ஓர அடய�ரககச 
சதநத�ரம அ?�தத�ன.  அநத அடய�ர அலல�ஹவ�டம உள?பதயய 
யதரநததடதத�ர''  என,�ரகள.  (இபதக யகடட)  அப பகர(ரல�) 
அழல�ன�ரகள.  'இநத மன�தர ஏன அழக�,�ர?  தனன�டம உள?த 



யவணடம�?  இவவலகம யவணடம� எனற ஓர அடய�ரககச சதநத�ரம 
அ?�ததயப�த அநத அடய�ர இப,வன�டம உள?பதத யதரநததடதத�ல 
அதறக�க அழ யவணடம� எனன?'  எனற '�ன மனத�றகள க,�க 
தக�ணயடன.  அநத அடய�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள த�ம.  (தஙக?�ன 
மரணதபதயய அவவ�ற க,�பப�டட�ரகள எனபபதப ப�,க அ,�நத 
தக�ணயடன)  அப பகர(ரல�)  எஙகப? வ�ட அ,�வ�ல .�,நதவர�க 
இரநத�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.''அப பகயர!  அழ 
யவணட�ம!  'டப�ன மலமம த.லவதத�ன மலமம மன�தரக?�யலயய 
எனககப யபரதவ�ய�க இரநதவர அப பகர த�ன.  என உமமதத�ல 
ய�பரயயனம '�ன உற, 'ணபர�க ஏறறக தக�ளவததன,�ல அப 
பகபரயய ஏற,�ரபயபன.  என,�லம இஸல�ம என, அடபபபடய�ல�ன 
.யக�தரததவமம ய'.மமத�ன (இஸல�தத�ல)  உணட.  பள?�ய�ல (என 
இலலதத�றக வரவதறக�க)  உள? அப பகரன வ�.ல தவ�ர ஏபனய 
வ�.லகள அபடககபபட யவணடம.''

295. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எநத 
ய'�ய�ன�ல மரணமபடநத�ரகய?� அநத ய'�ய�னயப�த தம தபலய�ல 
ஒர தண�ய�ல கடடப யப�டடவரக?�க தவ?�யய வநத யமபட மNத 
அமரநத அலல�ஹபவப யப�ற,�ப பகழநத�ரகள.  ப�னப 'தம உய�ர�லம 
தப�ர?�லம எனகக அப கஹ�ஃப�வ�ன மகன அப பகபர வ�ட 
யவத,வரம யபரதவ�ய�க இலபல.  எவபரயயனம உற, 'ணபர�க 
'�ன ஏறபடதத�க தக�ளவததன,�ல அப பகபரயய ஏறபடதத�க 
தக�ளயவன.  என,�லம (தன�பபடட உதவ�களகக�க ய'.�பபபத வ�ட) 
இஸல�ம�ய அடபபபடய�ல�ன ய'.யம .�,நதத.  அப பகரன வழ�பயத 
தவ�ர எனன�டம வரவதறக�கப பள?�வ�.ல�லள? எலல� 
வழ�கப?யம அபடதத வ�டஙகள!'' எனற க,�ன�ரகள.

கஅப�வககம ப�, பள?�வ�.லகளககம வ�.லகள ஏறபடததவதம 
அபத மடவதம.

296. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) (மகக�பவ தவற,� தக�ணட) 
மகக�வ�றக வநதயப�த (கஅப�வ�ன .�வ�பய பவதத�ரநத உஸம�ன 
இபன தலஹ�(ரல�)பவ அபழததனர.  அவர (கஅப�வ�ன)  வ�.பலத 
த�,நத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம ப�ல�ல(ரல�),  உஸ�ம�ப�ன பஸத(ரல�), 
உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�)  ஆக�யய�ரம (உளய?)  த.னற கதபவ 
மடவ�டடனர.  .�,�த ய'ரம கழ�தத தவ?�யய வநதனர.  '�னவ�பரநத 
த.னற ப�ல�ல(ரல�)  அவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள அத�ல 
தத�ழத�ரக?�? எனற யகடயடன. 'தத�ழத�ரகள'  எனற ப�ல�ல க,�ன�ர. 
எநத இடதத�ல?  எனற யகடடதறக 'இரணட தணகளகக�படயய'  எனற 
க,�ன�.  எததபன ரகஅதகள தத�ழத�ரகள எனற யகடகத தவ,� 
வ�டயடன.

பள?�வ�.ல�ல அமரவதம வடடம�கக கடய�ரபபதம.

297. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யமபட மNத 
இரககமயப�த 'இரவத தத�ழபக பற,� '�ஙகள எனன கறக�,�ரகள?' 
எனற ஒரவர யகடட�ர. 'இரணடரணட�கத தத�ழ யவணடம.  ஸ8பபஹ 
தத�ழ மடய�த எனற அஞ.�ன�லய ஒர ரகஅத தத�ழல�ம.  அவர 
தத�ழதத அவரகக வ�தர�க அபமயம.  உஙக?�ன கபட.�த 
தத�ழபகய�க வ�தபர ஆகக�க தக�ளளஙகள!  எனற 'ப�(ஸல) 



க,�ன�ரகள.

பள?�வ�.ல�ல மலல�நத படபபதம க�லகப? '�டடவதம.

298. அபதலல�ஹ இபன பஸத இபன� ஆஸ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர க�ல�ன யமல இனதன�ர க�பலப யப�டடக 
தக�ணட பள?�வ�.ல�ல மலல�நத படதத�ரநதபத கணயடன.

கபடவ �த�ய�லள? பள?�வ�.ல�ல தத�ழவத.

299.  ''ஒரவர தனனபடய வ �டடல தத�ழவபத வ�டவம கபட வ �த�ய�ல 
தத�ழவபத வ�டவம �ம�அததடன தத�ழவத இரபதத� ஐநத மடஙக 
மத�பப�ல அத�கம�னத�கம.  உஙக?�ல ஒரவர உளச த.யத,  அபத 
அழக,ச த.யத,  தத�ழக�, ஒயர ய'�ககதத�ல பள?�வ�.லகக வநத�ல 
அவர பள?�வ�.லகக வரம வபர எடதத பவககம ஒவதவ�ர 
எடடககம அவரககப படததரதபத அலல�ஹ உயரததக�,�ன;  ஒர 
ப�வதபத அவபரவ�டட '�ககக�,�ன.  தத�ழபகபய எத�ர ப�ரதத அவர 
பள?�வ�.ல�ல அமரநத�ரககமயப�த அவர தத�ழத 
தக�ணடரபபவர�கயவ கரதப படக�,�ர.  தத�ழத இடதத�யலயய அவர 
இரககம வபர அவரகக�க வ�னவரகள ப�ர�ரததபன த.யக�,�ரகள. 
.�ற தத�டகக மலம வ�னவரகளககத தத�லபல அ?�கக�த வபரய�ல 
'இப,வ�! இவபர மனன�தத வ�ட! இப,வ� இவரகக அரள பர!' எனற 
வ�னவரகள கறக�ன,னர எனஇப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

300. அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒர கடடடதத�ன ஒர பகத� 
இனதன�ர பகத�பய எபபட வலபபடதத�க தக�ணடரகக�,யத� அத 
யப�னய, ஒர இப,'மப�கபகய�?ர இனதன�ர இப,'மப�கபகய�?ர 
வ�ஷயதத�ல 'டகக யவணடம''  எனற 'ப�(ஸல)  க,�வ�டடத தம 
வ�ரலகப?க யக�ரததக க�டடன�ரகள.

301.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�பல ய'ரத 
தத�ழபகக?�ல ஒனப, இரணட ரகஅதக?�க எஙகளககத தத�ழபக 
'டதத�வ�டட ஸல�ம தக�டததவ�டட�ரகள.  பள?�ய�ல '�டடபபடடள? 
மரதத�னரயக த.னற யக�பமற,வரகப?ப யப�ல அத�ல .�யநத�ரகள. 
தஙக?�ன வலத கரதபத இடத கரதத�ன யமல பவததக பக 
வ�ரலகப?க யக�ரதத�ரகள.  தம வலத கனனதபத இடகபகய�ன மNத 
பவதத�ரகள.  அவ.ரக க�ரரகள பள?�ய�ன பல வ�ய�லகள வழ�ய�க 
தவ?�பபடடத 'தத�ழபக கப,ககபபடடவ�டடத'  எனற யப.�க 
தக�ணட�ரகள.  அப பகர(ரல�),  உமர(ரல�)  ஆக�யய�ர 
அககடடதத�ல�ரநதனர.  (இத பற,�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடக 
அஞ.�ன�ரகள.  அநதக கடடதத�ல இரணட பககளம '�?ம�ன ஒரவர 
இரநத�ர.  தலயபதன (இரணட பககள '�?ம�னவர)  எனற அவர 
க,�பப�டபபடவ�ர.  அவர 'இப,தததர அவரகய?!  தத�ழபக 
கப,ககபபடடவ�டடயத�?  அலலத த�ஙகள ம,நத வ�டடரக?�?  எனற 
யகடட�ர.  'கப,ககபபடவம இலபல.  '�ன ம,ககவம�லபல''  எனற 
'ப�(ஸல) க,�வ�டட (மககப? ய'�கக�) 'தலயபதன கறவத .ரத�ன�?' 
எனற யகடக 'ஆம'  என,னர மககள.(தத�ழம�டதத�றகச)  த.னற 
வ�டபடடபதத தத�ழத ஸல�ம தக�டதத�ரகள.  ப�,க தகபZர க,� 
(தத�ழபகய�ல த.யயம)  ஸஜத�பவப யப�ல அலலத அபத வ�ட 



'�ணட ஸஜத�பவச த.யத,  ப�ன தபலபய உயரதத�த தகபZர 
க,�ன�ரகள.  ப�,க தகபZர க,�(த தத�ழபகய�ல த.யயம)  ஸஜத�பவப 
யப�ல அலலத அபத வ�ட '�ணடத�க ஸஜத� த.யத ஸல�ம 
தக�டதத�ரகள.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  லஹர,  அஸர தத�ழபக எனற 
க,�மல க,�பப�க ஒர தத�ழபகபயக க,�ன�ரகள எனறம த�ம 
அபத ம,நதவ�டடத�கவம இபனªரன க,�பப�டக�,�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள தத�ழத பலயவற இடஙகளம மத�ன�வ�ன 
.�பலக?�ல அபமநதள? பள?�வ�ய�லகளம.

302. மஸ� இபன உகப� அ,�வ�தத�ர.  ஸ�ல�ம இபன அபத�லல�ஹ 
ப�பதயய�ரதத�ல அபமநத .�ல இடஙகப?த யதரநததடதத அஙயக 
தத�ழவ�ரகள.  தம தநபத இபன உமர(ரல�)  அவவ�டஙக?�ல 
தத�ழதத�கவம அவவ�டஙக?�ல 'ப�(ஸல)  தத�ழதபத அவரன தநபத 
ப�ரதத�ரபபத�கவம க,�பப�டவ�ரகள.  இபன உமர(ரல�)  அவவ�டஙக?�ல 
தத�ழதத�க '�ஃப�வ அவரகளம எனன�டம க,�ன�ர.  ஸ�ல�ம,  '�ஃப�வ 
இரவரம அபனதத இடஙகப?ப பற,�யம ஒயர கரதபதக 
க,�ன�ரகள என,�லம அவவ�ரவரம ஷரஃபர ரவஹ� எனற 
இடதத�ல அபமநத பள?� வ�ஷயதத�ல ம�றபடட கரதபதத 
ததரவ�தத�ரகள.

303. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ,  உமர�வகக�க மககள 
த.லலமயப�த 'தலஹ8பலஃப�'வ�ல பள?�வ�.ல ஒனற அபமநதள? 
இடதத�ல இரநத மள மரதத�னடய�ல இப?பப�றவ�ரகள.  அநத 
வழ�ய�க ஹஜ�8,  உமர� மறறம யப�ரடதல யப�ன,வறறகக�கச 
த.லலமயப�த 'பதனலவ�த�'  என, பள?தத�கக வழ�ய�கப ப,பபடட 
வநத அநதப பள?த�கக�ன யமறகப ப,ஓரதத�ல ஒடடபகபயப படககச 
த.யத ஸ8பஹ வபர ஓயதவடபப�ரகள.  ஓயதவடககம அநத இடம 
ப�ப,ய�ல அபமநதள? பள?�வ�.லம இலபல.  பள?�ய�ன 
அரக�லள? மணறகனறம�லபல எனற இபன உமர(ரல�) 
க,�பப�டட�ரகள.அஙக தபரய பள?ம ஒனற இரநதத.  அவவ�டதத�ல 
இபன உமர(ரல�)  தத�ழவ�ரகள.  அதன உடப,தத�ல மணற த�டட 
இரநதத.  அஙக 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகக�,�ரகள.  தறயப�த 
அநதப பள?தத�றக அரக�ல�ரநத மணல யமடபடத தணண�ர அரததக 
தக�ணட வநதத�ல அத மடபபடடவ�டடத.

304. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஷரபரரவஹ� எனம 
இடதத�லள? தபரய பள?�வ�.லகக அரக�லள? .�னனப பள?�வ�.ல 
இரககம இடதத�ல தத�ழத�ரகக�,�ரகள.'  எனற இபன உமர(ரல�) 
எனன�டம க,�வ�டட,  அநத இடதபத அபடய�?ம கறமயப�த '('� 
மத�ன�வ�ல�ரநத)  மகக� த.லலம வழ�ய�ல ப�பதய�ன வலபப,ம 
அபமநத தபரய பள?�ய�ல '� க�பல� பககம ய'�கக� '�ன,�ல அநத 
இடம,  உன வலபப,தத�ல இரககம.  அநத இடதத�றகம 'ப�(ஸல) 
அவரகள தத�ழத இடதத�றகம தரம உள?த எனற க,�பப�டட�ரகள.

305.  '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  (மத�ன�வ�ல�ரநத மகக� த.லலம வழ�ய�ல) 
ரவஹ� எனம�டம உள?த.  அவவ�டதத�ல ஒர பள?�வ�ய�ல 
இரகக�,த.  அபபள?�ய�ல�ரநத ப�பதயய�ரம�கப ப�ரபவ எடடம 
தத�பலவ�ன இறத�ய�ல 'இரக' எனம பகத� உள?த. அபபகத�ய�ல இபன 
உமர(ரல�)  தத�ழவ�ரகள.  அநத இடதத�ல பள?� ஒனறம 



கடடபபடடரநதத.  ஆய�னம அநதப பள?�ய�ல இபன உமர(ரல�) 
தத�ழவத�லபல. தம இடத ப,தத�ல அநதப பள?�வ�.ல இரககம�றம 
அநதப பள?�பய வ�ட .றற மனன�ல '�னறம தத�ழவ�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அநத இடதத�ல தத�ழதத�ல இபன உமர(ரல�) 
அவவ�ற தத�ழவ�ரகள.'ரவஹ�'  எனம இடதத�ல�ரநத அவரகள 
ப,பபடட (மகக�வகக) வரமயப�த இரகபக அபடயமன லஹ� தத�ழ 
ம�டட�ரகள.  இரகககக வநத லஹர தத�ழவ�ரகள.  மகக�வ�ல�ரநத 
(மத�ன�வககத)  த�ரமப� வரமயப�த ஸ8பஹ8ககச .றற மனனத�க, 
அலலத ஸஹர ய'ரதத�ன கபட.�ய�ல இரகபகக கடகக ய'ரநத�ல 
அஙயகயய ஓயதவடததவ�டட ஸ8பஹ தத�ழவ�ரகள.

306.  '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  (மத�ன�வ�ல�ரநத மகக�)  த.லலம வழ�ய�ல 
வலபப,ம அபமநத 'ரபவஸ�'  எனம .�றறரகக அரக�லள? தபரய 
மரததடய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இப?பப�றவ�ரகள.  அவ¥ரன 
எலபலய�ல�ரநத இரணட பமல தத�பலவ�ல அமமரம இரநதத. 
அமமரதத�ன க�ப?கள ம,�நத யப�ய அடமரம மடடம உள?த.  அதன 
'டவ�ல தப�நத ஏறபடடரநதத. அதனரயக மணல த�டடககள அயனகம 
இரகக�ன,ன. அநத இடதத�லள? ம�ரதவ�ன, வ�.�லம�ன த�டல�லத�ன 
'ப�(ஸல)  அவரகள பயணதத�னயப�த இப?பப�றவ�ரகள எனற இபன 
உமர(ரல�) எனன�டம க,�ன�ரகள.

307.  '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  'அரஜ எனம ஊரககப ப�ன ப,தத�லள? 
'�யர�படய�ன ஓரதத�ல (உள? பள?�வ�ய�ல�ல)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழவ�ரகள' என இபன உமர(ரல�) எனன�டம க,�ன�ர. அரஜ எனம�டம 
(மத�ன�வ�ல�ரநத)  ஹலப� த.லலம வழ�ய�ல அபமநதள?த. 
ப�பதய�ன வலபப,ம அபமநதள? அபபள?�வ�ய�ல�னரக�ல கறகள 
'�டடபபடட இரணட மனற அடககததலஙகள உள?ன. 
அபப�பதய�ல�ரநத பல க�ப?ப ப�பதகளம ப�ரக�ன,ன.  அகக�ப?ப 
ப�பதக?�ல ஒன,�ல அரஜ எனம ஊரககள நபழநத (ஓபடக 
கபரய�ல அபமநதள?)  அபபள?� வ�ய�ல�ல சரயன .�யநத 
'ணபகல�னதம லஹர தத�ழவ�ரகள.

308. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  'ஹரஷ�'  எனம மபலககரக�ல 
(மத�ன�வ�ல�ரநத த.லலம)  ப�பதய�ன இடபப,ம அபமநத (ஓபடய�ன 
அரக�லள?)  மரஙக?�ன க\ழ இப?பப�றவ�ரகள.  அநத ஓபட 'ஹரஷ�' 
எனம மபலபய ஒடடச த.லக�,த.  அநத மபலககம 'ப�(ஸல) தஙக�ய 
இடதத�றகம�படயய அமப எயத�ல எவவ?வ தரம�ரககம.  இபன 
உமர(ரல�)  அமமரஙக?�யலயய ம�கப தபரய மரதத�னரக�ல தத�ழம 
வழககமபடயவரக?�ய�ரநத�ரகள.

309. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  'மரரள?ஹர�ன'  எனம இடதத�றகரமலள? 
ஓபடய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இப?பப�றவ�ரகள.  அநத ஓபட 
(மகக�வ�ல�ரநத)  மத�ன� த.லலம வழ�ய�லள?த.  '� மகக� த.லலம 
வழ�ய�லள?த.  '� மகக� த.லலமயப�த 'ஸபர�வ�த'  என, இடதபதக 
கடநததம .�பலய�ன இடபப,ம அத உள?த.  அநதச .�பலககம 
'ப�(ஸல)  அவரகள இப?பப�,�ய இடதத�றகம ஒர கலதல,�யம 
தரயம உணட' என இபன உமர(ரல�) எனன�டம க,�ன�ரகள.

310. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  ''ப�(ஸல)  அவரகள (மத�ன�வ�ல�ரநத)  மகக� 
த.லலம 'தததவ�'  என, இடதத�ல இரவ ய'ரம தஙக�வ�டட அஙயகயய 



க�பலய�ல ஸ8பஹ தத�ழவ�ரகள'  என இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர. 
'ப�(ஸல) அவரகள தத�ழத இடம அஙகள? தகடடய�ன யமடடன யமல 
அபமநதள?த.  அத,  தறயப�த பள?�வ.�ல கடடபபடடள? இடமனற, 
அத அநதப பள?�ககக க\ழபப,ம�க அபமநத இடம�கம.

311. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)அவரகள ஒர கணவ�ய�லம 
தத�ழத�ரகக�,�ரகள.  உயரம�ன மபலககம அதன அரக�லள? 
மறத,�ர மபலககம இபடபபடட அநதக கணவ�ய கஅப�வகக ய'ர�க 
அபமநத�ரககம.  தறயப�த அஙகள? பள?�வ�.ல இரககம யமடபடத 
தம இடதப,ம�க ஆகக�,  அநதப பள?�ய�ல�ரநத பதத மழ 
தரதத�லள? கறபப யமடடல 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகள எனற 
இபன உமர(ரல�) எனன�டம க,�ன�ரகள.

இம�ம பவததள? தடபயப ப�னபறறயவ�ரககம யப�தம�னத.

312.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தபர'�ள அனற 
(தத�ழபக 'டததவதறக�கத த�டல ய'�கக�ச)  த.லலமயப�த ஈடடபய 
எடதத வரம�ற கறவ�ரகள.  அவரகளகக மனன�ல அத 
'�டடபபடடதம அபத ய'�கக�த தத�ழவ�ரகள.  மககள அவரகளககப 
ப�னயன இரபப�ரகள.  பயணதத�ன யப�தம இவவ�ற த.யபவரக?�க 
இரநதனர.  இதன�லத�ன ('மமபடய)  தபலவரகளம அவவ�ற 
த.யக�ன,னர. 

313. அப �8பஹஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'பதஹ�' 
எனம�டதத�ல லஹபரயம அஸபரயம இரணடரணட ரகஅதக?�க 
தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள..  அவரகளகக மனப பகததட ஒனற 
இரநதத.  அதறக மனன�ல கழபதயம தபணகளம 'டபபவரக?�க 
இரநதனர.

தடபபககம தத�ழபவரகளககம எவவ?வ இபடதவ?� இரகக 
யவணடம.

314. ஸஹல இபன ஸஃத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழம�டததககம சவறறககம�படயய ஓர ஆட 'டககம?வகக 
இபடதவ?� இரககம.

பகததடபய ய'�கக�த தத�ழவத.

315. அப �8பஹஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ணபகல�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எஙகப? ய'�கக� வநதனர.  தணன�ர தக�ணட வரபபடடத.  உளச த.யத 
எஙகளகக லஹபரயம அஸபரயம தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள. 
அவரகளகக மனன�ல பகததட ஒனற இரநதத.  அநதக பகததடகக 
மனன�ல தபணகளம கழபதகளம த.னற தக�ணடரநதனர.

தணகப? ய'�கக�த தத�ழவத.

316.  யஸZ த இபன அபZ உபபத க,�ன�ர.  '�ன ஸலம� பன � அல 
அகவஃ(ரல�)  உடன (பள?�கக)  த.லபவரக?�க இரநயதன.  ஸலம�(ரல�) 
கரஆன பவககபபடம இடதத�ல அபமநத தணரயக தத�ழவ�ரகள. 
அப மஸல�ம அவரகய?!  இநதத தபண யதரநததடததத 



தத�ழக�,�ரகய??'  எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள இநத 
இடதத�ல தத�ழவதறகச .�ரதபத எடபபவரக?�க இரநதபத 
ப�ரதத�ரகக�ய,ன' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

�ம�அத அலல�த தத�ழபககப?த தணகளகக�படயய தத�ழவத.

317. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம உஸ�ம� இபன 
பஸத(ரல�),  ப�ல�ல(ரல�),  உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�)  ஆக�யய�ரம 
கஅப�வககள நபழநதனர.  '�ணட ய'ரம உள?�ரநதவ�டட தவ?�யய 
வநதனர.  மதல 'பர�க அவரகப?ப ப�னதத�டரநத த.னற 'ப�(ஸல) 
அவரகள எநத இடதத�ல தத�ழதனர?'  எனற ப�ல�ல(ரல�)  அவரக?�டம 
யகடயடன.  'மதல�லள? இரணட தணகளகக இபடய�ல'  எனற 
ப�ல�ல(ரல�) வ�படய?�தத�ரகள.

ஒடடகம, .�யம�னம, மரம ஆக�யவறப,த தடபப�க பவததத 
தத�ழதல.

318. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன ஒடடகதபதக 
கறகயக '�றதத� அபத ய'�கக�த தத�ழவ�ரகள' எனற இபன உமர(ரல�) 
க,�ன�ர.  'ஒடடகம ம�ரணட ஓடவ�டட�ல...?'  எனற யகடயடன. 
'ஒடடகதத�ன மNத அபமககபபடம .�யம�னதபத எடதத அபத 
ய'�கக�த தத�ழவ�ரகள'  எனற க,�யதடன அவரம அவவ�ய, 
த.யவ�ர.

கடடபல ய'�கக�த தத�ழவத.

319. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (தபணகள,  '�யகள,  கழபதகள 
தத�ழபவரககக கறகயக த.ன,�ல தத�ழபக ம,�நத வ�டம எனற 
கறவதன மலம)  எஙகப? '�யகளககம கழபதகளககம .மம�கக� 
வ�டடரகய?!  '�ன கடடல�ல படதத�ரககமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடலகக ய'ர�க '�னற தத�ழவ�ரகள.   அவரகளகக ய'ர�கக 
க�லகப? '�டடவத எனககப ப�டகக�தத�ல கடடல�ன க�லகள 
வழ�ய�க 'ழவ�ச த.னற வ�டயவன.

தத�ழபவரகக மன 'டநத த.லபவபரத தத�ழபவர தடபபத.

320.  அப ஸ�ல�ஹ அ,�வ�தத�ர.  எவரம கறகயக த.லல�மல�ரககத 
தடபப பவததக தக�ணட அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  ஒர 
தவள?�கக�ழபமயனற தத�ழத தக�ணடரநத�ரகள.  பன அப மயZத 
என, கடடதபதச ய.ரநத இப?ஞதர�ரவர கறகயக த.லல 
மயன,�ர.  உடயன அப ஸயZத(ரல�)  அவரன த'ஞ.�ல பகய�ல 
தள?�ன�ரகள.  யவற வழ�யயதம உள?த� எனற அநத இப?ஞர 
கவன�ததயப�த,  அப ஸயZத(ரல�)ய�ன கறகயக த.லவபதத தவ�ர 
அவரகக யவற வழ� ததனபடவ�லபல.  எனயவ மNணடம அவரகளககக 
கறகயக த.லல மயன,�ர.  மனபப வ�டக கடபமய�க அப 
ஸயZத(ரல�)  அவபரத தள?�ன�ரகள.  அதன�ல அவரககப ப�த�பப 
ஏறபடடத.  உடயன அவர (அட.�த தபலவர�க இரநத)  மரவ�ன�டம 
த.னற இத பற,� மப,ய�டட�ர.  அவபரத தத�டரநத அப ஸயZத(ரல�) 
மரவ�ன�டம த.ன,�ரகள.  'உமககம உம .யக�தரர மகனககம�படயய 
எனன ப�ரச.�பன?'  எனற மரவ�ன யகடட�ர.  'உஙக?�ல எவயரனம 



தமகக மனன�ல 'தடபப'  பவததத தத�ழமயப�த,  எவயரனம கறகயக 
த.லல மயன,�ல அவபரத தடகக யவணடம; அபத அவர எத�ரதத�ல 
அவரடன .ணபடய�ட யவணடம.  ஏதனன�ல அவர '�ச.யம 
பஷதத�ன�வ�ர''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, த.வ�யறறளய?ன'  என 
அப ஸயZத(ரல�) க,�ன�ர.

தத�ழபவரககக கறகயக த.லவத கற,ம�கம.

321.  பஸர இபன ஸயZத அ,�வ�தத�ர.  தத�ழபவரன கறகயக த.லபவர 
பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத த.வ�யற,பத அ,�நத வரம�ற 
எனபன அப �8பஹம(ரல�)  அவரக?�டம பஸத இபன க�ல�த(ரல�) 
அனபப� பவதத�ர.  'தத�ழபவரககக கறகயக த.லபவர,  அதன�ல 
தமகக ஏறபடம ப�வதபதப பற,� அ,�நத�ரநத�ல அவரககக கறகயக 
த.லவதறகப பத�ல '�றபத '�ளகள '�னற தக�ணடரபபத அவரகக 
'லலத�கத யத�னறம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப �8பஹம(ரல�) வ�படய?�தத�ரகள.

இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன அபனனழர எனபவர ''�றபத 
ஆணடகள''  எனற க,�ன�ரக?�?  அலலத ''�றபத ம�தஙகள'  அலலத 
''�றபத '�ளகள'  எனற க,�ன�ரக?�?  எனபத .ரய�க தமகக 
'�பனவ�லபல எனக�,�ர.

தஙகபவபர ய'�கக�த தத�ழவத.

322. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத 
தக�ணடரககமயப�த '�ன அவரக?�ன வ�ரபப�ல அவரகளககக 
கறகயக உ,ஙக�க தக�ணடரபயப�ன.  அவரகள வ�தரத தத�ழ 
எணணமயப�த எனபன எழச த.யவ�ரகள.  அதனப�னனர வ�தரத 
தத�ழயவன.

தத�ழமயப�த .�றம�பயத யத�?�ல தகக� பவததக தக�ள?ல�ம�?

323. அப கத�த� அல அனஸ�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன மகள பஸனப அவரக?�ன கழநபத 'உம�ம�'பவத (யத�?�ல) 
சமநத '�பலய�ல தத�ழத�ரகக�,�ரகள.  ஸஜத�வககச த.லலமயப�த 
இ,கக� வ�டவ�ரகள. '�றகமயப�த தகக�க தக�ளவ�ரகள.

தத�ழபவர மNதள? அசததஙகப? ஒர தபண அகற,ல�ம�?

324. அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
கஅப�வ�னரக�ல தத�ழத தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த கபர»கள 
தஙகள .பபய�ல கழம�ய�ரநதனர.  'இநத மகஸதத� வ�ரமப�பய 
'�ஙகள ப�ரககவ�லபலய�?'  எனற அவரக?�ல ஒரவன யகடட�ன. 
இனன�ரபடய (அறககபபடட)  ஒடடகதத�னரக�ல த.னற அதன 
.�ணதபதயம இரததபதயம மறறம கரபபபபயயம எடதத வநத 
இவர ஸஜத�ச த.யயம வபர க�தத�ரநத அபத இவரன இரணட 
யத�ள ப�தத�லம யப�டடவ�ட உஙக?�ல ய�ர தய�ர?'  எனற அவன 
யகடட�ன.அவரக?�ல ம�க யம�.ம�ன ஒரவன அதறக மன வநத�ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஸஜத�ச த.யதயப�த அபத அவரக?�ன யத�ள 
ப�தத�ல யப�டட�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸஜத�வ�யலயய க�டநத�ரகள. 



ஒரவரன மNத ஒரவர .�யநத வ�டம அ?வககக கபர»கள 
.�ரககல�ன�ரகள.  .�றம�ய�க இரநத ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�டம 
ஒரவர த.னற இபதத ததரவ�தததம அவரகள ஓயட�ட வநத�ரகள. 
அவரகள வநத அசததஙகப? அகறறம வபர ஸஜத�வ�யலயய 
'ப�(ஸல)  அவரகள க�டநத�ரகள.  ப�னப கபரஷ�கப? ஃப�தத�ம�(ரல�)  ஏ. 
ஆரமப�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத மடதததம 'இப,வ�! 
கபரஷ�கப? '� ப�ரததக தக�ள!  இப,வ�!  கபரஷ�கப? '� ப�ரததக 
தக�ள!  இப,வ�!  கபரஷ�கப? '� ப�ரததக தக�ள!''  எனற க,�வ�டட 
'அமர இபன ஹ�ஷ�ம,  உதப� இபன ரபZஆ,  பஷப� இபன ரபZஆ,  வலNத 
இபன உகப�,  உமயய� இபன கலப,  உகப� இபன அபZ மயZத,  உம�ர� 
இபன வலNத ஆக�யய�பர இப,வ�!  '� ப�ரததக தக�ள!  எனற 
க,�ன�ரகள.அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க பதரப யப�ரல 
இவரகத?லல�ம யவரற, மரஙகள யப�ல ம�ணட மடநதபதயம 
பதரகக?தத�லள? ப�ழபடநத க�ணற,�ல இவரகள யப�டப 
படடபதயம ப�ரதயதன.''ப�ழபடநத க�ணறறவ�.�கள .�பதத�றக 
ஆ?�ன�ரகள'' எனறம இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

ப�டம-9.  தத�ழபக ய'ரஙகள

தத�ழபகய�ன .�,பபம அவற,�ன ய'ரஙகளம.

325. ஸ8ஹர அ,�வ�தத�ர.  உமர இபன அபத�ல அஸZஸ ஒர '�ள 
தத�ழபகபயத த�மதப படதத�வ�டட�ரகள.  அபயப�த உரவ� இபன 
ஸ8பபர அவரடம வநத ப�னவரம '�கழச.�பயக க,� (அவரன 
த.யபலக கணடககல�)ன�ரகள.

இர�கக�ல இரககமயப�த ஒர '�ள மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�) 
தத�ழபகபயத த�மதப படதத�வ�டட�ரகள. அபயப�த அப மஸவத அல 
அனஸ�ர(ரல�),  அவரடம வநத,  'மக\ர�யவ!  இத எனன?  ��பரல(அபல) 
அவரகள இ,ஙக� (ஃபஜரத)  தத�ழ,  'ப�(ஸல)  அவரகளம தத�ழத�ரகள. 
ப�னப (லஹர)  தத�ழ,  'ப�(ஸல)  அவரகளம தத�ழத�ரகள.  ப�னப (அஸர) 
தத�ழ 'ப�(ஸல) அவரகளம தத�ழத�ரகள. ப�னப (மகரப) தத�ழ 'ப�(ஸல) 
அவரகளம தத�ழத�ரகள.  ப�ன இஷ� தத�ழ,  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
தத�ழத�ரகள.  ப�னனர 'ப�ய�டம ''இநய'ரஙக?�ல தத�ழ யவணடம 
எனய, உமககக கடடப?ய�டப படடள?த'  எனறம ��பரல(அபல) 
அவரகள க,�ன�ரகள. இபத '�ர அ,�யவ�லபலய�?' எனற யகடட�ரகள.

தத�ழபக (ப�வஙக?�ன) பரக�ரம.

326. ஹ8பதஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள உமர(ரல�)  அவரக?�டம 
அமரநத�ரநதயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஃப�தன�பவப பற,�க க,�யபத 
உஙக?�ல அ,�நத�ரபபவர ய�ர?  எனற யகடட�ரகள.  (ஃப�தன� என, 
வ�ரதபதககச ய.�தபனகள,  தனபஙகள எனற தப�ரளம கழபபஙகள 
என, தப�ரளம உணட.)  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ய ம�த�ரயய '�ன 
அபத அ,�நத�ரகக�ய,ன எனய,ன.  அதறக உமர(ரல�)  ''�ர அதறகத 
தகத�ய�னவர த�ம' என,னர. ஒர மன�தன தம கடமபதத�னரடமம தம 
த.�ததகக?�லம தம கழநபதக?�டமம தம அணபட வ �டட�ரடமம 
(அ?வ கடநத ய'.ம பவபபதன மலம)  ஃப�தன�வ�ல (ய.�தபனய�ல) 
ஆழததபபடமயப�த,  தத�ழபக,  ய'�னப,  தரமம,  ('லலபத)  ஏவதல, 



(த�பமபய)  வ�லககதல ஆக�ய க�ரயஙகள அதறகப பரக�ரம�கம 
எனறம '�ன வ�படய?�தயதன.அதறக உமர(ரல�),  ''�ன இபதக 
கரதவ�லபல'  என,னர.  'கடலபல யப�ல அடககடகக�க ஏறபடம 
('ப�க?�ல மனன,�வ�ககபபடட)  ஃப�தன� (கழபபஙகள)  பற,�யய 
யகடக�ய,ன'  எனற க,�ன�ரகள.  இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர! 
அநதக கழபபஙகளககம உஙகளககம ய�தத�ர .மமநதமம�லபல. 
உஙகளககம அநதக கழபபஙகளகக ம�படயய மடபபடட கதவ 
உள?த என க,�யனன.  'அககதவ த�,ககபபடம�?  உபடககபபடம�?'  என 
உமர(ரல�)  யகடட�ரகள.  '�ன உபடககபபடம எனய,ன.  'அபபடய�ய�ன 
அத ஒரகக�லம மடபபட�த'  எனற உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  ஷக\க 
க,�ன�ர.  அநதக கதவ எததவன உமர(ரல�)  அ,�வ�ரக?�?  எனற 
ஹ8பதஃப�(ரல�)  அவரக?�டம '�ஙகள யகடயட�ம.  'ஆம!  பகலககப 
ப�னனர இரவ எனபபத அ,�வத யப�ல அபத உமர(ரல�)  அ,�வ�ரகள. 
தப�யகள கலவ�த த.யத�பயயய '�ன அவரகளகக அ,�வ�தயதன' 
எனற ஹ8பதஃப�(ரல�)  க,�ன�ர.  அநதக கதவ எததவன 
ஹ8பதஃப�(ரல�)  அவரக?�டம யகடக '�ஙகள அஞ.�,  மஸரகபகக 
யகடகச த.யயத�ம.  அதறக ஹ8பதஃப�(ரல�)  'அநதக கதவ உமர(ரல�) 
த�ம' என,�ரகள.

327. இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர அனன�யப தபணபண 
மததம�டட 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத (பரக�ரம யகடட)  இநத 
வ�பரதபதக க,�ன�ர.  'பகல�ன இரணட ஓரஙக?�லம இரவ�ன ஒர  
பகத�ய�லம தத�ழபகபய '�பல '�றததவ �ர�க!  '�ச.யம�க 'லல  
க�ரயஙகள த�ய க�ரயஙகப? அகற,�வ�டம'' (த�ரககரஆன 11:114)  என, 
வ.னதபத இப,வன அர?�ன�ன. அபயப�த அநத மன�தர 'இப,தததர 
அவரகய?!  இத எனகக மடடம�?'  எனற யகடடதறக 'என .மத�யம 
மழபமககம'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள வ�படய?�தத�ரகள.

328. இபன மஸவத(ரல�) க,�ன�ர ஒரவர (அனன�யப) தபண ஒரதத�பய 
மததம�டடவ�டட�ர.  இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம அநத மன�தர வநத 
(பரக�ரம யகடட),  இநத வ�வரதபதக க,�ன�ர.  அபயப�த 'பகல�ன 
இரணட ஓரஙக?�லம இரவ�ன '�பலக?�லம தத�ழபகபய '�பல  
'�டடஙகள.  த�ணணம�க,  'னபமகள த�பமகப?க கப?நதவ�டக�ன,ன.  
அலல�ஹபவ '�பனவ கரக�,வரகளகக இத ஒர '�பனவடட  
ஆகம'' எனம (த�ரககரஆன 11:114  வத)  இப,வ.னம அர?பபடடத. 
அநத மன�தர, 'இத எனகக மடடம�? (அலலத அபனவரககம�?)''  எனற 
யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'என .மத�யதத�னரல இதனபட 
த.யலபடம அபனவரககமத�ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

தத�ழபகபய உரய ய'ரதத�ல தத�ழவதன .�,பப.

329.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அலல�ஹவகக 
ம�கவம வ�ரபபம�ன த.யல எத?  எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன 
யகடடயப�த, 'தத�ழபகபய அதறகரய ய'ரதத�ல தத�ழவத�கம''  எனற 
பத�ல க,�ன�ரகள.  அதறக அடதத எத?  எனய,ன.  'தபறய,�ரகக 
'னபம த.யதல''  என,�ரகள.  அதறக அடதத எத?  எனய,ன. 
'இப,வழ�ய�ல அ,பயப�ர பரதல''  என,னர.  எனகக இவறப, 'ப�(ஸல) 
அவரகள அ,�வ�ததனர.  (யகளவ�பய)  யமலம '�ன அத�கப 
படதத�ய�ரநத�ல 'ப�(ஸல) அவரகளம யமலம த.�லல�ய�ரபப�ரகள.



ஐயவப?த தத�ழபககள ப�வஙக?�ன பரக�ரஙக?�கம..

330. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''உஙக?�ல ஒரவரன வ�.ல�ல ஆற 
ஒனற (ஓடக தக�ணட)  இரகக�,த.  அத�ல அவர த�னமம ஐநத மப, 
க?�கக�,�ர.  அவரன யமன�ய�லள? அழககக?�ல எதவம 
எஞ.�ய�ரககம� எனக கறஙகள''  எனற யத�ழரக?�டம 'ப�(ஸல) 
அவரகள யகடட�ரகள.  'அவரன அழககக?�ல .�,�த?வம எஞ.�ய�ர�த' 
என 'ப�த யத�ழரகள க,�னர.  'இத ஐயவப?த தத�ழபகக?�ன 
உவபமய�கம.  இதன மலம அலல�ஹ ப�வஙகப? அகறறக�,�ன' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

தத�ழபவர தம இப,வனடன உபரய�டக�,�ர.

331. ''ஸஜத�வ�ல 'ட'�பலபயக கபடபப�டயஙகள!  பககப? '�ய 
வ�ரபபத யப�ல வ�ரககல�க�த!  தபபமயப�த தமகக மனப,யம� தம 
வலபப,யம� தபபல�க�த!  ஏதனன�ல அவர தம இப,வனடன 
தன�பமய�ல உபரய�டக தக�ணடரகக�,�ர'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள''என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கடபமய�ன தவபபதத�ல லஹபரத த�மதப படததவத.

332. ''தவபபம கடபமய�கமயப�த (தவபபம தண�யம வபர)  லஹபரத 
த�மதப படததஙகள! ஏதனன�ல கடபமய�ன தவபபம 'ரகதத�ன தவபபக 
க�ற,�ன தவ?�பபட�கம.  ''இப,வ�!  எனனபடய ஒர பகத�, 
மறபகத�பயச .�பப�டட வ�டடத எனற 'ரகம இப,வன�டம 
மப,ய�டடத.  யக�படய�ல ஒர மசச வ�டவதறகம க?�ரல ஒர 
மசச வ�டவதறகம இப,வன அதறக அனமத� வழஙக�ன�ன.  யக�பட 
க�லதத�ல '�ஙகள க�ணம கடபமய�ன தவபபமம க?�ர க�லதத�ல 
'�ஙகள உணரம கடம க?�ரம அதன தவ?�பப�டகள த�ம '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

பயணதத�ல லஹபரத த�மதப படததவத.

333.  அப தர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர 
பயணதத�ல�ரநயத�ம.  மஅதத�ன லஹரகக ப�ஙக த.�லல 
மபனநதயப�த,  'தக�ஞ.ம தப�ற'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  ப�னனர மNணடம ப�ஙக த.�லல அவர மபனநதயப�த 
'தக�ஞ.ம தப�ற'  என,னர.  மணல த�டடக?�ன '�ழபல '�ஙகள 
ப�ரககம வபர த�மதபபடதத�ன�ரகள.  'கடபமய�ன தவபபம,  'ரக 
தவபபதத�ன தவ?�பப�ட�கம.  எனயவ தவபபம கடபமய�கமயப�த 
(லஹர)  தத�ழபகபயத த�மதப படததஙகள!  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

சரயன .�யநத ப�னயப லஹர ய'ரம ஆரமபம�க�,த.

334.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள சரயன 
.�யநதயப�த தவ?�யய வநத லஹர தத�ழத�ரகள. ம�மபர (யமபட) மNத 
ஏ,� உலக மடவ '�ள பற,�யம க,�பப�டட�ரகள.  அந'�?�ல 
பயஙகரம�ன பல க�ரயஙகள '�கழம எனறம க,�பப�டட�ரகள.  'எபதப 



பற,�யயனம எவயரனம யகடக வ�ரமப�ன�ல அவர எனன�டம 
யகடகல�ம. இநத இடதத�ல '�ன இரககம வபர '�ஙகள எபதப பற,�க 
யகடட�லம உஙகளகக அ,�வ�கக�த�ரகக ம�டயடன''  எனறம 
க,�பப�டட�ரகள.  மககள ம�கத�ய�க அழல�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'எனன�டம யகளஙகள''  எனற அடககட த.�லல�க தக�ணடரநத�ரகள. 
அபயப�த ஹ8த�ப�'  எனபவரன மகன அபதலல�ஹ எனபவர எழநத 
'என தநபத ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  'உன தநபத ஹ8த�ப�''  எனற 
'ப�(ஸல)  க,�வ�டட 'எனன�டம யகளஙகள''  எனற ம�கத�ய�கக 
க,�பப�டட�ரகள.  (இந'�பலபயக கணட)  உமர(ரல�)  மணடய�டடமரநத 
'அலல�ஹபவ இரட.கன�கவம இஸல�தபத ம�ரககம�கவம 
மஹமமத(ஸல)  அவரகப? 'ப� எனறம '�ஙகள த�ரபத�யடன 
ஏறய,�ம'  எனற க,�யதம 'ப�(ஸல)  அவரகள மவனம�ன�ரகள.  ப�னனர 
'.றற மன இநதச சவற,�ன 'டவ�ல சவரககமம 'ரகமம எனகக 
எடததக க�டடபபடடன.  (அவவ�டதத�ல கணடத யப�ல)  'லலபதயம 
தகடடபதயம '�ன கணடரககவ�லபல'' என,�ரகள.

335. அப பரஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எஙக?�ல ஒரவர தம 
அரக�ல�ரபபவபர அ,�நத தக�ளளம (அ?வ�ல தவ?�ச.ம ஏறபடம) 
.மயதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸ8பஹ8த தத�ழபவரக?�க இரநதனர. 
அறபத (வ.னஙகள) மதல நற வபர ஸ8பஹ�ல ஓதவ�ரகள.  சரயன 
(உச.�ய�ல�ரநத)  .�யமயப�த லஹர தத�ழபவரக?�க இரநதனர. 
அஸபரயம தத�ழவ�ரகள.  (அஸர தத�ழபகபய '�ப,யவற,�ய) 
எஙக?�ல ஒரவர மத�ன�வ�ன கபடக யக�டககச த.னறவ�டடத 
த�ரமப� வநத�ல சரயன உய�ரடன (அத�வத ஒ?� கன,�மல)  இரநத 
தக�ணடரககம.இநத ஹத�பஸ அப பரஸ�வ�டம�ரநத அ,�வ�ககம 
அபல ம�னஹ�ல, 'மகரப பற,� அப பரஸ�(ரல�)  க,�யபத '�ன ம,நத 
வ�டயடன.  இஷ�பவ இரவ�ன மன,�ல ஒர பகத� இரககம வபர 
அலலத இரவ�ன ப�த� வபர த�மதப படததவத பற,�ப தபரடபடதத 
ம�டட�ரகள என அப பரஸ�(ரல�) க,�பப�டட�ரகள' எனக�,�ர.

லஹபர அஸர வபர த�மதப படததவத.

336.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகன மத�ன�வ�ல 
மகரப,  இஷ�பவ ஏழ ரகஅதக?�கவம லஹர அஸபர எடட 
ரகஅதக?�கவம தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.

அஸர ய'ரம.

337.  ஸயய�ர இபன ஸல�ம� க,�ன�ர.  '�னம எனனபடய தநபதயம 
அப பரஸ�(ரல�)  அவரக?�டம த.னய,�ம.  'கடபமய�ன தத�ழபகபய 
'ப�(ஸல) அவரகள எவவ�ற தத�ழவ�ரகள?' எனற என தநபத யகடட�ர. 
'�ஙகள மதல தத�ழபக எனற க,ககடய 'ணபகல தத�ழபகபய 
('டவ�ன�ல�ரநத)  சரயன .�யமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழவ�ரகள.  எஙக?�ல ஒரவர (அஸர தத�ழதவ�டட)  மத�ன�வ�ன 
கபடக யக�டய�லள? தம இடதத�றகத த�ரமபமயப�த சரயன 
உய�ரடன (ஒ?� கன,�மல) இரநத தக�ணடரககம'  என,�ரகள மகரப 
பற,� அப பரஸ�(ரல�)  க,�யபத '�ன ம,நதவ�டயடன.  'கபட.�த 
தத�ழபக எனற '�ஙகள க,�பப�டக கடய இஷ�பவப ப�றபடததவபத 
வ�ரமபபவரக?�க 'ப�(ஸல)  அவரகள இரநதனர.  இஷ�வககப ப�ன 
யப.�க தக�ணடரபபபதயம 'ப�(ஸல)  அவரகள தவறபபவரக?�க 



இரநதனர.  அறபத மதல நற வ.னஙகள வபர ஓத� 'ப�(ஸல) 
அவரகள பவகப,த தத�ழபகபயத தத�ழத மடககமயப�த ஒரவர 
தம அரக�ல அமரநத�ரபபவபர அ,�நத தக�ள? மடயம'  என அப 
பரஸ�(ரல�) க,�ன�ர.

338. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள அஸர 
தத�ழதவ�டட,  மத�ன�வ�லள? (கப�-பகத�ய�ல இரநத)  பன அமர 
இபன அவப கலதத�ரடம த.ன,�ல அவரகள அஸர தத�ழத 
தக�ணடரபபபதக க�ணயப�ம.

339.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  சரயன உயரதத�ல ஒ?� 
வ �.�க தக�ணடரககமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அஸர தத�ழபவரக?�க 
இரநதனர.  யமடடப ப�ஙக�ன பகத�ககச த.லபவர அஙயக 
த.ன,படயமயப�த சரயன உயரதத�யலயய இரககம.  .�ல யமடடப 
ப�ஙக�ன பகத�கள மத�ன�வ�ல�ரநத '�னக பமல அலலத க�டடததடட 
அநத அ?வ தரதத�ல அபமநத�ரநதன.

அஸர தத�ழபக தவ,�வ�டடவன�ன ப�வம.

340.  ''ய�ரகக அஸர தத�ழபக தவ,�வ�டடயத� அவன கடமபமம 
த.�ததககளம அழ�ககப படடவபனபயப�னற இரகக�,�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அஸர தத�ழபகபயவ�டடவன�ன '�பல.

341.  அபல மலNஹ அ,�வ�தத�ர.  யமகம சழநத ஒர '�?�ல பபரத�(ரல�) 
வடன ஒர யப�ரல '�ஙகள ஈடபடடரநயத�ம.  அபயப�த அவரகள, 
'அஸர தத�ழபகபய மன யவப?ய�ல '�ப,யவறறஙகள.  ஏதனன�ல 
'அஸர தத�ழபகபயவ�டட வ�டக�,வரன த.யலகள '�ச.யம�க 
அழ�நத வ�டக�ன,ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ர'  எனற 
க,�பப�டட�ரகள.

அஸர தத�ழபகய�ன .�,பப

342.  �ரர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள மழ '�லவள? இரவ�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன இரநயத�ம.  அபயப�த அவரகள மழ '�லபவ ய'�கக� 
'இநத '�லபவ '�ஙகள த'ரககடய�ன,�க க�ணபத யப�ல '�ச.யம�க 
உஙகளபடய இப,வபனக க�ணபZரகள!  சரயன உத�ககம மனனரம 
சரயன மப,யம மனனரம தத�ழம வ�ஷயதத�ல (தககம 
யப�ன,வற,�ல)  '�ஙகள ம�பகககபபட�த�ரகக இயலம�ன�ல அபதச 
த.யயஙகள!''  எனற க,�வ�டட, 'சரயன உத�ககம மனனரம மப,யம 
மனனரம உமமபடய இப,வன�ன பகபழத தத�பபZர�க!'' 
(த�ரககரஆன 50:39) என, இப,வ.னதபதயம ஓத�க க�ணப�தத�ரகள.

343. ''இரவ ய'ரதத வ�னவரகளம பகல ய'ரதத வ�னவரகளம 
தத�டரநத உஙக?�டம ஒரவர ப�ன ஒரவர�க வநத 
தக�ணடரபப�ரகள.  பஜரத தத�ழபகய�லம அஸர தத�ழபகய�லம 
இரணட .�ர�ரம .நத�கக�ன,னர.  ப�னனர உஙகளடன இரவ 
தஙக�யவரகள யமயல,�ச த.லக�ன,னர.  'என அடய�ரகப? எநத 



'�பலய�லவ�டட வநத�ரகள?'  எனற அவரக?�டம இப,வன இத பற,� 
ததரநத தக�ணயட வ�.�ரபப�ன.  'அவரகள தத�ழத தக�ணடரககம 
யப�யத அவரக?�டம த.னய,�ம.  அவரகள தத�ழத தக�ணடரககம 
யப�யத அவரகப?வ�டடவ�டட வரக�ய,�ம''  எனற அவரகள 
வ�படய?�பப�ரக?'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

சரயன மப,யம மன அஸர தத�ழதல.

344.சரயன மப,வதறக மன அஸர தத�ழபகய�ல ஒர ஸஜத�பவ 
(ஒர ரகஅதபத)  அபடநத�ல அவர தம தத�ழபகபய மழபமப 
படததடடம!  ஸ8பஹ8த தத�ழபகய�ல ஒர ஸஜத�பவ (ஒர 
ரகஅதபத)  சரயன உத�கக மன அபடநத�ல அவர தம தத�ழபகபய 
மழபமபபடதத�க தக�ள?டடம!''என 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

345. ''உஙகளகக மன த.ன, .மத�யததடன '�ஙகள வ�ழம க�லதபத 
ஒபப�டமயப�த '�ஙகள (இவவலக�ல)  வ�ழநத அஸரல�ரநத சரயன 
மப,யம வபர உள? ய'ரம யப�ன,யதய�கம.  தவர�தத�றகரயவரகள 
தவர�த வழஙகபபடட�ரகள.  'டபபகல வபர அவரகள யவபல த.யத 
ஓயநத�ரகள.  (ஒவதவ�ரவரம)  ஒவதவ�ர 'க\ர�த'  கல� 
தக�டககபபடட�ரகள.  ப�னனர இஞ��ல உபடயவரகள இஞ��ல 
வழஙகபபடட�ரகள.  அவரகள ('ணபகல�ல�ரநத)  அஸர வபர யவபல 
அவரகளம ஓயநத�ரகள.  அவரகளம ஒவதவ�ர 'க\ர�த'  கல� 
வழஙகபபடட�ரகள.  ப�னனர '�ம கரஆன வழஙகபபடயட�ம. 
(அஸரல�ரநத)  சரயன மப,யம வபர '�ம யவபல த.யயத�ம. 
இரணடரணட 'க\ர�த'  வழஙகபபடயட�ம.'எஙகள இப,வ�!  இவரகளகக 
ம�தத�ரம இரணடரணட 'க\ர�த'கள வழஙக�யள?�ய.  எஙகளகயக� 
ஒவதவ�ர 'க\ர�த'  வழஙக� இரகக�,�ய.  '�ஙகள அவரகப? வ�டவம 
அத�க அ?வ அமல த.யத�ரகக�ய,�யம!  எனற இரணட 
யவதகக�ரரகளம யகடப�ரகள.  அதறக இப,வன 'உஙக?�ன கல�ய�ல 
எபதயம '�ன கப,தத�ரகக�ய,ன�?'  எனற யகடப�ன.  அவரகள 
'இலபல'  எனபர.  'அத எனனபடய அரடதக�பட!  '�ன 
வ�ரமப�யவரகளகக அதபன வழஙகயவன'  எனற இப,வன 
வ�படய?�பப�ன என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(க,�பப: க\ர�த'  எனபத உஹத மபலய?வ தஙகம எனற யவற 
ஹத�ஸக?�ல வ�?ககம க,பபடக�,த.)

மஃரப ய'ரம பற,�யத.

346.  ர�ப�வ இபன கத�ஜ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
மஃரபபத தத�ழதவ�டட எஙக?ல ஒரவர த�ரமப� அமப எயத�ல 
அவர அமப வ�ழம இடதபதப ப�ரகக மடயம.  (அத�வத அநத அ?வ 
தவ?�ச.ம இரககம.)

347. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  க,�ன�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள 
'ணபகல�ல லஹர தத�ழவ�ரக?.  சரயன தத?�வ�க இரககமயப�த 
அஸர தத�ழவ�ரகள.  சரயன மப,நததம மகரப தத�ழவ�ரகள. 



இஷ�பவ .�ல ய'ரம மனயனரதத�லம .�ல ய'ரம ப�னயனரதத�லம 
தத�ழவ�ரகள.  அத�வத மககள ஒனற ய.ரநதவ�டட�ல 
மறபடததவ�ரகள.  மககள வரவதறக த�மதம�ன�ல த�மதப 
படததவ�ரகள.  ஸ8பபஹக க�பல தவ?�ச.ம வரவதறக மனன�ல 
தத�ழபவரக?�க இரநதனர.

மகரப தத�ழபகபய இஷ�த தத�ழபக எனக க,ல�க�த.

348.'மகரப தத�ழபகபய இஷ� (இரவத தத�ழபக)  என '�டடபப, 
அரப�யகள க,�பப�டக�ன,னர.  '�ஙகள மகரப எனக கறம வ�ஷயதத�ல 
உஙகப? அவரகள தவனற வ�ட யவணட�ம என இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அ,�வ�தத�ரஎன அபதலல�ஹ அலமஸன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இஷ�வ�ன .�,பப.

349. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இஸல�ம 'னக பரவவதறக மனனர 
'ப�(ஸல) அவரகள ஓர இரவ இஷ�பவப ப�றபடதத�ன�ரகள. 'தபணகளம 
.�றவரகளம உ,ஙக�வ�டடனர'  என உமர(ரல�)  ததரவ�ககம வபர 
'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபக 'டதத வரவ�லபல.  அதனப�னனர வநத 
பள?�ய�லள?வரகப? ய'�கக� 'இபபம�ய�லள?வரக?�ல உஙகப?த 
தவ�ர யவற எவரம இபத எத�ரப�ரததக க�தத�ரககவ�லபல'' 
என,�ரகள.

350.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�னம எனனடன கபபல�ல வநத என 
யத�ழரகளம 'பதஹ�ன'  எனம யத�டடதத�ல தஙக�யன�ம.  'ப�(ஸல) 
அவரகள மத�ன�வ�ல இரநதனர.  ஒவதவ�ர இரவம இஷ�த 
தத�ழபககக எஙக?�ல ஒர (.�ற)  கடடதத�னர மப, பவதத 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.லபவரக?�க இரநயத�ம.  '�னம என 
யத�ழரகளம (எஙகள மப,ய�ன யப�த)  'ப�(ஸல)  அவரகப?ச 
.நத�தயத�ம. அவரகள தஙக?�ன க�ரயதத�ல ஈடபடடரநதத�ல 'ள?�ரவ 
ய'ரம வரம வபர இஷ�பவத த�மதப படதத�ன�ரகள.  ப�னனர 
ப,பபடட வநத மககளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  தத�ழத 
மடதததம வநத�ரநயத�பர ய'�கக� 'அபடயய இரஙகள! இநத ய'ரதத�ல 
உஙகப?த தவ�ர யவற எவரம தத�ழவ�லபல.  இத அலல�ஹ 
உஙகளககச த.யத அரடதக�படக?�ல ஒன,�கம'  எனக 
க,�பப�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவ�க?�டம�ரநத இபதக யகடடதன�ல 
'�ஙகள மக�ழவறய,�ம.

இஷ�வகக மனனர தனபன மN,� உ,ஙகதல.

351.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள இஷ�பவத த�மதப 
படதத�ன�ரகள.  '.�றவரகளம தபணகளம உ,ஙக�வ�டடனர;  தத�ழபக 
'டதத வ�ரஙகள!ங எனற உமர(ரல�)  அபழககம வபர 'ப�(ஸல) 
அவரகள வரவ�லபல.  ப�,க வநத 'உஙகப?த தவ�ர 
இபபம�ய�லள?வரக?�ல யவற எவரம இநதத தத�ழபககக�கக 
க�ததக தக�ணடரககவ�லபல'  எனக க,�பப�டட�ரகள.  அனப,ய 
த�னதத�ல மத�ன�பவத தவ�ர யவற எஙகம தத�ழபக 'படதபறறக 
தக�ணடரககவ�லபல.  த.மயமகம மப,நதத மதல இரவ�ன மனற 
ப�கதத�ல மநத�ய பகத� மடயமவபர இஷ�த தத�ழபவரக?�க 
இரநதனர.



இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரகள அ,�வ�ககம மறத,�ர 'ப�தம�ழ�ய�ல 
'ப�(ஸல) அவரகள ஓர இரவ இஷ�பவத த�மதப படதத�ன�ரகள. மககள 
எலல�ம உ,ஙகவதம வ�ழ�பபதம மNணடம உ,ஙகவதம வ�ழ�பபதம�க 
இரநதனர.  அபயப�த உமர(ரல�)  எழநத 'தத�ழபக'  எனக க,�ன�ரகள. 
உடன 'ப�(ஸல)  அவரகள தபலய�ல�ரநத '�ர த.�டடத தம பகபயத 
தபலய�ல பவததவரக?�கப ப,பபடடபத இனற ப�ரபபத யப�லள?த. 
'என .மத�யதத�றகச .�ரமம�க�த என,�ல அவரகப? இநத ய'ரதத�ல 
தத�ழம�ற கடடப?ய�டடரபயபன''  எனற அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

352.'ப�(ஸல) அவரகள எவவ�ற தம பககப?த தபலய�ல பவதத�ரகள 
எனற '�ன 'அத�'  அவரக?�டம வ�?ககம யகடடயப�த அவரகள தம 
வ�ரலகப?ச .றற வ�ரதத,  வ�ரலக?�ன மபனகப?த தபல உச.�ய�ல 
பவதத அவரக?�ன தபரவ�ரல,  க�த ஓரஙகள,  த'ற,�ப தப�டட, 
த�டய�ன ஓரஙகள ஆக�யவற,�ல படம�ற அழதத�த தடவ�,  இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  த.யத க�டடயத யப�ல த.யத க�டடன�ரகள எனற 
இபன �8பரஜ க,�பப�டக�,�ர.

இஷ� ய'ரம ப�த� இரவ வபர உள?த.

353.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள இஷ�த தத�ழபகபயப 
ப�த� இரவ வபர ப�றபடதத�ன�ரகள.  ப�னப தத�ழதவ�டட 
உ,ஙக�வ�டடனர.  தத�ழபககக�கக க�ததக தக�ணடரககம வபர 
'�ஙகள தத�ழபகய�யலயய இரகக�,�ரகள!''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க,�பப�டட�ரகள.அன,�ரவ அவரகள அண�நத�ரநத யம�த�ரதத�ன 
ப�ரக�.தபத இபயப�த ப�ரபபத யப�லள?த.

ஃபஜரத தத�ழபகய�ன .�,பப.

354. 'பகல�ன தவபபம கப,நத இரணட ய'ரத தத�ழபககப? (அத�வத 
பஜர,  அஸர தத�ழபககப? மப,ய�கத)  தத�ழக�,வர சவரககதத�ல 
நபழவ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப 
மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஃபஜரபடய ய'ரம.

355. பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
'�ஙகள ஸஹர த.யதவ�டடப ப�னனர (ஃபஜர)  தத�ழபகககத 
தய�ர�யன�ம.)  'ஸஹரககம தத�ழபகககம�படயய எவவ?வ 
இபடதவ?� இரககம?'  எனற யகடயடன.  அதறக பஸத இபன 
ஸ�ப�த(ரல�)  ஐமபத அலலத அறபத வ.னஙகள (ஓதம)  ய'ரம'  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள என அனஸ(ரல�) க,�ன�ர.

356. ஸஹல இபன ஸஃத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன என இலலதத�ல 
ஸஹர த.யதவ�டட,  'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஃபஜரத தத�ழபகய�ல 
கலநத தக�ளவதறக�க அவ.ரம�கப ப,பபடபவன�க இரநயதன.

சரயன உத�ககம வபர ஃபஜரககப ப�ன தத�ழல�க�த.



357. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஸ8பஹ8ககப ப�,க�ல�ரநத 
சரயன உத�ககம வபர தத�ழவபதயம அஸரககப ப�,க�ல�ரநத 
சரயன மப,யம வபர தத�ழவபதயம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தடதத�ரகள என 'மப�கபகககரய பலர எனன�டம க,�யள?னர. 
அவரக?�ல எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னவர உமர(ரல�) ஆவ�ர.

358.''சரயன உத�ககம ய'ரதபதயய� மப,யம ய'ரதபதயய� உஙகள 
தத�ழபககக�க '�ட�த�ரகள என இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள:என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

359. ''சரயன உத�ககத தவஙகமயப�த அத (மழபமய�க) உயரம வபர 
தத�ழவபதத த�மதபபடததஙகள!  சரயன மப,யத தவஙகமயப�த 
அத மழபமய�க மப,யம வபர தத�ழபகபயப ப�றபடததஙகள!  ' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

360. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இரணட வ�ய�ப�ரஙகப?வ�டடம 
ஆபட அண�யம இரணட மப,கப?வ�டடம இரணட 
தத�ழபககப?வ�டடம 'ப�(ஸல)  அவரகள தடதத�ரகள.  (இரணட 
தத�ழபகக?�வன)  ஃபஜரககப ப�,க�ல�ரநத சரயன உத�ககம வபர 
தத�ழவபதயம அஸரககப ப�,க�ல�ரநத சரயன மப,யம வபர 
தத�ழவபதயம 'ப�(ஸல)  அவரகள தடதத�ரகள.  (ஆபட அண�யம 
இரணட மப,க?�வன)  ஓர ஆபட மடடம உள?யப�த தம பககள 
உளய? இரககம�ற சற,� அபத அண�நத தக�ளவபதயம மரம 
உறபப வ�னககத ததரயம�ற ஓர ஆபடபய மழஙக�பலச சற,�க 
கடடக தக�ளவபதயம 'ப�(ஸல)  அவரகள தடதத�ரகள.  'மன�பத�', 
'மல�மஸ�'  என, இரணட வ�ய�ப�ரஙகப?வ�டடம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தடதத�ரகள.

(க,�பப: இநதக கல எநதப தப�ர?�ன மNத வ�ழக�,யத� அநதப 
தப�ரப? இவவ?வ வ�பலககத தரக�ய,ன எனற க,� வ�றபத 
மன�பத� எனபபடம.  கவ�ககபபடட தப�ரடகப?ப ப�ரததப 
ப�ரககவ�ட�மல அபதத தத�டடப ப�ரகக மடடயம அனமத�ககம 
வ�ய�ப�ரம மல�மஸ� எனபபடம)

சரயன மப,யம மன தத�ழவபத '�டல�க�த.

361. மஆவ�ய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ஙகள 
யத�ழபம தக�ணடரநயத�ம.  அவரகள தத�ழத '�ஙகள ப�ரகக�த ஒர 
தத�ழபகபய '�ஙகள தத�ழக�,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அபதத 
தடததம�ரகக�,�ரகள. அதத�ன அஸரககப ப�ன இரணட ரகஅதகள.
வ�டபடட தத�ழபககள யப�ன,வறப, அஸரககப ப�ன தத�ழல�ம.

362. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகப?க தக�ணட 
த.ன,வன யமல ஆபணய�க!  அஸரககப ப�ன இரணட ரகஅதகப? 
இப,வபனச .நத�ககம வபர 'ப�(ஸல)  அவரகளவ�டட வ�டவ�லபல. 
தத�ழவதறகச .�ரமபபடம '�பலபய அபடநத ப�,யக மரணம 
அபடநத�ரகள.  அஸரகக ப�னனள? இரணட ரகஅதகப? 
தபரமப�லம உடக�ரநயத தத�ழபவரக?�க இரநதனர.  தம 
உமமதத�னரககச .�ரமதபத ஏறபடததவபத அஞ.�ப பள?�ய�ல அநத 



இரணட ரகஅதகப? தத�ழ ம�டட�ரகள.  தம உமமதத�னரகக 
இயல.�னபதயய 'ப�(ஸல) அவரகள வ�ரமபவ�ரகள.

363. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இரணட தத�ழபககப? இரக.�யம�கயவ� 
பக�ரஙகம�கயவ� 'ப�(ஸல)  அவரகளவ�டடயதய�லபல.  அபவ ஸ8பஹ8த 
தத�ழபககக மன இரணட ரகஅதகள,  அஸர தத�ழபகககப ப�ன 
இரணட ரகஅதகள.

ய'ரம த.ன, ப�,கம ப�ஙக த.�லவத.

364. அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இரணட இரவ 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன பயணம த.யத தக�ணடரநயத�ம.  அபயப�த .�லர 
'இப,தததர அவரகய?!  எஙகப?ச .றற இப?பப�,ச த.யயல�யம!'' 
எனற யகடடனர.  ''�ஙகள தத�ழபகபயவ�டடம உ,ஙக� வ�டவ �ரகய?� 
என அஞசக�ய,ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
அபயப�த ப�ல�ல ''�ன உஙகப? எழபப� வ�டக�ய,ன'  எனற க,�யதம 
அபனவரம படததனர. ப�ல�ல(ரல�) தம மதபகத தம கட�ரதத�ன ப�ல 
.�யதத�ர.  அவபரயம மN,� உ,ஙக�வ�டட�ர.  சரயன�ன ஒர பகத� 
உத�தத ப�னயப 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�ழ�ததனர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள 'ப�ல�யல!  '�ர த.�னனத எனனவ�ய�றற?'  எனற யகடட�ரகள. 
'இத யப�ன, தககம எனகக ஒரயப�தம ஏறபடடத�லபல'  எனற 
ப�ல�ல(ரல�)  க,�ன�ர. ''�ச.யம�க இப,வன உஙகள உய�ரகப? அவன 
வ�ரமப�யயப�த பகபபற,�க தக�ளக�,�ன;  அவன வ�ரமப�யயப�த 
த�ரமபவம ஒபபபடகக�,�ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�வ�டட 
(ப�ல�பல ய'�கக�)  'ப�ல�யல!  எழநத தத�பககக ப�ஙக த.�லவ �ர�க!'' 
என,�ரகள.  (ப�னனர)  உளச த.யதவ�டடச சரயன உயரநத ப�ரக�.ம 
ஏறபடடயப�த தத�ழத�ரகள.

தத�ழபக ய'ரம மடநத ப�,க மககளகக �ம�அத தத�ழபக 
'டததவத.

365. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அகழபயப�ரனயப�த 
சரயன மப,நத ப�ன உமர(ரல�)  கபரஷ� இப,மறபப�?ரகப? ஏ.�க 
தக�ணயட வநத 'இப,தததர அவரகய?! சரயன மப,யம வபர '�ன 
அஸர தத�ழவ�லபலயய'  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க '�னம அஸர தத�ழவ�லபல''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ஙகள 'பதஹ�ன'  எனம பள?தத�கபக ய'�கக�ச 
த.னய,�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள அஸர தத�ழபககக�க உளச 
த.யத�ரகள.  '�ஙகளம அதறக�க உளச த.யயத�ம.  சரயன மப,நத 
ப�ன அஸர தத�ழத�ரகள. அதன ப�னனர மகரப தத�ழத�ரகள.

ஒர தத�ழபகபய ஒரவன ம,நதவ�டட�ல '�பனவ வநததம அபதத 
தத�ழ யவணடம. அநதத தத�ழபகபயத தவ�ர (கடதல�க) யவற 
எபதயம தத�ழ யவணடயத�லபல.

366.  ''ய�யரனம ஒர தத�ழபகபய ம,நதவ�டட�ல '�பனவ வநததம 
அவர அபதத தத�ழடடம!  இபதத தவ�ர அதறக யவற பரக�ரம 
எதவம�லபல'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள' 
'எனபனத த�ய�ன�பபதறக�கத தத�ழபகபய '�பல '�றததவ �ர�க'' 
(த�ரககரஆன 20:14)  என, வ.னதபதயம ஓத�க க�டடன�ரகள என 



அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

367. ''�ஙகள ஓர இரவ 'ப�(ஸல)  அவரகப? எத�ரப�ரததக 
தக�ணடரநயத�ம.  ப�த� இரவ�கமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள வநத 
எஙகளகக (இஷ�)  தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ப�,க எஙகளககச 
த.�றதப�ழ�வ '�கழதத�ன�ரகள.  'அ,�நத தக�ளக!  மககத?லல�ம 
தத�ழதவ�டட உ,ஙக�வ�டடனர.  தத�ழபகபய எத�ர ப�ரததக க�ததக 
தக�ணடரககம வபர '�ஙகள தத�ழபகய�யல இரகக�,�ரகள''  எனறம 
க,�பப�டட�ரகள.  இபத அனஸ(ரல�)  அ,�வ�ததத�க ஹஸன 
க,�பப�டட�ர.  ''னபமபய எத�ரப�ரததக தக�ணடரககம யப�ததலல�ம 
மககள 'னபமய�யல இரகக�ன,னர' எனறம ஹஸன க,�பப�டட�ர.

368.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம கபட.�க 
க�லதத�ல இஷ�த தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ஸல�ம தக�டதததம 
'ப�(ஸல)  அவரகள எழநத 'இநத இரபவப பற,� உஙகளககத 
ததரயம�?  (இன,�ல�ரநத)  ந,�ம ஆணடன தவககதத�ல இனற 
பம�ய�ல இரககம எவரம எஞ.�ய�ரகக ம�டட�ரகள''  எனற 
க,�பப�டட�ரகள.  நற ஆணடகளககப ப�ன 'டபபத பற,� (உலகம 
அழ�நத வ�டயம� எனற)  தவ,�ன மப,ய�ல மககள வ�?ஙக�னர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யத இனற பம�ய�ல இரபபவரக?�ல எவரம 
நற ஆணடகளககப ப�ன இரகக ம�டட�ரகள எனபபதத த�ன.  இதன 
மலம அனற இரநத .மத�யம நற ஆணடகளககள மடநத 
யப�வர எனபபதயய 'ப�(ஸல) அவரகள கரத�ன�ரகள.

வ�ரநத�னரடனம கடமபதத�னரடன இரவ�ல யப.�க தக�ணடரததல.

369. அபதரரஹம�ன இபன அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  த�ணபணத 
யத�ழரகள ஏழபம வயபபடட மன�தரக?�க இரநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'இரவரககரய உணவ ய�ரடம உள?யத� அவர 
மன,�மவ(ர�க த�ணபணத யத�ழர ஒரவ)பர அபழதத. த.லலடடம! 
'�னக யபரககரய உணவ இரநத�ல ஐநத�வத,  ஆ,�வத 'பரக?�க 
த�ணபணத யத�ழரகப? அபழததச த.லலடடம!'  எனக க,�ன�ரகள. 
அப பகர(ரல�)  மனற 'பரகப? அபழததச த.ன,னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள பதத 'பரகப? அபழததச த.ன,னர.  (வ �டடல)  '�னம என 
தநபத (அப பகரம)  த�யம எனனபடய வ �டடறகம (என தநபத)  அப 
பகரபடய வ �டடறகம கடட�கப பண� த.யத வரம யவபலய�ளம 
இரநயத�ம என மபனவ�யம எனற அவர க,�பப�டட�ர� இலபலய� 
எனற அடதத அ,�வ�பப�?ர .நயதகம ததரவ�கக�,�ர.அப பகர(ரல�) 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரவ உணவ அரநத�வ�டட,  இஷ�த தத�ழம 
வபர அஙயகயய தஙக�வ�டட இரவ�ல அலல�ஹ '�டய அ?வ கழ�நத 
ப�ன (வ �டடறக)  வநதனர.'உஙகள வ�ரநத�னபரவ�டடவ�டட எஙயக தஙக� 
வ�டடர?'  எனற அவரக?�ன மபனவ� யகடடனர.  அதறக அப பகர(ரல�), 
'அவரகளகக இனனம '� இரவ உணவ அ?�ககவ�லபலய�?'  எனற 
த�ரபப�க யகடட�ரகள.  'உணபவ மன பவதத ப�னபம '�ஙகள வரவத 
வபர அவரகள உணண மறததவ�டடனர' எனற மபனவ� க,�ன�ர. (என 
தநபத யக�ப�பப�ர எனபபத அ,�நத) '�ன த.னற ஒ?�நத தக�ணயடன.

'அ,�வ�ல�யய!'  'மககறபடவ�ய!'  என ஏ.�ன�ரகள.  ப�,க மக�ழவற, 
'�பலய�ல '.�பப�டஙகள! அலல�ஹவ�ன யமல ஆபணய�க ஒரயப�தம 
'�ன .�பப�ட ம�டயட�ம'  எனற (தம கடமபதத�னபர ய'�கக�க) 



க,�ன�ரகள.'�ஙகள உணவ�ன ஒவதவ�ர கவ?தபதயம எடததச 
.�பப�டமயப�த அதன அடபப,தத�ல�ரநத அபத வ�ட அத�கம�க 
வ?ரநத தக�ணயட இரநதத.  அபனவரம வய�ற '�ரமப உணட�ரகள. 
அதறக மனன�ரநதபத வ�ட உணவ அத�கம�க இரநதத.  மனப�ரநத 
அ?வ அலலத அபத வ�ட அத�கம�க உணவ இரபபபதக கணட அப 
பகர(ரல�)  'பன ஃப�ர�ஸ .யக�தரயய!  இத எனன?'  எனற (தம 
மபனவ�ய�டம)  வ�னவ�ன�ரகள.அதறகவர 'என கண க?�ரச.�ய�ன யமல 
ஆபண!  இதன க�ரணம எனககத ததரயவ�லபல.  ஆன�ல 
மனப�ரநதபத வ�ட மனற மடஙக இபயப�த அத�கம�க உணவ 
உள?த என,�ர.  ப�,க அப பகரம .�பப�டட�ரகள.  .�பப�ட ம�டயடன 
எனற .தத�யம த.யதத பஷதத�ன�டம�ரநத ஏறபடடவ�டடத ஒர 
கவ?தபத எடதத உணட�ரகள.  ப�னப 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எஞ.�ய 
உணபவ எடததச த.ன,�ரகள. க�பல வபர அத அஙயகயய இரநதத.

எஙகளககம ஒர கடடதத�னரககம�படயய உடன படகபக ஒனற 
இரநதத.  அநதக தகட மடநதவ�டடத.  (அத .மபநதம�க 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத�ரநதவரகப?)  பனன�தரணட ப�ரவக?�கப ப�ரதத 
ஒவதவ�ர தபலவரன க\ழ அபமதயத�ம.  அவரக?�ல 
ஒவதவ�ரவரடனம எததபன யபர இரநதனர எனபபத அலல�ஹயவ 
அ,�வ�ன. அவரகள அபனவரம அநத உணவ�ல�ரநத .�பப�டட�ரகள.
   

ப�டம-10.  ப�ஙக.

ப�ஙக�ன ஆரமபம.

370.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஸல�மகள (மகக�வ�ல�ரநத) 
மத�ன�வ�றக வநதயப�த தத�ழபககக அபழபபக தக�டககப 
படவத�லபல.  அவரகள ஒனற கட ய'ரதபத மடவ த.யத 
தக�ளவ�ரகள.  ஒர '�ள இத பற,� எலயல�ரம கலநத�யல�.�ததனர. 
அபயப�த .�லர,  க�,�ததவரகப?ப யப�னற மண� அடயஙகள என,னர. 
யவற .�லர யதரகள பவதத�ரகக�, தக�மபபப யப�னற '�மம 
தக�மபதல�யம என,னர.  அபயப�த உமர(ரல�)  'தத�ழபககக�க 
அபழகக�, ஒரவபர ஏறபடததக கட�த�?'  என,னர.  உடயன 
ப�ல�ல(ரல�)  அவரக?�டம 'ப�ல�யல!  எழநத தத�ழபககக�க அபழயம'' 
எனற 'ப�(ஸல) க,�ன�ரகள.

ப�ஙக�ன வ�.கஙகப? இரடபட இரடபடய�கச த.�லல யவணடம.

371.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ப�ஙக�ன வ�.கஙகப? இரடபட 
இரடபடய�கவம 'கதக�மத�ஸஸல�த'  எனபபதத தவ�ர உள? 
இக�மதத�ன வ�.கஙகப? ஒறப,ய�கவம த.�லலம�ற ப�ல�ல(ரல�) 
கடடப?ய�டபபடட�ரகள. 

ப�ஙக த.�லவதன .�,பப.

372. தத�ழபககக�க (ப�ஙக என,)  அபழபபக தக�டககபபடமயப�த, 
ப�ஙக .பததபதக யகடகக கட�த எனபதறக�கச .பதம�கக க�றறப 
ப�ரநதவன�க பஷதத�ன ப,மதக க�டட ஓடக�,�ன.  ப�ஙக த.�லல� 
மடநததம த�ரமப� வரக�,�ன.  தத�ழபககக இக�மத கறம யப�தம 



ஓடக�,�ன.  இக�மத த.�லல� மடநததம மனயன�கக� வநத 
தத�ழபகய�?�ககம அவரன மனத�றகம�படய�ல இரநத தக�ணட 
தத�ழபகய�?� அதறக மனப வபர '�பனதத�ர�த 
வ�ஷயஙகப?தயலல�ம அவரகக '�பன¥டட, 'இபத '� '�பனததப ப�ர; 
அபத '� '�பனததப ப�ர,'  எனற த.�லல�க தக�ணட இரபப�ன. 
தத�ழபகய�?� த�ம எததபன ரகஅதகள தத�ழயத�ம எனற .நயதகம 
ஏறபடம அ?வ�றக பஷதத�ன அவவ�ற த.யத தக�ணடரபப�ன 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.
 
உரதத கரல�ல ப�ஙக த.�லவத.

373.  அபதலல�ஹ இபன அபத�ர ரஹம�ன அ,�வ�தத�ர.  அப ஸயZதல 
கதர(ரல�) எனன�டம ''�ர ஆடகப? யமயபபத�லம க�டடப ப,ஙகளககச 
த.லவத�லம ஆப.பபடவபத க�ணக�ய,ன.  '�ர ஆடகளடன த.ன,�ல 
அலலத க�டடபப,ம த.ன,�ல தத�ழபககக�க ப�ஙக த.�லலமயப�த 
கரல உயரதத�ச த.�லவ �ர�க!  க�ரணம,  மஅதத�னபடய ப�ஙக 
.பததபதக யகடக�, ��னன�க இரநத�லம மன�தன�க இரநத�லம 
யவற எதவ�க இரநத�லம அவரகக�க மறபம '�?�ல பரநதபர 
த.யவ�ரகள'  எனக க,�வ�டட,  இவவ�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள த.�லல, 
யகடயடன எனறம க,�ன�ரகள.

ப�ஙக�ன மலம உய�பரக க�ததகதக�ள?ல.

374.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எநதக 
கடடதத�னயர�ட�வத யப�ரடவத�க இரநத�ல க?தத�ல ஸ8பஹ 
ய'ரம வரம வபர எஙகப?ப யப�ரல ஈடபடதத ம�டட�ரகள.  ஸ8பஹ 
ய'ரம வநததம கவன�பப�ரகள.  எத�ர தரபப�ல�ரநத ப�ஙக த.�லலம 
.பதம யகடட�ல த�கக�மல�ரபபதம யகடகவ�லபலய�ன�ல த�டரத 
த�ககதல 'டததவதம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன வழககம�க இரநதத. 
இந'�பலய�ல '�ஙகள பகபபர ய'�கக�ப ப,பபடயட�ம.  இரவ ய'ரதத�ல 
அநத இடதபதச த.ன,படநயத�ம.  ஸ8பஹ ய'ரம வநததம ப�ஙக 
.பதம யகடக�தத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�கனதத�ல ஏ,�ன�ரகள.  '�ன 
அப தலஹ�வககப ப�னன�ல அவரன வ�கனதத�ல ஏ,�க தக�ணயடன. 
எனனபடய ப�தம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ப�ததத�ல (அடககட)  படம 
(அ?வகக த'ரககம�கச த.னய,�ம),  அபயப�த பகபர வ�.�கள 
தஙக?�ன மண தவடடகப?யம த�ன�யம அ?ககம (மரகக�ல யப�ன,) 
அ?பவகப?யம எடததக தக�ணட எஙகப? ய'�கக� வநத 
தக�ணடரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகப?ப ப�ரதததம (க�ல�யடன) 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க அயத� மஹமமத!  அவரன பபட!' 
என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  அமமககப?க கணடதம 'அலல�ஹ8 
அகபர!  அலல�ஹ8 அகபர!  பகபர வ �ழநதத!  '�ம ஒர கடடதத�னபரத 
த�கக�ன�ல, அவரக?�ன க�பலபயப�த தகடடத�ய�ரககம'' என,�ரகள. 

ப�ஙக த.�லவபதக யகடட�ல க, யவணடயபவ.

375. ''ப�ஙக த.�லலபபடவபத '�ஙகள த.வ�யற,�ல மஅதத�ன 
த.�லவத யப�ல '�ஙகளம த.�லலஙகள '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப ஸயZதல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



376. ஈஸ� இபன தலஹ� அ,�வ�தத�ர.  மஆவ�ய�(ரல�)  ஒர '�ள ப�ஙக 
.பததபதச த.வ�யற,யப�த 'அஷஹத அனன மஹமமதர 
ரஸ8லலல�ஹ'  எனபத வபர மஅதத�ன த.�லவத யப�னய, 
க,�ன�ரகள.மஅதத�ன 'ஹயய அலஸஸல�த'  எனற கறமயப�த 
அபதச த.வ�யறபவர 'ல�ஹவல வல� கவவத இலல�ப�லல�ஹ' 
எனற த.�லல யவணடம.  இவவ�றத�ன உஙகள 'ப�யவரகள த.�லலக 
யகடடளய?ன என மஆவ�ய�(ரல�) க,�ன�ர.

ப�ஙக மடநத ப�ன கறம தஆ.

377.  'ப�ஙக த.�லவபதக யகடட ப�ன,  'பரணம�ன இநத அபழபப�ன 
இரட.கன�ன அலல�ஹயவ!  '�பலய�ன தத�ழபகககரயவயன! 
மஹமமத 'ப�(ஸல)  அவரகளகக வ ªல� என, அநதஸபதயம 
.�,பபபயம வழஙகவ�ய�க!  '� வ�கக?�ததவ�ற பகழககரய இடதத�ல 
அவரகப? எழபபவ�ய�க!'  என, தஆபவ ஓதக�,வரகக மறபம 
'�?�ல எனனபடய பரநதபர க�படதத வ�டக�,த'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என ��ப�ர இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ஙக த.�லவதறக�கப யப�டட யப�டவத.

378. ''ப�ஙக த.�லவதறகரய 'னபமபயயம மதல வரப.ய�ல '�னற 
(தத�ழவதறகரய)  'னபமபயயம மககள அ,�வ�ரக?�ன�ல அதறக�க 
அவரகள யப�டட யப�டடக தக�ணட வரவர.  ய�ரகக அநத இடம 
தக�டபபத எனபத�ல .\டடக கலகக�தயடககபபடம '�பலயயறபடட�லம 
அதறகம தய�ர�க� வ�டவர.  தத�ழபகபய ஆரமப ய'ரதத�ல 
'�ப,யவறறவத�லள? 'னபமபய அ,�வ�ரக?�ன�ல அதறக�க 
வ�பரநத த.லவ�ரகள.  ஸ8பஹ தத�ழபகய�லம இஷ� (அதம�)த 
தத�ழபகய�லம உள? 'னபமபய அ,�வ�ரக?�ன�ல தவழநத�வத 
(�ம�அத)  தத�ழபககக வநத ய.ரநத வ�டவ�ரகள '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகய�ன ய'ரதபத அ,�வ�கக�, உதவ�ய�?ர இரநத�ல 
ப�ரபவய�ழநதவரம ப�ஙக த.�லல�ம.

379. ''ப�ல�ல இரவ�(ன கபட.�ய�)ல ப�ஙக த.�லவ�ர.  அபதலல�ஹ 
இபன உமம� மகதம (ஸ8பஹ8கக)  ப�ஙக த.�லலம வபர 
உணணஙகள;  பரகஙகள.''  இபத அ,�வ�ககம இபன உமர(ரல�) 
'அபதலல�ஹ இபன உமம� மகதம கணப�ரபவ இலல�தவர�க 
இரநத�ர.  அவரடம ஸ8பஹ ய'ரம வநதவ�டடத எனற 
க,பபடட�லத�ன ப�ஙக த.�லவ�ர'  எனற க,�ன�ரகள '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஃப�ர ய'ரம வநத ப�ன ப�ஙக த.�லவத.

380. ஹபஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. அத�க�பல தவணபம யத�ன,� மஅதத�ன 
ஸ8பஹ8கக ப�ஙக க,�யதறகம இக�மத கறவதறகம இபடயய 
'ப�(ஸல) அவரகள சரககம�க இரணட ரகஅதகள தத�ழவ�ரகள.



ஸ8பஹ ய'ரததகக மன ப�ஙக த.�லவத.

381. '''�ஙகள ஸஹர உணவ உணணவத�ல�ரநத ப�ல�ல�ன ப�ஙக 
உஙகப?த தபட த.யத வ�டயவணட�ம.  இரவ�ல தஙக�க 
தக�ணடரபபவரகப? எழபபவதறக�கவம தத�ழத தக�ணடரபபவரகள 
த�ரமப� வரவதறக�கவமத�ன ப�ல�ல ப�ஙக த.�லக�,�யர தவ�ர 
ஸ8பஹ8 ய'ரம வநதவ�டடத எனபபத அ,�வ�பபதறக�க அனற'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''இவவ�ற க,�வ�டடத தம பக 
வ�ரபல யமலம க\ழம�க உயரதத� ப.பக த.யத�ரகளஎன இபன 
மஸ¥த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ஙக�றகம இக�மதத�றகம இபடய�ல எவவ?வ இபடதவ?� 
இரககயவணடம? இக�மத த.�லவதறக�க ய�பர எத�ப�ரகக யவணடம?

382.''ஒவதவ�ர ப�ஙகககம இக�மததககம�படய�ல ஒர தத�ழபக 
உணட''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள இரணட மப, க,�வ�டட மன,�ம 
மப, 'வ�ரமப�யவரகள தத�ழல�ம'' என,�ரகள.

ப�ர�ய�ணதத�னயப�த ஒயர மஅதத�ன ப�ஙக த.�லல யவணடம.

383. ம�ல�க இபன ஹ8பவரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன எஙகள 
கடடதத�னர .�லரடன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநயதன.  அவரகளடன 
இரபத '�ளகள தஙக�ய�ரநயத�ம.  அவரகள இரகக 
கணமபடயவரக?�கவம தமனபமய�னவரக?�கவம இரநத�ரகள. 
எஙகள கடமபதத�ரடம '�ஙகள த.லல யவணடதமன, எஙகள 
ஆரவதபதக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ஙகள த.னற அவரகளடன 
தஙக� அவரகளகக ம�ரககதபதக கறறக தக�டஙகள.  தத�ழஙகள. 
தத�ழபகய�ன ய'ரம வநத வ�டம�ன�ல உஙக?�ல ஒரவர ப�ஙக 
த.�லலடடம;  உஙக?�ல தபரயவர இம�ம�க இரககடடம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

384. ம�ல�க இபன ஹ8பவரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பயணதபத 
யமறதக�ள? வ�ரமப�ய இரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநதனர. 
அபயப�த அவரக?�டம ''�ஙகள இரவரம பயணம ப,பபடடச 
த.ன,�ல,  தத�ழபககக�க ப�ஙக த.�லல�ப ப�னனர இக�மததம 
த.�லலஙகள.  ப�னனர உஙக?�ல தபரயவர இம�ம�க '�னற தத�ழபக 
'டததடடம' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

பயண�கள கடடம�கச த.லலமயப�த ப�ஙக, இக�மத த.�லவத.

385. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  மகக�பவ அடததள? '?ஜன�ன'  என, ஊரல 
ம�கக க?�ர�ன ஓர இரவ�ல இபன உமர(ரல�) ப�ஙக க,�ன�ரகள. அதன 
கபட.�ய�ல 'உஙகளபடய கட�ரஙக?�யலயய தத�ழத தக�ளளஙகள' 
எனறம க,�ன�ரகள.  யமலம 'பயணதத�னயப�த,  க?�ர�ன இரவ�லம 
மபழதபயயம இரவ�லம மஅதத�ன ப�ஙக த.�லலமயப�த அதன 
கபட.�ய�ல 'உஙகளபடய கட�ரஙக?�யலயய தத�ழத தக�ளளஙகள' 
எனற த.�லலம�ற மஅதத�னகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டவ�ரகள எனறம இபன உமர(ரல�) க,�ன�ர:



'தத�ழபக எஙகளககத தவ,�வ�டடத' என ஒரவர த.�லல�ம.

386. அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
தத�ழத தக�ணடரநயத�ம. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள .�லர யவகம�க 
வரம .பததபதச த.வ�யற,�ரகள.  தத�ழபகபய மடதததம 
'உஙகளகக எனன? (இவவ?வ யவகம�க வநத�ரகள)''  எனற அவரக?�டம 
யகடட�ரகள.  அதறக '(�ம�அத)  தத�ழபககக�க வ�பரநத வநயத�ம' 
எனற பத�ல க,�னர.  'அவவ�ற த.யய�த�ரகள.  தத�ழபககக 
வரமயப�த அபமத�ய�ன மப,ய�ல வ�ரஙகள. உஙகளககக க�படதத 
ரகஅதபத �ம�அததடன தத�ழஙகள.  உஙகளககத தவ,�ப யப�னபதப 
பரதத� த.யயஙகள' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

தத�ழபககக இக�மத த.�லலமயப�த இம�ம வரவபதக கணட�ல 
மககள எபயப�த எழநத�ரகக யவணடம? 

387. ''தத�ழபககக இக�மத த.�லலபபடட�ல எனபன '�ஙகள ப�ரககம 
வபர எழநத�ரகக யவணட�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப கத�த�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இக�மத த.�னன ப�ன இம�மகக ஏத�வத யதபவ ஏறபடவத.

388. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. தத�ழபககக இக�மத த.�லலபபடட ப�ன 
'ப�(ஸல) அவரகள பள?�ய�ன பககதத�ல ஒர மன�தயர�ட அநதரஙகம�க 
உபரய�டக தக�ணடரநத�ரகள. தத�ழபககக வர�மல '�ணட ய'ரம 
அவரகள யப.�க தக�ணடரநதத�ல மககள தஙக�வ�டடனர.

�ம�அத தத�ழபகய�ன அவ.�யம.

389. ''எனனபடய உய�ர எவனபடய கரதத�ல�ரகக�,யத� அநத 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! வ�,ககப?க தக�ணட வரம�ற '�ன 
கடடப?ய�டட அதன பட வ�,ககள தக�ணட வரபபடடப ப�னனர 
தத�ழபககக அபழககம�ற '�ன உததரவ�டட,  அதனபட 
அபழககபபடடப ப�னனர ஒரவபர மககளககத தத�ழபக 'டததம�ற 
கடடப?ய�டட,  அதன பட அவர தத�ழபக 'டதத�ப ப�னனர 
தத�ழபககக வர�மல�ரகக�, ஆணக?�ன வ �டகளககச த.னற 
வ �டயட�ட அவரகப? எரபபதறக '�ன '�பனதததணட.  எனனபடய 
உய�ர ய�ரபடய பகய�ல இரகக�,யத� அவரன மNத ஆபணய�கப 
பள?�ய�ல ஒர தணட இப,ச.�,  அலலத ஆடடக க?மப 
தக�டககபபடக�,த எனற அவரகள எவயரனம அ,�வ�ரக?�ன�ல 
'�ச.யம�க இஷ�த தத�ழபககக�க �ம�அதத�றக வநத வ�டவ�ரகள ' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

�ம�அதத�கத தத�ழவதன .�,பப.

390.  ''தன�ய�கத தத�ழவபத வ�ட �ம�அதத�கத தத�ழவத இரபதயதழ 
மடஙக .�,நதத�கம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஸ8பஹ8த தத�ழபகபய �ம�அததடன '�ப,யவறறவதன .�,பப.



391. ''ஒரவர தன�ய�கத தத�ழவபதவ�டக கடட�கத தத�ழவத 
இரபதபதநத மடஙக .�,பபபடயத�கம.  ஸ8பஹ8த 
தத�ழபகய�னயப�த பகல ய'ர வ�னவரகளம இரவ ய'ர வ�னவரகளம 
ஒனற ய.ரக�,�ரகள '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''இபத அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�ததவ�டட,  '�ஙகள 
வ�ரமப�ன�ல ''�ச.யம�க ஸ8பஹ8 ய'ரதத�ல ஓதபபடம கரஆன, .�ட.� 
க,ககடயத�க இரகக�,த''  (த�ரககரஆன 17:78)  என, வ.னதபத 
ஓதஙகள என,�ரகள.

392. 'ய�ர '�ணட தரதத�ல�ரநத 'டநத தத�ழபககக வரக�,�ரகய?� 
அவரகளகக மற, எலயல�பரயம வ�ட அத�கம 'னபம உணட. 
�ம�அத தத�ழபகபய எத�ரப�ரதத�ரநத இம�மடன 
தத�ழக�,வரககத தன�ய�கத தத�ழதவ�டடத தஙக� வ�டபவபர வ�ட 
அத�கம 'னபமயணட'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

லஹர தத�ழபகபய ஆரமப ய'ரதத�ல தத�ழவதன .�,பப.

393. ''ஒரவர (தத�ழவதறக�க)  'டநத வரம ப�பதய�ல ஒர மள 
மரகக�ப? க�டபபபதக கணட, அபத அநதப ப�பதபயவ�டடம அகறறம 
பண�ய�ல ஈடபடட�ர.  அபபண� அவபர (ஆரமப ய'ரதத�ல 
தத�ழவபதவ�டடம)  ப�றபடதத�வ�டடத.  இபபடபபடட அநத மன�தரகக 
அலல�ஹ 'ன,� த.லததக�,�ன.  அவரககப ப�வமனன�பபம 
அ?�கக�,�ன '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'.யமலம 
''இப,வழ�ய�ல கதத�க தக�லலபபடபவன,  வய�றறப யப�கக�ல 
இ,பபவன,  தண¡ரல மழக� மரபபவன,  இடப�டகளகக�படய�ல .�கக� 
இ,பபவன,  யப�ரல தக�லலபபடபவன ஆக�ய ஐநத யபரகளம 
ஷஹ�தகள ஆவ�ரகள.  ப�ஙக த.�லவத�லம தத�ழபகய�ன 
மதலவரப.ய�லம உள? 'னபமபய மககள அ,�வ�ரக?�ய�ன 
அதறக�கப யப�டட யப�டட மநத� வநத,  அதன வ�ப?வ�க 
அவரக?�படய�ல .\டடக கலகக� எடகக யவணடம என, '�பல 
ஏறபடட�லம அதறகம அவரகள தய�ர�க� வ�டவ�ரகள '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அத�கம�ன க�லடக?�ன மலம 'னபமபய '�டவத.

394. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பன ஸலம� கடடதத�னர தஙகள 
இலலஙகப? 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன .மNபதத�ல அபமததத தஙக 
'�பனததனர.  மத�ன�வ�ல வ �டகப?க க�ல� த.யவபத 'ப�(ஸல) 
அவரகள தவறதத�ரகள.  ''�ஙகள அத�கம�கக க�லடகள எடதத 
பவதத(த தத�ழ வரவதன மலம)  'னபமபயப தப, யவணட�ம�?' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள:

இஷ�த தத�ழபகபய �ம�அதத�கத தத�ழவதன .�,பப.

395. ''ஸ8பஹ8, இஷ� ஆக�ய தத�ழபககப? வ�ட மன�ஃப�க (யவடத�ர) 
களககப ப�ரம�ன தத�ழபக யவற எதவம இலபல.  அநத இரணட 
தத�ழபககப?யம (�ம�அதத�கத)  தத�ழவத�லள? 'னபமபய மககள 



அ,�வ�ரக?�ன�ல தவழநத�வத அததத�ழபககக வநத ய.ரநத 
வ�டவ�ரகள.  இக�மத த.�லலம�ற மஅதத�னகக '�ன 
கடடப?ய�டடப ப�னனர ஒரவபர இம�ம�க '�னற தத�ழபக 
'டததம�ற க,�,  அதன ப�னப எவயரனம தத�ழபககக வர�மல 
இரநத�ல அவரகப?த த�ய�டடக தக�ளதத '�ன '�பனதயதன '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகபய எத�ர ப�ரததப பள?�வ�.ல�ல உடக�ரநத�ரபபதம பள?� 
வ�.லக?�ன .�,பபம.

396. ''அலல�ஹவ�ன '�ழபலத தவ�ர யவற '�ழல இலல�த '�?�ன 
மறபம '�?�ல அலல�ஹ தம '�ழபல ஏழ யபரகளகக அ?�கக�,�ன. 
அவரகள;  '�த�பய '�பல '�டடம தபலவர,  அலல�ஹவ�ன வணகக 
வழ�ப�டடல ஊ,�ய இப?ஞர,  பள?� வ�.லகளடன தம உள?தபதத 
தத�டரப படதத�ய ஒரவர,  அலல�ஹவ�றக�கயவ இபணநத 
அலல�ஹவ�றக�கயவ ப�ரக�, இரணட 'ணபரகள, உயர அநதஸத�லள? 
அழக�ன ஒர தபண தவ,�ன வழ�ககத தமபம அபழகக�,யப�த, ''�ன 
அலல�ஹபவ அஞசக�ய,ன'  எனற த.�லலம மன�தர,  தம வலககரம 
த.யயம தரமதபத இடககரம அ,�ய�தவ�ற இரக.�யம�கச த.யபவர, 
தன�பமய�ல இரநத அலல�ஹபவ '�பனததக கணண�ர .�நதபவர' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

க�பலய�லம ம�பலய�லம பள?�வ�ய�லககச த.லபவரன .�,பப.

397.  பள?�வ�.லகக ஒரவர க�பலய�யல� ம�பலய�யல� த.ன,�ல, 
அவர க�பலய�லம ம�பலய�லம த.லலம யப�ததலல�ம 
சவரககதத�ல அவரகக உரய இடதபத அலல�ஹ தய�ர த.யக�,�ன ' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபககக இக�மத த.�லலபபடட�ல கடபமய�ன தத�ழபகபயத 
தவ�ர யவற தத�ழபகய�லபல.

398. அபதலல�ஹ இபனம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இக�மத த.�லலபபடட 
ப�னனர ஒரவர இரணட ரகஅதகள தத�ழவபத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கணட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபகபய மடதத ப�னனர மககள 
அமமன�பரச சழநதனர. 'ஸ8பஹ8 '�னக ரகஅதக?�?  ஸ8பஹ8 '�னக 
ரகஅதக?�?'  எனற அமமன�தபரப ப�ரதத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(யக�பம�கக) யகடட�ரகள.

�ம�அதபத வ�டட வ�டதறகரய ய'�யகள.

399.  அஸவத க,�ன�ர:  ஒர மப, '�ஙகள ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம 
தத�ழபகபய வ�ட�மல தத�ழவத பற,�யம தத�ழபககக 
மகக�யததவம தக�டபபத பற,�யம யப.�க தக�ணடரநயத�ம. அபயப�த 
ஆய�ஷ�(ரல�), ''ப�(ஸல) அவரகள த�ம மரண�பபதறகச .�ல '�ளகளகக 
மன ய'�யவ�யப படடரநத�ரகள.  தத�ழபகய�ன ய'ரம வநத தப�ழத 
ப�ஙகம த.�லலபபடடத.  அபதப�ழத ''மககளககத தத�ழபக 'டததம 



பட அப பககரடம த.�லலஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  அதறக அப பகர தமனபமய�ன உள?மபடயவர; 
உஙகளபடய இடதத�ல '�னற தத�ழபக 'டதத அவர�ல மடய�த' 
எனற த.�லலபபடடத.  த�ரமபவம 'ப�(ஸல)  அவரகள மதல�ல 
க,�யவ�ய, க,�ன�ரகள.  த�ரமபவம அவரகளகக அயத பத�யல 
த.�லலபபடடத.  மன,�வத மப,யம அவவ�ய, 'டநதத.  அபயப�த, 
''�ஙகள 'ப� யஸ8ப�ன (அழபகக கணட பகபய அறதத)  தபணகப?ப 
யப�னற இரகக�,�ரகள. மககளககத தத�ழபக 'டததம�ற அப பகரடம 
த.�லலஙகள!''  என 'ப�(ஸல)  அவரகள மNணடம க,�ன�ரகள.  அப 
பகர(ரல�)  தவ?�யய வநத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தமககச .�,�த சகம க�படததபத உணரநதயப�த,  இரணட 
ஸஹ�ப�கக?�ன யத�ளக?�ன மNத இரணட பககப?யம யப�டடவ�ற, 
க�லகப?த தபரய�ல யக�டடடவ�ற ப,பபடடபத ப�ரதயதன. 'ப�(ஸல) 
அவரகப?க கணட அப பகர(ரல�)  இம�மபடய இடதத�ல�ரநத 
ப�னவ�ஙக மயன,�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
பகய�ன�ல, 'உஙகள இடதத�யலயய இரஙகள' எனற ப.பக த.யத�ரகள. 
ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள தக�ணட வரபபடட அப பகர(ரல�)ய�ன 
பககதத�ல அமரததப படட�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழத�ரகள.  அவரக?�ன தத�ழபகபயப ப�னபற,� அப பகரம அப 
பகரபடய தத�ழபகபயப ப�னபற,� மககளம தத�ழத�ரக?�?  எனற 
அஃமஷ இடம யகடகப படடயப�த 'ஆம' எனத தம தபலபய அப.ததப 
பத�ல க,�ன�ரகள.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள வநத அப 
பகர(ரல�)  உபடய இடபபககம�க அமரநத�ரகள.  அப பகர(ரல�)  '�னற 
தத�ழத�ரகள எனக க�ணபபடக�,த.

400.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ய'�ய அத�கம�க� 
அதன�ல யவதபன கடபமய�னயப�த,  எனனபடய வ �டடல தஙக�ச 
.�க�சப. தபறவதறக�க மற, மபனவ�யரடம அனமத� யகடட�ரகள. 
அவரகளம அனமத� வழஙக�னர.  அவரகள தவ?�ய�ல வரமதப�ழத 
இரணட யபரகளகக�படய�ல தத�ஙக�யவ�ற வநத�ரகள.  அபயப�த 
அவரக?�ன க�ல வ�ரலகள பம�ய�ல யக�டடடக தக�ணடரநதன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அபப�ஸ(ரல�)  அவரகளககம யவற ஒர 
மன�தரககம இபடய�லத�ன தத�ஙக�க தக�ணட வநத�ரகள.  இநத 
வ�ஷயதபத உபபதலல�ஹ,  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம 
க,�யயப�த,  'ஆய�ஷ�(ரல�)  தபயர க,�பப�ட�த அநத இரணட�வத 
மன�தர ய�ர எனற உமககத ததரயம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'இலபல' 
என உபபதலல�ஹ பத�ல?�தத�ர. 'அவர த�ம அலN இபன அபZ த�ல�ப' 
என இபன அபப�ஸ(ரல�) க,�ன�ர.

பள?�கக வநத�ரபபவரகளடன (வர�தவரகப? வ�டடவ�டட) இம�ம 
தத�ழபக 'டததல�ம�? மபழக க�லதத�ல �8மஆப ப�ர.ஙகம த.யய 
யவணடம�?

401.  அபதலல�ஹ இபன ஹ�ரஸ க,�ன�ர:  மபழய�ன�ல ய.ற 
ஏறபடடரநத ஒர '�?�ல இபன அபப�ஸ(ரல�)  �8மஆப ப�ர.ஙகம 
த.யத�ரகள. ப�ஙக த.�லபவர 'ஹயய அலஸ ஸல�ஹ' எனற த.�லல 
ஆரமப�ததயப�த 'உஙகள கட�ரஙக?�யலயய தத�ழத தக�ளளஙகள' 
எனற மககளகக அ,�வ�ககம�ற கடடப?ய�டட�ரகள.  அபயப�த 
அஙக�ரநதவரகள ஒரவரகதக�ரவர ஆச.ரயம�கப ப�ரததனர.  'இநத 
ப�ஙக த.�லபவபர வ�டவம .�,நதவரக?�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள 



�8மஆ கடட�யம�னத�க இரநதம கட அவவ�ற த.யத�ரகக�,�ரகள' 
என இபன அபப�ஸ க,�ன�ரகள.'  (மபழக க�லஙக?�ல பள?�ய�ல 
தத�ழம�ற உஙகளகக '�ன க,�க)  கஷடம தக�டதத '�ஙகளம 
பள?�கக வநத உஙகளபடய க�ல மடடக?�ல மணபண ம�த�ககச 
த.யவபத '�ன தவறகக�ய,ன' எனறம இபன அபப�ஸ(ரல�) க,�ன�ர.

402. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அனஸ�ரக?�ல ஒரவர தம உடல 
பரமன�க இரநத க�ரணதத�ன�ல,  'எனன�ல உஙகளடன தத�ழ 
மடயவ�லபல'  எனக க,�,  'ப�(ஸல)  அவரகளகக�க உணவ .பமதத 
அவரகப?த தம வ �டடறக அபழதத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவரன 
வ �டடறக வநதயப�த,  ஒர ப�பய வ�ரதத அத�ல .�,�த தண¡ர 
தத?�ததப பதபபடதத�ன�ர.  அபப�ய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இரணட 
ரகஅதகள தத�ழத�ரகள.��ரத கடமபதபதச .�ரநத ஒரவர ''ப�(ஸல) 
அவரகள லஹ� தத�ழபக தத�ழத�ரக?�?'  எனற அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம யகடடதறக 'அனப,ய த�னதபதத தவ�ர அவரகள லஹ� 
தத�ழதபத '�ன ப�ரககவ�லபல' என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உணவ மனயன இரககமயப�த தத�ழபககக�க இக�மத 
த.�லலபபடட�ல...

403.  ''இரவ ய'ர உணவ தய�ர�க� வ�டம�ன�ல மஃரபத தத�ழபகபயத 
தத�ழவதறக மனன�ல இரவ உணபவ அரநதஙகள.  உஙகள 
உணபவ(த தத�ழபகபய வ�ட)  மறபடததஙகள '  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர தம வ �டட யவபலக?�ல ஈடபடடரககமயப�த இக�மத 
த.�லலப படட�ல எனன த.யவத.

404.  அஸவத க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ �டடல எனன 
த.யவ�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறகத தம 
கடமபதத�றக வ �டட யவபலக?�ல ஒதத�ப. த.யவ�ரகள;  தத�ழபக 
ய'ரம வநததம தத�ழபககக�க தவ?�யய த.லவ�ரகள'  என 
ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன தத�ழபகபயயம அவரக?�ன வழ�மப,பயயம 
கறறக தக�டகக யவணடதமன, ய'�ககதத�ல மககளககத தத�ழபக 
'டததவத.

405. அப க�ல�ப� க,�ன�ர: எஙகளபடய பள?� வ�.லகக ம�ல�க இபன 
ஹ8பவரஸ(ரல�)  வநத 'இபயப�த '�ன தத�ழ வ�ரமப�வ�டட�லம) 
'ப�(ஸல) அவரகள எவவ�ற தத�ழக கணயடயன� அவவ�ற உஙகளகக 
'�ன தத�ழபக 'டததக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.'�ன அப 
க�ல�ப�வ�டம ''ப�(ஸல)  அவரகள எவவ�ற தத�ழத�ரகள'  எனற 
யகடயடன.  '(அதறக அமர இபன ஸல�ம� என,)  இநத மத�யவர 
தத�ழதத யப�னற தத�ழத�ரகள'  எனக க,�ன�ரகள.  அநத மன�தர 
வயத�னவர�க இரநத�ர.  மதல ரகஅதத�ல�ரநத இரணட�வத 
ரகஅதத�றக�க ஸ8�8த�ல�ரநத எழமயப�த இரபப�ல அமரநத ப�னனர 
'�பலகக வரவ�ர எனற அயåப அ,�வ�தத�ர.

அ,�வ ஞ�னமம .�,பபம உபடயவர த�ம இம�மத த.யவதறகத 



தகத�யபடயவர.

406.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற,�ரநதயப�த 
'மககளககத தத�ழபக 'டததம பட அப பகரடம கறஙகள'  எனக 
க,�ன�ரகள. அதறக, அப பகர உஙகளபடய இடதத�ல '�னற தத�ழபக 
'டததவ�ரக?�ன�ல,  அவரகள அழவதன க�ரணதத�ன�ல மககளககக 
கரஆபனக யகடகச த.யய அவரக?�ல மடய�த.  எனயவ,  உமர 
மககளககத தத�ழபக 'டததடடம என '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
க,�யனன.யமலம,  'அப பகர உஙகள இடதத�ல '�னற தத�ழபக 
'டதத�ன�ல அத�கம அவர அழவதன�ல மககளககக கரஆபனக 
யகடகச த.யய அவர�ல மடய�த.  எனயவ,  தத�ழபக 'டததமபட 
உமரககக கடடப?ய�டஙகள'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம கறம பட 
ஹபஸ�(ரல�)வ�டமம க,�யனன.அவவ�ய, ஹபஸ�(ரல�)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம க,�யயப�த,  ''�றதத!  '�ச.யம�க '�ஙகள த�ம 'ப� 
å ஸ8ஃப�ன (அழபகக கணட பகபய அறதத)  யத�ழ�கள யப�ன,வரகள; 
மககளககத தத�ழபக 'டததம�ற அப பகரடம கறஙகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த ஹபஸ�(ரல�) 
எனன�டம 'உனன�ல '�ன எநத 'னபமயம அபடயவ�லபல'  எனக 
க,�ன�ரகள.

407.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மரண ய'�ய�னயப�த 
அப பகர(ரல�)  மககளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  த�ஙகடக�ழபம 
அனற தத�ழபகய�ல வரப.ய�க '�னற தத�ழத தக�ணடரநதயப�த, 
'ப�(ஸல)  அவரகள '�ன,வ�ற தஙகள அப,ய�ன த�பரபய '�கக� 
எஙகப?ப ப�ரதத�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ன மகம பததகதத�ன 
க�க�தம யப�னற ப�ரக�.�ததத.  ப�னனர அவரகள பனனபக த.யத 
.�ரதத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகப?ப ப�ரதததன�ல ஏறபடட மக�ழச.�ய�ன 
க�ரணம�க '�ஙகள ய.�த�ககபபடட வ�டயவ�யம� எனற அஞ.�யன�ம. 
'ப�பயப ப�ரதத அப பகர(ரல�),  'ப�யவரகள தத�ழபககக வரக�,�ரகள 
எனக கரத�த தமககப ப�னன�லள? வரப.ய�ல ய.ரவதறக�கப ப�ன 
வ�ஙக�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உஙகளபடய 
தத�ழபகபயப பரதத� த.யயஙகள'  எனற ப.பக த.யதவ�டட 
அப,ய�ன உளய? த.னற த�பரபயப யப�டடவ�டட�ரகள.  அனப,ய 
த�னதத�லத�ன 'ப�(ஸல) அவரகள மரணமபடநத�ரகள.

ஒரவர மககளகக இம�மத த.யய மன த.ன,யப�த மதல இம�ம 
வநதவ�டட�ல மன த.ன, இம�ம ப�ன வ�ஙக�ன�லம 
ப�னவ�ஙக�வ�டட�லம தத�ழபக கடவ�டம.

408.  ஸஹல இபன ஸஃத அஸஸ�ய�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அமர இபன 
அவப கடமபதத�ரபடயய .ம�த�னதபத ஏறபடததவதறக�க 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.ன,�ரநதயப�த,  அஙக தத�ழபகய�ன ய'ரம வநதவ�டடத. 
அபயப�த மஅதத�ன,அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம த.னற,  ''�ன இக�மத 
த.�லலடடம�!  '�ஙகள தத�ழபக 'டததக�,�ரக?�?'  எனற யகடடதறக 
அப பகர(ரல�)  'ஆம!'  எனற க,�வ�டடத தத�ழபக 'டதத 
ஆரமப�தத�ரகள.  மககள தத�ழத தக�ணடரககமயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள வநதவ�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள வரப.கப? வ�லகக�க 
தக�ணட மன வரப.ய�ல வநத '�ன,�ரகள.  இபதக கணட மககள 
(இம�மகக '�பன¥டடவதறக�க) பக தடடன�ரகள. இம�ம�க '�ன, அப 
பகர(ரல�)  தம தத�ழபகய�ல த�ரமப�ப ப�ரகக ம�டட�ரகள.  மககள 



அத�கம�கக பக தடடயயப�த த�ரமப�ப  ப�ரதத�ரகள.  அஙயக 'ப�(ஸல) 
அவரகப?க கணட�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள, அப பகர(ரல�)பயப ப�ரதத, 
'உஙகளபடய இடதத�யலயய '�லலஙகள'  எனற ப.பக த.யத�ரகள. 
தமகக 'ப�(ஸல)  அவரகள இநத அனமத�பய வழஙக�யதறக�க அப 
பகர(ரல�)  தம பககப? உயரதத� அலல�ஹவகக 'ன,� 
த.லலதத�ன�ரகள.  ப�னனர அப பகர(ரல�),  ப�னவ�ஙக� மன வரப.ய�ல 
'�ன,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள மனயன த.னற தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.  தத�ழத மடதததம,  'அப பகயர!  '�ன உஙகளககக 
கடடப?ய�டட ப�னனரம '�ஙகள  ஏன உஙகள இடதத�ல '�றக�மல 
ப�ன வ�ஙக� வ�டடரகள''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக,  'அப கஹ�ப�வ�ன 
மகன�ன அப பகர அலல�ஹவ�ன ததரன மன '�னற தத�ழபக 
'டததவத .ரய�லபல'  என அப பகர(ரல�)  க,�ன�ர.  ப�னனர 'ப�(ஸல) 
அவரகள மககப?ப ப�ரதத,  ''�ஙகள எதறக�க அத�கம�கக பக 
தடடன �ரகள?  ஒரவரகக அவரன தத�ழபகய�ல .நயதகம 
ஏறபடம�ன�ல அவர சபஹ�னலல�ஹ எனற க,டடம.  அவவ�ற 
தஸப�ஹ த.�லலமயப�த த.�னனவர பககம (இம�ம)  த�ரமப�ப ப�ரகக 
யவணடம. பக தடடவத தபணகளககத த�ன'' எனற க,�ன�ரகள.

இம�ம ஏறபடததபபடவத ப�னபற,பபட யவணடதமனபதறக�கயவ.

409.  உபபதலல�ஹ க,�ன�ர:  '�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற 
''ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற,யப�த 'டநத '�கழச.�பய எனககச 
த.�லவ �ரக?�?  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள 'ஆம!  'ப�(ஸல) 
அவரகளகக ய'�ய கடபமய�னயப�த 'மககள தத�ழத வ�டட�ரக?�?' 
எனற யகடட�ரகள.  இலபல,  அவரகள உஙகப? எத�ர ப�ரததக 
தக�ணடரகக�,�ரகள எனற க,�யன�ம.  அபயப�த 'ப�தத�ரதத�ல 
எனககத தணண�ர பவயஙகள'  என,�ரகள.  அவவ�ய, '�ஙகள தணண�ர 
பவதயத�ம.  அத�ல அவரகள க?�ததவ�டட எழநத�ரகக மயன,�ரகள. 
அபயப�த அவரகள மயஙக� வ�ழநத வ�டட�ரகள.  ப�னனர அவரக?�ன 
மயககம தத?�நதயப�த,  'மககள தத�ழதவ�டட�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  இலபல.  அவரகள உஙகப? எத�ரப�ரதத இரகக�,�ரகள 
எனற த.�னயன�ம.அபயப�த 'ப�தத�ரதத�ல எனககத தணண�ர 
பவயஙகள''  என,�ரகள.  அவவ�ய, '�ஙகள தணண�ர பவதயத�ம. 
அவரகள உடக�ரநத க?�ததவ�டட எழநத�ரகக மயன,�ரகள. 
அபயப�த அவரகள மயஙக� வ�ழநதவ�டட�ரகள.  ப�னனர அவரக?�ன 
மயககம தத?�நதயப�த,  'மககள தத�ழதவ�டட�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  இலபல.  அவரகள உஙகப? எத�ரப�ரதத இரகக�,�ரகள 
எனற த.�னயன�ம.  அபயப�த 'ப�தத�ரதத�ல எனககத தணண�ர 
பவயஙகள''  என,�ரகள.  அவவ�ய, '�ஙகள தணண�ர  பவதயத�ம. 
அவரகள உடக�ரநத க?�ததவ�டட எழநத�ரகக மயன,�ரகள. 
அபயப�த அவரகள மயஙக� வ�ழநதவ�டட�ரகள.  ப�னனர அவரக?�ன 
மயககம தத?�நதயப�த,  'மககள தத�ழதவ�டட�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  இலபல இப,தததர அவரகய?!  அவரகள உஙகப? 
எத�ரப�ரதத இரகக�,�ரகள எனய,�ம.  அபயப�த மககள பள?�வ�.ல�ல 
இஷ�த தத�ழபககக�க 'ப�(ஸல)  அவரகப? எத�ரப�ரதத�ரநத�ரகள. 
உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ஒரவபர அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம 
அனபப� மககளககத தத�ழபக 'டததம�ற க,�ன�ரகள.  அமமன�தர 
அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம வநத ''ப�(ஸல)  அவரகள மககளககத 
தத�ழபக 'டததம�ற உஙகளககக கடடப?ய�டட�ரகள'  என,�ரகள. 
அப பகர(ரல�)  இ?க�ய உள?மபடயவரக?�க இரநத�ரகள.  எனயவ 



உமர(ரல�)  அவரக?�டம,  'உமயர!  '�ஙகள மககளககத தத�ழபக 
'டததஙகள'  என,�ரகள.  அதறக,  '�ஙகள த�ம தகத�யன�வரகள'  எனற 
உமர(ரல�)  க,�வ�டட�ரகள.  அப பகர(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற, 
அநத '�டக?�யல மககளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ப�னனர 
'ப�(ஸல)  அவரகளககக தக�ஞ.ம சகம க�படததயப�த,  அபப�ஸ(ரல�) 
மறறம ஒரவரன உதவ�யய�ட லஹர தத�ழபககக�க தவ?�யய 
வநத�ரகள.  அபயப�த அப பகர(ரல�)  மககளககத தத�ழபக 'டதத�க 
தக�ணடரநத�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள வரவபதக கணட அப பகர(ரல�) 
தம இடதத�ல�ரநத ப�ன வ�ஙக�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�ன வ�ஙக 
யவணட�ம'  என அவரகளகக ப.பக த.யத�ரகள.  தமபம அபழதத 
வநத இரவரடமம, 'எனபன அப பகரன அரக�ல அமரததஙகள'  எனக 
க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, அவரகள உடக�ரவம பவதத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகப?ப ப�னதத�டரநத அப பகர(ரல�)  தத�ழத�ரகள.  அப பகர(ரல�) 
அவரகப?ப ப�னதத�டரநத மககள தத�ழத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
உடக�ரநத தத�ழத�ரகள.  '�ன அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அவரக?�டம த.ன,�ரநதயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற,�ரநதபதப 
பற,� ஆய�ஷ�(ரல�)  எனகக அ,�வ�ததபத '�ன உஙகளககக க,வ�? 
எனற யகடயடன.  'அதறக த.�லலஙகள'  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
க,�ன�ர.  அபயப�த ஆய�ஷ�(ரல�)  த.�னனபத அ,�வ�தயதன.  அத�ல 
எபதயம அவரகள மறககவ�லபல என,�லம,  'அபப�ஸ(ரல�)  உடன 
'ப�(ஸல)  அவரகப? அபழததச த.ன, இனதன�ர மன�தரன தபயபர 
ஆய�ஷ�(ரல�)  த.�னன�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  இலபல எனய,ன. 
'அவர த�ம அலN (ரல�)' எனக க,�ன�ரகள.

410.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற,யப�த,  தஙகள 
வ �டடயலயய உடக�ர'த தத�ழத�ரகள.  அவரக?�ன ப�னன�ல .�லர 
'�ன,வ�ய, தத�ழத�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  அமரம பட 
ப.பக த.யத�ரகள அவரகள தத�ழத மடதத ப�னனர இம�ம 
ப�னபற,பபடவதறக�கயவ '�யம�ககபபடடள?�ர அவர ரகவ த.யத�ல 
'�ஙகளம ரகவ த.யயஙகள;  அவர தபலபய உயரதத�ன�ல '�ஙகளம 
தபலபய உயரததஙகள;  அவர உடக�ரநத தத�ழத�ல '�ஙகளம 
உடக�ரநத தத�ழஙகள'' எனக க,�ன�ரகள.

இம�மகக ப�னன�ல '�றபவர எபயப�த ச��த த.யய யவணடம.

411. பர�வ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸம� அலல�ஹ8 ல�மன 
ஹம�த� எனற த.�லல� மடதத ஸ8��தககச த.னற தபலபயப 
பம�ய�ல பவபபதவபர எஙக?�ல ய�ரம ஸ8��தகக�கத தம மதபக 
வப?கக ம�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸ8��தககச த.ன, 
ப�னபத�ன '�ஙகள ஸ8��த த.யயவ�ம.

இம�மகக மநத�த தம தபலபய உயரததவத கற,ம�கம.

412. ''உஙக?�ல ஒரவர தத�ழபகய�ல இம�பம மநத�த தம தபலபய 
உயரததவத�ல அவரன தபலபயக கழபதயபடய தபலய�கயவ� 
அலலத அவரன உரவதபதக கழபதயபடய உரவம�கயவ� 
அலல�ஹ ஆகக� வ�டவபத அஞ. யவணட�ம�?  '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



அடபமயம வ�டதபல த.யயபபடட அடபமயம இம�மத த.யவத.

413. ''உஙகளககத தபலவர�க '�யம�ககப படபவர கரபப '�,மபடய 
('�கயர�வ�ன) உலரநத த�ர�டப.ப பழம யப�ன, தபலபய உபடயவர�க 
இரநத�லம அவரககக கடடபபடஙகள.  அவரத.�லவபதக யகடட 
'டஙகளஎன இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இம�ம�கததத�ழபக 'டததபவர மழபமய�கத தத�ழ 
வ�லபலய�ன�ல ப�னன�ல '�றபவர மழபமப படதத யவணடம.
 
414.''(இம�ம�க '�யம�ககப படக�ன,)  அவரகள உஙகளககத தத�ழபக 
'டதத வ�ரகள;  அவரகள .ரய�கத தத�ழவ�ரக?�ன�ல உஙகளககம 
அதன 'னபம க�படககம;  அவரகள தவற த.யவ�ரக?�ன�ல 
அதறகரய த�பம அவரகளகக உணட.  உஙகளகக '�ஙகள 
த.யததறகரய 'னபம க�படககம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

ஒரவர இம�மபடய இடபபககம '�றகமயப�த இம�ம (தத�ழபகய�ல 
இரநதவ�ய,) அநத மன�தபரத தம பகய�ல வலபபககம�க 
'�றததவதன�ல இரவரன தத�ழபகயம ப�ழ�க� வ�ட�த.

415. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  என .�,�ய த�ய�ர பமமன�(ரல�) 
வ �டடல '�ன தஙக�ய�ரநத இரவ�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இஷ�த 
தத�ழத�ரகள.  ப�னனர (வ �டடறக)  வநத '�னக ரகஅதகள தத�ழத�ரகள. 
ப�னனர தஙக� எழநத�ரகள.  '�ன த.னற அவரக?�ன இடபப,ம 
'�னய,ன.  எனபனத தம வலபப,ம�கக�ன�ரகள.  ஐநத ரகஅதகள 
தத�ழத,  ப�னனர இரணட ரகஅதகள தத�ழத�ரகள.  அவரக?�ன 
க,டபடதய�ல�பய '�ன யகடகம?வகக (ஆழநத)  உ,ஙக�ன�ரகள. 
ப�னனர (ஸ8பஹ) தத�ழபகககச த.ன,�ரகள.

இம�ம தத�ழபகபய '�டடத தத�ழமயப�த, அவ.�யத 
யதபவயள?வரகள இம�பமவ�டட வ�லக�த தன�ததத தத�ழதல.

416. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஆத இபன 
�பல(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகளடன தத�ழதவ�டடத தம கழவ�னரடம 
த.னற அவரகளகக இம�ம�கத தத�ழபக 'டததவத வழககம.  (ஒர 
மப,)  இஷ�த தத�ழபக 'டததமயப�த 'அலபகர�'  அதத�ய�யதபத 
ஓத�ன�ரகள.  அபயப�த ஒரவர (தத�ழபகபய)  வ�டடம வ�லக�ச 
த.ன,�ர.  (தத�ழத மடதததம)  மஆத இபன �பல(ரல�)  அவபரக 
கணடதத�ரகள.  இசத.யத� 'ப�(ஸல)  அவரகளககத ததரய வநதயப�த 
'('�தரனன)  கழபபவ�த�ய�?'  எனற மமமப, 'ப�(ஸல)  அவரகள 
மஆத(ரல�)� ய'�கக�க க,�ன�ரகள.  யமலம,  'டததரம�ன இரணட 
அதத�ய�யஙகப? ஓத�த தத�ழம�ற அவரககக கடடப?ய�டட�ரகள.

இம�ம தத�ழபகய�ல கப,நத ய'ரம '�ற,லம ரகவ ஸஜத�ககப?ப 
பரணம�க '�ப,யவற,லம.

417.  அப மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)!  இநத மன�தர 
எஙகளககத தத�ழபகபய '�டடவத�ல '�ன ஃபஜரத தத�ழபகய�ன 



�ம�அததககச த.லவத�லபல'  எனற ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
க,�ன�ர.  இபதக யகடடதம 'ப�(ஸல)  அவரகள மன எபயப�தம 
அபடநத�ர�த யக�பதபத அனப,ய த�னம அபடநத�ரகள.  '(வணகக 
வழ�ப�டக?�ல)  தவறபபப ஏறபடததபவரகளம உஙக?�லள?னர. 
உஙக?�ல எவயரனம மககளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ல சரககம�க 
'டததடடம!  ஏதனன�ல மகக?�ல பலவ �னரகள,  மத�யய�ர,  அலவலகள 
உள?வரகள இரகக�,�ரகள''  எனற அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

418.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர (தணண�ர 
இப,பபதறகரய)  இரணட கமபலகப? எடததக தக�ணட இரள 
சழநத ய'ரதத�ல வநத�ர.  மஆத(ரல�)  (இஷ�த)  தத�ழபக 'டதத�க 
தக�ணடரபபபதப ப�ரதததம தம கமபலகப? பவததவ�டட 
மஆத(ரல�)  உடன தத�ழபகய�ல ய.ரநத�ர.  மஆத(ரல�)  'பகர�'  அலலத 
''�ஸ�'  அதத�ய�யதபத ஓதல�ன�ரகள.  உடயன அநத மன�தர 
(தத�ழபகபய)வ�டடவ�டடச)  த.ன,�ர.இத பற,� மஆத(ரல�)  கப, 
க,�யத அநத மன�தரககத ததரயவநதயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத இத பற,� மப,ய�டட�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'மஆயத! 
'�ர கழபபம ஏறபடததபவர�?'  எனற மமமப, யகடட�ரகள. 
'ஸபப�ஹ�ஸமரபப�',  வஷஷமஸ� வளஹ�ஹ� வலபலல� இத�யக�' 
ஆக�ய அதத�ய�யஙகப? ஓத� '�ர தத�ழபக 'டததக கட�த�? 
'�ச.யம�க உமககப ப�னன�ல மத�யவரகள,  பலவ �னரகள, 
அலவலபடயவரகள உள?னர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

தத�ழபகபயச சரககம�கவம (அயத .மயம) பரணம�கவம தத�ழவத.

419. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபகபயச 
சரககம�கவம (எநத ஒனறம வ�டபட�மல)  பரணம�கவம 
தத�ழபவரக?�க இரநதனர.

கழநபதய�ன அழகரபலக யகடகமயப�த தத�ழபகபயச சரககம�கத 
தத�ழவத.

420. '''�ணட ய'ரம தத�ழபக 'டததம எணணததடன '�ன 
தத�ழபகபயத தவககக�ய,ன.  அபயப�த கழநபதய�ன அழகரபல 
யகடக�ய,ன.  (எனககப ப�னன�ல தத�ழத தக�ணடரககம)  அநதக 
கழநபதய�ன த�ய�ரககச .�ரமம?�ககக கட�த எனபதன�ல 
தத�ழபகபயச சரககம�க மடதத வ�டக�ய,ன''  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகளஎன அப கத�த�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இக�மத கறம யப�தம அதன ப�னனரம வரப.கப? ஒழஙக 
படததவத.

421. ''உஙக?�ன வரப.கப? ய'ர�க அபமததக தக�ளளஙகள! 
இலபலதயன�ல அலல�ஹ உஙகள மகஙகப? ம�ற,� வ�டவ�ன 
எனஇப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என நஃம�ன இபன 
பஷ�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



வரப.கப? ஒழஙக படததமயப�த இம�ம, மககள பககம 
மனயன�ககவத.

422.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தத�ழபககக இக�மத த.�லலபபடடத. 
'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகள பககம மனயன�கக�,  'வரப.கப? 
ய'ர�ககஙகள! த'ரககம�க '�லலஙகள! ஏதனன�ல என மதகககப ப�ன 
ப,ம�கவம உஙகப? '�ன க�ணக�ய,ன'' என,�ரகள.

இம�மககம மககளககம�படயய சவர அலலத த�பர இரககல�ம�?

423. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள இரவ�ல தம அப,ய�ல 
தத�ழபவரக?�க இரநதனர.  அவரக?�ன தபலபய மககள ப�ரககம 
அ?வகக அநத அப,ய�ன சவர கடபடய�க இரநதத.  மககள 
அவரகப?ப ப�னபற,�த தத�ழல�ன�ரகள.  மற'�ள க�பலய�ல மககள 
இத பற,�ப யப.�க தக�ள? ஆரமப�ததனர.  இரணட�ம '�?�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள தத�ழதயப�த மகக?ம அவரகப?ப ப�னபற,�த 
தத�ழல�ன�ரகள.  இவவ�ற இரணட மனற இரவகள த.யயல�ன�ரகள. 
அதனப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழவர�மல உடக�ரநதவ�டட�ரகள. 
க�பலய�ல மககள இத பற,�ப யப.�க தக�ள?ல�ன�ரகள.  'இரவத 
தத�ழபக உஙக?�ன மNத கடபமய�ககபபடட வ�டயம� எனற '�ன 
அஞ.�யனன; (அதன�யலயய வரவ�லபல.)'' எனற க,�ன�ரகள.

இரவத தத�ழபக.

424.  பஸத ப�ன ஸ�ப�த(ரல�)  க,�யத�வத:   'ப�(ஸல)அவரகள ரமல�ன 
ம�ததத�ல ப�ய�ன�ல ஒர அப,பய அபமததகதக�ணட�ரகள.  .�ல 
இரவகள அதனள தத�ழத�ரகள.  அவரக?த யத�ழரக?�ல .�லர 
அவரகப?ப ப�னபற,�த தத�ழல�ன�ரகள.  இபதப பற,� அ,�நத 
'ப�(ஸல)  அவரகள (அநத அப,கக வர�மல)  உடக�ரநத வ�டட�ரகள. 
ப�னப மககப? ய'�கக� வநத உஙக?த த.யலகப? '�ன கணயடன. 
மககய?!  உஙக?த இலலஙக?�யலயய தத�ழததக�ளளஙகள! 
கடபமய�ன தத�ழபக தவ�ர மற, தத�ழபககப?த தமத வ �டடல 
தத�ழவயத .�,பப�கம எனற க,�ன�ரகள. 

தத�ழபகபயத ஆரமப�ககமயப�த மதல தகபZரல இரணட 
பககப?யம உயரததவத.

425.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழபகபயத ஆரமப�ககம யப�தம ரகவகக�கத தகபZர கறம 
யப�தம ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரததம யப�தம தம யத�ளகளகக 
ய'ர�கத;  தம பககப? உயரததவ�ரகள.  ரகவ�ல�ரநத உயரமயப�த 
'ஸம� அலல�ஹ8 ல�மன ஹம�த�,  ரபபன� வலகல ஹமத'  எனற 
கறவ�ரகள.  ஸஜத�வககச த.லலமயப�த இவவ�ற த.யய 
ம�டட�ரகள.

வலகபகபய இடகபகய�ன யமல பவபபத.

426.  ஸஹல இபன ஸஃத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தத�ழமயப�த ஒரவர தம 
வலக பகபய இடத கடஙபக மNத பவகக யவணடதமனக 
கடடப?ய�டப படடரநத�ரகள.



தகபZர க,�ய ப�,க ஓத யவணடயபவ.

427. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அப பகர(ரல�) 
உமர(ரல�)  ஆக�யய�ரம 'அலஹமத ல�லல�ஹ� ரபப�ல ஆலமNன'  எனய, 
தத�ழபகபயத தவககபவரக?�க இரநதனர.

428. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தகபZரககம 
க�ர�அததககம இபடயய .றற ய'ரம மவனம�க இரபப�ரகள. 
இப,தததர அவரகய?!  என தநபத த�ய தஙகளகக அரபபணம. 
தகபZரககம க�ர�அததககம�படயய '�ஙகள மவனம�க இரககம 
.மயதத�ல எனன கறவ �ரகள?  எனற யகடயடன.  'இப,வ�!  க�ழககககம 
யமறகககம�படயய '� ஏறபடதத�ய தரதபதப யப�ல,  எனககம என 
தவறகளககம�படயய '� தரதபத ஏறபடததவ�ய�க!  இப,வ�! 
தவணபமய�ன ஆபட அழகக�ல�ரநத தயபமப படததப படவத 
யப�ல என தவறகப? வ�டடம எனபனத தயபமப படததவ�ய�க! 
தணண�ர�லம பன�ககடடய�லம ஆலஙகடடய�லம என தவறகப?க 
கழவவ�ய�க! எனற '�ன கறயவன'' என,�ரகள.

429.  அஸம� ப�னத அப பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள சரய 
க�ரகணத தத�ழபகபயத தத�ழத�ரகள.  அபயப�த '�ணட ய'ரம 
'�பலய�ல '�ன,�ரகள.  ப�னனர ரகபவ '�டடன�ரகள.  (ரகவ�ல�ரநத 
எழநத)  '�றகம யப�தம '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  ப�னனர (மறத,�ர) 
ரகவ த.யத�ரகள.  அபதயம '�டடன�ரகள.  ப�னப ரகவ�ல�ரநத 
உயரநத,  ப�னனர ஸஜத�ச த.யதயப�த ஸஜத�பவ '�டடன�ரகள. 
ப�னனர ஸஜத�வ�ல�ரநத எழநத�ரகள.  ப�னப (மறத,�ர)  ஸஜத�ச 
த.யதயப�த அபதயம '�டடன�ரகள.  ப�னப (இரணட�ம ரகஅததகக�க) 
எழநத '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  (ரகவ�ல�ரநத எழநத)  '�ணட ய'ரம 
'�ன,�ரகள.  ப�னனர (மறத,�ர)  ரகபவ '�டடன�ரகள.  ப�னப 
ரகவ�ல�ரநத உயரநத,  ப�னனர ஸஜத�ச த.யதயப�த அபதயம 
'�டடன�ரகள.  ப�னனர ஸஜத�வ�ல�ரநத எழநத�ரகள.  ப�னப (மறத,�ர) 
ஸஜத�ச த.யத யப�தம '�டடன�ரகள. 

430. 'ப�(ஸல)  அவரகள க�ரகணததத�ழபகபய '�ப,யவற,�ய 
ப�னனர தத�ழபகபய மடததவ�டட,  'சவரககம என அரக�ல 
ததனபடடத எனககச .கத� இரநத�ரககம�ன�ல அதன கபலக?�ல 
ஒனப, உஙக?�டம தநத�ரபயபன.  'இப,வ�!  '�னம இவரகளடயன 
இரநத வ�டயவயன�?'  எனற '�ன எணணம அ?வகக 'ரகம என 
அரக�ல த'ரஙக�யத.  அநத 'ரகதத�ல ஒர தபணபணப பபன ஒனற 
ப�ர�ணடக தக�ணடரநதத.  'இவள இநத '�பலபய அபடநத�டக 
க�ரணம எனன?'  எனற யகடயடன.  'இவள இநதப பபனபயக கடட 
பவததவ�டட�ள. த�னம அதறக உணவ?�ககவ�லபல; பம�ய�லள? .�ற 
உய�ரனஙகப? உணணடடம எனற அபத இவள அவ�ழதத 
வ�டவம�லபல.  அபபபன ப.�ய�ல இ,நதவ�டடத'  எனற (வ�னவரகள) 
க,�ன�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
எனஅஸம�(ரல�) அ,�வ�தத�ரகள.

தத�ழமயப�த இம�பம ய'�கக�ப ப�ரபவபயத த�ரபபல�ம�?

431. அப மஃமர க,�ன�ர:  ''ப�(ஸல)  அவரகள லஹரலம அஸரலம 



(எபதயயனம)  ஓதவ�ரக?�?'  எனற கபப�ப(ரல�)  அவரக?�டம யகடயட�ம. 
அதறகவர 'ஆம'  என,�ர.  ''�ஙகள அபத எபபட அ,�நத தக�ணடரகள?' 
எனற '�ஙகள யகடயட�ம. ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன த�ட அப.வத�ல�ரநத 
இபத அ,�நத தக�ளயவ�ம' எனற கபப�ப(ரல�) பத�ல?�தத�ர.

தத�ழமயப�த வ�னதபத ப�ரபபத.

432. ''தத�ழமயப�த தஙகள ப�ரபவகப? வ�னதத�ல 
உயரததக�,வரகளகக எனன ய'ரநதவ�டடத?இபதத தவ�ரததக 
தக�ள? யவணடம.  இலபலதயன�ல அவரக?�ன ப�ரபவ 
ப,�ககபபடடவ�டம '  எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''என 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�ழபகய�ல த�ரமப�ப ப�ரபபத.

433. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தத�ழபகய�ல த�ரமப�ப ப�ரபபத பற,� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடயடன.  'ஓர அடய�னபடய தத�ழபகபய 
பஷதத�ன அதன மலம ப,�ததச த.லக�,�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

பயணதத�ன யப�தம ஊரல�ரககம யப�தம தத�ழம எலல�த 
தத�ழபகக?�லம இம�மம மஃமமகளம அவ.�யம (கரஆன) ஓத�ய�க 
யவணடம எனபதம எநததநதத தத�ழபகக?�ல .பதம�டட ஓத 
யவணடம? எநததநதத தத�ழபகக?�ல .பதம�ன,� ஓத யவணடம? 
எனபதம.

434.  ��ப�ர இபன ஸமர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (கஃப�வ�ல அத�க�ரய�க 
இரநத)  ஸஃத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  மNத கப� வ�.�க?�ல .�லர 
உமர(ரல�) அவரக?�டம பக�ர க,�ன�ரகள. அவர மப,ய�கத தத�ழபக 
'டததவத�லபல எனபதம அவரக?�ன பக�ரக?�ல ஒன,�க இரநதத. 
உடயன உமர(ரல�)  அவபர '�கக�வ�டட அமம�ர(ரல�)� அத�க�ரய�க 
'�யம�தத�ரகள.  ஸஃபத (மத�ன�வகக)  வரவபழதத 'அப இஸஹ�க! 
'�ஙகள மப,ய�கத தத�ழபக 'டததவத�லபல எனற கஃப� 
வ�.�க?�ல .�லர கறக�ன,னயர!  எனற யகடட�ரகள.  அதறக ஸஃத(ரல�) 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத க�டடய 
மப,பபடயய தத�ழபக 'டதத�யனன.  அத�ல எநதக கப,யம 
பவககவ�லபல. இஷ�வபடய மதல இரணட ரகஅதக?�ல '�ணட ய'ரம 
ஓத�யம ப�ன இரணட ரகஅதக?�ல சரககம�க ஓத�யம தத�ழபக 
'டததக�ய,ன'  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'உமபமப பற,� 'மமபடய 
கரததம அதயவ'  எனற உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  அதனப�னனர ஒர 'பபர 
அலலத .�ல 'பரகப? ஸஃத(ரல�)  உடயன கஃப�வகக அனபப�, 
ஸஃபதப பற,�க கஃப�வ�.�க?�டம வ�.�ரககச த.�னன�ரகள. 
வ�.�ரககச த.ன,வர ஒர பள?�வ�.ல வ�ட�மல அவபரப பற,� 
வ�.�ரததயப�த அபனவரம ஸஃபதபபற,� 'லல வ�தம�கயவ 
க,�ன�ரகள. 'பனஅபஸ'  கடடதத�ரன பள?� வ�.ல�ல வ�.�ரததயப�த, 
அநதக கடடதபதச ய.ரநத அப ஸஃத� எனபபடம உஸ�ம� இபன 
கத�த� எனபவர எழநத,  ''�ஙகள வ�.�ரபபத�ல '�ன த.�லக�ய,ன. 
ஸஃத அவரகள தமத பபடய�லள?வரக?�டம எ?�பமய�க 
'டபபத�லபல.  (தப�ரடகப?)  .மம�கப பஙக�டவத�லபல.  த�ரபப 
வழஙகவத�ல '�த�ய�க 'டபபத�லபல'  எனற பக�ர க,�ன�ர.  இபதக 



யகடட ஸஃத(ரல�)  'அலல�ஹவ�ன யமல ஆபணய�க!  மனற 
ப�ர�ரததபனகப? (உமகதகத�ர�க)  '�ன த.யயப யப�க�ய,ன'  எனற 
க,�வ�டட,  'இப,வ�!  உனனபடய இநத அடய�ர (அவரன பக�ரல) 
தப�யயர�கவம பகழ வ�ரமப�ப பக�ர கறபவர�கவம இரநத�ல 
அவரன ஆயப? அத�கப படததவ�ய�க!  அவரன வறபமபயயம 
அத�கப படததவ�ய�க! அவபரப பல ய.�தபனகளகக ஆ?�ககவ�ய�க!' 
எனற ப�ர�ரததபன த.யத�ரகள.  இதன ப�,க அநத மன�தரடம 
எவயரனம 'லம வ�.�ரதத�ல 'ய.�தபனகக�?�ன மததபரம 
வயய�த�கன�க� வ�டயடன.  ஸஃத�ன ப�ர�ரததபன என வ�ஷயதத�ல 
பல�ததவ�டடத'  எனக க,க கடயவர�க� வ�டட�ர.  ��ப�ர(ரல�)  வழ�ய�க 
இபத அ,�வ�ககம அபதல மல�க இபன உபமர 'அதன ப�,க '�னம 
அவபரப ப�ரதத�ரகக�ய,ன;  மதபமய�ன�ல அவரன பரவஙகள 
அவரன கணகப? மப,தத�ரநதன.  ப�பதக?�ல 'டநத த.லலம 
தபணக?�ன மNத (ப�ரபவ ப,� யப�னத�ல)  யம�த�க தக�ளவ�ர;  இநத 
'�பலய�ல அவபர ப�ரதத�ரகக�ய,ன' எனற க,�பப�டட�ர.

435. ''த�ரககரஆன�ன யத�றறவ�பய (அலஹமத சர�பவ) 
ஓத�தவரககத தத�ழபக கட�த'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' இபத உப�த� இபன ஸ�ம�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

436. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பள?�கக 
வநத�ரகள.  ஒர மன�தரம (அநத ய'ரதத�ல)  பள?�கக வநத 
தத�ழல�ன�ர.  (தத�ழத மடதததம)  'ப�(ஸல)  அவரகளகக அவர 
ஸல�ம க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பத�ல ஸல�ம க,�ன�ரகள.அநத 
மன�தர மனப தத�ழதத யப�னய, மNணடம தத�ழதவ�டட வநத 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக ஸல�ம க,�ன�ர.  'த�ரமபவம தத�ழவ �ர�க!  '�ர 
தத�ழயவ இலபல'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
இவவ�ற மனற மப, 'டநதத.  அதன ப�,க அநத மன�தர '.தத�ய 
ம�ரககததடன உஙகப? அனபப�யள? இப,வன மNத ஆபணய�க 
இவவ�ற தத�ழவபதத தவ�ர யவற எபதயம '�ன 
அ,�நத�ரககவ�லபல!  எனயவ எனககக கறறத த�ரஙகள!'  எனற 
யகடட�ர. '''�ர தத�ழபககக�க '�ன,தம தகபZர கறம! ப�னனர கரஆன�ல 
உமககத ததரநதவறப, ஓதம! ப�னனர அபமத�ய�க ரகவ த.யவ �ர�க! 
ப�னனர ரகவ�ல�ரநத எழநத .ரய�ன '�பலகக வரவ �ர�க!  ப�னனர 
'�த�னம�க ஸஜத� த.யவ �ர�க!  ஸஜத�வ�ல�ரநத எழநத '�த�னம�க 
உடக�ரவ �ர�க!  இவவ�ய, உமமபடய எலல�த தத�ழபகய�லம த.யத 
வரவ �ர�க! எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

லஹரல ஓத யவணடயபவ.

437. அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  லஹர தத�ழபகய�ன மதல�ரணட 
ரகஅதக?�ல 'அலஹமத'  அதத�ய�யதபதயம யவற இரணட 
அதத�ய�யஙகப?யம 'ப�(ஸல)  அவரகள ஓதவ�ரகள.  (அநத இரணட 
ரகஅதக?�ல)  மதல ரகஅதத�ல '�ணட அதத�ய�யதபதயம இரணட�ம 
ரகஅதத�ல .�,�ய அதத�ய�யதபதயம ஓதவ�ரகள. .�ல .யமஙக?�ல .�ல 
வ.னஙகப? எஙகளககக யகடகம�றம ஓதவ�ரகள.  அஸர 
தத�ழபகய�ல (மதல இரணட ரகஅதக?�ல)  'அலஹமத' 
அதத�ய�யதபதயம யவற இரணட அதத�ய�யஙகப?யம ஓதவ�ரகள. 
ஸ8பஹ தத�ழபகய�ன மதல ரகஅதத�ல '�ணட ய'ரம ஓதவ�ரகள. 
இரணட�ம ரகஅதத�ல கப,நத ய'ரம ஓதவ�ரகள.



மகரப தத�ழபகய�ல ஓத யவணடயபவ.

438. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ன 'வலமரஸல�த� உரபன' என, 
அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த அதபனச த.வ�யற, (என த�ய�ர) உமமல 
ஃபழல(ரல�),  'அரபம மகயன!  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க,  மகரப 
தத�ழபகய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இநத அதத�ய�யதபத ஓத�யதத�ன 
'�ன அவரக?�டம�ரநத கபட.�ய�க த.வ�யற,த�கம.  '� அபத 
ஓத�யதன மலம எனகக '�பனவபடதத� வ�டட�ய' எனற க,�ன�ர.

439. மரவ�ன இபன அலஹகம க,�ன�ர:  'மகரப தத�ழபகய�ல .�,�ய 
அதத�ய�யஙகப? '�ஙகள ஓதக�,�ரக?�?  'ப�(ஸல)  அவரகள இரணட 
தபரய அதத�ய�யஙக?�ல ம�கவம தபரய அதத�ய�யதபத ஓத 
த.வ�யறறளய?ன' என எனன�டம பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�) க,�ன�ர.

மகரப தத�ழபகய�ல .பதம�க ஓததல.

440.  �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகரப 
தத�ழபகய�ல 'தர' அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த த.வ�யறய,ன. 

இஷ�த தத�ழபகய�ல .பதம�க ஓதவத. இஷ�த தத�ழபகய�ல 
ஸஜத�வபடய ஆயதபத ஓதவத.

441. அப ர�ஃப�வ க,�ன�ர:  அப ஹ8பரர�(ரல�)  உடன '�ன இஷ�த 
தத�ழதயப�த 'இதஸஸம�வன ஷககத'  என, அதத�ய�யதபத ஓத� 
(அத�ல ஸஜத�வபடய இடம வநததம) ஸஜத�ச த.யத�ரகள. இத பற,� 
அவரக?�டம '�ன யகடடயப�த, 'ப�(ஸல) அவரகளககப ப�னன�ல (இநத 
அதத�ய�யதத�றக�க)  '�ன ஸஜத�ச த.யத�ரகக�ய,ன.  (மறபமய�ல) 
அவரகப?ச .நத�ககம வபர (அத�வத மரண�ககம வபர)  '�ன அபத 
ஓத� ஸஜத�ச த.யத தக�ணடத�ன�ரபயபன' எனற க,�ன�ரகள.

442.  பர�வ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர 
பயணதத�னயப�த இஷ�த தத�ழபகய�ன ஒர ரகஅதத�ல 'வதத�ன� 
வஸபஸத தன�' என, அதத�ய�யதபத ஓத�ன�ரகள.

ஃபஜரத தத�ழபகய�ல ஓத யவணடயபவ.

443.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எலல�த தத�ழபகக?�லம ஓதப 
பட யவணடம.  'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகளககக யகடகம வ�தம�க 
ஓத�யவறப, உஙகளககக யகடகம வ�தம�க ஓதக�ய,�ம.  'ப�(ஸல) 
அவரகள .பதம�ன,� ஓத�யபத '�ஙகளம .பதம�ன,� ஓதக�ய,�ம. 
'அலஹமத'  அதத�ய�யதபத மடடம ஓத�ன�ல அத யப�தம�கம.  அபத 
வ�ட அத�கம�க ஓத�ன�ல அத .�,நதத�கம.

ஃபஜரத தத�ழபகய�ல .பதம�டட ஓதவத.

444. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன 
யத�ழரக?�ல .�லரம 'உகக�ழ'  எனம .நபதபய ய'�கக�ப ப,பபடடனர. 
(இநத ய'ரதத�ல)  பஷதத�னகளகக வ�னலகச த.யத�கள ததரவத 
தடககபபடடவ�டடத.  (ஒடடக யகடகச த.ன,)  பஷதத�னக?�ன மNத 



த�பபநதஙகள எ,�ய படடன. (ஒடடக யகடகச த.ன,)  பஷதத�னகள தம 
தபலவரக?�டம (ஒர த.யத�யம க�படகக�மல)  த�ரமப�யயப�த 
'உஙகளகக எனன ய'ரநதத?'  எனற யகடட�ரகள.  'வ�னததச த.யத�கள 
எஙகளககத தடககபபடடவ�டடன.  எஙக?�ன மNத த�பபநதஙகள 
எ,�யபபடக�ன,ன'  எனற அநத பஷதத�னகள க,�னர.  'பத�யதத�ர 
'�கழச.� ஏயதனம ஏறபடடரகக யவணடம.  அதன க�ரணம�கயவ 
தடககபபடடரகக யவணடம.  எனயவ '�ஙகள க\ழதத�ப.,  யமலதத�ப. 
எஙயகனம த.னற எனனதவனற ஆர�யஙகள!  எனற தபலவரகள 
க,�னர.  பஷதத�னகள 'த�ஹ�ம�'  எனம பகத�பய ய'�கக�ச த.ன,னர. 
'உகக�ழ'  .நபதககச த.லலம வழ�ய�ல யபரச. மரஙகளகக அரக�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள தம யத�ழரகளகக ஃபஜரத தத�ழபக 'டதத�க 
தக�ணடரநத�ரகள.  அத�ல ஓதபபடட கரஆன வ.னஙகப? அநத 
பஷதத�னகள யகடடயப�த,  'வ�னததச த.யத�கள தடககபபட இநதக 
கரஆயன க�ரணம'  எனற க,�க தக�ணட தம தபலவரக?�டம த.னற, 
'எஙகள .மத�யயம! '�ச.யம�க '�ஙகள ஆச.ரயம�ன ஒர யவததபதச 
த.வ�மடதயத�ம.  அத ய'ரவழ�பயக க�டடக�ன,த.  எனயவ அபத 
'�ஙகள 'மப�யன�ம.  எஙகள இப,வனகக '�ஙகள இபண பவககயவ 
மடயட�ம'  எனற க,�னர.  உடயன அலல�ஹ '��ன'  எனம 
அதத�ய�யதபத இ,கக�யர?�ன�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகளகக அநத 
அதத�ய�யதத�ல அ,�வ�ககபபடவத ��னகள க,�யபதப பற,�யய. 
(பஷதத�னகள க,�யபதப பற,� அலல.)

445.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள இப,வன 
உததரவகயகறபயவ (.�ல தத�ழபகக?�ல)  .பதம�டட ஓத�ன�ரகள. 
இப,வன உததரவகயகறப (.�ல தத�ழபகக?�ல)  .பதம�ன,� 
ஓத�ன�ரகள.  (ஏதனன�ல)  'உமமபடய இப,வன ம,பபவனலல'' 
(த�ரககரஆன 19:64)  எனறம 'அலல�ஹவ�ன ததரடம உஙகளகக  
அழக�ய மனம�த�ர உணட'' (த�ரககரஆன 33:21)  எனறம அலல�ஹ 
க,�ன�ன.

ஒர ரகஅதத�ல இரணட அதத�ய�யஙகப? ஓதவதம அதத�ய�யதத�ன 
கபட.� வ.னஙகப? மடடம ஓதவதம அதத�ய�யஙகப? மன 
ப�னன�க ஓதவதம ஓர அதத�ய�யதத�ன ஆரமபப பகத�பய மடடம 
ஓதவதம.

446. அப வ�ய�ல(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர இபன மஸவத(ரல�) 
அவரக?�டம வநத ''�ன மஃபஸஸல'  அதத�ய�யஙகப? ஒர 
ரகஅதத�ல ஓத�யனன'  என,�ர.  (மஃபஸஸல எனபத 'க�ஃப'  அதத�ய�யம 
மதல கரஆன�ன கபட.� வபர உள?  இவவ?வ அதத�ய�யஙக?�கம. 
இவவ?வ அதத�ய�யஙகப?யம ஒயர ரகஅதத�ல ஓத�யத�கக க,�வ�டட 
இத .ரய�?  எனற அவர யகளவ� யகடட�ர.)  'கவ�பதகப?ப படபபத 
யப�ல அவ.ரம அவ.ரம�கப படதத�ர�? 'ப�(ஸல) அவரகள 'மஃபஸஸல' 
அதத�ய�யஙக?�ல ஒயர ம�த�ரய�ன அ?வ�ல அபமநத இரணடரணட 
அதத�ய�யஙகப? ஒயர ரகஅதத�ல ஒத�யபத '�ன அ,�நதளய?ன' எனற 
இபன மஸவத(ரல�)  க,�வ�டட 'ப�(ஸல)  அவரகள ய.ரதத ஓத�ய 
மஃபஸஸல அதத�ய�யஙக?�ல இரபத அதத�ய�யஙகப?யம 
க,�பப�டட�ரகள.

ப�நத�ய இரணட ரகஅதக?�லம ஃப�த�ஹ� அதத�ய�யதபத ஓத 
யவணடம.



447. அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள லஹர 
தத�ழபகய�ன மதல�ரணட ரகஅதக?�ல 'அலஹமத' 
அதத�ய�யதபதயம தபண அதத�ய�யஙக?�ரணபடயம ஓதவ�ரகள. 
ப�நத�ய இரணட ரகஅதக?�ல 'அலஹமத'  அதத�ய�யதபத ஓதவ�ரகள. 
ஒர .�ல வ.னஙகப? எஙகளககக யகடகம?வககம ஒதவ�ரகள. 
இரணட�வத ரகஅதபத வ�ட மதல ரகஅதத�ல '�?ம�க ஓதவ�ரகள. 
இவவ�ய, அஸரலம ஸ8பஹ�லம த.யவ�ரகள.

இம�ம .பதம�டட 'ஆம�ன' கறவத.

448.  ''இம�ம ஆம�ன கறமயப�த '�ஙகளம ஆம�ன கறஙகள!  ஒரவர 
கறம ஆமNன வ�னவரகள கறம ஆம�னடன ஒதத யப�கம�ய�ன 
அவரன மனத.ன, ப�வஙகள மனன�ககபபடக�ன,ன என 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஆமNன கறவதன .�,பபகள.

449.''உஙக?�ல ய�யரனம ஆமNன க,�ன�ல வ�னலகதத�ல 
வ�னவரகளம ஆமNன கறக�ன,னர.  இவவ�ற வ�னவரகள கறம 
ஆம�னடன எவரபடய ஆமNன ஒதத வரக�,யத� அவரன மன 
ப�வஙகள மனன�ககபபடக�ன,னஎன இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அ,�வ�தத�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஆமNன எனற கறபவரக?�க இரநத�ரகள என இபன »ஹ�ப 
க,�பப�டக�,�ர. 

வரப.ய�ல ய.ரவதறக மனயப ரகவ த.யயல�ம�?

450.  அப பககர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபக 'டதத�க 
தக�ணடரககமயப�த ரகவ த.யத�ரகள.  '�ன வரப.ய�ல வநத 
ய.ரவதறக மனயப ரகவ த.யத வ�டயடன.  இத பற,�ப ப�,க 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன யகடடயப�த,  'அலல�ஹ உனனபடய 
ஆரவதபத அத�கப படததவ�ன�க! இன�யமல இபபடச த.யய�யத!'' எனற 
க,�ன�ரகள.

ரகவவ�னயப�த தகபZபர மழபமய�கக கறவத.

451.  மதரரஃப அ,�வ�தத�ர.  'பஸர�'  'கரல அலN (ரல�)பயப ப�னபற,� 
இமர�ன இபன ஹ8பஸன(ரல�)  தத�ழத�ரகள.  (அலN (ரல�)  'ப�(ஸல) 
அவரகளடன '�ஙகள தத�ழத தத�ழபகபய '�பனவ படததம 
வபகய�ல தத�ழபக 'டததக�,�ர!  'ப�(ஸல)  அவரகள கன�யம யப�தம 
த�ழம யப�தம 'தகபZர'  கறபவரக?�க இரநதனர'  எனற 
க,�பப�டட�ரகள.

ஸஜத�வ�ல�ரநத எழமயப�த தகபZர கறவத.

452.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபகபயத 
ஆரமப�ககமயப�த தகபZர கறவ�ரகள.  ரகவ�ல�ரநத மதபக 
'�ம�ரததமயப�த 'ஸம�அலல�ஹ8ல�மன ஹம�த�'  எனற கறவ�ரகள. 



ப�னப '�பலகக வநத 'ரபபன� லகல ஹமத'  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 
'வலகல ஹமத'  எனப�ரகள.  ப�னப (ஸஜத�வகக�கக)  கன�யம யப�தம 
தகபZர கறவ�ரகள.  ப�னப தபலபய (ஸஜத�வ�ல�ரநத)  உயரததம 
யப�தம தகபZர கறவ�ரகள.  ப�னப (இரணட�வத)  ஸஜத�ச த.யயம 
யப�தம தகபZர கறவ�ரகள.  ப�னப அத�ல�ரநத தபலபய உயரததம 
யப�தம தகபZர கறவ�ரகள.  ப�னப அத�ல�ரநத தபலபய உயரததம 
யப�தம தகபZர கறவ�ரகள.  இவவ�ய, தத�ழபகய�ன எலல� 
ரகஅதக?�லம த.யவ�ரகள.  இரணட�ம ரகஅதத�லம எழம யப�தம 
தகபZர கறவ�ரகள.

ரகவ�னயப�த உள?ஙகப? மடடக க�லக?�ன மNத பவபபத.

453. மஸஅப இபன ஸஃத அ,�வ�தத�ர.  '�ன எனனபடய தநபதய�ன 
வ�ல�ப பககம�க '�னற தத�ழயதன.  அபயப�த ரகவ�னயப�த 
எனனபடய இரணட பககப?யம இரணட தத�படக?�ன இடகக�ல 
பவததக தக�ணயடன.  இபத என தநபத தடதத,  ''�ஙகள இவவ�ற 
த.யத தக�ணடரநயத�ம.  அபதவ�டடம '�ஙகள தடககபபடட எஙகள 
பகபக? மடடகக�லக?�ன மNத பவககம�ற உததரவ�டப படயட�ம' 
என,�ர.

ரகவ�ல கன�வதறகம '�ம�ரவதறகம உரய வரமப.

454. பர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ரகவம அவரக?�ன 
ஸஜத�வம இரணட ஸஜத�ககளகக�படய�ல�ன இபடதவ?�யம 
ரகவ�ல�ரநத எழநத '�ம�ரதலம '�ற,ல,  உடக�ரதல '�ஙகல�க 
அபனததம ஏ,தத�ழ .மஅ?வ�ல அபமநத�ரநதன.

ரகவ�ல தஆக யகடபத.

455. ''ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன ரகவ�லம ஸஜத�வ�லம 'இப,வ�! '� 
தயவன;  உனபனப பகழக�ய,ன;  எனபன மனன�தத வ�ட!''  எனற 
க,ககடயவரக?�க இரநத�ரகள'' என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ரகவ�ல�ரநத எழநததம இம�மம ப�னதத�டரபவரகளம க, 
யவணடயபவ.

456. ''ப�(ஸல) அவரகள 'ஸம�அலல�ஹ8ல�மன ஹம�த�' எனக க,�யப�ன 
'அலல�ஹ8மம ரபபன� வ லகலஹமத'  எனறம கறவ�ரகள.  யமலம 
ரகவ த.யயம யப�தம ரகவ�ல�ரநத உயரம யப�தம தகபZர 
கறவ�ரகள.  இரணட ஸஜத�ககப? மடதத எழமயப�தம 'அலல�ஹ8 
அகபர' எனக கறவ�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹ8மம ரபபன� லகலஹமத எனற கறவதன .�,பப.

457. 'இம�ம 'ஸம�அலல�ஹ8 ல�மன ஹம�த�' எனற கறமயப�த '�ஙகள 
'அலல�ஹ8மம ரபபன� லகல ஹமத'  எனக கறஙகள!  ய�ரபடய 
இநதக கறற வ�னவரக?�ன கறறடன ஒதத அபமக�,யத� அவரன 
மனப�வஙகள மனன�ககபபடக�ன,ன'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



458. அப ஸலம� அ,�வ�தத�ர. அப ஹ8பரர�(ரல�) லஹர, இஷ�, ஸ8பஹ 
தத�ழபகக?�ன கபட.� ரகஅததக?�ல 'ஸம�அலல�ஹ8 ல�மன 
ஹம�த�'  எனற க,�யப�,க கனத ஓதவ�ரகள.  அத�ல இப, 
'மப�கபகய�?ரகளகக�க ப�ர�ரதத�பப�ரகள..  இப, மறபப�?ரகப?ச 
.ப�பப�ரகள.

459. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. மகரப, ஃபஜர ஆக�ய தத�ழபகக?�ல கனத 
ஓததல 'ப�(ஸல) க�லதத�ல இரநதத.

460. ரஃப�ஆ இபன ர�ஃப�வ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன ப�னயன ஒர '�ள தத�ழத தக�ணடரநயத�ம.  அவரகள 
ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரதத�யயப�த 'ஸம�அலல�ஹ8 ல�மன 
ஹம�த�'  எனக க,�ன�ரகள.  அவரகளககப ப�னன�ல�ரநத ஒரவர 
'ரபபன� வ லகல ஹமத ஹமதன கஸZ ரன தயய�பன மப�ரகன ஃபZஹ�' 
எனற க,�ன�ர.  தத�ழத மடதததம 'இநத வ�ரதபதகப?க க,�யவர 
ய�ர?'  எனற 'ப�(ஸல)  யகடட�ரகள.  அநத மன�தர ''�ன'  என,�ர. 
'மபபதககம யமறபடட வ�னவரகள இபதப பத�வ த.யவத�ல யப�டட 
யப�டடபத கணயடன'' எனற 'ப�(ஸல) க,�ன�ரகள.

ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரததமயப�த '�த�னதபத யமறதக�ள?ல.

461.  ஸ�ப�த அ,�வ�தத�ர.  அனஸ(ரல�)  எஙகளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழதத யப�ல தத�ழத க�டடன�ரகள.  அததத�ழபகய�ல 
ரகவ�ல�ரநத தம தபலபய உயரதத�யதம ம,நத வ�டட�ரகய?� 
எனற '�ஙகள யப.�க தக�ளளம அ?வகக '�றப�ரகள.

ஸஜத�ச த.யயமயப�த தகபZர கறதல.

462.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ரகவ�ல�ரநத 
தபலபய உயரதத� 'ஸம�அலல�ஹ8 ல�மன ஹம�த� ரபபன� வலகல 
ஹமத'  எனற க,�ய ப�ன .�ல மன�தரக?�ன தபயரகப?க க,�பப�டட 
அவரகளகக�க தஆச த.யவ�ரகள.  'இப,வ�!  வலNத இபன அலவலNத, 
ஸலம� இபன ஹ�ஷ�ம,  அயய�ஷ இபன அபZ ரபZஆ மறறம 
இப,'மப�கபகய�?ரக?�ல பலவ �னரகப? '� க�பப�றறவ�ய�க! 
இப,வ�! 'ம?ர'  கடடதத�ன மNத உனனபடய ப�டபய இறககவ�ய�க! 
யஸ8ஃப(அபல)  அவரக?�ன க�லதத�ல ஏறபடட (பஞ.ம�ன 
ஆணடகப?ப யப�ல இவரகளககம)  பஞ.தபத ஏறபடததவ�ய�க!'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள கறவ�ரகள.  (மத�ன�வகக)  யமலத த�ப.ய�ல 
வ�ழநத 'ம?ர'  கடடதத�னர அனப,ய த�னம 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
எத�ரக?�ய இரநதனர.

ஸஜத�வ�ன .�,பப.

463. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர அவரகய?!  க�ய�மத 
'�?�ல எஙகள இப,வபன '�ஙகள க�ண மடயம�?  எனற .�லர 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யமகம 
மப,கக�த மழ '�லபவக க�ணபத�ல '�ஙகள �யம தக�ளவ �ரக?�?' 
எனற யகடட�ரகள.  'ப�தயத�ழரகள 'இப,தததர அவரகய?!  இலபல' 
என,�ரகள.  மNணடம 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யமகம மப,கக�த சரயபனக 
க�ணபத�ல '�ஙகள �யம தக�ளவ �ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறகம 



'ப�தயத�ழரகள 'இலபல'  என,னர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இயத 
யப�லத�ன '�ஙகள உஙக?�ன இப,வபனக க�ணபZரகள'  எனற 
க,�ன�ரகள. தத�டரநத, 'க�ய�மத '�?�ல மககத?லல�ம ஒனற த�ரடடப 
படடதம ய�ர எதபன வணஙக�ன�ரகய?� அபதப ப�ன பற,�ச 
த.லலடடம'  எனற இப,வன கறவ�ன. .�லர சரயபனப ப�னபறறவர. 
யவற .�லர .நத�ரபனப ப�னபறறவர.  மறறம .�லர த�ய .கத�கப?ப 
ப�னபறறவர.  இநத .மகம மன�ஃப�கககள உடபட அயத இடதத�ல 
'�றபர.  அபயப�த இப,வன அவரகப? ய'�கக� ''�யன உஙகளபடய 
இப,வன'  எனப�ன!  அதறக அவரகள 'எஙகள இப,வன எஙக?�டம 
வரமவபர '�ஙகள இஙயகயய இரபயப�ம;  எஙகள இப,வன 
எஙக?�டம வநத�ல அவபன '�ஙகள அ,�நத தக�ளயவ�ம'  எனப�ரகள. 
ப�னனர அலல�ஹ அவரக?�டம வநத ''�யன உஙகளபடய இப,வன' 
எனப�ன.  அதறக அவரகள ''�யய எஙக?�ன இப,வன'  எனப�ரகள.  ப�னப 
அவரகப? இப,வன அபழபப�ன.  'ரகதத�ன யமறபரபப�ல ப�லம 
ஒனற ஏறபடததப படம. 'ப�ம�ரகள தததம .மத�யதத�னரடன அபதக 
கடபப�ரகள.  அவவ�ற அபதக கடபப�ரகள.  அவவ�ற கடநத 
த.லபவரக?�ல '�யன மதல 'பர�க இரபயபன.  அனப,ய த�னதத�ல 
இப,த ததரகப?த தவ�ர எவரம யப. ம�டட�ரகள.  'இப,வ� 
க�பப�றற!  இப,வ� க�பப�றற!'  எனபயத அனப,ய த�னம 
இப,தததரக?�ன யபச.�க இரககம.  (யமலம தத�டரநத)  'ரகதத�ல 
கரயவல மரதத�ன மளப?ப ப�ரதத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'ப�தயத�ழரகள 'ஆம'  என,னர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ச.யம�க 
அத கரயவல மரதத�ன மள யப�னய, இரககம.  என,�லம அதன 
பரமபன அலல�ஹபவத தவ�ர யவற எவரம அ,�யம�டட�ரகள.  அத 
மன�தரக?�ன (த�ய) த.யலகளகயகறப அவரகப? இழககம. 'லல,ஙகள 
மழவதம அழ�ககப படடவரகளம அவரகளம இரபபர.  கடக?வ 
அமலகள எஞ.�ய�ரநத அதன�ல (மடவ�ல)  தவற,� தபற,வரகளம 
அவரக?�ல இரபபர. 'ரக வ�.�க?�ல அலல�ஹ '�டபவரகளகக அரள 
த.யய எணணமயப�த, அலல�ஹபவ வணஙக�க தக�ணடரநதவரகப? 
'ரக�ல�ரநத தவ?�யயறறம�ற வ�னவரகளகக உததரவ�டவ�ன. 
வ�னவரகள அவரகப? தவ?�யயறறவ�ரகள.  ஸஜத�ச த.யத 
அபடய�?தபத பவதத இவரகப? வ�னவரகள அபடய�?ம 
க�ணப�ரகள.  ஸஜத�ச த.யததன�ல (ஏறபடட)  வடககப? 'ரகம 
த�ணடவபத 'ரகதத�றக அலல�ஹ ஹர�ம�க ஆகக�வ�டட�ன.  அவரகள 
'ரக�ல�ரநத தவ?�யயற,ப படவ�ரகள.  ஸஜத�வ�ன வடபவத தவ�ர 
மன�தன�ன மழ உடமபபயம 'ரகம .�பப�டட வ�டம.  'ரக�ல�ரநத 
கரநதவரக?�க தவ?�யயறவ�ரகள.  அவரக?�ன மNத உய�ரத தணண�ர 
(ம�வல ஹய�த)  தத?�ககபபடம.  ஆறய,�ரதத�ல த�ன�யம வ?ரவத 
யப�ல அவரகள த.ழ�பப�வ�ரகள.  ப�னனர அடய�ரகளகக�படயய 
அலல�ஹ த�ரபபப மடதத பவபப�ன.மடவ�ல ஒர மன�தன 
சவரககதத�றகம 'ரகதத�றகம இபடயய தஙகவ�ன.  'ரக வ�.�க?�ல 
கபட.�ய�க இவனத�ன சவரககம த.லபவன.  'ரக வ�.�க?�ல 
கபட.�ய�க இவனத�ன சவரககம த.லபவன. அவனபடய மகம 'ரபக 
ய'�கக�ய '�பலய�ல இரபப�ன.  அபயப�த அநத மன�தன 'இப,வ�!  என 
மகதபத 'ரகதபத வ�டடம த�ரபபவ�ய�க!  அதனபடய க�றற 
எனபன தவளகச த.யதவ�டடத.  அதனபடய சட எனபனக 
கரததவ�டடத'  எனப�ன.  அதறக இப,வன 'இவவ�ற த.யத�ல யவற 
எதபனயம '� யகடக�த�ரபப�ய�?'  எனற யகடப�ன.  அதறக அமமன�தன 
'உன கணண�யதத�ன யமல ஆபணய�க யவற ஒனப,யம யகடக 



ம�டயடன'  எனப�ன.  அலல�ஹ அவன�டம இத பற,� உறத� தம�ழ�யம 
ஒபபநதமம த.யத அவன '�டயபதக தக�டபப�ன.  அவனபடய 
மகதபத 'ரகதபதவ ி�டடம த�ரபப� வ�டவ�ன.  சவரககதத�ன ப�ல 
அவனபடய மகதபதத த�ரபப�யதம அமமன�தன சவரககதத�ன 
த.ழ�பபபக க�ணப�ன.  '�ணட ய'ரம மவனம�க இரபப�ன.  ப�,க 
'இப,வ�!  எனபனச சவரககதத�ன வ�.லகக அரக�ல தக�ணட 
த.லவ�ய�க!  எனற யகடப�ன.  அதறக இப,வன 'மனப யகடடபதத 
தவ�ர யவற எதபனயம யகடக ம�டயடன எனற எனன�டம '� உறத� 
தம�ழ� அ?�ககவ�லபலய�?'  எனற யகடப�ன.  அதறக அமமன�தன 
'இப,வ�!  உனனபடய பபடபப�னஙக?�ல '�ன ம�கவம 
தரப�கக�ய.�ல�ய�க ஆக�மல�ரகக யவணடம'  எனப�ன.  அதறக 
இப,வன ''� யகடடபதக தக�டததவ�டட�ல யவற எதபனயம 
யகடக�மல�ரபப�ய�?'  எனற யகடப�ன.  அமமன�தன 'யகடக ம�டயடன. 
உனனபடய கணண�யதத�ன யமல ஆபணய�க யவற எதபனயம 
யகடக ம�டயடன'  எனப�ன.  இத பற,� அவன�டம உறத�தம�ழ�யம 
ஒபபநதமம எடததக தக�ணட அவன '�டயபதக தக�டபப�ன. 
அவபனச சவரககதத�ன வ�.லககரக�ல தக�ணட த.லவ�ன. வ�.லகக 
அமமன�தன த.ன,தம அதன கவரச.�பயயம அத�லள? த.ழ�பபபயம 
மக�ழச.�பயயம க�ணப�ன.  '�ணட ய'ரம மவனம�க இரபப�ன 
அதனப�னனர 'இப,வ�!  எனபனச சவரககதத�ன உளய? தக�ணட 
த.லவ�ய�க!'  எனப�ன.  'ஆதமபடய மகயன!  ஏன வ�கக ம�றக�,�ய? 
மனப தக�டததபதத தவ�ர யவற எதபனயம யகடக ம�டயடன எனற 
எனன�டம '� உறத� தம�ழ� எடககவ�லபலய�?'  எனற இப,வன 
யகடப�ன.

அதறக அமமன�தன 'இப,வ�!  உனனபடய படபப�னஙக?�ல ம�கவம 
தரப�கக�ய .�ல�ய�க எனபன ஆகக� வ�ட�யத!'  எனப�ன. 
இமமன�தனனபடய '�பல கணட இப,வன .�ரபப�ன.  ப�னப 
சவரககதத�ல நபழவதறக அவனகக இப,வன அனமத� அ?�பப�ன.
அதனப�னனர இப,வன அமமன�தபன ய'�கக� ''� வ�ரமபக 
கடயபததயலல�ம வ�ரமப'  எனப�ன.  அமமன�தன வ�ரமபக கடயபத 
எலல�ம வ�ரமபவ�ன.  அவன வ�ரபபதபத(க க,�)  மடதத ப�ன 
இப,வன அமமன�தனகக (அவன யகடக ம,நதபததயலல�ம)  '�பனவ 
படதத� 'இபத வ�ரமப,  அபத வ�ரமப'  எனற (இப,வயன)  த.�லல�க 
தக�டபப�ன.  மடவ�ல அவனபடய ஆப.கப?ச த.�லல� மடததப�ன 
''� யகடடதம அத யப�ல இனதன�ர மடஙகம உனகக உணட'  என 
இப,வன கறவ�ன'' என,�ரகள.

இசத.யத�பய அ,�வ�தத அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம அப 
ஸயZத(ரல�)  உனகக '� யகடடதம அத யப�ன, பதத மடஙகம 
க�படககம'  எனற இப,வன கறவத�க இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள எனற ஆடய.ப�தத�ரகள.

அதறக அப ஹ8பரர�(ரல�)  'ஒர மடஙக'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள எனறத�ன '�பனகக�ய,ன என,�ரகள.  அதறக 
அப ஸயZத(ரல�)  'பதத மடஙக'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, 
த.வ�யறறளய?ன என,�ரகள.

ஏழ உறபபகள தபரய�ல படம�ற ஸஜத�ச த.யதல.



464. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  த'ற,�,  இரணட பககள,  இரணட 
மடடக க�லகள,  இரணட க�லகள ஆக�ய ஏழ உறபபகள படம�ற 
ஸஜத�ச த.யயம பட 'ப�(ஸல)  அவரகள கடடப?ய�டப படட�ரகள. 
ஆபடயய� மடயய� (தபரய�ல பட�தவ�ற)  தடககக கட�த எனறம 
கடடப?ய�டப படட�ரகள.

இரணட ஸஜத�ககளககம இபடபபடட ய'ரம.

465. ஸ�ப�த அ,�வ�தத�ர.  ''ப�(ஸல)  அவரகள எஙகளககத தத�ழபக 
'டதத�யத யப�ல '�ன உஙகளககத தத�ழபக 'டததவத�ல எநத 
கப,யம பவகக ம�டயடன'  எனற அனஸ(ரல�)  க,�ன�ர.  அவரகள, 
ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரதத�,  அவரகள ம,நதவ�டட�ரகய?� 
எனற கறம?வ '�றப�ரகள.  யமலம இரணட ஸஜத�ககளகக�படய�ல 
அவரகள ம,நதவ�டட�ரகய?� எனற '�பனககம?வ 
அமரநத�ரபப�ரகள.  அனஸ(ரல�)  த.யதத யப�ல உஙக?�டம '�ன 
க�ணவ�லபல.

ஸஜத�வ�னயப�த பககப? வ�ரககல�க�த..

'ப�(ஸல)  அவரகள பககப? வ�ரததக தக�ள?�மலம மடக 
தக�ள?�மலம ஸஜத�ச த.யத�ரகள எனற அப ஹ8பமத(ரல�) 
க,�பப�டட�ரகள.

466. ''ஸஜத�வ�ல 'ட'�பலபயக கபடப�டயஙகள.  உஙக?�ல எவரம 
'�ய வ�ரபபபதப யப�ல பககப? வ�ரககக கட�த என 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ரகள என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர

ஒறப,ய�ன ரகஅதகப? மடதததம உடக�ரநதவ�டட எழவத.

467. ம�ல�க இபன அலஹ8பவரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழதபத ப�ரதத�ரகக�ய,ன.  அவரகள தத�ழபகய�ன ஒறப,ப 
பபடய�ல�ன ரகஅதக?�னயப�த உடக�ர�மல (அடதத ரகஅததகக�க) 
எழம�டட�ரகள.

இரணட�ம ஸஜத�வ�ல�ரநத எழமயப�த தகபZர க, யவணடம.

468.  ஸயZத இபன அலஹ�ரஸ க,�ன�ர:  எஙகளகக அப ஸயZத(ரல�) 
தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  அபயப�த ஸஜத�வ�ல�ரநத தபலபய 
உயரததம யப�தம ஸஜத�ச த.யயம யப�தம ஸஜத�வ�ல�ரநத எழம 
யப�தம இரணட�ம ரகஅதத�ல�ரநத எழம யப�தம .பதம�கத தகபZர 
க,�ன�ரகள.  யமலம ''ப�(ஸல)  அவரகள இவவ�ய, த.யதபத '�ன 
ப�ரததளய?ன' எனறம க,�பப�டட�ரகள.

தஷஹஹ8த�னயப�த உடக�ரம மப,.

469.  அபதலல�ஹ அ,�வ�தத�ர.  (எனனபடய தநபத)  இபன உமர(ரல�) 
தத�ழபகய�ல உடக�ரமயப�த .மமணம�டட உடக�ரவபத ப�ரதயதன. 
.�ற வயத�னன�க இரநத '�னம அவவ�ய, உடக�ரநயதன.  இபதக 
கணட இபன உமர(ரல�)  'தத�ழபகய�ல உடக�ரம மப, 



எனனதவன,�ல உன வலத க�பல '�டட பவதத இடத க�பலப 
படகபக வ.ம�க பவபபத த�ன'  எனற க,�ன�ரகள.  அபபடய�ன�ல 
'�ஙகள மடடம .மமணம�டட அமரக�,�ரகய? எனற யகடயடன.  அதறக 
இபன உமர(ரல�)  'என க�லகள எனபனத த�ஙக�த'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

470.  மஹமமத இபன அமர க,�ன�ர:  '�ன .�ல 'ப�த யத�ழரகளடன 
அமரநத�ரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தத�ழபகபயப பற,� அபயப�த 
யப.�க தக�ணயட�ம.  அஙக�ரநத அப ஹ8பமத அஸஸ�ய�த�(ரல�) 
''ப�(ஸல)  அவரக?�ன தத�ழபக பற, உஙக?�ல '�ன ம�கவம 
அ,�நத�ரகக�ய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள தகபZர கறமயப�த தம இரணட 
பககப?யம தம யத�ள ப�ஙகளகக ய'ர�க உயரததவ�ரகள.  ரகவ 
த.யயமயப�த இரணட பககப?யம மடடக க�லக?�ன மNத படயச 
த.யவ�ரகள.  ப�னனர தம மதபக (வப?வ இன,�)  ய'ர�ககவ�ரகள. 
(ரகவ�ல�ரநத)  தபலபய உயரததமயப�த ஒவதவ�ர மடடம 
அதனபடய இடததகக வரம அ?வகக '�ம�ரவ�ரகள.  அவரகள 
ஸஜத�ச த.யயமயப�த தம பககப? வ�ரகக�மலம மடக 
தக�ள?�மலம பவபப�ரகள.  தம க�ல வ�ரலக?�ன மபனகப?க 
க�பல�பவ ய'�ககச த.யவ�ரகள. இரணட�வத ரகஅதத�ல அமரமயப�த 
இடத க�ல மNத அமரநத வலத க�பல '�டட பவபப�ரகள.  கபட.� 
ரகஅதத�ல உடக�ரமயப�த இடத க�பல (வலப ப,ம�கக)  தக�ணட 
வநத,  வலத க�பல '�டட பவததத தம இரபப�டம தபரய�ல 
படயம�ற உடக�ரவ�ரகள' எனக க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள இரணட�ம ரகஅதத�ல உடக�ரமயல எழநதவ�டட 
மNணடம உடக�ரவ�லபல. எனயவ மதல இரபப கடட�யம�னதலல.

471. அபதலல�ஹ இபன பபஹன�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஒர மப, லஹர தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  அபயப�த இரணட�ம 
ரகஅதத�ல உடக�ரமயல எழநதவ�டட�ரகள.  மககளம அவரகளடன 
எழநதவ�டட�ரகள.  தத�ழபகபய மடககம தரணதத�ல,  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஸல�ம தக�டககப யப�க�,�ரகள எனற மககள 
எத�ரப�ரதத�ரநதயப�த,உடக�ரநத '�பலய�யலயய தகபZர க,�ன�ரகள. 
ஸல�ம தக�டபபதறக மன இரணட ஸஜத�ககள த.யதவ�டடப 
ப�னனர ஸல�ம தக�டதத�ரகள.

கபட.�த தஷஹஹ8த.

472. அபதலல�ஹ இபன மஸ¥த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன ப�னன�ல தத�ழமயப�த 'அஸஸல�ம அல� ��பரல, 
வமNக�யZல,  அஸஸல�ம அல� ஃபல�ன'  எனற கறபவரக?�க 
இரநயத�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகப? ய'�கக�த த�ரமப�,  ''�ச.யம�க 
அலல�ஹத�ன 'ஸல�ம'  ஆக இரகக�,�ன.  உஙக?�ல ஒரவர 
தத�ழமயப�த 'க�ண�கபககளம வணககஙகளம ப�ர�டடககளம 
அலல�ஹவகயக உரயன.  'ப�யய உஙக?�ன மNத ஸல�மம 
அலல�ஹவ�ன ரஹமததம பரகததம ஏறபடடடம�க!  எஙக?�ன மNத 
அலல�ஹவ�ன 'லலடய�ரகள அபனவர மNதம ஸல�ம உணட�கடடம' 
எனற க,டடம.  இபத '�ஙகள க,�ன�ல வ�னம பம�ய�லள? 
அபனதத 'லலடய�ரகளககம ஸல�ம க,�ன�ரகள என அபமயம. 
'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர ய�ரம�லபல எனற 



உறத�ய�க 'மபக�ய,ன.  யமலம,  மஹமமத(ஸல)  அவரகள 
அலல�ஹவ�ன அடய�ரம ததரம�க இரகக�,�ரகள எனற உறத�ய�க 
'மபக�ய,ன' எனறம க,டடம' எனக க,�ன�ரகள.

ஸல�ம தக�டபபதறக மன ஓத யவணடய தஆ.

473. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.''இப,வ�!  கபரபடய யவதபனபய 
வ�டடம உனன�டம ப�தக�பபத யதடக�ய,ன.  தஜ��ல�ன கழபபதபதவ 
ி�டடம உனன�டம ப�தக�பபத யதடக�ய,ன. வ�ழம யப�தம மரண�ககம 
யப�தம ஏறபடம கழபபதபதவ�டடம உனன�டம ப�தக�பபத 
யதடக�ய,ன.  ப�வஙகப?வ ி�டடம கடபன வ�டடம உனன�டம 
ப�தக�பபத யதடக�ய,ன'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள தத�ழபகய�ல தஆச 
த.யதவ�ரகள.  'த�ஙகள கடபனவ�டடம அத�ம�கப ப�தக�பபத யதடம 
க�ரணம எனன?' எனற ஒரவர 'ப�(ஸல) அவரக?�டம யகடடயப�த 'ஒர 
மன�தன கடன படமயப�த தப�ய யபசக�,�ன;  வ�கக?�ததவ�டட அபத 
மNறக�,�ன'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள வ�?ககம?�தத�ரகள.

474. அப பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எனனபடய தத�ழபகய�ல '�ன 
யகடபதறக ஒர தஆபவ எனககக கறறத த�ரஙகள எனற 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம '�ன யகடடயப�த 'இப,வ�!  எனகக '�ன தபரம?வ 
அ'�த� இபழதத வ�டயடன.  உனபனத தவ�ர ப�வஙகப? எவரம 
மனன�கக மடய�த.  எனயவ மனன�பப வழஙகவ�ய�க!  யமலம எனகக 
அரள பரவ�ய�க!  '�ச.யம�க '� மனன�பபவனம அரள 
பரபவனம�வ�ய எனற த.�லவ �ர�க'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

தஷஹஹ8தககப ப�ன வ�ரமப�ய தஆபவக யகடடக தக�ள?ல�ம; 
அத கடட�யம�லபல.

475. அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன தத�ழத தக�ணடரககமயப�த 'அடய�ரகள .�ரப�க 
அலல�ஹவகக ஸல�ம உணட�கடடம.  இனன�னன�ரகக ஸல�ம 
உணட�கடடம�க'  எனற க,�க தக�ணடரநயத�ம.  (இதபன அ,�நத 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'அலல�ஹவ�ன மNத ஸல�ம உணட�கடடம�க 
எனற க,�த�ரகள.  ஏதனன�ல அலல�ஹயவ ஸல�ம�க இரகக�,�ன. 
என�னம 'க�ண�கபககளம வணககஙகளம ப�ர�டடகளம 
அலல�ஹவகயக உரயன.  'ப�யய உஙக?�ன மNத ஸல�மம 
அலல�ஹவ�ன ரஹமததம பரகததம ஏறபடடடம�க!  எஙக?�ன மNதம 
அலல�ஹவ�ன ரஹமததம பரகததம ஏறபடடடம�க!  எஙக?�ன மNதம 
அலல�ஹவ�ன 'லலடய�ரகள அபனவர மNதம ஸல�ம உணட�கடடம' 
எனற க,டடம.  இபத '�ஙகள க,�ன�ல வ�னம பம�ய�லள? 
அபனதத 'லலடய�ரகளககம ஸல�ம க,�ன�ரகள என அபமயம. 
'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர ய�ரம�லபல எனற 
உறத�ய�க 'மபக�ய,ன.  யமலம மஹமமத(ஸல)  அவரகள 
அலல�ஹவ�ன அடய�ரம ததரம�க இரகக�,�ரகள எனற உறத�ய�க 
'மபக�ய,ன'  எனற கறஙகள.  இவவ�ற கறமயப�த வ�னம 
பம�ய�லள? எலல� அடய�ரககம '�ஙகள ஸல�ம 
க,�யவரக?�வ �ரகள.  இதன ப�,க உஙகளகக வ�ரபபம�க தஆபவத 
யதரநததடதத அதன மலம ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.



ஸல�ம தக�டபபத.

476. உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸல�ம 
தக�டததவடன தபணகள எழநத வ�டவ�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எழவதறக மன .றற ய'ரம அமரநத�ரநத�ரகள.தபணகள ஆணகப?ச 
.நத�கக�த வபகய�ல த�ரமப�ச த.லவதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இவவ�ற தஙக�ய�ரநதத�க கரதக�ய,ன எனற இபன »ஹ�ப 
க,�பப�டக�,�ர.

இம�ம ஸல�ம தக�டககம யப�யத மற,வரகளம ஸல�ம தக�டபபத.

477. இதப�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
தத�ழயவ�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸல�ம தக�டககமயப�த 
'�ஙகளம ஸல�ம தக�டபயப�ம.

தத�ழபகககப ப�ன ஓத யவணடய த�கரகள.

478. இபன அபப�ஸ (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மககள கடபமய�ன 
தத�ழபகபய மடககமயப�த .பதம�கத த�கர த.யயம 'படமப, 
'ப�(ஸல) அவரகள க�லதத�ல இரநதத. இநத த�கரன .பததபதக யகடட 
மககள தத�ழபகபய மடததவ�டட�ரகள எனபபத '�ன அ,�நத 
தக�ளயவன.

479.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஏபழ மககள .�லர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத 'தப�ர?�த�ரச த.லவம தபற,வரகள உயரவ�ன 
பதவ�கப?யம '�பலய�ன ப�கக�யதபதயம தபறறக தக�ளக�,�ரகள. 
'�ஙகள தத�ழவத யப�னய, அவரகளம தத�ழக�,�ரகள.  யமலம 
'�ஙகள ய'�னப பவபபத யப�னய, அவரகளம ய'�னப ய'�றக�ன,னர. 
ஆய�னம அவரகளககப தப�ர?�த�ரச .�,பப இரபபதன�ல தஙகள 
தப�ர?�த�ரதத�ன மலம ஹஜ த.யக�ன,னர;உமர�ச த.யக�ன,னர; 
அ,பயப�ரடக�ன,னர;  தரமமம த.யக�ன,னர.  (ஏபழக?�க�ய '�ஙகள 
இவறப,ச த.யய மடவத�லபல)'  எனற மப,ய�டடனர.அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ன உஙகளகக ஒர க�ரயதபதக கறறத 
தரக�ய,ன.  அபத '�ஙகள த.யத வநத�ல உஙகப? 
மநத�வ�டடவரகப? '�ஙகளம ப�டதத வ�டவ �ரகள.  உஙகளககப ப�நத� 
வரபவரகள உஙகப?ப ப�டகக இயல�த.  '�ஙகள எநத மககளடன 
வ�ழக�,�ரகய?� அவரகளம அநதக க�ரயதபதச த.யத�ல தவ�ர 
அவரக?�ல '�ஙகள ம�கச .�,நதவர�வ �ரகள.  (அநத க�ரயம�வத) 
ஒவதவ�ர தத�ழபகககப ப�னபம 33மப, இப,வபனத தத�யஙகள; 
33  மப, இப,வபனப பகழஙகள;  33  மப, இப,வபனப தபரபமப 
படததஙகள'  எனற க,�ன�ரகள.  '�ஙகள இத வ�ஷயதத�ல பலவ�,�கக 
க,�க தக�ணயட�ம.  .�லர ஸ8பஹ�னலல�ஹ 33  மப,யம, 
அலஹமதல�லல�ஹ 33  மப,யம அலல�ஹ8 அகபர 33  மப,யம 
க,ல�யன�ம.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற இத பற,�க 
யகடயடன. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள 'ஸ8பஹ�னலல�ஹ� வல ஹமத 
ல�லல�ஹ� வலல�ஹ8 அகபர''  எனற 33  மப, கறஙகள.  இதன�ல 
ஒவதவ�ர வ�ரதபதபயயம 33  மப, க,�யத�க  அபமயம'  எனற 
வ�?ககம தநத�ரகள.



480.  மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''வணககதத�றகரயவன 
அலல�ஹபவத தவ�ர எவரம�லபல.  அவன ஏகன,  அவனகக '�கர�க 
எவரம�லபல.  ஆட.� அவனகக உரயத.  பகழம அவனகக உரயத. 
அவன அபனததப தப�ரடக?�ன மNதம ஆற,லள?வன.  இப,வ�!  '� 
தக�டபபபதத தடபபவன இலபல.  '� தடததபலக தக�டபபவன 
இலபல.  எநத மத�பபபடயவனம உனன�டம எநத பயனம?�கக 
மடய�த''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள ஒவதவ�ர கடபமய�ன 
தத�ழபகககப ப�னபம க,ககடயவரக?�க இரநதனர.

ஸல�ம தக�டதததம இம�ம மககப? ய'�கக�த த�ரமபவத.

481. ஸமர� இபன �8னதப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழபகபய மடதததம எஙகப? ய'ர�க ய'�கக�த த�ரமபவ�ரகள.

482. பஸத இபன க�ல�த அல�8ஹன�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'ஹ8பதப�யய�'  எனம�டதத�ல எஙகளகக ஸ8பஹ தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.  அன,�ரவ மபழ தபயத�ரநதத.  தத�ழத மடதததம 
மககப? ய'�கக�,  'உஙகளபடய இப,வன எனன க,�ன�ன எனபபத 
'�ஙகள அ,�வ �ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  'அலல�ஹவம அவனபடய 
ததரயம இபதப பற,� 'னக அ,�நதவரகள'  எனற '�ஙகள 
க,�யன�ம.''எனபன வ�சவ�.�ககக கடயவரகளம எனபன '�ர�கரககக 
கடயவரகளம�ன என அடய�ரகள இரணட ப�ரவக?�க ஆன�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன கரபணய�ன�லம அவனபடய அரடதக�படய�ன�லம 
'மககம மபழ தப�ழ�நதத எனக கறபவரகள எனபன 'மப�, 
'ட.தத�ரஙகப? மறததவரக?�வர.  இநத 'ட.தத�ரதத�ன�ல எஙகளகக 
மபழ தப�ழ�நதத எனக கறபவரகள எனபன '�ர�கரதத, 
'ட.தத�ரஙகப? வ�சவ�.�ததவரக?�வர எனற இப,வன க,�ன�ன' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

தத�ழபக 'டதத�வ�டட, ஏயதனம யதபவ '�பனவகக வநதவடன 
மககப?த த�ணட இம�ம த.லவத.

483.  உகப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகப?ப ப�னபற,� மத�ன�வ�ல 
'�ன அஸர தத�ழயதன.  அவரகள ஸல�ம தக�டதததம மககப?த 
த�ணட தம மபனவ�யரல ஒரவரன இலலததகக யவகம�கச 
த.ன,�ரகள.  அவரக?�ன வ�பரபவக கணட மககள த�டககற,னர. 
உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள த�ரமப வநத,  த�ம வ�பரவ�கச த.ன,த 
பற,� மககள வ�யபப�ல ஆழநத�ரபபபதக கணட�ரகள. 'எனன�டம இரநத 
(�க�த '�த�ய�ன)  தவள?�க கடட ஒனற '�பனவகக வநதத.  அத என 
கவனதபதத த�ரபப� வ�டவபத '�ன வ�ரமபவ�லபல.  அபதப பஙக\ட 
த.யயம�ற க,�வ�டட வநயதன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

தத�ழத மடதத ப�ன வலபப,ம�கவம இடபப,ம�கவம த�ரமப� 
அமரநத தக�ளவத.

484. இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர. வலபப,ம த�ன த�ரமப யவணடம 
எனற எணண�க தக�ளவதன மலம தனனபடய தத�ழபகய�ல 
பஷதத�னககச .�,�த?வம இடம?�தத�ட யவணட�ம.  'ப�(ஸல) 
அவரகள பல .மயஙக?�ல தம இடபப,ம த�ரமபக கடயவரக?�க 



இரநதனர.

பசப. தவஙக�யம, பணட யப�ன,வறப, உணணதல.

485. ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இநத (தவஙக�யச)  த.டய�ல�ரநத 
.�பப�டக�,வர 'மமபடய பள?�கக வர யவணட�ம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.இபத ��ப�ர(ரல�)  வ�ய�ல�க 
அ,�வ�ககம அத�ஃ இடம 'எதன�ல இவவ�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க,�யள?னர?'  எனற இபன �8பரஜ யகடடதறக '.பமககப பட�த 
பசப. தவஙக�யதபதயய 'ப�(ஸல) அவரகள க,�பப�டடரகக யவணடம' 
எனற அத�ஃ வ�?ககம?�தத�ர.மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'அதன 
தரவ�படபயயய 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�பப�டடரகக யவணடம'  எனற 
அத�ஃ க,�ன�ரகள எனக க�ணபபடக�,த.

486. ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''பணட,  தவஙக�யம ஆக�யவறப,ச 
.�பப�டக�,வர 'மமபடய பள?�பயவ�டட வ�லக� அவரன 
இலலதத�யலயய அமரநத தக�ள?டடம'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள. (ஒர மப,) 'ப�(ஸல) அவரக?�டம பல வ�தம�ன 
தரவ�படயபடய த�வரஙகள தக�ணட வரபபடடன.  அத பற,� 
'ப�(ஸல) அவரகள வ�பரம யகடடயப�த அத�லள? க\பர வபககள பற,� 
வ�?ககம தரபபடடத.தமமடன இரநத ஒர யத�ழரகக அபதக 
தக�டககம�ற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அநதத யத�ழர 
.�பப�ட வ�ரமப�மல�ரபபபதக கணடயப�த ''�ர உணணவ �ர�க!  '�ர 
.நத�கக�த (பல வ�தம�ன)  மகக?�டம '�ன தன�பமய�ல உபரய�ட 
யவணடயள?த.  (இதன க�ரணம�கயவ '�ன .�பப�டவ�லபல.)'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

487.  அபதல அஸZஸ அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம 
'தவஙக�யம பற,� 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன க,�ன�ரகள'  எனற 
யகடடதறக அனஸ(ரல�) 'அசத.டய�ல�ரநத (வ�ப?வபத) உணணக�,வர 
'மபம த'ரஙக யவணட�ம'  அலலத ''மமடன தத�ழ யவணட�ம' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள' எனக க,�பப�டட�ரகள.

.�றவரகள உளச த.யவதம உளவம க?�பபம கடபமய�வதம 
�ம�அத, தபர'�ளகள, �ன�ஸ� ஆக�ய தத�ழபகக?�ல அவரகள 
பஙதகடபபதம அவரகள அண� வகதத '�றபதம.

488.  ஸ8பலம�ன பஷப�ன� க,�ன�ர:  ''ப�(ஸல)  அவரகள தன�ய�க 
இரநத ஒர கபரககரயக த.னற (�ன�ஸ�வகக�கத)  தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.  மககளம அண� வகதத '�ன,னர எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன அபயப�த த.ன,�ரநத ஒரவர எனககக க,�ன�ர'  எனற 
ஷஃபZ த.�னன�ர.  அவரடம '�ன அப அமயர உமகக இபதக க,�யவர 
ய�ர?  எனற யகடயடன.  'இபன அபப�ஸ(ரல�)'  எனற அவர பத�ல 
க,�ன�ர.

489.''�8மஆ '�?�ல க?�பபத,  பரவம அபடநத ஒவதவ�ரவரன மNதம 
கடபமய�கம என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள;  என அப 
ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

490. அபதர ரஹம�ன இபன ஆப�ஸ க,�ன�ர:  ''ப�(ஸல)  அவரகளடன 



(தபர'�ள தத�ழபககக�க தவ?�ய�ல)  '�ஙகள த.ன,தணட�?'  எனற 
ஒரவர இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  'ஆம!  எனகக அவரகளடன த'ரககம�ன உ,வ 
இலல�த�ரநத�ல .�ற வயதபடய '�ன அத�ல கலநத தக�ணடரகக 
மடய�த.  க ª ர இபன ஸலத(ரல�)  உபடய இலலதத�னரக�ல உள? 
யமபடகக 'ப�(ஸல)  அவரகள வநத�ரகள.  ப�னனர,  த.�றதப�ழ�வ 
'�கழதத�ன�ரகள.  ப�னனர தபணகள பகத�கக வநத அவரகளககப 
யப�தபன த.யத�ரகள.  தரமம த.யயம�ற அவரகளகக 
வல�யறதத�ன�ரகள.  தபணகள தம ஆபரணஙகப? எடதத,  ப�ல�ல(ரல�) 
(ஏநத�ய)  ஆபடய�ல யப�டல�ன�ரகள.  ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகளம 
ப�ல�லம இலலம த�ரமப�ன�ரகள எனற வ�பட அ?�தத�ரகள.

இரவ�லம இரடடலம தபணகள பள?�வ�.லககச த.லவத.

491. '  ''உஙக?�டம,  தபணகள இரவ�ல பள?�வ�.லககச த.லல அனமத� 
யக�ரன�ல அவரகளகக அனமத� வழஙகஙகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
 

       ப�டம-11.  ��மஆ

�8மஆ கடபம

492. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  '''�ம (ப�,பப�ல) 
ப�நத�யவரகள.  மறபமய�ல மநத�யவரக?�யவ�ம.  என�னம அவரகள 
'மகக மனயப யவதம தக�டககபபடட�ரகள.  அவரகளககக 
கடபமய�ககபபடட இநத '�?�ல அவரகள மரணபடடனர.  அலல�ஹ 
'மகக ய'ரவழ� க�டடன�ன.  மககள 'மபமயய ப�னதத�டரக�,�ரகள. 
(எவவ�த,ன�ல,  'மகக இனற �8மஆ என,�ல)  '�ப?கக யதரகளம 
அதறக மற'�ள க�,�ததவரகளம வ�ர வழ�ப�ட 'டததக�ன,னர என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

�8மஆவகக�க 'றமணம பசவத.

493. அப ஸயZத(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�8மஆ '�?�ல க?�பபத பரவமபடநத 
ஒவதவ�ரவரககம கடபமய�கம.  யமலம பல தலககவதம 
க�படககம�ன�ல 'றமணம பசவதம கடபமய�கம'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

�8மஆவ�ன .�,பப.

494.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  ''�8மஆ '�?�ல 
கடபமய�ன க?�பபப யப�ல க?�ததவ�டடப (ப�னனர) பள?�கக வநத�ல 
ஓர ஒடடகதபத இப,வழ�ய�ல கரப�ன� தக�டததவர  யப�ல�வ�ர. 
இரணட�ம ய'ரதத�ல வநத�ல ஒர ம�டபடக கரப�ன� தக�டததவர 
யப�ல�வ�ர.  மன,�ம ய'ரதத�ல வநத�ல தக�மபபடய ஆடபடக 
கரப�ன� தக�டததவர யப�ல�வ�ர.  '�னக�ம ய'ரதத�ல வநத�ல ஒர 
யக�ழ�பயக கரப�ன� தக�டததவர யப�ல�வ�ர.  ஐநத�ம ய'ரதத�ல 
வநத�ல மடபடபயக கரப�ன� தக�டததவர யப�ல�வ�ர.  இம�ம 
பள?�ககள வநதவ�டட�ல வ�னவரகள ஆ�ர�க�ப யப�தபனபயக 



யகடக�,�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

�8மஆவகக�க எணதணய யதயபபத.

495.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  ''�8மஆ '�?�ல 
க?�ததவ�டட இயன,வபர சததம�க�த தமககரய எணதணயபயத 
யதயததக தக�ணட தம வ �டடலள? 'றமணதபதப ப.�க தக�ணட 
பள?�கக வநத (அஙக த'ரககம�க அமரநத�ரககம)  இரணட 
'பரகப?ப ப�ரததவ�ட�மல,  தமகக வ�த�ககபபடடபதத தத�ழதவ�டட, 
இம�ம உபரய�ற,த தத�டஙக�யதம வ�ய மட மவனம�க இரநத�ல 
அநத �8மஆவககம அடதத �8மஆவககம இபடய�ல�ன ப�வஙகள 
மனன�ககபபடக�ன,ன என ஸலம�ன ப�ரஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

496. த�வஸ அ,�வ�தத�ர.  ''�8மஆ '�?�ல உஙகளககக க?�பபக 
கடபமய�க இலல�வ�டட�லம உஙகள தபலபயக கழவ�க 
தக�ளளஙகள; க?�யஙகள; யமலம 'றமணம ப.�க தக�ளளஙகள' எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனச .�லர கறக�,�ரகய? 
எனற இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக க?�பபபப 
தப�றததவபர .ரத�ன;  'றமணம பற,� எனககத ததரய�த'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

இரபபவற,�ல அழக�னபத அண�வத.

497.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பள?�ய�ன நபழவ�ய�ல�ல படட�பட 
ஒனப, (வ�றபபன த.யவபத)  உமர(ரல�)  ப�ரதத�ரகள.  அபயப�த 
'இப,தததர அவரகய?!  இபத '�ஙகள வ�பலகக வ�ஙக� �8மஆ 
'�?�லம ததக கழபவச .நத�ககம யப�தம அண�நத தக�ள?ல�யம' 
எனற 'ப�(ஸல) அவரக?�டம உமர(ரல�) யகடட�ரகள. ''மறபமய�ல இநதப 
ப�கக�யம அற,வரக?�ன ஆபடயய இத'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள பத�ல 
க,�ன�ரகள.

ப�னனர 'ப�(ஸல)  அவரகளககச .�ல படட�படகள வநதன.  அத�ல ஓர 
ஆபடபய உமர(ரல�)ககக தக�டததனர.  அதறக உமர(ரல�)  'படட�பட 
பற,� யவற வ�தம�க '�ஙகள க,�வ�டட அபத எனககக 
தக�டகக�ன,�ரகய?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ர 
அண�வதறக�க இபத உமகக '�ன தரவ�லபல'  எனற க,�ன�ரகள. 
அநத ஆபடபய மகக�வ�ல இரநத மஷரகக�ன தம .யக�தரரகக 
உமர(ரல�) வழஙக�ன�ரகள.

�8மஆ '�?�ல பலதலககவத.

498. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  ''என .மத�யதத�றகச 
.�ரமம�க� வ�டம எனற இலல�வ�டட�ல ஒவதவ�ர தத�ழபகககம பல 
தலககம�ற '�ன கடடப?ய�டடரபயபன என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

499.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன மரணயவப?ய�ல) 
அப பகரபடய மகன அபதர ரஹம�ன வநத�ர.  அவரடம அவர பல 
தலககப பயனபடததம கச.� ஒனறம இரநதத.  அதபன 'ப�(ஸல) 
அவரகள ப�ரதத�ரகள. (அவரக?�ன எணணதபதப பரநத தக�ணட '�ன) 



'அபதர ரஹம�யன!  அநதக கச.�பயக தக�டபபZர�க!  எனய,ன.  அவர 
தக�டதததம அபத தவடட,  தமனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
தக�டதயதன.  என த'ஞ.�ல .�யநத தக�ணட 'ப�(ஸல)  அவரகள பல 
தலகக�ன�ரகள எனற ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

�8மஆ '�?�ல ஃபஜர தத�ழபகய�ல ஓத யவணடயபவ.

500. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள �8மஆ '�?�ன 
ஃபஜர தத�ழபகய�ல 'அல�ஃப ல�ம மNம ஸஜத�'பவயம 'ஹலஅத� 
அலல இனஸ�ன'  என, அதத�ய�யதபதயம ஓதக கடயவரக?�க 
இரநதனர.

'கரஙக?�லம க�ர�மஙக?�லம �8மஆ 'டததல�ம. 

501.யனஸ அ,�வ�தத�ர.  அயல�வ�ன அத�க�ரய�க இரநத ரபஸக 
இபன ஹக\ம,  வ�த�லகர� க�ர�மதத�ல,  த�ம �8மஆ 'டததல�ம� என 
இபன ஷ�ஹ�பகக எழத�க யகடட�ர.  அபயப�த '�னம அவரடன 
இரநயதன.  அகக�ரம�தத�ல சட�ன '�டடவரம ப�,ரம இரநதனர. 
இபன ஷ�ஹ�ப,  �8மஆ 'டததம�ற ரபஸக இபன ஹக\மககக 
கடடப?ய�டட�ரகள.  இபன உமர(ரல�)  வழ�ய�க ஸ�ல�ம அ,�வ�ககம 
ப�னவரம 'ப�தம�ழ�பய அதறக ஆத�ரம�க க�டடன�ரகள.

''உஙக?�ல ஒவதவ�ரவரம தப�றபப�?ரகள தம தப�றபப�ன க\ழ 
உள?வரகள பற,� ஒவதவ�ரவரம வ�.�ரககப படவ �ரகள.  தபலவர 
தப�றபப�?�ய�வ�ர.  அவர தம கடமககள பற,� வ�.�ரககபபடவ�ரகள. 
ஓர ஆண மகன தன கடமபததககப தப�றபப�?�ய�வ�ன.  தன 
தப�றபப�லள?வரகள பற,� அவனம யகடகபபடவ�ன.  ஒர தபண, 
கணவன�ன வ �டடககப தப�றபப�?�ய�வ�ள.  அவள தனனபடய 
தப�றபப�லள?வரகள பற,� வ�.�ரககபபடவ�ள.  ஓர ஊழ�யன தன 
மதல�?�ய�ன த.லவததககப தப�றபப�?�ய�வ�ன.  அவன தனனபடய 
தப�றபப பற,� வ�.�ரககப படவ�ன.  ஓர ஆண மகன தன தநபதய�ன 
த.லவததககப தப�றபப�?�ய�வ�ன''  எனறம க,�ன�ரகள எனக 
கரதக�ய,ன.

ய�ரகக �8மஆ கடபமயய� அவயர க?�பபத அவ.�யம. 

502.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  '''�ம (ப�,பப�ல) 
ப�நத�யவரகள மறபமய�ல மநத�யவரக?�யவ�ம.  என�னம அவரகள 
'மகக மனயப யவதம தக�டககப படட�ரகள.  அவரகளககக 
கடபமய�ககபபடட இநத '�?�ல அவரகள மரணபடடனர.  அலல�ஹ 
'மகக ய'ரவழ� க�டடன�ன.  மககள 'மபமயய ப�னதத�டரக�,�ரகள. 
(எவவ�த,ன�ல,  'மகக இனற �8மஆ என,�ல)  '�ப?கக யதரகளம 
அதறக மற'�ள க�,�ததவரகளம வ�ர வழ�ப�ட 'டததக�ன,னர.  ஏழ 
'�ளகளகக ஒர மப, தபலபயயம யமன�பயயம கழவ�க க?�பபத 
ஒவதவ�ர மஸல�மககம கடபமய�கம என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

எவவ?வ தத�பலவ�ல�ரநத�ல �8மஆவகக வர யவணடம? எவர மNத 
�8மஆ கடபம?



503. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.(மத�ன�வகக '�னக பமல 
தத�பலவ�லள?)  யமடடப பகத�ய�ல�ரநதம தஙகள 
இலலஙக?�ல�ரநதம மககள �8மஆ '�?�ல மப, பவதத 
(மத�ன�வகக)  வநத தக�ணடரநத�ரகள.  பழத�க?�ல அவரகள 'டநத 
வரவத�ல அவரகள யமல பழத�யம வ�யரபவயம படநத வ�டம. 
அவரக?�டம�ரநத வ�யரபவ தவ?�யயறம. (இநத '�பலய�ல) அவரக?�ல 
ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரகள எனனடன�ரககம யப�த வநத�ர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல) அவரகள 'இநத த�னததகக�க '�ஙகள தயபமய�க�க தக�ள?க 
கட�த�? எனற யகடட�ரகள.

504.  யஹய� இபன ஸயZத அ,�வ�தத�ர.  �8மஆ '�?�ல க?�பபத பற,� 
'�ன அமரவ�டம யகடயடன.  அதறக அமர 'அனப,ய மககள 
உபழபப�?ரக?�க இரநதனர.  அவரகள �8மஆவகக வரமயப�த அயத 
யக�லததடயனயய வநத வ�டவ�ரகள.  இதன�லத�ன '�ஙகள க?�ததக 
தக�ள?ல�யம எனற க,பபடடத'  என ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர என 
வ�படய?�தத�ர.

505. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  சரயன .�யம ய'ரதத�ல 
'ப�(ஸல) அவரகள �8மஆத தத�ழபவரக?�க இரநதனர.

507.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள க?�ர 
கடபமய�க இரககமயப�த �8மஆத தத�ழபகபய ஆரமப ய'ரதத�ல 
தத�ழவ�ரகள.  யக�பட கடபமய�க இரககமயப�த �8மஆபவத 
த�மதம�ககவ�ரகள.  யனஸ இபன பபகர அ,�வ�ககம ஹத�ஸ�ல 
�8மஆ எனற க,�மல தத�ழபக எனற கறக�,�ர.

�8மஆவகக�க 'டநத வரவத.

507. அப�ய� இபன ரஃப�ஆ அ,�வ�தத�ர.  '�ன �8மஆவககப ப,பபடடக 
தக�ணடரநதயப�த அப அபஸ(ரல�)  எனபனச .நத�தத�ரகள.  அபயப�த 
'இப,வழ�ய�ல எவரபடய ப�தஙக?�ல பழத� படக�,யத� அவபர 
'ரபகவ�டடம இப,வன வ�லககக�,�ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, 
த.வ�யறறளய?ன எனற க,�ன�ரகள.

�8மஆ '�?�ல ஒரவர தம .யக�தரபர எழபப�வ�டட அநத இடதத�ல 
அமரக கட�த.

508.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர தம .யக�தரபர அவரன 
இடதத�ல�ரநத க�?பப�வ�டட அவவ�டதத�ல உடக�ரவபத 'ப�(ஸல) 
அவரகள தடததள?னர.

�8மஆவ�ல�?  எனற '�ஃப�வ இடம த�ம யகடடயப�த,  �8மஆவ�லம 
�8மஆ அலல�த மற, .மயஙக?�லம த�ன'  எனற '�ஃப�வ 
வ�படய?�ததத�க இபன �8பரஜ க,�பப�டக�,�ர.

�8மஆவ�ன ப�ஙக.

509. ஸ�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�லம அப பகர(ரல�),  உமர(ரல�)  க�லஙக?�லம �8மஆ '�?�ல 
இம�ம ம�மபரல அமரநத ப�ன ப�ஙக த.�லலபபடட வநதத. 



உஸம�ன(ரல�) க�லதத�ல மககள தபரக�யயப�த கபட வ �த�ய�ல (ப�ஙக, 
இக�மத தவ�ர) மன,�வத அபழபப அத�கம�னத.

�8மஆ '�?�ல ஒர மஅதத�யன ப�ஙக த.�லலயவணடம.

510.  ஸ�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �8மஆ '�?�ல மன,�வத 
அ,�வ�பபப அத�கபபடதத�யவர உஸம�ன(ரல�)  ஆவ�ர.  மத�ன�வ�.�கள 
தபரக�யயப�த (இவவ�ற த.யத�ரகள)  'ப�(ஸல)  அவரகளகக ஒர 
மஅதத�ன மடடயம இரநத�ர.  இம�ம ம�மபரல அமரநத ய'ரதத�ல 
�8மஆவ�ன ப�ஙக அபமநத�ரநதத. 

ப�ஙபகக யகடகமயப�த ம�மபரல அமரநதள? இம�மம அதறகப 
பத�ல க, யவணடம.

511. அப உம�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஆவ�ய�(ரல�)  ம�மபரல 
அமரநத�ரநதயப�த மஅதத�ன ப�ஙக த.�னன�ர.  அவர 'அலல�ஹ8 
அகபர,  அலல�ஹ8 அகபர'  எனற க,�யதம மஆவ�ய�(ரல�)வம 
'அலல�ஹ8 அகபர, அலல�ஹ8 அகபர' என,�ரகள.

மஅதத�ன 'அஷஹத அல ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ' எனற க,�யதம 
''�னம (அவவ�ய, 'மபக�ய,ன)'  எனக க,�ன�ரகள.  மஅதத�ன 
'அஷஹத அனன மஹமமதர ரஸ8லலல�ஹ'  எனக க,�யதம 
''�னம'  என,�ரகள.  ப�ஙக த.�லல� மடததம,  'மககய?!  மஅதத�ன 
ப�ஙக த.�னனயப�த '�ன க,�ய இயத வ�ரதபதபய இயத இடதத�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள க, த.வ�யறறளய?ன'  எனற மஆவ�ய�(ரல�) 
க,�பப�டட�ரகள.

ம�மபர மNத '�னற த.�றதப�ழ�வ '�கழததவத.

512.  அப ஹ�ஸ�ம இபன த�ன�ர அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
ம�மபர எநத மரதத�ன�ல�னத எனற .ரசப. த.யத '�பலய�ல .�ல 
மன�தரகள ஸஹல இபன ஸஃத(ரல�)  அவரக?�டம வநத இத பற,�க 
யகடடனர.  அதறக ஸஹல இபன ஸஃத(ரல�)  'அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க அத எநத மரதத�ன�ல�னத எனபபத அ,�யவன.  அத 
தய�ரககபபடட மதல '�?�யலயய அபத '�ன ப�ரததளய?ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள மதன மதல�ல அத�ல அமரநத '�?�லம அபத 
'�ன ப�ரதத�ரகக�ய,ன'  எனற க,�வ�டடப ப�னவரம '�கழச.�பயக 
க,ல�ன�ரகள.

'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர தபணமண�ய�டம --  அபதபணமண�ய�ன 
தபயபரயம ஸஹல க,�பப�டட�ரகள.  ஆ?னபப� ''�ன மகக?�டம 
யபசமயப�த அமரநத தக�ளவதறக�கத 'தசச யவபல ததரநத உன 
யவபலகக�ரரடம எனகதக�ர யமபட த.யத தரச த.�ல!''  எனச 
த.�லல�யனபப�ன�ரகள.  அபதபணமண� அவவ�ய, தம ஊழ�யரடம 
க,�ன�ர.  மத�ன�வ�ன .மNபதத�ல க�ப� எனம பகத�ய�லள? கரயவல 
மரதத�ல�ரநத அபதச த.யத அவர அபதபணண�டம தக�ணட வநத�ர. 
உடயன அபதபண அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அனபப� பவதத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள உததரவ�டடதறயகறப இவவ�டதத�ல அத 
பவககபபடடத. அதன ப�,க 'ப�(ஸல) அவரகள அதன மNயத தத�ழதபத 
-  அதன மNயத தகபZர க,�யபதயம அதன மNயத ரகவ த.யதபதயம 



அதன ப�,க ம�மபரன அடபப�கதத�றகப ப�ன பககம�க இ,ஙக� அத�ல 
ஸஜத� த.யதவ�டட மNணடம யமயல,�யபதயம -  '�ன ப�ரததளய?ன. 
தத�ழத மடதததம மககப? ய'�கக� 'மககய? '�ஙகள எனபனப 
ப�னபற, யவணடதமனபதறக�கவம என தத�ழபகபய '�ஙகள அ,�நத 
தக�ளவறக�கவயம '�ன இவவ�ற த.யயதன'' எனற க,�பப�டட�ரகள.

513. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'�னற தக�ளவதறக�கப யபரச. மரதத�ன கடபட ஒனற இரநதத. 
ம�மபர த.யயபபடட ப�ன அநதப யபரச. மரககடபடய�ல�ரநத சல 
தக�ணட ஒடடகதத�ன .பதம யப�ன,பத '�ஙகள த.வ�யறய,�ம. 
'ப�(ஸல)  அவரகள ம�மபரல�ரநத இ,ஙக� அதன மNத தம பகபய 
பவககமவபர (அநதச .பதம யகடடக தக�ணயட இரநதத).

'�ன, '�பலய�ல உபரய�றறவத.

514. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இபயப�த த.யத வரவத 
யப�னய, 'ப�(ஸல)  அவரகள '�ன, '�பலய�ல உபர '�கழதத�வ�டடப 
ப�,க உடக�ரநத, ப�,க எழககடயவரக?�க இரநதனர.

இப,வபனப பகழநத ப�ன 'அமம�பஃத' எனற கறவத.

515. அமர இபன தகலNப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம .�ல 
தப�ரளகள அலலத பகத த.யயப படடவரகள தக�ணட வரபபடடப 
பஙக�டடக தக�டததயப�த .�லரககக தக�டததம யவற .�லரககக 
தக�டகக�மலம வ�டடவ�டடனர.  ய�ரககக தக�டகக�மல 
வ�டடவ�டட�ரகய?� அவரகள கப, கறவத�க 'ப�(ஸல) 
அவரகளககத ததரய வநதயப�த,  'அலல�ஹபவப பகழநத 
யப�ற,�வ�டட 'அமம�பஃத'  எனக க,� 'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க 
'�ன .�லரககக தக�டகக�ய,ன.  (தக�டகக�மல)  ய�பரவ�டட 
வ�டக�ய,யன� அவர '�ன தக�டபபவபர வ�ட எனகக வ�ரபபம�னவர. 
அவரக?�ன உள?தத�ல அத�ரச.�யம பயமம இரபபபத '�ன அ,�நத 
க�ரணதத�ன�யலயய '�ன .�லரககக தக�டகக�ய,ன.  யவற .�லரன 
உள?ஙக?�ல யப�ததமன, பணபபயம 'லல கணதபதயம அ,�நத 
அவரகப?வ�டட வ�டக�ய,ன.  இவரக?�ல அமர இபன தகலNபம 
ஒரவர�வ�ர''  எனற க,�ன�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க, 
'ப�(ஸல)  அவரகள எனபனப பற,�க க,�ய இநத வ�ரதபத .�கபப '�, 
ஒடடகம எனககக க�படபபபத வ�ட வ�ரபபம�னத�க அபமநதத.

516. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ள?�ரவ�ல 
(வ �டபடவ�டடப)  ப,பபடடப பள?�ய�ல தத�ழத�ரகள.  .�லர அவரக?�ன 
தத�ழபகபயப ப�னபற,�த தத�ழல�ன�ரகள.  க�பலய�ல மககள இத 
பற,�ப யப.ல�ன�ரகள.  (மற'�ள)  அபத வ�ட அத�கம�னவரகள த�ரணட 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன தத�ழதனர.  க�பலய�ல இத பற,� மககள 
தஙகளககள யப.�க தக�ணடனர.  மன,�ம இரவ�ல பள?�ய�ல மககள 
யமலம அத�கம�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள (பள?�கக)  வநததம மககள 
அவரகப?ப ப�னபற,�த தத�ழல�னரகள.

'�னக�ம இரவ வநதயப�த மககள அத�கரதத�ல பள?� இடம 
தக�ள?வ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸ8பஹ8த தத�ழபகககதத�ன 
வநத�ரகள.  ஃபஜரத தத�ழபகபய மடதத ப�ன மககப? ய'�கக� 



இப,வபனப பகழநத 'அமம� பஃத'  எனக க,�வ�டட ''�ஙகள 
வநத�ரநதத எனககத ததரய�மல இலபல.  என�னம இரவத தத�ழபக 
கடபமய�ககபபடட அபத உஙக?�ல '�ப,யவற, இயல�த யப�ய 
வ�டயம� எனற அஞ.�யனன.  (இதன�லத�ன இரவ '�ன வரவ�லபல)'' 
எனற க,�ன�ரகள.

517. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�மபர மNத 
ஏ,�ன�ரகள.  தம யத�ள ப�தத�ன மNத யமல�படபயச சற,�க தக�ணட, 
கர'�,த தண�ய�ல தபலய�ல கடடப யப�டடக தக�ணட அவரகள 
அமரநத கபட.� அமரவ�கம அத.  ப�,க அலல�ஹபவப பகழநத 
யப�ற,�,  'மககய? எனனரயக வ�ரஙகள''  என,தம மககள அவரகப? 
ய'�கக� வ�பரநத 'கரநதனர.  ப�,க 'அமம�பஃத'  எனக க,�ன�ரகள. 
அதன ப�னனர 'மற, மககள தபரகமயப�த,  இத அனஸ�ரகள 
எணண�கபகய�ல கப,வ�ரகள.  மஹமமதபடய .மத�யததவரக?�ல 
தப�றபபகக வரக�,வர ய�ரகக�வத 'னபமயய�,  த�பமயய� த.யய 
.கத� தபற,�ல 'லலவரக?�டம�ரநத ('லலவபத)  ஏறற அவரக?�ல 
தகடடவரகப? அலட.�யம த.யத வ�டவம'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

இம�ம த.�றதப�ழ�வ '�கழததமயப�த ஒரவர வரவபத இம�ம 
கணட�ல, அவபர இரணட ரகஅதகள தத�ழம�ற கடடப?ய�டவத.

518. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �8மஆ '�?�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள த.�றதப�ழ�வ '�கழதத�க தக�ணடரநதயப�த ஒரவர 
வநத�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ர தத�ழத வ�டடர�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறகவர 'இலபல'  என,�ர.  'எழநத தத�ழவ �ர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள. 

�8மஆச த.�றதப�ழ�வ�ன இபடய�ல மபழ யவணடப ப�ர�ரதத�பபத.

519. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல ஒர மப, மககப?ப பஞ.ம வ�டடயத.  �8மஆ '�?�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள த.�றதப�ழ�வ '�கழதத�க தக�ணடரநதயப�த ஒர 
க�ர�மவ�.� எழநத,  'இப,தததர அவரகய?!  த.லவஙகள 
அழ�நதவ�டடன.  கழநபத கடடகள ப.�ய�ல வ�டக�ன,னர.  எனயவ 
எஙகளகக�க அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற க,�ன�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன இரணட பககப?யம உயரதத�ன�ரகள. 
அநத ய'ரதத�ல வ�னதத�ல எநத மபழ யமகதபதயம '�ஙகள 
ப�ரககவ�லபல.  என உய�ர எவனபடய பகவ.ம உள?யத� அவன 
யமல ஆபணய�க 'ப�(ஸல)  அவரகள தம பககப?க க\யழ இ,ககம 
மனப�க மபலகப?ப யப�ல யமகஙகள த�ரணட வநதன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள ம�மபரல�ரநத இ,ஙகவதறகள?�க மபழ தக�டட 
அவரக?�ன த�டய�ல�ரநத வழ�நதபத '�ன ப�ரதயதன.  அனப,ய 
த�னமம அதறகடதத '�ளம அதறகமடதத '�ளம அதறக மற �8மஆ 
வபரய�லம எஙகளகக மபழ தப�ழ�நதத.

(மற �8மஆவ�ல)  அயத க�ர�மவ�.� அலலத யவத,�ரவர எழநத 
'இப,தததர அவரகய?!  கடடடஙகள இடநத வ�ழக�ன,ன.  த.லவஙகள 
மழகக�ன,ன.  எனயவ எஙகளகக�க அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'' 
என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன பககப? உயரதத� 'இப,வ�! 



எஙகள சறறப ப,ஙகப? ய'�கக� (இபத அனபபவ�ய�க!)  எஙகளககக 
யகட தரவத�க (இமமபழபய)  ஆகக� வ�ட�யத!''  எனற க,�ன�ரகள. 
யமகம உள? பகத�பய ய'�கக� 'ப�(ஸல)  அவரகள ப.பக த.யத 
யப�ததலல�ம அமயமகம வ�லக�ச த.ன,த.  மத�ன� 'கர தபரம 
பள?ம�க ம�,�யத.  (இமமபழய�ல)  'கன�த'  எனம ஓபட ஒர ம�தம 
ஓடயத.  பலயவற பகத�க?�ல�ரநத வரபவரகளம இமமபழபயப 
பற,�ப யப.�மல�ரநதத�லபல.

தவள?�க க�ழபம இம�ம த.�றதப�ழ�வ த.யயமயப�த மவனம�க 
இரபபத.

520.  ''இம�ம த.�றதப�ழ�வ '�கழததமயப�த உன அரக�ல�ரபபவரடம 
'வ�யமட!'  எனற க,�ன�ல '� வ �ண�ன க�ரயதத�ல ஈடபடடவ�டட�ய ' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள' என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

�8மஆ '�?�லள? .�,பப�ன ய'ரம.

521.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள �8மஆ '�ப?ப 
பற,�க க,�பப�டமயப�த '�8மஆ '�?�ல ஒர ய'ரம உணட''  எனற 
க,�வ�டட அநத ய'ரம ம�கவம கப,நத ய'ரயம எனபபதத தம 
பகய�ல ப.பக த.யத க�டடன�ரகள.  'அநத ய'ரதத�ல ஒர 
மஸல�ம�ன அடய�ர தத�ழபகய�ல '�னற அலல�ஹவ�டம 
எபதயயனம யகடட�ல அபத அவரகக அலல�ஹ 
தக�டகக�மல�ரபபத�லபல'' எனறம க,�பப�டட�ரகள. 

�8மஆத தத�ழபக 'டககமயப�த .�லர இம�பமவ�டட வ�லக�ன�ல 
இம�மபடய தத�ழபகபயயம அவரடன ய.ரநத தத�ழம 
ஏபனயய�ரன தத�ழபகயம த.லலததககத�கம.

522. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன (�8மஆத)  தத�ழத தக�ணடரநதயப�த உணவப 
தப�ரடகப?  ஏற,�க தக�ணட ஒடடகக கடடம ஒனற வநதத.  அபத 
ய'�கக� மககள த.னறவ�டடனர.  பனன�தரனட 'பரகப?த தவ�ர யவற 
எவரம எஞ.�ய�ரககவ�லபல.  இநத ய'ரதத�ல த�ன,  'அவரகள வண�கப 
தப�ரடகப?யய� கவனதபத ஈரககக கடயபதயய� கணட�ல உமபம 
'�பலய�ல வ�டடவ�டட அபத ய'�கக�ச த.னற வ�டக�ன,னர'' 
(த�ரககரஆன 62:11) என, வ.னம அர?பபடடத.

�8மஆவகக மனபம ப�னபம உள? தத�ழபக.

523. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
லஹரகக மன இரணட ரகஅதகளம ப�ன இரணட ரகஅதகளம 
தத�ழபவரக?�கவம,  மஃரபககப ப�,க தம வ �டடல இரணட ரகஅதகள 
தத�ழபவரக?�கவம,  இஷ�வககப ப�,க இரணட ரகஅதகள 
தத�ழபவரக?�கவம இரநதனர.  �8மஆவககப ப�ன (வ �டடககப) 
ப,பபடடச த.னற இரணட ரகஅதகள தத�ழபவரக?�கவம இரநதனர.

ப�டம-12. அச. '�பலத தத�ழபக



அச.ம�ன ய'ரதத�ல தத�ழவத.

524.  ஷ8�ப அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யப�ரகக?த தத�ழபகபயத 
தத�ழதள?�ரக?�?  எனற ஸ8ஹர இடம யகடயடன.  ''�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன ய.ரநத 'ஜதப பகத�ய�ல யப�ரடடரகக�ய,ன.  '�ஙகள 
எத�ரகப? ய'ரகக ய'ர .நத�தத அண�வகதயத�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எஙகளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ஒர ப�ரவ�னர அவரகளடன 
இபணநத தத�ழல�ன�ரகள.  மறத,�ர கடடதத�னர எத�ரகப?ச 
.நத�ததனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தமமடன உள?வரகளடன ஒர 
ரகவம இரணட ஸஜத�ககளம த.யதனர.  ப�,க தத�ழ�த 
கடடதத�னரன இடதத�றக '�ஙகள த.லல,  அநதக கடடதத�னர 
வநதனர.  அவரகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர ரகவம இரணட 
ஸஜத�ககளம த.யதனர.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸல�ம 
தக�டததனர.  உடயன இவரக?�ல ஒவதவ�ரவரம எழநத தமகக�க 
ஒர ரகவம இரணட ஸஜத�ககளம த.யதனர'  என, வ�பரதபத 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க, அபத ஸ�ல�ம தமகக 
அ,�வ�ததத�க ஸ8ஹர வ�படய?�தத�ர.

'�னறம, வ�கனதத�ன மNத அமரநதம, யப�ரகக?த தத�ழபகபயத 
தத�ழல�ம.

525.  '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  '(தன�ய�கப ப�ரநத வர மடய�த அ?வகக 
எத�ரகளடன)  கலநதவ�டட�ல '�னற தக�ணயட ஸஹ�ப�ககள 
தத�ழவ�ரகள'  எனற இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  ''எத�ரகள இபத 
வ�டவம அத�கம�க இரநத�ல அவரகள '�னற தக�ணயட� வ�கனதத�ல 
அமரநத தக�ணயட� தத�ழல�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) க,�பப�டக�,�ரகள.

எத�ரகப?த யதடச த.லபவரம எத�ரக?�ல யதடபபடவரம 
வ�கனதத�ன மNத ப.பக மலம தத�ழல�ம.

526. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அஹஸ�ப யதததத�ல�ரநத 
த�ரமப�யயப�த எஙக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள 'பன கபரல�க 
கடடதத�னர வ.�ககம இடதபத '�ஙகள அபடயமவபர அஸர தத�ழ 
யவணட�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  வழ�ய�யலயய அஸர ய'ரதபத 
அபடநயத�ம.  'பன கபரல�க கடடதத�னர வ.�ககம இடதபத 
அபடயமவபர '�ம அஸர தத�ழயவணட�ம' எனற .�லர க,�னர. யவற 
.�லர 'இநத அரதததத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள க,வ�லபல.  எனயவ '�ம 
தத�ழயவ�ம'  என,னர.  இநத வ�ஷயம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
ததரவ�ககபபடடயப�த அவரக?�ல எவபரயம 'ப�(ஸல)  அவரகள கப, 
க,வ�லபல.

         ப�டம-13. இர தபர'�டகள

தபர'�ள த�னதத�ல யப�ரககரவ�கப?யம யகடயதபதயம 
பயனபடததவத.

527.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 'பஆஸ'  (எனம யப�ர)  பற,�ய ப�டலகப? 



இரணட .�றம�கள எனன�டம ப�டக க�டடக தக�ணடரநதயப�த 
எனன�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள வநத�ரகள.  படகபகய�ல .�யநத தம 
மகதபத (யவற ப,ம�கத) த�ரபப�ன�ரகள. அபயப�த அப பகர(ரல�) வநத 
''ப�(ஸல)  அவரக?�ன அரக�ல பஷதத�ன�ன இப.ககரவ�க?�?'  எனற 
க,� எனபனக கடநத�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அப பகபர 
ய'�கக� 'அவவ�ரவபரயம வ�டட வ�டஙகள''  என,னர.  அப பகர(ரல�) 
அவரக?�ன கவனம யவற ப,ம த�ரமப�யயப�த,  அவவ�ர 
.�றம�கப?யம வ�ரலக?�ல கதத� (தவ?�யய,� வ�டம�ற க,�)யனன. 
அவவ�ரவரம தவ?�யய,�வ�டடனர.

ய'�னபப தபர'�?�ல தத�ழச த.லவதறக மனயப .�பப�டவத..

528. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  .�ல யபரச.ம பழஙகப? உணண�மல 
ய'�னபப தபர'�?�ல (தத�ழபககக)  'ப�(ஸல)  அவரகள ப,பபட 
ம�டட�ரகள.

மறய,�ர அ,�வ�பப�ல அவறப, ஒறப,பபபட எணண�கபகய�ல 
உணப�ரகள எனற க,பபடடள?த.

ஹஜ தபர'�ள த�னதத�ல (தத�ழபககக மனயப) உணணதல.

529. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(தபர'�ள)  தத�ழபககக மனயப 
(கரப�ன�ப ப�ர�ண�பய)  அறகக�,வர த�ரமபவம அறககடடம!''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�பப�டட�ரகள.  அபயப�த ஒரவர எழநத 'ம�ம�.ம 
வ�ரமப� உணணக கடய '�?�கம இத.  .பதப பறறள? இரணட 
ஆடகப? வ�ட எனகக வ�ரபபம�ன ஆற ம�தம '�ரமப�ய ஆடடக 
கடட ஒனறம எனன�டம உள?த'  எனற க,�த தம அணபட 
வ �டட�ர(களககம தக�டகக யவணடயள?த)  பற,�யம க,�பப�டட�ர. 
(தத�ழபககக மனயப அறபபதறக யமறகணட க�ரணஙக?�ல அவர 
அனமத� யகடட�ர)  அவரகக 'ப�(ஸல)  .லபக வழஙக�ன�ரகள.  இநதச 
.லபக மற,வரகளககம உணட� இலபலய�?  எனபத எனககத 
ததரயவ�லபல.

530. பர�ஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ�8ப 
தபர'�ளத�னதத�ல தத�ழபகககப ப�ன எஙகளகக உபர 
'�கழதத�ன�ரகள.  (அவவபரய�ல)  ''மமபடய தத�ழபகபயத தத�ழத, 
(அதன ப�,க)  '�ம கரப�ன� தக�டபபத யப�னற தக�டகக�,வயர 
'உணபமய�ல கரப�ன� தக�டததவர�வ�ர. தத�ழபககக மனயப அறதத 
வ�டக�,வர தத�ழபககக மன (தமகக�க)  அறததவர�வ�ர.  கரப�ன� 
தக�டததவரலலர.'' எனற க,�பப�டட�ரகள.

அபயப�த அப பரத� இபன '�ய�ர(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?! 
இனப,ய த�னம உணணவதறகம பரகவதறகம உரய த�னம�கம 
எனற வ�?ஙக� '�ன தத�ழபககக மனயப என ஆடபட 
அறததவ�டயடன.  என வ �டடல அறககபபடம ஆடக?�ல எனனபடய 
ஆயட மதன மதல�ல அறககபபடவத�க அபமய யவணடம எனறம 
வ�ரமப� (அறதத)  வ�டயடன.  எனயவ '�ன தத�ழபககக வரவதறக 
மனயப என ஆடபட அறதத (அபதயய)  க�பல உணவ�கவம 
உடதக�ணயடன''  என,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  'உமமபடய ஆட 
ம�ம�.தத�றக�க அறககபபடட ஆட�கதத�ன கரதபபடம''  எனற 



க,�ன�ரகள.  அபயப�த அவர 'இப,தததர அவரகய?!  எனன�டம 
ஓர�ணட '�ப,ய�த ஆடடககடடகள உள?ன.  எஙக?�டம இரணட 
ஆடகப? வ�ட வ�ரபபம�க ஆற ம�தம '�ரமப�ய ஆடடக கடட ஒனற 
உள?த.  அபத அறபபத எனககப யப�தம�?  எனற யகடட�ர.  'ஆம! 
இன�யமல உமபமத தவ�ர யவற எவரககம அத தப�ரநத�த''  எனற 
'ப�(ஸல) வ�படய?�தத�ரகள.

தபர'�ள தத�ழபககக�க ம�மபர இலல�த த�டலககச த.லவத.

531. அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னபப 
தபர'�?�லம ஹஜ�8ப தபர'�?�லம (பள?�ய�ல தத�ழ�மல) 
த�டலககச த.லபவரக?�க இரநதனர.  அவரகள மதன மதல�ல 
தத�ழபகபயயய தவககவ�ரகள.  தத�ழத மடதத எழநத மககப? 
மனயன�ககவ�ரகள.  மககத?லல�ம தஙகள வரப.க?�ல அபபடயய 
அமரநத�ரபப�ரகள.  அவரகளககப யப�தபனகள த.யவ�ரகள. 
(வல�யறதத யவணடயபத)  வல�யறததவ�ரகள;  (கடடப?ய�ட 
யவணடயபத)  கடடப?ய�டவ�ரகள.  ஏயதனம ஒர பகத�ககப 
பபடகப? அனபப யவணடய�ரநத�ல அனபபவ�ரகள.  எபதப 
பற,�யயனம உததரவ�ட யவணடய�ரநத�ல உததரவ�டவ�ரகள.  ப�னனர 
(இலலம) த�ரமபவ�ரகள.

மத�ன�வ�ன ஆள'ர�க இரநத மரவ�னடன ய'�னபப தபர'�ள 
தத�ழபகபயயய�,  ஹஜ�8ப தபர'�ள தத�ழபகபயயய� தத�ழச 
த.லலமவபர மககள இவவ�ய, கபடபப�டதத வநதனர.  (மரவ�ன 
ஆட.�ய�ல ஒர '�ள)  '�ஙகள தத�ழம த�டலகக வநதயப�த கஸZ ர 
இபன ஸலத எனபவர உரவ�கக�ய யமபட ஒனற அஙயக த�டதரனக 
க�ணபபடடத.  அபயப�த மரவ�ன தத�ழவதறக மனயப அத�ல ஏ, 
மயன,�ர. '�ன அவரன ஆபடபயப ப�டதத இழதயதன. அவர எனபன 
இழதத�ர.  மடவ�ல அவர யமபடய�ல ஏ,�த தத�ழபககக மனயப 
உபர '�கழததல�ன�ர.  அபயப�த '�ன அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! 
'�ஙகள ('ப� வழ�பய)  ம�ற,� வ�டடரகள எனற க,�யனன.  அதறக 
மரவ�ன ''� வ�?ஙக� பவதத�ரககம 'படமப, மபலயய,�வ�டடத' 
என,�ர.  '�ன வ�?ஙக�த (இநதப பத�ய)  'படமப,பய வ�ட '�ன 
வ�?ஙக� பவததள? 'படமப, அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க 
ம�கச .�,நதத�கம என க,�யனன.

அதறக மரவ�ன 'மககள தத�ழபகககப ப�,க இரபபத�லபல'  எனயவ 
'�ன தத�ழபககக மனயப உபரபய அபமததக தக�ணயடன'  எனற 
க,�ன�ர.

தபர'�ள தத�ழபககள ப�ஙகம இக�மததம இலல�மல தத�ழ 
யவணடம.

532.  ��ப�ர(ரல�),  இபன அபப�ஸ(ரல�)  ஆக�யய�ர க,�ன�ரகள:  ய'�னபப 
தபர'�?�லம ஹஜ�8ப தபர'�?�லம ப�ஙக த.�லலபபடடத�லபல.

தத�ழபகககப ப�,க உபர '�கழததவத.

533. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  அப 
பகர(ரல�),  உமர(ரல�),  உஸம�ன(ரல�)  ஆக�யய�ரடன தபர'�ள 



தத�ழபகய�ல பஙதகடததளய?ன.  அவரகள அபனவரம உபர 
'�கழததவதறக மனயப தத�ழபவரக?�க இரநதனர.

அயய�மத தஷரக (எனம தலஹஜ 11,12,13 ஆக�ய) '�ளக?�ல 
'லல,ஙகள த.யவதன .�,பப.

534. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(தலஹஜ)  பதத '�ளக?�ல 
த.யயம எநத 'லல,மம அயய�மத தஷரக '�ளக?�ல த.யயம எநத 
'லல,தபதயம வ�டச .�,நததலல''  எனற 'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகள. 
'��ஹ�பத வ�டவம�?' எனற 'ப�த யத�ழரகள யகடடனர. 'தன உய�பரயம 
தப�ரப?யம பணயம பவததப ப,பபடட இரணபடயம 
(இப,வழ�ய�ல)  இழநத வ�டடவன த.யத ��ஹ�பதத தவ�ர'  எனற 
'ப�(ஸல) க,�ன�ரகள.

(தலஹஜ 10,11,12,13 ஆக�ய) ம�ன�வ�ன '�ளக?�லம அரஃப�வககப 
ப,பபடம யப�தம தகபZர கறவத.

535. மஹமமத இபன அபZ பகர அஸஸஃபZ அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 
ம�ன�வ�ல�ரநத அரஃப�வககப ப,பபடடக தக�ணடரககமயப�த 
அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ஙகள எவவ�ற 
தலப�ய� க,�க தக�ணடரநத�ரகள?  எனற யகடயடன;.  அதறகவரகள 
'தலப�ய� க,�யவரகள தலப�ய� க,�னர; அத ஆடய.ப�ககப படவ�லபல 
தகபZர க,�யவர தகபZர க,�னர;  அதவம ஆடய.ப�ககப படவ�லபல' 
எனற வ�படய?�தத�ரகள. 

தத�ழம த�டல�யலயய ஆட ம�டகப?யம ஒடடகஙகப?யம அறபபத.

536. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழம 
த�டல�யலயய ஆட ம�டகப?யம ஒடடகஙகப?யம அறபபவரக?�க 
இரநதனர.

தபர'�ள தத�ழபக தத�ழதவ�டடத த�ரமபமயப�த யவற ப�பதய�ல 
வரவத.

537.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தபர'�ள வநதவ�டட�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(யப�வதறகம வரவதறகம) ப�பதகப? ம�ற,�க தக�ளவ�ரகள.

538.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அப�ஸZன�ய வ �ரரகள பள?�ய�ல வ �ர 
வ�ப?ய�டடல ஈடபடடரநதயப�த '�ன அவரகப?ப ப�ரததக 
தக�ணடரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள எனபன மப,ததக 
தக�ணடரநத�ரகள.  அவவ �ரரகப? உமர(ரல�)  வ�ரடடல�ன�ரகள. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள '(உமயர!)  அவரகப? வ�டடவ�டம.  'ப� 
(ஸல)  அவரகள அபZஸZன�யரகப? ய'�கக� 'அரப�த�வ�ன மககய?! 
அச.ம�ன,� வ�ப?ய�டஙகள!'' எனற க,�ன�ரகள.

          ப�டம-14. வ�தரத தத�ழபக

வ�தரத தத�ழபக எபபட?



539. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர : ஒரவர 'ப�(ஸல) அவரக?�டம இரவத 
தத�ழபக பற,�க யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இரவத தத�ழபக 
இரணடரணட ரகஅதக?�கத தத�ழ யவணடம.  உஙக?�ல எவரம 
ஸ8பஹ8த தத�ழபக பற,� அஞ.�ன�ல அவர ஒர ரகஅத தத�ழடடம. 
அவர (மனனர)  தத�ழதவறப, அத ஒறப,ய�க ஆகக� வ�டம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

540.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பத�தன�ர ரகஅதகள 
தத�ழபவரக?�க இரநதனர.  அதயவ அவரக?�ன இரவத தத�ழபகய�க 
இரநதத. அததத�ழபகய�ல ஒர ஸஜத�பவ உஙக?�ல ஒரவர ஐமபத 
வ.னஙகள ஓதம ய'ரம '�டடவ�ரகள.  ஃபஜரத தத�ழபககக மன 
இரணட ரகஅதகள தத�ழவ�ரகள.  மஅதத�ன (ஃபஜர)  தத�ழபககக 
(அபழகக)  அவரக?�டம வரமவபர வலபப,ம .�யநத 
படதத�ரபப�ரகள.

வ�தரத தத�ழபகய�ன ய'ரம.

541.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இரவ�ன எலல� ய'ரஙக?�லம 'ப�(ஸல) 
அவரகள வ�தரத தத�ழக�,�ரகள.  (.�ல .மயம)  அவரக?�ன வ�தர 
ஸஹர வபர '�ணடவ�டம.

ஒரவர தம '�?�ன கபட.�த தத�ழபகய�க வ�தபர ஆகக�க தக�ளவத. 

542. ''இரவக?�ன கபட.�த தத�ழபகய�க வ�தபர ஆகக�க தக�ளளஙகள' 
என இப,தததர ஸல அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

வ�கனதத�ல அமரநதவ�ற வ�தரத தத�ழவத.  

543.  ஸயZத இபன யஸ�ர அ,�வ�தத�ர '�ன மகக� த.லலம வழ�ய�ல 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  உடன இரவ பயணம 
யமறதக�ணடடரநயதன.  ஸ�பபஹ (த'ரஙகவபத)  அஞ.�ய '�ஙகள 
வ�கனதத�ல�ரநத இ,ஙக� வ�தரத தத�ழதவ�டடப ப�னனர 
அவரகளடன ய.ரநத தக�ணயடன .அபயப�த அவரகள எஙயக 
த.ன,�ரநத�ர எனற யகடடனர '�ன ஸ�பபஹ அஞ.� 
வ�கனதத�ல�ரநத இ,ஙக� வ�தரத தத�ழயதன எனய,ன.  அதறகவரகள 
அலல�ஹவ�ன ததரடம உமகக அழக�ய மனம�த�ர இலபலய�? 
எனற யகடட�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க இரகக�ன,த 
எனய,ன.  அபயப�த இபன உமர(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒடடகதத�ன 
மNதமரநத வ�தரத தத�ழத�ரகக�,�ரகள எனக க,�ன�ரகள.

ரகவகக மனபம ப�னபம கனத ஓததல. 

544.  மஹமமத க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸ�பஹ�ல கனத ஓத� 
இரகக�,�ரக?�?  எனற அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அதறக 
அவரகள 'ஆம'  என,னர. 'ரகவகக மனப கனத ஓத� இரகக�,�ரக?�? 
எனற மNணடம அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அதறக 'ரகவககப ப�னப 
.�,�த க�லம ('ப�(ஸல)  அவரகள கனத ஓத�ன�ரகள)  என 
வ�படய?�தத�ரகள.



545.  ஆஸ�ம அ,�வ�தத�ர.  கனத பற,� அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) 
அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக அவரகள 'கனத ('ப�(ஸல)  அவரகள 
க�லதத�ல)  'படமப,ய�ல இரநதத த�ன'  எனற வ�படய?�தத�ரகள. 
ரகவகக மனப�?  ப�னப�?  எனற யகடயடன.  அதறக 'ரகவகக மனப 
த�ன'  எனற க,�ன�ரகள.  ரகவககப ப�,க எனற '�ஙகள க,�யத�க 
ஒரவர எனககக க,�ன�யர எனற அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன. 
'அவர தப�ய த.�லல� இரகக�,�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ரகவககப ப�,க 
ஒர ம�தமத�ன கனத ஓத�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள கரஆபன 
மனனம த.யத சம�ர எழபத 'பரகப? இபண பவபபவரக?�ல ஒர 
கடடதத�ரடம அனபப� பவதத�ரகள.  இவரகள அநத மஷரக\னகப? 
வ�டக கப,நத எணண�கபகய�னர�க இரநதனர.  அவரகளககம 
'ப�(ஸல)  அவரகளககம�படயய ஓர உடனபடகபகயம இரநதத.  (அநத 
மஷரக\னகள எழபத 'பரகப?யம தக�னறவ�டடனர.)  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள மஷரக\னகளகக எத�ர�க ஒர ம�தம கனத 
ஓத�ன�ரகள எனற அனஸ(ரல�) வ�படய?�தத�ரகள.

546. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஃரப�லம ஃபஜரலம கனத ஓததல 
('ப�(ஸல) அவரக?�ன க�லதத�ல இரநதத.

      ப�டம-15. மபழ யவணடத தத�ழதல

மபழ யவணட தவ?�யய த.லவத.

547.  அபதலல�ஹ இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மபழ யவணட(த தத�ழம த�டலகக)ப ப,பபடட�ரகள.  (அபயப�த)  தம 
யமல�படபய ம�ற,�ப யப�டடக தக�ணட�ரகள.  மறத,�ர அ,�வ�பப�ல 
இரணட ரகஅததகள தத�ழத�ரகள எனக க,பபடடள?த.

யஸ8ஃப 'ப�ய�ன க�லததப பஞ.தபதப யப�ல இவரகளககம 
பஞ.தபத எறபடததவ�ய�க எனற 'ப�(ஸல) அவரகள ப�ர�ரதத�ததத.

548.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள கபட.� 
ரகஅதத�ன ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரதத�யதம 'இப,வ�! அயய�ஷ 
இபன அபZ ரபZஆபவக க�பப�றற.  இப,வ�!  ஸலம�ப�ன ஹ�ஷ�பமக 
க�பப�றற.  இப,வ�!  வலNத இபன வலNபதக க�பப�றற.  இப,வ�! 
'மப�கபகய�?ரக?�ல பலவ �னரகப?க க�பப�றற.  இப,வ�!  மழர 
கடடதத�னர மNத உனனபடய ப�டபய இறககவ�ய�க!  இவரகளகக 
யஸ8ஃப 'ப�ய�ன க�லததப பஞ.தபதப யப�ல பஞ.தபத 
ஏறபடததவ�ய�க!''  எனற கறபவரக?�க இரநதனர.  யமலம 'க�ஃப�ர 
கடடதபத அலல�ஹ மனன�பப�ன�க!  அஸலம கடடதபத அலல�ஹ 
க�பப�றறவ�ன�க! எனறம 'ப�(ஸல) அவரகள கறன�ரகள.

549.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மககள 
(இஸல�தபதப)  ப,ககண�ககக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 'யஸ8ஃப 'ப� 
க�லதத ஏழ�ணடப பஞ.ம யப�ல இவரகளகக ஏழ�ணடப பஞ.தபத 
ஏறபடததவ�ய�க!'  எனற ப�ர�ரதத�ததனர. அவரகளககப பஞ.ம ஏறபடட 
அபனதபதயம யவரறததத.  யத�லகள,  ப�ணஙகள ஆக�யவறப, 
உணணல�ன�ரகள.  அவரகள (மபழ யமகம ததனபடக�,யத� எனற) 
வ�னதபதப ப�ரககமயப�த ப.�ய�ன�ல பபக மடடதபதயய 



க�ணப�ரகள. இந'�பலய�ல அப ஸ8பய�ன 'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநத, 
'மஹமமயத!  '�ர இப,வனககக கடடபபட யவணடம எனறம 
உ,வ�னரகய?�ட இபணநத வ�ழ யவணடதமனவம கறக�,�ர. 
உமமபடய கடடதத�னயர� அழ�நத தக�ணடரகக�,�ரகள.  எனயவ 
அவரகளகக�க அலல�ஹவ�டம தஆச த.யயம'  எனற க,�ன�ர. 
அபயப�த ப�னவரம வ.னஙகப? அலல�ஹ க,�ன�ன.

''எனயவ, வ�னம ஒர தத?�வ�ன பபகபயக தக�ணட வரம '�ப? '�ர 
எத�ரப�ரம! (அபபபக)  மன�தரகப?ச சழநத தக�ளளம 'இத ய'�வ�பன 
த.யயம யவதபனய�கம.  எஙகள இப,வயன!  '� எஙகப?வ�டடம இநத 
யவதபனபய '�ககவ�ய�க!  '�ச.யம�க '�ஙகள 'மப�கபகய�?ரக?�க 
இரகக�ய,�ம'  (எனக கறவர).  '�பனவறததம 'லலபயத.ம 
அவரகளகக எவவ�ற (அநய'ரம பயன?�ககம?  (மனனயமயய 
.தத�யதபத)  வ�?ககபவர�ன ததர அவரக?�டம வநத�ரகக�,�ரகள. 
அவரகள அவபரவ�டடப ப�னவ�ஙக� '(மற,வரக?�ல இவர)  கறறக 
தக�டககபபடடவர;  பபதத�யகக�ரர'  எனக க,�னர.  '�ச.யம�க!  '�ம 
யவதபனபயச .�,�த (க�லதத�றக�க) வ�லககயவ�ம; (ஆன�ல, ப�னனரம) 
'�ஙகள '�ச.யம�கத (த�பமய�ன பககம)  த�ரமபவரகய?.  ஒர '�ள '�ம 
(உஙகப?ப)  தபரம ப�டய�கப ப�டபயப�ம;  '�ச.யம�க (அந'�?�ல)  '�ம 
பழ� த�ரபயப�ம'. (த�ரககரஆன: 44:10-16)

கடபமய�ன ப�ட எனபத பதரப யப�ரல ஏறபடடத பபக மடடமம 
கடபமய�ன ப�டயம 'டநயத,�யத.  அதயப�ல ரம அதத�ய�யதத�ல 
க,பபடட மனன,�வ�பபம '�ப,யவ,�யத.

550.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மபழ யவணடப 
ப�ர�ரதத�ததயப�த அவரக?�ன மகதபத '�ன ப�ரததக 
தக�ணடரநயதன.  அவரகள க\யழ இ,ஙகவதறகள ஒவதவ�ர 
கபரய�ல�ரநதம தணண�ர வழ�நயத�டயத.

'இவர தவணபம '�,ததவர.  இவர�ல மபழ யவணடபபடம.  இவர 
அன�பதகளககப பகல�டம�கவம வ�தபவகளககக க�வலர�கவம 
த�கழக�,�ர'  என, அபத�ல�ப�ன கவ�பதபய அபதப�ழத '�ன 
'�பனததக தக�ளயவன.

551.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மககளககப பஞ.ம ஏறபடம தப�ழத 
உமர(ரல�),  அபப�ஸ(ரல�)  மலம (அலல�ஹவ�டம)  மபழ 
யவணடபவரக?�க இரநதனர.  'இப,வ�!  '�ஙகள எஙகள 'ப�பய 
உனன�டம ப�ர�ரதத�ககக யக�ரயவ�ம.  '� எஙகளகக மபழ வழஙக�ன�ய. 
(இபயப�த)  எஙகள 'ப�ய�ன தநபதய�ன உடன ப�,நத�பர உனன�டம 
ப�ர�ரதத�ககக யக�ரக�ய,�ம.  எஙகளகக மபழ வழஙகவ�ய�க!'  எனற 
உமர(ரல�) கறவ�ரகள. அவரகளகக மபழ தப�ழ�யம.

�8மஆ 'படதபறம பள?�வ�ய�ல�ல மபழ யவணடதல.

552.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �8மஆ '�?�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள '�னற உபர '�கழதத�க தக�ணடரககமயப�த ம�மபரத 
த�ப.ய�லள? வ�.ல வழ�ய�க ஒரவர வநத�ர.  '�ன,வ�ய, 'ப�(ஸல) 
அவரகப? ய'�கக� 'இப,தததர அவரகய?!  க�ல 'படகள 
அழ�ததவ�டடன.  ப�பதகள தணடககபபடட வ�டடன.  எனயவ எஙகளகக 



மபழ தப�ழ�யச த.யயம�ற அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன பககப? உயரதத�,  'இப,வ�! 
எஙகளகக மபழ தப�ழ�யச த.யவ�ய�க!  இப,வ�!  எஙகளகக மபழ 
தப�ழ�யச த.யவ�ய�க!  இப,வ�!  எஙகளகக மபழ தப�ழ�யச 
த.யவ�ய�க!'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க 
வ�னதத�ல த�ரணட யமகதபதயய� ப�ரதத க�டககம யமகஙகப?யய� 
(மபழககரய)  எநத அ,�க,�கப?யய� '�ஙகள க�ணவ�லபல. 
எஙகளககம (அத�வத மத�ன�வககம)  'ஸலஃ'  எனனம 
மபலககம�படயய எநத வ �டம கடடடமம இரககவ�லபல. 
(தவடடதவ?�ய�க இரநதத)  அபயப�த அமமபலககப ப�ன ப,ம�ரநத 
யகடயம யப�னற ஒர யமகம யத�ன,� வ�னதத�ன பமயப பகத�கக 
வநத .�த,� மபழ தப�ழ�நதத.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க ஆற 
'�ளகள சரயபனயய '�ஙகள ப�ரககவ�லபல.  அடதத �8மஆவ�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள '�னற உபர '�கழததமயப�த ஒரவர அயத வ�.ல 
வழ�ய�க வநத�ர. '�ன,வ�ய, 'ப�(ஸல) அவரகப? ய'�கக� 'இப,தததர 
அவரகய?!  த.லவஙகள அழ�நதவ�டடன.  ப�பதகள தணடககபபடட 
வ�டடன.  எனயவ மபழபய '�றததம�ற அலல�ஹவ�டம 
ப�ர�ரதத�யஙகள' என,�ர. உடன 'ப�(ஸல) அவரகள தம பகபய உயரதத�, 
'இப,வ�!  எஙகள சறறப ப,ஙக?�ல (இமமபழபயப தப�ழ�யச 
த.யவ�ய�க!) எஙகளககப ப�தகம�க இபத '� ஆகக� வ�ட�யத. இப,வ�! 
மணறகனறகள,  மபலகள,  ஓபடகள,  வ�ப? '�லஙகள ஆக�யவற,�ன 
மNத (இமமபழபயப தப�ழ�யச த.யவ�ய�க!)''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள. 
உடயன மபழ '�ன,த. '�ஙகள தவய�ல�ல 'டநத த.னய,�ம.

இரணட�வத�க வநத மன�தர மதல�ல வநதவரத�ம�? எனற அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம யகடயடன. அதறக அவரகள ததரய�த' என,னர என ஷரக 
கறக�,�ர.

�8மஆ உபர '�கழததமயப�த க�பல�பவ ய'�கக�மல மபழ யவணடப 
ப�ர�ரதத�ததல.

553.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �8மஆ '�?�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள '�னற உபர '�கழதத�க தக�ணடரககமயப�த 'த�ரலக?�' 
எனம வ�.ல வழ�ய�க ஒரவர வநத�ர.  '�ன,வ�ய, 'ப�(ஸல) 
அவரகப? ய'�கக�,  'இப,தததர அவரகய?!  த.லவஙகள 
அழ�நதவ�டடன.  ப�பதகள தணடககபபடடவ�டடன.  எனயவ எஙகளகக 
மபழ தப�ழ�யச த.யயம�ற அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன பககப? உயரதத�,  'இப,வ�! 
எஙகளகக மபழ தப�ழ�யச த.யவ�ய�க!  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க வ�னதத�ல த�ரணட யமகதபதயய� 
ப�ரநத க�டககம யமகஙகப?யய� '�ஙகள க�ணவ�லபல.  எஙகளககம 
(அத�வத மத�ன�வககம) 'ஸலஃ'  எனனம மபலககம�படயய எநத வ �டம 
கடடடமம இரககவ�லபல.  (தவடட தவ?�ய�க இரநதத.)  அபயப�த 
அமமபலககப ப�னப,ம�ரநத யகடயம யப�னற ஒர யமகம யத�ன,� 
வ�னதத�ன பமயப பகத�கக வநத .�த,� மபழ தப�ழ�நதத. 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க,  ஆற '�ளகள சரயபனயய '�ஙகள 
ப�ரககவ�லபல.  அடதத �8மஆவ�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள '�னற 
உபர'�கழததமயப�த ஒரவர அயத வ�.ல வழ�ய�க வநத�ர. 
'�ன,வ�ய, 'ப�(ஸல)  அவரகப? ய'�கக�,  '  இப,தததர அவரகய?! 
த.லவஙகள அழ�நதவ�டடன.  ப�பதகள தணடககபபடடவ�டடன.  எனயவ 



மபழபய '�றததம�ற அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'  என,�ர.  உடன 
'ப�(ஸல)  அவரகள தம பககப? உயரதத� 'இப,வ�!  எஙகள சறறப 
ப,ஙக?�ல (இமமபழபயப தப�ழ�யச த.யவ�ய�க!)  எஙகளககப 
ப�தகம�க இபத '� ஆகக�வ�ட�யத.  இப,வ�!  மணறகனறகள,  மபலகள, 
ஓபடகள,  வ�ப?'�லஙகள ஆக�யவற,�ன மNத (இமமபழபயப தப�ழ�யச 
த.யவ�ய�க!)'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  உடயன மபழ '�ன,த.  '�ஙகள 
தவய�ல�ல 'டநத த.னய,�ம.

இரணட�வத�க வநத மன�தரமதல�ல வநதவர த�ம�? எனற அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம யகடயடன. அதறக அவரகள 'ததரய�த' என,னர என ஷரக 
கறக�,�ர.

இம�ம மககளகக மதபகக க�டடவத.

554.  அபதலல�ஹ இபன ப�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மபழ யவணடப ப�ர�ரதத�ககப ப,பபடடயப�த அவரகப? ப�ரதயதன. 
அபயப�த அவரகள மககளகக மதபகக க�டடக க�பல�பவ ய'�கக�ப 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  ப�,க தம யமல�படபய ம�ற,�ப யப�டட�ரகள. 
ப�னனர .பதம�க ஓத� எஙகளகக இரணட ரகஅதகள தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.

மபழ யவணடப ப�ர�ரதத�ககமயப�த இம�ம பககப? உயரததவத.

555.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மபழ 
யவணடபப�ர�ரதத�ககமயப�த தவ�ர எநதப ப�ர�ரததபனய�லம தம 
பககப? உயரதத ம�டட�ரகள.  (மபழ யவணடப ப�ர�ரதத�ககம யப�த) 
தம அககள தவணபம க�ணபபடம அ?வ�றக உயரததவ�ரகள.

மபழ தப�ழ�யமயப�த க, யவணடயபவ.

556.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மபழபயக 
க�ணமயப�த 'பயனள? மபழய�க (ஆககவ�ய�க!)'' எனற கறவ�ரகள.

க�றற வ �சம யப�த...

557.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  கடபமய�ன க�றற வ �சமயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள மகதத�ல ஏறபடம ம�றதல அபனவரககம ததரயம.

மபழகக�ற,�ன மலம '�ன உதவபபடடளய?ன என, 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன கறற.

558.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  '''�ன மபழகக�ற,�ன 
மலம உதவபபடடளய?ன.  'ஆத'  கடடதத�னர தவபபக க�ற,�ன�ல 
அழ�ககபபடடனர என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பகமபஙகளம க�ய�ம '�?�ன அபடய�?ஙகளம.

559.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,வ�!  எஙகள ஷ�ம '�டடறகம 
யமன '�டடறகம '� பரககத த.யவ�ய�க!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த மககள 'எஙகள 'ஜத '�டடறகம 



(ப�ர�ரதத�யஙகள)'  என,னர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அஙகத�ன 
கழபபஙகளம பகமபஙகளம ஏறபடம.  அஙக த�ன பஷதத�ன�ன 
தக�மப யத�னறம' எனற க,�ன�ரகள.

மபழ எபயப�த வரதமனபபத அலல�ஹபவத தவ�ர ய�ரம அ,�ய 
மடய�த.

560. 'ஐநத க�ரயஙகப? அலல�ஹபவத தவ�ர யவற எவரம அ,�ய 
மடய�த.  '�ப? எனன 'டககம எனபபத எவரம அ,�ய மடய�த. 
கரவப,க?�லள? '�பலபமகப? எவரம அ,�ய மடய�த.  ஒரவர 
'�ப? எபதச .மப�த�பப�ர எனற அ,�ய மடய�த.  ஒரவர த�ம எநத 
இடதத�ல மரண�பயப�ம எனபபத அ,�ய மடய�த.  மபழ எபயப�த 
வரதமனபபதயம எவரம அ,�ய மடய�த'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

         ப�டம-16. க�ரகணஙகள.

சரய க�ரகணதத�னயப�த தத�ழவத.

561. அப பகர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
இரநதயப�த சரய க�ரகணம ஏறபடடத.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன ஆபடபய இழததக தக�ணட பள?�ககள நபழநத�ரகள. 
'�ஙகளம நபழநயத�ம.  க�ரகணம வ�லகமவபர எஙகளகக இரணட 
ரகஅதகள தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ப�,க 'சரயனககம .நத�ரனககம 
எவரபடய மரணதத�றக�கவம க�ரகணம ப�டபபத�லபல.  எனயவ '�ஙகள 
க�ரகணஙகப?க கணட�ல தத�ழஙகள.  அபவ வ�லகமவபர 
ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
மறத,�ர அ,�வ�பப�ல ''சரயனம .நத�ரனம அலல�ஹவ�ன 
அதத�ட.�க?�ல இரணட அதத�ட.�கள.  எவரபடய மரணதத�றக�கவம 
அவற,�றகக க�ரகணம ப�டபபத�லபல.  ம�,�க அதன மலம அலல�ஹ 
தனனபடய அடய�ரகப? எச.ரகக�,�ன'  எனக க,�ன�ரகள.  மக\ர� 
இபன ஷ8உப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 
(அவரக?�ன மகன)  இபர�ஹ�ம(ரல�)  மரண�தத அனற சரய க�ரகணம 
ஏறபடடத. இபர�ஹ�ம�ன மரணதத�றக�கயவ சரய க�ரகணம ஏறபடடத�க 
மககள யப.�க தக�ணடனர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'சரயனககம 
.நத�ரனககம எவரபடய மரணதத�றக�கயவ� எவரபடய 
வ�ழவகக�கயவ� க�ரகணம ப�டபபத�லபல.  எனயவ '�ஙகள 
(க�ரகணதபதக)  கணட�ல தத�ழத அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள' 
எனற க,�ன�ரகள.

க�ரகணதத�னயப�த தரமம த.யதல.

562. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள க�லதத�ல சரய 
க�ரகணம ஏறபடடத.  மககளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.  (அததத�ழபகய�ல)  '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள. 
(ரவ�ல�ரநத)  எழநத '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத மதல '�பலபய 
வ�டக கப,நதத�க இரநதத.  ப�னனர மறத,�ர ரகவச த.யத�ரகள. 
இத மதல ரகபவ வ�டக கப,நதத�க இரநதத.  ப�னனர '�ணட 
ய'ரம ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  ப�னனர மதல ரகஅதத�ல த.யதத 



யப�னய, இரணட�ம ரகஅதத�லம த.யத�ரகள.  க�ரகணம வ�லக�யதம 
தத�ழபகபய மடதத�ரகள.  மககளகக உபர '�கழதத�ன�ரகள. 
(அவவபரய�ல)  அலல�ஹபவப பகழநத யப�ற,�வ�டட,  'சரயனம 
.நத�ரனம அலல�ஹவ�ன அதத�ட.�க?�ல உள?பவய�கம. எவரபடய 
மரணதத�றயக� எவரபடய வ�ழவகயக� அவறறககக க�ரகணம 
ப�டபபத�லபல.  க�ரகணதபத '�ஙகள க�னமயப�த அலல�ஹவ�டம 
ப�ர�ரதத�யஙகள.  அவபனப தபரபமப படததஙகள;  தத�ழஙகள;  தரமம 
த.யயஙகள''  எனற க,�பப�டட�ரகள.  யமலம தத�டரநத 'மஹமமத�ன 
.மத�யயம!  ஓர ஆயண�,  தபணயண� வ�பச.�ரம த.யயமயப�த 
அலல�ஹ கடபமய�க யர�.ம தக�ளக�,�ன.   மஹமமத�ன 
.மத�யயம!  '�ன அ,�வபத '�ஙகள அ,�நத�ல கப,வ�கச .�ரதத 
அத�கம�க அழவ �ரகள' எனறம க,�பப�டட�ரகள.

க�ரகணத தத�ழபககக அஸஸல�தத ��ம�ஆ எனற அபழபபக 
தக�டபபத.

563. அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
க�லதத�ல சரய க�ரகணம ஏறபடடயப�த அஸஸல�தத 
��ம�ஆ(தத�ழபகககத தய�ர�கக!) எனற அபழபபக தக�டககபபடடத.

க�ரகணதத�னயப�த கபரபடய யவதபனபய வ�டடம ப�தக�பபத 
யதடதல.

564.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர யதப தபணமண� எனன�டம ய�.�கக 
வநத�ள.  அபயப�த அவள 'கபரபடய யவதபனய�ல�ரநத உனபன 
அலல�ஹ க�பப�ன�க!'  எனற க,�ன�ள.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
மன�தரகள கபரக?�லம யவதபன த.யயபபடவ�ரக?�?  எனற 
யகடயடன. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 'கபரபடய யவதபனபய வ�டடம 
'�னம அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபத யதடக�ய,ன' எனற க,�ன�ரகள.

ப�னனர ஒர '�ள 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�கனதத�ல ப,பபடட�ரகள. 
அபயப�த சரய க�ரகணம ஏறபடடத.  மறபகல ய'ரதத�ல (இலலம) 
த�ரமப�ன�ரகள.  ப�னனர தத�ழல�ன�ரகள.  மககள அவரகளககப 
ப�னன�ல '�ன,�ரகள.  (அததத�ழபகய�ல)  '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள. 
ப�னனர '�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  (ரகவ�ல�ரநத '�ம�ரநத 
'�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத மதல '�பலபய வ�டக கப,வ�னத�க 
இரநதத.  ப�னனர '�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  இத மதல 
ரகபவ வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க (ரகவ�ல�ரநத) 
'�ம�ரநத ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  ப�,க '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத 
மதல '�பலபய வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க '�ணட ய'ரம 
ரகவச த.யத�ரகள.  இத மதல ரகபவ வ�டக கப,வ�னத�க 
இரநதத.  ப�,க '�பலய�ல '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத மதல 
ரகஅதத�ன '�பலபய வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க '�ணட 
ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  இத மதல ரகபவவ�டக கப,வ�னத�க 
இரநதத. ப�,க (ரகவ�ல�ரநத) '�ம�ரநத ஸஜத�ச த.யத�ரகள. தத�ழத 
மடதத அலல�ஹ '�டய த.யத�கப? மககளககச த.�னன�ரகள. 
ப�னனர கபரபடய யவதபனய�ல�ரநத ப�தக�பபத யதடம�ற 
அவரகளககக கடடப?ய�டட�ரகள.

க�ரகணத தத�ழபகபய �ம�அதத�கத தத�ழவத.



565. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள க�லதத�ல சரய 
க�ரகணம ஏறபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள அபயப�த தத�ழத�ரகள. 
அததத�ழபகய�ல பகர� அதத�ய�யம ஓதம?வகக '�ணட ய'ரம 
'�ன,�ரகள.  ப�னனர '�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள. (ரகவ�ல�ரநத) 
'�ம�ரநத '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத மதல '�பலபய வ�டக 
கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க '�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  இத 
மதல ரகபவ வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க ஸஜத�ச 
த.யத�ரகள.  ப�னனர '�ணட ய'ரம '�ன,�ரகள.  இத மதல '�பலபய 
வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க '�ணட ய'ரம ரகவச 
த.யத�ரகள. இத மதல ரகபவ வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத. ப�,க 
'�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  இத மதல ரகபவ வ�டக 
கப,வ�னத�க இரநதத.  ப�,க (ரகவ�ல�ரநத)  '�ம�ரநத '�ணட ய'ரம 
'�ன,�ரகள.  இத மதல '�பலபய வ�டக கப,வ�னத�க இரநதத. 
ப�,க '�ணட ய'ரம ரகவச த.யத�ரகள.  இத மதல ரகபவ வ�டக 
கப,வ�னத�க இரநதத. ப�,க ஸஜத�ச த.யத�ரகள. க�ரகணம வ�லக�ய 
'�பலய�ல தத�ழத மடதத�ரகள.  (மடதததம)  'சரயனம .நத�ரனம 
அலல�ஹவ�ன அதத�ட.�க?�ல இரணட அதத�ட.�க?�கம.  எவரபடய 
மரணதத�றக�கயவ� வ�ழவ�றக�கயவ� அவற,�றகக க�ரகணம 
ப�டபபத�லபல.  எனயவ க�ரகணதபத '�ஙகள கணட�ல அலல�ஹபவ 
'�பனவ கரஙகள.  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
'ப�த யத�ழரகள 'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள எபதயய� ப�டகக 
மயனற ப�,க ப�ன வ�ஙக�யத யப�ல '�ஙகள கணயட�யம ( அத ஏன?)' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ன த.�ரககதபதப 
ப�ரதயதன.  அதன ஒர கபலபயப ப�டகக மயனய,ன.  அபத '�ன 
ப�டதத�ரநத�ல இநத உலகம உள??வம '�ஙகள அபத உணபZரகள. 
யமலம 'ரகதபதயம கணயடன.  அபத வ�ட யம�.ம�ன க�ட.�பய 
ஒரயப�தம '�ன கணடத�லபல.  யமலம 'ரகவ�.�க?�ல தபணகப?யய 
அத�கம�கக கணயடன'  எனற க,�ன�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?!  அத 
ஏன?  எனற 'ப�தயத�ழரகள யகடடனர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'தபணகள '�ர�கரபபதன க�ரணதத�ன�ல'  எனற வ�படய?�ததனர. 
'அலல�ஹபவய� '�ர�கரகக�,�ரகள'  எனற யகடகபபடடதறகக 
'கணவபன '�ர�கரகக�,�ரகள;  க�லதமலல�ம ஒரதத�கக '� உதவ�கள 
த.யத உனன�டம ஏயதனம ஒர கப,பயக கணட�ல உனன�டம எநத 
'னபமபயயம '�ன க�ணவ�லபல எனற க,� வ�டவ�ள'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

சரய க�ரகணதத�னயப�த அடபமகப? வ�டதபல த.யவத 
வ�ரமபததககத.

566. அஸம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள சரய 
க�ரகணதத�னயப�த அடபமகப? வ�டதபல த.யயம�ற 
கடடப?ய�டட�ரகள.

க�ரகணதத�னயப�த இப,வபன '�பனவ கரதல.

567.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  சரய க�ரகணம ஏறபடடயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள க�ய�மத '�ள வநதவ�டடயத� எனற அஞ.�த 
த�டககறற எழநத�ரகள.  உடயன பள?�கக வநத தத�ழத�ரகள.  '�றபத, 
ரகவச த.யவத,  ஸஜத�ச த.யவத ஆக�யவறப, '�ன அதவபர 



ப�ரதத�ர�த அ?வகக '�டடன�ரகள.  (ப�னனர மககப? ய'�கக�)  'இநத 
அதத�ட.�கள எவரபடய மரணதத�றக�கயவ� வ�ழவ�றக�கயவ� 
ஏறபடவத�லபல.  என�னம தனனபடய அடய�ரகப? எச.ரபபதறக�க 
அலல�ஹ அனபபக�,�ன.  இவற,�ல எபதயயனம '�ஙகள கணட�ல 
இப,வபன '�பனவ கரவம ப�ர�ரதத�ககவம ப�வமனன�பபத யதடவம 
வ�பரயஙகள' எனற க,�ன�ரகள.

க�ரகணத தத�ழபகய�ல .பதம�டட ஓததல.

568. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) அவரகள க�ரகணததத�ழபகய�ல 
.பதம�டட ஓத�ன�ரகள.  ஓத� மடதததம தகபZர க,� ரகவச 
த.யத�ரகள.  ரகவ�ல�ரநத '�ம�ரநததம 'ஸம� அலல�ஹ8 ல�மன 
ஹம�த�,  ரபபன� வ லகல ஹமத'  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க மNணடம 
ஓத�ன�ரகள. இவவ�ற இரணட ரகஅதக?�ல '�னக ரகவகளம '�னக 
ஸஜத�ககளம த.யத�ரகள.

 ப�டம-17. கரஆபன ஓதமயப�த வரம ஸஜத� வ.னஙகள.

கரஆன�லள? ஸஜத� வ.னஙகள ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யவத 
'ப�வழ�.

569. இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வ�ல 
'ஜம அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  ஒர 
மத�யவபரத தவ�ர அவரகளடன இரநத அபனவரம ஸஜத�ச 
த.யதனர.  அமமத�யவர ஒர பகய�ல .�,�ய கறகப?யய� 
மணபணயய� எடததத தம த'ற,�ககக தக�ணட த.னற 'இவவ�ற 
த.யவத எனககப யப�தம'  எனற க,�ன�ர.  ப�னனர அவர க�ப�ர�கக 
தக�லலப படடபத ப�ரதயதன.

ஸ�த அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யதல.

570. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஸ�த அதத�ய�யம ஓதபபடமயப�த 
ஸஜத�க கடட�யம�லபல.  (ஆன�ல)  'ப�(ஸல)  அவரகள அநத 
அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யதபத ப�ரதத�ரகக�ய,ன.

மஸல�மகள இபணபவபபவரகளடன ய.ரநத ஸஜத�ச த.யதல.

571.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஜம 
அதத�ய�யதபத ஓத� ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  அவரகளடன இரநத 
மஸல�மகளம இபணபவபபவரகளம ஏபனய மககளம ��னகளம 
ஸஜத�ச த.யதனர.

ஸஜத� வ.னதபத ஓத� ஸஜத�ச த.யய�மல இரநத�ல...

572.  பஸத இபன ஸ�ய�த(ரல�) அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
'ஜம அதத�ய�யதபத ஓத�க க�டடயனன.  அபயப�த அவரகள ஸஜத�ச 
த.யயவ�லபல.

இதஸஸம�வன ஷககத அதத�ய�யதபத ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யதல.



573. அப ஸலம� அ,�வ�தத�ர.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  இதஸஸம�வன 
ஷககத அதத�ய�யதபத ஓத� ஸஜத�ச த.யத�ரகள.  '�ன அவரக?�டம 
'�ஙகள ஸஜத�ச த.யதபத '�ன ப�ரதயதயன எனய,ன.  அதறக அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸஜத�ச த.யதபத '�ன 
ப�ரதத�ரகக�வ�டட�ல '�னம ஸஜத�ச த.யத�ரகக ம�டயடன'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

இம�ம ஸஜத� வ.னதபத ஓதமயப�த ஸஜத�ச த.யவதறக�க மககள 
த'ரகக�யடததக தக�ளவத.

574.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ஙகள 
இரககமயப�த ஸஜத�ச த.யயம வ.னதபத எஙகளகக ஓத�க 
க�டடவ�ரகள.  அபயப�த அவரகள ஸஜத�ச த.யவ�ரகள.  எஙகளகக 
த'ற,�பய பவகக இடம�லல�த அ?வகக த'ரகக�யடததக தக�ணட 
'�ஙகள அபனவரம ஸஜத�ச த.யயவ�ம.

 ப�டம-18. கஸரத தத�ழபக (சரகக�த தத�ழதல)

எததபன '�ளகள தவ?�யரல தஙக�ன�ல கஸரத தத�ழல�ம? 

575.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (மகக�வ�ல) 
பததத�னபத '�ளகள தஙக�ன�ரகள.  அந'�ளக?�ல கஸரச த.யத�ரகள. 
'�ஙகளம பததத�னபத '�ளகளககப பயணம யமறதக�ணட�ல 
கஸரச த.யயவ�ம.  (அபத வ�ட)  அத�கம�ன�ல மழபமய�கத 
தத�ழயவ�ம.

576. யஹய� இபன அபZ இஸஹ�க அ,�வ�தத�ர.  ''�ஙகள 
மத�ன�வ�ல�ரநத மகக�பவ ய'�கக� 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
ப,பபடயட�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன� த�ரமபமவபர இரணடரணட 
ரகஅதக?�கத தத�ழத�ரகள'  எனற அனஸ(ரல�)  க,�யயப�த '�ஙகள 
மகக�வ�ல எவவ?வ '�ளகள தஙக�ன �ரகள எனற யகடயடன. 
அதறகவரகள 'பதத '�ளகள தஙக�யன�ம' எனற வ�படய?�தத�ரகள.

ம�ன�வ�ல கஸரத தத�ழதல.

577. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடனம அப 
பகர(ரல�),  உமர(ரல�)  ஆக�யய�ரடனம உஸம�ன(ரல�)  உபடய ஆட.�க 
க�லதத�ன ஆரமபககடடதத�ல உஸம�ன(ரல�)  உடனம ம�ன�வ�ல 
இரணட ரகஅதக?�கத தத�ழயதன.  ப�னனர உஸம�ன(ரல�)  '�னக 
ரகஅதக?�கத தத�ழல�ன�ரகள.

578.  ஹ�ரஸ� இபன வஹப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ம�ன�வ�ல எத�ரகப?ப பற,� எநத அச.மம இலல�த '�பலய�ல 
இரணட ரகஅதக?�க எஙகளககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.

579.  அபதர ரஹம�ன இபன யஸZ த அ,�வ�தத�ர.  உஸம�ன(ரல�) 
ம�ன�வ�ல எஙகளகக '�னக ரகஅதகள தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  இத 
பற,� இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம க,பபடடயப�த 



'இனன�ல�லல�ஹ� வ இனன�இபலஹ� ர���ஊன'  எனற க,�ன�ரகள. 
ப�னனர ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரணட ரகஅதக?�கத 
தத�ழத�ரகக�ய,ன.  அப பகர(ரல�)  உடனம ம�ன�வ�ல இரணட 
ரகஅதக?�கத தத�ழத�ரகக�ய,ன.  உமர(ரல�)  உடனம ம�ன�வ�ல இரணட 
ரகஅதக?�கத தத�ழத�ரகக�ய,ன.  இநத '�னக ரகஅதகளககப பகரம�க 
ஒபபக தக�ள?பபடட இரணட ரகஅதகள எனககப யப�தம'  எனற 
க,�ன�ர.

580. ''எநதப தபணணம மணம மடககத தக�த ஆண உ,வ�னரடன 
தவ�ர மனற '�ளகளகக�ன பயணதபத யமறதக�ள?க கட�த என 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனற அபஹ�பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

மஃரபத தத�ழபகபயப பயணதத�லம மனற ரகஅதக?�கத தத�ழதல.

581. ஸ�ல�ம அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�)  மஸதல�ஃப�-வ�ல 
மஃரபபயம இஷ�பவயம �மஉச த.யத தத�ழத�ரகள.  ஒர மப, 
இபன உமர(ரல�) மஃரபபத த�மதப படதத�ன�ரகள. அவரக?�ன மபனவ� 
ஸஃப�ய�(ரல�)  உடல 'லம கன,� இரநத�ரகள.  (அவரகப?ப ப�ரககச 
த.னற தக�ணடரநத�ரகள)  அவரக?�டம தத�ழபக எனற '�பனவ 
படதத�யனன.  அபயப�தம ''ட'  என,�ரகள.  இரணட அலலத மனற 
பமலகள 'டநததம வ�கனதத�ல இரநத இ,ஙக�த தத�ழத�ரகள. 
ப�னனர ''ப�(ஸல)  அவரகள அவ.ரம�கப ப,பபட ய'ரநத�ல 
இபபடதத�ன தத�ழவ�ரகள'  எனற க,�பப�டட�ரகள.  யமலம ''ப�(ஸல) 
அவரகள அவ.ரம�கப ப,பபட ய'ரநத�ல மஃரபபத த�மதப படதத� 
மனறரகஅதகள தத�ழத ஸல�ம தக�டபப�ரகள.  ப�னனர தபரய 
இபடதவ?� ஏதம�ன,� இஷ�வகக இக�மத த.�லல� இரணட 
ரகஅதக?�கத தத�ழவ�ரகள.  ப�னனர ஸல�ம தக�டபப�ரகள. 
இஷ�வ�ல�ரநத 'ள?�ரவ�ல எழவதவபர உபரய�ன தத�ழபககள 
தத�ழ ம�டட�ரகள.' எனக க,�பப�டட�ரகள.

582.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
வ�கனதத�ல த.லலமயப�த க�பல� அலல�த த�ப.பய ய'�கக� 
உபரய�ன தத�ழபககப?த தத�ழத�ரகக�,�ரகள.

கழபதய�ன மNத அமரநத உபரய�ன தத�ழபககப?த தத�ழதல.

583.  அனஸ இபன ஸZ ரன அ,�வ�தத�ர.  அனஸ(ரல�)  ஸ�ரய�வ�ல�ரநத 
வநதயப�த அவரகப? '�ஙகள எத�ர தக�ணயட�ம.  ஐநததமர என, 
இடதத�ல அவரகப? '�ஙகள .நத�தயத�ம.  அபயப�த அவரக?�ன மகம 
க�பல�வகக இடபப,ம�க இரககம '�பலய�ல கழபதய�ன மNத 
அமரநத அவரகள தத�ழதபத ப�ரதயதன.  க�பல� அலல�த த�ப.ய�ல 
'�ஙகள தத�ழக�,�ரகய? எனற யகடயடன.  அதறகவரகள 'ப�(ஸல) 
அவரகள இவவ�ற த.யதபத '�ன ப�ரதத�ரகக�வ�டட�ல '�ன 
இவவ�ற த.யத�ரகக ம�டயடன' எனற வ�படய?�தத�ரகள.

பயணதத�னயப�த தத�ழபககக மனபம ப�னபம உபரய�ன 
தத�ழபகபயத தத�ழ யவணடயத�லபல.

584. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ன 'ப�(ஸல) அவரகளடன யத�ழபம 



தக�ணடரநயதன.  அவரகள பயணதத�ல உபரத தத�ழபககப?த 
தத�ழதபத '�ன ப�ரததத�லபல. 'அலல�ஹவ�ன ததரடம உஙகளகக 
அழக�ய மன ம�த�ர இரகக�,த'  (33:21)  எனற அலல�ஹ க,�ன�ன 
எனக க,�பப�டட�ரகள.

கடபமய�ன தத�ழபககளகக மனனரம ப�னனரம தவ�ர மற, 
.மயஙக?�ல பயணதத�ல உபரய�கத தத�ழவத.

585.  ஆம�ர இபன ரப�ஆ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள இரவ�ல 
பயணதத�னயப�த தம வ�கனதத�ன மNத அமரநத அத த.லலம 
த�ப.ய�ல உபரய�ன தத�ழபககப?த தத�ழதபத '�ன 
ப�ரதத�ரகக�ய,ன.

பயணதத�னயப�த மஃரபபயம இஷ�பவயம ய.ரததத தத�ழதல

586. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பயணதத�ல 
இரககமயப�த லஹர அஸபரயம மகரப இஷ�பவயம �மஉச 
த.யத தத�ழவ�ரகள.

உடக�ரநத தத�ழ மடய�வ�டட�ல...

587. இமர�ன இபன ஹ8பஸன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன மல வ�ய�த� 
உபடயவன�க இரநதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம உடக�ரநத 
தத�ழவத பற,�க யகடயடன.  அதறகவரகள ''�னற தத�ழத�ல அத 
.�,நதத�கம.  உடக�ரநத தத�ழத�ல '�னற தத�ழபவரன கல�ய�ல 
ப�த�யய அவரகக உணட.  படததத தத�ழத�ல உடக�ரநத 
தத�ழபவரன கல�ய�ல ப�த�யய அவரகக உணட''  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

உடக�ரநத தத�ழமயப�த ய'�ய '�ஙக�வ�டட�ல அலலத ய'�ய�ன 
கடபம கப,நதவ�டட�ல எஞ.�யபத எழநத தத�ழல�ம.

ஒர ய'�ய�?� வ�ரமப�ன�ல இரணட ரகஅதகப? '�னறம இரணட 
ரகஅதகப? அமரநதம தத�ழல�ம.

588. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன மதபமபய 
அபடயமவபர இரவத தத�ழபகபய உடக�ரநத தத�ழ '�ன 
ப�ரததத�லபல. மதபமய�ன க�லதத�ல அவரகள உடக�ரநத '�பலய�ல 
ஓதவ�ரகள.  ரகவச த.யய எணணமயப�த எழநத மபபத அலலத 
'�றபத வ.னஙகள ஓத�வ�டடப ப�,க ரகவப த.யவ�ரகள.

589. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள உடக�ரநத 
தத�ழவ�ரகள.  உடக�ரநத '�பலய�ல ஓதவ�ரகள.  ஓத யவணடயத�ல 
மபபத அலலத '�றபத வ.னஙகள எஞ.�ய�ரககமயப�த எழநத 
'�னற அபத ஓத�வ�டட ரகவச த.யவ�ரகள.  ப�னனர ஸஜத�ச 
த.யவ�ரகள.  இரணட�ம ரகஅதத�லம இத யப�னய, த.யவ�ரகள. 
தத�ழத மடதததம '�ன வ�ழ�ததக தக�ணடரநத�ல எனனடன யப.�க 
தக�ணடரபப�ரகள.  '�ன உ,ஙக�வ�டட�ல அவரகளம படதத 
வ�டவ�ரகள.



ப�டம-19. தஹஜ�8த (ப�நத�ய இரவத தத�ழபக)

இரவ�ல தஹஜ�8த தத�ழதல.

அலல�ஹ க,�ன�ன:  'இரவ�ல '�ர தஹஜ�8த தத�ழவ �ர�க!' 
(த�ரககரஆன 17:79)

590.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஹஜ�8த 
தத�ழவதறக�க இரவ�ல எழநததம 'இப,வ�!  உனகயக பகழ 
அபனததம.  வ�னஙகள,  பம� அவற,�லள?பவ அபனதபதயம 
'�ரவக�பபவன '�யய!  உனகயக பகழ அபனததம.  வ�னஙகள பம� 
அவற,�லள?வற,�ன உரபம உனகயக உரயத.  உனகயக பகழ 
அபனததம.  வ�னஙகள பம� ஆக�யவற,�ன ஒ?� '�யய!  உனகயக பகழ 
அபனததம. வ�னஙகள பம�கக அர.ன '�யய! உனகயக பகழ அபனததம. 
'� உணபமய�?ன.  உன வ�ககறத� உணபம.  உனனபடய .நத�பப 
உணபம.  உனனபடய கறற உணபம.  த.�ரககம உணபம.  'ரகம 
உணபம.  'ப�ம�ரகள உணபமய�?ரகள.  மஹமமத உணபமய�?ர. 
மறபம '�ள உணபம.  இப,வ�!  உனகயக கடடபபடயடன.  உனபனயய 
'மப�யனன.  உனமNத உறத�ய�ன 'மப�கபக பவததளய?ன.  உனன�டயம 
த�ரமபக�ய,ன.  உனன�டயம '�த� யகடயபன.  எனயவ '�ன மநத�ச த.யத, 
ப�நத�ச த.யக�ன,,  இரக.�யம�கச த.யத,  பக�ரஙகம�கச த.யத 
ப�வஙகப? மனன�ததவ�ட.  '�யய (.�லபர)  மறபடததபவன,  (.�லபர) 
ப�றபடததபவன.  உனபனத தவ�ர வணககதத�றகரயவன யவற ய�ரம 
இலபல.  உனனபடய உதவ�ய�ன,� 'னபம த.யயம ஆற,யல� 
த�பமய�ல�ரநத வ�டபடம ஆற,யல� இலபல' எனற கறவ�ரகள.

இரவத தத�ழபகய�ன .�,பப.

591. இபன உமர(ரல�) க,�யதவ�த. 'ப�(ஸல) அவரகள க�லதத�ல ஒரவர 
கனவ கணட�ல அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எடததபரபபத வழககம. 
'�னம ஒர கனவ கணட அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எடததபரகக 
யவணடம எனற ஆப.பபடயடன.  அபயப�த '�ன இப?ஞன�கவம 
பள?�வ�.ல�ல உ,ஙகக கடயவன�கவம இரநயதன.  இரணட 
வ�னவரகள எனபனப ப�டதத 'ரகதத�றகக தக�ணட த.ன,�ரகள. 
க�ணறககச சறறச சவர கடடபபடடத யப�ல அநத 'ரகதத�றகம 
கடடபபடடரநதத அதறக இரணட தக�மபகளம இரநதன.  அத�ல 
எனககத ததரநத .�ல மன�தரகளம க�டநதனர. அபயப�த '�ன 'ரகதபத 
வ�டடம அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபத யதடக�ய,ன எனற க,�யனன. 
அபயப�த யவற ஒர வ�னவர எனபனச .நத�தத '�ர பயபபட�த�ர எனற 
க,�ன�ர.  இவவ�ற '�ன கனவ கணயடன.  இககனபவ ஹஃபஸ�(ரல�) 
அவரக?�டம க,�யனன.  அவரகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம;  ததரவ�கக 
'அபதலல�ஹ இரவ�ல தத�ழபவர�க இரநத�ல அவர மன�தரக?�யல 
ம�கவம 'லலவர'  எனற 'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகள.  அதன ப�னனர இரவ�ல 
கப,நத ய'ரயம தவ�ர '�ன உ,ஙகவத�லபல.

ய'�ய�?� இரவத தத�ழபகபய வ�டட வ�டல�ம.

592. �8னதப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யற,யப�த ஓர 
இரயவ�, இரணட இரவகய?� தத�ழவ�லபல.



இரவத தத�ழபகபயயம உபரய�ன தத�ழபககப?யம கடட�யப 
படதத�மல 'ப�(ஸல) அவரகள ஆரவமடடயத.

593. அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஓர இரவ�ல எனன�டமம 
ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�டமம வநத�ரகள.  ''�ஙகள இரவரம 
தத�ழவ�லபலய�?  எனற யகடட�ரகள.  அபயப�த '�ன இப,தததர 
அவரகய?!  எஙக?�ன உய�ரகள அலல�ஹவ�ன பகய�லள?ன.  அவன 
எழமபமயப�யத '�ஙகள எழ மடயம எனற க,�யனன.  இபத '�ன 
க,�யயப�த எனகக எநத மறதம�ழ�யம க,�மல த�ரமப�ச 
த.லலல�ன�ரகள.  ப�னனர தம தத�படய�ல அடதத 'மன�தன 
அத�கம�கத தரககம த.யபவன�க இரகக�,�ன'  (த�ரககரஆன 18:54) 
எனற க,�க தக�ணயட த�ரமப�ச த.ன,�ரகள.

594. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள .�ல அமலகப?ச 
த.யய வ�ரமபவ�ரகள.  (ஆன�ல)  .�ல .மயம அவறப,ச த.யய 
ம�டட�ரகள.  மககளம அபதச த.யவதறக .�ரமபபடவ�ரகள என, 
அவரக?�ன மNத அத அச.யம இதறக க�ரணம.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஒரயப�தம லஹ�த தத�ழதத�லபல.  '�ன லஹ�த தத�ழத 
வரக�ய,ன.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன இரவத தத�ழபக. 'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன 
க�லகள வ �ஙகம அ?வகக '�னற வணஙகவ�ரகள.

595. மக\ர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  .�ல .மயம 'ப�(ஸல)  அவரகள க�லகள 
வ �ஙகம அ?வகக இரவ�ல '�னற  தத�ழவ�ரகள.  இதபற,� 
அவரக?�டம யகடகபபடமயப�த ''�ன அலல�ஹவகக 'ன,�யள? 
அடய�ன�க இரகக யவணட�ம�?' எனற யகடப�ரகள.

ப�நத�ய இரவ�ல உ,ஙகதல.

596. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  ''அலல�ஹவ�றக ம�க 
வ�ரபபம�ன தத�ழபக த�வத(அபல)  அவரக?�ன தத�ழபகய�கம. 
அலல�ஹவ�றக ம�க வ�ரபபம�ன ய'�னப த�வத(அபல)  அவரக?�ன 
ய'�னப�கம.  அவரகள ப�த� இரவவபர தஙகவ�ரகள.  ப�,க இரவ�ல 
மன,�ல ஒர பகத� ய'ரம தத�ழவ�ரகள.  ப�,க ஆ,�ல ஒர பகத� 
ய'ரம உ,ஙகவ�ரகள.  யமலம ஒர '�ள ய'�னப பவதத ஒர '�ள 
ய'�னபபவ�டட வ�டவ�ரகள'  இபத அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� 
ஆஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

597.  மஸரக அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளகக வ�ரபபம�ன அமல 
எத எனற ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறகவரகள 
'தத�டரநத த.யயம அமல'  எனற வ�படய?�தத�ரகள.  (இரவ�ல) 
'ப�(ஸல) அவரகள எபயப�த எழவ�ரகள எனற யகடயடன.  அதறகவரகள 
'ய.வல கவமயப�த எழவ�ரகள'  எனற வ�படய?�தத�ரகள.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�ல ய.வல கவமயப�த எழநத தத�ழவ�ரகள எனற 
க�ணபபடக�,த.

598. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள என வ �டடல 
(இரககமயப�த) ஸஹர ய'ரம வரமவபர உ,ஙக�மல இரநதத�லபல.



ஸஹர த.யததம உ,ஙக�மல ஸ8பஹ8த தத�ழதல.

599. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  க,�யவத�வத:  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  வம ஸஹர த.யதனர.  ஸஹர த.யத 
மடதததம,  'ப�(ஸல)  அவரகள (ஃப�ர)  தத�ழபககக தய�ர�க�த 
தத�ழத�ரகள.

அவரகள ஸஹர த.யததறகம தத�ழததறகம இபடயய எவவ?வ 
ய'ரம இரநதத எனற அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம '�ஙகள யகடயட�ம. 
அதறகவரகள 'ஒரவர �மபத வ.னஙகள ஓதககடய ய'ரம'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

இரவத தத�ழபகய�ல '�ணட ய'ரம '�றபத.

600.  அப வ�ய�ல அ,�வ�தத�ர.  ''�ள ஓர இரவ 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
தத�ழயதன.  '�ன தவ,�ன ஒர மடவகக வரம?வகக அவரகள 
'�னற தக�ணயட இரநத�ரகள'  எனற இபன மஸவத(ரல�)  க,�யயப�த 
அநதத தவ,�ன மடவ எத?  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள ''ப�(ஸல) 
அவரகளடன தத�ழவபதவ�டடத தத�ழபகபய ம,�தத வ�டல�ம 
எனற எணண�யனன' எனற வ�படய?�தத�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள இரவ�ல எபபட, எததபன (ரகஅதகள) தத�ழத�ரகள?

601.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
'இப,தததர அவரகய?! இரவத தத�ழபக எவவ�ற?' எனற யகடடதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இரணடரணட ரகஅதக?�கத தத�ழ யவணடம. 
ஸ8பபஹ (ய'ரம வநதவ�டதமன)  '�ர அஞ.�ன�ல ஒர ரகஅத வ�தரத 
தத�ழவ �ர�க'  எனற வ�படய?�தத�ரகள. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�ககம 
மறத,�ர அ,�வ�பப�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இரவ�ல பத�னமனற 
ரகஅதகள தத�ழத வநதனர எனற க,பபடடள?த.

602.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஃபஜரபடய மன 
ஸ8னனத வ�தர ஆக�யவறப,ச ய.ரதத இரவ�ல பத�னமனற 
ரகஅதகள தத�ழவ�ரகள.

603.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னப 
யத�றகம�டட�ரகய?� எனற '�ஙகள '�பனககம?வகக ய'�னபபத 
தத�டரநதவ�டட வ�டவ�ரகள.  ய'�னபப வ�ட ம�டட�ரகய?� எனற 
'�ஙகள '�பனககம?வககத தத�டரநத ய'�னப ய'�றப�ரகள.  '�ர 
அவரகப?த தத�ழக கடயவரக?�கப ப�ரகக வ�ரமப�ன�ல அவவ�ய, 
ப�ரபபZர.  அவரகப?த தஙகக கடயவரக?�கப ப�ரகக வ�ரமப�ன�ல 
அவவ�ய, ப�ரபபZர!

இரவ�ல தத�ழ�வ�டட�ல பஷதத�ன ப�டரய�ல மடசசப யப�டக�,�ன.

604. ''உஙக?�ல ஒரவர உ,ஙகமயப�த ப�டரய�ல பஷதத�ன மனற 
மடசசகப?ப யப�டக�,�ன.  ஒவதவ�ர மடச.�ன யப�தம இரவ 
இனனம இரகக�,த,  உ,ஙக எனற கறக�,�ன.  அவர வ�ழ�தத 
அலல�ஹபவ '�பனவ கரநத�ல ஒர மடசச அவ�ழக�,த.  அவர 



உளச த.யத�ல இனதன�ர மடசச அவ�ழக�,த.  அவர தத�ழத�ல 
மறத,�ர மடசசம அவ�ழக�,த.  அவர மக�ழவடனம மன 
அபமத�யடனம க�பலப தப�ழபத அபடக�,�ர.  இலபலதயன�ல 
அபமத�யற,வர�க,  ய.�மபல '�ப,நதவர�கக க�பலப தப�ழபத 
அபடக�,�ர என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�ழ�மல உ,ஙகபவரன க�த�ல பஷதத�ன .�ற'�ர கழ�கக�,�ன.

605.  அபதலல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர வ�டயம வபர தஙக� 
தக�ணயட இரகக�,�ர.தத�ழபககக எழவத�லபல எனற 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம க,பபடடத.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'பஷதத�ன அவர 
க�த�ல .�ற'�ர கழ�ததவ�டட�ன' எனற வ�படய?�தத�ரகள.

இரவ�ன கபட.�ய�ல தத�ழவதம தஆச த.யவதம.

606. ''மமபடய இப,வன ஒவதவ�ர இரவம க\ழ வ�னதத�றக இ,ஙக� 
இரவ�ல மன,�ல ஒர பகத� இரககமயப�த,  'எனன�டம ய�யரனம 
ப�ர�ரதத�தத�ல அபத '�ன அஙக\கரகக�ய,ன.  ய�யரனம எனன�டம 
யகடட�ல அவரகக தக�டகக�ய,ன.  ய�யரனம எனன�டம 
ப�வமனன�பபக யக�ரன�ல அவபர '�ன மனன�கக�ய,ன'  எனற 
கறவ�ன'  என  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனற அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இரவ�ன ஆரமப ய'ரதத�ல உ,ஙக�வ�டடப ப�றபகத�ய�ல வ�ழ�தத�ரததல.

607.  அஸவத அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன இரவத தத�ழபக 
எவவ�ற இரநதத எனற ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக 
அவரகள,  இரவ�ன ஆரமப ய'ரதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள உ,ஙகவ�ரகள. 
இரவ�ன கபட.�ய�ல எழநத தத�ழவ�ரகள.  ப�,க படகபகககச 
த.லவ�ரகள.  மஅதத�ன ப�ஙக த.�னனதம வ�ழ�ததக க?�கக 
யவணடய அவ.�யம இரநத�ல க?�பப�ரகள.  இலல�வ�டட�ல உளச 
த.யதவ�டட (தத�ழபககக�கப)  ப,பபடவ�ரகள'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.

ரமல�ன�லம ரமல�ன அலல�த ம�ததத�லம 'ப�(ஸல) அவரகள தத�ழத 
மப,.

608.  அப ஸலம� அ,�வ�தத�ர.  ரமல�ன�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தத�ழபக எவவ�ற இரநதத எனற ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம 
யகடயடன.  அதறகவரகள ''ப�(ஸல)  அவரகள ரமல�ன�லம ரமல�ன 
அலல�த '�டக?�லம பத�தன�ர ரகஅதகப? வ�ட அத�கம�கத 
தத�ழதத�லபல.  மதல�ல '�னக ரகஅததகள அதன அழபகயம 
'�?தபதயம '� யகடக�யத!  ப�னனர '�னக ரகஅதகள தத�ழவ�ரகள. 
அதன அழபகயம '�?தபதயம '� யகடக�யத!  ப�னனர மனற ரகஅதகள 
தத�ழவ�ரகள'  எனற வ�படய?�தத�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?! 
வ�தரத தத�ழவதறக மன '�ஙகள உ,ஙகவ �ரக?�?  எனற யகடயடன. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஆய�ஷ�யவ!  என கணகள த�ம 
உ,ஙகக�ன,ன.  என உள?ம உ,ஙகவத�லபல'  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள' எனறம ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர.



வணகக வழ�ப�டக?�ல .�ரமபபடவபதக பக வ�ட யவணடம.

609.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (பள?�கக)  வநதயப�த 
இரணட தணகளகக�படய�ல '�ணட கய�ற ஒனற கடடபபடடரகக�,த. 
'இநதக கய�ற ஏன?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள.  அதறக 
மககள, 'இத பஸனப(ரல�)கக உரயத�கம; அவர ('�னற தத�ழம யப�த) 
ய.�ரவபடநத�ல இநதக கய�ற,�ல .�யநத தக�ளவ�ர'  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கட�த.  இபத அவ�ழதத 
வ�டஙகள.  உஙக?�ல ஒரவர உற.�கததடன இரககமயப�த தத�ழ 
யவணடம.  ய.�ரவபடநத�ல உடக�ரநத வ�ட யவணடம'  எனற 
க,�ன�ரகள.

இரவ�ல தத�ழம வழககமபடயவர அபத வ�டககட�த.

610.  அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள எனன�டம,  'அபதலல�ஹயவ!  இரவ�ல தத�ழம 
வழககமபடயவர த�டதரன அபத வ�டடபதப யப�னற '�ர ஆக�வ�ட�த�ர' 
எனற க,�ன�ரகள.

இரவ�ல வ�ழ�ததத தத�ழவதன .�,பப.

611. அலல�ஹவ�ன ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'ய�ர இரவ�ல 
வ�ழ�தத வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர ய�ரம இலபல. 
அவன ஏகன;  அவனகக '�கர�னவர இலபல.  ஆட.�யம அவனககரயத. 
பகழம அவனககரயத.  அவன அபனததப தப�ரடக?�ன மNதம 
ஆற,லள?வன.  அலல�ஹவகயக பகழ அபனததம.  அவன தயவன; 
அவபனத தவ�ர வணககதத�றகரயவன ய�ரம இலபல.  அவன 
தயவன;  அவபனத தவ�ர வணககதத�றகரயவன ய�ரம இலபல. 
அவன ம�கபதபரயவன 'னபம த.யயம ஆற,லம த�பமய�ல இரநத 
வ�டபடவதம அவபனக தக�ணயட இரகக�,த எனற க,�வ�டட 
இப,வ�! எனபன மனன�ததவ�ட எனய,�, யவற ப�ர�ரததபனகப?யய� 
த.யத�ல அபவ அஙக\கரககபபடம.  உளச த.யத தத�ழத�ல 
அததத�ழபக ஒபபக தக�ள?பபடம என உபத� இபன ஸ�ம�த(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

612. பஹஸம இபன அபZ ஸ�ன�ன அ,�வ�தத�ர. அப ஹ8பரர�(ரல�) தம 
உபரய�னயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள பற,� அபதலல�ஹ இபன 
ரவ�ஹ�(ரல�)  இயற,�ய ப�னவரம கவ�பதபய எடததக க,�ன�ரகள. 
'எஙக?�டம இப,தததர இரகக�,�ரகள.  ஃபஜர ய'ரம வநததம 
அவனபடய யவததபத அவரகள ஓதக�,�ரகள.  '�ஙகள வழ�யகடடல 
இரநதயப�த எஙகளகக அவரகள ய'ரவழ� க�டடன�ரகள.  அவரகள 
க,�யத 'டநயதறம எனற எஙகள உள?ஙகள உறத�ய�க 'மபக�ன,ன. 
இபண பவபபவரகள படகபகய�ல அழநத�க க�டககமயப�த அவரகள 
படகபகய�ல�ரநத எழநத தத�ழவ�ரகள.

613. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள க�லதத�ல '�ன 
கணட ஒர கனவ�ல எனனபடய பகய�ல படடத தண� ஒனற 
இரநதத.  '�ன த.�ரககதத�ல எநத இடதத�றகச த.லல வ�ரமப�ன�லம 
அத எனபனக தக�ணட த.லலமயப�த எனன�டம இரவர வநத 



எனபன 'ரகதத�றகக தக�ணட த.லல மயன,�ரகள.  அபயப�த 
அவரகப? ஒர வ�னவர .நத�தத 'இவபரவ�டட வ�டஙகள எனற 
க,�வ�டட எனன�டம 'பயபபட�த�ர!'  எனற க,�ன�ரகள.  எனனபடய 
கனவ ஹஃபஸ�(ரல�) 'ப�(ஸல) அவரக?�டம க,�யயப�த 'அபதலல�ஹ 
இரவ�ல தத�ழபவர�க இரநத�ல மன�தரக?�ல அவர ம�க 'லலவர'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அதன ப�,க '�ன இரவ�ல தத�ழபவன�க� 
வ�டயடன.

உபரத தத�ழபககப? இரணடரணட ரகஅதக?�கத தத�ழ யவணடம. 

614.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
கரஆனபடய அதத�ய�யஙகப? எஙகளககக கறறத தநதத யப�ல 
எலல�க க�ரயஙக?�லம 'லலபதத யதரவ த.யயம மப,பயயம 
கறறத தநத�ரகள.  அவரகள க,�ன�ரகள:  'உஙக?�ல ஒரவரகக 
ஏயதனம ப�ரச.�பன ஏறபடட�ல கடபமயலல�த இரணட ரகஅதகப? 
அவர தத�ழடடம.  ப�னனர 'இப,வ�!  உனகக ஞ�னம இரபபத�ல 
உனன�டம 'லலபத யவணடக�ய,ன.  உனகக வலலபம இரபபத�ல 
உனன�டம வலலபமபய யவணடக�ய,ன.  உனனபடய மகதத�ன 
அரப? உனன�டம யவணடக�ய,ன.  '� அபனதபதயம;  அ,�க�,�ய.  '�ன 
அ,�ய ம�டயடன.  மப,வ�ன எனனபடய இநதக க�ரயம எனனபடய 
ம�ரககதத�றகம எனனபடய வ�ழகபகககம எனனபடய மறபமககம 
.�,நதத எனற '� அ,�நத�ல அதறகரய ஆற,பல எனககத த�!  அபத 
எனகக பரககத த.ய!  இநதக க�ரயம எனனபடய ம�ரககதத�றகம 
எனனபடய வ�ழகபகககம தகடடத எனற '� அ,�நத�ல எனபனவ�டட 
இநதக க�ரயதபதயம இநதக க�ரயதபத வ�டட எனபனயம த�ரபப� 
வ�ட.  எஙக�ரநத�லம எனகக 'லலவற,�றக ஆற,பலத த�! 
த�ரபத�பயத த�!  எனற க,டடம.  அதன ப�,க தம யதபவபயக 
க,�பப�டடடம.''

ஃபஜரபடய ஸ8னனதபதப யபண�த தத�ழதல.

615. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ஃபஜரபடய ஸ8னனத 
அ?வ�றக யவற எநத உபரத தத�ழபகககம அத�க மகக�யததவம 
தக�டததத�லபல.

616.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.   'ப�(ஸல)  அவரகள ஸ8பஹ8கக மன 
இரணட ரகஅதக?�ல அலஹமத சர� ஓத�ன�ரக?�?  எனற '�ன 
'�பனககம?வககச சரககம�கத தத�ழவ�ரகள.

உளளரல லஹ�த தத�ழவத.

617.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒவதவ�ர ம�தமம மனற 
'�ளகள ய'�னப ய'�றகம�றம லஹ�த தத�ழம�றம வ�தரத 
தத�ழதவ�டட உ,ஙகம�றம மனற வ�ஷயஙகப? எனத யத�ழர 
'ப�(ஸல)  அவரகள எனகக வல�யறதத�ன�ரகள.  '�ன மரண�ககமவபர 
அவறப, வ�டம�டயடன.

லஹரககப மன இரணட ரகஅதகள தத�ழவத.

618. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள லஹரகக மன 



'�னக ரகஅதகப?யம ஸ8பஹ8கக மன இரணட ரகஅதகப?யம 
வ�டடத�லபல.

மஃரபகக மன தத�ழவத.

619. அபதலல�ஹ அல மஸன�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. மஃரபகக மன '�ஙகள 
தத�ழஙகள.  மஃரபகக மன தத�ழஙகள.  மஃரபகக மன 
வ�ரமபயவரகள தத�ழஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  மககள அபத ஒர ஸ8னனதத�கக கரதககட�த 
எனபதறக�கயவ இவவ�ற க,�பப�டட�ரகள.

ப�டம-20. மகக� மத�ன�வ�ன பன�த பள?�க?�ல '�ப,யவறறம 
தத�ழபகய�ன .�,பபகள.

'னபமபய '�டப ப�ரய�ணம த.யயம மனற பள?�கள.

620. 'மஸ��தல ஹர�ம,  மஸ��தன 'பவ�,  மஸ��தல அகஸ� ஆக�ய 
மனற பள?�கப?த தவ�ர (அத�க 'னபமபய எத�ரப�ரதத)ப பயணம 
யமறதக�ள?க கட�த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அ,�வ�தத�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

621.மஸ��தல ஹர�பமத தவ�ர ஏபனய பள?�க?�ல தத�ழவபத வ�ட 
எனனபடய பள?�ய�ல தத�ழவத ஆய�ரம தத�ழபககப? வ�டச 
.�,நதத�கம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கப�ப பள?�வ�.ல.

622.  '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�)  இரணட '�ளகள தவ�ர யவற 
'�ளக?�ல லஹ�த தத�ழ ம�டட�ரகள. மகக�வகக அவரகள வரககடய 
'�?�ல லஹ� ய'ரதத�ல வநத கஅப�பவத வலம வநத மகக�யம 
இபர�ஹ�ம எனம இடதத�ல இரணட ரகஅதகள தத�ழவ�ரகள.  கப�ப 
பள?�கக ஒவதவ�ர .ன�கக�ழபம அனறம த.னற பள?�ககள 
நபழநததம தத�ழ�மல தவ?�யய வர ம�டட�ரகள.  யமலம ''ப�(ஸல) 
அவரகள கப�ப பள?�கக 'டநதம வ�கனதத�லம வரம வழககம 
உபடயவர�க இரநதனர'  எனறம க,�ன�ரகள.  '�ன எனனபடய 
யத�ழரகள;  த.யதத யப�னய, த.யக�ய,ன.  இரவ�யல�,  பகல�யல� எநத 
ய'ரதத�லம தத�ழபவபர தடகக ம�டயடன. ஆய�னம சரயன உத�ககம 
ய'ரதபதயம மப,யம ய'ரதபதயம '�ஙகள யதரநததடகக�த�ரகள.

'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அடககததலதத�றகம ம�மபரககம இபடபபடட 
பகத�ய�ன .�,பப.

623.  ''எனனபடய வ �டடறகம எனனபடய ம�மபரககம இபடபபடட 
பகத� சவரககதத�ன பஙக�கக?�ல ஒர பஙக�வ�கம.  ;.  எனனபடய 
ம�மபர,  எனனபடய ஹவலல கவஸர அரக�லள?த''  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



ப�டம-21. தத�ழபகய�ல த.யயககட�த .�ல த.யலகள.

தத�ழபகய�ல யப.க கட�த.

624.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஆரமப க�லதத�ல) 
'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழமயப�த அவரகளகக '�ஙகள ஸல�ம 
கறயவ�ம.  அவரகள எஙகளகக பத�ல ஸல�ம கறவ�ரகள.  '�ஙகள 
(அபZ ஷ�ன�ய�வ�ன மனனர)  'ஜ��ஷ�ய�டம�ரநத த�ரமப�யயப�த 
அவரகளகக ஸல�ம க,�யன�ம.  அவரகள எஙகளகக பத�ல ஸல�ம 
க,வ�லபல. (தத�ழத மடதததம) ''�ச.யம�க தத�ழபககக எனற .�ல 
அலவலகள உள?ன'' எனற க,�ன�ரகள.

625.  பஸத இபன அரகம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  க�லதத�ல '�ஙகள 
தத�ழபகய�ல யப.�க தக�ணடரநயத�ம.  எஙக?�ல ஒரவர தம 
யத�ழரடம (த.�நதத)  யதபவ க,�ததப யபசவ�ர.  இந'�பலய�ல 
'தத�ழபகக?�ல யபணதல�க இரஙகள''  என, (த�ரககரஆன 02:238) 
வ.னம அர?பபடடத.  அதனப�னனர யப.க கட�த எனற 
கடடப?ய�டபபடயட�ம.

தத�ழமயப�த .�ற கறகப? அபப,பபடதததல.

626.  மஐக\ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஸஜத�ச த.யயமயப�த மணபணச 
.மபபடதத�ய மன�தபர ய'�கக� ''�ர இவவ�ற த.யவததன,�ல ஒர 
மப, மடடம த.யவ �ர�க.'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

ஒரவர தத�ழமயப�த அவரன வ�கனம ஓடவ�டட�ல...

627.  அஸரக இபன பகஸ அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள அஹவ�ஸ 
எனம�டதத�ல ஹரரயய�க கடடதத�னரடன யப�ரடடக 
தக�ணடரநயத�ம.  அபயப�த ஆறய,�ரதத�ல ஒரவர தம வ�கனதத�ன 
கடவ�?தபத ஒர பகய�ல ப�டதத தத�ழத தக�ணடரநத�ர.  வ�கனம 
அவபர இழகக அவரம அபதத தத�டரநத�ர.  அவர அப பரஸ�(ரல�) 
என, 'ப�தயத�ழர�வ�ர.  அபயப�த க�ர��யய�க கடடதபதச ய.ரநத 
ஒரவர 'இப,வ�!  இநதக க�ழவபரத தணடபப�ய�க!'  எனக க,�ன�ர. 
அநதப தபரயவர தத�ழத மடதததம ''�ஙகள க,�யபத யகடடக 
தக�ணடத�ன�ரநயதன.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஆற அலலத 
ஏதழடடப யப�ரக?�ல பஙதகடதத�ரகக�ய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ம�ரககதபத இலகவ�கக�ய�ரபபபதயம ப�ரதத�ரகக�ய,ன.  என 
வ�கனதபத அதன யமயம இடததகக ஓடவ�டடவ�டட கவபலயடன 
'�ன த.லவபதவ�ட என வ�கனததடன த�ரமப�ச த.லவயத எனகக 
வ�ரபபம�னத எனக க,�ன�ர.

628.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மப, சரயக க�ரகணம ஏறபடடத. 
'ப�(ஸல)  அவரகள எழநத '�னற '�ணட அதத�ய�யம ஒனப, ஓத�த 
தத�ழத�ரகள.  ப�,க '�ணட ய'ரம ரகவ த.யத�ரகள.  ப�,க தபலபய 
உயரதத� மறய,�ர அதத�ய�யதபத ஓத�ன�ரகள. ப�,க மறத,�ர ரகவ 
த.யத மடதத�ரகள.  ஸஜத�வம த.யத�ரகள.  இவவ�ய, இரணட�ம 
ரகஅதத�லம த.யத�ரகள.  ப�னனர 'சரய,  .நத�ர க�ரகணஙகள இரணடம 



அலல�ஹவ�ன அதத�ட.�க?�ல உள?பவ.  எனயவ இவறப, '�ஙகள 
கணட�ல அபவ உஙகப?வ�டட வ�லககபபடம வபர தத�ழஙகள! 
எனகக வ�கக?�ககபபடட அபனதபதயம இநத இடதத�ல கணயடன. 
'�ன மனயன த.லவத யப�ல '�ஙகள எனபனக கணடயப�த 
த.�ரககதத�ன ஒர த�ர�டப.ப பழகதக�தபதப ப�டகக மயனய,ன. '�ன 
ப�னயன த.லவத யப�ல எனபன '�ஙகள கணடயப�த 'ரகதத�ன ஒர 
பகத� மறத,�ர பகத�பய அழ�ததக தக�ணடரநதபதக கணயடன. 
'ரகதத�ல அமர இபன லபஹ எனபவபனயம கணயடன.  அவனத�ன 
ஸ�ய�பத எனம (க�ல'படகப? .�பலகளகக ய'ரசப. த.யயம) 
வழ�ப�டபட உரவ�கக�யவன'' எனற க,�ன�ரகள.

தத�ழமயப�த ஸல�மககப பத�ல க,ககட�த.

629.  ��ப�ர ப�ன அபதலல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனபன தம அலவல வ�ஷயம�க (தவ?�யர)  அனபப�ன�ரகள.  '�ன 
அநத யவபலபய மடததத த�ரமப� வநத 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
ஸல�ம க,�யனன.  அவரகள எனகக மறதம�ழ� க,வ�லபல.  என 
மனத�ல அலல�ஹவகக மடடயம ததரநத .�ல எணணஙகள யத�ன,�ன. 
'�ன த�மதம�க வநதத�ல எனயமல 'ப�(ஸல)  யக�பம�க இரககக 
கடம எனற மனத�றகள க,�க தக�ணயடன. ப�,க மறபடயம ஸல�ம 
க,�யனன.  அவரகள பத�ல க,வ�லபல.  மனபபவ�டக கடபமய�க 
.நயதகஙகள ஏறபடடன.  ப�னனர மNணடம ஸல�ம க,�யனன.  எனகக 
பத�ல ஸல�ம க,�வ�டட '�ன தத�ழத தக�ணடரநதத�ல த�ன 
உமககப பத�ல க,வ�லபல எனற க,�ன�ரகள.  ('�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநதயப�த)  க�பல� அலல�த த�ப.பய ய'�கக� தம 
வ�கனதத�ன மNதமரநத தத�ழத தக�ணடரநதனர.

தத�ழமயப�த இடபப�ல பகபய பவததல.

630.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தத�ழமயப�த இடபப�ல பக 
பவபபத தடககபபடடள?த.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இவவ�ற க,�ன�ரகள எனக க,�பப�டபபடடள?த.

ப�டம-22. தத�ழபகய�ல ஞ�பக ம,த�ய�ல ஏறபடம தவறகளககப 
பரக�ரம. (ஸஜத� ஸஹவ த.யதல)

(ம,த�ய�க '�னக ரகஅததககளகக) ஐநத ரகஅதகள தத�ழதவ�டட�ல...

631.  அபதலல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒரமப,)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
லஹரல ஐநத ரகஅதகள தத�ழத�ரகள. உடயன அவரக?�டம தத�ழபக 
அத�கம�ககபபடடவ�டடத�?  எனற யகடகபபடடத.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள 'எனன வ�ஷயம?'  எனக யகடட�ரகள.  ''�ஙகள ஐநத ரகஅதகள 
தத�ழபக 'டதத�ன �ரகள'  என ஒரவர க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஸல�ம தக�டதததறகப ப�னனர இரணட ஸஜத�ச த.யத�ரகள.

தத�ழத தக�ணடரபபவரடம ய�யரனம யபசசக தக�டதத�ல 
தத�ழபவர அபதச த.வ�யயறபதம பகய�ல ப.பக த.யவதம.

632.  கபரப அ,�வ�தத�ர.  இபன அபப�ஸ(ரல�),  ம�ஸவர இபன 



மகரம�(ரல�),  அபதரரஹம�ன இபன அஸஹர(ரல�)  ஆக�யய�ர எனன�டம 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற எஙகள அபனவரன ஸல�பமயம 
அவரககக கறம!  அஸரககப ப�ன இரணட ரகஅத தத�ழவத பற,� 
அவரடம யகடபZர�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள அபத தபட த.யதத�க 
எஙகளககச த.யத� க�படதத�ரகக.  அத தத�ழபகபய (ஆய�ஷ�யவ!) 
'�ஙகள தத�ழவத�கக யகளவ�பபடக�ய,�ம எனற யகடபZர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  (யமலம)  இபன அபப�ஸ(ரல�),  த�மம உமரம,  இவவ�ற 
(அஸரககப ப�ன)  தத�ழபவரகப? அடபபவரக?�க இரநதபதயம 
ததரவ�ககச த.�னன�ர.  '�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற,  '�ன 
அனபபபபடட வ�ஷயதபதக க,�யனன. அதறக ஆய�ஷ�(ரல�) ''�ர உமம 
ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம யகளம'  எனக க,�ன�ர.  '�னம இமமவரடம 
த�ரமப� வநத ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�யபதச த.�னயனன.  உமம 
ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடட 
யகளவ�பயக யகடகம�ற மNணடம அனபப�ன�ரகள.  (உடயன '�ன 
உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம  வநத வ�ஷயதபதக க,�யயப�த) 
'ப�(ஸல)  அவரகள இவவ�ர ரகஅதகப?த தபட த.யதபத 
யகடடளய?ன.  ப�,க அவரகள அஸர தத�ழதவ�டட இரணட ரகஅதகள 
தத�ழதபத ப�ரதயதன.  தத�ழதவ�டட எனனபடய வ �டடறக 
வநத�ரகள.  அபயப�த எனனடன அனஸ�ரக?�ல பன ஹர�ம எனம 
யக�தத�ரதபதச ய.ரநத தபணகள .�லர இரநதனர.  அவரக?�ல ஒர 
தபணபண,  தத�ழத தக�ணடரககம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அனபப�, ''� 
அவரகளகக அரக�ல த.னற இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள இநத 
இரணட ரகஅதகள தத�ழவபதத தடததபத யகடடரகக�ய,ன.  ஆன�ல, 
இபயப�த த�ஙகய? அபதத தத�ழவபத '�ன ப�ரகக�ய,யன? என '�ன 
யகடடத�க அவரக?�டம '� கற.  அவரகள தம பகக?�ன�ல ப.பக 
த.யத�ல '� ப�னவ�ஙக�வ�ட எனக க,� அனபப�யனன.  அபதபணணம 
க,பபடடத யப�னய, த.யத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம பகக?�ல 
ப.பக த.யதயப�த அபதபணமண� த�ரமப� வநதவ�டட�ர. 
தத�ழபகபய மடதத 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அப உமயய�வ�ன மகய?! 
அஸரககப ப�னன�ல (தத�ழத)  இரணட ரகஅதபதப பற,�க யகடட�ய. 
அபதல பகஸ க�ப?பயச ய.ரநதவரகள வநதத�ல லஹரககப 
ப�னன�லள? இரணட ரகஅதகள தத�ழ மடயவ�லபல. 
அததத�ழபகயய இநத இரணட ரகஅதக?�கம''  என,�ரகள என உமம 
ஸல�ம�(ரல�) வ�படய?�தத�ரகள.

             ப�டம-23. �ன�ஸ� .டடஙகள

கபட.�க க�லதத�ல ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ கறபவன�ன '�பல.

633. ''எனனபடய இரடகன�டம�ரநத ஒர(வ�ன)வர எனன�டம வநத ஒர 
த.யத�பய ஒர சபச த.யத�பய அ,�வ�தத�ர.  அத�வத எனனபடய 
.மத�யதத�ல அலல�ஹவகக எபதயம இபணய�கக�மல 
மரண�கக�,வர த.�ரககதத�ல நபழவ�ர எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள. உடயன, '�ன 'அவர வ�பச.�ரதத�யல� த�ரடடயல� 
ஈடபடடரநத�லம�?'  எனக யகடயடன.  'அவர வ�பச.�ரதத�யல� 
த�ரடடயல� ஈடபடடரநத�லம த�ன என அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
அபதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

634.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அலல�ஹவகக 



இபணபவததவர�க மரததவர '�ச.யம�க 'ரகதத�ல நபழநத வ�டட�ர' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  '(அபபடய�ய�ன) 
அலல�ஹவகக எபதயம இபணபவகக�மல மரண�கக�,வர 
'�ச.யம�கச த.�ரககதத�ல நபழவ�ர'' என '�ன கறக�ய,ன.

�ன�ஸ�பவப ப�னதத�டரதல பற,�ய கடடப?.

635. பர�வ இபன ஆஸ�ப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள எஙகளகக 
ஏழ வ�ஷயஙகப?(ச த.யயமபட)  கடடப?ய�டட ஏழ வ�ஷயஙகப? 
தபட த.யத�ரகள.  �ன�ஸ�பவ ப�ன தத�டரம படயம,  ய'�ய�?�பய 
'லம வ�.�ரககம படயம, வ�ரநதகக அபழபபவரன அபழபபப ஏறறக 
தக�ளளம படயம.  அ'�த� இபழககபபடடவரகக உதவமபடயம,  த.யத 
.தத�யதபதயம பரணம�க '�ப,யவறறம படயம.  ஸல�மகக பத�ல 
கறமபடயம.  தமமபவரகக அவர அலஹமதல�லல�ஹ..  எலல�ப 
பகழம இப,வனகயக!  என க,�ன�ல அரக�ல�ரபபவர 
யரஹமகலல�ஹ..  இப,வன உஙகளகக கரபண க�டடவ�ன�க'  என 
மறதம�ழ� கறமபடயம கடடப?ய�டட�ரகள.  தவள?�ப ப�தத�ரஙகப?ப 
பயனபடததவத�ல�ரநதம,  ஆணகள தஙக யம�த�ரம அண�வத�ல�ரநதம 
கலபபடம�லல�த படபடயம,  அலஙக�ரப படபடயம எக�பத�ய 
படபடயம,  தடதத படபடயம அண�வத�ல�ரநதம எஙகப? 
தபடத.யத�ரகள.

�ன�ஸ� கஃபன த.யயபபடடப�ன அவவ�டதத�றகச த.லலல.

636.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம பபஅத த.யத�ரநத அன.�ரப 
தபணமண�ய�ன உமமல அல�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(மத�ன�வகக வநத) 
மஹ���ரக?�ல ய�ர ய�ரபடய வ �டடல தஙகவத எனபபதய,�ய 
.\டடக கலகக�ப யப�டடக தக�ணடரநதயப�த உஸம�ன இபன 
மழவன(ரல�)  எஙகள வ �டடல தஙகவத என மடவ�னத.  அதனபட 
அவபர எஙகள வ �டடல தஙக பவதயத�ம.  ப�,க அவர ய'�யறற 
மரணமபடநத�ர.  அவரன உடல க?�பப�டடபபடட அவரன 
ஆபடய�யலயய கஃபன�டபபடடதம 'ப�(ஸல) அவரகள அஙக வநத�ரகள. 
'�ன (உஸம�பன ய'�கக�), 'ஸ�ய�ப�ன தநபதயய!  உம மNத இப,யரள 
உணட�கடடம!  அலல�ஹ உமபமக கணண�யபபடதத�யள?�ன 
எனபதறக '�ன .�ட.� கறக�ய,ன'  எனக க,�யனன.  உடயன,  'ப�(ஸல) 
அவபர அலல�ஹ கணண�யபபடதத�யள?�ன எனபத உனகதகபபடத 
ததரயம?'  எனற யகடட�ரகள.''இப,தததர அவரகய?!  எனனபடய 
தநபத உஙகளகக அரபபணம�கடடம.  ப�ன ய�பரதத�ன அலல�ஹ 
கணண�யபபடததவ�ன?' என யகடயடன. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இவர 
மரணமபடநதவ�டட�ர.  எனயவ,  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  இவர 
வ�ஷயதத�ல 'னபமபயயய வ�ரமபக�ய,ன.  ஆய�னம '�ன 
அலல�ஹவ�ன ததர�க இரநதம எனனபடய '�பலபம ('�ப?) 
எனனவ�கம எனபத எனககத ததரய�த''  எனற க,�ன�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  அதறகப ப�,க '�ன ய�ர 
வ�ஷயதத�லம (அவவ�ற) ப�ர�டடக கறவயதய�லபல.''

637.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எனனபடய தநபத 
தக�லலபபடடக க�டநதயப�த '�ன அவரன மகதத�ன மNத�ரநத 
தண�பய அகற,�வ�டட அழயதன.  அபயப�த (அஙக�ரநதவரகள) 
எனபனத தடதத�ரகள.  ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள எனபனத 



தடககவ�லபல.  ப�,க எனனபடய ம�ம� ஃப�தத�ம�(ரல�)வம அழ 
ஆரமப�ததவ�டட�ர.  அபயப�த,  ''�ஙகள அழத�லம அழ�வ�டட�லம 
'�ஙகள அவபரத தககமவபர வ�னவரகள அவரககத தஙக?�ன 
இ,கபகக?�ல தத�டரநத '�ழல தக�டததக தக�ணடரகக�,�ரகள 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

மரணமற,வரன கடமபதத�னரகக மரணச த.யத�ய,�வ�ததல.

638.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஜ��ஷ� 
(மனனர)  இ,நத அனற அவரன மரணச த.யத�பய மககளகக 
அ,�வ�தத�ரகள.  ப�,க தத�ழம�டதத�றக வநத மககப? வரப.பபடதத� 
'�றக பவதத,  '�னக தகபZரகள க,� (�ன�ஸ�த தத�ழபக 'டதத�) 
ன�ரகள.

639.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(மதத� யப�ரல)  பஸத(ரல�)  தக�டபயப 
பற,�ய�ரநத�ர.  அவர தக�லலபபடடதம அபத �அஃபர(ரல�)  பற,�ன�ர. 
அவர தக�லலபபடடதம அபத அபதலல�ஹ இபன ரவ�ஹ�(ரல�) 
பற,�ன�ர.  ப�,க அவரம தக�லலபபடட�ர''  எனற 'ப�(ஸல) 
க,�கதக�ணடரநதயப�த அவரக?�ன இரணட கணக?�ல�ரநதம 
கணண�ர வழ�நதத.  ப�,க,  '(ஏறதகனயவ)  '�யம�ககபபட�த�ரநத க�ல�த 
இபன வலNத(ரல�)  அகதக�டபயப பற,�ன�ர.  அவரகயக தவற,� 
க�படததவ�டடத எனறம க,�ன�ரகள.

தம கழநபத இ,நதம தப�றபமயடன இப, தவகமத�பய 
எத�ரப�பபவரன .�,பப.

640.  ''ஒர மஸல�மகக பரவமபடய�த மனற (கழநபதகள) 
மரண�ததவ�டட�ல அவர,  அககழநபதக?�ன மNத க�டடய இரககதத�ன 
க�ரணதத�ல அவபர அலல�ஹ த.�ரககதத�ல ப�ரயவ.�ககச த.யவ�ன 
'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இலநபதய�பல கலநத '�ர�ல மயய�தபதக க?�பப�டட உளச 
த.யவ�ததல.

641. உமம அத�யய�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன மகள 
மரண�ததவ�டடயப�த எஙக?�டம வநத, 'அவபர இலநபத இபல கலநத 
'�ர�ல மனற அலலத ஐநத,  யதபவதயனக கரத�ன�ல அதறகத�கம�ன 
மப, க?�பப�டடஙகள;  இறத�ய�ல கறபரதபதச .�,�த ய.ரததக 
தக�ளளஙகள;  க?�பப�டட மடநததம அவரகளகக அ,�வ�தயத�ம. 
அவரகள வநத தம க\ழ�படபயத தநத,  'இபத அவரன உடல�ல 
சறறஙகள'' எனக க,�ன�ரகள.

ஒறப,ப பபடய�கத தணண�ர ஊற,�க க?�பப�டடவத வ�ரமபததககத.

642.  உமம அத�யய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகப? 
'�ஙகள க?�பப�டடக தக�ணடரநயத�ம.  அபயப�த அஙக வநத 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவபர இலநபத இபல கலநத '�ர�ல மனற 
அலலத ஐநத அலலத அதறகம அத�கம�ன மப, க?�பப�டடஙகள; 
கபட.�ய�ல கறபரதபதச ய.ரததக தக�ளளஙகள.  க?�பப�டட 



மடதததம எனகக அ,�வ�யஙகள'  எனக க,�ன�ரகள.  மடநததம 
'�ஙகள அவரகளகக அ,�வ�தயத�ம.  அபயப�த அவரகள தஙக?�ன 
க\ழ�படபயத தநத,  'இபத அவரன உடல�ல சறறஙகள'  எனக 
க,�ன�ரகள.  ஹஃபஸ�(ரல�)வ�ன அ,�வ�பப�ல,  'ஒறப,ப பபடய�க (த 
தணண�ர ஊற,�)க க,�பப�டடஙகள;  மனற அலலத ஐநத அலலத ஏழ 
மப, (தணண�ர ஊறறஙகள);  அவரன வலபப,தத�ல�ரநதம உளச 
த.யய யவணடய பகத�க?�ல�ரநதம தவஙகஙகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனறம ''�ஙகள அவரகளகக 
தபலவ�ர மனற .படகள ப�னன�யன�ம''  என உமம அத�யய�(ரல�) 
க,�ன�ர எனறம உள?த .

கஃபனகக தவணபமய�ன ஆபடபயப பயனபடதததல.

643.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யமன யத.தத�ன 
பரதத�ய�ன�ல�ன தவணண�,மள? மனற தண�க?�ல கஃபன 
த.யயபபடட�ரகள.  அமமன,�ல .டபடயய� தபலபப�பகயய� 
இரககவ�லபல. 

இரணட ஆபடக?�ல கஃபன�டதல.

644. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. (இஹர�ம அண�நத) ஒரவர அரஃப� 
பமத�னதத�ல தம வ�கனதத�ன மNத�ரநத�ர.  த�டதரன தனனபடய 
வ�கனதத�ல�ரநத அவர க\யழ வ�ழநதவ�டட�ர.  அத அவரன கழதபத 
ம,�ததக தக�னறவ�டடத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அவரன 
உடபல இலநபத இபல கலநத '�ர�ல க?�பப�டட இரணட 
ஆபடக?�ல கஃபன�டஙகள;  அவரன உடலகக 'றமணம 
ப.யவணட�ம;  அவரன தபலபய மப,ககவம யவணட�ம;  ஏதனன�ல 
(இஹர�ம அண�நத�ரநத)  அவர க�ய�மத '�?�ல தலப�ய� த.�லல�க 
தக�ணடரபபவர�க எழபபபபடவ�ர'' எனக க,�ன�ர.

பதககபபடட அலலத பதககபபட�த யமல .டபடய�ல கஃபன�டதலம 
யமல .டபடய�ன,�க கஃபன�டபபடடவரன '�பலயம.

645.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ('யவஞ.கரக?�ன தபலவன) 
அபதலல�ஹ இபன உபப இ,நதவ�டட�ன.  அபயப�த அவனபடய 
(மஸல�ம�ன)  மகன,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர 
அவரகய?!  உஙகள .டபடபயத த�ரஙகள.  அவபர அத�ல கஃபன 
த.யயயவணடம;  யமலம '�ஙகள அவரகக �ன�ஸ�த தத�ழத. 
அவரகக�கப ப�வமனன�பபம யகடகயவணடம''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன .டபடபய அவரககக தக�டததவ�டட, 
'(ஆயததம�னதம)  எனககத ததரவ�யஙகள;  '�ன �ன�ஸ�த தத�ழபக 
'டததயவன''  என,�ரகள.  ப�,க அ,�வ�ககபபடடதம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அவனகக �ன�ஸ�த தத�ழ '�டயயப�த, உமர(ரல�) 'ப�(ஸல) அவரகப? 
இழதத,  ''யவஞ.கரகளகக �ன�ஸ�த தத�ழககட�த என அலல�ஹ 
உஙகப?த தடககவ�லபலய�?'  எனக யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'(�ன�ஸ�த தத�ழவத,  தத�ழமல�ரபபத என)  இரணடல எபதயம 
யதரநதததடததக தக�ளளம உரபம எனகக உள?த'  எனக க,�வ�டட, 
''�ர 'யவஞ.கரகளககப ப�வமனன�பபத யதடன�லம அலலத 
யதட�மல�ரநத�லம .மயம!  '�ர அவரகளகக�க எழபத மப, 
ப�வமனன�பபத யதடன�லம அலல�ஹ அவரகப? மனன�ககப 



யப�வயத இலபல''  என, (த�ரககரஆன 09:80)  வ.னதபத 
ஓத�கக�டடவ�டட �ன�ஸ�த தத�ழத�ரகள.  உடயன 
'அ(ந'ய)வ(ஞ.க)ரக?�ல ய�யரனம இ,நத�ல அவரகளகக�க 
ஒரயப�தம (�ன�ஸ�த)  தத�ழ யவணட�ம''  என, (த�ரககரஆன 09:84) 
வ.னம அர?பபடடத.

646.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ இபன உபப கபரல 
பவககபபடட ப�ன அஙக வநத 'ப�(ஸல)  அவனபடய உடபல 
தவ?�ய�தலடகக த.யத அவன உடல�ல தம எச.�பல உம�ழநதவ�டடத 
தம .டபடபய அவனகக அண�வ�தத�ரகள.

யப�த�ய தண�ய�ன,�க கஃபன�டபபடமயப�த மயய�தத�ன தபலமடடயம� 
அலலத க�லகள மடடயம� த�ம மப,ககபபட மடயம என, 
'�பலயயறபடட�ல தபலபயயய மப,ககயவணடம.

647.  கபப�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
அலல�ஹவகக�கயவ ஹ�ஜரத த.யயத�ம.  எஙகளகக�ன கல� 
அலல�ஹவ�டமள?த.  எஙக?�ல .�லர தம கல�பய (இவவலகதத�ல) 
உணண�மல இ,நதள?னர.  அவரக?�ல மஸஅப இபன உபமர(ரல�) 
ஒரவர.  எஙக?�ல யவற .�லர (இவவலக�ல)  பததக கலஙக�ச த.ழ�தத 
அனபவ�தததம உணட.  மஸஅப இபன உபமர(ரல�)  உஹதப யப�ரல 
தக�லலபபடட�ர.  அவரன மழ உடபலக கஃபன த.யவதறக 
ஒயரதய�ர .�லபவ மடடயம இரநதத.  அதன மலம அவரன 
தபலபய மப,தத�ல க�லகள தவ?�ய�ல ததரநதன:  க�லகப? 
மப,தத�ல தபல தவ?�ய�ல ததரநதத.  அபயப�த அவரன தபலபயத 
தண�ய�ல மப,ததவ�டட அவரன க�லகப? இதக�ர என, பலபலப 
யப�டட மப,ககம�ற 'ப�(ஸல) அவரகள கடடப?ய�டட�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன க�லதத�ல மனகடடயய கஃபன தண�பயத 
தய�ர�க பவததவபர 'ப�(ஸல) அவரகள ஆடய.ப�ககவ�லபல.

648.  அப ஹ�ஸ�ம அ,�வ�தத�ர. ''ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
பரத� --  கஞ.ஙகடடபபடட ஒர .�லபவபயக தக�ணட வநத�ர எனற 
ஸஹல(ரல�)  க,�வ�டட --''பரத� என,�ல எனன எனபத உஙகளககத 
ததரயம�?'  எனற யகடடயப�த (அஙக�ரநயத�ர)  'ஆம!  பரத� எனபத 
.�லபவத�யன!  என,னர.  ஸஹல 'ஆம'  எனக க,�வ�டட யமலம, 
அபதபணமண� ''�ன எனனபடய பகய�யலயய இபத த'யத�ரகக�ய,ன. 
இதபன உஙகளகக அண�வ�ககயவ '�ன தக�ணட வநயதன''  என,தம 
அத யதபவய�ய�ரநதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதப தபற,�ரகள. 
ப�,க அவரகள அபதக க\ழ�படய�க அண�நத எஙக?�டம வநதயப�த 
ஒரவர 'இத எவவ?வ அழக�க இரகக�,த!  எனகக இபத '�ஙகள 
அண�வ�தத வ�டஙகள''  எனற யகடட�ர.  உடயன அஙக�ரநயத�ர ''�ர 
த.யவத மப,யனற 'ப�(ஸல)  அவரகளகக அத யதபவபபடடத�ல 
அபத அண�நத�ரக க�,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள யகடபவரகளககக 
தக�டகக�மல�ரகக ம�டட�ரகள எனற ததரநத தக�ணயட '�ர அபத 
அவரக?�டம யகடட வ�டடயர'  எனக க,�ன�ரகள.  அதறகவர 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  '�ன அபத (.�த�ரணம�க)  அண�நத 
தக�ளவதறகக�கக யகடகவ�லபல.  அத எனகக கஃபன�க ஆக� 
வ�டயவணடம எனய, யகடயடன''  என,�ர.  'ப�னப அத அவரககக 
கஃபன�கயவ ஆக�வ�டடத'' எனற ஸஹல க,�ன�ர. 



�ன�ஸ�பவப தபணகள ப�னதத�டரதல.

649.  உமம அத�யய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �ன�ஸ�பவப ப�ன தத�டநத 
த.லல (தபணக?�க�ய)  '�ஙகள ('ப�(ஸல)  அவரக?�ல) 
தடககபபடடரநயத�ம:  ஆன�ல வனபமய�க '�ஙகள 
தடககபபடவ�லபல.

கணவர அலல�தவரகக�கப தபண தககம கபடபப�டததல.

650. ''அலல�ஹபவயம மறபம '�ப?யம 'மப�யள? தபண, 
தனனபடய கணவபனத தவ�ர யவற ய�ரபடய மரணதத�றகம 
மனற '�ளகளகக யமல தககம கபடபப�டககக கட�த.  கணவன 
இ,நத�ல மடடம '�னக ம�தஙகளம பதத '�ளகளம தககம 
கபடபப�டகக யவணடம 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'என உமம ஹபZப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கபபர ஸ�ய�ரத த.யவத.

651.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  கபரககரக�ல அழத 
தக�ணடரநத ஒர தபணபண 'ப�(ஸல)  அவரகள கடநத த.ன,யப�த, 
'அலல�ஹபவ அஞ.�க தக�ள!  தப�றபமய�க இர!''  என,�ரகள.  அதறக 
அபதபண, எனபன வ�டட அகனற த.லவ �ர�க! எனகயகறபடட இததனபம 
உமகயகறபடவ�லபல'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள ய�தரன அ,�ய�மல 
க,�ன�ள.  அ(வ?�டம உபரய�டய)வர 'ப�தயனக க,பபடடதம 
அபதபண 'ப�(ஸல)  அவரகள இரககம�டதத�றக வநத�ள.  அஙயக 
க�வல�?�கள எவரம�லபல.  ''�ன உஙகப? (ய�தரன)  அ,�யவ�லபல'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம க,�ன�ள.  'தப�றபம எனபத,  தனபம 
ஏறபடடவடன (பகக தக�ளவயத)'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

''கடமபதத�ர அழவத�ல மயய�த யவதபன த.யயபபடம'' என, 'ப�ய�ன 
கறற.

652. உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தம மகன மரணத 
தரவ�ய�ல இரபபத�ல உடயன வரமபட 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகள 
(ப�னப(ரல�)  'ப�யவரகளககச த.யத�யனபப�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
தம மகளகக ஸல�ம க,� அனபப�யயத�ட,  'எடதததம தக�டதததம 
அலல�ஹவககரயயத!  ஒவதவ�னறககம அவன�டம ஒர க,�பப�டட 
தவபணயணட.  எனயவ தப�றபமபயக பககதக�ணட 'னபமபய 
எத�ரப�ரம!''  எனறம க,� அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ன மகள 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�டட,  கணடபப�க வரயவணடம எனக 
க,�யனபப�ன�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள எழநத�ரகள.  அவரகளடன 
ஸஅத இபன உப�த�,  மஆத இபன �பல,  உபப இபன கஅப,  பஸத 
இபன ஸ�ப�த(ரல�)  ஆக�யய�ரம மறறம பலரம எழநதனர. (வ �டடககச 
த.ன,)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  சவ�.�கக மடய�மல மசசத த�ண,�க 
தக�ணடரககம கழநபதபயக க�டடன�ரகள..  இறறபயப�ன பபழய 
யத�ற தரதத� யப�ல கழநபதய�ன ம�ரப ஏ,� இ,ஙக�யத.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன கணகள '�ர த.�ரநதன. 'இப,தததர அவரகய?! எனன இத? 
(அழக�,�ரகள)  என ஸஅத(ரல�)  யகடடதறக 'ப�(ஸல),  'இத அலல�ஹ 



தன அடய�ரக?�ன உள?ஙக?�ல ஏறபடதத�ய இரகக உணரவ�கம. 
'�ச.யம�க அலல�ஹ தன அடய�ரக?�ல இரககமபடயவரகயக 
இரககம க�டடக�,�ன'' என,�ரகள.

653. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள தம மகள 
(ஒரவபர அடககம த.யயமயப�த)  '�ஙகள அஙயக இரநயத�ம.  தம 
இரணட கணக?�ல�ரநதம '�ரவழ�ய கபரககரயக அமரநத�ரநத 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இன,�ரவ தம மபனவ�யய�ட கட�தவர ய�யரனம 
உஙக?�ல உணட�?'  என வ�னவ�ன�ரகள.  ''�ன உளய?ன'  என அப 
தலஹ�(ரல�)  க,�யவடன அவபர கபரல இ,ஙகம�ற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அவரம ('ப�யவரக?�ன 
மகளபடய) கபரல இ,ஙக�ன�ர.

654.அபதலல�ஹ இபன உபபதலல�ஹ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�) 
அவரக?�டம மரணக க�யமற,�ரநதயப�த '.யக�தரயன! 'ணபயன!' எனக 
க,� அழதவர�க ஸ8பஹப(ரல�)  (வ �டடனள)  நபழநத�ர.  அபயப�த 
உமர(ரல�)  'ஸ8பஹயப!  எனகக�கவ� '�ர அழக�,�ர?  கடமபதத�னர 
(.பதம�க)  அழவதன க�ரணம�க மயய�த யவதபன த.யயபபடக�,த 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரக?லலவ�?'  என,�ர.  உமர(ரல�) 
இ,நதயப�த (அவர)  இ,பபதறக மன க,�ய த.யத�பய ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரக?�டம க,�யனன.  அதறக ஆய�ஷ�(ரல�),  'அலல�ஹ உமரககக 
க�ரபப த.யவ�ன�க!  அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம�க! 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள கடமபதத�னர அழவதன க�ரணம�க 
மம�பன அலல�ஹ யவதபன த.யவ�ன'  எனக க,வ�லபல:  ம�,�க 
'கடமபதத�னர .பதம�க அழவதன க�ரணதத�ன�ல க�ஃப�ரகக 
யவதபன அத�கம�ககபபடம''  எனய, இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள''  எனற க,�,  'ஓர ஆதம�வ�ன ப�வச சபமபய மறய,�ர 
ஆதம� சமகக�த''  (த�ரககரஆன 6:164)  என, கரஆன�ன வ.னயம 
உஙகளகக (.�னறபரககப) யப�தயம'' எனறம க,�ன�ரகள.

655.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இபதபண இ,நததறக�க இவரகள அழத 
தக�ணடரகக�,�ரகள;  அவய?� கபரல யவதபன த.யயபபடக�,�ள'' 
எனற யதப தபணதண�ரதத� இ,நததறக�க அவளபடய கடமபதத�ர 
அழத தக�ணடரபபபதப ப�ரததயப�தத�ன 'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகள. 
(இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன வ�ஷயதத�ல க,வ�லபல.)

இ,நதவரகளகக�க ஓபப�ர பவதத அழவத தவறககததககத.

656. ''என மNத கறம தப�ய (உஙக?�ல)  ஒரவரன மNத கறம 
தப�யபயப யப�ன,தனற.  என மNத யவணடதமனய, 
தப�யயபரகக�,வன தன இரபப�டதபத 'ரகதத�ல ஆகக�க 
தக�ள?டடம;  யமலம ஒபப�ர பவககபபடவதன க�ரணம�க மயய�த 
யவதபன த.யயபபடக�,த 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என மக\ர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(தககதத�ல) ஆபடபயக க�ழ�ததக தக�ளபவன 'மபமச .�ரநதவன 
அலலன.

657. ''(தனபதத�ல)  தனனபடய கனனதத�ல அப,நத தக�ளபவனம 
ஆபடபயக க�ழ�ததக தக�ளபவனம அ,�ய�பமக க�லததச 



த.�றகப?ப பயனபடததபவனம 'மபமச .�ரநதவன அலலன 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஸஅத இபன கவல�(ரல�)வகக 'ப�(ஸல) அவரகள இரஙகல 
ததரவ�ததத.

658.  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இறத� ஹஜ��னயப�த 
கடம ய'�ய�ன�ல ப�த�ககபபடடரநத எனபன வ�.�ரகக வரம 
வழககமபடயவரக?�க 'ப�(ஸல) அவரகள இரநத�ரகள. அபயப�த '�ன 
அவரக?�டம 'இப,தததர அவரகய?!  '�ன மரணத தரவ�பய 
அபடநத வ�டயடன. '�ன த.லவநதன; எனனபடய ஒர மகப?த தவ�ர 
யவற வ�ரசகக�ரரக?�லபல:  எனயவ,  எனனபடய தப�ர?�ல மன,�ல 
இரணட பஙபக '�ன தரமம த.யத வ�டடடம�?'  எனக யகடயடன. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யவணட�ம''  என,�ரகள.  ப�னனர '�ன 
'ப�த�பயக தக�டககடடம�?'  எனக யகடயடன.  அதறகம 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'யவணட�ம;  மன,�ல ஒர பஙபக யவணடம�ன�ல தரமம 
த.யதவ�டம.  அதவம அத�கமத�ன;  ஏதனன�ல,  உமமபடய 
வ�ரசகக�ரரகப? மகக?�டம பகயயநதம ஏபழக?�க வ�டடச 
த.லவபதவ�ட ப�,ரடம யதபவயற,வரக?�க வ�டடச த.லவயத 
.�,நதத.  இப, உவபபபயய ய'�ககம�கக தக�ணட '�ர த.யக�, எநத 
ஒர த.லவ�ன�லம .ர.  அதறக�க உமகக 'னபம தக�டககபபடம;  '�ர 
உம மபனவ�ய�ன வ�ய�ல இடக�, உணவக கவ?தத�றகம கட உமகக 
'ணபமயணட''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அவரக?�டம 'இப,தததர 
அவரகய?! (எனனபடய யத�ழரகத?லல�ம மத�ன�வககச த.லவ�ரகள) 
'�ன மடடம இஙக (மகக�வ�ல)  ப�ன தஙக�யவன�க ஆக�வ�டயவயன!' 
எனக யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, ''�ர இஙக இரநதயப�த�லம 
'லல,ஙகள த.யத தக�ணயட இரநத�ல உமமபடய அநதஸதம 
யமனபமயம அத�கரததக தக�ணயட இரககம'  எனக க,�வ�டட, 
'உமபம பவததச .�ல கடடதத�னர 'னபமயபடவதறக�கவம மற, 
.�லர தனபம அபடவதறக�கவம '�ர இஙயகயய தஙக பவககபபடல�ம'' 
எனற க,�வ�டட,  'ய�அலல�ஹ!  எனனபடய யத�ழரக?�ன 
ஹ�ஜரதபதப பரணம�ககவ�ய�க! அவரகப?த தஙகள க�ல சவடக?�ன 
வழ�யய (மநத�ய இபணபவககம ம�ரககதத�றயக) த�ரமப�ச த.லலமபட 
த.யதவ�ட�யத.''  எனப ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  ய'�ய�?�ய�ரநத ஸஅத இபன 
கவல�(ரல�)  மகக�வ�யலயய இ,நத வ�டடதறக�க 'ப�வம ஸஃத இபன 
கவல� (அவர '�பனதத 'டககவ�லபல)''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இரஙகல ததரவ�தத�ரகள.

தககதபத அ,�வ�கக தம�டபடயடததக தக�ளவத தடககபபடடள?த.

659.  அப பரத� இபன அபZ மஸ� அ,�வ�தத�ர. (என தநபத)  அப மஸ� 
தம கடபமய�ன மரண யவதபனய�ல மயககமபடநத வ�டட�ர. 
அவரன தபல அவரன மபனவ�ய�ன மடய�ல இரநதத.  (தம 
மபனவ�ய�ன எநதப யபசசககம) அவர�ல பத�ல த.�லல மடயவ�லபல. 
ப�னப மயககம தத?�நதயப�த,  ''�ச.யம�க 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(தனபதத�ன யப�த)  அத�கச .பதம�டட அழம தபணபணவ�டடம 
தம�டபடயடததக தக�ளளம தபணபணவ�டடம ஆபடகப?க 
க�ழ�ததக தக�ளளம தபணபணவ�டடம தமபம வ�லகக�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தமபம வ�லகக�க தக�ணடவரடம�ரநத 



'�னம வ�லக�க தக�ளக�ய,ன'' எனற க,�ன�ர.

தனபதத�னயப�த கவபலய�ன மகதயத�ட அமரவத.

660.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (மதத� யப�ரல)  இபன ஹ�ரஸ�(ரல�) 
�அஃபர(ரல�)  இபன ரவ�ஹ�(ரல�)  ஆக�யய�ர தக�லலபபடட த.யத� 
வநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள கவபலய�ன மகதயத�ட 
அமரநத�ரநத�ரகள.  '�ன கதவ�ன இபடதவ?� வழ�ய�க 'ப�(ஸல) 
அவரகப?க கவன�ததக தக�ணடரநயதன.  அபயப�த ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  �அஃபர(ரல�)  வ �டடப தபணகள (ஒபப�ர பவதத) 
அழவத�கக க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அவவ�ற அழவபதத) 
தடககமபட கடடப?ய�டட�ரகள. அவர த.னற மNணடம வநத, 'அவரகள 
(எனனபடய த.�லல�றகக)  கடடபபடவ�லபல''  என,�ர.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள '('� த.னற)  அவரகப?த தடதத '�றதத'  எனக 
கடடப?ய�டட�ரகள. மNணடம அவர த.னற மன,�ம மப,ய�க வநத 
'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம�க!  எஙகப? 
(அபதபணகள)  ம�பகதத வ�டடனர''  என,�ர.  ''அபதபணக?�ன வ�ய�ல 
மணபண அள?�ப யப�டஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என '�ன '�பனகக�ய,ன.  ப�னனர '�ன அவபர ய'�கக�, 
'அலல�ஹ உமபம இழ�வ�ககவ�ன�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள உமககக 
கடடப?ய�டடபதயம உமம�ல த.யய மடயவ�லபல.  இனனம 
அவரகப?த தத�நதரவ த.யவபதயம '�ர '�றததவ�லபல''  எனக 
க,�யனன.

ய.�தபனய�னயப�த கவபலபய தவ?�பபடதத�மல�ரபபத.

661. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. அப தலஹ�(ரல�)வ�ன மகன 
ய'�யற,�ரநத�ர. ஒர '�ள அபதலஹ�(ரல�) தவ?�யய த.ன,�ரநதயப�த 
கழநபத இ,நதவ�டடத. இபதக கணட அப தலஹ�(ரல�)வ�ன மபனவ� 
உடயன தக�ஞ.ம உணபவத தய�ர த.யத�ர. ப�,க மயய�தபத வ �டடன 
ஒர மபலய�ல பவதத�ர. தவ?�யய த.ன,�ரநத அப தலஹ�(ரல�) வ �ட 
த�ரமப�ய உடன மகன எவவ�றள?�ன? எனக யகடட�ர அதறக அவரன 
மபனவ� 'அபமத�ய�க�வ�டட�ன;  '�மமத� (ஓயவ)  தபறற வ�டடரபப�ன 
எனபயத எனனபடய எத�ரப�ரபப''  என பத�ல?�தத�ர.  அப தலஹ�(ரல�) 
தம மபனவ� க,�யத உணபமத�ன எனத,ணண� ('�மமத�யடன)  தம 
மபனவ�யய�ட இரபவக கழ�தத�ர.  தப�ழத வ�டநத க?�ததவ�டடத 
(தத�ழபககக�க)  தவ?�யய த.லல '�டயயப�த மகன இ,நதவ�டடபத 
மபனவ� க,�ன�ர. அப தலஹ� 'ப�(ஸல) அவரகய?�ட தத�ழதவ�டடத 
தம வ �டடல 'டநத .மபவதபத அவரக?�டம க,�ன�ர.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இநத இரவ 'டநதவற,�ல அலல�ஹ உஙகள 
இரவரககம அப�வ�ரதத� த.யயககடம'' என,�ரகள.

சஃபய�ன கறக�,�ர.  அநத இரவரககம ஒனபத கழநபதகள 
இரபபபத ப�ரதயதன.  அவரகள அபனவரம கரஆபன ஓதபவரக?�க 
இரநதனர என மத�ன�பவச ய.ரநத அன.�ரக?�ல ஒரவர க,�ன�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள (தம மகன இபர�ஹ�ம இ,நதயப�த), 'உனனபடய 
(ப�ரவ�ன) க�ரணம�க '�ஙகள கவபலபபடக�ய,�ம' எனக க,�யத.

662. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 



(அவரக?�ன மகன இபர�ஹ�ம வ?ரநத வநத)  அப பஸஃப என, 
தக�லலரன வ �டடறகச த.னய,�ம.  அவர இபர�ஹ�ம�ன ப�லகடத 
த�ய�ரபடய கணவர�வ�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள இபர�ஹ�பமத தகக� 
மகரநத மததம�டட�ரகள.  மறத,�ர மப, '�ஙகள வ �டடனள 
நபழநயத�ம.  அபயப�த இபர�ஹ�ம�ன உய�ர ப�ரநத தக�ணடரநதத. 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கணகள '�பரப தப�ழ�யல�ய�ன.  இபதககணட 
அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  'இப,தததர அவரகய?!  த�ஙக?� 
(அழக�,�ரகள)?'  எனக யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவஃப�ன மகயன! 
'�ச.யம�க இத கரபணய�கம''  எனற க,�வ�டட யமலம தத�டரநத 
அழத�ரகள.  ப�,க,  'கணகள '�பரச த.�ரக�ன,ன உள?ம வ�டக 
தக�ணடரகக�,த. என�னம, இப,வன வ�ரமப�த எநத வ�ரதபதபயயம 
'�ஙகள க, ம�டயட�ம.  இபர�ஹ�யம!  '�ச.யம�க '�ஙகள உனனபடய 
ப�ரவ�ல அத�கக கவபலபபடக�ய,�ம'' என,�ரகள.

ய'�ய�?�ய�ன அரக�ல அழவத.

663. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஸஅத இபன உப�த�(ரல�) 
ய'�யற,யப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�), 
ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�),  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) 
ஆக�யய�யர�ட ய'�ய வ�.�ரககச த.ன,�ரகள.  வ �டடல நபழநதயப�த 
(ஸஅத இபன உப�த�வ�ன)  கடமபதத�னர அவபரச சழநத�ரபபபதக 
கணடதம,  'எனன?  இ,நதவ�டட�ர�?'  எனக யகடட�ரகள.  'இலபல. 
இப,தததர அவரகய?!'  என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அழல�ன�ரகள. 
அவரக?�ன அழபகபயக கணட மககளம அழத தத�டஙக�னர.  ப�ன 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(மககய?!)  '�ஙகள (த.வ� .�யததக)  யகடக 
ம�டடரக?�?  '�ச.யம�கக கணகள அழவத�லம உள?ம கவபல 
தக�ளவத�லம அலல�ஹ தணடபபத�லபல -  ப�னப,  தம '�வ�ன ப�ல 
ப.பக த.யத என�னம இதன க�ரணம�கதத�ன தணடபனயய� 
அரய?� வழஙகக�,�ன.  '�ச.யம�கக கடமபதத�னர (ஒபப�ர பவதத) 
அழவத�ல மயய�த யவதபன த.யயபபடக�,த'' எனற க,�ன�ரகள.

ஒபப�ர பவபபத, (.பதம�டட) அழவத ஆக�யவறப,த தடபபதம 
அபதக கணடபபதம.

664.  உமமஅத�யய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒபப�ர பவககக கட�த எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம உறத�தம�ழ� வ�ஙக�ன�ரகள.  என�னம 
இநத ஒபபநதபத எஙக?�ல ஐநத தபணகப?த தவ�ர யவற ய�ரம 
'�ப,யவற,வ�லபல.  அபதபணகள உமம ஸ8பலம(ரல�)  உமமல 
அல�(ரல�),  மஆத(ரல�)  அவரக?�ன மபனவ�ய�ன அப .பர�வ�ன மகள 
இனனம இரணட தபணகள அலலத அப ஸபர�வ�ன மகள மஆத(ரல�) 
உபடய மபனவ�.  இனனம ஒர தபண,  (இபத அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர .நயதகம�கக கறக�,�ர.)

�ன�ஸ�வகக�க எழநதவர அமரவத எபயப�த?

665. ''உஙக?�தல�ரவர �ன�ஸ�பவக கணட அதனடன 'டநத த.லலப 
யப�வத�லபல என,�ல அவர அபதக கடநத த.லலம வபர அலலத 
அத அவபரக கடநத த.லலம வபர அலலத அத அவரகக 
மனன�ல (பம�ய�ல)  பவககபபடம வபர எழநத '�றகடடம 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஆம�ர இபன ரபZஆ(ரல�) 



அ,�வ�தத�ர.

�ன�ஸ�பவப ப�னதத�டரநத த.லபவர �ன�ஸ�, சமநத த.லபவரன 
யத�?�ல�ரநத (பம�ய�ல) பவககபபடம வபர உடக�ரக கட�த. 
அதறகமன உடக�ரநதவ�டட�ல '�றகமபட கடடப?ய�டயவணடம.

666. பகஸ�ன அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள ஒர �ன�ஸ�வ�ல பஙயகறய,�ம. 
அபயப�த அப ஹ8பரர�(ரல�)  மரவ�னபடய பகபயப ப�டதத�ர. 
�ன�ஸ� (தபரய�ல)  பவககபபடவதறக மன இரவரம 
அமரநதவ�டட�ரகள.  அஙக வநத�ரநத அப ஸயZத(ரல�)  மரவ�ன�ன 
பகபயப ப�டதத 'எழநத�ர!  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  'ப�(ஸல) 
அவரகள (உடக�ரவபதத)  தடததள?�ரகள எனபபத இமமன�தர (அப 
ஹ8பரர�)  'னக அ,�நத�ரநதம இவவ�ற த.யத�)ரகக�,�ர'  எனக 
க,�ன�ர.  உடயன 'அப ஸயZத(ரல�)  உணபமயபரதத�ர''  என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர.

யதரன �ன�ஸ�வகக�க எழநத '�றபத.

667. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர �ன�ஸ� 
எஙகப?க கடநத த.ன,த.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள எழநத 
'�ன,�ரகள.  '�ஙகளம எழநத '�னய,�ம.  ப�னப '�ஙகள 'இப,தததர 
அவரகய?!  இத ஒர யதன�ன �ன�ஸ�''  எனய,�ம.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  '�ன�ஸ�பவக கணட�ல எழநத '�லலஙகள''  எனக 
க,�ன�ரகள.

�ன�ஸ�பவச சமநத த.லவத தபணகளகக�லபல. ஆணகளகக 
மடடயம.

668.  ''�ன�ஸ� (தபடடய�ல)  பவககபபடட அபத ஆணகள தஙகள 
யத�ளக?�ல தகக�ச த.லலமயப�த,  அநத �ன�ஸ� 'லல,ஙகள 
பரநத�க இரககம�ன�ல, எனபன வ�பரநத த.லலஙகள எனற கறம. 
அத 'லல,ஙகள பரய�தத�க இரககம�ன�ல,  பகய.தயம!  எனபன 
எஙயக தக�ணட த.லக�,�ரகள எனற கறம. இவவ�ற கறம .பததபத 
மன�தபனத தவ�ர அபனததம த.வ�யறம மன�தன அபதச 
த.வ�யற,�ல மயஙக� வ�ழநத வ�டவ�ன'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள' என அப ஸயZதல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

�ன�ஸ�பவ(ச சமநத த.லவபத) வ�பரவபடததல.

669. ''�ன�ஸ�பவச (சமநத த.லலம யப�த) வ�பரநத த.லலஙகள. அத 
(மயய�த)  'லல,ஙகள பரநதத�ய�ரநத�ல அநத 'னபமய�ன ப�ல 
வ�பரநத த.லக�,�ரகள;  அவவ�,�லல�வ�டட�ல ஒர த�ஙபக 
(வ�பரவ�ல)  உஙக?�ன யத�ளக?�ல�ரநத இ,கக� பவகக�,�ரகள 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

�ன�ஸ�பவப ப�னதத�டரதல�ன .�,பப.

670. '�ஃப�உ அ,�வ�தத�ர.  �ன�ஸ�பவப ப�னதத�டரக�,வரகக ஒர 
க�ர�த 'னபமயணட என அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர என இபன 



உமர(ரல�)  அவரக?�டம க,பபடடதம 'அப ஹ8பரர�(ரல�) 
ம�பகபபடததக�,�ர'  என,�ர.  ஆய�ஷ�ர(ரல�)  அப ஹ8பரர�(ரல�)வ�ன 
கறப, உணபமபபடதத�யதடன,  ''�னம 'ப�(ஸல)  அவரகள அவவ�ற 
க,க யகடடரகக�ய,ன'  எனறம க,�ன�ர.  இபதக யகடட இபன 
உமர(ரல�)  'அபபடய�ய�ன '�ம அத�கம�ன க\ர�தகப?ப ப�ழபடதத� 
வ�டயட�யம' என,�ர.

கபரக?�ன மNத பள?�வ�ய�ல கடடவத வ�ரமபததககதனற.

671.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ம மரண�பபதறக 
மனன�ல ய'�யற,�ரநதயப�த,  'யதரகப?யம க�,�ததவரகப?யம 
அலல�ஹ .ப�பப�ன�க!  அவரகள தஙக?�ன 'ப�ம�ரக?�ன 
மணணப,கப? வணககஸதலஙக?�க ஆகக�வ�டடனர''  எனற 
க,�ன�ரகள.இநதப பயம மடடம இலபலய�ய�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
கபபரத த�,நத தவ?�ய�ல 'ப�த யத�ழரகள பவதத�ரபப�ரகள.  என�னம 
அதவம வணககஸதலம�க ஆககபபடடவ�டயம� என '�ன 
அஞசக�ய,ன.

ப�ர.வத தத�டகக�னயப�த இ,நதவ�டட தபணணகக �ன�ஸ�த 
தத�ழல.

672. ஸமர� இபன �8னதப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ப�ர.வத தத�டககடயனயய 
இ,நதவ�டட தபணண�றக 'ப�(ஸல)  அவரகள �ன�ஸ�த தத�ழதயப�த 
பமய�தத�ன 'டபபகத�கக ய'ர�க '�ன,�ரகள.  அபயப�த '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளககப ப�னன�ல தத�ழயதன.

�ன�ஸ�த தத�ழபகய�ல ஃப�தத�ஹ� சர� ஓததல.

672.  தலஹ� அ,�வ�தத�ர.  '�ன இபன அபப�ஸ(ரல�)  ப�னன�ல '�னற 
�ன�ஸ�த தத�ழயதன.  அபயப�த அவர ஃப�தத�ஹ� அதத�ய�யதபத 
(.பதம�க)  ஓத�ன�ர.  ப�,க ''�ஙகள இபத 'ப�வழ� என அ,�நத 
தக�ளவதறக�கயவ (.பதம�டட ஓத�யனன)' என,�ர.

உய�ரளய?�ரன த.ரபயப�ப.பய மயய�த த.வ�ய,ல.

674. ''ஓர அடய�னத உடபலக கபரல அடககம த.யதவ�டட, 
அவனபடய யத�ழரகள த�ரமபமயப�த அவரக?�ன த.ரபப�ன 
ஓப.பய மயய�த த.வ�யயறகம.  அதறகள இரணட வ�னவரகள 
அவன�டம வநத அவபன எழபப� உடக�ர பவதத மஹமமத எனம 
இநத மன�தபரப -  பற,� '� எனன கரத�க தக�ணடரநத�ய?'  எனக 
யகடபர.  அதறகவன 'இவர அலல�ஹவ�ன அடய�ரம அவனபடய 
ததரம�வ�ர என '�ன .�ட.� கறக�ய,ன'  எனப�ன.  ப�,க '('� 
தகடடவன�க இரநத�ரநத�ல 'ரகதத�ல உனகக க�படககவ�ரநத) 
தஙகம�டதபதப ப�ர!  ('� 'லலவன�க இரபபத�ல)  அலல�ஹ இதறகப 
பத�ல�க உனககச த.�ரககதத�ல தஙகம�டதபத ஏறபடதத�யள?�ன' 
எனற அவன�டம க,பபடடதம அவன அவவ�ரணபடயம ஒயர 
ய'ரதத�ல க�ணப�ன.  '�ர�கரபபவன�கயவ� 'யவஞ.கன�கயவ� 
இரநத�ல யகளவ� யகடகபபடடதம,  'எனககத ததரய�த.  மககள 
த.�லவபதயய '�னம த.�லல�க தக�ணடரநயதன'  எனப�ன.  அபயப�த 
அவன�டம ''�ய�க எபதயம அ,�நததம�லபல (கரஆபன) ஓத� (வ�?ஙக�) 



யதம�லபல எனற க,பபடம.  ப�,க இரமப�ல�ன சதத�ய�ல 
அவனபடய இரணட க�தகளககம�படயய (ப�டரய�ல)  ஓர அட 
தக�டககபபடம.  அபயப�த மன�தரகள,  ��னகப?த தவ�ர மற, 
அபனததம த.வ�யயறகம?வகக அவன  கததவ�ன 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பன�த பம�ய�யல� அத யப�ன, இடஙக?�யல� அடககம 
த.யயபபடவபத வ�ரமபதல.

675.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உய�ர ப,�ககம வ�னவர ஒரவர 
மஸ�(ரல�)  அவரக?�டம அனபபபபடட�ர.  அவர வநதயப�த 
மஸ�(அபல)  அவரகள அவரன கண ப�தஙகம அ?வகக 
அடததவ�டட�ரகள.  உடயன அவர அலல�ஹவ�டம யப�ய,  'இப,வ�! 
மரண�கக வ�ரமப�த ஓர அடய�ன�டம '� எனபன அனபப�வ�டட�ய' 
என,�ர.  ப�,க அலல�ஹ அவரன கணபணச .ரபபடதத�வ�டட,  ''�ர 
மNணடம அவரடம த.னற,  அவபர ஒர ம�டடன மதக�ல பகபய 
பவககச த.�லல�,  அவரன பக எததபன யர�மஙகப? அடகக�க 
தக�ளக�,யத� அததபன ஆணடகள அவர உய�ர வ�ழல�ம எனபபதயம 
கறம''  என அனபப� பவதத�ன.  (அவவ�ய, அவர மஸ�(அபல) 
அவரக?�டம வநத க,�யயப�த,)  மஸ�(அபல)  'இப,வ�!  அதறகப 
ப�,க?'  எனக யகடடதம அலல�ஹ,  'ப�,க மரணம த�ன'  என,�ன. 
உடயன மஸ�(அபல)  அவரகள 'அபபடய�ன�ல இபதப�ழயத (தய�ர)' 
எனக க,�வ�டட அலல�ஹவ�டம (பபததல மகததஸ எனனம) 
பன�தததலதத�ல�ரநத கலதல,�யம தரதத�லள? (பன�தத தலதத�றக 
ம�க அரக�லள?)  இடதத�ல தம உய�பரக பகபபறறம�ற 
யவணடன�ரகள.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள கறமயப�த,  ''�ன மடடம 
இபயப�த அஙக (பபததல மகததஸ�ல)  இரநத�ல உஙகளகக அநத 
த.மமணற கன,�றகரக�ல உள? ப�பதய�ல�ரககம மஸ�(அபல) 
அவரக?�ன கபபரக க�டடய�ரபயபன'' எனக க,�பப�டட�ரகள.

ஷஹ�தகளகக �ன�ஸ� தத�ழபக.

676.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
உஹதப யப�ரல தக�லலபபடடவரக?�ல இரணடரணட 'பரகப? ஒயர 
ஆபடய�ல கஃபன�டடவ�டட,  'இவரக?�ல கரஆபன அத�கம அ,�நதவர 
ய�ர?' எனக யகடட�ரகள. இரவரல ஒரவர சடடக க�டடபபடடதம அநத 
ஒரவரன உடபலக கபரன உடகழ�ய�ல மதல�ல பவததவ�டட, 
'இவரகளகக மறபம '�?�ல '�யன .�ட.�ய�கயவன'  எனக 
க,�ன�ரகள.  ப�னப இரதததயத�யட அடககம�ற ஏவ�ன�ரகள.  இவரகள 
க?�பப�டடபபடயவ� இவரகளகக தத�ழபக 'டததபபடயவ� இலபல.

677.  உகப� இபன ஆம�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர '�ள 'ப�(ஸல)  அவரகள 
உஹதககச த.னற,  (யப�ரல தக�லலபபடடவரகளகக�க �ன�ஸ�பவ 
மனன�ல பவததத தத�ழவத யப�னற)  தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள. 
ப�,க ம�மபரகக வநத, ''�ச.யம�க '�ன உஙகளகக�கக க�தத�ரபயபன. 
உஙகளகக '�ன .�ட.�யம கறயவன.  யமலம அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க!  '�ன இபயப�த (கவஸர எனம)  எனனபடய தட�கதபதக 
க�ணக�ய,ன.  எனகக பம�ய�ன கரவலஙக?�ன த�,வயக�லகள அலலத 
பம�ய�ன த�,வயக�லகள தக�டககபபடடள?ன.  '�ச.யம�க 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  என(த மரணதத)ககப ப�னன�ல 



'�ஙகள இபணபவபப�ரக?�க ஆக�வ�டவ �ரகய?� எனற '�ன 
பயபபடவ�லபல.  ஆன�ல,  (உலகதத�றக�க)  '�ஙகள ஒரவயர�தட�ரவர 
யம�த�க தக�ளவ �ரகய?� எனய, பயபபடக�ய,ன!'' எனற க,�ன�ரகள.

678.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இபன ஸயய�பத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஒர கழவடன ப�ரககச த.ன,யப�த அவரகளடன உமர(ரல�)யம 
இரநத�ர.  பரவ வயபத த'ரஙக�வ�டட இபன ஸயய�த பன 
மக�ல�வ�ன யமடடப பகத�ய�ல .�றவரகளடன வ�ப?ய�டக 
தக�ணடரநத�ன. 'ப�(ஸல) அவரகள (அவபனக) பகய�ல தடடக�,வபர, 
(அவன 'ப�(ஸல)  தனபன த'ரஙக�யபத)  உணரவ�லபல.  ப�,க 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவன�டம ''�யன இப,தததர என '� .�ட.� 
கறக�,�ய�?'  எனக யகடட�ரகள.  இபன ஸயய�த 'ப�(ஸல)  அவரகப? 
ய'�டடம�டடவ�டட,  ''�ஙகள எழதப படககத ததரய�வதவரக?�ன 'ப� 
என '�ன .�ட.� கறக�ய,ன''  எனற க,�ன�ன.  ப�,க இபன ஸயய�த 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ''�ன இப,தததர என '�ர .�ட.� கறக�,�ர�?' 
எனக யகடட�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவபன அபபடயய வ�டடவ�டட, 
''�ன அலல�ஹபவயம அவனபடய ததரகப?யம ஏறறளய?ன' எனக 
க,�ன�ரகள.  ப�,க '(உன '�பல பற,�)  '� எனன '�பனகக�,�ய?'  எனக 
யகடட�ரகள. அதறக இபன ஸயய�த, 'எனன�டம தமயய�ன த.யத�களம 
(.�ல .மயம)  தப�யய�ன த.யத�களம உத�கக�ன,ன''  என,�ன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'உனகக இபப�ரச.�பனய�ல கழபபம ஏறபடடள?த''  எனற 
க,�வ�டட.  ''�ன ஒனப, மனத�ல '�பனகக�ய,ன (அத ய�த)?'  எனக 
யகடட�ரகள. (அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள தக�ன (44) அதத�ய�யதத�ன 10
வத வ.னதபத மனதத�றகள '�பனதத�ரகள)  அதறக இபன ஸயய�த, 
'அத தக (பபக தவற,�டம)''  என,�ன.  (அத�வத தக�ன,  எனபபத 'தக' 
என அபர கப,ய�கச த.�னன�ன)  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள 'தர 
வ�லக�ப யப�!  '� உனனபடய எலபலபயத த�ணடவ�ட மடய�த'' 
என,�ரகள.  அபயப�த உமர(ரல�), 'இப,தததர அவரகய?!  இவபன '�ன 
தக�பல த.யத வ�டடடம�?' எனக யகடடதம 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இவன 
அவன�க (தஜ��ல�க)  இரநத�ல இவபனக தக�லலம தப�றபப 
உமககக தக�டககபபடவ�லபல.  இவன அவன�க இலபலதயன�ல 
இவபனக தக�லவத�ல உமகக எநதப பலனம இலபல எனக 
க,�ன�ரகள.

மறத,�ர .நதரபபதத�ல 'ப�(ஸல) அவரகளம உபபயபன கஅப(ரல�)யம 
இபன ஸயய�த இரககம யத�டடதத�றகச த.ன,னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள இபன ஸயய�த தமபமப ப�ரததவ�டம மன ஒ?�நத�ரநத 
அவன�டம�ரநத எபதயயனம த.வ�யயறக யவணடம என 
வ�ரமப�ன�ரகள.  அஙக இபன ஸயய�த ஒர பமபடட (தவலதவடட)ப 
யப�ரபவபயப யப�ரதத� ஏயத� ஒர வ�தம�க மணமணபபபத 
'ப�(ஸல)  அவரகள கணட�ரகள.  அபயப�த இபன ஸயய�த�ன த�ய�ர 
'ப�(ஸல) அவரகள ஈசப. மரஙக?�படயய ஒ?�நத ஒ?�நத வரவபதப 
ப�ரதத வ �டட�ர.  உடயன இபன ஸயய�த�டம 'ஸ�ஃப�யய!  ...இத 
அவனபடய தபயர ...  இயத� மஹமமத (வநதவ�டட�ர)''  எனற 
க,�யதம இபன ஸயய�த கத�தததழநத�ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அநதப தபண அவபன(ப யப.)  வ�டடரநத�ல அவன 
(தனனபடய '�பலபய) தவ?�பபடதத�ய�ரபப�ன'' எனக க,�ன�ரகள.

679.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளககப பண� வ�பட 
த.யத தக�ணடரநத ஒர யதச .�றவன த�டதரன ய'�யற,�ன. எனயவ, 



அவபன ய'�ய வ�.�ரகக 'ப�(ஸல)  அவரகள அவன�டம வநத, 
அவனபடய தபல ம�டடல அமரநத,  'இஸல�பத ஏறறக தக�ள!' 
என,�ரகள.  உடயன அவன தனனரக�ல�ரநத தநபதபயப ப�ரதத�ன. 
அபயப�த அவர,  'அபல க�ஸ�ம ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன கறறககக 
கடடபபட''  என,தம அவன இஸல�தபத ஏற,�ன.  உடயன 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இவபன 'ரகதத�ல�ரநத ப�தக�தத அலல�ஹவகயக .கல 
பகழம'' எனக க,�யவ�ற அஙக�ரநத தவ?�யய,�ன�ரகள.

680. ''ஒர வ�லஙக எபபட மழ வ?ரச.� தபற, வ�லஙபகப 
தபறத,டகக�,யத� அபதபயப�னற,  எலல�க கழநபதகளயம 
இயறபகய�ன (ம�ரககத)த�யலயய ப�,கக�ன,ன.  வ�லஙககள அஙகக 
கப,வடன ப�,பபபத '�ஙகள ப�ரதத�ரகக�,�ரக?�?  (மழபமய�ன 
வ�லஙபக அஙகய.தபபடததவதயப�ல)  தபறய,�ரகள த�ம 
கழநபதகப? (இயறபகய�ன ம�ரககதபத வ�டடத த�ரபப�) 
யதரக?�கயவ� க�,�ததவரக?�கயவ� த'ரபப வணஙக�க?�கயவ� 
ஆகக�வ�டக�ன,னர 'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�,க அப ஹ8பரர�(ரல�), எ(நத ம�ரககத)த�ல அலல�ஹ மன�தரகப?ப 
பபடதத�யன� அதயவ அவனபடய ('�பலய�ன)  இயறபக 
ம�ரககம�கம;  அலல�ஹவ�ன பபடததல�ல ம�ற,ம இலபல.  அதயவ 
'�பலய�ன ம�ரககம�கம என, (த�ரககரஆன 30:30)  வ.னதபத 
ஓத�கக�டடன�ர.

இபணபவபபவன மரணத தரவ�ய�ல ல�இல�ஹ இலலலல�ஹ 
கறதல.

681. மஸயயப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. அப த�ல�பகக மரணம த'ரஙக�யயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவரடம வநத�ரகள.  அஙக அப �ஹல இபன 
ஹ�ஷ�ம,  அபதலல�ஹ இபன அபZ உமயய� ஆக�ய இரவரம 
இரபபபதக கணட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அப த�ல�ப�டம, 
'எனனபடய தபரய தநபதயய!  ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ என, 
வ�.கதபதச த.�லல�வ�டஙகள!  அதன மலம '�ன அலல�ஹவ�டம 
உஙகளகக�கச .�ட.� கறயவன'  எனக க,�ன�ரகள.  அபயப�த அப 
�ஹலம அபதலல�ஹ இபன அபZ உமயய�வம, 'அப த�ல�யப அபதல 
மததல�ப�ன ம�ரககதபதப ப,ககண�ககப யப�க�,�ர�?'  எனக யகடடனர. 
இவவ�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள ஒரப,மம அவவ�ரவரம மறப,ம�க 
அவபர வறபறதத�க தக�ணடரககமயப�த அப த�ல�ப கபட.�ய�க, 
''�ன அபதல மததல�ப ம�ரககதத�யலயய (மரண�கக�ய,ன)'  எனற 
க,�யயத�ட ல�இல�ஹ இலலலல�ஹ எனக க,வம மறததவ�டட�ர. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  '�ன 
தடககபபடமவபர உஙகளகக�கப ப�வமனன�பபத யதடயவன''  எனற 
க,�யதம, 'இபணபவபபவரகளகக ப�வமனன�பபக யக�ரவத 'ப�ககம 
இப,'மப�கபகய�?ரகளககம தகத�ய�னதனற''  (த�ரககரஆன 9:113) 
என, வ.னதபத அலல�ஹ அர?�ன�ன.

கபரககரக�ல ஒரவர உபயத.ம த.யவதம அவபரச சற,� மககள 
அமரநத�ரபபதம.

682. அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள பக\வல கரகத (எனனம தப�த) 



பமயவ�டய�ல ஒர �ன�ஸ�வ�ல கலநத தக�ணயட�ம.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம வநத உடக�ரநததம '�ஙகளம 
அவரகப?ச சற,� அமரநத தக�ணயட�ம.  அவரக?�டம ஒர .�,�ய 
பகததட இரநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள தபலகன�நதவரக?�கத தம 
பகததடய�ல தபரபயக க\,�க தக�ணட,  'உஙக?�ல ய�ரம அலலத 
எநத ஆதம�வம அதன இரபப�டம த.�ரககம� அலலத 'ரகம� எனபத 
பற,�த த�ரம�ன�ககபபட�மல�லபல.  அத த�ய கத�யபடயத�, 
'றயபறபடயத� எனபதம '�ரணய�ககபபட�மல�லபல'  எனக 
க,�ன�ரகள.  உடயன ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  அபபடய�ய�ன 
ஏறதகனயவ த�ரம�ன�ககபபடட வ�டடபத 'மப� ('ற)  த.யலக?�ல 
ஈடபடவபத '�ம வ�டடவ�டல�ம�?  ஏதனன�ல 'மம�ல ய�ர 
'லலவரக?�க(த த�ரம�ன�ககபபடட)  உள?�ரகய?� அவரகள '�ச.யம�க 
'லலவரக?�ன த.யலக?�ல ஈடபடவ�ரகள;  ய�ர த�யவரக?�க(த 
த�ரம�ன�ககபபடட)  உள?�ரகய?� அவரகள '�ச.யம�கத த�யவரக?�ன 
த.யலக?�ல ஈடபடபவரகள த�யம?'  என,தம,  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
''மம�ல 'லலவரக?�க(த த�ரம�ன�ககபபடட)  உள?வரகளகக 
'றத.யலகள த.யவத எ?�த�ககபபடம;  த�யவரக?�க(த 
த�ரம�ன�ககபபடட)  உள?வரகளககத த�ய க�ரயஙகள எ?�த�ககபபடம'' 
எனற க,�வ�டட,  'தரமம தக�டதத,  பயபகத�யடன 'டநத,  'லலவறப, 
உணபமய�ககக�,வர...'' என, (த�ரககரஆன 92:5,6)  வ.னஙகப? ஓத�க 
க�டடன�ரகள.

தறதக�பல த.யதவர.

683.''யவணடதமனய, தப�யய�ன வ�ஷயதத�ல .தத�யம த.யயமயப�த 
('�ன த.�லவத தப�யதயன,�ல)  இஸல�ம அலல�த யவற 
ம�ரககதத�ல உள?வன�யவன எனற க,�யவர,  த�ன க,�யத யப�ல 
(யவற ம�ரககதத�ல)  ஆவ�ர.  யமலம,  இரமப ஆயததத�ல தறதக�பல 
த.யத தக�ளக�,வர ஆயத ஆயததத�ல 'ரக�ல யவதபன 
த.யயபபடவ�ர 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
ஸ�ப�த இபன ?ஹஹ�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

684. ஹஸன அ,�வ�தத�ர. �8னதப(ரல�) இநத (பஸர�வ�ன) பள?�வ�.ல�ல 
பவதத எஙக?�டம (ஒர ஹத�பஸக)  க,�ன�ர.  அபத '�ஙகள 
ம,ககவ�லபல. யமலம �8னதப(ரல�), 'ப�(ஸல) அவரக?�ன வ�ஷயதத�ல 
தப�யபயக க,�ய�ரபப�ர எனற '�ஙகள அஞ.வம�லபல.  அவர 
க,�ன�ர. 'ஒரவரகக ஒர க�யம இரநதத. (இபதத த�ஙக மடய�மல 
அவர தறதக�பல த.யத�ர.  உடயன அலல�ஹ?  எனனபடய அடய�ன 
அவனபடய மரணதத�ல அவ.ரபபடட எனபன மநத�வ�டட�ன;  எனயவ, 
அவனககச த.�ரககதபத '�ன ஹர�ம�கக� வ�டயடன எனக க,�ன�ன' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

685.  ''தனனபடய கழதபத த'ரததத தறதக�பல த.யத தக�ளக�,வர 
'ரக�லம தனனபடய கழதபத த'ரததக தக�ணடரபப�ர. 
தமபமதத�யம (ஆயததத�ல)  த�கக�த தறதக�பல த.யத தக�ளக�,வர 
'ரக�லம தமபம ஆயததத�ல த�கக�க தக�ணடரபப�ர 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இ,நதவபரப பற,� மககள பகழநதபரததல.



686. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மப,,  மககள ஒர �ன�ஸ�பவக 
கடநத த.ன,யப�த,  இ,நதவரன 'றபணபகப?ப பற,�ப பகழநத 
யப.�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உறத�ய�க� வ�டடத'' 
என,�ரகள.  மறத,�ர மப, யவத,�ர (�ன�ஸ�பவக)  கடநத 
த.ன,யப�த மககள அதன த�ய பணபகப?ப பற,� இகழநத 
யப.ல�ய�னர.  அபயப�தம 'ப�(ஸல)  அவரகள, 'உறத�ய�க� வ�டடத?'  எனக 
க,�ன�ரகள.  உமர(ரல�)  'எத உறத�ய�க� வ�டடத?'  எனக யகடடதம 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவர வ�ஷயதத�ல 'லலபதக க,�ப பகழநத�ரகள; 
எனயவ அவரகக த.�ரககம உறத�ய�க� வ�டடத.  இவர வ�ஷயதத�ல 
த�யபதக க,�ன �ரகள.  எனயவ இவரகக 'ரகம உறத�ய�க� வ�டடத.  ஆக 
'�ஙகய? பம�ய�ல அலல�ஹவ�ன .�ட.�க?�கவ �ரகள'' எனக க,�ன�ரகள.

687. அபல அஸவத அ,�வ�தத�ர.  '�ன மத�ன�வ�ல (தக�ளப?)  ய'�ய 
பரவ�ய�ரநதயப�த மத�ன�வகக வநத உமர(ரல�) உடன அமரநத�ரநயதன. 
அபயப�த ஒர �ன�ஸ� அவரகப?க கடநத த.ன,த.  மககள அவரன 
'றபணபகப?க க,�ப பகழநததம உமர(ரல�),  'உறத�ய�க� வ�டடத' 
என,�ர. ப�,க இனதன�ர �ன�ஸ� கடநத த.ன,த. அபயப�தம மககள 
அவரன 'றபணபகப?க க,�ப பகழநத யப.�னர.  உடயன உமர(ரல�), 
'உறத�ய�க�வ� டடத'  என,�ர.  ப�,க மன,�வத �ன�ஸ� கடநத 
த.ன,த. மககள அவரன த�ய பணபகப?க க,� இகழநத யப.ல�ய�னர. 
அபயப�தம உமர(ரல�),  'உறத�ய�க� வ�டடத'  எனக க,�ன�ர.  '�ன 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர!  எத உறத�ய�க� வ�டடத?'  எனக 
யகடடதம.  'எநத மஸல�மகக�வத அவர 'லலவர என '�னக யபர 
.�ட.� க,�ன�ல அவபர அலல�ஹ சவரககதத�ல ப�ரயவ.�ககச 
த.யவ�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  '�ஙகள 
'மவர .�ட.�ய�ய�ரநத�ல..?'  எனற யகடயட�ம.  அதறகவரகள 'மனற 
யபர .�ட.� க,�ன�லம த�ன''  என,னர.  மNணடம 'இரவர .�ட.�ய�க 
இரநத�ல...''  என '�ஙகள யகடதறக இரணட யபர .�ட.� க,�ன�லம 
த�ன''  என,�ரகள.  ப�,க '�ஙகள ஒர 'பர பற,�க யகடகவ�லபல. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யதன அடபபபடய�யலயய '�ன 
இவவ�ற க,�யனன'' எனற உமர(ரல�) க,�ன�ர.

மணணப, யவதபன.

688. கபரல ஒர இப,'மப�கபகய�?ர எழபப� உடக�ர பவககபபடடதம 
அவரடம (இரணட வ�னவரகப?க)  தக�ணட வரபபடம (யகளவ� 
யகடகபபடம);  ப�,க (அவரக?�டம)  அநத இப,'மப�கபகய�?ர, 
'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவற ய�ரம�லபல. 
மஹமமத(ஸல)  அவரகள அவனபடய ததர�வ�ரகள''  என .�ட.� 
கறவ�ர.  இபதயய அலல�ஹ ''மப�கபக தக�ளக�,வரகப? இவவலக 
த.�லபலக தக�ணட அலல�ஹ உறத�பபடததக�,�ன''  (த�ரககரஆன 
14:27)  எனக க,�பப�டக�,�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள' என பர�வ இபன ஆஸ�ப(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

689. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (பதரப யப�ரல தக�லலபபடட 
எத�ரக?�ன உடலகள ஒர ப�ழங க�ணற,�ல யப�டபபடடரநதன. அநதக) 
க�ணற,�ல க�டநதவரகப?ப ப�ரதத 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகளபடய 
இப,வன உணபமய�கயவ வ�கக?�ததவறப, '�ஙகள அபடநத 
தக�ணடரக?�?'  எனக யகடட�ரகள.  'இ,நதவ�டடவரகப? 



அபழகக�,�ரகய??'  என அவரக?�டம யகடகபபடடதம,  'அவரகப? வ�ட 
'�ஙகள அத�கம த.வ�யயறபவரக?லலர;  ஆய�னம அவரகள பத�ல?�கக 
ம�டட�ரகள'' எனக க,�ன�ரகள.

690.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (இ,நதவரக?�ன 
வ�ஷயதத�ல),  ''�ன த.�லல�க தக�ணடரநதத உணபமத�ன எனபபத 
இபயப�த அவரகள அ,�க�,�ரகள''  எனய, க,�ன�ரகள. 
(த.வ�யறக�,�ரகள எனற க,வ�லபல.  ஏதனன�ல)  ''�ச.யம�க '�ர 
மரதயத�பரக யகடகமபடச த.யய மடய�த''  (த�ரககரஆன 27:80)  என 
அலல�ஹ க,�ன�ன.

691.  அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மப, 'ப�(ஸல) 
அவரகள உபரய�றறமயப�த,  மணணப,ய�ல மன�தன அனபவ�ககம 
ய.�தபனபயப பற,�க க,�ன�ரகள.  அவவ�ற க,�க 
தக�ணடரககமயப�த மஸல�மகள (அச.தத�ல) கத,� வ�டட�ரகள.

மணணப, யவதபனய�ல�ரநத ப�தக�பபத யதடதல.

692.  அப அயயப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மப, 'ப�(ஸல)  அவரகள 
சரயன மப,யமயப�த தவ?�யய ப,பபடட�ரகள.  அபயப�த ஒர 
.பததபதக யகடடவ�டட,  'யதரகள அவரக?�ன கபரக?�ல யவதபன 
த.யயபபடக�,�ரகள'' எனக க,�ன�ரகள.

693.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹயவ! 
'�ச.யம�க '�ன மணணப, யவதபன,  'ரக யவதபன,  வ�ழவ�ன 
ய.�தபன,  மரணதத�ன ய.�தபன,  மஸZஹ8த தஜ��ல�ன ய.�தபன 
ஆக�யவற,�ல�ரநத உனன�டம ப�தக�பபத யதடக�ய,ன''  எனப 
ப�ர�ரதத�பபவரக?�க இரநத�ரகள.

மயய�தத�றக அதன தஙகம�டம (த.�ரககம, 'ரகம) க�பலய�லம 
ம�பலய�லம எடததக க�டடபபடம.

694.  ''உஙக?�ல ஒரவர இ,நதவ�டட�ல அவர தஙகம�டம அவரககக 
க�பலய�லம ம�பலய�லம எடததக க�டடபபடம.  அவர 
த.�ரககவ�.�ய�க இரநத�ல த.�ரககதத�ல�ரபபத�கவம 'ரகவ�.�ய�க 
இரநத�ல 'ரகதத�ல�ரபபத�கவம (எடததக க�டடபபடம.)  யமலம, 
அலல�ஹ மறபம '�?�ல உனபன எழபபக�,வபர இதயவ (கபயர) 
உனனபடய தஙகம�டம எனறம க,பபடம 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மஸல�மக?�ன கழநபதகள இ,நதவ�டட�ல...?

695.  பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகன)  இபர�ஹ�ம(ரல�) 
மரண�ததயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இவரககச த.�ரககதத�ல ப�லடடம 
அனபன உணட'' எனக க,�ன�ரகள.

இபணபவபயப�ரன கழநபதகள இ,நதவ�டட�ல...

696. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இபணபவபயப�ரன கழநபதகள 
(இ,நதவ�டட�ல அவரக?�ன மடவ ய�த?  எனபத)  பற,� 'ப�(ஸல) 



அவரக?�டம வ�னவபபடடத.  அதறகவரகள 'அவரகப?ப பபடதத 
அலல�ஹ,  அவரகள (உய�ரடன�ரநத�ரநத�ல)  எவவ�ற 
த.யலபடடரபப�ரகள எனபபத 'னக,�நதவன'' எனக க,�ன�ரகள.

697.  ஸமர� இபன �8னதப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தத�ழத மடதததம எஙகப? ய'�கக�,  'இன,�ரவ உஙக?�ல ய�ரம 
கனவ கணடரக?�?'  எனற யகடகம வழககமபடயவரக?�க 
இரநத�ரகள.  எவயரனம கனவ கணட அபதக க,�ன�ல,  'அலல�ஹ 
'�டயத 'டககம'  எனக கறவ�ரகள.இவவ�ய, ஒர '�ள,  'உஙக?�ல 
ய�ரம இன,�ரவ கனவ கணடரக?�?' எனற யகடடதம '�ஙகள இலபல 
எனய,�ம. அவரகள, ''�ன இன,�ரவ ஒர கனவ கணயடன; அத�ல இரவர 
எனன�டம வநத எனனபடய பககப?ப ப�டதத எனபனப பன�த 
பம�தய�னறகக அபழததச த.ன,னர.  அஙயக ஒரவர 
உடக�ரநத�ரநத�ர.  '�ன,�ரநத இனதன�ரவரன பகய�ல இரமப�ல�ன 
தக�கக�கள இரநதன.  அவர அபதக தக�ணட உடக�ரநத�ரபபவரன 
க\ழதத�படய�ன ஒரப,ம கதத அத அவரன ப�டர வழ�ய�க 
தவ?�யய,�யத.  இபபடயய த�படய�ன இனதன�ர ப,மம த.யத�ர. 
இதறகள த�படய�ன மதற பகத� ஒழஙக�க� வ�டடத.  ப�னப இத 
கததபபடடதம அத பபழய '�பலபய அபடநதத.  உடயன '�ன எனன 
இத?  எனற யகடயடன.  அதறக அவவ�ரவரம ''டஙகள'  என,னர. 
அபபடயய 'டநதயப�த அஙக ஒரவர மலல�நத படதத�ரநத�ர. அவரன 
தபல ம�டடயல தபரய ப�ப,யடன '�றகம இனதன�ரவர,  அபதக 
தக�ணட அவரன தபலபய உபடதத�ர.  அவவ�ற உபடககமயப�த 
ப�ப, உரணட ஓடவ�டடத.  அநதப ப�ப,பய அவர எடதத 
வரவதறகள .�பதநத தபல பபழய '�பலகக ம�,�வ�டடத.  மNணடம 
வநத உபடதத�ர.  உடயன 'இவர ய�ர?'  என யகடயடன.  அதறக 
அவவ�ரவரம ''டஙகள''  என,னர.  எனயவ 'டநயத�ம.  அஙக அடபப 
யப�ன, ஒர தப�நத இரநதத.  அதன யமறப�கம கறகல�கவம 
அடபப�கம வ�.�லம�னத�கவம இரநதன.  அதறகக க\ழ த'ரபப எரநத 
தக�ணடரநதத.  த'ரபப�ன உஷணம அத�கம�கமயப�த அநதப 
தப�நத�ன அடய�லள?வரகள தவ?�யய, மயன,�ரகள.  (ஆன�ல 
யமறபகத� கறகல�ய�ரபபத�ல தவ?�யய, மடயவ�லபல.)  த'ரபப 
அபணநததம பபழய (க\ழப)  பகத�கக வநதவ�டட�ரகள.  அத�ல 
ஆணகளம,  தபணகளம '�ரவ�ணம�கக க�டநத�ரகள.  '�ன 'இவரகள 
ய�ர?'  எனக யகடயடன அதறகம அவரகள ''டஙகள'  எனக க,� வ�டயவ 
யமலம 'டநத ஓர இரதத ஆற,�ன பககம வநயத�ம.  அநத ஆற,�ன 
'டபபகத�ய�ல ஒரவர '�ன,�ரநத�ர.  அவரகக மனப�கக கறகள 
க�டநதன.  ஆற,�ன ஓரதத�ல இனதன�ரவர '�ன,�ரநத�ர.  அநத மன�தர 
ஆறப,வ�டட தவ?�யய, மயலமயப�த இவர அவரன வ�ய�ல 
கலபல எ,�நத�ர.  அககல படடதம கபரயய, மயன,வர மனன�ரநத 
இடதத�றகத தள?பபடட�ர.  இவவ�ய, அவர தவ?�யய, மயலம 
யப�ததலல�ம இவர அவரன வ�ய�ல கலல�ல அடகக,  அவர மNணடம 
பபழய இடதத�றயக த.ன,�ர.  அபயப�த '�ன 'எனன இத?'  எனக 
யகடயடன.  அதறக அவவ�ரவரம ''டஙகள'  எனக க,�வ�டயவ 'டநத 
ஒர பசபமய�ன பஙக�வகக வநயத�ம.  அத�ல ஒர தபரய மரம 
இரநதத.  அதன அடய�ல ஒர வயய�த�கரம .�ல .�றவரகளம 
இரநதனர.  அநத மரதத�றக அரக�ல ஒரவர இரநத�ர.  அவரகக 
மனன�ல த'ரபப எரநத தக�ணடரநதத.  அபத அவர மடடக 
தக�ணடரநத�ர.  ப�,க அவவ�ரவரம எனபன அமமரதத�ல ஏற,�க 



தக�ணட யப�ய அஙக ஒர வ �டடல ப�ரயவ.�ககச த.யத�ரகள.  '�ன 
இதவபர அபபட ஓர அழக�ன வ �டபடப ப�ரததயதய�லபல.  அத�ல .�ல 
ஆணகளம வயய�த�கரகளம இப?ஞரகள,  தபணகள,  .�றவரகள 
ஆக�யய�ரம இரநதனர.  ப�னனர மரதத�ல ஏற,� இனதன�ர 
ம�?�பகய�ல ப�ரயவ.�ககச த.யதனர.  அத ம�கவம அழக�னதம 
.�,பப�னதம�க இரநதத.  அத�ல வயய�த�கரகளம இப?ஞரகளம 
இரநதனர.  ப�,க '�ன இரவரடமம 'இரவ மழவதம எனபன '�ஙகள 
சற,�க க�ணப�தத�ரகய?,  அபயப�த '�ன கணடவறப,ப பற,� 
வ�வரஙகப?ச த.�லலஙகள!'  எனக யகடயடன.  அதறக இரவரம 'ஆம! 
மதல�ல த�பட .�பதககபபடட வபரப ப�ரதத�யர!  அவர தபரம 
தப�யயர.  அவர தப�ய யப. அத பலர வழ�ய�க உலகம மழவபதயம 
அபடயம.  '�ர ப�ரதத அததணடபன அவரகக மறபம '�ள வபர 
தக�டககபபடம.  அடதத தபல உபடககபபடட '�பலய�ல '�ர ப�ரதத�யர! 
அவரகக அலல�ஹ கரஆபனக கறறக தக�டததம அபதப 
பயனபடதத�மல இரவ�ல தஙக�வ�டட�ர.  பகல�ல அபதச 
த.யலபடததவ�லபல.  எனயவ அததணடபன அவரகக மறபம '�ள 
வபர தக�டககபபடம.  அடதத ஒர தப�நத�ல .�லபரப ப�ரதத�யர! 
அவரகள வ�பச.�ரதத�ல ஈடபடடவரகள.  (இரதத)  ஆற,�ல .�லபரப 
ப�ரதத�யர! அவரகள வடட வ�ஙக�த த�ன,வரகள. மரதத�ன அடபப�கதத�ல 
இரநத தபரயவர இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள அவபரச சற,�ய�ரநத 
.�றவரகள (மஸல�ம)  மகக?�ன கழநபதகள.  த'ரபப மடடக 
தக�ணடரநதவர 'ரகக க�வல�?�ய�ன ம�ல�க(அபல).  '�ர நபழநத 
மதல ம�?�பக .ர�.ர இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன இரபப�டம.  அடதத 
ம�?�பகயய� உய�ரதத�ய�க�க?�ன இரபப�டம.  '�ன ��பரல.  இவர 
மNகக�ய�ல''  எனற க,�வ�டட.  'இபயப�த உமமபடய தபலபய 
உயரததம'' என,னர. '�ன எனனபடய தபலபய உயரதத�யதம எனகக 
யமறப,ம யமகம யப�ல இரநதத.  அபயப�த இரவரம 'இதயவ 
(மறபமய�ல)  உமமபடய இரபப�டம''  என,தம '�ன 'எனனபடய 
இரபப�டதத�ல எனபன நபழய வ�டஙகய?ன''  எனய,ன.  அதறக 
இரவரம 'உமமபடய வ�ழ'�ள இனனமம ம�ச.ம�ரகக�,த; அபத '�ர 
இனனம பரதத� த.யயவ�லபல.  எனயவ,  அதபன '�ர பரதத� த.யததம 
'�ர உமமபடய இரபப�டம வரவ �ர'' என,னர'' எனற க,�ன�ரகள.

த�டர மரணம அபடதல.

698. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 
'எனனபடய த�ய த�டதரனற மரண�ததவ�டட�ர.  அவர அபயப�த யப. 
மடநத�ரநத�ல 'லல (தரம) க�ரயம த.யத�ரபப�ர. எனயவ, அவரகக�க 
'�ன தரமம த.யத�ல அதறக�ன 'னபம அவபரச ய.ரம�?'  எனற 
யகடடதறக 'ப�(ஸல) அவரகள 'ஆம'' என,னர.

'ப�(ஸல), அப பகர(ரல�) உமர(ரல�) ஆக�யய�ரன கபரகள.

699. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மரண 
ய'�யற,�ரநதயப�த,  எனன�டம தஙகம '�ள த�மதபபடவத�க எணண�, 
'இனற '�ன எஙக�ரகக�ய,ன?  '�ப? '�ன எஙயக இரபயபன''  எனற 
யகடடக தக�ணடரநத�ரகள.  என வ �டடல தஙகம '�?�யலயய 
அவரக?�ன உய�பர எனனபடய த'ஞசககம யத�ளககம�படயய 
அலல�ஹ பகபபற,�ன�ன.  எனனபடய வ �டடயலயய அவரகள அடககம 
த.யயபபடட�ரகள.



700.  அமர இபன பமமன அலஅவத� அ,�வ�தத�ர.  '�ன உமர இபனல 
கதத�ப(ரல�)  அவரகப? (மரணத தரவ�ய�ல)  ப�ரதயதன.  தம மகபன 
ய'�கக�,  அவர,  'அபதலல�ஹயவ!  இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன த�ய�ர 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம யப�ய உமர ஸல�ம க,�யத�கச 
த.�லல�வ�டட,  எனனபடய யத�ழரக?�ன ('ப�(ஸல)  அப பகர(ரல�) 
ஆக�ய இரவரடன '�னம அடககம த.யயபபட யவணடம எனபதறக 
அவரக?�டம அனமத� யகள'  எனக க,�ன�ர.  அவவ�ய, யகடகபபடடதம. 
ஆய�ஷ�(ரல�)  '�ன அநத இடதபத எனகதகன '�டய�ரநயதன. 
இரநத�லம இனற '�ன அவரகக�க அபதவ�டடக தக�டகக�ய,ன'' 
என,�ர.  இபன உமர(ரல�)  த�ரமப� வநதயப�த உமர(ரல�)  'எனன பத�ல 
க�படததத?' எனக யகடட�ர. இபன உமர(ரல�) 'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன 
தபலவயர!  உஙகளகக அவர அனமத�ய?�தத வ�டட�ர'  எனக க,�ன�ர. 
உடயன உமர(ரல�)  ''�ன உ,ஙகவ�ரககம அநத இடதபதத தவ�ர 
யவத,தவம எனகக ம�க மகக�யம�னத�க இலபல.  '�ன (எனனபடய 
உய�ர)  பகபபற,பபடடவடன எனபனச சமநத த.னற ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரக?�டம (மNணடம)  எனனபடய ஸல�பமக க,�,  'உமர அனமத� 
யகடக�,�ர'  எனக கறஙகள.  எனகக அனமத�ய?�தத�ல எனபன அஙக 
அடககம த.யயஙகள;  இலபலதயன�ல எனபன மஸல�மக?�ன தப�த 
பமயவ�டய�ல அடகக� வ�டஙகள.  'ப�(ஸல)  த�ம அவரகள மரண�ககம 
வபர எவதரவர வ�ஷயதத�ல த�ரபத� தக�ணடரநத�ரகய?� 
அவரகப?த தவ�ர யவற ய�ரம ஆட.�ப தப�றபப�றகத 
தகத�யபடயவரக?�க எனககத ததரயவ�லபல.  எனயவ,  எனககப ப�,க 
இவரக?�ல ய�பர கலNஃப�வ�கத யதரநததடகக�,�ரகய?� அவர த�ம 
கலNஃப�!  அவர த.�லவபதக யகடட அவரககக கடடபபடஙகள'  எனக 
க,�வ�டட,  உஸம�ன(ரல�),  அலN (ரல�),  தலஹ�(ரல�)  ஸ8பபர(ரல�)  அபதர 
ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�) 
ஆக�யய�ரன தபயரகப?க க,�பப�டட�ர.  அபயப�த அனஸ�ரக?�ல ஓர 
இப?ஞர வநத 'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர! அலல�ஹவ�ன 
'றத.யத�பய ஏறறக தக�ளளஙகள!  உஙகளகக இஸல�தத�ல இரநத 
அநதஸத எனன எனபபதத த�ஙகள அ,�வ �ரகள.  ப�,க '�ஙகள 
தபலவர�க� '�த�,  ய'ரபமபய '�பல'�டடன �ரகள.  இதறதகலல�ம 
யமல�க ஷஹ�தத...  வ �ரமரணமம க�படதத�ரகக�,த''  என,�ர.  உமர(ரல�) 
'எனனபடய .யக�தரரன மகயன!  எனனபடய வ�ரபபதமலல�ம இநத 
ஆட.�ப தப�றபப எனகக 'னபமபயத யதடத தர�வ�டட�லம எனககத 
த�பமபய தநத வ�ட�மல�ரநத�ல அதயவ யப�தம எனபயத'  எனக 
க,�வ�டட,  'எனககப ப�னன�ல தபலவர�க வரபவரகக '�ன 
க,�கதக�ளவத ய�ததன�ல,  அவர தவககதத�ல ஹ�ஜரத த.யத 
மஹ���ரக?�ன வ�ஷயதத�ல 'லலபட 'டநத தக�ள?யவணடம; 
அவரக?�ன உரபமகப? அ,�நத அவரக?�ன கணண�யதபதயம 
தகdரவதபதயம யபண�க க�கக யவணடம.  அதயப�னய, 
அனஸ�ரக?�டமம 'லலவ�தம�க 'டநத தக�ள? யவணடம.  அவரகள 
(மத�ன�வ�ல)  இரபப�டதபதயம 'மப�கபகபயயம தகக பவததவரகள. 
அவரக?�ல 'லலவரக?�ன 'றத.யபல ஏறற மத�பப?�தத 
தவ,�பழககக கடயவரகப? மனன�தத வ�டயவணடம.  யமலம, 
அலல�ஹவ�னதம அவனபடய ததர(ஸல) அவரக?�ன தப�றபப�லள? 
(மஸல�மக?�லல�த)வரக?�ன ஒபபநததபத மழபமய�க '�ப,யவற, 
யவணடம.  அவரகப?ப ப�தக�ககப யப�ர பரயயவணடம.  யமலம, 
அவரக?�ன .கத�ககயமல அவரகப?ச .�ரமப படததக கட�த''  எனற 



க,�ன�ர.

இ,நயத�பர ஏ.க கட�த.

701. ''இ,நயத�பர ஏ.�த�ரகள!  ஏதனன�ல அவரகள த�ம 
மறபடதத�யபவக?�ன ப�ல த.னற ய.ரநத வ�டட�ரகள 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

                        ப�டம-24. �க�த

ஸக�த கடபமய�ககபபடதல.

702.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மஆதபத(ரல�) 
யமனகக (ஆள'ர�க)  அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த அவரடம, 
'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர ய�ரம�லபல.  '�ன 
இப,தததர என, உறத� தம�ழ�ய�ன ப�ல அவரகப? அபழபபZர�க! 
இதறக அவரகள கடடபபடட�ல த�னமம ஐயவப?த தத�ழபகபய 
இப,வன கடபமய�கக�ய�ரகக�,�ன எனபபத அவரகளகக 
அ,�வ�பபZர�க!  இதறகம அவரகள கடடபபடட�ல அவரக?�ல 
த.லவநதரக?�டம தபறற,  ஏபழகளகக வழஙகவத�க அவரக?�ன 
த.லவதத�ல இப,வன ஸக�தபதக கடபமய�கக�ய�ரகக�,�ன 
எனபபத அ,�வ�பபZர�க!'' எனற க,�ன�ரகள.

703.  அப அயயப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஒரவர வநத. 
'எனபனச சவரககதத�ல ய.ரககம ஒர ('ற)  த.யபல எனககக 
கறஙகள'  எனக யகடட�ர.  அபயப�த 'ப�த யத�ழரகள (வ�யபபறற) 
'இவரகதகனன (ஆய�றற)?  இவரகதகனன (ஆய�றற)?'  என,னர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இவரகக ஏயத� யதபவய�ரகக�,த (யப�லம)!'' 
(எனற க,�வ�டட அவரடம.)  ''�ர அலல�ஹபவ வணஙகயவணடம. 
அவனகக எதபனயம இபணய�ககக கட�த.  தத�ழபகபய '�பல 
'�டட யவணடம.  ஸக�த வழஙக யவணடம.  உ,வ�னரக?�டம 
இணககம�க 'டகக யவணடம எனற க,�ன�ரகள.

704.  அபஹ8பரர� (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  க�ர�மவ�.� ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  ''�ன சவரககம த.லவதறயகற, ஒர க�ரயதபத 
எனககக கறஙகள'  என,�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ர 
அலல�ஹபவ வணஙக யவணடம;  அவனகக எதபனயம 
இபணய�ககக கட�த.  கடபமய�ன தத�ழபகபயயம கடபமய�ன 
ஸக�தபதயம '�ப,யவற, யவணடம;  ரமல�ன�ல ய'�னப 
ய'�றகயவணடம''  என,�ரகள.  அதறகவர,  'என உய�ர எவன பகவ.தத�ல 
உள?யத� அவன யமல ஆபணய�க!  இபதவ�ட அத�கம�க எபதயம 
த.யய ம�டயடன'  என,�ர.  அவர த�ரமப�ச த.ன,தம 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'சவரககவ�.�க?�ல ஒரவபரப ப�ரகக வ�ரமபயவ�ர இவபரப 
ப�ரககடடம'' என,�ரகள.

705.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மரண�தத அப 
பகர(ரல�)  (ஆட.�கக)  வநததம அரப�க?�ல .�லர (ஸக�தபத மறததன 
மலம)  இப,மறபப�?ரக?�க� வ�டடனர.  (அவரகளடன யப�ர தத�டகக 
அப பகர(ரல�)  தய�ர�ன�ர (உமர(ரல�),  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ'' 



க,�யவர தம உய�பரயம உபடபமபயயம எனன�டம�ரநத க�ததக 
தக�ணட�ர தணடபனககரய கற,ம பரநதவபரத தவ�ர அவரன 
வ�.�ரபண அலல�ஹவ�டயம உள?த''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க,�ய�ரககமயப�த,  '�ஙகள எவவ�ற இநத மககளடன யப�ரட 
மடயம?' எனற யகடட�ர.  அப பகர(ரல�),  உமபர ய'�கக�, 'அலல�ஹவ�ன 
மNத ஆபணய�க,  தத�ழபகபயயம ஸக�தபதயம ப�ரததப 
ப�ரபயப�ரடன '�ச.யம�க '�ன யப�ரடயவன. ஸக�த த.லவதத�றகரய 
கடபமய�கம;  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வழஙக� வநத ஓர ஒடடகக கடடபய இவரகள வழஙக மறதத�ல கட 
அபத மறததறக�க '�ன இவரகளடன யப�ரடயவன'' என,�ர. இத பற,� 
உமர(ரல�),  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  அப பகரன இதயதபத 
(த�ரககம�ன தத?�பவப தபரம வ�ததத�ல)  அலல�ஹ 
வ�.�ல�ம�கக�ய�ரநத�யலயய இவவ�ற க,�ன�ர.  அவர க,�யயத 
.ரய�னத என '�ன வ�?ஙக�க தக�ணயடன'' என,�ர. 

ஸக�தபத மறபபதன கற,ம.

706.  ''உலக�ல ஒடடகம வ?ரததவன அதறக�ன கடபமபய 
'�ப,யவற,வ�லபலய�ய�ன அத க�ய�மத '�?�ல மனப�ரநதபத வ�ட 
'லல 'பலய�ல வநத தனனபடய க�லக?�ல அவபன ம�த�ககம. 
யமலம அதயப�னய, உலக�ல ஆட வ?ரததவன அதறக�ன கடபமபய 
'�ப,யவற,வ�லபலய�ய�ன அத க�ய�மத '�?�ல மனப�ரநதபத வ�ட 
'லல'�பலய�ல வநத தனனபடய க?மபக?�ல அவபன ம�த�ததக 
தனனபடய தக�மபக?�ல அவபன மடடம.  யமலம,  உஙக?�ல ய�ரம 
க�ய�மத '�?�ல கதத�க தக�ணடரககம ஆடபடத தம ப�டரய�ல 
சமநத வநத (அபயம யதடய வணணம)  'மஹமமயத'  எனக க,,  '�ன 
'அலல�ஹவ�டம உனகக�க எபதயம த.யய எனகக அத�க�ரம�லபல'' 
எனற கறமபடய�ன '�பல ஏறபட யவணட�ம.  '�ச.யம�க (இத 
பற,�தயலல�ம உஙகளகக ('�ன அ,�வ�ததவ�டயடன.  யமலம ய�ரம 
(க�ய�மத '�?�ல)  கரதலழபப�ப தக�ணடரககம ஒடடகதபதத தம 
ப�டரய�ல சமநத வநத 'மஹமமயத'  எனக க,,  அதறக '�ன 
'அலல�ஹவ�டம உனகக�க எபதயம த.யய எனகக அத�க�ரம�லபல'' 
எனற த.�லலமபடய�ன '�பலபம ஏறபட யவணட�ம.  (இத 
பற,�தயலல�ம உஙகளகக)  '�ன அ,�வ�தத வ�டயடன 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபஹ8பரர� (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

707.  ''அலல�ஹ ய�ரகயகனம த.லவபதக தக�டதத அவன அதறக�ன 
ஸக�தபத '�ப,யவற,வ�லபலய�ய�ன க�ய�மத '�?�ல அசத.லவம 
கடபமய�ன 'ஞசபடய ப�மப�க ம�றம.  அத அவனபடய கழதத�ல 
சற,�க தக�ணட தனனபடய இரணட வ�ஷப பறக?�ல அவனபடய 
த�படபயக தக�தத�க தக�ணயட,  ''�யன உனனபடய த.லவம''  ''�யன 
உனனபடய த.லவம''  ''�யன உனனபடய பபதயல''  எனற கறம 
'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  .'ப�(ஸல)  இபதக 
க,�வ�டட,  'அலல�ஹ தன அர?�ன�ல தஙகளககக தக�டதத�ரககம 
தப�ரடக?�ல உயல�ப�ததனம த.யக�,வரகள அத தமகக 'லலததன 
எணணயவ யவணட�ம.  அவவ�,னற!  அத அவரகளககத த�ஙகத�ன; 
அவரகள உயல�ப�ததனதத�ல ய.ரதத பவதத (தப�ரளகள)  எலல�ம 
மறபமய�ல அவரகள கழதத�ல அரகணடம�க யப�டபபடம.''  என, 
(த�ரககரஆன 03:180)  வ.னதபத ஓத�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 



அ,�வ�தத�ர.

708. ''ஐநத ஊகக�ய�வககக கப,நத அ?வ (தவள?�ய�ல)  ஸக�த 
இலபல.  ஐநத ஒடடகஙகளககக கப,வ�க இரநத�ல அவற,�ல 
ஸக�த இலபல. ஐநத வஸககககக கப,வ�ன (ஒர வஸக  60ஸ�வ) 
த�ன�யதத�ல ஸக�த இலபல 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஸயZத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மப,ய�கச .மப�த�ததவறப,த தரமம�க வழஙகதல.

709.  ''ய�ர மப,ய�ன .மப�தத�யதத�ல ஒர யபரச.ம பழதத�ன 
மத�பபககத தரமம த.யத�யர�..  அலல�ஹ பரசததம�னவறப,த தவ�ர 
யவத,பதயம ஏறறக தக�ளவத�லபல -  அபத '�ச.யம�க அலல�ஹ 
தனனபடய வலத கரதத�ல ஏறற,  ப�,க '�ஙகள உஙக?�ன கத�பரக 
கடடபய வ?ரபபத யப�னற அதன 'னபமபய மபலயப�ல உயரம 
அ?வகக வ?ரதத வ�டவ�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மறககபபடவதறக மனப தரமம த.யதல.

710. ''தரமம த.யயஙகள!  ஏதனன�ல உஙக?�படயய ஒர க�லம வரம. 
அபயப�த ஒரவன தனனபடய தரமப தப�ரப? எடததக தக�ணட 
அபலவ�ன;  அபதப தபறவதறக ய�ரம இரகக ம�டட�ர.  அபயப�த 
ஒரவன,  ய'றய, இபத '� தக�ணட வநத�ரநத�ல�வத '�ன 
வ�ஙக�ய�ரபயபன;  இனய,� அத எனககத யதபவய�லபலயய!  எனறம 
கறவ�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என 
ஹ�ரஸ� இபன வஹப(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

711.  உஙக?�படயய த.லவம தபரக�க தக�ழ�கக�தவபர மறபம '�ள 
ஏறபட�த.  எநத?வகதகன�ல அந'�?�ல தப�ரளபடயவன தனனபடய 
தரமதபத ய�ரத�ன வ�ஙகப யப�க�,�ர எனற கவபல தக�ளவ�ன. 
யமலம,  ய�ரடம�வத அபதக தக�டகக மபனநத�ல அவன எனககத 
யதபவய�லபல எனக கறவ�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

712.  அத� இபன ஹ�தத�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
இரநயதன.  அபயப�த அஙக இரவர வநதனர.  அவரக?�ல ஒரவர தம 
வறபமபயப பற,� மப,ய�டட�ர.  மறத,�ரவர வழ�பப,� பற,� 
மப,ய�டட�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'வழ�பப,� எனபத அரத�க, 
வண�க ஒடடகஙகள (மத�ன�வ�ல�ரநத)  மகக�வபர க�வலரன,�ச 
த.லலமயப�த மடடயம 'டககம. ஆன�ல வறபமயய� (ஒர க�லதத�ல 
மற,�க வ�லகம).  '�ச.யம�க உஙக?�ல ஒரவர தரமதபத எடததக 
தக�ணட அபலவ�ன.  அபத வ�ஙகவதறக எவனம இரககம�டட�ன. 
அந'�பல ஏறபட�தவபர மறபம ஏறபட�த.  ப�,க உஙக?�தல�ரவன 
அலல�ஹவ�ன மனன�பலய�ல '�றப�ன.  அவனககம 
அலல�ஹவககம�படயய த�பரயம�ரகக�த.  தம�ழ� தபயரபப�?னம 
இரககம�டட�ன.  அபயப�த (அலல�ஹ,)  ''�ன உனககப தப�ரப?த 
தரவ�லபலய�?' எனக யகடக அவன 'ஆம' எனப�ன. ப�,க உனன�டம ஒர 
ததபர '�ன அனபபவ�லபலய�?  எனக யகடடதம அவன 'ஆம''  எனற 
க,�வ�டடத தனனபடய வலபபககம ப�ரபப�ன.  அஙகம 'ரகயம 



க�ட.�ய?�ககம.  எனயவ,  யபரச.ம பழதத�ன ஒர .�,�ய தணபட தரமம 
த.யத�வத அதவம க�படககவ�லபலதயன�ல ஒர 'லல 
வ�ரதபதய�ன மலம�வத அநத 'ரகதத�ல�ரநத உஙகப?க க�ததக 
தக�ளளஙகள'' எனக க,�ன�ரகள.

713.  '�ச.யம�க மகக?�படயய ஒர க�லம வரம.  அபயப�த ஒரவன 
தரமப தப�ர?�ன தஙகதபத எடததக தக�ணட அபலவ�ன.  அபதப 
தபறவதறக ய�ரம இரககம�டட�ரகள.  யமலம ஆணகள கப,நத 
தபணகள அத�கம�வத�ல ஓர ஆண�டம அபயம யதடயவரக?�க, '�றபத 
தபணகள அவபன ப�னதத�டரவ�ரகள 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள' என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

714.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர தபணமண� தனனபடய இரணட 
தபண கழநபதகளடன ய�.�தத வணணம வநத�ர.  எனன�டம அபயப�த 
ஒர யபரச.ம பழதபதத தவ�ர யவற எதவம இலபல.  எனயவ,  அபத 
அவரடம தக�டதயதன.  அவர அபத இரணட�கப பஙக�டட இரணட 
கழநபதகளககம தக�டததவ�டட�ர. அவர அத�ல�ரநத .�பப�டவ�லபல. 
ப�,க அவர எழநத த.ன,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம 
வநத�ரகள.  '�ன அவரக?�டம இசத.யத�பயக க,�யதம அவரகள, 
'இவவ�ற பல தபண கழநபதக?�ல ய.�த�ககபபடக�,வரகக 
அககழநபதகள 'ரகதத�ல�ரநத அவபரக க�ககம த�பரய�க ஆவ�ரகள'' 
எனக க,�ன�ரகள.

ஆயர�கக�யததடனம தப�ர?�ப.யடன பகய�ரககம�கவம 
இரபபவரகள தரமம த.யவதன .�,பப. 

715. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  அத�க 'னபமயள? தரமம எத?'  எனக 
யகடட�ர.  ''�ர,  ஆயர�கக�யமள?வர�கவம தப�ரள யதபவ 
உபடயவர�கவம,  வறபமபயப பயபபடபவர�கவம த.லவதத�ல ஆப. 
உள?வர�கவம இரககம '�பலய�ல தரமம த.யவயத அத�க 
'னபமயள?த�கம.  எனயவ (தரமம த.யவபத)  உய�ர தத�ணபடக 
கழ�பய த'ரஙகம வபர த�மதபபடதத யவணட�ம.  அந'�பலய�ல 
இனன�ரகக இவவ?வ இனன�ரகக இவவ?வ எனற கறவத�லம 
அரததம�லபல.  ஏதனன�ல அபயப�த உமமபடய தப�ரளகள 
மற,வரகளகதகனற ஆக�வ�டடரககயம!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

716.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யரல 
ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 'உஙக?�ன மரணதத�றகப ப�ன எஙக?�ல 
ய�ர மதல�ல வநத உஙகப?ச ய.ரவ�ர?'  எனக யகடடதறக, 'உஙகளள 
பக '�?ம�னவயர!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
உடயன அவரகள ஒர கச.�பய எடததத தஙக?�ன பககப? அ?நத 
ப�ரததயப�த ஸவத�(ரல�)வ�ன பககய? ம�கவம '�?ம�னபவய�க 
இரநதன.  (பஸனப(ரல�)  இ,நத)  ப�,கத�ன பக '�?ம�னவர எனபத, 
அத�கம தரமம த.யபவபரக க,�கக�,த எனபபத அ,�நயத�ம. (பஸனப) 
அவவ�ற அத�கம தரமம த.யபவர�க இரநத�லத�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகப? மதல�ல அபடநத�ர.  யமலம அவர தரமம த.யவபத 
(ம�கவம) வ�ரமபக கடயவர�கவம இரநத�ர.



717.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யரல 
ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 'உஙக?�ன மரணதத�றகப ப�ன எஙக?�ல 
ய�ர மதல�ல வநத உஙகப?ச ய.ரவ�ர?'  எனக யகடடதறக, 'உஙகளள 
பக '�?ம�னவயர!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
உடயன அவரகள ஒர கச.�பய எடததத தஙக?�ன பககப? அ?நத 
ப�ரததயப�த ஸவத�(ரல�)வ�ன பககய? ம�கவம '�?ம�னபவய�க 
இரநதன.  (பஸனப(ரல�)  இ,நத)  ப�,கத�ன பக '�?ம�னவர எனபத, 
அத�கம தரமம த.யபவபரக க,�கக�,த எனபபத அ,�நயத�ம. (பஸனப) 
அவவ�ற அத�கம தரமம த.யபவர�க இரநத�லத�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகப? மதல�ல அபடநத�ர.  யமலம அவர தரமம த.யவபத 
(ம�கவம) வ�ரமபக கடயவர�கவம இரநத�ர.

த.லவநதன என அ,�ய�மல அவனககத தரமம த.யத�ல...?

718. ''(மனதன�ர க�லதத�ல)  ஒரவர '�ன தரமம த.யயப யப�க�ய,ன 
எனக க,�க தக�ணட (இரவ�ல)  தரமததடன தவ?�யய வநத 
(ததரய�மல),  ஒர த�ரடன�டம தக�டததவ�டட�ர.  க�பலய�ல மககள, 
இன,�ரவ த�ரடனககத தரமம வழஙகபபடடள?த எனப யப.�க 
தக�ணடனர. (இபதக யகடட) அவர, அலல�ஹயவ! உனகயக .கல பகழம. 
('�ப?)  '�ன தரமம த.யயவன எனற க,�ன�ர.  மற'�ள அவர 
தரமததடன (இரவ�ல)  தவ?� வநத அபத ஒர வ�பச.�ரய�டம 
தக�டததவ�டட�ர.  மற'�ள க�பல மககள,  இன,�ரவ வ�பச.�ரககத 
தரமம தக�டககபபடடள?த எனப யப.�னர.  (இபதக யகடட)  அவர 
அலல�ஹயவ!  வ�பச.�ரககத தரமம த.யததறக�க உனகயக .கலப 
பகழம!  ('�ப?யம)  '�ன தரமம த.யயவன!  எனக க,�ன�ர.  (மன,�ம 
'�ள)  அவர தரமததடன தவ?�வநத ஒர பணகக�ரன�ன பகய�ல 
தக�டததவ�டட�ர.  க�பலய�ல மககள,  பணகக�ரரகக ஸதக� 
தக�டககபபடடள?த எனப யப.�னர.  உடயன அவர,  அலல�ஹயவ! 
த�ரடன�மம வ�பச.�ரய�டமம த.லவநதன�டமம தரமம 
தக�டதததறக�க உனகயக எலல�ப பகழம எனக க,�ன�ர.  அபயப�த 
ஒர(வ�ன)வர அவரடம வநத, '�ர த�ரடனககக தக�டதத தரமம அவன 
த�ரடவபதவ�டடத த�ரநதக க�ரணம�கல�ம.  வ�பச.�ரகக '� தக�டதத 
தரமம.  அவள வ�பச.�ரதத�ல�ரநத வ�டபடக க�ரணம�கக கடம. 
த.லவநதனககக தக�டககபபடட தரமதத�ன�ல அவன படபப�பன 
தபறற அதன�ல அவன தனகக அலல�ஹ வழஙக�யத�ல�ரநத தரமம 
த.யயக கடம''  எனக க,�ன�ர 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மகதனனற ததரய�மல அவனகக தரமம த.யத�ல...?

719.  மஅன இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�னம எனனபடய 
தநபதயம எனனபடய ப�டடன�ரம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
(இஸல�தபத ஏறற)  பபஅத த.யத�ரநயத�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனககப தபண யப.�த த�ரமணம த.யத பவதத�ரகள.  அவரக?�டம 
'�ன ஒர மப, ஒர ப�ரச.�பனபயக தக�ணட த.னய,ன.  அத�வத, 
எனனபடய தநபத யஸZ த தரமம த.யவதறக�க .�ல த�ன�ரகப? 
எடததச த.னற அபதப பள?�வ�.ல�ல இரநத ஒரவரககரக�ல 
பவததவ�டட�ர.  '�ன த.னற அபத எடதத வநத வ�டயடன.  உடயன 
எனனபடய தநபத,  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  அநத தரமம 
உனககலலயவ''  என,�ர.  உடயன '�ன அவபர அபழததக தக�ணட 



'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத த�ரவ யகடடதறக அவரகள 'யஸZ யத! 
உமமபடய (தரம) எணணதத�றக�ன 'றகல� உமகக உணட; மஅயன! '�ர 
எடதத (தப�ர?�ன)த உமகயக!'' எனக க,�ன�ரகள.

த�யம தரமம வழஙக�மல பண�ய�ள மலம வழஙகதல.

720. ''ஒர தபண வ �டடலள? உணபவ -- வ �ண�கக�மல தரமம த.யத�ல 
அவள தரமம த.யத 'னபமபயப தபறவ�ள.  அபதச .மப�த�தத 
க�ரணதத�ல தரமதத�ன 'னபம அவளபடய கணவனககம 
க�படககம;  அதயப�னய, கரவலக க�பப�?ரககம க�படககம. 
இவரக?�ல ய�ரம ய�ரபடய 'னபமபயயம கப,ததவ�ட மடய�த 
'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தம யதபவகக ம�ஞ.�ய த.லவம உள?வயர தரமம த.யவ�ர.

721. ''உயரநத (தக�டககம) பக த�ழநத (வ�ஙகம) பகபய வ�டச .�,நதத. 
'�ர த'ரஙக�ய உ,வ�னரக?�ல�ரநத தரமம த.யய ஆரமப�பபZர�க! 
யதபவயப�க எஞ.�யபதக தக�டபபயத .�,நத தரமம�கம.  ய�ர 
(ப�,ரடம பகயயநத�மல)  சயமரய�பதயடன இரகக�,�யன� அவபன 
அலல�ஹவம அவவ�ய, ஆககக�,�ன. ய�ர அலல�ஹவ�டம தனபனப 
ப�,ரடம யதபவயற,வன�க ஆகக யவணடதமன யவணடன�யன� 
அவபன அலல�ஹ ப�,ரடம யதபவயற,வன�க ஆகக�வ�டவ�ன 
'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஹக\ம இபன 
ஹ�ஸ�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

722.  இபனஉமர (ரல�)  இவவ�ய, அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�மபர 
மNயத,�,  தரமம,  சயமரய�பத,  ய�.கம ஆக�யவறப,ப பற,� உபயத.ம 
த.யதவ�டட, 'உயரநத பக த�ழநத பகபய வ�டச .�,நதத�கம; உயரநத 
பக எனபத தரமம த.யயககடயதம;  த�ழநத பக எனபத ய�.�ககக 
கடயத'' எனறம க,�ன�ரகள.

தரமம த.யயத தணடவதம அதறக�கப பரநதபரபபதம.

723.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எவயரனம 
ய�.�தத வநத�ல அலலத யதபவபய மப,ய�டட�ல உடயன அவரகள 
(ப�,ரடம),  '(உஙக?�ல இவர யப�ன,வரகளகக உதவ 
மடய�வ�டட�லம அவரகளகக உதவமபட)  பரநதபர(ய�வத) 
த.யயஙகள (இவவ�தம பரநதபரதததறக�க)  '�ஙகள ('ற)கல� 
தக�டககபபடவ �ரகள.  அலல�ஹ,  த�ன (அவரககக தக�டகக)  '�டயபத, 
தன ததரபடய (எனனபடய) '�வ�ன�ல '�ப,யவற,�த தரவ�ன'' எனக 
க,�ன�ரகள.

724.  அஸம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம ''� (தரமம 
த.யய�மல)  மடநத பவததக தக�ள?�யத!  அவவ�ற த.யத�ல 
(இப,வன�ன தக�பட)  உனகக (வழஙகபபட�மல)  மடநத பவததக 
தக�ள?பபடம!'  எனக க,�ன�ரகள.  'அபத�வ�ன அ,�வ�பப�ல,  ''� 
(இவவ?வத�ன எனற) வபரயறதத (தரமம) த.யய�யத! அலல�ஹ (உன 
மNத தப�ழ�யம அரப?) வபரயறதத வ�டவ�ன'' எனக க,�ன�ரகள என 
உள?த.



725.  '''� (தரமம த.யய�மல)  மடநத பவததக தக�ள?�யத!  அலல�ஹ 
உன மNத (தன அரப?ப தப�ழ�ய�மல)  மடநத பவததக தக�ளவ�ன. 
(எனயவ,)  உன .கத�கயகறப .�,�த?வ�வத தரமம த.ய';  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அஸம� ப�னத அபZ 
பகர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இபணபவபபவர�க இரககமயப�த தரமம த.யதவ�டடப ப�னப 
இஸல�தத�ல இபணதல.

726.  ஹக\ம இபன ஹ�ஸ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர அவரகய?! 
'�ன அ,�ய�பமக க�லதத�ல,  இஸல�தபத ஏறறக தக�ளளம மனப 
'தரமம த.யதல,  உ,வ�னபரச ய.ர(நத வ�ழ)தல'  யப�ன, 'லல 
க�ரயஙகப?ச த.யதளய?ன. அவற,�கக (மறபமய�ல எனகக) 'னபம 
ஏதம உணட�?'  என யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ர மனனர 
த.யத 'றத.யல(களககரய 'றகல�)களடயனயய இஸல�தபதத 
தழவ�யள? �ர!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

தன எ�ம�னரன கடடப?பபட அவரன தப�ரப?ப ப�ழபடதத�மல 
தரமம த.யயம பண�ய�ளககம 'றகல� உணட.

727.  ''மஸல�ம�ன,  'மப�கபகககரய ப�தக�வலன,  த�ன ஏவபபடட 
மப,ய�ல மழபமய�க -  '�ப,வ�க,  'லல மப,ய�ல மனபபரவம�க, 
த�ன ஏவபபடடபட ஏவபபடடவரககத தரமம த.யத�ல அவனம தரமம 
த.யதவரக?�ல ஒரவன�வ�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''அலல�ஹயவ! தப�ரப? தரமம த.யபவனகக (அதறகரய) 
ப�ரத�பலபனக தக�டபப�ய�க!'' எனற வ�னவரகள ப�ர�ரதத�ததல.

728.  ''ஒவதவ�ர '�ளம இரணட வ�னவரகள இ,ஙகக�ன,னர. 
அவவ�ரவரல ஒரவர,  'அலல�ஹயவ!  தரமம த.யபவரககக 
ப�ரத�பலபன அ?�தத�டவ�ய�க!'  எனற கறவ�ர.  இனதன�ரவர 
அலல�ஹயவ!  (தரமம த.யய�மல தப�ரப?த)  தடதத பவததக 
தக�ளபவரகளகக அழ�பவ ஏறபடததவ�ய�க!''  எனற கறவ�ர 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தரமம த.யபவனககம கஞ.னககம உத�ரணம.

729. ''கஞ.னககம தரமம த.யபவனககம உத�ரணம�வத,  ம�ரப�ல�ரநத 
கழததவபர இரமப�ல�ன அஙக�க?ண�நத இரணட மன�தரகப?ப 
யப�ன,த�கம. தரமம த.யபவர, தரமம த.யயமதப�ழததலல�ம அவரன 
அஙக� வ�ரநத,  வ�ரலகப? மப,ததக க�லகப? மடத தபரய�ல 
இழபடம அ?வகக வ�ரவபடயம.  கஞ.ன த.லவ த.யயககட�த 
எனற எணணமயப�ததலல�ம அவவஙக�ய�ன ஒவதவ�ர வப?யமம 
அதறகரய இடதபத த'ரககம.  அவன அபத வ�ரகக மயன,�லம 
அத வ�ரய�த 'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அப ஹ8பரர�(ரல�)ய�ன மறய,�ர 
அ,�வ�பப�ல இரணட அஙக�கள எனபதறகப பத�ல�க இரணட கவ.ஙகள 



எனறள?த.

தரமம த.யவத மஸல�மகள அபனவர மNதம கடபமயய! தரமம 
த.யய இயல�வ�டல 'லல க�ரயதபதய�வத த.யய யவணடம.

730.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''தரமம த.யவத ஒவதவ�ர 
மஸல�மககம கடபமய�கம''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யதம. 
யத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?!  (தரமம த.யவதறக�ன தப�ரள) 
ஏதம க�படகக�வ�டட�ல...?'  எனக யகடடனர. அதறக 'ப�(ஸல), 'ஏயதனம 
பகததத�ழ�ல த.யத,  த�மம அதன மலம பலனபடநத,  தரமமம 
த.யய யவணடம''  என,னர.  யத�ழரகள,  'அதவம மடயவ�லபலய�ய�ன' 
எனக யகடடதறக,  'யதபவயபடயவரகக உதவ யவணடம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  யத�ழரகள,  'அதவம இயல�வ�லபலய�ய�ன''  என,தம 
''றக�ரயதபதச த.யத த�பமய�ல�ரநத தமபமத தடததக தக�ள? 
யவணடம. இதயவ அவர த.யயம தரமம�கம!'' எனக க,�ன�ரகள.

ஸக�தத�லம ஸதக�வ�லம தக�டககபபடயவணடய அ?வம, ஓர 
ஆடபட தரமம�ககலம.

731.  ஹஃபஸ� ப�னத ªரன அ,�வ�தத�ர.  நபஸப� (உமம அத�யய�(ரல�) 
அவரகளகக ஓர ஆட (ஸதக�வ�கக)  தக�டககபபடடத.  அவர அத�ல 
தக�ஞ.ம ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளகக அனபப� பவதத�ரநத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, '(ஆய�ஷ�வ�டம) 'உஙக?�டம (உணபதறக) ஏதம உள?த�?' எனக 
யகடட�ரகள.  ஆய�ஷ�(ரல�),   'நபஸப�(ரல�)  அனபப� பவதத இநத 
ஆடபடத தவ�ர யவத,தவம இலபல''  என,தம 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அபதக தக�ணட வ�!  அத தனனபடய இடதபத அபடநத வ�டடத'' 
எனற க,�ன�ரகள.

ஸக�தபதப (பணம�க அன,�ப) தப�ரடக?�கப தப,ல.

732.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அப பகர(ரல�)  அலல�ஹ அவனபடய 
ததரககக கடடப?ய�டடள? (ப�ர�ண�களகக�ன) ஸக�த .டடஙகப?ப 
பற,� எனகக எழத�யனபப�யயப�த 'ஒர வயத தபண ஒடடகம ஸக�த 
தக�டகக யவணடய ஒரவரடம,  அத இலல�மல இரணட வயத தபண 
ஒடடகம மடடயம இரநத�ல அபதயய ஸக�தத�க ஏறறக தக�ணட 
ஸக�த வசல�பபவர ஸக�த தக�டததவரகக இரபத த�ரஹமகய?�, 
இரணட ஆடகய?� தக�டகக யவணடம;  அவரடம ஒர வயதபடய 
தபண ஒடடகம இலல�மல இரணட வயதபடய ஆண ஒடடகம 
இரநத�ல அபத ஸக�தத�க ஏறறக தக�ள?யவணடம;  ஸக�த 
வசல�பபவர அவரகக எபதயம தக�டகக யவணடயத�லபல''  எனற 
க,�பப�டட�ரகள.

(ஸக�தபதத கப,ககம ய'�கக�ல) ப�ரநத�ரபபவறப,ச ய.ரககயவ� 
ய.ரநத�ரபபவறப,ப ப�ரககயவ� கட�த.

733.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள கடபமய�கக�ய 
ஸதக�பவப பற,� எழதமயப�த,  'ஸக�த தக�டபபதறக அஞ.� 
ப�ரநதவறப, ஒனற ய.ரபபதம ஒனற ய.ரநதவறப,ப ப�ரபபதம 
கட�த'' என அப பகர(ரல�) அவரகள க,�பப�டட�ரகள.



734.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள கடபமய�கக�ய 
ஸதக�பவப பற,� எனகக அப பகர(ரல�)  எழதமயப�த,  'இரவரககக 
கடட�க உள? தப�ரடக?�ல (கடட�?�கள இரவரல)  ஒரவர (தன 
தப�ரடக?�ன ஸக�ததடன)  மற,வரபடய தப�ரடக?�ன 
ஸக�தபதயம ய.ரதத த�யன த.லதத�வ�டவ�ர�ய�ன அவர தன 
கடட�?�ய�ன பஙகககச .மம�ன ஸக�த தத�பகபயக கணகக�டட 
அபத அவரடம�ரநத தப, யவணடம'' எனக க,�பப�டட�ர.

ஓடடகததகக �க�த.

735.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர க�ர�மவ�.� 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம ஹ�ஜரத பற,�க யகடடதறக அவரகள, 'உமகக எனன யகட? 
(எனச த.லலம�கக யகடடவ�டட)  '�ச.யம�க அதன '�பலபம ம�கவம 
கடபமய�னத.  உமம�டம ஒடடகஙகள இரகக�ன,னவ�?  அவற,�கக 
ஸக�த தக�டதத வரக�,�ர�?'  எனக யகடட�ரகள.  அவர,  'ஆம என,தம 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கடலகளககபப�ல த.னற யவபல த.யவ �ர�க! 
'�ச.யம�க அலல�ஹ உமமபடய உபழபப�ன ஊத�யதபதக கப,தத 
வ�டம�டட�ன'' எனக க,�ன�ரகள.

ஒர வயதபடய தபண ஒடடகதபத ஸக�தத�கக தக�டகக 
யவணடயவரடம அத இலபலதயன,�ல...?

736.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அலல�ஹ அவனபடய ததரககக 
கடபமய�கக�ய ஸக�த பற,� அப பகர(ரல�)  எனககக கடதம எழத�ன�ர. 
அத�ல,  '�னக வயத�ன தபண ஒடடகதபத ஸக�தத�கக தக�டகக 
யவணடய ஒரவரடம அத இலல�மல மனற வயதபடய தபண 
ஒடடகம இரநத�ல அபத அவரடம�ரநத ஏறகல�ம;  அததடன 
அவரகக .கத� இரநத�ல அவரடம�ரநத இரணட ஆடகப? வசல�கக 
யவணடம.  அலலத இரபத த�ரகஙகப? வசல�கக யவணடம.  மனற 
வயத தபண ஒடடகதபத ஸக�தத�கக தக�டகக யவணடயவரடம அத 
இலல�மல இரணட வயத தபண ஒடடகம இரநத�ல அபதப 
தப,யவணடம;  அததடன இரணட ஆடகப?யய� இரபத 
த�ரகஙகப?யய� (ஸக�த அ?�பபவர)  தக�டகக யவணடம.  இரணட 
வயத�ன தபண ஒடடகதபத ஸக�தத�கக தக�டகக யவணடயவரடம 
அத இலல�மல மனற வயத தபண ஒடடகம இரநத�ல அபதப 
தபறறகதக�ணட,  அவரகக,  வசல�பபவர இரபத த�ரகஙகப?யய� 
இரணட ஆடகப?யய� தக�டகக யவணடம.  இரணட வயத தபண 
ஒடடகதபத ஸக�தத�கக தக�டகக யவணடயவரடம அத இலல�மல 
ஒர வயத தபண ஒடடகம இரநத�ல அபதப தப, யவணடம. 
அததடன இரபத த�ரகஙகப?யய� இரணட ஆடகப?யய� (ஸக�த 
தக�டபபவர) வழஙக யவணடம எனற க,�பப�டட�ர.

ஆடக?�ன ஸக�த.

737.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன பஹபரனகக (ஆள'ர�க) 
அனபபபபடடதம அப பகர(ரல�)  எனககக கடதம எழத�ன�ர.  அத�ல, 
'ப�ஸம�லல�ஹ�ரரஹம�ன�ர ரஹ�ம இத அலல�ஹ தனனபடய 
ததரகக ஏவ� அவரகள மஸல�மக?�ன மNத கடபமய�கக�ய ஸக�த 
(பற,�ய வ�வரம)  ஆகம.  மஸல�மக?�ல ய�ரம கணககபபட ஸக�த 
யக�ரபபடட�ல அபத வழஙகயவணடம.  கணகககக யமல 



தக�ணடவரபபடட�ல தக�டகக யவணட�ம. 

இரபதத '�னக ஒடடகஙகள அலலத அதறகக கப,வ�க இரநத�ல 
ஒவதவ�ர ஐநத ஒடடகதத�றகம ஓர ஆட ஸக�த தக�டகக யவணடம. 
இரபதபதநத ஒடடகம மதல மபபதபதநத வபர ஒர வயத தபண 
ஒடடகம,  மபபதத�ற மதல '�றபதபதநதவபர,  இரணட வயத தபண 
ஒடடகம,  '�றபதத�ற மதல அறபத வபர மனற வயதள?, 
பரவம�ன தபண ஒடடகம,  அறபததத�ன,�ல�ரநத எழபதபதநதவபர 
'�னக வயத தபண ஒடடகம,  எழபதத�,�ல�ரநத தத�னனற வபர 
இரணட வயதள? இரணட தபண ஒடடகஙகள, 
தத�னனறத,�ன,�ல�ரநத நற,�ய�ரபதவபர மனற வயதள?, 
பரவமபடநத இரணட தபண ஒடடகஙகள ஸக�தத�கம. 
நற,�ய�ரபதககம அத�கம�க�வ�டட�ல ஒவதவ�ர '�றபத 
ஒடடகஙகளம தபண ஒடடகம ஒனற ஒவதவ�ர ஐமபதககம மனற 
வயத தபண ஒடடகம ஒனறம ஸக�தத�கம.  ய�ரடம '�னக 
ஒடடகஙகள மடடயம உள?யத� அவற,�றக ஸக�த -  இலபல - 
உரபமய�?ர '�டன�யல தவ�ர!  அபவ ஐநத ஒடடகஙக?�க� வ�டட�ல 
அதறகரய ஸக�த ஓர ஆட�கம.  க�டக?�ல யமயம ஆடகள 
'�றபத�ல�ரநத நற,�ய�ரபத வபரi  இரநத�ல,  அதறக ஸக�த ஓர 
ஆட�கம.  நற,�ய�ரபதகக யமல இரணட நற வபர இரநத�ல 
இரணட ஆடகளம இரநறககயமல மனனற வபர மனற 
ஆடகளம மனனறககம அத�கம�க�வ�டட�ல ஒவதவ�ர நறககம 
ஓர ஆடம ஸக�தத�கம.  க�டக?�ல யமயக கடய ஆடக?�ல '�றபத�ல 
ஒனற கப,நதவ�டட�லம உரபமய�?ன '�டன�யல தவ�ர அத�ல 
ஸக�த இலபல.  தவள?�ய�ல '�றபத�ல ஒர பஙக ஸக�த தக�டகக 
யவணடம.  அத�ல நறறத தத�ணணற த�ரஹம மடடயமய�ரநத�ல 
உரபமய�?ன '�டன�யல தவ�ர ஸக�த இலபல.

ஸக�த வசல�பபவர வ�ரமப�ன�யல தவ�ர வயத�ன அலலத 
கப,யள? அலலத ஆண ப�ர�ண�கள ஸக�த தப�ர?�கப தப,பபட 
ம�டட�த.

738.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அப பகர(ரல�),  அலல�ஹ தனனபடய 
ததரககக கடடப?ய�டட (ஸக�த)  .டடஙகப?ப பற,� எனகக 
எழத�யயப�த,  'ஸக�த வசல�பபவர வ�ரமப�ன�யல தவ�ர, 
வயத�னவறப,யய�,  கப,கள உள?வறப,யய�,  ஆண 
ப�ர�ண�கப?யய� ஸக�தத�கப தப,க கட�த'' எனக க,�பப�டடரநத�ர.

மகக?�ன தப�ரடக?�ல உயர தரம�னவறப, ஸக�தத�கப தப,க 
கட�த.

739.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மஆத இபன 
�பல(ரல�)  அவரகப? யமன '�டடகக அனபப� பவததயப�த அவரடம 
''�ர யவதம தக�டககபபடட மகக?�டம த.லக�,�ர.  எனயவ அவரகப? 
மதன மதல�ல இப,வணககதத�ன ப�ல அபழபபZர�க!  அவரகள 
அலல�ஹபவ (ஏகன எனற)  அ,�நத�ல ஒவதவ�ர '�ளம இரவ�லம 
பகல�லம�க ஐநத யவப?த தத�ழபககப? அலல�ஹ அவரக?�ன 
மNத கடபமய�கக�ய�ரகக�,�ன எனபபத அவரகளகக ததரவ�பபZர�க! 
தத�ழபகபய அவரகள '�ப,யவற,�ன�ல அவரக?�ன 
த.லவஙக?�ல�ரநத வசல�தத அவரக?�படயயயள? ஏபழகளககக 



தக�டகக யவணடய ஸக�தபத அலல�ஹ அவரக?�ன மNத 
கடபமய�கக�யள?�ன எனற அவரகளககத ததரவ�பபZர�க!  இதறகம 
அவரகள கடடபபடட�ல அவரக?�டம�ரநத ஸக�த தபறவ �ர�க! 
மகக?�ன தப�ரடக?�ல உயரதரம�னவறப, வசல�கக�த�ர!  எனற க,� 
அனபப�ன�ரகள.

த'ரஙக�ய உ,வ�னரகக ஸக�த வழஙகதல.

740.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அனஸ�ரக?�ல அப 
தலஹ�(ரல�)  அத�க வ.த� பபடததவர�க இரநத�ர.  அவரககப யபரச. 
மரஙகள அத�கம இரநதன.  அவரன த.லவஙக?�ல பபரஹ� என, 
யத�டடயம அவரகக ம�கவம வ�ரபபம�னத�க இரநதத.  அத 
மஸ��த(னனபவ�)கக எத�ரல இரநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அதயத�டடதத�றகள த.னற அஙகள? 'லல தணண�பரக கடபபத 
வழககம.  ''�ஙகள ய'.�ககம தப�ரடக?�ல�ரநத த�னம த.யய�தவபர 
'�ஙகள 'னபமபய அபடயயவ ம�டடரகள''  என, (த�ரககரஆன 03:92) 
இப,வ.னம அர?பபடடதம.  அப தலஹ�(ரல�),  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹ8தஆல�,  ''�ஙகள ய'.�ககம 
தப�ரடக?�ல�ரநத தரமம த.யய�தவபர '�ஙகள 'னபமபயப தப,யவ 
ம�டடரகள'  எனக கறக�,�ன.  என த.லவஙக?�ல '�ன ம�கவம 
ய'.�ககம தப�ரள பபரஹ� எனனம யத�டடயமய�கம.  அத 
அலல�ஹவ�றக�க தரமம ஆகடடம!  '�ன அதன மலம 
அலல�ஹவ�டம 'னபமபயயம அத (அவன�டம எனனபடய மறபம 
வ�ழவ�ன 'லனகக�ன)  ய.ம�பப�க இரகக யவணடதமனறம 
வ�ரமபக�ய,ன.  எனயவ 'இப,தததர அவரகய?!  அபத அலல�ஹ 
உஙகளககக க�டடய வழ�ய�ல பயனபடதத�க தக�ளளஙகள'  எனக 
க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஆஹ�!  இத அத�க ல�பம தரககடய 
த.லவம�ய�றய,!  இத அத�க ல�பம தரககடய த.லவம�ய�றய,!  '�ர 
க,�யபத '�ன 'ன,�கயவ த.வ�யயறற வ�டயடன.  '�ர அபத 
உமமபடய த'ரஙக�ய உ,வ�னரகளககப பஙக�டட வ�டவபத '�ன 
தப�றததம�கக கரதக�ய,ன'  எனக க,�ன�ரகள.  அதறக அப 
தலஹ�(ரல�)  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அவவ�ய, த.யக�ய,ன!' 
எனக க,�வ�டட,  அத யத�டடதபதத தம த'ரஙக�ய உ,வ�னரககம 
தம தநபதயடன ப�,நதவரன கழநபதகளம பஙக�டடவ�டட�ர.

741.  அப ஸயZதல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகன ய'�னபப 
தபர'�?�யல� ஹஜ�8ப தபர'�?�யல� மஸலல� எனம தத�ழம 
த�டலககச த.னற தத�ழதவ�டட உபர '�கழதத�ன�ரகள.  'மககய?! 
தரமம த.யயஙகள!''  எனற மககளககக கடடப?ய�டட�ரகள.  ப�,க 
தபணகள பகத�ககச த.னற 'தபணகய?!  தரமம த.யயஙகள;  ஏதனன�ல 
'ரகவ�.�க?�ல '�ஙகய? அத�கம�க இரபபபத ப�ரதயதன!''  என,�ரகள. 
'இப,தததர அவரகய?!  ஏன இந'�பல?'  எனப தபணகள யகடடதம, 
''�ஙகள அத�கம�கச .ப�கக�,�ரகள: கணவனகக ம�ற த.யக�,�ரகள: கரய 
அ,�வபடய ஆணமகன�ன பதத�பய,  அ,�வ�லம ம�ரககதத�(ன 
கடபமய�லம)  கப,யபடயவரக?�க உள? '�ஙகள யப�கக� 
வ�டக�,�ரகள'' எனற 'ப�(ஸல) க,�வ�டட, (வ �டடறகச) த.ன,�ரகள. இபன 
மஸவத�ன மபனவ� பஸனப(ரல�)  வநத வ �டடனள வர அனமத� 
யக�ரன�ர.  'இப,தததர அவரகய?!  பஸனப வநத�ரகக�,�ர''  எனற 
க,பபடடத.  'எநத பஸனப?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�னவ,  'இபன 
மஸவத�ன மபனவ� பஸனப!''  எனற க,பபடடத. 'அவரகக அனமத� 



வழஙகஙகள!  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யதம அனமத� 
வழஙகபபடடத.  அவர (வநததம)  'இப,தததர அவரகய?!  தரமம 
த.யயம�ற இனற '�ஙகள கடடப?ய�டடரகள.  எனன�டம எனககச 
த.�நதம�ன ஒர 'பக இரகக�,த.  அபத தரமம த.யய '�ன 
'�டயனன.  (என கணவர)  இபன மஸவத,  த�மம தம கழநபதகளயம 
அபதப தபறவதறக அத�க உரபம பபடததவரகள எனக கறக�,�ர 
(எனன த.யய?)''  எனற யகடட�ர.  'இபன மஸவத கறவத உணபம 
த�ன!  உன கணவரம உன கழநபதகளயம உனனபடய தரமதபதப 
தபறவதறக அத�க உரபம பபடததவரகள'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

கத�பரகக�க மஸல�ம ஸக�த தக�டககயவணடயத இலபல.

742.  ''(கத�பரகப?யம அடபமகப?யம தபற,�ரககம)  ஒர மஸல�ம 
கத�பரகளகக�கவம அடபமகளகக�கவம ஸக�த தக�டகக 
யவணடயத�லபல 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அன�பதகளகக ஸக�த தக�டததல.

743. அப ஸயZத அல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஒர '�ள 'ப�(ஸல) அவரகள 
ம�மபரல அமரநத�ரகள.  '�ஙகளம அவரகப?ச சற,� அமரநயத�ம. 
அபயப�த அவரகள 'என வ�ழவ�றகப ப�ன,  உஙகளகக�படயய உலக 
வ?ஙகளம அதன கவரச.�ப தப�ரடகளம த�ர�?ம�கத த�,நத 
வ�டபபடவபதப பற,�யய '�ன அஞசக�ய,ன'  எனக க,�ன�ரகள.  ஒரவர 
'இப,தததர அவரகய?! (த.லவம என,) 'னபம த�யபத உரவ�ககம�?' 
எனக யகடடதம 'ப�(ஸல)  அவரகள தமdனம�ன�ரகள.  உடயன அநத 
'பரடம,  'எனன ஆனத உமமபடய '�பலபம?  '�ர,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யபசக�,�ர;  ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகய?� உமம�டம 
யப.�ம�ல�ரகக�,�ரகய?!'  எனக யகடகபபடடத.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக வஹ� (இப,சத.யத�)  (இப,சத.யத�)  அர?பபடக�,த 
எனக கரத�யன�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�யரபவபயத 
தபடததவ�டட,  'யகளவ� யகடடவர எஙயக?'  என அவபரப ப�ர�டடவத 
யப�னற யகடட�ரகள.  ப�,க,  ''னபமய�னத த�யபத உரவ�கக�தத�ன; 
'�ச.யம�க, '�ர'�பலக?�ன கபரக?�ல வ�ப?க�, த�வரஙக?�ல .�ல, (தம 
'சசத தனபமய�ல அவறப, யமயக�ன,)  க�ல'படகப?க தக�னற 
வ�டக�ன,ன.  அலலத மரணதத�ன வ�?�மபகயக (அவறப,க)  தக�ணட 
யப�க�ன,ன...  பசபமய�ன ('லல வபகத)  த�வரஙகப?த த�னபவறப,த 
தவ�ர! அவறப,க க�ல'படகள வய�ற பபடககத த�னற சரய ஒ?�பய 
மனயன�ககக�ன,ன.  யமலம,  .�ணம யப�டட,  .�ற'�ர கழ�தத மNணடம 
யமயக�ன,ன.  (இத யப�னய, உலக�லள?)  இசத.லவம பசபமய�னதம 
இன�பமய�னதம ஆகம.  எனயவ,  ஒர மஸல�ம,  தனத.லவதத�ல�ரநத 
ஏபழகளககம அன�பதகளககம வழ�பயப�ககரகளககம தக�டததக 
தக�ணடரககமவபர அத அவனககச .�,நத யத�ழன�கம.  ய�ர 
மப,ய�ன,� அபத எடததக தக�ளக�,�யன�...  அவன உணடம வய�ற 
'�ரமப�தவபனப யப�ன,வன�வ�ன.  யமலம,  மறபம '�?�ல 
அசத.லவம அவனகக எத�ர�க .�ட.� த.�லலம'' எனக க,�ன�ரகள.

(ஒர தபண) கணவனககம தனனபடய அரவபணபப�ல வ?ரம 
அன�பதகளககம ஸக�த தக�டபபத.



744.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  உபடய மபனவ� பஸனப(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  '�ன பள?�வ�ய�ல�ல இரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'தபணகய?!  உஙக?�ன ஆபரணஙக?�ல�ரநயதனம தரமம த.யயஙகள' 
எனக க,�ன�ரகள. '�ன என (கணவர) அபதலல�ஹ(ரல�)வககம மறறம 
என அரவபணபப�லள? அன�பதகளககம த.லவழ�பபவ?�க 
இரநயதன. எனயவ என கணவரடம, '�ன உஙகளகக�கவம எனனபடய 
அரவபணபப�ல வ?ரம அன�பதகளகக�கவம எனனபடய 
தப�ரப?ச த.லவழ�பபத ஸதக�வ�கம� எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
யகடட வ�ரஙகள எனக க,�யனன.  அபதலல�ஹ(ரல�)  அலல�ஹவ�ன 
ததரடம '�யய யகள எனக க,�வ�டட�ர.  எனயவ '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.னய,ன.  அவரகள வ �டடவ�ய�ல�ல ஓர அனஸ�ரப தபண 
இரநத�ர.  அவரன ய'�ககமம எனனபடய ய'�ககம�கயவ இரநதத. 
அபயப�த எஙக?�படயய ப�ல�ல(ரல�)  வநத�ர.  அவரடம '�ன 
எனனபடய கணவரககம எனனபடய பர�மரபப�லள? 
அன�பதகளககம '�ன த.லவழ�பபத தரமம�கம�?  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யகளஙகள;  '�ஙகள ய�ர எனபபதத ததரவ�ககயவணட�ம 
எனக க,�யன�ம.  உடயன அவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
யகடடயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவவ�ரவரம ய�ர?  எனக யகடடதறக 
அவர 'பஸனப' எனக க,�ன�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள 'எநத பஸனப?' எனக 
யகடடதம ப�ல�ல(ரல�),  'அபதலல�ஹவ�ன மபனவ�'  எனக க,�ன�ர. 
உடயன 'ப�(ஸல)  'ஆம!  பஸனபகக இரணட 'னபமகளணட.  ஒனற 
த'ரஙக�ய உ,வ�னபர அரவபணததத�றகரயத.  மறத,�னற 
தரமதத�றகரயத'' எனக க,�ன�ரகள.

745.  உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன, 
இப,தததர அவரகய?!  (என மதல கணவர�ன)  அப ஸலம�வ�ன 
கழநபதகளககச த.லவழ�பபதறக�க எனகக 'னபமயணட�? 
அவரகளம எனனபடய கழநபதகய?!  எனக யகடயடன.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள ''� அவரகளகக�கச த.லவ த.ய!  அவரகளகக�க '� 
த.லவ த.யததறக�ன 'னபம உனககணட'' எனக க,�ன�ரகள.

746.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஸக�த 
வசல�ககம�ற கடடப?ய�டட�ரகள.  அபயப�த இபன �மNல,  க�ல�த 
இபன வலNத,  அபப�ஸ இபன அபத�ல மததல�ப(ரல�)  ஆக�யய�ர (ஸக�த 
தர)  மறததவ�டடத�கக க,பபடடத.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  இபன 
�மNல ஏபழய�க இரநத அலல�ஹவம அவனபடய ததரம அவபரச 
த.லவநதர�கக�ய ப�,க அவர ஸக�த தர மறததள?�ர.  க�ல�பத(ரல�)ப 
தப�ரததவபர, '�ச.யம�க க�ல�தகக '�ஙகள அ'�ய�யம இபழகக�,�ரகள. 
அவயர� தம கவ.ஙகப?யம யப�ரக கரவ�கப?யம இப,வழ�ய�ல 
வழஙக�வ�டட�யர,  அபப�ஸ இபன அபத�ல மததல�ப(ரல�), 
அலல�ஹவ�ன ததரபடய தபரய தநபதய�க இரபபத�ல அவர 
ஸக�ததம அபதப யப�ன, இனதன�ர மடஙகம தக�டதத�க 
யவணடம எனக க,�ன�ரகள.

ய�.�பபபதத தவ�ரததல.

747.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அனஸ�ரக?�ல .�லர 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ய�.�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
அவரகளககக தக�டதத�ரகள.  ப�,கம 'ப�யவரக?�டம அவரகள 



அபயப�தம அவரகளககக தக�டதத�ரகள.  ப�,கம அவரகள யகடக, 
'ப�(ஸல)  அவரகள மNணடம அவரகளககக தக�டதத�ரகள.  இவவ�ற 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இரநதத அபனததம த�ரநத யப�ன ப�ன 
'எனன�டமள? த.லவதபத '�ன உஙகளககத தர�மல பதகக� 
பவககயவ ம�டயடன.  ஆய�னம ய�ர சயமரய�பதபயப யபண�க 
தக�ளக�,�யன� அவபன அலல�ஹ சயமரய�பதயய�ட வ�ழச 
த.யவ�ன;  ய�ர ப�,ரடம யதபவயற,வன�க இரகக�,�யன� அலல�ஹ 
அவபனத யதபவயற,வன�க ஆககக�,�ன.  ய�ர தப�றபமபய 
யமறதக�ள? மயற.� த.யக�,�யன� அவபன அலல�ஹ 
தப�றபமய�?ன�க ஆககவ�ன;  யமலம,  தப�றபமபய வ�டச .�,நத, 
வ�.�லம�ன அரடதக�பட எவரககம தக�டககபபடவத�லபல'' 
என,�ரகள.

748. ''எனனபடய உய�ர ய�ரபடய பகவ.ம�ரகக�,யத� அவன மNத 
ஆபணய�க!  உஙக?�ல ஒரவர தம கய�றப, எடததக தக�ணட வ�,க 
தவடட அபதத தம மதக�ல சமநத .மப�த�பபத,  ஒரவன�டம வநத 
ய�.�பபபதவ�டச .�,நதத�கம.  அவன ய�.�பபவரகக தக�டககவம 
த.யயல�ம;  மறககவம த.யயல�ம 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

749.  ''உஙக?�ல ஒரவன ஒர கய�றப, எடததக தக�ணட தனனபடய 
மதக�ல வ�,கக கடபடச சமநத வ�றற வ�ழவத மகக?�டம ய�.கம 
யகடபபத வ�டச .�,நதத�கம.  இதன மலம அலல�ஹ அவனகக 
இழ�வ ஏறபட�மல தடதத வ�டவ�ன.  மககள அவனககக தக�டககவம 
த.யயல�ம;  அலலத மறககவம த.யயல�ம 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என ஸ8பபர இபனல அவவ�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

750.  ஹக\ம இபன ஹ�ஸ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம (உதவ�)  யகடயடன.  அவரகள எனகக வழஙக�ன�ரகள; 
மNணடம (உதவ�)  யகடயடன வழஙக�ன�ரகள.  மNணடம யகடயடன; 
வழஙக�வ�டட,  'ஹக\யம!  '�ச.யம�க இசத.லவம பசபமய�னதம 
இன�பமய�னதம�கம.  இபதப யப�ததமன, உள?ததடன எடததக 
தக�ளக�,வரகக இத�ல அப�வ�ரதத� ஏறபடததபபடம;  இபதப 
யபர�ப.யடன எடததக தக�ளக�,வரகக அத�ல அப�வ�ரதத� 
ஏறபடததபபட�த.  அவன உணட ப�னபம வய�ற '�ரமப�தவன 
யப�ல�வ�ன.  உயரநத பக த�ழநத பகபயவ�டச .�,நதத''  எனக 
க,�ன�ரகள.அபயப�த '�ன,  இப,தததர அவரகய?!  உஙகப?ச 
.தத�யததடன அனபப� பவததவன மNத ஆபணய�க!  உஙகளககப ப�ன 
உலபகப ப�ரயம வபர யவற ய�ரடமம '�ன எபதயம யகடக 
ம�டயடன எனக க,�யனன. 

அப பகர(ரல�)  (ஆட.�க க�லதத�ல)  ஸக�த தபறம�ற ஹக\பம 
அபழதத�ர.  அவர அபத ஏறறக தக�ள? மறததவ�டட�ர.  ப�,க 
உமர(ரல�)  (தம ஆட.�ய�ல)  ஸக�த தபறம�ற அவபர அபழதத�ர.  அவர 
எபதயம ஏறக மறதத�ர.  அபயப�த உமர(ரல�),  'மஸல�ம .மத�யயம! 
தம உரபமபயப தபறம�ற '�ன ஹக\பம அபழகக�ய,ன.  அவயர� 
அபதப தப, மறகக�,�ர.  இதறக '�ஙகள .�ட.�!'  எனக க,�ன�ர.  ஹக\ம 
'ப�(ஸல)  அவரகளககப ப�ன யவற ய�ரடமம த�ம மரண�ககம வபர 
எபதயம யகடகயவய�லபல என ஸயZத இபன அல மஸயயப 
கறக�,�ர.



ய�.�கக�மலம யபர�ப.ய�ன,�யம இப,வன (ப�,ர மலம) தநத�ல...?

751.  உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எனகக அனப?�பபச 
த.யயம வழககமபடயவரக?�க இரநத�ரகள.  '�ன இபத எனபன 
வ�டஏபழகக தக�டஙகய?ன எனயபன, அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இபத 
வ�ஙக�க தக�ளளம; '�ர ப�,ரடம யகடக�மலம யபர�ப. தக�ள?�மலம 
இரககமயப�த இவவ�ற வரம தப�ரடகப?ப தபறறகதக�ளளம. 
ஏதம க�படககவ�லபல என,�லம அபதப�ரடகளககப ப�னன�ல 
உமமபடய மனபதத தத�டரச த.யய�த�ர!  (அத க�படகக யவணடம 
என, எணணம தக�ள? யவணட�ம)'' என,�ரகள.

அத�கம தப�ரள ய.ரபபதறக�க மகக?�டம ய�.�பபத.

752.  ''(தம யதபவகக அத�கம�க)  மகக?�டம ய�.�பபவன தன மகதத�ல 
.�,�த?வகடச .பத இலல�தவன�க மறபம '�?�ல வரவ�ன...'' 
''வ�யரபவ வழ�நத மன�தன�ன ப�த�க க�பத அபடயம அ?வகக 
மறபம '�?�ல சரயன மன�தனகக ம�க அரக�ல வநதவ�டம. 
இந'�பலய�ல மககள ஆதம(அபல) அவரக?�டமம ப�,க மஸ�(அபல) 
அவரக?�டமம ப�,க மஹமமத(ஸல)  அவரக?�டமம வநத 
அபடககலம யதடவ�ரகள 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள இபத இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. மறத,�ர அ,�வ�பப�ல, 
''ப�(ஸல)  அவரகள பரநதபர த.யவ�ரகள.  இவவ�ற 
பபடபப�னஙகளகக�படயய த�ரபப க,பபடட மடநததம,  'டநத த.னற 
த.�ரககதத வ�.ல�ன கதபவப ப�டபப�ரகள.  அந'�?�யல அலல�ஹ, 
'ப�(ஸல)  அவரகப? 'மக�மல மஹமத'  எனம பகழககரய இடதத�ல 
எழபபவ�ன.  அபயப�த அஙக கழம� இரககம அபனவரம 'ப�(ஸல) 
அவரகப?ப ப�ர�டடவ�ரகள''  என இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர எனக 
க�ணபபடக�,த.

753.  'ஓரர கவ?ம உணவகக�க அபலபவன ஏபழயலலன;  ம�,�க தன 
வ�ழகபகககப ப�,ரடம யகடக தவடகபபடக�,வனம,  அலலத (அபபடக 
யகடட�லம)  தகஞ.�க கபழநத யகடக�தவனயம ஏபழய�வ�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

மரதத�ல�ரககம) யபரச.ம பழதபத மத�பப�டவத.

754.  அப ஹ8பமத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள தபக யதததத�னயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட த.னற தக�ணடரநயத�ம.  வ�த�லகர� எனம 
இடதபத அபடநதயப�த ஒர தபண தன யத�டடதத�ல இரநதபதக 
கணயட�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தம யத�ழரகப? ய'�கக� 
(இதயத�டடதத�ல) எவவ?வ பழஙகள யதறம? கண�ததக கறஙகள'  எனக 
யகடடவ�டட பதத வஸக அ?வ (யதறம)  எனக கண�தத�ரகள.  ப�னப 
அபதபணண�டம 'இத�ல க�படபபபதக கணகக�டட பவ'  எனக 
க,�ன�ரகள.  '�ஙகள தபகபக அபடநதயப�த 'இன,�ரவ கடம க�றற 
அடககம;  எனயவ,  ய�ரம தவ?�ய�ல த.லல யவணட�ம. 
ஒடடகமபடயவரகள அபத 'னக கடட பவககடடம''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள கடடப?ய�டட�ரகள. '�ஙகளம ஒடடகஙகப?க கடடபயப�டட 
வ�டயட�ம.  கடம க�றறம வ �.த தத�டஙக�றற.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 



கடடப?பய மN,�யவர�க ஒரவர தவ?�யய எழநத வநத�ர.  உடயன 
க�றற அவபர தயய� என, மபலய�ல தக�ணட யப�யப யப�டடத. 
வழ�ய�ல,  அயல� என, ஊரன மனனன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக ஒர 
தவளப? '�,க யக�யவறக கழபதபய அனப?�பபச த.யத ஒர 
.�லபவயம யப�ரதத�ன�ர.  தம '�டடவரகக�க (��ஸய� வர 
தரக�ய,�ம)  எனறம எழத�க தக�டதத�ர.(யப�ரல�ரநத)  த�ரமப�,  'வ�த�ல 
கர�பவ'  அபடநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அநதப தபணண�டம 
'உனனபடய யத�டடதத�ல எவவ?வ யத,�யத?'  எனக யகடட�ரகள. 
அதறக அபதபண,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள கண�தத பதத வஸக 
த�ன'  எனற க,�ன�ர.  ப�னப 'ப�(ஸல) அவரகள ''�ன வ�பரவ�க மத�ன� 
த.லல யவணடம.  எனயவ,  உஙக?�ல ய�யரனம எனயன�ட வ�பரவ�க 
மத�ன� வர '�டன�ல உடயன ப,பபடஙகள''  என,�ரகள.  மத�ன� 
த'ரஙக�யயப�த,  'இத 'றமணம கமழம 'கரம''  என,�ரகள.  ப�னப 
உஹத மபலபயப ப�ரததயப�த 'இத அழக�ய .�,�ய மபல.  இத 
'மபம ய'.�கக�,த.  '�ம அபத ய'.�கக�ய,�ம''  எனற க,�வ�டட, 
'அனஸ�ரக?�ல .�,நத கடமபதத�னபர '�ன அ,�வ�ககடடம�?'  எனக 
யகடக யத�ழரகளம,  'ஆம'  என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'பன 'ஜ��ர 
கடமபதத�னர,  ப�னப பன அபதல அஷஹல,  ப�,க பன ஸ�ய�த� 
அலலத பன ஹ�ரஸ இனனம அனஸ�ரக?�ன அபனததக 
கடமபதத�னரம .�,நதவரகய?''  என,�ரகள.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'பன 
ஹ�ரஸ� ப�னப பன ஸ�ய�த�'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள எனற க�ணபபடக�,த.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'உஹத 
மபல 'மபம ய'.�கக�,த.  அபத '�ம ய'.�கக�ய,�ம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஹல இபன 
ஸஃத(ரல�) வழ�ய�க அ,�வ�ககபபடடள?த.

மபழய�ன மலம�கயவ� வ�யகக�ல�ன மலம�கயவ� '�ர (ப�யப) தபறற 
வ�ப?பவற,�ல பதத�ல ஒர பஙக (அ?வ ஸக�த வசல�ககபபடம).

755. ''மபழ '�ர�யல�,  ஊறற '�ர�யல�,  த�ன�கப ப�யம தணண�ர�யல� 
வ�ப?பவற,�ல பதத�ல ஒர பஙக ஸக�த உணட.  ஏற,ம கமபல 
தக�ணட தணண�ர ப�யச.பபடட�ல இரபத�ல ஒர பஙக ஸக�த 
தக�டகக யவணடம.  மறத,�ர அ,�வ�பப�ல வ�ப? தப�ரடக?�ல)  ஐநத 
வஸகககப? வ�டக கப,வ�னத�ல ஸக�த க�படய�த.  ஐநத 
ஒடடகஙகப? வ�ட கப,வ�க உள?த�ல ஸக�த க�படய�த.  ஐநத 
ஊக�ய�ககப? வ�டக கப,வ�க உள? தவள?�ககம ஸக�த 
க�படய�த'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யபரச. மரதத�ன அறவபடய�ன யப�யத யபரச.ம பழதத�ன ஸக�தபத 
வசல�ததல. 

756.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மரதத�ன அறவபடய�ன யப�யத 
யபரச.ம பழதத�ன ஸக�த,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வரபபடம. 
இவவ�ற ஒவதவ�ரவரம தததம யபரச.ம பழஙகப?க தக�ணட 
வநததம அத தபரம கவ�யல�க ம�,�வ�டம.  (.�றவரக?�ன) 
ஹஸன(ரல�)  ஹ8ப.ன(ரல�)  இரவரம அககவ�யலரயக 
வ�ப?ய�டவ�ரகள.  ஓர'�ள  அவவ�ரவரல ஒரவர ஒர யபரச.ம 
பழதபத எடதத தம வ�ய�ல யப�டட�ர.  இபதக கணட 'ப�(ஸல) 
அவரகள உடயன அபத தவ?�யய எடததவ�டட 'மஹமமத�ன 



கடமபதத�னர ஸக�தத�ன தப�ரப? உணணக கட�த எனபபத '� 
அ,�யவ�லபலய�?' எனக யகடட�ரகள.

த�ம தரமம த.யத தப�ரப?த த�யம வ�ஙகல�ம�?

757.  உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,வழ�ய�ல .வ�ர த.யவதறக�க '�ன 
ஒரவரகக கத�பரதய�னப, (தரமம�க)க தக�டதயதன.  ஆன�ல,  அவர 
அபத (.ரய�கப பர�மரகக�மல)  வ �ண�கக�வ�டட�ர.  எனயவ '�ன அபத 
வ�பலகக வ�ஙக '�டயனன.  இனனம அவர ம�கக கப,நத 
பணதத�றயக வ�றற வ�டவ�ர எனறம எணண�யனன.  எனயவ,  இபதப 
பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'அபத 
வ�ஙக�த�ர!  உமமபடய தரமதபத '�ர த�ரமபப தப,�த�ர!  அவன அபத 
ஒர த�ரஹதத�றகத தநத�லம .ரயய.  ஏதனன�ல தரமதபதத த�ரமபப 
தபறபவன,  த�ன எடதத வ�நத�பய உணபவபனப யப�ன,வன�வ�ன'' 
என,�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன மபனவ�யரன அடபமகளகக தரமம த.யதல.

758.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பமமன�(ரல�)  அவரக?�ன 
அடபமப தபணணகக தரமம�க வழஙகபபடட ஓர ஆட த.ததக 
க�டநதபதக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இதன யத�பல '�ஙகள 
பயனபடதத�ய�ரககக கட�த�?'  எனற யகடட�ரகள.  'இத 
த.ததத�ய�றய,!''  எனத யத�ழரகள க,�யதம 'இபத உணபதத�ன 
தடககபபடடள?த எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

தரமம (அனப?�பப�க) ம�றவத.

759.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பரர�வககத தரமம�கக தக�டககபபடட 
இப,ச.� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வரபபடடத.  அபயப�த 
அவரகள இத பரர�வககத தரமம�கம;  ஆன�ல 'மகக அனப?�பப�கம'' 
என,�ரகள.

த.லவநதரக?�டம�ரநத ஸக�தபத வசல�தத ஏபழகள எஙக�ரநத�லம 
அவரகளககக தக�டபபத.

760.  '''�ர யவதமபடயவரக?�டதத�ல த.லக�,�ர.  அவரக?�டம 
த.ன,படநதவ�டட�ல வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவற ய�ரம�லபல.  மஹமமத அலல�ஹவ�ன ததர�வ�ர எனற 
(ஏகததவதத�றக)  .�ட.� த.�லலமபட அவரகப? அபழபபZர�க!  இதறக 
அவரகள (இப.நத)  உமககக கடடபபடட�ல,  'அலல�ஹ த�னமம 
ஐயவப? தத�ழவபதக கடபமய�கக�யள?�ன'  எனபபத அவரகளகக 
அ,�வ�பபZர�க!  அவரகள இதறகம (இப.நத)  உமகக கடடபபடட�ல 
''�ச.யம�க அலல�ஹ அவரக?�ல த.லவநதரக?�டம�ரநத 
வசல�ககபபடட அவரக?�ல ஏபழகளககக தக�டககபபடக�, 
ஸக�தபதத கடபமய�கக�யள?�ன'  என அவரகளகக அ,�வ�பபZர�க! 
அவரகள இதறகம (இப.நத)  உமககக கடடபபடட�ல அவரக?�ன 
தப�ரடக?�ல .�,நதவறப, வசல�பபத க,�தத உமபம 
எச.ரகக�ய,ன.  அ'�த� இபழககபபடடவன�ன ப�ர�ரததபனகக பயநத 
தக�ளளம.  ஏதனன�ல அவனககம இப,வனககம மதத�ய�ல எநதத 
த�பரயம�லபல 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத 



மஆத இபன �பல(ரல�)  யமனகக ஆள'ர�க அனபபமயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஸக�த தக�டபபவரகளகக�க தபலவர ப�ர�ரதத�பபத.

761.  அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ய�யரனம ஒர 
கடடதத�னர தம ஸக�த தப�ரளகப?க தக�ணட வநத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'இப,வ�!  இனன�ரன கடமபதத�றக '� க�ரபப த.யவ�ய�க!'' 
எனற ப�ர�ரதத�பபவர�க இரநத�ரகள. எனனபடய தநபத (அப அவஃப�) 
தம ஸக�தபதக தக�ணட வநத�ர.  'இப,வ�!  அப அவஃப�வ�ன 
கடமபதத�னரகக க�ரபப த.யவ�ய�க''  எனற 'ப�(ஸல) 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

கடல�ல�ரநத க�படபபபவ.

762.  'இஸரயவலரக?�ல ஒரவர தம .மகதபதச ய.ரநத .�லரடம 
ஆய�ரம த�ன�ர கடன யகடட�ர.  (அதறக ஒரவர இப.நத)  அவரககப 
பணதபதக தக�டதத�ர.  கடன வ�ஙக�யவர கடல வழ�ய�கச த.லல 
யவணடய�ரநதத.  ஆன�ல,  கடல�ல த.லல எநத வ�கனமம 
க�படககவ�லபல.  எனயவ,  ஒர மரககடபடபய எடதத அத�ல 
தப?ய�டட ஆய�ரம த�ன�பரயம அத�ல பவதத அபடதத கடல�ல 
தகக� எ,�நதவ�டடச த.ன,�ர.  ஒர '�ள அவரககக கடன தக�டதத 
மன�தர தவ?�க க�?மப� (அவவழ�யய)  வநதயப�த மரககடபட ஒனற 
க�டபபபதக கணட அபத (எரபபதறக)  வ�,க�கத தம வ �டடறக எடதத 
வநத�ர.  அபத(க யக�ட�ரய�ல)  ப�?நதயப�த தம தப�ரப?ப தபற,�ர 
'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

பபதயல�ன ஸக�த ஐநத�ல ஒர பஙக�கம.

763. ''வ�லஙகக?�யல� (க�ல'படக?�யல�)  க�ணற,�ன மலம�கயவ� 
அலலத சரஙகதத�யல� ஏயதனம இழபப ஏறபடட�ல (அதன 
த.�நதரகக�ரன�டம)  'ஷடஈட யகடகபபட ம�டட�த.  பபதயல�ல 
(ரக�ஸ�ல)  ஐநத�ல ஒர பஙக (ஸக�தத�க)  வசல�ககபபடம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஸக�த வசல�பபவரக?�டம தபலவர கணககக யகடக யவணடம.

764.  அப ஹ8பமத அஸ ஸ�ய�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
இபன லதப�யய� என,பழககபபடம அஸத க�ப?பயச ய.ரநத ஒர 
மன�தபர பனஸ8பலம எனம யக�தத�ரதத�ரபடயய ஸக�த 
வசல�பபதறக�க '�யம�தத�ரகள.  அவர (ஸக�த வசல�தத)  வநததம 
அவரடம கணககக யகடட�ரகள.

தபலவர தம பகக?�ல ஸக�ததபடய ஒடடகதத�றக 
அபடய�?ம�டவத.

765.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யபரச.ம 



பழதபத தமனற ஊடடவதறக�க ஒர '�ள க�பல அபதலல�ஹ 
இபன அபZ தலஹ� எனம கழநபதபய 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
தக�ணட த.னய,ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அபடய�?ம�டம 
கரவ�பயக தக�ணட ஸதக� ஒடடகதத�றக தம பகய�ல 
அபடய�?ம�டடக தக�ணடரநதபதக கணயடன.

     ப�டம-25. ய'�னபப தபர'�ள தரமம (ஃப�தர� ஸக�த)

ய'�னபப தபர'�ள தரமம கடபம ஆகம.

766.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஸல�மக?�படயயயள? ஆண, 
தபண,  .�,�யவர,  தபரயவர,  அடபம,  சதநத�ரம�னவர அபனவரகக�கவம 
ஒர ஸ�வ அ?வ யபரச.ம பழம அலலத ஒர ஸ�வ அ?வ த�டட�த 
யக�தபமபயப தபர'�ள தரமம�க (ஏபழகளகக வழஙக 
யவணடதமனற) 'ப�(ஸல) அவரகள '�ரணய�தத�ரகள.  அபத(ப தபர'�ள) 
தத�ழபககக�க மககள தவ?�யய த.லவதறக மனன�ல தக�டககமபட 
கடடப?ய�டட�ரகள.

ய'�னபப தபர'�ள தரமம ஒர ஸ�வ உணவப தப�ரள.

767.  அப ஸயZத�ல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள ய'�னபப தபர'�ள 
தரமம�க ஒர ஸ�வ அ?வ ஏயதனம உணபவயய�,  ஒர ஸ�வ அ?வ 
த�டட�த யக�தபமபயயய� அலலத ஒர ஸ�வ அ?வ யபரச.ம 
பழதபதயய� அலலத ஒர ஸ�வ அ?வ ப�ல�படக கடடபயயய� 
அலலத ஒர ஸ�வ அ?வ உலரநத த�ரடப.பயயய� தக�டபயப�ம.

ய'�னபப தபர'�ள தரமம .�,�யவரகளகக�கவம 
தபரயவரகளகக�கவம (ஏபழகளககக) தக�டககபபட யவணடம.

768.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  .�,�யவர,  தபரயவர,  சதநத�ரம�னவர, 
அடபம அபனவர மNதம ஒர ஸ�வ யபரச.ம பழயம� அலலத ஒர 
ஸ�வ த�டட�த யக�தபமயய� (ஏபழகளகக)  ய'�னபப தபர'�ள 
தரமம�கக (தக�டபபபத) 'ப�(ஸல) அவரகள கடபமய�கக�ன�ரகள.

ப�டம-26. ஹஜ (மகக�வகக பன�த ய�தத�பர த.லதல) 

ஹஜ�8க கடபமயம அதன .�,பபம.

769. அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஃபழல(ரல�) 'ப�(ஸல) 
அவரகளககப ப�ன (ஒடடகதத�ல) அமரநத தக�ணடரநதயப�த 'கஸஅம' 
எனம யக�தத�ரதபத .�ரநத ஒர தபண வநத�ர.  உடயன ஃபழல 
அபதபணபணப ப�ரகக அபதபணணம இவபரப ப�ரதத�ர.  (இபதக 
கவன�தத 'ப�(ஸல)  அவரகள)  ஃபழல�ன மகதபத யவற த�ப.ய�ல 
த�ரபப�ன�ரகள.  ப�,க அபதபண 'ப�(ஸல)  அவரகப? ய'�கக�, 
'இப,தததர அவரகய?!  '�ச.யம�க அலல�ஹ தன அடய�ரக?�ன மNத 
ஹஜப�க கடபமய�கக�யள?�ன.  ஆன�ல எனனபடய வயத மத�ரநத 
தநபதய�ல பயண�கக மடய�த.  எனயவ '�ன அவரககப பகரம�க 
ஹஜ த.யயல�ம�? எனக யகடட�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள, 'ஆம!'' என,�ரகள. 



இத இறத� ஹஜ��ல '�கழநதத.

770.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தலஹ8பலஃப�வ�ல தம வ�கனதத�ல அமரநத�ரகள.  அவரகப? ஏற,�க 
தக�ணட வ�கனம .ரய�க '�ன,யப�த இஹர�ம அண�நத தலப�ய�க 
க,�யபத ப�ரதயதன. 

வ�கனதத�ன மNதமரநத ஹஜ�8ககச த.லலதல.

771.  ஸ8ம�ம� இபன அபத�லல�ஹ அ,�வ�தத�ர.  அனஸ(ரல�)  ஒடடகச 
.�வ�பக அபமகக�மல ஒடடகதத�ன ய.ண(ததடன இபணநத) 
இரகபகய�ன மNயத அமரநத ஹஜ�8ககச த.ன,�ரகள. (அவர ஒடடகச 
.�வ�பக அபமகக�தறகக கஞ.ததனம க�ரணம�லபல)  ஏதனன�ல,  அவர 
கஞ.ர�க இரநத த�லபல.'ப�(ஸல)  அவரகள (ஒடடகச .�வ�பக 
அபமகக�மல)  ஒடடகதத�ன ய.ண(ததடன இபணநத)  இரகபகய�ன 
மNயத அமரநத ஹஜ�8ககச த.ன,த�கவம அதயவ அவரக?�ன தப�த� 
சமககம ஒடடகம�கவம இரநதத�கவம அனஸ(ரல�)  (எஙகளகக) 
அ,�வ�தத�ரகள.

ப�வச த.யல எதவம கலவ�த ஹஜ��ன .�,பப.

772.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர அவரகய?!  இப,வழ�ய�ல 
யப�ர பரவபதயய '�ஙகள .�,நத த.யல�கக கரதக�ய,�ம;  எனயவ 
'�ஙகளம ��ஹ�த த.யயல�ம�?'  எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள '(அவவ�ற)  இலபல.  என�னம (தபணகளககச)  .�,நத ��ஹ�த 
ப�வச த.யல எதவம கலவ�த ஹஜ த�ன'' என,�ரகள.

773.  ''உடல,வ மறறம ப�வம�ன த.யலக?�ல ஈடபட�மல ஒரவன 
அலல�ஹவகக�கயவ ஹஜ த.யத�ல அவன அவனபடய த�ய 
அவபனப தபறத,டதத '�?�ல இரநதபதப யப�னற (ப�வம,�ய�யப 
ப�லகன�கத)  த�ரமபவ�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மகக�வ�.�கள ஹஜ, உமர�வகக�க எஙக�ரநத இஹர�ம அண�ய 
யவணடம?

774.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மத�ன�வ�.�களகக தலஹ8பலஃப�பவயம ஷ�ம வ�.�களகக 
�8ஹஃப�பவயம 'ஜதவ�.�களகக கரனல மன�ªபலயம யமன 
'வ�.�களகக யலமலபமயம இஹர�ம அண�யம எலபலக?�க 
'�ரணய�தத�ரகள.  இவதவலபலகள இவரகளககம ஹஜ உமர�வகக�க 
இவவழ�யய வரபவரகளககம உரயனவ�கம.  இநத வபரயறககபபடட 
எலபலகக உளய? இரபபவரகள.  த�ம வ.�ககம இடதத�யலயய 
இஹர�ம அண�நத தக�ள?ல�ம எனறம மகக�வ�.�கள மகக�வ�யலயய 
இஹர�ம அண�நத தக�ள?ல�ம எனறம க,�ன�ரகள.

775.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தலஹ8பலஃப�வ�ல கறகள '�ப,நத இடதத�ல தம ஒடடகதபத அமர 
பவதத,  அஙயகயய (இரணட ரகஅதகள)  தத�ழத�ரகள.இபன உமர(ரல�), 
இத யப�னய, த.யவ�ர என '�ஃப�உ கறக�,�ர.



ஷ�ர� எனம ப�பத வழ�ய�க (ஹஜ�8கக) 'ப�(ஸல) அவரகள த.லலல.

776. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஷ�ர� எனம இடதத�ன வழ�ய�க (மத�ன�வ�ல�ரநத)  தவ?�யயறவ�ரகள. 
த�ரமபமயப�த மஅரரஸ எனம இடதத�ன வழ�ய�க (மத�ன�வ�னள) 
நபழவ�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வகக த.லலமயப�த 
ஷ�ர�வ�லள? பள?�வ�.ல�ல தத�ழவ�ரகள.  அஙக�ரநத 
த�ரமபமயப�த பதனல வ�த�ய�லள? தலஹ8பலஃப�வ�ல 
தத�ழதவ�டட வ�டயம வபர அஙயகயய தஙகவ�ரகள.

அக\க (எனம பள?தத�கக) அப�வ�ரதத� ம�கக பள?தத�கக எனற 
'ப�(ஸல) அவரகள க,�யத.

777.  உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''எனனபடய இப,வன�டதத�ல�ரநத 
வரககடய(வ�ன)வர இன,�ரவ வநத 'இநத அப�வ�ரதத� ம�கக 
பள?தத�கக�ல தத�ழவ �ர�க!  இனனம ஹஜ�8டன உமர�பவச 
ய.ரததவ�டடத�க தம�ழ�வ �ர�க!'  எனக கடடப?ய�டட�ர''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள அக\க எனம பள?தத�கக�ல க,க யகடயடன.

778.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பதனல வ�த�ய�லள? 
தலஹ8பலஃப�வ�ல மஅரரஸ எனம�டதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இரநதயப�த கனவ கணட�ரகள; (அககனவ�ல) ''�ஙகள அப�வ�ரதத� ம�கக 
அழக�ய பள?தத�கக�ல இரகக�,�ரகள''  எனற (வ�னவர�ல)  க,பபடடத. 
'ப�(ஸல)  அவரகள மஅரரஸ எனம�டதபதத யதரவ த.யதத யப�ல 
இபன உமரம அஙயகயய தம ஒடடகதபத உடக�ர பவபப�ர.  அவரன 
மகன ஸ�ல�மம அவவ�ய, த.யவ�ர.  மஅரரஸ எனம�டம பதனல 
வ�த�ய�லள? பள?� வ�.ல�ன க\ழப ப,தத�ல .�பலககம மககள 
தஙகம�டதத�றகம 'டவ�லள?த எனற மஸ� இபன உகப� கறக�,�ர.

(இஹர�ம அண�யம) ஆபடய�ல (மனனர ப.பபடட) 'றமணம�ரநத�ல 
மனற மப, கழவதல.

779. யஃல�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகளகக வஹ� (இப,சத.யத�) 
வரமதப�ழத எனககக க�டடஙகள எனற உமர(ரல�)  அவரக?�டம 
யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன யத�ழரக?�ல .�லரம 
��இரர�ன� எனம�டதத�ல இரநதயப�த ஒரவர வநத 'இப,தததர 
அவரகய?!  'றமணம ப.�ய '�பலய�ல உமர�வகக�க இஹர�ம 
அண�நதவர பற,� எனன கறக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள .றற ய'ரம தமdனம�க இரநத�ரகள.  அபயப�த அவரகளகக 
வஹ�  (இப,சத.யத�)  வநதத.  உமர(ரல�)  எனபன ப.பக த.யத 
அபழதததம '�ன த.னய,ன. 'ப�(ஸல) அவரகளகக '�ழல தரவதறக�க 
ஒர தண� கடடபபடடரநதத.  அத தண�ககள '�ன தபலபய 
நபழதயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகம .�வநத '�பலய�ல 
க,டபடவ�டடக தக�ணடரநத�ரகள. ப�,க (.�,�த .�,�த�க) அநத '�பல 
ம�,�யத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உமர�பவப பற,�க யகடடவர 
எஙயக?'  என,�ரகள.  யகடட மன�தர அபழதத வரபபடட�ர.  அவரடம 'உம 
மNதள? 'றமணதபத மனற மப, கழவவ �ர�க!  பதககபபடட 
உபடகப?க கப?வ �ர�க!  உமமபடய ஹஜ��ல த.யவத யப�னய, 
உமமபடய உமர�வ�லம த.யவ �ர�க!''  எனற க,�ன�ரகள.''மமமப, 



கழவச த.�னனத 'னக சததபபடததவ�?'  எனற (அ,�வ�பப�?ர�ன) 
அத�(ரஹ)  அவரக?�டம யகடயடன.  அவர 'ஆம!''  என,�ர''  என இபன 
�8பரஜ கறக�,�ர.

இஹர�ம அண�யமயப�த 'றமணம பசவதம இஹர�ம அண�ய 
'�டமயப�த அண�ய யவணடய ஆபடயம தபலகக எணதணய 
தடவவதம தபல வ�ரவதம.

780.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இஹர�ம அண�யம ய'ரதத�ல,  'ப�(ஸல) 
அவரகள இஹர�ம அண�வதறக�க '�ன 'றமணம ப.�யனன.  இதயப�ல 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடமயப�த கஅப�பவ வலம வரவதறக 
மனன�ல 'றமணம பசயவன.

(தபல மட க�ற,�ல ப,கக�மல�ரககக) க?�மபபத தடவ� இஹர�ம 
அண�வத.

781.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
மடய�ல க?�மப தடவ�ய�ரநத '�பலய�ல தலப�ய�க க,�யபதக 
யகடயடன.

தலஹ8பலஃப�வ�ன பள?�ய�ல இஹர�ம அண�வத.

782.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தலஹ8பலஃப�வ�ன பள?�பயத தவ�ர யவத,ஙகம இஹர�ம 
அண�நதத�லபல.

ஹஜ��னயப�த .வ�ர த.யவதம தம வ�கனதத�ல ப�,பர ஏற,�ச 
த.லவதம.

783.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உஸ�ம�(ரல�)  'ப�(ஸல) 
அவரகய?�ட வ�கனதத�ன ப�ன அமரநத அரஃப�வ�ல�ரநத 
மஸதல�ஃப� வபர த.ன,�ர.  ப�,க ஃபழல(ரல�)  மஸதல�ஃப�வ�ல�ரநத 
ம�ன�வபர த.ன,�ர.  ''ப�(ஸல)  அவரகள �மரதல அகப�வ�ல 
கலதல,�யம வபர தலப�ய�பவ '�றததவ�லபல'  என இவவ�ரவரயம 
க,�ன�ரகள.

இஹர�ம அண�நத '�பலய�ல யவடட, யமல தணட யப�ன,வறப, 
அண�தல.

784.  அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எணதணய தடவ�த தபல.\வ� யவடடயம தணடம அண�நத தம 
யத�ழரகய?�ட மத�ன�வ�ல�ரநத (இறத� ஹஜ�8ககப)  ப,பபடட�ரகள. 
உடல மNத ஒடடக தக�ளளம அ?வ கஙகமபப யத�யககபபடட 
ஆபடபயத தபட த.யத�ரகய?யன,� யவடட,  தணட அண�வபதத 
தடககவ�லபல -  தலஹ8பதஃப�வ�றகக க�பல ய'ரதத�ல 
வநதபடநத�ரகள.  ப�,க தம வ�கனதத�ல ஏ,�யமரநத பயத� எனம 
(கனறப)  பகத�ய�ன .மத?தபத அபடநததம அவரகளம அவரக?�ன 
யத�ழரகளம இஹர�ம அண�நத�ரகள.  'ப�(ஸல)  தம ஒடடகதத�ல 
அபடய�?ம�கச .�லவறப,த தத�ஙகவ�டட�ரகள.  இந'�கழச.� 
தலகஅத�வ�ல ஐநத '�ளக?�ன மNதம�ரககமயப�த 'டநதத.  தலஹஜ 



ஐநத�ம '�ள மகக� த.ன,படநதயப�த கஃப�பவ வலம வநத ஸஃப� 
மரவ�வ�றக மதத�ய�ல ஓடன�ரகள.  (உமர�பவ மடதத�லம)  அவரகள 
கரப�ன�ய�ன ஒடடகதபதத தமயம�ட தக�ணட வநததன�ல, (தபல மட 
கப?நத)  இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடவ�லபல.  ப�,க ஹஜ�8கக 
இஹர�ம அண�நத '�பலய�ல மகக�வ�ன யமறபகத� ஹ�8ன எனம 
மபலய�ல இ,ஙக�ன�ரகள.  மகக� வநததம கஅப�பவ வலம 
வநதவரகள அரஃப�வ�ல�ரநத த�ரமப�ய ப�னனயர மNணடம கஅப�வ�றக 
வநத�ரகள.  இதறக இபடய�ல கஅப�பவ த'ரஙகவ�லபல.  தம 
யத�ழரகளககக கஅப�பவ வலம வரவம ஸஃப�,  மரவ�வ�ல ஓடவம, 
ப�,க தபல மடபயக கப,ககவம இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடவம 
கடடப?ய�டட�ரகள.  இத தமயம�ட கரப�ன�கக�ன ஒடடகஙகப?க 
தக�ணட வர�தவரகளககச த.�லலபபடடத�கம.  இவரக?�ல 
மபனவ�யய�ட வநதவரகள உடல,வ தக�ளவத,  'றமணஙகள, 
(வணண) ஆபடகள அண�வத ஹல�ல�கம.

தலப�ய� கறதல.

785.  அபதலல�ஹ ப�ன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இயத�,  உன அபழபபப 
ஏறற வநத வ�டயடன!  இப,வ�!  உனகயக '�ன க\ழபபடக�ய,ன! 
இபணய�லல�யத�யன!  உனகயக '�ன க\ழபபடக�ய,ன!  பகழம, 
அரடதக�படயம,  ஆட.�யம உனகயக உரயன!  உனகக இபணய�னவர 
எவரம�லபல.'' இதயவ 'ப�(ஸல) அவரக?�ன தலப�ய�வ�கம.

இஹர�ம அண�வதறக மனன�ல வ�கனதத�ன மNதமரநத '�பலய�யல 
அலஹமதல�லல�ஹ, ஸ8பஹ�னலல�ஹ, அலல�ஹ அகபர, கறவத.

786. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ஙகள 'ப�(ஸல) அவரகய?�ட இரநயத�ம. 
அவரகள மத�ன�வ�ல '�னக ரகஅதகள லஹர தத�ழத�ரகள.  தல 
ஹ8பலஃப�வ�ல இரணட ரகஅதகள அஸர தத�ழத�ரகள. ப�,க வ�டயம 
வபர அஙயகயய தஙக�வ�டட மNணடம வ�கனதத�ன மNதமரநத பபத� 
எனம�டதத�ல வ�கனம '�பலகக வநதயப�த 'அலஹமதல�லல�ஹ, 
ஸ8பஹ�னலல�ஹ,  அலல�ஹ8 அகபர'  எனக க,�ன�ரகள.  ப�,க ஹஜ, 
உமர� இரணடறக�கவம இஹர�ம அண�நத,  தலப�ய� க,�ன�ர.  '�ஙகள 
மகக� வநத (உமர�பவ மடதத யப�த)  இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடமபட 
மககளககக கடடப?ய�டட�ரகள.  மககள தலஹஜ ப�ப, எடட அனற 
ஹஜ�8கக�க மNணடம இஹர�ம அண�நத�ரகள.'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஒடடகஙகப? '�றகபவததத தம பகக?�யலயய அறதத�ரகள. இனனம 
'ப�(ஸல) அவரகள மத�ன�வ�ல தபர'�?�ல இரணட கரபப '�,ம கலநத 
தவளப? '�, ஆடகப? அறதத�ரகள.

க�பல�பவ மனயன�கக�த தலப�ய� கறவத.

787.  '�ப�வ அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�)  தலஹ8பலஃப�வ�ல 
ஸ8பஹ8த தத�ழதவடன ப,பபடமபட கடடப?ய�டவ�ர.  வ�கனக 
கடடம ப,பபடடதம அவரம ப,பபடவ�ர.  வ�கனம '�பலகக 
வரமயப�த க�பல�பவ மனயன�கக� '�னற தக�ளவ�ர. ப�னனர தலப�ய� 
க,�க தக�ணயடய�ரபப�ர.  ப�,க ஃதததவ� எனம�டதபத 
அபடயமயப�த தலப�ய�பவ '�றதத� அஙயகயய வ�டயம வபர 
தஙகவ�ர.  ஸ8பஹ8த தத�ழதவ�டட அஙயகயய க?�பப�ர.  இவவ�ய, 
'ப�(ஸல) அவரகள த.யதத�கவம கறவ�ர.



இஹர�ம அண�நதவர பள?தத�கக�ல இ,ஙகமயப�த தலப�ய� கறதல.

788.  ம��ஹ�த அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரகளடன 
அமரநத�ரநயத�ம.  அஙக�ரநதவரகள தஜ��பலப பற,�க கறமயப�த 
'அவனபடய இரணட கணகளகக மதத�ய�ல க�ஃப�ர என 
எழதபபடடரககம''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னனத�கக 
க,�ன�ரகள.  அதறக இபன அபப�ஸ(ரல�),  ''�ன இபத 'ப�(ஸல) 
அவ�கள க,க யகடகவ�லபல.  என�னம 'மஸ� (அபல)  தலப�ய� 
க,�யவ�ற பள?தத�கக�ல இ,ஙகவபத '�ன க�ணபத யப�னற 
உள?த' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள க, யகடடரகக�ய,ன'' என,�ர.

789. அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள யமன '�டடன ஒர 
கடடதத�னரடம எனபன அனபப� பவதத�ரகள.  '�ன (த�ரமப�) 
வநதயப�த அவரகள தலஹ8பலஃப�வ�ல பதஹ� எனம 
பள?தத�கக�ல இரநத�ரகள.  அவரகள எனன�டம ''� எதறக இஹர�ம 
அண�நத�ய?  (ஹஜ,  உமர� இரணடறக�கவம�?  உமர�வ�றக மடடம�?)' 
எனக யகடட�ரகள.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன இஹர�பமப யப�னய, 
'�ன இஹர�ம அண�நயதன''  என பத�ல?�தயதன.  'உனன�டதத�ல 
கரப�ன�ப ப�ர�ண� ஏயதனம உணட�?'  எனற 'ப�(ஸல)  யகடக '�ன 
'இலபல''  எனய,ன.  அபயப�த வலம வரவம ஸஃப�,  மரவ�வகக�படயய 
தத�ஙயக�டடம ஓடவம அதன ப�,க இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடவம 
எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.  அதனபட த.யயதன.  அதனப�னனர என 
யக�தத�ரதபதச ய.ரநத ஒர தபணண�டம வநயதன.  அவள என 
தபலபய வ�ரன�ள; கழவ�ன�ள.

ஹஜ��ன யப�த ம�தவ�ட�ய.

790.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட ஹஜ 
ம�ததத�ல,  ஹஜ இரவக?�ல,  ஹஜ க�லதத�ல ப,பபடட ஸரஃப 
எனம�டதத�ல இ,ஙக�யன�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள (தம கட�ரதத�ல�ரநத) 
ப,பபடட தம யத�ழரக?�டம வநத,  'ய�ரடன கரப�ன�ப ப�ர�ண� 
இலபலயய� அவர தம இஹர�பம உமர�வகக�க ஆகக�க தக�ள? 
வ�ரமப�ன�ல அவவ�ய, ஆகக�க தக�ள?டடம;  ய�ரடன கரப�ன�ப 
ப�ர�ண� உள?யத� அவர இவவ�ற த.யய யவணட�ம''  என,�ரகள. 
யத�ழரக?�ல .�லர இதனபட த.யத�ரகள.  .�லர இதனபட 
த.யயவ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரகளடனம அவரகய?�டரநத 
வ.த�பபடதத யத�ழரக?�ல .�லரடனம கரப�ன�ப ப�ர�ண� இரநதத�ல 
அவரக?�ல உமர�பவ மடடம த.யத இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபட 
மடயவ�லபல.  எனன�டம வநத 'ப�(ஸல)  அவரகள '�ன அழத 
தக�ணடரபபபதப ப�ரதத,  'ஏன அழக�,�ய?'  எனக யகடட�ரகள.  ''�ஙகள 
உஙகள யத�ழரகளககக க,�யபதக யகடயடன;  '�ன உமர� த.யய 
மடய�மல�க�வ�டடத''  எனய,ன.  'உனகக எனனவ�ய�றற?'  எனக 
யகடட�ரகள.  ''�ன தத�ழ மடய�த '�பலய�லளய?ன''  எனய,ன. 
'அதன�ல கவபல தக�ள? யவணட�ம;  ஆதம�ன தபண மகக?�ல '�யம 
ஒரதத�!  எனயவ,  இப,வன அவரகளகக வ�த�ய�கக�யபத உனககம 
வ�த�ய�கக�யள?�ன.  '� ஹஜ த.ய!  அலல�ஹ உனகக உமர� த.யயம 
வ�யபபபயம தரல�ம''  என,�ரகள.  ஹஜ�8கக�கப ப,பபடட ம�ன�பவ 
வநதபடநதயப�த '�ன தயபமய�யனன. ப�,க ம�ன�வ�ல�ரநத த.னற 
வலமவநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட வநத கபட.�க கடடதத�னயர�ட 



ப,பபடட மஹஸஸப எனம�டதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளடயனயய 
தஙக�யனன.  அபயப�த (எனனபடய .யக�தரர)  அபதர ரஹம�பன 
'ப�(ஸல)  அபழதத,  'உமமபடய .யக�தரபய ஹரமகக தவ?�யய 
அபழததச த.னற உமர�வ�றக இஹர�ம அண�நத இரவரம உமர� 
த.யயஙகள.  மடநததம இயத இடதத�றகத த�ரமப� வ�ரஙகள.  '�ன 
உஙகள இரவபரயம எத�ர ப�ரகக�ய,ன''  என,�ரகள.  உடயன '�ஙகள 
ப,பபடயட�ம.  தவ�ஃபப மடதத ஸஹரபடய ய'ரதத�ல வநத 
ய.ரநயத�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள (''உமர�பவ)  மடதத 
வ�டடரக?�?'  எனக யகடக 'ஆம'  எனய,ன.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
யத�ழரகள ப,பபட அனமத�தத�ரகள.  மககள அபனவரம ப,பபடடதம 
மத�ன�பவ ய'�கக� 'ப�(ஸல) அவரகள வநத�ரகள.

ஹஜ�8கக மடடம இஹர�ம அண�வத (இஃபர�த) ஹஜ�8ககம 
உமர�வ�றகம ய.ரதத இஹர�ம அண�வத (க�ர�ன) உமர�வ�றக 
இஹர�ம அண�நத ஹஜ�8கக இஹர�ம அண�வத. (தமததஉ) 
பல�பப�ர�ண�பயக தக�ணட வர�தவர ஹஜப� (உமர�வ�க) ம�றறதல.

791.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட 
த.னய,�ம.  அவரகள ஹஜப�த தவ�ர யவத,பதயம த.யய '�ஙகள 
க�ணவ�லபல.  மகக�பவ வநதபடநததம கஅப�பவ வலம வநயத�ம. 
அதன ப�,க கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக தக�ணட வர�தவரகள 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடம�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள கடடப?ய�டட�ரகள. 
உடயன ப�ர�ண�பயக தக�ணட வர�தவரகள இஹர�ம�ல�ரநத 
வ�டபடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�யரம ப�ர�ண�பயக 
தக�ணடவர�தத�ல அவரகளம இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடட�ரகள. 
ஆன�ல '�ன ம�தவ�ட�யகக�ரய�க இரநதத�ல '�ன 
வலமவரவ�லபல.  (மஹஸஸப எனம இடதத�ல தஙகம)  இரவ 
வநதயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  இப,தததர அவரகய?!  மககள 
ஹஜ,  உமர� இரணபடயம மடததத த�ரமபக�ன,னர;  ஆன�ல '�யன� 
ஹஜ�8டன மடடம த�ரமபக�ய,ன எனய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ம 
மகக�பவ வநதபடநதயப�த '� வலமவரவ�லபலய�?' எனக யகடட�ரகள. 
'�ன இலபல எனய,ன.  'அபபடய�ன�ல உனனபடய .யக�தரனடன 
தனயZம எனம இடதத�றகச த.னற உமர�வ�றக�க இஹர�ம அண�நத 
அதபன மடதத இனன இனன இடதத�றக வநதவ�ட''  எனக 
க,�ன�ரகள.  ஸஃப�யய�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  ''�னம உஙகள 
அபனவரன பயணதபதயம தடததவ�டடத�க உணரக�ய,ன'  எனற 
த.�னனயப�த,  'ப�(ஸல)  'க�ரயதபதக தகடததவ�டட�யய!  பதத�ம 
'�?�ல '� வலம வரவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  ஸஃப�யய� (ரல�) 
'ஆம,  த.யத வ�டயடன!''  என,�ர.  'பரவ�ய�லபல!  ப,பபட!'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

அதன ப�,க எனபன 'ப�(ஸல)  அவரகள .நத�ததயப�த,  அவரகள 
மகக�வ�ல�ரநத ப,பபடட ஒர கன,�ல ஏ,�க தக�ணடரநத�ரகள. '�ன 
இ,ஙக�க தக�ணடரநயதன அலலத அவரகள இ,ஙக�க 
தக�ணடரநத�ரகள; '�ன ஏ,�க தக�ணடரநயதன.

792.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன இறத� 
ஹஜ��னயப�த '�ஙகளம அவரகளடன த.ன,�ரநயத�ம.  .�லர 
உமர�வ�றகம ஹஜ�8ககம உமர�வ�றகம ய.ரததம .�லர ஹஜ�8கக�க 
மடடம இஹர�ம அண�நத�ரநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ�8கக�க 



இஹர�ம அண�நத�ரநத�ரகள.  ஹஜ�8கக�கயவ� அலலத ஹஜ�8ககம 
உமர�வ�றக�கவம ய.ரதயத� இஹர�ம அண�நதவரகள ப�ர�ண�பயக 
கரப�ன� தக�டககம (பதத�ம)  '�ள வரம வபர இஹர�ம�ல�ரநத 
வ�டபடவ�லபல.

793.  மரவ�ன இபன� ஹகம அ,�வ�தத�ர.  '�ன உஸம�ன(ரல�)  உடனம, 
அலN (ரல�)  உடனம ஹஜ த.யதளய?ன.  உஸம�ன(ரல�)  ஹஜ,  உமர� 
இரணபடயம ய.ரதத (க�ர�ன)  த.யவபதயம உமர� மடதத ஹஜ 
(தமததஉ)  த.யவபதயம தடதத�ர.  இபதககணட அலN (ரல�),  ஹஜ உமர� 
இரணடறகம இஹர�ம அண�நத 'லபபபக ப� உமரத�ன வ ஹஜ�த�ன'' 
எனற க,�வ�டட ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன வழ�பய ய�ரபடய 
த.�லல�றக�கவம '�ன வ�டட வ�டம�டயடன'' எனக க,�ன�ர.

794.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹஜ�8படய ம�தஙக?�ல உமர� 
த.யவத பம�ய�ல 'டககம ப�வஙக?�யலயய ம�கக தக�டய ப�வம என 
(அ,�ய�பமகக�ல) மககள கரத�னர. (தலகஅத�, தலஹஜ, மஹரரம என 
மனற ம�தஙகள,  யப�ரடத தபட த.யயபபடட ம�தஙக?�கத 
தத�டரநத வநதத�ல)  மஹரரம ம�ததத�றக�ன தபடபய ஸஃபரகக 
ம�ற,�ன�ரகள.  (ஹஜ பயணதத�ல)  ஒடடகஙக?�ன மதக�லள? 
சபமக?�ன வட க�யநத மப,நத ஸஃபர ம�தமம கடநதவ�டட�ல 
உமர� த.யவத கடம''  எனற க,�வநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம, 
அவரக?�ன யத�ழரகளம (தலஹஜ ம�தம)  '�னக�ம '�ள க�பல, 
ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நதவரக?�க மகக� 'கரகக வநதயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  மகக?�ன இஹர�பம உமர�வ�றகரயத�க 
ம�றறமபட கடடப?ய�டட�ரகள.  இத யத�ழரகளகக ம�கக 
கடபமய�கத ததரநதத.  இதன�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'இப,தததர 
அவரகய?!  (இவவ�ற உமர�வ�றகப ப�,க)  இஹர�ம�ல�ரநத 
வ�டபடவத�ல எசத.யலகள அனமத�ககபபடம?' எனக யகடடனர. அதறக 
'அபனதத (வ�லககபபட�த)  த.யலகளம அனமத�ககபபடம'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

795. ஹஃபஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர அவரகய?!  உமர� 
த.யதவ�டட மககள இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடடவ�டட�ரகள.  ஆன�ல, 
'�ஙகள உமர� த.யத ப�,கம இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபட வ�லபலயய! 
எனன க�ரணம?'  என '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகப?க யகடயடன.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனனபடய மடபயக க?�மப தடவ�ப படயச 
த.யத வ�டயடன;  எனனபடய கரப�ன�ப ப�ர�ண�ய�ன கழதத�ல 
அபடய�?ம தத�ஙகவ�டட வ�டயடன.  எனயவ,  கரப�ன� தக�டககம 
வபர '�ன இஹர�பமக கப?வத கட�த'' என,�ரகள.

796.  'ஸர இபன இமர�ன அ,�வ�தத�ர.  '�ன தமததஉ (ஹஜ�8ம 
உமர�வம தன�ததன� இஹர�மடன)  த.யயதன.  எனபனச .�லர 
தடதத�ரகள. எனயவ, இபத இபன அபப�ஸ(ரல�) அவரக?�டம க,�யனன. 
அதறக அவரகள தமததஉ த.யயம�ய, கடடப?ய�டட�ர.  ப�,க ஒர 
'�ள ஒரவர என கனவ�ல யத�ன,�,  'ஹஜ ஏறறக தக�ள?பபடடத. 
உமர� ஒபபக தக�ள?பபடடத'  எனக க,�ன�ர.  '�ன இபதயம இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம க,�யயப�த ('தமததஉயவ�)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன வழ�மப,ய�கம'  எனற க,�,  ''� எனனடன தஙக�க தக�ள. 
எனனபடய த.லவதத�ல�ரநத ஒர பஙபக உனககத தரக�ய,ன'  எனக 
க,�ன�ர.இபன அபப�ஸ(ரல�)  தமமடன தஙகச த.�னனதன க�ரணம 



எனன?  எனற 'ஸர இபன இமர�ன�டம யகடயடன. ''�ன கணட கனயவ 
க�ரணம' என அவர க,�ன�ர எனற ஷ8உப� கறக�,�ர.

797.  அப ஷ�ஹ�ப அ,�வ�தத�ர.  '�ன ஹஜ�8டன உமர�பவயம 
(தமததஉ)...  த.யய '�ட மகக�வ�றகச த.னய,ன.  தலஹஜ ப�ப, 
எடடகக மனற '�ளகளகக மனன�ல (அத�வத ப�ப, ஐநத�ல) 
மகக�வ�ல நபழநயத�ம.  அபயப�த மகக�வ�.�க?�ல .�லர எனன�டம 
வநத 'இபபடத தமததஉ - த.யத�ல உமமபடய ஹஜ மகக�வ�.�க?�ன 
ஹஜ��க ஆக�வ�டம; (கப,நத 'னபமகய? க�படககம')  என,னர.  '�ன 
அத� இடம த.னற இபதப பற,�க யகடயடன.  அத� க,�ன�ர; ''ப�(ஸல) 
அவரகள தமயம�ட கரப�ன�ப ப�ர�ண�ய�ன ஒடடகததடன ஹஜ�8கக 
வநதயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகய?�ட இரநயதன.  அபயப�த மககள 
அபனவரரம ஹஜ�8கக�கயவ இஹர�ம அண�நத�ரநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள தம யத�ழரகப? ய'�கக� ''�ஙகள தவ�ஃபபயம,  ஸஃப�, 
மரவ�வ�றக மதத�ய�ல ஒடவபதயம '�ப,யவற,�வ�டட,  மடபயக 
கப,தத இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடட (மகக�வ�ல)  தஙக�க 
தக�ளளஙகள.  ப�ப, எடட அனற ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நத 
தக�ளளஙகள.  '�ஙகள இஹர�ம அண�நத,  இதறக மனன�ல த.யதபத 
தமததஉ (உமர�)  ஆக ஆகக�க தக�ளளஙகள''  என,�ரகள.  அதறகத 
யத�ழரகள ''�ஙகள ஹஜ��ன தபயரல இஹர�ம அண�நத வநயத�ம. 
அபத எவவ�ற தமததஉ (உமர�)  ஆக ஆகக�க தக�ளவத?'  எனற 
யகடடனர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன கடடப?ய�டடபத '�ஙகள 
த.யயஙகள.  '�ன எனனடன கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக தக�ணட 
வரவ�லபலதயன�ல உஙகளகக '�ன கடடப?ய�டடபதப யப�னற 
'�ச.யம�க '�னம த.யத�ரபயபன;  கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக தக�ணட 
வநத�ல அபத (பல�பப�ர�ண�பய)..  அநத இடதத�ல ய.ரககம வபர 
(பல�ய�டமவபர)  இஹர�பமக கப?வத எனககக கட�த''  என,�ரகள. 
உடயன யத�ழரகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கடடப?ய�னபட 
த.யல�ற,�ன�ரகள'  எனற ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ எனன�டம 
க,�ன�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன க�லதத�ல தமததஉ த.யதல. 

798.  இமர�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 
தமததஉ த.யயத�ம. கரஆன�ன மலயம இச.டடம இ,ஙக�யத; என�னம 
.�லர 'தமததஉ கட�த'  எனத தம சய அ,�வ�ல த�ம '�டயபத 
எலல�ம கறக�ன,னர.''

மகக�வ�ல�ரநத எவவழ�யய தவ?�யயறவத?

799.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பதஹ� எனம 
இடதத�லள? கத� எனம யமறப,க கணவ�ய வழ�ய�க மகக�வ�ல 
நபழநத க\ழபப,க கணவ�ய வழ�ய�க தவ?�யயறவ�ரகள.

மகக�வ�ன .�,பபம கஅப�வ�ன '�ரம�ணம�கம.

800.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம கஅப�வ�ன 
அரக�லள? ஒர (வப?நத .�ற)  சவபரப பற,�,  'இத கஅப�வ�ல 
ய.ரநதத�?'  எனக யகடயடன.  அதறக அவரகள 'ஆம!''  என,�ரகள.  ப�,க 
'�ன 'எதறக�க அவரகள இதபன கஅப�யவ�ட இபணககவ�லபல?' 



எனக யகடயடன.  அதறகவரகள 'உனனபடய .மகதத�ரககப 
தப�ர?�த�ர த'ரககட ஏறபடடத�ல த�ன!''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
'�ன 'கஅப�வ�ன வ�.பல உயரதத�ல பவதத�ரபபத�ன க�ரணம எனன?' 
எனக யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'தஙகளகக 
யவணடயவரகப? உளய? அனமத�பபதறக�கவம தஙகளகக 
யவணட�தவரகப?த தடதத வ�டவதறக�கவயம உனனபடய 
கடடதத�ர அவவ�ற த.யத�ரகள.  'உன கடடதத�னர பத�த�க 
இஸல�தபத ஏற,வரக?�ய�ரபபத�ல,  அவரக?�ன உள?தத�ல தவறபப 
யத�னறம'  என, அச.ம எனகக�லல�வ�டட�ல '�ன இசசவபர 
கஅப�வ�னள இபணதத அதன கதபவத க\ழ�,கக� பம�யய�ட ய.ரநத�ல 
யப�ல�கக�ய�ரபயபன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

801. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. எனன�டம 'ப�(ஸல) அவரகள, 'ஆய�ஷ�யவ! 
உனனபடய கடடதத�னர பத�த�க இஸல�தபத ஏற,வரக?�க 
இலபலதயன,�ல கஅப�பவ இடககம�ற '�ன 
கடடப?ய�டடரபயபன.  (இடககபபடடதம)  தவ?�யய வ�டபபடட 
பகத�பயயம அதனள ய.ரதத(க கடட)  இரபயபன.  உயரநத�ரககம 
த?தபதத தபரயய�ட தபரய�கக�ய�ரபயபன;  யமலம,  க�ழகயக ஒனறம 
யமறயக ஒனறம�க இரணட வ�.லகப? அபமதத�ரபயபன;  இதன 
மலம இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள அபமதத அடதத?தத�ல (கஅப�பவ) 
எழபப�யவன�ய ஆக�ய�ரபயபன!''  என,�ரகள.  இபன ஸ8பபர(ரல�) 
அவரகப? கஅப�பவ இடககத தணடயத இசத.யத�த�ன.  'இபன 
ஸ8பபர(ரல�)  அபத இடததக கடடயபதயம ஹ�ஜர (எனம வப?நத) 
பகத�பய அத�ல ய.ரததபதயம ப�ரதயதன;  யமலம (இடககம யப�த) 
ஒடடகதத�ன த�ம�லகள யப�ன, கறகள இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள 
அபமதத அடதத?தத�ல இரபபபதக கணயடன''  என யஸZ த இபன 
ரம�ன கறக�,�ர.  ''இநத இடம எஙயக இரகக�,த?'  என (யஸZ த�டம) 
யகடயடன.  அதறகவர 'இபயப�யத அபத உனககக க�டடக�ய,ன'  என,�ர. 
அவரடன ஹ�ஜர எனம வப?நத பகத�கக '�ன த.னய,ன. 
ஓரடதபதச சடடக க�டட 'இநத இடம த�ன'  என,�ர.  '�ன அபத 
அ?நத ப�ரததயப�த ஹ�ஜர எனம பகத�ய�ல�ரநத சம�ர ஆற 
மழஙகள தள?� அடதத?தபதக கணயடன'' என �ரர கறக�,�ர.

802.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர அவரகய?! 
த�ஙகள மகக�வ�ல எஙக தஙகவ �ரகள? அஙகள? உஙகள வ �டடல�?' என 
'�ன 'ப�(ஸல) அவரக?�டம யகடயடன. அதறக அவரகள '(அப த�ல�ப�ன 
மகன)  அக\ல,  தம தஙகம வ�டத�கள அலலத வ �டகள எவறப,ய�வத 
வ�டடச த.னறள?�ர� எனன?'  எனக யகடட�ரகள.  அபத�ல�ப�ன 
த.�ததககளகக அக\லம, த�ல�பம வ�ர.�ன�ரகள. �அஃபர(ரல�), அலN (ரல�) 
ஆக�ய இரவரம மஸல�மக?�க இரநதத�ல (தம தநபதய�ன 
த.�ததகக அவரக?�ல)  வ�ர.�க மடயவ�லபல.  (அபத�ல�ப 
இ,நதயப�த)  அக\லம,  த�ல�பம இப,மறபப�?ரக?�க இரநதனர. 
'இப,'மப�கபகய�?ர,  இப,மறபப�?ரன த.�தத�றக வ�ர.�க 
ம�டட�ன''  என உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  '''�ச.யம�க,  இப,'மப�கபக 
தக�ணட,  ம�ரககததகக�க '�ட த,நத,  தம த.லவஙகப?யம, 
உய�ரகப?யம இப,வழ�ய�ல த�ய�கம த.யதவரகளம, 
இததபகயய�ரககப பகல�டம தக�டதத உதவ�யவரகளம 
ஒரவரகதக�ரவர உரபமயபடயவரக?�வ�ரகள'  என, (த�ரககரஆன 
08:72)  இப,வ.னதபத (ம�ரகக அ,�ஞரக?�ன)  மனயன�ரகள 
('மப�கபகய�?ரகய? 'மப�கபகய�?ரகளகக வ�ர.�வ�ரகள எனக�,) 



தம கறறகக ஆத�ரம�கக க�டட வநத�ரகள''  என இபன »ஹ�ப 
ஸ8ஹர(ரஹ) அவரகள கறக�,�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள மகக�வ�ல தஙக�ய இடம.

803. 'ப�(ஸல) அவரகள மகக�பவ த'ரஙக�யயப�த, 'அலல�ஹ '�டன�ல 
'�ப? பன க�ன�ன�வ�ன பள?தத�கபக அபடயவ�ம;  அத 
கப,ஷ�கள 'கஃபரன (இப, '�ர�கரபப�ன)  மNத '�பலதத�ரபயப�ம' 
எனற .தத�யம த.யத இடம�கம'' எனற க,�ன�ரகள.

804.  அப�ஷ�ன�ய�பவச ய.ரநத,  தமல�நத க�லகளள? மன�தரகள 
கஅப�பவ இடததப ப�ழபடததவ�ரகள '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

805. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.  ரம?�ன ய'�னப கடபமய�ககபபடவதறக 
மனன�ல மககள ஆஷ�ர� (மஹரரம 10ம '�?�ல)  ய'�னப ய'�றற 
வநத�ரகள.  அதத�ன கஅப�வககப பத�ய த�பர யப�டபபடம '�?�க 
இரநதத.  அலல�ஹ ரம?�னபடய ய'�னபபக கடபமய�கக�யயப�த, 
'(ஆஷ�ர�வபடய)  ய'�னப ய'�றக வ�ரமபக�,வர அபத ய'�றறக 
தக�ள?டடம!  அபத வ�டடவ�ட வ�ரமபக�,வர அபதவ�டட வ�டடடம!' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

806.  ''யஃ��ஜ மஃ��ஜ கடடதத�ர வநத ப�,கம இவவ�லயதத�ல 
ஹஜ�8ம த.யயபபடம.  உமர�வம த.யயபபடம 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கஅப�பவ இடபபத.

807.  ''(தவ?�ப பககம�க)  வப?நத க�லகப?யபடய,  கரபப '�,ததவரகள 
ஒவதவ�ர கலல�கப ப�டஙக� கஅப�பவ உபடபபபத '�ன ப�ரபபத 
யப�ன,�ரகக�,த 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஹ�ரல அஸவத.

808.  ஆப�ஸ இபன ரபZஆ அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�)  ஹ�ரல அஸவத 
அரக�ல வநத அபத மததம�டடவ�டட,  ''� த�ஙயக�,  'னபமயய� 
அ?�ககமடய�த ஒர கலத�ன எனபபத '�ன 'னக,�யவன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள உனபன மததம�டவபதக க�ணவ�லபலதயன,�ல உனபன 
'�ன மததம�டடரகக ம�டயடன' என,�ர.

கஅப�வ�னள த.லல�மல�ரபபத.. 

809.  அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள உமர� த.யதயப�த வலம வநதவ�டட மக�ம 
இபர�ஹ�மககப ப�னன�ல '�னற இரணட ரகஅதகள தத�ழத�ரகள. 
அவரகப? மகக?�டம�ரநத மப,ததவ�ற ஒரவர '�ன,�ரநத�ர. 
அவரடம ''ப�(ஸல)  அவரகள கஅப�வ�னள த.ன,�ரக?�?'  என ஒரவர 
யகடடதறக அவர இலபல!'' என பத�ல?�தத�ர. 



கஅப�வ�ன மபலக?�ல '�னற தகபZர கறதல.

810. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (மகக�வகக) 
வநதயப�த,  கஅப�வ�ல .�பலகள இரநதத�ல உளய? நபழய மறதத 
அபப,பபடததம�ற கடடப?ய�டட�ரகள.  உடயன அபவ 
அபப,பபடததபபடடன. அச.�பலக?�ல (க,� ப�ரபபதறகரய) அமபகப?க 
பகய�ல த�ஙக�யவ�ற இபர�ஹ�ம (அபல),  இஸம�யZல(அபல) 
ஆக�யய�ரன உரவஙகளம இரநதன.  அவறப,யம 
தவ?�யயற,�ன�ரகள.  இபதககணட 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹ 
இ(பதச த.யத)வரகப? அழ�பப�ன�க! அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! 
இவவ�ர ('ப�ம�ரகள)ம அமபகள மலம�கக க,� ப�ரபபவரக?�க 
ஒரயப�தம இரநதத�லபல எனபபத இபதச த.யதவரகள அ,�நயத 
பவதத�ரகக�,�ரகள''  எனற க,�வ�டடக கஅப�வ�ல நபழநத�ரகள. 
அதன ஓரஙக?�ல ('�னற) தகபZர க,�ன�ரகள; அத�ல தத�ழவ�லபல.

(தவ�ஃப�ல) யத�ளகப?க கலகக�யவ�ற ஓடவத எவவ�ற தவஙக�யத?

811.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யத�ழரகளடன 
(மகக�வகக)  வநதயப�த,  'யதரப�ன �8ரதத�ல (மத�ன�வ�ல யத�ன,�ய 
க�யச.ல�ல)  பலவ �னபபடட '�பலய�ல இவரகள வநதள?னர'  எனற 
இபணபவபயப�ர யப.�க தக�ணடனர.  அபயப�த (பலவ �னபபடவ�லபல 
எனக க�டடவதறக�க)  'ப�(ஸல)  அவரகள மனற சறறககள 
யத�ளகப?க கலகக�யவ�ற ஓட யவணடம எனறம ஹ�ரல 
அஸவதககம ரகனல யம�ன�ககம இபடயய 'டநத த.லல 
யவணடம எனறம கடடப?ய�டட�ரகள.  தவ�ஃப�ன தம�ததச 
சறறகக?�லம யத�ளகப?க கலகக�யவ�ற ஓட யவணடம என 
இரககதத�ன க�ரணம�கயவ 'ப�(ஸல) அவரகள கடடப?ய�டவ�லபல.

மகக�வ�றக வநததம மதல தவ�ஃப�ல ஹ�ரல அஸவபத 
மததம�டவதம மனற சறறககள யத�ளகப?க கலகக� ஓடவதம.

812.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மகக�வ�றக வநத,  மதல�வத தவ�ஃப�ல ஹ�ரல அஸவபத 
மததம�டவ�ரகள.  ஏழ சறறகக?�ல மதல மனற சற,�ல 
(யத�ளகப?க கலகக�) யவகம�க ஓடவ�ரகள.

ஹஜ��லம உமர�வ�லம யத�ளகப?க கலகக�யவ�ற ஓடவத.

அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஹஜ��லம உமர�வ�லம மதல மனற சறறகக?�ல ஓடவ�ரகள; 
(மNதமள?) '�னக சறறகக?�ல 'டநத த.லவ�ரகள.

813.  அஸலம அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�)  ஹ�ரல அஸவபத ய'�கக�, 
'அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம�க!  '� கல த�ன;  உனன�ல எநத 
'னபமயய� த�பமயய� த.யய மடய�த எனபபத '�ன,�யவன;. 
'ப�(ஸல)  அவரகள உனபன மததம�டவபத '�ன ப�ரககவ�லபல 
என,�ல '�ச.யம�க '�ன மததம�டடரகக ம�டயடன'  எனக க,�வ�டட 
அபத மததம�டட�ர.  ப�,க ''�ம ஏன இபயப�த யத�ளகப?க 
கலகக�யவ�ற ஓட யவணடம?  '�ம அனற த.யதத 'மமபடய 



பலதபத மஷரக\னகளககக க�டடவதறக�கதத�யன.  ஆன�ல இனற 
அலல�ஹ அவரகப? அழ�ததவ�டட�ன.  ப�,க ஏன த.யய யவணடம?' 
எனக க,�வ�டட,  'என�னம,  இபத 'ப�(ஸல)  அவரகள த.யத�ரகள. 
அதபன வ�டடவ�ட '�ம வ�ரமபவ�லபல' எனக க,�ன�ரகள.

814.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''த'ர.லள? 
ய'ரதத�லம த'ர.லற, ய'ரதத�லம 'ப�(ஸல)  அவரகள ஹ�ரல 
அஸவத ரகனல யம�ன � ஆக�ய இரணட மபலகப?யம 
மததம�டடபதப ப�ரததத�ல�ரநத '�னம இவவ�ரணட மபலகப?யம 
மததம�டவபத வ�டடத�லபல.''இபன உமர(ரல�)  அவவ�ர 
மபலகளகக�படயய 'டநத த.லவ�ர�?' என '�ஃப�உ(ரஹ) அவரக?�டம 
யகடடயப�த,  'மததம�டவதறக எ?�த�க இரககம எனபதறக�க 
'டநதத�ன த.லவ�ர'  எனக க,�ன�ர''  எனற உபபதலல�ஹ 
அ,�வ�தத�ர.

தபல வப?நத கமப�ன மலம ஹ�ரல அஸவபதத தத�டதல.

815.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம இறத� 
ஹஜ��ல ஒடடகதத�ன மNதமரநத வலம வநத�ரகள.  அபயப�த தபல 
வப?நத கமப�ல ஹ�ரல அஸவபதத தத�டட�ரகள.

ஹ�ரல அஸவபத மததம�டவத.

816.  ஸ8பபர இபன அரப� அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர இபன உமர(ரல�) 
அவரக?�டம வநத ஹ�ரல அஸவத (எனம கரபப '�,க)  கலபல 
மததம�டவபதப பற,�க யகடடதறக இபன உமர(ரல�),  ''�ன,  'ப�(ஸல) 
அவரகள அபதத தத�டட மததம�டக கணயடன!'  எனக க,�ன�ரகள. 
அபயப�த '�ன, 'கடடம அத�கம�க இரநத�லம,  '�ம அதபன த'ரஙக 
மடய�த என,�லம மததம�ட யவணடம என '�ஙகள கரதக�,�ரக?�?' 
எனக யகடயடன.  அதறகவரகள,  'கரதக�,�ரக?�,  '�பனகக�,�ரக?� 
எனபபததயலல�ம (உனனபடய ஊர�க�ய)  யமன�ல பவததக தக�ள! 
'�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதத தத�டட மததம�டக கணயடன!''  என 
(மNணடம) க,�ன�ரகள.

மகக�வ�றக வநதவர தம இரபப�டதத�றகச த.லவதறக மனன�ல 
வலம வநத, இரணட ரகஅத தத�ழத, ப�,க ஸஃப�வ�றகச த.லவத.

817.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள மகக� 
வநதவடன மதல யவபலய�க உளச த.யத,  'தவ�ஃப  வலம 
வநத�ரகள.  அத (தவறம)  உமர�வ�க இரககவ�லபல.  அப பகர(ரல�), 
உமர(ரல�)  ஆக�யய�ரம இத யப�னய, ஹஜ த.யத�ரகள''  எனற 
ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர.  '''�ன என தநபத ஸ8பபர(ரல�)  அவரகளடன 
ஹஜ த.யயதன.  அவரம மதனமதல�க வநத�ர.  மஹ���ரனகளம 
அனஸ�ரகளம இவவ�ற த.யதபதயய ப�ரதயதன. யமலம ''�னம, என 
.யக�தரயம,  தநபத ஸ8பபரம,  இனன�ரம,  இனன�ரம உமர�வ�றக�க 
இஹர�ம அண�நயத�ம.  '�ஙகள ஹ�ரல அஸவபதத தத�டட ப�ன 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடயட�ம'' எனற என த�ய (அஸம�) க,�ன�ர.

818.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ�8கக�கயவ� 
உமர�வகக�கயவ� வநத�ல மதனமதல�க வலம வரவ�ரகள.  அத�ல 



மதல மனற சறறகக?�ல வ�பரநத ஓடவ�ரகள;  ப�நத�ய '�னக 
சறறகக?�ல 'டபப�ரகள.  ப�,க இரணட ரகஅதகள தத�ழதவ�டட, 
ஸஃப�, மரவ�வ�றக மதத�ய�ல ஓடவ�ரகள.

வலம வரமயப�த யபசவத.

819.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள கஅப�பவ 
வலமவநத தக�ணடரநதயப�த,  அவரகளகக அரயக ஒரவர தம 
பகபய ஒடடக வ�ரன�யல�,  கய�ற,�ன�யல�,  யவற ஏயத� 
ஒன,�ன�யல� மறத,�ரவரன பகயய�ட இபணததக கடடக தக�ணட 
(வலமவநத வணணம)  த.ன,�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதத தம 
பகய�ல தணடததவ�டட 'இவரபடய பகபயப ப�டததக கடடச 
த.லலம!'' எனற அநத மறத,�ரவரடம க,�ன�ரகள.

கஅப�பவ '�ரவ�ணம�க வலமவரக கட�த. இபணபவபபவரகள ஹஜ 
த.யவத கட�த.

820.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹஜ�ததல வத�வகக மநபதய 
வரடம 'ப�(ஸல)  அவரகள அப பகர(ரல�)  தபலபமய�ல மககப? 
ஹஜ�8கக அனபப� பவதத�ரகள.  தலஹஜ ப�ப, பதத�ம '�ள, 
'எச.ரகபக!  இநத ஆணடறகப ப�னனர இபணபவபபவரகள ய�ரம 
ஹஜ த.யயககட�த. கஅப�பவ '�ரவ�ணம�கத வலமவரக கட�த' என 
அ,�வ�ககச த.யத�ரகள.

ஒரவர மதல�ம வலம வநதவ�டட ப�,க அரஃப�வககச த.னற 
த�ரமபமவபர கஅப�வ�றகச த.லல�மலம வலமவர�மலம இரபபத.

821.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள மகக� 
வநதயப�த வலமவநத�ரகள;  ஸஃப� மரவ�வ�றக இபடய�ல 
ஓடன�ரகள.  இநதத வலம வரவதறகப ப�னன�ல அரஃப�வ�ல�ரநத 
த�ரமபமவபர கஅப�வ�றகச த.லலவ�லபல.''

ஹ���களககத தணண�ர வ�ன�யய�க�ததல.

822.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபப�ஸ இபன அபத�ல 
மததல�ப(ரல�).  (ஹ���களககத)  தணண�ர வ�ன�யய�க�பபதறக�க 
ம�ன�வபடய இரவக?�ல மகக�வ�ல தஙக�க தக�ள?,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம அனமத� யகடட�ரகள.  அவரகளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அனமத�ய?�தத�ரகள.

823. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தணண�ர 
வழஙகம இடதத�றக வநத தணண�ர யகடட�ரகள.  அபயப�த 
அபப�ஸ(ரல�)  (தம மகன)  ஃபளல(ரல�)  அவரக?�டம 'ஃபளயல!  '� உன 
த�ய�டம த.னற அவரக?�டமள? தணண�பர எடதத வநத 'ப�(ஸல) 
அவரகளககக தக�ட!''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இநதத 
தணண�பரயய எனககக தக�டஙகள!''  எனக யகடக,  அபப�ஸ(ரல�), 
'இப,தததர அவரகய?!  மககள தஙகள கரஙகப? இதனள 
யப�டக�,�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  இறத�ய�க அத�ல�ரநயத தணண�ர 
கடததவ�டட,  ஸமஸம க�ணற,�றக வநத�ரகள.  அஙக .�லர,  தணண�ர 
வழஙகம யவபலய�ல ஈடபடடரநதனர.  அவரக?�டம,  'த.யயஙகள! 



'�ஙகள 'லல யவபலய�ல ஈடபடடள? �ரகள!'  எனக க,�வ�டட 'மககள 
உஙகப? ம�பகததவ�ட ம�டட�ரகள என,�ரநத�ல ஒடடகதத�ல�ரநத 
இ,ஙக� '�ன இத�ல தணண�பரச சமபயபன''  எனற தம யத�?�ன பககம 
ப.பக த.யத க,�ன�ரகள.

ஸம ஸம.

824.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
ஸமஸம தணண�ர தக�டதயதன.  அபத அவரகள '�னற தக�ணட 
கடதத�ரகள. அனப,ய த�னம 'ப�(ஸல) அவரகள ஒடடகதத�ன மNதத�ன 
இரநத�ரகள என இகரம� .தத�யம த.யத கறக�,�ர என ஆஸ�ம 
கறக�,�ர.

ஸஃப�, மரவ�வகக�படயய ஓடவத கடபம; அத அலல�ஹவ�ன 
.�னனம�கம.

825.  உரவ� அ,�வ�தத�ர.  '�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம ''�ச.யம�க 
ஸஃப� மரவ� (எனனம மபலகள)  அலல�ஹவ�ன அபடய�?ஙக?�ல 
உள?பவ.  எனயவ, (கஅப� எனனம)  அவவ �டபட ஹஜ அலலத உமர�ச 
த.யபவரகள அவவ�ரணபடயம வலம வரவத கற,ம�லபல''  என, 
(த�ரககரஆன 02:158)  இப,வ.னபபட,  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! 
ஸஃப� மரவ�வகக�படயய வலம வர�வ�டட�லம கற,ம�லபல எனபத 
பற,� '�ஙகள எனன கரதக�,�ரகள?  எனக யகடயடன.  அதறக 
ஆய�ஷ�(ரல�),  'எனனபடய .யக�தரய�ன மகயன!  '�ர த.�னனத தவற. 
அநத வ.னதத�ல அவவ�ரணபடயம வலம வர�மல�ரபபத 
கற,ம�லபல என,�ரநத�யல '�ர கறம கரதத வரம.  ஆன�ல, 
இவவ.னம அனஸ�ரக?�ன வ�ஷயதத�ல இ,ஙக�யத�கம.  அவரகள 
இஸல�தபத ஏறறக தக�ளளம மன அவரகள வணஙக� வநத 
மஷலலல எனனம கன,�லள? மன�த எனனம .�பலகக�க 
இஹர�ம அண�யம வழககம உள?வரக?�க இரநதனர.  எனயவ, 
இபயப�த (இஸல�தபத ஏற,ப�ன)  அநத ஸஃப�,  மரவ�பவ வலம 
வரவத ப�வம�கம எனக கரத�ன�ரகள. எனயவ, இஸல�தபத அவரகள 
ஏற,தம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இத பற,�,  இப,தததர அவரகய?! 
'�ஙகள ஸஃப� -  மரவ�பவ வலம வரவபதப ப�வம�கக 
கரதக�ய,�ம?  எனக யகடட�ரகள.  அபயப�தத�ன அலல�ஹ,  ''�ச.யம�க 
ஸஃப�வம மரவ�வம அலல�ஹவ�ன அதத�ட.�க?�ல உள?பவ''  என, 
(த�ரககரஆன 02:158) வ.னதபத அர?�ன�ன. யமலம 'ப�(ஸல) அவரகள 
அவவ�ரணடககம�படயய வலம வரவபதச த.யலபடதத�க 
க�டடயள?னர.  எனயவ,  அவவ�ரணடறகம�படயய  வலம வரவபத 
வ�டவதறக ய�ரககம அனமத�ய�லபல'  எனக க,�ன�ர.  ஸ8ஹர 
கறக�,�ர:  '�ன அப பகர இபன அபத�ர ரஹம�ன�டம இதபற,�த 
ததரவ�தயதன.  அதறகவர க,�ன�ர:  '�ன யகளவ�பபட�த வ�?ககம�கம 
இத!  மன�த எனம .�பலகக�க இஹர�ம அண�வ�ரகள எனற 
ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�பப�டடவரகப?த தவ�ர மற,வரகள ஸஃப� 
மரவ�வகக�படயய ஓடக தக�ணடரநத�ரகள.  கரஆன�ல கஅப�பவத 
வலமவரயவணடம எனற க,� அலல�ஹ ஸஃப�,  மரவ�பவப பற,�க 
க,�பப�ட�தத�ல,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள ஸஃப� 
மரவ�வகக�படயய ஓடக�ய,�ம.  அலல�ஹயவ� ஸஃப�பவப பற,�க 
க,�மல கஅப�பவத வலமவரவத பற,�க கறக�,�யன�?  ஸஃப� 
மரவ�வகக�படயய '�ஙகள ஓடவத எஙக?�ன மNத கற,ம�கம�?' எனற 



'ப�தயத�ழரகள யகடடனர.  அபயப�த 'ஸஃப�வம மரவ�வம 
அலல�ஹவ�ன அதத�ட.�க?�கம''  என, (த�ரககரஆன 02:158) 
வ.னதபத அலல�ஹ அர?�ன�ன எனற பல அ,�ஞரகள க,�யபத 
யகடடளய?ன.  '�ன இநத வ.னம இரணட .�ர�ர வ�ஷயதத�ல 
இ,ஙக�யத எனக யகளவ�பபடடரகக�ய,ன.  ஒர .�ர�ர மடபமக 
க�லதத�ல ஸஃப�,  மரவ�பவ வலம வரவபதப ப�வம�கக 
கரத�யவரகள.  இனதன�ர .�ர�ர ஏறதகனயவ அவவ�ற வலம வநத 
தக�ணடரநத இஸல�தத�ல நபழநத ப�னப அலல�ஹ கஅப�பவப 
பற,�க க,�பப�டட ப�னபம ஸஃப�பவக க,�பப�ட�மல கஅப�பவ 
மடடம வலம வரம�ற க,�யத�ல இபயப�த அவவ�ரணபடயம வலம 
வரவத ப�வம�கயம� எனக கரத�யவரகள.

ஸஃப� மரவ�வ�றக�படயய ஓடதல.

826.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  மதல 
வலமவரமயப�த மனற சறறகக?�ல யவகம�க ஓடவ�ரகள;  '�னக 
சறறகக?�ல 'டபப�ரகள.  யமலம,  ஸஃப� -  மரவ�வகக�படயய 
வலமவரமயப�த ஓபடப பகத�ய�ல மடடம ஓடவ�ரகள. 
உபபத�லல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர:அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�)  (தவ�ஃப�ன யப�த)  ரகனல யம�ன�பய அபடநததம 'டநத 
த�யன த.லவ�ரகள?  என '�ஃப�வ இடம யகடயடன.  அதறகவர 'ரகனல 
யம�ன�ய�ல �ன த'ரககட ஏறபடட�யல தவ�ர அவர 'டநத 
த.லலம�டட�ர;  ஏதனன�ல அவர ரகனல யம�ன�பயத தத�டட 
மததம�ட�மல வ�டவத�லபல'' எனக க,�ன�ர.

ஸஃப�, மரவ�வகக�படயய உளவ�ன,� தத�ஙயக�டடம ஓடதல.

827.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
அவரக?�ன யத�ழரகளம ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள மறறம தலஹ�(ரல�)  ஆக�ய இரவபரத தவ�ர யவற 
ய�ரடமம கரப�ன�ப ப�ர�ண� இலபல.  யமன�ல�ரநத அலN (ரல�) 
கரப�ன�ப ப�ர�ண�யடன வநத�ரகள.  ''ப�(ஸல)  அவரகள எதறக�க 
இஹர�ம அண�நத�ரகய?� அதறக�கயவ '�னம இஹர�ம அண�க�ய,ன'' 
என அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள பல�பப�ர�ண� 
தக�ணட வர�தவரக?�டம,  இபத உமர�வ�க ஆகக�க தக�ளளம�றம 
வலமவநத தபல மடபயக கப,தத இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடம�றம 
கடடப?ய�டட�ரகள.  (மககள .�லர)  'எஙகள இன உறபப�ல வ�நத 
த.�டடக தக�ணடரககம '�பலய�ல (மபனவ�யடன கடய ப�ன 
உடனடய�க)  எபபட ம�ன�வககச த.லவத?'  எனற யப.�ய த.யத�, 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக எடடயதம அவரகள '(ஹஜ ம�தஙக?�ல உமர� 
த.யவத கடம என)  '�ன இபயப�த அ,�நதபத மனகடடயய 
அ,�நத�ரநத�ல பல�பப�ர�ண� தக�ணட வநத�ரகக ம�டயடன;  '�ன 
பல�பப�ர�ண�பய மடடம எனனடன தக�ணட 
வநத�ரககவ�லபலய�ய�ன இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடடரபயபன'  எனக 
க,�ன�ரகள.  யமலம ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளகக ம�தவ�ட�ய 
வநத�ரநதத.  எனயவ,  அவர இப,ய�லலம கஅப�பவ வலமவரவபதத 
தவ�ர ஹஜ��ன மறத,லல� வழ�ப�டகப?யம '�ப,யவற,�ன�ர. 
ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத தயபமயபடநததம இப,ய�லலம கஅப�பவ 
வலமவநத�ர.  யமலம,  ஆய�ஷ�(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள 
எலயல�ரம ஹஜப�யம உமர�பவயம '�ப,யவற,�ச த.லக�,�ரகள. 



'�ன ஹஜப� மடடம '�ப,யவற,�வ�டடச த.லக�ய,யன!'  எனக 
க,�யதம 'ப�(ஸல)  அவரகள அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பகபர 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளடன தனயZம என, இடதத�றகச த.லலம�ற 
கடடப?ய�டட�ரகள.  ஆய�ஷ�(ரல�)  ஹஜ த.யத ப�ன உமர�பவயம 
'�ப,யவற,�னரகள.

(ஹஜ�8கக த.லயவ�ர) தலஹஜ 8ஆம '�ள லஹபர எஙயக 
தத�ழவத?

828.  அபதல அஸZஸ இபன ரஃபப(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�)  அவரக?�டம,  'ப�(ஸல)  அவரகள தலஹஜ 8-ஆம '�ள 
லஹர,  அஸர தத�ழபககப? எஙக தத�ழத�ரகள எனபபதப பற,�த 
த�ஙகள அ,�நதபத எனககத ததரவ�யஙகய?ன எனக யகடயடன. 
அதறகவர 'ம�ன�வ�ல'  என,�ர.  ப�,க '�ன,  (ஹஜ மடதத 
ம�ன�வ�ல�ரநத)  த�ரமபமயப�த எஙக அஸர தத�ழத�ரகள எனக 
யகடடதம 'அபதஹ'  எனம�டதத�ல எனற க,�வ�டட,  'உமமபடய 
தபலவரகள த.யவத யப�னய, த.யவ �ர�க!' எனறம க,�ன�ர.

அரஃப� '�?�ல ய'�னப ய'�ற,ல.

829.  உமமல ஃபளல(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அரஃப� '�?�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ய'�னப பவதத�ரகக�,�ரகய?� என, .நயதகம மககளகக ஏறபடடத. 
எனயவ,  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக ப�னம அனபப� பவதயதன; 
அபதயவரகள கடதத�ரகள.

அரஃப� '�?�ல பகல தப�ழத�ல ப,பபடதல.

830.  ஸ�ல�ம அ,�வ�தத�ர.  அபதல மல�க(ப�ன மரவ�ன),  ஹஜ��னயப�த 
இபன உமரகக ம�ற,ம�க 'டநத தக�ள? யவணட�ம என 
ஹஜ���8ககக கடதம எழத�ன�ர.  அரஃப� '�?�ல சரயன 
உச.�ய�ல�ரநத .�யநதயப�த இபன உமர(ரல�)  (ஹஜ�8கக)  வநத�ர. 
அபயப�த '�னம அவரடன இரநயதன.  அவர ஹஜ����ன 
கட�ரதத�றகச த.னற (ப,பபடம�ற)  .பதம�டட�ர.  உடயன ஹஜ��ஜ 
.�யம ப.பபடட யப�ரபவயடன தவ?�வநத,  'அப அபத�ர ரஹம�யன 
(இபன உமயர)!  எனன வ�ஷயம?'  எனக யகடடதறக இபன உமர(ரல�), ''�ர 
'ப�வழ�பயப ப�னபற, '�டன�ல இஙக�ரநத ப,பபட யவணடயத த�ன' 
என,�ர. ஹஜ��ஜ 'இபயப�யதவ�?' எனக யகடடதறக அவர 'ஆம' என,�ர. 
ஹஜ��ஜ ''�ன இயத� க?�ததவ�டடப ப,பபடக�ய,ன;  அவக�.ம 
தக�டஙகள' எனக க,�ன�ர. இபன உமர(ரல�) ஹஜ��ஜ ப,பபடவதவபர 
(தம வ�கனதபதவ�டட)  இ,ஙக� '�ன,�ர.  ஹஜ��ஜ எனககம 
எனனபடய தநபத (இபன உமர)ககம�படயய 'டநத 
தக�ணடரநதயப�த '�ன ஹஜ����டம,  '�ர 'ப�வழ�பயப ப�னபற, 
'�டன�ல உபரபயச சரகக�, (அரஃப�வ�ல)  தஙகவபதத தரதபபடததம 
எனய,ன.  உடயன அவர அபதலல�ஹ இபன உமபரப ப�ரதத�ர.  இபன 
உமர(ரல�), '(ஸ�ல�ம) உணபமயய க,�ன�ர' என,�ர.

அரஃப�வ�ல தஙகதல.

831.  �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ('�ன இஸல�தபத 
ஏறபதறக மன ஒரமப,)  அரஃப� த�னதத�ல எனனபடய ஒடடகம 



க�ண�மல யப�னத. அபதத யதட வநதயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள அரஃப� 
பமத�னதத�ல '�ன,�ரநதபதப ப�ரதயதன.  அபயப�த '�ன,  இவர 
('ப�(ஸல))  கபரஷ�க கலததவர�ய�றய,!'  இவரகக இஙக எனன 
யவபல?  என எனனள க,�க தக�ணயடன.  (ஏதனன�ல மகக�க 
கப,ஷ�கள ஹரம எலபலகக தவ?�யய ஹஜ��ன எநதக 
க�ரபயகப?யம த.யவத�லபல).

அரஃப�வ�ல�ரநத த�ரமபமயப�த 'டததர(யவக)தத�ல 'டததல.

832.  உரவ� அ,�வ�தத�ர.  '�ன உஸ�ம�(ரல�)வடன அமரநத�ரககமயப�த, 
உஸ�ம�வ�டம, 'கபட.� ஹஜ��ல அரஃப�வ�ல�ரநத த�ரமப�ய 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன 'பட எவவ�,�ரநதத?'  எனக யகடகபபடடத.  அதறகவர, 
''ப�(ஸல)  அவரகள .�த�ரணம�க 'டபப�ரகள.  (மககள 
த'ரககடய�லல�த)  வ�.�லம�ன இடம வநததம வ�பரநத 'டபப�ரகள' 
எனக க,�ன�ர.

(அரஃப�வ�ல�ரநத) த�ரமபமயப�த அபமத�ய�கச த.லவத பற,�ய 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன கடடப?யம .�டபடய�ல அவரகள ப.பக 
த.யததம.

833.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அரஃப� த�னதத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன '�ன த�ரமபமயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள தமககப 
ப�னன�ல ஒடடகதபத அடதத வ�ரடடக கடய கடம (அதடடல) 
.பததபதயம ஒடடகம அலறவபதயம த.வ�யற,�ரகள.  உடயன தம 
.�டபடய�ல ப.பக த.யத, 'மககய?!  அபமத�பயக கபடபப�டயஙகள! 
'னபமதயனபத வ�பரவத�யல� வ�ரடடவத�யல� இலபல''  எனக 
க,�ன�ரகள.

மஸதல�ப�வ�ல�ரநத...

834.  அஸம�(ரல�)  அவரக?�ன ஊழ�யர அபதலல�ஹ அவரகள 
அ,�வ�தத�ர.  அஸம�(ரல�)  மஸதல�ஃப�வ�ல தஙக யவணடய இரவ�ல 
அஙக தஙக�ன�ரகள.  ப�,க எழநத .�,�த ய'ரம தத�ழதவ�டட, 'மகயன! 
.நத�ரன மப,நதவ�டடத�?' எனக யகடட�ரகள. '�ன 'இலபல!'' என,தம, 
.�,�த ய'ரம தத�ழத�ரகள.  ப�,க '.நத�ரன மப,நதவ�டடத�?'  எனக 
யகடட�ரகள.  '�ன 'ஆம!''  என,தம 'ப,பபடஙகள!'  எனக க,�ன�ரகள. 
'�ஙகள ப,பபடட வநததம �மர�வ�ல அவரகள கலதல,�நத�ரகள. 
ப�,க அஙக�ரநத த�ரமப� வநத தம கட�ரதத�ல ஸ8பஹ8 
தத�ழத�ரகள.  அபயப�த '�ன,  'அமம�!  '�ம வ�டயம மனயப 
வநதவ�டடத�கத ததரக�,யத!''  எனய,ன.  அதறகவரகள, 'மகயன!  'ப�(ஸல) 
அவரகள தபணகளகக இவவ�ற வர அனமத� வழஙக�யள?�ரகள'' 
என,�ரகள.

835.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள மஸதல�ஃப�வ�ல தஙக�யன�ம. 
அபயப�த ஸவத�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  மககள ப,பபடவதறக 
மனப�க,  த�ம அஙக�ரநத (ம�ன�வககப)  ப,பபட அனமத� யகடட�ர. 
ஏதனன�ல,  அவர தமதவ�க 'டககக கடயவர�க இரநத�ர.  எனயவ, 
'ப�(ஸல) அவரகள அவரகக அனமத� தக�டதத�ரகள. அவவ�ய,, மககள 
அஙக�ரநத ப,பபடம மன அவர ப,பபடடவ�டட�ர.  '�ஙகள மடடம 
ஸ8பஹ8 வபர அஙயகயய தஙக�வ�டட,  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள 



அஙக�ரநத ப,பபடடயப�த '�ஙகளம ப,பபடயட�ம.  ஸவத�(ரல�), 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அனமத� தபறறச த.ன,த யப�னற '�னம 
அனமத� தபற,�ரநத�ல யவத,நத மக�ழச.�பயயம வ�ட அத எனகக 
அத�கப ப�ரயம�னத�க இரநத�ரககம.

மஸதல�ஃப�வ�ல ஃபஜர தத�ழவத எபயப�த?

836.  அபதர ரஹம�ன இபன யஸZ த அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத(ரல�)  அவரகளடன மகக�வககப ப,பபடயட�ம.  ப�,க 
மஸதல�ஃப�வகக '�ஙகள வநதயப�த,  அவர தன�ததன�ய�க இரணட 
தத�ழபககப? தன�ததன� ப�ஙக,  இக�மததடன தத�ழத�ரகள.  இரணட 
தத�ழபககளகக�படயய இரவ உணவ அரநத�ன�ரகள.  ப�,க ஃபஜர 
உதயம�ன யவப?ய�ல ஃபஜர தத�ழத�ரகள.  அபயப�த .�லர 'ஃபஜர 
உதயம�க�வ�டடத'  எனறம .�லர 'ஃபஜர உதயம�கவ�லபல''  எனற 
க,�க தக�ணடரநதனர.  ப�,க அவர 'இநத இடதத�ல இவவ�ர 
தத�ழபககளகக�ன ய'ரஙகள 'மகக ம�ற,பபடடள?ன.  ஒனற மகரப, 
இஷ�வ�கம.  ஏதனன�ல,  மககள இரள சழநத ப�னபத�ன (இஷ�வ�ன 
ய'ரதத�ல த�ன)  மஸதல�ஃப�பவ அபடவ�ரகள.  இனதன�னற இநத 
ய'ரதத�ன ஃபஜரத தத�ழபக'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
எனக க,�ன�ர.  ப�,க அவர வ�டயமவபர தஙக�ய�ரநதவ�டட, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவர இபயப�த இஙக�ரநத 
த�ரமப�ன�ல 'ப� வழ�பயச த.யலபடதத�யவர�வ�ர!' எனக க,�ன�ர.

'இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�ன இககறற வ�பரவ�னத� அலலத 
உஸம�ன(ரல�)  ப,பபடடத வ�பரவ�னத�?'  எனற எனககத 
ததரயயவ�லபல.  (அநத அ?வகக வ�பரவ�க உஸம�ன(ரல�) 
த�ரமப�வ�டட�ரகள.)  ப�,க இபன மஸவத(ரல�)  தலஹஜ 10-ஆம '�ள 
�மரததல அகப�வகக வநத கலதல,�யமவபர தலப�ய� த.�லல�க 
தக�ணயடய�ரநத�ர.

மஸதல�ஃப�வ�ல�ரநத எபயப�த த�ரமபவத?

837.  அமரபன பமமன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�)  மஸதல�ஃப�வ�ல 
ஃபஜர தத�ழதபத கணயடன.  அஙக தஙக�ய அவர,  'இபணபவபயப�ர 
சரயன உதயம�கமவபர இஙக�ரநத த�ரமப�ச த.யவத�லபல.  யமலம 
அவரகள 'ஸபZர மபல (சரய உதயதத�ல)  ஒ?�ரடடம!'  எனறம 
கறவ�ரகள:  ஆன�ல 'ப�(ஸல)  அவரகய?�,  இபண பவபயப�ரகக 
ம�ற,ம�க 'டநதள?னர!''  எனற க,�வ�டட சரயன உத�ககம மனயப 
அஙக�ரநத த�ரமப�வ�டட�ரகள.

பல�பப�ர�ண�ய�ல .வ�ர. 

838.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர தம கரப�ன� ஒடடகதபத 
இழததச த.லவபதப ப�ரதத 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அத�ல ஏ,�க 
தக�ளவ �ர�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறகவர 'இத கரப�ன� 
ஒடடகம�ய�றய,!''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள '(பரவ�ய�லபல)  '�ர அத�ல 
ஏ,�க தக�ளளம!''  என,�ரகள.  (அவர அத�ல ஏ,�தத�ல)  இரணட�வத 
மப,ய�யல�,  மன,�வத மப,ய�யல� 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உமககக 
யகட உணட�கடடம! ஏறவ �ர�க!'' எனற க,�ன�ரகள.



கரப�ன� ஒடடகஙகப? ஒடடச த.லலல.

839.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இறத� ஹஜ��னயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள உமர�வடன ஹஜப�யம த.யத�ரகள.  (மத�ன�வ�.�க?�ன 
எலபலய�ன தலஹ8பலஃப�வ�ல�ரநயத தமமடன கரப�ன�ப 
ப�ர�ண�பய ஓடடச த.னற கரப�ன�பயயம தக�டதத�ரகள.  மதல�ல 
உமர�வகக�க தலப�ய� க,�,  ப�,க ஹஜ�8கக�க தலப�ய� க,�ன�ரகள. 
மககளம 'ப�(ஸல)  அவரகளடன உமர�வககம ஹஜ�8ககம�கச 
ய.ரதத இஹர�ம அண�நத�ரகள.  மகக?�ல .�லர கரப�ன� 
தக�டபபவரக?�க இரநதனர.  எனயவ,  கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக தக�ணட 
வநத�ரநதனர.  இனனம .�லயர�,  கரப�ன� தக�டபபவரக?�க இலபல. 
(எனயவ,  அவரகள கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயத தமமடன தக�ணட 
வரவ�லபல);  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வகக வநததம மகக?�டம, 
'உஙக?�ல ய�ர கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக தக�ணட வநதள?�ரகய?� 
அவர தம ஹஜப� '�ப,யவற,�தவபர இஹர�ம�ரநத வ�டபடக 
கட�த.  ய�ர கரப�ன�ப ப�ர�ண� க�படககவ�லபலயய� அவர ஹஜ�8 
'�ளக?�ல மனற ய'�னபகளம (ஹஜப� '�ப,வ த.யதவ�டட)  தம 
வ �ட த�ரமப�யதம ஏழ ய'�னபகளம ய'�றகடடம!''  எனற க,�ன�ரகள. 
ப�,க மகக�வகக 'ப�(ஸல) அவரகள வநததம, இப,ய�லலம கஅப�பவ 
வலமவநதவ�டட மதல�வத�க ரகபன (ஹ�ரல அஸவபத) 
மததம�டட�ரகள.  ப�,க மனற சறறககள (யத�ளகப?க கலகக�) 
ஓடயம '�னக சறறககள 'டநதம வலமவநத�ரகள.  வலமவநத 
மடதததம,  மக�ம இபர�ஹ�ம�ல இரணட ரகஅதகள தத�ழத�ரகள. 
ஸல�ம தக�டததம ஸஃப�வகக வநத,  ஸஃப�,  மரவ�வகக�படயய ஏழ 
மப, .ஃய த.யத�ரகள.  ப�,க,  தம ஹஜப� '�ப,யவறறமவபர 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடவ�லபல.  யமலம அவரகள தலஹஜ 10-ஆம 
'�ள தம கரப�ன�ப ப�ர�ண�பய பல�ய�டட�ரகள.  ப�,க அஙக�ரநத 
த�ரமப� இப,ய�லலம கஅப�பவ வலமவநதவ�டட இஹர�ம�ல�ரநத 
வ�டபடட�ரகள.  மகக?�ல,  கரப�ன� தக�டபபதறக�கப ப�ர�ண�பயக 
தக�ணட வநதவரகளம 'ப�(ஸல)  அவரகள த.யதத யப�னய, 
த.யத�ரகள.

கரப�ன�ப ப�ர�ண�கக ம�பலய�டதல.

840.  ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�),  மரவ�ன(ரல�)  ஆக�யய�ர அ,�வ�தத�ர. 
ஹ8பதப�யய� உடனபடகபக 'டநத ஆணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஆய�ரததககம யமறபடட யத�ழரகளடன மத�ன�வ�ல�ரநத ப,பபடட 
தலஹ8பலஃப�வகக வநததம கரப�ன�ப ப�ர�ண�ய�ன கழதத�ல ம�பல 
யப�ன,வறப,த தத�ஙகவ�டட அபடய�?மம இடடவ�டட,  ப�னனர 
உமர�வகக�க இஹர�ம அண�நத�ரகள.

ஒரவர தம பகய�யலயய பல�ப ப�ர�ண�ய�ன கழதத�ல ம�பலகப?த 
தத�ஙகவ�டதல.

841.  அமர ப�னத அபத�ர ரஹம�ன அ,�வ�தத�ர.  ''பல�பப�ர�ண�பயக 
தக�ணட வரக�,வர அபத பல�ய�டமவபர ஹஜ த.யபவரன மNத 
வ�லககபபடடததலல�ம யபணக என இபன அபப�ஸ(ரல�)  கறக�,�யர!'' 
எனற ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம ஸ�ய�த இபன அபZ சஃபய�ன எழத�க 
யகடடதறக ஆய�ஷ�(ரல�)  அவர த.�லவத யப�ல�லபல.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன பல�பப�ர�ண�கக,  கழதத�ல தத�ஙகவ�டபபடம அபடய�? 



ம�பலபய எனனபடய பகய�யலயய யக�ரதத�ரகக�ய,ன;  'ப�(ஸல) 
அவரகள அபதத தம பகய�ல அதன கழதத�ல தத�ஙகவ�டட�ரகள. 
ப�,க,  ப�ர�ண�பய எனனபடய தநபதயடன (மகக�வகக)  அனபப� 
பவதத�ரகள;  ஆன�ல அநத பல�பப�ர�ண� பல�ய�டபபடமவபர அவரகள, 
தமகக அலல�ஹ அனமத�தத எவபரயம தடததக தக�ள?வ�லபல!'' 
எனக க,�ன�ர.

842. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன பல�ப 
ப�ர�ண�ய�ன ஆடடறகக கழதத�ல தத�ஙகவ�டபபடம ம�பலதய�னப,த 
தத�டதயதன.  அநத (கழதத�ல அபடய�?ம தத�ஙகவ�டபபடட)  ஆடபட 
'ப�(ஸல)  அவரகள (மகக�வகக)  அனபப�வ�டட அவரகள (வ �டடல) 
இஹர�ம�லல�த '�பலய�ல தஙக�ன�ரகள.

கமப?�ய�ல�ன கழதத ம�பலகள.

843.  உமமல மம�ன �ன (ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 
பல�பப�ர�ண�க?�ன கழதத�ல தத�ஙகவ�டபபடம ம�பலகப? 
எனன�டதத�ல�ரநத கமப?�ய�ல த.யயதன.

பல�பப�ர�ண�ககச ய.ணம படடல.

844.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பல�ய�டம ப�ர�ண�ய�ன ய.ணதபதயம அதன 
யத�பலயம தரமம த.யத வ�டயவணடதமன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.

ஒரவர தம மபனவ�யரன .�ரப�க அவரக?�ன அனமத�ய�ன,� 
ம�டபடப பல�ய�டவத.

845. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹஜப� மடடயம '�ப,யவறறம 
எணணதத�ல தலகஅத� ம�ததத�ன இரபதபதநத�ம '�ள,  '�ஙகள 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன ப,பபடயட�ம.  '�ஙகள மகக�பவ த'ரஙக�யதம 
'பல�பப�ர�ண�பயக தக�ணட வர�தவரகள வலமவநதவ�டட,  ஸஃப� 
மரவ�வகக�படயய ஓட மடததவடன,  இஹர�பமக கப?நத 
வ�டயவணடம'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள கடடப?ய�டட�ரகள.  ப�,க 
தலஹஜ 10-ஆம '�ள ம�டடன இப,ச.� எஙகளகக வநதத.  'இத 
எனன?'  என யகடயடன.  மககள ''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
மபனவ�யரன .�ரப�க பல�ய�டட�ரகள'' என,னர.

ம�ன�வ�ல 'ப�(ஸல) அவரகள பல�ய�டட இடதத�ல பல�ய�டவத.

846. '�ஃப�வ அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  வழககம�க 
'ப�(ஸல) அவரகள பல�ய�டட இடதத�ல பல�ய�டவ�ர.

ஒடடகதபதக கடடப யப�டட '�றக பவதத அறததல.

847. ஸ�ய�த இபன �8பபர அ,�வ�தத�ர.  ''இபன உமர(ரல�), 
அறபபதறக�கத தம ஒடடகதபதப படகக பவதத�ரநத ஒரவரடம 
வநத, 'அபதக கடட '�றக பவதத அறபபZர�க! அதயவ மஹமமத(ஸல) 
அவரக?�ன வழ�மப,!' எனற க,�யபத ப�ரதயதன.''



அறபபவரககக கல�ய�க பல�பப�ர�ண�ய�ல எபதயம தக�டககக 
கட�த.

848.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (கரப�ன� ஒடடகஙகப? 
பல�ய�டவதறக)  எனபன '�யம�தத�ரகள.  ப�,க அவற,�ன 
இப,ச.�கப?ப பஙக�டம�ற எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ய, 
த.யயதன.  அவற,�ன ய.ணஙகப?யம யத�லகப?யம 
பஙக�டடவ�டம�றம எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ய, 
த.யயதன.  இனதன�ர அ,�வ�பப�ல 'பல�ப ப�ர�ண�கப? கவன�ததக 
தக�ளளம�றம அவறப, அறபபதறகக கல�ய�க அவற,�ல எபதயம 
தக�டககககட�த எனறம எனகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டட�ரகள'' என அலN (ரல�) க,�ன�ர என உள?த.

கரப�ன� இப,ச.�பய ய.ம�தத பவததல.

849.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள ம�ன�வ�ல 
தஙகம '�?�ல�ரநத மனற '�ளகளகக யமல கரப�ன�ப ப�ர�ண�க?�ன 
இப,ச.�பயப .�பப�ட ம�டயட�ம.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'.�பப�டஙகள;  ய.ம�ததம பவததக தக�ளளஙகள''  எனற க,� 
எஙகளககச .லபக வழஙக�யதம '�ஙகள .�பப�டட,  ய.ம�தத 
பவககல�யன�ம.  'மத�ன� வரமவபர (.�பப�டயட�ம)'  எனற ��ப�ர(ரல�) 
க,�ன�ர� என அத�வ�டம யகடயடன.  அதறகவர 'இலபல'  என,�ர என 
இபன �8பரஜ கறக�,�ர.

இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடமயப�த மடபயக கப,ததக தக�ளவதம 
மழ�ததக தக�ளவதம.

850.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
ஹஜ��னயப�த தபலபய மழ�தத�ரகள.  அவரகள,  'இப,வ�!  தபலபய 
மழ�ததக தக�ளபவரகளகக '� கரபண பர!'  எனக க,�யதம யத�ழரகள 
'இப,தததர அவரகய?!  மடபயக கப,ததக தக�ளபவரகளககம'' 
என,னர.

851.இபன உமர (ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இப,வ�! 
தபலபய மழ�ததக தக�ளபவரகளகக '� க�ரபப த.யவ�ய�க!''  எனப 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  உடயன யத�ழரகள 'இப,தததர அவரகய?! மடபயக 
கப,ததக தக�ளபவரகளககம''  என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'மடபயக 
கப,ததக தக�ளபவரகளககம (கரபண பரவ�ய�க!)''  எனற 
க,�ன�ரகள. இனதன�ர அ,�வ�பப�னபட 'அலல�ஹ தபலபய மழ�ததக 
தக�ளபவரகளககக கரபண பரவ�ன�க!  எனற ஒர மப,யய� 
இரணட மப,யய� க,�ன�ரகள என உள?த.  இனனதம�ர 
அ,�வ�பப�ல '�னக�வத மப,ய�ல,  'மடபயக கப,ததக 
தக�ளபவரகளககம...'' எனக க,�ன�ரகள என உள?த.

852.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இப,வ�! 
தபலபய மழ�ததக தக�ளபவரகப? மனன�பப�ய�க!''  எனப 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள;  உடயன,  யத�ழரகள 'மடபயக கப,ததக 
தக�ளபவரகப?யம...''  என,னர.  (மNணடம)  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இப,வ�! 
தபலபய மழ�ததக தக�ளபவரகப? மனன�பப�ய�க!''  எனற 
ப�ர�ரதத�ததயப�த யத�ழரகள 'மடபயக கப,ததக 



தக�ளபவரகப?யம...''  என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மன,�வத 
மப,ய�கவம அபதக க,�யயப�த 'மடபயக கப,ததக 
தக�ளபவரகப?யம (மனன�பப�ய�க!)'' எனக க,�ன�ரகள.

853.  மஆவ�ய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மடபயக 
கததரக யக�ல�ல (கததரததக) கப,ததளய?ன.

கலதல,�தல.

854. வபர�(ரஹ) அவரகள அ,�வ�தத�ர. '''�ன எபயப�த கலதல,�வத?' என 
இபன உமர(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக அவரகள 'உமமபடய 
தபலவர எ,�யமயப�த '�ரம எ,�யம!''  என,�ரகள.  '�ன மNணடம அயத 
யகளவ� யகடடயப�த,  ''�ஙகள சரயன உச.� .�யம வபர 
க�தத�ரபயப�ம; ப�,க கல எ,�யவ�ம!'' எனக க,�ன�ரகள.

பதனல வ�த� எனனம�டதத�ல�ரநத கலதல,�தல.

855.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�),  பதனலவ�த� 
எனனம�டதத�ல�ரநத கலதல,�நத�ரகள.  அபயப�த '�ன,  'அபதர 
ரஹம�ன�ன தநபதயய!  மககள யமறபரபப�ல இரநதலலவ� 
கலதல,�க�ன,னர?'  எனக யகடயடன.  அதறகவரகள,  'எவபனத தவ�ர 
வணககதத�றகரயவன யவத,வனம இலபலயய� அநத அலல�ஹவ�ன 
மNத ஆபணய�க! அலபகர� அதத�ய�யம ய�ரகக அர?பபடடயத� அநத 
'ப�(ஸல)  அவரகள (கல எ,�நத வணணம)  '�ன,�ரநத இடம இதத�ன!'' 
எனக க,�ன�ரகள.

(�மர�கக?�ன மNத கலதல,�யம யப�த) ஏழ .�ற கறகப? எ,�ய 
யவணடம.

856.  அபதர ரஹம�ன இபன யஸZ த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத(ரல�)  �மரததல அகப�வகக வநததம,  தம இடப 
பககதத�ல இப,ய�லலம கஅப�வம வலப பககதத�ல ம�ன�வம 
இரககமபட '�னற தக�ணட,  ஏழ .�ற கறகப? எ,�நத�ர.  ப�,க 
'இவவ�றத�ன,  பகர� அதத�ய�யம ய�ரகக அர?பபடடயத� அநத 
'ப�(ஸல) அவரகளம எ,�நத�ரகள!'' எனற க,�ன�ரகள.

இரணட �மர�கக?�ல கலதல,�நத ப�னப க�பல�பவ மனயன�கக�, 
.மத?ம�ன தபரய�ல '�றபத.

857.  ஸ�ல�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�)  மதல �மர�வ�ல 
ஏழகறகப? எ,�வ�ரகள.  ஒவதவ�னப,யம எ,�நததம தகபZர 
கறவ�ரகள.  ப�,க .மத?ம�ன தபரபபகத�கக வநத க�பல�பவ 
மனயன�கக� '�றப�ரகள.  தம பககப? உயரதத�,  '�ணட ய'ரம '�னற 
ப�ர�ரதத�பப�ரகள.  ப�னப,  இரணட�வத �மர�வ�ல கலதல,�வ�ரகள.  ப�,க 
இடபபககம�க 'கரநத,  .மத?ம�ன இடதத�றகப யப�ய,  க�பல�பவ 
மனயன�கக�,  '�ணட ய'ரம '�னற,  பககப? உயரதத� ப�ர�ரதத�பப�ரகள. 
ப�னப பதனல வ�த� எனனம�டதத�ல�ரநத கபட.� �மர�வ�ல 
கலதல,�வ�ரகள;  அஙக '�றகம�டட�ரகள.  ப�,க த�ரமப� வநத, 
'இவவ�றத�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள த.யய ப�ரதத�ரகக�ய,ன!''  எனக 
கறவ�ரகள.



தவ�ஃபல வத� (வ�பட தபறம வலம)

858.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,ய�லலம கஅப�பவ 
வலமவரவபத ஹஜ��ன கபட.� வழ�ப�ட�க ஆகக�க தக�ள? 
யவணடம'  என மககள கடடப?ய�டபபடடள?னர.  ஆய�னம 
ம�தவ�ட�யப தபணகளகக மடடம அத�ல .லபக வழஙகபபடடள?த. 
(கபட.� தவ�ஃப�ன தவ�ஃபல வத�பவ மடடம வ�டடவ�ட அனமத� 
வழஙகபபடடள?த.)

859.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள லஹர,  அஸர,  மகரப, 
இஷ� ஆக�ய தத�ழபககப?த தத�ழதவ�டட மஹஸஸப எனனம 
(மகக�வககம ம�ன�வககம�படயயயள?)  ஓரடதத�ல உ,ஙக�ன�ரகள. 
ப�னப வ�கனதத�ல ஏ,� இப,ய�லலம கஅப�வ�றகச த.னற அஙக 
வலமவநத�ரகள.

860.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ம�தவ�ட�ய ஏறபடட தபண 
தவ�ஃபஸ ஸ�ய�ரத த.யத�ல (மகக�பவவ�டடச)  த.னற வ�டவதறக 
அவளகக .லபக வழஙகபபடடரநதத.  இபன உமர(ரல�)  'ம�தவ�ட�ய 
ஏறபடட தபண மகக�பவ வ�டடச த.லலககட�த!''  எனற ஆரமபதத�ல 
க,�க தக�ணடரநத�ரகள.  ப�,க அவரகய?,  ''ப�(ஸல)  அவரகள 
ம�தவ�ட�ய ஏறபடட தபணகளகக .லபக வழஙக�யள?�ரகள!''  எனக 
க,�ன�ரகள.

மஹஸஸப�ல தஙகதல.

861.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''மஹஸஸப�ல தஙகவத 
ஹஜ��ன வழ�ப�டக?�ல ஒன,லல.  அத 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக�ய 
ஓரடம அவவ?வத�ன!''

மகக�வ�ல�ரநத த�ரமபமயப�த ஃதததவ�வ�ல தஙகதல.

862.  '�ஃப�வ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  இபன உமர(ரல�) (மகக�வகக)  வரமயப�த 
ஃதததவ�வ�ல இரவ தஙகவ�ர, வ�டநததம (மகக�வககள) ப�ரயவ.�பப�ர. 
(மகக�வ�ல�ரநத)  த�ரமபமயப�தம ஃதததவ�வ�ல வ�டயமவபர 
தஙகவ�ர. யமலம, 'இபபடதத�ன 'ப�(ஸல) அவரகள த.யவ�ரகள' எனறம 
கறவ�ர.

              ப�டம-27. உமர�

உமர�வ�ன அவ.�யமம அதன .�,பபம.

863. ''ஓர உமர� த.யவத மற உமர� வபரய�லள? ப�வஙக?�ன 
பரக�ரம�கம.  ஏறறக தக�ள?பபடட ஹஜ�8கக,  த.�ரககதபதத தவ�ர 
யவற கல�ய�லபல 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஹஜ�8கக மனன�ல உமர�ச த.யதல.



864. இபன �8பரஜ அ,�வ�தத�ர. இகரம� இபன க�ல�த ஹஜ�8கக மன 
உமர� த.யவத பற,� இபன உமர(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக அவர 
'கற,ம�லபல'  என,�ர.  யமலம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ த.யவதறக 
மன உமர�ச த.யத�ரகள'  எனற இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர எனறம 
இகரம� கறக�,�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள த.யத உமர�ககள எததபன?

865.  ம��ஹ�த(ரஹ)  அவரகள க,�ன�ர:  '�னம உரவ� இபன 
ஸ8பபரம மஸ��த(ன 'பவ �)ககச த.னய,�ம.  அஙயக ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரக?�ன அப,ககரயக அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அமரநத�ரநத�ரகள.  அபயப�த மககள மஸ��த�ல லஹ� தத�ழபகபய 
'�ப,யவற,�க தக�ணடரநதனர.  '�ஙகள அவரக?�டம மகக?�ன இநதத 
தத�ழபகபயப பற,�க யகடயட�ம.  அதறகவரகள,  'இத ப�தஅத!'' 
என,�ரகள!  (க�ரணம இபன உமர(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகள லஹ� 
தத�ழதபதப ப�ரததத�லபல).  ப�,க,  ''ப�(ஸல)  அவரகள எததபன 
உமர�ககள த.யதள?�ரகள?' என உரவ�(ரஹ) யகடட�ரகள. அதறகவரகள 
''�னக,  அவற,�ல ஒனப, ர�ப ம�ததத�ல த.யத�ரகள!''  என,�ரகள. 
'�ஙகள அவரக?�ன இககறப, மறகக வ�ரமபவ�லபல. இதறக�படயய 
அப,ய�ல உமமல மம�ன �ன ஆய�ஷ�(ரல�)  பலதலககம .பததபதக 
யகடயட�ம.  அபயப�த உரவ�(ரஹ),  'அனபனயய! 
இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன த�யய!  அப அபத�ர ரஹம�ன (இபன 
உமர(ரல�))  அவரகள கறவபதச த.வ�யயற,�ரக?�?'  எனக யகடட�ர. 
'அவர எனன கறக�,�ர?'  என ஆய�ஷ�(ரல�)  யகடடதம.  ''ப�(ஸல) 
அவரகள '�னக உமர�ககள த.யதள?�ரகள.  அவற,�ல ஒனற ர�ப 
ம�ததத�ல 'டநதத!''  எனற கறக�,�ர!''  என,�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�),  'அப 
அபத�ர ரஹம�னகக அலல�ஹ கரபண பரவ�ன�க!  'ப�(ஸல) 
அவரகள உமர� த.யயம யப�ததலல�ம அவரகளடன அவரம 
இரநத�ரகக�,�ர;  (ம,நதவ�டட�ர யப�லம!)  'ப�(ஸல)  அவரகள ர�ப 
ம�ததத�ல உமர� த.யதயத இலபல!'' எனக க,�ன�ரகள.

866.  கத�த�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள எததபன உமர�ககள 
த.யதள?�ரகள?'  என '�ன அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடடதறக அவர, 
''�னக (உமர�ககள த.யதள?�ரகள);  அபவ:  ஹ8பதப�யய� 
எனம�டதத�ல தலகஅத� ம�ததத�ல,  இபணபவபயப�ர தடததயப�த 
த.யயச த.ன,த.  இபணபவபயப�ரடன த.யத .ம�த�ன ஒபபநதபபட, 
அடதத ஆணட தலகஅத� ம�ததத�ல த.யதத.  அடதத '��ரஇரர�ன�' 
என, இடதத�ல�ரநத ஒர யப�ரன...  அத ஹ8பனன யப�ர எனற 
கரதக�ய,ன.  கன �மதபதப பஙக�டட தப�ழத த.யதத.  ('ப�(ஸல) 
அவரக?�ன ஹஜ��ல அடஙக�ய�ரநத உமர�பவயம ய.ரதத '�னக 
உமர�ககள!)''  ப�,க 'எததபன ஹஜ த.யத�ரகக�,�ரகள?'  எனற '�ன 
யகடடதறக, 'ஒர ஹஜத�ன!'' என,�ரகள.

867.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மதல�ல, 
இபணபவபயப�ர (ஹ8பதப�யய�வ�ல அவரகப?த)  தடததவ�டடயப�த 
உமர�வகக�க த.ன,�ரநத�ரகள.  ப�,க,  அடதத ஆணட (அயத) 
ஹ8பதப�யய�வ�ல�ரநத உமர�பவ '�ப,யவற,�ன�ரகள;  ப�,க 
தலகஅத� ம�ததத�ல உமர� த.யத�ரகள; அடதத, ஹஜ�8டன ஓர உமர� 
த.யத�ரகள.



868.  அப இஸஹ�க(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  மஸரக,  அத�,  ம��ஹ�த(ரஹ - 
அபலஹ�ம) ஆக�ய மவரடமம ('ப�(ஸல) அவரகள த.யத உமர�பவப 
பற,�) யகடயடன. அதறக அவரகள அபனவரம, ''ப�(ஸல) அவரகள ஹஜ 
த.யவதறக மனனர தலகஅத�வ�ல உமர� த.யதள?�ரகள!''  எனற 
க,�னர.  யமலம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ த.யவதறக மனப 
தலகஅத�வ�ல (தவவயவற ஆணடக?�ல)  இரணட மப, உமர� 
த.யதள?�ரகள!'' என பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�) க, யகடடளய?ன.

உமர�வகக�க தனயZம�ல இஹர�ம அண�தல.

869.  அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஆய�ஷ�(ரல�)பவ வ�கனதத�ல ஏற,�க தக�ணட த.னற 
தனயZம எனனம�டதத�ல உமர�வகக�க இஹர�ம அண�யச த.யய 
யவணடம என எனககக கடடப?ய�டட�ரகள.

869.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
அவரக?�ன யத�ழரகளம ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  மறறம தலஹ�(ரல�)  ஆக�ய இரவபரத தவ�ர யவற 
ய�ரடமம கரப�ன�ப ப�ர�ண� இலபல.  யமன�ல�ரநத அலN (ரல�) 
கரப�ன�ப ப�ர�ண�யடன வநத�ரகள.  ''ப�(ஸல)  அவரகள எதறக�க 
இஹர�ம அண�நத�ரகய?� அதறக�கயவ '�னம அண�நயதன!''  என 
அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள கரப�ன�ப ப�ர�ண� 
தக�ணட வர�தவரக?�டம,  இபத (ஹஜப�)  உமர�வ�க ஆகக�க 
தக�ளளம�றம வலமவநத, தபலமடபயக கப,தத, இஹர�ம�ல�ரநத 
வ�டபடம�றம கடடப?ய�டட�ரகள.  (மககள .�லர)  ''ம இன உறபப�ல 
வ�நத த.�டடக தக�ணடரககம '�பலய�ல (மபனவ�யடன கடய ப�ன 
உடனடய�க)  '�ம ம�ன�வககச த.லவத�?'  எனற யப.�ய த.யத�, 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக எடடயதம அவரகள '(ஹஜ ம�தஙக?�ல உமர� 
த.யய அனமத�யணட என)  '�ன இபயப�த அ,�நதபத மன கடடயய 
அ,�நத�ரநத�ல '�ன கரப�ன�ப ப�ர�ண� தக�ணட வநத�ரகக ம�டயடன; 
'�ன கரப�ன�ப ப�ர�ண� மடடம தக�ணட வநத�ரககவ�லபலய�ய�ன 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடடரபயபன!''  என க,�ன�ரகள.  யமலம, 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளகக ம�தவ�ட�ய வநத�ரநதத.  எனயவ அவரகள, 
இப,ய�லலம கஅப�பவ வலமவரவபதத தவ�ர, ஹஜ��ன மறத,லல� 
வழ�ப�டகப?யம '�ப,யவற,�ன�ரகள.  ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத 
தயபமயபடநததம கஅப�பவ வலமவநத�ரகள.  யமலம ஆய�ஷ�(ரல�) 
'இப,தததர அவரகய?!  '�ன ஹஜப� மடடம '�ப,யவற,�வ�டடச 
த.லல.  '�ஙகள (எலயல�ரம)  ஹஜப�யம உமர�பவயம 
'�ப,யவற,�வ�டடச த.லக�,�ரக?�?'  என (ஏககததடன)  க,�யதம, 
'ப�(ஸல)  அவரகள அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பகபர,  ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரகளடன (உமர� த.யத�ட இஹர�ம அண�வதறக�க)  தனயZம என, 
இடதத�றகச த.லலம�ற கடடப?ய�டட�ரகள.  ஆய�ஷ�(ரல�)  ஹஜ 
த.யத ப�ன,  தலஹஜ ம�ததத�யலயய உமர�பவயம 
'�ப,யவற,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள �மரததல அகப�வ�ல 
கலதல,�நத தக�ணடரநதயப�த அவரகப?ச .நத�தத சர�கக� இபன 
ம�ல�க இபன �8ஃஷ8ம(ரல�)  'இப,தததர அவரகய?!  இத (ஹஜ 
ம�ததத�ல உமர� த.யவத)  உஙகளகக மடடமள? தன�ச .டடம�?' 
எனக யகடடதறகவரகள, 'இலபல!  இத எபயப�பதககம உரயயத!''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.



ஹஜ�8ககப ப�ன, கரப�ன� தக�டகக�மல உமர� த.யதல.

870.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(தலகஅத�பவ பரதத� த.யதவ�டட) 
தலஹஜ ப�ப,பய எத�ர ய'�கக�யவரக?�க,  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன ப,பபடயட�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'உமர�வகக (மடடம) 
இஹர�ம அண�ய வ�ரமபக�,வர உமர�வகக�க (மடடம)  இஹர�ம 
அண�யடடம;  ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�ய வ�ரமபக�,வர 
ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�யடடம!  '�ன கரப�ன�ப ப�ர�ண�பயக 
தக�ணட வநத�ர�வ�டட�ல உமர�வகக�க (மடடம)  இஹர�ம 
அண�நத�ரபயபன!''  என,�ரகள.  .�லர உமர�வகக�க இஹர�ம 
அண�நதனர;  மறறம .�லர ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நதனர.  '�ன 
உமர�வகக�க இஹர�ம அண�நதவரகளள ஒரதத�ய�க இரநயதன. 
மகக�வ�ல நபழவதறக மன எனகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடத. 
ம�தவ�ட�யள? '�பலய�யலயய அரஃப� '�ப?யம அபடநயதன. 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (இதபற,�)  '�ன மப,ய�டடயப�த,  'உனனபடய 
உமர�பவ வ�டடவ�டட,  தபலபய அவ�ழதத வ�ரக தக�ள!  யமலம 
ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நத தக�ள!''  என,�ரகள.  '�ன அவவ�ய, 
த.யயதன.  மஹஸஸப�ல தஙகம இரவ வநதயப�த,  எனனடன அபதர 
ரஹம�பன தனயZமவபர 'ப�(ஸல)  அவரகள அனபப�ன�ரகள. 
அபதரரஹம�ன தம ஒடடகதத�ன ப�னன�ல எனபன ஏற,�ன�ர. 
வ�டபடட உமர�வககப பகரம�க மறத,�ர உமர�வகக�க '�ன 
இஹர�ம அண�நயதன.''அலல�ஹ ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளகக 
ஹஜப�யம உமர�பவயம '�ப,யவற,�த தநத�ன'' எனற அ,�வ�பப�?ர 
உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள.  ''இதறக�க, 
ஆய�ஷ�(ரல�)  கரப�ன�யய�,  தரமயம�,  ய'�னயப� பரக�ரம�கச 
த.யயவ�லபல!''  எனற மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர ஹ�ஷ�ம இபன 
உரவ�(ரஹ) அவரகள கறக�,�ரகள.

உமர� த.யயமயப�த ஏறபடம .�ரமதத�றகத தககவ�ற 'றகல�யணட.

871.  அஸவத(ரஹ),  க�ஸ�ம இபன மஹமமத(ரஹ)  ஆக�யய�ர 
அ,�வ�தத�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'மககள எலயல�ரம 
(ஹஜ,  உமர� ஆக�ய)  இரணட வழ�ப�டகளடன த�ரமபக�ன,னர;  '�ன 
மடடம (ஹஜ எனக�,) ஒயரதய�ர வழ�ப�டடடன த�ரமபக�ய,யன?' எனக 
யகடட�ரகள.  அவரக?�டம,  ''� .றறக க�தத�ரநத.  (ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத) 
தயபமயபடநததம தனயZமககச த.னற (உமர�வகக�க)  இஹர�ம 
அண�நத தக�ள!  ப�,க எஙகப? இனன இடதத�ல வநத .நத�ததக 
தக�ள!  ஆன�ல,  உமர�வகக�ன 'றகல� உனனபடய .�ரமதத�றயக�, 
தப�ரட த.லவகயக� தககவ�ய, க�படககம!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

872.  (அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  அவரக?�ன ஊழ�யர�ன)  அபதலல�ஹ 
அ,�வ�தத�ர. அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�) (மகக�வ�லள?) ஹ��ன என, 
இடதபதக கடநத த.லலம யப�ததலல�ம.'' (தன ததர) மஹமமத(ஸல) 
அவரக?�ன மNத அலல�ஹ கரபண பரவ�ன�க! (ஒர மப,)  '�ஙகள 
அவரகளடன இஙக வநத�,ஙக�யன�ம;  அபயப�த எஙக?�டம (பயண) 
மடபட மடசசகள அத�கம இரககவ�லபல. யமலம, எஙக?�டம (பயண) 
உணவகளம வ�கனப ப�ர�ண�களம கப,வ�கயவ இரநதன.  அபயப�த 
'�னம,  எனனபடய .யக�தர ஆய�ஷ�(ரல�),  ஸ8பபர(ரல�)  ஆக�யய�ரம, 
மறறம இனன�ரம இனன�ரம உமர�வகக�க இஹர�ம அண�நயத�ம. 



கஅப�பவ வலமவநததம இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடட வ�டயட�ம.  ப�,க 
ம�பல ய'ரதத�ல ஹஜ�8கக�க இஹர�ம அண�நயத�ம''  என 
அஸம�(ரல�) க,�ன�ர.

ஹஜ, உமர�, பன�தப யப�ர ஆக�யவறப, மடததவ�டடத த�ரமபமயப�த 
க, யவணடயத.

873.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
யப�ரல�ரநயத�,  ஹஜ அலலத உமர�வ�ல�ரநயத� த�ரமபமயப�த 
யமட�ன இடஙக?�ல ஏறமயப�த மனற தகபZரகள கறவ�ரகள. யமலம, 
'அலல�ஹபவத தவ�ர வணககதத�றகத தகத�ய�னவர யவறய�ரம 
இலபல!  அவன தன�ததவன அவனகக இபண ய�ரம�லபல! 
அவனகயக ஆட.�யம பகழம!  அவன அபனதத�ன மNதம 
யப�ர�ற,லபடயய�ன '�ஙகள தவப� த.யதவரக?�கவம,  எஙகள 
இரட.கபன வணஙக�யவரக?�கவம,  ஸஜத� த.யதவரக?�கவம, 
அவபனப பகழநதவரக?�கவம த�ரமபக�ய,�ம.  அலல�ஹ தனனபடய 
வ�ககறத�பய உணபமப படதத�வ�டட�ன!  தன அடய�ரகக 
(மஹமமத(ஸல)  அவரகளகக)  உதவ�ன�ன!  அவன தனனந தன�ய�கயவ 
(எத�ரக?�ன) பபடகப?த யத�றகடததவ�டட�ன'' எனற கறவ�ரகள.

ஹஜ�8கக�க (மகக�வ�றக) வரபவரகப? வரயவறபதம ஒர 
ப�ர�ண�ய�ன மNத மவர .வ�ர த.யவதம.

874.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வகக 
வநதயப�த அபதல மததல�ப யக�தத�ரதத�லள? .�றவரகள அவரகப? 
வரயவற,னர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தமகக மனன�ல 
ஒரவபரயம ப�னன�ல ஒரவபரயம வ�கனதத�ல ஏற,�ன�ரகள.

(பயணம மடநத) ம�பல யவப?ய�ல வ �டடறக வரதல.

875.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ �டடறக 
இரவ ய'ரதத�ல வரம�டட�ரகள.  க�பலய�யல�,  ம�பலய�யல�த�ன 
வரவ�ரகள.''

மத�ன�பவ அபடநததம இரவ ய'ரதத�ல வ �டடறகச த.லலககட�த.

876.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (பயணதத�ல�ரநத த�ரமபம யப�த)  இரவ 
ய'ரதத�ல வ �டடறகச த.லவபத 'ப�(ஸல) அவரகள தடததள?�ரகள.

மத�ன�பவ அபடநததம ஒடடகதபத வ�பரவ�கச த.லதததல.

877.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பயணதத�ல�ரநத 
த�ரமப� மத�ன�வ�ன உயரம�ன ப�பதகப?ப ப�ரககமயப�த தம 
ஒடடகதபத வ�பரநத த.லததவ�ரகள;  வ�கனதபத அனபடன தடடக 
தக�டபப�ரகள.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல உயரம�ன ப�பதகள எனபதறகப 
பத�ல�க சவரகள எனற க,பபடடள?த.

பயணம யவதபனய�ல ஒர பகத�ய�கம.

878. ''பயணம யவதபனய�ல ஒர பகத�ய�கம.  அத ஒரவரன 



உணபவயம ப�னதபதயம உ,ககதபதயம தடதத வ�டக�,த.  எனயவ, 
ஒரவர தம யதபவபய மடதததம வ�பரநத தம கடமபதத�ரடம 
த.லலடடம 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

  ப�டம-28. ஹஜ உமர� த.யவத�ல�ரநத தடககப படதல.

உமர�வ�றகச த.லபவர தடககபபடட�ல...?

879.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. '''ப�(ஸல)  அவரகள (கஅப�வ�றகச 
த.லல வ�ட�மல)  தடககபபடடயப�த தம தபலபய மழ�ததக தக�ணட, 
தம மபனவ�யரடன கட,  தம பல�பப�ர�ண�பயயம அறதத 
பல�ய�டட�ரகள; மறவரடம உமர� த.யத�ரகள.

ஹஜ��ல�ரநத தடககபபடதல.

880.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
வழ�மப, உஙகளககப யப�த�த�?  உஙக?�ல ஒரவர ஹஜ��ல�ரநத 
தடககபபடட�ல,  அவர (.�தத�யபபடட�ல) கஅப�பவ வலம வநத,  ஸஃப� 
மரவ�வகக�படயய .ஃய த.யத,  இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடடடம! 
மறவரடம ஹஜ த.யத பல�ய�டடடம!  பல�ப ப�ர�ண� 
க�படகக�வ�டட�ல ய'�னப ய'�றகடடம!''

(ஹஜ அலலத உமர�வ�ல�ரநத) தடககபபடமயப�த, தபலபய மழ�ததக 
தக�ளவதறக மன (பல�ப ப�ர�ண�பய) அறதத பல�ய�டதல.

881.  ம�ஸவர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (உமர�வ�ல�ரநத 
தடககபபடடயப�த)  தபலபய மழ�ததக தக�ளவதறக மன 
(பல�பப�ர�ண�பய)  அறதத பல�ய�டட�ரகள;  அவவ�ய, த.யயமபட தம 
யத�ழரகளககம கடடப?ய�டட�ரகள.

தவறககப பரக�ரம..

882. கஅப இபன உஜர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஹ8பதப�யய�வ�ல எனனரக�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள '�ன,�ரகள.  என தபலய�ல�ரநத யபனகள உத�ரநத 
தக�ணடரநதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உம (தபலய�லள?) 
யபனகள உமககத தனபம தரக�ன,னவ�!''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 
'ஆம!''  எனய,ன.  அதறக 'உம தபலபய மழ�ததக தக�ளளம!'' 
என,�ரகள.  என வ�ஷயம�கயவ (த�ரககரஆன 02:196)  இப,வ.னம 
அர?பபடடயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மனற '�ளகள ய'�னப 
ய'�றபZர�க!  அலலத மனற ஸ�வ த�ன�யதபத ஆற ஏபழகளகக 
தரமம த.யவ �ர�க!  அலலத உமம�ல மடநதபத பல�ய�டவ �ர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

(இஹர�ம அண�நத '�பலய�ல ஏறபடம கற,ங கப,களககரய) 
பரக�ரம�க ஓர ஏபழகக வழஙகம உணவ�ன அ?வ ஸ�வ ஆகம.

883.  அபதலல�ஹ இபன மஃகல(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர.  '�ன கஅப 
இபன உஜர�(ரல�)  அவரக?�டம அமரநத�ரநயதன.  (ஹஜ��ல ஏறபடம 



கப,களககப) பரக�ரம பற,� அவரக?�டம யகடயடன; அதறக அவரகள, 
'என வ�ஷயம�கயவ (த�ரககரஆன 02:  196)  இப,வ.னம அர?பபடடத. 
என,�லம,  அத உஙகள அபனவரககம தப�தவ�னயத!  யபனகள என 
மகதத�ல உத�ரநத தக�ணடரகக,  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட 
த.லலபபடயடன;  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உமகக இவவ?வ அத�கம�க 
யவதபன ஏறபடடரககம எனற '�ன '�பனககவ�லபல!  உமம�டம ஓர 
ஆட இரகக�,த�?' எனற யகடட�ரகள; '�ன 'இலபல!' எனய,ன. 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  '(தபலபய மழ�தத)  மனற '�டகள ய'�னப ய'�றபZர�க! 
அலலத ஒவதவ�ர ஏபழககம அபர ஸ�வ வ �தம ஆற ஏபழகளகக 
உணவ?�பபZர�க!' எனற க,�ன�ரகள.

ப�டம-29. இஹர�ம அண�நத '�பலய�ல தவ,�க யவடபடய�டயதன 
பரக�ரம. 

இஹர�ம அண�ய�தவர யவடபடய�ட, இஹர�ம அண�நதவரகக 
அனப?�பப�க அபத வழஙக�ன�ல அவர  உணணல�ம.

884.  அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன ஹ8பதப�யய� ஆணடல 
(மகக�வககப)  ப,பபடயடன.  எனனபடய யத�ழரகள இஹர�ம 
அண�நதனர;  '�ன இஹர�ம அண�யவ�லபல.  எத�ரகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன மNத பபடதயடதத வரவ�ரகக�,�ரகள என, த.யத� 
'ப�(ஸல) அவரகளககக க�படததத. 'ப�(ஸல) அவரகள அநதப பபடபய 
எத�ரதக�ள? மனயன ப,பபடட�ரகள.  '�ன மற, 'ப�தயத�ழரகளடன 
த.னற தக�ணடரநதயப�த,  அவரகள ஒரவபரதய�ரவர ப�ரததச 
.�ரககல�ய�னர.''அபயப�த '�ன என மனயன ஒர க�டடக கழபதபயக 
கணட,  அபதத த�கக� ஈடடய�ல கதத�ப ப�டதயதன.  என யத�ழரக?�டம 
உதவ� யவணடயனன.  (இஹர�ம அண�நத�ரநதத�ல)  அவரகள எனகக 
உதவ மறததவ�டடனர. ப�,க அதன ம�ம�.தபத '�ஙகள .�பப�டயட�ம. 
'�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகப?ப ப�ரநத வ�டயவ�யம� எனற 
அஞ.�யன�ம. 'ப�(ஸல) அவரகப?த யதட என கத�பரபயச .�,�த ய'ரம 
வ�பரவ�கவம .�,�த ய'ரம தமதவ�கவம ஓடடச த.னய,ன. 
'ள?�ரவ�ல '�ன பனக�ஃப�ர கடடதபதச ய.ரநத ஒரவபரச .நத�தத, 
''ப�(ஸல)  அவரகப? எஙயகவ�டட வநத�ர?'  எனற யகடயடன.  அதறகவர 
'அவரகள 'சகய�'  எனம இடதத�றகச த.னற மத�ய ஓயவ தக�ள? 
எணண�ய�ரநத யவப?ய�ல, 'தஃஹ�ன' எனம இடதத�ல அவரகப?வ�டட 
வநயதன!''  என,�ர.  ('�ன 'ப�(ஸல)  அவரகப?ச .நத�தத),  'இப,தததர 
அவரகய?!  உஙகள யத�ழரகள உஙக?�ன மNத ஸல�ம (இப, .�நத�) 
மறறம இப,கரபண தப�ழ�நத�டப ப�ர�ரதத�கக�,�ரகள!  உஙகப?ப 
ப�ரநத வ�டயவ�யம� எனற அவரகள அஞசக�,�ரகள!  எனயவ (அவரகள 
வரமவபர)  அவரகளகக�க '�ஙகள க�தத�ரஙகள!  இப,தததர 
அவரகய?!  '�ன க�டடக கழபதபய யவடபடய�டயனன.  அத�ல 
.�,�த?வ எனன�டம மNதம உள?த!'' எனற க,�யனன. 'ப�(ஸல) அவரகள 
மகக?�டம 'உணணஙகள!''  என,�ரகள.  (அபயப�த)  மககள அபனவரம 
இஹர�ம அண�நத�ரநத�ரகள.

இஹர�ம அண�ய�தவர யவடபடய�டமயப�த இஹர�ம அண�நதவர 
உதவக கட�த.

885.  அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள மத�ன�வகக மனற (கல) 



தத�பலவ�லள? க�ஹ� எனம இடதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
இரநயத�ம.  எஙக?�ல இஹர�ம அண�நதவரகளம இஹர�ம 
அண�ய�தவரகளம இரநதனர.  என யத�ழரகள எபதயய� 
ப�ரககல�ன�ரகள.  '�ன கரநத ப�ரததயப�த ஒர க�டடக கழபத 
ததனபடடத.  (என கத�பரய�ல ஏ,�யதம)  எனனபடய .�டபட க\யழ 
வ�ழநதத.  (அபத எடததத தரம�ற என யத�ழரக?�டம '�ன 
யகடடயப�த) என யத�ழரகள ''�ஙகள இஹர�ம அண�நத�ரபபத�ல இநத 
வ�ஷயதத�ல உமகக எநத உதவ�யம த.யய ம�டயட�ம!''  எனற 
க,�வ�டடனர.  எனயவ,  '�யன (இ,ஙக�)  அபத எடதயதன.  ப�னனர,  ஒர 
ப�,�ங கலல�ன ப�னன�ல�ரநத (மப,நத)  கழபதய�ன அரயக த.னற 
அதன க�லகப? தவடட (அபத யவடபடய�ட)யனன. என யத�ழரக?�டம 
அபதக தக�ணட வநயதன.  .�லர 'உணணஙகள!''  என,னர.  மறறம .�லர 
'உணண�த�ரகள!''  என,னர.  எஙகளகக மனயன த.னற தக�ணடரநத 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன த.னற இத பற,�க யகடயடன.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபத உணணஙகள!  அத அனமத�ககபபடடதத�ன!' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

இஹர�ம அண�ய�தவர யவடபடய�டவதறக�க இஹர�ம அண�நதவர 
யவடபடப ப�ர�ண�பய(க க�டடக தக�டகக) ப.பக த.யயக கட�த.

886.  அப கத�த�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஜ 
த.யவதறக�கப ப,பபடட�ரகள.  அவரகளடன (மககளம)  ப,பபடடனர. 
அவரக?�ல எனபனயம ய.ரதத ஒர .�ற கடடதபத 'ப�(ஸல) 
அவரகள யவற வழ�ய�க அனபப� பவதத�ரகள.  'கடயல�ரம�க '�ஙகள 
த.லலஙகள;  '�ம .நத�பயப�ம!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  கடயல�ரம�கச த.னற த�ரமப�யயப�த எனபனத தவ�ர 
அபனவரம இஹர�ம அண�நதனர;  '�ன மடடம இஹர�ம 
அண�யவ�லபல.  இவவ�ற '�ஙகள த.னற தக�ணடரககமயப�த என 
யத�ழரகள க�டடக கழபதகப?க கணடனர.  '�ன அவற,�ன மNத 
த�ககதல 'டதத�,  ஒர தபடபடக கழபதய�ன க�லகப? தவடட 
(யவடபடய�ட)யனன. அபனவரம ஓரடதத�ல தஙக� அதன இப,ச.�பய 
.�பப�டயட�ம.  ''�ம இஹர�ம அண�நத�ரககம '�பலய�ல 
யவடபடய�டபபடட இப,ச.�பய உணணல�ம�?'  எனறம யத�ழரகள 
(ஒரவபரதய�ரவர)  யகடடனர.  எஞ.�ய இப,ச.�பய எடததக தக�ணட 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னய,�ம.  என யத�ழரகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம 'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள இஹர�ம 
அண�நத�ரநயத�ம;  அப கத�த� இஹர�ம அண�யவ�லபல.  அபயப�த 
க�டடக கழபதகப? '�ஙகள கணயட�ம.  அப கத�த� அவறப,த 
த�கக� அத�ல ஒர தபடபடக கழபதய�ன க�லகப? தவடட 
(யவடபடய�ட)ன�ர.  ஓரடதத�ல தஙக� அதன இப,ச.�பய '�ஙகள 
.�பப�டயட�ம; ''�ம இஹர�ம அண�நத�ரககமயப�த யவடபடய�டபபடட 
ம�ம�.தபத உணணல�ம�?'  எனற '�ஙகள (எஙகளககள)  யப.�க 
தக�ணயட�ம; ப�,க, எஞ.�ய ம�ம�.தபத எடதத வநத�ரகக�ய,�ம!'' எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 'உஙக?�ல எவர�வத அபதத 
த�ககம�ற அவரககக க,�ன�ர�? அலலத அபத சடடக க�டட ப.பக 
த.யத�ர�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�த யத�ழரகள 'இலபல!''  என,னர. 
'அபபடய�ன�ல எஞ.�ய ம�ம�.தபத உணணஙகள!'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

இஹர�ம அண�நதவரகக க�டடக கழபத உய�ரடன அனப?�பபச 



த.யயபபடட�ல அபத அவர ஏறகக கட�த.

887.  ஸஅப இபன �ஸஸ�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அபவ� அலலத வதத�ன எனம இடதத�ல இரநதயப�த,  '�ன 
அவரகளகக ஒர க�டடக கழபதபய அனப?�பப�க வழஙக�யனன. 
அவரகள அபத ஏறக மறதத�ரகள. என மகதத�ல ஏறபடட கவபலபயக 
கணடதம.  ''�ம இஹர�ம அண�நத�ரபபத�லத�ன இபத ஏறக 
மறதயத�ம!'' எனற க,�ன�ரகள.

இஹர�ம அண�நதவர தக�லவதறக அனமத�ககபபடட உய�ரனஙகள.

888.  ''ஐநத உய�ரனஙகள த�ஙக இபழககக கடயபவய�கம!  அவறப, 
இஹர�ம அண�நதவர தக�ன,�ல அவரன மNத கற,ம�லபல!  அபவ 
க�கம,  பரநத,  யதள,  எல�,  தவ,�'�ய ஆக�யனவ�கம!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள இபத இபன உமர(ரல�) 
ஹஃபஸ�(ரல�), ஆய�ஷ�(ரல�) ஆக�யய�ர அ,�வ�தத�ரகள.

889.  அபதலல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
ம�ன�வ�லள? ஒர கபகய�ல�ரநயத�ம.  அபயப�த 'வலமரஸல�த'' 
எனம அதத�ய�யம அவரகளகக இ,ஙக�யத.  அவரகள அபத ஓத�க 
க�டடன�ரகள.  '�ன அவரக?�ன த�ரவ�ய�ல�ரநத (யகடட)  அபத 
மனனம த.யத தக�ணடரநயதன.  அபத ஓத�யத�ல அவரக?�ன வ�ய 
ஈரம�க இரநதத.  அபயப�த ஒர ப�மப எஙகப? ய'�கக�ச .\,�யத. 
உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபதக தக�லலஙகள!''  என,�ரகள.  '�ஙகள 
அபதக தக�லல வ�பரநதயப�த அத த.னறவ�டடத.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'அதன த�ஙக�ல�ரநத '�ஙகள தபப�தததயப�ல உஙகள 
த�ஙக�ல�ரநத அத தபப�ததத!'' எனற க,�ன�ரகள.

890.  ''பலல� த�ஙக�பழககக கடயத!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள ஆன�ல,  'அபதக தக�லலம�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டடபத '�ன த.வ�ய,வ�லபல!''  எனற ஆய�ஷ�(ரல�) 
க,�ன�ர.

மகக�வ�ல யப�ர பரயக கட�த.

891.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இன� (மகக�வ�ல�ரநத)  ஹ�ஜரத 
த.யதல க�படய�த என,�லம அ,பயப�ரடதல அதறக�க (வம மற, 
'றத.யலகள பரயவம)  '�டடம தக�ளவதமத�ன இரகக�,த!  '�ஙகள 
யப�ரகக�க அபழககபபடட�ல ப,பபடஙகள!  வ�னஙகப?யம 
பம�பயயம பபடதத '�ள மதல அலல�ஹ இநத ஊபரப 
பன�தபபடதத�ய�ரகக�,�ன;  அவன பன�தபபடதத�ய க�ரணதத�ல மறபம 
'�ளவபர இவவர பன�ம�னத�கம!  எனகக மனனர எவரககம 
இவவரல யப�ரட அனமத�ககபபடவ�லபல.  எனககக கட பகல�ல 
.�,�த ய'ரம (மடடயம)  அனமத�ககபபடடத.  அலல�ஹ 
பன�தபபடதத�ய�ரபபத�ல, மறபம '�ள வபர இவவர பன�தம�னத�கம! 
இஙகள? மடகப? தவடடக கட�த.  யவடபடப ப�ர�ண�பய வ�ரடடக 
கட�த.  ப�,ர தவ,வ�டட தப�ரடகப? அபத அ,�வ�பபவர தவ�ர 
மற,வர எடககக கட�த.  இஙகள? பறபணடகப?க க�ள?க கட�த!'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யயப�த,  'இப,தததர அவரகய?!  இதக�ர 
எனம பலபலத தவ�ரவ�?  ஏதனன�ல,  அத வ �டகளககம உயல�கத 



தத�ழ�ல�?ரகளககம பயனபடக�,த!''  எனற அபப�ஸ(ரல�)  யகடக, 
'ப�(ஸல) அவரகள, 'இதக�பரத தவ�ர!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

'றமணம இலல�தவறப, இஹர�ம அண�நதவர மரநத�கப 
பயனபடததல�ம.

892.  இபன பபஹன�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள இஹர�ம 
அண�நத�ரநத '�பலய�ல,  'லஹய �மல'  எனம�டதத�ல தம தபலய�ன 
'டபபகத�ய�ல இரததம கதத� எடதத�ரகள!''

இஹர�ம அண�நதவர த�ரமணம த.யதல.

893.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள இஹர�ம 
அண�நத�ரககமயப�த அனபன பமமன�(ரல�)  அவரகப? 
மணநத�ரகள!''

இஹர�ம அண�நதவர க?�பபத.

894.  அபதலல�ஹ இபன ஹ8பனன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  'அபவ� என, 
இடதத�ல ம�ஸவர ம�ன மகரம�(ரல�) அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�) 
ஆக�ய இரவரம கரதத யவறபடடனர.  'இஹர�ம அண�நதவர 
தபலபயக கழவல�ம!''  எனற இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர. 'இஹர�ம 
அண�நதவர தபலயக கழவக கட�த!''  என, ம�ஸவர(ரல�)  க,�ன�ர. 
அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�),  எனபன அப அயயப அல 
அனஸ�ர(ரல�)  அவரக?�டம அனபப� பவதத�ரகள.  '�ன த.ன,யப�த, 
அவரகள ஊன,பபடட இரணட மரககழ�களகக�படயய த�பரய�ல 
மப,ககபபடடக க?�ததக தக�ணடரநத�ரகள.  ''�ன அவரகளகக 
ஸல�ம க,�யனன. 'ய�ர அத?'  எனற யகடட�ரகள. ''�யன அபதலல�ஹ 
இபன ஹ8பனன!  ''ப�(ஸல)  அவரகள இஹர�ம அண�நத�ரககமயப�த 
எவவ�ற தபலபயக கழவவ�ரகள?'  எனற உஙக?�டம யகடபதறக�க 
அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�)  எனபன அனபப�ன�ரகள!''  எனற 
க,�யனன.  அப அயயப(ரல�),  தம பகபயத த�பரய�ன மNத பவதத, 
அவரக?�ன தபல ததரயம?வ�றகத த�பரபய (அப.தத) 
இ,கக�ன�ரகள.  ப�,க தணண�ர ஊறறக�, மன�தரடம 'தணண�ர 
ஊறறவ �ர�க!'  என,�ரகள.  அவர தணண�ர ஊற,�ன�ர.  அப அயயப(ரல�), 
தம தபலபய இரணட பகக?�லம அப.ததவ�டட,  மனனம 
ப�னனம�கக பககப?க தக�ணட த.ன,�ரகள;  'இபபடதத�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.யயப ப�ரதத�ரகக�ய,ன!'' எனறம க,�ன�ரகள.

895.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக� 
தவற,�ய�னயப�த தபலய�ல இரமபத தத�பப�யடன (மகக�வ�னள) 
நபழநத�ரகள.  அபத அவரகள கழற,�யயப�த ஒரவர வநத,  'இபன 
கததல எனபவன கஅப�வ�ன த�பரகப?ப ப�டததத தத�ஙக�க 
தக�ணடரகக�,�ன!'  எனக க,�ன�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அவபனக தக�னற வ�டஙகள!'' எனற உததரவ�டட�ரகள.

இ,நதவரகக�க ஹஜ த.யதலம, அவரன ய'ரசப.பய 
'�ப,யவற,லம, தபணகளகக�க ஆணகள ஹஜ த.யதலம.

896.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  �8பஹன� கடடதபதச .�ரநத 



ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'என த�ய ஹஜ 
த.யவத�க ய'ரசப. த.யத அபத '�ப,யவற,�மல இ,நதவ�டட�ர. 
அவர .�ரப�க '�ன ஹஜ த.யயல�ம�?'  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'ஆம!  அவர .�ரப�க '� ஹஜ த.ய,  உன த�யககக கடன 
இரநத�ல '� த�யன அபத '�ப,யவறறவ�ய.  எனயவ,  அலல�ஹவ�ன 
கடனகப? '�ப,யவறறஙகள,  கடனகள '�ப,யவற,பபடவதறக 
அலல�ஹ அத�கம உரபம பபடததவன'' என,�ரகள.

897.  ஸ�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''�ன ஏழ வயதச 
.�றவன�க இரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஹஜ�8கக அபழததச 
த.லலபபடயடன!''

898.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம ஹஜப� 
மடததத த�ரமப�யயப�த உமமஸ�ன�ன அல அனஸ�ரய� என, 
தபணமண�ய�டம,  ''� ஹஜ�8கக வர எனன தபட?'  எனற யகடட�ரகள. 
அதறக அபதபணமண�,  'என கணவயர க�ரணம;  அவரகக தணண�ர 
இப,ககம இரணட ஒடடகஙகள இரநதன.  ஒன,�ல ஏ,� அவர 
ஹஜ�8ககச த.ன,�ர;  மறத,�னற எஙகளககரய '�லதத�றகத 
தணண�ர ப�யச.�க தக�ணடரகக�,த. (இதயவ க�ரணம)' எனற க,�ன�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ரமல�ன�ல த.யயபபடம ஓர உமர� எனயன�ட 
ஹஜ�8ச த.யவதறக '�கர�கம'' என,�ரகள.

899.  அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�னக 
வ�ஷயஙகப?ச த.வ�யறய,ன. அபவ எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னபவ. 
(அபவ:)  'கணவயன� மணமடககத தக�தவயர� இலல�மல இரணட 
'�ளகள தத�பலவகக ஒர தபண பயணம த.யயக கட�த!  ய'�னபப 
தபர'�ள,  ஹஜ�8ப தபர'�ள ஆக�ய இரணட '�ளக?�ல ய'�னப 
ய'�றகக கட�த!  அஸரககப ப�,க�ல�ரநத சரயன மப,யம 
வபரய�லம,  ஸ8பஹ8ககப ப�,க�ல�ரநத சரயன உத�ககம வபரய�லம 
எநதத தத�ழபகயம தத�ழக கட�த!  மஸ��தல ஹர�ம,  எனனபடய 
பள?�வ�.ல மஸ��தல அகஸ� ஆக�ய மனற பள?� வ�.லகப?த 
தவ�ர யவற பள?� வ�.லகளகக (அத�க 'னபமபய '�ட)ப பயணம 
த.யயக கட�த!''.

கஅப� வபர 'டநத த.லவத�க ய'ரசப. த.யதல.

900.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மத�யவர தம இரணட பதலவர(கள 
தமபமத யத�ளக?�ல த�ஙக�க தக�ணடரகக,  அவர)க?�படயய 
தத�ஙக�யபட க�லகள பம�ய�ல இழபட வநத தக�ணடரநதபதக கணட 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவரகக எனன ய'ரநதத?'  எனற யகடட�ரகள. 
'(கஅப� வபர)  'டநத த.லவத�க இவர ய'ரசப. த.யத�ரகக�,�ர!'' 
எனற மககள க,�ன�ரகள,  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இவர தமபம இவவ�தம 
யவதபனபபடதத�க தக�ளவத அலல�ஹவககத யதபவயற,த!''  எனற 
க,�வ�டட, அவபர வ�கனதத�ல ஏ,�ச த.லலம�றம உததரவ�டட�ரகள.

901.  உகப� இபன ஆம�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  என .யக�தர கஅப� வபர 
'டநத த.லவத�க ய'ரசப. த.யத�ர.  அவர,  இதபற,� 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த�ரபபப தபறமபட எனகக உததரவ�டட�ர.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வ�?ககம யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவர (.�,�த தரம) 
'டநதவ�டட வ�கனதத�ல ஏ,�க தக�ள?டடம'' என,�ரகள.



               ப�டம-30. மத�ன�வ�ன .�,பபகள

மத�ன� பன�தம�னத.

902.  ''மத�ன� 'கர இஙக�ரநத இதவபர பன�தம�னத�கம!  இஙகள? 
மரஙகள தவடடபபடக கட�த.  இஙயக (ம�ரககதத�ன தபயர�ல)  பத�யத 
எதவம உரவ�ககபபடக கட�த! (ம�ரககதத�ன தபயர�ல)  பத�ய (த.யல 
அலலத தக�ளபக)  ஒனப, ஏறபடததக�,வர மNத அலல�ஹவ�ன, 
வ�னவரகள மறறம மககள அபனவரன .�பமம ஏறபடம!  'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

903.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. ''மத�ன�வ�ன இரணட மபலகளகக 
இபடபபடட பகத� என '�வ�ன�ல (என வ�ய�ல�க)  பன�தம�னத�க 
ஆககபபடட வ�டடத!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
பன ஹ�ரஸ� கலதத�னரடம 'ப�(ஸல)  அவரகள த.னற,  'பன 
ஹ�ரஸ� கலதத�னரடம!  '�ஙகள ஹரம எலபலகக தவ?�யய 
இரகக�,�ரகள!''  என,�ரகள.  ப�னனர த�ரமப�ப ப�ரததவ�டட.  'இலபல! 
'�ஙகள ஹரம எலபலககளத�ன இரகக�,�ரகள!'' என,�ரகள.

904.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அலல�ஹவ�ன யவததபதயம 
'ப�யவரக?�டம�ரநத க�படதத இநத ஏடபடயம தவ�ர (எழதத 
வடவ�ல�ன ம�ரககச .டடம)  யவற எதவம ('ப�ய�ன கடமபதத�ர�ன) 
எஙக?�டம இலபல!  (இநத ஏடடல உள?த�வத);  'ஆய�ர என, 
மபலய�ல�ரநத இனன இடம வபர மத�ன� பன�தம�னத�கம.  இத�ல 
ய�யரனம (ம�ரககதத�ன தபயர�ல)  பத�த�க ஒனப, ஏறபடதத�ன�ல 
அலலத அவவ�ற ஏறபடததபவரகக அபடககலம தநத�ல, 
அலல�ஹவ�ன -  வ�னவரக?�ன மறறம மககள அபனவரன .�பம 
அவன மNத ஏறபடம!  அவன த.யத கடபமய�ன வணககம.  உபரய�ன 
வணககம எதவயம ஏறறக தக�ள?பபட�த!  மஸல�மக?�ல எவர 
அபடககலம தநத�லம அத ஒனய,!  (அத,  மற, மஸல�மகள தரம 
அபடககலதத�றகச .மம�னத�கக கரதபபடயவணடயயத)ய�கம!  ஒர 
மஸல�ம தக�டதத அபடககலதபத ய�யரனம ம,�தத�ல அவன மNத 
அலல�ஹ,  வ�னவரகள மறறம மககள அபனவரன .�பம ஏறபடம! 
அவன�டம�ரநத அவன த.யத கடபமய�ன வணககம,  உபரய�ன 
வணககம எதவயம ஏறறக தக�ள?பபட�த!  வ�டதபல த.யயபபடட 
அடபம ஒரவன,  தன(பன வ�டதபல த.யத எ�ம�னரக?�ன) 
க�பப�?ரக?�ன அனமத�ய�ன,�,  ப�,பரத தன க�பப�?ர�க ஆகக�ன�ல 
அவன மNதம அலல�ஹவ�ன,  வ�னவரக?�ன மறறம மககள 
அபனவரன .�பம ஏறபடம!  அவன த.யத கடபமய�ன வணககம, 
உபரய�ன வணககம எதவயம ஏறறக தக�ள?பபட�த!''

மத�ன�வ�ன .�,பபம த�யவரகப? அத தவ?�யயற,�வ�டம எனபதம.

905.''யஸரப எனற மககள க,ககடய,  எலல� ஊரகப?யம ம�பகககக 
கடய ஓர ஊரகக (ஹ�ஜரத த.யத த.லலம�ற)  '�ன 
கடடப?ய�டபபடயடன!  அதத�ன மத�ன�!  இரமப�ன தரபவ உபல 
'�கக�வ�டவபதப யப�ல மத�ன� 'கர த�யவரகப? தவ?�யயற,�வ�டம! 
என இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



மத�ன�வகக 'த�ப�' என, தபயரம உணட.

906.  அப ஹ8பமத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
தபகக�ல�ரநத (யததம மடநத)  த�ரமப�யன�ம.  மத�ன�பவ 
த'ரஙக�யதம.  'இத 'த�ப�!'  ('லம ம�ககத!)'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

மத�ன�பவப ப,ககண�ததல.

907.  ''மத�ன� வ?ம�கக 'கர�க இரககம '�பலய�ல,  இபரயதடக கடய 
ப,பவகளம வ�லஙககளம மடடயம '�ட வரககடயத�க அபத 
மககளவ�டட(ச த.னற)  வ�டவ�ரகள!  மறபம '�?�ல,  இறத�ய�க 
எழபபபபட இரபபவரகள மபஸன� கலதபதச ய.ரநத இரணட 
இபடயரகய? ஆவர! (அவரக?�ன மரணம எபபட '�கழதமன�ல) அவரகள 
இரவரம தம ஆடகப? (இபடயரக?�ன ப�ண�ய�ல)  அதடட அபழதத 
வணணம மத�ன�பவ '�டச த.லவ�ரகள.  (மத�ன�பவச 
த.ன,படநததம)  அபத (மன�த .ஞ.�ரமற,)  ம�ரகஙக?�ன 
வ.�பப�டம�கக க�ணப�ரகள:  இறத�ய�ல 'வத�'  (எனம)  மபலககனப, 
அபடநதவடன மகம கபப, மரசப.யறற வ�ழநத (இ,நத) 
வ�டவ�ரகள!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ�பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.|

908. ''யமன தவற,� தக�ள?பபடம.  உடயன,  ஒர கடடதத�னர 
ஒடடகஙகப? ஓடடக தக�ணட,  தம கடமபதத�னபரயம தம 
கடடபப�டடறகள உள?வரகப?யம அபழததக தக�ணட (யமன 
'�டடறகச)  த.லவ�ரகள!  ஆய�னம,  மத�ன�யவ அவரகளககச .�,நதத! 
இபத அவரகள அ,�நத�ரககக கட�த�?  ப�னனர 'ஷ�ம'  தவற,� 
தக�ள?பபடம.  உடயன,  ஒர கடடதத�னர ஒடடகஙகப? ஓடடக 
தக�ணட,  'தம கடமபதத�னபரயம தம கடடபப�டடறகள 
உள?வரகப?யம அபழததக தக�ணட அஙயக த.லவ�ரகள;  ஆய�னம, 
மத�ன�யவ அவரகளககச .�,நதத!  இபத அவரகள அ,�நத�ரககக 
கட�த�?  ப�னனர இர�க தவற,� தக�ள?பபடம;  உடயன,  ஒர 
கடடதத�னர ஒடடகஙகப? ஓடடகதக�ணட,  தம கடமபதத�னபரயம 
தம கடடபப�டடறகள உள?வரகப?யம அபழததக தக�ணட அஙயக 
த.லவ�ரகள!  ஆய�னம,  மத�ன�யவ அவரகளககச .�,நதத!  இபத 
அவரகள அ,�நத�ரககக கட�த�?  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என சபய�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஈம�ன மத�ன�வ�ல அபயம தபறம.

909.  ''ப�மப தன பற,�ல (த.னற)  அபயம தபறவத யப�ல ஈம�ன எனம 
இப, 'மப�கபக மத�ன�வ�ல அபயம தபறம!  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மத�ன� வ�.�களகக எத�ர�க சழச.� த.யவத கற,ம.

910.  ''மத�ன�வ�.�களகக எத�ர�க சழச.� த.யயம எவரம தணண�ரல 
உபப கபரவத யப�ல கபரநத யப�வ�ரகள!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



மத�ன�வ�ன யக�டபடகள.

911. உஸ�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�ன 
யக�டபடக?�ல ஒர யக�டபடய�ன மNத�ரநத ய'�டடம�டட�ரகள.  ப�,க, 
''�ன ப�ரபபபத '�ஙகள ப�ரகக�,�ரக?�? '�ன உஙகள வ �டகள த'டக�லம 
(வரஙக�லதத�ல)  கழபபஙகள வ�ப?யக கடய இடஙகப? 
மபழதத?�கள வ�ழம இடஙகப?ப (ப�ரபபபதப)  யப�னற ப�ரகக�ய,ன!'' 
எனற க,�ன�ரகள.

தஜ��ல மத�ன�வ�ல நபழய மடய�த.

912.  ''தஜ��பலப பற,�ய அச.ம மத�ன�வககள நபழய�த!  அனப,ய 
த�னம மத�ன�வகக ஏழ வ�.லகள இரககம!  ஒவதவ�ர வ�.ல�லம 
இரணட வ�னவரகள இரபப�ரகள!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப பகர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

913. ''மத�ன�வ�ன வ�.லக?�ல வ�னவரகள இரபபர!  மத�ன�வ�றகள 
(ப�ய?க யப�ன,) தக�ளபக ய'�யம தஜ��லம நபழய மடய�த! 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

914.  ''மகக�,  மத�ன� தவ�ர தஜ��ல க�ல பவகக�த எநத ஊரம இர�த! 
மத�ன�வ�ன எநததவ�ர வ�.ல�ன�லம அஙயக வ�னவரகள 
அண�வகதத அபதக க�பப�ரகள.  ப�னனர மத�ன�,  தன கடமககளடன 
மனற மப, '�ல'டககதத�றகள?�கம;.  அபயப�த ஒவதவ�ர 
க�ஃப�பரயம மன�ஃப�கபகயம (இப,மறபப�?பனயம 
'யவஞ.கபனயம)  அலல�ஹ (மத�ன�வ�ல�ரநத)  தவ?�யயற,� 
வ�டவ�ன! 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ 
இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

915.  தஜ��ல (மத�ன�பவ ய'�கக�)  வரவ�ன;  மத�ன�வ�ன வ�.லக?�ல 
நபழவத அவனககத தடககபபடடரகக�,த.  எனயவ,  (மத�ன�வகக 
தவ?�யய),  மத�ன�வ�ன உவர '�லதத�ல அவன தஙகவ�ன;.  அவபன 
ய'�கக� மகக?�ல .�,நத ஒரவர அனற ப,பபடவ�ர;  அவர அவன�டம, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள (அபடய�?ம)  த.�லல�ய தஜ��ல '�த�ன 
எனற உறத�ய�கக கறக�ய,ன!''  எனப�ர.  அபயப�த தஜ��ல (மககப? 
ய'�கக�),  ''�ன இவபனக தக�னற,  ப�,க உய�ரபப�தத�ல (என) 
வ�ஷயதத�ல '�ஙகள .நயதகம தக�ளவ �ரக?�?'  எனற யகடப�ன.  மககள 
'தக�ள? ம�டயட�ம!''  எனப�ரகள.  உடயன,  அவன அவபரக தக�னற, 
ப�னனர உய�ரபப�பப�ன.  அபயப�த,  அநத 'லல மன�தர 
உய�ரபப�ககபபடடதம,  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  இனப,ய 
த�னதபத வ�டத தத?�வ�க உனபனப பற,� '�ன (இதறக மன) 
ஒரயப�தம அ,�நத�ரககவ�லபல!''  எனற கறவ�ர.  தஜ��ல ''�ன 
இவபரக தக�லயவன!''  எனப�ன.  ஆன�ல,  அவன�ல அவபரக தக�லல 
மடய�த!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தஜ��ல பற,� 'ப�(ஸல)  அவரகள '�ணட 
வ�?ககம தரமயப�த இபதக க,�ன�ரகள எனறம அ,�வ�தத�ர.

மத�ன� த�யவரகப? தவ?�யயறறம.



916. ��ப�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஒர க�ர�மவ�.� 'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநத 
இஸல�தபத ஏறபத�க உறத� தம�ழ� தக�டதத�ர. மற'�ள மதல அவர 
க�யச.ல�ல பZடககபபடட�ர.  '(இஸல�தபத ஏறகம ஒபபநததத�ல�ரநத) 
எனபன '�கக� வ�டஙகள!''  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மனற 
மப, அபத மறதத�ரகள.  'மத�ன� (தரபவ '�கக�த தயபமபடததம) 
உபலபயப யப�ன,த�கம!  அத தனன�லள? த�யவரகப? தவ?�யயற,� 
வ�டம.  அத�லள? 'லலவரகள தயபம தபறறத த�கழவ�ரகள!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

917. ''இப,வ�!  மகக�வ�ல '� ஏறபடதத�ய பரககதபதப யப�ல இரணட 
மடஙபக மத�ன�வ�ல ஏறபடததவ�ய�க!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

918.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�றக 
வநதயப�த அப பகர(ரல�),  ப�ல�ல(ரல�)  ஆக�யய�ரககக க�யச.ல 
ஏறபடடத.  அப பகர(ரல�)  தமககக க�யச.ல ஏறபடமயப�த,  'மரணம 
தனனபடய த.ரபப வ�பர வ�டச .மNபதத�ல இரககம '�பலய�ல 
ஒவதவ�ர மன�தனம தன கடமபதத�ரடன க�பலப தப�ழபத 
அபடக�,�ன!''  என, கவ�பதபயக கறவ�ரகள.  ப�ல�ல(ரல�)  க�யச.ல 
'�ஙக�யதம யவதபனக கரபல உயரதத�,  'இதக�ர,  �லNல எனம பறகள 
எனபனச சழநத�ரகக,  ஒர பள?தத�கக�ல ஓர இர�ப தப�ழபதயயனம 
'�ன கழ�பயபன�?  'ம��னன�'  எனம (சபனய�ன)  '�பர '�ன 
அரநதயவன�?  ஷ�ம�,  தஃபZல எனம இரணட மபலகள (அலலத 
இரணட ஊறறகள)  எனககத ததனபடம�?'  என, கவ�பதபயக 
கறவ�ரகள.  யமலம,  ப�ல�ல(ரல�) 'இப,வ�!  பஷப� இபன ரப�ஆ,  உதப� 
இபன ரபZஆ,  உமயய� இபன கலஃப ஆக�யய�ர எஙகள '�டடல�ரநத 
எஙகப? (அபப,பபடதத�)  இநத ய'�யப ப�ரயத.தத�றக வ�ரடடயத 
யப�ல,  அவரகப? '� உன கரபணய�ல�ரநத அபப,பபடதத� (.ப�தத) 
வ�டவ�ய�க!''  எனற கறவ�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இப,வ�!  '�ஙகள 
மகக�பவ ய'.�ததத யப�ல அலலத அபதவ�ட அத�கம�க மத�ன�பவ 
எஙகள ய'.தத�றகரயத�க ஆகக!  இப,வ�!  எஙகளபடய 
(அ?பவக?�ன)  ஸ�வ,  மதத ஆக�யவற,�ல (எஙகள உணவ�ல) 
எஙகளகக '� பரககத த.ய!  இவவபர எஙகளகக ஆயர�கக�யம�னத�க 
ஆகக!  இஙகள? க�யச.பல '�8ஹஃப�'  எனம பகத�கக இடம தபயரச 
த.ய!''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  '�ஙகள மத�ன�வ�றக வநதயப�த,  அத 
அலல�ஹவ�ன பம�ய�யலயய ய'�ய த'�டகள அத�கம�ன (ப�ரயத.ம�க 
இரநதத.  (ஏதனன�ல)  'பதஹ�ன'  எனம ஓபடய�ல யம�.ம�ன 
(தகடடபயப�ன) தணண�ர ஓடக தக�ணடரநதத!

            ப�டம-31. ய'�னப.

ய'�னப�ன .�,பப.

919.  ''ய'�னப (ப�வஙக?�ல�ரநத க�கக�ன,)  யகடயம�கம;  எனயவ, 
ய'�னப�?� தகடட யபசசகப?ப யப.யவணட�ம!  மடட�ள தனம�ன 
த.யலக?�ல ஈடபட யவணட�ம!  ய�யரனம அவரடன .ணபடகக 
வநத�ல அலலத ஏ.�ன�ல ''�ன ய'�னப�?�!'  எனற இரமப, 
க,டடம!  என உய�ர எவன பகவ.ம இரகக�,யத� அ(நத இப,)வன 



யமல ஆபணய�க!  ய'�னப�?�ய�ன வ�ய�ல�ரநத வ �சம வ�பட, 
அலல�ஹவ�டம கஸதரய�ன வ�படபய வ�டச .�,நதத�கம! (யமலம) 
'எனகக�க ய'�னப�?� தம உணபவயம,  ப�னதபதயம,  இசப.பயயம 
வ�டட வ�டக�,�ர!  ய'�னப எனகக (மடடயம)  உரயத.  அதறக '�யன 
கல� தக�டபயபன!  ஒர 'னபம எனபத அத யப�ன, பதத 
மடஙகக?�கம!'' (எனற அலல�ஹ க,�ன�ன) 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அபஹ8பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(த.�ரககதத�லள?) 'ரயய�ன' எனம வ�.ல ய'�னப�?�களககரயத.

920.  ''த.�ரககதத�ல 'ரயய�ன'  எனற க,பபடம ஒர வ�.ல இரகக�,த! 
மறபம '�?�ல அதன வழ�ய�க ய'�னப�?�கள நபழவ�ரகள. 
அவரகப?த தவ�ர யவற எவரம அதன வழ�ய�க நபழய ம�டட�ரகள! 
'ய'�னப�?�கள எஙயக?'  எனற யகடகபபடம.  உடயன,  அவரகள 
எழவ�ரகள;  அவரகப?த தவ�ர யவற எவரம அதன வழ�ய�க நபழய 
ம�டட�ரகள!  அவரகள நபழநததம அவவ�.ல அபடககபபடட வ�டம. 
அதன வழ�ய�க யவற எவரம நபழயம�டட�ரகள!  'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஹல(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

921. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''ஒரவர இப,வழ�ய�ல ஒர ய��டப 
தப�ரடகப?ச த.லவ த.யத�ல அவர த.�ரககதத�ன வ�.லக?�ரநத, 
'அலல�ஹவ�ன அடய�யர! இத (தபரம) 'னபமய�கம! (இதன வழ�ய�கப 
ப�ரயவ.�யஙகள!)'  எனற அபழககபபடவ�ர.  (தம உலக வ�ழவ�ன யப�த) 
தத�ழபகய�?�க?�ய இரநதவரகள தத�ழபகய�ன வ�.ல வழ�ய�க 
அபழககபபடவர;  அ,பயப�ர பரநதவரகள '��ஹ�த'  எனம வ�.ல 
வழ�ய�க அபழககபபடவர;  ய'�னப�?�க?�ய இரநதவரகள 'ரயய�ன' 
எனம வ�.ல வழ�ய�க அபழககபபடவர;  தரமம த.யதவரகள '.தக�' 
எனம வ�.ல வழ�ய�க அபழககபபடவர!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த அப பகர(ரல�) 'இப,தததர அவரகய?! 
என த�யம தநபதயம உஙகளகக அரபபணம�கடடம!  இநத வ�.லகள 
அபனதத�ல�ரநதம அபழககபபடம ஒரவரகக எநதத தயரம 
இலபலயய!  எனயவ,  எவயரனம அபனதத வ�.லகள வழ�ய�கவம 
அபழககபபடவ�ர�?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஆம!  '�ரம 
அவரக?�ல ஒரவர�வ �ர எனற 'மபக�ய,ன!'' என,�ரகள.

922. ''ரமல�ன வநதவ�டட�ல த.�ரககதத�ன வ�.லகள 
த�,ககபபடக�ன,ன 'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

923. ''ரமல�ன ம�தம வநதவ�டட�ல வ�னதத�ன வ�.லகள 
த�,ககபபடக�ன,ன.  'ரகதத�ன வ�ய�லகள அபடககபபடக�ன,ன. 
பஷதத�னகள வ�லஙக�டபபடக�ன,னர 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

924. '''�ஙகள ப�ப, கணடதம ய'�னப பவயஙகள; (மற) ப�ப, கணடதம 
ய'�னபப வ�டஙகள;  உஙகளகக (வ�ன�ல)  யமகம ததனபடட�ல 
'�ளகப? எணண�க தக�ளளஙகள 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'  என இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 
'ரமல�ன ப�ப,'' எனற உள?த.



ய'�னப ய'�றறம தப�ய மறறம த�சத.யலகப? வ�ட�த இரததல.

925. ''தப�யய�ன யபசப.யம தப�யய�ன 'டவடகபககப?யம வ�டட 
வ�ட�தவர தம உணபவயம ப�னதபதயம வ�டட வ�டவத�ல 
அலல�ஹவகக எநதத யதபவயம�லபல!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஏ.பபடபவர ''�ன ய'�னப�?�!'' எனற க,ல�ம�?

926. ''ய'�னபபத தவ�ர ஆதமபடய மகன�ன ஒவதவ�ர த.யலம 
அவனககரயத�கம!  '�ச.யம�க,  ய'�னப எனகக (மடடயம)  உரயத. 
அதறக '�யன கல� தக�டபயபன!''  எனற அலல�ஹ க,�ன�ன.  ய'�னப 
(ப�வஙக?�ல�ரநத க�ககம)  யகடயம�கம!  எனயவ,  உஙக?�ல ஒரவர 
ய'�னப ய'�ற,�ல அவர தகடட யபசசகள யப. யவணட�ம!  கச.ல�டட 
.ச.ரவ த.யய யவணட�ம!  ய�யரனம அவபர ஏ.�ன�ல அலலத 
அவரடன .ணபடய�டட�ல ''�ன ய'�னப�?�!''  எனற அவர 
த.�லலடடம!  மஹமமத�ன உய�ர எவன பகவ.ம உள?யத� அவன 
யமல ஆபணய�க!  ய'�னப�?�ய�ன வ�ய�ல�ரநத வ �சம வ�பட 
அலல�ஹவ�டம கஸதரய�ன வ�படபய வ�ட வ�ரபபம�னத�கம. 
ய'�னப�?�கக இரணட மக�ழச.�கள உள?ன.  ய'�னப த,ககமதப�ழத 
அவன மக�ழச.�யபடக�,�ன;  தன இப,வபனச .நத�ககம தப�ழத 
ய'�னப�ன க�ரணம�க அவன மக�ழச.�யபடக�,�ன 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

வ�பச.�ரதபத அஞசபவர ய'�னப ய'�றகயவணடம.

927. ''உஙக?�ல,  த�ரமணதத�றக�ன த.லவ�னஙகளககச .கத�தபற,வர 
த�ரமணம த.யயடடம;  ஏதனன�ல த�ரமணம (அனன�யப தபணகப?ப 
ப�ரபபபத வ�டடம)  ப�ரபவபயக கடடபபடததம;  கறபபக க�ககம.  ய�ர 
அதறகச .கத� தப,வ�லபலயய� அவர ய'�னப ய'�றகடடம.  அத 
அவரன இசப.பயக கடடபபடததம 'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

927. ''ரமல�ன ப�ப,பய '�ஙகள க�ணமவபர ய'�னப ய'�றக�த�ரகள; 
(மற)  ப�ப,பயக க�ணமவபர ய'�னபப வ�ட�த�ரகள;  உஙகளகக யமக 
மடடம ததனபடம�ன�ல (மபபத '�ளக?�க)  அபதக கண�ததக 
தக�ளளஙகள 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

928. ''ஒர ம�தம எனபத இரபததத�னபத இரவக?�கம.  எனயவ 
ப�ப,பயக க�ண�மல '�ஙகள ய'�னப ய'�றக�த�ரகள;  உஙகளகக யமக 
மடடம ததனபடம�ன�ல மபபத '�ளக?�க எணண�கபகபய 
மழபமப படததஙகள 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

929. உமம ஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள 'ஒர ம�தம தம 
மபனவ�யரடன ய.ரவத�லபல'  எனற .தத�யம த.யத�ரநத�ரகள. 
இரபதத� ஒனபத '�ளகள மடநதம (இலலம)  த�ரமப�ன�ரகள. 
அவரக?�டம ''�ஙகள ஒரம�தம (வ �டடறக)  வரம�டடரகள எனற 



.தத�யம த.யத�ரநத�ரகய?!  எனற யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள, 'ஒர 
ம�தம எனபத இரபததத�னபத '�ளக?�கவம அபமயம!'' என,�ரகள.

இரணட தபர'�ளக?�ன ம�தஙகள (ய.ரநத�லயப�ல) கப,ய�த. 

930.  ''தலஹஜ,  ரமல�ன ஆக�ய தபர'�ளகளககரய இரணட ம�தஙகள 
ய.ரநத�ல யப�ல கப,ய�த 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப பகர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

931.  '�ம உமம� .மத�யம�யவ�ம.  எழதவபத அ,�ய ம�டயட�ம;  வ�ண 
கபலபயயம அ,�ய ம�டயட�ம.  ம�தம எனபத இபபடயம அபபடயம 
இரககம;  அத�வத .�ல யவப? இரபததத�னபத '�ளக?�கவம .�ல 
யவப? மபபத '�ளக?�கவம இரககம!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ரம?�னகக மநத�ய '�ளம அதறக மநத�ய '�ளம ய'�னப ய'�றகக 
கட�த.

932.  ''ரம?�னகக மநத�ய '�ளம அதறக மநத�ய '�ளம உஙக?�ல 
எவரம ய'�னப ய'�றகக கட�த.  அந'�ளக?�ல வழககம�கத ய'�றகம 
ய'�னப அபமநத�யல தவ�ர!  அவவ�ற அபமநத�ல;  அந'�?�ல ய'�னப 
ய'�றகல�ம!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

933.  பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஆரமப க�லதத�ல)  'ப�தயத�ழரகள ய'�னப 
ய'�றற,  ய'�னபப '�ப,வ த.யயம ய'ரம வநத,  அதறக மனயப 
உ,ஙக� வ�டடரநத�ல அனப,ய இரவ�லம (தத�டரநத)  பகல�லம 
ம�பலவபர எபதயம உணண ம�டட�ரகள. (ஒர மப,)  பகஸ இபன 
ஸ�ரம�(ரல�)  ய'�னப ய'�ற,�ரநத�ர;  ய'�னப '�ப,வ த.யயம ய'ரம 
வநததம தம மபனவ�ய�டம வநத,  'உனன�டம உணவ ஏதம உள?த�?' 
எனற யகடட�ர;  அவரன மபனவ�,  'இலபல!  என�னம '�ன த.னற 
உமகக�க (உணபவத)  யதட வரக�ய,ன!''  என,�ர.  பகஸ இபன 
ஸ�ரம�(ரல�)  அனப,ய த�னம கல� யவபல த.யதவ�டட வநதத�ல 
அவரகக உ,ககம யமல�டட வ�டடத. அவரன மபனவ� வநத அவபரக 
கணடயப�த, 'உமகக 'ஷடம ஏறபடட வ�டடத'  என,�ர.  'ணபகல�னதம 
பகஸ(ரல�)  மரசப.யற,�ர.  இத பற,� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
க,பபடடயப�த,  'ய'�னபக க�ல இரவ�ல '�ஙகள உஙகள 
மபனவ�யரடன கடவத உஙகளகக அனமத�ககபபடடள?த என, 
வ.னமம 'இனனம ஃபஜர (அத�க�பல)  ய'ரம என, தவளப? நல 
(இரவ என,)  கரபப நல�ல�ரநத தத?�வ�கத ததரயமவபர 
உணணஙகள,  பரகஙகள என, வ.னமம இ,ஙக�ன.  இதன�ல 
'ப�தயத�ழரகள அத�க மக�ழச.�யபடநத�ரகள.

934.  அத� இபன ஹ�த�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'கரபபக கய�ற,�ல�ரநத 
தவளப?க கய�ற தத?�வ�கம வபர'  என, (த�ரககரஆன 02:187) 
இப,வ.னம அர?பபடடயப�த,  '�ன ஒர கரபபக கய�றப,யம 
தவளப?க கய�றப,யம எடதத என தபலயபணய�ல பவததக 
தக�ணயடன;  இரவ�ல அபதப ப�ரககல�யனன;  எனகக எதவம 
தத?�வ�கவ�லபல!  வ�டநததம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
இதபற,�க க,�யனன;  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள '(கரபபக கய�ற 



எனபத�ன கரதத)  இரவ�ன கரபமயம (தவளப?க கய�ற எனபத�ன 
கரதத) வ�டயல�ன தவணபமயம த�ன!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

ஸஹரககம ஃபஜரத தத�ழபகககம இபடயய எவவ?வ இபடதவ?� 
இரகக யவணடம?

935.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஸஹர 
த.யயத�ம;  ப�னனர, தத�ழபககக அவரகள தய�ர�க� வ�டட�ரகள!''  எனற 
பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  க,�ன�ர;  '�ன 'ப�ஙகககம 
ஸஹரககம�படயய எவவ?வ ய'ரம இரநதத?'  எனற யகடயடன. 
அதறகவர 'ஐமபத வ.னஙகள (ஓதம)  ய'ரம இரநதத!''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.

936.  '''�ஙகள ஸஹர த.யயஙகள;  '�ச.யம�க ஸஹர த.யவத�ல பரககத 
இரகக�,த!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'�னப ய'�றபத�க பகல�ல த�ரம�ன�பபத.

937. ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஆஷ8ர� 
த�னதத�ல 'ய�ர .�பப�டட வ�டட�யர� அவர (ய'�னப�க)  இரககடடம!' 
எனற ஒரவபர அனபப� மககளகக அ,�வ�ககசத.யத�ரகள. 

938. அப பகர இபன அபத�ர ரஹம�ன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல) 
அவரகள கடமப வ�ழகபகய�ல ஈடபடட,  க?�பப கடபமய�னவரக?�க 
ஃபஜர (அத�க�பல)  ய'ரதபத அபடவ�ரகள;  ப�னனர க?�ததவ�டட 
ய'�னபபத தத�டரவ�ரகள!'  எனற ஆய�ஷ�(ரல�),  உமம ஸலம�(ரல�) 
ஆக�யய�ர அ,�வ�ததத�க அனப,ய த�னம மத�ன�வ�ன ஆள'ர�க 
இரநத மரவ�ன�டம என தநபத அபதர ரஹம�ன க,�ன�ர.  மரவ�ன, 
என தநபதய�டம,  'இதன வ�ய�ல�க (இபத எடததபரதத),  அப 
ஹ8பரர�பவ '�ர எச.ரகக யவணடம எனற அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�டடக கறக�ய,ன!'  எனற க,�ன�ர.  ப�னனர '�ஙகள 
'தலஹ8பலஃப�'  எனனம இடதத�ல ஒனற ய.ரவத�க மடவ 
த.யயபபடடத.  அஙக அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகளகக ஒர '�லம 
இரநதத.  ('�ஙகள அஙக த.ன,யப�த இரநத�ர;)  என தநபத அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம,  ''�ன உமம�டம ஒர த.யத�பயக 
க,வ�ரகக�ய,ன:  மரவ�ன,  இத தத�டரப�க (உமம�டம கறமபட) 
.தத�யம த.யத எனபன வறபறதத�ய�ரகக�வ�டட�ல இபத '�ன 
உமம�டம க,பயப�வத�லபல!'  எனற க,�வ�டட,  ஆய�ஷ�(ரல�),  உமம 
ஸலம�(ரல�)  ஆக�யய�ர க,�யபத அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம 
க,�ன�ர.  அதறக அப ஹ8பரர�(ரல�)  'அத (ஃபஜரகக மனயப 
க?�ததத�க யவணடம எனபத)  யப�லத�ன ஃபளல இபன அபப�ஸ(ரல�) 
எனககக க,�ன�ரகள: ('ப�ய�ன மபனவ�யர�ன)  அவரகளத�ம இத பற,� 
'னக அ,�நதவரகள!' எனற பத�ல?�தத�ர.

ய'�னப�?� மபனவ�பய அபணததக தக�ளளதல.

939. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னப ய'�ற, 
'�பலய�ல (தம மபனவ�யபரக)  கடடயபணபப�ரகள;  மததம�டவ�ரகள! 
தம(உடல)  உணரச.�பய அத�கம கடடபபடதத�க தக�ளபவரக?�க 



அவரகள இரநத�ரகள!.

ய'�னப�?� ம,த�ய�க உணட�ல, பரக�ன�ல...?

944. ''ஒரவர ம,த�ய�க உணணயவ� பரகயவ� த.யத�ல அவர தம 
ய'�னபப மழபமபபடததடடம;.  ஏதனன�ல அவபர அலல�ஹயவ 
உணணவம பரகவம பவதத�ன 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ரமல�ன�ல .�ல '�ளகள ய'�னப ய'�றறவ�டடப ப�னனர பயணம 
த.யத�ல...?

945.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள ரம?�ன�ல 
மகக�பவ ய'�கக�ப ப,பபடட�ரகள;  அபயப�த அவரகள ய'�னப 
பவதத�ரநத�ரகள.  'கத�த'  எனம இடதபத அபடநததம ய'�னபப 
வ�டட�ரகள; மககளம ய'�னபப வ�டடனர!''

946. அப தரத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
பயணதம�ன,�ல தவய�ல ம�கநத ஒர '�?�ல அவரகளடன 
த.னய,�ம.  கடம தவபபதத�ன க�ரணம�க .�லர தம பகபயத தம 
தபலய�ல பவததனர.  அபபயணதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகப?யம தவ�ர 
எஙக?�ல யவற எவரம ய'�னப ய'�ற,�ரககவ�லபல!''

947.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரகள அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஒர பயணதத�ல இரநதயப�த,  ஒரவர '�ழல�ல தஙக 
பவககபபடட மககள (அவபரச சற,�லம)  கழம�ய�ரநதபதக 
கணட�ரகள.  'இவரகக எனன ய'ரநதத?'  எனற யகடட�ரகள.  'இவர 
ய'�னப ய'�ற,�ரகக�,�ர!''  எனற மககள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள '(பலவ �னம�ன '�பலய�ல உள?வரகள)  பயணதத�ல 
ய'�னப ய'�றபத 'றத.யல�ல ய.ர�த!'' எனற க,�ன�ரகள.

பயணதத�ல ய'�னப ய'�றபபதயம ய'�னபப வ�டவபதயம 
'ப�தயத�ழரகள கப, க,�யத�லபல.

948. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன பயணதத�ல த.லயவ�ம.  ய'�னப ய'�ற,வபர 
ய'�றக�தவரம ய'�றக�தவபர ய'�ற,வரம கப, க,ம�டட�ரகள.

க?�வ�ன ய'�னபள? '�பலய�ல ஒரவர இ,நதவ�டட�ல...?

949. ''க?�வ�ன ய'�னபள? '�பலய�ல ஒரவர இ,நதவ�டட�ல அவர 
.�ரப�க அவரன தப�றபப�?ர ய'�னப ய'�றப�ர 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

950. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  என த�ய�ரகக ஒர ம�த ய'�னப 
கடபமய�க�ய�ரநத '�பலய�ல மரண�ததவ�டட�ர.  அவர .�ரப�க அபத 
'�ன '�ப,யவற,ல�ம�?'  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆம! 
அலல�ஹவ�ன கடன '�ப,யவற,பபடவதறக அத�கத தகத� பபடததத'' 
என,�ரகள.  இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�ககம மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  ஒர 



தபணமண� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'என .யக�தர 
மரண�ததவ�டட�ர...' எனற க,�ன�ரகள என இநத ஹத�ஸ தவஙகக�,த. 
இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�ககம இனதன�ர அ,�வ�பப�ல ஒர 
தபணமண� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'என த�ய இ,நதவ�டட�ர...' 
எனற க,�ன�ரகள என இநத ஹத�ஸ தவஙகக�,த.  இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�ககம மறய,�ர அ,�வ�பப�ல, 'ய'ரசப. ய'�னப என 
த�ய�ரககக கடபமய�க இரநத '�பலய�ல என த�ய இ,நதவ�டட�ர...' 
எனற ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம க,�ன�ரகள என இநத 
ஹத�ஸ தவஙகக�,த.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�ககம இனதன�ர 
அ,�வ�பப�ல, 'என த�ய மNத பத�பனநத ய'�னபகள கடபமய�க இரநத 
'�பலய�ல இ,நதவ�டட�ர'  எனற ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம க,�ன�ரகள என இநத ஹத�ஸ தவஙகக�,த.

951.  அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர பயணதத�ல�ரநயத�ம.  அபயப�த அவரகள 
ய'�னப ய'�ற,�ரநத�ரகள.  சரயன மப,நததம கடடதத�ல 
ஒரவரடம, 'இனன�யர!  எழநத 'மகக�க ம�வ கபரபபZர�க!''  என,�ரகள. 
அதறகவர 'இப,தததர அவரகய?!  ம�பல ய'ரம (மழபமய�க) 
மடவபடயடடயம!''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'இ,ஙக�,  'மகக�க ம�வ 
கபரபபZர�க!  என,�ரகள.  அதறகவர 'இப,தததர அவரகய?!  ம�பல 
ய'ரம (மழபமய�க)  மடவபடயடடம!''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள. 
'இ,ஙக�, 'மகக�க ம�வ கபரபபZர�க!'' என,�ரகள. அதறகவர, 'இப,தததர 
அவரகய?!  ம�பல ய'ரம (மழபமய�க)  மடவபடயடடயம!''  என,�ர. 
மNணடம 'ப�(ஸல)  அவரகள, 'இ,ஙக�,  'மகக�க ம�வ கபரபபZர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறகவர 'பகல (தவ?�ச.ம)  இனனம (எஞ.�)  இரகக�,யத?' 
எனற யகடடதறகம 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இ,ஙக� 'மகக�க ம�வ 
கபரபபZர�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன அவர இ,ஙக�,  அவரகளகக�க 
ம�வ கபரதத�ர.  அபத 'ப�(ஸல)  அவரகள அரநத�வ�டட,  'இரவ 
இஙக�ரநத (க�ழகக�ல�ரநத)  மனயன�கக� வநதவ�டட�ல ய'�னப�?� 
ய'�னபப '�ப,வ த.யய யவணடம!'' என,�ரகள.

வ�பரவ�க ய'�னபப '�ப,வ த.யதல.

952. ''ய'�னபப '�ப,வ த.யவபத வ�பரவபடததமவபர மககள 
'னபமய�ல ஈடபடடவரக?�ய�ரபப�ரகள!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள இபத ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'�னபப '�ப,வ த.யத ப�ன சரயன உத�தத�ல...?

953. அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
க�லதத�ல யமகம சழநத ஒர '�?�ல '�ஙகள ய'�னபப '�ப,வ 
த.யத ப�னனர சரயன ததனபடடத.''அவரகள க?� த.யயம�ற 
கடடப?ய�டபபடட�ரக?�?'  எனற ஹ�ஷ�ம(ரஹ)  அவரக?�டம 
யகடகபபடடத.  அதறக அவர 'க?� த.யவத அவ.�யம�லல�மல 
யப�கம�?'  எனற யகடட�ர. ('க?� த.யவத அவ.�யம�கம!'  எனபத இதன 
தப�ரள.)''அவரகள க?� த.யத�ரக?�?  இலபலய� எனபத எனககத 
ததரய�த!'' எனற ஹ�ஷ�ம(ரஹ) க,�ன�ரகள என மஃமர கறக�,�ர.

.�றவரகள ய'�னப ய'�ற,ல.



954.  ரபபயய�வ ப�னத மஅவவ�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஆஷ8ர� த�னதத�ல க�பலய�ல அனஸ�ரக?�ன க�ர�மஙகளகக 
ஆ?னபப�,  'ய�ர ய'�னப ய'�றக�தவர�கக க�பலப தப�ழபத 
அபடநதவ�டட�யர� அவர இனப,ய த�னதத�ன எஞ.�ய ய'ரதபத 
(ய'�னப�க)  '�ப,வ த.யயடடம!  ய�ர ய'�னப�?�ய�கக க�பலப 
தப�ழபத அபடநத�யர� அவர ய'�னபபத தத�டரடடம!''  எனற 
அ,�வ�ககச த.யத�ரகள.  '�ஙகள அதன ப�னனர அந'�?�ல ய'�னப 
ய'�றகல�யன�ம.  எஙகள .�றவரகப?யம ய'�னப ய'�றக பவபயப�ம. 
கமப?�ய�ல�ன வ�ப?ய�டடப தப�ரடகப? அவரகளகக�க '�ஙகள 
த.யயவ�ம;  அவரகள (ப.�ய�ல)  உணவ யகடடம அழமயப�த ய'�னப 
மடயம ய'ரம வரமவபர (அவரகள ப.�பய ம,நத�ரபபதறக�க) 
அவரக?�டம அநத வ�ப?ய�டடப தப�ரடகப?க தக�டபயப�ம.

955. அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள தத�டர 
ய'�னப ய'�றக�த�ரகள;  உஙக?�ல ய�யரனம தத�டர ய'�னப ய'�றக 
'�டன�ல  ஸஹர வபர அவவ�ற த.யயடடம''  எனற க,�ன�ரகள. 
'ப�தயத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள தத�டர ய'�னப 
ய'�றக�,�ரகய?!'  எனற யகடடனர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன 
உஙகப?ப யப�ன,வன அலலன;.  எனகக (ஆனமNக ரத�ய�க) 
உணவ?�ககவம பரகததரவம ஒரவன இரகக�,�ன. இந'�பலய�ல '�ன 
இரவப தப�ழபதக கழ�கக�ய,ன'' என,�ரகள.

956.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�டர 
ய'�னபபத தடதத�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள தத�டர 
ய'�னப ய'�றக�,�ரகய??'  எனற மஸல�மக?�ல ஒரவர யகடடதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙக?�ல எனபனப யப�ன,வர ய�ர இரகக�,�ர? 
என இப,வன எனகக உணணவம பரகவம தரம '�பலய�ல '�ன 
இரபவக கழ�கக�ய,ன?'  என,�ரகள.  தத�டர ய'�னப�ல�ரநத மககள 
வ�லக�க தக�ள? மறததயப�த ஒர'�ள அவரகப?த தத�டர ய'�னப 
ய'�றகச த.யத�ரகள.  ப�,க (அடதத ம�ததத�ன)  ப�ப,பய மககள 
கணடனர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இமம�தம இனனம த�மதம�க 
மடநத�ரநத�ல (தத�டர ய'�னபப)  இனனம உஙகளகக '�ன 
அத�கபபடதத�ய�ரபயபன''  எனற மககள தத�டர ய'�னப�ல�ரநத வ�லக�க 
தக�ள? மறததபதக கணடபபபதப யப�ல க,�ன�ரகள.  மறத,�ர 
அ,�வ�பப�ல ''தத�டர ய'�னப பவபபத க,�தத உஙகப? 
எச.ரகக�ய,ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள இரணட மப, க,�ன�ரகள. 
''�ஙகள தத�டர ய'�னப ய'�றக�,�ரகய??'  எனற அவரக?�டம 
யகடகபபடடத.  அதறகவரகள,  'என இப,வன எனகக உணணரவம 
பரகவம தரககடய '�பலய�ல '�ன இரபவக கழ�கக�ய,ன;  எனயவ 
'�ஙகள அமலக?�ல உஙகள .கத�கக உடபடடச .�ரமம எடததக 
தக�ளளஙகள'' எனற வ�படய?�தத�ரகள.

உபரய�ன ய'�னபப வ�டம�ற ஒரவர மற,வபர வறபறதததல.

957. அப �8பஹஃப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ஸலம�ன(ரல�), 
அப தரத�(ரல�)  இரவபரயம .யக�தரரக?�க ஆகக�ன�ரகள.  ஸலம�ன 
அப தரத�பவச .நத�ககச த.ன,யப�த (அப தரத�வ�ன மபனவ�) உமம 
தரத�பவ அழககபடநத ஆபட அண�நத�ரககக கணட�ர. 'உமகக எனன 
ய'ரநதத?' எனற அவரடம ஸலம�ன யகடடதறக உமம தரத�(ரல�), 'உம 
.யக�தரர அப தரத�வகக இவவலக�ல எநதத யதபவயம�லபல''  எனற 



வ�படய?�தத�ர.  (.றற ய'ரதத�ல)  அப தரத� வநத ஸலம�னகக�க 
உணவ தய�ரதத�ர.  ஸலம�ன அப தரத�வ�டம,  'உணபZர�க!'  எனற 
க,�ன�ர.  அதறக அப தரத�,  ''�ன ய'�னப பவதத�ரகக�ய,ன'  என,�ர. 
ஸலம�ன,  ''�ர உணண�மல உணணம�டயடன.  எனற க,�யதம அப 
தரத�வம உணட�ர.  இரவ�னதம அப தரத�(ரல�)  '�னற வணஙகத 
த�யர�ன�ர.  அபயப�த ஸலம�ன(ரல�),  'உ,ஙகவ �ர�க'  எனற க,�யதம 
உ,ஙக�ன�ர.  ப�னனர '�னற வணஙகத தய�ர�ன�ர.  மNணடம ஸலம�ன, 
'உ,ஙகவ �ர�க'  என,�ர.  இரவ�ன கபட.� ய'ரம வநததம ஸலம�ன(ரல�), 
'இபயப�த எழவ �ர�க!'  எனற க,�ன�ர.  இரவரம தத�ழதனர.  ப�,க அப 
தரத�வ�டம ஸலம�ன(ரல�),  ''�ச.யம�க உம இப,வனகக '�ர த.யய 
யவணடய கடபமகள இரகக�ன,ன.  உமகக '�ர த.யய யவணடய 
கடபமகள இரகக�ன,ன.  உம கடமபதத�னரகக '�ர த.யய யவணடய 
கடபமகள இரகக�ன,ன.  அவரவரககரய கடபமகப? 
'�ப,யவறறவ �ர�க''  எனற க,�ன�ரகள.  இதக,�தத அப தரத�(ரல�), 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத இநத வ�ஷயதபதத க,�ன�ர.  அதறக 
'ப�(ஸல) அவரகள, 'ஸலம�ன உணபமபயயய க,�ன�ர!'' என,�ரகள.

ஷஅப�ன ம�ததத�ல ய'�னப ய'�றபத.

958. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''(இன�)  ய'�னபப வ�டயவ ம�டட�ரகள' 
எனற '�ஙகள கறம?வகக 'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னப ய'�றப�ரகள: 
'(இன�)  ய'�னப ய'�றகயவ ம�டட�ரகள'  எனற '�ஙகள கறம?வகக 
ய'�னபபவ�டட வ�டவ�ரகள!  ரம?�பனத தவ�ர யவத,நத ம�ததத�லம 
மழ ம�தமம 'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னப ய'�ற,பத '�ன ப�ரதத 
த�லபல.  ஷஅப�ன ம�ததத�ல தவ�ர (யவத,நத ம�ததத�லம)  அத�கம�க 
அவரகள ய'�னப ய'�ற,பத '�ன ப�ரததத�லபல!.

959.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஷஅப�ன ம�ததபத 
வ�ட அத�கம�க யவத,நத ம�ததத�லம ய'�னப ய'�ற,த�லபல. 
ஷஅப�ன�ல (.�ல ஆணடக?�ல)  மழ ம�தமம ய'�னப ய'�றப�ரகள. 
'உஙக?�ல இயன, அ?வகக '�ஙகள அமலகள (வணககஙகப?ச) 
த.யயஙகள!  '�ஙகள .ல�பபபடய�தவபர அலல�ஹ .ல�பபபடய 
ம�டட�ன!''  எனறம கறவ�ரகள.  கப,வ�க இரநத�லம தத�டரநத 
தத�ழம தத�ழபகபய அவரகள தத�ழத�ல அபதத தத�டரநத 
தத�ழவ�ரகள.

960. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகப? ஒர ம�ததத�ல 
ய'�னப�?�ய�க '�ன ப�ரகக வ�ரமப�ன�ல அவவ�ய, அவரகப? '�ன 
ப�ரபயபன.  அவரகள ய'�னபப வ�டட '�பலய�ல ப�ரகக வ�ரமப�ன�ல 
அவவ�ய, '�ன அவரகப?ப ப�ரபயபன;  இரவ�ல தத�ழக 
கடயவரக?�க அவரகப?ப ப�ரகக வ�ரமப�ன�ல அவவ�ய, 
'�னஅவரகப?ப ப�ரபயபன;  அவரகப?த தஙகபவரக?�கப ப�ரகக 
வ�ரமப�ன�ல அவவ�ய, '�ன அவரகப?ப ப�ரபயபன!  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன பகபய வ�ட ம�ரதவ�ன எநதப படபடயம '�ன 
த�ணடயத�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 'றமணதபத வ�ட 'லல 
'றமணதபத '�ன மகரநததம�லபல!''

ய'�னப ய'�ற,�ரககமயப�த வ�ரநத�னரககச த.யய யவணடய 
கடபம.



961.  அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள எனன�டம வநத,  'உமமபடய வ�ரநத�னரககச த.யய 
யவணடய கடபமகள உமகக இரகக�ன,ன.  உம மபனவ�ககச த.யய 
யவணடய கடபமகள உமகக இரகக�ன,ன!''  என,�ரகள.  'த�வத 
'ப�(அபல)  அவரக?�ன ய'�னப எவவ�ற இரநதத?'  எனற யகடயடன. 
அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள 'வரடதத�ல ப�த� '�ளகள!'' என,�ரகள.

ய'�னப ய'�ற,�ரககமயப�த உடலககச த.யய யவணடய கடபம.

962. அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள எனன�டம,  'அபதலல�ஹயவ!  '�ர பகதலலல�ம ய'�னப 
ய'�றற,  இரதவலல�ம '�னற வணஙகவத�க எனககக க,பபடக�,யத!'' 
எனற யகடட�ரகள.  '�ன 'ஆம!  இப,தததர அவரகய?!''  எனய,ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இன� அவவ�ற த.யய�த�ர!  (.�ல '�ளகள)  ய'�னப 
பவயம; (.�ல '�ளகள) வ�டடவ�டம! (.�,�த ய'ரம) தத�ழம; (.�,�த ய'ரம) 
உ,ஙகம!  ஏதனன�ல,  உம உடலககச த.யய யவணடய கடபமகள 
உமகக�ரகக�ன,ன.  உம கணகளககச த.யய யவணடய கடபமகளம 
உமகக�ரகக�ன,ன.  உம மபனவ�ககச த.யய யவணடய கடபமகளம 
உமகக�ரகக�ன,ன.  உம வ�ரநத�னரககச த.யய யவணடய 
கடபமகளம உமகக இரகக�ன,ன!  ஒவதவ�ர ம�தமம மனற 
'�ளகள '�ர ய'�னப ய'�றபத உமககப யப�தம�னத�கம! ஏதனன�ல, ('�ர 
த.யயம)  ஒவதவ�ர 'றத.யலககம பகரம�க உமகக அத யப�ன, 
பதத மடஙக ('னபம)கள உணட!  (இநதக கணககபபட)  இத 
க�லதமலல�ம ய'�னப ய'�ற,த�க அபமயம!'' எனற க,�ன�ரகள. '�ன 
.�ரமதபத வல�நத ஏறறக தக�ணயடன;  அதன�ல,  எனமNத .�ரமம 
சமததபபடட வ�டடத!  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன வலவள?வன�க 
இரகக�ய,ன!''  எனற க,�யனன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'த�வத 
'ப�(அபல) அவரகள ய'�னப ய'�ற,வ�ற '�ர ய'�னப ய'�றபZர�க! அபத 
வ�ட அத�கம�கக யவணட�ம!''  என,�ரகள.  த�வத 'ப�(அபல)ய�ன 
ய'�னப எத?  எனற யகடயடன.  'வரடதத�ல ப�த� '�ளகள!'' 
என,�ரகள.''அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  வயய�த�கம 
அபடநத ப�ன ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன .லபகபய '�ன ஏறக�மல யப�ய 
வ�டயடயன'  எனற (வரததததடன)  கறவ�ர!''  என அப ஸலம�(ரஹ) 
அவரகள கறக�,�ரகள.

ய'�னப பவதத�ரககமயப�த கடமபதத�னரககச த.யய யவணடய 
கடபம.

963. அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ன தத�டரநத ய'�னப 
பவபபத�கவம இரதவலல�ம தத�ழவத�கவம 'ப�(ஸல)  அவரகளககத 
ததரய வநதத.  அவரகள எனபன அபழதத வரச த.�லல�ய�ரகக 
யவணடம;  அலலத '�ன�க அவரகப?ச .நத�தத�ரகக யவணடம! 
(அவரகள எனபன அபழதத வரச த.�னன�ரக?�?  '�ன�கச த.னற 
அவரகப?ச .நத�தயதன� எனபத எனகக '�பனவ�லபல!)  'ப�(ஸல) 
அவரகள ''�ர வ�ட�மல ய'�னப ய'�றபத�கவம தஙக�மல 
தத�ழவத�கவம எனன�டம க,பபடக�,யத!  எனயவ,  ய'�னப பவபபZர�க! 
அபத வ�டடவ�டவம த.யவ �ர�க! (இரவ�ல எழநத '�னற வணஙகவ �ர�க! 
தஙகவம த.யவ �ர�க!  ஏதனன�ல,  உமமபடய கணகளககச த.யய 
யவணடய கடபமகள உமகக�ரகக�ன,ன.  உமககம உமமபடய 
கடமபதத�னரககம '�ர த.யய யவணடய கடபமகள 



உமகக�ரகக�ன,ன!''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'இதறக எனகக .கத� 
உள?த!''  எனற க,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ர த�வத 'ப�ய�ன 
ய'�னபப ய'�றபZர�க!''  என,�ரகள.  'அத எவவ�ற?'  எனற யகடயடன. 
'த�வத 'ப�(அபல)  அவரகள ஒர '�ள ய'�னப ய'�றப�ர;  ஒர '�ள 
வ�டடவ�டவ�ர!  யமலம,  (யப�ரகக?தத�ல எத�ரகப?ச)  .நத�ககமயப�த 
ப�னவ�ஙக ம�டட�ர!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
'�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  இநத (வ �ரம '�ப,நத)  பணபகக எனகக 
ய�ர தப�றபயபறறக தக�ளவ�ரகள!''  எனய,ன.''க�லதமலல�ம ய'�னப 
ய'�றபத பற,� 'ப�(ஸல)  அவரகள (இநத .மபவததகக�படயய)  எபபடக 
க,�ன�ரகள எனபபத '�ன அ,�யம�டயடன.  என,�லம 'க�லதமலல�ம 
ய'�னப ய'�ற,வர ய'�னப ய'�ற,வரலலர!''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இரமப, க,�ன�ரகள (எனபத மடடம எனகக '�பனவ�ரகக�,த!)'' 
எனற அத�(ரஹ) க,�ன�ர.

ஒர கடடதத�னரடம த.னற, அஙக ய'�னபப ம,�கக�மல இரததல.

964.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (என த�ய�ர)  உமம 
ஸ8பலம(ரல�)  அவரக?�டம த.ன,�ரகள.  அவரகள யபரச.ம 
பழஙகப?யம த'யபயயம 'ப�(ஸல) அவரக?�டம தக�ணட வநத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'உஙகள த'யபய அதறகரய (யத�ல) 
ப�தத�ரதத�யலயய ஊறறஙகள;  உஙகள யபரச.ம பழஙகப? அதறகரய 
பபய�ல யப�டஙகள;  ஏதனன�ல,  '�ன ய'�னப ய'�ற,�ரகக�ய,ன!'' 
என,�ரகள.  ப�,க வ �டடன ஒர மபலய�ல '�னற கடபமயலல�த 
தத�ழபகபயத தத�ழத�ரகள.  உமம ஸ8பலம(ரல�)  அவரகளகக�கவம 
அவரக?�ன கடமபதத�னரகக�கவம ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அபயப�த உமம 
ஸ8பலம(ரல�)  'இப,தததர அவரகய?!  எனகக வ�ரபபம�ன ஒனற 
உள?த''!  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அத எனன?'  எனற யகடட�ரகள 
'உஙகள ஊழ�யர அனஸத�ன!''  எனற உமம ஸ8பலம(ரல�)  க,�ன�ர. 
இமபம மறபமய�ன எநத 'னபமபயயம வ�டட வ�ட�மல (எலல� 
'னபமகப?யம) யகடட. எனகக�க 'ப�(ஸல) அவரகள ப�ர�ரதத�தத�ரகள. 
'இப,வ�!  இவரககப தப�ரட த.லவதபதயம கழநபதச 
த.லவதபதயம வழஙக!  இவரகக பரககத த.ய!''  எனற 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  இனற '�ன அனஸ�ரக?�யலயய அத�கச 
த.லவநதன�க இரகக�ய,ன!  எனககப ப�,நத நற,�ய�ரபதககம 
அத�கம�ன ப�ளப?கள இ,நத,  ஹஜ��ஜ இபன யஸ8ஃப)  பஸர�வகக 
வநத க�லதத�ல அடககம த.யயபபடட வ�டடனர எனற என மகள 
உபமன� எனககக க,�ன�ர.
 
ம�ததத�ன கபட.�ய�ல ய'�னப ய'�ற,ல.

965.  மதரரஃப(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  இமர�ன இபன ஹ8ப.ன(ரல�) 
அவரக?�டயம�,  அவரகள த.வ�மடததக தக�ணடரகக 
யவத,�ரவரடயம� 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இமம�ததத�ன இறத�ய�ல '�ர 
ய'�னப ய'�றகவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  அமமன�தர 'இலபல! 
இப,தததர அவரகய?!''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ர ய'�னபப 
வ�டடவ�டட�ல இரணட '�ளகள ய'�னப ய'�றபZர�க!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

தவள?�கக�ழபம ய'�னப ய'�ற,ல.



966. மஹமமத இபன அபப�த அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தவள?�கக�ழபம ய'�னப பவபபபதத தபட த.யத�ரக?� எனற 
��ப�ர(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன.  'ஆம'  என,�ர.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 
தவள?�கக�ழபம மடடம தன�தத ய'�னப பவகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தபட த.யதத�கக க,பபடக�,த.

967. �8பவரயய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '�ன 
தவள?�கக�ழபம ய'�னப பவதத�ரநதயப�த எனன�டம வநத�ரகள. 
'ய'றற ய'�னப பவதத�ய�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 'இலபல!'' 
எனய,ன.  ''�ப? ய'�னப ய'�றக வ�ரமபக�,�ய�?'  எனற யகடட�ரகள. 
அதறகம 'இலபல!''  எனய,ன.  (இபதக யகடட)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அபபடய�ன�ல ய'�னபப ம,�தத வ�ட!''  என,�ரகள.'''ப�(ஸல) 
அவரக?�ன கடடப?பபட '�ன ய'�னபப ம,�தத வ�டயடன''  எனற 
�8பவரயய�(ரல�) க,�ன�ர என அப அயயப(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

.�ல '�ளகப? மடடம க,�பப�க யதரநததடதத, அவற,�ல ய'�னப 
ய'�றகல�ம�?

968. அலகம�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள க,�பப�டட .�ல 
'�ளகப? வணககதத�றக�கத யதரநததடததக தக�ளவ�ரக?�?'  எனற 
ஆய�ஷ�(ரல�) அவரக?�டம யகடயடன. அதறகவரகள 'இலபல! அவரக?�ன 
அமல (வணககம)  '�ரநதரம�னத�க இரககம!  'ப�(ஸல)  அவரக?�ல 
த.யய மடநத (வணககத)பத உஙக?�ல ய�ரத�ன த.யய மடயம?' 
எனற க,�ன�ரகள.

969.  ஆய�ஷ�(ரல�)  இபன உமர(ரல�)  ஆக�யய�ர க,�ன�ரகள:  ''பல�ய�டம 
ப�ர�ண� க�படகக�தவர தவ�ர மற,வரகள தஷரககபடய '�ளக?�ல 
ய'�னப ய'�றக அனமத�ககபபடவ�லபல!''.

ஆஷ�ர� ய'�னப.

970.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அ,�ய�பமக க�லக கப,ஷ�யர ஆஷ8ர� 
'�?�ல ய'�னப ய'�ற,னர;  'ப�(ஸல)  அவரகளம ய'�ற,னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள மத�ன�வகக வநதயப�த,  த�மம அந'�?�ல ய'�னப ய'�றற 
மககப?யம ய'�னப ய'�றகம�ற ஏவ�ன�ரகள.  ரமல�ன ய'�னப 
கடபமய�ககபபடடதம ஆஷ8ர� ய'�னபப வ�டடவ�டடனர. 
வ�ரமப�யவர ய'�னப ய'�ற,னர. வ�ரமப�தவர வ�டடவ�டடனர.

971. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன� 
வநதயப�த யதரகள ஆஷ8ர� '�?�ல ய'�னப ய'�ற,பதக கணட�ரகள. 
'இத எனன '�ள?'  எனற யகடட�ரகள.  யதரகள 'இத 'லல '�ள, 
இஸரயவலரகப? அவரக?�ன எத�ரக?�டம�ரநத அலல�ஹ 
க�பப�ற,�ய '�ள;  இதறக�க மஸ�(அபல)  அவரகள ய'�னப 
ய'�ற,�ரகள'  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகப?வ�ட 
மஸ�வகக அத�க உரபம பபடததவன '�ன''  எனற க,�வ�டடத 
த�மம ய'�னப ய'�றற,  ய'�னப ய'�றகம�ற (மககளககக) 
கடடப?யம இடட�ரகள.

             ப�டம-32. தர�வ �ஹ தத�ழபக 



இரவத தத�ழபக

972. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ள?�ரவ�ல பள?�ககச 
த.னற தத�ழத�ரகள.  அவரகப?ப ப�னபற,� மககளம தத�ழத�ரகள. 
வ�டநததம மககள இதபற,�ப யப.�க தக�ணட�ரகள.  (மற'�ள) 
மதல'�ப? வ�ட அத�கம�ன மககள த�ரணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ப�னன�ல '�னற தத�ழத�ரகள.  வ�டநததம மககள இதபற,�ப யப.�க 
தக�ணட�ரகள.  இநத மன,�ம இரவ�ல பள?�வ�.லகக '�ப,யப யபர 
வநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பள?�வ�.லகக வநத தத�ழத�ரகள; 
அவரகப?ப ப�னபற,� மககளம தத�ழதனர.  '�னக�ம இரவ�ல, 
பள?�வ�.ல தக�ள?�த அ?வகக மககள த�ரணடனர; ஆன�ல, 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஸ8பஹ8த தத�ழபகககதத�ன வநத�ரகள.  ஸ8பஹ8த 
தத�ழபகபய மடததம மககப? ய'�கக�,  தஷஹஹ8த தம�ழ�நத, 
''�ன இப,வபனப யப�ற,�ப பகழநத கறக�ய,ன;  '�ஙகள வநத�ரநதத 
எனககத ததரய�மல�லபல.  என�னம,  இத உஙக?�ன மNத 
கடபமய�ககபபடட,  அபத உஙக?�ல '�ப,யவற, இயல�மல 
யப�யவ�டயம� எனற '�ன அஞ.�யனன!'  எனக க,�ன�ரகள.'''�பலபம 
இபபட இரகக,  (ரம?�ன�ன இரவத தத�ழபகபய மககள தன�த 
தன�ய�கயவ தத�ழத தக�ணடரகக) 'ப�(ஸல) அவரகள மரண�தத�ரகள!'' 
எனற அ,�வ�பப�?ர இம�ம ஸ8ஹர(ரஹ) அவரகள கறக�,�ரகள.

பலலததல கதர இரபவ (ரம?�ன�ன) கபட.� ஏழ '�ளக?�ல யதடதல.

973.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�தயத�ழரக?�ல .�லரகக, 
(ரம?�ன�ன)  கபட.� ஏழ '�ளக?�ல (வநத)  கனவ�ல பலலததல 
கதர(இரவ) க�டடபபடடத. அபயப�த, 'ப�(ஸல) அவரகள 'உஙகள கனவகள 
கபட.� ஏழ '�ளக?�ல (பலலததல கதபரக கணட வ�ஷயதத�ல) ஒதத 
அபமநத�ரபபபத க�ணக�ய,ன!  எனயவ,  அபதத யதடபவர.  (ரம?�ன�ன) 
கபட.� ஏழ '�ளக?�ல அபதத யதடடடம!'' எனற க,�ன�ரகள.

974.  அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
ரம?�ன�ன 'டபபககதத�ல இஃத�க�ஃப இரநயத�ம.  அவரகள இரபத�ம 
'�ள க�பலய�ல தவ?�யய வநத எஙகளகக உபர '�கழதத�ன�ரகள. 
(அவவபரய�ல)  'எனகக பலலததல கதர இரவ க�ணப�ககபபடடத. 
ப�னனர, அத எனகக ம,ககடககபபடட வ�டடத. எனயவ, '�ஙகள கபட.�ப 
பதத '�ளக?�ன ஒறப,ப பபட இரவக?�ல அபதத யதடஙகள!  '�ன 
(பலலததல கதரல)  ஈரம�ன க?� மணண�ல ஸஜத� த.யவத யப�ல 
(கனவ)  கணயடன!  எனயவ,  ய�ர எனயன�ட இஃத�க�ஃப இரநத�யர� அவர 
த�ரமபவம வரடடம!''  என,�ரகள.  '�ஙகள த�ரமபச த.னய,�ம. 
வ�னதத�ல ஒர தமலல�ய யமகப தப�த�பயக கட அபயப�த '�ஙகள 
க�ணவ�லபல.  த�டர என ஒர யமகம யத�ன,� மபழ தப�ழ�நதத. 
அதன�ல,  பள?�வ�.ல�ன கபரய�ல தணண�ர ஒழக�யத.  அநதக கபர 
யபரசப. மடபடய�ல�ன�ல அபமநத�ரநதத.  தத�ழபககக இக�மத 
த.�லலபபடடதம 'ப�(ஸல)  அவரகப? ஈரம�ன க?�மணண�ல ஸஜத� 
த.யயம '�பலய�ல கணயடன.  அவரக?�ன த'ற,�ய�ல க?�மணண�ன 
அபடய�?தபத ப�ரதயதன.

975.  ''ரம?�ன�ன கபட.�ப பதத '�ளக?�ல பலலததல கதபர 
யதடஙகள!  'பலலததல கதபர இரபததத�ன,�வத இரவ�ல,  இரபதத 



மன,�வத இரவ�ல,  இரபதத ஐநத�வத இரவ�ல யதடஙகள!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

976.  ''பலலததல கதர இரவ கபட.�ப பதத '�ளக?�ல உள?த.  அத 
இரபததத�னபத�வத இரவ�யல� இரபதத மன,�வத இரவ�யல� 
உள?த!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ரம?�ன�ன கபட.�பபதத�ல பரய யவணடய வணககம.

977.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ரம?�ன�ன கபட.�ப)  பதத '�ளகள 
வநதவ�டட�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள இலல,த தத�டரபப '�றதத�க 
தக�ளவ�ரகள;  இரபவ (அலல�ஹபவத தத�ழத)  உய�ரபப�பப�ரகள; 
(இப,வபன வணஙகவதறக�கத)  தம கடமபதத�னபர எழபப� 
வ�டவ�ரகள!''.

[ப�டம-33] இஹத�க�ஃப 

978.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள மரண�ககம வபர 
ரம?�ன�ன கபட.�ப பதத '�ளக?�ல இஃத�க�ஃப இரநத�ரகள; 
அவரகளககப ப�ன, அவரக?�ன மபனவ�யர இஃத�க�ஃப இரநதனர!''.

இஃத�க�ஃப இரபபவர யதபவ இரநத�ல தவ�ர வ �டடறகச 
த.லலககட�த.

979.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பள?�ய�ல�ரநத தம 
தபலபய '�டடவ�ரகள;  '�ன அபத வ�ரயவன,  இஃத�க�ஃப 
இரககமயப�த யதபவய�ரநத�ல தவ�ர வ �டடறகள வரம�டட�ரகள.

ஓர இரவ மடடம இஃத�க�ஃப இரபபத.

980.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'மஸ��தல ஹர�ம�ல ஓர இரவ 
இஃத�க�ஃப இரபபத�க அ,�ய�பமக க�லதத�ல '�ன ய'ரசப. 
த.யத�ரநயதன'  எனற உமர(ரல�)  'ப� (ஸல)  அவரக?�டம க,�ன�ர. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உமமபடய ய'ரசப.பய '�ப,யவறறம'' 
என,�ரகள.

தபணகள இஃத�க�ஃப இரபபத.

981.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ரமல�ன�ன கபட.�ப 
பதத '�ளக?�ல இஃத�க�ஃப இரபப�ரகள.  '�ன அவரகளகக�க 
(பள?�ய�ல)  ஒர கட�ரதபத அபமபயபன.  ஸ8பஹ8த தத�ழதவ�டட 
அதறகள நபழநத வ�டவ�ரகள.  ஹஃபஸ�(ரல�)  எனன�டம தமகதக�ர 
கட�ரம அபமகக அனமத� யகடட�ர.  அவரகக '�ன அனமத� 
தக�டதயதன.  அவர ஒர கட�ரதபத அபமதத�ர.  இபத பஸனப ப�னத 
�ஹஷ(ரல�)  ப�ரததயப�த அவர மறத,�ர கட�ரதபத அபமதத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள க�பலய�ல எழநதயப�த பள?�ய�னள பல 
கட�ரஙகப?க கணட,  'இபவ எனன?'  எனற யகடட�ரகள.  அவரகளகக 



வ�வரம க,பபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இதன மலம '�ஙகள 
'னபமபயதத�ன '�டக�,�ரக?�?'  எனற யகடடவ�டட,  அநத ம�தம 
இஃத�க�ஃப இரபபபதவ�டடவ�டட�ரகள.  ப�,க ஷவவ�ல ம�தம பதத 
'�ளகள இஃத�க�ஃப இரநத�ரகள.

இஃத�க�ப இரபபவர தம யதபவககளகக�கப பள?�ய�ன வ�.லவபர 
த.லலல�ம�?

982.  ஸஃப�யய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ரமல�ன�ல கபட.�ப 
பதத '�ளக?�ல இஃத�க�ஃப இரககமயப�த அவரகப?ச .நத�கக '�ன 
த.லயவன.  .றற ய'ரம அவரகளடன யப.�வ�டட எழயவன.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகளம எனனடன எழநத பள?�ய�ன வ�.லவபர 
வரவ�ரகள.  உமம ஸலம�(ரல�)வ�ன வ�.பல அபடநதயப�த 
அனஸ�ரகப?ச .�ரநத இரவர 'டநத த.ன,னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகளகக ஸல�ம க,�ன�ர.  அவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
''�லலஙகள;  இவர (என மபனவ�)  ஸஃப�யய� ப�னத ஹ8பய ஆவ�ர'' 
எனக க,�ன�ரகள.  அவவ�ரவரம (ஆச.ரயததடன) 
'ஸ8பஹ�னலல�ஹ'  என,னர.  இவவ�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யத 
அவவ�ரவரககம உறதத�யத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ச.யம�க 
பஷதத�ன மன�தன�ன ரதத '�?ஙக?�ல ஊடரவ�ய�ரகக�,�ன;  உஙகள 
உள?ஙக?�ல தவ,�ன எணணதபத அவன யப�டட வ�டவ�ன என 
'�ன அஞசக�ய,ன'' எனக க,�ன�ரகள.

ரமல�ன�ன 'டபபதத�ல இஃத�க�ஃப இரபபத.

983.  அபஹ8பரர� (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒவதவ�ர 
ரமல�ன�லம பதத '�டகய? இஃத�க�ஃப இரபப�ரகள.  அவரகள 
மரண�தத ஆணடல இரபத '�ளகள இஃத�க�ஃப இரநத�ரகள.

                ப�டம-34. வ�ய�ப�ரம.

984.  அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஹ���ரக?�ன 
'�ஙகள மத�ன�வகக வநதயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள எனபனயம ஸஅத 
இபன ரபZஉ(ரல�)  அவரகப?யம .யக�ரக?�க ஆகக�ன�ரகள.  ஸஅத(ரல�) 
''�ன அனஸ�ரக?�ல அத�கச த.லவமபடயவன.   எனயவ,  என 
த.லவதத�ல ப�த�பய உமககப ப�ரததத தரக�ய,ன.  எனனபடய 
இரணட மபனவ�யரல '�ர ய�பர வ�ரமபக�,�ர எனற ப�ரம!  அவபர 
உமகக�க வ�வ�கரததச த.யக�ய,ன. அவரன இதத� மடநததம அவபர 
உமகக மணம மடததத தரக�ய,ன!''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த '�ன, 
'இத எனககத யதபவய�லபல!  வ�ய�ப�ரம 'படதபறக�, கபடவ �த� 
ஏதம (இஙக)  இரகக�,த�?'  எனக யகடயடன.  அவர,  'பகனக� எனனம 
கபட வ �த� இரகக�,த!'  என,�ர.  '�ன அஙயக த.னற ப�ல�படக 
கடடபயயம த'யபயயம (ல�பம�கக)  தக�ணட வநயதன.  மற'�ளம 
தத�டரநத த.னய,ன.  .�,�த க�லதத�றகள 'றமணப தப�ர?�ன 
(மஞ.ள) கப,யடன 'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநயதன. 'ப�(ஸல) அவரகள, 
''� மண மடததவ�டட�ய�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 'ஆம!''  எனய,ன. 
'ய�பர?'  என,�ரகள.  'ஓர அனஸ�ரப தபணபண!''  எனய,ன.  'எவவ?வ 
மஹர தக�டதத�ய?'  எனற யகடட�ரகள.  'ஒர யபரச.ங தக�டபட 
எபடககத தஙகம!''  எனய,ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஓர 



ஆடபடயயனம மணவ�ரநத�க அ?�பப�ய�க!'' என,�ரகள.

அனமத�ககபபடடத தத?�வ�னத. வ�லககபபடடதம தத?�வ�னத. 
அவவ�ரணடறகம�படயய .நயதகதத�றக�டம�னதம உள?த.

985.  ''ஹல�ல எனம அனமத�ககபபடடத தத?�வ�னத.  ஹர�ம எனம 
வ�லககபபடடதம தத?�வ�னத.  அவவ�ரணடறகம�படயய 
.நயதகதத�றக�டம�ன க�ரயஙகள உள?ன.  ப�வம எனச 
.நயதகபபடபவறப,வ�டட வ�டக�,வர ப�வம எனற தத?�வ�கத 
ததரவபத '�ச.யமவ�டட வ�டவ�ர;.  ப�வம எனச .நயதகபபடபவறப,ச 
த.யயத தண�க�,வர தத?�வ�ன ப�வஙக?�லம வ �ழநத வ�டக கடம. 
ப�வஙகள அலல�ஹ யப�டட யவல�க?�கம.  யவல�பயச சற,� 
யமயக�,வர அதறகளளம த.னற வ�டககடம 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என நஃம�ன இபன பஷ�ர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

986.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஸமஆ''  எனபவரன அடபமப 
தபணணபடய மகன எனககப ப�,நதவன.  எனயவ,  அவபன '� 
பகபபற,�க தக�ள!''  எனற உதப� இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  (தம மரண 
யவப?ய�ல) தம .யக�தரர ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�) அவரக?�டம 
உறத�தம�ழ� வ�ஙக�ன�ர.  மகக� தவற,� தக�ள?பபடட ஆணட ஸஅத 
இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அநதச .�றவபனப ப�டததக தக�ணட, 'இவன 
என .யக�தரரன மகன!  எனன�டம அவர உறத�தம�ழ� 
வ�ஙக�ய�ரகக�,�ர!'  எனக க,�ன�ர.  அபயப�த ஸமஆவ�ன மகன 
அபத(ரல�),  'இவன என .யக�தரன;  என தநபதய�ன 
அடபமககபப�,நதவன;  என தநபதய�ன ஆத�ககதத�ல இவனபடய 
த�ய�ர இரககமயப�த ப�,நதவன!'  எனக க,�ன�ர.  இரவரம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநதனர.  அபயப�த ஸஅத(ரல�)  'இப,தததர அவரகய?! 
இவன என .யக�தரரன மகன.  இவபனப பற,� என .யக�தரர 
உறத�தம�ழ� வ�ஙக�ய�ரகக�,�ர'  எனக க,�ன�ர.  அதறக ஸமஆவ�ன 
மகன அபத(ரல�)  'இவன என .யக�தரன!  என தநபதய�ன ஆத�ககதத�ல 
இவனபடய த�ய இரககமயப�த என தநபதககப ப�,நதவன!  எனக 
க,�ன�ர. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள,''ஸமஆவ�ன மகன அபயத! இவன 
உமககரயவயன!  எனக க,�ன�ரகள.  ப�னனர '(த�ய)  ய�ரபடய 
ஆத�ககதத�ல இரககமயப�த கழநபத ப�,கக�,யத� அவரகயக 
அககழநபத உரயத!  வ�பச.�ரம த.யதவரகக இழபபத�ன உரயத! 
எனக க,�ன�ரகள.  ப�னனர,  தம மபனவ�யம ஸமஆவ�ன மகளம�ன 
ஸவத�(ரல�)  அவரக?�டம 'ஸவத�யவ!  '� இவரடம ஹ���பபப யபண�க 
தக�ள!''  என,�ரகள.  ('அவர ஸமஆவ�ன மகனத�ன!  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள த�ரபப?�தத�லம)  உதப�வ�ன யத�ற,தத�ல அவர 
இரநதத�லத�ன இவவ�ற 'ப�(ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள.  அதன ப�,க 
அவர அனபன ஸவத�(ரல�)  அவரகப? மரண�ககமவபர 
.நத�ககவ�லபல.

அடபபபட இலல�த மனக கழபபஙகள .நயதகதத�றகரயபவக?�ல 
ய.ர�த.

987. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'இப,தததர அவரகய?! ஒர கடடதத�னர 
எஙக?�டம இப,ச.�பயக தக�ணட வரக�ன,னர. அதன மNத (அறககம 
யப�த)  அலல�ஹவ�ன தபயர க,�ன�ரக?� இலபலய� எனபத 



எஙகளககத ததரயவ�லபல'  எனற ஒர கடடதத�னர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யகடடனர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ஙகள அதனமNத 
அலல�ஹவ�ன தபயர க,� உணணஙகள'' என,�ரகள.

'எவவ�ற தப�ரள ஈடடயன�ம' எனபத பற,�ப தப�ரடபடதத�தவர.

988.  ''த�ம .மப�த�ததத ஹல�ல� ஹர�ம� எனற மககள 
தப�ரடபடதத�த ஒர க�லம (இன�)  வரம!  'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'�ணய ம�றற வ�ய�ப�ரம

989. அபல ம�னஹ�ல(ரஹ) அ,�வ�தத�ர. '''�ன '�ணய ம�றற வ�ய�ப�ரம 
த.யத வநயதன;  அத பற,�(ய ம�ரககச .டடதபத)  பஸத இபன 
அரகம(ரல�),  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  ஆக�யய�ரடம யகடயடன. 
அதறகவரகள, ''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல வ�ய�ப�ரக?�க 
இரநயத�ம;  அவரக?�டம '�ணயம�றற வ�ய�ப�ரம பற,�க யகடயட�ம. 
அதறக 'உடனககடன ம�ற,�ன�ல அத�ல தவ,�லபல;  தவபணயடன 
இரநத�ல அத கட�த!'' என அவரகள பத�ல?�தத�ரகள!' என,�ரகள!''

வ�ய�ப�ரதத�றக�க தவ?�யய த.லலதல.

990.  உபபத இபன உபமர(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�) 
(கலNஃப�வ�க இரநத க�லதத�ல)  அப மஸ�(ரல�)  வநத,  உளய? வர 
அனமத� யக�ரன�ரகள.  உமர(ரல�)  அலவல�ல ஈடபடடரநதத�ல 
அவரகளகக அனமத� அ?�ககபபடவ�லபல.  உடயன அப மஸ�(ரல�) 
த�ரமப�வ�டட�ரகள.  அலவபல மடதத உமர(ரல�),  'அப மஸ�வ�ன 
கரபல '�ன யகடயடயன!  அவரகக அனமத� அ?�யஙகள!''  என,�ரகள. 
'அவர த�ரமப�ச த.ன,�ர!''  எனற க,பபடடத.  உடயன உமர(ரல�)  அப 
மஸ�(ரல�)  அவரகப? அபழதத வரச த.யத�ரகள.  (''ஏன த�ரமப�ச 
த.னறவ�டடர?'  எனற உமர(ரல�)  யகடடயப�த)  அப மஸ�(ரல�), 
'இவவ�ய, '�ஙகள கடடப?ய�டபபடடரநயத�ம!'  எனக க,�ன�ரகள. 
உமர(ரல�)  'இதறகரய .�னப, '�ர எனன�டம தக�ணடவ�ரம!'  எனக 
யகடட�ரகள.  உடயன,  அப மஸ�(ரல�)  அனஸ�ரக?�ன அபவககச 
த.னற அவரக?�டம யகடட�ரகள.  அதறகவரகள,  ''மம�ல இப?யவர�ன 
அப ஸயZத அலகதரபயத தவ�ர யவற ய�ரம இநத வ�ஷயதத�ல 
உமகக .�ட.� த.�லல ம�டட�ரகள!''  என,னர.  அப மஸ�(ரல�)  அப 
ஸயZத அலகதர(ரல�) க,�யபத உறத�பபடதத�யதம) உமர(ரல�), ''ப�(ஸல) 
அவரக?�ன இநதக கடடப? எனககத ததரய�மல யப�யவ�டடத�? 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன க�லதத�ல (தவ?�யய த.னற) கபடவ �த�க?�ல '�ன 
வ�ய�ப�ரம த.யத தக�ணடரநதத என கவனதபத 
த�ப.த�ரபப�வ�டடத யப�லம!'' எனற க,�ன�ரகள.

த.லவ வ?தபத ஒரவர வ�ரமப�ன�ல...?

991.  ''ஒரவர த.லவ வ?ம தமகக வழஙகபபட யவணடம அலலத தம 
வ�ழ'�ள அத�கரககபபடயவணடம''  எனற வ�ரமப�ன�ல அவர தம 
உ,வ�னரகளடன ய.ரநத வ�ழடடம! 'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



'ப�(ஸல) அவரகள தப�ரடகப?க கடன�க வ�ஙக�யத.

992. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த�டடபபட�த 
யக�தபமய�ல தய�ரககபபடட தர�டடபயயம வ�.பன '�ஙக�ய 
உரககபபடட தக�ழபபபயம தக�ணட த.னய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன கவ.தபத மத�ன�வ�ல உள? ஒர åதரடம அடம�னம�க 
பவதத அவரடம�ரநத தம கடமபதத�னரகக�கத த�டடபபட�த 
யக�தபமபய வ�ஙக�ய�ரநத�ரகள.  'மஹமமத�ன கடமபதத�னரடம 
த�டடய யக�தபமய�ல ஒர ஸ�வ,  ப�, த�ன�யதத�ல ஒர ஸ�வ 
இரநதத�லபல.''  அநத ய'ரதத�ல அவரகளகக ஒனபத மபனவ�யர 
இரநதனர.

993.  ''ஒரவர தம பகய�ல உபழதத உணபபத வ�டச .�,நத உணபவ 
ஒரயப�தம உணண மடய�த.  த�¥த 'ப� (அபல)அவரகள தஙக?�ன 
பகய�ல உபழதத உணபவரக?�கயவ இரநதனர 'எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என ம�கத�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ�றகமயப�தம வ�ஙகம யப�தம த�ர�?ம�க 'டநத தக�ளளதல.

994.  வ�ஙகம தப�ழதம வ�றகம தப�ழதம வழககபரககம தப�ழதம 
தபரநதனபமய�க 'டநத தக�ளளம மன�தரகக அலல�ஹ அரள 
பரவ�ன�க! 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ��ப�ர 
இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(கடபனத த�ரகக) வ.த� பபடததவரகளககம அவக�.ம அ?�ததல.

995.  ''உஙகளகக மனனர வ�ழநத ஒர மன�தரன உய�பர வ�னவரகள 
பகபபற,�,  அவரடம ''�ர ஏயதனம 'லலத த.யத�ரகக�,�ர�?'  எனக 
யகடடனர.  அதறக அமமன�தர,  'வ.த�ய�னவரகக அவக�.ம 
அ?�ககமபடயம (அவர கடபனத த�ரபப�ச த.லதத த�மதம த.யவபத) 
கணட தக�ள?�மல வ�டடவ�டமபடயம '�ன எனனபடய 
ஊழ�யரகளககக கடடப?ய�டடரநயதன!''  எனற க,�ன�ர.  உடயன, 
'அவரன தவறகப?க கணட தக�ள?�மலவ�டட வ�டஙகள!'  எனற 
அலல�ஹ வ�னவரகளககக கடடப?ய�டட�ன!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஹ8பதஃப�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  '.�ரமபபடபவரகக '�ன அவக�.ம 
அ?�பபவன�கவம வ.த�ய�னவரடம ம�ரதவ�க 'டபபவன�கவம 
இரநயதன!'  எனற அவர க,�ன�ர  என இடம தபறறள?த.மறய,�ர 
அ,�வ�பப�ல,  'வ.த�ய�னவரகக அவக�.ம வழஙக�யம,  .�ரமபபடபவரன 
கடபனத தளளபட த.யதம வநயதன!''  எனற க,�ன�ர என இடம 
தபறறள?த.இனதன�ர அ,�வ�பப�ல,  'வ.த�ய�னவரடம�ரநத கடபனத 
த�ரமபப தபறறக தக�ணட, .�ரமபபடபவரன கடபனத தளளபட த.யத 
வநயதன!'' எனற க,�ன�ர; என இடம தபறறள?த.

வ�றபவரம வ�ஙகபவரம தப�ரடக?�ல உள? கப,கப? 
மப,கக�மல தத?�வபடதத� வ�ய�ப�ரம த.யதல

996. ''வ�றபவரம வ�ஙகபவரம ப�ரய�மல�ரககம வபர வ�ய�ப�ரதபத 
ம,�ததக தக�ளளம உரபம இரவரககம உணட!  அவவ�ரவரம 
உணபம யப.�ககப,கப?த தத?�வபடதத�ய�ரநத�ல அவரக?�ன 



வ�ய�ப�ரதத�ல பரககத (அரள வ?ம)  அ?�ககபபடம!  கப,கப? 
மப,ததப தப�ய த.�லல�ய�ரநத�ல அவரக?�ன வ�ய�ப�ரதத�ல உள? 
பரககத '�ககபபடம!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என ஹக\ம இபன ஹ�ஸ�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(பலரகப யபரச.ஙகன�களம கலநத�ரககம) யபரச.ம பழக கலபவபய 
வ�றகல�ம�?

997.  அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பலதரபபடட யபரச.ம பழஙக?�ன 
கலபவ எஙகளகக வழஙகபபடம;  அபத ஒர ஸ�வகக இரணட ஸ�வ 
என, அடபபபடய�ல '�ஙகள வ�றபபன த.யயவ�ம.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஒர ஸ�வகக இரணட ஸ�வம கட�த.  இரணட 
த�ரஹஙகளகக ஒர த�ரஹமம கட�த!'' எனற க,�ன�ரகள.

வடட தக�டபபவர.

998. அவன இபன அபZ �8பஹஃப�(ரஹ) அவரகள க,�ன�ர:
இரததம கதத�,  உ,�ஞ.� எடபபபதத தத�ழ�ல�கக தக�ணட ஓர 
அடபமபய என தநபத (அப �8பஹஃப�(ரல�))  வ�பலகக 
வ�ஙக�ன�ரகள.  (ப�,க,  அவரன தத�ழ�ல கரவ�கப? 
உபடததவ�டட�ரகள.)  இத தத�டரப�க அவரக?�டம '�ன (வ�?ககம) 
யகடக,  அவரகள ''ப�(ஸல)  அவரகள '�ய வ�ற, க�ரயதபதயம 
இரதததத�ன க�ரயதபத (இரததம கதத�,  உ,�ஞ.� எடபபதறகப தபறக�, 
கல�பய)யம தபட த.யத�ரகள;  பசப. கததவபதயம,  பசப. கதத�க 
தக�ளவபதயம தபட த.யத�ரகள;  வடட உணபபதயம வடட 
தக�டபபபதயம தபட த.யத�ரகள!  யமலம,  உரவம வபரபவபனச 
.ப�தத�ரகள!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

999.  ''(தப�ய)  .தத�யம த.யவத .ரகபக (சலபம�க)  வ�றபபன த.யய 
உதவம;  ஆன�ல,  பரககத (எனம அரள வ?த)பத அத அழ�ததவ�டம! 
'எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தப�றதக�லலரம கரம�னம.

1000.  கபப�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன அ,�ய�பமக க�லதத�ல கரம�ன�க 
இரநயதன.  ஆஸ இபன வ�ய�ல எனபவன எனககக கடன தர 
யவணடய�ரநதத.  அபத வ�ஙகவதறக�க அவன�டம '�ன த.னய,ன. 
அபயப�த அவன,  ''� மஹமமபத '�ர�கரகக�மல (ஏறறக தக�ணட) 
இரககமவபர (உனன�டம வ�ஙக�ய கடபன)  உனககத (த�ரபப�த)  தர 
ம�டயடன!''  என,�ன.  '�ன 'அலல�ஹ உனபன மரண�ககச த.யத, 
த�ரமப '� எழபபபபடம வபர '�ன மஹமமபத '�ர�கரகக ம�டயடன!' 
எனக க,�யனன.  அதறகவன ''�ன மரண�தத எழபபபபடம வபர 
எனபன வ�டடவ�ட!  அபயப�த தப�ரட த.லவமம கழநபதச 
த.லவமம எனகக வழஙகபபடம;  அபயப�த உன கடபன '�ன த�ரதத 
வ�டக�ய,ன!''  என,�ன.  அபயப�தத�ன ''மமபடய வ.னஙகப? 
'�ர�கரதத,  '(மறபமய�லம)  எனகக '�ச.யம�க தப�ரட த.லவமம 
கழநபதச த.லவமம வழஙகபபடம!'  எனற க,�யவபன ('ப�யய!)  '�ர 
ப�ரதத�ர�?  (ப�னனர 'டககவ�ரககம)  மப,வ�ன வ�ஷயதபத அவன 
மனகடடயய ததரநத தக�ணட�ன�? அலலத (இபபடதயலல�ம தனகக 



வழஙகபபடயவணடதமனற)  கரபணய�?�ன இப,வன�டதத�ல�ரநத 
உறத�தம�ழ� (ஏயதனம)  தபற,�ரகக�,�ன�?'  என, (த�ரககரஆன 19:77, 78) 
இப,வ.னம அர?பபடடத!''

பதயலக�ரன.

1001. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒர பதயலக�ரர த�ம 
தய�ரதத வ�ரநதகக�க 'ப�(ஸல)  அவரகப? அபழதத�ர.  '�னம 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன அநத வ�ரநதககச த.னய,ன.  அவர 
தர�டடபயயம உலரதத� யப�டபபடட கழமபபயம 'ப�(ஸல) அவரக?�ன 
மனயன பவதத�ர;  'ப�(ஸல)  அவரகள தடடன ஓரஙக?�ல 
சபரகக�பயத யதடவபத ப�ரதயதன.  அன,�ல�ரநத '�ன சபரகக�பய 
வ�ரமபக கடயவன�க� வ�டயடன!''

கழபத மறறம க�ல'படகப? வ�ஙகதல.

1002.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன ஒர யப�ரல (பஙதகடததவ�டடத த�ரமப�க தக�ணட) 
இரநயதன;  அபயப�த எனனபடய ஒடடகம கப?தத பலம�ழநத 
யப�னத�ல எனபனப ப�னதஙக பவததவ�டடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனன�டம வநத. '��ப�ர�?' எனற யகடட�ரகள. '�ன 'ஆம!' எனய,ன. 'எனன 
வ�ஷயம (ஏன ப�னதஙக� வ�டடர)?'  எனற யகடட�ரகள.  'என ஒடடகம 
கப?நத பலம�ழநத யப�னத�ல எனபனப ப�னதஙக பவததவ�டடத; 
அதன�ல '�ன ப�னதஙக� வ�டயடன!'  எனய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள க\யழ 
இ,ஙக� தபலபபகத� வப?நத ஒர பகததடய�ல எனனபடய 
ஒடடகதபத;  தடட (எழபப�)ன�ரகள.  ப�,க 'ஏறவ �ர�க!'  என,�ரகள.  '�ன 
(வ�கனதத�ல) ஏ,�யனன. 'ப�(ஸல) அவரகப? வ�ட எனனபடய ஒடடகம 
மநத�தவ�ற அபதக கடடபபடதத�யனன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள. 
''�ர மணமடதத வ�டடர�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 'ஆம!'  எனய,ன. 
'கனன�பயய�?  ஏனற யகடக வ�ழநத அனபவமள? தபணபணதத�ன!' 
எனய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,'� 'கனன�ப தபணபண மணநத�ரககக 
கட�த�? அவள உமமடனம '�ர அவளடனம வ�ப?ய�டல�யம!'  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ன,  'எனககச (.�,�ய வயதபடய)  .யக�தரகள உள?னர! 
அவரகப? அரவபணதத,  அவரகளககத தபலவ�ர,  அவரகப?ப 
பர�மரககக கடய ஒர தபணபண மணகக யவணடம எனற 
வ�ரமப�யனன!'  எனய,ன. 'ப�(ஸல) அவரகள 'இபயப�த ஊரகக த.லலப 
யப�க�,�ர!  ஊர த.ன,தம '�த�னததடன 'டநத தக�ளவ �ர�க!'   எனற 
க,�வ�டட ப�னனர. 'உமமபடய ஒடடகதபத எனகக வ�றற வ�டக�,�ர�?' 
என,�ரகள.  '�ன '.ர (வ�றற வ�டக�ய,ன!)'  எனய,ன.  அவரகள 
எனன�டம�ரநத,  ஓர ஊகக�ய� எபட (தஙகதத)ககப பகரம�க அபத 
வ�ஙக�ன�ரகள.  ப�,க,  எனகக மனயப 'ப�(ஸல)  அவரகள (மத�ன�வகக) 
த.ன,�ரகள.  '�ன மற'�ள த.ன,படநயதன.  '�ஙகள பள?�வ�.லகக 
வநதயப�த அதன நபழவ�ய�ல�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள '�ன,�ரநத�ரகள. 
'இபயப�தத�ன வரக�,�ர�?  எனற அவரகள (எனபனப ப�ரததக) 
யகடட�ரகள. '�ன 'ஆம!' எனய,ன. 'உமமபடய ஒடடகதபத வ�டடவ�டட 
உளய? த.னற இரணட ரகஅததகள தத�ழவ �ர�க!'  என,�ரகள. 
அவவ�ய,,  '�ன உளய? த.னற தத�ழயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனகக�க ஓர ஊகக�ய� (தஙகதபத)  எபட யப�டம�ற ப�ல�ல(ரல�) 
அவரகளகக உததரவ�டட�ரகள.  எனகக�க ப�ல�ல(ரல�)  எபட யப�டடச 
.றற த�ர?ம�கயவ '�றதத�ரகள.  ப�,க '�ன த�ரமப�ச த.னற 



வ�டயடன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '��ப�பர எனன�டம அபழதத 
வ�ரம!'  என,�ரகள.  '�ன (மனதத�றகள)  'இபயப�த என ஒடடகம 
த�ரபப�த தரபபடட வ�டம அபதவ�ட எனகக தவறபப�னத 
யவத,�னறம�லபல'  எனற க,�க தக�ணயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'உமமபடய ஒடடகதபத எடததக தக�ளவ �ர�க!  அதனபடய 
வ�பலபயயம '�யர பவததக தக�ளவ �ர�க!' எனக க,�ன�ரகள.

1003.  அமர இபன த�ன�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  இஙயக (மகக�வ�ல)  'வவ�ஸ 
என, தபயரபடய ஒரவர இரநத�ர.  அவரடம அடஙக�த த�கமபடய 
ஓர ஒடடகம இரநதத.  இபன உமர(ரல�)  அநத ஒடடகதபத 
'வவ�ஸ8படய கடட�?� ஒரவரடம�ரநத வ�ஙக�ன�ரகள.  அநதக 
கடட�?� 'வவ�ஸ�டம த.னற 'அநத ஒடடகதபத '�ம 
வ�றறவ�டயட�ம!''  என,�ர.  'வவ�ஸ 'ய�ரடம வ�ற,�ர?'  எனற 
யகடடதறக அவர,  'இனன தபரய�ரடம வ�றய,ன!''  என,�ர.  அதறக 
'வவ�ஸ 'உமககக யகட உணட�கடடம!  அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க!  அநதப தபரயவர இபன உமர(ரல�)  த�ம!''  எனற க,�வ�டட 
இபன உமர(ரல�) அவரக?�டம த.ன,�ர. 'எனனபடய பஙக�?� அடஙக�த 
த�கமள? ஒடடகதபத உஙக?�டம வ�றறவ�டட�ர;.  அவர உஙகப? 
ய�தரனற அ,�யவ�லபல!''  எனற க,�ன�ர.  அதறக இபன உமர(ரல�) 
'அபபடய�ன�ல,  அபத ஓடடச த.லவ �ர�க!''  என,�ரகள.  அவர அபத 
ஓடடச த.லல மயன,தம.  இபன உமர(ரல�)  'அபத வ�டடவ�டவ �ர�க! 
'தத�றற ய'�ய க�படய�த!'  என, 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன த�ரபபப '�ன 
மனபபரவம�க ஏறறக தக�ளக�ய,ன!  (இநத ய'�யள? ஒடடகதத�ன�ல 
எனனபடய ஏபனய ஒடடகஙகளகக ப�த�பப ஏறபட�த!)'' என,�ரகள.

இரததம கதத�, உ,�ஞ.� எடபபவர.

1004. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அப பதப� எனபவர 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக இரததம கதத�,  உ,�ஞ.� எடதத�ர;  அவரகக 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர ஸ�வ யபரச.ம பழம தக�டககம�ற 
உததரவ�டட�ரகள.  (இரததம கதத� (உ,�ஞ.�)  எடதத அப பதப� 
(அடபமய�க இரநதத�ல)  அவரன எ�ம�னரக?�டம அவரன 
'�லவரபயக கப,ககம�ற உததரவ�டட�ரகள!''

1005.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள (ஒரவரடம) 
இரததம கதத� எடதத�ரகள.  இரததம கதத�,  உ,�ஞ.� எடததவரககக 
(கல�)  தக�டதத�ரகள.  அத ஹர�ம�க (தபட த.யயபபடடத�க) 
இரநத�ரநத�ல (அவவ�ற கல�) தக�டதத�ரகக ம�டட�ரகள!.

1006. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன உரவஙகள வபரயபபடட ஒர 
தபலயபணபய வ�பலகக வ�ஙக�யனன.  அபத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ப�ரததவ�டட வ �டடறகள வர�மல வ�.ல�ல '�னறவ�டட�ரகள. 
அவரக?�ன மகதத�ல அத�ரபத�பய '�ன உணரநயதன.  அபயப�த '�ன 
'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�டமம அவனபடய ததரடமம 
மனன�பபக யகடக�ய,ன!  '�ன எனன கற,ம த.யயதன?'  எனற 
வ�னவ�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இத எனன தபலயபண?'  எனற 
யகடட�ரகள. ''�ஙகள இதன யமல அமரவதறக�கவம தபலகக பவததக 
தக�ளவதறக�கவம உஙகளகக�க '�ன இபத வ�ஙக�யனன!''  எனய,ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள, 'இநத உரவஙகப? வபரநதவரகள மறபம '�?�ல 
யவதபன த.யயபபடவ�ரகள;  ''�ஙகள பபடததவறறகக உய�ர 



தக�டஙகள!''  எனற அவரக?�டம க,பபடம.  எநத வ �டடல உரவஙகள 
இரகக�ன,னயவ� அஙயக வ�னவரகள வர ம�டட�ரகள!''  எனக 
க,�ன�ரகள.

1007. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர 
பயணதத�ல இரநயத�ம;  '�ன (என தநபத)  உமர(ரல�)  அவரகளககச 
த.�நதம�ன மரடட ஒடடகதத�ன மNத இரநயதன.  அத எனபன மN,�க 
கடடதத�னரகக மனன�ல த.ன,த.  உமர(ரல�)  அபத அதடடப பபழய 
இடதத�றகத த�ரபப�யனபப�ன�ரகள.  மNணடம அத மனயன த.ன,த. 
அபயப�தம உமர(ரல�)  அபத அதடடப பபழய இடதத�றகத 
த�ரபப�யனபப�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள உமர(ரல�) 
அவரக?�டம,  'இபத எனகக வ�றற வ�டவ �ர�க!'  என,�ரகள.  உமர(ரல�) 
'இப,தததர அவரகய?!  இத தஙகளகக உரயத!'  என,�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'எனகக இபத வ�பலககத த�ரம!''  என,�ரகள.  உமர(ரல�) 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக அபத வ�ற,�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(எனன�டம)  'உமர மகன அபதலல�ஹயவ!  இத உமககரயத!  '�ர 
வ�ரமப�யவ�ற இபதப பயனபடதத�க தக�ள!'' என,�ரகள.

வ�ய�ப�ரதத�ல யம�.ட கட�த.

1008.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த�ம வ�ய�ப�ரதத�னயப�த ஏம�ற,பபடவத�கக க,�ன�ர; 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள.  ''�ர எபதயயனம வ�ற,�ல அலலத 
வ�ஙக�ன�ல 'ஏம�றறதல இரககக கட�த!''  எனற க,� வ�டவ �ர�க! 
(ஏம�ற,�யத ததரயவநத�ல உமகக வ�ய�ப�ரதபத ம,�ததக 
தக�ளளம உரபமயணட!)'' என,�ரகள.

1009.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒர பபடய�னர கஅப�வ�ன மNத 
பபடதயடபப�ரகள;  தவடட தவ?�ய�ன ஒர பம�ய�ல அவரகள 
இரககமயப�த அவரக?�ல மதல�மவர மதல கபட.� 'பரவபர 
உய�ரடன பம�ககள பபதயணட யப�வ�ரகள!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள. 'இப,தததர அவரகய?!  அவரக?�ல மதல�மவர 
மதல கபட.� 'பரவபர எவவ�ற பபதயணட யப�வ�ரகள?  அஙயக 
அவரகப?ச ய.ர�தவரகளம இரபப�ரகள.  கபடவ �த�களம இரககயம!'' 
என யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அவரக?�ல மதல�மவர 
மதல கபட.� 'பர வபர பபதயணட யப�கதத�ன த.யவ�ரகள; 
என�னம (அதறகப)  ப�னனர அவரவரன எணணதத�றயகறப 
எழபபபபடவ�ரகள!'' என,�ரகள.

1010.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரகள கபடவ �த�ய�ல இரநத�ரகள. அபயப�த ஒரவர 'அபல க�ஸ�யம! 
(க�ஸ�ம�ன தநபதயய!)''  எனற க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவபர 
ய'�கக�த த�ரமப�ன�ரகள.  அவர,  (யவத,�ரவபரச சடடக க�டட) 
'இவபரதத�ன அபழதயதன!  (உஙகப? அபழககவ�லபல!)''  என,�ர. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள.  'என தபயபர '�ஙகள சடடக 
தக�ளளஙகள!  எனனபடய கனயதபத ('அபல க�ஸ�ம'  எனனம 
எனனபடய க,�பபப தபயபர)  சடடக தக�ள?�த�ரகள!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1011.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர பகல 



ய'ரதத�ல ப,பபடட�ரகள.  அவரகள எனனடன யப.வ�லபல.  '�னம 
அவரகளடன யப.வ�லபல.  'பன பகனக�'  கபடவ �த�கக அவரகள 
வநததம ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�ன வ �டடத த�ணபணய�ல 
அமரநத�ரகள.  'இஙயக அநதப தப�டபபபயன இரகக�,�ன�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  ஃப�தத�ம�(ரல�)  தம மகபனச .றற ய'ரம 
த�மதபபடதத�ன�ர.  'அவர தம மகனகக 'றமண ம�பலபய 
அண�வ�ததக தக�ணடரகக�,�ர'  எனய,� அலலத 'மகபனக 
க?�பப�டடக தக�ணடரகக�,�ர'  எனய,� '�ன '�பனதயதன.  அபயப�த 
ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�ன மகன (ஹஸன(ரல�))  ஓடவநத�ர.  உடயன, 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவபரக கடடயபணதத மததம�டட�ரகள. 
'இப,வ�! இவபன '� ய'.�! இவபன ய'.�பபவரகப?யம '� ய'.�!'' எனற 
க,�ன�ரகள.

1012.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 
மககள உணவப தப�ரடகப?ச .நபதககக தக�ணடவரம 
வ�ய�ப�ரக?�டம வழ�ம,�தத வ�ஙக�க தக�ணடரநதனர.  'உணவப 
தப�ரடகப?,  வ�றபபன த.யயபபடம இடதத�றக (.நபதகக)  தக�ணட 
த.ன, ப�னபத�ன வ�றக யவணடம.  வ�ஙக�ய இடதத�யலயய அவறப, 
வ�றகக கட�த!'  எனற வ�ய�ப�ரகப?த தடபபதறக�க 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஆடகப? அனபப� பவதத�ரகள!.''உணவப தப�ரப? 
வ�ஙக�ன�ல,  அத (மழபமய�க)  பககக வநத ய.ரவதறக மனப 
அபத வ�றபதறக 'ப�(ஸல) அவரகள தபட வ�த�தத�ரகள!''

கபடதததரவ�ல கதத�பயப.� .ச.ரவ த.யவத தவறபபககரயத�கம.

1013.  அத� இபன யஸ�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன அபதலல�ஹ இபன 
அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  அவரகப?ச .நத�தத,  'தவர�தத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகப?ப பற,�க க,பபடடரககம வரணபனபய எனககச 
த.�லலஙகள!''  எனய,ன.  அவரகள,  'இயத� த.�லக�ய,ன!  அலல�ஹவ�ன 
மNத ஆபணய�க!  கரஆன�ல க,பபடம அவரக?�ன .�ல பணபகள 
தவர�தத�லம க,பபடடள?ன.  ''ப�யய!  '�ச.யம�க உமபம .�ட.� 
அ?�பபவர�கவம,  'றத.யத� கறபவர�கவம,  எச.ரபபவர�கவம,  எழதப 
படககத ததரய�த ப�மரரக?�ன ப�தக�வலர�கவம '�ம 
அனபப�ய�ரகக�ய,�ம!  '�ர எனனபடய அடபமயம எனனபடய 
ததரம�வ �ர!  தம எலல�க க�ரயஙக?�லம இப,வபனயய 
'மப�ய�ரபபவதரனற உமகக '�ன தபயரடடளய?ன!'' (இவவ�த,லல�ம 
க,�வ�டட,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அபடய�?ஙகப?க கறம வ�ததத�ல) 
'அவர கடன .�ததம தக�ணடவர�கயவ�,  மரடடததனமபடயவர�கயவ�, 
கபடவ �த�க?�ல கதத�ப யப.� .ச.ரவ த.யபவர�கயவ� இரகக ம�டட�ர! 
த�பமகக பத�ல�கத த�பமபயச த.யயம�டட�ர;  ம�,�க,  மனன�தத 
கணட தக�ள?�மல வ�டட வ�டவ�ர!  அவர மலம வப?நத 
ம�ரககதபத '�ம�ரததமவபர அலல�ஹ அவ(ரன உய�)பரக பகபபற, 
ம�டட�ன!  மககள 'ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ8'  எனற கறவ�ரகள; 
அதன மலம கரடடக கணகளம,  த.வ�டடக க�தகளம,  மடபபடட 
உள?ஙகளம த�,ககபபடம!'  எனற அத�ல அவரகப?க க,�தத 
வரண�ககபபடடள?த!'' என பத�ல?�தத�ரகள.

1014.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ இபன அமர இபன� 
ஹர�ம(ரல�)த�ன கடனபடட '�பலய�ல மரண�ததவ�டட�ரகள. 
அவரககக கடன தக�டததவரகள அவரன கடன�ல .�,�த தளளபட 



த.யய யவணடம எனபதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன உதவ�பய 
'�டயனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள (கடபனத தளளபட த.யயம�ற) 
யக�ரயயப�த அவரகள அபதச த.யயவ�லபல.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனன�டம, ''�ர த.னற உமமபடய யபரச.ம பழதத�ல அஜவ� 
எனம ரகதபதத தன�ய�கவம இபன பஸத எனம ரகதபதத 
தன�ய�கவம ஒவதவ�ர ரகதபதயம தன�ததன�ய�கவம 
வபகபபடததவ �ர�க!  ப�,க எனன�டம அனபபவ �ர�க!''  என,னர.  அவவ�ற 
'�ன த.யத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அனபப�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
வநத அதன யமறப,தத�யல� 'டபப,தத�யல� அமரநத�ரகள.  ப�,க 
எனன�டம '(கடன தக�டதத)  இககடடதத�னரகக அ?நத தக�டபபZர�க!'' 
என,�ரகள.  அவரகளககக தக�டகக யவணடயபத மழபமய�க '�ன 
அ?நத தக�டதயதன.  எனனபடய யபரச.ம பழதத�ல எதவம 
கப,ய�மல அபபடயய மNதம�ரநதத.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'யபரச.ம 
கபலபய தவடடக கடபன '�ப,யவறற!'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என உள?த.

அ?பபத வ�ரமபததககத.

1015. ''உஙகள உணவகப? அ?நத தக�ளளஙகள;  உஙகளகக பரககத 
த.யயபபடம 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
ம�கத�ம இபன மஃத� கரப அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள க�லதத�ல இரநத ஸ�வ, மதத ஆக�யவற,�ல 
பரககத உள?த.

1016. ''இபர�ஹ�ம(அபல)  மகக�பவப பன�த 'கர�கக�ன�ரகள.  அதறக�க 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  மகக�பவப பன�த 'கர�கக�யத 
யப�ல '�ன மத�ன�பவப பன�த 'கர�கக�யனன.  இபர�ஹ�ம(அபல) 
மகக�வ�றக�க ப�ர�ரதத�ததத யப�ல '�ன மத�ன�வ�றக�க அதன ஸ�வ, 
மதத ஆக�யவற,�ல (பரககததகக�க)  ப�ர�ரதத�தயதன 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
பஸத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உணவப தப�ரடகப? வ�றபதம பதககவதம.

1017. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''கததமத�பப�க உணவப தப�ரடகப? 
வ�ஙக�க தக�ணடரநத மககள,  அவறப,த தம இரபப�டஙகளககக 
தக�ணட யப�யச ய.ரபபதறக மனப.  வழ�ய�யலயய வ�ற,தறக�க 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன க�லதத�ல அடககபபடடபத '�ன ப�ரததளய?ன!''

1018. த�வஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  'உணவப தப�ரள பககக வநத 
ய.ரவதறக மனப அபத வ�றபதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தபடவ�த�தத�ரகள!'' எனற இபன அபப�ஸ(ரல�) க,�ன�ர. 'அத எவவ�ற?' 
எனற யகடயடன.  அதறக இபன அபப�ஸ(ரல�) 'உணவப தப�ரள அபத 
வ�ஙக�யவரன பகககப யப�யச ய.ர�த ('�பலய�ல வ�றகபபடவ)த�ல 
இத (உணபமய�ல)  க�சககக க�ப. வ�றபத�கம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1019. ''தஙகதத�றக தவள?�பய ம�ற,�க தக�ளவத,  உடனககடன 
ம�ற,�ன�யல தவ�ர,  வடடய�கம!  த�டடய யக�தபமககத த�டடய 



யக�தபமபய ம�ற,�க தக�ளவதம வடடய�கம;  உடனககடன 
ம�ற,�ன�யல தவ�ர!  யபரச.ம பழதத�றகப யபரச.ம பழதபத ம�ற,�க 
தக�ளவதம வடடய�கம.  உடனககடன ம�ற,�ன�யல தவ�ர! 
வ�றயக�தபமகக வ�றயக�தபமபய ம�ற,�க தக�ளவதம 
வடடய�கம;  உடனககடன ம�ற,�ன�யல தவ�ர!  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1020. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'க�ர�மதத�ல�ரநத (வ�றபபனகக�கச 
.ரகக தக�ணட)  வரபவரகக�க உளளரவ�.� வ�றறக தக�டகக 
யவணட�ம!  வ�ஙகம எணணம�ன,� வ�பல எற,� வ�டவதறக�க அத�க 
வ�பலககக யகடக யவணட�ம!  (வ�பல உயரதத� வ�றபதறக�க,  அத�க 
வ�பலககக யகடக யவணட�ம!  (வ�பல உயரதத� வ�றபதறக�க,  ஆப? 
ஏறப�ட த.யத,  அத�க வ�பலககக யகடகச த.யவதம கட�த!)  ஒரவர 
வ�ய�ப�ரம த.யத தக�ணடரககமயப�த,  த�ம வ�ய�ப�ரம 
த.யவதறக�க எவரம கறகக�ட யவணட�ம!  ஒரவர தம (மஸல�ம) 
.யக�தரர தபண யப.�க தக�ணடரககமயப�த,  இபடய�ல கறகக�டடப 
தபண யப. யவணட�ம!  ஒர தபண,  தன .யக�தரபய தல�க 
(வ�வ�கரதத த.யத)  வ�டம�ற (கணவன�டம)  யகடடத தனனபடய 
ப�தத�ரதபத '�ரபப�க தக�ள? யவணட�ம!''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தபட வ�த�தத�ரகள!''

ஏலதத�ல வ�றபத.

1021.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர தமககச 
த.�நதம�ன அடபம தம மரணதத�றகப ப�ன வ�டதபலய�வ�ர எனற 
க,�ய�ரநத�ர.  அமமன�தரககப தப�ரள யதபவ ஏறபடடத.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள அநத அடபமபயப தபறற,  'இவபர எனன�டம�ரநத 
வ�ஙக�க தக�ளபவர ய�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  அவபர நஅயக� இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�)  இனன வ�பலகக வ�ஙக�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
அவரடம அநத அடபமபயக தக�டதத�ரகள.

தன கடடபப�டடல இலல�தவறப,யம, தன உபடபம 
அலல�தவறப,யம அ?யவ�, தரயம�, தனபமயய� ததரய�தவறப,யம 
வ�றபதம ப�,கக�த உய�ரனதபத வ�றபதம. 

1022.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள ப�,கக�த 
உய�ரனதபத வ�றபதறகத தபட வ�த�தத�ரகள.  அ,�ய�பமக க�ல 
மககள இததபகய வ�ய�ப�ரம த.யத வநதனர!  'இநத ஒடடகம கடட 
யப�டட,  அநதக கடடககப ப�,ககம கடடபய '�ன வ�ஙக�க 
தக�ளக�ய,ன!  (அலலத வ�றக�ய,ன!)'  எனற த.யயபபடம வ�ய�ப�ரயம 
இத!''

மட கனககச த.யயபபடட ப�ர�ண�பய வ�ஙக�யவர வ�ரமப�ன�ல 
அபதத த�ரபப�க தக�டதத வ�டல�ம; ஆன�ல, (த�ரபப�த தரமயப�த) 
க,நத ப�லகக�க ஒர ஸ�வ யபரச.ம பழம தக�டகக யவணடம.

1023. ''மட கனககச த.யயபபடட ஆடபட ய�யரனம வ�ஙக�ன�ல அத�ல 
ப�ல க,நத ப�ரததத த�ரபத�யபடநத�ல பவததக தக�ள?ல�ம; 
த�ரபத�யபடய�வ�டட�ல க,நத ப�லகக�க ஒர ஸ�வ யபரச.ம பழம 
தக�டகக யவணடம!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 



என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ�பச.�ரம த.யயம அடபமபய வ�றபத.

1024.  ''ஓர அடபமப தபண வ�பச.�ரம த.யத,  அத '�ரபணம�ன�ல 
அவளகக.  எ�ம�னன கப.யட தக�டககடடம!  (அவப? தணடதத 
வ�டடத�ல)  கற,ம த.�லல யவணட�ம!  ப�,க மறபடயம அவள 
வ�பச.�ரம த.யத�ல அவளககக கப.யட தக�டககடடம!  கற,ம 
த.�லல யவணட�ம! மன,�ம மப,யம வ�பச.�ரம த.யத�ல அவப? 
(அவளபடய எ�ம�னன)  மடய�ல�ன ஒர கய�றறகக�கவ�வத வ�றற 
வ�டடடம!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1025. ''(.நபதகக வரம)  வண�கரகப? இபடம,�தத வ�ஙக�த�ரகள! 
க�ர�மதத� ல�ரநத (.ரகக தக�ணட)  வரபவரகளகக�க உளளரவ�.� 
வ�றறக தக�டகக யவணட�ம!'  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  க�ர�மதத�ல�ரநத 
வரபவரகக�க உளளரவ�.� வ�றறக தக�டகக யவணட�ம!''  எனபதன 
தப�ரள எனன?'  எனற இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன; 
அதறக அவரகள 'இபடத தரகர�க ஆகககட�த!  (எனபதத�ன அதன 
தப�ரள!)' என பத�ல?�தத�ரகள'' எனற த�வஸ(ரஹ) க,�ன�ர. 

1026. ''ஒரவர வ�ய�ப�ரம த.யத தக�ணடரககமயப�த த�ம வ�ய�ப�ரம 
த.யவதறக�க எவரம கறகக�டக கட�த.  யமலம வ�றபபனப 
தப�ரளகள .நபதகக வநத இ,ஙக மன வ�ஙக�த�ரகள 'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள;  என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உலரநத த�ர�டப.கக உலரநத த�ர�டப.பய வ�றபதம உணவப 
தப�ரளகக உணவப தப�ரப? வ�றபதம.

1027.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''ப�(ஸல)  அவரகள 
'மஸ�பன� எனம வ�ய�ப�ரதபதத தபட த.யத�ரகள.  'மஸ�பன�' 
எனபத (மரதத�லள?) யபரச.ம பழதபத அ?ககபபடட உலரநத யபரச.ம 
பழதத�றக வ�றபதம (தக�டய�லள?)  த�ர�டப.ப பழதபத அ?ககபபடட 
உலரநத த�ர�டப.கக வ�றபதம�கம!''

வ�றயக�தபமகக வ�றயக�தபம வ�றபத.

1028. ம�ல�க இபன அவஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன நற த�ன�ரகப? 
(த�ரஹம�க)  ம�ற,�த தரம�ற யகடயடன.  தலஹ� இபன 
உபபத�லல�ஹ(ரல�)  எனபன அபழதத�ரகள.  அவரக?�டம வ�ய�ப�ரம 
யப.�யதம எனன�டம�ரநத தஙக '�ணயஙகப?ப தபறறக தக�ணட 
பகய�ல பவததக கலகக�ன�ரகள.  ப�,க 'ஃக�ப�வ�ல�ரநத 'மமபடய 
கரவலக க�பப�?ர வரமவபர .�லலப, தர மடய�த!''  என,�ரகள. 
இபத உமர(ரல�)  யகடடக தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த 'அலல�ஹவ�ன 
மNத ஆபணய�க!  இவரடம�ரநத .�லலப,பயப தப,�மல '�ர ப�ரயக 
கட�த.  ஏதனன�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 'தஙகதத�றகத தஙகதபத ம�ற,�க 
தக�ளவத வடடய�கம; உடனககடன ம�ற,�ன�யல தவ�ர! யக�தபமகக 
யக�தபமபய ம�ற,�க தக�ளவத வடடய�கம உடனககடன ம�ற,�க 



தக�ளவத தவ�ர.  யபரச.ம பழதத�றகப யபரச.ம பழதபத ம�ற,�க 
தக�ளவத வடடய�கம.  உடனககடன ம�ற,�ன�யல தவ�ர!''  எனற 
க,�ன�ரகள!'' எனற உமர(ரல�) த.�னன�ரகள.

தஙகதத�றக தஙகம.

1029. ''.ரககச .ரய�கயவ தவ�ர,  தஙகதத�றகத தஙகதபத வ�றக�த�ரகள! 
.ரககச .ரய�கயவ தவ�ர.  தவள?�கக தவள?�பய வ�றக�த�ரகள! 
தஙகதத�றக தவள?�பயயம தவள?�ககத தஙகதபதயம 
வ�ரமப�யவ�ற வ�றறக தக�ளளஙகள 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1030.  ''.ரககச .ரய�கயவ தவ�ர,  தஙகதத�றகத தஙகதபத வ�றக�த�ரகள! 
ஒனப, வ�ட மறத,�னப, அத�கம�கக� வ�ட�த�ரகள!  .ரககச 
.ரய�கயவ தவ�ர தவள?�கக தவள?�பய வ�றக�த�ரகள!  ஒனப, வ�ட 
மறத,�னப, அத�கம�கக�த�ரகள!  ஒனற தர�ககம�கவம மறத,�னற 
தவபணய�கவம இரககம '�பலய�ல வ�றக�த�ரகள!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தஙக '�ணயதத�றகத தஙக '�ணயதபதக கடனகக வ�ற,ல.

1031. அப ஸ�ல�ஹ அஸ ஸயய�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''தஙக 
'�ணயதத�றக (த�ன�ரகக)த தஙக '�ணயதபதயம தவள?� 
'�ணயதத�றக (த�ரஹதத�றக)  தவள?� '�ணயதபதயம வ�றகல�ம!'  என 
அப ஸயZத(ரல�) க,�ன�ர. அவரடம '�ன இபன அபப�ஸ(ரல�) இவவ�ற 
கறவத�லபலயய எனக யகடயடன. அதறக அப ஸயZத(ரல�) ''�ன இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம '�ஙகள இபத 'ப�(ஸல)  அவரகள வழ�ய�கச 
த.வ�யற,�ரக?�?  அலலத அலல�ஹவ�ன யவததத�ல ப�ரதத�ரக?�? 
எனற யகடயடன.  அதறக இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவவ�ற '�ன 
க,வ�லபல.  எனபனவ�ட '�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததபரப பற,� 
'னக,�நதவர என,�லம,  கடன�ல தவ�ர வடட ஏறபட�த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என உஸ�ம� எனகக 
க,�ன�ர எனற வ�படய?�தத�ர எனப பத�ல?�தத�ர.

தஙகதத�றக தவள?�பயக கடன�க வ�ற,ல.

1032. அபல ம�னஹ�ல அ,�வ�தத�ர. பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�), பஸத 
இபன அரகம(ரல�) ஆக�யய�ரடம '�ணயம�றற பற,�க யகடயடன. 
'ப�(ஸல) அவரகள கடன�க தவள?�ககத தஙகதபத வ�றபபதத தபட 
த.யத�ரகள என அவவ�ரவரம பத�ல க,�ன�ர. ப�,க இரவரம 
மற,வபரச சடடக க�டட, 'இவர எனபனவ�டச .�,நதவர' என,னர.

'மஸ�பன�' எனம வ�ய�ப�ரம.

மரதத�லள? யபரச.ம பழதபத உலரநத யபரச.ம பழதத�றக வ�றபதம 
தக�டய�லள? த�ர�டப.பய உலரநத த�ர�டப.கக வ�றபதம அர�ய� 
எனம வ�ய�ப�ரமம மஸ�பன� எனபபடம.

'ப�(ஸல)  அவரகள மஸ�பன� மஹ�கல� (பய�ர மறறவதறக 



மனயப வ�றபபன த.யதல)  ஆக�ய வ�ய�ப�ரஙகப?த தபட த.யதத�க 
அனஸ(ரல�) க,�ன�ர.

1033. ''மரதத�லள? கன�கள பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடயமவபர 
வ�றக யவணட�ம!  யமலம,  உலரநத (தக�யயபபடட)  கன�களகக�க 
மரதத�லள? கன�கப?யம வ�றக யவணட�ம! 'எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ரகள.  'இதன ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள மரதத�லள? 
கன�களகக உலரநத அலலத த.ஙக�ய�ன யபரச.ஙகன�கப? 
வ�றபதறக 'அர�ய�'வ�ல அலல�தவற,�ல அனமத�ககவ�லபல!'  என 
பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�) க,�ன�ர.

மரதத�லள? கன�கப?த தஙகம அலலத தவள?�கக வ�றபத.

1034. ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மரதத�லள? கன�கள பலன உறத�பபடம 
'�பலபய அபடயமவபர வ�றபதறக 'ப�(ஸல)  தபட த.யத�ரகள. 
யமலம,  அவற,�ல எபதயம த�ன�ர,  த�ரஹம ஆக�யவற,�றயக தவ�ர 
வ�றகக கட�த அர�ய�பவத தவ�ர எனற க,�ன�ரகள.

1035. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அர�ய�வ�ல 
ஐநத வஸக அலலத அபதவ�டக கப,நத அ?வ�றக அனமத� 
அ?�தத�ரகள.

பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடவதறக மன மரதத�லள? 
கன�கப? வ�ற,ல.

1036.  பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
க�லதத�ல மககள மரதத�லள? கன�கப? வ�றபபத வழககம�கக 
தக�ணடரநதனர.  பழஙகப?ப ப,�தத வ�ஙகபவரடம ஒபபபடககம 
ய'ரம வநததம வ�ஙக�யவர,  'இத அழக�வ�டடத.  இத ய'�ய�ல 
த�ககபபடடரகக�,த.  இத த.ஙக�ய�க இரகக�,த.  இனனம பல 
கப,கள இரகக�ன,ன'  எனக க,� .ச.ரவ த.யவ�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம இததபகய பக�ரகள தபரததயப�த 'மரதத�லள? கன�கள 
பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடயமவபர வ�றக�த�ரகள!''  எனற 
ஆயல�.பன யப�ல க,�ன�ரகள.  பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�),  ஸ8பரய� 
எனம 'ட.தத�ரம (யத�ன,க கடய,  யபரச.ம பழம கன�யம பரவம�ன 
இ?யவன�றக�லம)  வரமவபர தம யத�டடதத�லள? மரஙக?�ன 
கன�கப? வ�றக ம�டட�ர.'அபபரவதத�ல த.ஙக�ய எத?  பழததத எத? 
எனற அபடய�?ம ததரயம' என அவரன மகன க�ர�� கறக�,�ர.

1037. ஸயZத இபன மNன� அ,�வ�தத�ர.  'மரதத�லள? கன�கள பககவம 
அபடயம வபர வ�றபதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள தபட வ�த�தத�ரகள' 
எனற ��ப�ர(ரல�)  க,�ன�ர.  அவரடம 'பககவம�கதல என,�ல எனன?' 
எனற யகடகபபடடத.  அதறகவர,  'உணபதறக ஏற,வ�ற .�வபப�கயவ� 
மஞ.?�கயவ� ம�றவத' என வ�படய?�தத�ர.

பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடவதறக மன பழஙகப? வ�றற, 
அதறயகதம ஆபதத ஏறபடட�ல வ�ற,வயர அதறக தப�றபப�?� 
ஆவ�ர.



1038. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மரதத�லள? கன�கள 
பககவம அபடவதவபர வ�றபதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள தபட 
வ�த�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'பககவமபடவத என,�ல எனன?' 
எனற யகடகபபடடதறக '.�வககமவபர''  எனற வ�படய?�ததவ�டட, 
'அலல�ஹ மரதத�லள? கன�கப? அழ�ததவ�டட�ல...?  எநத 
அடபபபடய�ல உஙக?�ல ஒரவர தம .யக�தரரன தப�ரப? எடததக 
தக�ள? மடயம?'  எனக யகடட�ரகள.  ஒரவர மரதத�லள? கன�கப?ப 
பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடவதறக மன வ�ஙக� 
அதறயகயதனம த�ஙக ஏறபடட�ல மரதத�ன உரபமய�?யர அதறகப 
தப�றபப�?� ஆவ�ர எனற இபன ஷ�ஹ�ப கறக�,�ர.  ''பலன 
உறத�பபடம '�பல அபடயமவபர மரதத�லள? கன�கப? 
வ�றக�த�ரகள; மரதத�லள? கன�கப? உலரநத கன�களகக வ�றக�த�ரகள' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

மடடம�ன யபரச.ம பழதபத அபதவ�டச .�,நத யபரச.ம பழதத�றக 
வ�றபத.

1039.  அப ஸயZத(ரல�),  அப ஹ8பரர�(ரல�)  ஆக�யய�ர அ,�வ�தத�ரகள: 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர மன�தபரக பகபரன ஆள'ர�க '�யம�தத�ரகள. 
அவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம உயரரகப யபரச.ம பழஙகப?க தக�ணட 
வநத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'பகபரல உள? யபரச.ம பழஙகள 
அபனததயம இயத தரதத�லபமநதபவய�?'  எனற யகடட�ரகள. 
அதறகவர,  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  'இலபல.  இப,தததர 
அவரகய?!  மடடம�ன யபரச.ம பழதத�ல இரணட ஸ�வகக இநதத 
தரம�ன யபரச.ம பழதத�ல ஒர ஸ�பவயம,  மடடம�ன யபரச.ம 
பழதத�ல மனற ஸ�வகக இநதப யபரச.ம பழதத�ல இரணட 
ஸ�பவயம '�ஙகள வ�ஙகயவ�ம'  எனக க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'இவவ�ற த.யய�த�ர!  மடடம�ன யபரச.ம பழதபதக க�சகக வ�றற, 
அநதக க�.�ன மலம தரம�ன யபரச.ம பழதபத வ�ஙகவ �ர�க!''  எனக 
க,�ன�ரகள. 

மஃக�?ர� வ�ய�ப�ரம. (பலன உறத�பபடம '�பலபய அபடவதறக 
மனயப கன�கப?யம க�யக,�கப?யம வ�றபத.)

1040.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஹ�கல�,  மஃக�?ர�, 
மல�மஸ� மன�பத�,  மஸ�பன� ஆக�ய வ�ய�ப�ரஙகப? 'ப�(ஸல) 
அவரகள தடததனர.

1041.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஆவ�ய�(ரல�)  அவரக?�ன த�ய�ர 
ஹ�நத(ரல�),  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  '(என கணவர)  அப சஃபய�ன 
கஞ.ர�க இரகக�,�ர;  அவரன தப�ரப? அவரககத ததரய�மல '�ன 
எடதத�ல என மNத அத கற,ம�கம�?'  எனக யகடட�ரகள.  அதறக, 
'உனககப யப�தம�னபத '�ய�யம�ன மப,ய�ல '�யம உன மககளம 
எடததக தக�ளளஙகள!'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.

இரவரககச த.�நதம�ன த.�தபத இரவரல ஒரவர மற,வரகக 
வ�ற,ல.

1042.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''பஙக�?�ககதத�ன வ�றக யவணடம என, 



'�பல ப�ரககபபட�த ஒவதவ�ர த.�தத�லம உள?த.  எலபலகள 
வகககபபடடப ப�பதகள க,�ககபபடடரநத�ல பஙக�?�ககதத�ன 
வ�றகயவணடம என, '�பல இலபல'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள வ�த�தத�ரகள.

எத�ரக?�டம�ரநத அடபமகப? வ�பலகக வ�ஙகவதம அனப?�பபச 
த.யவதம அநத அடபமகப? வ�டதபல த.யவதம.

1043. ''இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள ஸ�ர�வடன '�ட த,நத�ரகள. 
மனனன ஒரவன அலலத தக�டஙயக�லன ஒரவன - ஆட.� பரநத ஓர 
ஊரககள இரவரம நபழநதனர.  'அழக�ன ஒர தபணணடன 
இபர�ஹ�ம வநத�ரகக�,�ர!''  எனற (மனனன�டம)  க,பபடடத.  மனனன, 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகப? அபழததவரச த.யத,  'இபர�ஹ�யம! 
உமமடன இரககம இநதப தபண ய�ர?'  எனக யகடட�ன. 
இபர�ஹ�ம(அபல)  'என .யக�தர'  என,�ரகள.  ப�,க ஸ�ர�வ�டம 
த�ரமப�ய இபர�ஹ�ம(அபல), ''� என கறப,ப தப�யய�கக� வ�ட�யத!  '� 
என .யக�தர எனற '�ன அவரக?�டம க,�ய�ரகக�ய,ன. 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! உனபனயம எனபனயம தவ�ர இநதப 
பம�ய�ல இப,'மப�கபகய�?ர ய�ரம இலபல'  என,�ரகள.  ப�,க 
ஸ�ர�பவ மனனன�டதத�ல அனபப�ன�ரகள.  அவன,  அவபர ய'�கக� 
எழநத�ன.  ஸ�ர� எழநத உளச த.யத தத�ழதவ�டட,  'இப,வ�!  '�ன 
உனபனயம உன ததபரயம 'மப�கபக தக�ணடரநத�ல,  எனனபடய 
தபணபமபயக கணவபனத தவ�ர மற,வரக?�டம�ரநத 
க�பப�ற,�ய�ரநத�ல இநதக க�ஃப�பர எனபன ஆடதக�ள? வ�ட�யத!' 
எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.  உடயன அவன க\யழ வ�ழநத (வல�பப�ன�ல) 
க�லக?�ல உபததத�ன.  மனனன�ன '�பலபயக கணட ஸ�ர�, 
'இப,வ�!  இவன த.ததவ�டட�ல '�யன இவபனக தக�னய,ன எனற 
மககள கறவர'  எனற க,�யவடன மனனன பபழய '�பலகக மNணட 
மறபடயம ஸ�ர�பவ த'ரஙக�ன�ன.  .�ர� எழநத உளச த.யத 
தத�ழதவ�டட, 'இப,வ�!  '�ன உனபனயம உன ததபரயம 'மப�கபக 
தக�ணடரநத�ல,  எனனபடய தபணபமபயக கணவபனத தவ�ர 
மற,வரக?�டம�ரநத க�பப�ற,�ய�ரநத�ல இநதக க�ஃப�பர எனபன 
ஆடதக�ள? வ�ட�யத!'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.  உடயன அவன க\யழ 
வ�ழநத க�லக?�ல உபததத�ன.  மனனன�ன '�பலபயக கணட ஸ�ர�, 
'இப,வ�!  இவன த.ததவ�டட�ல '�யன இவபனக தக�னய,ன எனற 
மககள கறவர எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.  இபபட மனனன இரணட அலலத 
மனற மப, வ �ழநத எழநத,  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! 
எனன�டம ஒர பஷதத�பனத த�ன அனபப�ய�ரகக�,�ரகள.  எனயவ, 
இவபர இபர�ஹ�ம�டம அபழததச த.லலஙகள.  இவரகக 
(பண�பதபணண�ன)  ஆ�பரக தக�டஙகள'  எனற (அபவயய�ரடம) 
த.�னன�ன.  ஸ�ர� இபர�ஹ�ம(அபல)  இடம த�ரமப� வநத,  அலல�ஹ 
இநதக க�ஃப�பர வ �ழதத�,  'மககப பண�பரய ஓர அடபமப 
தபணபணயம தநதவ�டட�ன எனபத உஙகளககத ததரயம�?'  எனற 
யகடட�ர 'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பன,�கப?க தக�லவத.

1044. ''என உய�ர எவன பகவ.ம உள?யத� அவன மNத ஆபணய�க! 
மரயமபடய மகன (ஈஸ�)  உஙக?�டம ய'ரபமய�ன (த�ரபப த.�லலம) 



'�த�பத�ய�க இ,ஙகவ�ரகக�,�ர! அவர .�லபவபய ம,�பப�ர! பன,�பயக 
தக�லவ�ர!  ��ஸய�பவ (வரபய)  '�ககவ�ர!  (அந'�?�ல)  வ�ஙகவதறக 
ஆ?�லல�த அ?வ�றகச த.லவம தபரகதகடதத ஓடம!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

உய�ரலல�தவற,�ன உரவஙகப? வ�றபதம வ�றகததக�த 
உரவஙகளம.

1045.  ஸயZத இபன அப�ல ஹஸன அ,�வ�தத�ர.  '�ன இபன 
அபப�ஸ(ரல�) உடன இரநதயப�த ஒரவர வநத, 'அபப�ஸ�ன தநபதயய! 
'�ன பகததத�ழ�ல த.யத வ�ழகபக 'டததம ஒர மன�தன.  '�ன 
உரவஙகப? வபரக�ய,ன' எனக க,�ன�ர. அதறக இபன அபப�ஸ(ரல�), 
''ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன த.வ�யற,பதயய உமகக அ,�வ�கக�ய,ன. 
'ய�யரனம ஓர உரவதபத வபரநத�ல வபரநதவர அதறக உய�ர 
தக�டககமவபர அலல�ஹ அவபர யவதபன த.யவ�ன;  அவர 
ஒரகக�லம அதறக உய�ர தக�டகக மடய�த''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள க, த.வ�யறறளய?ன'  என,�ர.  யகடடவர அத�ரச.�யடன 
தபரமசசவ�டட�ர. அவரன மகம (பயதத�ல) மஞ.ள '�,ம�க ம�,�யத. 
அபயப�த இபன அபப�ஸ(ரல�),  'உமககக யகட உணட�கடடம!  '�ர 
உரவம வபரநதத�ன த�ர யவணடம என,�ல மரம மறறம 
உய�ரற,வறப, வபரவ �ர�க!' என,�ர.

சதநத�ரம�னவபரப ப�டதத வ�றபத கற,ம�கம.

1046.  ''மறபம '�?�ல மவரகதகத�ர�க '�ன வழகக�டயவன'  எனற 
அலல�ஹ க,�ன�ன.  ஒரவன என தபயர�ல .தத�யம த.யதவ�டட, 
அத�ல யம�.ட த.யதவன;  இனதன�ரவன சதநத�ரம�ன ஒரவபர 
வ�றற அநதக க�ரயதபதச .�பப�டடவன;  மன,�மவன ஒர 
கல�ய�?�டம யவபல வ�ஙக�க தக�ணட கல� தக�டகக�மல 
இரநதவன!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

த.ததவறப,யம உரவச .�பலகப?யம வ�றபத. 

1047.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மகக� தவற,�ய�னயப�த,  '�ச.யம�க அலல�ஹவம அவனபடய 
ததரம மதப�னம,  த.ததபவ,  பன,�,  உரவச .�பலகள ஆக�யவறப, 
வ�றபபன த.யவபதத தபட த.யதள?னர!''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�த அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!  த.ததவற,�ன 
தக�ழபபகள கபபலகளககப ப.பபடக�ன,ன.  யத�லகளகக அவற,�ன 
மலம தமரயகற,பபடக�,த.  மககள வ�?கதகரகக அவறப,ப 
பயனபடததக�ன,னர;  எனயவ,  அபதப பற,�க கறஙகள!'  எனக 
யகடகபபடடத. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 'கட�த! அத வ�லககபபடடத!' 
எனக க,�ன�ரகள.  அபயப�த தத�டரநத,  'அலல�ஹ யதரகப? 
.ப�பப�ன�க!  அலல�ஹ யதரகளககக தக�ழபபப ஹர�ம�கக�யயப�த, 
அவரகள அபத உரகக� வ�றற,  அதன க�ரயதபத .�பப�டட�ரகள!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

'�ய வ�ற, க�ச. 



1048.  அப மஸவத அனஸ�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. '''ப�(ஸல)  அவரகள '�ய 
வ�ற, க�ப.யம வ�பச.�ரய�ன கல�பயயம ய.�த�டரன 
தட.பணபயயம தபட த.யத�ரகள!.

                   ப�டம-35. ஸலம.

ஸலம�ல '�ரணய�ககபபடட அ?பவக க, யவணடம.

1049.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வகக 
வநதயப�த,  மககள ஒர வரடம,  இரணட ஆணடக?�ல (தப�ரப?ப) 
தபறறக தக�ளவத�க,  யபரச.ம பழதத�றக�க மனபணம தக�டதத 
வநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஒரவர,  (க,�பப�டட க�லதத�றகப ப�,க 
தபறறக தக�ளவத�க)  யபரச.ம பழதத�றக�க மனபணம தக�டதத�ல 
க,�பப�டட எபடகக�கவம க,�பப�டட அ?வகக�கவம தக�டககடடம!'' 
எனற க,�ன�ரகள.

''ஒர வரடம,  இரணட ஆணடக?�ல''  எனய,�,  'இரணட ஆணடகள 
அலலத மனற ஆணடக?�ல''  எனய,� தனகக அ,�வ�ககபபடடத�க 
அ,�வ�பப�?ர இஸம�யZல இபன உலயய�(ரஹ)  .நயதகததடன 
கறக�,�ரகள.

ஸலம�ல '�ரணய�ககபபடட எபடபயக க, யவணடம.

1050.  இபன அப�ல ம��ல�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அபதலல�ஹ இபன 
ஷதத�த (ரல�)  அவரகளம அப பரத�(ரல�)  அவரகளம ஸலம 
வ�ஷயதத�ல கரதத யவறபடட�ரகள.  அபயப�த,  எனபன இபன அபZ 
அஃவப�(ரல�)  அவரக?�டம அனபப�ன�ரகள.  அவரக?�டம த.னற '�ன 
இத பற,�க யகடயடன.  அதறகவரகள,  ''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�லம யக�தபம வ�றயக�தபம,  உலரநத த�ர�டப.,  உலரநத 
யபரசப. ஆக�யவற,�றக�க மனபணம தக�டதத வநயத�ம!'' 
என,�ரகள.  ப�,க இபன அபஸ�(ரல�)  அவரக?�டம யகடயடன; 
அவரகளம இவவ�ய, க,�ன�ரகள!''

யத�டடம தரவ மறறம வ�வ.�ய '�லம இலல�தவரக?�டம 
வ�ப?தப�ரடகளகக�க மனபணம தக�டததல.

1051.  மஹமமத இபன அப�ல ம��ல�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ 
இபன ஷதத�த (ரல�)  அவரகளம,  அப பரத�(ரல�)  அவரகளம எனபன 
அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அவரக?�டம அனபப�,  ''ப�(ஸல) 
அவரகள க�லதத�ல 'ப�தயத�ழரகள யக�தபமகக�க மனபணம 
தக�டதத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகள!''  என,னர.  (அவவ�ய, '�ன 
யகடடயப�த)  அபதலல�ஹ இபன அபZ அஃவப�(ரல�),  'யக�தபம, 
வ�றயக�தபம,  பஸததன (ஆல�வ)  எணதணய ஆக�யவற,�றக�க 
அ?வம தவபணயம க,�பப�டட,  ஷ�ம வ�.�க?�ன ''பZத'  எனம 
கலதத�ரடம '�ஙகள மனபணம தக�டதத வநயத�ம!  என,�ர. 
'யத�டடம தரவம வ�வ.�ய '�லமம ய�ரடம இரகக�,யத� அவரடம�?' 
எனற யகடயடன.  அதறகவரகள,  ''�ஙகள அதபற,� வ�.�ரகக 
ம�டயட�ம!''  என,�ரகள. ப�,க, அவவ�ரவரம எனபன அபதர ரஹம�ன 



இபன அபஸ�(ரல�)  அவரக?�டம அனபப,  அவரக?�டம த.னற '�ன 
யகடடயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 'ப�தயத�ழரகள 
தப�ரடகளகக மனபணம தக�டதத வநதனர;  (மனபணம 
தபறபவரக?�டம)  'அவரகளககத யத�டடம தரவ அலலத வ�வ.�ய 
'�லம இரகக�,த�'  எனற '�ஙகள யகடக ம�டயட�ம!''  எனற 
க,�ன�ரகள.

         ப�டம-36. ஷ8ஃஆ 

ப�,ரகக வ�றபதறக மன, பஙக�?�கக அ,�வ�ககயவணடம.

1052. அமர இபன ஷரத(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர.  '�ன,  ஸஅத இபன 
அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம தஙக�ய�ரநயதன.  அபயப�த ம�ஸவர 
இபன மகரம�(ரல�)  வநத,  தம பகபய எனனபடய யத�ள ப�ஙக?�ல 
ஒன,�ல பவதத�ரகள.  அபயப�த (அடபமய�ய�ரநத)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ல வ�டதபல த.யயபபடட அப ர�ஃப�உ(ரல�)  வநத,  'ஸஅயத! 
உமமபடய வ �டடலள? எனககச த.�நதம�ன இரணட அப,கப? 
எனன�டம�ரநத வ�ஙக�க தக�ளவ �ர�க!'  எனக க,�ன�ரகள.  அதறக 
ஸஅத(ரல�)  'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  அவறப, '�ன வ�ஙக 
ம�டயடன!''  என,�ரகள.  அரக�ல�ரநத ம�ஸவர(ரல�)  அவரகள,  ஸஅத(ரல�) 
அவரக?�டம 'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  '�ர வ�ஙக�க 
தக�ள?தத�ன யவணடம!''  என,�ரகள.  அபயப�த ஸஅத(ரல�), 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  தவபண அடபபபடய�ல '�ல�ய�ரம 
தவள?�க க�ப.த தவ�ர உமகக அத�கம�கத தரம�டயடன!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக அப ர�ஃப�வ(ரல�),  'ஐநற தஙகக க�சகளகக அத 
யகடகபபடடள?த.  அணபட வ �டடல இரபபவர அணபமய�ல 
இரபபத�ல அவயர அத�கம உரபம பபடததவர எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள க,�யபத '�ன த.வ�யற,�ர�வ�டட�ல ஐநற தஙகக க�சகக 
யகடகபபடடபத '�ல�ய�ரம தவள?�கக�சகக உமகக வ�றக ம�டயடன' 
எனற க,�வ�டட ஸஅதகயக வ�ற,�ர.

அணபட வ �டட�ரல த'ரககம�னவர ய�ர?

1053.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர அவரகய?!  எனகக இரணட 
அணபட வ �டட�ர உள?னர;  அவரக?�ல ய�ரகக '�ன அனப?�பபச 
த.யவத?  எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இரவரல ய�ர 
வ �டட வ�.ல உனகக த'ரககம�க இரகக�,யத� அவரகக'' என,�ரகள.

 ப�டம-37. வ�டபக மறறம கல�கக ஆள அமரதததல.

'லல மன�தபரக கல�கக அமரதததல.

1054.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�னம அஷஅர கலதபதச ய.ரநத 
மறறம இரவரம 'ப�(ஸல)  அவரகள அவரக?�டம த.னய,�ம; 
(அவரகள இரவரம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம பதவ� யகடட�ரகள;)  '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம),  'இவவ�ரவரம பதவ� யகடப�ரகள எனற '�ன 
அ,�நத�ரககவ�லபல! (மனயப '�ன இபத அ,�நத�ரநத�ல இவரகப?த 
தஙக?�டம அபழதத வநத�ரககயவ ம�டயடன!)''  எனற க,�யனன. 



'ப�(ஸல)  அவரகள 'பதவ�பய வ�ரமபக�,வரகக '�ம பதவ� 
தக�டககம�டயட�ம!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

.�ல க\ர�த கல�கக�க ஆட யமயததல.

1055. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''அலல�ஹ அனபப�ய எநத 'ப�யம 
ஆட யமயகக�மல இரநதத�லபல!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள;.  அபயப�த 'ப�தயத�ழரகள,  ''�ஙகளம�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'ஆம!  மகக�வ�.�க?�ன .�ல க\ர�த கல�கக�க ஆட யமயபபவன�க '�ன 
இரநயதன!'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.

அஸரல�ரநத இரவவபர ஒரவபரக கல�கக அமரததவத.

1056.  மஸல�மகள,  க�,�ஸதவரகள,  யதரகள ஆக�யய�ரன உவபம, 
க,�பப�டட கல�கக,  ஒர '�ள மழகக இரவவபர,  தனகக�க யவபல 
த.யயமபட ஒர மன�தர�ல அமரததபபடடவரகள ஆவர!  அவர 
(மதல�ல)  ஒர கடடதத�பர கல�கக அமரதத�ன�ர.  அவரகள 
'டபபகலவபர யவபல த.யதவ�டட,  ''�ர எஙகளககத தரவத�கக 
க,�ய கல� எஙகளககத யதபவய�லபல.  எஙகள யவபல 
வ �ண�கடடம!'  எனக க,�ன�ரகள.  அபயப�த கல�கக அமரதத�யவர 
அவரக?�டம, 'இவவ�ற த.யய�த�ரகள!  உஙகள எஞ.�ய யவபலகப?யம 
பரதத� த.யயஙகள!  கல�பயயம மழபமய�கப தபறஙகள!'  எனக 
க,�ன�ர.  அவரகள (ஏறக)  மறதத யவபலபய வ�டடவ�டடனர. 
அவரகளககப ப�ன,  மறறம .�ல கல�ய�டகப? அவர யவபலகக 
அமரதத�ன�ர.  அவரக?�டம அவர,  'இனற எஞ.�யள? ய'ரதபதப 
பரதத�ய�ககஙகள!  அவரகளககத தரவத�கக க,�ய கல�பய 
உஙகளககத தரக�ய,ன!''  என,�ர.  அவரகள அஸர தத�ழபகவபர 
யவபல த.யதவ�டட 'உமகக�க '�ஙகள யவபல த.யதத 
வ �ண�கடடம!  எஙகளகக�க '�ர '�ரணய�தத கல�பயயம '�யர பவததக 
தக�ளளம!''  என,னர.  அவர 'உஙகள எஞ.�ய யவபலபயப பரதத� 
த.யயஙகள!  பகல�ல இனனம .�,�த ய'ரயம ம�ச.மள?த!''  என 
அவரக?�டம க,�ன�ர.  அவரகள (யவபல த.யய)  மறததவ�டடனர. 
ப�,க,  அனப,ய தப�ழத�ல எஞ.�ய ய'ரதத�ல யவபல த.யவதறக�க 
மறத,�ர கடடதத�பர அவர யவபலகக அமரதத�ன�ர.  அவரகள 
சரயன மப,யமவபர உள? எஞ.�ய ய'ரதத�ல யவபல த.யதனர. 
இதன�ல,  அவரகள மதல�ரணட கடடதத�னரன கல�பயயம ய.ரதத 
மழபமய�கப தபற,னர.  இதத�ன (மஸல�மக?�க�ய)  இவரகளககம 
இவரகள ஏறறள? ப�ரக�.தத�றகம உரய உவபமய�கம!  'எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கல�கக அமரததபபடடவர கல�பய வ�ஙக�மல த.ன, ப�,க, கல�கக 
அமரதத�யவர அபதக தக�ணட உபழதத அபதப தபரகச 
த.யத�ரநத�ல அலலத ஒரவர ப�,ரன த.லவதபதக தக�ணட 
உபழதத அத�ல ல�பம தபற,�ரநத�ல...

1057.  உஙகளகக மன வ�ழநதவரக?�ல மனற யபர (ஒன,�க)  'டநத 
த.ன,னர.  இறத�ய�ல (மபலய�ல இரநத)  கபகதய�ன,�ல இரபவக 
கழ�பபதறக�க தஞ.ம பகநதனர.  அத�ல அவரகள நபழநதவடன 
மபலய�ல�ரநத தபரம ப�ப,தய�னற உரணட வநத கபகவ�.பல 



அபடததவ�டடத. அபயப�த அவரகள ''�ஙகள த.யத 'றத.யபலக க,� 
அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�தத�ல தவ�ர '�ஙகள தபப மடய�த!''  எனற 
தமககள க,�னர.அவரக?�ல ஒரவர 'இப,வ�!  எனகக வயத மத�ரநத 
தபறய,�ர இரநதனர.  '�ன அவரகளககப ப�ல (க,நத)  தக�டபபதறக 
மன என கடமபதத�ன ரகயக� கழநபதகளகயக� ப�ல 
தக�டபபத�லபல!  ஒர '�ள எபதயய� யதடச த.ன,த�ல த�மதம�க 
வநயதன.  எனனபடய த�யம தநபதயம (மனயப)  உ,ஙக�வ�டட ரகக 
கணயடன.  அவரகளககப ப�ல தக�டபபதறக மன,  என 
கடமபதத�னரகயக� என அடபமகளகயக� ப�ல தக�டபபபத '�ன 
வ�ரமப�தத�ல அவரகள வ�ழ�பபபத எத�ரப�ரதத என பகக?�ல 
ப�தத�ரதபத பவததக தக�ணட க�தத�ரநயதன.  ஃபஜர ய'ரம வநததம 
அவவ�ரவரம வ�ழ�ததத தமககரய ப�பலக கடததனர.  எனயவ 
இப,வ�!  '�ன இபத உனனபடய த�ரபத�பய '�டச த.யத�ரநத�ல 
'�ஙகள .�கக�க தக�ணடரககம இநதப ப�ப,பய எஙகப?வ�டட 
அகறற!'  எனக க,�ன�ர.  உடயன,  அவரகள தவ?�யய, மடய�த 
அ?வ�றகப ப�ப, .றற வ�லக�யத!.மறத,�ரவர,  'இப,வ�!  என 
தநபதய�ன .யக�தரரன மகள ஒரதத� இரநத�ள;  அவள எனகக 
ம�கவம வ�ரபபம�னவ?�க இரநத�ள.  '�ன அவப? அபடய 
வ�ரமப�யனன;  அவள எனன�டம�ரநத வ�லக�ச த.ன,�ள.  அவளககப 
பஞ.ம '�ப,நத ஆணட ஒனற வநதயப�த (தப�ர?�த�ர த'ரககட 
ஏறபடட)  எனன�டம வநத�ள;  '�ன அவப? அபடநத�ட அவள எனகக 
வழ�வ�ட யவணடம என, '�பநதபனய�ல யபரல நற,� இரபத 
தஙககக�சகப? அவளககக தக�டதயதன.  அவப? என வ.பபடதத� 
(உ,வ தக�ள? மபனநத)வ�டடயப�த,  'மதத�பரபய அதறக�ன 
(மணபநததத�ன)  உரபமய�ன,� உபடபபதறக உனகக '�ன அனமத� 
தரம�டயடன!''  எனற அவள க,�ன�ள.  உடயன,  அவளடன உ,வ 
தக�ளளம ப�வத(பதச த.யவ)த�ல�ரநத வ�லக�க தக�ணயடன;  அவள 
எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னவ?�க இரநதம அவப?வ�டடத த�ரமப� 
வ�டயடன.  '�ன அவளககக தக�டதத தஙக '�ணயதபத அவ?�டயம 
வ�டட வ�டயடன.  இபத உனனபடய த�ரபத�பய '�ட '�ன 
த.யத�ரநத�ல '�ஙகள .�கக�க தக�ணடரககம இநதப ப�ப,பய 
எஙகப?வ�டட அகறற!'  எனக க,�ன�ர.  ப�ப, வ�லக�யத.  ஆய�னம 
அவரக?�ல தவ?�யய, மடயவ�லபல.

மன,�மவர,  'இப,வ�!  '�ன .�ல ஆடகப?க கல�கக அமரதத� 
அவரக?�ன கல�பயயம தக�டதயதன.  ஒயர ஒரவர மடடம தம 
கல�பய வ�டடவ�டடச த.ன,�ர.  அவரன கல�பய '�ன மதலNட 
த.யத அதன�ல த.லவம தபரக�ய�ரநத '�பலய�ல .�,�த 
க�லதத�றகப ப�ன அவர எனன�டம வநத�ர.  'அலல�ஹவ�ன அடய�யர! 
எனனபடய கல�பய எனககக தக�டததவ�டம!''  எனற க,�ன�ர.  ''�ர 
ப�ரகக�, இநத ஒடடகஙகள,  ம�டகள,  ஆடகள,  அடபமகள எலல�ம உம 
கல�ய�ல�ரநத க�படததபவத�ம!''  எனற க,�யனன.  அதறகவர 
'அலல�ஹவ�ன அடய�யர!  எனபன யகல� த.யய�த�ர!''  என,�ர.  ''�ன 
உமபம யகல� த.யயவ�லபல!''  எனற க,�யனன.  அவர அபனதபதயம 
ஒனற வ�ட�மல ஓடடச த.ன,�ர.  'இப,வ�!  இபத '�ன உனனபடய 
த�ரபத�பய '�டச த.யத�ரநத�ல '�ஙகள .�கக�க தக�ணடரககம 
இநதப ப�ப,பய எஙகப?வ�டட அகறற!'  எனக க,�ன�ர.  ப�ப, 
மழபமய�க வ�லக�யத.  உடயன,  அவரகள தவ?�யய,�ச 
த.னறவ�டடனர!  'எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ ப�ன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



அல ஃப�தத�ஹ� (அலஹமத) ஸ�ர�வ�ல ஓத�பப�ரபபதறக�க 
வழஙகபபடம கல�.

1058.  அப ஸயZத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�தயத�ழரக?�ல .�லர ஒர 
பயணதத�ல த.ன,�ரநதயப�த,  ஓர அரப�க கலதத�னரடம தஙக�ன�ரகள. 
அவரக?�டம வ�ரநத யகடடயப�த அவரகளகக வ�ரநத?�கக அவரகள 
மறததவ�டடனர.  அபயப�த அககலதத�ரன தபலவபன யதள 
தக�டடவ�டடத.  அவனகக�க அவரகள எலல� மயற.�கப?யம த.யத 
ப�ரததனர;  எநத மயற.�யம பலன அ?�ககவ�லபல.  அபயப�த 
அவரக?�ல .�லர,  'இயத�!  இஙயக வநத�ரககக கடய கடடதத�னரடம 
'�ஙகள த.ன,�ல அவரக?�டம (இதறக)  ஏயதனம மரததவம 
இரககல�ம!'' எனற க,�னர. அவவ�ய, அவரகளம 'ப�த யத�ழரக?�டம 
வநத 'கடடதத�னயர!  எஙகள தபலவபரத யதள தக�டடவ�டடத! 
அவரகக�க அபனதத மயற.�கப?யம த.யயத�ம;  (எதவயம) 
அவரககப பயன அ?�ககவ�லபல.  உஙக?�ல எவரடம�வத ஏயதனம 
(மரநத)  இரகக�,த�?'  எனற யகடடனர.  அபயப�த 'ப�தயத�ழரக?�ல 
ஒரவர, 'ஆம! அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க! '�ன ஓத�ப ப�ரகக�ய,ன; 
என,�லம,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ஙகள உஙக?�டம வ�ரநத 
யகடட '�ஙகள வ�ரநத தர�தத�ல எஙகளகதகனற ஒர கல�பய 
'�ஙகள தர�மல ஓத�ப ப�ரகக மடய�த!''  என,�ர.  அவரகள .�ல ஆடகள 
தரவத�கப யப.� ஒபபநதம த.யதனர.  'ப�தயத�ழர ஒரவர,  யதள 
தக�டடபபடடவர மNத (இயல.�கத தபப�)  ஊத�,  'அலஹமதல�லல�ஹ� 
ரபப�ல ஆலமNன..''  எனற ஓதல�ன�ர.  உடயன ப�த�ககபபடடவர, 
கடடக?�ல�ரநத அவ�ழதத வ�டபபடடவர யப�ல 'டகக ஆரமப�தத�ர. 
யவதபனய�ன அ,�க,�யய அவரடம ததனபடவ�லபல!  ப�,க,  அவரகள 
யப.�ய கல�பய மழபமய�கக தக�டதத�ரகள.  'இபதப பஙக 
பவயஙகள!''  எனற ஒரவர யகடடயப�த, ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
'டநதபதக க,�,  அவரகள எனன கடடப?ய�டக�,�ரகள எனபபதத 
ததரநத தக�ள?�மல அவவ�ற த.யயககட�த!'' எனற ஓத�ப ப�ரததவர 
க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'ப�தயத�ழரகள வநத 'டநதபதக 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அத (அலஹமத சர�)  ஓத�ப 
ப�ரககத தககத எனற உமகக எபபடத ததரயம?'  எனற யகடடவ�டட, 
''�ஙகள .ரய�னபதயய த.யத�ரகக�,�ரகள.  அநத ஆடகப? 
உஙகளகக�படயய பஙக பவதத தக�ளளஙகள!  உஙகளடன எனககம 
ஒர பஙபக ஒதககஙகள! எனற க,�வ�டடச .�ரதத�ரகள.

ஆண வ�லஙககப?ப தபண வ�லஙககளடன இபணயச த.யவதறக 
கடடணம தபறதல.

1059.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஆண வ�லஙககப?ப தபண 
வ�லஙககளடன இபணயச த.யவதறக (தப�ல�ப ப�ர�ண�பயக 
தக�ணட தபண வ�லஙககளகக .�பனயடடவதறக)  கடடணம 
தபறவபத 'ப�(ஸல) அவரகள தபட த.யத�ரகள.

ப�டம-38. ஹவ�ல�. (ஒரவரன கடபன மற,வரகக ம�றறதல 
ஹவ�ல� எனபபடம.)

ஹவ�ல�பவ ஏற,வர ப�,க ம�,ல�ம�?



1060. ''த.லவநதன (வ�ஙக�ய கடபனத த�ரமபச த.லதத�மல தவபண 
யகடட)  இழததடபபத அ'�ய�யம�கம!  உஙக?�ல ஒரவரன கடன ஒர 
த.லவநதன மNத ம�ற,பபடட�ல அவர (அதறக)  ஒததக தக�ள?டடம! 
'எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இ,நதவர தக�டகக யவணடய கடனகக இனதன�ரவர 
தப�றபயபற,�ல அத த.லலம.

1061.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம அமரநத�ரநதயப�த ஒர �ன�ஸ� வநதத.  ''�ஙகள 
இவரககத தத�ழபக 'டததஙகள''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
யத�ழரகள க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவர கடன�?�ய�?'  எனற 
யகடடயப�த 'ப�தயத�ழரகள 'இலபல'  என,னர.  'ஏயதனம (த.�தபத) 
இவர வ�டடச த.ன,�ரகக�,�ர�?' எனற 'ப�(ஸல) யகடடயப�த 'இலபல' 
என,னர.  'ப�(ஸல)  அவரககத தத�ழபக 'டதத�ன�ரகள.  ப�,க 
மறத,�ர �ன�ஸ� தக�ணட வரபபடடயப�த 'இப,தததர அவரகய?! 
இவரககத தத�ழபக 'டததஙகள'  எனற 'ப�தயத�ழரகள யகடடனர. 
அதறக ''ப�(ஸல) அவரகள 'இவர கடன�?�ய�?' எனற யகடடயப�த 'ஆம' 
எனக க,பபடடத.  'இவர ஏயதனம வ�டடச த.ன,�ரகக�,�ர�?'  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள யகடடயப�த 'இலபல'  என,னர.   'இவர கடன�?�ய�? 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடடயப�த 'மனற தஙகக க�சகள கடன 
பவதத�ரகக�,�ர'  எனற 'ப�தயத�ழரகள க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'உஙகள யத�ழரகக '�ஙகய? தத�ழபக 'டததஙகள'  என,னர.  அபயப�த 
அப கத�த�(ரல�)  'இவரன கடனகக '�ன தப�றபப.  தத�ழபக 
'டததஙகள'  எனற க,�யதம 'ப�(ஸல)  அவரகள அவரககத தத�ழபக 
'டதத�ன�ரகள.

1062.  ஆஸ�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர. ''இஸல�தத�ல (மன�தரக?�க)  ஏறபடதத�க 
தக�ளக�, உ,வமப, இலபல!'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என உஙகளககச த.யத� க�படததத�?'  எனற அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம '�ஙகள யகடயட�ம.  அதறகவரகள,  'எனனபடய வ �டடல 
பவதத மஹ���ரகளககம அனஸ�ரகளககம�படயய 'ப�(ஸல) 
அவரகள உ,வமப,கப? ஏறபடதத�ன�ரகய?!'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1063. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''பஹபரன 
'�டடல�ரநத (ஸக�த)  தப�ரளகள வநத�ல உனகக இனன�னன 
தப�ரடகப?த தரயவன!''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம 
க,�ய�ரநத�ரகள.  அவரகள மரண�ககமவபர பஹபரன�ல�ரநத 
தப�ரளகள வரவ�லபல.  அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன ஆட.�ய�ல 
பஹபரன�ய�ல�ரநத தப�ரளகள வநதயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரகள 
ய�ரகக�வத வ�கக?�தத�ரநத�ல அலலத ய�ரடம�வத 
கடனபடடரநத�ல அவர 'மம�டம வரடடம!''  எனற அப பகர(ரல�) 
ப�ரகடனபபடதத�ன�ரகள.  '�ன அவரக?�டம த.னற ''ப�(ஸல)  அவரகள 
எனகக இனன�னன தப�ரடகப?த தரவத�கக க,�ய�ரநத�ரகள!'' 
எனய,ன.  அப பகர(ரல�)  எனககக பக '�ப,ய '�ணயஙகப? அள?�த 
தநத�ரகள.  அபத '�ன எணண�ப ப�ரததயப�த ஐநற '�ணயஙகள 
இரநதன.  'இதயப�ல இனனம இரணட மடஙககப? எடததக 
தக�ளவ �ர�க!'' எனற அப பகர(ரல�) க,�ன�ர.



           ப�டம-39. வகக�லத. (ஒரவர தமத தக�டககல வ�ஙகலகக 
மறத,�ரவரகக அத�க�ரம வழஙகதல)

வ�'�யய�கம த.யவதறகம மற, க�ரயஙகளககம இரணட 
பஙக�?�க?�ல ஒரவர மற,வரகக அத�க�ரம வழஙகதல.

1064.  உகப� இபன ஆம�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள .�ல 
ஆடகப?த தம யத�ழரகளககப பஙக�டடக தக�டககம�ற எனன�டம 
தக�டதத�ரகள. (அவவ�ய, '�ன பஙக�டட மடததப�ன) ஓர ஆடடககடட 
எஞ.�யத. அத பற,� 'ப�(ஸல) அவரக?�டம '�ன க,�யயப�த, 'அபத '�ர 
(அறதத) கரப�ன� தக�டபபZர�க!'' எனக க,�ன�ரகள.

ஆட யமயபபவர அலலத ஆடபட பர�மரககம அத�க�ரம 
தக�டககபபடடவர, .�கம தரவ�ய�லள? ஓர ஆடபடக கணட�ல 
அபத அறககல�ம.

1065.  கஅப இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ஸலவ'  எனம�டதத�ல 
யமயககடய .�ல ஆடகள எஙகளககச த.�நதம�க இரநதன.  அநத 
ஆடக?�ல ஒனற .�கம தரவ�ய�ல இரபபபத எஙக?�ன 
அடபமபதபண ப�ரததவ�டட,  ஒர கலபல (கரபமய�க)  உபடதத, 
அதன மலம அநத ஆடபட அறதத�ர. ''ப�(ஸல) அவரக?�டம இதபற,� 
'�ன யகடகம வபர .�பப�ட�த�ரகள!'' எனற க,�யனன. 

'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடடதறக அபத .�பப�டம�ற க,�ன�ரகள. 
''ப�(ஸல)  அவரக?�டம இத பற,� '�ன யகடகமவபர எனபதறக 
பத�ல�க 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இத பற,� '�ன ஆ?னபப�க யகடகம 
வபர'  எனற கட கஅப(ரல�)  த.�லல�ய�ரககல�ம!'  எனற அ,�வ�பப�?ர 
(.நயதகததடன) கறக�,�ர.

கடபன த�ரபப�க தக�டபபதறகப ப�,ரகக அத�க�ரம வழஙகதல.

1066.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
தக�டதத கடபன வ�ஙகவதறக�க வநத கடனம�ன வ�ரதபதபயப 
பயனபடதத�ன�ர.  'ப�தயத�ழரகள அவபரத த�கக மயன,னர. 
அவபரவ�டட வ�டஙகள.  கடன தக�டததவரகக இவவ�ற க, 
உரபமயள?த'  எனற க,�வ�டட அவரககக தக�டகக யவணடய 
ஒடடகதத�ன வயதபடய ஓர ஒடடகதபதக தக�டஙகள என,�ரகள. 
'ப�தயத�ழரகள, 'அபதவ�ட அத�க வயதபடய ஒடடகதபதத தவ�ர யவற 
இலபல' என,�ரகள. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 'அபதயய தக�டஙகள. 
அழக�ய மப,ய�ல த�ரபப�ச த.லததபவயர உஙக?�ல .�,நதவர 
என,�ரகள.

ஒர .மத�யதத�ன ப�ரத�'�த�ய�க அலலத அதறக�கப பரநதபர 
த.யபவர�க வநத�ரபபவரகக அனப?�பபச த.யத�ல அத த.லலம.

1067. மரவ�ன இபன ஹகம(ரல�)  ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�)  ஆக�யய�ர 
அ,�வ�தத�ரகளகள:  ஹவ�ஸ�ன ததக கழவ�னர மஸல�மக?�க� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநதனர.  (யப�ரல தஙக?�டம�ரநத 
பகபபற,பபடட)  தஙகள த.லவதபதயம பகத�கப?யம த�ரமபத 



தரம�ற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடடனர.  அபயப�த'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'உணபம யபசவத எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத!  பகத�கள அலலத 
த.லவஙகள இவவ�ரணடல ஏயதனம ஒனப, '�ஙகள யதரநததடததக 
தக�ளளஙகள!  '�ன உஙகப? எத�ரப�ரததக தக�ணடத�ன�ரநயதன! 
எனகக,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ய�ஃப�ல�ரநத த�ரமப�ய மதல 
பதத '�ளக?�க அவரகப? எத�ரப�ர(ததக க�த)த�ரநத�ரகள.  இரணடல 
ஒனப,தத�ன 'ப�(ஸல) அவரகள தமககத த�ரபப�த தரவ�ரகள எனபத 
அவரகளககத தத?�வ�னயப�த,  ''�ஙகள பகத�கப?த யதரநததடததக 
தக�ளக�ய,�ம!'  எனக க,�ன�ரகள.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மஸல�மக?�படயய எழநத '�னற அலல�ஹபவ அவனபடய 
தகத�கயகறப பகழநத,  'உஙகளபடய இநதச .யக�தரரகள த�ரநத�, 
'மம�டம வநதள?னர.  அவரக?�ன பகத�கப? அவரக?�டயம 
ஒபபபடதத வ�டவபத '�ன உ.�தம�கக கரதக�ய,ன.  உஙக?�ல 
(பகத�கப?ப தபற,வரக?�ல)  மனபபரவம�க இபதச த.யய 
வ�ரமபக�,வர இபதச த.யயடடம!  தம பஙக(ககரய பகத�கள) 
தமம�டயம இரகக யவணடதமன வ�ரமபபவர.  அலல�ஹ 'மககக 
தக�டகக வ�ரககம மதல�வத (தவற,� தக�ள?பபடம '�டடன) 
த.லவதத�ல�ரநத '�ம அவரககக தக�டககம வபர.  அவவ�ய, 
த.யயடடம!  (பகத�கப?த தமம�டயம பவதத�ரககடடம!)  என,�ரகள. 
இதறக மககள,  'அலல�ஹவ�ன ததரகக�க மனபபரவம�க '�ஙகள 
(பகத�கப?யய)  அவரகளககக தக�டதத வ�டக�ய,�ம!  என,னர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙக?�ல இதறகச .மமத�கக�தவர ய�ர எனற 
'�மஅ,�ய ம�டயட�ம!  எனயவ,  '�ஙகள த�ரமப�ச த.லலஙகள!  உஙக?�ல 
தப�றபபள?வரகள இத பற,� உஙக?�டம (தன�ய�கக)  கலநத 
யப.�வ�டட, 'மம�டதத�ல உஙகள மடபவக க,டடம! என,�ரகள. மககள 
த�ரமப�ச த.ன,னர.  அவரக?�ல தப�றபபள?வரகள அவரகளடன 
யப.�ன�ரகள.  ப�,க அவரகள,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த�ரமப�வநத, 
(பகத�கப?த த�ரபப�க தக�டபபதறக)  த�ஙகள மனபபரவம�க 
.மமத�பபத�கத ததரவ�தத�ரகள.

ஒரவர இவவ?வ தக�டகக யவணடம எனற தத?�வ படதத�மல, 
ஏயதனம தக�டககம�ற இனதன�ரவரகக அத�க�ரம வழஙக�ன�ல 
மகக?�ன வழககதத�றயகறப அவர தக�டககல�ம.

1068.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ரம?�னபடய 
(ஃப�தர�)  �க�தபதப ப�தக�ககம தப�றபபப எனன�டம தக�டதத�ரகள. 
அபயப�த ஒரவர வநத உணவப தப�ரடகப? அள?ல�ன�ர.  அவபர 
'�ன ப�டதத,  'உனபன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட த.லலப 
யப�க�ய,ன!'  எனற க,�யனன.  அதறகவர,  ''�ன ஓர ஏபழ!'  எனககக 
கடமபம இரகக�,த.  கடம யதபவயம இரகக�,த!  எனற க,�ன�ர. 
அவபர '�னவ�டட வ�டயடன.  வ�டநததம 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அப 
ஹ8பரர�யவ! ய'ற,�ரவ உமம�ல ப�டககபபடடவர வ�.யம எனன எனற 
வ�னவ '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  த�ம கடபமய�ன வறபமய�ல 
இரபபத�கவம தமககக கடமபம இரபபத�கவம அவர மப,ய�டட�ர. 
எனயவ,  இரககபபடட அவபரவ�டட வ�டயடன!  எனய,ன.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ச.யம�க அவன தப�ய த.�லல�ய�ரகக�,�ன! 
மNணடம அவன வரவ�ன! எனற 'ப�(ஸல) அவரகள க,�யத�ல  அவன 
மNணடம வரவ�ன எனற 'மப� அவனகக�க(அவபனப ப�டபபதறக�க) 
க�தத�ரநயதன.  அவன வநத உணவப தப�ரடகப? அள?த 
தத�டஙக�யயப�த அவபனப ப�டதயதன. 'உனபன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 



தக�ணட த.லலப யப�க�ய,ன!  எனற க,�யனன.  அதறகவன, 
'எனபனவ�டடவ�ட!  '�ன ஓர ஏபழ!  எனககக கடமபம�ரகக�,த! 
இன�'�ன வரம�டயடன!  என,�ன.  அவன யமல இரககபபடட 
அவபனவ�டட வ�டயடன.  வ�டநததம 'ப�(ஸல)  அவரகள அப 
ஹ8பரர�யவ!  உமம�ல ப�டககபபடடவன எனன த.யத�ன!  எனற 
யகடட�ரகள.  '�ன 'இப,தததர அவரகய?!  அவன (தனககக)  கடம 
யதபவயம கடமபமம இரபபத�க மப,ய�டட�ன;.  எனயவ,  அவன 
யமல இரககபபடட அவபன வ�டடவ�டயடன!  எனய,ன.  ''�ச.யம�க 
அவன உமம�டம தப�ய த.�லல�ய�ரகக�,�ன.  த�ரமபவம உமம�டம 
வரவ�ன! என,�ரகள.  மன,�ம மப, அவனகக�கக க�தத�ரநதயப�த, 
அவன வநத உணவ தப�ரடகப? அள?த தத�டஙக�ன�ன.  அவபனப 
ப�டதத,  'உனபன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட த.லலபயப�க�ய,ன! 
(ஒவதவ�ர மப,யம)  'இன�யமல வரம�டயடன!  எனற த.லல�வ�டட, 
மன,�ம மப,ய�க '� மNணடம வநத�ரகக�,�ய!  எனற க,�யனன. 
அதறகவன 'எனபன வ�டடவ�டம!  அலல�ஹ உமககப பயன?�ககக 
கடய .�ல வ�ரதபதகப?க கறறத தரக�ய,ன!'  என,�ன.  அதறக '�ன 
'அநத வ�ரதபதகள எனன?  எனற யகடயடன.  ''�ர படகபகககச 
த.லலமயப�த ஆயததல கரஸ�பய ஆரமபதத�ல�ரநத கபட.�வபர 
ஓதம! அவவ�ற த.யத�ல, வ�டயம வபர அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத 
உமபமப ப�தக�கக�, (வ�னவர)  ஒரவர இரநத தக�ணயடய�ரபப�ர. 
பஷதத�னம உமபம த'ரஙகம�டட�ன!' என,�ன. வ�டநததம 'ப�(ஸல) 
அவரகள 'ய'ற,�ரவ உமம�ல ப�டககபபடடவன எனன த.யத�ன?  எனற 
யகடட�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹ எனககப பயன?�ககக 
கடய .�ல வ�ரதபதகப?க கறறத தரவத�க அவன க,�ன�ன; 
அதன�ல அவபனவ�டட வ�டயடன!' எனய,ன. 'அநத வ�ரதபதகள எனன? 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள. ''�ர படகபகககச த.லலமயப�த 
ஆயததல கரஸ�பய ஆரமபம மதல கபட.�வபர ஓதம!  அவவ�ற 
ஓத�ன�ல,  வ�டயம வபர அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத உமபமப 
ப�தக�கக�, (வ�னவர) ஒரவர இரநததக�ணயடய�ரபப�ர.  பஷதத�னம 
உமபம த'ரஙகம�டட�ன!  எனற எனன�டம அவன க,�ன�ன'  எனத 
ததரவ�தயதன.  'ப�தயத�ழரகள 'னபமய�ன(பதக கறறக தக�ணட 
த.யல படததவத�ல அத�க ஆரவமபடயவரக?�க இரநத�ரகள. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அவன தபரம தப�யயன�க இரநத�லம 
அவன உமம�டம உணபமபயதத�ன த.�லல�ய�ரகக�,�ன!  மனற 
இரவக?�க '�ர ய�ரடம யப.� வரக�,�ர எனற உமககத ததரயம�? எனற 
யகடடனர.  'ததரய�த''  எனய,ன.  'அவனத�ன பஷதத�ன!'  எனற இப,த 
ததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

வ�றபதறக அத�க�ரம வழஙகபபடடவர, வ�றகக கட�த மப,ய�ல 
வ�ற,�ல அநத வ�றபபன ரதத த.யயபபடம.

1069.  அப ஸயZத கல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
ப�ல�ல(ரல�)  'பரன �'  எனம (மஞ.?�ன,  வடட வடவம�ன)  உயர ரக 
யபரச.ம பழதபதக தக�ணட வநத�ரகள.  அவரக?�டம 'இத எஙக�ரநத 
க�படததத?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள.  அதறக ப�ல�ல(ரல�) 
'எனன�டம மடடரக யபரச.ம பழம இரநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
உணணக தக�டபபதறக�க அத�ல இரணட ஸ�பவக தக�டதத இத�ல 
ஒர ஸ�வ வ�ஙக�யனன!  என,�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அடட�!  இத வடடயயத�ன!  இத வடடயயத�ன!  '�ர (உயரரக யபரச.ம 
பழதபத)  வ�ஙக வ�ரமப�ன�ல உமம�டம இரககம யபரச.ம பழதபத 



வ�றறவ�டட, ப�,க அபத வ�ற, பணதத�ல வ�ஙகவ �ர�க! என,�ரகள.

அலல�ஹவ�ன தணடபனகப? '�ப,யவறறம அத�க�ரதபத 
ஒரவரடம வழஙகதல.

1070.  உகப� இபன ஹ�ரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''நஐம�ன அலலத 
அவரன மகன மத அரநத�ய '�பலய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
மனன�பலய�ல தக�ணட வரபபடடயப�த,  வ �டடல இரபபவரகள 
(தவ?�யய வநத)  அவபர அடககமபட 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அவபர அடததவரக?�ல '�னம ஒரவன!  '�ஙகள 
த.ரபபக?�லம யபரச. மடபடய�லம அவபர அடதயத�ம.''

     ப�டம-40. யவ?�ணபமயம '�லககததபகயம. 

(பய�ரடபபடட) '�லதத�ல�ரநதம ('டபபடட) மரதத�ல�ரநதம மககய?�, 
ப�ர�ண�கய?� ப,பவகய?� உணணம பட.தத�ல அநத வ�வ.�யமம 
மரம 'டவதம .�,பபப தபறக�ன,ன.

1071.  மஸல�ம ஒரவர ஒர மரதபத 'டட அலலத வ�பதவ�பததத 
வ�வ.�யம த.யத,  அத�ல�ரநத (அதன வ�ப?ச.பல அலலத 
க�யகன�கப?)  ஒர ப,பவயய�,  ஒர மன�தயன� அலலத ஒர 
ப�ர�ண�யய� உணட�ல அதன க�ரணதத�ல ஒர தரமம த.யததறக�ன 
ப�ரத�பலன அவரககக க�படககம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யவ?�ணபமக கரவ�கப?த தஷப�ரயய�கம த.யவத�ல வ�ப?யம 
த�பமகளகக அஞசவதம,  (வண�கம,  யவ?�ணபம இவற,�ல 
ஈடபடவத�ல)  வ�த�ககபபடடள? வரமபம மNறவத�ல வ�ப?யம 
(யகடக?�ன இப,வபன ம,ததல,  ம�ரககக கடபமகப?ப 
ப,ககண�ததல ஆக�ய) த�பமகளகக அஞசவதம (அவ.�யம).

1072.  மஹமமத இபன ஸ�ய�த அல அலஹ�ன �(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  அப 
உம�ம� அல ப�ஹ�லN(ரல�),  ஒர வ �டடல ஏர கலபபபபயயம மறறம 
.�ல வ�வ.�யக கரவ�கப?யம கணட�ரகள.  உடயன அவரகள,  'இநதக 
கரவ� ஒர .மத�யதத�னரன வ �டடல பகமயப�த அநத வ �டடல 
அலல�ஹ இழ�பவப பகச த.யய�மல இரபபத�லபல'  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள க, யகடடரகக�ய,ன'' எனற க,�ன�ரகள.
 
வ�வ.�யப பணபணபயப ப�தக�தத�ட '�ய பவதத�ரபபத 
(அனமத�ககபபடடத�கம.)

1073.  '�ய பவதத�ரபபவரன 'றத.யலக?�ல�ரநத ஒவதவ�ர '�ளம 
ஒர க\ர�த அ?வ�றக (அவற,�ன ஊத�யம)  கப,நத யப�யவ�டம; 
வ�வ.�யப பணபணபயயய� க�ல'படகப?யய� (த�ரட யப�ய 
வ�ட�மல)  ப�தக�பபதறக�க பவதத�ரககம '�யகப?த தவ�ர '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1074.''க�ல'படகப?ப ப�தக�பபதறக�கயவ�,  வ�வ.�யப பணபணகப?ப 



ப�தக�பபதறக�கயவ�,  யவடபடய�டவதறக�கயவ� பவதத�ரககம 
'�யகப?த தவ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1075.  .�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'அஸத ஷன�ஆ'  கலதபதச 
ய.ரநத சஃபய�ன இபன அபZ ஸ8பஹர(ரல�)  எனன�டம,  'வ�வ.�யப 
பணபணபணயய�,  க�ல'படகப?யய� ப�தக�ககம எவவ�தத 
யதபவயம�ன,� '�ய பவதத�ரபபவரன 'றத.யலக?�ல�ரநத 
ஒவதவ�ர '�ளம ஒர க\ர�த அ?வ�றக (ஊத�யம)  கப,நத வ�டம' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, யகடயடன''  என,�ரகள.  '�ன,  'இபத 
'�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத (ய'ரடய�கக)  யகடடரக?�?'  எனற 
வ�னவ�யனன.  சஃபய�ன இபன அபZ ஸ8பஹர(ரல�),  'ஆம;  இநதப 
பள?�வ�.ல�ன அத�பத� (அலல�ஹவ�ன)  மNத ஆபணய�க!  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத '�யன ய'ரடய�கச த.வ�யறய,ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

ம�டகப? உழவதறக�கப பயனபடதததல.

1076. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. ''ஒரவர ஒர ம�டடன மNத .வ�ர 
த.யத தக�ணடரநதயப�த அநத ம�ட அவபரத த�ரமப�ப ப�ரதத, ''�ன 
இதறக�க (சபம சமநத த.லவதறக�க)  பபடககபபடவ�லபல.  '�லதபத 
உழவதறக�கயவ பபடககபபடடளய?ன எனற க,�யத'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபதக க,�வ�டட 
அணணல�ர,  ''�னம,  அப பகரம,  உமரம இபத 'மபக�ய,�ம.  யமலம, 
(ஒர மப,) ஓர ஓ'�ய, ஆட ஒனப,க கவவ�க தக�ணட ஓடல�ய�றற. 
அநத ஆடபட யமயததக தக�ணடரநதவர அநத ஓ'�பயத தரதத�ச 
த.ன,�ர.  அபயப�த ஓ'�ய அவபரப ப�ரதத,  'மன லஹ� யவமஸ 
ஸபஇ - தக�டய வ�லஙககள ஆத�ககம த.லததம (உலக மடவ) '�?�ல 
இபதப ப�தக�ககக கடயவர ய�ர?  அபயப�த எனபனத தவ�ர இதறக 
யமயபப�?ன (தப�றபப�?ன)  எவனம இரகக ம�டட�யன'  எனற 
க,�யத.  '�னம,  அப பகரம உமரம இநத '�கழச.�பய 'மபக�ய,�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க, (இபத அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத 
அ,�வ�தத)  அப ஸலம�(ரஹ),  ''ப�(ஸல)  அவரகள இபதக க,�ய 
அந'�?�ல அப பகரம உமரம அஙக இரககவ�லபல எனற 
க,�ன�ரகள.

''என யபரச. மரஙகப? அலலத மற, மரஙகப? கவன�ததக தக�ள. 
அதன வ�ப?ச.ல�ல (ல�பதத�ல) எனனடன பஙக தபறறக தக�ள'' எனற 
ஒரவர க,�ன�ல அத த.லலம.

1077.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (மத�ன�வ�.�க?�ன)  அன.�ரத 
யத�ழரகள,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'எஙகளககம (மகக� 'கரல�ரநத 
வநத)  எஙகள (மஹ���ர)  .யக�தரரகளககம�படயய எஙகள யபரச. 
மரஙகப?ப பஙக�டட வ�டஙகள''  என,னர.  அதறக அணணல�ர, 
'யவணட�ம''  எனற க,�வ�டட�ரகள.  இதபனக யகடட அன.�ரத 
யத�ழரகள,  மஹ���ர .யக�தரரகப? ய'�கக�,  'அபபடதயன,�ல,  எஙகள 
யத�டடதபத எஙகளகக பத�ல�க '�ஙகள பர�மரதத வ�ரஙகள. '�ஙகள 
உஙகளடன அதன வரம�னதத�ல பஙக தபறறக தக�ளக�ய,�ம''  எனற 
க,�னர.  அதறக மஹ���ரகள,  'த.வ�யயறய,�ம;  க\ழபபடநயத�ம 
(அவவ�ய, த.யக�ய,�ம)'' எனற க,�ன�ரகள.



1078. ர�ஃப�உ இபன கத�ஜ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மத�ன�வ�.�க?�யலயய 
அத�கம�க வ�வ.�ய யவபல ப�ரபபவரக?�க '�ஙகள இரநயத�ம. 
(தம�தத வ�ப?ச.ல�ல இவவ?வ பஙக என,�லல�மல) ''�லதத�ன ஒர 
பகத� வ�ப?ச.ல மடடம அதன '�பநதபனயடன அபதக கததபககக 
எடதத வநயத�ம.  .�ல யவப?க?�ல அநதப பகத� வ�ப?ச.ல மடடம 
(பய�ர ய'�யக?�லம,  பய�ரப பச.�க?�ன த�ககதல�லம)  ப�த�ககபபடட 
வ�டம.  மNதமள? (எஙகள வரவ�யகக�ன)  '�லபபகத� (அவற,�ன 
த�ககதலக?�ல�ரநத)  தபப�ததக தக�ளளம.  இனனம .�ல யவப?க?�ல 
மNதமள? '�லபபகத� ப�த�ககபபடட,  க,�பப�டட பகத� தபப�ததக 
தக�ளளம.  எனயவ,  '�ஙகள ('ப�(ஸல)  அவரக?�ல)  இவவ�தம 
கததபககக எடகக யவணட�தமனற தபட த.யயபபடயட�ம. 
அந'�ளக?�ல தஙகமம,  தவள?�யம (கததபகத தத�பகய�கப 
பயனபடததபபடம வழககம) இரககவ�லபல.

1079.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
பகபரல இரநத மககளடன,  அஙகள? மரஙக?�ல வ�ப?யம கன�கள, 
'�லதத�ல வ�ப?யம த�ன�யஙகள ஆக�யவற,�ல ப�த�பயக தக�டதத 
வ�ட யவணடம என, '�பநதபனய�ன யபரல (பகபரன '�லஙகப?யம 
மரஙகப?யம அமமககள வ�வ.�யதத�றக�கப பயனபடதத�க தக�ள? 
அனமத�ய?�தத)  ஒபபநதம த.யத�ரகள.  இநத '�லஙகள மறறம 
மரஙக?�ன வ�ப?ச.ல�ரநத,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  தம 
மபனவ�ம�ரகளகக எணபத வஸகககள யபரச.ம பழமம இரபத 
வஸகககள வ�றயக�தபமயம ஆக,  நற வஸகககள தக�டதத 
வநதனர.  உமர(ரல�)  (கலNஃப�வ�க வநத யப�த)  பகபர '�லஙகப?ப 
பஙக�டட�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மபனவ�ம�ரகளகக, 
அவரகள தஙகள பஙக�க '�லதபதயம '�பரயம மடடம எடததக 
தக�ளவத அலலத மனப 'பட தபறற வநத வழககதத�ன படயய, நற 
வஸகககப?த தஙகள பஙக�கப தபறறக தக�ளவத என, இரணடல 
எபத யவணடம�ன�லம யதரநததடததக தக�ள? உரபமய?�தத�ரகள. 
அவரக?�ல .�லர '�லதபதத தமகக�கப தபற,னர.  .�லர (மனப 
க�படதத வநதபட)  வஸகககப?யய தத�டரநத தபற,னர.  அனபன 
ஆய�ஷ�(ரல�) '�லதபதப தபற,�ரகள.

1080.  அமர இபன த�ன�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன த�வஸ(ரஹ) 
அவரக?�டம,  '(வ�ப?ச.ல�ல ஒர பகத�பயப தபறறக தக�ணட) 
'�லதபதக கததபககக வ�டவபத '�ஙகள வ�டடவ�டட�ல 
'ன,�ய�ரககம. ஏதனன,�ல, 'ப�(ஸல) அவரகள '�லதபதக கததபககக 
வ�ட யவணட�தமனற மககப?த தடதத�ரகள எனற .�லர 
எணணக�,�ரகள''  எனய,ன.  இபதகயகடட த�வஸ(ரஹ)  (எனன�டம) 
த.�னன�ரகள:  அமயர!  (எனனபடய '�லதபத அவரகளககக 
கததபககக வ�டவத�ல)  அவரகளகக '�லதபதக தக�டதத '�ன 
உதவக�ய,ன.  ஏதனன�ல,  ''ப�(ஸல)  அவரகள அபதத தபட 
த.யயவ�லபல.  ம�,�க, 'உஙக?�ல ஒரவர தன '�லதபதக கததபககக 
வ�டட,  அத�ல�ரநத க,�பப�டட கததபகத தத�பகபய வ�ஙக�க 
தக�ளவபத வ�ட,  தன .யக�தரனகக (இலவ.ம�கப பயனபடதத�க 
தக�ளளமபட அபதக)  தக�டதத வ�டவத .�,நதத�கம'  எனய, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  எனற மகக?�ல யபர,�ஞர�ன 
இபன அபப�ஸ(ரல�) எனன�டம ததரவ�தத�ரகள.



'ப�தயத�ழரக?�ன வகஃப - அ,கதக�படகளம, 'கர�ஜ' '�லதபத அவரகள 
கததபககக வ�டடதம, மறறம அவரக?�ன ப�, ஒபபநதஙகளம..

1081.  அஸலம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''மஸல�மக?�ன வரஙக�லத 
தபலமப,கள இலல�த�ரநத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள பகபர 
'�லஙகப?ப பஙக�டடபதப யப�னற '�னம,  '�ன தவற,� தக�ணட 
ஊரக?�ன '�லஙகப?தயலல�ம (இஸல�ம�யப பபடய�ன 
வ �ரரக?�படயய) பஙக�டட வ�டடரபயபன'' எனற உமர(ரல�) க,�ன�ர.

1082.  அனபன ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர.  ''ய�ரககம த.�நதம�லல�த ஒர 
'�லதபதப பய�ரடக�,வயர அபதச த.�நதம�கக�க தக�ள? அத�க 
உரபமயள?வர�வ�ர' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

'�லதத�ன உரபமய�?ர (கததபககக எடபபவரடம),  'அலல�ஹ 
அனமத�ய?�ககம க�லமவபர இநத '�லதத�ல பய�ரட உனகக '�ன 
அனமத�ய?�கக�ய,ன''  எனற க,� ('�லககததபககக�ன)  க,�பப�டட 
க�லம எபதயம க,�வ�டட�ல அவவ�ரவரம பரஸபரம இப.நத 
யப�கம க�லமவபர கததபகபய '�டடததக தக�ள?ல�ம.

1083. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உமர இபன 
கதத�ப(ரல�)  யதரகப?யம க�,�ஸதவரகப?யம ஹ���ஸ 
ம�'�லதத�ல�ரநத '�ட கடதத�வ�டட�ரகள.  இப,தததர பகபர 
ப�ரயத.தபத தவற,� தக�ணடயப�த (அஙக�ரநத)  யதரகப? '�ட 
கடதத�ட வ�ரமப�ன�ரகள.  (ஏதனன�ல,)  அநதப ப�ரய.தபத தவற,� 
தக�ணடயப�த அநதப பகத�ய�ல�ரநத '�லம மழவதம 
அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம மஸல�மகளககம 
உரயத�க� வ�டடரநதத.  (அநத '�பலய�ல)  யதரகள அலல�ஹவ�ன 
ததரடம, ''�ஙகள இநத '�லஙக?�ல பய�ரடட உபழகக�ய,�ம. இவற,�ன 
வ�ப?ச.ல�ல 'ப�த�பயப தபறறக தக�ளக�ய,�ம.  (மNத�பய இஸல�ம�ய 
அரசகக '�லவரய�கச த.லதத� வ�டக�ய,�ம)''  எனற யகடடக 
தக�ணட�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள ஒபபக தக�ணட 
இநத '�பநதபனய�ன ('�லக கததபக ஒபபநததத�ன) அடபபபடய�ல '�ம 
வ�ரமபமவபர '�ஙகள அத�ல பய�ரடடக தக�ள? '�ம 
அனமத�கக�ய,�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  உமர(ரல�),  தம ஆட.�க 
க�லதத�ல அநத யதரகப? பதம�,  அரஹ�,  (த�ரகயக�)  ஆக�ய 
பகத�களகக '�ட கடதத� அனபபமவபர அவரகள அஙயகயய 
('�லஙகப?ப பய�ரடட வர த.லதத�) வ.�தத வநத�ரகள.

'ப�தயத�ழரகள தஙகள பணபணக?�ன வ�ப?ச.பலயம 
யத�டடஙக?�ல வ�ப?யம பழஙகப?யம வ�பலய�லல�மல (பகமம�ற 
இலல�மல) தமககள பஙக�டடக தக�ளளம வழககம 
உபடயவரக?�ய�ரநதனர.

1084.  ர�ஃப�உ இபன கத�ஜ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''எஙகளகக உதவ�ய�க 
இரநத ஒனப,க கட�த எனற இப,தததர எஙகப?த தடதத�ரகள'' 
எனற (என தநபதய�ன .யக�தரர)  ளபஹர(ரல�)  க,�ன�ர.  (உடயன), 
'இப,தததர த.�னனயத .ரய�னத''  எனற க,�யனன.(அதறக)  அவர 
த.�னன�ர;  ஒர மப, எனபன இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபழதத, 
''�ஙகள உஙகள வயலகப? எனன த.யக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள. 
'�யர�படக?�ன கபரக?�ன ஓரம�க வ�ப?பவறப, எஙகளககக 



தக�டதத வ�ட யவணடம எனனம '�பநதபனய�ன யபரல அலலத .�ல 
வஸகககள யபரச.ம பழஙகப? அலலத வ�றயக�தபமபய 
எஙகளககக தக�டதத வ�ட யவணடம எனனம '�பநதபனய�ன யபரல 
அவறப,க கததபககக வ�டட வ�டக�ய,�ம'' எனற '�ன பத�ல?�தயதன. 
அதறக அணணல�ர,  'அவவ�ற த.யய�த�ரகள.  '�ஙகய? அவற,�ல 
யவ?�ணபம த.யயஙகள;  அலலத ப�,ரகக இலவ.ம�க (பகமம�ற 
தப,�மல) பய�ரடக தக�டதத வ�டஙகள; அலலத பய�ரட�மல அபபடயய 
வ�டடவ�டஙகள''  என,�ரகள.  (இபதக யகடட)  '�ன,  ''�ஙகள 
த.வ�யயறய,�ம; க\ழபபடநயத�ம'' எனற க,�யனன.

1085.  '�ஃப�உ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�லம,  அப 
பகர(ரல�),  உமர(ரல�),  உஸம�ன(ரல�)  ஆக�யய�ரன ஆட.�க க�லதத�லம, 
மஆவ�ய�(ரல�)  அவரக?�ன ஆட.�ய�ன ஆரமபக க�லதத�லம தம 
'�லஙகப? இபன உமர(ரல�) கததபககக வ�டட வநத�ரகள.

1086. ப�னனர இபன உமர(ரல�) அவரகளகக (ஹத�ஸ எண 1084ல) ர�ஃப�உ 
இபன கத�ஜ(ரல�) அ,�வ�தத, ''ப�(ஸல) அவரகள '�லஙகப?க கததபககக 
வ�டவபதத தடதத�ரகள''  எனனம 'ப�தம�ழ� எடததபரககபபடடத. 
இபன உமர(ரல�)  இபதச த.வ�யற,வடயன ர�ஃப�உ இபன கத�ஜ(ரல�) 
அவரக?�டம த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவரகளடன '�னம த.னய,ன. 
இபன உமர(ரல�) ர�ஃப�உ(ரல�) அவரக?�டம இத க,�தத வ�.�ரதத�ரகள. 
ர�ஃப�உ(ரல�),  ''ப�(ஸல)  அவரகள வ�ப?'�லஙகப?க கததபககக 
வ�டவபதத தபட த.யத�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள. இதபனச த.வ�யற, 
இபன உமர(ரல�) ர�ஃப�உ(ரல�) அவரக?�டம, ''�ஙகள 'ப�(ஸல) அவரக?�ன 
க�லதத�ல '�யர�படக?�ன கபரயய�ரம�க உள? '�லஙக?�ன 
வ�ப?ச.பலயம .�,�த பவகயக�பலயம எஙகளககக 
தக�டததவ�டயவணடம எனனம '�பநதபனய�ன யபரல '�லஙகப?க 
கததபககக தக�டதத வநதபதத த�ஙகள அ,�நத�ரகக�,�ரகய?''  எனற 
க,�ன�ரகள. .�ல�ம(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

'''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல '�லம கததபககக வ�டபபடட 
வநதபத '�ன அ,�நத�ரநயதன''  எனற அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
க,�ன�ர.  ப�,க,  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  (யமறகணட ஹத�ஸ 
எண 1084ல ர�ஃப�உ இபன கத�ஜ(ரல�)  க,�யபதக யகடட ப�ன) 
'�லககததபக தத�டரப�க 'ப�(ஸல)  அவரகள (அத கட�த எனற)  பத�ய 
.டடம எதபனய�வத ப�,பப�தத (பபழய வ�த�கப? ம�ற,�யபமதத) 
வ�டடரகக,  அதபன '�ம அ,�ய�த�ரநத வ�டயட�யம� எனற அஞ.� 
'�லதபதக கததபககக வ�டவபத '�றதத�வ�டட�ரகள.

1087.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மப, 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
க�ர�மவ�.� ஒரவர தனன�டம அமரநத�ரகக (ப�னவரம '�கழச.�பய) 
எடததபரததக தக�ணடரநத�ரகள:

த.�ரககவ�.�க?�ல ஒரவர,  தன இப,வன�டம வ�வ.�யம த.யய 
அனமத� யகடப�ர.  அதறக இப,வன அவரடம,  ''� வ�ரமப�ய 
(இனபகரம�ன)  '�பலய�ல (இபயப�த)  '� வ�ழநத 
தக�ணடரககவ�லபலய�?'  எனற யகடப�ன.  அதறக அவர,  'ஆம,  ('�ன 
வ�ரமப�யபடயய இனபகரம�ன '�பலய�லத�ன வ�ழநத 
தக�ணடரகக�ய,ன)  ஆன�ல,  '�ன '�லதபத உழத பய�ரட 
வ�ரமபக�ய,ன''  எனற கறவ�ர.  (இப,வனம அவரகக 



அனமத�ய?�பப�ன.)  அநத மன�தர வ�பத தவ� வ�டவ�ர.  கண 
இபமககம ய'ரதத�றகள அநதப பய�ர வ?ரநத மத�ரநத 
அறவபடககத தய�ர�க� வ�டம; மபலகப?ப யப�ல வ�ப?நத கவ�நத 
யப�ய வ�டம.  அபயப�த இப,வன,  'எடததக தக�ள.  ஆதம�ன மகயன! 
உனபன எதவயம த�ரபத�பபடதத�த''  எனற கறவ�ன.  ('ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத இபதச த.வ�யற,)  அநத க�ர�மவ�.�, 'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  அநத மன�தர கப,ஷ�ய�கயவ� (மகக� வ�.�ய�கயவ�) 
அன.�ரய�கயவ� (மத�ன�வ�.�ய�கயவ�)த�ன இரகக மடயம.  அவரகள 
த�ம வ�வ.�ய�கள,  '�ஙகய?� வ�வ.�ய�கள அலலர''  எனற க,�ன�ர. 
இதபனக யகடட 'ப�(ஸல) அவரகள .�ரதத வ�டட�ரகள.

ப�டம-41. '�ரபப�.ன அடபபபடய�ல யத�பபகப?க கததபககக வ�டதல.

தணண�பர தரமம த.யவதம 'னதக�படய�க வழஙகவதம.

1088. ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரக?�டம ஒர 
ப�தத�ரம தக�ணட வரபபடடத. அத�ல�ரநத அவரகள (ப�ல) கடதத�ரகள. 
அபயப�த அவரக?�ன வலபபககம மகக?�ல ம�கக கப,நத வயதபடய 
.�றவர ஒரவரம இடபபககம வயத மத�ரநதவரகளம இரநதனர. 
எனயவ, 'ப�(ஸல) அவரகள (அச.�றவபர ய'�கக�), '.�றவயன! '�ன இபத 
மத�யவரகளககக தக�டததவ�ட எனகக '� அனமத�ய?�கக�,�ய�?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக அச.�றவர,  'இப,தததர அவரகய?! 
தஙக?�டம�ரநத எனககக க�படககக கடய மNததபத எவரககம '�ன 
வ�டடக தக�டகக ம�டயடன'' எனற க,�ன�ர. எனயவ, 'ப�(ஸல) அவரகள, 
(அநதப ப�ல�ல)  த�ம (கடதத)  மNதம பவததபத அநதச .�றவரகயக 
தக�டததவ�டட�ரகள.

1089.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள என 
வ �டடல இரநத .மயதத�ல பழக�ய ('�டட)  ஆட ஒன,�ன ப�பல 
அவரகளகக�கத க,நத,  என வ �டடல இரநத க�ணற,�ன தணண�பர 
அத�ல கலநத,  அநதப ப�ல ப�தத�ரதபத 'ப�(ஸல)  அவரகளகக '�ன 
தக�டதயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள அத�ல�ரநத (ப�பல)  அரநத�வ�டட,  தம 
(த�ர)வ�ய�ல�ரநத அநதப ப�தத�ரதபத எடதத�ரகள.  (அபயப�த) 
அவரக?�ன இடபபககதத�ல அப பககர(ரல�)  அவரகளம வலப பககதத�ல 
ஒர க�ர�மவ�.�யம இரநதனர.  எனயவ,  உமர(ரல�),  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எஙயக மNத�ப ப�பல அநத க�ர�மவ�.�ககக தக�டதத வ�டவ�ரகய?� 
எனற அஞ.�, 'உஙக?�டம இரபபபத அப பகரகக தக�டதத வ�டஙகள, 
இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ரகள.  ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அபதத தம வலபபககம இரநத க�ர�மவ�.�கயக தக�டததவ�டட, 
'(மதல�ல)  வலபபககம இரபபவரடயம தக�டகக யவணடம. 
வலபபககம�ரபபவயர (இடப பககம�ரபபவபர வ�ட)  அத�க 
உரபமயபடயவர'' என,�ரகள.

'யதபவகக யமல எஞ.�யள? தணண�பர (ப�,ர உபயய�க�பபபதத) 
தடபபத கட�த'

1090. '(யதபவகக யமல)  எஞ.�யள? தணண�பரத தடககல�க�த. 
(அவவ�ற)  தடதத�ல,  அபதச சற,�யள?)  பல பணடகப? (யமய 
வ�ட�மல க�ல'படகப?த) தடததத�க� வ�டம'  எனற இப,தததர(ஸல) 



அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1091. (யதபவகக யமல) எஞ.�யள? தணண�பரத தடகக�த�ரகள. (அவவ�ற 
தடதத�ல,  அபபகத�ய�ல)  யதபவகக யமல உள? பல பணடகப?த 
தடததவர�க '�ஙகள ஆக� வ�டவ �ரகள எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அவரகள  அ,�வ�தத�ரகள.

க�ணற தத�டரப�ன வழககம அதறக�ன த�ரபபம.

1092. அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒர மஸல�ம�ன 
த.லவதபத அபகரததக தக�ளவதறக�கப தப�ய .தத�யம த.யபவன 
(மறபமய�ல)  தன மNத இப,வன யக�பம தக�ணடரககம '�பலய�ல 
அவபனச .நத�பப�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
உடயன,  'அலல�ஹவடன த.யத உடனபடகபகபயயம தம 
.தத�யஙகப?யம அறப வ�பலகக வ�றற வ�டக�,வரகளகக 
மறபமய�ல எநத 'றயபறம�லபல.  இறத�த த�ரபப '�?�ல அலல�ஹ 
அவரக?�டம யப.வம ம�டட�ன;  அவரகப?ப ப�ரககவம ம�டட�ன. 
ம�,�க,  அவரகளககத தனபறததம தணடபனத�ன இரகக�,த' 
(த�ரககரஆன 03:77)  எனனம கரஆன வ.னதபத அலல�ஹ 
அர?�ன�ன.  (இபத '�ன மகக?�டம த.�லல�க தக�ணடரநதயப�த) 
அஷஅஸ(ரல�)  வநத (மககப? ய'�கக�,  'அப அபத�ர ரஹம�ன 
(அபதலல�ஹ இபன மஸவத)  உஙக?�டம எனன த.�லல�க 
தக�ணடரகக�,�ர?  இநத வ.னம என வ�வக�ரதத�லத�ன இ,ஙக�யத. 
என தநபதய�ன .யக�தரர மகனபடய '�லதத�ல எனககக க�ணற 
ஒனற இரநதத. (அநதக க�ணற தத�டரப�க)  எனககம என ஒனறவ�டட 
.யக�தரரககம இபடயய .ச.ரவ ஏறபடடத. (அதறக�கத த�ரபபக யகடட 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநயதன.)  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(உன 
வ�ததபத '�ரப�கக) உனனபடய .�ட.�கள (எஙயக)?' எனற யகடட�ரகள. 
'�ன, 'எனன�டம .�ட.�கள இலபல' எனற க,�யனன. 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'அபபடதயன,�ல,  ப�ரத�வ�த� ('அநத '�லம எனனபடயத த�ன'  எனற) 
.தத�யம த.யயயவணடம'  என,�ரகள.  '�ன,  'அபபடதயன,�ல அவர 
(தயஙக�மல தப�ய)  .தத�யம த.யவ�யர'  எனற க,�யனன. 
(அபதலல�ஹ இபன மஸவத உஙகளகக அ,�வ�தத) இநத ஹத�பஸக 
க,�ன�ரகள.  உடயன,  அலல�ஹ 'ப�யவரக?�ன கறப, 
உணபமபபடதத� (யமறத.�னன 3:77  ஆம)  கரஆன வ.னதபத 
அர?�ன�ன'' எனற க,�ன�ரகள.

தணண�பரப பயனபடதத� வ�ட�மல வழ�பயப�ககபரத தடததவரன 
ப�வம.

1093. மனற யபபர மறபம '�?�ல அலல�ஹ ஏத,டததப ப�ரககவம 
ம�டட�ன;  அவரகப?த தயபமபபடததவம ம�டட�ன.  யமலம, 
அவரகளககத தனபம�கக யவதபனயம உணட.  ஒரவன,  (மகக?�ன 
பயணப)  ப�பதய�ல,  யதபவகக ம�ஞ.�ய தணண�பரப தபற,�ரநதம 
வழ�பயப�ககரகள அபதப பயனபடதத வ�ட�மல தடதத வ�டடவன. 
இனதன�ரவன,  தன (ஆட.�த)  தபலவரடம உலக ஆத�யதத�றக�கயவ 
வ�சவ�.ப ப�ரம�ணம த.யதவன;  அவர தக�டதத�ல (மடடயம) 
த�ரபத�யபடநத,  தக�டகக�மல வ�டட�ல யக�பம தக�ளபவன. 
மறத,�ரவன,  அஸர தத�ழபகககப ப�,க (மககள கபடவ �த�ய�ல 
த�ரளமயப�த)  தன வ�ய�ப�ரப தப�ரப?க க�டட,  'எவபனத தவ�ர 



வணககதத�றகரயவன யவத,வனம இலபலயய� அவன மNத 
.தத�யம�க!  இநதப தப�ரளகக�க (இபதக தக�ளமதல த.யயமயப�த) 
'�ன இனன (அத�க)  வ�பலபயத தநயதன எனற க,�,  அபத ஒரவர 
உணபமதயன 'மபமபட த.யதவன (இபபட வ�டகபகய�?ரடம தப�ய 
க,� அவபர ஏம�ற,�,  த.�னன வ�பலகக அபத வ�ற,வன)  ஆவ�ன 
எனற இப,தததர(ஸல)   அவரகள  க,�ன�ரகள.  இபதக க,�வ�டட, 
'அலல�ஹவடன த.யத உடனபடகபகபயயம தம .தத�யஙகப?யம  
அறப வ�பலகக வ�றற வ�டக�,வரகள...''  எனனம இநத (த�ரககரஆன 
03:77  ஆம)  இப,வ.னதபத ஓத�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'�ர பகடடவத�ன .�,பப (மறறம அதறக�ன ப�ரத�பலன).

1094.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர (ஒர ப�பதய�ல)  'டநத 
த.னற தக�ணடரநதயப�த அவரககக கடபமய�ன த�கம ஏறபடடத. 
உடயன,  அவர (அஙக�ரநத)  ஒர க�ணற,�ல இ,ஙக�,  அத�ல�ரநத 
(தணண�பர அள?�க)  கடதத�ர.  ப�,க,  (க�ணற,�ல�ரநத)  அவர தவ?�யய 
வநதயப�த,  '�ய ஒனற த�கதத�ல தவ�தத,  '�கபகத தத�ஙகவ�டடபட 
ஈர மணபண 'கக�க தக�ணடரபபபதக கணட�ர.  அவர (தம 
மனதத�றகள) 'எனகக ஏறபடடபதப யப�ன,(அ)யத (கடபமய�ன த�கம) 
இநத '�யககம ஏறபடடரகக�,த யப�லம'  எனற எணண�க தக�ணட�ர. 
உடயன,  (மNணடம க�ணற,�ல இ,ஙக�த தணண�பரத)  தனனபடய 
க�லப,ய�ல '�ரபப�க தக�ணட,  அபத வ�ய�ல கவவ�க தக�ணட, 
யமயல ஏ,� வநத அநத '�யககப பகடடன�ர.  அலல�ஹ அவரன இநத 
'றத.யபல ஏறற அவபர (அவரன ப�வஙகப?)  மனன�தத�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

இபதச த.வ�யற, 'ப�தயத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?! 
க�ல'படகள (மற, ப�ர�ண�களகக உதவம) வ�ஷயதத�லம எஙகளககப 
பலன க�படககம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(ஆம;) 
உய�ரபடய ப�ர�ண� ஒவதவ�ன,�ன வ�ஷயதத�லம (அதறக உதவம 
பட.தத�ல மறபமய�ல)  அதறக�ன ப�ரத�பலன க�படககம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

தட�கதத�ன (க?ம அலலத '�ரததத�டடய�ன) உரபமய�?ரம 
யத�லபபய�ன உரபமய�?ரம தம தணண�பரப பயனபடதத (ப�,பர 
வ�ட) அத�க உரபம தபறறள?னர.

1095.  என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத ஆபணய�க! 
(தனனபடய க?தத�ல '�ரரநத வ�ட�மல)  அந'�ய ஒடடகதபத 
(க?தத�ன உரபமய�?ர)  க?தத�ல�ரநத வ�ரடடவபதப யப�னற 
'�னம (மறபமய�ல .�,பபப பர.�க)  எனககக க�படககவ�ரககம 
தட�கதத�ல�ரநத .�ல மன�தரகப? ('�ரரநத வ�ட�மல)  வ�ரடடயவன ' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1096.  மனற யபரகளடன மறபமய�ல அலல�ஹ யப.வம ம�டட�ன; 
அவரகப? ஏத,டததப ப�ரககவம ம�டட�ன.  (அவரகள வரம�ற:) 
(ஒரவன,  தன தப�ரப? (அத�க வ�பலகக)  வ�றபதறக�க (அபதக 
தக�ளமதல த.யத யப�த) வ�டகபகய�?ர தக�டககம வ�பலபய வ�ட 



அத�க வ�பல தக�டதத வ�ஙக�யத�க (தப�ய)  .தத�யம த.யதவன 
ஆவ�ன.  மறத,�ரவன,  அஸர தத�ழபகககப ப�ன (மககள கடம 
ய'ரதத�ல)  மஸல�ம ஒரவரன த.லவதபத அபகரததக 
தக�ளவதறக�கப தப�ய.தத�யம த.யவதன ஆவ�ன. இனதன�ரவன, தன 
யதபவகக யமல எஞ.�ய�ரநத தணண�பர (மககள உபயய�க�பபபதத) 
தடததவன ஆவ�ன.  (மறபமய�ல)  அவபன ய'�கக�,  'உன கரஙகள 
உரவ�கக�த தணண�ரன மNததபத மககள உபயய�க�கக வ�ட�மல 
தடததபதப யப�னய, இனற '�ன எனனபடய அர?�ல�ரநத 
உனபனத தடகக�ய,ன''  எனற அலல�ஹ கறவ�ன '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம தவ�ர ப�ரதத�யயகம�ன 
யமயச.ல '�லம பவததக தக�ள? யவத,வரககம அனமத� இலபல.

1097.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ப�ரதத�யயகம�ன யமயச.ல '�லம பவததக 
தக�ள? அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம தவ�ர 
யவத,வரககம அனமத� இலபல''  எனற க,�ன�ரகள இபத ஸஅப 
இபன �ஸஸ�ம�(ரல�) க,�ன�ர என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'�ர'�பலக?�ல�ரநத மககள தணண�ர கடபபதம, அவற,�ல�ரநத 
(க�ல'படகள மறறம) ப�ர�ண�களகக '�ர பகடடவதம.

1098. கத�பர, ஒர மன�தரகக (இப,வன�டம�ரநத) 'றபலபனப தபறறத 
தரவத�கம;  மறத,�ர மன�தரககப (தப�ர?�த�ரப)  ப�தக�பப?�ககக 
கடயத�கம.  இனதன�ர மன�தரககப ப�வச சபமய�கம.  அபத 
இப,வழ�ய�ல பயனபடததவதறக�க,  பசபமய�ன ஒர தவடட 
தவ?�ய�ல அலலத ஒர யத�டடதத�ல ஒர '�ணட கய�ற,�ல கடட 
பவததப பர�மரகக�, மன�தரகக அத (இப,வன�டம�ரநத) 
'றபலபனப தபறறத தரம.  அநத கத�பர,  தன(பனக கடடய�ரககம) 
கய�ற,�ன '�?தத�றக ஏறப எநத அ?வ தத�பலவ�றகப பசமபல 
தவ?�ய�ல அலலத யத�டடதத�ல யமயயம� அநத அ?வ�றக அவரகக 
'னபமகள க�படககம. அதன கய�ற அறநத, அத ஓரர மப, கத�தத 
(அலலத ஓரர யமடகப?க கடநத)  த.ன,�லம அதனபடய 
(க?மப�ன)  சவடக?�ன அ?வ�றகம அதன வ�டபடக?�ன அ?வ�றகம 
அவரகக 'னபமகள எழதபபடம.  அநத கத�பர ஓர ஆறப,க கடநத 
த.லலமயப�த அத�ல�ரநத அத தணண�ர கடதத�ல அதறகத தணண�ர 
பகடடம எணணம அதன உரபமய�?ரகக இலல�மல இரநத�லம 
அத அவர த.யத 'னபமக?�ன கணகக�ல எழதபபடம. (இவவ�தம 'லல 
ய'�ககஙகளகக�க வ?ரககபபடம.)  இநத கத�பர அவரகக 
(மறபமய�ல)  'றபலன க�படபபதறகக க�ரணம�க இரககம, 
இனதன�ரவர,  தன யதபவகப? '�ப,வ த.யத தக�ள??வம 
ப�,ரடம பகயயநதவத�ல�ரநத தனபனக க�ததக தக�ள?வம 
அபதககடட,  பவ(ததப பர�மர)கக�,வர�வ�ர.  யமலம,  அதனபடய 
ப�டரய�ன (ஸக�தபதச த.லததம)  வ�ஷயதத�லம (அதன�ல த�ஙக 
மடநத பளபவ மடடயம) அதன மதக�ன (மNத சமததம) வ�ஷயதத�லம 
அலல�ஹவ�ன கடடப?பய ('�ப,யவற,�ட)  ம,கக�தவர�வ�ர. 
இபபடபபடடவரகக அநத (அவரபடய)  கத�பர (வறபமய�ல�ரநத 
அவபரக க�ககம)  த�பரய�கம.  மறத,�ரவன தபரபமகக�கவம 
பகடடகக�கவம மஸல�மகளடன பபகபம ப�ர�டடவதறக�கவம 



அதபனக கடட பவ(ததப பர�மர)கக�,வன ஆவ�ன.  அதன (தவ,�ன 
ய'�ககதத�ன)  க�ரணதத�ல,  அத அவனககப ப�வச சபமய�க ஆக� 
வ�டக�,த '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம கழபதகப?க க,�ததக யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள, 
'அவறப,க க,�தத எநத இப,கடடப?யம எனகக 
அர?பபடவ�லபல.  'எவன அணவ?வம 'னபம த.யத�ரநத�யன� 
அவன அத(ன 'றபல)பனக கணட தக�ளவ�ன.  யமலம,  எவன 
அணவ?வ த�பம பரநத�ரநத�யன� அவனம அதபன (அதறக�ன 
தணடபனபயக)  கணட தக�ளவ�ன' (த�ரககரஆன 96: 7{8)  எனனம இநத 
ஒரஙக�பணநத,  தன�ததனபம வ�யநத த�ரககரஆன வ.னதபதத 
தவ�ர'' எனற க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1099.  அலN இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பதரப யப�ரல க�படதத 
தப�ரடக?�ல (எனனபடய பஙக�க)  அலல�ஹவ�ன ததரடன ய.ரநத 
கடட�க ஒர மத�ரநத வயதபடய ஒடடகம எனககக க�படததத. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனகக மறத,�ர (க�ழடட)  ஒடடகதபதயம 
தக�டதத�ரகக�,�ரகள.  ஒர '�ள,  அவவ�ரணபடயம '�ன அன.�ர 
ஒரவரன வ �டட வ�.லககரயக அமரச த.யயதன.  'இதக�ர'  பலபல, 
வ�றபதறக�க அதன மNத ஏற,�க தக�ணட வர '�ன வ�ரமப�ய�ரநயதன. 
அபயப�த பன பகனக� கலதபதச ய.ரநத தப�றதக�லலன ஒரவன 
(பல வ�ஙக� ஏற,�க தக�ணட வர உதவ�ய�க)  எனனடன இரநத�ன. 
ஃப�தத�ம�பவ மணம பரநத வலNம� வ�ரநத�றக�க அநதப பல வ�ற, 
பணதபதப பயனபடதத '�ன '�டய�ரநயதன.  ('�ன என ஒடடகதபத 
வ�.ல�ல அமரச த.யத�ரநத) அநத வ �டடல (என .�,�ய தநபத) ஹமஸ� 
இபன அபத�ல மததல�ப மத கடததக தக�ணடரநத�ர.  அவரடன ஓர 
அடபமப ப�டக�யம இரநத�ள.  அவள,  'ஹமஸ�யவ!  இநத மத�ரநத, 
பரதத ஒடடகஙகப?க தக�னற (உஙகள வ�ரநத�?�களககப பரம�,�) 
வ�டஙகள''  எனற ப�டன�ள.  உடயன ஹமஸ� அவரகள அநத இரணட 
ஒடடகஙக?�ன மNதம ப�யநத அவற,�ன த�ம�லகப? தவடட இடபபபக 
க�ழ�தத�ரகள.  ப�,க அவற,�ன ஈரல கபலகப? தவ?�யய எடதத�ரகள. 
அரவரபபடடய அநத பயஙகரக க�ட.�பய கணயடன. உடயன, 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.னய,ன.  அபயப�த அஙக 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'டநத 
('�கழச.�ய�ன)  த.யத�பயக க,�யனன.  உடயன அவரகள,  பஸத இபன 
ஹ�ரஸ� அவரகளடன ப,பபடட�ரகள.  அவரகளடன '�னம 
த.னய,ன.  ஹமஸ� அவரக?�டம த.னற தம யக�பதபத 'ப�(ஸல) 
அவரகள தவ?�பபடதத�ன�ரகள.  ஹமஸ� அவரகள தஙக?�ன 
ப�ரபவபய உயரதத�, ''�ஙகள என மனயன�ரக?�ன அடபமகள த�யம?' 
எனற க,�ன�ரகள.  இபதக யகடட 'ப�(ஸல) அவரகள,  அவரகப?வ�டட 
அபபடயய (த�ரமப�மல)  ப�னயன�கக� 'டநத வநத தவ?�யய,� 
வநதவ�டட�ரகள.  இநத '�கழச.� மதப�னம தபட த.யயபபடவதறக 
மனப 'டநதத.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன இபன �8பரஜ(ரஹ) 
க,�ன�ர.  '�ன அ,�வ�பப�?ர இபன ஷ�ஹ�ப(ரஹ)  அவரக?�டம, 
'த�ம�லக?�ன இப,ச.�பயயம� (ஹமஸ�(ரல�))  எடதத�ர?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ஆம,  அவவ�ரணடன த�ம�லகப?யம அவர 
தவடட எடததச த.ன,�ர'' எனற க,�ன�ர. 

வரவ�ய ம�ன�யம�க வழஙகபபடம '�லஙகப? (படடயம�க) எழத�ப 
பத�வ த.யத தக�ளவத த.லலம.

1100.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அன.�ரகளகக, 



பஹபரனபடய '�லஙகப? வரவ�ய ம�ன�யம�க வழஙக�ட 
அவரகப? அபழதத�ரகள.  அதறக அவரகள,  'இப,தததர அவரகய?! 
அபபட '�ஙகள (எஙகளகக)  வரவ�ய ம�ன�யம வழஙகவத�ய�ரநத�ல 
எஙகளபடய கப,ஷ�ச .யக�தரரகளககம அயத யப�னற எழத�க 
தக�டஙகள''  எனற யகடட�ரகள.  ஆன�ல,  (அபனவரககம வரவ�ய 
ம�ன�யம தரக�, அ?வகக)  ம�ன�ய '�லஙகள (அலலத '�லவர 
மலம�கக க�படககம '�த�கள)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இரககவ�லபல. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனககப ப�னன�ல (.�,�த 
க�லதத�றகள?�கயவ,  ஆட.�யத�க�ரதத�ல)  உஙகப? வ�ட 
மற,வரகளகக மனனரபம வழஙகபபடவபத '�ஙகள ப�ரபபZரகள. 
எனயவ,  எனபன (மறபமய�ல)  '�ஙகள .நத�ககமவபர தப�றபமபயக 
பககதக�ளளஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1101.  'மகரநதச ய.ரகபக த.யயபபடட ப�னனர யபரச. மரஙகப? 
வ�ஙக�யவர (அநத வ�ப?ச.ல எனகயக ய.ர யவணடம என,) 
'�பநதபனய�டடரநத�யல தவ�ர அவற,�ன வ�ப?ச.ல வ�ற,வரகயக 
உரயத�கம.  த.லவம பவதத�ரககம ஓர அடபமபய வ�ஙக�யவர, 
(அநத அடபமய�ன த.லவம எனகயக ய.ர யவணடம என,) 
'�பநதபனய�டடரநத�யல தவ�ர அவவடபமய�ன த.லவம 
வ�ற,வரகயக உரயத�கம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

                  ப�டம-42. கடன.

த�ரபப�ச த.லததம எணணததடன மகக?�ன பணதபத (அலலத 
தப�ரடகப?க) கடன வ�ஙக�யவன '�பலயம... த�ரபப�ச த.லதத�மல 
ஏம�ற,� வ�டல�ம என, எணணததடன கடன வ�ஙக�யவன '�பலயம...

1102.  எவன மகக?�ன பணதபத (அலலத தப�ரடகப?த)  த�ரபப�ச 
த.லததம எணணததடன கடன வ�ஙகக�,�யன� அவன .�ரப�க 
அலல�ஹயவ அதபனத த�ரபப�ச த.லததவ�ன.  எவன த�ரபப�ச 
த.லததம எணணம�ன,� அபத (ஏம�ற,�) அழ�தத வ�டம எணணததடன 
கடன வ�ஙகக�,�யன� அலல�ஹவம அவபன அழ�தத வ�டவ�ன 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர. 

கடபனத த�ரபப�ச த.லதததல.

1103.  அபதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரநயதன. 
அவரகள உஹ8த மபலபயப ப�ரததயப�த,  'இநத மபல எனகக�கத 
தஙகம�க ம�ற,பபடட,  அத�ல�ரநத ஒயரதய�ர த�ன�ரம கட 
எனன�டம மனற '�ளகளகக யமல தஙக�ய�ரபபபத '�ன வ�ரமப 
ம�டயடன;  கடபன அபடபபதறக�க '�ன எடதத பவகக�, த�ன�பரத 
தவ�ர'  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க,  '(உலக�ல த.லவம)  அத�கம�னவரகள 
த�ம (மறபமய�ல 'றபலன)  கப,நதவரகள;  '(என)  த.லவதபத 
இபபடதயலல�ம த.லவ த.யயஙகள'  எனற க,�ய(தடன அவவ�ய, 
த.லவம த.யத)வபனத தவ�ர.  (இநத இடதத�ல அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர�ன) அப ஷ�ஹ�ப(ரஹ), 'இபபடதயலல�ம'  எனபதறக வ�?ககம�க 
மன பககம�கவம,  வலப பககம�கவம,  இடப பககம�கவம ப.பக 



த.யத�ரகள.  ஆன�ல,  'அபபடபபடடவரகள (எணண�கபகய�ல) 
கப,வ�னவரகய?''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�வ�டட,  ''� இஙயகயய 
இர'' எனற த.�லல�, .�,�த தரம மனன�ல த.ன,�ரபப�ரகள. அதறகள 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன ய�யர� உபரய�டவபதப யப�னற)  ஏயத� ஒர 
கரபலக யகடயடன.  ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன த�ரமப� 
வரமவபர '� இஙயகயய இர''  எனற க,�யதம என '�பனவகக 
வநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ரமப� வநதயப�த '�ன,  'இப,தததர 
அவரகய?! '�ன யகடட கரல எனன?' எனற யகடயடன. அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள, '('�ஙகள அநதக கரபலச) த.வ�யற,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'�ன 'ஆம'' எனய,ன. இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள: எனன�டம 
��பரல(அபல)  அவரகள வநத,  'உன .மத�யதத�ல அலல�ஹவகக 
எதபனயம இபணபவகக�மல (வ�ழநத)  மரணமபடநத வ�டக�,வர 
த.�ரககம பகவ�ர''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'இபபட இபபடதயலல�ம 
த.யதவரம� (வ�பச.�ரக கற,மம,  த�ரடடக கற,மம பரநதவரம�) 
த.�ரககம பகவ�ர?'  எனற யகடயடன.  ��பரல(அபல)  அவரகள,  'ஆம, 
(அவரம த.�ரககம பகவ�ர)'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

கடபன அழக�ய மப,ய�ல த�ரபப�ச த.லதததல.

1104.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
பள?�வ�.ல�ல இரநதயப�த '�ன அவரக?�டம த.னய,ன.  ''மறபகல 
ய'ரதத�ல த.னய,ன''  எனற ��ப�ர(ரல�)  க,�ன�ர என '�பனகக�ய,ன'' 
எனற அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன ம�ஸஅர(ரஹ)  க,�ன�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இரணட ரகஅததகள தத�ழவ �ர�க!''  எனற க,�ன�ரகள. 
எனன�டம வ�ஙக�ய ஒர கடபன அவரகள த�ரபப�ச த.லதத 
யவணடய�ரநதத.  ('�ன தத�ழத மடதத ப�ன)  எனககத தர யவணடய 
கடபனத த�ரபப�ச த.லதத�யதடன எனகக அத�கம�கவம 
தக�டதத�ரகள.

1105. 'மப�கபகய�?ர எவர�ய�னம அவரகக இவவலக�லம மற 
உலக�லம '�யன ம�க த'ரககம�னவன.  '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல 
த�ணணம�க வ�சவ�.�களகக அவரக?�ன உய�பர வ�ட 'ப� த�ன 
த'ரககம�ன உரபமயபடயவர ஆவ�ர (33:6)  என, அரளமப, 
வ.னதபத ஓத�க தக�ளளஙகள. ஒர வ�சவ�.� அவர எவர�ய�ரநத�லம 
.ர மரண�தத ஏயதனம ஒர த.லவதபத அவர வ�டடசத.ன,�ல 
அவரன தநபத வழ� உ,வ�னரகள அவரகள எவவபகய�னர�ன�லம .ர 
அதறக வ�ரசக?�கடடம.  எவர மரண�ககமயப�த ஒர கடபன பவதத 
வ�டட அபத அபடகக�மல வ�டடச த.லக�,�யர� அலலத அவர 
தமபமததவ�ர யவற த�ககற, மபனவ� மககப? வ�டடச த.லக�,�யர� 
அவர எனன�டம வரடடம.  '�யன அவரகளகக தப�றபயபறகம 
பர�மரபபவன என 'ப� (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனற 
அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.
 
த.லவதபத வ �ணடபபத தபட த.யயபபடடத�கம.

1106.  (தபறத,டதத)  த�யம�ரகளககத தனபம தரவபதயம,  தபண 
கழநபதகப? உய�ரடன பபதபபபதயம ('�ப,யவற,க 
கடபமபபடடள? ப�, மன�தரக?�ன உரபமகப?) 
'�ப,யவற,�மல�ரபபபதயம ப�,ரன த.லவதபத (அ'�ய�யம�க) 
அபகரததக தக�ளவபதயம யதபவயற, வ �ண யபச.கள யபசவபதயம 



அத�கம�க யகளவ�கள யகடபபதயம,  த.லவதபத வ �ண�ககவபதயம 
'�ச.யம�க அலல�ஹ உஙகளகக ஹர�ம�க (வ�லககபபடடத�க) 
ஆகக�யள?�ன '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-43. வழகககள (மப,யZடகள), தகர�றகள

(வழகக�ல .மபநதபபடடவபர) வ�.�ரபணகக�கக தக�ணட யப�ய 
'�றததவத.

1107.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒரவர 
(த�ரககரஆன�ன)  ஒர வ.னதபத ஓதவபதக யகடயடன.  அவர 
ஓத�யதறக ம�ற,ம�க அநத வ.னதபத 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ஓத '�ன 
யகடடரநயதன.  எனயவ,  அநத மன�தரன பகபயப ப�டதத 
அலல�ஹவ�ன ததரடம இழததச த.னய,ன.  (வ�பரதபதக யகடட) 
'ப�(ஸல) அவரகள, ''�ஙகள இரவரயம .ரய�கதத�ன ஓத�ய�ரகக�,�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.'''ப�(ஸல)  அவரகள,  'யவறறபம தக�ள?�த�ரகள! 
ஏதனன�ல,  உஙகளகக மனன�ரநதவரகள யவறறபம தக�ணட 
(அதன�ல)  அழ�நதனர'  எனற க,�ன�ரகள என எணணக�ய,ன''  எனற 
அ,�வ�பப�?ர ஷ8அப�(ரஹ) க,�ன�ர.

1108.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர மஸல�மம ஒர யதரம 
ஒரவபரதய�ரவர த�டடக தக�ணடனர.  அநத மஸல�ம,  'உலகதத�ர 
அபனவபர வ�டவம மஹமமத(ஸல)  அவரகளகக யமனபமபய 
அ?�ததவன மNத .தத�யம�க!''  எனற க,�ன�ர.  அநத யதர,  'உலகதத�ர 
அபனவபர வ�டவம மஸ�வகக யமனபமபய அ?�ததவன மNத 
.தத�யம�க!''  எனற க,�ன�ர.  அபதக யகடட (யக�பம தக�ணட)  அநத 
மஸல�ம தன பகபய ஓஙக� யதரன மகதத�ல அப,நதவ�டட�ர. 
அநத யதர,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற தனககம அநத 
மஸல�மககம இபடயய 'டநத (.ச.ர)பவதயலல�ம ததரவ�தத�ர. 
'ப�(ஸல) அவரகள அநத மஸல�பம அபழதத வரசத.�லல� அத பற,� 
அவரடம யகடட�ரகள.  அவர வ�பரதபதக க,�ன�ர.  ('டநதபவ 
அபனதபதயம வ�.�ரததத ததரநத தக�ணட ப�ன)  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'மஸ�பவ வ�ட எனபனச .�,பப�கக� (மதல�டம தநத உயரதத�) 
வ�ட�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  மககள அபனவரம மறபம '�?�ல 
மரசப.ய�க� வ�டவ�ரகள.  '�னம அவரகளடன மரசப.ய�க� 
வ�டயவன.  '�யன மதல�வத�க மயககம தத?�நத எழயவன.  அபயப�த, 
மஸ�(அபல),  (அலல�ஹவ�ன)  அரஷ�ன ஓரதபதப ப�டததக 
தக�ணடரபப�ர.  மககய?�ட ய.ரநத அவரம மரசப.ய�க�,  ப�,க 
எனகக மனப�கயவ மயககம தத?�நத வ�டடரபப�ர�,  அலலத 
அலல�ஹ அவரகக மடடம (மரசப.யபடயத 
யதபவய�லபலதயனற)  வ�த� வ�லகக அ?�தத�ரபப�ன� எனற எனககத 
ததரய�த'' எனற க,�ன�ரகள.

1109.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  யதன ஒரவன .�றம� ஒரதத�ய�ன 
தபலபய இரணட கறகளகக�படயய பவதத 'சகக�வ�டட�ன.  அநதச 
.�றம�ய�டம மககள,  'உனபன இபபடச த.யதவன ய�ர?  இனன�ர�? 
இனன�ர�?'  எனற யகடடனர.  யதன�ன தபயர க,பபடடவடன அச.�றம� 
(''ஆம,  அவனத�ன''  எனபதறக அபடய�?ம�கத)  தபலயப.தத�ள.  யதன 



ப�டககபபடட தன கற,தபத ஒபபக தக�ணட�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அவனபடய தபலபய இரணட கறகளகக�படயய பவதத 'சககமபட 
உததரவ�ட, அவவ�ய, அவனபடய தபல 'சககபபடடத.

வ�த�யம ப�ரத�வ�த�யம ஒரவபரப பற,� ஒரவர ஏயதனம (கப,) 
யபசதல.

1110. 'ஒரவன ஒர மஸல�மபடய த.லவதபத அபகரததக 
தக�ளவதறக�கப தப�ய .தத�யம த.யவ�ன�ய�ன,  மறபமய�ல,  தன மNத 
யக�பம தக�ணட '�பலய�ல அலல�ஹபவ,  அவன .நத�பப�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத அபதலல�ஹ இபன 
மஸவத(ரல�) அ,�வ�ககமயப�த யகடடக தக�ணடரநத அஷஅஸ இபன 
பகஸ(ரல�)  க,ல�ன�ரகள:  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  என 
வ�வக�ரதத�லத�ன இபத இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
எனககம ஒர யதரககம இபடயய ஒர '�லம தத�டரப�ன தகர�ற 
இரநத வநதத.  அநத யதர என உரபமபய மறதத வ�டயவ '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வழகபகக தக�ணட த.னய,ன. 
இப,தததர(ஸல),  'உனன�டம (உன வ�ததத�றக�ன)  ஆத�ரம ஏதம 
இரகக�,த�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'இலபல''  எனய,ன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள யதபரப ப�ரதத, '(அபபடதயன,�ல '�லம எனனபடயத த�ன. 
அத�ல இநத மஸல�மகக எநத உரபமயம இலபல'  எனற)  .தத�யம 
த.ய''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?! 
அவவ�த,ன,�ல அநத யதன (தப�ய)  .தத�யம த.யத என த.�தபத 
அபகரததச த.னற வ�டவ�யன!''  எனற க,�யனன.  (அபயப�தத�ன 
'ப�(ஸல)  அவரகள இபதக க,�ன�ரகள.)  உடயன,  'அலல�ஹவடன 
த.யத உடனபடகபகபயயம தம .தத�யஙகப?யம அறபவ�பலகக 
வ�றறவ�டக�,வரகளகக மறபமய�ல எநத 'றயபறம�லபல.  இறத�த 
த�ரபப '�?�ல அலல�ஹ அவரகளடன யப.வம ம�டட�ன;  அவரகப?ப 
ப�ரககவம ம�டட�ன;  அவரகப?த தயபமபபடததவம ம�டட�ன. 
ம�,�க,  அவரகளககத தனபறததம தணடபனத�ன இரகக�,த' 
(த�ரககரஆன 03:77)  எனனம த�ரககரஆன வ.னதபத அலல�ஹ 
அர?�ன�ன.

      ப�டம-44. கணதடடககபபடட தப�ரள.

கணதடடககபபடட தப�ர?�ன உரபமய�?ர அபடய�?ம (.ரய�கக) 
க,�ன�ல கணதடடததவர அபத அவரடம தநத வ�டயவணடம.

1111.  உபப இபன கஅப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன ஒர பணபபபபயக 
கணதடடதயதன.  அத�ல நற த�ன�ரகள இரநதன.  (அபத எடததக 
தக�ணட)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநயதன.  அவரகள,  'ஓர�ணடக க�லம 
அபதப பற,� '� (தப�த)  அ,�வ�பபக தக�ட''  எனற க,�ன�ரகள.  '�னம 
அபதப பற,� அ,�வ�பபக தக�டதயதன.  அபத அபடய�?ம பரநத 
தக�ளபவர எவபரயம '�ன க�ணவ�லபல.  ப�,க,  மNணடம '�ன 
'ப�(ஸல) அவரக?�டம த.னய,ன. அபயப�தம, 'ஓர�ணடக க�லம அபதப 
பற,� அ,�வ�பபக தக�ட''  எனற க,�ன�ரகள.  '�னம அபதப பற,� 
அ,�வ�பபக தக�டதயதன.  அபத அபடய�?ம பரநத (தபறறக) 
தக�ளபவர எவபரயம '�ன க�ணவ�லபல.  ப�,க,  மன,�வத 
மப,ய�க 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அதன பபபயயம அதன 



எணண�கபகபயயம அதன மடசப.யம ப�தக�தத பவதத�ர.  அதன 
உரபமய�?ர வநத�ல அவரடம ஒபபபடதத வ�ட.  இலபலதயன,�ல 
'�யய அபதப பயனபடதத�க தக�ள''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  '�யன 
அபதப பயனபடதத�க தக�ணயடன.

ப�பதய�ல ஒர யபரச.ம பழதபதக கணட�ல...

1112.  '�ன என வ �டட�ரடம த�ரமப� வ�டக�ய,ன.  என படகபகய�ன மNத 
யபரச.ம பழம வ�ழநத�ரபபபதப ப�ரதத அபதத த�னபதறக�க 
எடகக�ய,ன.  அதறகள அத .தக�ப தப�ர?�க இரககயம� எனனம 
அச.ம எனகக ஏறபடக�,த. உடயன அபதப யப�டட வ�டக�ய,ன ' எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

          ப�டம-45. அ'�த�களம அபகரததலம 

அ'�த�களகக�கப பழ�வ�ஙகல.

1113.இப,'மப�கபகய�?ரகள 'ரகதத�ல�ரநத தபப� வரமயப�த 
த.�ரககதத�றகம 'ரகதத�றகம இபடய�லள? ஒர ப�லதத�ல தடதத 
'�றததபபடவ�ரகள.  அபயப�த உலக�ல (வ�ழநதயப�த) 
அவரகளகக�படயய 'டநத அ'�த�களகக அநதப ப�லதத�யலயய 
ஒரவரகதக�ரவர கணககத த�ரததக தக�ளவ�ரகள.  இறத�ய�ல, 
அவரகள ப�வஙக?�ல�ரநத '�ஙக�த தயபமய�க� வ�டமயப�த 
த.�ரககதத�ல நபழய அவரகளகக அனமத� வழஙகபபடம. 
மஹமமத�ன உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க! 
அவரகள த.�ரககதத�ல உள? தம வ.�பப�டதபத,  உலக�ல 
அவரகளகக�ரநத இலலதபத வ�ட எ?�த�க அபடய�?ம கணட 
தக�ளவ�ரகள ' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1114.  ஸஃபவ�ன இபன மஹரஸ அலம�ஸ�ன �(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 
இபன உமர(ரல�)  அவரகளடன,  அவரக?�ன பகபயப ப�டததபட த.னற 
தக�ணடரநதயப�த ஒரவர கறகக�டட,  '(மறபம '�?�ல 
அலல�ஹவககம அவனபடய அடய�ரகளககம�படயய 'படதபறம) 
இரக.�யப யபசச பற,� அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத எனன 
த.வ�யற,�ரகள?' எனற யகடடதறக இபன உமர(ரல�), 'அலல�ஹ8தஆல� 
மஃம�பனத தன பககம த'ரஙகச த.யத,  அவன மNத தன த�பரபயப 
யப�டட அவபன மப,தத வ�டவ�ன.  ப�,க அவபன ய'�கக�, ''� த.யத 
இனன ப�வம உனகக '�பனவ�ரகக�,த�?'  எனற யகடப�ன.  அதறக, 
அவன 'ஆம,  என இப,வ�!'  எனற கறவ�ன.  (இபபட ஒவதவ�ர 
ப�வம�க எடததக க,�)  அவன (த�ன த.யத)  எலல�ப ப�வஙகப?யம 
ஒபபக தக�ள?ச த.யவ�ன. அநத இப,'மப�கபகய�?ர, ''�ம இதயத�ட 
ஒழ�நயத�ம'  எனற தனபனப பற,�க கரத�க தக�ணடரககமயப�த 
இப,வன,  'இவறப,தயலல�ம உலக�ல '�ன ப�,ரககத ததரய�மல 
மப,தத பவதத�ரநயதன.  இனற உனகக அவறப, மனன�தத 
வ�டக�ய,ன'  எனற கறவ�ன.  அபயப�த அவனபடய 'றத.யலக?�ன 
பத�யவட அவன�டம தக�டககபபடம.  '�ர�கரபப�?ரகப?யம, 
'யவஞ.கரகப?யம ய'�கக� .�ட.�ய�?ரகள,  'இவரகள த�ம,  தம 



இப,வன மNத தப�யபயப பபனநதபரததவரகள.  எச.ரகபக! 
இததபகய அகக�ரமகக�ரரக?�ன மNத இப,வன�ன .�பம உணட�கம' 
எனற கறவ�ரகள'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, யகடடரகக�ய,ன'' 
எனற க,�ன�ரகள.

ஒர மஸல�ம இனதன�ர மஸல�மகக அ'�த�ய�பழககவம ம�டட�ன; 
அவபனக பகவ�டவம ம�டட�ன.

1115.  '  ஒர மஸல�ம மறத,�ர மஸல�ம�ன .யக�தரன ஆவ�ன. 
அவனகக அ'�த�ய�பழககவம ம�டட�ன;  அவபன (ப�,ரன அ'�த�கக 
ஆ?�கமபட)  பகவ�டட வ�டவம ம�டட�ன.  தன .யக�தரன�ன 
யதபவபய '�ப,வ த.யவத�ல ஈடபடடரகக�,வரன யதபவபய 
'�ப,வ த.யவத�ல அலல�ஹவம ஈடபடடரகக�,�ன. ஒர மஸல�ம�ன 
ஒர தனபதபத '�ககக�,வபர வ�டட அலல�ஹவம மறபம '�?�ன 
தனபஙக?�ல ஒர தனபதபத '�ககக�,�ன. ஒர மஸல�ம�ன கப,கப? 
மப,கக�,வரன கப,கப? மறபம '�?�ல அலல�ஹவம 
மப,கக�ன,�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''உன .யக�தரன அகக�ரமகக�ரன�க இரநத�லம அகக�ரமததகக 
உள?�னவன�க இரநத�லம அவனகக உதவ� த.ய.''

1116.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உன 
.யக�தரன அகக�ரமகக�ரன�க இரககம '�பலய�லம 
அகக�ரமததககள?�னவன�க இரககம '�பலய�லம அவனகக உதவ� 
த.ய''  எனற க,�ன�ரகள.  மககள,  'இப,தததர அவரகய?! 
அகக�ரமததககள?�னவனகக '�ஙகள உதவயவ�ம.  அகக�ரமகக�ரனகக 
'�ஙகள எபபட உதவயவ�ம?'  எனற யகடடனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அவனபடய பககப?ப ப�டதத (அகக�ரமம த.யயவ�ட�மல தடதத)க 
தக�ளவ�ய (இதயவ, '� அவனககச த.யயம உதவ�)'' எனற க,�ன�ரகள.

அ'�த�, மறபம '�?�ல பல இரளக?�கக க�ட.� தரம.

1117.  அ'�த�,  மறபம '�?�ல பல இரளக?�கக க�ட.� தரம என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

ஒரவர ஒர மன�தரகக அ'�த�ய�பழதத�ரநத அபத அவர மனன�கக 
மனவநத�ல (அபபட மனன�ககமயப�த அ'�த�ய�பழத தவர) த�ன த.யத 
அ'�த�பய இனனததனற தத?�வ�கக க, யவணடம�?

1118.  ஒரவர,  தன .யக�தரனகக அவனபடய ம�னதத�யல�,  யவற 
(பணம,  த.�தத யப�ன,)  வ�ஷயதத�யல�,  இபழதத அ'�த� (ஏதம பரக�ரம 
க�ணபபட�மல)  இரககம�ய�ன,  அவர அவன�டம�ரநத அதறக இனய, 
மனன�பபப தப,டடம.  த�ன�யர�,  த�ரஹயம� (தப�றக�சகய?� தவள?�க 
க�சகய?�)  பயன தரம வ�யபப�லல�த '�பல (ஏறபடம மறபம '�ள) 
வரவதறக மனன�ல (மனன�பபப தப,டடம.)  (ஏதனன�ல,  மறபம 
'�?�ல)  அவரடம 'றத.யல ஏதம இரககம�ய�ன அவனபடய 
அ'�த�ய�ன அ?வகக அவரடம�ரநத எடததக தக�ள?பபடட 
(அ'�த�ககள?�னவரன கணகக�ல வரவ பவககபபடட)  வ�டம. 
அ'�த�ய�பழததவரடம 'றத.யலகள எதவம இலபலதயன,�ல அவரன 



யத�ழரன (அ'�த�ககள?�னவரன)  த�ய த.யலகள (அவர கணகக�ல�ரநத) 
எடககபபடட அ'�த�ய�பழததவரன மNத சமததபபடட வ�டம '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

(ப�,ரன) '�லதத�ல ஒர பகத�பய அபகரததவன�ன ப�வம.

1119.  ப�,ரன '�லதத�ல ஒர பகத�பய அபகரததவர ஏழ '�லஙகப? 
(மறபமய�ல)  கழதத�ல ம�பலய�கக கடடத தத�ஙக வ�டபபடவ�ர ' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஸயZத இபன 
பஸத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1120.  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  ஒர '�லதத�ல�ரநத ஒர 
பகத�பயத தனகக உரபமய�ன,� எடததக தக�ணடவன மறபம 
'�?�ல ஏழ பம�களககக க\யழ அழநத�ப யப�ய வ�டவ�ன.  இபத இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இரவரகக (கடட) உரபமயள? ஒர வ�.யதத�ல ஒரவர மற,வரகக 
.றற அத�கம�கப பயன தப, அனமத�ய?�தத�ல அத த.லலம.

1121. �பல� இபன ஸ�பஹம(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இர�கவ�.�கள 
.�லரடன மத�ன�வ�ல இரநயத�ம. எஙகப?ப பஞ.ம த�ணடயத. எனயவ, 
இபன ஸ8பபர(ரல�)  எஙகளககப யபரச.ம பழஙகப?க தக�டதத 
வநத�ரகள.  (அபத '�ஙகள கட அமரநத உணணமயப�த இபன 
உமர(ரல�)  எஙகப?க கடநத த.லவ�ரகள.  அபயப�த,  'இப,தததர 
இரணட யபரச.ம பழஙகப? ஒன,�கச ய.ரதத உணபபதத தபட 
த.யத�ரகள;  உஙக?�ல (அபபடச ய.ரதத உணண வ�ரமபம)  அநத 
மன�தர தன .யக�தரரடம அனமத� தபற,�யல தவ�ர''  எனற 
கறவ�ரகள.

1122.  அலல�ஹவ�டம மன�தரக?�யலயய ம�கவம தவறபபககரயவன 
கடபமய�க (எபயப�த ப�ரதத�லம)  .ச.ரவ த.யத 
தக�ணடரபபவயனய�வ�ன '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,�நத தக�ணயட தவறகக�க வழகக�டபவன�ன ப�வம.

1123. உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  தம 
அப,ய�ன வ�.லககரயக (.�லர)  .ச.ரவ�டடக தக�ணடரநதபதச 
த.வ�யற,�ரகள.  அவரக?�டம த.னற,  ''�ன ஒர மன�தயன.  எனன�டம 
வழகக�டபவரகள வரக�,�ரகள.  உஙக?�ல ஒரவர மற,வபர வ�ட 
வ�கக .�தரயம.  ம�ககவர�க இரககல�ம.  அவரத�ன உணபமபயப 
யப.�யள?�ர எனற கரத�,  '�ன அவரகக .�தகம�கத த�ரபப?�தத 
வ�டயவன�ய�ன,  எவரகக ஒர மஸல�ம�ன உரபமபய எடததக 
தக�ளளமபட (யத�ரதத '�பல அ,�ய�மல)  '�ன த�ரபப?�கக�ய,யன� 
(அவரகக)  அத 'ரக த'ரபப�ன ஒர தணயடய�கம.  அவன 
(வ�ரமப�ன�ல)  அபத எடததக தக�ள?டடம;  அலலத அபத (எடததக 
தக�ள?�மல)வ�டட வ�டடடம'' எனற க,�ன�ரகள.

அபகரததவன�ன தப�ரள ஏயதனம க�படதத�ல, தப�ரப? இழநதவன, 



த�ன இழநத தப�ரளககப பத�ல�க அபத எடததக தக�ள?ல.

1124.  உகப� இபன ஆம�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம,  'த�ஙகள எஙகப? ஒர .மகதத�டம அனபபக�,�ரகள; 
'�ஙகளம (தஙகள கடடப?பய ஏறற)  அஙக த.லக�ய,�ம;  (ஆன�ல,) 
அவரகள எஙகளகக வ�ரநதப.�ரம த.யய மறகக�,�ரகள என�ல,  அத 
க,�தத த�ஙகள எனன கரதக�,�ரகள?'  எனற யகடயட�ம.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள ஒர .மகதத�டம த.னற 
வ�ரநத�னரகளககத யதபவய�ன வ.த�கப? உஙகளககச த.யத தர 
ஏறப�ட த.யயபபடட�ல அபத ஏறறக தக�ளளஙகள.  அவரகள அபபடச 
த.யயவ�லபலதயன,�ல அவரக?�டம�ரநத வ�ரநதனரன உரபமபய 
('�ஙக?�கயவ) எடததகதக�ளளஙகள'' எனற எஙகளகக பத�ல தநத�ரகள.

''ஒரவர, தன (வ �டடச) சவரல தனனபடய அணபட வ �டடகக�ரர 
மரககடபடபயப பத�பபபதத தடககல�க�த.''

1125.  அபதர ரஹம�ன இபன ஹ8ர மஸஅல அஃரஜ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 'ஒரவர,  தன (வ �டடச)  சவரல,  தன அணபட 
வ �டடகக�ரர மரககடபட (அலலத உதத�ரம,  கரடர,  பரண யப�ன, 
எபதயம)  பத�பபபதத தடகக யவணட�ம''  எனற க,�ன�ரகள எனற 
த.�லல�வ�டட,  அப ஹ8பரர�(ரல�),  'எனன இத?  உஙகப? இபத 
('ப�யவரக?�ன இநதக கடடப?பயப)  ப,ககண�பபவரக?�க '�ன 
ப�ரகக�ய,யன!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன இநத 'ப�வ�கபகத 
தத�டரநத எடததச த.�லல�க தக�ணயடய�ரபயபன'' எனற கறவ�ரகள.

வ �டட மற,தத�ல அமரவதம ப�பதக?�ல அமரவதம.

1126.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '''�ஙகள .�பலய�ல 
அமரவபதத தவ�ரஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  மககள,  'எஙகளகக அஙக அமரவபதத தவ�ர யவற 
வழ�ய�லபல அபவத�ம,  '�ஙகள யப.�க தக�ளக�, எஙகள .பபகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபபடதயன,�ல '�ஙகள அநதச 
.பபகளகக வ(நத அம)ரமயப�த,  ப�பதகக அதன உரபமபயக 
தக�டதத வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  மககள,  'ப�பதய�ன உரபம 
எனன?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(அந'�யப தபணகப?ப 
ப�ரகக�மல)  ப�ரபவபயத த�ழதத�க தக�ளவதம (ப�பதய�ல 
த.லயவ�ரககச த.�லல�யல� த.யல�யல�)  தனபம தர�மல�ரபபதம, 
.ல�மகக பத�லபரபபதம,  'னபம பரயமபட கடடப?ய�டவதம, 
த�பமய�ல�ரநத தடபபதம (அதன உரபமகள)  ஆகம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

வ�.�லம�ன தப�தப ப�பதய�ல எவவ?வ வழ�வ�டவத என, .ச.ரவ 
எழம�ன�ல, '�லதத�ன உரபமய�?ர அத�ல கடடடம எதவம எழபப 
வ�ரமப�ன�ல ஏழ மழஙகள அ?வ�றக மகக?�ன யப�ககவரததப 
ப�பதகக�க இடம வ�டயவணடம.

1127.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'படப�பத வ�ஷயதத�ல மககள 
.ச.ரவ த.யதயப�த,  ஏழ மழஙகள '�லதபதப தப�தவழ�ய�க 
(யப�ககவரததச .�பலய�க)வ�டடவ�ட யவணடம எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள த�ரபப?�தத�ரகள.



ஒரவரன உபடபமபய அவரன அனமத�ய�ன,� அபகரததக 
தக�ளவத.

1128.  அபதலல�ஹ இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தக�ளப?யடபபபத 
(ப�,ர தப�ரப? அவரன அனமத�ய�ன,� பலவநதம�க,  பக�ரஙகம�க 
அபகரததக தக�ளவபத)யம (யப�ரனயப�த அலலத பபகபமய�ன 
க�ரணதத�ல)  ஒரவரன அஙகஙகப?ச .�பதபபபதயம 'ப�(ஸல) 
அவரகள தபட த.யத�ரகள.

தன த.லவதபதக க�பபதறக�கப யப�ர�டதல.

1129.  தன த.லவதபதப ப�தக�பபதறக�கப யப�ர�டமயப�த 
தக�லலபபடடவர இப,வழ�ய�ல உய�ரதத�ய�கம த.யதவர (ஷஹ�த) 
ஆவ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அடததவரன உணவத தடட மதல�ய தப�ரளகப? உபடதத வ�டட�ல 
('ஷட ஈட தர யவணடம�?)

1130.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
மபனவ�ம�ரக?�ல ஒரவரடம இரநத�ரகள.  வ�சவ�.�க?�ன 
த�யம�ரக?�ன ஒரவர ('ப�யவரக?�ன மபனவ�ம�ரக?�ல ஒரவர) 
பண�பதபண ஒரவரடம உணவள? ஒர தடட ஒனப,க 
தக�டததனபப�ன�ரகள. (அவரகள உணவ)  தக�டததனபப�ய வ �டடல�ரநத 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன (மறத,�ர)  மபனவ� அநதப பண�ப தபணண�ன 
பகபயத தடட அபத உபடதத வ�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அநத 
உபடநத தடபட ஒனற ய.ரதத,  உணபவ அத�ல எடதத பவதத (தம 
யத�ழரக?�டம),  'உணணஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள உணட 
மடககமவபர தடபடயம அபதக தக�ணட வநத பண�பதபணபணயம 
அஙயகயய '�றதத�ன�ரகள. (அபனவரம உணட மடதத ப�னப) உபடநத 
தடபடத தமம�டயம பவததக தக�ணட (உபடய�த)  'லல தடபடக 
தக�டதத�ரகள.

      ப�டம-46. கடடச ய.ரதல. 

உணவ�லம பயணச த.லவ�லம ப�, பணடஙக?�லம கடடச ய.ரதல.

1131.  ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஹவ�ஸ�ன யப�ரல)  மகக?�ன பயண 
உணவ த�ரநத யப�யப பஞ.தத�றகள?�ன�ரகள.  எனயவ,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  (ப.�பபதறக�கத)  தஙகள ஒடடகஙகப? அறகக 
அனமத� யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரகளகக 
அனமத�ய?�தத�ரகள.  (வழ�ய�ல)  அவரகப? உமர(ரல�)  .நத�கக,  மககள 
அவரகளகக ('டநத வ�ஷயதபத)த ததரவ�தத�ரகள.  அதறக உமர(ரல�), 
'உஙகள ஒடடகஙகப? அறதத (உணட)வ�டட ப�,க '�ஙகள எபபட 
உய�ர வ�ழவ �ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
த.னற, 'இப,தததர அவரகய?!  மககள தஙக?�ன ஒடடகதபத அறதத 
(உணட)வ�டட ப�,க அவரகள எபபட உய�ர வ�ழவ�ரகள?'  எனற 
யகடட�ரகள.  உடயன இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 'மககள தஙகள பயண 



உணவ�ல எஞ.�யபதக தக�ணட வரமபட அவரக?�படயய அ,�வ�பபச 
த.யயஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, அ,�வ�பபச த.யயபபடட, 
மககள தஙகள எஞ.�ய உணபவக தக�ணட வநத யப�டவதறக�க ஒர 
யத�ல வ�ரபப வ�ரதத பவககபபடடத.  மககள அத�ல தஙகள எஞ.�ய 
உணவகப? (கவ�யல�க)  பவததவ�டட�ரகள.  இப,த ததர(ஸல) 
அவரகள ப�ர�ரதத�தத அத�ல பரககதபத அ?�ககமபட அலல�ஹவ�டம 
யவணடன�ரகள.  ப�,க,  தஙகள ப�தத�ரஙகப?க தக�ணட வரமபட 
மககப? அபழதத�ரகள.  மககள,  தஙகள இரணட பககப?யம கவ�தத 
(உணவ�ல தஙக?�ன பஙபகப)  தபற,�ரகள.  அபனவரம உணபவப 
தபற, ப�,க 'ப�(ஸல) அவரகள, 'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத 
தவ�ர யவத,வரம இலபல எனறம '�ன இப,தததர எனறம .�ட.� 
கறக�ய,ன'' என,�ரகள.

1132. அஷஅர கலதத�னர யப�ரனயப�த பகய�ரபப�லள? பயண உணவ 
(இரபப)  கப,நதவ�டட�ல அலலத மத�ன�வ�ல தஙகள மபனவ� 
மகக?�ன உணவ (இரபப)  கப,நத யப�யவ�டட�ல தஙக?�டம (எஞ.�) 
இரபபபத ஒர தண�ய�ல ய.கரதத, ப�,க, ஒர ப�தத�ரதபதக தக�ணட 
.மம�க தஙகளகக�படயய அபதப பஙக�டடக தக�ளவ�ரகள.  அவரகள 
எனபனச ய.ரநதவரகள;  '�ன அவரகப?ச ய.ரநதவன '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ� அஷஅர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஆடகப?ப பஙக�டதல.

1133. ர�ஃப�உ இபன கத�ஜ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன தல ஹ8பலஃப�வ�ல தஙக�ய�ரநயத�ம.  மககளககப ப.� 
எடததத.  அவரகள யப�ரல க�படதத த.லவஙக?�ல�ரநத .�ல 
ஒடடகஙகப?யம ஆடகப?யம தபற,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மகக?�ன ப�னவரப.ய�ல இரநத�ரகள.  மககள அவ.ரபபடட 
(அவறப,ப பஙக�டவதறக மனப�கயவ)  அறததப,  ப�தத�ரஙகப? 
(அடபப�ல)  ஏற,� (.பமககத தத�டஙக�)வ�டடனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(இநத வ�ஷயம ததரய வநதவடன)  ப�தத�ரஙகப?க கவ�ழககமபட 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ய, அபவ கவ�ழககபபடட 
(அவற,�ல�ரநதஅபவ தவ?�யய தக�டடபபடட)வ�டடன. ப�,க, அவறப, 
அவரகள பஙக�டட�ரகள.  பதத ஆடகப? ஓர ஒடடகதத�றகச .மம�க 
பவதத�ரகள.  அபயப�த ஓர ஒடடகம ம�ரணட ஓடவ�டடத.  மககள 
அபதத யதடச த.ன,�ரகள.  அத (அவரக?�டம அகபபட�மல) 
அவரகப?க கப?பபபடயச த.யதவ�டடத.  மகக?�டம கத�பரகள 
கப,நத எணண�கபகய�லத�ன இரநதன.  ஒரவர ('ப�த யத�ழர)  அநத 
ஒடடகதபதக க,�பவதத ஓர அமபப எ,�நத�ர.  அலல�ஹ அபத (ஓட 
வ�ட�மல)  தடதத '�றதத�வ�டட�ன.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'க�டட 
ம�ரகஙக?�ல கடடககடஙக�தபவ இரபபத யப�ல இநதப 
ப�ர�ண�க?�லம கடடக கடஙக�தபவ .�ல உள?ன.  இவற,�ல உஙகப? 
மN,�ச த.லபவறப, இவவ�ய, த.யயஙகள (அமதப,�நத தடதத 
'�றததஙகள)''  எனற க,�ன�ரகள. '�ன, '(ஒடடகதபத அறகக வ�டகப? 
இனற '�ஙகள பயனபடதத�வ�டட�ல,  அதன கரமபன  ய.தமபடநத) 
'�ப? எஙக?�டம வ�டகள இலல�த '�பலய�ல பபகவரகப? (.நத�கக 
ய'ரடயம� எனற)  '�ஙகள அஞசக�ய,�ம.  எனயவ,  '�ஙகள (கர�ன) 
மஙக�லக?�ல (இநத ஒடடகதபத)  அறககல�ம�?'  எனற யகடயடன. 
அதறக 'ப�(ஸல),  அவரகள,  'இரதததபத ஓடச த.யக�, எநத 



ஆயததத�ல அறககபபடட ரநத�லம (ப�ர�ண� அறககபபடம யப�த) 
அதன மNத அலல�ஹவ�ன தபயர க,பபடடரககம பட.தத�ல அபத 
உணணஙகள;  பறக?�லம 'கஙக?�லம அறககபபடடபதத தவ�ர, 
அபதப பற,� ('அத ஏன கட�த' எனற) '�ன உஙகளககச த.�லக�ய,ன; 
பலயல� எலமப�கம;  'கஙகய?� அப�.\ன�யரக?�ன 
(எதத�யய�பப�யரக?�ன) கதத�க?�கம  எனற க,�ன�ரகள.

கடட�?�க?�படயய தப�ரளகளகக ஒதத வ�பலபய '�ரணய�ததல.

1134. தன அடபமய�ல தனககள? பஙபக வ�டதபல த.யத வ�டக�,வர 
(வ.த�யபடயவர�ய�ன)  தன த.லவதபதக தக�ணட அவவடபமபய 
மழபமய�க வ�டதபல த.யவத அவரன மNத கடபமய�கம. அவரடம 
த.லவம இலபலதயன�ல அநத அடபமய�ன வ�பல,  (அவபன)  ஒதத 
(அடபமய�ன)  வ�பலபயக தக�ணட மத�பப�டபபடட அவன உபழததச 
.மப�த�கக அனமத�ய?�ககபபட யவணடம.  அவன மNத த�ஙக மடய�த 
(உபழபபபச சமதத�ச)  .�ரமதபத ஏறபடததக கட�த '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபஹ�பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஒர தப�ரப?ப பஙக�டவதறக�க .\டடக கலகக�ப யப�டல�ம�?

1135. '  அலல�ஹவ�ன (.டட)  வரமபகளககக கடடபபடட 'டபபவனககம 
அவறப, மN,� 'டபபவனககம உவபம -  ஒர .மத�யதபதப 
யப�ன,த�கம.  அவரகள கபபல�ல (தஙகளகக இடம ப�டபபதறக�கச) 
.\டடக கலகக�ப யப�டட�ரகள.  (அதனபட)  அவரக?�ல .�லரககக 
கபபல�ன யமல த?தத�லம .�லரககக க\ழத த?தத�லம இடம 
க�படததத. க\ழத?தத�ல இரநதவரகளககத தணண�ர யதபவபபடடயப�த 
(அபதக தக�ணட வர)  அவரகள யமல த?தத�ல இரபபவரகப?க 
கடநத த.லல யவணடய�ரநதத.  (அதன�ல யமயல இரநதவரகளககச 
.�ரமம ஏறபடடத).  அபயப�த,  க\ழத த?தத�ல இரநதவரகள (தமககள) 
''�ம (தணண�ரகக�க)  'மமபடய பஙக�ல (க\ழத த?தத�ல) 
ஓடபடய�டடக தக�ளயவ�ம; 'மகக யமயல இரபபவரகப?த தத�நதரவ 
த.யய�மல�ரபயப�ம'  எனற யப.�க தக�ணட�ரகள.  அவரகள 
வ�ரமப�யபட த.யத தக�ள? அவரகப? யமல த?தத�ல உள?வரகள 
வ�டடவ�டட�ல (கபபல�ல இரபபவரகள)  அபனவரம அழ�நத 
யப�வ�ரகள.  (ஓடபடய�ட வ�ட�மல)  அவரக?�ன கரதபதப ப�டததக 
தக�ளவ�ரக?�ய�ன அவரகளம தபப�ப ப�பழததக தக�ளவ�ரகள. 
(அவரகளடன மற,)  அபனவரம தபப�ப ப�பழததக தக�ளவ�ரகள 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என நஃம�ன இபன 
பஷ�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(வ�ய�ப�ரதத�றக�க வ�ஙகம) உணவ மதல�ய தப�ரளக?�ல கடட.

1136.  அபதலல�ஹ இபன ஹ�ஷ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  என த�ய�ர 
பஸனப ப�னதத ஹ8பமத(ரல�)  ('�ன .�றவன�ய�ரககம யப�த) 
எனபன அலல�ஹவ�ன ததரடம அபழததச த.னற,  'இப,தததர 
அவரகய?!  இவன�டம (இஸல�தத�ன பட 'டபபதறக�ன)  உறத�ப 
ப�ரம�ணம வ�ஙகஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'.�றவன�ய�றய,!''  எனற க,�வ�டட,  என தபலபயத தடவ�க தக�டதத 
எனகக�க (அரளவ?ம யவணட) ப�ர�ரதத�தத�ரகள.



ஸ8ஹர� இபன மஅபத(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  எனபன என ப�டடன�ர 
அபதலல�ஹ இபன ஹ�ஷ�ம(ரல�)  கபடவ �த�ககக தக�ணட த.னற 
உணவப தப�ரப? வ�ஙகவ�ரகள.  (அபயப�த அவரகப? இபன 
உமர(ரல�)  அவரகளம இபன ஸ8பபர(ரல�)  அவரகளம .நத�பப�ரகள. 
அபயப�த அவவ�ரவரம,  'எஙகளடன உணவ வ�ய�ப�ரதத�ல 
கடட�?�ய�க� வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள உஙகளகக�க 
அரளவ?ம யவணட ப�ர�ரதத�ததள?�ரகள''  எனற கறவ�ரகள. 
அவவ�ய,,  என ப�டடன�ரம அவரக?�ன கடட�?�ய�க� வ�டவ�ரகள. 
.�ல யவப?க?�ல,  ஓர ஒடடகம மழகக அபபடயய (ல�பம�க) 
அவரககக க�படககம. அபத (தம) வ �டடறக அனபப� பவபப�ரகள.

          ப�டம-47. அபடம�னம.

அபடம�னம பவககபபடட க�ல'படபய வ�கனம�கப 
பயனபடததல�ம; அதன ப�பலக க,ககல�ம.

1137.  அடக பவககபபடட ப�ர�ண�பய,  அதறக�கம (பர�மரபபச) 
த.லவககப ப�ரத�ய�க (அடக வ�ஙக�யவன)  வ�கனம�கப பயனபடதத�க 
தக�ள?ல�ம.  ப�ல தரம ப�ர�ண� அடக பவககபபடடரபப�ன,  அதன 
ப�பல (அடக வ�ஙக�யவர)  அரநதல�ம '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அடக பவபபவர, அடக வ�ஙகபவர மதல�யன�ர கரதத யவறபடட�ல 
வ�த� ஆத�ரதபதச .மரபப�பபதம, ப�ரத�வ�த� .தத�யம த.யவதம 
கடபமய�கம.

1138. இபன அபZ மபலகக�(ரஹ) அ,�வ�தத�ர. '�ன இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அவரகளகக (ஒர வழகக�ல வ�?ககம யகடட)  கடதம எழத�யனன. 
அவரகள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ப�ரத�வ�த� (தன மNதள? வழகபக 
மறபபதறக)  .தத�யம த.யய யவணடதமனற த�ரபப?�தத�ரகள''  எனற 
க,�பப�டட பத�ல (கடதம) எழத�ன�ரகள.

  ப�டம-48. அடபமபய வ�டதபல த.யதல.

அடபமபய வ�டதபல த.யவதம அதன .�,பபம.

1139. அலN இபன ஹ8பஸன(ரஹ) 1 அவரக?�ன யத�ழர�ன ஸயZத இபன 
மர��ன�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஒர மஸல�ம�ன (அடபம)  மன�தபர 
வ�டதபல த.யக�,வபர (வ�டதபல த.யயபபடட)  அநத மஸல�ம�ன 
ஒவயவ�ர உறபபககம பகரம�க (வ�டதபல த.யதவரபடய)  ஓர 
உறபபப அலல�ஹ 'ரகதத�ல�ரநத (வ�டவ�ததக)  க�பப�றறவ�ன' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என எனன�டம அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர.  உடயன '�ன,  இநத 'ப�தம�ழ�பய அலN இபன 
ஹ8பஸன(ரஹ)  அவரக?�டம தக�ணட த.னய,ன.  இபதகயகடட 
அனன�ர தம அடபம ஒரவபர வ�டதபல த.யய வ�ரமப�ன�ரகள. 
அநத அடபமகக (வ�பலய�க) அபதலல�ஹ இபன �அஃபர இபன அபZ 
த�ல�ப(ரல�)  பதத�ய�ரம த�ரஹமகப?யய� ஆய�ரம த�ன�பரயய� 



அனன�ரடம தக�டதத�ரநத�ரகள.  அவவ�,�ரநதம. (அநதப பணதத�றகப 
தப�றபயபறறக தக�ணட)  அநத அடபமபயயய அனன�ர வ�டதபல 
த.யதவ�டட�ரகள.

எநத அடபமபய வ�டதபல த.யவத ம�கவம .�,நதத.

1140.  அப தர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'எநத 
'றத.யல .�,நதத?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள, 'அலல�ஹவ�ன 
மNத ஈம�ன எனம 'மப�கபக தக�ளவதம அவனபடய ப�பதய�ல 
��ஹ�த எனம யப�ர�டவதம�கம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'எநத 
அடபம(பய வ�டதபல த.யவத)  .�,நதத''  எனற யகடயடன.  அதறக 
அவரகள,  'அவரக?�ல அத�க வ�பல தக�ணட அடபமயம தன 
எ�ம�னரக?�டம தபறமத� ம�கக அடபமயம (த�ன .�,நதவரகள)'' எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன, 'எனன�ல அத (அடபமபய வ�டதபல த.யவத) 
இயலவ�லபலதயன,�ல?'  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'பலவ �னரகக உதவ.  அலலத உபழததச .மப�த�கக இயல�தவனகக 
'னபம த.ய''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'இதவம எனன�ல 
இயல�வ�லபல தயன,�ல...?  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள, 
'மககளககத த�ஙக த.யய�மல இர.  ஏதனன�ல,  அதவம '� உனகக 
த.யத தக�ளளம ஒர தரமம ஆகம'' எனற க,�ன�ரகள.

1141. ஓர அடபமய�ல தனககள? பஙபக வ�டதபல த.யக�,வரடம 
அநத அடபமய�ன (மழ)  வ�பலபயயம எடடக�, அ?வ�றகச த.லவம 
இரநத�ல அநத அடபமபய ஒதத மறய,�ர அடபமய�ன வ�பலபய 
மத�பப�டட தனனபடய கடட�?�களகக அவரக?�ன பஙககக�ன 
வ�பலபயக தக�டதத அநத அடபமபய (மழபமய�க)  வ�டதபல 
த.யத வ�ட யவணடம.  இலபலதயன,�ல,  அவர எநத அ?வ�றக 
வ�டதபல த.யத�யர�,  அநத (தனனபடய பஙக�ன)  அ?வ�றயக 
வ�டதபல த.யதவர�வ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''ஒவதவ�ர மன�தனககம, அவன எணண�யயத க�படககம

1142.  என உமமதத�னரன உள?ஙக?�ல ஊ.ல�டம த�ய எணணஙகப?, 
அவரகள அதனபட த.யலபட�தவபர அலலத அபத (தவ?�பபடதத�)ப 
யப.�தவபர எனகக�க அலல�ஹ மனன�ததவ�டட�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

வ�டதபல த.யயம எணணதத�ல ஒரவர தன அடபமபய 'இவன 
அலல�ஹவககரயவன' எனற க,�ன�ல (அத த.லலம.) யமலம, 
அடபமபய வ�டதபல த.யய .�ட.�கப? ஏறபடதததல.

1143.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன இஸல�தபத ஏறக வ�ரமப� 
('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  த.னற தக�ணடரநத தப�ழத எனனடன ஓர 
அடபமயம இரநத�ர.  (வழ�ய�ல)  அவர எனபனப ப�ரநதம '�ன 
அவபரப ப�ரநதம வழ�தவ,�ச த.னறவ�டயட�ம.  அதன ப�,க,  '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன அமரநத தக�ணடரநத தப�ழத அவவடபம 
வநத�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அப ஹ8பரர�யவ!  இயத�,  உஙகள 
அடபம உஙக?�டம வநத�ரகக�,�ன (ப�ரம)''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன, 



'('ப�(ஸல)  அவரகய?!)  இநத அடபம சதநத�ரம�ன�ர எனபதறக '�ன 
தஙகப? .�ட.�ய�க ஆககக�ய,ன''  எனற க,�யனன.      என 
அ,�வ�பப�?ர பகஸ(ரஹ)  க,�ன�ர.அப ஹ8பரர�(ரல�)  மகக�வ�ல�ரநத 
ஹ�ஜரத த.யத மத�ன� வநதயப�த அவர ப�னவரம கவ�பதபயப 
ப�டக தக�ணயட வநத ய'ரதத�ல இநதச .மபவம 
'படதபற,த:எவவ?வ '�ணட கப?பபடடக�, இரவ!  ஆய�னம அத 
இப,மறபப (ஏக இப,வபன ஏறக மறககம தக�ளபக) ஆட.� த.யயம 
'�டடல�ரநத எஙகப? வ�டதபல த.யதவ�டடத.

இபணபவபபவர (தன அடபமபய) வ�டதபல த.யதல.

1144. உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ) க,�ன�ர.  ஹக\ம இபன ஹ�ஸ�ம(ரல�) 
அ,�ய�பமக க�லதத�ல நற அடபமகப? வ�டதபல த.யத�ரகள; நற 
ஒடடகஙகப?யம அறதத தரமம த.யத�ரகள.  இவவ�ய,,  அவரகள 
இஸல�தபதத தழவ�யயப�த (ஹஜ த.யத ய'ரதத�ல)  நற 
ஒடடகஙகப? அறதத தரமம (த.யத)  நற அடபமகப?யம 
வ�டதபல த.யத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?! 
'�ன அ,�ய�பமக க�லதத�ல 'னபமபய '�டயவன�க த.யத வநத 
(தரம)  க�ரயஙகப?க க,�தத த�ஙகள எனன கரதக�,�ரகள?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, ''�ஙகள இஸல�தபத ஏறபதறக 
மனனர த.யத 'றத.யலக(ளகக�ன ப�ரத�பலன)களடயனயய '�ஙகள 
இஸல�தபத ஏறறள? �ரகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

1145.  இபன அவன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன '�ஃப�உ(ரஹ)  அவரகளககக 
கடதம எழத�யனன;  அவரகள எனகக (பத�ல)  கடதம எழத�ன�ரகள.  அத�ல 
அவரகள ''ப�(ஸல)  அவரகள பன மஸதல�க கலதத�ர அ.டபடய�க 
(எச.ரகபகய�ன,�)  இரநதயப�த அவரக?�ன மNத (த�டர)  த�ககதல 
'டதத�ன�ரகள;  அபயப�த அவரக?�ன க�ல'படகள '�ர'�பல ஒன,�ல 
தண¡ர பகடடபபடடக தக�ணடரநதன.  அவரக?�ல யப�ரடம த�,ன 
தபற,வரகப?க தக�ன,�ரகள;  அவரக?�ன மககப? (தபணகள,  ப�ளப? 
கடடகப?)  யப�ரக பகத�க?�க .�ப, ப�டதத�ரகள;  அனறத�ன 
�8பவரயய�(ரல�)  அவரகப?க கணட�ரகள.  இபத அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�)  எனகக அ,�வ�தத�ரகள.  அவரகளம அநத (மஸல�ம) 
பபடய�ல இரநத�ரகள' எனற க,�பப�டடரநத�ரகள. 

பன தமNம யக�தத�ரச .�,பப.

1146.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள பன 
தமNம கலதத�ர பற,�க க,�ய மனற வ�ஷயஙகப?க யகடடத�ல�ரநத 
'�ன அவரகப? எபயப�தம ய'.�ககல�யனன.  (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அவரகள (பன தமNம கலதத�ர)  என உமமதத�னரயலயய 
அத�கக கடபமயடன தஜ��பல எத�ரததப யப�ர�டவ�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  (ஒர மப,)  பன தமNம கலதத�ரன தரமப தப�ரளகள 
வநதயப�த இப,தததர,  'இபவ எஙகள இனதத�ரன தரமப 
தப�ரளகள''  எனற க,�ன�ரகள. (ஒர மப,)  ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம 
பனதமNம கலதத�ரன தபண யப�ரக பகத� ஒரவர இரநத�ர. 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம,  ''� இநதப தபணபண வ�டதபல 
த.யதவ�ட.  ஏதனன�ல,  இவள இஸம�யZல(அபல)  அவரக?�ன 
.நதத�க?�ல ஒரதத�'' எனற க,�ன�ரகள. 



1147.  உஙக?�ல எவரம 'உன ரபபகக (அத�பத�கக)  உணவ தக�ட,  உன 
ரபபகக உளச த.யய உதவ,  உன ரபபகக '�ர பகடட'  எனற க, 
யவணட�ம.  'என எ�ம�ன;  என உரபமய�?ர'  எனற க,டடம ''என 
அடபம. என அடபமப தபண எனற உஙக?�ல எவரம க, யவணட�ம. 
'என பண�ய�ள;  என பண�பதபண;  என பபயன எனற க,டடம '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

உஙகள பண�ய�ள உஙகளகக உணவ தக�ணட வநத�ல...

1148.  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள உஙக?�ல ஒரவரடம அவரன 
பண�ய�ள அவரன உணபவக தக�ணட வநத�ல, அவர அபபண�ய�ப?த 
தமமடன (உடக�ர பவததக தக�ள?டடம.  அவவ�ற)  உடக�ர 
பவககவ�லபலதயன,�லம அவரகக ஒர கவ?ம அலலத இரணட 
கவ?ஙகள அலலத ஒர வ�ய அலலத இரணட வ�யகள (அநத 
உணவ�ல�ரநத)  தக�டககடடம.  ஏதனன�ல,  அபதத தய�ரகக அநதப 
பண�ய�ள ப�டபடட�ர.

மகதத�ல த�கக�யத.

1149.  உஙக?�ல ஒரவர ப�,பரத த�கக�ன�ல மகதத�ல அடபபபதத 
தவ�ரககவம எனற இப,தததர (ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ�டதபலப பதத�ரதத�ல இடம '�பநதபனகள பற,�...

1150.  ஆய�ஷ� (ரல�) க,�யத�வத: பரர� (ரல�) தன எ�ம�னரக?�டம�ரநத 
எழத� வ�ஙக�ய வ�டதபலபபதத�ரதத�ன தத�பகபயச த.லதத 
உதவமபட எனன�டம வநத�ர.  அவர அவவ�டதபலத தத�பகய�ல 
.�,�த?வம த.லதத�ய�ரககவ�லபல.  '�ன அவரடம உன 
எ�ம�னரக?�டம த.னற அவரக?�ன .மமததபத யகள.  உன 
வ�டதபலப பதத�ரபபடயள? தத�பகபய '�ன த.லதத� உன 
வ�ரசரபமபய '�ன தபறறகதக�ள?ல�ம� எனகயகள.  அவரகள 
.மமத�தத�ல தத�பகபய '�யன த.லதத� வ�டக�ய,ன எனய,ன.  பரர� 
(ரல�)  தம எ�ம�னரக?�டம யகடக அவரகள .மமதம தர மறதத 
உனபன வ�ஙக� வ�டதபல த.யவதன மலம அவர (ஆய�ஷ�(ரல�)) 
இப,வன�டம 'னபமபய '�டன�ல அவவ�ய, த.யயடடம.  ஆன�ல 
உன வ�ரசரபம எஙகளகயக உரயத எனக க,�னர.  இபத '�ன 
இப,தததர (ஸல)அவரக?�டம க, அதறகவரகள '� அவபர வ�ஙக� 
வ�டதபல த.யத வ�ட.  ஏதனன,�ல வ�டதபல த.யபவரகயக 
வ�ரசரபம உரயத�கம என,�ரகள.  மககளகக எனனவ�ய�றற? 
அலல�ஹவ�ன .டடதத�ல இலல�த '�பநதபனகப? வ�த�கக�,�ரகய?. 
அலல�ஹவ�ன யவததத�ல இலல�த ஒர '�பநதபனபய ஒரவர 
வ�த�தத�ல அத த.லல�தத�கம.  அவர நற மப, '�பநதபன 
வ�த�தத�லம .ரயய அலல�ஹவ�ன .டடதபத ஏறற ப�னபறறதல 
தகம. அதயவ உறத�ய�னதம கடடபபடததவலலதம�கம என,�ரகள.

ப�டம-49. அனப?�பப.



அனப?�பபம அதன .�,பபம. 

1151. மஸலNம தபணகய? ஓர அணபட வ �டடகக�ர ப�, அணபட 
வ �டடகக�ரகக ஒர ஆடடன க?மபப அனப?�பப�க தக�டதத�லம 
அபதப தபறவபத அவரகள இழ�வ�கக கரத யவணட�ம என 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�யத�க அபஹ�பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அனப?�பப த.யய தணடதல.

1152.  உரவ� ப�ன ஸ�பபர (ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  எனன�டம ஆய�ஷ� (ரல�) 
அவரகள என .யக�தரய�ன மகயன '�ஙகள ப�ப, ப�ரபயப�ம.  மNணடம 
ப�ப, ப�ரபயப�ம. ப�,கம ப�ப, ப�ரபயப�ம. இபபட இரணட ம�தஙக?�ல 
மனற ப�ப, ப�ரபயப�ம.  அபபடய�ரநதம இப,தததர அவரகள 
வ �டடல அடபப த'ரபப மடடபபட�த என,�ரகள.  '�ன என 
.�ற,னபனயய '�ஙகள எபதக தக�ணடத�ன வ�ழகபக 'டதத�ன �ரகள 
எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள இரணட கறபப தப�ரடகள.  ஒனற 
யபரச.மபழம மற,த தணண�ர.  இவறப,த தவ�ர அலல�ஹவ�ன 
ததரகக .�ல அணபட வ �டட�ர�ன அனஸ�ரகள அனப?�பப�க 
வழஙகம ஒடடகப ப�ல�கம.  'ப�(ஸல)  அவரகள தமகக வழஙகபபடட 
ப�பல எஙகளகக பரகத தரவ�ரகள எனக க,�ன�ரகள.

.�,�ய அனப?�பப.

1153.  ஒர ஆடடன வ�ல�பவ அலலத க�பல அனப?�பப�க தபறறக 
தக�ளளமபட '�ன அபழககபபடட�லம அபத '�ன ஏறறகதக�ளயவன. 
எனகக ஒர ஆடடன வ�ல� அலலத க�ல அனப?�பப�கத 
தரபபடட�லம .ர '�ன அபதப தபறறக தக�ளயவன என 'ப� (ஸல) 
அவரகள க,�யத�க அபஹ�பரர� (ரல�)அ,�வ�தத�ர.

யவடபடபப�ர�ண�பய அனப?�பப த.யதல.

1154.  மரரழ ழஹர�ன எனனம�டதத�ல '�ஙகள ஒர மயபல அதன 
தப�நத�ல�ரநத க�?பப� வ�ரடடயன�ம.மககள அபதப ப�டகக மயற.�தத 
கப?தத வ�டடனர.  '�ன அபதப ப�டதத வ�டயடன.அபத எடததக 
தக�ணட அபதலஹ� (ரல�)அவரக?�டம வநயதன.  அவரகள அபத 
அறதத அதன ப�டடதபத அலலத அதன தத�படகப? 'ப� (ஸல) 
அவரகளகக அனபப�ன�ரகள.  அபத 'ப� (ஸல)  அவரகள ஏறறக 
தக�ணட�ரகள.  அத�ல�ரநத 'ப�(ஸல)  அவரகள உணட�ரக?�?  எனற 
அனஸ (ரல�) அவரக?�டம வ�னவ�யதறக ஆம எனப பத�ல?�தத�ரகள.

அனப?�பபப ஏறறக தக�ளதல.

1155. என த�ய�ரன .யக�தரய�ன உமம ஹ�பபத (ரல�)  அவரகள 'ப� 
(ஸல)  அவரகளகக அனப?�பப�க ப�ல�படககடட தவணதணய 
உடமபகள ஆக�யவறப, அனபப�ய�ரநத�ரகள.  'ப� (ஸல)  அவரகள 
அவற,�ல�ரநத ப�ல�படககடடபயயம தவணபணபயயம .�,�த 
உணட�ரகள.  அவரகளகக அரவரபப�கத யத�ன,�ய உடமபகப? 
உணணவ�லபல.  என�னம உடமப 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன உணவ 
வ�ரபப�ன மNத பவககப படடரநதத.  அத தபட (ஹர�ம) 
த.யயபபடடரநத�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன உணவ வ�ரபப�ல பவதத 



உணணபபடடரகக�த என இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1156.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஒர உணவப தப�ரள தக�ணட 
வரபபடமயப�த இத அனப?�பப� தரமம�?  எனக யகடப�ரகள.  தரமப 
தப�ரள எனக க,பபடட�ல  தம யத�ழரக?�டம '�ஙகள உணணஙகள 
எனக கறவ�ரகள.  த�ம உணண ம�டட�ரகள.  அனப?�பப எனத 
ததரநத�ல தம பகபயத தடடகதக�ணட வ�பரநத தம யத�ழரகளடன 
ய.ரநத த�மம உணப�ரகள என அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1157.  'ப� (ஸல)அவரக?�டம ஒர இப,ச.� தக�ணட வரபபடடத.  அத 
பரர� (ரல�)  அவரகளககத தரமம�கக க�படததத�கம.  'ப� (ஸல) 
அவரகள அவவ�ப,ச.� பரர� (ரல�)வககத தரமம�கம.  'மகக அத 
அனப?�பப�கம எனக க,�ன�ரகள எனற அனஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அனப?�பப வழஙகபவர வழஙகபபடபவரன இரபப�டம,�நத வழஙகதல.

1158.அலல�ஹவ�ன ததரன மபனவ�ம�ரக?�க�ய '�ஙகள இர 
கழகக?�க இரநயத�ம.  ஒர கழவ�ல '�னம (ஆய�ஷ�)  ஹஃபஸ�(ரல�) 
ஸஃப�யய�(ரல�)  ஸவத� (ரல�)ஆக�யய�ரம மறத,�ர கழவ�ல உமம 
ஸலம�(ரல�)  மறறம ப�, மபனவ�ம�ரகளம இரநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள எனபன எவவ?வ ப�ரயம�க ய'.�தத வநத�ரகள எனபபத 
மஸலNமகள 'னக அ,�நத�ரநதனர.  ஆகயவ அவரகள இப,தததரகக 
அனப?�பப ஏதம வழஙக வ�ரமப�ன�ல என வ �டடல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙகம '�ள வரமயப�த அபதக தக�டததனபபவர.  எனயவ இத 
.மமநதம�க உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�ன கழவ�னர தஙகளககள 
கலநத யப.�னர.  ப�னனர அலல�ஹவ�ன ததர மகக?�டம யப.� எவர 
தம அனப?�பபப எனககத தர வ�ரமபக�,�யர� அவர '�ன என 
மபனவ�ம�ரக?�ன வ �டக?�ல எஙக�ரநத�லம அஙக அனபப� 
பவககடடம எனக கறமபட இப,தததபரக யகடடகதக�ள என 
உமம ஸலம�(ரல�)அவரகப? மற, கழபவச.�ரநத மபனவ�யரகள 
க,�னர.  அவவ�ய, உமம ஸலம�(ரல�)  அவரகள இப,தததரடம க, 
அதறக 'ப� (ஸல)அவரகள பத�யலதம க,வ�லபல.  ப�னனர 
கழவ�லளய?�ர உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம இப,தததரன 
பத�பலப பற,� வ�னவ அவரகள பத�யலதம க,வ�லபல எனற உமம 
ஸலம�(ரல�)  அவரகள க,�ன�ர.  மNணடம 'ப�(ஸல அவரக?�டமஇத 
பற,�ப யபச எனக கழவ�ன ப�, மபனவ�யர க,�னர.  உமம 
ஸலம�(ரல�)  அவரகள தமத மப, வநதயப�த 'ப� (ஸல)அவரக?�டம 
யப. அபயப�தம 'ப�(ஸல)  அவரகள பத�யலதம க,வ�லபல.  கழவ�னர 
'ப� (ஸல) அவரக?�ன பத�ல பற,� வ�னவ உமம ஸலம�(ரல�) அவரகள 
'ப�(ஸல)  அவரகள பத�யலதம க,வ�லபல எனக க,�ன�ரகள.  அதறக 
கழவ�னர 'ப�(ஸல)  அவரகள பத�ல?�ககமவபர இதபற,�க யகடடக 
தக�ணயடய�ர என உமம ஸலம�(ரல�)  அவரகப?க யகடடக 
தக�ணடனர.  மNணடம உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�ன மப, வநத 
யப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இத க,�தத வ�னவ 'ப� (ஸல)  அவரகள 
ஆய�ஷ�வ�ன வ�ஷயதத�ல எனகக '� தனபம தர�யத.  ஏதனன,�ல 
ஆய�ஷ�வ�ன படகபக தவ�ர யவற எநத மபனவ�ய�ன படகபகய�ல 
இரககமயப�தம எனகக வஹ� வரவத�லபல எனக க,�ன�ரகள. 
உமம ஸலம�(ரல�)  அவரகள அலல�ஹவ�ன ததயர உஙகளககத 
தனபம தநததறக அலல�ஹவ�டம '�ன ப�வமனன�பபக யக�ரக�ய,ன 
என,�ரகள.  ப�,க அககழவ�னர 'ப�(ஸல)அவரக?�ன மகள ஃப�தத�ம� 



(ரல�)அவரகப? அணக� அலல�ஹவ�ன ததரடம த.னற உஙகள 
மபனவ�ம�ரகள அபபககர(ரல�)அவரக?�ன மகள ஆய�ஷ� வ�ஷயதத�ல 
த�ஙகள 'டநத தக�ளவத யப�னய, ப�, மபனவ�யரடமம '�தம�க 
'டநத தக�ளளம�ற அலல�ஹவ�ன தபயர�ல யகடக�,�ரகள எனற 
கறம�ற த.�லல�யனபப�ன�ரகள.  அவவ�ய, ஃப�தத�ம� (ரல�) 
அவரகளம 'ப�(ஸல)அவரக?�டம யப.�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள என அனப மகய? '�ன ய'.�பபபத '�யம ய'.�ககவ�லபலய�? 
எனற யகடக அதறக அவரகள '�ஙகள ய'.�பபபத '�னம ய'.�கக�ய,ன 
எனப பத�ல?�தத வ�டடத த�ரமப� வ�டட�ரகள.  ப�, மபனவ�யரக?�டம 
'டநதபதகக, அவரகள மNணடம கட 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
த.லலகக,�யயப�த ஃப�தத�ம� (ரல�)அவரகள மறததவ�டடனர.  எனயவ 
அவரகள தம .�ரப�க ப�னப ப�னதத �ஹஸ (ரல�)அவரகப? 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அனபப� பவததனர.  ப�னப(ரல�)அவரகள 'ப� 
(ஸல)அவரக?�டம வநத .றற கடபமய�கப யப.� உஙகள 
மபனவ�ம�ரகள அபகஹ�ப�வ�ன மகனபடய மக?�ன வ�ஷயதத�ல 
'டநத தக�ளவத யப�னய, ப�, மபனவ�யரடமம '�த�யடன 'டநத 
தக�ள? அலல�ஹவ�ன தபயர�ல உஙக?�டம யகடக�ன,னர எனற 
க,�ன�ர.  '�ன அஙக அமரநத தக�ணடரகக ப�னப(ரல�)அவரக?�ன 
கரல உயரநதத.  அவர எனபனக கப, க,�த த�டடன�ர.எநத 
அ?வகதகன,�ல 'ப�(ஸல)அவரகள '�ன அவரககப பத�ல 
க,ம�டயடன� எனற எத�ரப�ரபபத யப�ல எனபனயய உறற 
ய'�கக�யவ�ற இரநத�ரகள.உடயன '�ன ப�னபகக(ரல�)  பத�ல க,� 
இறத�ய�ல அவபர வ�யபடககச த.யத வ�டயடன.  'ப�(ஸல)அவரகள 
எனபனப ப�ரதத இவள உணபமய�யலயய அபபககரன மகளத�ன 
எனகக,�ன�ரகள என ஆய�ஷ� (ரல�) அவரகள அ,�வ�தத�ரகள.

'�ர�கரகக கட�த அனப?�பப.  

1159.  '�ன சம�ம� ப�ன அபத�லல�ஹ(ரஹ)  அவரக?�டம த.னய,ன. 
அவரகள எனகக வ�.பனத த�ரவ�யஙகப?த தநத அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம தக�டகக க,�ன�ரகள.  அனஸ(ரல�)  அவரகள வ�.பனத 
த�ரவ�யதபத எவயரனம அனப?�பப த.யத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'�ர�கரபபத�லபல எனற க,�ன�ரகள.

அனப?�பபகக ஈட த.யதல.

1160.'ப�(ஸல)  அவரகள அனப?�பபப ஏறற அதறகப பகரம�க யவற 
எபதய�வத தக�டதத ஈட த.யத வநத�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அனப?�பபகக .�ட.�கள பவததல. 

1161.  நஃம�ன ப�ன பஷ�ர (ரல�)அவரகள ம�மபரன மNத '�னற தக�ணட 
என தநபத அனப?�பப ஒனப, எனககத தநத�ர.  என த�ய�ர அமர� 
ப�னதத ரவ�ஹ�(ரல�)  அவரகள என தநபதய�டம '�ஙகள இதறக 
அலல�ஹவ�ன ததபர .�ட.�ய�க ஆகக�தவபர '�ன இபத ஒபபக 
தக�ள? ம�டயடன எனக க,�ன�ரகள.  என தநபத இப,த ததரடம 
த.னற அலல�ஹவ�ன ததயர '�ன அமர�ப�னத ரவ�ஹ�(ரல�) 
அவரக?�ன வ�ய�ல�க எனககப ப�,நத என மகனகக அனப?�பப 
ஒனப,க தக�டதயதன.  என மபனவ� அதறக உஙகப? .�ட.�ய�க 



ஆககமபட யகடக�,�ர என,�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள உஙக?�ன 
மற, ப�ளப?களககம இயத யப�னற தக�டததள? �ரக?�?  எனற 
வ�னவ என தநபத இலபல எனக க,�ன�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள அவவ�,�ய�ன '�ஙகள அலல�ஹவகக அஞசஙகள.  உஙக?�ன 
ப�ளப?க?�டம '�தம�க 'டநத தக�ளளஙகள எனக க,�ன�ரகள. 
இபதசத.வ�யற, என தநபத உடயன த�ரமப� வநத தன அனப?�பபப 
ரதத த.யத�ரகள என ஆம�ர ப�ன ஷரஹபZல (ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

1162. த�ம அனப?�பபச த.யதபத த�ரமபப தபறபவர வ�நத� எடதத ப�ன 
அபத மNணடம த�னக�ன, '�பயப யப�ன,வன ஆவ�ன என 'ப�(ஸல) 
அவரகள க,�யத�க இபன அபப�ஸ (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கணவர அ,�ய�மல ப�,ரகக அனப?�பபச த.யதல.

1163.  '�ன ஒர அடபமப தபணபண வ�டதபல த.யயதன.  ஆன�ல 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அதறக�க '�ன அனமத� யகடகவ�லபல. 
எனன�டம 'ப�(ஸல) அவரகள தஙகம மப, வநதயப�த அலல�ஹவ�ன 
ததயர அடபமப தபணபண '�ன வ�டதபல த.யத வ�டயடயன 
த�ஙகள அ,�வ �ரக?�?  எனக யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள '� 
வ�டதபல த.யத வ�டட�ய�? எனகயகடக '�ன ஆம எனய,ன. 'ப�(ஸல) 
அவரகள '� உன த�ய�ன .யக�தரரகளகக அவப?க தக�டதத 
வ�டடரநத�ல உனகக ம�கநத 'றபலன க�படதத�ரககம எனக 
க,�ன�ரகள எனற அனபன பமமன� ப�னத ஹ�ரஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1164.  இப,தததர (ஸல)  அவரகள ப�ரய�ணம த.யய '�டன�ல தம 
மபனவ�ம�ரகளகக�படய�ல எவபரத தமமடன அபழததச த.லவத 
எனற .\டட கலகக�ப யப�டவ�ரகள.  எவரத தபயர கலககல�ல 
வரக�,யத� அவபரத தமமடன அபழததக தக�ணட ப,பபடவ�ரகள. 
தம மபனவ�ம�ரக?�ல ஒவதவ�ரவரககம பகபலயம இரபவயம 
பஙக பவதத வநத�ரகள. ஆன�ல ஸவத� ப�னத ஸமஆ (ரல�) அவரகள 
மடடம தம பஙககக,�ய '�ப? 'ப� (ஸல)அவரக?�ன ப�ரயதத�றக,�ய 
மபனவ�ய�க�ய எனகக அனப?�பப�க வழஙக�ன�ரகள.  அதன வ�ய�ல�க 
இப,தததரன த�ரபத�பய அபடய அவவ�ற த.யத�ரகள என 
ஆய�ஷ�(ரல�)அ,�வ�தத�ர.

அனப?�பப�ல அபடநத த�ரபத�. 

1165. ம�ஸவர ப�ன மகரம� (ரல�)அவரகள அ,�வ�பபத�வத:  'ப�(ஸல) 
அவரகள .�ல அஙக�கப?ப பஙக�டட�ரகள.  ஆன�ல என தநபத மகரம� 
(ரல�)வகக ஒனறம தக�டககவ�லபல.  என தநபத எனன�டம மகயன 
எனனடன அலல�ஹவ�ன ததரடம வ� எனக க,�ன�ரகள.  '�ன 
அவரடன த.னய,ன.  என தநபத எனன�டம 'ப�(ஸல)  அவரகப? 
எனகக�க கபப�ட எனகக, '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகப? அபழதயதன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள தவ?�யய வரமயப�த அநத அஙக�க?�ல ஒனப, 
யத�?�ல இடடவ�ற வநத�ரகள.  இபத '�ன உஙகளகக�க எடதத 
பவதத�ரநயதன எனகக,� என தநபத மகரம�(ரல�)அவரக?�டம 
தக�டகக அவர அபதக கணட மகரம� த�ரபத�யபடநத�ன என,�ரகள.

எபத அண�வபத தவறககத தககயத� அபத ப�,ரகக அனப?�பப 



வழஙகதல.  

1166.  இபன உமர(ரல�)  அவரகள அ,�வ�பபத�வத:  'ப�(ஸல)அவரகள 
ஃப�தத�ம� (ரல�)அவரகள வ �டடகக வநத�ரகள.  ஆன�ல வ �டடககள 
த.லல�மல த�ரமப�ப யப�யவ�டட�ரகள.  இதறக�படய�ல அஙக அல� 
(ரல�)  அவரகள வநத�ரகள.  ஃப�தத�ம� (ரல�)  அல�(ரல�)  அவரக?�டம 
இவவ�.யதபதச த.�லல அல�(ரல�)அவரகள அபத இப,தததர (ஸல) 
அவரக?�டம யகடட�ரகள.  '�ன ஃப�தத�ம�வ�ன வ �டட வ�.ல�ல பல 
வணணச .�தத�ரஙகள வபரயபபடட த�பரச.\பலதய�னப,க கணயடன. 
எனககம இநத ஆடமபர உலகககம எனன தத�டரப?  அதன�லத�ன 
த�ரமப� வ�டயடன என 'ப� (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அல�(ரல�) 
அவரகள ஃப�தத�ம�(ரல�)அவரக?�டம த.னற இப,தததர க,�யபதச 
த.�னனதம ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரகள அதத�பரச.\பல வ�.யதத�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள வ�ரமபவபதயய எனகக கடடப?ய�டடடம 
அதனபடயய '�ன த.யக�ய,ன எனகக,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)அவரகள 
அபத இனன�ரன வ �டடகக அனபப� வ�ட அத அவரகளகக 
உபயய�கம�கம எனக க,�ன�ரகள.

1167.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எனககப படட அஙக� 
ஒனப, அனப?�பபச த.யத�ரகள.  அபத '�ன அண�நத தக�ணயடன. 
(அபதககணட)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகதத�ல யக�பக க,�பய 
கணயடன.  எனயவ,  அபதப பல தணடக?�கக� எஙகள (கடமபப) 
தபணக?�படயய பஙக�டட வ�டயடன. 

1168.  அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள நற,� 
மபபத யபர 'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரநயத�ம.  அவரகள,  'உஙக?�ல 
எவரடம�வத உணவ இரகக�,த�?'  எனற யகடட�ரகள.  அபயப�த ஒர 
மன�தரடம சம�ர ஒர ஸ�வ அ?வ உணவ த�ன இரநதத.  அத 
தணண�ர கலநத கபழககபபடடத.  ப�,க,  ம�க உயரம�ன (மரடட 
சப�வம தக�ணட) தபலவ�ரயக�லம�ன இபணபவககம மன�தர ஒரவர 
ஆடகப? ஓடட வநத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவரடம,  '(இபவ) 
வ�றபதறக�கவ�?  அனப?�பப�கவ�?'  எனற யகடட�ரகள.  அவர,  'இலபல. 
வ�றபதறக�கத த�ன (தக�ணட வநதளய?ன)''  எனற பத�ல?�தத�ர. 
அவரடம�ரநத ஓர ஆடபட 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�ஙக�ன�ரகள;  அத 
அற(தத .பம)ககபபடடத.  அதன ஈரபலப தப�,�ககமபட 'ப�(ஸல) 
அவரகள உததரவ�டட�ரகள.  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  எஙகள 
நற,� மபபத யபரல ஒரவர வ�ட�மல அபனவரககயம அதன 
ஈரல�ல இரநத ஒர தணபட 'ப�(ஸல)  அவரகள தணடததத 
தநத�ரநத�ரகள.  அஙக�ரநதவரகக அபதக தக�டதத�ரகள. 
அஙக�லல�தவரகக எடதத (ப�தக�தத)  பவதத�ரகள.  இரணட (அகன,) 
தடடக?�ல அவறப, பவதத�ரகள. அபனவரம உணட�ரகள. '�ஙகளம 
வய�ற '�ரமப உணயட�ம.  அபபடய�ரநதம இரணட தடடகளம 
அபபடயய மNதம�க�வ�டடன.  அவறப, '�ஙகள ஒடடகதத�ல ஏற,�ச 
த.னய,�ம.

1169.  அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  க,�ன�ர.  எனன�டம,  என த�ய�ர 
அலல�ஹவ�ன ததரபடய க�லதத�ல வநத�ரநத�ரகள.  அபயப�த 
அவரகள இபணபவபபவர�க இரநத�ரகள.  '�ன அலல�ஹவ�ன 
ததரடம, 'என த�ய�ர எனன�டம ஆப.யடன வநதள?�ர.  என த�ய�டம 
அவரன உ,பவப யபண� 'லலமப,ய�ல 'டநத தக�ள?டடம�?' எனற 



க,� ம�ரககத த�ரபப யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'ஆம.  '� உன த�ய�ன 
உ,பவப யபண� அவரடன 'லல மப,ய�ல 'டநத தக�ள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1170.  அபதலல�ஹ இபன உபபத�லல�ஹ இபன� அபZ மபலகக�(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர.  இபன �8தஆன�ல வ�டதபல த.யயபபடட அடபமய�ன 
சபஹப(ரல�)  அவரக?�ன மககள,  தஙகள தநபதய�ன சபஹப(ரல�) 
அவரகளகக இப,தததர(ஸல)  அவரகள (தம ஆயடக�லதத�ல)  இரணட 
வ �டகப?யம ஓர அப,பயயம (அனப?�பப�கக)  தக�டததத�கக 
க,�னர.  '(உஙகள கறற உணபமய�னத எனபதறக)  உஙகள 
இரவரககம ய�ர .�ட.� த.�லவ�ர?' எனற (ஆள'ர) மரவ�ன யகடட�ர. 
அவரகள,  'இபன உமர அவரகள (எஙகளகக�க .�ட.� த.�லவ�ரகள)'' 
எனற க,�னர.  உடயன மரவ�ன,  இபன உமர(ரல�)  அவரகப?க 
கபப�டடனபப�ன�ர.  இபன உமர(ரல�),  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
சபஹப அவரகளகக இரணட வ �டகப?யம ஓர அப,பயயம 
தக�டததத உணபம த�ன''  எனற .�ட.�யம அ?�தத�ரகள.  இபன 
உமர(ரல�)  அவரக?�ன .�ட.�யதபத பவதத சபஹப(ரல�)  அவரக?�ன 
மககளககச .�தகம�க மரவ�ன த�ரபப?�தத�ர.

உமர�வம ரகப�வம. 

1171.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உமர�வ�க (ஆயடக�ல அனப?�பப�க) 
வழஙகபபடட தப�ரப?க க,�தத 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அத எவரகக 
அனப?�பப�க வழஙகபபடடயத� அவரகயக உரயத''  எனற 
த�ரபப?�தத�ரகள.

மணமககளகக�க த�ரமணதத�னயப�த இரவல வ�ஙகதல.

1172.  அயமன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம '�ன 
த.னய,ன.  அவரகள ஐநத த�ரஹமகள வ�பலயபடய தகடடய�ன 
.டபட ஒனப, அண�நத�ரநத�ரகள.  அவரகள,  'உன ப�ரபவபய 
உயரதத� என அடபமப தபணபணப ப�ர.  அவள,  வ �டடல கட இபத 
அண�ய (மறததப)  தபரபம ப�ர�டடக�,�ள.  ஆன�ல,  அலல�ஹவ�ன 
ததரபடய க�லதத�ல மற, தபணக?�படயய எனன�டம (மடடம த�ன) 
இதயப�ன,தத�ர .டபட இரநதத.  (அபயப�த)  மத�ன�வ�ல (தஙகள 
கணவனம�ரகள மனப அழக�கத யத�ற,ம?�பபதறக�க) 
அலஙகரககபபடக�, (பதமணப)  தபணகள எனன�டம அபத இரவல 
வ�ஙகவதறக�க ஆ?னபப�மல இரநதத�லபல'' என,�ரகள.

1173.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஹ���ரகள 
(மகக�வ�ல�ரநத)  மத�ன�வகக வநதயப�த அவரக?�ன பகய�ல 
(த.லவம)  எதவம இரககவ�லபல.  அன.�ரகள '�லஙகப?யம (ப�,) 
அப.ய�ச த.�ததககப?யம பவதத�ரநத�ரகள.  ஒவயவ�ர ஆணடம 
தஙகள த.�ததகக?�ன வ�ப?ச.லகப? அவரகளகக (க,�பப�டட 
வ�க�ததத�ல)  தக�டபபத�கவம 'எஙகளகக பத�ல�க '�ஙகள அத�ல 
.�ரமபபடட உபழகக யவணடம'  என, '�பநதபனய�ன யபரலம 
அவறப, மஹ���ரகளகக (கததபக '�லஙக?�கப)  பஙக�டடக 
தக�டதத�ரகள.  எனனபடய த�ய�ர உமம சபலம அவரகள (என 
த�யவழ�ச .யக�தரர)  அபதலல�ஹ இபன அபZ தலஹ�வ�ன 
த�ய�ர�கவம இரநத�ரகள.  அவரகள அலல�ஹவ�ன ததரககச .�ல 



யபரச. மரஙகப? (அவற,�ன கன�கப? மடடம பயனபடதத�க 
தக�ளளமபட அனப?�பப�கக)  தக�டதத�ரநத�ரகள.  அவறப, 'ப�(ஸல) 
அவரகள தஙக?�ன அடபமப தபணண�ன,  உஸ�ம� இபன ப�தபடய 
த�ய�ர உமம அயமனகக (அனப?�பப�கக)  தக�டதத�ரகள. 
பகபரவ�.�க?�ன மNத யப�ர தத�டதத மடதத,  மத�ன�வககத 
த�ரமப�யயப�த மஹ���ரகள,  அன.�ரக?�ன மன �ஹ�ககப? 
(இரவல�கப பயனபடதத�க தக�ளளமபட அனப?�பபச த.யத யபரச.ந 
யத�டடஙகப?)  அவரக?�டயம த�ரபப�க தக�டததவ�டட�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகளம என த�ய�ரடம அவரன யபரச. மரஙகப?த 
த�ரபப�த தநதவ�டட�ரகள.  அவறறகக பத�ல�க,  உமம அயமன 
அவரகளகக இப,தததர(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன யத�டடதத�ல�ரநத 
(.�ல மரஙகப? அனப?�பப�கக) தக�டதத�ரகள.

1174.  '�றபத 'லல க�ரயஙகள உணட.  அவற,�ல ஒனப,,  அதன 
'னபமபய '�டயம,  அதறதகன வ�கக?�ககபபடடள? (த.�ரககத)பத 
உணபமதயன 'மப�யம ஒரவர கபடபப�டதத 'டபப�ர�ய�ன,  அதன 
க�ரணதத�ல அவபர அலல�ஹ த.�ரககதத�ல பகதத�யய த�ரவ�ன. 
அவற,�ல ம�க உயரநதத தபடபட தவள?�டபடப ப�லகக�க இரவல 
தரவத�கம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள இபத 
அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,�வ�பப�?ர ஹஸஸ�ன இபன அத�யய�(ரஹ)  க,�ன�ர:  தபடபட 
தவள?�டபடப ப�லகக�க இரவல தரவபதயடதத,  அதறகக 
க\யழயள? 'லல க�ரயஙக?�ன .ல�மகக பத�ல த.�லவத, 
தமம�யவரகக�கப ப�ர�ரதத�பபத,  ப�பதய�ல க�டககம தத�லபல தரம 
தப�ரப? அகறறவத மதல�யவறப, '�ம எணண�ப ப�ரதயத�ம. 
ஆன�ல,  பத�பனநத 'றத.யலகப?க கட 'மம�ல எடட 
மடயவ�லபல.

ப�டம-50. .�ட.�யஙகள.

.�,நத தபலமப,.

1175.  மகக?�ல .�,நதவரகள என தபலமப,ய�னர.  ப�,க அவரகப? 
அடதத வரபவரகள.  ப�,க அவரகப? அடதத வரபவரகள.  ப�,க .�ல 
.மத�யஙகள வரம. அவரக?�ன .�ட.�யம அவரக?�ன .தத�யதபதயம, 
அவரக?�ன .தத�யம அவரக?�ன .�ட.�யதபதயம மநத�க தக�ளளம ' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1176.  அப பகர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  'தபரம ப�வஙக?�யலயய 
ம�கப தபரம ப�வஙகப? '�ன உஙகளகக அ,�வ�ககடடம�?'  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள (மனற மப,)  யகடட�ரகள.  மககள,  'ஆம, 
இப,தததர அவரகய?!  (அ,�வ�யஙகள)''  என,�ரகள.  உடயன,  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அலல�ஹவகக இபணபவபபதம,  தபறய,�ரககத தனபம 
தரவதம (த�ன அபவ)''  எனற க,�வ�டட,  .�யநத தக�ணடரநதவரகள 
எழநத அமரநத,  'அ,�நத தக�ளளஙகள;  தப�ய .�ட.�யமம (ம�கப 
தபரமப�வம)  த�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  ''�றதத�க தக�ள?க கட�த�' 
எனற '�ஙகள த.�லக�, அ?வகக அபத (இறத�ய�கச த.�னனபத) 



த�ரமபத த�ரமபக க,�க தக�ணயடய�ரநத�ரகள.

1177. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ஒரவர பள?�வ�.ல�ல 
கரஆன ஓதவபதக யகடட, 'அலல�ஹ அவரககக கரபண பரயடடம. 
'�ன இனன�னன அதத�ய�யதத�ல�ரநத (.றற)  ம,நத வ�டடரநத 
இனன�னன வ.னதபத எனகக அவர '�பனவடடவ�டட�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1178. ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�ன மறய,�ர அ,�வ�பப�ல ப�னவரம வரகள 
அத�கபபடய�க இடம தபறறள?ன:  'ப�(ஸல)  அவரகள என வ �டடல 
தஹஜ�8த தத�ழபக தத�ழத�ரகள.  அபப�த இபன ப�ஷர(ரல�) 
பள?�வ�.ல�ல தத�ழத தக�ணடரகக,  அவரன (கரஆன ஓதக�ன,) 
கரபலச த.வ�மடதத (எனன�டம), 'ஆய�ஷ�யவ,  இத அபப�த�ன கரல�?' 
எனற யகடட�ரகள.  'ஆம (இத அபப�த�ன கரல த�ன)''  எனற '�ன 
பத�ல?�தததம 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இப,வ�!  அபப�த�றகக கரபண 
த.ய'' எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

தபணக?�ல ஒரவர மற,வபர ய'ரபமய�னவர எனற உறத� த.யவத.

1179. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இப,தததர(ஸல) அவரகள ஒர பயணம 
ப,பபட வ�ரமப�ன�ல தம மபனவ�ம�ரக?�படயய (எவபரப 
பயணதத�ல தமமடன அபழததச த.லவத எனத த�ரம�ன�தத�ட)  .\டடக 
கலகக�ப யப�டவ�ரகள.  அவரக?�ல எவரபடய (தபயரள?)  .\டட 
வரக�,யத� அவபரத தமமடன அபழததக தக�ணட பயணம 
ப,பபடவ�ரகள.  இவவ�ய,,  அவரகள த.யத ஒர பன�தப யப�ரனயப�த 
(பயணதத�ல உடன அபழததச த.லல)  எஙகளகக�படயய .\டடக 
கலகக�ப யப�டட�ரகள.  எனனபடய (தபயரள?)  .\டட வநதத.  எனயவ, 
'�ன அவரகளடன (பயணம) ப,பபடடச த.னய,ன. இத (தபணகள பரத� 
மப,பயக கபடபப�டகக யவணடம எனனம)  ஹ���ப�ன .டடம 
அர?பபடட ப�,க 'டநதத�கம.  '�ன ஓர ஒடடகச .�வ�பகய�ல 
பவததச சமநத த.லலபபடயவன.  '�ன அத�ல இரககம 
'�பலய�யலயய க\யழ இ,கக� பவககபபடயவன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அநதப யப�ர மடநத ப,பபடடயப�த '�ஙகள மத�ன�பவ த'ரஙக�ய 
யவப?ய�ல இரவ ய'ரதத�ல (ஓரடதத�ல)  தஙகமபட அ,�வ�தத�ரகள. 
'�ன (.�வ�பகய�ல�ரநத)  எழநத (மல�லம கழ�பபதறக�க மப,வ�டம 
யதட)  பபடபயக கடநத த.னய,ன.  என (மல�லத)  யதபவபய '�ன 
மடததயப�த மக�ம�டடரநத இடதபத ய'�கக�ச த.னய,ன.  அபயப�த 
என த'ஞப. '�ன தத�டடப ப�ரததயப�த,  (என கழதத�ல�ரநத)  யமன 
'�டட மததம�பலதய�னற அறநத (வ�ழநத)  வ�டடரநதத.  எனயவ, 
'�ன த�ரமப�ச த.னற என ம�பலபயத யதடல�யனன;  அபதத யதடக 
தக�ணடரநதத ('�ன .\கக�ரம த�ரமப�ச த.னற பபடய�னரடன 
ய.ரவ�ட�மல)  எனபனத த�மதபபடதத� வ�டடத.  எனயவ,  எனபன 
எடததச த.னற ஒடடகதத�ல பவபபவரகள,  என .�வ�பகககள '�ன 
இரபபத�க எணண�க தக�ணட அபதச சமநத த.னற, '�ன வழககம�க 
.வ�ர த.யக�, என ஒடடகதத�ன மNத பவததக கடடவ�டடனர.  அநதக 
க�ல கடடதத�ல தபணகள பரமன�க இன,� தமல�நதவரக?�க 
இரநதனர.  அவரகளகக .பத யப�டடரககவ�லபல.  .�,�த?வ உணயவ 
அவரகள உணப�ரகள.  எனயவ,  .�வ�பகபயத தகக�யயப�த அதன 
(இயல.�ன)  கனதபத மககள வ�தத�ய�.ம�கக கரதவ�லபல.  யமலம, 
'�ன வயத கப,நத .�றம�ய�க இரநயதன.  அவரகள ஒடடகதபத 



(மனயன)  அனபப�வ�டட 'டககல�ன�ரகள.  பபடய�னர த.ன, ப�,க 
'�ன (தத�பலநத யப�ன) என ம�பலபயப தபறறக தக�ணயடன. ப�,க, 
'�ன அவரகள தஙக�ய�ரநத இடதத�றக வநயதன.  அபயப�த,  அஙக 
ஒரவரம இலபல.  '�ன ஏறகனயவ தஙக�ய�ரநத இடதபதத யதடச 
த.னற அஙக அமரநத தக�ணயடன.  பபடய�னர,  '�ன க�ண�மல 
யப�ய�ரபபபதக கணட எனன�டம த�ரமப� வரவ�ரகள எனற '�ன 
கரத�யனன. '�ன அபபடயய உடக�ரநதபட இரநத தப�ழத என கணகள 
(உ,ககம) ம�பகதத '�ன தஙக� வ�டயடன. ஸஃபவ�ன இபன மஅததல 
அல ஸ8லமN எனபவர பபடய�னர ப�ன அண�ய�ல இரநத�ர.  அவர,  '�ன 
தஙக�ய�ரநத இடதத�ல க�பலவபர தஙக� வ�டடரநத�ர.  அவர 
(க�பலய�ல வ�ழ�தததழநதவடன) தஙக�க தக�ணடரநத ஓர உரவதபத 
(எனபன)ப ப�ரததவ�டட எனன�டம வநத�ர.  பரத�வபடய .டடம 
அர?பபடவதறக மனன�ல அவர எனபனப ப�ரதத�ரநத�ர.  (எனயவ, 
எனபன அபடய�?ம பரநத தக�ணட)  அவர,  'இனன�ல�லல�ஹ� 
வஇனன� இபலஹ� ர���ஊன '�ம அலல�ஹவ�றயக உரயவரகள; 
யமலம,  '�ம அவன�டயம த�ரமப�ச த.லலவ�ரகக�ய,�ம''  எனற கறம 
.பததபதக யகடட '�ன கண வ�ழ�தயதன. 

ப�,க, அவர தம ஒடடகதபத மணடய�டச த.யத, அதன மனனஙக�பல 
(தன க�ல�ல)  ம�த�ததக தக�ள? '�ன அதன மNத ஏ,�க தக�ணயடன. 
அவர எனனடன ஒடடகதபத ஒடடக தக�ணட 'டககல�ன�ர. 
இறத�ய�ல '�ஙகள பபடய�னபர வநதபடநயத�ம.  அதறகள அவரகள 
(மத�ய ஓயவகக�க)  'டபபகல ய'ரதத�ல (ஓரடதத�ல)  தஙக� 
வ�டடரநத�ரகள.  (இபயப�த எஙகப?க கணட அவதற யப.�) 
அழ�நதவரகள அழ�நத�ரகள.  என மNத அவதற (ப�ர.�ரம)  த.யய 
(தபலபமப) தப�றப யபற,�ரநதவன அபதலல�ஹ இபன உபப இபன 
ஸலல (எனம 'யவஞ.கரக?�ன தபலவன)  ஆவ�ன.  '�ஙகள 
மத�ன�பவ வநதபடநயத�ம.  அஙக ஒர ம�த க�லம '�ன ய'�யறற 
வ�டயடன.  மககய?� அவதற கறப�ததவரக?�ன த.�லபலப பரபப�க 
தக�ணடரநத�ரகள.  '�ன ய'�யறற வ�டமயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 
வழககம�க எனன�டம க�டடக�, பரபவ (இநத மப,)  '�ன 
ய'�யற,�ரககமயப�த அவரக?�டம க�ணமடய�மல யப�னத எனகக 
.நயதகதபத ஏறபடதத�யத.  அவரகள வரவ�ரகள;  .ல�ம த.�லவ�ரகள; 
ப�,க,  'அவள எபபட இரகக�,�ள?'  எனற யகடப�ரகள;  (ப�,க யப�ய 
வ�டவ�ரகள.)  அவவ?வ த�ன.  (எனபனக க,�தத தவ?�யய யப.பபடட 
வநத அவத,�ல)  ஒர .�,�தம எனககத ததரய�த.  இறத�ய�ல,  '�ன 
(ய'�ய�ல�ரநத கணமபடநத வ�ட,  '�னம உமம ம�ஸதஹ(ரல�) 
அவரகளம '�ஙகள கழ�பப�டம�கப பயனபடதத� வநத 'மன�ஸ�உ' 
எனனம�டதபத ய'�கக�ச த.னய,�ம. '�ஙகள இரவ ய'ரஙக?�ல மடடம 
இவவ�ற த.லயவ�ம.  எஙகள வ �டகளகக அரக�யலயய கழ�பப�டஙகப? 
அபமததக தக�ளவதறக மனன�ல '�ஙகள இவவ�ற அஙக த.னற 
தக�ணடரநயத�ம.  எஙகளபடய இநத வழககம வன�நத�ரஙக?�ல 
வ.�தத வநத மறக�ல அரபக?�ன வழககதபத ஒததத�ய�ரநதத. 
'�னம அப ரஹம�ன மக?�க�ய உமம ம�ஸதஹ8ம 'டநத மனன�ல 
த.னற தக�ணடரநயத�ம.  உமம ம�ஸதபஹ அவர அண�நத�ரநத 
கமப?� அஙக� இட,�யத.  அபயப�த அவர,  'ம�ஸதஹ '�.ம�கடடம'' 
எனற க,�ன�ர.  '�ன,  'ம�க யம�.ம�ன த.�லபலச த.�லல�வ�டட�ய. 
பதரப யப�ரல பஙதகடதத ஒர மன�தபரய� '� ஏசக�,�ய''  எனற 
க,�யனன.  அதறக அவர,  'அமம�!  அவரகள எனன த.�னன�ரகள எனற 



'�ஙகள யகளவ�பபடவ�லபலய�?'  எனற க,�வ�டட,  அவதற 
கறப�ததவரகள த.�னன (அப�ணடத)பத எனககத ததரவ�தத�ர.  அபதக 
யகடட என ய'�ய இனனம அத�கரததவ�டடத.  '�ன என வ �டடறகத 
த�ரமப� வநதயப�த இப,தததர(ஸல) அவரகள எனன�டம வநத, 'அவள 
எபபட இரகக�,�ள?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 'எனத�ய தநபதயரடம 
த.லல எனகக அனமத� தக�டஙகள''  எனற யகடயடன.  அபயப�த '�ன 
அவவ�ரவரடம�ரநதம (உணபமய�யலயய அபபடதய�ர வதநத� 
உலவக�,த� எனற வ�.�ரதத என மNத�ன அவதறச)  த.யத�பய 
உறத�பபடதத�க தக�ள? வ�ரமப�யனன.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
எனகக அனமத�ய?�ககயவ '�ன என த�ய தநபதயரடம த.னய,ன. 
என த�ய�ரடம, 'மககள (எனபனப பற,�)  எனன யப.�க தக�ளக�,�ரகள?' 
எனற யகடயடன.  என த�ய�ர,  'என அனப மகய?!  உன மNத இநத 
வ�ஷயதபத தபரதபடதத�க தக�ள?�யத.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
.கக?தத�கள பலரம இரகக,  (தன)  கணவரடம ப�ரயததககரயவ?�க 
இரககம அழகம�கக தபணதண�ரதத�பயக க,�தத அவளபடய 
.கக?தத�கள அத�கம�க (வதநத�கள)  யப.த த�ன த.யவ�ரகள.  அவவ�ற 
யப.�மல�ரபபத (தபரமப�லம) கப,யவய�கம'' எனற க,�ன�ரகள. 

'�ன, 'சபஹ�னலல�ஹ (இப,வன தயபமய�னவன!) இபபடய� மககள 
யப.�க தக�ளக�,�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அன,�ரபவ இபடவ�ட�மல 
அழத தக�ணடம தககம .�,�த ம�ன,�யம க�பலவபர கழ�தயதன. 
க�பல ய'ரம வநதத.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம மபனவ�பய 
(எனபன)ப ப�ரநத வ�டவத க,�தத ஆயல�.பன யகடபதறக�க அலN  
இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  அவரகப?யம,  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) 
அவரகப?யம அபழதத�ரகள.  அபயப�த 'வஹ�'  (தறக�ல�கம�க)  '�னற 
யப�ய�ரநதத.  உஸ�ம�(ரல�)  அவரகய?� தம உள?தத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன மபனவ�ம�ரகள மNத�ரநத ப�.தபத அடபபபடய�கக 
தக�ணட ஆயல�.பன க,�ன�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?!  தஙகள 
தபணவ�யரடம 'லல (கணத)பதத தவ�ர யவத,பதயம '�ன அ,�ய 
ம�டயடன''  எனற அவரகள க,�ன�ரகள.  அலN இபன அபZ த�ல�ப(ரல�) 
அவரகய?� ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன மனக கவபலபயக கப,தத 
ஆறதல கறம ய'�ககடன),  'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹ 
உஙகளகக எநத த'ரககடபயயம ஏறபடததவ�லபல.  அவர (ஆய�ஷ�) 
அன,�ப தபணகள '�ப,யப யபர இரகக�ன,னர.  பண�ப தபணபணக 
யகளஙகள.  அவள உஙக?�டம உணபமபயச த.�லவ�ள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  எனயவ,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (பண�ப தபணண�ன) 
பரர�பவ அபழதத,  'பரர�யவ!  '� ஆய�ஷ�வ�டம உனகக .நயதகதபத 
ஏறபடததம (த.யல)  எபதய�வத ப�ரதத�ரகக�,�ய�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக பரர�(ரல�),  'தஙகப? .தத�ய(ம�ரகக)ததடன 
அனபப�யவன மNத ஆபணய�க!  அவர (கபழதத பவதத)  ம�பவ 
அபபடயய யப�டடவ�டட உ,ஙக�ப யப�யவ�டவ�ர;  வ �டடலள? ஆட 
வநத அபதத த�னறவ�டம; அததபகய (வ�பரம,�ய�த) இ?வயதச .�றம� 
எனபபதத தவ�ர அவபரக கப, த.�லலககடய வ�ஷயம எபதயம 
அவரடம '�ன ப�ரககவ�லபல''  எனற பத�ல க,�ன�ர.  உடயன,  அனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள (ம�மபரல ஏ,�)  '�னற,  அபதலல�ஹ இபன 
உபப இபன� .லபல தணடபபதறக (தமகக)  உதவமபட (தம 
யத�ழரக?�டம)  யக�ரன�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'என வ �டட�ர 
வ�ஷயதத�ல (வதநத� க�?பப�)  எனகக மன யவதபனய?�தத ஒர 
மன�தபன தணடதத�ட எனகக உதவ�பரபவர ய�ர?  அவரகள (அவதற) 



க,�யள?னர. ஆன�ல, அவபரப பற,� 'லலபதயய அ,�யவன. அவர என 
வ �டட�ரடம எனனடயனயலல�மல ('�ன வ �டடல�ரககம யப�யத தவ�ர) 
வநதத�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  ஸஅத இபன மஆத(ரல�) 
எழநத '�னற,  'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
அவபன தணடகக '�ன தஙகளகக உதவக�ய,ன.  அவன (எஙகள) 
அவஸ கலதபதச ய.ரநதவன�ய�ரநத�ல '�ஙகள அவனபடய 
கழதபதத தணடதத வ�டக�ய,�ம.  எஙகள .யக�தரரக?�ன கஸரஜ 
கலதபதச ய.ரநதவன�க இரநத�ல (எனன த.யய யவணடதமனற) 
த�ஙகள உததரபவ '�ஙகள '�ப,யவறறக�ய,�ம''  எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன,  கஸரஜ கலத தபலவர�ய�ரநத ஸஅத இபன உப�த�(ரல�) 
எழநத '�னற,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ர தப�யயபரதத�ர; 
அவபன '�ர தக�லலம�டடர.  அத உமம�ல மடய�த''  எனற க,�ன�ர. 
அதறக மன அவர 'லல மன�தர�கத த�ன இரநத�ர;  ஆய�னம, 
கலம�ச.ரயம அவபர அவவ�ற யப.த தணடவ�டடத.  உடயன,  உப.த 
இபன ஹ8ப?ர(ரல�)  எழநத '�னற,  உப�த�(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�, ''�ர 
த�ம தப�யயபரதத�ர.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவபன '�ஙகள 
தக�னய, த�ரயவ�ம.  '�ர ஒர 'யவஞ.கர.  (அதன�லத�ன) 
'யவஞ.கரக?�ன .�ரப�க வ�த�டக�,�ர''  எனற க,�ன�ர. 
இப,தததர(ஸல) அவரகள ம�மபரன மNத '�னற தக�ணடரகக, அவஸ, 
கஸரஜ ஆக�ய இரணட கலதத�ரம ஒரவர மNதத�ரவர ப�யநத 
.ணபடய�ட மறபடடனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�மபரல�ரநத இ,ஙக� 
அவரகள தமdனம�கம வபர அவரகப? அபமத�பபடதத�ன�ரகள. ப�,க 
அவரகளம தமdனம�ன�ரகள. 

அனற '�ன இபடவ�ட�மல அழத தக�ணடரநயதன;  .�,�தம 
உ,ஙகவ�லபல.  க�பலய�னதம என த�ய தநபதயர என 
அரயகய�ரநதனர.  '�யன� இரணட இரவகள ஒர பகல (மழகக)  என 
ஈரல ப�?நத வ�டயம� எனத,ணணம அ?வ�றக அழத�ரநயதன.  '�ன 
அழதவணணம�ரககமயப�த என த�யதநபதய�ர எனன�டம 
அமரநத�ரகக,  அன.�ரப தபணதண�ரதத� வநத உளய? வர அனமத� 
யகடட�ள.  '�ன அவளகக அனமத�ய?�ததவடன எனயன�ட ய.ரநத 
அவளம அழதபட அமரநத�ள.  '�ஙகள இவவ�ற இரநத 
தக�ணடரககமயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள வநத அமரநத�ரகள. 
எனபனப பற,� அவதற த.�லலபபடட '�?�ல�ரநத அவரகள 
எனனரயக அமரநதத�லபல.  யமலம,  ஒர ம�த க�லமவபர என 
வ�ஷயதத�ல (அலல�ஹவ�டம�ரநத த�ரபப)  எதவம அவரகளகக 
வஹ�ய�க அர?பபடவ�லபல.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ல�இல�ஹ 
இலலலல�ஹ'  (வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவத,வரம�லபல)''  எனற க,�வ�டட,  'ஆய�ஷ�யவ!  உனபனக க,�தத 
இனன�னனவ�ற எனககச த.யத� க�படததள?த.  '� '�ரபர�த�ய�க 
இரநத�ல அலல�ஹ வ�பரவ�ல உனபனக கற,மற,வள எனற 
அ,�வ�தத வ�டவ�ன. '� கற,யமதம த.யத�ரநத�ல அலல�ஹவ�டம 
ப�வமனன�பபக யக�ர, அவன பககம த�ரமப� வ�ட. ஏதனன�ல,
 
அடய�ன தன ப�வதபத ஒபபக தக�ணட (மனம த�ரநத�)  ப�வ 
மனன�பபக யக�ரன�ல அவனபடய யக�ரகபகபய ஏறற அலல�ஹ 
அவபன மனன�கக�,�ன''  என,�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  தம 
யபசப. மடததயப�த என கணண�ர (மழவதம�க)  '�னற யப�ய 
வ�டடரநதத.  அத�ல ஒர த?�யம எஞ.�ய�ரககவ�லபல.  '�ன என 



தநபதய�டம,  'அலல�ஹவ�ன ததரகக என .�ரப�க பத�ல கறஙகள'' 
எனற த.�னயனன. அதறக என தநபத, 'அலல�ஹவ�ன ததரடம எனன 
(பத�ல) த.�லவத எனற க,�ன�ரகள. '�ன என த�ய�ரடம, 'இப,தததர 
த.�னனதறக என .�ரப�க பத�ல கறஙகள''  எனற த.�னயனன.  அதறக 
என த�ய�ர,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளகக எனன (பத�ல)  த.�லவத எனய, எனககத ததரயவ�லபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.  '�யன� இ?வயதபடய .�றம�ய�க இரநயதன. 
கரஆன�ல�ரநத அத�கம�க (ஓதத)  ததரய�தவ?�கவம இரநயதன. 
எனயவ, 'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ஙகள,  மககள எனபனப பற,�ப 
யப.�யவறப,க யகடடரகக�,�ரகள எனபபதயம அத உஙகள மனத�ல 
பத�நத யப�ய,  அபத உணபமதய�னற 'மப� வ�டடரகள எனபபதயம 
அ,�யவன.  '�ன கற,மற,வள எனற '�யன தஙக?�டம த.�னன�ல... 
'�ன கற,மற,வள எனபபத அலல�ஹ அ,�வ�ன...  '�ஙகள அபத 
'மபப யப�வத�லபல.  '�ன கற,யமதம பரநத�ரபபத�க ஒபபக 
தக�ணட�ல ('�ன த.�லவபத அபபடயய உணபமதய�னற ஏறற) 
எனபன 'மப� வ�டவ �ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  எனககம 
உஙகளககம ('ப�)  யசஃப(அபல)  அவரக?�ன தநபதபய (யஃகப(அபல) 
அவரகப?)யய '�ன உவபமய�கக கரதக�ய,ன.  (அத�வத):  (இபத) 
.க�ததக தக�ளவயத 'லலத.  '�ஙகள பபனநத த.�லலம வ�ஷயதத�ல 
அலல�ஹவ�டம த�ன '�ன ப�தக�பபத யக�ர யவணடம. (கரஆன 12:83). 
ப�,க,  அலல�ஹ '�ன கற,மற,வள என அ,�வ�பப�ன என, 
'மப�கபகயடன '�ன என படகபகய�ல (யவற பககம�கத)  த�ரமப�ப 
படததக தக�ணயடன.  ஆய�னம,  த�ரககரஆன�ல என வ�ஷயதபதப 
பற,�ப யபசக�, அ?வ�றக '�ன ஒனறம மகக�யததவமபடயவ?லல. 
ம�கச .�த�ரணம�னவள த�ன எனற எனபனக க,�தத '�ன கரத�க 
தக�ணடரகக,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இப,வன என 
வ�ஷயதத�ல வஹ�பயயய -யவத தவ?�பப�டபடயய (த�ரககரஆன�ல) 
அரளவ�ன எனற '�ன '�பனததம ப�ரககவ�லபல.  ம�,�க, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனபன அலல�ஹ கற,மற,வள எனற 
உணரததம கனவ எபதய�வத தககதத�ல க�ணப�ரகள''  எனய, 
எத�ரப�ரதயதன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ம 
அமரநத�ரநத இடதத�ல�ரநத எழநத�ரககவம�லபல.  வ �டடல�ரநத 
எவரம தவ?�யய த.லலவம�லபல. 

அதறகள அலல�ஹ,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மNத (த�ரககரஆன 
வ.னஙகப?)  அர? ஆரமப�ததவ�டட�ன.  உடயன,  (யவத தவ?�பப�ட 
வரக�, ய'ரஙக?�ல)  ஏறபடம கடம .�ரமம�ன '�பல அவரகளகக 
ஏறபடடத.  அத கடம க?�ர க�லம�ய�ரநதம அவரக?�ன 
யமன�ய�ல�ரநத மததககப?ப யப�ல வ�யரபவத த?�கள வழ�யத 
தத�டஙக�ன.  அநத '�பல அலல�ஹவ�ன ததபரவ�டட '�ஙக�யவடன 
அவரகள .�ரததக தக�ணயட மதல வ�ரதபதய�க,  'ஆய�ஷ�யவ! 
அலல�ஹபவப பகழநத 'ன,� த.லதத.  உனபன அலல�ஹ 
கற,மற,வள என அ,�வ�ததவ�டட�ன''  எனற க,�ன�ரகள. என த�ய�ர, 
'அலல�ஹவ�ன ததரடம எழநத த.ல''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன, 
'ம�டயடன;  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவரக?�டம த.லல 
ம�டயடன.  அலல�ஹபவ மடடயம பகழநத,  அவனகயக 'ன,� 
த.லததயவன''  எனய,ன.  அபயப�த அலல�ஹ,  '(ஆய�ஷ�வ�ன மNத) 
அவதற பரபப�யவரகள உஙக?�ல ஒர கழவ�னர த�ன''  எனற 
தத�டஙகம (த�ரககரஆன 24:11)  வ.னஙகப? அர?�ய�ரநத�ன.  என 



கற,மற, '�பலபயத தத?�வபடதத� அலல�ஹ இபத அர?�யயப�த 
(என தநபத)  அப பகர(ரல�),  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (என மகள) 
ஆய�ஷ�பவப பற,� (அவதற)  க,�ய ப�னப ஒரயப�தம 
ம�ஸதஹ8கக�க த.லவ�ட ம�டயடன''  எனற க,�ன�ரகள.  ம�ஸதஹ 
இபன உஸ�ஸ� தம உ,வ�னர எனபத�ல அவரகக�க அப பகர(ரல�) 
த.லவ�டட வநத�ரகள.  உடயன அலல�ஹ,  'உஙக?�படயயயள?  
(தப�ரள)  அர?ப தபறய,�ரம (ப�,ரகக உதவம)  இயலபபடயய�ரம,  
(தஙகள)  உ,வ�னரகளகயக�,  ஏபழகளகயக�,  இப,வழ�ய�ல ஹ�ஜரத 
த.யதவரகளகயக� (எதவம) தக�டகக ம�டயடன எனற .தத�யம த.யய  
யவணட�ம.  (அவரக?�ல தஙகளகக ஏதம வரததம ஏறபடடரநத�ல)  
அதபன மனன�ததப (ப�பழகப?ப) தப�ரடபடதத�மல வ�டட வ�டடடம.  
அலல�ஹ உஙகளகக மனன�ப?�பபபத '�ஙகள வ�ரமபம�டடரக?�? 
அலல�ஹ ம�கவம மனன�பயப�னம க�ரபபயபடயய�னம�ய 
இரகக�,�ன'' எனனம (த�ரககரஆன 24:22) இப,வ.னதபத அர?�ன�ன. 
அதன ப�,க அப பகர(ரல�),  'ஆம,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
அலல�ஹ எனகக மனன�பப?�கக யவணடம எனற வ�ரமபக�ய,ன'' 
எனற க,�வ�டட,  ம�ஸதஹ(ரல�)  அவரகளகக ஏறகனயவ த�ம த.யத 
வநத (தப�ரள) உதவ�பயத தத�டரல�ன�ரகள.

(த�ரககரஆன�ல எனபனப பற,�ய வ.னஙகள அர?பபடவதறக 
மனன�ல)  இப,தததர என வ�ஷயதத�ல (தம இனதன�ர 
மபனவ�ய�ன)  பஸனப ப�னதத �ஹஷ(ரல�)  அவரக?�டம 
வ�.�ரதத�ரகள;  'பஸனயப!  '� (ஆய�ஷ�பவப பற,�)  எனன 
அ,�நத�ரகக�,�ய?  (அவர வ�ஷயதத�ல)  எனன ப�ரதத�ரகக�,�ய?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவர,  'இப,தததர அவரகய?!  என க�தகப?யம 
என கணகப?யம (அவற,�ன மNத பழ� சமதத�மல)  ப�தக�ததக 
தக�ளயவன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ஆய�ஷ�பவக க,�தத 
'லலபதயய அ,�யவன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  பஸனப(ரல�)  த�ம 
எனகக (அழக�லம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அனப�லம)  யப�டடய�க 
இரநத�ரகள.  ஆய�னம,  அலல�ஹ அவரகப? இப,யச.மபடய, 
யபணதல�ன பணபபய?�ததப ப�தக�தத�ரநத�ன.  இநத அ,�வ�பப 
இனனம பலர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

1180. அப பகர(ரல�)  க,�ன�ர.  ஒரவர இனதன�ர மன�தபரப பற,� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம பகழநத யப.�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அழ�நத 
யப�வ �ர.  உம யத�ழரன கழதபத '�ர தணடதத வ�டடர.  உம யத�ழரன 
கழதபத '�ர தணடதத வ�டடர''  எனற (பலமப,)  க,�ன�ரகள.  ப�,க, 
'தன .யக�தரபனப பகழநயத ஆகயவணடம என, '�பலய�ல உஙக?�ல 
இரபபவர,  'இனன�பர '�ன இபபடபபடடவர எனற எணணக�ய,ன. 
அலல�ஹயவ அவரககப யப�தம�னவன.  அலல�ஹ (உணபம 
'�பலபய அ,�நதவன�க)  இரகக,  அவபன மநத�க தக�ணட '�ன 
ய�பரயம தயபமய�னவர எனற க, ம�டயடன.  அவபர இனன�னன 
வ�தம�க எணணக�ய,ன''  எனற க,டடம.  அநதப பணபப அவர அநத 
மன�தரடம�ரநத அ,�நத�ரநத�ல மடடயம இபபடக க,டடம'' 
என,�ரகள.

1181.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன பத�ன�னக வயதபடயவன�க 
இரககமயப�த,  உஹ8தப யப�ர 'டநத க�லகடடதத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனபனத தமகக மனப�க வரவபழதத�ரகள; ஆன�ல, (யப�ரல 
கலநத தக�ள?)  எனகக அனமத�ய?�ககவ�லபல.  அகழப யப�ரன 



யப�தம எனபனத தமகக மனப�க வரவபழதத�ரகள.  அபயப�த '�ன 
பத�பனநத வயதபடயவன�ய�ரநயதன.  அபயப�த,  யப�ரல 
கலநததக�ள? எனகக அனமத�ய?�தத�ரகள.

ப�ரம�ண வ�ககமலம தர யவணடய ஒர .மத�யதத�ர அதறக�க 
ஒரவபரதய�ரவர மநத�க தக�ணட�ல... (கலககல மப, 
பகய�?பபடம.)

1182. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர 
கடடதத�பர .தத�யப ப�ரம�ணம அ?�ககம பட அபழதத�ரகள. 
அவரகள (ஒரவபரதய�ரவர)  மநத�க தக�ணட வநத�ரகள.  அவரக?�ல 
ய�ர .தத�யம த.யவததனற அவரக?�படயய (மடவ த.யவதறக�கச) 
.\டடக கலகக�ப யப�டம பட 'ப�(ஸல) அவரகள உததரவ�டட�ரகள.

1183.  '.தத�யம த.யக�,வர அலல�ஹவ�ன மNயத .தத�யம த.யயடடம; 
அலலத வ�யமட இரககடடம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1184.  (பரஸபரம ப�ணஙக�ய இரணட தரபப�ரடமம)  'லலபத (பபனநத) 
த.�லல� மகக?�படயய .ம�த�னதபத ஏறபடததபவன தப�யயன 
அலலன எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என உமம 
கலதம ப�னதத உகப�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தபலவர தம யத�ழரக?�டம, ''மபம அபழததச த.லலஙகள; '�ம 
(அவரக?�படயய) .ம�த�னம த.யத பவபயப�ம'' எனற த.�லலதல.

1185. ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ஒரவர மNதத�ரவர கறகள 
வ �.�க தக�ளளம?வ�றக 'கப�'  வ�.�கள (தமகக�படயய) 
.ணபடய�டடனர.  அலல�ஹவ�ன ததரடம இசத.யத� 
ததரவ�ககபபடடத.  அவரகள,  ''மபம அபழததச த.லலஙகள.  '�ம 
அவரகளகக�படயய .ம�த�னம த.யத பவபயப�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

1186. பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள தலகஅத� 
ம�ததத�ல உமர� த.யத�ரகள.  மகக�வ�.�கள அவரகப? மகக�வ�றகள 
நபழய வ�ட மறதத�ரகள.  இறத�ய�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மகக�வ�ல 
(வரம ஆணடல),  த�ம (தம யத�ழரகளடன)  மனற '�ளகள தஙக 
(அனமத�கக)  யவணடம எனனம '�பநதபனய�ன யபரல 
மகக�வ�.�களடன .ம�த�ன ஒபபநதம த.யத�ரகள.  ஒபபநததபத 
அவரகள எழத�யயப�த,  'இத அலல�ஹவ�ன ததர�ன மஹமமத 
அவரகள த.யத .ம�த�ன ஒபபநததத�ன ஷரததகள''  எனற 
எழத�ன�ரகள.  உடயன மகக�வ�.�கள,  ''�ஙகள இபத ஒபபக தக�ள? 
ம�டயட�ம;  '�ஙகள இப,தததர த�ம எனற '�ஙகள 
அ,�நத�ரபயப�ம�ய�ன உஙகப? (மகக�வ�ல நபழயவ�ட�மல) 
தடதத�ரகக ம�டயட�ம.  ஆய�னம,  '�ஙகள அபதலல�ஹவ�ன மகன 
மஹமமத த�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன 
அலல�ஹவ�ன ததர�யவன;  அபதலல�ஹவ�ன மகன மஹமமத 
ஆயவன''  எனற பத�ல?�ததவ�டட,  அலN (ரல�)  அவரகப? ய'�கக�, 
'இப,தததர'  எனபபத அழ�தத வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அலN (ரல�), 
'மடய�த.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன தஙகள (அநதஸபதக 
க,�ககம)  தபயபர ஒரயப�தம அழ�கக ம�டயடன''  எனற 



க,�வ�டட�ரகள. உடயன, இப,தததர(ஸல) அவரகள பதத�ரதபத எடதத, 
'இத அபதலல�ஹவ�ன கம�ரர மஹமமத த.யத .ம�த�ன 
ஒபபநததத�ன ஷரதத(கள தக�ணட பதத�ரம)  ஆகம.  (அநத 
ஷரததக?�வன:)  (மஸல�மக?�ன)  ஆயதம எதவம 
உப,ய�ல�ரநதபடயய தவ�ர,  மகக�வ�னள நபழயககட�த. 
மகக�வ�.�க?�ல எவரம மஹமமபதப ப�னதத�டரநத வர 
வ�ரமப�ன�லம கட,  அவபர மஹமமத தமமடன அபழததச 
த.லலக கட�த. யமலம, தம யத�ழரக?�ல எவரம மகக�வ�ல தஙக�வ�ட 
வ�ரமப�ன�ல அவபர மஹமமத தடககக கட�த''  எனற 
எழத�ன�ரகள.  (அடதத ஆணட)  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வ�னள 
நபழநதயப�த (அவரகளககக தக�டககபபடட)  தவபணய�ன மனற 
'�ளகள கழ�நதவடன மகக�வ�.�கள அலN (ரல�)  அவரக?�டம வநத, 
'உஙகள யத�ழரடம எஙகப? (எஙகள 'கபர)வ�டட தவ?�யயறமபட 
கறஙகள.  ஏதனன�ல,  தவபணக க�லம கழ�நதவ�டடத''  என,�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகளம (மகக�பவ வ�டடப)  ப,பபடட�ரகள.  அபயப�த 
(உஹ8தப யப�ரல தக�லலபபடடரநத)  ஹமஸ�(ரல�)  அவரக?�ன 
(அன�பத)  மகள,  'என .�,�ய தநபதயய!  என .�,�ய தநபதயய!''  எனற 
(க,�க தக�ணயட)  அவரகப?ப ப�னதத�டரநத வநத�ள.  அலN (ரல�) 
அச.�றம�பய (பரயவ�ட)  எடதத அவளபடய பகபயப ப�டதத�ரகள. 
ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�டம,  'இவப? எடததக தக�ள.  (இவள)  உன 
தநபதய�ன .யக�தரரபடய மகள.  இவப? (இடபப�ல)  சமநத தக�ள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அச.�றம�ய�ன வ�ஷயதத�ல அலN (ரல�)  அவரகளம, 
பஸத இபன ஹ�ரஸ�(ரல�)  அவரகளம,  �அஃபர(ரல�)  அவரகளம 
(ஒவதவ�ர வரம,  'அவப? '�யன வ?ரபயபன'  எனற) 
ஒரவயர�தட�ரவர யப�டடய�ட(ட .ச.ரவ�டடக தக�ண)டனர.  அலN (ரல�), 
''�யன இவளகக ம�கவம உரபமயபடயவன.  ஏதனன�ல,  இவள என 
.�,�ய தநபதய�ன மகள''  எனற க,�ன�ரகள.  �அஃபர(ரல�),  'இவள என 
.�,�ய தநபதய�ன மகள.  யமலம,  இவளபடய .�ற,னபன என 
(மணபநததத�ன) க\ழ இரகக�,�ள'' எனற க,�ன�ரகள. பஸத(ரல�), '(இவள) 
என .யக�தரரன மகள''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அச.�றம�ய�ன .�ற,னபனகக .�தகம�க (.�ற,னபனய�ன கணவர�ன 
�அஃபர(ரல�)  அவப? வ?ரககடடம எனற)  த�ரபப?�தத�ரகள.  யமலம, 
'.�ற,னபன த�ய�ன அநதஸத�ல இரகக�,�ள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அலN (ரல�)  அவரகப? ய'�கக�,  ''�ஙகள எனபனச ய.ரநதவர;  '�ன 
உஙகப?ச ய.ரநதவன''  எனற (ஆறதல�கக)  க,�ன�ரகள.  �அஃபர(ரல�) 
அவரகப? ய'�கக�,  ''�ஙகள யத�ற,தத�லம கணதத�லம எனபன 
ஒதத�ரகக�,�ரகள''  என,�ரகள.  யமலம,  பஸத(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�, 
''�ஙகள எம .யக�தரர;  எம(ம�ல வ�டதபல த.யயபபடட,  எமமபடய 
தப�றபப�லள?) அடபம (ஊழ�யர)'' எனற க,�ன�ரகள.

1187. யமலம,  '(ஒர மப,)  இப,தததர ம�மபர மNத�ரகக,  அவரக?�ன 
ஒர பககதத�ல ஹஸன இபன அலN (ரல�)  அமரநத�ரகக,  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஒர மப, மககப? ய'�கக�யம,  மறத,�ர மப, 
ஹஸன(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�யம (உபர '�கழதத�ய வணணம),  'இநத 
எனனபடய பதலவர (கணண�யதத�றகரய)  தபலவர�வ�ர. 
மஸல�மக?�ன இரணட தபரம கடடதத�ரபடயய இவரன மலம�க 
அலல�ஹ .ம�த�னம த.யத பவகக வ�ரமபக�,�ன''  எனற க,�க 
தக�ணடரநதபத ப�ரதயதன'' எனற அப பகர�(ரல�) க,�யபத யகடயடன.

(தகர�ற த.யத தக�ளளம இரவபர) .ம�த�னம த.யத தக�ளளமபட 



ஆட.�த தபலவர க,�பப�ல உணரததல�ம�?

1188. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இப,தததர(ஸல) அவரகள (தம வ �டடன) 
வ�.லரயக (இரவர)  .ச.ரவ�டடக தக�ளளம .தததபதக யகடட�ரகள. 
.ச.ரவ�டடக தக�ணடரநதவரக?�ன கரலகள உயரநதன.  ஒரவர 
மற,வரடம ஏயத� ஒர (கடன)  வ�ஷயதத�ல .றறக கப,தத வ�ஙக�ச 
த.லலமபடயம,  தமனபமய�க 'டநத தக�ளளமபடயம யகடடக 
தக�ணடரநத�ர.  அதறக மற,வர,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன 
அவவ�ற த.யய ம�டயடன''  எனற க,�க தக�ணடரநத�ர.  அவரக?�டம 
இப,தததர(ஸல)  ப,பபடட வநத,  ''னபம(ய�ன த.யபலச)  த.யய 
ம�டயடன எனற அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�டடக க,�யவர எஙயக?' 
எனற யகடட�ரகள.  அநத மன�தர,  ''�யன இப,தததர அவரகய?! ('�ன 
என .தத�யதபதத த�ரமபப தபற,க தக�ளக�ய,ன;)  அவர வ�ரமப�யத 
எதவ�ன�லம (அத) அவரககக க�படககம'' எனற க,�ன�ர.

ப�டம-51. .ம�த�னம.

த�ரமண ஒபபநததத�னயப�த மஹபர '�ரணய�பபத�ல வ�த�ககபபடம 
'�பநதபனகள.

1189.  '�ஙகள '�ப,யவற, யவணடய '�பநதபனக?�ல மதனபமய�னத 
ய�ததன�ல,  உஙகள மபனவ�யபர உஙகளகக 
அனமத�ககபபடடவரக?�க ஆகக�க தக�ளவதறக�க '�ஙகள தரம 'மஹர' 
த�ன ' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என உகப� இபன 
ஆம�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கற,வ�யல தணடபனக?�ல வ�த�ககபபடக கட�த '�பநதபனகள.

1190. அப ஹ8பரர�(ரல�)  மறறம பஸத இபன க�ல�த அல 
�8பஹன�(ரல�)  ஆக�யய�ர அ,�வ�தத�ரகள.  க�ர�மவ�.�க?�ல ஒரவர 
அலல�ஹவ�ன ததரடம வநத, 'இப,தததர அவரகய?! அலல�ஹவ�ன 
.டடதத�ன படயய '�ஙகள எனககத த�ரபப?�ககமபட '�ன தஙகப?க 
யகடடக தக�ளக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர;  அவபர வ�ட 
வ�?ககமபடயவர�க இரநத அவரன எத�ர,  -ஆம,  எஙகளகக�படயய 
அலல�ஹவ�ன .டடதத�னபட த�ரபப?�யஙகள''  எனற க,�ன�ர. 
'எனபன(ப யப.)  அனமத�யஙகள''  எனற க�ர�மவ�.� க, 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'த.�ல''  எனற க,�ன�ரக?.  அவர,  'என மகன இவரடம 
யவபலகக�ரன�க இரநத�ன.  அபயப�த இவரன மபனவ�யடன 
வ�ப.�ரம த.யதவ�டட�ன.  என மகபனக கலல�ல அடததக தக�னற 
வ�டயவணடம எனற எனன�டம ததரவ�ககபபடடத.  எனயவ,  '�ன (இநத 
தணடபனய�ல�ரநத அவபனக க�பப�றறவதறக�க)  அவனகக�க நற 
ஆடகப?யம ஓர அடபமப தபணபணயம ப�பணத தத�பகய�கத 
தநயதன. ப�,க, அ,�ஞரக?�டம '�ன வ�.�ரததயப�த, என மகனகக நற 
கப.யடகளம ஓர�ணடக க�லதத�றக '�ட கடததலம த�ன 
தணடபனய�கத தரபபட யவணடம எனறம,  இநத மன�தரன 
மபனவ�ககக கலதல,�(நத தக�லலம)  தணடபன 
தக�டககபபடயவணடம எனறம எனன�டம ததரவ�ததனர''  எனற 
க,�ன�ர. இபதக யகடட இப,தததர(ஸல) அவரகள, 'என உய�பரத தன 
பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க! உஙகள இரவரககம�படயய 



'�ன அலல�ஹவ�ன .டடதத�ன படயய த�ரபப?�கக�ய,ன.  அடபமப 
தபணணம ஆடகளம (உனன�டயம)  த�ரபப�த தரபபட யவணடம.  உன 
மகனகக நற கப.யடகளம ஓர�ணடக க�லம '�ட கடததம 
தணடபனயம தரபபட யவணடம''  (எனற க,�வ�டட,  அரக�ல�ரநத 
உபனஸ இபன ?ஹஹ�க(ரல�) அவரகப? ய'�கக�) 'உபனயஸ! '�ஙகள 
இநத மன�தரன மபனவ�ய�டம த.னற,  அவள (தன வ�ப.�ரக 
கற,தபத)  ஒபபக தக�ணட�ல அவளககக கலதல,� தணடபன 
தக�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவவ�ய,,  உபனஸ அவரகள 
அவ?�டம த.னற வ�.�ரகக,  அவளம  (தன கற,தபத)  ஒபபக 
தக�ணட�ள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள அவப?க கலதல,�நத 
தக�னற வ�டமபட உததரவ�ட,  அவவ�ய, அவள கலதல,�நத 
தக�லலபபடட�ள.

'�லக கததபகய�னயப�த '�ல உரபமய�?ர, ''�ன வ�ரமபமயப�த உன 
ஒபபநததபத ரதத த.யத வ�டயவன' எனற '�பநதபனய�டட�ல... 
(த.லலம.)

1191. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. பகபர வ�.�கள என பகமடடகப?ப 
ப�.கச த.யதவ�டடயப�த என தநபத உமர(ரல�)  எழநத '�னற 
உபரய�ற,�ன�ரகள.  அவவபரய�ல,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள பகபர 
ப�ரய.தத யதரக?�டம அவரக?�ன த.�ததகள தத�டரப�க ஒபபநதம 
த.யத�ரகள.  அபயப�த,  'அலல�ஹ உஙகப? இஙக வ.�ககச 
த.யயமவபர '�ம உஙகப? வ.�கக வ�டயவ�ம'  எனற க,�ன�ரகள. 
(எனனபடய மகன)  அபதலல�ஹ இபன உமர அஙயகய�ரநத 
தனனபடய த.�தபதப ப�ரபபதறக�கச த.ன,�ர.  அவர அன,�ரவ 
த�ககபபடட�ர.  அதன�ல அவரன இரபகக?�ன மடடகளம 
இரக�லக?�ன மடடகளம ப�.க�வ�டடன.  அஙக அவரகப?த தவ�ர 
யவற பபகவரகள எவரம இலபல. அவரகள 'மமபடய பபகவரகளம 
'ம .நயதகதத�றகரயவரகளம ஆவர. அவரகப? '�ட கடதத� வ�டவயத 
தப�றதததமனற கரதக�ய,ன'' எனற க,�ன�ரகள. உமர(ரல�) (யதரகப?) 
'�ட கடததவததனற இறத� மடதவடததவ�டடயப�த,  (யதரக?�ன 
தபலவன�ன)  அபல ஹ8பகக உபடய மகனக?�ல ஒரவன வநத, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர!  எஙகப? மஹமமத(ஸல) 
அவரகள (பகபரயலயய)  வ.�ககச த.யத,  எஙகள த.�ததகள தத�டரப�க 
ஒபபநதமம த.யத,  அபத ('�ஙகள யபண� வநத�ல அஙயகயய 
தத�டரநத வ.�ககல�ம எனற)  '�பநதபனய�டடரகக,  '�ஙகள எஙகப? 
(அஙக�ரநத)  தவ?�யயறறக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ன.  அதறக உமர(ரல�), 
'பகபரல�ரநத '� தவ?�யயற,பபடட,  ('�ணட க�லகளம)  .க�பபத 
தனபம(யம)  தக�ணட உனனபடய ஒடடகம உனபனச சமநததக�ணட 
இரவககப ப�ன இரவ�க 'டநதத.னற தக�ணடரகக யவணடய '�பல 
ஏறபடட�ல உனகக எபபட இரககம?'  எனற இப,தததர(ஸல) 
க,�யபத '�ன ம,நத வ�டயடன எனற '�பனகக�,�ய�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவன,  'அத அபல க�.�ம (மஹமமத -  ஸல) 
வ�ப?ய�டட�கக க,�ன�ரகள எனற த.�னன�ன.  அதறக உமர(ரல�), 
'தப�ய த.�னன�ய,  அலல�ஹவ�ன பபகவயன!''  எனற க,�ன�ரகள. 
ப�,க, அநத யதரகப? உமர(ரல�) '�ட கடதத�வ�டட�ரகள. அவரகளககக 
க�படதத�ரநத வ�ப?ச.ல�ன வ�பலபயப பணம�கவம,  ஒடடகம�கவம, 
தப�ரடக?�கவம,  ஒடடகச ய.ணஙக?�கவம,  கய�றக?�கவம 
அவரகளககக தக�டதத வ�டட�ரகள.



அ,பயப�ரனயப�த இடபபடம '�பநதபனகளம பபக'�டடனரடன 
.ம�த�னம த.யத தக�ளவதம. (.ம�த�ன ஒபபநததத�ன) '�பநதபனகப? 
எழதவதம.

1192.  ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�),  மரவ�ன இபன� ஹகம ஆக�ய 
இரவரம -  ஒரவர த.�னனபத மற,வர உணபமபபடதத�யவ�ற - 
க,�ன�ர.  ஹ8பதப�யய� உடனபடகபக 'படதபற, க�லகடடதத�ல 
(மகக�பவ ய'�கக�)  'ப�(ஸல)  அவரகள ப,பபடட�ரகள.   ப�பதய�ல 
த.னற தக�ணடரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'க�ல�த இபன வலNத, 
கப,ஷ�க?�ன கத�பரப பபடயடன 'கமNம'  எனனம�டதத�ல (யப�ர 
வ�யகததடன)  மதல அண�ய�க ('மபம எத�ர தக�ள?க 
க�தத�ரகக�ன,னர.  எனயவ,  வலபபககப ப�பதய�ல த.லலஙகள (க�ல�த 
இபன வலNதககத ததரய�மல மகக�வ�ன அரயக த.னற வ�டல�ம)'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  அவரகள 
வரவபத க�ல�த அ,�யவ�லபல.  கப,ஷ� கத�பரப பபடய�னர 
(மஸல�மகளபடய)  உமர� பயணககழப பபட எழபப�ய பழத�பயக 
கணடவடன (அதன த?பத�ய�ன)  க�ல�த ப�ன வலNத,  கப,ஷ�கப? 
எச.ரபபதறக�க,  கத�பரபயக க�ல�ல உபததத வ�ரடடயவர�க 
(வ�பரநத)  த.ன,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பயண�ததச த.னற 
தக�ணடரநத�ரகள.  இறத�ய�ல,  மகக�வ�னள இ,ஙகம வழ�ய�க 
அபமநதள? .�,�ய மபல ஒனப, அபடநததம ('ம�ர�ர'  எனனம 
இடதத�ல) அவரக?�ன வ�கனம (ஒடடகம) மணடய�டட அமரநதத. மககள 
(அபத எழபப� 'டகக பவபபதறக�க) 'ஹலஹல'  எனற அதடடன�ரகள. 
அத எழமப மறதத மரணட ப�டததத.  உடயன,  மககள,  'கஸவ� 
ப�டவ�தம ப�டகக�,த, 'கஸவ�' ப�டவ�தம ப�டகக�,த'' எனற க,�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கஸவ� ப�டவ�தம ப�டககவம�லபல.  ப�டவ�தம 
ப�டபபத அதன கணமம�லபல.  ஆன�ல,  (யமன '�டட மனனன 
அபரஹ� தபலபமய�ல ய�பனப பபட கஅப�பவ இடகக வநதயப�த) 
ய�பனபயத தடதத(இப,)வயன அபதயம தடதத பவதத�ரகக�,�ன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க, 'என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன 
மNத .தத�யம�க (யப�பரக பகவ�டட)  அலல�ஹவ�ன பன�த(த 
தல)ஙகப? கணண�யபபடததம ஒர த�டடதபத அவரகள எனன�டம 
யகடட�ல அபத '�ச.யம அவரகளகக '�ன (வகததக)  தக�டபயபன'' 
எனற க,�ன�ரகள. 

ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள தம ஒடடகதபதத தடட எழபப�ன�ரகள. 
உடயன அத கத�தததழநதத.  ப�,க,  'ப�யவரகள மககப?வ�டடத 
த�ரமப� ஹ8பதப�யய�வ�ன எலபலய�ல .�,�த?யவ தணண�ர இரநத 
ஒர பள?தத�ன அரயக மக�ம�டட�ரகள.  மககள அத�ல�ரநத .�,�த 
.�,�த�கத தணண�ர எடககல�ன�ரகள.  இறத�ய�ல,  அவரகள ம�ச.ம 
பவகக�மல தணண�ர மழவபதயம இப,தத (அபத க�ல� த.யத) 
வ�டட�ரகள.  ப�,க,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த�கம எடபபத�க 
மப,ய�டபபடடத.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன அமபக 
கடடல�ரநத ஓர அமபப உரவ�தயடதத அபதப பள?தத�ல 
பகதத�யபட மககளகக உததரவ�டட�ரகள.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  (பள?தத�ல அமபபப யப�டடதம)  அத�ல�ரநத 
அவரகளகக�கத தணண�ர பZ,�டட தவ?�பபடடத.  அவரகள அஙக�ரநத 
ப,பபடமவபர (தணண�ர த�ர�?ம�கக க�படததக தக�ணடரநதத). இநத 
'�பலய�ல பபதல இபன வரக� அலகஸ�யZ அவரகள,  தம கஸ�ஆ 
கலதத�ர .�லரடன வரபக தநத�ரகள.  அவரகள 



த�ஹ�ம�வ�.�க?�படயய (மகக� மறறம அபதச சற,�யள? பகத�ய�ல 
வ.�ககம மகக?�படயய)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 'லம '�டம 
'மப�கபகககரயவரக?�க இரநதனர.  பபதல அவரகள,  '(மஹமமத 
அவரகய?!)  கஅப இபன லஅய,  மறறம ஆம�ர இபன லஅய ஆக�யய�ர 
ஹ8பதப�யய�வ�ன வற,�த ��வசபனக?�ன அரயக மக�ம�டடரகக, 
அஙயக அவரகப? வ�டடவ�டட (தஙக?�டம த.யத� த.�லல) 
வநதளய?ன.  அவரகளடன த�ய ஒடடகஙகளம தம கடடகளடன 
வநதள?ன.  அவரகள உஙகளடன யப�ரடட உஙகப? இப,ய�லலம 
கஅப�பவ (.நத�கக வ�ட�மல) தடககப யப�க�,�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள எவரடனம யப�ரடவதறக�க 
வரவ�லபல.  ம�,�க,  '�ஙகள உமர� த.யவதறக�கத த�ன 
வநத�ரகக�ய,�ம.  கப,ஷ�கள அடககட யப�ரடடக கப?ததப 
யப�ய�ரகக�,�ரகள.  யப�ரன க�ரணதத�ல அவரகளகக '�ப,யயவ 
இழபபம ஏறபடடரகக�,த.  அவரகள வ�ரமப�ன�ல அவரகளகக ஒர 
க�லகடடம க,�பப�டட .ம�த�ன ஒபபநதம த.யத தக�ளக�ய,ன. 
அவரகள எனககம மககளககம�படயய (இஸல�ம�யப ப�ரச.�ரதத�றகத) 
தபடய�க இரகக யவணட�ம.  '�ன தவற,� தபறறவ�டட�ல,  அவரகள 
வ�ரமப�ன�ல மககத?லல�ம வ�ரமப� ஏறறக தக�ளளம இநத 
ம�ரககதத�யலயய இபணநத தக�ள?டடம.  இலபலதயன,�ல (.�ல 
'�ளகள)  அவரகளகக ஓயவ�வத க�படககம.  அவரகள இதறக 
மறததவ�டட�ல,  என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன 
மNத�பணய�க!  '�ன எனனபடய இநத வ�வக�ரதத�றக�க என தபல 
தணட�க� வ�டமவபர அவரகளடன யப�ரடயவன.  அலல�ஹ,  தன 
த�டடதபத 'டதத�யய த�ரவ�ன''  எனற க,�ன�ரகள. ''�ஙகள த.�லவபத 
அவரகளகக '�ன எடததபரபயபன''  எனற க,�வ�டட பபதல இபன 
வரக� கப,ஷ�க?�டம த.னற,  ''�ஙகள இநத மன�தரடம�ரநத 
உஙக?�டம வநத�ரகக�ய,�ம.  அவர ஒர வ�ஷயதபதக க,�யபத 
'�ஙகள யகடயட�ம.  அபத உஙகளகக எடததச த.�லல 
யவணடதமனற '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல '�ஙகள அவவ�ய, த.யக�ய,�ம'' 
என,�ர.  அபயப�த அவரக?�ல�ரநத அ,�வ�ல�கள,  'அவபரக க,�தத 
எஙகளகக எதபனயம '�ர ததரவ�கக யவணடய அவ.�யம�லபல'' எனற 
க,�னர.  அவரக?�ல கரததத தத?�வபடயவரகள,  'அவரடம�ரநத 
'�ஙகள யகடடபத எடததச த.�லலஙகள'' எனற க,�னர. 

பபதல,  'அவர இபபடதயலல�ம த.�லலக யகடயடன''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.�னனபத அவரகளகக எடததபரதத�ர.  உடயன,  (அபயப�த 
இப,மறபப�?ர�ய�ரநத)  உரவ� இபன மஸவத அஸஸகஃபZ எழநத 
'�னற,  'என .மத�யதத�யர!  '�ஙகள என தநபதபயப யப�ல (என மNத 
இரககமபடயவரகள) அலலவ�?' எனற யகடடதறக அவரகள, 'ஆம'' எனற 
பத�ல?�ததனர.  உரவ�,  ''�ன உஙகள மகபனப யப�ல (உஙகள 'லம 
'�டபவன)  இலபலய�?'  எனற யகடடதறக அவரகள,  'இலபல''  எனற 
பத�ல?�ததனர.  அபயப�த உரவ�,  'உகக�ழ (.நபத)  வ�.�க?�டம 
உஙகளகக உதவமபட யகடடதம அவரக?�ல உதவ மடய�த ('�பல 
ஏறபடட)யப�த '�ன என வ �டட�பரயம என கழநபதபயயம எனககக 
கடடபபடடவரகப?யம உஙக?�டம தக�ணட வநத வ�டயடன எனபதம 
உஙகளககத ததரய�த�?'  எனற யகடடதறக அவரகள,  'ஆம (ததரயம)'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த அவர,  'மஹமமத,  உஙகள மன 
'லலதத�ர த�டடதபதச .மரபப�ததள?�ர.  '�ஙகள (அதறக)  ஒபபக 
தக�ளளஙகள.  அவரடம எனபனச த.லல வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ர. 



அதறக அவரகள, 'அவரடம (எஙகள .�ரப�கப யப.ச) த.லலஙகள'' எனற 
க,�னர.  அவரம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற யப.த தத�டஙக�ன�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள பபதல�டம த.�னனபதப யப�னய, த.�னன�ரகள. 
அபயப�த உரவ�,  'மஹமமயத!  உஙகள .மத�யதத�னபர மற,�லம�க 
அழ�தத வ�டவபத '�ஙகள தப�றததம�கக கரதக�,�ரக?�?  உஙகளகக 
மனன�ல அரபகள எவயரனம தம .மத�யதத�பர யவயர�ட அழ�தத�ர 
எனற '�ஙகள யகளவ�பபடடதணட�? யவறவ�தம�ன மடவ ஏறபடட�லம 
கப,ஷ�கள தவன,�லம (அதன�ல உஙகள யத�ழரகள அபனவரம 
தக�லலபபடட வ�டவ�ரகள அலலவ�?)  '�யன�,  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!   பலமகஙகப? (உஙகள யத�ழரக?�டம)  ப�ரகக�ய,ன; 
மகக?�ல பலதரபபடடவரகப?ப ப�ரகக�ய,ன;  உஙகப? வ�டடவ�டட 
வ�ரணயட�டக கடய (யக�பழததனமபடயவ)வரக?�கயவ (இவரகப?) 
'�ன ப�ரகக�ய,ன'' எனற க,�ன�ர. (இபதக யகடட) அப பகர(ரல�) அவபர 
அகக�ல வழககபபட ஏ.�வ�டட, ''�ஙகள இப,தததபர வ�டடவ�டட ஓட 
வ�டயவ�ம�?'  எனற (யக�பததடன)  யகடட�ரகள.  அதறக உரவ�,  'இவர 
ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  மககள 'அப பகர''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  அதறக 
உரவ�,  ''�ஙகள மனப எனகக உதவ�ய�ரகக�,�ரகள.  அதறக�ன 'ன,�க 
கடபன '�ன உஙகளகக இனனம த�ரககவ�லபல.  அநத 'ன,�க கடன 
மடடம�லல�வ�டட�ல '�ன உஙகளகக (தகநத)  பத�ல 
தக�டதத�ரபயபன''  எனற க,�வ�டட,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யப.த 
தத�டஙக�ன�ர;  'ப�(ஸல)  அவரகளடன யபசம யப�ததலல�ம அவரக?�ன 
த�டபயப ப�டததபட இரநத�ர.  அபயப�த மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�) 
(பகய�ல)  வ�ளடனம தபலய�ல இரமபத தத�பப�யடனம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன தபலபபககம�க '�ன,�ரநத�ரகள.  எனயவ உரவ�,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன த�டபயப ப�டகக மபனநத யப�ததலல�ம மக\ர�(ரல�), 
அவரன பகபய வ�ளப,ய�ன (இரமப�ல�ன) அடமபனய�ல அடதத, 
'உன பகபய அலல�ஹவ�ன ததரபடய த�டய�ல�ரநத 
அபப,பபடதத''  எனற க,�ய வணணம�ரநத�ரகள.  அபயப�த உரவ� 
தனனபடய தபலபய உயரதத�, 'இவர ய�ர?' எனற யகடக மககள, 'இவர 
மக\ர� இபன ஷ8அப�'' எனற க,�ன�ரகள. 

உடயன உரவ�,  'யம�.டகக�ரயர!  '�ர யம�.ட த.யதயப�த (உமபம 
தணடபனய�ல�ரநத ப�தக�தத�ட)  '�ன உபழககவ�லபலய�?  எனற 
யகடட�ர.  மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�)  அ,�ய�பமக க�லதத�ல 
(இஸல�தபதத தழவம மனப) ஒர கலதத�ரடன (எக�பத மனனபனக 
க�ண)  பயணம த.ன,�ரகள.  அபயப�த (அககலதத�ர வழ�ய�ல 
கடததவ�டட மயஙக�க க�டகக,)  அவரகப?க தக�னறவ�டட அவரக?�ன 
தப�ரடகப? எடதத�ரகள. (அதறக�க பன ம�ல�க கலதத�ர மக\ர�(ரல�) 
அவரகப?ப பழ�வ�ஙக மபனநதயப�த அவரன தநபதய�ன 
.யக�தரர�ன உரவ� த�ன,  அவரகப? உய�ரடடத தத�பக தக�டதத 
தணடபனய�ல�ரநத க�பப�ற,�ன�ர.)  ப�,க மக\ர� (அஙக�ரநத)  வநத 
இஸல�தபத ஏற,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''� இஸல�தபதத 
தழவ�யபத '�ன ஏறறக தக�ளக�ய,ன. ஆன�ல, ('� அபகரததக தக�ணட 
வநத)  தப�ரளகள எனகக அனமத�ககபபடவ�லபல''  எனற 
க,�ய�ரநத�ரகள. - ப�,க உரவ�, 'ப�(ஸல) அவரக?�ன யத�ழரகப?த தம 
இரணட கணக?�ல கரநத ப�ரககத தத�டஙக�ன�ர.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள எபயப�த (தத�ணபடபயச த.ரம�) 
.?� தபப�ன�லம,  உடயன அபத அவரக?�ன யத�ழரக?�ல ஒரவர,  தன 
பகய�ல ப�டததத தன மகதத�லம,  யமன�ய�லம யதயததக தக�ளவ�ர. 



'ப�(ஸல)  அவரகள தம யத�ழரகளககக கடடப?ய�டட�ல அவரகள 
உடயன அபத '�ப,யவற,�ட யப�டட யப�டடக தக�ணட 
ஒரவபரதய�ரவர மநத�க தக�ளவ�ரகள.  'ப�யவரகள உளச 
த.யயமயப�த,  அவரகள உளச த.யத எஞ.�ய தணண�பரப ப�டதத 
(தஙகள யமன�ய�ல யதயதத)க தக�ளவதறக�க ஒரவயர�தட�ரவர 
.ணபட யப�டம?வ�றகச த.லவ�ரகள.  'ப�யவரகளடன அவரகள 
யபசமயப�த தம கரலகப?த த�ழதத�க தக�ளவ�ரகள.  யமலம, 
'ப�யவரகளகக கணண�யம?�ககம வ�ததத�ல அவரகப?க கரநத 
(ய'ரகக ய'ர)  ப�ரகக ம�டட�ரகள.  (இவறப,தயலல�ம உறறக 
கவன�தத ய'ரடய�க அ,�நதப�ன) உரவ� தன யத�ழரக?�டம த.னற, 'என 
.மத�யதத�யர!  '�ன பல அர.ரக?�டம ததக கழவ�ல ஒரவன�கச 
த.னறளய?ன.  (யர�ம மனனன)  .\.ரடமம,  (ப�ர.\க மனனன) 
க�ஸர�வ�டமம,  (அப�.\ன�ய மனனன)  '��»ய�டமம ததக கழவ�ல 
த.னறளய?ன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  மஹமமத�ன யத�ழரகள 
மஹமமதகக அ?�கக�, கணண�யதபதப யப�ல எநத அர.ரககம 
அவரன யத�ழரகள கணண�யம அ?�பபபத '�ன ப�ரததயதய�லபல. 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவர .?�பயத தபப�ன�ல அபத 
அவரன யத�ழரக?�ல ஒரவர தம பகய�ல ஏநத�க தக�ளக�,�ர.  அபத 
அவர தம மகதத�லம,  யமன�ய�லம யதயததக தக�ளக�,�ர.  அவர 
அவரகளககக கடடப?ய�டட�ல அவரன கடடப?பய '�ப,யவற, 
அவரகள ஒரவயர�தட�ரவர யப�டட யப�டடக தக�ணட 
மனவரக�,�ரகள.  அவர உளச த.யத�ல அவர உளச த.யத எஞ.�ய 
தணண�பரப தபறவதறக�க,  ஒரவயர�தட�ரவர .ணபடய�டம 
அ?வ�றகச த.லவ�ரகள.  அவர யப.�ன�ல,  அவரடம அவரகள தஙக?�ன 
கரலகப?த த�ழதத�க தக�ளக�,�ரகள.  அவபர கணண�யபபடததம 
வ�ததத�ல அவபரக கரநத (ய'ரகக ய'ர) ப�ரபபத�லபல.  யமலம,  அவர 
உஙகள மன ய'ரய த�டடம ஒனப,ச .மரபப�ததள?�ர. 

எனயவ,  அபத ஏறறக தக�ளளஙகள''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 
பனக�ன�ன� கலதபதச ய.ரநத ஒரவர,  'எனபன அவரடம த.லல 
வ�டஙகள''  என,�ர.  அதறக அவரகள,  '.ர,  த.லலஙகள''  எனற க,�னர. 
அவர 'ப�(ஸல) அவரக?�டமம அவரக?�ன யத�ழரக?�டமம வநதயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'இத இனன�ர.  இவர இப,வனகக�க 
ஹஜ��ல அறககபபடம த�ய�க ஒடடகஙகப? கணண�யபபடததக�, 
ஒர கலதபதச ய.ரநதவர.  எனயவ,  இவரடம த�ய�க பல� ஒடடகதபத 
அனபப� பவயஙகள'' என,�ரகள. உடயன, அவரடம ஒர த�ய�க ஒடடகம 
அனபப� ஒனற பவககபபடடத.  மககள 'தலப�ய�'  க,�யபட அவபர 
வரயவற,�ரகள.  இபத அவர கணடவடன, 'சபஹ�னலல�ஹ! இவரகப? 
இப,ய�லலதத�றக வரவ�ட�மல தடபபத .ரய�லபலயய''  எனற 
(தமககள)  க,�ன�ர.  தம யத�ழரக?�டம த�ரமப�ச த.ன,யப�த,  'த�ய�க 
ஒடடகஙகஙகளகக (அபடய�?)  ம�பல கடடத தத�ஙகவ�டபபடட, 
அவறப,க க\,� க�யபபடதத� அபடய�?ம�டபபடடரபபபத கணயடன. 
எனயவ,  இப,ய�லலதத�றக வரவ�ட�மல அவரகப?த தடபபபத '�ன 
.ரய�னத�கக கரதவ�லபல''  எனற க,�ன�ர.  உடயன,  அவரக?�ல 
ம�கரஸ இபன ஹஃபஸ என,பழககபபடட ஒரவர எழநத,  'எனபன 
அவரடம யப�க வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ர.  மகக�வ�.�கள,  '.ர,  '�ஙகள 
அவரடம யப�ஙகள'' எனற க,�னர. மஸல�மக?�டம அவர த.ன,யப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவன ம�கரஸ எனபவன.  இவன ஒர தகடட 
மன�தன''  எனற க,�ன�ரகள.  அவன (வநதவடன)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 



யப. ஆரமப�தத�ன.  அவன யப.�க தக�ணடரகபகய�ல,  சபஹல இபன 
அமர எனபவர கப,ஷ�க?�ன தரபப�ல�ரநத வநத�ர அ,�வ�பப�?ர 
இகரம�(ரஹ)  க,�ன�ர:  சபஹல இபன அமர வநதயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'உஙகள வ�வக�ரம சலபம�க�வ�டடத''  எனற ('ஸஹல--சலபம' 
எனனம தப�ரள தக�ணட தபயரபடய ஒரவர வநதபத 'றக,�ய�கக 
கரதம வபகய�ல)  க,�ன�ரகள.  சபஹல ப�ன அமர வநத,  '(ஏடபடக) 
தக�ணட வ�ரஙகள.  உஙகளககம எஙகளககம�படய�ல�ன (.ம�த�ன 
ஒபபநததத�றக�ன)  பதத�ரம ஒனப, எழதயவ�ம''  எனற க,�ன�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள எழததபர அபழதத�ரகள.  ப�னனர,  'யபரர?�?னம 
கரபணயனபபடயய�னம�ன அலல�ஹவ�ன த�ரபதபயரல...''  எனற 
(.ம�த�ன ஒபபநததத�றக�ன வ�.கதபத)  'ப�யவரகள த.�னன�ரகள. 
சபஹல,  'ரஹம�ன -  கரபணயனபபடயய�ன'  எனபத எனன எனற 
எனககத ததரய�த.  ஆய�னம,  'இப,வ�!  உன த�ரபதபயர�ல..'  எனற 
'�ஙகள மனப எழத�க தக�ணடரநதபதப யப�ல த�ன '�ன எழதயவன'' 
என,�ர.  மஸல�மகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ப�ஸம�லல�ஹ�ர 
ரஹம�ன�ர ரஹ�ம -  அ?வற, அர?�?னம 
கரபணயனபபடயய�னம�ன அலல�ஹவ�ன த�ரபதபயர�ல'  எனய, 
இபத எழதயவ�ம'' எனற க,�ன�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள, ' 'ப� இஸம�கக 
அலல�ஹ8மம -  இப,வ�!  உன த�ரபதபயர�ல'  எனய, எழதஙகள'' 
என,�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இத இப,தததர மஹமமத 
அவரகள த.யத .ம�த�ன ஒபபநதம'  எனற (எழதமபட வ�.கம) 
த.�னன�ரகள.  உடயன சபஹல,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ஙகள 
இப,தததர த�ம எனற '�ஙகள 'மப�ய�ரநத�ல இப,ய�லலதத�றக 
வரவ�ட�மல உஙகப?த தடதத�ரககவம ம�டயட�ம;  உஙகளடன 
யப�ரடடரககவம ம�டயட�ம.  ம�,�க, 'மஹமமத இபன அபத�லல�ஹ 
-  அபதலல�ஹவ�ன மகன மஹமமத'  எனற எழதஙகள''  எனற 
க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
'�ஙகள '�ன தப�ய த.�லவத�கக கரத�ன�லம '�ச.யம '�ன 
இப,தததர த�ன. (இரநத�லம உஙகள வ�ரபபபபட) மஹமமத இபன 
அபத�லல�ஹ -  அபதலல�ஹவ�ன மகன மஹமமத எனய, 
எழதஙகள''  எனற க,�ன�ரகள என அ,�வ�பப�?ர இம�ம 
ஸ8ஹர(ரஹ) க,�ன�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள, அவரகளடன தகர�ற த.யய�மல வ�டடக தக�டதத 
ஒததப யப�கவ�டடதறகக க�ரணம அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன�ல 
பன�தம�னபவய�க அ,�வ�ககபபடட (மகக� 'கரத)பத 
கணண�யபபடததக�, எநத ஒர த�டடதபத அவரகள எனன�டம 
யகடட�லம அபத அவரகளகக '�ன (வகததக)  தக�டபயபன''  எனற 
மனயப த.�லல�ய�ரநதபத '�ப,யவறறவதறக�கதத�ன.  ப�,க 
சபஹலகக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எஙகப? (இநத ஆணட) 
இப,ய�லலதத�றகச த.லல வ�ட�மலம அபத '�ஙகள வலமவர 
வ�ட�மலம தடககக கட�த'  எனற (வ�.கம)  த.�னன�ரகள.  உடயன 
சபஹல,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (இபத ஏறக)  மடய�த.  (இநத 
ஆணயட உமர� த.யய '�ஙகள உஙகளகக அனமத�ய?�தத�ல) ''�ஙகள 
உஙகள '�ரபநததத�றக அடபண�நத வ�டயட�ம'  எனற அரபகள யப.�க 
தக�ளவ�ரகள.  ஆய�னம,  வரக�, ஆணடல '�ஙகள உமர� த.யத 
தக�ள?ல�ம''  எனற க,�ன�ர;  அவவ�ய, எழத�ன�ர.  யமலம சபஹல, 
'எஙக?�டம�ரநத ஒரவர உஙக?�டம வநத�ல,  அவர உஙகள 
ம�ரககதத�ல இரநத�லம .ர,  அவபர எஙக?�டம '�ஙகள 



த�ரபப�யனபப� வ�ட யவணடம'  எனற '�பநதபனய�டட�ர.  மஸல�மகள, 
'சபஹ�னலல�ஹ!  அவர மஸல�ம�க (எஙக?�டம)  வநத�ரகக,  அவபர 
எபபட இபணபவபபவரக?�டம த�ரபப�யனபபவத?'  எனற வ�யபபடன 
யகடட�ரகள.  அவரகள இவவ�ற ஒபபநதம யப.�க தக�ணடரககமயப�த 
(கப,ஷ�க?�ன தரபப�ல�ரநத ஒபபநதம யப. வநத)  சபஹல இபன 
அமரபடய மகன அப �நதல (தம க�லகள ப�பணககபபடடரகக) 
வ�லஙககளடன ததத�த ததத� 'டநத வநத�ரகள.  அவரகள மகக�வ�ன 
க\ழப பகத�ய�ல�ரநத தபப� வநத மஸல�மக?�படயய வநத தஞ.ம 
பகநத�ரகள.  உடயன (அவரன தநபதய�ன)  சபஹல,  'மஹமமயத! 
(ஒபபநதபபட)  மதல�வத�க,  இவபர எஙக?�டம ஒபபபடககமபட 
உஙக?�டம யக�ரக�ய,ன''  என,�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ம 
இனனம இநத '�பநதபனபய எழத� மடககவ�லபலயய''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  அதறக சபஹல,  'அபபடதயன,�ல,  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙக?�டம '�ன எநத அடபபபடய�லம ஒரயப�தம 
.ம�த�னம த.யத தக�ள? ம�டயடன''  எனற க,�ன�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அபபடதயன,�ல இவபர மடடம�வத '�ன 
த�ரபப�யனபப�மல�ரகக எனகக அனமத� த�ரஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக சபஹல,  ''�ன உஙகளகக அனமத� தர 
ம�டயடன''  எனற க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 'இலபல,  இவபர 
மடடம�வத த�ரபப�யனபப�மல '�றதத�க தக�ள? எனகக 
அனமத�ய?�யஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக சபஹல,  ''�ன 
அனமத�ய?�ககப யப�வத�லபல''  எனற க,�ன�ர.  ம�கரஸ எனபவர, ''�ம 
அதறக உஙகளகக அனமத�ய?�தத வ�டயட�ம''  எனற க,�ன�ர.  அப 
�நதல(ரல�),  'மஸல�மகய?!  '�ன மஸல�ம�க (உஙக?�டம)  வநத�ரகக, 
எனபன இபணபவபபவரக?�டம த�ரபப�யனபபக�,�ரக?�? '�ன .நத�தத 
தனபஙகப? '�ஙகள (.�நத�ததப)  ப�ரகக ம�டடரக?�?'  எனற யகடட�ர. 
அவர இப,வழ�ய�ல கடபமய�க யவதபன த.யயபபடடரநத�ர.

அபயப�த ('டநதபத)  உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  உடயன '�ன அலல�ஹவ�ன 
ததரடம த.னற,  ''�ஙகள .தத�யம�க இப,தததர இலபலய�?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ஆம,  இப,தததர த�ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  ''�ம .தத�ய ம�ரககதத�லம 'ம பபகவரகள 
அ.தத�ய ம�ரககதத�லம இலபலய�?'  எனற யகடயடன.  அதறகம 
'ப�(ஸல)  அவரகள, 'ஆம (.தத�ய ம�ரககதத�ல த�ன '�ம இரகக�ய,�ம. 
அவரகள அ.தத�ய ம�ரககதத�ல த�ன இரகக�,�ரகள.)''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன, 'அபபடய�ன�ல (இநத '�பநதபனகப? ஏறற)  'ம 
ம�ரககதத�றக '�ம ஏன இழ�பவச ய.ரகக யவணடம?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள,  ''�ன அலல�ஹவ�ன ததர�யவன.  '�ன அவனகக 
ம�ற த.யவத�லபல.  அவயன எனகக உவதக கடயவன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'வ�பரவ�ல '�ம இப,ய�லலம கஅப�பவத 
வலம வரயவ�ம'  எனற த�ஙகள எஙகளகக த.�லல� 
வநத�ரககவ�லபலய�?' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, 'ஆம. ஆன�ல, 
'�ம இநத ஆணயட கஅப�வககச த.லயவ�ம எனற '�ன உஙகளககச 
த.�னயனன�?'  எனக யகடட�ரகள.  '�ன,  'இலபல''  எனற பத�ல?�தயதன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள '�ச.யம கஅப�வககச த.னற அபத 
வலமவரவ �ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க '�ன அப பகர(ரல�) 
அவரக?�டம த.னற,  அப பகயர,  இவரகள உணபமய�யலயய 
அலல�ஹவ�ன ததரலலவ�?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ஆம; 
இப,தததர த�ன''  எனற .தத�ய ம�ரககதத�லம 'ம பபகவரகள 



அ.தத�ய ம�ரககதத�லம இலபலய�?' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, 
'ஆம''  என,�ரகள.  '�ன,  'அபபடதயன,�ல இபத ஒபபக தக�ணட 'ம 
ம�ரககதத�றக '�ம ஏன இழ�பவச ய.ரகக யவணடம?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள, ''ணபயர! இப,தததர, தம இப,வனகக ம�ற த.யய 
மடய�த.  அவயன அவரகளகக உதவக கடயவன.  அவரக?�ன 
சவடபடயய '�ஙகள ப�னபறறஙகள.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
அவரகள .தத�ய வழ�ய�ல த�ன இரகக�,�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
'�ன,  'அவரகள 'மம�டம,  ''�ம இப,ய�லலதத�றகச த.னற அபத 
வலமவநயத�ம''  எனற த.�லலவ�லபலய�?'  எனற யகடயடன.  அதறக 
அவரகள,  'ஆம;  (த.�னன�ரகள.)  ஆன�ல,  ''�ஙகள இநத ஆணயட அஙக 
த.லவ �ரகள' எனற உஙக?�டம த.�னன�ரக?�?' எனற யகடட�ரகள. '�ன, 
'இலபல (அவரகள அவவ�ற த.�லலவ�லபல)''  எனற பத�ல?�தயதன. 
அதறக அவரகள,  ''�ஙகள '�ச.யம அஙக த.னற இப,ய�லலதபத 
வலமவரதத�ன யப�க�,�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

(ஸ8ஹர(ரஹ)  உமர(ரல�)  தத�டரநத த.�னனத�கக கறக�,�ரகள:)  '�ன 
இபபட (அத�ரபத�யடன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  யப.�யதறகப பரக�ரம�க 
பல வணககஙகப?ப பரநயதன.  ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒபபநதப 
பதத�ரதபத எழத� மடதத ப�னப தம யத�ழரகப? ய'�கக�,  'எழநத 
த.னற கரப�ன� தக�டததவ�டட தபலமட கப?நத தக�ளளஙகள'' 
எனற உததரவ�டட�ரகள.  ஆன�ல,  அவரக?�ல ஒரவர கட 
எழநத�ரககவ�லபல.  எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள மனற மப, 
இவவ�ற க,�ன�ரகள.  இரநதம,  அவரக?�ல எவரம எழநத�ரகக�த 
க�ரணதத�ல (தம தபணவ�ய�ர)  உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம 
த.னற மகக?�டம�ரநத த�ம .நத�தத அத�ரபத�பய(யம,  அதன�ல 
அவரகள தமககக க\ழபபடய�மல�ரபபபதயம)  த.�னன�ரகள.  உடயன 
உமம ஸலம�(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  த�ய�கப ப�ர�ண�பய 
அறததவ�டடத தபலமட கப?நத தக�ள? யவணடம எனபபத 
வ�ரமபக�,�ரக?�? ('�ஙகள த�ய�கப ப�ர�ண�கப? அறதத மட கப?யப 
ப,பபடஙகள.  '�ஙகள (த�ய�கப ப�ர�ண�க?�ன)  கரப�ன� ஒடடகஙகப? 
அறததவ�டட உஙகள '�வ�தபர அபழதத,  அவர உஙகள மடபயக 
கப?யமவபர அவரக?�ல எவரடனம ஒர வ�ரதபதயம யப.�த�ரகள'' 
எனற (ஆயல�.பன)  க,�ன�ரகள.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள ப,பபடட 
ஒடடகஙகப? கரப�ன� தக�டததவ�டட,  தம '�வ�தபர அபழததத 
தபலமடபயக கப?நத�ரகள.  அதவபர அவரக?�ல எவரடமம 
'ப�யவரகள யப.வ�லபல.  இவறப,க கணடவடன மற, 
'ப�தயத�ழரகளம எழநத த.னற த�ய�கப ப�ர�ண�கப? அறதத, ஒரவர 
மற,வரன தபலமடபயக கப?யத தத�டஙக�ன�ரகள.  ஒரவர 
மற,வபர த'ர.ல�ல .�கடதத வ�டவ�ரகய?� எனம அ?வ�றகப 
யப�டட யப�டடக தக�ணட (த�ய�கப ப�ர�ண�கப? அறககவம 
மடகப?யவம)  த.ன,னர.  ப�,க (.ம�த�ன ஒபபநதம அமல�ல இரநத 
க�ல கடடதத�ல)  இப,'மப�கபக தக�ணட தபணகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநதனர.  உடயன,  'இப, 'மப�கபகய�?ரகய?!  இப, 
'மப�கபக தக�ணட தபணகள ஹ�ஜரத த.யத உஙக?�டம 
வநத�ரக?�ய�ன (அவரகள 'மப�கபகய�?ரக?� எனபபதச)  ய.�த�ததப 
ப�ரஙகள.  அவரக?�ன 'மப�கபகய�ன உணபம '�பலபய அலல�ஹ 
த�ன 'னக,�வ�ன.  யமலம,  அவரகள 'மப�கபகய�?ரகள த�ன எனற 
உஙகளககத ததரநதவ�டட�ல '�ர�கரபப�?ரக?�டம அவரகப?த 
த�ரபப� அனபப�த�ரகள.  அவரகள '�ர�கரபப�?ரகளகக (மபனவ�யர�க 



இரகக)  அனமத�ககபபடடவரகள அலலர.  '�ர�கரபப�?ரகளம 
அவரகளகக (கணவரக?�க இரகக)  அனமத�ககபபடடவரகள அலலர. 
அவரக?�ன ('�ர�கரபப�?ரக?�ன)  கணவனம�ரகள அவரகளகக 
அ?�நத�ரநத மஹபர அவரகளககத த�ரபப�க தக�டதத வ�டஙகள. 
யமலம,  அவரகப?த த�ரமணம த.யத தக�ளவத�ல உஙக?�ன மNத 
எநதக கற,மம இலபல.  '�ஙகள அவரகளககரய மஹபர 
அவரகளககக தக�டததவ�டட�ல.  யமலம,  இப,வபன '�ர�கரததவ�டட 
தபணகப? '�ஙகளம த�ரமண உ,வ�ல பவததக தக�ள?�த�ரகள' 
எனனம (த�ரககரஆன 60:10)  இநத வ.னதபத அலல�ஹ அர?�ன�ன. 
உடயன,  உமர(ரல�),  இபணபவககம ம�ரககதத�ல�ரநத க�லதத�ல 
தமகக�ரநத இரமபனவ�ம�ரகப? அனற தல�க (வ�வ�கரதத) 
த.யதவ�டட�ரகள.  அவவ�ரவரல ஒரவபர மஆவ�ய� இபன அபZ 
சஃபய�ன அவரகளம மறத,�ரவபர ஸஃபவ�ன இபன உமயய� 
அவரகளம மணநத�ரகள.  ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வககத 
த�ரமப� வநத�ரகள.  அபயப�த கப,ஷ�க?�ல ஒரவர�ன அப பஸZ ர 
எனபவர மஸல�ம�க இரககம '�பலய�ல (மத�ன�வகக வரபக 
தநத�ர.  உடயன,  அவபரத யதட(ப ப�டகக)  கப,ஷ�கள இரணட யபபர 
அனபப� பவததனர.  அவரகள ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத),  ''�ஙகள 
எஙகளககக தக�டதத உறத� தம�ழ�பய '�ப,யவறறஙகள''  எனற 
யகடடனர.  உடயன,  அவபர அநத இரவரடமம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஒபபபடதத�ரகள. அவரகள இரவரம அப பஸZ ர அவரகப? அபழததக 
தக�ணட தலஹ8பலஃப�பவ அபடநதனர.  அவரகள,  தம யபரச.ம 
பழஙகப?த த�னறதக�ணயட (ஒர மரததடய�ல)  தஙக�ன�ரகள.  அப 
பஸZ ர(ரல�)  அவவ�ர 'பரக?�ல ஒரவரடம,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  இனன�யன!  உனனபடய இநத வ�ப? '�ன ம�க 
'லலத�கக க�ணக�ய,ன''  என,�ர.  உடயன மறத,�ரவர வ�ப? உரவ�, 
'ஆம,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இத ம�க 'லல வ�ளத�ன.  '�ன 
இபதப பயனபடதத�ப ப�ரதத�ரகக�ய,ன,  மNணடம பயனபடதத�ப 
ப�ரதத�ரகக�ய,ன''  என,�ர.  அப பஸZ ர அவரகள, 'எனகக(அபத)க க�டட. 
அபத '�ன ப�ரகக�ய,ன''  எனற யகடட அவபரத தன வ.தத�ல 
தக�ணட வநத (அநத வ�?�ல)  கதத�க தக�னறவ�டட�ர.  மறத,�ரவர 
வ�ரணயட�ட மத�ன� வபர த.ன,�ர; ஓடக தக�ணயட பள?�வ�.லககள 
பகநத�ர. இப,தததர(ஸல) அவரகள அவபரக கணடயப�த, 'இவர ஏயத� 
பZத�யயறபடததம வ�ஷயதபதக கணட வ�டடரகக�,�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற '�ன,யப�த, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  என .யக�தரர தக�லலபபடடவ�டட�ர. 
('�ஙகள அப பஸZபரத தடகக�வ�டட�ல)  '�னம தக�லலபபடட 
வ�டயவன''  எனற க,�ன�ர.  உடயன அப பஸZ ர அவரகள வநத, 
'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அலல�ஹ 
தஙகள தப�றபபப '�ப,யவற,�வ�டட�ன. த�ஙகள எனபன அவரக?�டம 
த�ரபப�யனபப� வ�டடரகள. ப�,க அலல�ஹ, எனபன அவரக?�டம�ரநத 
க�பப�ற,�வ�டட�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவரன 
த�யககக யகடணட�கடடம.  உதவபவர எவர�வத இவரககக 
க�படதத�ல இவர யப�ரத த�பய மறபடயம மடட வ�டவ�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இபதச த.வ�யற,வடன அப பஸZ ர அவரகள,  'ப�(ஸல) 
அவரகள தமபம (மNணடம) கப,ஷ�க?�டம த�ரபப�யனபப� வ�டவ�ரகள 
எனபபதப பரநத தக�ணட அஙக�ரநத தபப�யய�ட கடயல�ரதத�றகச 
த.ன,�ரகள.  சபஹல�ன மகன அப �நதல(ரல�)  அவரகளம 
கப,ஷ�க?�டம�ரநத தபப�யய�ட அப பஸZ ர அவரகளடன ய.ரநத�ரகள. 



ப�,க,  கப,ஷ�க?�ல இஸல�தபதத தழவ�யவர (தபப�ச த.னற)  அப 
பஸZ ர அவரகளடன ய.ரநத தக�ள?த தத�டஙக�ன�ர.  இறத�ய�ல, (.�,�த 
.�,�த�க இபபட இஸல�தபத ஏற,வரகள மகக�வ�ல�ரநத தபப�யய�ட 
வநத)  ஒர கழவ�னர�க ஒனற த�ரணடவ�டடனர.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  ஷ�ம '�டபட ய'�கக� கப,ஷ�க?�ன ஒர (வ�ய�ப�ரப) 
பயணக கழ ப,பபடடரபபத�கக யகளவ�பபடம யப�ததலல�ம அபத 
அவரகள இபடம,�தத அவரகப?க தக�னற அவரக?�ன த.லவஙகப? 
(வ�ய�ப�ரப தப�ரடகப?)ப ப,�ததக தக�ளவபத வழககம�கக 
தக�ணடரநத�ரகள.  எனயவ,  கப,ஷ�கள (அப ப ªரம அவரன 
.க�ககளம தஙகளககத தத�லபல தர�மல இரகக யவணடதமனற) 
இரவரககம ஆ?னபப� உததரவ�டமபட அலல�ஹவ�ன தபயர�லம 
உ,வ மப,ய�ன தபயர�லம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யகடடத 
ததனபப�ன�ரகள.  யமலம,  'கப,ஷ�க?�ல,  மஸல�ம�க 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வரக�,வர அச.ம�ன,� இரககல�ம (அவபர எஙக?�டம 
த�ரபப�யனபப� யவணட�ம)''  எனற க,�வ�டடனர.  அபயப�தத�ன 
அலல�ஹ,  'அவயன மகக�வ�ன பள?தத�கக�ல அவரக?�ன பககள 
உஙகளகதகத�ர�க உயரவபதயம தடததவ�டட�ன; அபயப�த அவரக?�ன 
மNத உஙகளகக தவற,�பயயம தக�டதத�ன.  யமலம,  '�ஙகள த.யத 
தக�ணடரநத ய�வறப,யம அலல�ஹ ப�ரததக தக�ணடரநத�ன... 
இப, மறபப�?ரகள, தஙகள உள?ஙக?�ல பவர�கக�யதபத (அஞஞ�ன 
க�ல மடச .�நதபனபய) ஏறபடதத�யயப�த அலல�ஹ, தன ததர மNதம 
'மப�கபகய�?ரக?�ன மNதம '�மமத�பய இ,கக�யர?�ன�ன.  யமலம, 
'மப�கபகய�?ரகப? இப,வ�கபகப யபண� 'டபயப�ர�ய ஆகக�ன�ன. 
அவரகள த�ம அதறக ம�கவம அரகபதயபடயய�ர�யம 
உரபமயபடயய�ர�யம இரநதனர.  அலல�ஹ ஒவதவ�னப,யம 
'னக,�நதவன�க இரகக�,�ன' எனனம (த�ரககரஆன 48:24-26) வ.னதபத 
அர?�ன�ன.

இப,மறபப�?ரகள,  மஹமமத(ஸல)  (அவரகள இப,தததயர எனற 
அ,�நத�ரநதம வ �ணப�டவ�ததத�ன க�ரணதத�ல)  அவரகப? 
இப,தததர என ஏறக�மல�ரநதம,  (அலல�ஹபவ ஏறறக 
தக�ணடரநதம த�ரககரஆன�ல இடம தபற, க�ரணதத�ல) 
ப�ஸம�லல�ஹ�ர ரஹம�ன �ர ரஹ�ம -  அ?வற, அர?�?னம 
கரபணயனபபடயய�னம�ன அலல�ஹவ�ன த�ரபதபயர�ல'  எனற 
(ஒபபநதப பதத�ரதத�ல)  எழத மறததவ�டடதம,  மஸல�மகப? 
இப,ய�லலம கஅப�பவச .நத�கக வ�ட�மல தடததம த�ன அநத மட 
பவர�கக�யம�கம.

1193.  அலல�ஹவகக ந,�ல ஒனற யப�க தத�ணணறத,�னபத 
த�ரபதபயரகள உள?ன.  அவறப, அ,�நத (அதன மNத 'மப�கபக 
பவதத அபத '�பனவ�ல)  தக�ளபவர த.�ரககதத�ல நபழவ�ர '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

               ப�டம-52. மரண .�.னஙகள 

மரண.�.னஙகள ஆவண வடவ�ல. 

1194. (மரண .�.னம த.யய)  ஏயதனம ஒர தப�ரப?ப தபற,�ரககம 



எநத ஒர மஸல�மககம அவர தனனபடய மரண .�.னதபத எழத�த 
தனன�டம பவதத�ரகக�மல இரணட இரவகள கட கழ�பபதறக 
அனமத�ய�லபல '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1195.  அலல�ஹவ�ன ததரபடய தபணவ�ய�ர �8பவரயய� ப�னதத 
ஹ�ரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.   இப,தததர(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
மரணதத�னயப�த த�ரஹபமயய�,  த�ன�பரயய� (தவள?� 
'�ணயதபதயய�,  தப�றக�ப.யய�),  அடபமபயயய�,  அடபமப 
தபணபணயய�,  யவற எபதயயம� வ�டடச த.லலவ�லபல.  தம 
தவளப?க யக�யவறக கழபதபயயம,  தம ஆயதஙகப?யம,  தரமம�க 
ஆகக� வ�டடரநத ஒர '�லதபதயம தவ�ர.

1196.  தலஹ� இபன மஸரரஃப(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன அபதலல�ஹ 
இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அவரக?�டம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள வஸ�யயத - 
மரண .�.னம த.யத�ரக?�?' எனற யகடயடன. அவரகள, 'இலபல'' எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'அபபடதயன,�ல மகக?�ன மNத வஸ�யயத - 
மரண .�.னம த.யவத எபபடக கடபமய�ககபபடடத?  அலலத மரண 
.�.னம த.யயயவணடதமனற மககளகக எபபடக 
கடடப?ய�டபபடடத?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவர,  'அலல�ஹவ�ன 
யவததத�னபட த.யலபடம�ற 'ப�(ஸல) அவரகள உபயத.ம த.யத�ரகள'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

மரணத தரவ�ய�ல தரமம த.யவத. 

1197. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத, 'இப,தததர அவரகய?! தரமதத�ல .�,நதத எத?' எனற யகடட�ர. 
''�ஙகள ஆயர�கக�யமள?வர�கவம,  தப�ர?�ப. தக�ணடவர�கவம 
த.லவநதர�க வ�ரமப�ய வணணம வறபமபய அஞ.�யவர�கவம 
இரககமயப�த தரமம த.யவயத .�,நத தரமம ஆகம.  உன உய�ர 
தத�ணபடக கழ�பய அபடநத வ�டடரகக,  'இனன�ரகக இவவ?வ 
தக�டஙகள;  இனன�ரகக இவவ?வ தக�டஙகள''  எனற த.�லலம 
(ய'ரம வரம)  வபர தரமம த.யவபதத தள?�ப யப�ட�யத.  (உன 
மரணம த'ரஙக� வ�டம)  அநத ய'ரதத�யல� அத இனன�ரகக (உன 
வ�ரசகளகக)  உரயத�ய ஆக� வ�டடரககம''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
பத�ல?�தத�ரகள.

உ,வ�னரகளகக�க மரண .�.னம த.யயபபடட�ல அத�ல தபணகளம 
கழநபதகளம அடஙகவ�ரக?�?

1198. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''உஙகள த'ரஙக�ய உ,வ�னரகப? 
அசசறதத� எச.ரயஙகள''  எனனம (த�ரககரஆன 26:214)  இப,வ.னதபத 
அலல�ஹ அர?�ய தப�ழத இப,தததர(ஸல) அவரகள எழநத '�னற, 
'கப,ஷ�க கலதத�யர!''  எனய,� அத யப�ன, ஒர த.�லபலயய� க,� 
(அபழதத),  'ஓரப, வணககதபதயம,  'றத.யலகப?யம வ�பலய�கத 
தநத உஙகளகக ('ரக த'ரபப�ல�ரநத)  வ�டதபல வ�ஙக�க 
தக�ளளஙகள.  அலல�ஹவ�ன தணடபனய�ல�ரநத .�,�த?வம 
உஙகப?க க�பப�ற, எனன�ல மடய�த.  அபத மன�ஃப�ன மககய?! 
உஙகப? அலல�ஹவ�ன தணடபனய�ல�ரநத எனன�ல .�,�த?வம 
க�பப�ற, மடய�த.  அபதல மததல�ப�ன மகன அபப�யஸ!  உஙகப? 



அலல�ஹவ�ன தணடபனய�ல�ரநத எனன�ல .�,�த?வம க�பப�ற, 
மடய�த.  அலல�ஹவ�ன ததரபடய அதபத(ம�ம�)  ஸஃப�யய�யவ! 
உஙகப? அலல�ஹவ�ன தணடபனய�ல�ரநத எனன�ல .�,�த?வம 
க�பப�ற, மடய�த.  மஹமமத�ன மகள ஃப�தத�ம�யவ!  என 
த.லவதத�ல�ரநத '� வ�ரமப�யபதக யகள (தரக�ய,ன).  (ஆன�ல,) 
அலல�ஹவ�ன தணடபனய�ல�ரநத எனன�ல .�,�த?வம உனபன 
க�பப�ற, மடய�த'' எனற க,�ன�ரகள.

(அ'�பதய�ன) தப�றபப�?ர (தன தப�றபப�லள?) அ'�பதய�ன 
த.லவதபதக பகய�? உரபமயணட எனபதம, அத�ல�ரநத அவரன 
உபழபப�றயக உணணல�ம எனபதம.

1199.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உமர(ரல�)  'தமஃக'  என,பழககபபடட 
தம த.�தத ஒனப, அலல�ஹவ�ன ததரபடய க�லதத�ல தரமம 
த.யத�ரகள.  அத ஒர யபரச.ந யத�டடம�க இரநதத.  அவரகள 
'ப�(ஸல) அவரக?�டம, 'இப,தததர அவரகய?! '�ன ஒர த.லவதபதப 
தபறறளய?ன.  அத எனன�டம (இரபபவற,�யலயய)  உயர தரம�னத�கம. 
எனயவ,  அபத தரமம த.யத வ�ட வ�ரமபக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அதன '�லதபத (எவரககம)  வ�றகக கட�த. 
அனப?�பப�கவம தரககட�த.  அதறக எவரம வ�ர.�கவம ஆக 
மடய�த.  அதன வரவ�ய மடடயம த.லவ�டபபட யவணடம என, 
'�பநதபனகளடன அபத தரமம த.யத வ�ட''  எனற க,�ன�ரகள. 
எனயவ,  உமர(ரல�)  அபத தரமம (வகஃப)  த.யதவ�டட�ரகள.  அவரக?�ன 
அநத தரமம (வகஃப)  அலல�ஹவ�ன ப�பதய�லம,  அடபமகப? 
வ�டதபல த.யயவம,  ஏபழகளகக�கவம,  வ�ரநத�னரகளகக�கவம, 
வழ�பயப�ககரகளகக�கவம,  உ,வ�னரகளகக�கவம வழஙகபபடடத. 
''�ரவ�கம த.யபவர அத�ல�ரநத தப�த வழககபபட ('�ய�யம�ன 
மப,ய�ல)  உணபத�ல அலலத வ�ரயம த.யய�மல தம 'ணபரகக 
உணணக தக�டபபத�ல கற,ம�லபல'  எனறம (அத தத�டரப�ன 
ஆவணதத�ல) அவரகள க,�பப�டடரநத�ரகள. 

1200.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அழ�ததத�ழ�ககம ஏழ தபரம 
ப�வஙகப?த தவ�ரஙகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  மககள,  'இப,தததர அவரகய?!  அபவ எபவ?'  எனற 
யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவகக இபண கறப�பபதம, 
சன�யம த.யவதம,  '�ய�யம�ன,� தக�லலக கட�த எனற அலல�ஹ 
பன�தபபடதத�யள? உய�பரக தக�லவதம,  வடட உணபதம, 
அன�பதக?�ன த.லவதபத உணபதம,  யப�ரனயப�த ப,மதக�டட 
ஓடவதம அபப�வ�க?�ன,  இப,'மப�கபக தக�ணட,  கறபள? 
தபணக?�ன மNத அவதற கறவதம த�ன (அநதப தபரம ப�வஙகள)'' 
எனற (பத�ல) க,�ன�ரகள.

வகஃபச த.�தபத '�ரவக�பபவரககரய ஊத�யம.

1201. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என வ�ரசகள 
தப�றகப.யய�,  தவள?� '�ணயதபதயய� பஙக�டடக தக�ள? 
(வ�ரசரபமய�கப தப,)  ம�டட�ரகள.  என மபனவ�ம�ரக?�ன 
��வன�ம.தபதயம என ஊழ�யரன கல�பயயம தவ�ர,  '�னவ�டடச 
த.லவததலல�ம தரமயமய�கம என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



ஒரவர ஒர '�லதபதயய� க�ணறப,யய� வகஃப த.யத�ல, அலலத 
மற, மஸல�மகள அநதக க�ணற,�ன '�பரப பயனபடததவத யப�ல 
தனககம அபதப பயனபடததம உரபமயணட எனற 
'�பநதபனய�டட�ல (அபவ த.லலம.)

1202.  அப அபத�ர ரஹம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (கலNஃப�)  உஸம�ன(ரல�) 
(கலககக�ரரக?�ல)  மறறபகய�டபபடடயப�த அவரகளகக யமல�ரநத 
(வ �டடக கபர மNத�ரநத),  'அலல�ஹவ�ன தபயர�ல உஙகப?க 
யகடக�ய,ன. '�ன 'ப�(ஸல) அவரக?�ன யத�ழரகப?த த�ன யகடக�ய,ன. 
'ரம�'  எனனம க�ணறப, (வ�பலகக வ�ஙக�)  தரவ�ர (தப�த மககள 
'லனகக�க வகஃப த.யத)  வ�டக�,வரகக த.�ரககம க�படககம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,,  '�ன அபத (வ�பலகக வ�ஙக�த)  தர 
வ�ர (வகஃப�க ஆகக�)யத உஙகளககத ததரய�த�?  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'தப�ர?�த�ர த'ரககடய�ல�ரககம (தபக யப�ரகக�ன)  பபடபய 
(தப�ரளதவ�ய�ல)  தய�ரபடததக�,வரகக த.�ரககம க�படககம'  எனற 
க,,  '�ன அபதத தய�ரபடதத�யத உஙகளககத ததரய�த�?'  எனற 
க,�ன�ரகள.  'ப�தயத�ழரகள அவரகள க,�யபத உணபமதயன 
ஏற,னர.
 
வகஃப த.யதவயர  அபத '�ரவ�கம த.யயல�ம. மற,வரகளம அதறக 
'�ரவ�க�ய�க இரககல�ம. ஆக, (அபத) '�ரவக�ககம எவரககம 
அத�ல�ரநத உணண அனமத�யணட.

1203. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பன .ஹக� கலதபதச ய.ரநத 
ஒரவர தமNமத த�ர,  அத� இபன பதத� ஆக�யய�ரடன பயணம 
ப,பபடட�ர,  அநத .ஹக� கலததவர ஒர மஸல�ம கட இலல�த ஒர 
பம�ய�ல இ,நதவ�டட�ர.  தமNமத த�ரயம,  அத�யம அவரவ�டடச த.ன, 
(அவரபடய)  த.�ததககப? எடததக தக�ணட வநதயப�த (அவற,�ல) 
தஙகதத�ல த.தகக�ய யவபலபப�டகள தக�ணட தவள?�பப�தத�ரம 
ஒனப,க க�ணவ�லபல.  இப,தததர(ஸல)  அவவ�ரவரடமம .தத�யப 
ப�ரம�ணம வ�ஙக�ன�ரகள.  ப�,க அநதப ப�தத�ரம மகக�வ�ல .�லரடம 
க�ணபபடடத.  அவரகள,  ''�ஙகள இபத தமNம�டம�ரநதம 
அத�ய�டம�ரநதம வ�ஙக�யன�ம'' எனற க,�னர. அபயப�த (இ,நத) .ஹக� 
கலததவரன (த'ரஙக�ய)  உ,வ�னரக?�ல இரவர எழநத .தத�யம 
த.யத,  'எஙகள .�ட.�யம அவரகள இரவரபடய .�ட.�யதபத வ�ட 
அத�கத தகத� வ�யநதத�கம;  (ஏறகத தககத�கம)''  எனறம,  'அநதப 
ப�தத�ரம எஙகள யத�ழரபடயயத''  எனறம க,�னர.  அவரக?�ன 
வ�வக�ரதத�ல த�ன இநத (த�ரககரஆன 05:106,  107)  இப,வ.னம 
அர?பபடடத.

         ப�டம-53. அ,பயப�ரம அதன வழ�மப,களம.

அ,பயப�ரன .�,பப.

1204.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
ஒரவர வநத, '��ஹ�த எனனம (இப,வழ�ய�ல பரயம) அ,பயப�ரககச 
.மம�ன ஒர 'றத.யபல எனகக அ,�வ�யஙகள''  எனற யகடடதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'அபபட எபதயம '�ன க�ணவ�லபல''  எனற 
க,�வ�டட,  'அ,பயப�ர வ �ரன (யப�ரகக�கப)  ப,பபடடச த.னறவ�டட�ல 



(அவனகக)  இபணய�ன 'றத.யல பரநத�ட யவணட)  '� உன 
வணககததலதத�றகச த.னற இபடவ�ட�மல தத�ழத தக�ணடம 
தத�டரநத ய'�னப ய'�றறக தக�ணடம இரகக உனன�ல மடயம�?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக அமமன�தர,  'அத ய�ர�ல மடயம?'  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  ''அ,பயப�ர வ �ரன�ன கத�பர,  அபதக கடட பவததள? 
யமயச.ல கய�றறகக�படயய (க�லகப? உபதததக தக�ணட)  .�ல 
கத�கள கத�ததச த.ன,�ல அதவம அவனகக 'றபலன�க எழதபபடம'' 
எனற அப ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர.

''இப,வழ�ய�ல உய�பரயம, உபடபமயம அரபபண�ததப யபர�டம 
இப,'மப�கபகய�?யர மன�தரக?�ல .�,நதவர�வ�ர.''

1205.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''இப,தததர அவரகய?! 
மகக?�ல .�,நதவர ய�ர?'  எனற யகடகபபடடத.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'இப,வழ�ய�ல தன உய�ர�லம தன தப�ர?�லம 
யப�ர�டபவயர (மகக?�ல .�,நதவர)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  மககள, 
'ப�,க ய�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  'மபலக கணவ�யக?�ல ஒன,�ல 
வ.�ததக தக�ணட,  அலல�ஹபவ அஞ.�ய வணணம தனன�ல 
மககளககத த�ஙக ய'ர�மல தவ�ரதத வரபவயர .�,நதவர''  எனற 
'ப�(ஸல) அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.

1206.  இப,வழ�ய�ல யப�ர�டபவரன '�பலய�னத,  உணபமய�கப 
யப�ர�டபவர ய�ர எனபத (அவரன எணணதபதப தப�ரதத) 
அலல�ஹவகயக ததரயம -  (அலல�ஹபவத)  தத�ழதம,  (அவனகக�க) 
ய'�னப ய'�றறம வரபவரன '�பலபயப யப�ன,த�கம.  அலல�ஹ, 
தன ப�பதய�ல யப�ர�டபவரன உய�ரத த�ய�கதபத ஏறற,  அவபர 
த.�ரககதத�ல நபழய பவகக உததரவ�தம அ?�ததள?�ன அலலத 
'னபமயடயன�,  யப�ரச த.லவததடயன� அவபரத த�ரமப பவகக 
உததரவ�தம அ?�ததள?�ன  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப,வழ�ய�ல அ,பயப�ர பரபவரக?�ன படததரஙகள.

1207.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''அலல�ஹவ�ன மNதம 
அவனபடய ததரன மNதம 'மப�கபக தக�ணட,  தத�ழபகபய '�பல 
'�றதத�,  ரம?�ன�ல ய'�னபம ய'�ற, மன�தபர த.�ரககதத�ல பகச 
த.யவத அலல�ஹவ�ன மNத கடபமய�க� வ�டடத. அவர இப,வழ�ய�ல 
அ,பயப�ர பரநத�லம .ர;  அலலத அவர ப,நத பம�ய�ல உடக�ரநத 
தக�ணட�லம .ர''  எனற க,�ன�ரகள. 'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள 
மககளகக இநத 'றத.யத�பய அ,�வ�ககல�ம�?'  எனற ('ப�த 
யத�ழரகள)  யகடடதறக அவரகள,  'த.�ரககதத�ல நற படததரஙகள 
உள?ன.  அவறப, அலல�ஹ தன ப�பதய�ல அ,பயப�ர 
பரபவரகளகக�கத தய�ரபடதத� பவததள?�ன.  இரணட 
படததரஙகளகக�படயய வ�னதத�றகம பம�ககம இபடய�லள?த 
யப�ன, தத�பலவ உள?த.  '�ஙகள அலல�ஹவ�டம யகடட�ல, 
ஃப�ரதவஸ எனனம (த.�ரககதத�ன)  படததரதபதயய யகளஙகள; 
ஏதனன�ல, அதயவ த.�ரககதத�ன ம�கச .�,நத படததரமம ம�க உயரநத 
படததரமம ஆகம''  எனற க,�ன�ரகள.  (அ,�வ�பப�?ர�ன யஹய� 
இபன .�ல�ஹ(ரஹ)  க,�ன�ர:  யமலம,  'அதறக யமயல 
கரபணய�?(ன�ன இப,வ)ன�ன அரஷ8 -  .�மம�.னம இரகக�,த. 



இனனம,  அத�ல�ரநயத த.�ரககதத�ன ஆறகள ப�யக�ன,ன''  எனறம 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனக கரதக�ய,ன.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�?ர�ன மஹமமத இபன ஃபபலஹ(ரஹ),  தம 
தநபதய�டம�ரநத,  'அதறக யமயல ரஹம�ன�ன அரஷ8 இரகக�,த'' 
எனற (இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என .நயதகத 
தத�ன�ய�ன,�) அ,�வ�தத�ர.

க�பலயம ம�பலயம .�,�த ய'ரம இப,வழ�ய�ல (யப�ரடப) 
ப,பபடவத�ன .�,பபம த.�ரககதத�ல ஒர மழம அ?வ இடதத�ன 
.�,பபம.

1208.இப,வழ�ய�ல க�பல ய'ரதத�ல .�,�த ய'ரம அலலத ஒர ம�பல 
ய'ரதத�ல .�,�த ய'ரம யப�ர பரயச த.லவத உலகதபதயம அத�லள? 
தப�ரடகப?யம வ�டச .�,நதத�கம எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள இபத அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1209. த.�ரககதத�ல ஒர வ�லலககச .மம�ன (ஒர மழம) அ?வ (இடம 
க�படபபத)  சரயன எதன மNத உத�தத மப,க�,யத� அநத உலகதபத 
வ�டச .�,நதத�கம. யமலம, இப,வழ�ய�ல ஒர க�பல ய'ரதத�ல .�,�த 
ய'ரம யப�ர பரயச த.லவத அலலத ஒர ம�பல ய'ரதத�ல .�,�த 
ய'ரம (யப�ர பரயச)  த.லவத சரயன எதன மNத உத�தத மப,க�,யத� 
அநத உலகதபத வ�டச .�,நதத�கம  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1210. இப,வழ�ய�ல க�பலய�ல .�,�த ய'ரம அலலத, ம�பலய�ல .�,�த 
ய'ரம (யப�ர பரயச)  த.லவத உலகதபதயம அத�லள? 
தப�ரடகப?யம வ�டச .�,நதத.  உஙக?�ல ஒரவரன வ�லல�ன 
அ?வககச .மம�ன,  அலலத ஒர .�டபடய?வககச .மம�ன (ஒர 
மழம)  இடம க�படபபத உலகதபதயம அத�லள?வறப,யம வ�டச 
.�,நதத.  த.�ரககவ�.�க?�ல (ஹ�ரல ஈனக?�ல)  ஒர தபண, 
உலகதத�பர எடடப ப�ரதத�ல வ�னதத�றகம பம�ககம�படயய உள? 
அபனதபதயம ப�ரக�.ம�கக� வ�டவ�ள;  பம�பய 'றமணதத�ல '�ரபப� 
வ�டவ�ள.  அவளபடய தபலய�லள? மகக�யட� உலகதபதயம 
அத�லள?வறப,யம வ�டச .�,நதத�கம  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப,வழ�ய�ல தனபறததபபடபவர.

1211.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பன சபலம 
கலததவர .�லரடன எழபத யபர (தக�ணட யவத அ,�ஞரக?�ன 
அன.�ர)கப? பன ஆம�ர கலதத�ரடம (இஸல�தபத 
எடததபரபபதறக�க)  அனபப�ன�ரகள.  அவரகள (அஙக)  த.ன,யப�த என 
த�யம�மன (தமமடன வநத யத�ழரக?�டம),  'உஙகளகக மனன�ல 
'�ன யப�க�ய,ன.  அவரகளகக அலல�ஹவ�ன ததபரக க,�தத '�ன 
எடததபரதத�ட (அவரகள எனபன அனமத�தத)  எனககப 
ப�தக�பப?�தத�ல '�ன எடததபரகக�ய,ன;  இலபலதயன,�ல '�ஙகள 
என (ப�னன�ல என)  அரக�யலயய இரஙகள''  எனற க,�வ�டட .றற 
மனன�ல த.ன,�ர.  அவரகள அவரககப ப�தக�பப?�தத�ரகள;  அவபர 
எதவம த.யயவ�லபல. 'ப�(ஸல) அவரகப?ப பற,� அவர அவரகளகக 
எடததபரததக தக�ணடரநதயப�த தஙக?�ல ஒரவபரப ப�ரதத 



அவரகள ப.பக த.யத�ரகள.  அவன என த�ய ம�மபன (ஈடடய�ல) 
கதத� அவபரக தக�னறவ�டட�ன.  (உய�ர ப�ரயம யவப?ய�ல)  அவர, 
'அலல�ஹ ம�கப தபரயவன.  கஅப�வ�ன அத�பத� மNத .தத�யம�க!  '�ன 
தவற,� தபறறவ�டயடன''  எனற க,�ன�ர.  ப�,க,  அவரன எஞ.�ய 
யத�ழரக?�ன மNதம ப�யநத அவரகப?யம தக�னறவ�டட�ரகள; 
மபலய�ன மNயத,�க தக�ணட க�ல ஊனமற, ஒர மன�தபரத தவ�ர. 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன ஹமம�ம(ரஹ),  'க�ல ஊனமற, அநத 
மன�தரடன மறத,�ரவரம (தபப�ததக தக�ணட�ர)'  எனற 
(அ,�வ�ககபபடடத�க)  கரதக�ய,ன''  எனற கறக�,�ர.  ��பரல(அபல) 
அவரகள 'ப�(ஸல)  அவரகளகக,  ''�ஙகள அனபப�ய யப�தகரகள தஙகள 
இப,வன�டம த.னற ய.ரநதவ�டடனர.  அவரகப?க க,�தத அவன 
த�ரபத�யபடநத�ன.  அவரகளம (த�ன தபற, 'றபலபனக க,�தத 
த�ரபத�)  தக�ளளமபடச த.யத�ன'  எனற அ,�வ�தத�ரகள.  '�ஙகள 
(அபயப�த அர?பபடட),  '  ''�ஙகள எஙகள இப,வபனச த.ன,படநத 
வ�டயட�ம.  எஙகப?க க,�தத அவன த�ரபத�யபடநத வ�டட�ன. 
அவபனக க,�தத '�ஙகள த�ரபத�யபடநயத�ம.  தன(தவக மத�ய�)பனக 
க,�தத எஙகப?த த�ரபத�யபடயமபட அவன த.யத�ன'  எனற எஙகள 
.மத�யதத�ரடம ததரவ�தத வ�டஙகள''  எனனம இப, வ.னதபத 
ஓத�க தக�ணடரநயத�ம.  அத ப�னன�?�ல (இப,வன�ல) 
'�ககபபடடவ�டடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள அலல�ஹவககம அவனபடய 
ததரககம ம�ற த.யத (பன சபலம கலதத�பரச ய.ரநத)  ரஅல, 
தகவ�ன,  பன ல�ஹய�ன,  பன உபஸயய� ஆக�ய க�ப?ய�னரககக 
யகட ய'ர, '�றபத '�ளகள க�பல (தத�ழபக) ய'ரஙக?�ல ப�ர�ரததபன 
த.யத�ரகள.

1212.  �8னதப இபன சஃபய�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள யப�ர ஒன,�ல பஙக தக�ணடயப�த அவரக?�ன வ�ரல�ல 
(க�யம ஏறபடட)  ரததம த.�டடக தக�ணடரநதத.  அபயப�த அவரகள, ''� 
இரததம த.�டடக�, ஒர வ�ரல த�யன?  '� அபடநத (பழ)ததலல�ம 
இப,வழ�ய�ல த�யன!''  எனற (ஈரடச .\ர ப�டல யப�ன, வடவ�ல) 
க,�ன�ரகள.

இப,வழ�ய�ல க�யபபடததபபடபவர (தபறம .�,பப)

1213.  என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க! 
இப,வழ�ய�ல க�யபபடததபபடபவர -  உணபமய�ல தன ப�பதய�ல 
க�யபபடததபபடபவர ய�ர எனபபத '(அவரன எணணதபதப தப�ரதத) 
அலல�ஹயவ அ,�நதவன -  மறபம '�?�ல இரதத '�,ம 
தக�ணடவர�கவம கஸதர மணம கமழக�,வர�கவயம வரவ�ர  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1214.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  என தநபதய�ன .யக�தரர அனஸ இபன 
'ளர(ரல�)  பதரப யப�ரல கலநத தக�ள?�மல எஙயக� த.ன,�ர.  அவர 
(த�ரமப� வநதவடன)  'இப,தததர அவரகய?!  த�ஙகள 
இபணபவபபவரகளடன 'டதத�ய மதல யப�ரல '�ன கலநத 
தக�ள?வ�லபல.  இபணபவபபவரகளகதகத�ர�ன யப�ரல அலல�ஹ 
எனபனப பஙகதப, பவதத�ரநத�ல '�ன த.யவபத (வ �ரம�கப 
யப�ரடவபத)  அவன '�ச.யம ப�ரதத�ரபப�ன.  ப�னப உஹ8தப 
யப�ரனயப�த மஸல�மகள யத�லவ�யற, ய'ரதத�ல அவர,  'இப,வ�! 



என யத�ழரகள த.யத (ப�னவ�ஙக�ச த.ன,)  த.யலகக�க உனன�டம 
'�ன மனன�பபக யக�ரக�ய,ன.  இபணபவபபவரகள த.யத 
('ப�யவரகளகதகத�ர�ன)  இநதப யப�ரககம எனககம தத�டரப�லபல 
எனற அ,�வ�கக�ய,ன''  எனற க,�வ�டட,  ப�,க (யப�ரக க?தத�ல) 
மனயன,�ச த.ன,�ர.  ஸஅத இபன மஆத(ரல�)  அவரகதகத�ரல 
வரக(கணட),  'ஸஅத இபன மஆத அவரகய?!  '�ன த.�ரககதபதயய 
வ�ரமபக�ய,ன. என தநபத 'ளரபடய இப,வன மNத .தத�யம�க! '�ன 
த.�ரககதத�ன வ�படபய உஹ8த மபலய�ல�ரநத தபறக�ய,ன''  எனற 
க,�ன�ர.  ஸஅத(ரல�)  இபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம க,�வ�டட,  'அவர 
த.யத (வ �ர�யவ.ம�ன)  யப�பர வரண�கக எனன�ல மடயவ�லபல, 
இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ர.  '�ஙகள அவர உடல�ல 
வ�?�ல தவடடபபடடம,  ஈடடய�ல கததபபடடம,  அமப�ல 
தப?ககபபடடம இரநத எணபதககம யமறபடட க�யஙகப?க 
கணயட�ம.  யமலம,  இபணபவபபவரகள அவரன உடல உறபபகப?ச 
.�பததத வ�டடரநத '�பலய�ல அவர தக�லலபபடடரககக கணயட�ம. 
அவரன .யக�தரபயத தவ�ர யவத,வரம அவபர (இனன�தரனற) 
அ,�நத தக�ள? மடயவ�லபல.  அவரன .யக�தர கட அவரன 
வ�ரல(நன�)கப? பவததத த�ன அவபர அபடய�?ம க�ண மடநதத. 
''அலல�ஹவ�டம த�ம தக�டதத உறத�தம�ழ�பய 
தமயபபடதத�வ�டடவரகளம இப,'மப�கபகய�?ரக?�படயய உள?னர.'' 
எனக�, (த�ரககரஆன 33:23) இப,வ.னம இவர வ�ஷயதத�லம இவபரப 
யப�ன, மற, உய�ரத த�ய�க�கள வ�ஷயதத�லம த�ன அர?பபடடத 
எனய, '�ஙகள கரத� வநயத�ம.

1215. பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன த�ரககரஆபனப பல 
ஏடக?�ல ப�ரத�தயடதயதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள ஓத '�ன 
யகடடரநத,  'அலஅஹஸ�ப'  அதத�ய�யதபதச ய.ரநத இப,வ.னம 
ஒனற (அத�ல)  இலல�த�ரபபபதக கணயடன.  '�ன அபத கபஸம� 
இபன ஸ�ப�த அல அன.�ர(ரல�)  அவரக?�டம த�ன தபறய,ன.  (ஒர 
வழகக�ன யப�த)  அவரன .�ட.�யதபத இரணட மன�தரக?�ன 
.�ட.�யதத�றகச .மம�க 'ப�(ஸல)  அவரகள கரத�ய�ரநத�ரகள.  அநத 
இப,வ.னம இதத�ன:  அலல�ஹவ�டம த�ஙகள தக�டதத 
வ�ககறத�பய தமயபபடதத� வ�டடவரகளம 
இப,'மப�கபகய�?ரக?�ல உள?னர. அவரக?�ல .�லர (இப, வழ�ய�ல 
மரணமபடய யவணடம என,)  தம இலட.�யதபத 
'�ப,யவற,�வ�டட�ரகள.  அவரக?�ல .�லர (அபத '�ப,யவற,த 
தரணம)  எத�ரப�ரததக க�ததக தக�ணடரகக�ன,னர.  (த�ரககரஆன 
33:23)

அ,பயப�ரல ஈடபடவதறக மநபதய 'றத.யலகள.

1216.  பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இரமப மகமட 
அண�நத ஒரவர வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன மதல�ல 
(இப,வழ�ய�ல)  யப�ர பரநதவ�டட இஸல�தபத ஏறகடடம�?'  எனற 
யகடட�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள, '(மதல�ல) '� இஸல�தபத ஏறறக தக�ணட, 
ப�,க யப�ரட''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  அநத மன�தர மதல�ல 
இஸல�தபத ஏறறக தக�ணட (இப, வழ�ய�ல)  யப�ரடட�ர;  (அத�ல) 
தக�லலபபடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அவபரப பற,�),  'இவர .�,�த?யவ 
த.யலபடட அத�க 'றபலபனப தபற,�ர'' எனற க,�ன�ரகள.



எஙக�ரநயத� வநத அமப ப�யநத ஒரவர தக�லலபபடதல.

1217.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹ�ரஸ� இபன சர�க�(ரல�)  அவரக?�ன 
த�ய�ர�ன உமம ரபபயய�உ ப�னதத பர�உ(ரல�),  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  ஹ�ரஸ�பவப பற,� 
த�ஙகள எனககச த.யத�ய,�வ�கக ம�டடரக?�?  அவர பதரப யப�ரனற 
தக�லலபபடடரநத�ர;  அவரன மNத எஙக�ரநயத� வநத அமப ஒனற 
ப�யநத வ�டடரநதத.  அவர த.�ரககதத�ல இரநத�ல '�ன 
தப�றபமபயக பககதக�ளயவன.   அவர யவத,நத (தனப) 
'�பலய�ல�வத இரநத�ல அவரகக�க '�ன கடபமய�க அழயவன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஹ�ரஸ�வ�ன த�யய! 
த.�ரககதத�ல பல (படததரஙகள தக�ணட)  யத�டடஙகள உள?ன.  உன 
மகன (அவற,�ல) ம�க உயரநத ஃப�ரதவஸ எனனம த.�ரககத (யத�டடத) 
பத (தன உய�ரத த�ய�கதத�றக�ன ப�ரத�பலன�கப)  தபற,�ர''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

அலல�ஹவ�ன வ�கக யமயல�ஙக�ய�ரகக யவணடம எனபதறக�கப 
யப�ரடடவர.

1218.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 
'ஒரவர யப�ரல க�படககம த.லவஙகளகக�கப யப�ரடக�,�ர; 
மறத,�ர மன�தர பகழகக�கப யப�ரடக�,�ர;  இனதன�ர மன�தர தன 
வ �ரதபதப ப�,ர ப�ரககடடம எனபதறக�கப யப�ரடக�,�ர.  (இவரக?�ல) 
இப,வழ�ய�ல யப�ரடபவர எவர?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(இவரக?�ல எவரயம இப,வழ�ய�ல யப�ரடபவர�க இலபல.) 
அலல�ஹவ�ன (ஏகததவ)  வ�கக யமயல�ஙக யவணடம எனபதறக�கப 
யப�ரடக�,வயர இப,வழ�ய�ல யப�ரடபவர�வ�ர''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள. 

யப�ர பரநத ப�னப க?�பபதம (வ�னவர ��பரல) பழத� படநதவர�க 
வரவதம.

1219.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (ஹ�ஜர 4, 
அலலத 5-ம ஆணடல 'டநத)  அகழப யப�ரனயப�த (யப�ர மடநத) 
த�ரமப� வநத ஆயதஙகப?க க\யழ பவததவ�டடக க?�தத�ரகள. 
அபயப�த ��பரல(அபல)  தம தபலபயப பழத� மடய�ரகக வநத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகப? ய'�கக�,  ''�ஙகள ஆயதஙகப?க க\யழ பவதத 
வ�டடரக?�?  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன அபதக க\யழ 
பவககவ�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அபபடதயன,�ல எஙயக (யப�ர பரயப)  யப�க�,�ரகள?'  எனற யகடக, 
��பரல(அபல)  அவரகள,  'இயத� இஙயக!''  எனற பன கப,ழ� (எனனம 
யதக)  கலதத�னபர (அவரகள வ.�ககம�டம)  ய'�கக� ப.பக 
க�டடன�ரகள.  எனயவ,  அலல�ஹவ�ன ததரம அவரகப? ய'�கக�ப 
ப,பபடட�ரகள.

இப,மறபப�?ர ஒர மஸல�பமக தக�ன, ப�ன இஸல�தபத ஏறறக 
தக�ணட, ம�ரககதத�ல உறத�யடன இரநத, ப�,க தக�லலபபடட 
வ�டதல.

1220.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள அலல�ஹ இரணட 



மன�தரகப?ப ப�ரததச .�ரகக�,�ன.  அவவ�ரவரல ஒரவர 
மறத,�ரவபரக தக�னறவ�டக�,�ர.  இரவரயம த.�ரககதத�ல 
நபழக�,�ரகள.  இவர இப,வழ�ய�ல யப�ரடடக தக�லலபபடக�,�ர. 
ப�,க (அவபரக)  தக�ன,வர ப�வமனன�பபக யக�ர,  அபத ஏறற அவபர 
அலல�ஹ மனன�தத வ�டக�,�ன.  ப�,க அவரம அ,பயப�ரல 
(தக�லலபபடட)  உய�ரத த�ய�க�ய�க� வ�டக�,�ர என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
க,�ன�ர.

1221.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பகபர தவற,�ககப ப�,க 
அஙக�ரநத இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம '�ன த.னய,ன. 
'இப,தததர அவரகய?!  எனகக (யப�ரல க�படதத த.லவதத�ல)  ஒர 
பஙக தக�டஙகள''  எனற யகடயடன.  அபயப�த ஸயZத இபன ஆஸ 
உபடய மகனக?�ல ஒரவர (அப�ன எனபவர),  'இவரககப பஙக 
தக�டகக�த�ரகள,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ர.  உடயன '�ன, 
'இவர (நஃம�ன)  இபன கவகல அவரகப? (உஹ8தப யப�ரல) 
தக�ன,வர''  எனற க,�யனன.  அதறக ஸயZத இபன ஆஸ அவரக?�ன 
மகன (எனபனப பற,�), 'எனன ஆச.ரயம! (தனனபடய 'தவஸ' கலதத�ர 
வ.�கக�ன,)  '?ஃன'  எனனம மபல உச.�ய�ல�ரநத வநத�ரககம இநதக 
கழ�மயல ஒர மஸல�பமக தக�னறவ�டடதறக�க எனபனக கப, 
த.�லக�,யத!  அவபர அலல�ஹ என பகக?�ல 
கணண�யபபடதத�யள?�ன.  அவர பகக?�ல எனபன அவன 
யகவலபபடதத� வ�டவ�லபல'' எனற க,�ன�ர.

ய'�னபப வ�ட பன�தப யப�ரகக மதல�டம தக�டபபத.

1222. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. அப தலஹ�(ரல�), 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல (பன�தப)  யப�ரக?�ல பஙதகடதத க�ரணதத�ல 
ய'�னப ய'�றக�தவர�க இரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள இ,நத ப�ன 
(இஸல�ம பலம தபறறவ�டட '�பலய�ல),  '�ன அப தலஹ�(ரல�) 
அவரகப? ஈதல ஃப�தரபடய '�?�லம மறறம ஈதல அளஹ�வபடய 
'�?�லம தவ�ர (யவத,நத '�?�லம)  ய'�னப ய'�றக�தவர�கக 
கணடத�லபல.

1223. ப�ய?க (யப�ன, தக�ளப?)  ய'�ய�ல இ,கக�, ஒவதவ�ர 
மஸல�மககம உய�ரதத�ய�க�ய�ன அநதஸத க�படககம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1224.  ஸஹல இபன ஸஅத அஸ ஸ�இத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 
மரவ�ன இபன ஹகபமப பள?�வ�.ல�ல ப�ரதயதன.  '�ன அவபர 
ய'�கக�ச த.னற அவரககப பககதத�ல அமரநத தக�ணயடன.  அபயப�த 
அவர எஙகளகக அ,�வ�தத�ர.  பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  எனன�டம 
ததரவ�தத�ரகள:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனகக,  'இப,'மப�கபக 
தக�ணடவரக?�ல (அ,பயப�ர பரயச த.லல�மல தஙகள 
இரபப�டதத�யலயய)  தஙக�வ�டடவரகளம இப,வழ�ய�ல யப�ரடச 
த.ன,வரகளம .மஅநதஸதபடயவரக?�க ம�டட�ரகள''  எனனம 
(த�ரககரஆன 04:95)  இப,வ.னதபத ஓத�க க�டடன�ரகள.  அபத 
'ப�(ஸல)  அவரகள எனகக ஓத�க க�டடக தக�ணடரநதயப�த 
அவரக?�டம அபதலல�ஹ இபன உமம� மகதம(ரல�)  வநத, 
'இப,தததர அவரகய?!  எனன�ல அ,பயப�ரல கலநத தக�ள? 



மடயதமன,�ல '�ன அ,பயப�ரல பஙதகடதத�ரபயபன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அவர கணப�ரபவயற, மன�தர�க இரநத�ர.  எனயவ, 
அபயப�த அலல�ஹ தன ததரகக (யவத தவ?�பப�டபட) அர?�ன�ன. 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தத�பட அபயப�த என தத�படய�ன மNத�ரநதத. 
(யவத தவ?�பப�ட வரத தத�டஙக�ய க�ரணதத�ல)  அத என மNத 
(கனததப யப�ய)  கடபமய�க (அழதத)  ஆரமப�ததத.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல  '�ன என தத�பட 'சஙக� வ�டம எனற 
அஞ.�யனன. ப�,க அவரகளகக (இந'�பல '�ககபபடட) யல.�ககபபடடத. 
அபயப�த அலல�ஹ,  'தகநத க�ரணம�ன,� (தஙக�வ�டடவரகள)''  எனனம 
வ�.கதபத (யமறகணட வ.னததடன ய.ரதத) அர?�ய�ரநத�ன.

யப�ர பரயமபட ஆரவமடடதல.

1225. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இப,தததர(ஸல) அவரகள (அகழபயப�ரன 
யப�த) அகழ (தவடடம பண� 'டககம இடதபத) ய'�கக�ப ப,பபடட�ரகள. 
அபயப�த மஹ���ரகளம அன.�ரகளம (கடம)  க?�ர�ன க�பல 
ய'ரதத�ல (அகழ)  யத�ணடக தக�ணடரநத�ரகள.  அநதப பண�பய 
அவரகளகக�கச த.யத�ட அவரக?�டம அடபம (ஊழ�யர)கள இலபல. 
அவரகளகக ஏறபடடரநத கப?பபபயம ப.�பயயம கணடயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இப,வ�!  ('�பலய�ன)  வ�ழகபக எனபத மறபம 
வ�ழகபக த�ன.  எனயவ,  அன.�ரகளககம மஹ���ரகளககம '� 
மனன�பப?�''  எனற (ப�டய வணணம)  க,�ன�ரகள.  இபதக யகடட 'ப�த 
யத�ழரகள 'ப�(ஸல)  அவரகளகக பத�ல?�ததவணணம,  ''�ஙகள வ�ழம 
க�லதமலல�ம இப,வழ�ய�ல அ,பயப�ர பரநத தக�ணடரபயப�ம'' 
எனற மஹமமத(ஸல)  அவரக?�டம உறத�தம�ழ� தநதளய?�ம''  எனற 
(ப�டயபட) க,�ன�ரகள.

அகழ யத�ணடதல.

1226.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மஹ���ரகளம அன.�ரகளம 
மத�ன�பவச சற,�லம அகழ யத�ணட மணபணத தம மதகக?�ன மNத 
சமநத,  (யவ,�டதத�றகக)  தக�ணட த.லலத தத�டஙக�ன�ரகள.  அபயப�த 
அவரகள,  ''�ஙகள உய�ர வ�ழம க�லதமலல�ம அ,பயப�ர பரநத 
தக�ணடரபயப�ம எனற மஹமமத(ஸல)  அவரக?�டம உறத�தம�ழ� 
தக�டதத� ரகக�ய,�ம''  எனற ப�டல�ன�ரகள.அவரகளகக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இப,வ�!  மறபமய�ன 'னபமபயத தவ�ர யவற 'னபம 
எதவம இலபல.  அன.�ரகளககம மஹ���ரகளககம உன அரள 
வ?தபதக தக�ட'' எனற (ப�டல�யலயய) பத�ல?�தத�ரகள.

1227.  பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அகழப யப�ரனயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள மணபணச சமநத தக�ணட த.லவபத ப�ரதயதன.  மண 
அவரக?�ன வய�ற,�ன தவணபமபய மப,த(தப படந)த�ரநதத. 
அபயப�த அவரகள இவவ�ற (ப�டய வணணம) 
க,�கதக�ணடரநத�ரகள.  (இப,வ�!)  '� இலல�வ�டட�ல '�ஙகள 
ய'ரவழ� அபடநத�ரகக ம�டயட�ம''  தரமம த.யத�ரககவம ம�டயட�ம; 
தத�ழத�ரககவம ம�டயட�ம.  '�ஙகள பபகவரகப?ச .நத�ககமயப�த 
எஙக?�ன மNத அபமத�பய இ,கக�யரளவ�ய�க!  எஙகள ப�தஙகப? 
உறத�பபடததவ�ய�க!  இவரகள (கப,ஷ�கள)  எஙக?�ன மNத அகக�ரமம 
பரநதவ�டட�ரகள.  இவரகள எஙகப?ச ய.�தபனய�ல ஆழதத 
வ�ரமப�ன�ல அதறக '�ஙகள இடம தர ம�டயட�ம.



1228.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர பன�தப யப�ரல 
(தபக யப�ரல)  ஈடபடடரநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள,  'மத�ன�வ�ல 
('மமடன வர�மல தஙக�வ�டட)  .�லர இரகக�ன,னர.  '�ம எநத மபலக 
கணவ�பயயம பள?தத�கபகயம,  அவரகளம 'மமடன அத�ல (வநத 
தக�ணட)  இரககம '�பலய�யலயய தவ�ர வ�கனம�னபமய�ல  (பன�தப 
யப�ரல கலநத தக�ள?வ�ட�மல)  அவரகப?த தடதத வ�டடன''  எனற 
க,�ன�ரகள.

இப,வழ�ய�ல ய'�னப ய'�றபத�ன .�,பப.

1229.இப,வழ�ய�ல (அ,ப யப�ரககச த.லலமயப�த)  ஒர '�ள ய'�னப 
ய'�ற,வரன மகதபத அலல�ஹ 'ரக த'ரபபபவ�டட எழபத 
ஆணடகள (பயணத)  தத�பலவ�றக அபப,பபடதத� வ�டவ�ன '  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அ,பயப�ர வ �ரரககப பயண வ.த� த.யத தக�டபபவர மறறம அவர 
த.ன, ப�ன அவரன கடமபதபத 'லலவ�தம�கக கவன�ததக 
தக�ளபவரன .�,பப.

1230. 'இப,வழ�ய�ல யப�ரடம ஒரவரககப பயண வ.த� த.யத 
தக�கக�,வரம பன�தபயப�ரல பஙக தக�ணடவர�வ�ர.  அ,பயப�ர வ �ரர 
ப,பபடடச த.ன, ப�ன அவரன வ �டட�ரன 'லதபதப 
ப�தக�கக�,வரம பன�தப யப�ரல பஙக தக�ணடவர�வ�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என பஸத இபன க�ல�த(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1231.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�ல (என 
த�ய�ர)  உமம சபலம(ரல�)  அவரக?�ன வ �டபடத தவ�ர தம 
மபனவ�ம�ரக?�ன வ �டக?லல�மல யவத,வரபடய வ �டடறகம 
(அத�கம�கச)  த.லவத�லபல.  அவரக?�டம அத க,�ததக 
யகடகபபடடயப�த,  ''�ன அவரடம இரககம க�டடக�ய,ன.  அவரன 
.யக�தரர (ஹர�ம இபன ம�லஹ�ன(ரல�))  எனயன�ட (என ப�ர.�ரப 
பபடய�னயர�ட)  இரநதயப�த (ப�ஃர மவன� எனனம�டதத�ல) 
தக�லலபபடட�ர'' என,�ரகள.

பன�தப யப�ரனயப�த 'றமணம ப.�க தக�ளவத.

1232.  மஸ� இபன அனஸ(ரஹ)  யம�ம� யப�பர '�பனவ கரநத 
வணணம க,�ன�ர.  (என தநபத)  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  ஸ�ப�த 
இபன பகஸ(ரல�)  அவரக?�டம வநத�ரகள.  ஸ�ப�த இபன பகஸ(ரல�) 
தம தத�படகப?த த�,நத 'றமணம ப.�க தக�ணடரநத�ரகள. 
அனஸ(ரல�),  'என .�ற,பப�யவ!  '�ஙகள (அ,ப யப�ரகக)  ஏன 
வரவ�லபல?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  'இயத�!  இபயப�த 
வரக�ய,ன''  எனற க,�வ�டட 'றமணம ப.த தத�டஙக�வ�டட�ரகள. 
ப�,க வநத (அ,பயப�ர வ �ரரகளடன)  உடக�ரநத வ�டட�ரகள.  அபயப�த 
மககள யத�றறப ப�னவ�ஙக�யத�க (என தநபத)  க,�ன�ரகள -  (மககள 
யத�றறப ப�னவ�ஙகவபதக கணட)  ஸ�ப�த(ரல�),  'எனகக வ�லக� 
வழ�வ�டஙகள.  '�ன எத�ரகளடன யப�ரடயவன.  '�ஙகள அலல�ஹவ�ன 



ததரடன இரநத தப�ழத இபபடப ப�னவ�ஙக� (ஓட)யத�லபல.  '�ஙகள 
உஙகள எத�ரகளககப பழககபபடததம இநத வ�ஷயம ('�ஙகள 
ப�னவ�ஙக�யய�ட,  அவரகள உஙகப? வ�ரடட வரம இநத கணம)  ம�க 
யம�.ம�னத''  எனற க,�ன�ரகள.  இபத ஹமம�த(ரஹ)  அவரகளம 
ஸ�ப�த அல பன�ன�(ரஹ)  எனபவர வ�ய�ல�க அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத அ,�வ�தத�ர.

ஒற,ர பபடய�ன .�,பப.

1233.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபனததக கலஙகளம 'மபம எத�ரததப 
யப�ரடம (இநத அகழப யப�ர)  '�?�ல அநதக கலதத�ரன த.யத�பய 
எனன�டம (உ?வ,�நத)  தக�ணட வரபவர ய�ர?  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள யகடட�ரகள.  ஸ8பபர(ரல�),  ''�ன (உ?வ,�நத தக�ணட 
வரக�ய,ன)''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க (மNணடம)  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அநதக கலதத�ரன த.யத�பய எனன�டம (உ?வ,�நத)  தக�ணட 
வரபவர ய�ர?'  எனற யகடக,  ஸ8பபர(ரல�),  ''�ன''  எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன,  'ப�(ஸல) அவரகள, 'ஒவயவ�ர இப,தததரககம ப�ரதயயகம�ன 
தய யத�ழர ஒரவர உணட.  என ப�ரதயயகம�ன தய யத�ழர 
ஸ8பபர�வ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

(இப,வழ�ய�ல த.லததபபடம) கத�பரக?�ன த'ற,�க?�ல பரககத 
(அரளவ?ம) உள?த.

1234.  (இப,வழ�ய�ல த.லததபபடம)  கத�பரக?�ன த'ற,�க?�ல பரககத 
(அரளவ?ம)  உள?த '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அபஹ8பரர� (ரல�)அ,�வ�தத�ர.

1235.  (இப,வழ�ய�ல த.லததபபடம)  கத�பரக?�ன த'ற,�க?�ல 
மறபம'�ள வபர 'னபம ப�பணககபபடடரகக�,த.  அநத 'னபம 
ய�ததன�ல அநதக கத�பரய�ல ஏ,� அ,பயப�ரடதல க�படககம 
'னபமயம,  யப�ரல க�படககம த.லவமம ஆகம '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என உரவ� அல ப�ரக\ (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர. 

இப,வழ�ய�ல (யப�ரடவதறக�க) கத�பரபயத தய�ர�க பவதத�ரபபத�ன 
.�,பப.

1236. 'அலல�ஹவ�ன மNத 'மப�கபக தக�ணடம அவனபடய 
வ�ககறத�பய 'மப�யம இப,வழ�ய�ல (யப�ரடவதறக�க)  ஒர 
கத�பரபயப கடட பவகக�,வர,  அதறகப யப�டக�, த�ன�,  பகடடக�, 
தணண�ர மறறம அதன .�ணம,  .�ற'�ர ஆக�யபவயம ('னபமக?�க) 
அவரன தடடல (பவதத எபட)  யப�டபபடம'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

1237.  ஸஹல இபன ஸஅத அஸ ஸ�இத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எஙகள 
யத�டடதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளகக (த.�நதம�ன)  'லபஹஃப' 
என,பழககபபடட கத�பரதய�னற இரநதத.

1238.  மஆத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளககப ப�னன�ல 
'உஃபபர'  என,பழககபபடட கழபதய�ன மNத அமரநத�ரநயதன. அபயப�த 



அவரகள,  'மஆயத!  அலல�ஹவகக மகக?�ன மNதள? உரபம எனன, 
மககளகக அலல�ஹவ�ன மNதள? உரபம எனன எனபபத '�ர 
அ,�வ �ர�?'  எனற (எனன�டம)  யகடட�ரகள.  '�ன,  'அலல�ஹவம 
அவனபடய ததரயம 'னக,�நதவரகள''  எனற பத�ல க,�யனன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மகக?�ன மNத அலல�ஹவககள? உரபம 
எனனதவன,�ல, அவரகள அவபன(யய) வணஙக�ட யவணடம, அவனகக 
எதபனயம (எவபரயம)  இபண கறப�ககக கட�த எனபத�கம. 
அலல�ஹவ�ன மNத மககளககள? உரபம,  அவனகக இபண 
கறப�கக�மல�ரபபவபர அவன யவதபனபபடதத�மல இரபபத�கம'' 
எனற பத�ல க,�ன�ரகள. '�ன, 'இப,தததர அவரகய?! '�ன மககளகக 
இநத 'றத.யத�பய அ,�வ�ககடடம�?' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, 
'அவரகளகக (இநத 'றத.யத�பய)  அ,�வ�கக�த�ரகள.  அவரகள இபதயய 
'மப� ('றத.யலக?�ல ஈடபட�மல)  இரநத வ�டவ�ரகள''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1239. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. மத�ன�வ�ல (யப�ர பற,�) பZத� 
ஏறபடடத. உடயன, 'ப�(ஸல) அவரகள 'மனதப' என,பழககபபடட எஙகள 
கத�பர ஒனப, இரவல வ�ஙக�ன�ரகள.  (அத�ல ஏ,�ச .வ�ர த.யத 
ப�,க) 'பZத�(கக�ன க�ரணம)  எபதயம '�ம ப�ரககவ�லபல.  யமலம,  இநத 
கத�பரபய தஙக தபடய�ன,� யவகம�க ஓடக கடயத�க '�ம 
கணயட�ம'' எனற க,�ன�ரகள. 

கத�பரய�ல அப.கனம உணட எனனம கறற.

1240.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர.  ''அப.கணம எனபத 
(எத�ல�வத இரகக மடயம என,�ல) கத�பர, தபண, வ �ட ஆக�ய மனற 
வ�ஷயஙக?�ல மடடயம (இரகக மடயம)''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க, யகடடரகக�ய,ன.

(யப�ரச த.லவதத�ல�ரநத) கத�பரகக க�படககம பஙக.

1241.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள யப�ரல 
க�படதத த.லவதத�ல�ரநத கத�பரகக இரணட பஙககப?யம 
(அதலல�மல) அதன உரபமய�?ரகக ஒர பஙபகயம தக�டதத�ரகள.

ப�,ரபடய வ�கனதபதப யப�ரல ஓடடச த.லவத.

1242. அப இஸஹ�க(ரஹ) அ,�வ�தத�ர. ஒரவர பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�) 
அவரக?�டம,  ''�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததபர வ�டடவ�டட ஹ8பனன 
(யப�ர)  அனற ப�னவ�ஙக� வ�டடரக?�(யம,  உணபம த�ன�)?'  எனற 
யகடடதறக அவரகள,  '(ஆம,  உணபமத�ன.)  ஆன�ல,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ப�னவ�ஙக�ச த.லலவ�லபல.  ஹவ�ஸ�ன கலதத�ர 
அமதபயவத�ல யதரச.� தபற,வரக?�ய�ரநத�ரகள.  '�ஙகள அவரகப? 
(யப�ரல)  .நத�ததயப�த அவரக?�ன மNத (கடம)  த�ககதல 'டதத�யன�ம. 
அதன�ல அவரகள யத�றறப யப�யவ�டட�ரகள.  எனயவ,  மஸல�மகள 
(யப�ரக க?தத�ல�ரநத)  எத�ரக?�ன த.லவஙகப? எடததச த.லல 
மபனநத�ரகள.  எத�ரகள அமபகப? எயத எஙகப? எத�ர 
தக�ணட�ரகள.  இப,தததர அவரகய?� ப�னவ�ஙக�ச த.லலவ�லபல. 
('�ஙகள த�ன ப�ன வ�ஙக� ஓடவநத வ�டயட�ம.)  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகப? தம 'பப?�'  எனனம தவணண�,க யக�யவறக கழபதய�ல 



அமரநத�ரநத '�பலய�ல ப�ரதயதன.  அப சபய�ன(ரல�)  அதன 
கடவ�?தபதப ப�டததக தக�ணடரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ன 
இப,தததர�யவன.  இத தப�யயலல.  '�ன அபதல மததல�ப�ன 
(மகன�ன) மகன�யவன'' எனற (ப�டயபட) க,�க தக�ணடரநத�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன ஒடடகம.

1243.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'அளப�'  எனற 
அபழககபபடட ஒடடகம ஒனற இரநதத.  அத பநதயதத�ல எவரம 
அபத மநத மடய�த (அ?வகக வ�பரவ�க ஓடக கடய)த�க 
இரநதத.  அபயப�த க�ர�மவ�.� ஒரவர ஆற வயதககடபடட ஒடடகம 
ஒன,�ன மNத வநத�ர. அத 'ப�(ஸல) அவரக?�ன ஒடடகதபத மநத�யத. 
இத மஸல�மகளகக மனயவதபனபய அ?�ததத.  இபதய,�நதயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உலக�ல உயரநத வ�டக�, தப�ரள எதவ�ய�னம 
(ஒர'�ள) அபதக க\யழ தக�ணட வரவயத அலல�ஹவ�ன '�யத�ய�கம'' 
எனற க,�ன�ரகள.

பன�தப யப�ரல தபணகள (தணண�ர '�ரமப�ய) யத�ல பபகப? 
மகக?�டம சமநத த.லவத.

1244.  .அலப� இபன அபZ ம�ல�க(ரல�)  க,�ன�ர.  உமர இபன கதத�ப(ரல�) 
(படட�ல அலலத கமப?�ய�ல ஆன)  க\ழஙக�கப? மத�ன� 'கரப 
தபணக?�படயய பஙக�டட�ரகள.  அபயப�த அத�ல தரம�னதத�ர க\ழஙக� 
மNதம�ய�றற.  அபதக கணட,  அவரக?�டம�ரநத .�லர, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர!  இபத உஙக?�டம�ரககம 
அலல�ஹவ�ன ததரபடய மகளககக தக�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள 
-  அவரகள அலN (ரல�)  அவரக?�ன மக?�ர உமம கலதம அவரகப?க 
கரதத�ல தக�ணயட இபபடக க,�ன�ரகள.  (உமர(ரல�),  'உமம 
சபலத(ரல�)  த�ம இதறக ம�கவம அரகபதயபடயவரகள.  உமம 
சபலத(ரல�),  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வ�சவ�.ப ப�ரம�ணம 
த.யத அன.�ரப தபணக?�ல ஒரவர�வ�ர''  எனற க,�வ�டட,  'அவர 
உஹ8தப யப�ரனயப�த எஙகளகக�க (இஸல�ம�ய வ �ரரகளகக�க) 
யத�ல பபகப?ச சமநத '�ர பகடடபவர�ய இரநத�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

பன�தப யப�ரல க�யமற,�ரநதவரகளககப தபணகள மரநத�டவத.

1245. ரபயய�உ ப�னதத மஅவவ�த(ரல�) க,�ன�ர. (தபணக?�க�ய) '�ஙகள 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன (பன�தப யப�ரல)  இரநயத�ம.  (பன�தப யப�ரல) 
க�யமற,வரகளகக '�ர பகடடயம மரநத�டடம வநயத�ம. 
தக�லலபபடடவரகப? (யப�ரக க?தத�ல�ரநத)  மத�ன�வ�றக எடததச 
த.னற தக�ணடம இரநயத�ம.

இப,வழ�ய�ல பன�தப யப�ர பரயம யவப?ய�ல க�வல க�பபத.

1246.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வகக வநத 
ப�ன, மதல�ல இரவ�ல கண வ�ழ�தத�ரநத�ரகள. மத�ன�வகக வநத .�,�த 
க�லம கழ�தத,  'என யத�ழரக?�படயய எனகக இரவ�ல க�வல 
க�பபதறக ஏற, மன�தர ஒரவர இரநத�ல 'ன,�ய�ரககயம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த '�ஙகள ஆயததத�ன ஓப.பயக யகடயட�ம. 



'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ய�ரத?'  எனற யகடட�ரகள.  வநதவர,  ''�யன ஸஅத 
இபன அபZ வகக�ஸ.  தஙகளககக க�வல இரபபதறக�க வநதளய?ன'' 
எனற க,�ன�ர. ப�,க 'ப�(ஸல) அவரகள ('�மமத�ய�க) உ,ஙக�ன�ரகள.

1247.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தப�றக�.�ன அடபமயம,  தவள?�க 
க�.�ன அடபமயம,  கரபபத தண�ய�ன அடபமயம தரப�கக�யவ�ன 
ஆவ�ன.  அவனகக (த.லவம)  க�படதத�ல த�ரபத�யபடவ�ன;  த.லவம 
வழஙகபபட�வ�டட�ல யக�பமபடவ�ன.  அவன தரப�கக�யவ�ன�கடடம. 
அவன மNணடம மNணடம .றகக� வ�ழடடம.  அவனகக மள 
பதததவ�டட�ல அபத எடகக ஆ?�லல�மல தவ�ககடடம. 
இப,வழ�ய�ல (யப�ர பரநத�ட)  தன கத�பரய�ன கடவ�?தபதக பகய�ல 
ப�டததக தக�ணட,  பரடபடத தபலயடன இரணட க�லகளம 
பழத�யபடநதவன�கச த.லக�, அடய�னகக த.�ரககம க�படககடடம. 
(அவன எததபகயவன என,�ல)  அவன (பபடய�ன மனனண�க)  க�வல 
அண�ய�ல '�யம�ககபபடடரபப�ன�ய�ன அத�யலயய (ஆடய.பபண 
ஏதம�ன,�) இரபப�ன; ப�னனண�ப பபடய�ல '�யம�ககபபடடரபப�ன�ய�ன 
அத�லம (எநத மணமணபபம�ன,� த�ரபத�யடன)  இரபப�ன.  அவன 
(ய�பரயம .நத�கக)  அனமத� யகடட�ல அவனகக அனமத� தரபபட�த. 
அவன பரநதபர த.யத�ல அத (மகக?�ல)  ஏறகபபட�த.  (அநத 
அ?வ�றக .�ம�ன�யன�க,  எ?�யவன�கக கரதபபடவ�ன.)  எனற 
'ப�(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

1248.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பகபர யப�ரனயப�த '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளககப பண�வ�பட த.யத தக�ணயட 
த.னய,ன. 'ப�(ஸல) அவரகள த�ரமப� வநதயப�த அவரகளகக உஹ8த 
மபல ததனபடடதம,  'இத எததபகய மபலதயன,�ல இத 'மபம 
ய'.�கக�,த.  '�ம இபத ய'.�கக�ய,�ம;  '�ம இபத ய'.�கக�ய,�ம''  எனற 
க,�ன�ரகள. ப�னனர, மத�ன�பவ ய'�கக�த தம கரதத�ல ப.பக த.யத, 
'இப,வ�!  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள மகக�பவப பன�தம�னத�க 
அ,�வ�ததபதப யப�னற,  '�ன (இநத)  இரமபலகளகக�படயயயள? 
'�லப பகத�பய (மத�ன�பவ)  பன�தம�னத�க அ,�வ�கக�ய,ன.  இப,வ�! 
எஙகள (அ?பவக?�ன)  ஸ�வக?�லம,  மததக?�லம எஙகளகக 
பரககதபதக தக�ட'' எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

1249.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர பயணதத�ல)  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன இரநயத�ம.  (அனற)  தம ஆபடய�ல தமககத த�யம 
'�ழல�டடக தக�ணடரநதவயர எஙக?�ல அத�க '�ழல தபற,வர�ய 
இரநத�ர.  (அநத அ?வகக தவய�ல கடபமய�க இரநதத.  ஒதஙக 
இடம�லபல.)  ய'�னப ய'�ற,வரகள எநத யவபலயம த.யயவ�லபல. 
ய'�னப ய'�றக�மல வ�டடவ�டடவரகள வ�கனஙகப? (ஒடடகஙகப?) 
எழபப�,  (தணண�ர பகடடயம த�ன� யப�டடம)  யவபல த.யத�ரகள; 
ய'�னப�?�களகக (ஓயதவடகக கட�ரம அடததம)  பண� பரநத�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இனற ய'�னபப (ய'�றக�மல)  வ�டடவரகள 
மறபமய�ல (அத�க)  'னபமபயக தக�ணட த.ன,�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள. 

இப,வழ�ய�ல ஒர'�ள ('�டடன) எலபலபயக க�வல பரவத�ன .�,பப.

1250.  இப,வழ�ய�ல ஒர'�ள ('�டடன)  எலபலபயக க�வல பரவத 
உலகதபத வ�டவம அதன மNத�ரபபவறப, வ�டவம .�,நதத�கம. 



உஙக?�ல ஒரவரகக த.�ரககதத�ல,  ஒர .�டபடபய 
பவககம?வ�றகள? இடம க�படபபத உலகதபத வ�டவம அதன 
மNத�ரபபவறப, வ�டவம .�,நதத�கம.  ஓர அடய�ன இப,வழ�ய�ல 
த.லக�, ம�பல ய'ரம அலலத க�பல ய'ரம�னத உலகதபத வ�டவம 
அதன மNத�ரபபவறப, வ�டவம .�,நதத�கம ' எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஹல இபன ஸஅத அஸ ஸ�இத�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

யப�ரனயப�த பலவ �னரகள மறறம 'லலவரக?�ன க�ரணதத�ல உதவ� 
தபறவத.

1251. மஸஅப இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர. (என தநபத) ஸஅத இபன 
அபZ வகக�ஸ(ரல�),  (தம வ �ரச த.யலக?�ன க�ரணதத�ன�ல)  தமககப 
ப�,பர வ�ட ஒர .�,பப இரகக யவணடம (யப�ரல க�படககம 
த.லவதத�ல அத�கப பஙக க�படகக யவணடம)  எனக கரத�ன�ரகள. 
எனயவ 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙக?�படயயயள? பலவ �னரக?�ன 
(.�ம�ன�ய மகக?�ன)  தப�ரடட�ல த�ன உஙகளகக (இப,வன�ன 
தரபப�ல�ரநத) உதவ� க�டடக�,த'' எனற க,�ன�ரகள.

1252. மகக?�ல ஒர கழவ�னர பன�தப யப�ர பரயச த.லக�, ஒர க�லம 
வரம அபயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம யத�ழபம தக�ணடரநதவரகள 
எவரம உஙக?�படயய இரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடகபபடம.  அதறக, 
'ஆம (இரகக�,�ரகள)''  எனற பத�ல?�ககபபடம.  உடயன அவரக?கக 
தவற,�ய?�ககபபடம.  ப�,க,  இனதன�ர க�லம வரம.  (அபயப�தம 
பன�தப யப�ர பரய ஒர கழவ�னர த.லவ�ரகள.)  அபயப�த,  ''ப�(ஸல) 
அவரக?�ன யத�ழரகளடன 'டப தக�ணடவரகள உஙக?�படயய 
இரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடகபபடம.  அதறக,  'ஆம (இரகக�,�ரகள)'' 
எனற பத�ல?�ககபபடம.  உடயன (அவரகளகக)  தவற,�ய?�ககபபடம. 
ப�,க இனனதம�ர க�லம வரம.  (அபயப�தம ஒர கழவ�னர பன�தப 
யப�ரகக�கச த.லவ�ரகள.)  அபயப�த,  ''ப�த யத�ழரக?�ன யத�ழரடன 
'டப தக�ணடவரகள உஙக?�படயய இரகக�,�ரக?�?'  எனற 
யகடகபபடம.  அதறக,  'ஆம (இரகக�,�ரகள)''  எனற பத�ல?�ககபபடம. 
உடயன அவரகளகக தவற,�ய?�ககபபடம '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அமதபயதல.

1253.  அப உபஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பதரப யப�ரனயப�த '�ஙகள 
கப,ஷ�களகதகத�ர�கவம கப,ஷ�கள எஙகளகதகத�ர�கவம (யப�ர 
வ�யகம அபமதத)  அண�வகதத '�ன,யப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(கப,ஷ�கள)  உஙகப? த'ரஙக�ன�ல '�ஙகள அமபகப?ப 
பயனபடததஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1254.  உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பன '? �ர கலதத�ரன த.லவஙகள 
அலல�ஹ தன ததரகக அ?�ததபவய�கம.  அபதப தபறவதறக�க 
மஸல�மகள (தஙகள)  கத�பரகப?யய�,  ஒடடகஙகப?யய� த.லதத�ப 
யப�ரடடரககவ�லபல.  எனயவ,  அபவ அலல�ஹவ�ன ததரகக 
மடடயம உரயபவய�க இரநதன.  அவற,�ல�ரநத அவரகள தஙக?�ன 
ஆணடச த.லவகக�கத தம வ �டட�ரககக தக�டதத வநத�ரகள.  ப�,க, 
மNதம�னவறப, இப,வழ�ய�ல (யப�ரடவதறக�ன)  ஆயததப தப�ரளகள 



வ�ஙக,  ஆயதஙகளகக�கவம கத�பரகளகக�கவம த.லவ�டட 
வநத�ரகள.

1255.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�) 
அவரகளககப ப�,க யவத,வரககம தம த�ய தநபதபய 
அரபபண�பபத�க 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யபத '�ன யகடடத�லபல. 
ஸஅத(ரல�) அவரக?�டம 'ப�(ஸல) அவரகள, 'அமதபயயஙகள. உஙகளகக 
என தநபதயம என த�யம அரபபணம�கடடம''  எனற க,�யபத 
யகடயடன.

வ�டகப? அலஙகரபபத.

1256.  அப உம�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஒர .மத�யதத�னர தவற,�கள 
பலவறப, ஈடடயள?னர.  அவரக?�ன வ�டகள தஙகதத�யல� 
தவள?�ய�யல� அலஙகரககபபடடரககவ�லபல.  அவரக?�ன 
(வ�டக?�ன)  ஆபரணஙகத?லல�ம (வ�ளப,ய�ன அடமபன அலலத 
யமல மபனய�ல சற,� பவககபபடம)  பசப.த யத�ல,  ஈயம மறறம 
இரமப ஆக�யன த�ம.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன கவ. உபட மறறம யப�ரனயப�த அவரகள 
அண�நத .டபட.

1257. 'ப�(ஸல)  அவரகள (பதரப யப�ரன யப�த)  ஒர கட�ரதத�ல 
இரநதபட,  'இப,வ�!  '�ன உன உறத�தம�ழ�பயயம வ�ககறத�பயயம 
உனன�டம�ரநத யக�ரக�ய,ன.  இப,வ�!  உனனபடய '�டடம 
(மஸல�மக?�க�ய)  '�ஙகள யத�றறப யப�க யவணடம எனற) 
இரககம�ன�ல இனப,ககப ப�,க உனபன வணஙகவத '�னற யப�ய 
வ�டம.  (மககள கறபபனய�ன தப�யக கடவளகப?யய வணஙக�க 
தக�ணடரபப�ரகள)''  எனற (மஸல�மகளகக தவற,�பயத தரமபட) 
மன,�டப ப�ர�ரதத�ததக தக�ணடரநத�ரகள.  அப பகர(ரல�)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன பகபயப ப�டததக தக�ணட,  'யப�தம,  இப,தததர 
அவரகய?!  தஙகள இப,வன�டம த�ஙகள '�ப,யயவ மன,�ட 
வ�டடரகள' எனற க,�ன�ரகள. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள கவ. உபட 
அண�நத�ரநத�ரகள.  ப�,க 'இநத (இப,மறபப�?ர)  பபட வ�பரவ�ல 
யத�றகடககபபடம; யமலம, இவரகள ப,மதக�டட ஓடவ�ரகள. ஆய�னம, 
இவரக?�ன (கணகபகத த�ரதத�ட)  வ�கக?�ககபபடட ய'ரம மறபம 
'�?�கம.  மறபம '�ய?� ம�கக கடபமய�னதம,  ம�கக க.பப�னதம 
ஆகம''  எனனம த�ரககரஆன வ.னதபத (த�ரககரஆன 54:45,  46) 
ஓத�யபட அஙக�ரநத 'ப�யவரகள தவ?�யய,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யப�ரனயப�த படட�பட அண�வத.

1258.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�), 
ஸ8பபர(ரல�)  ஆக�யய�ரகக�ரநத .�ரஙக ய'�ய�ன க�ரணதத�ல 
அவரகளகக (மடடம)  படட�பட அண�நத தக�ள? 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அனமத� தக�டதத�ரகள.

1259.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�) 
அவரகளககம ஸ8பபர இபன அவவ�ம(ரல�)  அவரகளககம படட�பட 



அண�ய 'ப�(ஸல) அவரகள .லபக தக�டதத�ரகள. 

யர�மரகளடன யப�ரடதல பற,�...

1260. உபமர இபன அஸவத அல அனஸZ (ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  உப�த� 
இபன ஸ�ம�த(ரல�) 'ஹ�மஸ'  கடறகபரய�ல தம கடடடம ஒன,�ல (தம 
மபனவ�)  உமம ஹர�ம(ரல�)  அவரகளடன தஙக�ய�ரநதயப�த 
அவரக?�டம '�ன த.னய,ன.  அபயப�த உமம ஹர�ம(ரல�)  எமம�டம 
அ,�வ�தத�ரகள.

'ப�(ஸல)  அவரகள,  'என .மத�யதத�னரல மதல�ல கடல�ல (த.னற) 
பன�தப யப�ர பரயம பபடய�னர (த.�ரககம பகவதறக�ன தகத�பய) 
ஏறபடதத�ன�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  இபதச த.வ�யற, '�ன, 
'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அவரக?�ல ஒரதத�ய�?'  எனற யகடயடன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள அவரக?�ல ஒரவர த�ம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'என .மத�யதத�னரல 
.\.ரபடய 'கரதத�ன (பபழய க�னஸட�னட ய'�ப�ள அலலத 
தறயப�பதய இஸத�னபல�ன)  மNத பபடதயடககம மதல�வத 
பபடய�னர மனன�ககபபடடவரகள ஆவர'' எனற க,�ன�ரகள. 'அவரக?�ல 
'�னம ஒரதத�ய�?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'இலபல'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

யதரகளடன யப�ரடதல.

1261.  (மஸல�மக?�க�ய)  '�ஙகள யதரகளடன யப�ரடவ �ரகள.  எநத 
அ?வகதகன,�ல அவரக?�ல ஒரவர கலல�ன ப�னன�ல ஒ?�நத 
தக�ள?,  அநதக கல,  'அலல�ஹவ�ன அடய�யன!  இயத�,  என ப�னன�ல 
ஒர யதன இரகக�,�ன. அவபனக தக�னற வ�ட''  எனற கறம '  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. மறத,�ர அ,�வ�பப�ல  '�ஙகள 
யதரகளடன யப�ரட�தவபர இறத� '�ள வர�த.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல கலல�ன ப�னன�ல யதன ஒரவன (ஒ?�நத 
தக�ணட)  இரபப�ன.  அநதக கல,  'மஸல�யம!  இயத�,  என ப�னயன ஒர 
யதன (ஒ?�நத தக�ணட) இரகக�,�ன.  அவபன '� தக�னற வ�ட''  எனற 
கறம என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தரகக�யரடன யப�ர.

1262.  .�,�ய கணகளம .�வநத மகஙகளம கடபடய�ன (.பபப) 
மகககளம தக�ணட தரகக�யரகளடன '�ஙகள யப�ர பரய�தவபர 
இறத�'�ள ஏறபட�த.  அவரக?�ன மகஙகள யத�ல�ல மடபபடட 
யகடயஙகப?ப யப�னற இரககம.  மடய�ல�ன த.ரபபகப? 
அண�நத�ரககம ஒர .மத�யதத�னரடன '�ஙகள யப�ர பரய�தவபர 
இறத� '�ள ஏறபட�த '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1263.  அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அகழபயப�ரனயப�த இபண 
பவபபவரகளகக எத�ர�கப ப�ர�ரததபன பரநத�ரகள.  அபயப�த, 
'இப,வ�!  த�ரககரஆபன அரளபவயன!  வ�பரவ�கக கணகக 
வ�ஙகபவயன!  இப,வ�!  (.தத�ய ம�ரககதபத யவரறககப பல 



கலஙக?�ல�ரநதம ஒனற த�ரணட பபடதயடதத வநதள? இநதக) 
கடடதத�ரகப?த யத�றகடபப�ய�க!  இப,வ�!  இவரகப?த 
யத�லவ�ய,ச த.யத 'டககதத�றகள?�ககவ�ய�க!''  எனற 
அவரகளககக யகட ய'ரப ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

யதரகளகக பத�ல ஸல�ம. 

1264. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  யதரகள (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  (மகமன கறம .�கக�ல)  'அஸஸ�ம அபலகக'' 
(''உஙக?�ன மNத மரணம உணட�கடடம'')  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அநத 
யதரகப?ச .ப�தயதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உனகதகனன 
ய'ரநதத?  (ஏன அவரகப?ச .ப�கக�,�ய?)''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன, 
'அவரகள க,�யபதத த�ஙகள த.வ�ய,வ�லபலய�?'  எனற யகடக, 
'ப�(ஸல) அவரகள, ''�ன (அவரகளகக பத�ல?�ததயப�த) அவரக?�டம, 'வ 
அபலககம -  (உஙக?�ன மNதம அவவ�ய, உணட�கடடம)'  எனற 
க,�யபத '� யகடகவ�லபலய�?' என,�ரகள.

இபணபவபபவரக?�ன உள?ம ஈரககபபடவதறக�க அவரகளகக 
ய'ரவழ� க�படககப ப�ர�ரதத�பபத..

1265. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. தஃபல இபன அமர அததவஸZ (ரல�) 
அவரகளம அவரக?�ன யத�ழரகளம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 
'இப,தததர அவரகய?!  (எஙகள)  'தவஸ'  கலதத�ர ம�றத.யத 
(இஸல�தபத ஏறக மறதத)  வ�டட�ரகள.  அவரகளககக த�ஙக ய'ரப 
ப�ர�ரதத�யஙகள'' எனற யகடடக தக�ணடனர. அபயப�த, 'தவஸ கலதத�ர 
அழ�யடடம''  எனற க,பபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இப,வ�!  தவஸ 
கலதத�பர ய'ரவழ�ய�ல த.லததவ�ய�க!  அவரகப? (இஸல�தத�றகக) 
தக�ணட வரவ�ய�க!'' எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

1266.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள பகபர 
யப�ரனயப�த,  'அலல�ஹ எவரபடய கரதத�ல தவற,�பயத 
தரவ�ரகக�,�யன அததபகய ஒர மன�தரடம ('�ப?கக)  '�ன 
(இஸல�ம�யச ய.பனய�ன)  தக�டபயத தரயவன''  எனற க,க 
யகடயடன.  உடயன,  'ப�தயத�ழரகள,  அபத ய�ரடம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தக�டககப யப�க�,�ரகள எனற எத�ரப�ரதத '�ன,னர.  அவரக?�ல 
ஒவதவ�ரவரம அத தமம�டயம தரபபட யவணடதமனற 
வ�ரமப�யவரக?�க மற'�ள வநதனர. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 'அலN  
எஙயக?'  எனற யகடட�ரகள.  'அவரககக கணவல�''  எனற க,பபடடத. 
உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  அலN (ரல�)  அவரகப? அபழதத வரமபட 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ய, அவரகள அபழதத வரபபடட�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அலN (ரல�)  அவரக?�ன கணக?�ல (தம)  எச.�பல 
உம�ழநத�ரகள.  உடயன அவரக?�ன கண,  அதறக மனப வல� எதவயம 
இலல�த�ரநதபதப யப�ல கணம�க�வ�டடத.  உடயன,  அலN (ரல�), ''மபமப 
யப�ல (மஸல�மக?�ய) ஆகமவபர '�ம அவரகளடன யப�ர பரயவ�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�த�னம�கச த.னற 
அவரக?�ன க?தத�ல இ,ஙகவ �ர�க!  ப�,க,  அவரகப? இஸல�தத�றக 
அபழதத (அபத ஏறகம பட.தத�ல)  அவரக?�ன மNத 
கடபமய�கபவறப, அவரகளககத ததரவ�பபZர�க!  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙகள வ�ய�ல�க ஒயரதய�ர மன�தரகக 
ய'ரவழ�ய?�ககபபடவத (அரபக?�ன உயரய த.லவம�ன)  .�கபப 



ஒடடகஙகப? (தரமம த.யவபத)  வ�ட உஙகளககச .�,நதத�கம'' 
என,�ரகள.

வ�ய�ழகக�ழபமய�ல ப�ரய�ணம.

1267.  அபதர ரஹம�ன இபன கஅப(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  என தநபத கஅப 
இபன ம�ல�க(ரல�),  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஒர பயணதத�றகப 
ப,பபடட�ல தபரமப�லம வ�ய�ழகக�ழபமயனற த�ன ப,பபடவ�ரகள'' 
எனற க,� வநத�ரகள.

வ�பட தபறவதம வழ�யனபபவதம.

1268.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙகப? ஒர 
பபடய�ல அனபப� பவதத�ரகள.  அபயப�த எஙக?�டம,  ''�ஙகள 
இனன�பரயம இனன�பரயம .நத�தத�ல -  எனற கப,ஷ�க?�ல 
இரவபரப தபயர க,�பப�டட அவவ�ரவபரயம த'ரபப�ல எரதத 
வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க,  '�ஙகள பயணம ப,பபட 
மபனநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வ�படதப,ப யப�யன�ம. 
அபயப�த அவரகள,  ''�ன இனன�பரயம இனன�பரயம த'ரபப�ல 
எரதத வ�டமபட உஙகளககக கடடப?ய�டடரநயதன.  ஆன�ல, 
த'ரபப�ல யவதபன த.யயம உரபம அலல�ஹவகக மடடயம 
உணட எனபத�ல,  '�ஙகள அவவ�ரவபரயம கணட�ல (த'ரபப�ல 
எரகக யவணட�ம;) தக�னற வ�டஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

தபலவரககக கடடபபடட 'டபபத.

1269.  அலல�ஹவகக ம�ற த.யயமபட கடடப?ய�டபபட�த வபர, 
தபலவரன கடடப?பயச த.வ�யயறபதம அதறகக க\ழபபடவதம 
கடபமய�கம.  அலல�ஹவகக ம�ற த.யயமபட கடடப?ய�டபபடட�ல 
அபதச த.வ�யயறபதம அதறகக க\ழபபடவதம கட�த  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள  என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தபலவரககக க\ழ�ரநத யப�ரடவதம, அவர மலம ப�தக�பபப 
தபறவதம.

1270.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'(உலக�ல)  கபட.�ய�னவரக?�ன '�யம (மறபமய�ல)  மநத�யவரகள'' 
எனற க, யகடயடன .  'எனககக கடடபபடடவர அலல�ஹவககக 
கடடபபடடவர�வ�ர.  எனகக ம�ற த.யக�,வர அலல�ஹவகக ம�ற 
த.யதவர�வ�ர.  தபலவரககக கடடபபடடவர எனககக 
கடடபபடடவர�வ�ர.  தபலவரகக ம�ற த.யக�,வர எனகக ம�ற 
த.யதவர�வ�ர.  தபலவர ஒர யகடயம.  அவரககக க\ழ�ரநத 
யப�ரடபபடம;  அவர மலம ப�தக�பப தப,பபடம.  அவர (தன 
தபலபமய�ன க\ழள? கடமககளகக)  இப,(யச.)  உணரபவக 
பககதக�ளளமபட கடடப?ய�டட '�த�யடன 'டநத�ல அவரகக அதன 
க�ரணம�க (தபரம)  'றபலன உணட.  அதவலல�த (த�ய)வறப, அவர 
கடடப?ய�டட�ல,  அதன�ல ஏறபடம ப�வம அவரன மNத(ம)  .�ரம' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள''.



'யப�ரல ப�னவ�ஙக� ஓடககட�த' எனற உறத�தம�ழ� வ�ஙகவத.

1271.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள (ஹ8பதப�யய� 
உடனபடகபக பகதய�பபம�ன ஆணடறக) அடதத ஆணட (ஒபபநதபபட 
உமர� த.யயத)  த�ரமப� வநயத�ம.  ''�ஙகள (ஹ8பதப�யய� ஆணடல) 
எநத மரதத�றகக க\யழ ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன கரதத�ல)  உறத�தம�ழ� 
எடததக தக�ணயட�யம� அநத மரம இதத�ன'  எனற எஙக?�ல எநத 
இரவரம ஒரம�தத கரததக தக�ள?வ�லபல.  அத 
அலல�ஹவ�டம�ரநத (அவனபடய)  கரபண தப�ழ�நத இடம�க 
இரநதத.  அ,�வ�பப�?ர �8பவரயய�(ரஹ)  க,�ன�ர:  (இபன உமர(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத யகடட இபத எஙகளகக அ,�வ�தத)  '�ஃப�உ(ரஹ) 
அவரக?�டம '�ஙகள,  'எதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
யத�ழரக?�டம�ரநத உறத�தம�ழ� தபற,�ரகள?  மரணதபதச .நத�ககத 
தய�ர�ய�ரபபதறக�கவ�?'  எனற யகடயட�ம.  அதறக அவரகள,  'இலபல. 
ஆன�ல,  ('�பலகபலநத யப�க�மல)  தப�றபமய�க இரககமபட த�ன 
அவரக?�டம�ரநத 'ப�(ஸல)  அவரகள உறத�தம�ழ� வ�ஙக�ன�ரகள'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1272.  அபதலல�ஹ இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ஹரர�'  யப�ரன 
யப�த எனன�டம ஒரவர வநத,  'அபதலல�ஹ இபன ஹனழல�(ரல�), 
மகக?�டம மரணதபதச .நத�ககத த�ய�ர�ய�ரககம பட உறத�தம�ழ� 
வ�ஙகக�,�ரகள''  எனற க,�ன�ர.  அதறக '�ன,  'இப,தததர(ஸல) 
அவரகளகக (ஹ8பதப�யய�வ�ல அ?�தத உறத�தம�ழ�கக)ப ப�னனர 
யவத,வரடமம இதறக�க '�ன உறத�தம�ழ�ய?�கக ம�டயடன''  எனற 
க,�யனன.

1273.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  க,�ன�ர.  '�ன 
('இப,மறபப�?ரகளடன அ,பயப�ர பரயவன;  இப,வழ�ய�ல 
தனபஙகப?ச .க�பயபன'  எனற)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
ஹ8பதப�யய�வ�ல உறத�தம�ழ�ய?�தயதன;  ப�,க மரதத�ன '�ழல�ல 
(.றற)  ஒதஙக�யனன.  ('ப�(ஸல)  அவரகப?ச சற,�லம�ரநத)  மககள 
(கடடம)  .றற கப,நதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அகவஃ உபடய 
மகயன!  (ஸலம�யவ!)  '� உறத�தம�ழ�ய?�ககவ�லபலய�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  ''�ன ஏறகனயவ உறத�தம�ழ�ய?�தத வ�டயடன, 
இப,தததர அவரகய?!''  எனற பத�ல?�தயதன.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'மNணடம (அ?�பபZர�க!)''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  '�ன 
இரணட�வத மப,ய�க உறத�தம�ழ�ய?�தயதன.  அ,�வ�பப�?ர யஸZ த 
இபன அபZ உபபத(ரஹ)  க,�ன�ர.  (இபத எனகக அ,�வ�தத ஸலம� 
இபன அகவஃ(ரல�)  அவரக?�டம)  '�ன,  'அப மஸல�யம!  அனற ('ப�த 
யத�ழரக?�ன)  '�ஙகள எநத வ�ஷயதத�றக�க ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம) 
உறத�தம�ழ�ய?�தத�ரகள'' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, 'மரணதபதச 
.நத�ககத தய�ர�ய�ரபபத�க '�ஙகள உறத�தம�ழ�ய?�தயத�ம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1274. ம��ஷ�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�னம என .யக�தரரம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.னய,�ம.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'ஹ�ஜரத த.யய 
(ம�ரககதத�றக�கத த�யகம த,கக)  எஙக?�டம உறத�தம�ழ� 
வ�ஙகஙகள''  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ஹ�ஜரத (அதறகரய 
யவப?ய�ல)  அதறகரயவரகளகக (கடபமய�க�)  'டநத மடநதவ�டடத. 
(இஸல�ம யமயல�ஙக�வ�டடத�ல இன� அத யதபவய�லபல)''  எனற 



பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  '(இன�)  யவத,தறக�கத த�ஙகள எஙக?�டம 
உறத�தம�ழ� வ�ஙகவ �ரகள?' எனற யகடயடன. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'இஸல�தபதச த.யலபடவதறக�கவம (இப,வழ�ய�ல) 
அ,பயப�ரடவதறக�கவம (உறத�தம�ழ� வ�ஙகயவன)''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

மகக?�ல த.யய மடநதபதயய தபலவர கடடப?ய�ட யவணடம.

1275.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இனற எனன�டம 
ஒரவர வநத,  ஒர வ�ஷயதபதக க,�தத யகடட�ர.  அவரகக எனன 
பத�ல கறவத எனற எனககத ததரயவ�லபல.  அவர,  'ஆயத 
ப�ண�ய�ன,  த.யல யவகமள? ஒரவர தம தபலவரகளடன பன�தப 
யப�ரல கலநத தக�ளக�,�ர.  அபயப�த தபலவர அவர�ல த.யய 
மடய�த .�ல வ�ஷயஙகப?ச த.யயமபட (வறபறதத�)  அவரகக 
உததரவ�டக�,�ர என�ல அவர எனன த.யவத?'  எனற யகடட�ர.  '�ன, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  உஙகளகக எனன(பத�ல)  த.�லவத 
எனற எனககத ததரயவ�லபல.  ஆய�னம,  '�ஙகள (இததபகய பன�தப 
யப�ரக?�ல)  'ப�(ஸல)  அவரகளடன இரநயத�ம.  அபயப�ததலல�ம 
அவரகள ஒர வ�ஷயதபத ஒரமப, த�ன உததரவ�டவ�ரகள. '�ஙகள 
அபதச த.யத வ�டயவ�ம. '�ஙகள அலல�ஹவகக அஞ.� 'டககமவபர 
'னபமய�ல இரபபZரகள.  ('�ஙகள அலல�ஹவகக அஞ.�த 
தபலவரககக க\ழபபடவத�ல த�ஙயகதம ய'ர�த.)  உஙகள உள?தத�ல 
.நயதகம ஏதம ஏறபடட�ல (வ�ஷயம,�நத)  ய�ரடம�வத யகளஙகள. 
அவர,  உஙகள (த'ரடபல '�கக�)  .நயதகதபத '�வரதத� த.யயககடம. 
(இன�வரம க�லஙக?�ல)  அததபகய (தகத� வ�யநத ஒர)வபர '�ஙகள 
அபடய மடய�மலம யப�கக கடம.  எவபனத தவ�ர 
வணககதத�றகரயவர யவத,வரம இலபலயய� அவன மNத�பணய�க! 
இநத உலகதத�ல யப�னத யப�க எஞ.�ய�ரபபவறப,,  தய '�ர 
கடககபபடட க.டகள மடடம எஞ.� (யதஙக� '�னற)வ�டட ஒர 
கடபடய�கயவ கரதக�ய,ன'' எனற க,�யனன.

'ப�(ஸல) அவரகள மறபகல�ல யப�ரடவ�லபலதயன,�ல சரயன 
உச.�ய�ல�ரநத .�யம வபர யப�பரத தள?�ப யப�டட வ�டவ�ரகள.

1276.  உமர இபன உபபத�லல�ஹ(ரஹ)  அவரக?�ன அடபமய�கவம 
அவரக?�ன எழததர�கவம இரநத .�ல�ம அபள 'ளர(ரஹ) அ,�வ�தத�ர. 
உமர இபன உபபத�லல�ஹ(ரஹ)  அவரகளகக அபதலல�ஹ இபன 
அபZ அவஃப�(ரல�)  கடதம எழத�ன�ரகள.  அத�ல எழத�ய�ரநதபத '�ன 
படததக க�டடயனன.  (அத�ல ப�னவரம�ற எழதபபடடரநதத:) 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எத�ரகப?ப யப�ரக க?தத�ல .நத�தத 
'�ளக?�ல ஒரமப, சரயன உச.� .�யம வபர எத�ரப�ரததக 
க�தத�ரநத�ரகள.  ப�,க மகக?�படயய எழநத '�னற உபர 
'�கழததல�ன�ரகள:  மககய?!  (யப�ரகக?ம த.னற)  எத�ரகப?ச .நத�கக 
யவணடதமனற ஆப.பபட�த�ரகள.  அலல�ஹவ�டம (யப�பரத தவ�ரகக 
வ�யபப?�தத)  அபமத� '�பல தரமபட யகளஙகள.  (அபதயம மN,�) 
எத�ரகப? (யப�ரகக?தத�ல)  .நத�கக ய'ரடட�ல '�பலகபலநத 
வ�ட�மல யப�ரன தனபஙகப?ச .க�ததக தக�ணட 
தப�றபமய�ய�ரஙகள.  யமலம,  த.�ரககம வ�டக?�ன '�ழலக?�ல 
இரகக�,த எனபபத அ,�நத தக�ளளஙகள''  எனற க,�வ�டட, 
'இப,வ�!  யவததபத அரளபவயன!  யமகதபத 'கரதத�ச த.லபவயன! 



பபடகப?த யத�றகடபபவயன!  இ(பபபக)வரகப?த யத�றகடதத 
இவரகளகதகத�ர�க எஙகளகக உதவவ�ய�க!'' எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

1277.  யஃல� இபன உமயய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன தபக யப�ரல கலநத தக�ணயடன.  '�ன இ?வயத 
ஒடடகம ஒன,�ல (ஒரவபர அ,பயப�ரகக)  ஏற,� அனபப�யனன.  அபத 
என 'றத.யலக?�யலயய உறத�ய�னத�க என மனதத�ல கரதக�ய,ன. 
அபயப�த (அ,பயப�ரல உதவ� பரய) பண�ய�ள ஒரவபர அமரதத�யனன. 
அநதப பண�ய�ள ஒர மன�தயர�ட யப�ரடட�ர.  அபயப�த அவரக?�ல 
ஒரவர மற,வபரக கடததவ�டட�ர.  கடபடடவர தனனபடய பகபய, 
கடததவரன வ�ய�ல�ரநத உரவ�ன�ர அபயப�த கடததவரன 
மனபலபல ப�டஙக�வ�டட�ர.  பல ப�டஙகபபடடவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத�ர.  (பலபலப ப�டஙக�யவர மNத வழகக தத�டதத�ர.) 
அதறக 'ஷட ஈட தரத யதபவய�லபல எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த�ரபப?�தத�ரகள.  அபயப�த,  ''� ஒடடகம தமலவத யப�ல தமனற 
தக�ணடரகக,  அவர தன பகபய உனககக தக�டததக 
தக�ணடரபப�ர�?' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள யகடட�ரகள.

1278.  '�ஃப�ஃ இபன �8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  ஸ8பபர(ரல�)  அவரக?�டம 
அபப�ஸ(ரல�)  (ஹ��ன எனனம�டதபதச சடடக க�டட),  ''ப�(ஸல) 
அவரகள (மகக� தவற,�ய�ன யப�த)  உஙகப? இஙக த�ன தக�டபய 
'டச த.�னன�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1279. '�ன ஒரஙக�பணநத (தப�ரளகப?த தரம)  த.�றகளடன 
அனபபபபடடளய?ன.  (எத�ரக?�ன உள?தத�ல எனபனப பற,�ய மத�பப 
கலநத)  அச.ம வ�பதககபபடட எனகக உதவபபடடள?த.  (ஒரமப,) 
'�ன உ,ஙக�க தக�ணடரகபகய�ல பம�ய�ன கரவலஙகளபடய 
.�வ�கள தக�ணட வரபபடட என பகய�ல பவககபபடடன.  இபத அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�ததவ�டட,  ''ப�(ஸல)  அவரகள த.ன,�ரகள.  '�ஙகள 
அநதக கரவலஙகப? (யத�ணட)  தவ?�யய எடதத (அனபவ�ததக) 
தக�ணடரகக�,�ரகள'' என,�ரகள.

பன�தப யப�ர பரயச த.லபவரககப பயண உணபவ எடததச 
த.லலதல.

1280.  அஸம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�றக 
ஹ�ஜரத த.யய மபனநதயப�த, அவரக?�ன பயண உணபவ '�ன (என 
தநபத)  அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன வ �டடல தய�ரதயதன.  அவரக?�ன 
பயண உணபவயம (தணண�ரகக�ன)  யத�ல பபபயயம (ஒடடகதத�ல 
பவததக) கடடவதறகத யதபவய�ன (ய.ணக கசச) எதவம எஙகளககக 
க�படககவ�லபல.  எனயவ,  '�ன அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  எனனபடய இநத இடபபக கசப.த 
தவ�ர இபதக கடடவதறகத யதபவய�ன (ய.ணக கசச)  எதவம 
எஙகளககக க�படககவ�லபல''  எனற க,�யனன.  அதறக அப பகர(ரல�), 
'அபத இரணட�கக க�ழ�தத,  ஒன,�ன�ல (தணண�ரகக�ன) 
யத�லபபபயயம மறத,�ன,�ன�ல பயண உணபவயம கடட''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ன அவவ�ய, த.யயதன.  இதன�ல த�ன எனகக 
'இரடபடக கசசகக�ரர' எனற படடப தபயர சடடபபடடத.

கழபதய�ன மNத ஒரவபரத தமககப ப�னயன உடக�ர பவததக 



தக�ளவத.

1281. உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள கழபதய�ன மNத அமரநத .வ�ர த.யத�ரகள.  கழபதய�ன 
ய.ண இரகபகய�ன மNத�ரநத பமபடட வ�ரபதப�ன,�ன யமல அவரகள 
அமரநத�ரநத�ரகள.  தமககப ப�னயன எனபனக கழபதய�ன மNத 
அமரதத�ன�ரகள.

1282.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள மகக� தவற,�ய�னயப�த,  தம வ�கனதத�ன மNத உஸ�ம� 
இபன பஸத(ரல�)  அவரகப? அமர பவததக தக�ணட மகக�வ�ன 
யமறபகத�ய�ல�ரநத மனயன,�ச த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவரகளடன 
ப�ல�ல(ரல�)  அவரகளம கஅப�வ�ன க�வல தப�றபப�ல இரநத 
உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�)  அவரகளம இரநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன வ�கனம இறத�ய�ல பள?�வ�.ல�ல த.னற மணடய�டட 
அமரநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள இப,ய�லலம கஅப�வ�ன .�வ�பயக 
தக�ணட வரமபட உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�)  அவரகளகக 
உததரவ�டட�ரகள.  (.�வ� தக�ணட வரபபடடதம)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள கஅப�பவத த�,நத தக�ணட உஸ�ம�(ரல�),  ப�ல�ல(ரல�), 
உஸம�ன(ரல�) ஆக�யய�ரடன உளய? நபழநத�ரகள. அஙயக '�ணட ஒர 
பகல ய'ரதத�றகத தஙக�ய�ரநத�ரகள. ப�,க தவ?�யய வநத�ரகள. மககள 
கஅப�வ�னள நபழய ஒரவயர�தட�ரவர யப�டடய�டடனர.  '�யன 
(அதனள)  மதல�ல நபழநதவன.  அபயப�த ப�ல�ல(ரல�)  அவரகப? 
வ�.ல�ன ப�னயன '�னற தக�ணடரககக கணயடன.  உடயன,  ப�ல�ல(ரல�) 
அவரக?�டம,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙயக தத�ழத�ரகள?'  எனற 
யகடயடன.  ப�ல�ல(ரல�),  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத இடதபதச 
ப.பகய�ல சடடக க�டடன�ரகள.  '�ன அவரக?�டம,  'எததபன 
ரகஅததகள 'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகள''  எனற யகடக ம,நத 
வ�டயடன. 

எத�ரய�ன '�டடறக த�ரககரஆன ப�ரத�களடன பயணம த.யவத 
வ�ரமபத தககதலல.

1283.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
த�ரககரஆனடன (த�ரககரஆன�ன ப�ரத�யடன)  எத�ரய�ன '�டடறகப 
பயணம த.யவபதத தபட த.யத�ரகள.

தகபZர த.�லலமயப�த கரபல உயரதத�ச த.�லவத வ�ரமபத 
தககதலல.

1284.  அப மஸ� அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன இரநயத�ம.  '�ஙகள ஒர பள?தத�கக�ல (உள? யமட�ன 
பகத�ய�ல)  ஏறமயப�த,  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ - 
வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவற ய�ரம�லபல'' 
எனறம 'அலல�ஹ8 அகபர -  அலல�ஹ ம�கப தபரயவன''  எனறம க,� 
வநயத�ம.  (ஒர கடடதத�ல)  எஙகள கரலகள உயரநதவ�டடன.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மககய?!  உஙகப?க கடடபபடதத�க தக�ளளஙகள. 
(அவ.ரபபட�த�ரகள. தமனபமய�க, தமலலக கறஙகள.) ஏதனன�ல, '�ஙகள 
க�த யகடக�தவபனயய�,  இஙக�லல�தவபனயய� அபழககவ�லபல. 
அவன உஙகளடயனயய இரகக�,�ன.  அவன த.வ�யயறபவன; 



அரக�ல�ரபபவன (இப,வன�ன)  அவனபடய த�ரபதபயர '�ப,வ�னத. 
அவனபடய மத�பப உயரநதத'' எனற க,�ன�ரகள.

பள?தத�கக�ல இ,ஙகமயப�த 'சபஹ�னலல�ஹ' எனற த.�லவத.

1285.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  க,�ன�ர.  '�ஙகள (யமடடல) 
ஏறமயப�த 'அலல�ஹ8 அகபர -  அலல�ஹ ம�கப தபரயவன'  எனற 
தகபZர க,� வநயத�ம;  (பள?தத�ககக?�ல)  இ,ஙகமயப�த 
'சபஹ�னலல�ஹ -  அலல�ஹ கப,க?�ல�ரநதம 
பலவ �னஙக?�ல�ரநதம தயபமய�னவன'  எனற தஸபZஹ த.யத 
வநயத�ம.

ஊரல�ரககமயப�த ஒரவர த.யத வநத 'றத.யலகளககக க�படததத 
யப�ன, (அயத) 'றபலன அவர பயணதத�ல இரககம யப�தம (ப�வம 
எதவம த.யயவ�லபலதயன,�ல) அவரகக எழதபபடம.

1286.  அடய�ன ஆயர�கக�யம�னவன�ய,  ஊரல�ரககமயப�த த.யயம 
'றத.யலகளககக க�படபபத யப�ன, (அயத) 'றபலன அவன ய'�யறற 
வ�டமயப�த அலலத பயணதத�ல இரககமயப�த (அவன ப�வம 
எதவம த.யய�மல�ரககம வபர)  அவனகக எழதபபடம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத அ,�வ�தத அப 
பரத�(ரஹ),  'இபதப பலமப, (என தநபத)  அப மஸ� அஷஅர(ரல�) 
த.�லல '�ன த.வ�யற,�ரகக�ய,ன''  எனற தமமடன பயணதத�ல 
ய'�னப ய'�றறக தக�ணட வநத யஸZ த இபன அபZ கபஷ�(ரஹ) 
அவரக?�டம க,�ன�ரகள.

1287.  தன�பமய�ல (பயணம த.யவத�ல)  உள?,  '�ன அ,�நத�ரகக�, 
.�ரமஙகப? மககள அ,�நத�ரநத�ல எநதப பயண�யம இரவ�ல 
தன�ய�கப பயணம த.யய ம�டட�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

த�ய தநபதயரன அனமத�யடன அ,பயப�ரடதல.

1288. ஒரவர 'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநத அ,ப யப�ரல கலநத தக�ள? 
அனமத� யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உன த�யம தநபதயம 
உய�ரடன�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அமமன�தர,  'ஆம 
(உய�ரடன�ரகக�ன,னர)''  எனற பத�ல?�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அபபடதயன,�ல,  அவவ�ரவரககம பண�வ�பட த.யத உதவ� 
பரவதறக�க ��ஹ�த த.ய (உபழ)'' எனற க,�ன�ரகள.

ஒடடகதத�ன கழதத�ல மண� யப�ன,வறப,த தத�ஙக வ�டவத.

1289.  அப பஷ�ர அல அன.�ர(ரல�)  க,�ன�ர.  '�ன இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன பயணம ஒன,�ல அவரகளடன இரநயதன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ததவர ஒரவபர அனபப�,  'எநத 
ஒடடகதத�ன கழதத�லம (ஒடடக வ�ரன�ல ஆன,  கண த�ரஷட 
கழ�வதறக�கக கடடபபடக�,)  கய�றற ம�பலயய� அலலத (க�றற, 
கரபப வ�ரடடவதறக�கக கடடபபடக�,)  யவத,நத ம�பலயய� இரககக 
கட�த.  அபபடய�ரநத�ல கடட�யம அபதத தணடதத வ�ட யவணடம'' 
எனற (தப�த மகக?�படயய)  அ,�வ�ககச த.யத�ரகள. 



அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன அபதலல�ஹ இபன அபZ பகர(ரஹ), 
'அபயப�த மககள தஙகள உ,ஙகம இடதத�ல இரநத�ரகள'  எனற அப 
பஷ�ர(ரல�) க,�ன�ர என எணணக�ய,ன'' எனற கறக�,�ரகள.

ஒரவர (அ,ப யப�ரககச த.லல) தன தபயபரப பத�வ த.யத ப�னனர 
அவரன மபனவ� ஹஜ�8ககப ப,பபடட�ல அலலத (யப�ரல கலநத 
தக�ள? மடய�தபட அவரகக) யவற ஏதவ�த ('�ய�யம�ன) க�ரணம 
இரநத�ல அவர யப�ரல கலநத தக�ள?�மல�ரகக 
அனமத�ய?�ககபபடம�?

1290.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''ஓர ஆண ஒர தபணணடன 
தன�தத�ரகக யவணட�ம. எநத ஒர தபணணம தனனடன மணமடககத 
தக�த உ,வ�னர (மஹரம)  ஒரவர இரககம யப�யதயன,� பயணம 
த.யய யவணட�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
அபயப�த ஒரவர எழநத,  'இப,தததர அவரகய?!  இனன பன�தப 
யப�ரல கலநத தக�ள? '�ன என தபயபரப பத�வ த.யதளய?ன.  என 
மபனவ�யய� ஹஜ�8ககப ப,பபடடவ�டட�ள.  (இந'�பலய�ல '�ன 
எனன த.யவத?)''  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''� யப�ய உன 
மபனவ�யடன ஹஜ த.ய'' எனற க,�ன�ரகள.

.ஙக�ல�க?�ல ப�பணககபபடட (யப�ரக) பகத�கள.

1291. .ஙக�ல�க?�ல ப�பணககபபடடவரக?�க த.�ரககதத�ல நபழயம 
ஒர கடடதத�பரக கணட அலல�ஹ வ�யபபபடவ�ன '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

எத�ர '�டடனரன கழநபதகளம ப�, மககளம (யப�ரல .�கக�ச) 
ய.தமபடயம (வ�யபப�ரககம) பட.தத�ல அவரக?�ன மNத 
இரவ ய'ரதத�ல த�ககதல 'டததல�ம�?

1292. ஸஅப இபன �ஸஸ�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 'அபவ�'  எனனம�டதத�ல 
அலலத 'வதத�ன'  எனனம�டதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள எனனடன 'டநத 
வநத தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த,  'இபணபவபயப�ர�ன எத�ர 
'�டடனரன தபணகளம கழநபதகளம (யப�ரல .�கக�ச)  ய.தமபடயம 
(வ�யபப உணட எனனம)  பட.தத�ல அவரக?�ன மNத இரவ ய'ரதத�ல 
த�ககதல 'டததல�ம�?'  எனற அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அதறக 
அவரகள,  'அவரகளம (எத�ரக?�ன)  அவரகப?ச ய.ரநதவரகய?''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள. யமலம, 'ப�(ஸல) அவரகள, '(ப�ரதத�யயகம�ன) யமயச.ல 
'�லம (பவததக தக�ளளம உரபம)  அலல�ஹவககம அவனபடய 
ததரககம தவ�ர யவத,வரககம இலபல''  எனற க, 
யகடடரகக�ய,ன.

யப�ரல கழநபதகப?க தக�லவத.

1293.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
பஙதகடதத பன�தப யப�ரக?�ல ஒன,�ல தபணதண�ரதத� தக�லலபபடட 
'�பலய�ல கணதடடககபபடட�ள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
தபணகப?யம கழநபதகப?யம தக�லவபதக கணடதத�ரகள.



அலல�ஹ தக�டககம (த'ரபப) யவதபனய�ன�ல எவபரயம யவதபன 
த.யயக கட�த.

1294.  அலN (ரல�)  ஒர கடடதத�பர எரததவ�டட�ரகள.  இசத.யத� இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரகளகக எடடயத.  அபயப�த அவரகள,  ''�ன�க 
இரநத�ரநத�ல அவரகப? எரதத�ரககம�டயடன.  ஏதனன�ல,  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அலல�ஹ அ?�கக�, யவதபனபய அ?�தத (எவபரயம) 
தணடகக�த�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'தன 
ம�ரககதபத ம�ற,�க தக�ளக�,வபரக தக�னற வ�டஙகள'  எனற 
த.�னனதயப�ல '�ன அவரகப?க தக�னற வ�டடரபயபன'  என,�ரகள'' 
என இகரம�(ரஹ) க,�ன�ர.

1295. இப,தததரக?�ல ஒரவபர எறமப ஒனற கடததவ�டடத. உடயன, 
அநத எறமபப பறப,யய எரதத வ�டமபட அவர கடடப?ய�டட�ர. 
அவவ�ய, அத எரககபபடடவ�டடத.  (இபதக கணட)  அலல�ஹ,  'ஓர 
எறமப உஙகப?க கடததவ�டட க�ரணதத�ல அலல�ஹவ�ன 
தயபமபய எடததபரததக தக�ணடரநத .மத�யஙக?�ல ஒனப,யய 
'�ஙகள எரதத வ�டடரகய?''  எனற (அவபரக கணடககம வ�ததத�ல) 
அவரகக அ,�வ�தத�ன ' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ �டகப?யம யபரச. மரஙகப?யம எரததல.

1296.  �ரர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனன�டம, 
'(தவஸ மறறம கஸஅம கலதத�ரன ததயவச .�பலகள உள? 
ஆலயம�ன)  தலகலஸ�வ�ன கவபலய�ல�ரநத எனபன '�ஙகள 
வ�டவ�கக ம�டடரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அத கஸஅம 
கலதத�ரபடயய 'யமன '�டட கஅப�'  என,பழககபபடட வநத 
ஆலயம�க இரநதத.  '�ன அஹமஸ கலதபதச ய.ரநத நறப,மபத 
கத�பர வ �ரரகளடன ப,பபடயடன;  அவரகள .�,நத கத�பரப 
பபடய�னர�க இரநதனர.  '�ன கத�பரய�ன மNத (.ரய�க)  உடக�ர 
மடய�தவன�ய�ரநயதன.  எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள என த'ஞ.�ல 
அடதத,  'இப,வ�!  இவபர உறத�பபடதத இவபர ய'ரவழ� 
க�டடபவர�கவம ய'ரவழ�ய�ல த.லததபபடடவர�கவம ஆகக''  எனற 
ப�ர�ரததபன த.யத�ரகள.  எனயவ,  '�ன அநத ஆலயதபத ய'�கக�ச 
த.னற அபத உபடதத எரதத வ�டயடன.  ப�,க அலல�ஹவ�ன 
ததரகக (க�ரயம மடநதவ�டடபதத)  ததரவ�பபதறக�க 
ஆ?னபப�யனன.  '�ன அனபப�ய ததவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 
'உஙகப? .தத�ய ம�ரககததடன அனபப�யவன மNத ஆபணய�க!  அநத 
ஆலயதபத தமல�நத இப?ததப யப�ன அலலத .�ரஙக ப�டதத 
ஒடடகதபதப யப�னற வ�டடவ�டடத த�ன உஙக?�டம வநத�ரகக�ய,ன'' 
எனற க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அஹமஸ கலதத�ரககம 
அவரக?�ன கத�பரப பபட வ �ரரகளககம பரககத (எனம அரளவ?த) 
பத அ?�ககமபட ஐநத மப, இப,வன�டம ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

யப�ர எனபத சழச.�ய�கம.

1297. (தறயப�பதய ப�ர.\கப யபரர.ன)  கஸர அழ�நத வ�டவ�ன. 
அவனககப ப�,க கஸர (வம�. அர.ன)  எவனம இரகக ம�டட�ன. 
(தறயப�பதய யர�மப யபரர.ன)  .\.ர '�ச.யம அழ�நத வ�டவ�ன. 



அவனககப ப�,க .\.ர (வம�. அர.ன)  எவனம இரகக ம�டட�ன. 
அவவ�ரவரன கரவலஙகளம இப,வழ�ய�ல (யப�ரடயவ�ரபடயய 
பஙக�டபபடட வ�டம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1298.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள யப�பர 'சழச.�' 
எனற க,�பப�டட�ரகள.

1299.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உஹ8தப யப�ரனயப�த 
அபதலல�ஹ இபன �8பபர(ரல�)  அவரகப? 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க�ல�டபபடய�னரககத தபலவர�க '�யம�தத�ரகள. அவரகள (தம�ததம) 
ஐமபத யபர இரநதனர.  '('�ஙகள யப�ரல தக�லலபபடட)  எஙக(ள 
.டலஙக)ப?ப ப,பவகள தக�தத�ச த.லவபத '�ஙகள ப�ரதத�ல கட 
'�ன உஙகளககச த.�லல�யனபபம வபர உஙகளபடய 
இடதபதவ�டட 'கர�த�ரகள.  '�ஙகள எத�ரகப?த யத�றகடதத (யப�ரக 
க?தத�ல த.தத வ �ழநத க�டககம அவரகப?)  ம�த�ததச த.லவபத 
'�ஙகள ப�ரதத�லம கட '�ன உஙகளககச த.�லல�யனபபம வபர 
உஙகளபடய இடதபதவ�டட 'கர�த�ரகள''  எனற அபதலல�ஹ இபன 
�8பபர(ரல�)  அவரக?�டம இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
மஸல�மகள இபணபவபபவரகப?த யத�றகடததவ�டடனர.  தபணகள 
தஙகள ஆபடபய உயரதத�யவரக?�க,  அவரக?�ன க�ல தணபடகளம 
க�லகளம தவ?�ய�ல ததரய ஓடக தக�ணடரபபபத ப�ரதயதன. 
அபயப�த அபதலல�ஹ இபன �8பபர(ரல�)  அவரக?�ன .க�ககள, 
'யப�ரச த.லவஙகள!  மககய?!  யப�ரச த.லவஙகள!  உஙகள யத�ழரகள 
தவற,� தபறறவ�டட�ரகள.  இனனம எபதத த�ன '�ஙகள 
எத�ரப�ரகக�,�ரகள?'  எனற (உரககக)  க,ல�ய�னர.  (இபதக யகடட) 
அபதலல�ஹ இபன �8பபர(ரல�),  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
உஙக?�டம எனன த.�னன�ரகள எனபபத '�ஙகள ம,நத வ�டடரக?�?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
'�ஙகள மகக?�டம த.னற யப�ரகக?தத�லள? தப�ரடகப? எடததக 
தக�ளயவ�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள மகக?�டம த.ன,யப�த 
அவரக?�ன மகஙகள த�ரபபபபடட (எஙக�ரநத வநத�ரகய?� அநத 
இடதத�றயக த�ரபப�யனபபபபடட)  யத�றறப யப�ய த.னறவ�டடனர. 
அவரகளககப ப�னன�ல இரநத அண�ய�ல�ய�ரநத அவரகப?ப 
யப�ரகக?தத�றகத த�ரமப� வரமபட இப,தததர அபழததக 
தக�ணடரநதயப�த இத 'டநதத.  அபயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
அவரக?�ன யத�ழரகளம பதரப யப�ரனயப�த இபணபவபபவரக?�ல 
(தம�ததம)  நற,� '�றபத யபபர ப�த�பபககள?�கக� வ�டடரநத�ரகள. 
எழபத யபபரக பகத�க?�கப ப�டதத�ரநத�ரகள;  எழபத யபபரக 
தக�னற வ�டடரநத�ரகள.  எனயவ,  (அபயப�த எத�ரக?�ன 
அண�ய�ல�ரநத)  அப சஃபய�ன (க?தத�ல இ,ஙக�),  '(உஙகள)  கடடதத�ல 
மஹமமத இரகக�,�ர�?'  எனற மனற மப, யகடட�ர.  அவரகக 
பத�ல?�கக யவணட�தமனற 'ப�(ஸல)  அவரகள மககப?த 
தடததவ�டட�ரகள.  மNணடம '(உஙகள)  கடடதத�ல அப கஹ�ஃப�வ�ன 
மகன (அப பகர)  இரகக�,�ர�?'  எனற மனற மப, யகடட�ர.  ப�,க, 
'கடடதத�ல கதத�ப�ன மகன (உமர)  இரகக�,�ர�?'  எனற மனற மப, 
யகடட�ர.  ப�,க தம யத�ழரக?�ன பககம த�ரமப�,  'இவரகத?லல�ம 
தக�லலபபடடவ�டடனர''  என,�ர.  (இபதக யகடட)  உமர(ரல�),  தமபமக 
கடடபபடதத�க தக�ள? மடய�மல,  'தப�ய த.�னன�ய,  அலல�ஹவ�ன 
பபகவயன!  '� எணண�யவரகள எலல�ரயம உய�யர�ட த�ன 



இரகக�,�ரகள.  உனகக மனத தனபம?�ககம ஒர வ�ஷயம (மகக� 
தவற,�)  த�ன இபயப�த எஞ.�யள?த?'  என,�ரகள.  (உடயன)  அப 
சஃபய�ன,  'இந'�ள,  பதரப யப�ர ('டநத)  '�ளககப பத�ல�கம. 
('மகக�படய�ல�ன)  யப�ரல தவற,�யம யத�லவ�யம ம�,� ம�,� 
வரக�,த.  (உஙகள)  கடடதத�ரல '�ஙகள அஙகஙகள 
.�பதககபபடடவரகப?க க�ணபZரகள.  அபபடச த.யயமபட '�ன 
கடடப?ய�டவம�லபல.  அத எனகக மனத தனபதபதய?�ககவம 
த.யய�த''  எனற த.�லல�வ�டட ப�,க,  'ஹ8பயல!  உன கட.� 
யமயல�ஙக�வ�டடத,  எனற கவ�பத ப�டல�ன�ர.   'ப�(ஸல)  அவரகள 
(யத�ழரகப? ய'�கக�), 'இவரகக '�ஙகள பத�ல?�கக ம�டடரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  யத�ழரகள,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ம எனன(பத�ல) 
த.�லவத?'  எனற வ�னவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹயவ ம�க 
உயரநதவன;  ம�க யமல�னவன'  எனற த.�லலஙகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அப சஃபய�ன,  'எஙகளகக 'உஸஸ�'  (எனம ததயவம)  இரகக�,த; 
உஙக?�டம உஸஸ� இலபலயய''  எனற கவ�பத ப�டன�ர.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவரகக '�ஙகள பத�ல?�கக ம�டடரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  யத�ழரகள,  ''�ஙகள எனன (பத�ல)  த.�லவத?  இப,தததர 
அவரகய?!''  எனற வ�னவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹயவ எஙகள 
உதவ�ய�?ன;  உஙகளகக உதவ�ய�?யன இலபலயய!'  எனற 
த.�லலஙகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

எத�ரபயக கணடவர, 'ய� ஸப�ஹ�!' (உதவ�! உதவ�! இயத�, அத�க�பல 
ஆபதத!) எனற மகக?�ன க�த�ல வ�ழச த.யயம வ�ததத�ல உரககக 
கரதலழபப� அபழபபத.

1300.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன மத�ன�வ�ல�ரநத 
ஃக�ப�பவ ய'�கக�ச த.லவதறக�கப ப,பபடயடன.  '�ன ஃக�ப�வ�ன 
மபலப பகத�பய அபடநதயப�த அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�) 
அவரக?�ன அடபமதய�ரவன எனபனச .நத�தத�ன.  '�ன,  'அடப 
ப�வயம!  உனகக எனன ஆய�றற?'  எனற யகடயடன.  அவன,  ''ப�(ஸல) 
அவரக?�ன (ப�ல தரம)  ஒடடகஙகள ப�டததச த.லலபபடட வ�டடன'' 
எனற க,�ன�ன.  '�ன,  'அவறப, ய�ர எடததச த.ன,த?'  எனற 
யகடயடன.  அதறகவன,  'கதஃப�ன மறறம ஃபஸ�ர� கலதத�ர''  எனற 
பத�ல த.�னன�ன.  உடயன '�ன மத�ன�வ�ன இரணட 
மபலகளகக�படயயய�ரநத அபனவரககம யகடகமபட உரகக 
.பதம�டட 'ய� ஸப�ஹ�!  (ஆபதத!)  ய� ஸப�ஹ�!  (ஆபதத!)''  எனற 
மமமப, கதத�யனன. ப�,க, வ�பரநத த.னற அவரகப? அபடநயதன. 
அவரகள (தக�ளப?யடததச த.ன,)  ஒடடகஙகப?க பகய�ல ப�டதத 
'�ன,�ரநதனர.  அவரக?�ன மNத அமதபயயத தத�டஙக�யனன.  ''�ன 
அகவஃ உபடய மகன. இனற  அகவஃ உபடய மகன. இனற  த�ரடரகள 
(தணடபன தப,ப யப�கம)  '�ள''  எனற (ப�டயபட)  க,�யனன.  ப�,க 
அவரகள (தஙகள பகய�ல�ரநத தணண�பர)  அரநதவதறக மனன�ல 
அவரக?�டம�ரநத அநத ஒடடகஙகப? வ�டவ�தத வ�டயடன.  ப�,க, 
த�ரமப�ச த.ன,யப�த 'ப�(ஸல) அவரகள எனபனச .நத�தத�ரகள. '�ன, 
'இப,தததர அவரகய?!  அநதக கலதத�ர த�கம�க இரநத�ரகள. 
அவரகள தணண�ர கட கடகக வ�ட�மல அவரகப? '�ன (அமதபயத) 
அவ.ரம�க ஓட பவதத வ�டயடன.  அவரகப?த தரதத�ச த.னற 
ப�டதத வரப பபடயனபபஙகள''  எனற க,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அகவஃ உபடய மகயன!  '� அவரகப?த யத�றகடததவ�டட�ய.  எனயவ, 
யப�ன�ல யப�கடடம வ�டட வ�ட.  அநதக கழவ�னர (தம .க�ககப?ச 



த.ன,படநத வ�டடனர;  அஙக)  தம கலதத�ரடம உப.ரககபபடடக 
தக�ணடரகக�,�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

எத�ரக?�டம�ரநத) யப�ரக பகத�பய வ�டவ�பபத.

1301.  அப மஸ� அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'(யப�ரக)  பகத�பய (எத�ரய�டம�ரநத)  வ�டவ�யஙகள;  ப.�ததவனகக 
உணவ?�யஙகள; ய'�ய�?�பய 'லம வ�.�ரயஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

1302.  அப �8பஹஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அலN (ரல�)  அவரக?�டம, 
'உஙக?�டம அலல�ஹவ�ன யவததத�ல�ரபபபதத தவ�ர 
இப,ய,�வ�பபக?�ல�ரநத (யவற)  ஏதம இரகக�,த�?'  எனற யகடயடன. 
அவரகள,  'இலபல.  வ�பதபயப ப�?பபவனம,  உய�பரப 
பபடபபவனம�ன அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம�க!  அவவ�ற எபதயம 
'�ன அ,�நத�ரககவ�லபல.  ஒர மன�தரகக அலல�ஹ த�ரககரஆன�ல 
அ?�கக�, வ�?ககதபதயம தவ�ர''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'இநதத 
த�?�ல எனன இரகக�,த?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள, 
'உய�ரடடத தத�பக (பற,�ய .டடம),  யப�ரக பகத�பய (பணம 
தக�டதயத�,  பகத�கள பரவரததபன த.யயத� எத�ரக?�டம�ரநத) 
வ�டவ�பபத,  மறறம எநத மஸல�பமயம '�ர�கரபப�?ன ஒரவபனக 
தக�ன,தறக�கக தக�லலக கட�த (எனபத)'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

இபணபவபபவரக?�டம ப�பணத தத�பக தபறவத.

1303.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அன.�ரக?�ல .�லர 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!  எஙகள 
.யக�தர மகன அபப�ஸ அவரக?�ன ப�பணத தத�பகபய (வ�ஙக�மல) 
வ�டடக தக�டதத (இலவ.ம�க அவரகப? வ�டதபல த.யத)  வ�ட 
அனமத� தக�டஙகள''  எனற யகடடனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ப�பணத 
தத�பகய�ல�ரநத ஒயரதய�ர த�ரஹதபதக கட (வ�ஙக�மல)  வ�டட 
வ�ட�த�ரகள'' எனற (தம யத�ழரக?�டம) த.�னன�ரகள. 

எத�ர '�டபடச ய.ரநத ஒரவன இஸல�ம�ய '�டடல எவரபடய 
அபடககலமம தப,�மல நபழநதவ�டட�ல...

1304.  ஸலம� ப�ன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(ஹ8பனன யப�ரகக�ன) பயணதத�ல இரநதயப�த அவரக?�டம இபண 
பவபபவரக?�படயயய�ரநத உ?வ�?� ஒரவன வநத�ன;  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன யத�ழரக?�டம யப.�யபட அமரநத�ன;  ப�,க,  த�ரமப�ச 
த.னறவ�டட�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள (வ�ஷயம ததரநதவடன), 'அவபனத 
யதடப ப�டததக தக�னற வ�டஙகள''  எனற உததரவ�டட�ரகள.   '�ன 
அவபன (யதடப ப�டததக)  தக�னற வ�டயடன.  அவன�டம�ரநத 
பகபபற,பபடட அவனபடய உபடபமகப? (யப�ரச த.லவதத�ல என 
பஙக�றக யமல) உபரய�க 'ப�(ஸல) அவரகள எனககக தக�டதத�ரகள.

'இஸல�ம�ய அர.�ன க\ழள? ப�, மதததவரகக�கப பரநதபர 
த.யயல�ம�? எனபதம, அவரகளடன தக�டககல வ�ஙகலகள 
த.யவதம.

1305.  ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  இபன 



அபப�ஸ(ரல�),  '(அனற)  வ�ய�ழகக�ழபம எநத வ�ய�ழகக�ழபம 
(ததரயம�?)''  எனற யகடடவ�டட,  அவரக?�ன கணண�ர .ரப?க கல 
பம�பய 'பனதத வ�டம அ?வ�றக அழத�ரகள.  ப�,க க,�ன�ரகள 
வ�ய�ழகக�ழபமயனற இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன (ய'�ய�ன) 
யவதபன கடபமய�ய�றற.  அபயப�த அவரகள,  'ஓர ஏடபட எனன�டம 
தக�ணட வ�ரஙகள. உஙகளகக ஒர மடபல '�ன எழத�த தரக�ய,ன. 
அதன ப�,க '�ஙகள ஒரயப�தம வழ� தவ, ம�டடரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த மககள (உரதத கரல�ல)  .ச.ரவ�டட�ரகள. 
ஆன�ல,  ஓர இப,த ததரன மனன�ல .ச.ரவ த.யவத மப,யலல. 
மககள,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள கடபமய�க ய'�யறறவ�டட�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள. எனயவ, 'ப�(ஸல) அவரகள, 'எனபனவ�டட வ�டஙகள. 
'�ஙகள எதறக எனபன அபழகக�,�ரகய?� அநத (மரண .�.னம 
எழதம)  பண�பய வ�ட '�ன இபயப�தள? (இப, '�பனவ�ல 
லய�தத�ரககம இநத)  '�பலயய .�,நதத?'  எனற த.�லல�வ�டட�ரகள. 
(எபதயம எழத�த தரவ�லபல)   யமலம,  அவரகள தஙக?�ன மரணத 
தரவ�ய�ல மனற வ�ஷயஙகப?க கடடப?ய�டட�ரகள.  அபவ:  அரப 
த�பகறபதத�ல�ரநத இபண பவபபவரகப? தவ?�யயறறஙகள.  (அயல 
'�டகள மறறம கலஙக?�ன)  ததக கழவ�னரகக '�ன தக�டதத 
வநதபதப யப�ல '�ஙகளம பரசப தப�ரளகப? வழஙகஙகள. 
மன,�வத கடடப?பய '�ன ம,நத வ�டயடன என,�ரகள.

1306.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மகக?�படயய 
எழநத '�னற, அலல�ஹபவ அவனபடய தகத�கயகறபப பகழநத�ரகள. 
ப�,க தஜ��பல '�பனவ கரநத த.�னன�ரகள.  '�ன அவபனக 
க,�தத உஙகப? எச.ரகக�ய,ன.  எநத இப,தததரம அவபனக 
க,�தத தன .மத�யதத�பர எச.ரகக�மல இரநதத�லபல.  நஹ 
(அபல)  அவரகள தம .மத�யதத�னபர அவபனக க,�தத 
எச.ரதத�ரகள.  ஆய�னம,  '�ன அவபனப பற,� யவத,நத 
இப,தததரம தன .மத�யதத�ரககச த.�லல�த ஒர வ�பரதபத 
உஙகளககச த.�லக�ய,ன.  அவன ஒறப,க கணணன எனபபதயம 
அலல�ஹ ஒறப,க கணணன அலலன எனபபதயம அ,�நத 
தக�ளளஙகள.

(அ,பயப�ரககச த.லல மனவரம) மககப? தபலவர எழத�ப பத�வ 
த.யவத.

1307.  ஹ8பதஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''மகக?�ல இஸல�தபத 
ஏற,�ரபபத�கக கறபவரக?�ன தபயரகப? எனகக�க எழதஙகள'' எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னன�ரகள.  '�ஙகள அவரகளகக�க ஆய�ரதத 
ஐநற தபயரகப? எழத�யன�ம.  அபயப�த '�ஙகள,  ''�ம ஆய�ரதத 
ஐநற யபர இரகக (எத�ரகளகக)  '�ம பயபபடவத�?'  எனற யகடயட�ம. 
(ஆன�ல,  ப�றக�லதத�ல)  '�ஙகள அச.பபடட தன�ய�கத தத�ழம?வ�றக 
ய.�தபனககள?�ககபபடடரநதபத ப�ரதத�ரகக�ய,ன.

பபகவரகப? தவனற அவரக?�ன த�,நத தவ?�ப பகத�ய�ல மனற 
'�ளகள தஙகவத.

1308.  அப தலஹ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர 
.மத�யதத�பர தவன,�ல அவரக?�ன த�,நத தவ?�ப பகத�ய�ல 
மனற '�ளகள தஙகவ�ரகள.  இயத யப�னற மஆத(ரஹ)  அவரகளம 



அபதல அஃல�(ரஹ) அவரகளம அ,�வ�தத�ரகள.

இபணபவபபவரகள மஸல�ம�ன த.லவதபதக தக�ளப?யடததச 
த.லல, அபதயய அவர ப�,க தபற,�ல...

1309. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. எனனபடய கத�பர ஒனற (எனபனக 
க\யழ வ �ழதத�வ�டட ஓடச)  த.ன,த.  அபத எத�ரகள ப�டததனர.  ப�னனர, 
மஸல�மகள எத�ரகப? தவன,யப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க�லதத�ல அத எனன�டம த�ரபப�த தரபபடடவ�டடத (இவவ�ய,) 
எனனபடய அடபம ஒரவன தபப�யய�ட யர�மர (பபஸ�நத�யர) 
களடன ய.ரநத தக�ணட�ன.  பபஸ�நத�யரகப? மஸல�மகள 
தவன,யப�த அநத அடபமபய க�ல�த இபன வலNத(ரல�)  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�றகப ப�,க எனன�டம த�ரபப�க 
தக�டததவ�டட�ரகள.

ப�ர.\க தம�ழ�ய�லம (அரப�யலல�த ப�, அ�ம�) தம�ழ�ய�லம யபசவத.

1310.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (அகழப யப�ரன 
யப�த)  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள 
எஙகள ஆடடக கடட ஒனப, அறதயத�ம;  '�ன ஒர ஸ�வ 
வ�றயக�தபமபய அபரதத ம�வ�கக�யளய?ன;  எனயவ,  த�ஙகளம 
இனதன�ரவரம (ய.ரநத அபத உணபதறக)  வ�ரஙகள''  எனற 
த.�னயனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அகழ யத�ணடபவரகய?!  ��ப�ர 
வ�ரநதச .�பப�ட தய�ரதத�ரகக�,�ர. .\கக�ரம வ�ரஙகள''  எனற உரதத 
கரல�ல அபழதத�ரகள.

1311.  உமம க�ல�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
'�ன என தநபதயடன மஞ.ள '�,ச .டபட ஒனப, அண�நத 
த.னய,ன.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '(இவள)  'ன,�ய�ரகக�,�ள. 
(இவள)  'ன,�ய�ரகக�,�ள''  என,�ரகள.  '�ன ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
இரணட ப�ஙகளகக�படயய இரநத)  'ப�ததவ மதத�பரயடன 
வ�ப?ய�டத தத�டஙக�யனன.  உடயன,  என தநபத எனபன அதடடன�ர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '(கழநபத த�யன!)  அவபன (வ�ப?ய�ட 
வ�டவ �ர�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
(இநதச .டபடபய)  '� (பபழயத�கக�க)  க�ழ�தத ப'நத யப�கச த.யத 
வ�ட.  மNணடம அபதக க�ழ�தத ப'நத யப�கச த.யத வ�ட''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அ,�வ�பப�?ர அபதலல�ஹ இபன மப�ரக(ரஹ),  'அநதச 
.டபட,  '�,ம பழததப யப�ய மகக?�ல யப.பபடம அ?வ�றக உமம 
க�ல�த(ரல�)  த'டஙக�லம வ�ழநத�ரகள''  எனற கறக�,�ரகள.  யமலம, 
'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ய '.ன�'  ('ன,�ய�ரகக�,�ள)  எனனம த.�ல 
அப�.\ன�ய தம�ழ�ச த.�லல�கம'' எனறம கறக�,�ரகள.

(யப�ரச த.லவஙகப?) யம�.ட த.யவத (தபரம ப�வம�கம).

1312.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள எஙக?�படயய 
எழநத '�னற யப�ரச த.லவஙகப? யம�.ட த.யவத க,�ததக 
க,�ன�ரகள.  அத கடஙகற,ம எனபபதயம அதன ப�வம தபரயத 
எனபபதயம எடததபரதத�ரகள.  அபயப�த,  'மறபம '�?�ல தன 
கழதத�ல,  கதத�க தக�ணடரககம ஆடபடயம,  கபனததக 
தக�ணடரககம கத�பரபயயம சமநத வநத,  'இப,தததர அவரகய?! 



எனபனக க�பப�றறஙகள''  எனற (அபயம யதட)  அலறம '�பலய�ல 
உஙக?�ல எவபரயம '�ன க�ணயவணட�ம. (ஏதனன�ல)  அபயப�த '�ன, 
'உனகக எநத உதவ�யம எனன�ல த.யய மடய�த.  உனகக '�ன 
(இப,ச .டடதபத)  எடததபரதத வ�டயடன'  எனற க,� வ�டயவன. 
இவவ�ய,,  (மறபம '�?�ல)  தன கழதத�ல கதத�க தக�ணடரககம 
ஒடடகதபதச சமநத வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  எனபனக 
க�பப�றறஙகள''  எனற (அபயம யதட)  அலறம '�பலய�ல உஙக?�ல 
எவபரயம '�ன க�ண யவணட�ம. (ஏதனன�ல,) அபயப�த '�ன, 'எனன�ல 
உனகக எநத உதவ�யம த.யய மடய�த.  உனகக (இப,ச .டடதபத) 
'�ன எடததபரதத வ�டயடன'  எனற க,� வ�டயவன.  இவவ�ய, 
(அந'�?�ல)  தன கழதத�ல தவள?�யம தஙகமம சமநத வநத, 
'இப,தததர அவரகய?! எனபனக க�பப�றறஙகள' எனற (அபயம யதட) 
அலறம '�பலய�ல உஙக?�ல எவபரயம '�ன க�ண யவணட�ம. 
(ஏதனன�ல),  அபயப�த '�ன,  'எனன�ல உனகக எநத உதவ�யம த.யய 
மடய�த.  உனகக (இப,ச .டடதபத)  '�ன எடததபரதத வ�டயடன' 
எனற க,� வ�டயவன.  அலலத அப.க�, எநதப தப�ரப?ய�வத தன 
கழதத�ல சமநத வநத 'இப,தததர அவரகய?!  எனபனக 
க�பப�றறஙகள'  எனற (அபயம யதட)  அல,�ய '�பலய�ல உஙக?�ல 
எவபரயம '�ன க�ணயவணட�ம.  (ஏதனன�ல,)  அபயப�த  'எனன�ல 
உனகக எநத உதவ�யம த.யய மடய�த.  (இப,ச .டடதபத)  உனகக 
'�ன எடததபரதத வ�டயடன'  எனற க,� வ�டயவன'  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.�னன�ரகள. 

யப�ரச த.லவதத�ல .�,�த?வ யம�.ட த.யவத(ம ப�வயம).

1313.  அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
பயணச சபமகளககக க�வல�க 'க�ரக�ர�'  என,பழககபபடட மன�தர 
ஒரவர இரநத�ர.  அவர (ஒர '�ள)  இ,நதவ�டட�ர.  உடயன, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அவர 'ரகதத�ல நபழவ�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  (இபதக யகடட)  'ப�தயத�ழரகள அவபரப ப�ரபபதறக�கச 
த.ன,னர.  அஙக அவர யம�.ட த.யத (த�ரட)  எடதத பவதத�ரநத 
யமலஙக� ஒனப,க கணட�ரகள. 

அ,பயப�ர வ �ரரகப? வரயவறபத.

1314.  இபன அபZ மபலகக�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  அபதலல�ஹ இபன 
ஸ8பபர(ரல�),  அபதலல�ஹ இபன �அஃபர(ரல�)  அவரக?�டம,  ''�னம 
'�ஙகளம இபனஅபப�ஸ அவரகளம 'ப�(ஸல) அவரகப? எத�ரதக�ணட 
வரயவறகச த.ன,பத '�ஙகள '�பனவ�ல பவதத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  'ஆம,  'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகப? 
(எனபனயம இபன அபப�ஸ அவரகப?யம தமமடன)  வ�கனதத�ல 
ஏற,�ன�ரகள; உஙகப? வ�டடவ�டட�ரகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1315.  .�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 
(.�றவரக?�ய�ரநதயப�த மற,)  .�றவரகளடன ய.ரநத (தபக 
யப�ரல�ரநத த�ரமப� வரம)  இப,தததர(ஸல)  அவரகப? 
வரயவறபதறக�க 'வத�' மபலக கனப, ய'�கக�ச த.னய,�ம.

1316.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
உஸஃப�ன�ல�ரநத (யப�ர மடநத)  த�ரமப�யயப�த '�ஙகள 



அவரகளடன இரநயத�ம.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன வ�கனதத�ன மNத அமரநத�ரநத�ரகள.  (தம தபணவ�ய�ர) 
ஸஃப�யய� ப�னதத ஹ8பய(ரல�)  அவரகப? (வ�கனதத�ல)  தமககப 
ப�னயன அமரதத�க தக�ணடரநத�ரகள.  அவரக?�ன ஒடடகம க�ல 
.றகக� வ�ட அவரக?�ரவரம ஒர ய.ரக க\யழ வ�ழநத�ரகள.  உடயன, 
அப தலஹ�(ரல�)  (தம வ�கனதத�ல�ரநத)  க\யழ கத�தத,  'இப,தததர 
அவரகய?!  அலல�ஹ எனபனத தஙகளகக அரபபணம�ககவ�ன�க!'' 
எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(மதல�ல)  அநதப தபணபண 
(ஸஃப�யய�பவ)  கவன�''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  அப தலஹ�(ரல�) 
ஒர தண�பயத தம மகதத�ன மNத யப�டட மடக தக�ணட 
ஸஃப�யய�(ரல�) அவரக?�டம த.னற அவரக?�ன மNத அநதத தண�பயப 
யப�டட�ரகள.  ப�,க இரவரககம அவரக?�ன வ�கனதபதச .ரத.யத 
தக�டதத�ரகள.  உடயன அவவ�ரவரம (வ�கனதத�ல)  ஏ,�ன�ரகள. 
'�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததபரச சற,�லம (வடடம�க)  '�னற 
அவரகளககப ப�தக�பப�கச த.னய,�ம.  '�ஙகள மத�ன�பவ 
த'ரஙக�யவடன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ப�வ மனன�பபக யக�ரயவரக?�க, 
எஙகள இப,வபனயய வணஙக�யவரக?�க,  (அவபனப யப�ற,�ப 
பகழநதவரக?�க '�ஙகள த�ரமப�க தக�ணடரகக�ய,�ம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  மத�ன�வ�றகள நபழயமவபர அவரகள இபபடயய 
த.�லல�க தக�ணடரநத�ரகள.

1317. கஅப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள பயணதத�ல�ரநத 'ளஹ�' 
(மறபகல)  ய'ரதத�ல த�ரமப� வநத�ல பள?�வ�.ல�ல நபழநத 
உடக�ரவதறக மனப�க இரணட ரகஅததகள தத�ழவ�ரகள.

'கமஸ' கடபமய�கம.

1318.  மஹமமத இபன �8பபர இபன� மதய�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 
ம�ல�க இபன அவஸ(ரல�)  அவரக?�டம த.னற அநத (ஃபதக 
தத�டரப�ன) '�கழச.� பற,�க யகடயடன அவரகள க,�ன�ரகள.

கடம உச.� தவய�ல அடததக தக�ணடரநத '�ணட ஒர பகல 
யவப?ய�ல என வ �டட�ரடன '�ன அமரநத�ரநதயப�த (கலNஃப�)  உமர 
இபன கதத�ப(ரல�)  அவரக?�ன ததர ஒரவர எனன�டம வநத,  'இப, 
'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவர அபழகக�,�ர,  வ�ரஙகள''  என,�ர.  '�ன 
அவரடன த.னற உமர(ரல�)  அவரக?�ன அப,ககள நபழநயதன. 
அவரகள அஙயக ஒர கடடல�ல ஈச. ஓபலய�?ல�ன யமறபரபப�ல 
அதறகம தமககம இபடயய ப�ய எதவம�லல�மல ஒர யத�ல 
தபலயபணய�ன மNத .�யநதபட அமரநத�ரநத�ரகள.  '�ன அவரகளகக 
.ல�ம த.�லல�வ�டட அமரநயதன. அபயப�த அவரகள, 'ம�ல�கயக! உஙகள 
கலதத�ரல .�ல கடமபதத�ர 'மம�டம வநதனர.  அவரகளகக (அ?வ 
க,�பப�ட�மல)  .�,�ய ஓர அனப?�பபத தரமபட '�ன 
உததரவ�டடளய?ன.  அபத உஙகள பகவ.ம�கக�க தக�ணட 
அவரக?�படயய '�ஙகள பஙக�டஙகள''  என,�ரகள.  '�ன, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர!  யவத,வரடம�வத இநதப 
தப�றபபப '�ஙகள ஒபபபடதத�ல 'ன,�ய�ரககயம'' எனற த.�னயனன. 
அதறக அவரகள,  ''�ஙகள அபதக பகவ.ம�கக�க தக�ணட த.னற 
அவரக?�படயய பஙக�டஙகள''  எனற (மNணடம)  உமர அவரகள 
த.�னன�ரகள. '�ன உமரடம அமரநத தக�ணடரநதயப�த, அவரக?�டம 
அவரக?�ன தமயக க�வலர 'யரஃபஉ'  எனபவர வநத,  'உஸம�ன(ரல�), 



அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�),  ஸ8பபர(ரல�),  ஸஅத இபன அபZ 
வகக�ஸ(ரல�)  ஆக�யய�ர தஙகப?ச .நத�கக அனமத� யகடக�,�ரகள. 
த�ஙகள அவரகளகக அனமத�ய?�கக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ர. 
உமர(ரல�),  அவரகள,  'ஆம''  எனற அவரகளகக (தமபமச .நத�கக) 
அனமத�ய?�தத�ரகள.  அவரகள (அபனவரம)  உளய? வநத .ல�ம 
த.�லல� அமரநத�ரகள.  ப�,க 'யரஃபஉ'  .றற ய'ரம த�மத�தத வநத, 
'அலN (ரல�)  அவரகப?யம அபப�ஸ(ரல�)  அவரகப?யம த�ஙகள .நத�கக 
வ�ரமபக�,�ரக?�?'  எனற யகடடதறக உமர அவரகள,  'ஆம''  எனற 
அவவ�ரவரககம (தமபமச .நத�பபதறக)  அனமத�ய?�கக, 
அவவ�ரவரம உளய? நபழநதனர.  இரவரம .ல�ம த.�லல� 
அமரநதனர.  அபப�ஸ(ரல�),  'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர! 
எனககம இவரககம (அலNககம)  இபடயய த�ரபப?�யஙகள''  என,�ரகள. 
அலல�ஹ,  தன ததர(ஸல)  அவரகளகக பன '? �ர கலதத�ரன 
த.லவதத�ல�ரநத ('ஃபயஉ'  '�த�ய�கக)  தக�டதத த.�ததகள தத�டரப�க 
இரவரம .ச.ரவ�டட வநதனர.  அபயப�த உஸம�ன(ரல�)  மறறம 
அவரக?�ன யத�ழரக?�ன கழ,  'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர! 
அவரகளகக�படயய த�ரபப?�தத,  ஒரவபர மற,வரன ப�டய�ல�ரநத 
வ�டவ�தத வ�டஙகள''  எனற க,�யத.  உமர(ரல�),  'தப�றஙகள.  எநத 
அலல�ஹவ�ன கடடப?ய�ல வ�னமம பம�யம 
'�பலதபற,�ரகக�ன,னயவ� அவன தப�ரடட�ல யகடக�ய,ன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '('ப�ம�ரக?�ன எஙகளகக)  எவரம 
வ�ர.�க ம�டட�ர.  '�ஙகளவ�டடச த.லவததலல�ம தரமயம''  எனற 
தமபமக க,�ததக க,�யபத '�ஙகள அ,�வ �ரக?�?' எனற யகடட�ரகள. 

அதறக அநதக கழவ�னர,  'அவரகள அவவ�ற த.�லலத த�ன 
த.யத�ரகள''  எனற பத�ல?�ததனர.  உடயன,  உமர(ரல�),  அலN (ரல�) 
அவரகப?யம அபப�ஸ(ரல�)  அவரகப?யம ய'�கக�,  'அலல�ஹவ�ன 
தப�ரடட�ல உஙகள இரவரடமம யகடக�ய,ன:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அவவ�ற த.�னனபத '�ஙகள அ,�வ �ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அவவ�ரவரம,  'ஆம,  அவவ�ற த.�லல�ய�ரகக�,�ரகள'' 
எனற பத�ல?�ததனர.  உமர(ரல�),  'அவவ�த,ன�ல,  உஙக?�டம இநத 
வ�ஷயதபதக க,�ததப யபசக�ய,ன.  (யப�ரட�மல க�படதத) 
இசத.லவதத�ல�ரநத .�,�பதத தன ததரகக உரயத�க அலல�ஹ 
ஆகக�யள?�ன.  அவரகப?த தவ�ர யவத,வரககம அவன அபதக 
தக�டககவ�லபல.''..  (எனற க,�வ�டட,)  'அலல�ஹ எசத.லவதபத 
அவரக?�ன ப�டய�ல�ரநத வ�டவ�ததத தன ததரடம த�ரபப�க 
தக�டதத�யன� அசத.லவம உஙகள கத�பரகப?யம ஒடடகஙகப?யம 
(அ,பயப�ரடவதறக�க)  '�ஙகள ஓடடச த.ன,த�ல க�படதததலல. 
ம�,�க அலல�ஹ,  த�ன '�டக�,வரக?�ன மNத தனனபடய 
ததரகளகக அத�க�ரம வழஙகக�,�ன.  யமலம,  அலல�ஹ அபனதத�ன 
மNதம யபர�ற,ல உள?வன�க இரகக�,�ன''  எனனம (இநத 59:06) 
இப,வ.னதபத ஓத�ன�ரகள.  தத�டரநத,  'எனயவ,  இத 
இப,தததரகதகன ஒதககபபடட த.லவமம�கம.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙகப?வ�டடவ�டட அபத அவரகள தமகக�கச 
ய.கரததக தக�ள?வ�லபல.  அபத உஙகப? வ�டப தபரத�கக 
கரதவம�லபல.  உஙகளகக அபதக தக�டதத�ரகள;  உஙக?�படயய 
அபதப பரவல�கப பஙக�டட�ரகள.  இறத�ய�ல,  அத�ல�ரநத இசத.லவம 
மடடயம மNதம�ய�றற. இப,தததர(ஸல) அவரகள இசத.லவதத�ல�ரநத 
தம வ �டட�ரன வரடச த.லபவ அவரகளககக தக�டதத வநத�ரகள. 



அபபடக தக�டதத ப�,க மNதமள?பத எடதத அலல�ஹவ�ன 
(ப�பதய�ல த.லவ�டம)  த.லவதபத எநத இனஙக?�ல 
த.லவ�டவ�ரகய?� அவற,�ல த.லவ�டவ�ரகள.  இவவ�ய, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம வ�ழ'�?�ல த.யலபடட வநத�ரகள'' 
(இவவ?வம த.�லல�வ�டட,)  'அலல�ஹவ�ன தப�ரடட�ல உஙகப? 
யகடக�ய,ன.  இபத '�ஙகள அ,�வ �ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
அவரகள,  'ஆம (அ,�யவ�ம)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க,  அலN  
அவரக?�டமம அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டமம,  'உஙகள இரவபரயம 
அலல�ஹவ�ன தப�ரடட�ல யகடக�ய,ன.  '�ஙகள இபத அ,�வ �ரக?�?' 
எனற யகடடவ�டட (தத�டரநத),  'ப�,க அலல�ஹ தன ததபர 
அபழததக தக�ணட�ன.  அபயப�த அப பகர(ரல�),  ''�ன அலல�ஹவ�ன 
ததரபடய (ஆட.�ககப)  ப�ரத�'�ய�யவன'  எனற க,� அ(நத த.லவ
்)பதக தம பகவ.ம எடதத�ரகள. அத வ�ஷயதத�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த.யலபடடபதப யப�ல த.யலபடட�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத 
ஆபணய�க!  அவரகள அத வ�ஷயதத�ல வ�யபமய�கச 
த.யலபடட�ரகள;  'லல வ�தம�க 'டநத�ரகள;  ய'ர�ன மப,ய�ல 
'டநத,  உணபமபயயய ப�னபற,�ன�ரகள.  ப�,க அப பகர(ரல�) 
அவரகப?யம அலல�ஹ அபழததக தக�ணட�ன.  அபயப�த '�ன அப 
பகர(ரல�)  அவரக?�ன ப�ரத�'�த�ய�க ஆயனன.  அபத என ஆட.�க 
க�லதத�ல இரணட ஆணடகளகக என பகவ.ம எடததக தக�ணட, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அத�ல 'டநத தக�ணட மப,பபடயம அப 
பகர(ரல�)  'டநத தக�ணட மப,பபடயம '�னம த.யலபடட வநயதன. 
'�ன அத வ�ஷயதத�ல வ�யபமய�கச த.யலபடயடன;  'லல வ�தம�க 
'டநத தக�ணயடன;  ய'ர�ன மப,ய�ல 'டநத தக�ணயடன; 
உணபமபயயய ப�னபற,�யனன எனபபத அலல�ஹ அ,�வ�ன.  ப�,க, 
'�ஙகள இரவரம எனன�டம வநத யப.�ன �ரகள;  '�ன உஙக?�டம ஒர 
மப, யப.�யனன.  உஙகள இரவரன வ�ஷயமம (யக�ரகபகயம) 
ஒன,�கயவ இரநதத.  அபப�யஸ!  '�ஙகள எனன�டம உஙகள .யக�தரர 
மகன�டம�ரநத உஙகளககச ய.ரயவணடய (வ�ரசப)  பஙபகக யகடட 
பட வநத�ரகள.   இவரம எனன�டம தன மபனவ�கக அவரன 
தநபதய�டம�ரநத க�படகக யவணடய (வ�ரசப)  பஙபக (தப,) 
வ�ரமப�ய பட வநத�ர...  அலN (ரல�)  அவரகப?த த�ன அபபடச 
த.�னன�ரகள.  '�ன உஙகள இரவரடமம, 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'('ப�ம�ரக?�ன '�ஙகளவ�டடச த.லலம த.�ததகக?�ல)  எஙகளகக 
எவரம வ�ர.�வத�லபல.  '�ஙகளவ�டடச த.லவததலல�ம தரமயம' 
என,�ரகள' எனய,ன. 

என�னம,  'அபத உஙகள இரவரடயம தக�டதத வ�டவத த�ன 
தப�றததம�னத'  எனற எனககத யத�ன,�யயப�த '�ன,  ''�ஙகள 
இரவரம வ�ரமப�ன�ல அலல�ஹவ�டம த.யத ஒபபநதமம 
அவனகக?�தத உறத�தம�ழ�யம உஙகள தப�றபப�க இரகக,  ''�ஙகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எபபட அதன வ�ஷயதத�ல 
த.யலபடட�ரகய?�,  அப பகர(ரல�)  எபபட அதன வ�ஷயதத�ல 
த.யலபடட�ரகய?�,  '�ன ஆட.�கக வநதத�ல�ரநத அதன வ�ஷயதத�ல 
எபபடச த.யலபடயடயன� அதன படயய '�ஙகள இரவரம 
த.யலபடவ �ரகள'  எனனம '�பநதபனய�ன அடபபபடய�ல உஙகள 
இரவரடமம தக�டதத வ�டக�ய,ன'  எனற த.�னயனன.  அதறக '�ஙகள 
இரவரம, 'எஙக?�டம அபதக தக�டதத வ�டஙகள'  எனற த.�னன �ரகள. 
அதனபடயய அபத உஙகள இரவரடமம தக�டதத வ�டயடன'' 



என,�ரகள.  ப�,க (கழவ�னபர ய'�கக�),  'எனயவ,  '�ன உஙக?�டம 
அலல�ஹவ�ன தபயர�ல யகடக�ய,ன.  '�ன இவவ�ரவரடமம அநத 
'�பநதபனய�னபட அசத.�தபதக தக�டதத வ�டயடன�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  கழவ�னர,  'ஆம (தக�டதத வ�டடரகள)''  எனற 
பத�ல?�ததனர.  ப�,க அலN (ரல�)  மறறம அபப�ஸ(ரல�)  ஆக�யய�பர 
ய'�கக�,  ''�ன உஙகள இரவபரயம அலல�ஹவ�ன தபயர�ல 
யகடக�ய,ன.  '�ன அபத உஙகள இரவரடமம அநத 
'�பநதபனய�னபடயய தக�டதத வ�டயடன�?'  எனற யகடக, 
அவவ�ரவரம,  'ஆம�ம''  என,�ரகள.  உமர(ரல�),  'இபதத தவ�ர யவத,�ர 
த�ரபபப '�ஙகள எனன�டம�ரநத யக�ரக�,�ரக?�?  எவனபடய 
அனமத�யடன வ�னமம பம�யம '�பல தபறறள?னயவ� அவன மNத 
.தத�யம�க!  '�ன அநத வ�ஷயதத�ல இபதத தவ�ர யவத,நதத 
த�ரபபபயம தர ம�டயடன.  உஙகள இரவர�லம அபதப பர�மரகக 
மடயவ�லபல என,�ல எனன�டம அபதக தக�டதத வ�டஙகள.  அபத 
உஙகளகக பத�ல�க '�யன பர�மரததக தக�ளயவன'' என,�ரகள.

1319.  ஈ.� இபன தஹம�ன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  அனஸ(ரல�)  எஙக?�டம 
இரணட யத�லவ�ரகள தக�ணட,  (அண�நத)  ப'நத யப�ன இரணட 
த.ரபபகப?க க�டடன�ரகள.  ப�னனர,  ஸ�ப�த அல பன�ன �(ரஹ), 
'அவவ�ரணடம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லண�கள''  எனற அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத எனகக அ,�வ�தத�ரகள.

1320.  அப பரத�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�)  எஙக?�டம ஒடடப 
யப�டட (கமப?�)  ஆபட ஒனப, எடததக க�டட,  'இபத உடதத�க 
தக�ணடரககமயப�த த�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள மரணமபடநத�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.

1321 மறய,�ர அ,�வ�பப�ல அப பரத�(ரஹ) க,�ன�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�)  யமன 
'�டடல தய�ரககபபடக�, தகடடய�ன க\ழஙக� ஒனப,யம '�ஙகள 'அல 
மலபபத�'  (ஒடடப யப�டடத)  என,பழகக�, வபகய�ல�ரநத ஒர 
யப�ரபவபயயம 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன யப�ரபவ எனற)  எடததக 
க�டடன�ரகள.

1322. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன (மரதத�ல�ன) 
கவப? உபடநதவ�டடத. (உபடநத யப�ய)  ஓடபட (ஏறபடட)  பகத�பய 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர தவள?�ச .ஙக�ல�ய�ல அபடததவ�டட�ரகள. 
அ,�வ�பப�?ர ஆஸ�ம(ரஹ),  ''�ன அநதக கவப?யக கணயடன. 
(பரககதபத வ�ரமப�) அத�ல தணண�ர கடதயதன'' எனற கறக�,�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள, 'என தபயபரச சடடக தக�ளளஙகள, என க,�பபப 
தபயபரச சடடக தக�ள?�த�ரகள'' என,�ரகள.

1323. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எஙக?�ல ஒரவரகக 
ஆண கழநபத ஒனற ப�,நதத.  அககழநபதகக அவர 'க�.�ம'  எனற 
தபயர சடடன�ர. அபயப�த மற, அன.�ரத யத�ழரகள, 'உமபம '�ஙகள 
அபல க�.�ம (க�.�ம�ன தநபத)  எனற க,�பபப தபயர�ல அபழககவம 
ம�டயட�ம;  (அவவ�ற அபழதத)  உமகக மக�ழச.�யடடவம ம�டயட�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அநத மன�தர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற, 
'இப,தததர அவரகய?!  எனகக ஓர ஆண கழநபத ப�,நதத.  அதறக 
'�ன 'க�.�ம'  எனற தபயர சடடயனன.  அன.�ரதயத�ழரகள,  'உமபம 



'�ஙகள 'அபல க�.�ம' என, க,�பபப தபயர�ல அபழககவம ம�டயட�ம; 
(அவவ�ற அபழதத)  உமகக மக�ழச.�யடடவம ம�டயட�ம'  எனற 
க,�வ�டட�ரகள''  என,�ர. அபதக யகடட 'ப�(ஸல) அவரகள, 'அன.�ரகள 
'லல யவபல த.யத�ரகள.  எனயவ,  என தபயபர '�ஙகள சடடக 
தக�ளளஙகள.  ஆன�ல,  எனனபடய (அபல க�.�ம எனனம)  க,�பபப 
தபயபர '�ஙகள சடடக தக�ள?�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  '�ன பஙக�டபவயன' 
எனற க,�ன�ரகள.

1324.  '�ன (எபதயம)  உஙகளககக தக�டபபதம�லபல.  (எபதயம) 
உஙகளககக தக�டகக�மல தடதத '�றதத�க தக�ளவதம�லபல.  '�ன 
பஙக�டபவயனய�யவன.  எஙக தக�டககமபட (அலல�ஹவ�ன�ல) 
எனககக கடடப?ய�டபபடக�,யத� அஙக தக�டகக�ய,ன '  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1325.  மன�தரகள .�லர அலல�ஹவ�ன த.லவதபத '�ய�யம�கப 
பஙக�ட�மல (அ'�ய�யம�கப பஙக\ட த.யத)  பகய�ளக�,�ரகள. 
அவரகளகக மறபம '�?�ல 'ரகயம உரயத�கம  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என கவல� அல 
அன.�ரயய�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யப�ர தவற,�ப தப�ரள.

1326.  இப,தததரக?�ல ஒரவர பன�தப யப�ரககச த.ன,�ர.  அபயப�த 
அவர தம .மத�யதத�ரடம,  'ஒர தபணண�டம இலல, உரபமபயப 
தபற,வன அவளடன வ �ட கட வ�ரமப� இனனம கட�மல 
இரபப�ன�ய�ன எனபனப ப�னபற,� (யப�ரகக)  வர யவணட�ம.  வ �ட 
கடட மடதத,  அதன மகடபட (இனனம)  உயரதத�மல�ரபபவனம 
எனபனப ப�னபற,� (யப�ரகக)  வர யவணட�ம.  ஆடபடயய�,  தபண 
ஒடடகஙகப?யய� வ�ஙக�வ�டட,  அபவ கடடகள யப�டவபத 
எத�ரப�ரததக தக�ணடரபபவனம எனபனப ப�னபற,� (யப�ரகக) 
வரயவணட�ம''  எனற க,�வ�டடப யப�ரககச த.ன,�ர.  ஓர ஊபர 
(த�ரகயக� 'கபர தவள?�கக�ழபம)  அஸர தத�ழபகய�ன ய'ரதத�ல 
அலலத .றய,,க கப,ய அநத யவப?ய�ல அவர த'ரஙக�ன�ர. (.றற 
ய'ரதத�ல சரயன மப,யத தத�டஙக,  .ன�க க�ழபம யப�ரடவத 
அவரகளகக தபட த.யயபபடடரநத க�ரணதத�ல யத�றறப யப�க 
ய'ரடயம என,ஞ.�)  சரயபன ய'�கக�,  ''� இப,வன�ன கடடப?பபட 
இயஙகக�,�ய.  '�னம இப, கடடப?பபட 'டகக யவணடயவன 
ஆயவன''  எனற க,�வ�டட,  'இப,வ�!  சரயபன (உடயன மப,ய 
வ�ட�மல)  தடதத வ�ட''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.   எனயவ,  அலல�ஹ 
அவரகளகக தவற,�பய வழஙகம வபர அத தடதத '�றததபபடடத. 
(தவற,� தபற,)  ப�,க அநத இப,தததர யப�ரல க�படதத 
தப�ரடகப? ஒன,�கச ய.கரதத�ர.  அபயப�த அபத (எரததக கரகக�) 
உணபதறக (வ�ன�ல�ரநத)  த'ரபப வநதத.  ஆன�ல,  அவறப, அத 
உணணவ�லபல.   எனயவ,  அநத இப,தததர 'உஙக?�படயய (இநதப 
தப�ரடக?�ல�ரநத)  த�ரடடப தப�ரள ஏயத� ஒனற உள?த.  எனயவ, 
ஒவதவ�ர கலதத�ல�ரநதம ஒரவர எனன�டம உறத� தம�ழ� 
தக�டககடடம''  எனற க,�ன�ர. (உறத� தம�ழ� தக�டததக தக�ணடரநத 
யப�த)  ஒர மன�தன�ன பக இப,த ததரன பகயய�ட ஒடடகதக�ண 
டத.  அபயப�த இப,தததர,  'உஙக?�படயய த�ன த�ரடபபடட தப�ரள 



உள?த.  எனயவ,  உனனபடய கலதத�ர எனன�டம உறத�தம�ழ� 
தக�டககடடம''  எனற க,�ன�ர.  (அவவ�ய, அவரகள தக�டகக)  இரணட 
மன�தரக?�ன பக அலலத மவரபடய பக அவரன பகயடன ஒடடக 
தக�ணடத.  அபயப�த அவர,  'உஙக?�படயய த�ன த�ரடபபடட தப�ரள 
உள?த''  என,�ர.  எனயவ,  அமமககள தஙகதத�ல�ன பசம�டடத தபல 
ஒனப,க தக�ணட வநத அபத பவததனர.  த'ரபப வநத அபதத 
த�னறவ�டடத.  ப�,க அலல�ஹ,  யப�ரல க�படககம தப�ரடகப? 
(எடததக தக�ணட பயனபடதத)  'மகக அனமத�ய?�தத�ன.  'மமபடய 
பலவ �னதபதயம இயல�பமபயயம கணட அபத 'மகக 
அனமத�ககபபடடத�க ஆகக�வ�டட�ன எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள  என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1327.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஒர 
பபடக கழபவ ''ஜத'  '�டபட ய'�கக� அனபப� பவதத�ரகள.  அத�ல 
'�னம (ஒரவன�க) இரநயதன. '�ஙகள '�ப,ய ஒடடகஙகப?ப யப�ரச 
த.லவம�கப தபறய,�ம.  எஙகள பஙககள (ஒவதவ�ரவரககம) 
பனன�ரணட ஒடடகஙகள அலலத பத�தன�ர ஒடடகஙக?�க இரநதன. 
எஙகள ஒவதவ�ரவரககம ஒவயவ�ர ஒடடகம அத�கபபடய�கத 
தரபபடடத.

1328.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  '��இரர�ன�'வ�ல பவதத யப�ரல க�படதத த.லவஙகப?ப 
பஙக�டடக தக�ணடரநதயப�த ஒரவர அவரக?�டம,  ''�த�யடன 'டநத 
தக�ளளஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(இப,த 
ததர�க�ய)  '�யன '�த�யடன 'டநத தக�ள?�வ�டட�ல (எனபனப 
ப�னபற, யவணடய)  '� வழ�தவ,�ப யப�ய வ�டவ�ய''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

அ,�ய�பமக க�ல ய'ரசப..

1329.  உமர இபன கதத�ப(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  அ,�ய�பமக 
க�லதத�ல (இஸல�தபத தழவம மனப),  ஒர '�ள இஃத�க�ஃப 
இரபபத�க '�ன ய'ரசப. த.யத�ரநயதன. (அநத ய'ரசப.பய இனனம 
'�ன '�ப,யவற,வ�லபல.  இபயப�த அபத '�ன '�ப,யவற,ல�ம�?' 
எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அபத '�ப,யவறறமபட 
உமர(ரல�)  அவரகளகக உததரவ�டட�ரகள.  யமலம,  உமர(ரல�)  ஹ8பனன 
யப�ரல ப�டபடட யப�ரக பகத�க?�ல�ரநத இரணட அடபமப 
தபணகப?ப தபற,�ரநத�ரகள.  அவவ�ரவபரயம மகக�வ�லள? ஒர 
வ �டடல தஙக பவதத�ரநத�ரகள. இப,தததர(ஸல) அவரகள ஹ8பனன 
யப�ரல ப�டபடட பகத�களகக கரபண க�டட அவரகப? 
சதநத�ரம�கவ�டட வ�டடரநத�ரகள.  எனயவ,  அவரகள .�பலக?�ல 
(சதநத�ரம�க)  'டம�டத தத�டஙக�ன�ரகள.  உடயன உமர(ரல�)  தம மகன 
அபதலல�ஹ(ரல�)  அவரக?�டம,  'அபதலல�ஹயவ!  இஙயக ப�ர.  எனன 
இத?'  எனற யகடட�ரகள.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�), 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  யப�ரக பகத�க?�ன மNத கரபண பரநத 
அவரகப? சதநத�ரம�க வ�டடவ�டட�ரகள''  என,�ரகள.  (உடயன) 
உமர(ரல�),  அபபடதயன,�ல '� த.னற அநத இரணட அடபமப 
தபணகப?யம சதநத�ரம�கச த.லலவ�டட வ�ட''  எனற க,�ன�ரகள. 
யமலம,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ��இரர�ன�வ�ல�ரநத உமர� 
த.யயவ�லபல.  அபபட அவரகள உமர� த.யத�ரநத�ல அத 



அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அவரகளககத ததரய�மல�ரநத�ரகக�த. 
மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'கமஸ (ஐநத�தல�ர பஙக)  '�த�ய�ல�ரநத இநத 
இரணட அடபமப தபணகப?யம 'ப�(ஸல)  அவரகள உமர(ரல�) 
அவரகளகக தக�டதத�ரகள''  எனற வநதள?த.  உமர(ரல�)  அ,�ய�பமக 
க�லதத�ல த.யத ய'ரசப. க,�தத மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'இஃத�க�ஃப 
த.யவத�க ய'ரசப. த.யத�ரநயதன''  எனற மடடயம வநதள?த.  'ஒர 
'�ள இஃத�க�ஃப த.யவத�க ய'ரசப. த.யத�ரநயதன'' எனற ('ஒர '�ள' 
எனம த.�ல) இடம தப,வ�லபல.

அப�ஹபலக தக�லதல.

1330.  அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பதரப 
யப�ரனயப�த '�ன (பபட)  அண�ய�ல '�ன,�ரநத ய'ரதத�ல என 
வலபபககமம இடப பககமம ப�ரதயதன.  எனனரயக (இரணட 
பககஙக?�லம)  இ?வயதபடய அன.�ரச .�றவரகள இரவர 
'�ன,�ரநத�ரகள.  அபயப�த,  'அவரகப? வ�டப தபரய 
வயதபடயவரகளகக�படயய '�ன இரநத�ரககக கட�த�'  எனற '�ன 
ஆப.பபடயடன.  அவரக?�ல ஒரவர எனபன ய'�கக�ச கண 
.�படய�டட, 'என தபரய தநபதயய! '�ஙகள அப �ஹபல அ,�வ �ரக?�?' 
எனற யகடட�ர.  '�ன,  'ஆம (அ,�யவன);  உனகக அவன�டம எனன 
யவபல?  என .யக�தரர மகயன!''  எனற யகடயடன.  அதறக அச.�றவர, 
'அவன இப,தததர(ஸல)  அவரகப?த த�டடக�,�ன எனற எனககத 
ததரவ�ககபபடடத.  என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத 
.தத�யம�க!  '�ன அவபனப ப�ரதத�ல எஙக?�ல எவர வ�பரவ�ல 
மரண�கக யவணடயள?யத� அவர (அத�வத எஙகள இரவரல ஒரவர) 
மரண�ககம வபர அவனபடய உடபல எனனபடய உடல ப�ரய�த 
(அவனடன யப�ரடடக தக�ணயடய�ரபயபன)''  எனற க,�ன�ர.  இபதக 
யகடட '�ன வ�யநத யப�யனன.  அபயப�த மறத,�ர .�றவரம 
கண.�பட க�டட மதல .�றவர க,�யபதப யப�னய, க,�ன�ர.  .�,�த 
ய'ரம த�ன கழ�நத�ரககம.  அதறகள அப �ஹல மகக?�படயய சற,� 
வரவபதக கணட,  'இயத� '�ஙகள வ�.�ரதத உஙகள ஆ.�ம�!''  எனற 
க,�யனன.  உடயன,  இரவரம தஙகள வ�டகப? எடதத யப�டட 
யப�டடபட (அவபன ய'�கக�ச)  த.னற அவபன தவடடக 
தக�னறவ�டட�ரகள.  ப�,க,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற அப 
�ஹபலக தக�னறவ�டட த.யத�பயத ததரவ�தத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'உஙக?�ல ய�ர அவபனக தக�ன,த?'  எனற யகடட�ரகள. 
அவரக?�ல ஒவதவ�ர வரம,  ''�யன (அவபனக தக�னய,ன)''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள, 'உஙகள வ�டகப? '�ஙகள (இரததக 
கப, யப�கத)  தபடதத வ�டடரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  இரவரம, 
'இலபல''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள வ�டகள 
இரணபடயம 'னக ப�ரததவ�டட,  ''�ஙகள இரவரயம அவபனக 
தக�ன,�ரகக�,�ரகள.  (மஆத இபன அமரபடய வ�?�ல ஆழம�ன 
இரததக கப, ததனபடவத�ல)  'அப �ஹலபடய உடல�ல இரநத 
எடதத தப�ரளகள மஆத இபன அமர இபன� �மஹ8கக உரயபவ''.

1331.  '�ன கப,ஷ�களடன ய'.தபத ஏறபடதத�க தக�ளவதறக�க 
அவரகளககக தக�டகக�ய,ன.  ஏதனன�ல,  அவரகள அ,�ய�பமக க�லக 
தக�ளபகபய வ�டடவ�டட (இபயப�த த�ன)  பத�த�க இஸல�தத�ல 
இபணநதள?னர '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



1332.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹவ�ஸ�ன கலதத�ரன 
த.லவதபத அலல�ஹ,  தனனபடய ததரகக (ஹ8பனன யப�ரல) 
அ?�ததயப�த அவரகள கப,ஷ�க?�ல .�லரகக நற ஒடடகஙகப?க 
தக�டககல�ன�ரகள.  உடயன அன.�ரக?�ல .�லர,  'தன ததபர 
அலல�ஹ மனன�பப�ன�க!  'மமபடய வ�டக?�ல எத�ரகளபடய 
இரததம த.�டடக தக�ணடரகக கப,ஷ�களககக தக�டகக�,�ர; 
'மபமவ�டட வ�டக�,�யர�''  எனற யப.�க தக�ணட�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம அவரக?�ன இநதப யபசச 
ததரவ�ககபபடடத.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள அன.�ரக?�டம 
ஆ?னபப� அவரகப? வரச த.�லல� அவரகப? மழத�கப 
பதன�டபபடட யத�ல�ல ஆன கட�ரம ஒன,�ல ஒனற த�ரடடன�ரகள. 
அவரகளடன யவத,வபரயம அவரகள அபழககவ�லபல.  அவரகள 
ஒனற த�ரணடவ�டடயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள வநத, 
'உஙகப?ப பற,� எனகக எடடயள?யத,  அசத.யத� எனன?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அன.�ரக?�படயய இரநத அ,�ஞரகள,  'எஙக?�ல 
யய�.பனயபடயவரகள எதவம த.�லலவ�லபல,  இப,தததர 
அவரகய?! ஆய�னம,  எஙக?�படயயயள? இ?ம வயத வ�ல�பரகள, 'தன 
ததபர அலல�ஹ மனன�பப�ன�க!  'மமபடய வ�டக?�ல ஹவ�ஸ�ன 
கலதத�ரபடய இரததம த.�டடக தக�ணடரகக கப,ஷ�களககக 
தக�டகக�,�ர.  ஆன�ல,  'மபமவ�டட வ�டக�,�யர'  எனற யப.�க 
தக�ணட�ரகள''  எனற பத�ல க,�னர.  அதறக இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  ''�ர�கரபபபக பகவ�டட இபயப�த த�ன பத�த�க 
இஸல�தபதத தழவ�யவரகளகக தக�டகக�ய,ன. மககள, த.லவஙகப? 
எடததச த.லல,  உஙகள வ.�பப�டதத�றக இப,தததர(ஸல)  அவரகப? 
(உஙகளடன அபழததக)  தக�ணட த.லவபத '�ஙகள 
வ�ரமபவ�லபலய�?  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவரகள எடததக 
தக�ணட த�ரமப�ச த.லபவறப, வ�ட '�ஙகள எடததக தக�ணட 
த�ரமப�ச த.லவயத .�,நதத�கம''  என,�ரகள.  உடயன அன.�ரகள, 
'இப,தததர அவரகய?!  ஆம;  '�ஙகள (த�ஙகய? எஙகளககப 
யப�ததமனற)  த�ரபத�யபடநயத�ம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனககப ப�ன,  (ஆட.�ப தப�றபப�லம யப�ரல 
க�படககம த.லவஙகப?ப பஙக�டவத�லம)  உஙகப? வ�ட 
மற,வரகளகக ம�க அத�கம�க மனனரபம வழஙகபபடவபத '�ஙகள 
க�ணபZரகள.  அந'�பலய�ல அலல�ஹபவயம 'ஹவளல கவஸர' 
தட�கதத�ன அரயக அவனபடய ததபர (எனபன)யம .நத�ககம வபர 
தப�றபமபயக பகக தக�ளளஙகள''  என,�ரகள. இபத அ,�வ�ததவ�டட 
அனஸ(ரல�),  'ஆன�ல,  '�ஙகள தப�றபமபயக பகக தக�ள?வ�லபல'' 
என,�ரகள.

1333. �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன இரநயத�ம.  அவரகளடன மககள 
ஹ8பனன யப�ரல�ரநத த�ரமப� வநத தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த 
க�ர�மவ�.�கள அலல�ஹவ�ன ததபரப ப�டதத (யப�ரல க�படதத 
தப�ரடக?�ல�ரநத தஙகளககக தக�டககமபட)  யகடகல�ன�ரகள. 
இறத�ய�ல,  அவரகப? (சழநத த'ரகக�யபட)  ஒர கரயவல மரதத�ன 
அரயக தள?�க தக�ணட த.னற அவரக?�ன யப�ரபவபயப 
ப,�தத�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனகக என யப�ரபவபயக 
தக�டதத வ�டஙகள.  இநத (கரயவல மரதத�ன)  மடகள அ?வ�றக 
ஒடடகஙகள (எனன�டம)  இரநத�லம அவறப, '�ன உஙக?�படயய 



பஙக�டட வ�டயவன.  ப�,க எனபன '�ஙகள கரம�ய�கயவ�,  தப�ய 
த.�லபவன�கயவ�, யக�பழய�கயவ� ப�ரகக ம�டடரகள'' என,�ரகள.

.க�பபத தனபம.

1334. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர. '�ன 'ப�(ஸல) அவரகளடன 
'டநத த.னற தக�ணடரநயதன.  அபயப�த அவரகள ஓரம தடதத 
'ஜர�ன (யமன)  யத.தத .�லபவ ஒனப,ப யப�ரதத�ய�ரநத�ரகள. 
அபயப�த க�ர�மவ�.� ஒரவர அவரகப?க கணட அநத .�லபவபய 
யவகம�க இழதத�ர.  எநத அ?வ�றதகன,�ல அநத க�ர�மவ�.� யவகம�க 
இழததத�ல .�லபவய�ன ஓரப பகத� 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன யத�?�ன 
ஒர மபலய�ல (க�யபபடதத�)  அபடய�?ம பத�தத�ரநதபத கணயடன. 
ப�,க அவர ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம),  'தஙக?�டமள? அலல�ஹவ�ன 
த.லவதத�ல�ரநத எனககக தக�டககமபட கடடப?ய�டஙகள''  எனற 
க,�ன�ர.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள அவபரத த�ரமப�ப ப�ரததச 
.�ரததவ�டட, ப�,க அவரககக தக�டககமபட உததரவ�டட�ரகள.

1335.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ஹ8பனன 
யப�ரனயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள மககள .�லரகக மனனரபம 
வழஙக� அத�கம�கக தக�டதத�ரகள.  அகரஉ இபன ஹ�ப�ஸ(ரல�) 
அவரகளகக நற ஒடடகஙகப?க தக�டதத�ரகள.  உபயன�(ரல�) 
அவரகளககம அத யப�னய, தக�டதத�ரகள.  (யப�ரல க�படதத 
தப�ரடகப?ப)  பஙக�டமயப�த ப�ரமகரக?�ல .�லரகக மனனரபம 
வழஙக� அத�கம�கக தக�டதத�ரகள.  அபயப�த ஒரவர,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  இத '�த�யடன 'டநத தக�ள?�த ஒர பஙக\ட�கம.  இத 
அலல�ஹவ�ன த�ரபத� '�டபபட�த ஒர பஙக\ட�கம''  எனற க,�ன�ர. 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளகக (இபதத) 
ததரவ�பயபன''  எனற க,�யனன.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
அபதத ததரவ�தயதன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவம 
அவனபடய ததரம '�த�யடன 'டநத தக�ள?�வ�டட�ல யவற ய�ர 
த�ன '�த�யடன 'டநத தக�ளவ�ரகள?  அலல�ஹ, (இப,த ததர)  மஸ� 
அவரகளககக கரபண பரவ�ன�க!  அவரகள இபத வ�ட அத�கம�க 
மனயவதபனகக ஆ?�ககபபடட�ரகள.  ஆய�னம (அபதச)  .க�தத�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.

1336.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  எஙகள பன�தப யப�ரக?�னயப�த 
எஙகளககத யதனம த�ர�டப.ப பழமம க�படதத வநதன.  அபத 
'�ஙகள உணயப�ம.  ஆன�ல அபத '�ஙகள ('ப�யவரக?�டயம�, 
ய.கரதத பவபபதறக�கயவ�) தக�ணட த.லவத�லபல.

ம��ஸ�களடன த�ரமண உ,வ கட�த.

1337.  அமர இபன த�ன�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன ��ப�ர இபன 
பஸத(ரஹ)  அவரகளடனம அமர இபன அவஸ(ரஹ)  அவரகளடனம 
அமரநத�ரநயதன.  அபயப�த (அவரகள க,�ன�ரகள:)  மஸஅப இபன 
ஸ8பபர(ரஹ)  பஸர�வ�.�களடன ஹஜ த.யத ஆணட�ன ஹ�ஜர 70-ம 
ஆணடல அவவ�ரவரடமம ஸம ஸம க�ணற,�ன படககடடன அரயக 
ப��ல�(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

'�ன அஹனஃப இபன பகஸ(ரஹ)  அவரக?�ன தநபதய�ன 



.யக�தரர�ன �ஸஉ இபன மஆவ�ய�வகக எழததர�க இரநயதன. 
அபயப�த உமர இபன கதத�ப(ரல�)  இ,பபதறக ஓர�ணடகக மனப 
'த�ரமணம பரநத தக�ள?க கட�த இரதத உ,வ தஙக?�படயய 
இரநதம ஒரவபரதய�ரவர மணநத தக�ணட ம��ஸ�கப? (மண 
பநததத�ல�ரநத)  ப�ரதத பவயஙகள'  எனற உததரவ�டட அவரக?�ன 
கடதம ஒனற எஙகளகக வநதத.  உமர(ரல�)  ம��ஸ�க?�டம�ரநத 
��ஸய� வரவசல�ககவ�லபல.  அதன க�ரணதத�ல அபதர ரஹம�ன 
இபன அவஃப(ரல�),  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஹ�ர (பஹபரன) 
பகத�ய�ல வ.�தத வநத ம��ஸ�க?�டம�ரநத ��ஸய� வர 
வசல�ததள?�ரகள'' எனற .�ட.� த.�னன�ரகள. 

1338. ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'பன ஆம�ர இபன லஅய' 
கலதத�ரன ஒபபநத 'ணபரம பதரப யப�ரல பஙதகடததவரம�ன 
அமர இபன அவஃப அல அன.�ர(ரல�)  எனககக க,�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அப உபபத� இபன �ரர�ஹ(ரல�) 
அவரகப? பஹபரன�ல�ரநத ��ஸய� வரபய வசல�தத வரமபட 
அனபப�ன�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (ம��ஸ�க?�ன)  பஹபரன 
வ�.�களடன .ம�த�ன ஒபபநதம த.யத அவரகளகக அல� இபன 
ஹளரமN(ரல�)  அவரகப?த தபலவர�க ஆகக�ய�ரநத�ரகள.  அப 
உபபத�(ரல�)  பஹபரன�ல�ரநத '�த�யடன வநத�ரகள.  அப உபபத�(ரல�) 
வநத�ரபபபதக யகளவ�பபடட அன.�ரகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
த.லல,  அத ஃபஜரத தத�ழபகய�ன ய'ரம�க அபமநதவ�டடத. 
'ப�(ஸல)  அவரகள மககளடன தத�ழத மடததத த�ரமப,  அன.�ரகள 
'ப�யவரக?�டம ப.பகய�ல யகடட�ரகள.  (ஆரவததடன�ரநத) 
அவரகப?க கணடவடன 'ப�(ஸல)  அவரகள பனனபகததவ�டட,  'அப 
உபபத� ஏயத� தக�ணட வநத�ரகக�,�ர'  எனற '�ஙகள 
யகளவ�பபடடரகக�,�ரகள என '�ன '�பனகக�ய,ன''  எனற க,, 
அன.�ரகள,  'ஆம�ம,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
'எனயவ,  ஒர மக�ழச.�ய�ன த.யத�!  உஙகளககம அத�கம�கக 
தக�டககபபடட, அவரகள அதறக�கப யப�டடய�டடபதப யப�ல '�ஙகளம 
யப�டடய�ட,  அவரகப? அத அழ�ததவ�டடபதப யப�ல உஙகப?யம 
அத அழ�தத வ�டயம� எனய, '�ன அஞசக�ய,ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

1339.  பகர இபன அபத�லல�ஹ அல மஸன�(ரஹ)  மறறம ஸ�ய�த 
இபன �8பபர இபன� ஹயய�(ரஹ)  ஆக�ய இரவரம அ,�வ�தத�ரகள. 
உமர(ரல�)  (தம ஆட.�க க�லதத�ல)  இபணபவபயப�ரடன யப�ர பரய 
மககப?ப தபரமதபரம 'கரஙகளகக அனபப� பவதத�ரகள.  அபயப�த 
('ரஸதம'  எனக�, ப�ர.\கத த?பத�ய�ன)  'ஹ8ரமஸ�ன'  இஸல�தபத 
ஏற,�ர.  உமர(ரல�)  ஹ8ரமஸ�ன(ரஹ)  அவரக?�டம,  ''�ன எனனபடய 
இநதப (பன�தப)  யப�ரக?�ல உஙக?�டம த�ன ஆயல�.பன யகடகப 
யப�க�ய,ன''  என,�ரகள.  அதறக அவர,  '.ர,  '�ஙகள யப�ரட வ�ரமபம 
'�டக?�ன '�பலயம அத�லள? எத�ரக?�ன '�பலயம ஒர தபலயம 
இரணட .�,ககளம இரணட க�லகளம தக�ணட ஒர ப,பவய�ன 
'�பல யப�ன,த�கம.  (அதன)  இரணட .�,கக?�ல ஒனற ஒடககபபடட 
வ�டம�ய�ன,  க�லகள இரணடம தபலயம (மNத�யள?)  ஒர .�,க�ன 
உதவ�ய�ல எழநத வ�டம.  மறத,�ர .�,கம ஒடககபபடட வ�டம�ய�ன, 
இரணட க�லகளம தபலயம (மNணடம)  எழம.  தபலயய 
த'�றககபபடட�ல இரணட க�லகளம,  இரணட .�,ககளம,  தபலயம 
யப�யவ�டம. (.�.�ன�யப யபரர.ன�ன)  க�ஸர� (கஸர)  த�ன தபல.  .\.ர 



ஒர .�,கம ப�ர.\கரகள மறத,�ர .�,கம ஆவர.  எனயவ,  க�ஸர�பவ 
ய'�கக�ப ப,பபடமபட மஸல�மகளககக கடடப?ய�டஙகள''  எனற 
(ஆயல�.பன)  க,�ன�ர.  அ,�வ�பப�?ரகள பகர இபன 
அபத�லல�ஹ(ரஹ),  ஸ�ய�த இபன �8பபர(ரஹ)  ஆக�ய இரவரம 
ய.ரநத,  �8பபர இபன ஹயய�(ரஹ)  அவரக?�டம�ரநத 
அ,�வ�பபத�வத.

உடயன,  உமர(ரல�) எஙகப? (யப�ரககப ப,பபடமபட) அபழதத,  நஃம�ன 
இபன மகரரன(ரல�) அவரகப? எஙகளககத தபலவர�கக� (அனபப�)
ன�ரகள.  இறத�ய�ல,  '�ஙகள எத�ரய�ன பம�ய�ல (ஈர�ன�லள? 
'ஹ�வநத�ல)  இரநதயப�த எஙகப?த த�கக�ட க�ஸர�வ�ன த?பத� 
'�றபத�ய�ரம யபர தக�ணட பபடயடன வநத�ன.  (அவரக?�ன)  தம�ழ� 
தபயரபப�?ர எழநத,  'உஙக?�ல ஒரவர யப.டடம''  எனற த.�லல, 
மக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�),  ''� வ�ரமப�யபதப பற,� யகள''  என,�ரகள. 
அநத தம�ழ� தபயரபப�?ர,  ''�ஙகள ய�ர?  (எதறக�க வநத�ரகக�,�ரகள?)'' 
எனற யகடடதறக மக\ர�(ரல�),  ''�ஙகள அரப மககள.  '�ஙகள ப.�ய�ன 
க�ரணதத�ல (க�யகள,  பழஙக?�ன)  யத�பலயம தக�டபடபயயம .பப�த 
த�னற தக�ணடரநயத�ம;  மடபயயம கமப?�பயயம அண�நத 
தக�ணடரநயத�ம.  இந'�பலய�ல த�ன,  வ�னஙகள மறறம பம�ய�ன 
அத�பத� -  அவன பகழ உயரநதத.  அவன மகததவம தத?�வ�னத - 
(அலல�ஹ)  எஙக?�ல�நயத ஒர 'ப�பய எஙக?�டம அனபப�ன�ன. 
அவரன த�ய,  தநபதபய '�ஙகள ('னக)  அ,�யவ�ம.  எஙகள 'ப�யம, 
எஙகள இப,வன�ன ததரம�ன அவர உஙகளடன '�ஙகள யப�ரட 
யவணடதமன எஙகளககக கடடப?ய�டட�ர.  'ஒனற,  '�ஙகள அலல�ஹ 
ஒரவபன மடடயம வழ�பட யவணடம;  அலலத '�ஙகள '��ஸய�'  வர 
த.லதத யவணடம.  (இதறக�க '�ஙகள யப�ர�ட)  இநதப யப�ர�டடதத�ல 
எஙக?�ல எவயரனம தக�லலபபடட�ல, அவர (இதறக மன) ஒரயப�தம 
கணடர�த இனபமயம�ன த.�ரககதத�றகச த.லவ�ர;  (தக�லலபபட�மல 
தவற,� வ�பக சட)  எஙக?�ல ஒரவர உய�ர வ�ழநத�ல உஙகள 
ப�டரகப? அவர உபடபமய�கக�க தக�ளவ�ர'  எனற எஙகள இப,வன 
ததரவ�தத ததச த.யத�பய எஙகள 'ப� எஙகளகக அ,�வ�தத�ரகள'' 
என,�ரகள.  (இநதப யப�ரனயப�த எத�ரக?�ன மNத த�ககதல 
தத�டபபபதத த�மத�பபத�க மஃக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�)  நஃம�ன 
இபன மகரரன(ரல�)  மNத கற,ம .�டடய யவப?ய�ல)  நஃம�ன(ரல�), 
'இபதப யப�ன, (கடம தனபம '�ப,நத)  ஒர யப�ரல 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன உஙகப? அலல�ஹ கலநத தக�ள?ச த.யத�ரநத�ல 
('ப�(ஸல)  அவரகளம த�ககதபலத தத�டஙக�டத த�மதபபடதத� 
அதன�ல க�தத�ரகக யவணடய .�ரமம உஙகளகக ஏறபடடரநத�ல, 
அதன�ல க�படககவ�ரககம மறபமப பலனக?�ன எத�ரப�ரபப�ல) 
உஙகளகக அத வரததம தநத�ரகக�த.  அபத இழ�வ�க எணணச 
த.யத�ரகக�த.  ஆய�னம,  '�ன அலல�ஹவ�ன ததரடன பல 
யப�ரக?�ல கலநத தக�ணடரகக�ய,ன.  பகல க�றற வ �.த தத�டஙக� 
(சரயன உச.�ய�ல�ரநத .�யநத ப�றபகல)  தத�ழபக ய'ரஙகள வநத 
வ�டம வபர க�தத�ரபபத அவரக?�ன வழககம�கம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

ஆட.�த தபலவர ஓர ஊரன அர.னடன யப�ர '�றதத ஒபபநதம த.யத 
தக�ளளம பட.தத�ல அத அநத ஊரவ�.�கள அபனவரககம 
தப�ரநதம�?



1340.  அப ஹ8பமத அஸ ஸ�இத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன தபக யப�ரல கலநத தக�ணயட�ம.  'அயல�'வ�ன அர.ன 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக ('தலதல'  எனம)  தவளப? '�,க யக�யவறக 
கழபத ஒனப, அனப?�பபச த.யத�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவனககச 
.�லபவதய�னப, (அனபப�)  அண�வ�தத�ரகள.  யமலம,  'ப�(ஸல) 
அவரகள இஸல�ம�ய அர.�ன க\ழ கடடபபடட இரககமபடயம 
அவனகக எழத�ன�ரகள.

(இஸல�ம�ய அர.�ன க\ழ வ�ழம மஸல�மலல�த) ஒபபநதப 
ப�ரப�பயக கற,ம�ன,� தக�லவத�லள? ப�வம.

1341.  (இஸல�ம�ய அரசடன அபமத� ஒபபநதம த.யத அதன க\ழ 
வ�ழநத வரம)  ஓர ஒபபநதப ப�ரப�பயக தக�னற வ�டபவன 
த.�ரககதத�ன வ�படபயக கட நகர ம�டட�ன.  அதன 'றமணயம� 
'�றபத�ணடப பயணத தத�பலவ�ல�ரநயத வ �.�க தக�ணடரககம 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ 
இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இபணபவபபவரகள மஸல�மகளகக 'மப�கபகத தயர�கம த.யத�ல 
அவரகள மனன�ககபபடவ�ரக?�?

1342. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. பகபர தவற,� தக�ள?பபடடயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக வ�ஷம தடவபபடட ஆட ஒனற அனப?�பப�கத 
தரபபடடத.  (வ�ஷயம ததரநதவடன)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இஙயகயள? 
யதரகப? ஒனற த�ரடட எனன�டம தக�ணட வ�ரஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அவவ�ய,,  அவரகள ஒனற த�ரடட 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
தக�ணட வரபபடட�ரகள.  (அவரக?�டம)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன 
உஙக?�டம ஒர வ�ஷயதபதப பற,�க யகடகப யப�க�ய,ன.  '�ஙகள 
எனன�டம அபதப பற,� உணபமபயச த.�லவ �ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அநத யதரகள,  '.ர (உணபமபயச த.�லக�ய,�ம)'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகள தநபத ய�ர?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள, 'இனன�ர''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன 
'ப�(ஸல) அவரகள, 'தப�ய த.�னன �ரகள. ம�,�க, உஙகள தநபத இனன�ர 
த�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள,  ''�ஙகள த.�னனத உணபம த�ன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, ''�ன ஒர வ�ஷயதபதப பற,�க 
யகடட�ல அபதப பற,� '�ஙகள எனன�டம உணபமபயச த.�லவ �ரக?�?' 
எனற யகடட�ரகள.  அவரகள,  '.ர த.�லக�ய,�ம,  அபலக�.�யம!  இன� 
'�ஙகள தப�ய த.�னன�ல எஙகள தநபத வ�ஷயதத�ல '�ஙகள தப�ய 
த.�னனபத '�ஙகள அ,�நதபதப யப�னய, அபதயம அ,�நத 
தக�ளவ �ரகள''  என,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''ரகவ�.�கள ய�ர?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அவரகள, ''�ஙகள அத�ல .�ல க�லம மடடயம இரபயப�ம. 
ப�,க,  எஙகளகக பத�ல�க அத�ல '�ஙகள பகவ �ரகள''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அத�ல '�ஙகள இழ�வபடடப 
யப�வ �ரக?�க!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ஙகள அத�ல உஙகளகக 
பத�ல�க ஒரயப�தம பக ம�டயட�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க,  ''�ன 
ஒர வ�ஷயதபதப பற,� உஙக?�டம யகடட�ல '�ஙகள எனன�டம 
உணபமபயச த.�லவ �ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அவரகள,  '.ர,  அபல 
க�.�யம!''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இநத ஆடடல 
'�ஙகள வ�ஷம கலநத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அவரகள,  'ஆம 
(கலநத�ரகக�ய,�ம)''  எனற பத�ல த.�னன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'ஏன 



இபபடச த.யத�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அவரகள,  ''�ஙகள தப�யயர�க 
இரந(த வ�ஷதத�ன மலம இ,ந)த�ல '�ஙகள மக�ழச.�யபடயவ�ம. 
'�ஙகள இப,த ததர�க இரநத�ல உஙகளகக அ(நத வ�ஷம�ன)த 
த�ஙக த.யய�த'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

பணம மதல�னவறப,க தக�டதத இபணபவபபவரகளடன (யப�ர 
மறபப) ஒபபநதம த.யத தக�ளவதம ஒபபநததபத 
'�ப,யவற,�தவனபடய ப�வமம.

1343. ஸஹல இபன அபZ ஹஸம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ('ப�த யத�ழரக?�ன) 
அபதலல�ஹ இபன ஸஹல மஹயய�ஸ� அவரகளம பகபர 
ப�ரயத.தபத ய'�கக�ச த.ன,�ரகள.  அனற அஙக (மஸல�மகளககம 
யதரகளககம�படயய)  .ம�த�ன ஒபபநதம ஏறபடடரநதத.  (பகபரககச 
த.ன,தம)  அவரக?�ரவரம தன�ததன�ய�கப ப�ரநதவ�டடனர. 
அபதலல�ஹ இபன ஸஹல அவரகள தக�லலபபடட,  இரதத 
தவள?தத�ல ம�தநதபட வ�ழநத க�டகக,  அவரக?�டம மஹயய�ஸ� 
அவரகள வநத�ரகள.  ப�,க அவரகப? அடககம த.யத�ரகள.  ப�,க 
(தக�லலபபடடவரன .யக�தரர)  அபதர ரஹம�ன இபன ஸஹல 
அவரகளம மஹயய�ஸ� இபன மஸவத அவரகளம (அவரன 
.யக�தரர)  ஹ8பவயய�ஸ� இபன மஸவத அவரகளம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத�ரகள.  அபதர ரஹம�ன இபன ஸஹல அவரகள 
('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  யப.�க தக�ணயட த.ன,�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'தபரயவரகப?ப யப. வ�ட.  தபரயவரகப?ப யப. வ�ட''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அநத மவரல அபதர ரஹம�ன இபன ஸஹல அவரகள 
வயத�ல .�,�யவர�க இரநத�ரகள.  உடயன அவரகள (வ�ய மட) 
தமdனம�ன�ரகள.  ப�,க,  மஹயய�ஸ� அவரகளம ஹ8பவயய�ஸ� 
அவரகளம ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  யப.�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(அபதலல�ஹ இபன ஸஹல அவரகப? இனன�ர த�ன தக�பல 
த.யத�ர எனற)  .தத�யம த.யத '�ஙகள உஙகள தக�பலய�?�கக 
(தணடபனய?�ததப பழ�வ�ஙக�க தக�ளளம)  உரபம தபறறக 
தக�ளக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  ''�ஙகள எபபடச 
.தத�யம த.யவத?  '�ஙகள அஙயக (தக�பல 'டநத இடதத�ல) 
இரககவ�லபல.  தக�பல த.யதவபன (தக�பல த.யயம யப�த) 
ப�ரககவம இலபலயய''  எனற க,�ன�ரகள.  அபதக யகடட 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அபபடதயன,�ல யதரகள (த�ஙகள அபதலல�ஹபவக 
தக�லலவ�லபல எனபதறக) ஐமபத .தத�யஙகள த.யத உஙக?�டம தம 
கற,மற, தனபமபய '�ரப�ககடடம''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக 
அவரகள,  ''�ர�கரககம .மத�யதத�ரன .தத�யஙகப? '�ம எபபட 
('மப�)  எடததக தக�ளவத?'  எனற யகடட�ரகள.  எனயவ,  'ப�(ஸல) 
அவரகள த�யம (அபதலல�ஹ இபன ஸஹல அவரக?�ன 
தக�பலகக�ன)  உய�ரடடத தத�பகபய (அவரன .யக�தரர)  அபதர 
ரஹம�ன இபன ஸஹல அவரகளககக தக�டததவ�டட�ரகள.

த�மமN - இஸல�ம�ய அர.�ன ப�ரப�ய�ன ப�, மதததவர - ஒரவர 
சன�யம த.யத�ல மனன�ககபபடவ�ர�?

யனஸ இபன யஸZ த அல-அயலN (ரஹ)  க,�ன�ர.  இபன ஷ�ஹ�ப 
ஸ8ஹர(ரஹ)  அவரக?�டம,  'இஸல�ம�ய அர.�ன ப�ரப�க?�ன ப�, 
மததத�ர சன�யம த.யத�ல அவரகப?க தக�லல யவணடம�?'  எனற 
யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக 



அவவ�ற (சன�யம)  த.யயபபடடத எனறம,  சன �யம த.யதவன யவதம 
வழஙகபபடட (யத)  .மத�யதபதச ய.ரநதவன�க இரநதம அவபன 
அதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரகள தக�லலவ�லபல எனறம 'மககச த.யத� 
க�படததள?த'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1344. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளகக (ஒர கறக�ய 
க�லதத�றக)  சன�யம பவககபபடடத.  அதன வ�ய�ல�க,  த�ம த.யய�த 
ஒர த.யபலத த�ம த.யத�ரபபத�க அவரகள எணண�க தக�ளளமபட 
அவரகளகக ப�ரபமயடடபபடடத. 

யம�.ட த.யயக கட�த.

1345.  அவஃப இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  தபக யப�ரனயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன த.னய,ன.  அவரகள ஒர யத�ல 
கட�ரதத�ல இரநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள,  'இறத� '�ள வரவதறக 
மனப (அதறகரய)  ஆற அபடய�?ஙகள '�கழம.  அவறப, எணண�க 
தக�ள:  1. எனனபடய மரணம 2. பபததல மகத�ஸ தவற,� 
தக�ள?பபடதல. 3.  ஆடகளகக வரக�, (ஒர வபக)  ய'�பயப யப�னற 
தக�ளப? ய'�ய ஒனற வநத உஙகப?ப பZடககம (அதன�ல 
ஏர�?ம�னவரகள இ,நத யப�ய வ�டவ�ரகள) 4.  ப�,க த.லவம தபரக� 
வழ�யம.  எநத அ?வ�றதகன,�ல ஒரவரகக நற த�ன�ரகள 
தக�டககபபடட ப�னபம (அதபன அறபம�கக கரத�)  அவர 
அத�ரபத�யடன�ரபப�ர. 5.  ப�,க த�பமதய�னற யத�னறம.  அரபக?�ன 
வ �டக?�ல அத நபழய�த வ �ட எதவம இரகக�த. 6. ப�,க 
(யர�மரகளககம)  உஙகளககம�படயய .ம�த�ன ஒபபநதம ஒனற 
ஏறபடம (அபத மத�கக�மல)  அவரகள (உஙகப?)  யம�.ட த.யத 
வ�டவ�ரகள.  ப�,க உஙகப? எத�ரததப யப�ரடவதறக�க எணபத 
தக�டக?�ன க\யழ (அண� வகதத)  அவரகள வரவ�ரகள.  ஒவதவ�ர 
தக�டககம க\யழ பனன�ரணட�ய�ரம யப�ர வ �ரரகள இரபப�ரகள எனற 
க,�ன�ரகள.

1346.  ஸயZத இபன அமர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  அப 
ஹ8பரர�(ரல�),  'த�மமNக?�டம�ரநத (இஸல�ம�ய அர.�ன ப�ரப�க?�ன 
ப�, மததத�ரடம�ரநத)  ஒயரதய�ர தஙக '�ணயதபதயய� 
தப�றக�ப.யய� கடப தப, மடய�த க�லம வரமயப�த உஙகள 
'�பல எபபடய�ரககம?'  எனற யகடட�ரகள.  உடயன,  'அப ஹ8பரர�யவ! 
அவவ�ற (ஒர க�லம)  ஏறபடம எனற உஙகளகக எபபடத ததரயம?' 
எனற யகடகபபடடத.  அதறக அப ஹ8பரர�(ரல�),  'ஆம,  அப 
ஹ8பரர�வ�ன உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத 
.தத�யம�க!  இபத '�ன உணபமயய அ,�வ�ககபபடட,  உணபமயய 
யப.�ய ('ப�ய)வரக?�டம�ரநத யகடடதத�ன த.�லக�ய,ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன மககள,  'எதன�ல அததபகய க�லம ஏறபடம?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக அப ஹ8பரர�(ரல�),  'அலல�ஹவ�ன 
(அபடககலப)  தப�றபபம அலல�ஹவ�ன ததரபடய (அபடககலப) 
தப�றபபம அவமத�ககபபடம.  (அத�வத மஸல�மகள ஒபபநதபபட 
'டகக�மல 'மப�கபக யம�.ட த.யவ�ரகள.)  அதன�ல அலல�ஹ (ப�, 
மதஙகப?ச ய.ரநத)  ஒபபநதப ப�ரப�க?�ன உள?ஙகளககத 
தண�பவத தநத வ�டவ�ன.  அவரகள தஙகள கரஙக?�ல 
இரபபவறப,த தடததக தக�ளவ�ரகள.  (��ஸய� வர கடட மறததப 
யப�ர பரயவம தண�நத வ�டவ�ரகள.) எனக க,�ன�ரகள.



'லலவன, தகடடவன ய�ரககம யம�.ட த.யபவன ப�வ�ய�வ�ன.

1347.  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  யம�.ட த.யபவன 
ஒவதவ�ரவனககம மறபம '�?�ல (அபடய�?க)  தக�ட ஒனற 
உணட.  இபத அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர, 
''டபபடக�, தக�ட ஒனற உணட'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அ,�வ�தத�ர.  மறத,�ரவர,  'அத மறபம '�?�ல 
க�டடபபடம.  அபதக தக�ணட அநத யம�.டகக�ரன அபடய�?ம 
க�ணபபடவ�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
மறத,�ர அ,�வ�பப�ல யம�.ட த.யபவன ஒவதவ�ரவனககம ஒர 
தக�ட உணட.  (உலக�ல)  அவன த.யத யம�.ட(பய தவ?�ச.ம�டட)க 
(க�டடவதற)க�க மறபம '�?�ல அத 'டபபடம.  இபத  இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

            ப�டம-54. பபடபப�ன ஆரமபம.  

1348.  இமர�ன இபன ஹ8ப.ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பன தமNம கலதபதச 
ய.ரநதவரகள .�லர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'பன தமNம கலதத�யர!  'றத.யத� தபறற மக�ழஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக அவரகள,  'எஙகளகக 'றத.யத� க,�ன �ரகள. 
அவவ�ய, எஙகளகக (தரமமம)  தக�டஙகள''  எனற யகடட�ரகள. 
உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகம ம�,�வ�டடத.  அபயப�த யமன 
'�டடனர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வரபக தநதனர.   'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'யமன வ�.�கய?!  ('�ன வழஙகம)  'றத.யத�பய '�ஙகள ஏறறக 
தக�ளளஙகள.  ஏதனன�ல,  பன தமNம கலதத�ர அபத ஏறகவ�லபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அதறக அவரகள,  ''�ஙகள அபத ஏறறக 
தக�ணயட�ம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
பபடபப�ன ஆரமபதபதக க,�ததம அரஷ (இப,.�மம�.னம)  க,�ததம 
யப.ல�ன�ரகள.  அபயப�த ஒரவர வநத (எனன�டம),  'இமர�யன!  உன 
வ�கனம (ஒடடகம)  ஓடவ�டடத''  எனற க,�ன�ர.  ('�ன ஒடடகதபதத 
யதடச த.னற வ�டயடன.)  '�ன எழநத த.லல�மல இரநத�ரநத�ல 
'ன,�க இரநத�ரககம. 

1349..  இமர�ன இபன ஹ8பஸன(ரல�)  க,�ன�ர.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.னய,ன.  என ஒடடகதபத வ�.றகதவரயக கடடப 
யப�டயடன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம பன தமNம கலதபதச 
ய.ரநத .�லர வநதனர. (அவரக?�டம) 'ப�(ஸல) அவரகள, '('�ன அ?�ககம) 
'றத.யத�பய ஏறறக தக�ளளஙகள,  பன தமNம கலதத�யர!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அவரகள,  'எஙகளகக 'றத.யத� அ?�தத�ரகள.  அவவ�ய, 
எஙகளகக (தரமம)  தக�டககவம த.யயஙகள''  எனற (இரணட மப,) 
க,�ன�ரகள.  ப�,க,  யமன '�டடவர .�லர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வரபக தநத�ரகள.  (அவரக?�டமம)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யமன 
வ�.�கய?!  (எனனபடய)  'றத.யத�பய '�ஙகள ஏறறக தக�ளளஙகள. 
ஏதனன�ல,  பன தமNம கலதத�ர அபத ஏறறக தக�ள?வ�லபல''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக அவரகள,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ஙகள ஏறறக 
தக�ணயட�ம''  எனற பத�ல க,�ன�ர.  ப�,க,  ''�ஙகள தஙக?�டம இநத 
(உலகம எவவ�ற பபடககபபடடத எனனம)  வ�ஷயம க,�ததக 
யகடபதறக�க வநயத�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 



'(ஆத�ய�ல)  அலல�ஹ (மடடயம)  இரநத�ன.  அவபனத தவ�ர யவத,நதப 
தப�ரளம இரககவ�லபல.  (ப�,க பபடககபபடட)  அவனபடய அரஷ 
(.�மம�.னம) தணண�ரன மNத�ரநதத. ப�,க (லவஹ8ல மஹஃபள எனம) 
ப�தக�ககபபடட பலபகய�ல அவன எலல� வ�ஷயஙகப?யம 
எழத�ன�ன.  ப�னனர வ�னஙகள,  பம�பயப பபடதத�ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.   அபயப�த ஒரவர (எனபன)  அபழதத,  'ஹ8பஸன�ன 
மகயன! உஙகள ஒடடகம ஓடப யப�யவ�டடத''  எனற க,, '�ன (அபதத 
யதடபப�ரகக எழநத) த.னற வ�டயடன. த.னற ப�ரதத�ல ஒடடகதபதக 
க�ண மடய�தவ�ற க�னல '�ர தடததவ�டடத.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  ''�ன அபத அபபடயய வ�டட வ�டடரநத�ல 
'ன,�ய�ரககயம (பபடபப�ன ஆரமபம க,�தத 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இனனம எனனதவலல�ம த.�னன�ரகள எனத ததரநத 
தக�ணடரககல�யம)' எனற '�ன ஆப.பபடயடன.

1350.  உயரநதவன�ன அலல�ஹ க,�ன�ன:  ஆதம�ன மகன எனபன 
ஏசக�,�ன.  அத அவனககத தக�த த.யல�கம.  அவன எனபன 'மப 
மறகக�,�ன.  அத அவனககத தக�த த.யல�கம.  எனககக கழநபத 
இரபபத�க அவன கறவயத அவன எனபன ஏசவத�கம. ''�ன அவபன 
ஆரமபம�கப பபடததபதப யப�னய, மNணடம அவபன எனன�ல 
(உய�ர�கக�க)  தக�ணட வர மடய�த'  எனற அவன கறவயத அவன 
எனபன 'மப மறபபத�கம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹவ�ன கரபண.

1351.  அலல�ஹ பபடபபகப?ப பபடததயப�த தனனபடய ('லவஹ8ல 
மஹஃபழ'  எனனம)  பத�யவடடல -  அத அரஷ8கக யமயல அவன�டம 
உள?த -  'என கரபண என யக�பதபத ம�பகததவ�டடத''  எனற 
எழத�ன�ன '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பன�த ம�தஙகள.

1352.  வ�னஙகளம பம�யம பபடககபபடட '�?�ல இரநத (பபழய) 
'�பலககக க�லம த�ரமப�வ�டடத.  ஆணட எனபத பனன�ரணட 
ம�தஙக?�கம.  அவற,�ல '�னக ம�தஙகள பன�தம�னபவ.  (அவற,�ல) 
மனற ம�தஙகள தத�டரநத வரககடயபவ.  அபவ -  தலகஅத�, 
தலஹஜ மறறம மஹரரம ஆக�யனவ�கம.  (மறத,�னற)  �ம�தஸ 
ஸ�ன�ககம ஷஅப�ன ம�ததத�றகம இபடய�லள? ர�ப ம�தம�கம ' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப பகர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

சரயன�ன ஸஜத�.

1353.  அப தர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள சரயன மப,நத 
ய'ரதத�ல எனன�டம,  'அத (சரயன)  எஙக த.லக�,த எனற உனககத 
ததரயம�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'அலல�ஹவம,  அவன ததரயம 
'னக,�நதவரகள எனற க,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அத அரஷ8கக 
(இப, .�மம�.னதத�றகக)  க\யழ ஸஜத� (வணககம)  த.யவதறக�கச 
த.லக�,த.  அஙக அத (க�ழகக�ல�ரநத உதயம�கவதறக இப,வன�டம) 



அனமத� யகடக�,த.  உடயன அதறக அனமத�ய?�ககபபடக�,த. 
(இறத�ய�க ஒர '�ள)  அத ஸஜத� த.யய,  அநத ஸஜத� ஏறகபபட�மல 
யப�கவ�ரகக�,த.  அபயப�த அத (வழககம யப�னற)  க�ழகக�ல�ரநத 
உதயம�கவதறக அனமத� யகடகம;  அதறக அனமத�ய?�ககபபட�த. 
ம�,�க,  'வநத வழ�யய த�ரமப� வ�ட''  எனற அதறக உததரவ�டபபடம. 
அதனபட அத யமறக�ல�ரநத உதயம�கம''  என,�ரகள.   இபதத த�ன, 
'சரயன,  த�ன '�பல தக�ளளம ஓர இடதபத ய'�கக�ச த.னற 
தக�ணடரகக�,த.  அத யபர,�வ�?ன�ன வலலபம ம�கக (இப,)வன�ன 
'�ரணயம�கம''  எனனம (த�ரககரஆன 36:38)  இப,வ.னம க,�கக�,த'' 
என,�ரகள.

1354.  மறபம '�?�ல சரயனம .நத�ரனம சரடடபபடட (ஒ?�ய�ழநத) 
வ�டம '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ�ன�ல மபழ யமகம கணட�ல...

1355.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள மபழ யமகதபத 
வ�னதத�ல கணட�ல மனன�ல 'டபப�ரகள; ப�,க த�ரமப� 'டபப�ரகள; 
(தம அப,கக) உளய? யப�வ�ரகள; தவ?�யய வரவ�ரகள. ('�மமத�யறற 
ஒரவ�தத தவ�பபடன க�ணபபடவ�ரகள.)  அவரக?�ன மகம ம�,� 
வ�டம.  வ�னம,  மபழ தப�ழ�நதவ�டட�ல அநத (தவ�பப�ன)  '�பல 
அவரகப?வ�டட '�ஙக� வ�டம.  எனயவ,  (ஒர மப,)  '�ன அவரகளகக 
அநதத தவ�பப�ன '�பல ஏறபடவபத கவனதத�றகக தக�ணட வநயதன. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(த�ரககரஆன�ல க,பபடடள?பட)  ஆத 
.மத�யதத�ர,  அநத யவதபன (தக�ணரம யமகம)  த�ஙகள வ.�தத 
பள?தத�கககப? ய'�கக� வநத தக�ணடரபபபதக கணடயப�த 
(தவ,�கப பரநத தக�ணட),  'இத 'மகக மபழ தப�ழ�வ�ககம 
யமகம�கம''  (த�ரககரஆன 46:24)  எனற க,�ன�ரகய? அததபகய 
(யவதபனபயக தக�ணரக கடய)  யமகம�கவம இத இரககல�யம� என 
எனககத ததரய�த'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

வ�த� எழதபபடதல.

1356.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  உணபமயய 
யப.�யவரம உணபமயய அ,�வ�ககபபடடவரம�ன இப,தததர(ஸல) 
அவரகள எஙக?�டம க,�ன�ரகள:  உஙகள பபடபப உஙகள த�ய�ன 
வய�ற,�ல '�றபத '�ளக?�ல ஒரஙக�பணககபபடக�,த.  ப�,க அயத 
யப�ன, க�லதத�ல (40  '�ளக?�ல அடபட-யப�னற)  ஒர கரககடடய�க 
ம�றக�,த.  ப�,க,  அயத யப�ன, க�லதத�ல (தமலலபபடட .கபக 
யப�ன,)  .பதப ப�ணடம�க ம�றக�,த.  ப�,க அலல�ஹ ஒர 
வ�னவபர (அதன�டம)  அனபபக�,�ன.  அநத வ�னவரகக '�னக 
கடடப?கள ப�,பப�ககபபடக�ன,ன.  (அபவ:)  அதன (கரவ�க இரககம 
அநத மன�தன�ன)  த.யபலயம (அவனபடய த.யலகள எபபடய�ரககம 
எனபபதயம),  அதன வ�ழவ�த�ரதபதயம (அவனகக எனதனனன எநத 
அ?வ க�படககம எனபபதயம), அதன வ�ழ'�ப?யம (அவன எவவ?வ 
'�ள வ�ழவ�ன எபயப�த இ,பப�ன எனபபதயம),  அத (இறத�க 
கடடதத�ல)  தரப�கக�ய.�ல�ய�,  'றயபறபடயத� எனபபதயம ('�ன 
வ�த�ததபட)  எழத''  எனற அநத வ�னவரககக கடடப?ய�டபபடம.  ப�,க 
அதனள உய�ர ஊதபபடம. இதன�ல த�ன, உஙக?�ல ஒரவர ('ற) த.யல 



பரநத தக�ணயட த.லவ�ர.  எநத அ?வ�றதகன,�ல அவரககம 
த.�ரககதத�றகம�படயய ஒர மழம (தத�பலவ)  த�ன இரககம. 
அதறகள அவரன வ�த� அவபர மநத�க தக�ளளம.  அவர 
'ரகவ�.�க?�ன த.யபலச த.யத வ�டவ�ர.  (அதன வ�ப?வ�க,  'ரகம 
பகநத வ�டவ�ர,)  ஒரவர (த�ய)  த.யல பரநத தக�ணயட த.லவ�ர.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல அவரககம 'ரகதத�றகம�படயய ஒயரதய�ர மழம 
(தத�பலவ)  த�ன இரககம.  அதறகள வ�த� அவபர மநத�க தக�ளளம. 
அதன�ல அவர த.ரககவ�.�க?�ன த.யபலச த.யவ�ர.  (அதன 
க�ரணதத�ல த.�ரககம பகவ�ர.)

1357. அடய�பன அலல�ஹ ய'.�ககம தப�ழத ��பரல(அபல) 
அவரகப? அபழதத,  'அலல�ஹ இனன�பர ய'.�கக�,�ன.  எனயவ, 
'�ஙகளம அவபர ய'.�யஙகள!''  எனற கறவ�ன.  எனயவ,  ��பரல(அபல) 
அவரகள வ�ணணகதத�ல வ.�பபவரக?�டம,  'அலல�ஹ இனன�பர 
ய'.�கக�,�ன;  '�ஙகளம அவபர ய'.�யஙகள''  எனற அ,�வ�பப�ரகள. 
உடயன,  வ�ணணககதத�ரம அவபர ய'.�பப�ரகள.  ப�,க அவரகக 
பம�ய�லம அஙக\க�ரம அ?�ககபபடக�,த '  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1358. வ�னவரகள யமகதத�ல இ,ஙக� வ�ணண�ல த�ரம�ன�ககபபடட 
வ�ஷயதபதப (பற,�ப)  யப.� தக�ளக�,�ரகள.  பஷதத�னகள அபதத 
த�ரடடத தனம�க (ஒ?�நத�ரநத) ஓடடக யகடட,  ய.�த�டரகளகக அபத 
(உளளத�பப�க)  அ,�வ�தத வ�டக�ன,ன.  ய.�த�டரகள அதனடன (அநத 
உணபமயடன)  நற தப�யகப?த தம தரபப�ல�ரநத பபனநத 
(ய.ரததக) கறவ�ரகள '  எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
எனற 'ப�(ஸல) அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1359.  �8மஆ '�ள (தவள?�கக�ழபம)  வநதவ�டட�ல வ�னவரகள (�8மஆ 
தத�ழபக 'டககம)  பள?�வ�.ல�ன நபழவ�ய�லக?�ல ஒவதவ�ர 
வ�.ல�லம (இரநத வணணம) மதன மதல�க உளய? நபழபவபரயம 
அடததடதத உளய? நபழபவபரயம (அவரக?�ன தபயரகப?)  எழத�ப 
பத�வ த.யத தக�ணடரபப�ரகள.  இம�ம,  உபர யமபடய�ல 
(உபரய�றறவதறக�க)  அமரநதவ�டட�ல (பத�வ த.யயம)  ஏடகப?ச 
சரடட பவததவ�டட (அவரன உபயத.)  உபரபயச த.வ�மடதத 
வணணம (உளய?)  வரவ�ரகள '  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1360. பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஹஸஸ�ன(ரல�)  அவரக?�டம,  'எத�ரகளகக (பத�லடய�க)  வப.க 
கவ�பத ப�டஙகள.  ��பரல உஙகளடன (தபணய�க)  இரபப�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1361.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஒர மப,)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனன�டம,  'ஆய�ஷ�யவ!  இயத� ��பரல உன மNத .ல�மபரகக�,�ர'' 
எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'வ அபலஹ�ஸ ஸல�ம வ 
ரஹமததலல�ஹ� வ பரகக�ததஹ8 -  அவரன மNதம (அலல�ஹவ�ன) 
.�நத�யம அலல�ஹவ�ன கரபணயம அவனபடய அரள வ?ஙகளம 
தப�ழ�யடடம.  (இப,தததர அவரகய?!)  '�ன ப�ரகக 
மடய�தபததயலல�ம '�ஙகள ப�ரகக�,�ரகள'' எனற க,�யனன.



1362.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ��பரல(அபல)  அவரக?�டம,  'த�ஙகள 
(இபயப�த)  எமபமச .நத�ததக தக�ணடரபபபத வ�ட அத�கம�க 
(அடககட)  .நத�கக ம�டடரக?�?'  எனற (ஆரவமடன)  யகடட�ரகள. 
அபயப�த,  '('ப�யய!)  '�ம உஙகளபடய இப,வன�ன உததரவ�ன,�  
இ,ஙகவத�லபல.  எமகக மனன�ரபபபவயம எமககப ப�னன�ல  
இரபபபவயம அவனகயக உரயபவ எனனம (��பரல(அபல)  அவரகள 
.�ரப�க பத�ல கறம (த�ரககரஆன 19:64)  இப,வ.னம அர?பபடடத 
என அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1363.  ஒயரதய�ர (வடட�ர)  தம�ழ� வழககபபட ��பரல (த�ரககரஆபன) 
எனகக ஓதக கறறத தநத�ர.  ஆன�ல,  '�ன அபத இனனம பல 
(வடட�ர)  தம�ழ� வழககக?�ன பட எனகக ஓதக கறறத தரம�ற 
அவரகப?க யகடடக தக�ணயடய�ரநயதன.  ('�ன யகடக,  யகடக 
அத�கபபடததபபடடக தக�ணயட வநத,)  இறத�ய�ல ஏழ (வடட�ர)  தம�ழ� 
வழகககள அ?வ�றக வநத '�ன,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1364.  யஃல�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�மபரல 
உபரய�ற,�யபட, '('ரகதத�ன தப�றபப�?ர�ன வ�னவர ம�ல�கக�டம,) 'ய�  
ம�ல�க -  ம�ல�கயக!  'உஙகளபடய இப,வன எஙகளகக (மரணதத�ன 
மலம�வத)  த�ரபப?�ககடடம' எனற (அநதக கற,வ�?�கள) 
.பதம�டவ�ரகள'  எனனம (த�ரககரஆன 43:77)  இப,வ.னதபத ஓத 
யகடடரகக�ய,ன.

1365.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 
(ஒர மப,)  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  '(த�ஙகள க�யமபடநத) 
உஹ8தப யப�ரன க�ல கடடதபத வ�டக தக�டபமய�ன க�ல கடடம 
எபதயயனம த�ஙகள .நத�ததணட�?'  எனற யகடயடன.  அதறக 
'ப�(ஸல) அவரகள, ''�ன உன .மத�யதத�ர�ல '�ப,யத தனபஙகப?ச 
.நத�தத வ�டயடன.  அவரக?�ல '�ன .நத�தத தனபஙக?�யலயய ம�கக 
கடபமய�னத 'அகப� (த�ய�ஃப) உபடய '�?�ல .நத�தத தனபயமய�கம. 
ஏதனன�ல,  அனற '�ன எனபன ஏறறக தக�ளளமபட (த�ய�ஃப 'கரத 
தபலவர�ன க�ன�ன�)  இபன அபத� ய�லNல இபன� அபத� கல�ல 
எனபவரகக எடததபரதயதன.  அவர '�ன வ�ரமப�யபட எனகக 
பத�ல?�ககவ�லபல.  எனயவ,  '�ன கவபலயடன எத�ரபபடட த�ப.ய�ல 
'டநயதன.  'கரனஸ ஸஆல�ப'  எனனம�டதபத '�ன அபடயம வபர 
'�ன சய உணரவகக வரவ�லபல.  அஙக வநத ய.ரநதவடன என 
தபலபய உயரதத�யனன. அபயப�த (அஙயக வ�னதத�ல) ஒர யமகம என 
மNத '�ழல�டடக தக�ணடரநதத.  '�ன கரநத கவன�ததயப�த அத�ல 
��பரல(அபல)  அவரகள இரநத�ரகள.  அவரகள எனபன அபழதத, 
'உஙகள .மத�யதத�ரடம '�ஙகள த.�னனபதயம அவரகள உஙகளகக 
அ?�தத பத�பலயம அலல�ஹ யகடட�ன.  அவரகப? '�ஙகள 
வ�ரமப�யபட தணடபபதறக ஆபணய�டவதறக�க மபலகளகக�ன 
வ�னவபர அலல�ஹ உஙக?�டம அனபப�யள?�ன'' எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன,  மபலகப? '�ரவக�ககம வ�னவர எனபன அபழதத,  எனகக 
.ல�ம த.�லல�,  ப�,க,  'மஹமமயத!  '�ஙகள வ�ரமப�யபட 
கடடப?ய�டல�ம.  (இநத 'கரதத�ன இரணட மரஙக�லமள?)  இநத 
இரணட மபலகப?யம அவரக?�ன மNத '�ன பரடடப யப�டட வ�ட 
யவணடதமனற '�ஙகள வ�ரமப�ன�லம (.ர,  உஙகள கடடப?பபட 
த.யலபட '�ன தய�ர�க உளய?ன)''  எனற க,�ன�ர.  உடயன, 



'(யவணட�ம;)  ஆய�னம,  இநத ('கரதத)  மகக?�ன .நதத�க?�ல 
அலல�ஹவகக எபதயம இபண கறப�கக�மல அவபன மடடயம 
வணஙகபவரகப? அலல�ஹ உரவ�ககவ�ன எனற 'மபக�ய,ன 
(எனயவ, அவரகப? தணடகக யவணட�ம)'' எனற த.�னயனன.

1366.  அப இஸஹ�க அஷ பஷப�ன �(ரஹ)  க,�ன�ர.  '�ன ஸ�ரர இபன 
ஹ8பபஷ(ரஹ)  அவரக?�டம,  '(வஹ� -  யவத தவ?�பப�ட '�னற 
யப�ய�ரநத இபடபபடட க�லதத�ல வ�னவர ��பரல,  'ப�(ஸல) 
அவரகப? த'ரஙக� வர)  அநத'ரககதத�ன அ?வ (வப?நத)  வ�லல�ன 
இரணட மபனகளகக�படய�லள? த'ரககதபத யப�ல, அலலத அபத 
வ�டச .மNபம�க இரநதத.  ப�,க,  'அலல�ஹ அவரகக (��பரலகக) 
அ,�வ�ததபததயலல�ம அவர அவனபடய அடய�ரகக அ,�வ�தத�ர' 
எனனம (த�ரககரஆன 53:9,10)  இப,வ.னதபதப பற,�க யகடயடன. 
அபயப�த அவரகள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ��பரலகக அறநற 
இ,கபககள இரகக (அவரன '��த யத�ற,தத�ல) அவபரக கணட�ரகள'' 
எனற அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  எஙக?�டம ததரவ�தத�ரகள 
எனற வ�?கக�ன�ரகள. 

1367.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''�ச.யம�க,  அவர 
தம இரட.கன�ன .�னறக?�ல தபரயபதக கணட�ர'  எனனம 
(த�ரககரஆன 53:18)  இப,வ.னதத�ன தப�ரள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள 
வ�னவர ��பரபல -  அடவ�னதபத அபடததக தக�ணட ஒர பசப. 
வ�ரபப�ன மNத (அலலத அவர தனனபடய இ,கபகபய வ�ரததபட 
அதன�ல அடவ�னதபத அபடதத வ�ரததபட '�றகக)  கணட�ரகள' 
எனபத�கம.

1368.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''மஹமமத(ஸல)  அவரகள தம 
இப,வபன (ய'ரல)  ப�ரதத�ரகள''  எனற கறபவன தபரய தவற 
பரநதவ�டட�ன:  என�னம,  அவரகள ��பரல(அபல)  அவரகப?, 
அவரக?�ன (அ.ல)  உரவ�லம (அ.ல பபடபப�ன)  அபமபப�லம வ�ன 
வ�?�மப மழவபதயம அபடததபட (யத�ற,ம?�ககக) கணட�ரகள.

1369. ஒரவர தன மபனவ�பயப படகபககக அபழதத, அவள (அவரகக 
உடனபட)  மறததவ�ட,  அதன வ�ப?வ�க அவர இரபவக யக�பததடன 
கழ�தத�தரன,�ல அவப?,  க�பல வ�டயமவபர வ�னவரகள .ப�ததக 
தக�ணயடய�ரகக�ன,னர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1370.  '�ன (ம�ஃர�ஜ பயணதத�றக�க)  அபழததச த.லலபபடட இரவ�ல 
மஸ�(அபல)  அவரகப? 'ஷனஆ'  கலதபதச ய.ரநத மன�தபரப 
யப�னற பழபப (யக�தபம) '�,மபடய உயரம�ன, சரள மட தக�ணட 
மன�தர�கக கணயடன.  ஈ.� அவரகப? 'டததர உயரமம .�கபபம 
தவணபமயம .�ரநத ம�தம�ன .ரம அபமபப தக�ணடவரக?�கவம 
(சரள சர?�க இலல�மல)  படநத,  தத�ஙகல�ன 
தபலமடயபடயவரக?�கவம கணயடன.  'ரகதத�ன க�வலர�ன 
(வ�னவர)  ம�ல�கபகயம,  (இறத�க க�லதத�ல வரவ�ரககம தபரம 
தப�யயன�ன)  தஜ��பலயம கணயடன.  இபவதயலல�ம அலல�ஹ 
எனககக க�ணப�தத அவனபடய .�னறக?�ல அடஙக�யபவ.  '�ஙகள 
அவபன (தஜ��பல)ச .நத�ககவ�ரபபத�ல .நயதகம ஏதம தக�ள? 
யவணட�ம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 



அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''தஜ��ல உளய? நபழநத வ�ட�மல மத�ன� 'கரதபத வ�னவரகள 
க�வல க�பப�ரகள'' 

1371.  உஙக?�ல ஒரவர இ,நதவ�டட�ல (மறபம வ�ழவ�ல)  அவரன 
இரபப�டம (எததவனற) க�பலய�லம, ம�பலய�லம அவரகக எடததக 
க�டடபபடம.  அத�வத,  அவர த.�ரககவ�.�ய�க இரநத�ல, 
த.�ரககவ�.�க?�ன இரபப�டமம,  அவர 'ரகவ�.�ய�க இரநத�ல, 
'ரகவ�.�ய�ன இரபப�டமம (எடததக க�டடபபடம)  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1372.  '�ன (ம�ஃர�ஜ -  வ�ணணலகப பயணதத�ன யப�த)  த.�ரககதபத 
எடடப ப�ரதயதன.  அஙக கடய�ரபயப�ரல அத�கம�னவரக?�க 
ஏபழகப?யய கணயடன.  'ரகதபதயம எடடப ப�ரதயதன.  அத�ல 
கடய�ரபயப�ரல அத�கம�னவரக?�க தபணகப?க கணயடன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இமர�ன இபன 
ஹ8பஸன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1373.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன இரநத தக�ணடரநதயப�த அவரகள,  ''�ன தஙக�க 
தக�ணடரநதயப�த (கனவ�ல)  எனபன த.�ரககதத�ல கணயடன. 
அபயப�த (அஙக�ரநத)  அரணமபன ஒன,�ன பககதத�ல ஒர தபண 
(உலக�ல இப,வணககம பரபவ?�ய இரநத வநதபதக க,�ககம 
வபகய�ல தன அழபகயம தப�ல�பவயம இனனம அத�கரததக 
தக�ள?வம)  உளச த.யத தக�ணடரநத�ள.  '�ன,  'இநத அரணமபன 
ய�ரபடயத?'  எனற (��பரல�டம)  யகடயடன.  'உமர இபன கதத�ப 
அவரக?�னத''  எனற (��பரல அவரகளம மறறம அஙக�ரநத 
வ�னவரகளம)  பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த எனகக உமரன யர�ஷம 
'�பனவகக வநதத.  உடயன,  அஙக�ரநத த�ரமப�ச த.னற வ�டயடன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  இபதக யகடட உமர(ரல�)  அழத�ரகள.  ப�,க, 
'இப,தததர அவரகய?!  தஙக?�டம� '�ன யர�ஷம க�டடயவன?'  எனற 
யகடட�ரகள.

1374-. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  த.�ரககதத�ல 
மதல�வத�க நபழக�, அண�ய�னரன யத�ற,ம தபdரணம� இரவ�ல 
.நத�ரன�ன யத�ற,தபதப யப�ல (ப�ரக�.ம�க)  இரககம.  த.�ரககதத�ல 
அவரகள எச.�ல தபபவம ம�டட�ரகள;  மல(�ல)ம கழ�ககவம 
ம�டட�ரகள.  அஙக அவரக?�ன ப�தத�ரஙகள தஙகதத�ல�னபவய�க 
இரககம.  அவரக?�ன (தபல வ�ரம)  .\பபகள தஙகதத�லம 
தவள?�ய�லம ஆனபவய�ய இரககம.  (அவரகள 'றமண ஆவ� 
ப�டபபதறக�க பவதத�ரககம)  அவரக?�ன தப கல.ஙகள அக�ல 
கடபடக?�ல எரககபபடம.  (அஙயக)  அவரக?�ன வ�யரபவ ('றமணம 
வ �சவத�ல)  கஸதரய�க இரககம.  அவரக?�ல ஒவதவ�ரவரககம 
தபணவ�யர இரவர இரபபர.  அவவ�ரவரபடய க�லக?�ன எலமப 
மஜப� (க�ல�ன அபரம�தம�ன)  அழக�ன க�ரணதத�ல தவ?�யய 
ததரயம. (த.�ரககவ�.�க?�ன மதல அண�ய�னர�ன)  அவரகளகக�படயய 
மனயவறப�யட�,  பரஸபர தவறபபணரயவ� இரகக�த.  அவரக?�ன 
உள?ஙகள அபனததம ஒன,�கயவ இரககம. அவரகள அலல�ஹவ�ன 



தயபமபயக க�பலயம ம�பலயம எடததபரததக 
தக�ணயடய�ரபப�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1375.  த.�ரககதத�ல நபழக�, மதல அண�ய�னர தபdரணம� இரவ�ன 
(ஒ?�ரம)  .நத�ரபனப யப�னற யத�ற,ம?�பப�ரகள.  அவரகளககப 
ப�னயன வரபவரகள யபதர�?� வ �சம 'ட.தத�ரதபதப 
யப�ன,�ரபப�ரகள.  அவரக?�ன எநத மன யவறப�டம இரகக�த.  எநத 
வ�தக கயர�தமம இரகக�த.  அவரக?�ல ஒவதவ�ரவரககம இரணட 
மபனவ�ம�ரகள இரபப�ரகள.  அவரக?�ல ஒவதவ�ரதத�யபடய க�ல�ன 
எலமப மஜப�யம அவளபடய (க�ல)  .பதகக அபப�ல�ரநத 
(அவளபடய யபரழக�ன க�ரணதத�ல)  தவ?�யய ததரயம.  அவரகள 
க�பலயம ம�பலயம அலல�ஹவ�ன தயபமபய எடததபரததக 
தக�ணடரபப�ரகள.  அவரகள ய'�ய, ம�டட�ரகள.  அவரகளகக மககச 
.?�யய�,  எச.�யல� வர�த.  அவரக?�ன ப�தத�ரஙகள தஙகதத�லம, 
தவள?�ய�லம ஆனபவ.  அவரக?�ன .\பபகள தஙகதத�ல ஆனபவ. 
அவரக?�ன தப கல.ஙக?�ன எரதப�ரள அக�ல�க இரககம. 
அவரக?�ன வ�யரபவ ('றமணதத�ல)  கஸதரய�க இரககம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1376. என .மத�யதத�ரல�ரநத எழபத�ய�ரம யபர...  அலலத எழ 
ந,�ய�ரம யபர..  (வ�.�ரபணய�ன,� த.�ரககதத�ல)  நபழவ�ரகள: 
அவரக?�ல கபட.� 'பர (த.�ரககம)  பக�தவபர அவரக?�ல மதல 'பர 
(த.�ரககம)  பக ம�டட�ர.  அவரக?�ன மகஙகள தபdரணம� இரவ�ல 
(ப�ரக�.�ககம)  மழ '�லபவப யப�ல�ரககம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1377. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளககப படட அஙக� 
ஒனற அனப?�பப�க வழஙகபபடடத. அவரகள படபட (அண�யக கட�த 
எனற)  தபட த.யத வநத�ரகள.  மககய?�,  அநத அஙக�(ய�ன தரதபத 
மறறம தமனபம)பயக கணட வ�யநத�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'மஹமமத�ன உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத 
.தத�யம�க!  (என யத�ழர)  ஸஅத இபன மஆதகக த.�ரககதத�ல 
க�படககவ�ரககம பகக கடபடகள (தரதத�லம தமனபமய�லம) 
இபதவ�ட உயரநதபவ'' எனற க,�ன�ரகள.

1378. த.�ரககதத�ல ஒர மரம இரகக�,த.  அதன '�ழல�ல (ம�க 
யவகம�கப)  பயண�பபவர (அத�ல)  ந,�ணடகள (பயண�ததபட)  த.னற 
தக�ணயடய�ரபப�ர.  ஆன�ல,  அவர�ல அபதக கடகக மடய�த எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1379.  த.�ரககதத�ல ஒர மரம இரகக�,த.  அதன '�ழல�ல (ம�க 
யவகம�கப)  பயண�பபவர,  (அத�ல)  ந,�ணடகள த.னற 
தக�ணயடய�ரபப�ர.  (ஆய�னம,  அத மடவபடய�மல '�ணட தக�ணயட 
த.லலம.)  '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல,  '(த.�ரககவ�.�கள)  '�ணட '�ழல�ல 
இரபப�ரகள''  எனனம (த�ரககரஆன 56:30)  இப,வ.னதபத ஓத�க 
தக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1380. அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. ''த.�ரககவ�.�கள தஙகளகக 



யமயலயள? .�,பப அப,க?�ல வ.�பபவரகப?,  அடவ�ன�ல 
க�ழகக�ல�ரநயத� யமறக�ல�ரநயத� பயண�கக�, ஒ?�யம�ழம 
'ட.தத�ரதபதப ப�ரபபபதப யப�னற (ஆரவததடன)  ப�ரபப�ரகள. 
(அநதஸத�ல)  தமககம அவரகளககம�படயயயள? ஏற,த த�ழபவக 
கணட (ஏககம தக�ணயட) அபபடப ப�ரபப�ரகள' எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  (இபதக யகடட)  'ப�த யத�ழரகள,  'இப,தததர 
அவரகய?!  அபவ 'ப�ம�ரகள தஙகம�டஙகள த�யம?  அவறப, 
மற,வரகள அபடய மடய�தலலவ�?'  எனற யகடடனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இலபல.  என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன 
மNத�பணய�க!  அ(ஙயக தஙகப)வரகள அலல�ஹவ�ன மNத (உறத�ய�ன) 
'மப�கபக தக�ணட இப,த ததரகப? உணபமய�?ரகள என 
ஏற,வரகய?ய�வர'' என பத�ல?�தத�ரகள.

க�யச.ல 'ரகபதபரமசச.

1381.  க�யச.ல 'ரகதத�ன தபரமச.�ன�ல உணட�க�,த.  எனயவ,  அபதத 
தணண�ர�ல தண�ததக தக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உலக த'ரபப�ன சட 'ரகத'ரபப�ன சடடல எழபத�ல ஒரபஙயக.

1382.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'உஙகள (உலக)  த'ரபப,  'ரக த'ரபப�ன எழபத ப�கஙக?�ல�ரநத ஒர 
ப�கயமய�கம'' எனற க,�ன�ரகள. உடயன, 'இப,தததர அவரகய?! இநத 
(உலக)  த'ரபயப (ப�வம த.யதவரகப? எரதத யவதபனபபடததப) 
யப�தம�னத�ய�றய,''  எனற யகடகபபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(அபபடயலல.)  உலக த'ரபபப வ�ட 'ரக த'ரபப அறபததத�னபத 
ப�கஙகள அத�கபபடததபபடடள?த.  இவற,�ல ஒவதவ�ர ப�கமம 
உலக த'ரபப�ன தவபபதத�றகச .மம�னத�கம'' என,�ரகள.

'லல,ஙகப?ப ப�,பரச த.யய ஏவ� த�ம த.யய�தவர.

1383. அப வ�ய�ல(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) 
அவரக?�டம,  ''�ஙகள இனன�ரடம (உஸம�ன(ரல�)  அவரக?�டம)  வநத 
யப.�ய�ரககக கட�த�?  (அவரகள உஙகளகக த'ரககம�னவரகள 
ஆய�றய,!)'' எனற யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள, ''�ன உஙகள எத�ரல 
உஙக?ககக யகடகமபட (தப�தவ�ன வ�ஷயஙகப?)யய தவ�ர 
அவரக?�டம யபசவத�லபல எனபபத '�ஙகள ப�ரககயவ த.யக�,�ரகள. 
'�ன அவரக?�டம (அர.�யல கழபபம க,�ததப யபசவத�ய�ரநத�ல 
கலகதத�றகக)  கதபவத த�,நத வ�ட�மல இரபபதறக�க 
இரக.�யம�கயவ யபசக�ய,ன.  (ஏதனன�ல,  கழபபதத�ன)  கதபவத த�,நத 
மதல ஆள '�ன�க இரகக வ�ரமபவ�லபல.  யமலம,  ஒரவர எனககத 
தபலவர�க (ஆபணய�டம அத�க�ரதத�ல)  இரபபத�ன�ல அவபர 
மகக?�ல .�,நதவர எனற '�ன த.�லல ம�டயடன.  (அதவம) 
அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத ஒர வ�ஷயதபத '�ன த.வ�யற, 
ப�,க (அபபட) ஒரயப�தம '�ன த.�லல ம�டயடன'' எனற க,�ன�ரகள. 
மககள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள எனன த.�லலக யகடடரகள?'  எனற 
வ�னவ�ன�ரகள.  அதறக அவரகள,  ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள இபபடச 
த.�லலக யகடயடன''  என,�ரகள.  மறபம '�?�ல ஒரவர தக�ணட 
வரபபடட 'ரகதத�ல யப�டபபடவ�ர.  அபயப�த அவரன கடலகள 



யவகம�க 'ரகதத�ல வநத வ�ழம.  கழபத த.கபகச சற,� வரவபதப 
யப�ல அவர சற,� வரவ�ர.  அபயப�த 'ரகவ�.�கள அவபரச சற,� 
ஒனற கட,  'இனன�யர!  உமகயகன இநத '�பல?  '�ர (உலக வ�ழவ�ன 
யப�த)  'றத.யல பரயமபட எஙகளககக கடடப?ய�டட,  த�பம பரய 
யவணட�தமனற எஙகப?த தடகக வ�லபலய�?'  எனற யகடப�ரகள. 
அதறக அவர, ''றத.யல பரயமபட உஙகளகக '�ன கடடப?ய�டயடன; 
ஆன�ல,  அநத 'றத.யபல '�ன த.யயவ�லபல.  த�பம பரய 
யவணட�தமனற உஙகப? '�ன தடதத வநயதன;  ஆன�ல,  அநதத 
த�பமபய '�யன த.யத வநயதன''  எனற கறவ�ர.  இநத 'ப�தம�ழ� 
மறத,�ர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடக�,த.

இபலNஸ8ம அவனபடய ய.பனகளம.

1384.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளகக சன�யம 
பவககபபடடத.  எநத அ?வ�றதகன,�ல அவரகள ஒர த.யபலச 
த.யய�மல�ரகக,  அபதச த.யதத யப�னற அவரகளகக 
ப�ரபமயடடபபடடத. இறத�ய�ல ஒர '�ள, அவரகள ப�ர�ரததபன த.யத 
வணணம�ரநத�ரகள.  ப�,க த.�னன�ரகள;  'என (மNத த.யயபபடடள? 
சன�யதத�றக�ன)  '�வ�ரணம எத�ல உள?யத� அபத எனகக அலல�ஹ 
அ,�வ�ததவ�டடபத '� அ,�வ�ய�?.  எனன�டம (கனவ�ல)  இரணட யபர 
(இரணட வ�னவரக?�ன ��பரலம,  மNகக�ய�லம)  வநதனர.  அவரக?�ல 
ஒரவர (��பரல)  என தபலம�டடல அமரநத�ர.  மறத,�ரவர 
(மNகக�ய�ல)  எனனபடய க�லம�டடல அமரநத�ர.  ஒரவர 
மறத,�ரவரடம (மNகக�ய�ல ��பரல�டம),  'இநத மன�தபரப பZடததள? 
ய'�ய எனன?' எனற யகடட�ர. மறத,�ரவர (��பரல), 'இவரகக சன�யம 
பவககபபடடள?த''  எனற பத�ல?�தத�ர.  அதறக அவர,  'இவரகக 
சன�யம பவததத ய�ர?'  எனற யகடக,  (��பரல)  அவரகள,  'லபZத இபன 
அஃஸம (எனனம யதன)''  எனற பத�ல?�தத�ர.  '(அவன சன�யம 
பவததத)  எத�ல?'  எனற அவர (மNகக�ய�ல)  யகடக அதறக,  '.\பப�லம, 
(இவரன)  மடய�லம,  ஆண (யபரச.ம)  ப�ப?ய�ன உப,ய�லம''  எனற 
(��பரல)  பத�ல?�தத�ர.  அதறக அவர,  'அத எஙயக இரகக�,த''  எனற 
யகடக,  '(பன ஸ8பரக கலதத�ரன யத�டடதத�லள?)  'தரவ�ன'  எனம 
க�ணற,�ல''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  (இபதச த.�லல� மடதத)  ப�,க, 
'ப�(ஸல)  அவரகள அநதக க�ணறப, ய'�கக�ப ப,பபடட�ரகள;  ப�,க 
த�ரமப� வநத�ரகள.  த�ரமப� வநதயப�த எனன�டம,  'அநதக 
க�ணற,�ல�ரககம யபரச. மரஙகள பஷதத�னக?�ன தபலகப?ப 
யப�ல உள?ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'அபதத த�ஙகள தவ?�யய 
எடதத�ரக?�''  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'இலபல.  எனபன 
அலல�ஹ கணபபடதத�வ�டட�ன.  (அபத தவ?�யய எடதத�ல)  அத 
மகக?�படயய (சன�யக கபல பரவக க�ரணம�க�)  கழபபதபதக க�?பப� 
வ�டம எனற '�ன அஞ.�யனன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க,  அநதக 
க�ணற தரககபபடடவ�டடத.

1385. உஙக?�ல ஒரவரடம (அவர மனதத�றகள)  பஷதத�ன வநத, 
'இபதப பபடததவர ய�ர?  இபதப பபடததவர ய�ர?'  எனற யகடடக 
தக�ணயட வநத, இறத�ய�ல, 'உன இப,வபனப பபடததவர ய�ர?' எனற 
யகடக�,�ன.  இநதக (யகளவ� யகடகம)  கடடதபத அவன அபடயமயப�த 
அவர அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபத யதடடடம.  (இததபகய 
.�நதபனய�ல�ரநத)  வ�லக�க தக�ள?டடம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



1386.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க�ழககத த�ப.பய ய'�கக� ப.பக க�டடயபட, 'கழபபம இஙக 
த�ன.  கழபபம இஙக த�ன.  பஷதத�ன�ன தக�மப உதயம�கம 
இடதத�ல�ரநத... (அத யத�னறம)'' எனற க,�ன�ரகள.

1387. ''இரவ�ன இரள படரத தத�டஙக�வ�டட�ல உஙகள கழநபதகப? 
(தவ?�யய த�ரய வ�ட�மல)  தடதத வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  பஷதத�னகள 
அபயப�தத�ன (பம�தயஙகம)  பரவ� வ�டக�ன,ன.  இரவ யவப?ய�ல 
.�,�த ய'ரம கழ�நதவ�டட�ல அவரகப? (தவ?�யய த.லல)வ�டட 
வ�டஙகள.  யமலம,  (இரவ ய'ரதத�ல)  உன கதபவ மட வ�ட.  (அபயப�த) 
அலல�ஹவ�ன தபயபரச த.�ல.  (உ,ஙகச த.லபகய�ல)  உனனபடய 
வ�?கபக அபணதத வ�ட.  (அபயப�தம)  அலல�ஹவ�ன தபயபரச 
த.�ல.  உன தணண�ரப பபபயச சரகக�டட மட வ�ட.  (அபயப�தம) 
அலல�ஹவ�ன தபயபரச த.�ல.  உனனபடய ப�தத�ரதபத மட பவ. 
(அபத மழவதம மட இயல�வ�டட�லம)  அதன மNத எபதய�வத 
கறகக�க பவதயதனம மட வ�ட.  (அபயப�தம)  அலல�ஹவ�ன 
தபயபரச த.�ல  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
��ப�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1388.  சபலம�ன இபன சரத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன அமரநத தக�ணடரநயதன.  அபயப�த இரணட மன�தரகள 
ஒரவபரதய�ரவர த�டடக தக�ணடரநதனர.  அவரக?�ல ஒரவரன 
மகம (யக�பதத�ல)  .�வநதவ�டடத.  அவரன தத�ணபட 'ரமப 
பபடததத.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனகக ஒர (ப�ர�ரததபன) 
வ�ரதபத ததரயம.  அபத இவர த.�லவ�ர�ய�ன இவரகக ஏறபடடள? 
யக�பம யப�ய வ�டம,  'பஷதத�ன�டம�ரநத அலல�ஹவ�டம '�ன 
ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன''  எனற இவர ப�ர�ரதத�தத�ல இவரகக 
ஏறபடடள? யக�பம யப�ய வ�டம''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  மககள 
அநத மன�தரடம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள,  'பஷதத�ன�டம�ரநத 
அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபக யக�ர''  எனற க,�ன�ரகள''  எனத 
ததரவ�தத�ரகள.  அதறக அவர,  'எனககப பபதத�யம ப�டதத�ரகக�,த�?' 
எனற யகடட�ர. 

1389. தக�டட�வ� பஷதத�ன�டம�ரநத வரவத�கம.  உஙக?�ல 
எவயரனம தக�டட�வ�வ�டட�ல தமம�ல மடநதவபர அபத அடகக�க 
தக�ள?டடம. ஏதனன�ல, எவயரனம 'ஹ�' எனற (தக�டட�வ�ய�ல) .ததம 
யப�டட�ல பஷதத�ன .�ரகக�,�ன  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1390. 'லல கனவ அலல�ஹவ�டம�ரநத வரவத�கம;  தகடட 
(அசசறததம)  கனவகள பஷதத�ன�டம�ரநத வரவனவ�கம.  உஙக?�ல 
எவயரனம அசசறததம த�ய கனபவக கணட�ல அவர தன இடப 
பககதத�ல எச.�ல தபபடடம; அலல�ஹவ�டம அககனவ�ன த�ஙக�ல�ரநத 
ப�தக�பபக யக�ர�டடம.  ஏதனன�ல, (இபபடச த.யத�ல)  அத அவரககத 
த�ஙக த.யய மடய�த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என கத�த�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தககதத�ல பஷதத�ன.



1391.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  '�ஙகள தககதத�ல�ரநத எழநத 
உளச த.யத�ல மனற மப, ('�ர த.லதத�)  'னக மகபகச .�நத� 
(தயபமபபடதத�)க தக�ளளஙகள.  ஏதனன�ல,  '�ஙகள (தஙகம யப�த) 
மகக�ன உடபகத�ககள பஷதத�ன தஙக�ய�ரகக�,�ன என இப,த 
ததர (ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள.

1392. இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள ம�மபரன மNத�ரநத 
உபரய�ற,�யபட,  'ப�மபகப?க தக�லலஙகள.  மதக�ல இரணட 
தவளப?க யக�டகள தக�ணட ('தத தஃபயதபதன' எனனம) ப�மபபயம 
கடபடய�ன -  அலலத -  .�பதநத வ�ல தக�ணட ('அபதர'  எனம) 
ப�மபபயம தக�லலஙகள. ஏதனன�ல, அபவய�ரணடம (கண) ப�ரபவபய 
அவ�தத வ�டம;  கரபவக கபலதத வ�டம''  எனற த.�லல யகடயடன. 
மறத,�ர அ,�வ�பப�ல '�ன (ஒர மப,)  ஒர ப�மபபக 
தக�லவதறக�க வ�ரடடச த.னற தக�ணடரநதயப�த அப லப�ப�(ரல�) 
எனபனக கபப�டட 'அபதக தக�லல�த�ரகள''  என,�ரகள.  '�ன, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ப�மபகப?க தக�லலமபட 
உதத�ரவ�டடள?�ரகள''  எனற த.�னயனன.  அதறக அவரகள,  '(ஆம�ம, 
உணபம த�ன.)  ஆன�ல,  அதன ப�,க வ �டக?�ல வ.�ககம ப�மபகப? 
(ப�ரதத உடயன) தக�லல யவணட�தமனற அவரகள தடதத�ரகள. அபவ 
வ �டடல வ.�ககம ��னக?�கம'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1393. இப,மறபப�ன தபலபமப பZடம க�ழககத த�ப.ய�ல (த'ரபபப 
வணஙகம ம��ஸ�கள வ.�ககம ப�ர.\கதத�ல)  உள?த.  கத�பரகள 
மறறம ஒடடகஙக?�ன உரபமய�?ரக?�டமம ('�யட�டப) 
ப�பலவனவ�.�க?�ன ஒடடக யமயபபர(க?�டமம பணபண மதல�?�) 
க?�டமம தறதபரபமயம அகமப�வமம க�ணபபடக�ன,ன.  ஆடக?�ன 
உரபமய�?ரக?�டம (அடககமம கமபZரமம கலநத)  அபமத� 
க�ணபபடக�,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1394. உகப� இபன அமர அப மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன கரதத�ல யமன '�டடத 
த�ப.பய ய'�கக� ப.பக க�டட,  'இப, 'மப�கபக,  அயத� 
அஙயகய�ரககம யமன '�டபடச ய.ரநதத�கம.  அ,�நத தக�ளளஙகள. 
கல மனமம (இரககமற,) கடன சப�வமம ஒடடகஙக?�ன வ�லகப?ப 
ப�டததபட அவறப, அதடடக தக�ணயட ('�யட�டக?�கச)  த.னற 
தக�ணடரககம (ப�பலவன)  ஒடடக யமயபபரக?�படயய க�ணபபடம. 
அஙக�ரநத த�ன பஷதத�ன�ன இரணட தக�மபகளம உதயம�கம. 
கழபபஙகள தபல தககம.  (அத�வத)  ரபZஆ மறறம ம?ர 
கலதத�னரபடயய அபவ யத�னறம'' என,�ரகள. 

1395. '�ஙகள ய.வலகள கவக�, .தததபதக யகடட�ல அலல�ஹவ�டம 
அவனபடய அரப?க யகளஙகள:  ஏதனன�ல,  அபவ வ�னவபரப 
ப�ரதத�ரகக�ன,ன. (எனயவத�ன கவக�ன,ன.)  கழபத கததம .தததபத 
'�ஙகள யகடட�ல பஷதத�ன�டம�ரநத அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபக 
யக�ரஙகள. ஏதனன�ல, அத பஷதத�பனப ப�ரதத�ரகக�,த. (எனயவத�ன 
கததக�,த.)  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1396.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  பனஇஸர�யZலக?�ல ஒர 



கழவ�னர க�ண�மல யப�யவ�டட�ரகள.  அவரகள எனன ஆன�ரகள 
எனற ததரயவ�லபல.  '�ன அவரகப? எல�க?�க (உரம�ற,பபடட 
வ�டடத�க)யவ கரதக�ய,ன.  அவறறகக (மனன�ல)  ஒடடகதத�ன ப�ல 
பவககபபடட�ல அபவ (அபதக)  கடபபத�லபல.  அவறறகக (மனப�க) 
ஆடக?�ன ப�ல பவககபபடட�ல அபவ (அபதக கடதத வ�டம''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவரகள த.�னன�ரகள.  இபத '�ன கஅபல 
அஹப�ர(ரல�)  அவரகளகக அ,�வ�தயதன.  உடயன அவரகள,  ''ப�(ஸல) 
அவரகள இபதச த.�லல '�ஙகள யகடடரக?�?'  எனற வ�னவ�ன�ரகள. 
'�ன, 'ஆம (யகடயடன)'' எனய,ன. அவரகள (த�ரமபத த�ரமபப) பலமப, 
அயத யப�னற யகடட�ரகள.  ''�ன தவர�தபதய� ஓதக�ய,ன? 
(அத�ல�ரநத த.�லவதறக?)'' எனற யகடயடன.

''உஙக?�ல எவரபடய ப�னதத�ல�வத ஈ வ�ழநதவ�டட�ல அபத அவர 
(அத�யலயய) அம�ழததடடம.

1397.  உஙக?�ல எவரபடய ப�னதத�ல�வத ஈ வ�ழநதவ�டட�ல 
(மதல�ல)  அபத அவர (அத�யலயய)  அம�ழததடடம;  ப�,க அபத 
தவ?�யய எடததப யப�டட வ�டடடம.  ஏதனன�ல,  அதன இரணட 
இ,கபகக?�ல ஒன,�ல ய'�யம மறத,�ன,�ல '�வ�ரணமம 
இரகக�,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1398. வ�பச.�ரய�ன ஒர தபண,  ஒர க�ணற,�ன வ�?�மப�ல தனனபடய 
'�கபகத தத�ஙகவ�டடக தக�ணடரநத ஒர '�பயக கடநத த.ன,�ள. 
அநத '�பயத த�கம .�கடககவ�ரநதத.  அபதக கணட அபதபண 
உடயன தன க�லப,பயக கழற,� அபதத தன மநத�பனய�ல கடட 
(க�ணறற) '�பர இப,தத அதறகக தக�டதத�ள. எனயவ, அத ப�பழததத. 
அவள ஓர உய�ரககக க�டடய இநதக கரபணய�ன�ல அவளகக 
(ப�வ)  மனன�பப வழஙகபபடடத  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

    ப�டம-55. 'ப�ம�ரக?�ன த.யத�கள

ஆதம(அபல) அவரகப?யம, அவரக?�ன .நதத�கப?யம பபடததத.

1399. அலல�ஹ (மதல மன�தர)  ஆதம(அபல)  அவரகப?(க?� 
மணண�ல�ரநத)  பபடதத�ன.  அபயப�த அவரக?�ன உயரம அறபத 
மழஙக?�க இரநதத.  ப�,க,  ''�ஙகள த.னற அநத வ�னவரகளகக 
ஸல�ம (மகமன)  கறஙகள.  அவரகள உஙகளககக கறம (பத�ல) 
வ�ழதபதக யகடடக தக�ளளஙகள. அதத�ன உஙகள மகமனம உஙகள 
.நதத�க?�ன மகமனம ஆகம''  எனற த.�னன�ன.  அவவ�ய, 
ஆதம(அபல)  அவரகள (வ�னவரக?�டம த.னற),  'அஸஸல�ம 
அபலககம -  உஙக?�ன மNத .�நத� தப�ழ�யடடம''  எனற க,�ன�ரகள. 
அதறக வ�னவரகள,  'உஙக?�ன மNதம .�நத�யம கரபணயம 
தப�ழ�யடடம''  எனற பத�ல க,�ன�ரகள.  'இப,வன�ன கரபணயம 
(உஙக?�ன மNத தப�ழ�யடடம)'  எனனம த.�றகப? வ�னவரகள (தஙகள 
பத�ல மகமன�ல)  அத�கபபடய�க க,�ன�ரகள.  எனயவ,  (மறபமய�ல) 
த.�ரககதத�ல நபழபவரகள ஒவதவ�ரவரம ஆதம(அபல)  அவரக?�ன 
உரவதத�ல த�ன நபழவ�ரகள.  ஆதம(அபல)  அவரக?�ன 



க�லதத�ல�ரநத இனற வபர (மன�தப பபடபபகள)  (உரவதத�லம, 
அழக�லம)  கப,நத தக�ணயட வரக�ன,ன''  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1400.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வகக வரபக 
தநத�ரககம த.யத� அபதலல�ஹ இபன ஸல�ம(ரல�)  அவரகளகக 
(அவரகள யத மததத�ல�ரநதயப�த)  எடடயத.  உடயன அவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  'தஙக?�டம '�ன மனற வ�ஷயஙகப?ப பற,�க 
யகடகப யப�க�ய,ன.  அவறப, ஓர இப,ததர மடடயம அ,�வ�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க,  '1  இறத� '�?�ன அபடய�?ஙக?�ல மதல�வத 
அபடய�?ம எத?  2.  த.�ரககவ�.� மதல�ல உணணம உணவ எத?  3. 
கழநபத தன தநபதபய (.�யல�ல)  ஒதத�ரபபத எதன�ல?)  அத 
(.�யல�ல)  தன த�ய�ன .யக�தரரகப? ஒதத�ரபபத எதன�ல?'  எனற 
யகடட�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '.றற மனப த�ன (வ�னவர) 
��பரல எனகக இவறப,க க,�தத (வ�?ககம)  ததரவ�தத�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  உடயன,  அபதலல�ஹ இபன ஸல�ம(ரல�), 
'வ�னவரக?�யலயய ��பரல யதரகளககப பபகவர�ய�றய,!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'இறத� '�?�ன 
அபடய�?ஙக?�ல மதல�வத அபடய�?ம ஒர த'ரபப�கம.  அத 
மககப?க க�ழகக�ல�ரநத (தரதத�க தக�ணட வநத) யமறகத த�பர.ய�ல 
ஒனற த�ரடடம.  த.�ரககவ�.�கள மதல�ல உணணம உணவ தபரய 
மNன�ன ஈரல பகத�ய�ல உள? அத�கபபடய�ன .பதய�கம. 
கழநபதய�டம க�ணபபடம (த�ய�ன அலலத தநபதய�ன)  .�யலகக 
க�ரணம,  ஆண மபனவ�யடன உடல,வ தக�ளளமயப�த அவனபடய 
'�ர (வ�நத உய�ரண)  மநத�ன�ல கழநபத அவனபடய .�யல�ல 
ப�,கக�,த.  தபணண�ன '�ர (கரமடபட உய�ரண)  மநத�ன�ல கழநபத 
அவளபடய .�யல�ல ப�,கக�,த''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  (உடயன) 
அபதலல�ஹ இபன ஸல�ம(ரல�), 'த�ஙகள இப,தததர த�ம என '�ன 
.�ட.� கறக�ய,ன'' எனற க,�ன�ரகள. 

ப�,க,  'இப,தததர அவரகய?!  யதரகள தப�யய�ல ஊ,�த த�ப?தத 
.மத�யதத�னர ஆவர.  த�ஙகள எனபனப பற,� அவரக?�டம யகடகம 
மனப�க,  அவரகள '�ன இஸல�தபத ஏற,பத அ,�நத�ல எனபனப 
பற,� (அவதற கறப�ததத)  தஙக?�டம தப�யயபரபப�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த யதரகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  வநத�ரகள. 
உடயன,  அபதலல�ஹ இபன ஸல�ம(ரல�)  வ �டடனள பகந(த மப,ந) 
த�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  (யதரக?�டம),  'உஙக?�ல அபதலல�ஹ 
இபன ஸல�ம எதபதபகய மன�தர?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
அவரகள,  'அவர எஙக?�ல (ம�ரகக)  அ,�வ ம�ககவரன மகன ஆவ�ர.; 
எஙக?�ல அனபவமம வ�வரமம ம�ககவரம,  மகனம ஆவ�ர''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அபதலல�ஹ 
இபன ஸல�ம)  இஸல�தபத ஏற,�ர என,�ல '�ஙகள எனன 
'�பனபபZரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள, 'அலல�ஹ அவபர 
அத�ல�ரநத க�பப�றறவ�ன�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன (வ �டடனள 
மப,நத யகடடக தக�ணடரநத)  அபதலல�ஹ இபன ஸல�ம(ரல�) 
தவ?�யய வநத,  'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவத,வரம�லபல எனற '�ன .�ட.�யம கறக�ய,ன.  யமலம, 
மஹமமத(ஸல)  அவரகள அலல�ஹவ�ன ததரவ�ரகள எனறம '�ன 
.�ட.�யம கறக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன யதரகள,  'இவர 
எஙக?�ல தகடட வரம எஙக?�ல தகடடவரன மகனம ஆவ�ர''  எனற 



த.�லல�வ�டட அவபரக க,�தத (இலல�த கற,ஙகப?ப பபனநத) 
அவதற யப.ல�ன�ரகள.

1401.  பன இஸர�யZல கலதத�ர (யதரகள)  இரநத�ர�வ�டட�ல இப,ச.� 
தர'�ற,மடதத�ரகக�த.  ஹவவ� (ஆத� மன�தர ஆதம(அபல) 
அவரக?�ன மபனவ� ஏவ�ள)  இரநத�ர�வ�டட�ல எநதப தபணணம தன 
கணவபன ஏம�ற,�ய�ரகக ம�டட�ள  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1402.  (மறபமய�ல)  'ரகவ�.�க?�யலயய ம�க யல.�ன யவதபன 
தரபபடபவரடம, 'பம�ய�ல�ரககம தப�ரளகத?லல�ம உனகயக த.�நதம 
என,�ரநத�லம '� அவறப,ப ப�பணத தத�பகய�கத தர(வம அதன 
மலம இநத யவதபனய�ல�ரநத வ�டதபல தப,வம)  '� மன வரவ�ய 
அலலவ�?'  எனற அலல�ஹ யகடப�ன.  அதறக அவன,  'ஆம''  எனற 
பத�ல?�பப�ன.  அபயப�த அலல�ஹ,  ''� ஆதம�ன மதகநதணடல 
(கரவ�க�மல)  இரநதயப�த இபத வ�ட இயல.�ன ஒனப, -  எனகக 
(எபதயம எவபரயம)  இபண கறப�கக�மல�ரபபபத உனன�டம 
யகடடரநயதன.  ஆன�ல,  (பம�கக உனபன அனபப�யயப�த)  எனகக 
இபண கறப�பபபதத தவ�ர யவத,தறகயம '� ஒபபக தக�ள?வ�லபல 
எனற கறவ�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அனஸ(ரல�) அவரகள அ,�வ�தத�ரகள.

மதன மதல�ல தக�பல த.யதவர.

1403.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள (உலக�ல)  ஒர மன�தன 
அ'�ய�யம�கக தக�லலபபடமயப�த அநதக தக�பலய�ன ப�வதத�ல 
ஆதம(அபல)  அவரக?�ன மதல மகனககம ஒர பஙக இரககயவ 
த.யயம.  ஏதனன�ல,  அவரத�ன மதன மதல�க தக�பல த.யத (ஒர 
மன ம�த�ரபய ஏறபடதத�)  அபத வழகக�ல தக�ணட வநதவர என 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யஃ�8ஜ, மஃ��ஜ கடடதத�ர. 

1404. ('ப�(ஸல) அவரக?�ன தபணவ�ய�ர) பஸனப ப�னதத �ஹஷ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள (ஒரமப,)  எனன�டம 'டககததடன 
வநத,  'வணககதத�ற கரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவத,வரம�லபல.  த'ரஙக�வ�டட ஒர த�பமய�ன க�ரணதத�ல 
அரபகளககக யகட ய'ரவ�ரகக�,த.  இனற யஃ��ஜ மஃ��ஜ 
கடடதத�ரன தபடச சவர இபதப யப�ல த�,ககபபடட வ�டடத''  எனற 
தம கடபட வ�ரபலயம அதறகடததள? வ�ரபலயம இபணதத 
வப?யம�டடக க�டடயபட க,�ன�ரகள.  உடயன,  '�ன 'இப,தததர 
அவரகய?!  'மம�படயய 'லலவரகள இரகக,  '�ம அழ�நதவ�டயவ�ம�?' 
எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஆம;  த�பம 
தபரக�வ�டட�ல..'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1405.அலல�ஹ (மறபம '�?�ல)  ஆதம(அபல)  அவரகப? ய'�கக�, 
'ஆதயம!'' எனப�ன. அதறக அவரகள, 'இயத�! வநதவ�டயடன. கடடப?ய�ட! 
க�தத�ரகக�ய,ன.  'லம அபனததம உன கரஙக?�ல த�ன''  எனற 
கறவ�ரகள.  அபயப�த அலல�ஹ,  ''�ஙகள 'ரகதத�றகச 
த.லலவ�ரபபவரகப? (மற,வரக?�ல�ரநத)  தன�ய�கப ப�ரதத�டஙகள. 



எனற கறவ�ன. ஆதம(அபல) அவரகள, 'எததபன 'ரகவ�.�கப??' எனற 
யகடப�ரகள.  அதறக அவன,  'ஒவயவ�ர ஆய�ரம யபரல�ரநதம 
தத�ள?�ய�ரததத தத�ணணறத,�னபத யபபர (தவ?�யய தக�ணட 
வ�ரஙகள)''  எனற பத�ல?�பப�ன.  இபபட அவன கறம யவப?ய�ல 
(அஙக '�லவம பயஙகர சழ'�பலய�ன க�ரணதத�ல)  .�றவன கட 
'பரதத (மபபபடநத)  வ�டவ�ன;  கரபபமற, தபண ஒவதவ�ரதத�யம 
கரபபதபதப (பZத�ய�ன க�ரணதத�ல அபரகப,ய�கப)  ப�ர.வ�தத 
வ�டவ�ள.  மககப? (அச.தத�ல)  யப�பதயற,வரக?�க '�ஙகள 
க�ணபZரகள.  ஆன�ல,  அவரகள (உணபமய�யலயய மதவ�ல) 
யப�பதயற,�ரகக ம�டட�ரகள.  ஆன�ல,  அலல�ஹவ�ன யவதபன 
கடபமய�னத�கம''  (இவவ�ற 'ப�யவரகள க,�யதம)  உடயன மககள, 
'இப,தததர அவரகய?! 'ரகதத�ல�ரநத (தவ?�யய தக�ணட வரபபட�த) 
அநத ஒர 'பர எஙக?�ல ய�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
''றத.யத� தபறற மக�ழஙகள!  உஙக?�ல ஒரவரகக யஃ��ஜ மஃ��ஜ 
கடடதத�னரல ஓர�ய�ரம யபர ('ரகதத�ல�ரநத தவ?�யய,�மல 
அதனள)  இரபப�ரகள.  ப�,க,  என உய�பரத தன பகய�ல 
பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க!  '�ஙகள த.�ரககவ�.�க?�ல க�ல 
பஙக�னர�க இரககயவணடம எனற வ�ரமபக�ய,ன எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன,  '�ஙகள (இநத மக�ழச.�åடடம 'றத.யத�பயக யகடட) 
'அலல�ஹ8அகபர (அலல�ஹ ம�கப தபரயவன)  எனற க,�யன�ம. 
உடயன அவரகள, 'த.�ரககவ�.�க?�ல '�ஙகள மன,�ல ஒர பஙக�னர�க 
இரகக யவணடம எனற வ�ரமபக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ஙகள 
(மNணடம மக�ழச.�ய�ல)  'அலல�ஹ அகபர''  எனற க,�யன�ம.  அவரகள, 
'த.�ரககவ�.�க?�ல ப�த�த தத�பகய�னர�க '�ஙகள இரகக யவணடம 
எனற வ�ரமபக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ஙகள (இபயப�தம), 
'அலல�ஹ8 அகபர''  எனற க,�யன�ம.  அபயப�த அவரகள,  ''�ஙகள 
(மஹஷர பமத�னதத�ல கடய�ரககம)  மகக?�ல தவணண�,க 
க�ப?ய�ன யமன�ய�ல உள? கரபப மடபயப யப�னய, இரபபZரகள. 
அலலத கர'�,க க�ப?ய�ன யமன�ய�லள? தவளப? மடபயப 
யப�னய, (தம�தத மகக?�ல கப,நத எணண�கபகய�ல)  இரபபZரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அல கதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மறபம '�?�ல...

1406.  '�ஙகள (மறபம '�?�ல க�ல�ல)  த.ரபபண�ய�தவரக?�கவம 
'�ரவ�ணம�னவரக?�கவம,  ஆண க,�க?�ன நன�தயத�ல 
'�ககபபட�தவரக?�கவம எழபபபபடவ �ரகள. ப�,க, ''�ம மதன மதல�கப 
பபடததபதப யப�னய, அபத மNணடம பபடபயப�ம.  இத 'ம மNத 
(தப�றபப�க� வ�டட 'மமபடய)  வ�ககறத�ய�கம.  இபத '�ம '�ச.யம 
த.யயவ�ரகக�ய,�ம''  (த�ரககரஆன 21:104)  எனனம இப,வ.னதபத 
ஓத�ன�ரகள.  மறபம '�?�ல ('ப�ம�ரக?�ல)  மதன மதல�க 
(த.�ரககதத�ன)  ஆபட அண�வ�ககபபடபவரகள இபர�ஹ�ம(அபல) 
அவரகள ஆவர.  என யத�ழரக?�ல .�லர இடபபககம ('ரகதத�ன ப�ல) 
தக�ணட த.லலபபடவ�ரகள.  '�ன,  'இவரகள என யத�ழரகள.  இவரகள 
என யத�ழரகள''  எனற (அவரகப? வ�டட வ�டமபட)  கறயவன. 
அபயப�த,  'த�ஙகள இவரகப?ப ப�ரந(த மரண�த)தத�ல�ரநத இவரகள 
தம ம�ரககதபதவ�டட வ�லக�,  த�ம வநத சவடக?�ன வழ�யய த�ரமப�ச 
த.னற தக�ணடரநத�ரகள''  எனற கறவ�ரகள.  அபயப�த, 
(அலல�ஹவ�ன)  'லலடய�ர (ஈஸ�-அபல அவரகள)  க,�யபதப யப�ல, 
''�ன அவரகய?�ட இரநத க�லதமலல�ம அவரகப?க 



கணக�ண�பபவன�க இரநயதன.  '� எனபனத த�ரமப அபழததயப�த 
'�யய அவரகப?யம கணக�ண�பபவன�க இரநத�ய.  யமலம,  '� 
(இபயப�த) அவரகளகக தணடபன அ?�தத�ல அவரகள '�ச.யம�க உன 
அடபமகய?,  '� அவரகப? மனன�தத�லம (அபயப�தம)  '�யய 
ய�வறப,யம ம�பகததவனம நணண,�வபடயவனம�ய இரகக�,�ய'' 
எனனம (த�ரககரஆன 05: 117-118) இப,வ.னதபத (பத�ல�கக) கறயவன 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப,மறபப�?ரகளகக த.�ரககம தபட.

1407.இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள (தம தநபத)  ஆஸர அவரகப? மறபம 
'�?�ல .நத�பப�ரகள.  ஆஸரபடய மகதத�ல (பபகய�ன)  கரபமயம 
பழத�யம படநத�ரககம. அபயப�த அவரடம இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள, 
''�ன உஙக?�டம,  எனகக ம�ற த.யய யவணட�ம எனற 
க,வ�லபலய�?'  எனற யகடப�ரகள.  அதறக அவரக?�ன தநபத,  'இனற 
உனகக '�ன ம�ற த.யய ம�டயடன''  எனற கறவ�ர.  அபயப�த 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  'இப,வ�!  மககளகக உய�ர தக�டதத 
எழபபபபடம மறபம '�?�ல எனபன இழ�வபடதத ம�டட�ய எனற 
எனகக '� வ�கக?�தத�ரநத�ய.  (உன கரபணய�ல�ரநத)  தவக 
தத�பலவ�ல இரககம என தநபதபய வ�ட யவத,நத இழ�வ (எனகக) 
அத�கம இழ�வ தரக கடயத?'  எனற யகடப�ரகள.  அபயப�த உயரவ�ன 
அலல�ஹ இபர�ஹ�ம அவரக?�டம,  ''�ன த.�ரககதபத இப, 
மறபப�?ரகளககத தபட த.யத வ�டயடன (ஹர�ம�கக� வ�டயடன)'' 
எனற பத�ல?�பப�ன.  ப�,க 'இபர�ஹ�யம!  உஙகள க�லகளககக க\யழ 
எனன இரகக�,ததனற ப�ரஙகள''  எனற க,பபடம.  அவரகள க\யழ 
ப�ரபப�ரகள.  அபயப�த,  அஙயக இரதததத�ல யத�யநத மடகள '�ப,நத 
கழபதப பல� ஒனற க�டககம.  ப�னனர அதன க�லகப?ப ப�டததத 
தககபபடட 'ரகதத�ல அத யப�டபபடம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மகக?�ல ம�கவம கணண�யதத�றக,�யவர.

1408. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம) 
'இப,தததர அவரகய?!  மகக?�ல ம�கவம கணண�யதத�றக ரயவர 
ய�ர?'  எனற யகடகபபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மன�தரக?�யலயய 
(அலல�ஹவகக)  அத�கம�க அஞசபவர த�ன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
உடயன அவரகள,  ''�ஙகள தஙக?�டம இபதப பற,�க யகடகவ�லபல'' 
எனற க,�னர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபபடதயன,�ல 
அலல�ஹவ�ன உற, 'ணபர (இபர�ஹ�ம)  உபடய மகன�ன 
இப,தததர(ஸல) (இஸஹ�க)  உபடய மகன�ன இப,தததர (யஅகப) 
உபடய மகன�ன இப,தததர யசஃப அவரகள த�ம!''  எனற பத�ல?�த 
த�ரகள அதறக மககள,  ''�ஙகள தஙக?�டம அபதப பற,�க 
யகடகவ�லபல''  எனற க,�னர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அரபக?�ன 
(பரமபபரய�ன)  கரஙகஙப?ப பற,�ய� யகடக�,�ரகள?  அவரக?�ல 
அ,�ய�பமக க�லதத�ல (இஸல�தபத ஏறபதறக மனப) 
.�,நதவரக?�ய�ரநதவரகள த�ம இஸல�தத�லம 
.�,நதவரக?�ய�ரபப�ரகள;  அவரகள ம�ரகக ஞ�னதபதப தபற,�ல'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.



1409.  எனன�டம இன,�ரவ (கனவ�ல)  இரணட வ�னவரகள (��பரலம 
மNகக�ய�லம)  வநத�ரகள.  ப�,க '�ஙகள உயரம�ன ஒர மன�தரடம 
த.னய,�ம.  '�?தத�ன க�ரணதத�ல அவரன தபலபய '�ன ப�ரகக 
மடயவ�லபல.  அவரகள த�ம இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள ஆவர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என .மர� இபன 
�8னதப(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

1410.  ம��ஹ�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இபன அபப�ஸ(ரல�)  இரககமயப�த 
மககள,  'தஜ��ல�ன இரணட கணகளகக�படயய 'க�ஃப�ர'  ('�ர�கரபபவன) 
எனய,� 'க�ஃப,  ஃயப,  யர'  எனய,� எழதபபடடரககம (எனபத 
உணபமய�?)''  எனற யப.�க தக�ணட�ரகள.  அபயப�த இபன 
அபப�ஸ(ரல�),  ''�ன இபபடச த.வ�ய,வ�லபல.  ஆன�ல,  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள (எததபகய 
யத�ற,மபடயவரக?�க இரநத�ரபப�ரகள எனற ததரநத தக�ள? 
யவணடம)  என,�ல உஙகள யத�ழர�ன எனபனப ப�ரஙகள. 
மஸ�(அபல)  அவரகய?� சரளமட தக�ணடவரக?�கவம,  (யக�தபம 
யப�ன,)  பழபப '�,ம தக�ணடவரக?�கவம இரநத�ரகள.  ஈச. மர 
'�ரன�ல�ன கடவ�?ம இடபபடட .�கபப '�, ஒடடகதத�ன மNத .வ�ர 
த.யவ�ரகள.  அவரகள (ஹஜ��னயப�த 'அல அஸரக'  எனம) 
பள?தத�கக�ல இ,ஙகவபத (இபயப�தம)  '�ன ப�ரபபபதப யப�னற 
உள?த' எனற க,�ன�ரகள'' எனச த.�லல யகடயடன.

1411.இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  தம எணபத�வத வயத�ல 'கததம' 
(எனம வ�யச.�'ய�ன)  மலம�க வ�ரதத ய.தனம த.யத�ரகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1412.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள மனற தப�யகப?த தவ�ர யவற 
தப�ய எதவம யப.�யத�லபல எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1413. 'இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள மனற தப�யகப?த தவ�ர யவற 
தப�ய எதவம யப.�யத�லபல.  அவற,�ல இரணட அலல�ஹவ�ன 
(ம�ரககதத�ன 'லன க�ககம)  வ�ஷயதத�ல த.�னனபவய�கம.  அபவ: 1. 
(அவபர இபணபவககம த�ரவ�ழ�வ�றக மககள அபழததயப�த,)  ''�ன 
ய'�யற,�ரகக�ய,ன''  எனற (அத�ல கலநத தக�ள?�மல 
தவ�ரபபதறக�கக) க,�யதம. 2. (.�பலகப? உபடததப தபரய .�பலய�ன 
யத�?�ல யக�டரபய ம�டடவ�டட மககள, 'இபபடச த.யதத ய�ர?' எனற 
யகடடயப�த,  'ஆய�னம,  இவரக?�ல தபரயத�ன இநதச .�பல த�ன 
இபதச த.யதத எனற க,�யதம�கம.  3.  (மன,�வத மப,ய�கப 
தப�ய த.�னன சழ'�பல வரம�ற:)  ஒர '�ள இபர�ஹ�ம(அபல) 
அவரகளம (அவரக?�ன தபணவ�ய�ர)  .�ர�(அபல)  அவரகளம 
தக�டஙயக�ல மனனரக?�ல ஒரவனபடய வழ�ய�கச த.ன,�ரகள. 
அபயப�த அநத மனனன�டம (அவரகப?க க,�தத)  'இஙக ஒரவர 
வநத�ரகக�,�ர:  அவரடன அவரன அழக�ன மபனவ�யம இரகக�,�ள'' 
எனற க,பபடடத.  உடயன,  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகப? அபழதத 
வரச த.�லல� அநத மனனன .�ர�(அபல)  அவரகப?ப பற,� வ�.�ரகக 
அவர என .யக�தர என,�ரகள.  மனனன .�ர� (அபல)  கபப�டட 
அனபப�ன�ன.  .�ர�(அபல)  அவரகள அவன�டம த.ன,யப�த அவன 
அவபரத தன பகய�ல அள? மயன,�ன.  உடயன,  அவன (வல�பப 



ய'�ய�ல)  தணடககபபடட�ன.  அவன (.�ர�(அபல)  அவரக?�டம), 
'அலல�ஹவ�டம எனகக�க (என பககப? கணபபடததமபட) 
ப�ர�ரததபன த.ய.  '�ன உனககக த�ஙக த.யய ம�டயடன''  எனற 
த.�னன�ன.  உடயன,  .�ர�(அபல)  அவரகள அலல�ஹ வ�டம 
ப�ர�ரதத�கக,  அவன (வல�பப�ல�ரநத)  வ�டவ�ககபபடட�ன.  ப�,க, 
இரணட�வத மப,ய�க அவரகள அபணகக மயன,�ன.  மனப 
யப�னய, மNணடம தணடககபபடட�ன.  அலலத அபத வ�டக 
கடபமய�கத தணடககபபடட�ன.  அபயப�தம,  'எனகக�க (என பககப? 
கணபபடததமபட)  அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரததபன த.ய.  '�ன உனககத 
த�ஙக த.யய ம�டயடன''  எனற த.�னன�ன.  அவவ�ய, அவர 
ப�ர�ரதத�கக,  அவன (வல�பப�ல�ரநத)  வ�டவ�ககபபடட�ன.  ப�,க,  தன 
க�வலன ஒரவபன அபழதத,  ''�ஙகள எனன�டம ஒர மன�தபரக 
தக�ணட வரவ�லபல.  ஒர பஷதத�பனத த�ன தக�ணட 
வநதள? �ரகள'' எனற த.�னன�ன. ப�,க, ஹ��ர அவரகப?, .�ர�(அபல) 
அவரகளககப பண�ய�?�கக தக�டதத�ன.  .�ர�(அபல)  அவரகள, 
இபர�ஹ�ம(அபல) அவரக?�டம அவரகள தத�ழத தக�ணடரககமயப�த 
வநத�ரகள. இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள பகக?�ல ப.பக த.யத, 'எனன 
'டநதத?'  எனற யகடட�ரகள.  அவர,  'அலல�ஹ '�ர�கரபப�?ன�ன.. 
அலலத த�யவன�ன...  சழச.�பய ம,�யடதத,  அவன மNயத 
த�ரபப�வ�டட�ன.  ஹ���ர�பவப பண�பதபணண�க அ?�தத�ன எனற 
க,�ன�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1414.  உமம ஷ8பரக(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
பலல�பயக தக�லலமபட உதத�ரவ�டட�ரகள.  யமலம,  அவரகள,  'அத 
இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள த�ககணடதத�ல எ,�யபபடடயப�த த'ரபபப) 
அவரகளகதகத�ர�க ஊத�வ�டடக தக�ணடரநதத'' எனறம க,�ன�ரகள.

ஹ��ர (அபல).

1415.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர;  தபணகள மதனமதல�க இடபபக 
கசப. அண�நதத இஸம�யZல(அபல) அவரக?�ன த�ய�ர ஹ��ர(அபல) 
அவரக?�ன தரபப�ல�ரநதத�ன.  ஸ�ர� (அபலஹ�ஸஸல�ம)  அவரக?�ன 
மNத ஏறபடட தனனபடய ப�த�பபப '�ககவதறக�க அவரகள ஓர 
இடபபக கசப.பய அண�நத�ரகள.  ப�,க இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள, 
ஹ��ர(தனமகன)  இஸம�யZலககப ப�லடடக தக�ணடரககம க�ல 
கடடதத�ல இரவபரயம தக�ணட வநத அவரகப? கஅப�வ�ன 
யமலபகத�ய�ல (இபயப�தள?)  ஸமஸம க�ணறறகக யமல தபரய மரம 
ஒன,�ன அரயக பவததவ�டட�ரகள.  அநத '�?�ல மகக�வ�ல எவரம 
இரககவ�லபல.  அஙக தணண�ர கடக க�படய�த.  இரநதம 
அவவ�ரவபரயம அஙயக இரககச த.யத�ரகள.  அவரகளகக அரயக 
யபரச.ம பழமள? யத�லபப ஒனப,யம தணண�ரடன கடய 
தணண�ரப பப ஒனப,யம பவதத�ரகள.  ப�,க இபர�ஹ�ம(அபல) 
அவரகள (அவரகப? அஙயகயய வ�டடவ�டட தம ஷ�ம '�டடறக) 
த�ரமப�ச த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவரகப? இஸம�யZல�ன அனபன 
ஹ��ர(அபல)  அவரகள ப�னதத�டரநத வநத,  'இபர�ஹ�யம!  மன�தயர� 
யவத,நதப தப�ரளயம� இலல�த இநதப பள?தத�கக�ல எஙகப? 
வ�டடவ�டட '�ஙகள எஙயக யப�க�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  இபபடப 
பலமப, அவரக?�டம யகடட�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள 
அவபரத த�ரமப�ப ப�ரகக�மல 'டககல�ன�ரகள.  அதறக 



ஹ��ர(அபல)  அவரகள,  'அபபடதயன,�ல அவன எஙகப?க 
பகவ�டம�டட�ன''  எனற த.�லல�வ�டடத த�ரமப�ச த.ன,�ரகள. 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள (.�,�த தரம)  'டநத த.னற மபலக 
கன,�ன அரயக,  அவரகப? எவரம ப�ரகக�த இடதத�றக வநதயப�த 
தம மகதபத இப,ய�லலம கஅப�பவ ய'�கக�,  இசத.�றக?�ல 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள:  'எஙகள இப,வ�!  (உன ஆபணபபட)  '�ன என 
மகக?�ல .�லபர இநத யவ?�ணபமய�லல�த பள?தத�கக�ல 
கணண�யதத�றகரய உன இலலதத�றக அரக�ல கடயமரதத�வ�டயடன. 
எஙகள இப,வ�!  இவரகள (இஙக)  தத�ழபகபய '�பல'�றதத 
யவணடம எனபதறக�க (இவவ�ற த.யயதன.)  எனயவ,  இவரக?�ன மNத 
அனப தக�ளளமபட மகக?�ன உள?ஙகப? ஆககவ�ய�க!  யமலம, 
இவரகளகக உணபதறக�ன தப�ரளகப? வழஙகவ�ய�க!  இவரகள 
'ன,�யபடயவரக?�ய இரபப�ரகள''  எனற இப,ஞ.�ன�ரகள. 
(த�ரககரஆன 14:37)  இஸம�யZல�ன அனபன,  இஸம�யZலககப 
ப�லடடவம அநதத தணன�ரல�ரநத (த�கதத�றக '�ர)  அரநதவம 
தத�டஙக�ன�ரகள. தணண�ரப பபய�ல இரநத தணண�ர த�ரநதவ�டடயப�த 
அவரம த�கதத�றகள?�ன�ர. அவரன மகனம த�கதத�றகள?�ன�ர. தம 
மகன (த�கதத�ல) பரணட பரணட அழவபத..  அலலத தபரய�ல க�பல 
அடததக தக�ணட அழவபத...  அவரகள ப�ரகக ல�ன�ரகள.  அபதப 
ப�ரககப ப�டகக�மல (.�,�த தரம)  'டநத�ரகள.  பம�ய�ல தமகக ம�க 
அணபமய�லள? மபலய�க ஸஃப�பவக கணட�ரகள.  அதன மNத (ஏ,�) 
'�னற தக�ணட (மன�தரகள) எவயரனம கணணககத ததனபடக�,�ரக?� 
எனற ய'�டடம�டட பட பள?தத�கபக ய'�கக�ப ப�ரபவபயச 
த.லதத�ன�ரகள.  எவபரயம அவரகள க�ணவ�லபல.  எனயவ, 
ஸஃப�வ�ல�ரநத இ,ஙக�வ�டட�ரகள. இறத�ய�ல பள?தத�கபக அவரகள 
அபடநதயப�த தன யமலஙக�ய�ன ஓரதபத உயரதத� .�ரமபபடட ஓடம 
ஒர மன�தபர யப�னற ஓடசத.னற பள?தத�கபகக கடநத�ரகள. ப�,க 
மரவ� மபலக கனறகக வநத அதன மNத (ஏ,�)  '�னற எவயரனம 
ததனபடக�,�ரக?� எனற ய'�டடம�டட�ரகள.  எவபரயம க�ணவ�லபல. 
இவவ�ய, ஏழ மப, த.யத�ரகள.

-இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர:  'இதத�ன (இனற ஹஜ��ல)  மககள 
ஸஃப�வககம மரவ�வககம�படயய த.யக�, '.ஃய (தத�ஙயக�டடம) 
ஆகம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  ப�,க அவரகள 
மரவ�வ�ன மNத ஏ,� '�ன,யப�த ஒர கரபலக யகடட�ரகள.  உடயன, 
'சமம�ய�ர''  எனற தமகயக க,�ன�ரகள.  ப�,க,  க�பதத த�டட 
யகடட�ரகள.  அபயப�தம (அயத யப�ன, கரபலச)  த.வ�யற,�ரகள. 
உடயன, '(அலல�ஹவ�ன அடய�யர!)  '�ஙகள த.�னனபத த.வ�யறய,ன. 
உஙக?�டம உதவ�ய�?ர எவயரனம இரநத�ல (எனன�டம அனபப� 
எனபனக க�பப�றறஙகள)''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அஙயக தம 
மன வ�னவர ஒரவபர (இபயப�தள?)  ஸமஸம (க�ணற,�ன)  அரயக 
கணட�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  'இப,வ�!  இவரகளகக 
இப,ச.�ய�லம தணண�ரலம பரககதபத அரள வ?தபத 
அ?�பப�ய�க!''  எனற ப�ர�ரததபன பரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'அநத 
ய'ரதத�ல அவரக?�டம உணவ த�ன�யம எதவம இரககவ�லபல. அபபட 
எதவம இரநத�ரநத�ல அத�லம அரளவ?ம தரமபட 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள ப�ர�ரதத�தத�ரபப�ரகள.  எனயவத�ன, 
மகக�பவத தவ�ர ப�, இடஙக?�ல இவவ�ரணபடயம (இப,ச.�பயயம 
தணண�பரயம) வழககம�கப பயனபடதத� வரபவரகளகக அபவ ஒததக 



தக�ளவயதய�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள, 
'உன கணவன வநத�ல அவரகக (என .�ரப�க)  ஸல�ம உபர அவரன 
(வ �டட)  '�பலபபடபய உறத�பபடதத� பவககமபட த.�ல''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இஸம�யZல(அபல)  அவரகள (வ �டடறகத த�ரமப�) 
வநதயப�த,  'உஙக?�டம எவயரனம வநத�ரக?�?'  எனற யகடக,  அவரன 
மபனவ�,  'ஆம,  எஙக?�டம யத�ற,மபடய மத�யவர ஒரவர வநத�ர'' 
எனற (த.�லல�வ�டட)  அவபரப பகழநத�ர. (ப�,க தத�டரநத) 'எனன�டம 
'மமபடய தப�ர?�த�ர '�பல எபபடயள?த எனற யகடட�ர.  '�ன, 
''�ஙகள 'லமடன இரகக�ய,�ம'  என, ததரவ�தயதன.''  எனற பத�ல 
க,�ன�ர.  'அவர,  உனகக அ,�வபர ஏதம த.�னன�ர�?'  எனற 
இஸம�யZல(அபல) யகடட�ரகள. அதறக அவர, 'ஆம;  உஙகளகக ஸல�ம 
உபரகக�,�ர;  உஙகள '�பலபபடபய உறத�பபடதத�க தக�ளளம பட 
உஙகளககக கடடப?ய�டக�,�ர.''  எனற க,�ன�ர.  இஸம�யZல(அபல) 
அவரகள,  'அவர என தநபத.  '� த�ன அநத '�பலபபட உனபன 
(மபனவ�ய�க)  பவததக தக�ளளம பட எனகக உதத�ரவ�டடள?�ர.'' 
எனற க,�ன�ரகள. ப�,க இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள அலல�ஹ '�டய 
க�லமவபர அவரகப?(ப ப�ரகக வர�மல)  வ�லக� வ�ழநத�ரகள.  அதன 
ப�,க,  (ஒர '�ள)  இஸம�யZல(அபல)  அவரகள ஸமஸம க�ணற,�ன 
அரயகய�ரககம தபரய மரதத�றகக க\யழ தனனபடய அமப ஒனப,ச 
த.தகக�க தக�ணடரநதயப�த அவரடம இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள 
வநத�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  அவரகப? ய'�கக� எழநத 
த.ன,�ரகள.  (த'ட'�ளகள ப�ரநத மNணடம .நத�ககமயப�த)  தநபத 
மகனடனம மகன தநபதயடனம எபபட 'டநத தக�ளவ�ரகய?� 
அபபட 'டநத தக�ணட�ரகள.  (ப�.தயத�டம த'க�ழயவ�டம 
வரயவற,�ரகள)  ப�,க இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  'இஸம�யZயல! 
அலல�ஹ எனகக ஒர வ�ஷயதபத ('�ப,யவறறமபட) 
உதத�ரவ�டடள?�ன.''  எனற க,�ன�ரகள.  இஸம�யZல(அபல)  அவரகள, 
'உஙகளபடய இப,வன உஙகளககக கடடப?ய�டடபத 
'�ப,யவறறஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  ''� 
எனகக அநத வ�ஷயதபத '�ப,யவற, உதவவ�ய�?'  எனற யகடக 
இஸம�யZல(அபல)  அவரகள, 'அபபடதயன,�ல,  '�ன இநத இடதத�ல ஓர 
இப,ய�லலதபத (பதபப�ததக)  கடடப?ய�டடள?�ன.''  எனற 
த.�லல�வ�டட,  சற,�ய�ரநத இடஙகப? வ�ட உயரம�க இரநத ஒர 
யமடபடச ப.பகய�ல க�டடன�ரகள.  அபயப�த இரவரம 
இப,ய�லலம கஅப�வ�ன அடதத?ஙகப? உயரதத�க கடடன�ரகள. 
இஸம�யZல(அபல)  அவரகள கறகப?க தக�ணட வநத 
தக�டககல�ன�ரகள.  கடடடம உயரநதவ�டடயப�த இஸம�யZல(அபல) 
அவரகள,  (மக�ம இபர�ஹ�ம எனற அபழககபபடம)  இநதக கலபலக 
தக�ணட வநத இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரக?�டம தக�டககல�ன�ரகள. 
இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள கடடல�ன�ரகள. இஸம�யZல(அபல) அவரகள 
கறகப? எடததத தநத�ரகள.  அபயப�த இரவரயம,  'இப,வ�! 
எஙக?�டம�ரநத (இநதப பன�தப பண�பய)  ஏறறக தக�ள.  '�ச.யம '�யய 
'னக த.வ�யயறபவன�கவம 'னக,�நதவன�கவம இரகக�,�ய'' 
(த�ரககரஆன 02:127) எனற ப�ர�ரதத�ததக தக�ணடரநத�ரகள.

அ,�வ�பப�?ர இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர:  இரவரம அநத 
ஆலயதபதச சற,�லம வடடம�டட 'டநதபட,  'இப,வ�! 
எஙக?�டம�ரநத (இநத பன�தப பண�பய)  ஏறறக தக�ளவ�ய�க!  '�ச.யம 
'�யய 'னக த.வ�யயறபவன�கவம 'னக,�நதவன�கவம இரகக�,�ய'' 



(த�ரககரஆன 02:127)  எனற ப�ர�ரதத�ததவ�ற (கஅப�பவப பதபப�ததக 
கடடத) தத�டஙக�ன�ரகள.

மதல இப,ய�லயம.

1416.  அபதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம),'இப,தததர 
அவரகய?!  பம�ய�ல மதன மதல�க அபமககபபடட பள?�வ�.ல எத?' 
எனற யகடயடன.  அவரகள,'அல மஸ��தல ஹர�ம -  மகக� 'கரலள? 
பன�த (கஅப� அபமநத�ரககம)  இப,ய�லலம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
'�ன,'ப�,க எத?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,'த�ரஸதத�ல உள?)  அல 
மஸ��தல அகஸ�''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,'அவவ�ரணடகக 
ம�படயய எததபன ஆணடக க�லம (இபடதவ?�)  இரநதத''  எனற 
யகடயடன.  அவரகள,''�றபத�ணடகள''  (மஸ��தல ஹர�ம 
அபமககபபடட '�றபத�ணடகள கழ�தத மஸ��தல அகஸ� 
அபமககபபடடத)  .  ப�,க,''� தத�ழபக ய'ரதபத எஙக அபடநத�லம 
உடயன,  அபதத தத�ழதவ�ட.  ஏதனன�ல,  ய'ரபபட தத�ழபகபய 
'�ப,யவறறவத�ல த�ன .�,பப உள?த'' எனற க,�ன�ரகள.

1417.  அப ஹ8பமத அஸஸ�இத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மககள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!''  உஙக?�ன மNத '�ஙகள எபபட 
'ஸலவ�தத'  த.�லவத?'  எனற யகடட�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'அலல�ஹ8மம ஸலல� அல� மஹமமத�ன வ அஸவ���ஹ� வ 
தரரயதத�ஹ� கம� ஸலலயதத அல� ஆல� இபர�ஹ�ம இனன(க)க 
ஹமNதன ம��த இப,வ�! இபர�ஹ�ம அவரக?�ன கடமபதத�ரன மNத '� 
கரபண பரநதபதப யப�னற மஹமமத அவரக?�ன மNதம, அவரக?�ன 
மபனவ�ம�ரகள மறறம அவரக?�ன .நதத�களமNதம கரபண 
பரவ�ய�க!  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரக?�ன கடமபதத�ர மNத '� உன 
அரள வ?தபதப தப�ழ�நதபதப யப�னற மஹமமத�ன மNதம 
அவரக?�ன மபனவ�ம�ரக?�ன மNதம அவரக?�ன .நதத�க?�ன மNதம 
உன அரள வ?தபதப தப�ழ�வ�ய�க!  '�ச.யம,  '�யய பகழககரயவனம 
கணண�யம '�ப,நதவனம ஆவ�ய'  எனற த.�லலஙகள'  என 
பத�ல?�தத�ரகள.

1418.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ஹஸன(ரல�) 
மறறம ஹ8பஸன(ரல�)  ஆக�யய�ரகக�க (அலல�ஹவ�டம)  ப�தக�பபக 
யக�ர வநத�ரகள.  'அலல�ஹவ�ன மழபமய�ன (கணம?�ககம) 
த.�றகப?க தக�ணட ஒவதவ�ர பஷதத�ன�டம�ரநதம 'சசப 
ப�ர�ண�ய�டம�ரநதம த�ய எணணததடன த�ணடம (தப�,�பமக) 
கணண�ல�ரநதம அவன�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன''  எனம 
இசத.�றக?�ன மலம உஙகள இரவரன தநபத(ய�ன 
இபர�ஹ�ம(அபல) அவரகள தம மகனக?�ன) இஸம�யZல(அபல) மறறம 
இஸஹ�க(அபல)  ஆக�யய�ரகக�கப ப�தக�பபக யக�ர வநத�ரகள - 
எனற கறவ�ரகள.

அலல�ஹ இ,நயத�பர உய�ரபப�ததல.

1419. (இ,நதவ�டடவறறகக அலல�ஹ எபபட உய�ரடடக�,�ன என, 
.நயதகம இப,தததரகளகக வரவத�ய�ரநத�ல '�யம 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகப? வ�டவம .நயதகம தக�ள? அத�கத 
தகத�யபடயவரகள ஆயவ�ம. (எனயவ,  .நயதகப படட அவரகள அபபடக 



யகடகவ�லபல.  த�ரககரஆன�ன பட,)  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள,  'என 
இப,வ�!  '� இ,நதவரகப? எபபட உய�ர�ககக�,�ய எனற எனககக 
க�டட''  எனற யகடயப�த அலல�ஹ?  ''�ஙகள 'மப�கபக 
தக�ள?வ�லபலய�?'  எனற யகடட�ன.  அவரகள,  'ஆம;  ('மப�கபக 
தக�ணடளய?ன.) ஆன�லம, என உள?ம '�மமத�யபடவதறக�க இபபடக 
யகடயடன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  லத(அபல)  அவரகளகக அலல�ஹ 
கரபண க�டடவ�ன�க!  அவரகள வலவ�ன ஓர ஆதரவ�?ன�டயம 
தஞ.ம பகபவரக?�க இரநத�ரகள.  யசஃப(அபல)  அவரகள .�ப,ய�ல 
கழ�தத அ?வ�றக '�ணட க�லதபத '�ன கழ�கக ய'ரநத�ரநத�ல 
(வ�டதபலய?�கக அபழததவரடம (அவரன அபழபபப ஏறற 
வ�டதபலய�க�ச த.லல)  ஒபபக தக�ணடரபயபன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள  என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1420.  ஸலம� இபனஅகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அமதப,�யம வ�ப?ய�டடல ஈடபடடரநத,  பன அஸலம கலதபதச 
ய.ரநத .�லபரக கடநத த.ன,�ரகள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'இஸம�யZல�ன மககய?!  அமதபயயஙகள.  ஏதனன�ல,  உஙகள 
தநபத (இஸம�யZல(அபல) அவரகளம) அம தபயயம கபலய�ல யதரச.� 
தபற,வரக?�க இரநத�ரகள .  '�ஙகள அமதப,�யஙகள.  '�ன இனன 
கலதத�ரடன இரகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  அமதபயயம 
யப�டடய�ல ஈடபடடரநத இரணட .�ரரல ஒர .�ர�ர தம பககப? 
(அமதபயய�மல)  தடதத '�றதத�ன�ரகள.  உடயன,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'உஙகளகக எனன ய'ரநதத?  ஏன அமதபயய�மல 
இரகக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  'இப,தததர 
அவரகய?!  த�ஙகள அவரகளடன (எத�ர தரபப�னரடன)  இரகக,  '�ஙகள 
அமதபயயவ�ம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  (மNணடம) 
''�ஙகள அமதபயயஙகள.  '�ன உஙகள அபனவரடனம இரகக�ய,ன'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1421.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள தபக 
யக�ரனயப�த (ஸமத கலதத�ர வ�ழநத)  'ஹ�ஜர'  எனனம இடதத�ல 
தஙக�ய .மயம அதன க�ணற,�ல�ரநத (தணண�ர)  அரநத யவணட�ம 
எனறம அத�ல�ரநத தணண�ர எடகக யவணட�ம எனறம,  தம 
யத�ழரகளகக உதத�ரவ�டட�ரகள.  யத�ழரகள,  ''�ஙகள அத�ல�ரநத 
(எடதத தணண�ர�ல ஏறகனயவ)  ம�வ ப�ப.நத வ�டயட�யம!  (எனன 
த.யவத?)''  எனற யகடடனர.  அதறக அவரகள அநத ம�பவ 
(.�பப�ட�மல)  வ �.�தய,�நத வ�டமபடயம அநதத தணண�பரக 
தக�டடவ�டமபடயம உதத�ரவ�டட�ரகள.

யஸ�ப (அபல)

1422. கணண�யதத�றகரயவரன மகன�ன கணண�யதத�றகரயவரன மகன 
த�ன கணண�யதத�றகரயவர.  அவர இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரக?�ன 
பதலவர�ன இஸஹ�க(அபல)  அவரக?�ன பதலவர�ன யஅகப(அபல) 
அவரக?�ன பதலவர�ன யசஃப(அபல)  அவரகய?ய�வ�ர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1423.  க?�ர(அபல)  அவரகள ஒர க�யநத தப�டடல பம�ய�ன மNத 



அமரநத�ரகள.  உடயன,  அவரகளககப ப�னயன அத பசபமய�ன 
(கத�ரகளபடய)த�க (உய�ரதபறற)  அப.யல�ய�றற.  எனயவத�ன 
அவரகளகக 'க?�ர'  (பசபமய�னவர)  எனற தபயரடபபடடத எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1424.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன ('மரரழ ழஹர�ன'  எனனம�டதத�ல) 
'அர�க'  (ம�ஸவ�க)  மரதத�ன பழஙகப?ப ப,�ததக தக�ணடரநயத�ம. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அத�ல கரபப�ன பழதபத '�ஙகள 
ப,�யஙகள.  ஏதனன�ல,  அதத�ன அவற,�ல ம�க 'லலத''  எனற 
க,�ன�ரகள.  மககள, ''�ஙகள ஆட யமயததக தக�ணடரநத�ரக?�?'  எனற 
யகடடனர.  அதறக அவரகள,  'ஆட யமயகக�த இப,தததர எவயரனம 
உணட�?' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1425.ஆணக?�ல '�ப,யப யபர மழபமயபடநத�ரகக�,�ரகள. 
தபணக?�ல ஃப�ரஅவன�ன தபணவ�ய�ர ஆஸ�ய�பவயம இமர�ன�ன 
மகள மரயபமயம தவ�ர யவத,வரம மழபமயபடயவ�லபல.  மற, 
தபணகப? வ�ட ஆய�ஷ�வககள? .�,பப எலல�வபக உணவகப? 
வ�டவம 'ஸரத உணவககள? .�,பபபப யப�ன,த�கம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1426. '�ன யனஸ ப�ன மதத�பவ வ�டச .�,நதவன எனற 
(எனபனபபற,�)கறவத எநத மன�தரககம தக�த எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள யனஸ(அபல)  அவரகப? அவரன தநபதயடன 
ய.ரதத(யனஸ ப�ன மதத�)  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�பப�டட�ரகள என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அவரகள அ,�வ�தத�ரகள. 

1427.  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள த�வத(அபல)  அவரகளகக 
(தவர�த,  ஸபர ஆக�ய இப,யவதஙகப? ஓதவத 
யல.�ககபபடடரநதத.  தம (கத�பர)  வ�கனதபத (.வ�ரகக�கத)  தய�ர 
த.யயமபட உதத�ரவ�டவ�ரகள.  உடயன,  அதறகச ய.ணம படடபபடம. 
வ�கனதத�றகச ய.ணம படடபபடவதறக மனயப இப,யவததபத ஓத� 
வ�டவ�ர.  தன பகய�ன�ல உபழததப தபறம .மப�தத�யதத�ல�ரநத 
த�ன உணப�ர.  அதத�உ இபன யஸ�ர(ரஹ)  வழ�ய�கவம அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அவரக?�டம�ரநத இநத ஹத�ஸ அ,�வ�ககபபடடள?த. 

1428.  அபதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம),  'இப,தததர 
அவரகய?!  மதல�வத�க அபமககபபடட பள?�வ�.ல எத?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'அலமஸ��தல ஹர�ம (மகக�வ�லள? 
பன�த இப,ய�லலம)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'ப�,க எத?'  எனற 
யகடயடன. அதறக அவரகள, 'ப�,க 'அல மஸ��தல அகஸ�' (த�ர.லம 
'கரலள? 'அல அகஸ�'  பள?� வ�.ல)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன, 
'அவவ�ரணடறகம�படயய எவவ?வ க�லம (இபடதவ?�)  இரநதத?' 
எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  ''�றபத�ணட க�லம (இபடதவ?�) 
இரநதத''  எனற க,�ன�ரகள. ப�,க, 'உனபனத தத�ழபக (ய'ரம) எஙயக 
வநதபடநத�லம '� தத�ழத தக�ள. ஏதனன�ல, பம� மழவதயம உனகக 
ஸஜத� த.யயம�டம (இப,வபன வழ�படம தலம)  ஆகம''  எனற 
க,�ன�ரகள.



1429.  எனனபடய '�பலயம மகக?�ன '�பலயம ஒரவர த�பய மடட 
வ�ட,  வ�டடல பச.�களம இதரப பச.�களம அநத த'ரபப�ல 
வ�ழவபதப யப�ன,த�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1430. இமர�ன�ன மகள மரயம த�ன (அபயப�த)  உலக�ன தபணக?�யலயய 
.�,நதவர�வ�ர.  (தறயப�த)  உலகப தபணக?�யலயய .�,நதவர கத��� 
ஆவ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அலN (ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1431.  கப,ஷ�ப தபணகள த�ம ஒடடகதத�ல .வ�ர த.யத 
தபணக?�யலயய .�,நதவரகள (தம)  கழநபதக?�ன மNத அத�கப 
பரவபடயவரகள.  தம கணவன�ன த.லவதபத அத�கம�கப யபண�ப 
ப�தக�ககக கடயவரகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  இபத அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�ததவ�டட ப�னப, 
'இமர�ன�ன மகள மரயம ஒடடகம எத�லம .வ�ர த.யதயதய�லபல 
எனற க,�ன�ரகள.

1432.  'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவத,வரம�லபல' 
எனறம 'மஹமமத அலல�ஹவ�ன அடய�ரம அவனபடய ததரம 
ஆவ�ர'  எனறம 'ஈஸ�(அபல)  அவரகள அலல�ஹவ�ன அடய�ரம 
அவனபடய ததரம ஆவ�ர'  எனறம,  'அலல�ஹ மரயபம ய'�கக�ச 
த.�னன ('ஆகக!'  எனனம)  ஒர வ�ரதபத(ய�ல ப�,நதவர)'  எனறம, 
'அவன�டம�ரநத (ஊதபபடட)  ஓர உய�ர'  எனறம,  த.�ரககம (இரபபத) 
உணபம த�ன'  எனறம,  (த.�லல�ல உபரதத,  உள?தத�ல 'மப�) 
உறத�தம�ழ� கறக�,வபர அலல�ஹ அவரன த.யலகளகயகறப 
த.�ரககதத�ல பகததவ�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என உப�த�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தத�டடல�ல யப.�ய மவர. 

1433.  மனற யபரகப?த தவ�ர யவத,வரம தத�டடல�ல (கழநபதய�க 
இரககம யப�த)  யப.�யத�லபல.  (ஒரவர)  ஈ.� (அபல)  அவரகள. 
(மறத,�ரவர)  பன இஸர�யZலக?�ல '�8பரஜ'  என,பழககபபடட வநத 
(இப,ய'.ர�ன)  மன�தர ஒரவர.  (ஒர மப,)  அவர தத�ழத 
தக�ணடரநத�ர.  அபயப�த அவரன த�ய�ர வநத அவபர அபழதத�ர. 
�8பரஜ (தம மனதத�றகள)  'அவரகக '�ன பத�ல?�பபத�?  தத�ழவத�?' 
எனற க,�ன�ரகள.  (பத�ல?�ககவ�லபல.)  அதன�ல யக�பமபடநத 
அவரன த�ய, 'இப,வ�!  இவபன வ�பச.�ரக?�ன மகஙக?�ல வ�ழ�ககச 
த.யய�மல,  மரண�ககச த.யய�யத!''  எனற க,�வ�டட�ர.  (ஒர மப,) 
�8பரஜ தம ஆ.�ரமதத�ல இரநதயப�த அவரடம ஒர தபண வநத 
(தனனடன தக�த உ,வ தக�ளளமபட அபழததப)  யப.�ன�ள.  அதறக 
அவர மறததவ�டட�ர. எனயவ, (அவள அவபரப பழ� வ�ஙகவதறக�க) ஓர 
ஆடட இபடயன�டம த.னற அவபனத தன வ.பபடதத� (அவனடன 
வ�பச.�ரம பரநத)  ஒர கழநபதபயப தபறத,டதத�ள.  ப�,க 'இத 
�8பர�8ககப ப�,நதத'  எனற (மகக?�டம)  த.�னன�ள.  உடயன மககள 
�8பர��டம த.னற அவரன ஆ.�ரமதபத இடதத அவபரக க\யழ 
இ,ஙக� வரச த.யத அவபர ஏ.�ன�ரகள.  உடயன,  �8பரஜ அவரகள 
உளச த.யத தத�ழதவ�டட,  ப�னனர அநதக கழநபதய�டம த.னற, 



'கழநபதயய!  உன தநபத ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  அககழநபத,  '(இனன) 
இபடயன''  எனற யப.�யத.  அபதக கணட (உணபமபய)  உணரநத அநத 
மககள,  'தஙகள ஆ.�ரமதபத '�ஙகள தஙகதத�ல கடடத தரக�ய,�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அதறக அவர,  'இலபல,  க?�மணண�ல கடடத 
தநத�யல தவ�ர '�ன ஒபபக தக�ள? ம�டயடன''  எனற க,�வ�டட�ர. 
(மன,�மவர)  இஸரயவலரக?�ல ஒர தபண தன மகன ஒரவனககப 
ப�ல தக�டததக தக�ணடரநத�ள.  அபயப�த அழகம தப�ல�வம ம�கக 
ஒர மன�தன வ�கனதத�ல .வ�ர த.யத வணணம த.னற 
தக�ணடரநத�ன.  உடயன,  அவள,  'இப,வ�!  என மகபன இவபனப 
யப�ல ஆகக''  என மகபன இவபனப யப�ல ஆகக''  எனற 
ப�ர�ரதத�தத�ள.  உடயன,  அநதக கழநபத அவளபடய 
ம�ரபபவ�டடவ�டட .வ�ர த.யபவபன ய'�கக�,  'இப,வ�!  இவபனப 
யப�ல எனபன ஆகக� வ�ட�யத''  எனற க,�யத ப�,க அவளபடய 
ம�ரபப ய'�கக�ப ப�ல கடககச த.ன,த.  இநத இடதத�ல 'ப�யவரகள 
தம வ�ரபல சபபவத யப�ல ததரநதத -  ப�,க அககழநபத ஓர 
அடபமப தபணபணக கடநத தக�ணட த.லலபபடடத. அபயப�த அநதப 
தபண,  'இப,வ�!  என மகபன இவப?ப யப�ல ஆகக� வ�ட�யத''  எனற 
க,�ன�ள.  உடயன,  அககழநபத அவளபடய ம�ரபபவ�டடவ�டட, 
'இப,வ�! எனபன இவப?ப யப�ல ஆகக'' எனற க,�யத. அநதப தபண 
(வ�யபபபடநத),  'ஏன இபபடச த.�லக�,�ய?'  எனற யகடடதறக 
அககழநபத,  'வ�கனதத�ல .வ�ர த.யத த.ன,வன 
தக�டஙயக�லரக?�ல ஒரவன;  இநத அடபமப தபணபணக க,�தத 
மககள (அவத,�க) ''� த�ரடவ�டட�ய;  வ�பச.�ரம த.யதவ�டட�ய'  எனற 
கறக�,�ரகள.  ஆன�ல,  இவள அபபட எதவம த.யயவ�லபல''  எனற 
பத�ல?�ததத எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1433. (ம�ஃர�ஜ இரவ�ல)  '�ன ஈ.�(அபல),  மஸ�(அபல), 
இபர�ஹ�ம(அபல)  ஆக�யய�பரப ப�ரதயதன.  ஈ.�(அபல)  அவரகள .�வபப 
'�,மபடயவரக?�கவம சரள மடயபடயவரக?�கவம அகன, 
ம�ரபபடயவரக?�கவம இரநத�ரகள.  மஸ�(அபல)  அவரகய?� 
ம�'�,மபடயவரக?�கவம,  உயரம�னவரக?�கவம,  படநத,  த'ரஙல�ன 
மடயபடயவரக?�கவம சட�ன�ய இனததவரக?�ல ஒரவபரப 
யப�னற ('�ணட தமல�நதவரக?�கவ)ம இரநத�ரகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1434.  இன,�ரவ கஅப�வ�ன அரயக '�ன கனவ�ல (ஒர '�கழச.�பயக) 
கணயடன.  மன�தரக?�ன ம�'�,தத�யலயய ம�க அழக�ன ம�'�,ம�ன 
மன�தர ஒரவர அஙக�ரநத�ர.  அவரன தபலமட அவரன 
யத�ளகளகக�படயய தத�ஙக�க தக�ணடரநதத.  படயவ�ரபபடட 
தத�ஙகல�ன மடயபடயவர�க அவர இரநத�ர.  அவரன 
தபலய�ல�ரநத தணண�ர த.�டடக தக�ணடரநதத.  இரணட 
மன�தரக?�ன யத�ளக?�ன மNத தம இரணட பககப?யம அவர 
பவததக தக�ணட கஅப�பவச சற,�க தக�ணடரநத�ர.  '�ன,  'இவர 
ய�ர?'  எனற யகடயடன.  'மரயம�ன மகன ஈ.� அவரகள''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க,  அவரககப ப�னன�ல '�ப,ய சரள மட 
தக�ணட,  வலக கண கரட�ன ஒர மன�தபனக கணயடன.  அவன '�ன 
ப�ரததவரக?�யலயய இபன கததனகக அத�க ஒபப�னவன�ய�ரநத�ன. 
அவன இப,ய�லலம கஅப�பவ வலம வநத தக�ணடரநத ஒர 



மன�தரன யத�ளக?�ன மNத தன இரணட பககப?யம பவதத�ரநத�ன. 
'�ன,  'ய�ர இத?'  எனற யகடயடன.  'இவன தஜ��ல எனனம மஸZஹ'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1435.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இலபல. 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ஈ.�(அபல)  அவரகப?க க,�தத 
'அவரகள .�வபப '�,மபடயவரகள''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க,வ�லபல.  ம�,�க (இபபடதத�ன)  க,�ன�ரகள:  '�ன தஙக�க 
தக�ணடரகபகய�ல (கனவ�ல)  கஅப�பவ வலம வநத 
தக�ணடரநயதன.  அபயப�த ம�'�,மபடய தபலமட படநத தத�ஙக�ய 
வணணம�ரநத ஒரவர தம தபலய�ல�ரநத '�ர த.�டடக 
தக�ணடரகக...  அலலத வழ�நத தக�ணடரகக...  அஙயக இரநத�ர.  '�ன, 
'இவர ய�ர?'  எனற யகடயடன. 'மரயம�ன கம�ரர''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
'�ன (தத�டரநத மனயன,�ச)  த.னய,ன.  அஙக .�வபப�ன,  தடமனம�ன, 
சரடபடத தபல மடயள?,  வலக கண கரட�ன மன�தன ஒரவன 
இரநத�ன.  அவனபடய கண (ஒயர கபலய�ல)  தரதத�க 
தக�ணடரககம த�ர�டப.பயப யப�ன,�ரநதத.  '�ன,  'ய�ர இத?'  எனற 
யகடயடன, 'தஜ��ல'' எனற பத�ல?�தத�ரகள (யத�ற,தத�ல) மகக?�யலயய 
அவனகக அத�க ஒபப�னவர 'இபன கததன'  த�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.   இம�ம ஸ8ஹர(ரஹ) 
க,�ன�ர:  இபன கததன 'கஸ�ஆ'  கலதபதச ய.ரநத ஒர மன�தன 
அ,�ய�பமக க�லதத�யலயய அவன அழ�நத வ�டடரநத�ன.

1436. '�ன மரயம�ன பமநதரகக ம�கவம த'ரககம�னவன ஆயவன - 
இப,த ததரகள.  தநபத வழ�ச .யக�தரரகள ஆவர -  எனககம 
அவரககம இபடயய இப,தததர எவரம�லபல எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1437. '�ன மரயம�ன மகன ஈ.�(அபல)  அவரகளகக உலக�லம 
மறபமய�லம  மகக?�யலயய ம�கவம த'ரககம�னவன ஆயவன. 
இப,த ததரகள ஒயர தநபதய�ன ப�ளப?கள ஆவர.  அவரக?�ன 
த�யம�ரகள பலர�வர.  அவரக?�ன ம�ரககம ஒனய, எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1438. மரயம�ன மகன ஈ.�(அபல)  அவரகள,  ஒரவர த�ரடக 
தக�ணடரபபபதக கணட�ரகள.  அவன�டம,  ''� த�ரடன�ய�''  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவன,  'இலபல.  எவபனத தவ�ர 
வணககதத�றகரயவர யவத,வரம�லபலயய� அவன மNத�பணய�க!'' 
எனற பத�ல?�தத�ன.  உடயன ஈ.�(அபல)  அவரகள, 'அலல�ஹவ�ன மNத 
'�ன 'மப�கபக தக�ணட,  என கணபண 'மப மறதயதன எனற 
க,�ன�ரகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1439. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '''ப�(ஸல)  அவரகள, 
'க�,�ஸதவரகள மரயம�ன மகன ஈ.�பவ (அ?வகக மN,�ப பகழநத 
கடவள '�பலகக)  உயரதத�வ�டடபதப யப�ல '�ஙகள எனபன உயரதத� 
வ�ட�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  '�ன அலல�ஹவ�ன அடய�ன த�ன.  (அபபட 
ஏத�வத எனபனப பற,�ச த.�லவத�ய�ரநத�ல)  'அலல�ஹவ�ன 



அடய�ர'  எனறம 'இப,தததர எனறம த.�லலஙகள'  எனற 
க,�ன�ரகள''  என ம�மபரன (உபர யமபட)  மNத�ரநதபட உமர(ரல�) 
த.�லல யகடடரகக�ய,ன.

மரயம�ன மகன ஈ.�(அபல) அவரகள (பம�கக) இ,ஙக� வரவத.

1440. என உய�பரத தன பகய�ல பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க! 
வ�பரவ�ல (உலக அழ�வகக மன)  மரயம�ன மகன உஙக?�படயய 
ய'ரபமய�கத த�ரபப?�ககம '�த�பத�ய�க இ,ஙகவ�ரகக�,�ர.  அவர 
.�லபவபய உபடபப�ர;  பன,�பயக தக�லவ�ர;  ��ஸய� (எனம க�பப) 
வரபய வ�ஙக மறபப�ர;  (இஸல�ம ஒனப,யய மகக?�டம�ரநத 
ஏறப�ர.)  த.லவம (தபரக�)  வழ�நயத�டம.  எநத அ?வகதகன,�ல அபத 
வ�ஙக�க தக�ளபவர எவரம இரகக ம�டட�ர.  அநத ய'ரதத�ல, 
ஒயரதய�ர .ஜத� (த'ற,� '�லதத�ல பட அலல�ஹபவ வணஙகவத) 
இநத உலகதபதயம அத�லள?வறப,யம வ�டச .�,நதத�க (மகக?�ன 
ப�ரபவய�ல) ஆக�வ�டம எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. 
இநத 'ப�தம�ழ�பய அ,�வ�ததவ�டட அப ஹ8பரர�(ரல�),  'யவதம 
வழஙகபபடடவரக?�ல எவரம,  த�ம இ,பபதறக மனப�க அவர 
(மஹமமத�ன)  மNத 'மப�கபக தக�ள?�மல யப�க ம�டட�ர.  யமலம, 
மறபம '�?�ல அவரகளகதகத�ர�க அவர .�ட.�யம அ?�பப�ர' 
(த�ரககரஆன 04:159)  எனனம வ.னதபத '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல ஓத�க 
தக�ளளஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

பன இஸர�யZல - இஸர�யZல�ன .நதத�கள பற,�ய க,�பப.

1441.  ரபயZ இபன ஹ�ர�ஷ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர உகப� இபன ஆம�ர(ரல�) 
ஹ8பதஃப�(ரல�)  அவரக?�டம,  'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத 
'�ஙகள யகடடபத எஙகளகக அ,�வ�ககம�டடரக?�?'  எனற யகடட�ர. 
ஹ8பதஃப�(ரல�), 'தஜ��ல தவ?�யய வரமயப�த அவனடன தணண�ரம 
த'ரபபம இரககம. மககள எபத 'இத த'ரபப'  எனற கரதக�,�ரகய?� 
அத (உணபமய�ல) க?�ரநத '�ர�க இரககம. மககள எபத 'இத க?�ரநத 
'�ர'  எனற கரதக�,�ரகய?�,  அத (உணபமய�ல)  எரததக கரததவ�டம 
த'ரபப�க இரககம. அவபன உஙக?�ல .நத�கக�,வர, த�ன த'ரபப�கக 
கரதவத�ல வ�ழடடம.  ஏதனன�ல,  அத க?�ரநத சபவய�ன '�ர�கம' 
எனற 'ப�(ஸல) அவரகள க, யகடடரகக�ய,ன.  

1442.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள இவவ�ற க, யகடடரகக�ய,ன:  ஒர 
மன�தரகக மரணம வநதத.  அவரகக வ�ழபவப பற,�ய '�ர�ப. 
ஏறபடடவடன தம கடமபதத�ரகக இறத� உபயத.ம த.யத�ர.  ''�ன 
இ,நதவ�டட�ல,  எனகக�க '�ப,ய வ�,ககப?ச ய.கரதத அத�ல 
த'ரபபப மடடவ�டஙகள.  த'ரபப என இப,ச.�பயத த�னற என 
எலமபவபர த.னற வ�டமயப�த '�ன கரக�ப யப�யவன.  உடயன,  என 
கரக�ய எலமபகப? எடததத த?�கக�,  ப�,க க�றற அத�கம�க வ �சம 
ஒர '�ப? எத�ரப�ரதத�ரநத (அந'�ள வநதவடன)  கடல�ல அபத 
எ,�நத வ�டஙகள''  எனற அவர க,�ன�ர. (அவர இ,நதவடன) அவவ�ய, 
மககள த.யதனர.  அவரன எலமபத தகளகப? அலல�ஹ ஒனற 
த�ரடட, ''� ஏன அபபடச த.யத�ய?' எனற அவரடம யகடட�ன. அவர, 'உன 
அச.தத�ன க�ரணதத�ன�ல த�ன (அபபடச த.யயதன)''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  எனயவ,  அலல�ஹ அவபர மனன�ததவ�டட�ன.  இபத 
ஹ8பதஃப�(ரல�)  த.�லல� மடததவடன அவரக?�டம உகப� இபன 



உமர(ரல�),  ''�னம 'ப�(ஸல)  அவரகள இபதக க,க யகடடரகக�ய,ன. 
அநத மன�தர மணணப,(க?�ல கஃபன தண�கப?த த�ரடம) த�ரடன�க 
இரநத�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

1443.  அப ஹ�ஸ�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அவரக?�டம (ம�ரகக வ�ஷயஙகப?க யகடடத ததரநத தக�ளவதறக�க) 
ஐநத�ணடகள (தத�டரபப ஏறபடதத�) அமரநத�ரநயதன. (ஒர மப,) அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர.  'பன இஸர�யZலகப? '�ரவக�பபவரக?�க 
இப,தததரகள இரநதனர.  இப,தததர ஒரவர இ,ககம 
யப�ததலல�ம மறய,�ர இப,தததர அவரககப பத�ல�க வரவ�ர. 
யமலம,  எனககப ப�ன எநத இப,தததரம (வரபயப�வத)  இலபல. 
ஆய�னம,  இன� (எனககப ப�ன)  கலNப�ககள (ப�ரத�'�த�கள)  '�ப,யப யபர 
யத�னறவ�ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
'அவரகள வரமயப�த '�ஙகள எனன த.யயயவணடதமனற '�ஙகள 
உதத�ரவ�டக�,�ரகள?' எனற 'ப�தயத�ழரகள யகடடனர. அதறக, 'அவரக?�ல 
மதல�வத�க வரபவரடம உறத�ப ப�ரம�ணம (த.யய யவணடய 
உஙகள கடபமபய)  '�ப,யவறறஙகள.  ப�,க அடதத வரபவரடம 
(அநதக கடபமபய '�ப,யவறறஙகள.)  அவரகளகக அவரக?�ன 
உரபமபயக தக�டதத வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  அலல�ஹ அவரகள 
'�ரவக�ததபவ பற,� அவரக?�டம யகடகவ�ரகக�,�ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

1444.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''உஙகளகக மனன�ரநத 
(யதரகள மறற க�,�ஸத)வரக?�ன வழ�மப,கப? '�ஙகள அஙகலம 
அஙகலம�க,  மழம மழம�கப ப�னபறறவ �ரகள.  எநத அ?வ�றதகன,�ல 
அவரகள ஓர உடமப�ன தப�நதககள பகநத�ரநத�ல கட '�ஙகள 
அத�லம பகவ �ரகள'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
'�ஙகள,  'இப,தததர அவரகய?!  ('�ஙகள ப�னபற,க கடயவரகள 
எனற)  யதரகப?யம க�,�ஸதவரகப?யம� '�ஙகள க,�பப�டக�,�ரகள?' 
எனற '�ஙகள யகடயட�ம.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யவத,வபர?' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1445. எனன�டம�ரநத ஒயரதய�ர (.�ற) த.யத� க�படதத�லம .ர, அபத(ப 
ப�,ரகக)  எடததபரயஙகள.  பன இஸர�யZலக?�ன வ�ய�ல�கக 
க�படதத த.யத�கப?யம அ,�வ�யஙகள.  அதன�ல கற,ம�லபல.  எவன 
என மNத ('�ன த.�னனத�க)  யவணடதமனய, தப�யயபரகக�,�யன� 
அவன தன இரபப�டதபத 'ரகதத�ல அபமததக தக�ள?டடம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1446. யதரகளம க�,�ஸதவரகளம (தம த�டகளககம தபலமடககம) 
.�யம�டடக தக�ளவத�லபல.  எனயவ,  '�ஙகள (அவற,�றகக கரபப 
அலல�த .�யம�டட)  அவரகளகக ம�ற த.யயஙகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
க,�ன�ர.

1447.  ஹஸன பஸர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர �8னதப இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�)  (இநத 'ப�தம�ழ�பய பஸர�வ�லள?)  இநதப பள?� 
வ�.ல�ல எமகக அ,�வ�தத�ரகள.  அவரகள அ,�வ�ததத�ல�ரநத '�ம 
ம,ககவ�லபல.  �8னதப(ரல�)  இப,தததர மNத (அவரகள த.�லல�பதச 



த.�னனத�க)  தப�யயபரதத�ரபப�ரகள எனற '�ம அஞ.வ�லபல.
(�8னதப(ரல�)  அ,�வ�தத�வத:  உஙகளகக மனன�ரநதவரக?�படயய 
ஒரவர வ�ழநத வநத�ர.  (ஒர மப,)  அவர க�யமபடநத�ர.  அவர�ல 
வல� தப�றககமடய�மல ஒர கதத�பய எடததத தன பகபயத 
தணடதத�ர.  அவர இ,ககம வபர இரததம '�றக�மல தக�டடக 
தக�ணயடய�ரநதத.  அலல�ஹ,  'என அடய�ன,  தன வ�ஷயதத�ல 
(அவ.ரபபடட)  எனபன மநத�ன�ன.  அவன மNத '�ன த.�ரககதபத 
ஹர�ம�கக� (அபத அவன நபழயத தபட த.யயபபடட இடம�க ஆகக�) 
வ�டயடன''  எனற க,�ன�ன என இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

பன இஸர�யZலக?�படயய வ�ழநத தத�ழய'�ய�?�, கரடர, வழகபகத 
தபலயர ஆக�யய�ர தத�டரப�ன '�கழச.�.

1448.  பன இஸர�யZல கலதத�ரல மனற யபர:  (ஒரவர)  தத�ழ ய'�ய 
ப�டததவர�கவம (மறத,�ரவர)  வழகபகத தபலயர�கவம 
(இனதன�ரவர)  கரடர�கவம இரநதனர.  அலல�ஹ அவரகப? 
ய.�த�கக '�ட வ�னவர ஒரவபர அவரக?�டம அனபப�ன�ன.  அவர 
தத�ழ ய'�ய�?�ய�டம வநத, 'உனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத எத?' எனற 
யகடக அவர,  ''லல '�,ம,  'லல யத�ல (த�ன எனகக ம�கவம 
வ�ரபபம�னபவ.)  மககள (என வ�ய�த�ய�ன க�ரணதத�ல)  எனபன 
அரவரகக�,�ரகள''  எனற க,�ன�ர.  உடயன அவவ�னவர அவபர (தம 
கரஙக?�ல)  தடவ அநத வ�ய�த�  அவபரவ�டடச த.னறவ�டடத. 
அவரகக அழக�ய '�,மம அழக�ய யத�லம தரபபடடன.  ப�,க 
அவவ�னவர,  'எசத.லவம உஙகளகக ம�கவம வ�ரபபம�னத?'  எனற 
யகடக அவர,  'ஒடடகம த�ன...  (எனய,�)  அலலத ம�ட த�ன...  (எனகக 
ம�கவம வ�ரபபம�னத�கம)''  எனற பத�ல?�தத�ர.  கரததரதத ஒடடகம 
அவரகக தக�டககபபடடத.  அவவ�னவர,  'இத�ல உனகக பரககத 
(வ?ரச.�)  வழஙகபபடம''  எனற க,�ன�ர.  ப�,க அவவ�னவர வழகபகத 
தபலயரடம த.ன,�ர.  'உனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத எத?'  எனற 
யகடட�ர. அவர, 'அழக�ன மடயம இநத வழகபக எனபனவ�டடப யப�ய 
வ�டவதம த�ன (எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத.)  மககள எனபன 
அரவரதத (ஒதகக� பவதத)வ�டட�ரகள''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 
அவவ�னவர,  அவரன தபலபயத தடவ�க தக�டகக,  அவரகக அழக�ன 
மட வழஙகபபடடத.  அவவ�னவர,  'எசத.லவம உனகக வ�ரபபம�னத?' 
எனற யகடட�ர.  அவர,  'ம�ட த�ன எனகக ம�க வ�ரபபம�ன த.லவம'' 
எனற க,�ன�ர.  உடயன வ�னவர அநத வழகபகத தபலயரகக 
கரபபம�ன ம�ட ஒனப,க தக�டதத,  'இத�ல உனகக வ?ரச.� 
வழஙகபபடம''  எனற க,�ன�ர.  ப�,க,  அவவ�னவர கரடரடம த.னற, 
'உனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத எத?'  எனற யகடட�ர.  அவர,  'அலல�ஹ 
என ப�ரபவபய எனககத த�ரமபச த.யவதம அபதக தக�ணட 
மககப? '�ன ப�ரபபதம த�ன (எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னத)''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  அவவ�னவர அவபரத தடவ�ட,  அலல�ஹ அவரகக 
அவரன ப�ரபவபயத த�ரபப�த தநத�ன.  அவவ�னவர,  'உனகக 
எசத.லவம வ�ரபபம�னத?'  எனற யகடக அவர,  'ஆட த�ன (எனகக 
ம�கவம வ�ரபபம�னத)''  எனற பத�ல அ?�தத�ர.  உடயன,  அவவ�னவர 
அவரககக கரவற, ஆட ஒனப,க தக�டதத�ர.

அநத இரவரம (-ஒடடகம வழஙகபபடடவரம ம�ட 
வழஙகபபடடவரம-)  '�ப,ய கடடகள ஈநத�டப தபற,னர.  இவர (-ஆட 



வழஙகபபடடவர-)  '�ப,யக கடடகள தபற,�ர.  தத�ழ ய'�ய�?�ய�ய 
இரநதவரகக ஒர கணவ�ய '�ரமப ஒடடகஙகளம வழகபகத 
தபலயர�ய இரநதவரகக ஒர கணவ�ய '�ரமப ம�டகளம,  கரடர�க 
இரநதவரகக ஒர கணவ�ய '�ரமப ஆடகளம (தபரம?வ�ல) 
க�படததன. ப�,க அவவ�னவர தத�ழ ய'�ய�?�ய�ய இரநதவரடம தம 
பபழய யத�ற,தத�லம அபமபப�லம த.னற, ''�ன ஓர ஏபழ மன�தன. 
என பயணதத�ல என வ�ழவ�த�ரம அறபடடவ�டடத.  (த.லவககப 
பணம த�ரநத யப�யவ�டடத)  இனற உதவ�கக�ன வழ� வபக (எனகக) 
அலல�ஹபவயம ப�,க உனபனயம தவ�ர யவத,வரம�லபல. உனகக 
அழக�ய '�,தபதயம அழக�ய யத�பலயம த.லவதபதயம தக�டதத 
(இப,)  வன�ன தபயர�ல உனன�டம ஓர ஒடடகதபதக யகடக�ய,ன. 
அதன வ�ய�ல�கப பயணதத�ல '�ன யப�க யவணடய இடதபதச 
த.ன,படயவன''  எனற க,�ன�ர.  அதறக அநத மன�தர,  '(எனககக) 
கடபமகள '�ப,ய இரகக�ன,ன.  (எனயவ,  எனன�ல '� யகடடபதத தர 
மடய�த)''  என,�ர.  உடயன அவவ�னவர,  'உனபன எனககத ததரயம 
யப�லள?யத.  மககள அரவரகக�, தத�ழ ய'�ய�?�ய�க '� 
இரககவ�லபலய�?  '� ஏபழய�க இரககவ�லபலய�?  ப�,க அலல�ஹ 
உனகக (த.லவதபதக)  தக�டதத�ன அலலவ�?'  எனற யகடடதறக 
அவன,  '(இலபலயய.  '�ன இநத அழக�ன '�,தபதயம யத�பலயம 
மறறம த�ரணட இசத.லவதபதயம)  வ�பழயட வ�பழய�க (என 
மனயன�ரக?�டம�ரநத) வ�ர.�கப தபறய,ன'' எனற பத�ல?�தத�ன. 

உடயன அவவ�னவர,  ''� (இககற,�ல)  தப�யயன�ய�ரநத�ல '� மனப 
எபபட இரநத�யய� அபபடயய உனபன அலல�ஹ ம�ற,� வ�டடடம'' 
எனற க,�ன�ர.  ப�,க வழகபகத தபலயரடம தம (பபழய) 
யத�ற,தத�லம அபமபப�லம வநத மனப இவரடம (தத�ழ 
ய'�ய�?�ய�டம)  த.�னனபதப யப�னய, க,�ன�ர.  அவனம 
மதல�மவன அவரகக பத�ல?�தபதப யப�னய, பத�ல?�தத�ன. 
வ�னவரம,  ''� (உன கற,�ல)  தப�யயன�ய�ரநத�ல '� மனப 
எபபடய�ரநத�யய� அபபடயய உனபன அலல�ஹ ம�ற,� வ�டடடம'' 
எனற க,�ன�ர.  ப�,க (இறத�ய�க),  கரடரடம தம யத�ற,தத�லம 
அபமபப�லம வநத,  ''�ன ஓர ஏபழ மன�தன;  வழ�பயப�ககன.  என 
வ�ழவ�த�ரம (வழ�ச த.லவகக�ன என வ�ழவத�த�ரம (வழ�ச 
த.லவகக�ன பணம) த�ரநத யப�யவ�டடத. இனற உதவ�கக�ன வழ�வபக 
(எனகக)  அலல�ஹபவயம,  ப�,க உனபனயம தவ�ர 
யவத,வரம�லபல.  என பயணதத�ல என யதபவபயத த�ரததக தக�ள? 
உதவம ஆட ஒனப,த தரமபட உனககப ப�ரபவபயத த�ரமபத 
தநதவன தபயர�ல யகடக�ய,ன''  எனற த.�னன�ர.  (கரடர�ய�ரநத 
ப�ரபவ தபற,)  அநத மன�தர வ�னவரடம,  ''�ன கரடன�கத த�ன 
இரநயதன.  அலல�ஹ என ப�ரபவபயத த�ரபப�த தநத�ன.  '�ன 
ஏபழய�க இரநயதன;  எனபனச த.லவநதன�கக�ன�ன.  எனயவ,  '� 
வ�ரமபவபத எடததக தக�ள.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன 
இனற '� எடகக�, எநதப தப�ரப?யம த�ரபப�த தரமபட 
அலல�ஹவ�றக�க .�ரமபபடதத ம�டயடன''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 
அவவ�னவர,  'உன த.லவதபத '�யய பவததக தக�ள.  இத உஙகப?ச 
ய.�த�பபதறக�கத த�ன.  அலல�ஹ உனபனக க,�தத 
த�ரபத�யபடநத�ன.  உன இரணட யத�ழரகள (தத�ழ ய'�ய�?�)  மறறம 
வழகபகத தபலயன)  மNத யக�பமற,�ன''  எனற க,�ன�ர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 



அ,�வ�தத�ர.

1449. பன இஸர�யZலக?�ன .மத�யதத�ல ஒரவர இரநத�ர.  அவர 
தத�ணணறத,�னபத மன�தரகப?க தக�னற வ�டடரநத�ர. ப�,க (தன 
கற,ஙகளகக�க மனம வரநத�,  தனகக மனன�பபக க�படககம� எனற) 
வ�.�ரததபட,  '(எனககப)  ப�வ மனன�பபக க�படககம�?'  எனற ஒர 
ப�த�ரய�ரடம வநத யகடட�ர.  அநதப ப�த�ரய�ர,  க�படகக�த''  எனற 
க,,  அவபரயம அமமன�தர தக�னறவ�டட�ர.  ப�,க,  (மNணடம மனம 
வரநத�)  வ�.�ரககல�ன�ர.  அபயப�த ஒரவர,  '('லயல�ர வ�ழம)  இனன 
ஊரககப யப�!''  எனற அவரககக க,�ன�ர. (அநத ஊபர ய'�கக� அவர 
த.ன,யப�த ப�த� வழ�ய�ல)  மரணம அவபரத தழவ�யத.  (மரணத 
தரவ�ய�ல)  அவர தன த'ஞப. அநத ஊர இரககம த�ப.ய�ல 
.�யததக தக�ண(யட இ,நத வ�ட)ட�ர.  அபயப�த இப, கரபணபயப 
தப�ழ�யம வ�னவரகளம இப, தணடபனகப? '�ப,யவறறம 
வ�னவரகளம அவர வ�ஷயதத�ல (அவபர ய�ர அபழததச த.லவத 
எனற)  தரகக�ததனர.  உடயன அலல�ஹ அபத ய'�கக�, ''� த'ரஙக� வ�!'' 
எனற (அவர த.லலவ�ரநத ஊரகக)  உதத�ரவ�டட�ன.  இபத ய'�கக�, ''� 
தரபயப�!''  எனற (அவர வ.�தத வநத ஊரகக)  உதத�ரவ�டட�ன.  ப�,க, 
'அவவ�ரணடககம�படயய உள? தரதபதக கணகதகடஙகள''  எனற 
(வ�னவரகளககக)  க,�ன�ன.  (அவவ�ய, கணகதகடதத யப�த) 
த.லலவ�ரநத ஊரகக (அவர வ.�தத வநத ஊபர வ�ட ஒயர)  ஒர 
.�ண அ?வ�றக அவர (உபடய உடல)  .மNபம�க இரநத க�ரணதத�ல 
அவரககப ப�வ மனன�பப வழஙகபபடடத எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1450.  (பன இஸர�யZல�ல)  ஒரவர இனதன�ர மன�தரடம�ரநத 
அவரகக�ரநத அப.ய�ச த.�தத ('�லம)  ஒனப, வ�ஙக�ன�ர.  அநத 
'�லதபத வ�ஙக�ய மன�தர தனனபடய '�லதத�ல தஙகம '�ரமப�ய 
(க?�மண)  ��ட ஒனப,க கணதடடதத�ர.  '�லதபத வ�ஙக�யவர 
('�லதபத)  வ�ற,வரடம,  'எனன�டம�ரநத உன தஙகதபத எடததக 
தக�ள. (ஏதனன�ல),  உனன�டம�ரநத '�ன '�லதபதத த�ன வ�ஙக�யனன; 
இநதத தஙகதபத வ�ஙகவ�லபல'' எனற க,�ன�ர. '�லதத�ன (மநபதய) 
உரபமய�?ர,  ''�லதபத அத�ல�ரபபவறறடன ய.ரததத த�ன உனகக 
'�ன வ�றய,ன.  (எனயவ,  இநதத தஙகம உனககத த�ன உரயத)''  எனற 
க,�ன�ர.  (இரவரககம�படயய தகர�ற மற,�)  மறத,�ர மன�தரடம 
த�ரபபக யகடட த.ன,னர.  அவரகள இரவரம த�ரபபக யகடட த.ன, 
அநத மன�தர,  'உஙகள இரவரககம கழநபத இரகக�,த�?'  எனற 
யகடட�ர.  அவவ�ரவரல ஒரவர,  'எனககப பபயன ஒரவன 
இரகக�,�ன''  எனற க,�ன�ர.  மறத,�ரவர,  'எனககப தபணப�ளப? 
இரகக�,த''  எனற க,�ன�ர.  த�ரபபச த.�லபவர,  'அநதப பபயனகக 
அநதச .�றம�பய மணமடதத பவயஙகள.  அவரகள இரவரகக�வம 
அத�ல�ரநத த.லவழ�யஙகள;  த�ன தரமம த.யயஙகள''  எனற 
த�ரபப?�தத�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�ய?க ய'�ய பற,�...

1451.  ஆம�ர இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (என தநபத)  ஸஅத இபன 
அபZ வகக�ஸ(ரல�)  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அவரக?�டம, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத (ப�ய?க யப�ன,)  தக�ளப? 



ய'�பயப பற,� '�ஙகள த.வ�யற,�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள. 
அதறக உஸ�ம�(ரல�),  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'தக�ளப? ய'�ய 
எனபத பன இஸர�யZலக?�ன ஒர கடடதத�ர மNத அலலத 
உஙகளகக மனன�ரநதவரக?�ன மNத....  (அவரக?�ன அடடழ�யஙகள 
அத�கரததவ�டடயப�த)  அனபபபபடட ஒர(வபக)  யவதபனய�கம.  அத 
ஒர ப�ரயத.தத�ல இரபபத�க '�ஙகள யகளவ�பபடட�ல அஙயக '�ஙகள 
த.லல�த�ரகள.  '�ஙகள இரகக�, ஒர பம�ய�ல அத பரவ�வ�டட�ல, 
அத�ல�ரநத தபப�யய�ட மபனநதவரக?�க (அஙக�ரநத) 
தவ?�யய,�த�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1452. 'ப�(ஸல) அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம (ப�ய?க,  க�லர� யப�ன,)  தக�ளப? 
ய'�ய பற,�க யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'அத,  த�ன '�டயவரக?�ன 
மNத அலல�ஹ அனபபக�, யவதபனய�கம.  அலல�ஹ அபத இப, 
'மப�கபகய�?ரகளகக கரபணய�க ஆகக�யள?�ன''  எனற 
ததரவ�தத�ரகள.  யமலம,  'தக�ளப? ய'�ய பரவ�ய இடதத�ல இரபபவர 
எவர�ய�னம அவர தப�றபமயடனம,  இப,தவகமத�பய 
வ�ரமப�யவர�கவம அலல�ஹ 'மகக எழத�யள? (வ�த�பபட 'மபமப 
பZடகக வ�ரபப)பதத தவ�ர யவத,தவம 'மபமப பZடகக�த எனனம 
'மப�கபக தக�ணடவர�கவம தன ஊரயலயய தஙக�ய�ரபப�ர�ய�ன 
இப,வழ�ய�ல உய�ரத த�ய�கம த.யதவர தபறவபதப யப�ன, 'றபலன 
அவரககம '�ச.யம க�படககம'' எனற க,�ன�ரகள.

1453.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (மறக�ல) 
இப,தததரக?�ல ஒரவரன '�பலபய 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எடததபரததக தக�ணடரபபபத '�ன இபயப�த ப�ரபபத 
யப�னறள?த.  'அநத இப,தததபர அவரன .மத�யதத�ர அடதத 
அவபர இரதததத�ல யத�யததவ�டட�ரகள.  அபயப�த அவர தம 
மகதத�ல�ரநத இரதததபதத தபடததபட,  'இப,வ�!  என 
.மத�யதத�பர மனன�தத வ�ட!  ஏதனன�ல,  அவரகள 
அ,�ய�தவரக?�ய�ரகக�,�ரகள'  எனற த.�லல�க தக�ணடரநத�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

1454.  (மன க�லதத�ல)  ஒர மன�தன தன க\ழஙக�பய தற தபரபமய�ன 
க�ரணதத�ல (கணகக�ல�ன க\ழ தத�ஙகவ�டட)  இழததக தக�ணயட 
'டநத தப�ழத,  அவன (பம� ப�?நத,  அத�ல)  பபதநத யப�கமபட 
த.யயபபடட�ன.  அவன மறபம '�ளவபர பம�ககள அழநத�ச த.னற 
தக�ணயடய�ரபப�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1455.  மககப? '�ஙகள சரஙகஙக?�கக க�ணக�,�ரகள.  அவரக?�ல 
அ,�ய�பமக க�லதத�ல .�,நதவரக?�ய�ரநதவரகள இஸல�தத�றக 
வநத ப�னபம .�,நதவரக?�ய�ரபப�ரகள;  ம�ரகக அ,�பவப தபற,�ல. 
இநத (ஆட.� அத�க�ரதத�ன)  வ�ஷயதத�ல மகக?�படயய .�,நதவரகள 
அவரக?�ல அத�கம�க இபத தவறபபவரகள த�ம. யமலம, மகக?�யலயய 
(ம�கத) த�யவன�க இரணட மகஙகள தக�ணடவபன '�ஙகள க�ணபZரகள. 
அவன இவரக?�டம ஒர மகததடனம அவரக?�டம மறத,�ர 
மகததடனம த.லவ�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல� அ,�வ�தத�ரகள.



1456.  மககள அபனவரம இநத (அட.�யத�க�ரம)  வ�ஷயதத�ல 
கப,ஷ�கப?ப ப�னபறறபவரகள ஆவர.  அவரக?�ல 
மஸலNம�ய�ரபபவர கப,ஷ�க?�ல மஸலNம�ய�ரபபவபரப 
ப�னபறறபவர�வ�ர.  மகக?�ல உள? இப,மறபப�?ர கப,ஷ�க?�ல 
உள? இப, மறபப�?பரப ப�னபறறபவர�வ�ர.  மககள சரஙகஙகள 
ஆவர. அ,�ய�பமக க�லதத�ல அவரக?�ல .�,நதவரக?�க இரநதவரகள 
இஸல�தபத ஏற, ப�னபம அவரக?�ல .�,நதவரக?�க இரபப�ரகள; 
அவரகள ம�ரகக அ,�பவப தபற,�ல,  இநத (ஆட.�யத�க�ரம) 
வ�ஷயதத�ல (யவறவழ�ய�ன,�)  .�கக�க தக�ளளம வபர அபதக 
கடபமய�க தவறபபவபரயய மகக?�ல .�,நதவர�க '�ஙகள க�ணபZரகள 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அபஹ�பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கப,ஷ�க?�ன .�,பபகள. 

1457. மஹமமத இபன �8பபர இபன� மதய�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 
மஆவ�ய�(ரல�)  அவரக?�டம கப,ஷ�க?�ன ஒர ததக கழவ�ல 
ஒரவன�க '�ன வரபக தநத�ரநதயப�த அவரக?�டம அபதலல�ஹ 
இபன அமர இபன� ஆஸ(ரல�),  'கஹத�ன கலதத�ல�ரநத மனனர 
ஒரவர யத�னறவ�ர''  எனற அ,�வ�பபத�கச த.யத� வநதத. 
மஆவ�ய�(ரல�)  யக�பமபடநத எழநத '�னற,  அலல�ஹபவ 
அவனபடய தகத�ப படயள? வரணபனக?�ல பகழநதவ�டட ப�னனர, 
'இப,வபனப யப�ற,�ப பகழநத ப�னப கறக�ய,ன.  உஙக?�ல .�லர, 
அலல�ஹவ�ன யவததத�ல இலல�த,  அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத 
அ,�வ�ககபபட�த த.யத�கப?ப யபசவத�க எனககத தகவல 
க�படததள?த.  அவரகள உஙக?�படயயயள? அ,�ய�தவரகள ஆவர. 
வழ� தகடதத வ�டக�, தவறற 'மப�கபககப?க க,�தத '�ன 
உஙகப? எச.ரகக�ய,ன -  ஏதனன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இநத 
ஆட.�யத�க�ரம கப,ஷ�க?�டம த�ன இரககம.  அவரகளடன (அத 
தத�டரப�கப பபகபம ப�ர�டடயவ�ர எவபரயம அலல�ஹ மகம 
கபப,க கவ�ழதயத த�ரவ�ன.  ம�ரககதபத அவரகள '�பல'�டட 
வரமவபர இந'�பல '�டககம''  எனற க, யகடடரகக�ய,ன எனற 
க,�ன�ரகள. 

1458. இநத ஆட.�யத�க�ரம கப,ஷ�க?�டம த�ன இரககம;  அவரக?�ல 
இரவர எஞ.�ய�ரககம வபர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1459. �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  க,�ன�ர '�னம உஸம�ன இபன 
அஃபப�ன(ரல�)  அவரகளம 'டநத ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�த� தப,ச) 
த.னய,�ம.  உஸம�ன(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  மததல�ப�ன 
மககளகக '�ஙகள தக�டதத�ரகள.  எஙகப? வ�டட வ�ட�த�ரகள! 
'�ஙகளம அவரகளம உஙகளகக ஒயர வ�தம�ன (உ,வ)  '�பலய�ல 
த�யன இரகக�ய,�ம''  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'பன 
ஹ�ஷ�மம (ஹ�ஷ�ம க�ப?ய�ரம)  பன மததல�பம (மததல�ப 
க�ப?ய�ரம) ஒரவர த�ம (தவவயவ,லலர)'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

1460. கப,ஷ�களம,  அன.�ரகளம �8பஹன�,  மபஸன�,  அஸலம, 
அஷ�உ மறறம க�ஃப�ர கலதத�ரம என ப�ரதயயக உதவ�ய�?ரகள. 
அவரகளகக அலல�ஹபவயம அலல�ஹவ�ன ததபரயம தவ�ர 



யவற தப�றபப�?ர எவரம இலபல எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1461.  தன தநபத அலல�த (ஒர)வபர (அவர தன தநபதயலல எனற) 
வ�வரம அ,�நத தக�ணயட 'அவரத�ன என தநபத''  எனற கறம ஒர 
மன�தன அலல�ஹவகக 'ன,� தகடடவன�க�,�ன. தனகக வம�.�வ?�த 
தத�டரப இலல�த ஒர கலதபதக க,�தத,  த�ன,  அநதக கலதபதச 
ய.ரநதவன த�தனன தனபனப பற,�க க,�க தக�ளபவன,  தன 
இரபப�டதபத 'ரகதத�ல அபமததக தக�ள?டடம'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அபதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1462.  'தப�யக?�யலயய ம�கப தபரம தப�ய,  ஒர மன�தன தனபனத தன 
தநபதயலல�தவரடன இபணதத ('�ன அவரன மகன எனற) 
கறவதம,  தன கணகள ப�ரகக�த ஒனப, (ஒர கனபவ)  அபவ 
ப�ரதத�கக கறவதம,  இப,தததர த.�லல�த ஒனப, அவரகள 
த.�னனத�கச த.�லவதம ஆகம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள'' என வ�ஸ�ல� இபன அல அஸகவ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1463. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ம�மபரன (உபர யமபடய�ன)  மNத�ரநதபட,  'க�ஃப�ர'  கலதபத 
அலல�ஹ மனன�பப�ன�க!  'அஸலம'  கலதபத அலல�ஹ (யப�பர 
வ�ரமப�த)  அபமத� வ�ரமப�ய�க ஆககவ�ன�க!  'உபஸயய�'  கலம 
அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம ம�ற த.யதவ�டடத''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1464. அஸலம,  க�ஃப�ர ஆக�ய கலஙகளம மபஸன� மறறம 
�8பஹன� ஆக�ய கலஙக?�ல .�லரம -  அலலத �8பஹன� அலலத 
மபஸன� ஆக�ய கலஙக?�ல .�லரம அலல�ஹவ�டம அலலத 
மறபம '�?�ல  அஸத,  தமNம,  ஹவ�ஸ�ன மறறம கதஃப�ன ஆக�ய 
கலஙகப? வ�டச .�,நதவரகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள   என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'கஹத�ன' கலதத�னர. 

1465.  கஹத�ன கலதத�ல�ரநத ஒரவர மககப?த தம பகததடய�ல 
ஓடடச த.லபவர�கத யத�ன,�தவபர உலக மடவ '�ள வர�த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அ,�ய�பமக க�ல (ம�ச.ரயஙகளகக) அபழபப வ�டபபத தபட 
த.யயபபடடத�கம.

1466.  ��ப�ர(ரல�)  க,�ன�ர '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன (பன 
மஸதல�க)  பன�தப யப�ரககச த.னய,�ம.  'ப�யவரகளடன 
மஹ���ரகளம ஒரவர இரவர�கப ப,பபடட '�ப,யப யபர�க� 
வ�டடனர.  மஹ���ரக?�படயய வ�ப?ய�டடக க�டடம ஒரவர 
இரநத�ர.  அவர அன.�ர ஒரவரன படடதத�ல (வ�ப?ய�டட�க) 
அடததவ�டட�ர.   எனயவ,  அநத அன.�ர கடம யக�பம அபடநத�ர. 
(தகர�ற மற,�) இரவரம தததம கலதத�பர உதவ�கக அபழதத�ரகள. 
அன.�ர,  'அன.�ரகய?!''  என,பழதத�ர.  மஹ���ர,  'மஹ���ரகய?!'' 



என,பழதத�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தவ?�யய வநத, 
'அ,�ய�பமக க�ல மகக?�ன அபழபப இஙயக யகடக�,யத,  ஏன?'  எனற 
யகடடவ�டட,  'அவவ�ரவரன வ�வக�ரம எனன?'  எனற யகடட�ரகள. 
மஹ���ர,  அன.�ரபயப படடதத�ல அடததத.  'ப�(ஸல)  அவரகளககத 
ததரவ�ககபபடடத. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இநத அ,�ய�பமக க�ல 
அபழபபப வ�டட வ�டஙகள.  இத அரவரபப�னத''  எனற க,�ன�ரகள. 
('யவஞ.கரக?�ன தபலவன�ன)  அபதலல�ஹ இபன உபப இபன� 
.லல,  ''மகதகத�ர�க (இநத அகத�க?�ன மஹ���ரகள தம 
கலதத�ரடம)  உதவ� யகடட அபழதத�ரக?�?'  '�ம மத�ன�வககத 
த�ரமப�ச த.ன,�ல வல�பமயள?வரகள 'கரதத�ல�ரநத 
இழ�நதவரகப? தவ?�யயற,� வ�டவ�ரகள''  எனற (வ�ஷமம�கச) 
த.�னன�ன.  உடயன உமர(ரல�),  'இநதத த�யவபன '�ம தக�னற வ�ட 
யவணட�ம�?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற அபதலல�ஹ இபன 
உபபபயக க,�ததக யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(அவபனக)  தக�லல யவணட�ம.  மககள,  'மஹமமத தன யத�ழரகப? 
கட தக�லக�,�ர'' எனற யபசவ�ரகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1468.  அமர இபன லபஹ இபன� கமஆ இபன� க�நத�ஃப எனபவர தம 
கஸ�ஆ கலதத�ரன தநபதய�வ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1469. ஸயZத இபன அலமஸயயப(ரஹ)  க,�ன�ர 'அல பஹ�ர�'  எனபத 
(ஒடடகஙக?�ல)  எதனபடய ப�பல(க க,ககல�க�த எனற) 
பஷதத�னகளகக�கத தபட த.யயபபடட வ�டயம� அநத ஒடடக(தத�ன 
'�ம)ம�கம.  அதன ப�பல மகக?�ல எவரயம க,கக ம�டட�ரகள. 
'.�ய�ப�'  எனபத அரபகள தஙகள கடவளகளகக�க (ய'ரசப. த.யத) 
யமயவ�டட ஒடடகம�கம.  எனயவ,  அதன மNத சபம எதவம 
சமததபபட�த.  யமலம,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கஸ�ஆ கலதபதச ய.ரநத 
அமர இபன ஆம�ர இபன� லபஹ எனபவபர,  'ரகதத�ல தன கடபல 
இழததச த.னற தக�ணடரககக கணயடன.  அவரத�ன மதன மதல�ல 
'.�ய�ப�'  ஒடடகஙகப? (.�பலகளகக�க)  ய'ரநத (யமயநத 
தக�ணடரககமபட)வ�டடவர''  எனற க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அபதர க�ஃப�ர(ரல�) இஸல�தபத ஏற, '�கழச.�.

1470.  அப �மர�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர எஙக?�டம இபன அபப�ஸ(ரல�), 
'அபதர(ரல�)  இஸல�தபதத தழவ�ய வ�தம க,�தத உஙகளகக '�ன 
அ,�வ�ககடடம�?'  எனற யகடக,  '�ஙகள,  '.ர (அ,�வ�யஙகள)''  எனய,�ம. 
அபயப�த அவரகள ப�னவரம�ற க,�ன�ரகள:  அபதர(ரல�)  (எனன�டம) 
க,�ன�ரகள:  '�ன க�ஃப�ர கலதபதச ய.ரநத ஒர மன�தன�க 
இரநயதன.  அபயப�த 'ஒரவர தமபம 'ப� எனற வ�த�டடபட மகக� 
'கரல ப,பபடடரகக�,�ர'  எனற எஙகளககச த.யத� எடடயத.  எனயவ, 
'�ன என .யக�தரர (அன�ஸ)  இடம,  ''� இநத மன�தரடம யப�யப யப.� 
அவரன த.யத�பய (அ,�நத)  எனன�டம தக�ணட வ�''  எனற 
த.�னயனன. அவவ�ய, அவர த.னற அவபரச .நத�ததப ப�,க த�ரமப� 
வநத�ர. '�ன, 'உனன�டம எனன த.யத� உணட'' எனற யகடயடன. ''னபம 
பரயமபட கடடப?ய�டவம த�பமய�ல�ரநத (மககப?த)  தடககவம 
த.யக�, ஒர மன�தர�க அவபரக கணயடன''  என,�ர.  '�ன அவரடம, 
'யப�த�ய த.யத�பய எனகக '� தக�ணட வரவ�லபல''  எனற க,�யனன. 



ப�,க யத�ல�ன�ல ஆன (தணண�ரப)பபபயயம பகததடபயயம 
எடததக தக�ணட மகக�பவ ய'�கக�ச த.னய,ன.  அவபர '�ன (யதட 
வநத�ரபபத�கக)  க�டடக தக�ள?�மல�ரககத தத�டஙக�யனன.  அவபரப 
பற,� வ�.�ரககவம '�ன வ�ரமபவ�லபல. (யவற உணவ இலல�தத�ல) 
ஸம ஸம தணண�பரக கடததக தக�ணட இப,ய�லலதத�ல (தஙக�) 
இரநயதன.  அபயப�த அலN (ரல�)  (கஅப�வ�ல)  எனபனக கடநத த.ன,�ர. 
(எனபனக கணடதம),  'ஆள (ஊரககப)  பத�யவர யப�னற ததரக�,யத'' 
எனற யகடட�ர.  '�ன, 'ஆம'  எனய,ன.  உடயன அவரகள, 'அபபடதயன,�ல 
('ம)  வ �டடறக 'டஙகள (யப�கல�ம)'  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன 
அவரகளடன எபதப பற,�யம யகடக�மலம (எபதயம)  அவரகளககத 
ததரவ�கக�மலம த.னய,ன.  க�பலய�னதம 'ப�(ஸல)  அவரகப?ப 
பற,� வ�.�ரகக இப,ய�லலதத�றகச த.னய,ன.  ஆன�ல,  (அஙக) 
ஒரவரம அவரகப?ப பற,� எபதயம எனககத ததரவ�ககவ�லபல. 
அபயப�த அலN (ரல�)  எனபனக கடநத த.ன,�ரகள.  'மன�தர (த�ன தஙக 
யவணடயள?)  தன வ �டபட அபடய�?ம ததரநத தக�ளளம ய'ரம 
இனனம வரவ�லபலய�?'  எனற (.�படய�கக)  யகடட�ரகள.  '�ன, 
'இலபல'  எனய,ன.  உடயன,  அலN (ரல�),  'எனனடன 'டஙகள'  எனற 
த.�லல�வ�டட,  'உஙகள வ�வக�ரம எனன?  இநத ஊரகக எதறக�க 
வநத�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக,  ''�ன த.�லவபதப ப�,ரககத 
ததரய�மல '�ஙகள மப,பபத�ய�ரநத�ல '�ன உஙகளககத 
ததரவ�கக�ய,ன''  எனற '�ன த.�னயனன.  அதறக அவரகள,  'அவவ�ய, 
த.யக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அபயப�த 'இஙயக தமபம 
இப,தததர எனற வ�த�டடபட ஒரவர ப,பபடடரகக�,�ர'  எனற 
எஙகளககச த.யத� எடடயத.  எனயவ,  '�ன என .யக�தபர அவரடம 
யபசமபட அனபப�யனன.  யப�த�ய பத�பல எனன�டம அவர தக�ணட 
வரவ�லபல.  எனயவ,  '�ன அவபர (ய'ரடய�கச)  .நத�கக வ�ரமப�யனன'' 
எனற த.�னயனன.  அதறக அவரகள,  ''�ஙகள ய'ர�ன வழ�பய 
அபடநதள? �ரகள.  இத '�ன அவரடம த.லலம ய'ரம.  எனயவ, 
எனபனப ப�னதத�டரநத வ�ரஙகள.  '�ன நபழயம வ �டடல '�ஙகள 
நபழயஙகள.  ஏதனன�ல,  (எனனடன வரவத�ல)  இவன�ல உஙகளகக 
ஆபதத ஏறபடம எனற '�ன அஞசக�, ஒரவபனக க�ணயபன�ய�ன, 
என த.ரபபபச .ர த.யபவபனப யப�ல சவயர�ர�ம�க '�ன '�னற 
தக�ளயவன.  '�ஙகள யப�யக தக�ணடரஙகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
இறத�ய�ல,  அவரகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'எனகக இஸல�தபத 
எடததபரயஙகள''  எனற த.�னயனன.  அவரகள அபத 
எடததபரதத�ரகள.  '�ன இரநத அயத இடதத�ல இஸல�தபத ஏறறக 
தக�ணயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம,  'அபதரயர!  ('� இஸல�தபத 
ஏற,)  இநத வ�ஷயதபத மப,தத பவ.  உன ஊரககத த�ரமப�ச த.ல. 
'�ஙகள யமயல�ஙக�வ�டட த.யத� உனகக எடடமயப�த எஙகப? 
ய'�கக� வ�'' எனற க,�ன�ரகள. 

அதறக '�ன,  'உஙகப? .தத�ய ம�ரககததடன அனபப�யவன 
மNத�பணய�க!  '�ன இபத (ஏகததவக தக�ளபகபய) 
அவரகளகக�படயய உரககச த.�லயவன''  எனற த.�லல�வ�டட, 
இப,ய�லலதத�றக வநயதன.  அபயப�த கப,ஷ�கள அஙயக இரநதனர. 
'�ன,  'கப,ஷ�க கலதத�யர!''  அலல�ஹபவத தவ�ர 
வணககதத�றகரயவர யவத,வரம�லபல'  எனற '�ன உறத� 
கறக�ய,ன.  'மஹமமத(ஸல)  அவரகள அவனபடய அடய�ரம 
அவனபடய ததரம ஆவ�ர'  எனறம '�ன உறத� கறக�ய,ன''  எனற 



த.�னயனன.  உடயன,  அவரகள 'இநத மதம ம�,�(ய தயர�க�)பய எழநத 
த.னற கவன�யஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரகள எழநத வநத�ரகள. 
என உய�ர யப�வத யப�ல '�ன அடககபபடயடன.  அபயப�த 
அபப�ஸ(ரல�)  எனபன அபடய�?ம பரநத தக�ணட என மNத கவ�ழநத 
(அடபட�மல ப�ரததக)  தக�ணட�ரகள.  ப�,க கப,ஷ�கப? ய'�கக�, 
'உஙகளககக யகட உணட�கடடம!  க�ஃப�ர கலதபதச ய.ரநத 
மன�தபரய� '�ஙகள தக�லக�,�ரகள?  '�ஙகள வ�ய�ப�ரம த.யயம�டமம 
'�ஙகள (வ�ண�பதத�றக�கக)  கடநத த.லல யவணடய ப�பதயம க�ஃப�ர 
கலததவர வ.�ககம�டதபததய�டடத த�யன உள?த!  (அவரகள 
பழ�வ�ஙக வநத�ல '�ஙகள எனன த.யவ �ரகள?)''  எனற யகடட�ரகள. 
உடயன,  அவரகள எனபனவ�டட வ�லக�வ�டட�ரகள.  மற'�ள க�பல 
வநதவடன '�ன த�ரமப�ச த.னற ய'றற த.�னனபதப யப�னய, 
த.�னயனன.  அவரகள, 'இநத மதம ம�,�(ய தயர�க�)பய எழநத த.னற 
கவன�யஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  ய'றற எனன�டம 'டநத 
தக�ணடபதப யப�னய, 'டநத தக�ணட�ரகள.  அபப�ஸ(ரல�)  எனபனப 
பரநத தக�ணட என மNத கவ�ழநத (அடபட�தவ�ற ப�ரததக) 
தக�ணட�ரகள.  ய'றற அபப�ஸ அவரகள த.�னனபதப யப�னய, 
(அனறம) க,�ன�ரகள.

(இபத அ,�வ�தத ப�,க)  இபன அபப�ஸ(ரல�),  'இத அபதர(ரல�) 
இஸல�தபதத தழவ�ய ஆரமபக க�லதத�ல 'டநத '�கழச.�ய�கம. 
அலல�ஹ அபதரகக கரபண க�டடவ�ன�க!'' எனற க,�ன�ரகள.

கலஙக?�ன தபயர த.�லல� அபழததல.

1471.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '('ப�யய!)  உஙகள த'ரஙக�ய 
உ,வ�னரகப? எச.ரபபZர�க!''  எனனம (த�ரககரஆன 26:214) 
இப,வ.னம அர?பபடடயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'பன ஃப�ஹர 
கலதத�யர!  பன அத� கலதத�யர!''  எனற கப,ஷ�க?�ன க�ப?க 
கலஙகப? (தபயர த.�லல�) அபழககல�ன�ரகள.

ஒரவர, தம வம�.ம ஏ.பபடக கட�த எனற வ�ரமபவத.

1472.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (மஸல�மகளகதகத�ர�க 
இபணபவபபவரகள வப. ப�டயயப�த)  இபணபவபபவரகளகக 
எத�ர�க வப.க கவ�பதப�டவதறக 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (கவ�ஞர) 
ஹஸஸ�ன இபன ஸ�ப�த(ரல�)  அனமத� யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள என வம�.ம அவரகளடன  கலநத�ரகக,  அவரகப? வப. 
ப�டவத எபபட?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக ஹஸஸ�ன(ரல�), 
'ம�வ�ல�ரநத மடபய உரவ�தயடபபத யப�ல தஙகப? 
அவரக?�ல�ரநத உரவ�தயடதத (வப.ய�ல�ரநத '�கக�)  வ�டயவன'' 
எனற க,�ன�ரகள.

உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  க,�ன�ர (ஒர மப,)  '�ன 
ஹஸஸ�ன(ரல�)  அவரகப? ஏ.�க தக�ணயட ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம 
த.னய,ன.  அவரகள,  'அவபரத த�டட�யத!  ஏதனன�ல,  அவர (எத�ரக?�ன 
வப.ப ப�டலகளககத தகக பத�லட தக�டதத)  'ப�(ஸல)  அவரகப?ப 
ப�தக�பபவர�க இரநத�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

'ப� (ஸல) அவரக?�ன .�,பபப தபயரகள.



1473. எனகக ஐநத தபயரகள உள?ன. '�ன மஹமமத - பகழபபடடவர - 
ஆயவன.  '�ன அஹமத -  இப,வபன அத�கம�கப பகழபவர ஆயவன. 
'�ன ம�ஹ� -  அழ�பபவர ஆயவன.  என மலம�க அலல�ஹ 
இப,மறபபப அழ�கக�,�ன. '�ன ஹ�ஷ�ர - ஒனற த�ரடடபவர ஆயவன. 
மககள எனககப ப�னன�ல ஒனற த�ரடடபபடவ�ரகள.   '�ன ஆக�ப 
(இப,தததரக?�ல)  இறத�ய�னவர ஆயவன எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என �8பபர இபன மதய�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1474.  கப,ஷ� (மறபப�?ர)க?�ன த�டடதபலயம,  அவரக?�ன 
.ப�ததபலயம எனபன வ�டட அலல�ஹ எபபட த�ரபப� வ�டக�,�ன 
எனபபதக கணட '�ஙகள வ�யபபபடயவ�லபலய�? (எனபன) 'மதமமம' 
(இகழபபடவர)'  எனற (த.�லல�)  ஏசக�,�ரகள;  .ப�கக�,�ரகள.  ஆன�ல 
'�யன� 'மஹமமத'  (பகழபபடபவர)  ஆயவன என இப,த ததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள எனற அபஹ�பரர� (ரல�)அ,�வ�தத�ர.

'ப�ம�ரக?�ல இறத�ய�னவர. 

1475.  எனனபடய '�பலயம (மற,)  இப,தததரக?த '�பலயம ஒர 
வ �டபடக கடடய மன�தரன '�பலபயப யப�ன,த�கம.  அவர அதபன, 
ஒர த.ஙகல அ?வ�றகள? இடதபத மடடம வ�டடவ�டட 
மழபமய�கவம அழக�கவம கடட மடதத�ரநத�ர.  மககள அதனள 
நபழநத (ப�ரபவய�டட வ�டட)  வ�யபபபடநத,  'இசத.ஙகலல�ன இடம 
மடடம (க�ல�ய�க)  இலல�த�ரநத�ல எவவ?வ 'ன,�ய�ரககம!''  எனற 
க,ல�ன�ரகள என இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1476.  எனனபடய '�பலயம எனகக மனப�ரநத இப,தததரக?�ன 
'�பலயம ஒர வ �டபடக கடட அபத அழக�க அலஙகரதத,  ஒர 
மபலய�ல ஒர த.ஙகல அ?வ�றகள? இடதபத மடடமவ�டடவ�டட 
ஒர மன�தரன '�பல யப�ன,த�கம.  மககள அபதச சற,�ப 
ப�ரததவ�டட ஆச.ரயபடநத, 'இசத.ஙகல (இஙயக)  பவககபபடடரககக 
கட�த�?'  எனற யகடகல�ன�ரகள.  '�யன அசத.ஙகல.  யமலம,  '�யன 
இப,த ததரக?�ல இறத�ய�னவன என இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன இ,பப.

1477. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள தம அறபதத 
மன,�ம வயத�ல இ,பதபயத�ன�ரகள.

''ஸயZத இபன மஸயயப(ரஹ)  இயத யப�ன, ஹத�பஸ எனகக 
அ,�வ�தத�ரகள'' எனற இபன ஷ�ஹ�ப அஸ ஸ8ஹர(ரஹ) க,�ன�ர.

1478.  �8அயத இபன அபத�ர ரஹம�ன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர .�ய�ப இபன 
யஸZ த(ரல�)  அவரகப?த தத�ணணறற '�னக வயத உபடயவரக?�க, 
(அநத வயத�லம)  த�டக�தத�ரம�னவரக?�க (கன வ�ழ�மல)  மதக 
'�ம�ரநதவரக?�க கணயடன.  அவரகள,  'எனககக யகளவ�பபலன மறறம 
ப�ரபவப பலன�ன 'லம அலல�ஹவ�ன ததரன ப�ர�ரததபனய�ல 
த�ன வழஙகபபடடள?த எனபபத '�ன அ,�நத�ரகக�ய,ன.  என த�ய�ன 



.யக�தர எனபன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அபழததச த.னற, 
'இப,தததர அவரகய?!  என .யக�தரய�ன மகன ய'�யற,�ரகக�,�ர. 
இவரகக�க அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'  எனற க,�ன�ரகள. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள எனகக�கப ப�ர�ரதத�தத�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள. 

'ப�(ஸல) அவரக?�ன தனபம.

1479.  உகப� இபன ஹ�ரஸ(ரல�)  க,�ன�ர அப பகர(ரல�)  அஸர 
தத�ழபகபயத தத�ழத�ரகள.  ப�,க (பள?�வ�.ல�ல�ரநத)  'டநதபட 
ப,பபடட�ரகள.  அபயப�த ஹஸன(ரல�)  அவரகப?க கழநபதகளடன 
வ�ப?ய�டக தக�ணடரககக கணட�ரகள.  உடயன,  அவரகப?த தம 
யத�?�ன மNத ஏற,�க தக�ணட, 'என தநபத உனகக அரபபணம�கடடம! 
'� (யத�ற,தத�ல உன ப�டடன�ர)  'ப�(ஸல)  அவரகப? ஒதத�ரகக�,�ய; 
(உன தநபத)  அலN அவரகப?  ஒதத�லபல''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�த அலN (ரல�)  (அப பகர -  ரல� -  அவரக?�ன இநதக கறப,க 
யகடட) .�ரததக தக�ணடரநத�ரகள. 

1480.  இஸம�யZல இபன அபZ க�ல�த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '''ப�(ஸல) 
அவரகப? '�ன ப�ரதத�ரகக�ய,ன.  அலNய�ன மகன ஹஸன அவரகள 
அவவ�ரவர மNதம அலல�ஹவ�ன .�நத� தப�ழ�வத�க!  'ப�(ஸல) 
அவரகப? (யத�ற,தத�ல)  ஒதத�ரநத�ரகள''  எனற அப �8பஹஃப�(ரல�) 
க,�ன�ர.  '�ன அவரக?�டம,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன தனபமபய எனகக 
கறஙகள''  எனற த.�னயனன.  அதறக அவரகள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள 
தப�னன�,மபடயவரக?�க,  தவணபம கலநத கர'�, தபல 
மடயபடயவரக?�க இரநத�ரகள.  எஙகளகக பத�னமனற தபண 
ஒடடகஙகள தரமபட உதத�ரவ�டட�ரகள.  அபத '�ஙகள பகவ.ம 
தபறறக தக�ளவதறக மனயப 'ப�(ஸல)  அவரகள இ,நதவ�டட�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள. 

1481.  ஹரஸ இபன உஸம�ன(ரஹ)  க,�ன�ர '�ன 'ப�தயத�ழர 
அபதலல�ஹ இபன பஸர(ரல�)  அவரக?�டம, ''ப�(ஸல)  அவரகள வயத 
மத�ரநதவ?�க இரககம '�பலய�ல அவரகப? '�ஙகள 
ப�ரதத�ரகக�,�ரக?�?  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  '('�ன 
அவரகப?ப ப�ரததயப�த)  அவரக?�ன க\ழதடடன அடய�ல (த�படகக 
யமயல)  உள? கறநத�டய�ல தவளப? மடகள இரநதன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1482.  ரபZஆ இபன அபZ அபத�ர ரஹம�ன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர அனஸ(ரல�) 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன உரவ அபமபபப வ�வரககக யகடயடன. அவரகள, 
''ப�(ஸல)  அவரகள மகக?�ல 'டததர உயரமபடயவரக?�க 
இரநத�ரகள;  த'டபடய�னவரக?�கவம இலபல. 
கடபடய�னவரக?�கவம இலபல.  தப�னன�,மபடயவரக?�க 
அவரகள இரநத�ரகள.  அவரகள சதத தவளப? 
'�,மபடயவரக?�கவம இலபல. கடம சரள மடயபடயவரக?�கவம 
இலபல.  மழககயவ படநத மடயபடயவரக?�கவம இலபல. 
இரணடககம இபடபபடட வபக மடபய உபடயவரக?�க 
இரநத�ரகள.  அவரகள '�றபத வயதபடயவரக?�க இரநதயப�த 
அவரகளகக கரஆன அர?பபடல�ய�றற.  கரஆன அர?பபடம 
'�பலய�யலயய மகக� 'கரல பதத ஆணடகள தஙக� வ.�தத 



வநத�ரகள.  மத�ன� 'கரலம பதத ஆணடகள வ.�தத வநத�ரகள. 
அவரக?�ன தபலய�லம த�டய�லம இரபத தவளப? மடகள கட 
இலல�த '�பலய�யலயய இ,நதவ�டட�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அ,�வ�பப�?ர ரபZஆ(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
மடக?�ல ஒனப, ('ப�யவரக?�ன மப,வககப ப�ன)  ப�ரதயதன.  அத 
.�வபப�க இரநதத.)  '�ன (அத க,�தத,  'ப�யவரகள மரத�ண� ப.� 
இரநத�ரக?� எனற)  யகடயடன.  அதறக,  '('ப�யவரகள ப.�ய)  'றமணப 
தப�ர?�ன க�ரணதத�ல அத .�வபப�க� வ�டடத''  எனற 
பத�ல?�ககபபடடத.

1483. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
தவ?�பபபடய�கத ததரயம அ?வ�றக அத�க உயரம�னவரக?�கவம 
இலபல.  கடபடய�னவரக?�கவம இலபல.  சதத தவளப? '�,ம 
உபடயவரக?�கவம இலபல.  ம�'�,ம தக�ணடவரக?�கவம இலபல. 
கடம சரள மடயபடயவரக?�கவம இலபல.(தத�ஙகல�ன)  படநத 
மடயபடயவரக?�கவம இலபல.  '�றபத வயத�ன தத�டககதத�ல 
அலல�ஹ அவரகப?த தம ததர�க அனபப�ன�ன.  அதன ப�,க, 
அவரகள மகக� 'கரல பதத ஆணடகள தஙக�ய�ரநத�ரகள.  அவரக?�ன 
தபலய�லம த�டய�லம இரபத தவளப? மடகள கட இலல�த 
'�பலய�ல அலல�ஹ அவரகப? இ,ககச த.யத�ன.

1484. பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள மகக?�யலயய 
அழக�ய மகம உபடயவரக?�கவம அழக�ய உரவ அபமபப 
உபடயவரக?�கவம இரநத�ரகள. அவரகள தவ?�பபபடய�கத ததரயம 
அ?வ�றக உயரம�னவரக?�கவம இலபல.  கடபடய�னவரக?�கவம 
இலபல. 

1485. கதத�த�(ரஹ) அ,�வ�தத�ர '�ன அனஸ(ரல�) அவரக?�டம, ''ப�(ஸல) 
அவரகள மரத�ண� ப.�ய�ரநத�ரக?�?'  எனற யகடயடன அதறக 
அவரகள,  'இலபல.  அவரக?�ன த'ற,�ப தப�டட மடய�ல .�,�த?வ 
'பர இரநதத. அவவ?வத�ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

1486.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 'டததர 
உயரமபடயவரக?�கவம (யமல மதகம ம�ரபம வ�.�லம�ன 
'�பலய�ல)  இரணட ப�ஙகளகக�படயய அத�க இபடதவ?� 
உள?வரக?�கவம இரநத�ரகள.  அவரக?�ன தபலமட அவரக?�ன 
க�தக?�ன ய.�பணபய எடடம அ?வ�றக இரநதத.  அவரகப? '�ன 
.�வபப '�, அஙக� ஒன,�ல ப�ரதத�ரகக�ய,ன.  அபத வ�ட அழக�ன 
ஆபடபய '�ன கணடயதய�லபல.

1487.  அபஇஸஹ�க (ரஹ)  அவரகள க,�யத�வத:  'ப�(ஸல)அவரக?�ன 
மகம வ�ப?ப யப�னற ம�னன�கதக�ணட '�ணடத�க இரநதத�?  எனற 
பர�உ (ரல�)  அவரக?�டம யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள இலபல. 
ஆய�னம அவரக?�ன மகம .நத�ரபனப யப�ல ப�ரக�.ம�கவம 
வடடம�னத�கவம இரநதத எனப பத�ல?�தத�ரகள. 

1488. அப��பஹஃப�(ரல�)  அவரகள க,�யத�வத:  'ப�(ஸல)அவரகள 
ஹஜ��னயப�த ஒர'�ள 'ணபகல கடம தவய�ல�ல பதஹ�பவ 
ய'�கக�ப ப,பபடட�ரகள.  அபயப�த அவரகள உளத.யத வ�டட ளஹர 
இரணட ரகஅததககள தத�ழத அஸர இரணட ரகஅததககள 



தத�ழத�ரகள.  அபயப�த அவரகளகக மனன�ல .�ற ஈடட ஒனற 
'டபபடட இரநதத.  அநத ஈடடகக அபப�ல தபணகள 'டநத த.னற 
தக�ணடரநதனர.  மககள அபயப�த எழநத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன இர 
கரஙகப?யம எடதத தஙகள மகஙக?�ல வரடகதக�ணடனர.  '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கரதபத எடதத எனமகதத�ல மNத பவததக 
தக�ணயடன.  அத பன�ககடடபய வ�டக க?�ரச.�ய�கவம கஸதரபய 
வ�ட 'றமணம ம�ககத�கவம இரநதத.  

1489.  ஆதம�ன .நதத�க?�ல தபலமப, தபலமப,ய�க '�ன .�,நத 
தபலமப, வழ�யய (மரபணகக?�ல ப�தக�ககபபடட வநத இபயப�த) 
'�ன யத�ன,�ய�ரககம (இநதச)  .�,நத தபலமப,ய�ல யத�ன,� 
இப,தததர�ககபபடடளய?ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1490.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம 
(மன தபல)  மடபய,  (தம த'ற,�ய�ன மNத)  தத�ஙகவ�டட வநத�ரகள. 
இபண பவபப�?ரகள தஙகள தபல(மட)கப?ப ப�ரதத (த'ற,�ய�ல 
வ�ழ வ�ட�மல இரணட பககமம தத�ஙகவ�டட)  வநத�ரகள. 
யவதகக�ரரகள தஙகள தபல(மட)கப? (த'ற,�ய�ன மNத) தத�ஙகவ�டட 
வநதனர.  இப,தததர (ஸல)  அவரகள எநத வ�ஷயஙக?�ல தமகக 
(இப,க)  கடடப? எதவம இடபபடவ�லபலயய� அநத வ�ஷயஙக?�ல 
யவதகக�ரரகளடன ஒததப யப�க வ�ரமப� வநத�ரகள.   ப�,க, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம தபல(மட)பய,  (இரணட பககஙக 
?�லம) ப�ரததக தக�ணட�ரகள.

1491.  அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இயறபகய�கயவ�,  த.யறபகய�கயவ� தகடட வ�ரதபத யபசபவரக?�க 
இரநதத�லபல.  'உஙக?�ல .�,நதவர உஙக?�ல 'றகணமபடயவயர'' 
எனற அவரகள கறவ�ரகள.

1492.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இரணட வ�ஷயஙக?�ல வ�ரமப�யபதத 
யதரநததடததக தக�ளளமபட அலல�ஹவ�ன ததரடம க,பபடட�ல 
அவரகள அவவ�ரணடல இயல.�னபதயய -  அத ப�வம�ன வ�ஷயம�க 
இலல�த�ரககம பட.தத�ல -எபயப�தம யதரநததடபப�ரகள.  அத 
ப�வம�ன வ�ஷயம�க இரநத�ல மகக?�யலயய அத�கம�க அத�ல�ரநத 
தவக தத�பலவ�ல (வ�லக�)  '�றப�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
தமகக�க எனற எவபரயம பழ�வ�ஙக�யத�லபல. அலல�ஹவ�ன பன�த(ச 
.டட)ம எதவம .\ரகபலககபபடட,  அதறக பத�ல�க அலல�ஹவ�ன 
.�ரப�கப பழ�வ�ஙக யவணடதமனற அவரகள வ�ரமப�ன�யல தவ�ர. 
(அபயப�த மடடம பழ� வ�ஙகவ�ரகள.)

1493. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) அவரக?�ன உள?ஙபகபய வ�ட 
தமனபமய�ன பமபடபடயய�,  (ப யவபலபப�ட த.யயபபடட) 
தயபமய�ன படபடயய� '�ன தத�டடத�லபல. 

1494.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன (உடல)  மணதபத வ�ட சகநதம�ன ஒர 
'றமணதபத '�ன நகரநதயதய�லபல.யவற .�ல அ,�வ�பபக?�ல 'உடல 
மணம' எனபதறக பத�ல�க 'வ�யரபவ' எனற இடம தபறறள?த.

1495.  அப ஸயZத அல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 



த�பரககள இரககம கனன�ப தபணபண வ�டவம அத�க 
தவடகமபடயவரக?�ய�ரநதனர.  ஷ8அப�(ரஹ)  இயத யப�ன,பத 
அ,�வ�ததவ�டட,  ''ப�(ஸல)  அவரகள எபதய�வத தவறதத�ல,  அத 
அவரக?�ன மகதத�ல ததரநதவ�டம''  எனற (அத�கபபடய�க) 
அ,�வ�தத�ரகள.

1496. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள எநத 
உணபவயம ஒரயப�தம கப, க,�யத�லபல.  அவரகள ஓர உணபவ 
வ�ரமப�ன�ல உணப�ரகள; இலபலதயன,�ல வ�டட வ�டவ�ரகள.

1497.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர வ�ஷயதபத 
யபசக�,�ரகள என,�ல,  அபத (வ�ரதபத வ�ரதபதய�க,  எழதத 
எழதத�கக கணகக�டட)  எணணக கடயவர எணண�ய�ரநத�ல,  ஒனற 
வ�ட�மல எணண�ய�ரககல�ம.  (அநத அ?வ�றக '�றதத� '�த�னம�க, 
தத?�வ�கப யப.� வநத�ரகள.)

1498.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர ''இனன�ரன தநபத (அப 
ஹ8பரர�பவத த�ன இபபடக க,�பப�டக�,�ரகள ஆய�ஷ�(ரல�).) உனகக 
வ�யபபடடவ�லபலய�? அவர வநத�ர;  என அப,ய�ன பககம�க அமரநத 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத (த�ம யகடடபத)  என க�த�ல 
வ�ழம�ற அ,�வ�ததக தக�ணடரநத�ர.  '�ன தஸபZஹ த.யத 
தக�ணடரநயதன.  '�ன என தஸபZபஹ மடபபதறகள அவர எழநத 
(த.னற) வ�டட�ர. '�ன அவபரச .நத�தத�ரநத�ல அவபர (ஒன,ன ப�ன 
ஒன,�க வ�டவ�டதவனற 'ப�தம�ழ�கப? அ,�வ�ததக தக�ணயட 
த.ன,பத)க கணடதத�ரபயபன.  '�ஙகள ஹத�ஸகப? ஒன,ன ப�ன 
ஒன,�க,  யவகயவகம�க அ,�வ�பபபதப யப�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அவ.ர அவ.ரம�க அ,�வ�ததத�லபல''  எனற ஆய�ஷ�(ரல�) 
க,�ன�ர.

1499.  அபதலல�ஹ இபன அபZ 'ம�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர எஙக?�டம 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�),  'ப�(ஸல)  அவரகள கஅப�வ�ன 
பள?�வ�.ல�ல�ரநத (வ�ணணலகப பயணதத�றக�க)  அபழததச 
த.லலபபடட இரபவக க,�ததப யப.�ன�ரகள:  'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
(மNணடம)  வஹ� (இப,சத.யத�)  வரவதறக மனன�ல அவரகள 
மஸ��தல ஹர�ம�ல தஙக�க தக�ணடரநதயப�த (வ�னவரக?�ல) 
மனற யபர அவரக?�டம வநத�ரகள.  அவரக?�ல மதல�மவர, 
'இவரக?�ல அவர ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  அவரக?�ல 'டவ�ல�ரநதவர, 
'இவரக?�ல .�,நதவர''  எனற பத�ல?�தத�ர.  அவரக?�ல இறத�ய�னவர, 
'இவரக?�ல .�,நதவபர (வ�ணணலகப பயணதத�றக�க)  எடதத 
வ�ரஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அன,�ரவ இத மடடம த�ன 'டநதத. 
அடதத இரவ�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன உள?ம ப�ரகக�, 
'�பலய�ல -(உ,கக'�பலய�ல)-  அமமவரம வநதயப�த த�ன 
அவரகப?க கணட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கணகள இரணடம த�ன 
உ,ஙகம; அவரக?�ன உள?ம உ,ஙக�த. இப,த ததரகள இபபடதத�ன. 
அவரக?�ன கணகள உ,ஙகம;  அவரக?�ன உள?ஙகள உ,ஙக ம�டட�. 
��பரல(அபல)  அவரகள,  'ப�(ஸல)  அவரகளககப தப�றபயபறற 
அவரகப?த தமமடன அபழததக தக�ணட வ�னதத�ல ஏ,�ச 
த.ன,�ரகள. 

1500.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  (மத�ன�வ�லள?) 



'ஸவர�'  எனனம�டதத�ல இரநதயப�த அவரக?�டம (தணண�ர இரநத) 
ஒர ப�தத�ரம தக�ணடவரபபடடத.  அவரகள தம கரதபதப 
ப�தத�ரதத�னள யப�ட,  அவரக?�ன வ�ரலகளகக�படயயய�ரநத தணண�ர 
(ஊறற யப�ல)  தப�ஙக� வரல�ய�றற.  மககள அபனவரம (அநதத 
தணண�ரல)  உளச த.யத�ரகள.  அ,�வ�பப�?ர கத�த�(ரஹ)  க,�ன�ர: 
'�ன அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம,  ''�ஙகள (தம�ததம)  எததபன யபர 
இரநத�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'மனனற யபர'' 
எனய,�, 'மனனற யபர அ?வ�றக'' எனய,� க,�ன�ரகள.

1501.  அலகம�(ரஹ)  அவரக?�டம அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர '�ஙகள வழபமகக ம�,�ன '�கழவகப? அரளவ?ம 
எனற எணண�க தக�ணடரநயத�ம.  '�ஙகய?� அவறப, அசசறததல 
எனற எணணக�,�ரகள.   '�ஙகள (ஒர மப,)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன ஒர பயணதத�ல இரநயத�ம.  அபயப�த தணண�ரப 
பற,�ககப, ஏறபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மNதம�ன தணண�ர ஏதம 
இரகக�,த� எனற யதடஙகள'' என உதத�ரவ�டட�ரகள. மககள .�,�த?யவ 
தணண�ர இரநத ஒர ப�தத�ரதபதக தக�ணட வநத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள தம கரதபதப ப�தத�ரதத�ல நபழதத, 'அரள வ?ம�கக, தயபம 
த.யயம தணண�ரன பககம வ�ரஙகள.  பரககத -  அரளவ?ம எனபத 
அலல�ஹவ�டம�ரநத க�படபபத�கம''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
'�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன வ�ரலகளகக�படயயய�ரநத 
தணண�ர ஊறத,டததப தப�ஙகவபதக கணயடன. ('ப�(ஸல) அவரக?�ன 
க�லதத�ல)  உணவ உணணபபடடக தக�ணடரககமயப�த அத 
இப,வன�ன தயபமபய எடததபரபபத�க -  தஸபZஹ த.யவபத 
'�ஙகள யகடடரகக�ய,�ம.

1502. மடய�ல�ன த.ரபபகப? அண�நத�ரககம ஒர 
.மத�யதத�னயர�ட '�ஙகள யப�ரட�த வபரய�லம,  .�,�ய கணகளம 
.�வநத மகஙகளம .பபப மகககளம,  யத�ல�ல மடபபடட 
யகயடஙகப?ப யப�ன, (அகலம�ன)  மகஙகளம தக�ணட 
தரகக�யரடன '�ஙகள யப�ரட�த வபரய�லம உலக மடவ '�ள 
வர�த.  இநத ஆட.�யத�க�ரதத�ல த�ம .�கக�க தக�ளளம வபர அபத 
அத�கம�க தவறபபவரகப? மகக?�ல .�,நதவரக?�க '�ஙகள 
க�ணபZரகள.  (கணஙகள மறறம ஆற,லகப?ப தப�ரதத வபர)  மககள 
சரஙகஙகள (யப�ன,வரகள)  ஆவர.  அவரக?�ல அ,�ய�பமக க�லதத�ல 
.�,நதவரக?�ய�ரநதவரகள இஸல�தபதத தழவ�ய ப�னபம 
.�,நதவரக?�ய�ரபப�ரகள.  (எனககப ப�ன)  உஙக?�படயய ஒர க�லம 
வரம.  அபயப�த எனபனக க�ணபத உஙகள மபனவ� மககள,  த.லவம 
ஆக�யன (உஙகளடன)  இரபபபத வ�டவம உஙகளகக ம�கப 
ப�ரயம�னத�ய�ரககம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என  அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1503. '�ஙகள (அரப�யரலல�)  அந'�யரக?�ல 'கஸ'  வ�.�களடனம 
'க�ரம�ன'  வ�.�களடனம யப�ரட�தவபர உலக மடவ '�ள வர�த. 
அவரகள .�வநத மகஙகளம .பபபய�ன மகககளம .�,�ய கணகளம 
உபடயவரகள.  அவரக?�ன மகஙகள யத�ல�ல மடபபடட (அகன,) 
யகடயஙகப?ப யப�ன,�ரககம.  அவரகள மடய�ல�ன த.ரபபகப? 
அண�நத�ரபப�ரகள எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ர என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



1504.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒரமப,)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'இநதக கப,ஷ�க கலததவர(க?�ல .�லர)  மககப? அழ�தத 
வ�டவ�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  மககள,  '(அபபட ஒர '�பல வநத�ல) 
'�ஙகள எனன த.யய யவணடதமனற '�ஙகள கடடப?ய�டக�,�ரகள?' 
எனற யகடட�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள, 'அவரக?�டம�ரநத மககள வ�லக� 
வ�ழநத�ல 'ன,�ய�ரககம'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1505. ஸயZத அல உமவ�(ரஹ)அவரகள க,�ன�ர '�ன (மஆவ�ய� - ரல� - 
அவரக?�ன ஆட.�க க�லதத�ல,  ஆள'ர)  மரவ�ன இபன� ஹகம 
அவரகளடனம அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகளடனம இரநயதன. 
அபயப�த அப ஹ8பரர�(ரல�),  உணபமய�?ரம 
உணபமபபடததபபடடவரம�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள 'கப,ஷ�க?�ல .�ல 
இப?ஞரக(?�ன ஆட.�ய�?ரக)?�ன பகக?�ல த�ன எனனபடய 
(இனப,ய)  .மத�யதத�ன அழ�வ உணட'  எனக க,கயகடயடன'' 
என,�ரகள.  உடயன மரவ�ன,  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரக?�டம, 
'இப?ஞரக?�?' எனற யகடக, அப ஹ8பரர�(ரல�) அவரகப?, 'இனன�ரன 
.நதத�கள,  இனன�ரன மககள'  எனற தன�ததன�யய தபயர க,�பப�டடச 
த.�லயவன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1506. ஹ8பதஃப� இபன யம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர என யத�ழரகள 
('னபம தரம த.யலகப?ப பற,� அத�கம�கக யகளவ�கள யகடட 'ப� - 
ஸல -  அவரக?�டம�ரநத)  'னபமபயக கறறக தக�ணட�ரகள.  '�ன 
(தவ�ரநத தக�ள?யவணடம என, ஆரவதத�ல 'ப� - ஸல - அவரக?�டம 
த�ரமபத த�ரமபக யகடட இன� வரவ�ரககம)  த�பமபயப பற,�த 
ததரநத தக�ணயடன.

1507.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகப?ப பற,� '�ன 
உஙகளகக அ,�வ�கக�ய,ன என,�ல,  (உணபமய�ல அவரகள 
த.�னனபதயய அ,�வ�கக�ய,ன.  ஏதனன�ல,)  '�ன வ�னதத�ல�ரநத க\யழ 
வ�ழநத வ�டவத,  'ப� அவரக?�ன மNத பபனநத த.�லவபத வ�ட 
எனகக வ�ரபபம�னத�கம. எனககம உஙகளககம இபடயய உள? ஒர 
வ�வக�ரதத�ல '�ன உஙக?�டம யப.�ன�ல யப�ர எனபத சழச.�த�ன 
(எனபபத '�பனவ�ல தக�ள?வம).  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'இறத�க 
க�லதத�ல ஒர கடடதத�னர வரவ�ரகள.  அவரகள .�ற வயத 
இப?ஞரக?�க இரபப�ரகள.  மத�ரச.�யற, பதத� உபடயவரக?�க 
இரபப�ரகள.  பம�ய�யலயய ம�கச .�,நத த.�லபல (த�ரககரஆன 
வ.னஙகப?)  எடததச த.�லவ�ரகள.  அவரகள யவடபடப ப�ர�ண�ய�(ன 
உடல�) ல�ரநத (யவடன எ,�நத) அமப (அதன மறபககம�க) தவ?�பபடடச 
த.னற வ�டவபதப யப�ல இஸல�தத�ல�ரநத தவ?�யய,�ச 
த.லவ�ரகள.  அவரக?�ன இப,'மப�கபக அவரக?�ன தத�ணபடக 
கழ�கப?த த�ணடச த.லல�த.  அவரகப? எஙக '�ஙகள .நத�தத�லம 
தக�னறவ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  அவரகப?க தக�ன,வரகளகக 
அவரகப?க தக�ன,தறக�க மறபம '�?�ல 'றபலன க�படககம.'' 
எனற க,�ன�ரகள.

1508.  கபப�ப இபன அல அரத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  கஅப�வ�ன '�ழல�ல தம .�லபவ ஒனப,த தபலயபணய�க 
பவததச .�யநத தக�ணடரநதயப�த அவரக?�டம (இஸல�தத�ன 
எத�ரகள எஙகளகக�பழககம தக�டபமகப?)  மப,ய�டடபட, 
'எஙகளகக�க (அலல�ஹவ�டம)  '�ஙகள உதவ� யக�ரம�டடரக?�? 



எஙகளகக�க அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரததபன த.யயம�டடரக?�?'  எனற 
யகடயட�ம.  அதறக அவரகள,  'உஙகளகக மனன�ரநதவரக?�படயய 
(ஏகததவக தக�ளபகபய ஏறற இப,தததரன மNத 'மப�கபக 
தக�ணட)  ஒர மன�தரகக�க மணண�ல கழ�யத�ணடபபடட,  அவர அத�ல 
'�றததபபட,  ரமபம தக�ணட வரபபடட அவரன தபல மNத 
பவககபபடட அத இர கறக?�கப ப�?ககபபடம.  ஆய�னம,  அ(நதக 
தக�டபமய�ன)த அவபர அவரன ம�ரககதத�ல�ரநத ப�,ழச 
த.யயவ�லபல.  (பழககச க�யச.�ய)  இரமபச .\பபக?�ல அவர (யமன�) 
யக�தபபட, அத அவரன இப,ச.�பயயம கடநத த.னற அதன க\ழள? 
எலமபபயம 'ரமபபயம த.ன,படநத வ�டம.  அ(நதக தக�டரம�ன 
.�தத�ரவபதயம த.ய)தம கட அவபர அவரன ம�ரககதத�ல�ரநத 
ப�,ழச த.யயவ�லபல.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இநத 
(இஸல�தத�ன)  வ�வக�ரம மழபமபபடததபபடம.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல வ�கனதத�ல பயணம த.யயம ஒரவர (யமன�ல 
உள?)  'ஸனஆ'  வ�ல�ரநத 'ஹ?ர மவத'  வபர பயணம த.யத 
த.லவ�ர.  (வழ�ய�ல)  அலல�ஹபவத தவ�ர,  அலலத தன ஆடடன 
வ�ஷயதத�ல ஓ'�பயத தவ�ர யவத,வரககம அவர அஞ.ம�டட�ர. 
ஆய�னம,  '�ஙகள த�ன (தக�டபம த�?�மல தப�றபம கன,�) 
அவர.பபடக�,�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1509. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ஸ�ப�த இபன பகஸ(ரல�)  அவரகப?க க�ணவ�லபல எனற 
யதடன�ரகள.  அபயப�த ஒரவர, 'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அவபரப 
பற,�ய த.யத�பய அ,�நத தக�ணட தஙக?�டம வரக�ய,ன''  எனற 
த.�லல�வ�டட ஸ�ப�த இபன பகஸ(ரல�)  அவரக?�டம த.ன,�ர. 
ஸ�ப�த இபன பகஸ(ரல�)  தம வ �டடல தபலபயக (கவபலயடன) 
கவ�ழததபட அமரநத�ரபபபதக கணட�ர.  'உஙகளகக எனன ஆய�றற?' 
எனற அவரடம யகடடதறக அவர,  '(தபரம)  த�ஙக ஒனற 
ய'ரநதவ�டடத.  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கரபல வ�ட எனனபடய 
கரபல உயரதத�(ப யப.�)  வநயதன.  எனயவ,  என 'றத.யலகள 
வ �ண�க�வ�டடன.  '�ன 'ரகவ�.�க?�ல ஒரவன�க� வ�டயடன''  எனற 
பத�ல?�தத�ர. உடயன, அநத மன�தர 'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநத, ஸ�ப�த 
இபபடதயலல�ம க,�ன�ர எனற ததரவ�தத�ர.  அ,�வ�பப�?ர மஸ� 
இபன அனஸ(ரஹ)  (தம தநபத அனஸ இபன ம�ல�க -  ரல� - 
அவரக?�டம�ரநத)  அ,�வ�தத�ரகள.  அடதத மப, அநத மன�தர 
(ப�னவரம)  ம�தபரம 'றத.யத�யடன த�ரமப�ச த.ன,�ர.  (அத�வத 
அமமன�தரடம) 'ப�(ஸல) அவரகள ''� ஸ�ப�த இபன பகஸ�டம த.னற, 
''�ஙகள 'ரகவ�.�க?�ல ஒரவரலலர;  ம�,�க,  த.�ரகக வ�.�க?�ல 
ஒரவயர' எனற த.�ல'' எனற க,�ன�ரகள.

1510.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர (உப.த இபன 
ஹ8ப?ர -  ரல�-)  தம வ �டடல வ�கனப ப�ர�ண� (கத�பர)ய�ரகக, 
(த�ரககரஆன�ன) 'அல கஹஃப' (18-வத) அதத�ய�யதபத ஓத�ன�ர. உடயன, 
அநதப ப�ர�ண� ம�ரணயட�ட ஆரமப�ததத. அநத மன�தர (அலல�ஹவ�டம 
தப�றபபப)  ஒபபபடதத (ப�ர�ரததபன பரநதவ�டட சமம�ய�ரநத) 
வ�டட�ர.  உடயன,  யமகத த�ரள ஒனற வநத அவபர மடயத.  இபத 
அநத மன�தர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (மற'�ள)  த.�னனயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இனன�யர!  ஓத�க தக�ணயட ய�ர(நத�ரகக யவணடம '�)ஙகள. 
ஏதனன�ல,  அநத யமகம�னத கரஆன�ன வ.னஙகப? ஓத�யதறக�க 
(இப,வன�டம�ரநத உஙக?�ன மNத)  இ,ஙக�ய அபமத�(ச .�னனம) 



ஆகம'' எனற க,�ன�ரகள.

1511. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(ய'�யற,�ரநத)  ஒர க�ர�மவ�.�ய�டம,  அவபர 'லம வ�.�ரககச 
த.ன,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர ய'�ய�?�ய�டம 'லம வ�.�ரககச 
த.ன,�ல,  'கவபலபபட யவணட�ம.  இப,வன '�டன�ல (இத உஙகள 
ப�வதபத '�கக�)  உஙகப?த தயபமபபடதத�வ�டம''  எனற கறவ�ரகள. 
(தம அநத வழககபபடயய)  'ப�(ஸல)  அவரகள க�ர�மவ�.�ய�டம,  'கவபல 
யவணட�ம.  இப,வன '�டன�ல உஙகப?த தயபமபபடததம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  (இபதக யகடட)  அநதக க�ர�மவ�.�,  ''�ன தயபம தபறற 
வ�டயவன�?  மடய�த.  இதயவ� வயத மத�ரநத தபரயவபரப பZடகக�, 
சட�க�க தக�த�கக�, க�யச.ல�கம.  அத அவபர மணணப,கப?ச 
.நத�கக பவககம''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அபபடதயன,�ல ஆம. (அபபடதத�ன 'டககம.)'' எனற க,�ன�ரகள.

1512.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர க�,�ஸதவர�க இரநத�ர.  ப�,க, 
அவர இஸல�தபதத தழவ�ன�ர.  'அலபகர�'  மறறம 'ஆல இமர�ன' 
அதத�ய�யஙகப? ஓத�ன�ர.  அவர 'ப�(ஸல)  அவரகளகக�க (யவத 
தவ?�பப�டபட)  எழத� வநத�ர.  அவர (மNணடம)  க�,�ஸதவர�கயவ 
ம�,�வ�டட�ர.  அவர (மகக?�டம) 'மஹமமதகக,  '�ன அவரகக எழத�த 
தநபதத தவ�ர யவத,தவம ததரய�த''  எனற த.�லல�வநத�ர.  ப�,க 
அலல�ஹ அவரகக மரணதபதய?�தத�ன.  அவபர மககள 
பபதததவ�டடனர.  ஆன�ல (மற '�ள)  அவபர பம� தபப�வ�டடரநதத. 
உடயன, (க�,�ஸதவரகள), 'இத மஹமமத மறறம அவரன யத�ழரக?�ன 
யவபல.  எஙகள யத�ழர அவரகப?வ�டட ஓட வநதவ�டடத�ல அவரன 
மணணப,பயத யத�ணட எடதத அவபர தவ?�யய 
யப�டடவ�டட�ரகள''  எனற க,�ன�ர.  எனயவ,  அவரகக�க இனனம 
அழக�க ஒர பபத கழ�பயத யத�ணடனர.  (அத�ல பபததத ப�னப) 
மNணடம பம� அவபர (தவ?�யய)  தபப� வ�டடரநதத.  அபயப�தம,  'இத 
மஹமமத மறறம அவரன யத�ழரகளபடய யவபலத�ன.  'ம யத�ழர 
அவரகப?வ�டட வநதவ�டட க�ரணதத�ல அவபரத யத�ணட எடதத 
மணணப,கக தவ?�யய யப�டடவ�டடனர''  எனற க,�னர.  மNணடம 
கழ�பய அவரகக�கத யத�ணட அத�ல அவபர மடநத அ?வ�றக ம�க 
ஆழம�ன கழ�பய அவரகக�கத யத�ணட எடதத பபதததனர.  ஆன�ல, 
அவபர பம� மNணடம தபப� வ�டடரநதத.  அபயப�தத�ன அத 
மன�தரக?�ன யவபலயலல. (இப,வன�ன தணடபன த�ன) எனற பரநத 
தக�ணடனர. அவபர அபபடயய (தவ?�ய�யலயய) யப�டடவ�டடனர.

1513.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''(எனககத த�ரமணம ஆன தப�ழத) 
உஙக?�டம ம�ரதவ�ன தமனபடட வ�ரபபகள இரகக�ன,னவ�?'  எனற 
'ப�(ஸல) அவரகள யகடட�ரகள. '�ன, 'எஙக?�டம எபபட அநத வ�ரபபகள 
இரககம?'  எனற பத�ல?�தயதன.  அதறக அவரகள,  'வ�பரவ�ல 
உஙக?�டம ம�ரதவ�ன தமனபடட வ�ரபபகள இரககம''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  ப�னனர ஒர '�?�ல)  '�ன (என மபனவ�ய�ன) 
அவரடம 'எஙகப?வ�டட உன வ�ரபபகப? அபப,பபடதத''  எனற 
கறயவன. அவள, ''ப�(ஸல) அவரகள, 'வ�பரவ�ல உஙக?�டம ம�ரதவ�ன 
தமனபடட வ�ரபபகள இரககம' எனற க,வ�லபலய�?' எனற யகடப�ள. 
'அபபடய�ன�ல அவறப, (அவவ�ய,)வ�டட வ�டக�ய,ன''  (எனற '�ன 
கறயவன.)



1514.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஸஅத இபன 
மஆத(ரல�)  உமர� த.யயச த.ன,�ரகள.  (மகக�வ�ல இபண 
பவபயப�ரன தபலவரக?�ல ஒரவன�ன)  உமயய� இபன கலஃப அப 
ஸஃபவ�ன�டம தஙக�ன�ரகள.  உமயய� (வ�ய�ப�ரதத�றக�க)  ஷ�ம 
'�டடறக மத�ன� வழ�ய�கச த.லலமயப�த ஸஅத(ரல�)  அவரக?�டம 
தஙக(ம பழககம உபடயவன ஆ)வ�ன.  உமயய�, ''ணபகல ய'ரம வரம 
வபர .றறக க�தத�ரநத,  மககள ஓயதவடததக தக�ளளம (அநத) 
ய'ரதத�ல '�ஙகள த.னற (கஅப�பவ) வலம வரல�யம'' எனற யகடட�ன. 
அவவ�ய,,  ஸஅத(ரல�)  வலம வநத தக�ணடரநதயப�த அப �ஹல 
வநத,  'கஅப�பவ வலம வரவத ய�ர?'  எனற யகடட�ன.  ஸஅத(ரல�), 
''�யன ஸஅத''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக அப �ஹல, 
'(மத�ன�வ�.�க?�ன)  '�ஙகள மஹமமதககம அவரன யத�ழரகளககம 
(மத�ன�வ�ல)  பகல�டம தக�டதத�ரகக,  இஙயக கஅப�பவ '� அச.ம�ன,� 
வலம வநத தக�ணடரகக�,�ய�?'  எனற யகடட�ன.  அதறக ஸஅத(ரல�), 
'ஆம (அதறதகனன?)''  எனற யகடட�ரகள.  அவவ�ரவரககம�படயய 
(அபததய�டட)  .ச.ரவம வ�ககவ�தமம ஏறபடடத.  உடயன,  உமயய�, 
ஸஅத(ரல�)  அவரக?�டம,  'அபல ஹகபம  வ�ட கரபல உயரதத�த�ர. 
ஏதனன�ல,  அவர இநத (மகக�)  பள?தத�கக�ன தபலவர''  எனற 
த.�னன�ன.  ப�,க ஸஅத(ரல�),  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
இப,ய�லலதபத வலம வரவ�ட�மல எனபன '� தடதத�ல '� ஷ�ம 
'�டடறகச த.லலம வ�ண�பப ப�பதபய '�ன தணடதத வ�டயவன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த உமயய�,  ஸஅத(ரல�) அவரக?�டம, 'உஙகள 
கரபல உயரதத�த�ரகள''  எனற த.�லலத தத�டஙக�ன�ன.  அவரகப?ப 
யப.வ�ட�மல தடககல�ன�ன.  எனயவ,  ஸஅத(ரல�)  யக�பமறற,  'உம 
யவபலபயப ப�ரம.  (அப �ஹலகக வகக�லதத வ�ஙக�த�ர.) 
ஏதனன�ல,  '�ன மஹமமத(ஸல)  அவரகள உனபனக 
தக�லலவ�ரபபத�கச த.�லல யகடடரகக�ய,ன''  எனற உமயய�வ�டம 
க,�ன�ரகள.  அதறக அவன,  'எனபனய� (தக�லல வ�ரபபத�கக 
க,�ன�ர?)''  எனற யகடட�ன.  ஸஅத(ரல�),  'ஆம (உனபனத த�ன)''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  அவன,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  மஹமமத 
யப.�ன�ல தப�ய யபசவத�லபல''  எனற த.�லல�வ�டட தம 
மபனவ�ய�டம த.னற,  'எனன�டம என யஸரப (மத�ன�)  'கர யத�ழர 
எனன க,�ன�ர?'  எனற வ�னவ�ன�ள.  'மஹமமத எனபனக 
தக�லலவ�ரபபத�கச த.�னன�த�க அவர க,�ன�ர.  எனற அவன 
பத�ல?�தத�ன.  அவள,  'அபபடதயன,�ல (அத 
உணபமய�கதத�ன�ரககம.)  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  மஹமமத 
தப�ய த.�லவத�லபல''  எனற த.�னன�ள.  மகக�வ�.�கள பதரப 
யப�ரககப ப,பபடடச த.லல,  யப�ரகக அபழபபவர வந(த மககப? 
அபழத)தயப�த உமயய�வ�டம அவனபடய மபனவ�,  'உம யஸரப 
'கரத யத�ழர த.�னனத உமகக '�பனவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ள. 
எனயவ,  (பயதத�ன க�ரணதத�ல)  அவன யப�ரககப ப,பபட 
வ�ரமபவ�லபல.  அப �ஹல அவன�டம,  ''� (மகக�)  பள?தத�கக�ன 
தபலவரக?�ல ஒரவன.  எனயவ,  ('�யய யப�ரல கலநத தக�ள?�மல 
யப�யவ�டட�ல 'ன,�க இரகக�த.)  ஒர '�ப?கக அலலத இரணட 
'�டக?கக�வத யப�(யக கலநத தக�ள)''  எனற த.�னன�ன.  அவவ�ய, 
அவனம (இரணட '�ளகளகக�கச)  த.ன,�ன.  (அபபடயய அவன 
யப�ரகக?ம வபர த.னற வ�ட,  அஙயக)  அலல�ஹ அவபனக 
தக�னறவ�டட�ன.



1515.  அப உஸம�ன அபதர ரஹம�ன அந'ஹத�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம உமம ஸலம�(ரல�)  அமரநத�ரநதயப�த ��பரல 
(அபல)  அவரகள (ஒர மன�தரன யத�ற,தத�ல)  வநத�ரகள.  யமலம, 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ��பரல யப.த தத�டஙக�வ�டட�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள உமம ஸலம�(ரல�)  அவரக?�டம,  'இவர ய�ர?'  எனற யகடக, 
அவரகள,  'இத த�ஹய� (என, 'ப�தயத�ழர)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
(அபயப�த அத ��பரல(அபல)  அவரகள த�ம''  எனற உமம ஸலம� - 
ரல� -  அவரகளகக ததரய�த.)  (ப�னனர)  உமம ஸலம�(ரல�), 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன,  'ப�(ஸல)  அவரகள ��பரல(அபல) 
அவரகள த.�னனத�கத தம உபரய�ல க,�பப�டடபதச த.வ�யறம 
வபர,  வநதவர த�ஹய� கலபZ அவரகள த�ம எனய, '�ன 
'�பனதத�ரநயதன (அநத உபரபயக யகடட ப�னபத�ன அவர 
��பரல(அபல)  அவரகள எனற எனககத ததரயவநதத)''  எனற 
க,�ன�ரகள.

'�ன அ,�வ�பப�?ர அப உஸம�ன(ரஹ)  அவரக?�டம,  'ய�ரடம�ரநத 
இபத '�ஙகள த.வ�யற,�ரகள?' எனற யகடயடன. அதறக அவர, 'உஸ�ம� 
இபன பஸத(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத த.வ�யறய,ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1516.  '�ன (கனவ�ல)  மககத?லல�ரம ஒர தப�டடல தவ?�ய�ல ஒனற 
த�ரணடரககக கணயடன.  அபயப�த அப பகர எழநத (ஒர 
க�ணற,�ல�ரநத)  ஒர வ�?� அலலத இரணட வ�?�கள இப,தத�ர. 
.�,�த ய'ரம அவர இப,ததவடன ய.�ரவ ததரநதத.   அலல�ஹ 
அவபர மனன�பப�ன�க!  ப�,க அபத உமர எடததகதக�ள?,  அத 
அவரன பகய�ல தபரய வ�?�ய�க ம�,�யத.  (அவர வலவடன பல 
வ�?�கள தணண�ர இப,தத�ர.)   அவபரப யப�ல .\ர�கவம 
உறத�ய�கவம த.யலபடக கடய பதத�.�ல�ய�ன (அபரவத)  தபலவர 
ஒரவபர '�ன கணடத�லபல எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யவதம அ,�நதவரகள உணபமபய மப,ததல.

1517. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர யதரகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற அவரக?�டம,  தம 
.மத�யதத�ரபடயய ஓர ஆணம ஒர தபணணம வ�ப.�ரம 
த.யதவ�டடத�கக க,�ன�ரகள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
''�ஙகள கலதல,� தணடபன க,�தத தவர�தத�ல எனன க�ணக�,�ரகள?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறகவரகள,  'அவரகப? '�ம யகவலபபடதத�ட 
யவணடம எனறம,  அவரகள கப.யட தக�டககபபடவ�ரகள எனறம 
அத�ல க,பபடடள?த''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன,  (யத மத 
அ,�ஞர�ய�ரநத இஸல�தபத ஏற,)  அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�) 
''�ஙகள தப�ய த.�னன �ரகள.  (வ�பச.�ரம த.யதவரகப? .�கமவபர) 
கலல�ல அடகக யவணடதமனறத�ன அத�ல க,பபடடள?த''  எனற 
க,�ன�ரகள.  உடயன,  அவரகள தவர�தபதக தக�ணட வநத அபத 
வ�ரதத�ரகள.  அவரக?�ல ஒரவர 'வ�ப.�ரகளகக கலதல,�நத 
தக�லலம தணடபன தரபபடயவணடம'  எனற கறம வ.னதத�ன மNத 
தனனபடய பகபய பவதத மப,தத,  அதறக மனபம ப�னபம உள? 
வ.னதபத ஓத�ன�ர.  அபயப�த அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�),  'உன 
பகபய எட''  எனற த.�லல,  அவர தனனபடய பகபய எடதத�ர. 



அபயப�த அஙயக (வ�ப.�ரக கற,தத�றக)  கலதல,� தணடபன தரமபட 
கறம வ.னம இரநதத.  உடயன யதரகள, 'அபதலல�ஹ இபன .ல�ம 
உணபம க,�ன�ர.  மஹமமயத!  தவர�தத�ல கலதல,� தணடபனபயக 
கறம வ.னம இரககத த�ன த.யக�,த''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன, 
அவவ�ரணட யபபரயம .�கம வபர கலல�ல அடககமபட 'ப�(ஸல) 
அவரகள உதத�ரவ�டட�ரகள.  அவவ�ய, அவவ�ரவரககம கலதல,� 
தணடபன வழஙகபபடடத.  அபயப�த அநத ஆண,  அபதபணபணக 
கலலடய�ல�ரநத ப�தக�பபதறக�க தன உடபல (அவளககக யகடயம 
யப�ல�கக�) அவ?�ன மNத கவ�ழநத (மப,ததக) தக�ளவபத ப�ரதயதன.

இபணபவபபவரகள 'ப�(ஸல) அவரக?�டம ('ப�க?�ர இப,தததயர 
எனபதறக) ஓர அறபதச .�னப,க க�டடம பட யக�ரயதன யபரல 
'ப�(ஸல) அவரகள, .நத�ரன ப�?வபடவபத அவரகளககக க�டடயத.

1518.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல .நத�ரன இரணட தணடக?�கப ப�?வபடடத. 
உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள .�ட.�ய�க இரஙகள''  எனற 
(மககப? ய'�கக�க) க,�ன�ரகள.

1519.  ஷபZப இபன ஃகரகத�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர என கலதத�ர உரவ� 
இபன அப�ல �அததல ப�ரக\(ரல�)  அவரகப?ப பற,�பயப.�க 
தக�ணடரநதபத யகடயடன. உரவ�(ரல�) அவரகளகக 'ப�(ஸல) அவரகள 
அவர ஓர ஆடபட வ�ஙகவதறக�க ஒர த�ன�பர (தப�றக�ப.க) 
தக�டதத�ரகள.  அபதக தக�ணட அவர இரணட ஆடகப? வ�ஙக�ன�ர. 
அவவ�ரணடல ஒனப, அவர ஒர த�ன�ரகக வ�றறவ�டட ஒர 
த�ன�பரயம ஓர ஆடபடயம தக�ணட வநத�ர. (அபதக கணட) 'ப�(ஸல) 
அவரகள அவரன வ�ய�ப�ரதத�ல அவரகக பரககத (எனம அரளவ?ம) 
க�படதத�டப ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  (அதன பயன�க)  அவர மணபண 
வ�ஙக�ன�லம அத�ல இல�பமபடநத வ�டவ�ர என, '�பலய�ல 
இரநத�ர.

        ப�டம-56. 'ப�த யத�ழரக?�ன .�,பபகள.

அபபககர(ரல�) அவரக?�ன .�,பப 

1520.  �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
ஒர தபணமண� (யதபவ ஒனப, மப,ய�டவதறக�க)  வநத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அநதப தபணமண�பயத த�ரமபவம வரமபடக 
கடடப?ய�டட�ரகள.  அநதப தபணமண�,  ''�ன வநத தஙகப?க க�ண 
(மடய)வ�லபலதயன,�ல...?' எனற, - 'ப�(ஸல) அவரகள இ,நதவ�டட�ல 
(எனன த.யவத?) எனபத யப�ல- யகடட�ள. அதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, ''� 
எனபனக க�ணவ�லபலதயன,�ல அப பககரடம த.ல''  எனற பத�ல 
க,�ன�ரகள. 

1521. ஹமம�ம இபன அலஹரஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர ''(இஸல�தத�ன 
ஆரமபக க�லதத�ல) இப,தததர(ஸல) அவரகளடன ஐநத அடபமகளம 
இரணட தபணகளம (அடபமயலல�த ஆணக?�ல)  அப பகர(ரல�) 
அவரகளம மடடயம இரககக கணயடன''  எனன அமம�ர இபன 
ய�.�ர(ரல�) த.�லல யகடயடன.



1522.  அபத தரத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
அமரநத�ரநயதன.  அபயப�த அப பகர(ரல�)  தம மழஙக�ல தவ?�யய 
ததரயம?வ�றக ஆபடய�ன ஒர பககதபத (தகக�ப)  ப�டததபட 
(எஙகப? ய'�கக�) வநத�ரகள. உடயன, 'ப�(ஸல) அவரகள, 'உஙகள யத�ழர 
வழகக�ட வநதவ�டட�ர''  எனற க,�ன�ரகள.  அப பகர(ரல�) ('ப� -  ஸல - 
அவரகளகக)  .ல�ம க,�வ�டட,  'இப,தததர அவரகய?!  எனககம 
கதத�ப�ன மகன�(ர உம)ரககம இபடயய .�,�த வ�ககவ�தம 
ஏறபடடத.  '�ன (யக�பம�க)  அவபர ய'�கக� வ�பரநயதன.  ப�,க (என 
த.யபககக�க)  '�ன வரநத� அவரடம எனபன மனன�ககமபட 
யகடயடன.  அவர எனபன மனன�கக மறததவ�டட�ர.  எனயவ,  உஙக?�டம 
வநயதன''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அப பககயர! 
அலல�ஹ உஙகப? மனன�பப�ன�க!''  எனற மமமப, க,�ன�ரகள. 
ப�,க உமர(ரல�)  (அப பகர -  ரல� -  அவரகப? மனன�கக 
மறததவ�டடதறக�க)  மனம வரநத� அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன 
வ �டடறகச த.னற, 'அஙயக அப பகர(ரல�)  இரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடக 
வ �டட�ர,  'இலபல''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  எனயவ,  அவரகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.ன,�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகம 
(யக�பதத�ல) '�,ம ம�,ல�ய�றற. எனயவ, அப பகர(ரல�) பயநதயப�ய தம 
மழஙக�லக?�ன மNத மணடய�டட அமரநத,  'இப,தததர அவரகய?! 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�யன (வ�கக வ�ததபத 
தத�டஙக�யத�ல உமபர வ�ட)  அத�கம அ'�த�ய�பழததவன�க� வ�டயடன.'' 
எனற இரமப, க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(மககய?!) 
அலல�ஹ எனபன உஙக?�டம அனபப�ன�ன. 'தப�ய த.�லக�,�ர'  எனற 
'�ஙகள க,�ன �ரகள.  அப பகர அவரகய?�,  ''�ஙகள உணபமயய 
த.�னன �ரகள'  எனற க,�ன�ர;  யமலம (இப, ம�ரககதபத '�பல 
'�றததம பண�ய�ல)  தனபனயம தன த.லவதபதயம அரபபண�தத 
எனன�டம பரவடன 'டநத தக�ணட�ர.  அததபகய என யத�ழபர 
எனகக�க '�ஙகள (மனன�தத)வ�டட வ�டவ �ரக?�?'  எனற இரணட மப, 
க,�ன�ரகள.  அதன ப�,க அப பகர(ரல�)  மன 
யவதபனககள?�ககபபடவ�லபல.

1523.  அமர இபன ஆஸ(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 'த�ததஸ 
ஸல�ஸ�ல'எனம யப�ரகக�ன  பபடகக (த?பத�ய�கக�)  எனபன 
அனபப� பவதத�ரகள.  அபயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற, 
'மகக?�யலயய உஙகளகக ம�கப ப�ரயம�னவரகள ய�ர?'  எனற 
யகடயடன.  அவரகள,  'ஆய�ஷ�''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'ஆணக?�ல 
ம�கப ப�ரயம�னவரகள ய�ர?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள, 
'ஆய�ஷ�வ�ன தநபத (அப பகர)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�,க ய�ர 
(ப�ரயம�னவர)?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ப�,க உமர இபன 
கதத�ப த�ன (எனகக ம�கவம ப�ரயம�னவர)''  எனற க,�வ�டட,  யமலம 
பல ஆணக(?�ன தபயரக)ப?க க,�பப�டட�ரகள.

1524.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''தன ஆபடபயத 
தறதபரபமய�ன க�ரணதத�ல (பம�ய�ல படமபட க\யழ தத�ஙகவ�டட) 
இழததக தக�ணட த.லக�,வபன அலல�ஹ மறபமய�ல ஏ,�டடம 
ப�ரகக ம�டட�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
உடயன,  அப பகர(ரல�),  ''�ன கவனம�க இலல�வ�டட�ல எனனபடய 
ஆபடய�ன ஒர பககம க\யழ தத�ஙக� வ�டக�,த''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபதக யகடட இப,தததர(ஸல) அவரகள, ''�ஙகள அபதத தறதபரபம 



ப�ர�டடவதறக�கச த.யவத�லபலயய'' எனற க,�ன�ரகள.

1525.  என யத�ழரகப?த த�டட�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  உஙக?�ல ஒரவர 
உஹ8த மபலய?வ தஙகதபதத த.லவ த.யத�லம (என 
யத�ழ�க?�ன)  அவரகள (இப, வழ�ய�ல)  த.லவ த.யத இரணட பகக 
கவ�யல அலலத அத�ல ப�த�ய?பவக கட (அவரன) அநத தரமம எடட 
மடய�த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

சவனததகக 'றத.யத� தபற,வரகள.

1526.  அப மஸ� அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன என வ �டடல உளச 
த.யதவ�டடப ப,பபடயடன.  (அபயப�த எனககள),  ''�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப?வ�டடப ப�ரய�மல அவரகளடயனயய 
எனனபடய இநத '�ள (மழவதம)  இரபயபன''  எனற த.�லல�க 
தக�ணயடன.  '�ன பள?� வ�.லகக வநத 'ப�(ஸல)  அவரகப?க 
க,�ததக யகடயடன.  அபயப�த மககள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ப,பபடட 
இநதப பககம யப�ன�ரகள''  எனற க,�னர.  '�ன  ('ப� -  ஸல -  அவரகள 
த.ன, த�ப.ய�ல)  அவரக?�ன அடசசவடடல அவரகப?ப பற,� (இநத 
வழ�ய�கச த.ன,�ரக?� எனற)  வ�.�ரததபட த.னய,ன.  இறத�ய�ல 
(கப�வகக அரக�லள? ஒர யத�டடம�ன)  ப�ஃர அரஸ8ககள த.னற 
அதன வ�.ல�ல அமரநயதன.  அதன வ�.ல யபரச. மடபடய�ல 
தய�ரககபபடடரநதத.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம (இயறபகக) 
கடபன '�ப,யவற,�க தக�ணட உளச த.யத�ரகள.  உடயன,  '�ன 
அவரக?�டம எழநத த.னய,ன.  அவரகள (ப�ஃர)  அரஸ (எனனம 
அதயத�டடதத�ல உள?)  க�ணற,�ன மNத அதன சறறச சவரகக 'டயவ 
தம க�லகள இரணபடயம த�,நத க�ணறறககள தத�ஙக வ�டபபட 
அமரநத�ரநத�ரகள.  '�ன அவரகளகக .ல�ம த.�லல�வ�டடத த�ரமப�ச 
த.னற வ�.லரயக அமரநத தக�ணயடன. '�ன (எனககள), 'இனற '�ன 
அலல�ஹவ�ன ததரபடய வ�ய�ல க�வலன�க இரபயபன''  எனற 
த.�லல�க தக�ணயடன.  அபயப�த அப பகர(ரல�)  வநத கதபவத 
தள?�ன�ரகள.  '�ன,  'ய�ர அத?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  '('�யன)  அப 
பகர (வநதளய?ன)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன '�ன,  '.றறப 
தப�றஙகள''  எனற த.�லல�வ�டட ('ப� -  ஸல -  அவரக?�டம)  த.னற, 
'இப,தததர அவரகய?!  இயத� அப பகர அவரகள (வநத)  தஙக?�டம 
உளய? வர அனமத� யகடக�,�ரகள''  எனற த.�னயனன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அவரகக அனமத� தக�டஙகள.  யமலம,  அவர த.�ரககவ�.� 
எனற 'றத.யத� த.�லலஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அப பகர 
அவரகப? ய'�கக�ச த.ன, அவரக?�டம,  'உளய? வ�ரஙகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள '�ஙகள த.�ரககவ�.� எனற 'றத.யத� 
அ,�வ�தத�ரகள''  எனற த.�னயனன.  உடயன,  அப பகர அவரகள உளய? 
வநத,  இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக வலப பககதத�ல அவரகளடன 
(க�ணற,�ன)  சறறச சவரல அமரநத தக�ணட 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த.யதத யப�னய, தம க�லகள இரணபடயம க�ணற,�ல 
தத�ஙகவ�டடக தக�ணட க�லகப?த த�,நத பவதத�ரகள.  ப�,க,  '�ன 
த�ரமப�ச த.னற (வ�.ல�ல)  அமரநத தக�ணயடன.  '�ன (மனயப)  என 
.யக�தர(ர ஒரவ)பர உளச த.யத எனனடன ய.ரநத தக�ளளமபட 
த.�லல�வ�டடவ�டட வநத�ரநயதன.  எனயவ (எனககள),  'அலல�ஹ 
இனன�ரகக 'னபமபய '�டய�ரநத�ல அவபர (இஙக),  வரச 
த.யவ�ன''  எனற த.�லல�க தக�ணயடன.''  இனன�ர'  எனற அப மஸ� 



அல அஷ அர(ரல�) க,�யத. தம .யக�தபரக கரதத�ல தக�ணயட'' எனற 
அ,�வ�பப�?ர ஸயZத இபன மஸயயப(ரஹ) க,�ன�ர: அபயப�த ஒரவர 
கதபவ அப.தத�ர.  '�ன, 'ய�ர அத?'  எனற யகடயடன.  வநதவர, '('�யன) 
உமர இபன கதத�ப (வநதளய?ன)''  எனற த.னன�ர.  '�ன,  'தக�ஞ.ம 
தப�றஙகள''  எனற க,�வ�டட,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத 
அவரகளகக .ல�ம க,�,  'இயத�,  உமர இபன கதத�ப அவரகள வநத 
தஙக?�டம (உளய? வர)  அனமத� யகடக�,�ரகள''  எனற த.�னயனன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரகக அனமத� தக�டஙகள;  அவர த.�ரககவ�.� 
எனற அவரகக 'றத.யத� த.�லலஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன 
த.னற,  'உளய? வ�ரஙகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள '�ஙகள 
த.�ரககவ�.� எனற உஙகளகக 'றத.யத� கறக�,�ரகள''  எனற 
த.�னயனன.  அவரகள உளய? வநத க�ணற,�ன சறறச சவரல 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக இடபபககம அமரநத தம இரணட 
க�லகப?யம க�ணறறககள தத�ஙகவ�டட�ரகள.  ப�,க '�ன த�ரமப�ச 
த.னற (வ�.லரயக)  அமரநத தக�ணயடன.  'அலல�ஹ இனன�ரகக 
(என .யக�தரரகக)  'னபமபய '�டய�ரநத�ல அவபர (இஙக)  வரச 
த.யவ�ன'' எனற (மனயப�னய, எனககள) க,�க தக�ணயடன. அபயப�த 
ஒரவர வநத கதபவ ஆடடன�ர.  '�ன,  'ய�ர அத?'  எனற யகடயடன. 
அவர,  '('�யன)  உஸம�ன இபன அஃபப�ன (வநத�ரகக�ய,ன)''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  உடயன,  'தக�ஞ.ம தப�றஙகள''  எனற த.�லல�வ�டட, 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற அவரகளகக உஸம�ன 
அவரகள வநத�ரககம த.யத�பய அ,�வ�தயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அவரகக அனமத� தக�டஙகள.  அவரகக ய'ரவ�ரககம ஒர 
தனபதபதயடதத அவரகக த.�ரககம க�படககவ�ரகக�,த எனற 
'றத.யத� த.�லலஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, '�ன உஸம�ன 
அவரக?�டம த.னற அவரடம,  'உளய? வ�ரஙகள.  உஙகளகக 
ய'ரவ�ரககம ஒர தனபதபதயடதத உஙகளகக த.�ரககம 
க�படககவ�ரகக�,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'றத.யத� 
க,�ன�ரகள''  எனற த.�னயனன.  அவரகள உளய? வநத (ப�ரதத யப�த) 
சறறச சவர (ஒர பககம)  '�ரமப� வ�டடரபபபதக கணட�ரகள.  எனயவ, 
மறத,�ர பககம 'ப�(ஸல)  அவரகளகக எத�யர 
அமரநத�ரகள.அ,�வ�பப�?ர ஷரக இபன அபத�லல�ஹ(ரஹ) க,�ன�ர:

ஸயZத இபன மஸயயப(ரஹ), ''�ன ('ப� - ஸல அவரகளம, அப பகர - 
ரல� -  அவரகளம,  உமர -  ரல� -  அவரகளம)  அடததடதத அமரநத�ரநத 
இநத '�பலயம (தறயப�த)  அவரக?�ன கபரகள (மணணப,கள) 
அபமநத�ரககம '�பலபயக க,�பபத�க வ�?ககம கணயடன''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1527.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒர மப,)  'ப�(ஸல)  அவரகளம அப 
பகர,  உமர,  உஸம�ன(ரல�)  ஆக\யய�ரம உஹ8த மபல மNத ஏ,�ன�ரகள. 
அத அவரகளடன 'டஙக�யத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஹ8யத! 
அப.ய�மல இர! ஏதனன�ல, உன மNத ஓர இப,தததரம, ('�னம) ஒர 
.�தத�ககம, இரணட உய�ரத த�ய�க�களம உள?னர'' எனற க,�ன�ரகள. 

கப,ஷ�க கலததவர�ன அப ஹஃபஸ உமர இபன கதத�ப(ரல�) 
அவரக?�ன .�,பபகள. 

1528.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன .�ல மகக?�படயய '�னற 
தக�ணடரகக,  அவரகள உமர இபன கதத�ப(ரல�)  அவரகளகக�க 



ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அபயப�த உமர அவரகள (இ,நத)  கடடல�ன மNத 
க�டததபபடடரநத�ரகள -  அபயப�த என ப�னன�ல�ரநத ஒரவர தன 
மழஙபகபய என யத�?�ன மNத பவதத (உமர -  ரல� -  அவரகப? 
ய'�கக�,)  'அலல�ஹ உஙகளககக கரபண பரயடடம.  அலல�ஹ 
(உஙகள உடல,  அடககம த.யயபபடம யப�த)  உஙகப? உஙகளபடய 
இரணட யத�ழரக(?�ன 'ப� -  ஸல -  அவரகள மறறம அப பகர -  ரல� - 
அவரக)ளடன (அவரக?�ன மணணப,களகயக அரயக) அடஙகச த.யய 
யவணடம எனற '�ன வ�ரமப�க தக�ணடரநயதன.  ஏதனன�ல, 
தபரமப�ல�ன ய'ரஙக?�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  ''�னம அப 
பகரம உமரம (இபபட)  இரநயத�ம;  '�னம அப பகரம உமரம 
(இபபடச)  த.யயத�ம;  '�னம அப பகரம உமரம (இஙயக)  த.னய,�ம' 
எனற த.�லல யகடடரகக�ய,ன.  எனயவ,  உஙகப? அலல�ஹ 
அவவ�ரவரடன (அவரக?�ன மணணப,களகக அரயக)  அடஙகச 
த.யத�ட யவணடதமனற வ�ரமபக�ய,ன'' எனற க,�ன�ர. '�ன த�ரமப�ப 
ப�ரதயதன.  இபபடச த.�னன அநத மன�தர அலN இபன அபZ த�ல�ப(ரல�) 
அவரக?�க இரநத�ரகள.

1529.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
''�ன (கனவ�ல)  எனபன த.�ரககதத�ல நபழநதவன�கக கணயடன. 
அஙக '�ன அப தலஹ� அவரக?�ன மபனவ� ரபமஸ�வகக அரயக 
இரநயதன.  அபயப�த '�ன தமலல�ய க�லட யய�ப.பயச 
த.வ�யறய,ன.  உடயன, 'ய�ர அத?'  எனற யகடயடன.  அதறக (அஙக�ரநத 
வ�னவர),  'இவர ப�ல�ல'  எனற பத�ல?�தத�ர.  '�ன (அஙக)  ஓர 
அரணமபனபயக கணயடன.  அதன மற,தத�ல தபணதண�ரதத� 
இரநத�ள.  '�ன,  'இத ய�ரககரயத?'  எனற யகடயடன.  அவர, (வ�னவர), 
'இத உமரபடயத' எனற க,�ன�ர. எனயவ, '�ன அநத அரணமபனய�ல 
நபழநத அபதப ப�ரகக வ�ரமப�யனன.  அபயப�த (உமயர!)  உஙகள 
யர�ஷம என '�பனவகக வநதத (எனயவ,  அத�ல நபழய�மல 
த�ரமப�வ�டயடன)''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக உமர(ரல�),  'இப,தததர 
அவரகய?!  உஙகளகக என தநபதயம என த�யம அரபபணம�கடடம. 
உஙக?�டம� '�ன யர�ஷம க�டடயவன'' எனற யகடட�ரகள.

1530.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம மறபம 
'�ப?ப பற,�, 'மறபம '�ள எபயப�த வரம?' எனற யகடட�ர. 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அதறக�க '� எனன ('றத.யலகப?த)  தய�ர த.யத 
பவதத�ரகக�,�ய?'  எனற (த�ரமபக)  யகடட�ரகள.  அமமன�தர, 
'எதவம�லபல.  '�ன அலல�ஹபவயம அவனபடய ததபரயம 
ய'.�கக�ய,ன எனபபதத தவ�ர''  எனற பத�ல?�தத�ர.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''� ய'.�ததவரகளடன த�ன (மறபமய�ல)  '� இரபப�ய''  எனற 
க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''� ய'.�ததவரகளடன '� இரபப�ய'' 
எனற த.�னனபதக யகடட '�ஙகள மக�ழச.�யபடநதபதப யப�ன, 
யவற எதன�லம '�ஙகள மக�ழச.�யபடநதத�லபல.  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகப?யம அப பகர(ரல�)  அவரகப?யம உமர(ரல�)  அவரகப?யம 
ய'.�கக�ய,ன.  யமலம,  அவரகப? ய'.�தத க�ரணதத�ல (மறபமய�ல) 
அவரகளடன த�ன இரபயபன எனற 'மபக�ய,ன;  அவரக?�ன 
'றத.யலகப?ப யப�னற '�ன 'றத.யல பரய�வ�டட�லம .ரயய!

1531. உஙகளகக மனப�ரநத .மத�யஙக?�ல,  (பலயவற) 
ப�ரச.�பனக?�ல .ரய�ன த�ரபப எத எனபத க,�தத இப,யர?�ல) 
மன கடடயய அ,�வ�ககபபடடவரகள இரநத�ரகக�,�ரகள.  என 



.மத�யதத�னரல அபபடபபடடவர எவயரனம இரநத�ல அத 
உமர�கதத�ன இரககம எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள:  உஙகளகக மனப�ரநத பன 
இஸர�யZலக?�ல இப,தததரக?�க இலல�மயலயய (வ�னவரக?�ல) 
அ,�வ�பபச த.யயபபடடவரகள இரநதள?னர.  அததபகயவரக?�ல 
எவயரனம என .மத�யதத�ல இரநத�ல அத உமர�கத த�ன இரககம 
எனற உள?த.  யமலம இபன அபப�ஸ(ரல�), (த�ரககரஆன�ன 22:52-வத 
வ.னதத�ல)  'வல� மஹததஸ�ன'  (மன கடடயய 
அ,�வ�ககபபடடவர�ன�லம) எனற (ய.ரதத) வ�.�ததள?�ரகள.

உஸம�ன (ரல�) அவரக?�ன .�,பப 

1532.  உஸம�ன இபன மவஹப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எக�பத வ�.�ய�ன 
ஒரவர வநத, (கஅப� எனம) இப,ய�லலதபத ஹஜ த.யத�ர அபயப�த 
ஒர கடடம அமரநத�ரபபபதக கணட, 'இநதக கடடதத�ர ய�ர?'  எனற 
யகடடதறக மககள,  'இவரகள கப,ஷ�கள எனற பத�ல க,�ன�ரகள. 
அபயப�த, 'இவரக?�னல மத�ரநத அ,�ஞர ய�ர'' எனற அவர யகடடதறக 
மககள,  '  அபதலல�ஹ இபன உமர''  எனற பத�ல அ?�தத�ரகள.  உடயன 
அவர அஙக�ரநத அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�, 
'இபன உமர அவரகய? '�ன உஙக?�டம ஒர வ�ஷயதபதக 
யகடக�ய,ன.  '�ஙகள எனகக அபதபபற,�ச த.�லலஙகள.  உஸம�ன(ரல�) 
உஹ8தப யப�ரகக?தத�ல�ரநத தவரணயட�டயபத '�ஙகள 
அ,�வ �ரக?�?'  எனற யகடடதறக இபன உமர(ரல�) 'ஆம அ,�யவன''  எனற 
பத�ல அ?�தத�ரகள. அபயப�த அவர 'உஸம�ன(ரல�) பதர யப�ரல கலநத 
தக�ள?�மல இரநதவ�டட�ரகள எனபத தஙகளககத ததரயம�?'  எனற 
யகடட�ர.  அறக இபன உமர(ரல�)  'ஆம ததரயம''  எனற பத�ல 
அ?�தத�ரகள.  அதறக அநத மன�தர அவர,  'ஹ8பதப�ய�வ�ல 'டநத 
பபஅததர ரளவ�ன .தத�யப ப�ரம�ணதத�லம கலநத தக�ள?வ�லபல 
எனபத தஙகளககத ததரயம�?' எனற யகடக ஆம ததரயம எனற பத�ல 
அ?�தத�ரகள. (இவறப,க யகடடவ�டட உஸம�ன(ரல�)  த�ம '�பனததத 
யப�னய, இவவ?வ கப,களள?வரத�ம எனற தத�ன�ககம பட) அநத 
மன�தர,  அலல�ஹ8 அகபர -  அலல�ஹ ம�கபதபரயவன எனற எனற 
க,�ன�ர.  அபயப�த இபன உமர(ரல�),  'வ�ரம!  (இவற,�தலலல�ம 
உஸம�ன(ரல�)  ஏன பஙக தப,வ�லபல எனபபத உனகக '�ன 
வ�?ககக�ய,ன.  அவரகள உஹத யப�ரனயப�த தவரணயட�டய 
.மபவயம�,  அத .மபநதம�க அலல�ஹ அவரன ப�பழபயப தப�றதத 
மனன�ததவ�டட�ன எனற '�யன .�ட.�ய�க இரகக�ய,ன.  பதர யப�ரல 
அவரகள கலநத தக�ள?�ததறகக க�ரணம,  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகள 
(ரபகயய�(ரல�))  உஸம�ன(ரல�)  அவரக?�ன மபனவ�ய�க இரநத�ரகள. 
(அவரகள)  அபயப�த ய'�யவ�யபபடடரநத�ரகள.  எனயவ,  'ப�(ஸல) 
அவரகள பதர யப�ரல பஙதகடதத ஒரவரககரய (மறபமப)  பலனம, 
(யப�ரப தப�ர?�ல)  உஙகளகக�ன பஙகம க�படககம ('�ஙகள 
உஙகளபடய மபனவ�பயக கவன�யஙகள)  என,�ரகள.  (எனயவத�ன, 
அவரகள அத�ல கலநத தக�ள?மடயவ�லபல.)  பபஅததர ரளவ�ன 
.தத�யபப�ரம�ண '�கழச.�ய�ல அவரகள கலநத தக�ள?�ததறகக 
க�ரணம உஸம�ன(ரல�)  அவரகப?யம வ�ட கணண�யம வ�யநத 
ஒரவர (மகக� பள?தத�கக�ல இலபல.  அபபட)  இரநத�ரநத�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  கப,ஷ�க?�டம யபசவதறக தம ததர�க அவபர) 
அனபப� இரபப�ரகள.  (அபபட ஒரவரம இலபல.)  எனயவத�ன, 



'ப�(ஸல)  அவரகள உஸம�பன(ரல�)  அனபப�ன�ரகள.  யமலம இநத 
.தத�யப ப�ரம�ண '�கழச.� உஸம�ன(ரல�)  மகக�வ�றகள யப�ன 
ப�னனரத�ன 'டநதத.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன 
வலககரதபதச சடடக க�ணப�தத இத உஸம�னபடய பக எனற க,� 
அபத தம இடககரதத�ன மNத தடடன�ரகள.  ப�,க,  இபயப�த '�ன 
த.யயம .தத�யபப�ரம�ணம உஸம�னகக�கச த.யயபபடவத�கம'' 
என,�ரகள. என இபன உமர(ரல�) க,�வ�டட, (உஸம�ன(ரல�) அவரகப?ப 
பற,�த த�ழவ�க எணண� பவதத�ரநத) அநத மன�தரடம, ''�ன இபயப�த 
த.�னன பத�லகப? '� எடததச த.லலல�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

1533.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர த�ரபக சறறவத�ல த�ம அபடயம 
யவதபன க,�தத (என மபனவ�)  ஃப�தத�ம� மப,ய�டட�ர. 
(இந'�பலய�ல)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யப�ரக பகத�கள .�லர தக�ணட 
வரபபடடனர.  உடயன,  ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரகள ('ப� -  ஸல -  அவரக?�டம 
வ �டட யவபலகக�கக பகத� எவபரய�வத யகடட வ�ஙக�வரச) த.ன,�ர. 
ஆன�ல, 'ப�(ஸல) அவரகப?க க�ணவ�லபல. ஆய�ஷ�(ரல�) அவரகப?த 
த�ம அஙயக கணட�ர.  எனயவ,  (த�ம வநத ய'�ககதபத)  ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரக?�டம ஃப�தத�ம� ததரவ�தத�.  'ப�(ஸல)  அவரகள (வ �டடறக) 
வநதயப�த ஆய�ஷ�(ரல�)  ஃப�தத�ம� வநதபதத ததரவ�தத�ரகள.  உடயன, 
'ப�(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம வநத�ரகள.  அதறகள '�ஙகள எஙகள 
படகபகககச த.னற வ�டடரநயத�ம.  'ப�(ஸல)  அவரகப?க 
கணடவடன)  '�ன எழநத '�றகப யப�யனன.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''�ஙகள (இரவரம)  உஙகள இடதத�யலயய இரஙகள''  எனற 
த.�லல�வ�டட எஙகளகக�படயய (வநத)  அமரநத�ரகள.  எநத 
அ?வகதகன,�ல அவரக?�ன க�லக?�ன க?�ரச.�பய '�ன என 
த'ஞ.�ன மNத உணரநயதன.  ப�,க, ''�ஙகள இரவரம எனன�டம யக�ரய 
(உதவ�) தபன வ�டச .�,நத ஒனப, உஙகள இரவரககம '�ன கறறத 
தரடடம�?  '�ஙகள இரவரம உஙகள படகபகககச த.லபகய�ல 
மபபதத '�னக மப, 'அலல�ஹ8 அகபர -  அலல�ஹ ம�கப 
தபரயவன'  எனற த.�லலஙகள;  மபபதத மனற மப, 
'சபஹ�னலல�ஹ -  அலல�ஹ தயவன'  எனற த.�லலஙகள;  மபபதத 
மனற மப, 'அலஹமத ல�லல�ஹ -  அலல�ஹவகயக எலல�ப 
பகழம'  எனற த.�லலஙகள.  அத ஒர பண�ய�ப? வ�ட உஙகள 
இரவரககம .�,நதத�கம எனற க,�ன�ரகள. 

��பபர ப�ன அவவ�ம(ரல�) அவரக?�ன .�,பப.

1534.  அபதலல�ஹ இபன ஸ8பபர(ரல�)  க,�ன�ர அகழப யப�ரனயப�த 
'�னம உமர இபன அபZ ஸலம�(ரல�)  அவரகளம ('ப� -  ஸல 
அவரக?�ன வ �டடப)  தபணக?�படயய (ப�தக�பபப)  பண�ய�ல 
அமரததபபடயட�ம.  '�ன அபயப�த (என தநபத)  ஸ8பபர(ரல�)  தன 
கத�பரய�ன மNத (.வ�ர த.யத பட யதரக?�ன)  பன கப,ழ� 
கலதத�பர ய'�கக� இரணட அலலத மனற மப, யப�ய வநத 
தக�ணடரபபபதப ப�ரதயதன.  '�ன (இரபப�டதத�றகத)  த�ரமப� 
வநதயப�த,  'என தநபதயய!  த�ஙகள யப�யக தக�ணடம வநத 
தக�ணடம�ரபபபத ப�ரதயதன''  எனற த.�னயனன.  அவரகள, 'எனபன '� 
ப�ரதத�ய�?  என அரபம மகயன!''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஆம 
(ப�ரதயதன)'' எனற பத�ல?�தயதன. அதறக அவரகள, 'பன கப,ழ�வ�டம 
த.னற (உ?வ,�நத)  எனன�டம அவரக?�ன த.யத�பயக தக�ணட 
வரபவர ய�ர?'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள.  '�ன 



(அநதப பண�பயச த.யய ஒபபக தக�ணட) த.னய,ன. '�ன (அவரக?�ன 
த.யத�பய உ?வ,�நத தக�ணட) த�ரமப� வநதயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (எனபன தகdரவ�ககம வபகய�ல)  தம த�ய தநபதய�ர 
இரவபரயம ய.ரதத,  'என தநபதயம என த�யம உனகக 
அரபபணம�கடடம' எனக க,�ன�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

தலஹ� இபன உபபத�லல�ஹ(ரல�) அவரகள .�,பப.

'''ப�(ஸல)  அவரகள 'தலஹ�''  அவரகப?க க,�தத த�ரபத�யபடநத 
'�பலய�ல இ,நத�ரகள'' எனற உமர(ரல�) க,�ன�ர.

1535  .  தலஹ�(ரல�)  அவரகளம ஸஅத(ரல�)  அவரகளம க,�ன�ரகள: 
'ப�(ஸல)  அவரகள (இபணபவபபவரகளடன)  யப�ரடட அநத (உஹ8தப 
யப�ரன)  '�ளக?�ல அவரகளடன எஙகள இரவபரயம தவ�ர 
யவத,வரம இரககவ�லபல.  இபத,  அ,�வ�பப�?ர அப உஸம�ன 
அபதர ரஹம�ன அந'ஹத�(ரஹ)  தலஹ�(ரல�)  மறறம ஸஅத(ரல�) 
ஆக�ய இரவரடயம ய'ரடய�கக யகடட அ,�வ�தத�ரகள.

1536. அப ஹ�ஸ�ம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர (உஹ8தப யப�ரன யப�த) 
'ப�(ஸல)  அவரகப? (ய'�கக� வநத அமபகள மறறம ஈடடக?�ல�ரநத 
அவரகப?க யகடயம யப�னற '�னற)  க�தத தலஹ�(ரல�)  அவரக?�ன 
பகபய (தப?களம வடககளம '�ப,நத) ஊனமற,த�க ப�ரதயதன.

ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ அஸ ஸ8ஹர(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள. 

1537.  ஸயZத இபன மஸயயப(ரஹ)  க,�ன�ர ''(எனனபடய வ �ரச 
த.யபலக கணட எனபனப ப�ர�டடம வ�ததத�ல)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
உஹ8தப யப�ரனயப�த தம த�ய தநபத இரவபரயம ய.ரதத எனகக 
அரபபண�பபத�க (என தநபதயம என த�யம உனகக அரபபணம�கடடம' 
எனச) க,�ன�ரகள'' எனற ஸஅத(ரல�) த.�லல யகடயடன.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன மரமகனகள .�,பப. அவரக?�ல அபல ஆஸ 
இபன ரபZஉ(ரல�) அவரகளம ஒரவர�வ�ர. 

1538.  ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அலN (ரல�)  (ஃப�தத�ம� 
இரககயவ,)  அப �ஹலபடய மகப? (இரணட�ம த�ரம�க மணம 
பரநத தக�ள?ப)  தபண யப.�ன�ரகள.  அபதப பற,� ஃப�தத�ம�(ரல�) 
யகளவ�பபடட�ரகள.  உடயன அவரகள (தம தநபதய�ன) 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  '(தநபதயய!)  உஙகள .மத�யம 
உஙகளபடய மகளகளகக�க (அவரகள மனததனபதத�றக 
ஆ?�ககபபடம யப�த)  '�ஙகள யக�பம தக�ள?ம�டடரகள எனற 
கரதக�,த.  (உஙகள மரமகனம என கணவரம�ன)  இநத அலN ,  அப 
�ஹலபடய மகப? மணககவ�ரகக�,�ர''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன, 
'இப,த ததர(ஸல)  அவரகள,  (உபரய�ற,)  எழநத�ரகள.  அவரகள 
இப,வபனப யப�ற,�ப பகழநதவ�டட,  ''�றக,  அபல ஆஸ இபன 
ரபZஉபவ (என மதத மகள பஸனபகக)  மணம மடதத பவதயதன. 
அவர எனன�டம (தன மபனவ�பயத த�ரபப� அனபப� வ�டவத�க 
வ�கக?�ததப)  யப.�ன�ர;  (யப.�யபட)  வ�யபமயடன 'டநத தக�ணட�ர. 
ஃப�தத�ம� எனன�ல ஒர பகத�ய�வ�ர.  எவரம அவரககத தனபம 
தரவபத '�ன தவறகக�ய,ன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 



அலல�ஹவ�ன ததரபடய மகளம அலல�ஹவ�ன பபகவனபடய 
மகளம ஒயர மன�தரடம ஒனற ய.ர மடய�த எனற க,�ன�ரகள. 
எனயவ,  அலN (ரல�)  (அப �ஹலபடய மகப?ப)  தபண யபசவபத வ�டட 
வ�டட�ரகள.

1539.  ம�ஸவர(ரல�)  க,�ய�ரபபத�வத:  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
உபரபயச த.வ�யறய,ன.  அவரகள பன அபத� ஷமஸ கலதபதச 
ய.ரநத தம மரமகன ஒரவபர (அபல ஆபஸ)  '�பனவ கரநத அவர 
(அவரன ம�மன�ர�ன)  தனனடன 'லல மரமகன�க 'டநத 
தக�ணடபதப ப�ர�டடப பகழநத யப.�ன�ரகள. அபயப�த அவரகள, 'அவர 
எனன�டம யப.�ன�ர.  (யப.�ய பட)  வ�யபமயடன 'டநத தக�ணட�ர. 
எனகக வ�ககறத�ய?�தத�ர, அபத எனகக '�ப,யவற,�த தநத�ர'' எனற 
க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரக?�ல வ�டதபல த.யயபபடட பஸத இபன 
ஹ�ரஸ�(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள.

1540.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அவரகப?த த?பத�ய�கக� ஒர பபடபய 
அனபப�ன�ரகள.  மகக?�ல .�லர உஸ�ம� அவரக?�ன தபலபமபயக 
கப, க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(இபயப�த)  இவரன 
தபலபமபய '�ஙகள கப, கறக�,�ரகள என,�ல...  (இத ஒனறம 
பத�தலல).  இதறக மன (மதத� யப�ரன யப�த)  இவரன தநபதய�ன 
(பஸத அவரக?�ன)  தபலபமபயயம '�ஙகள கப, க,�க 
தக�ணடரநத�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவர (பஸத) 
தபலபமப தப�றபபககத தகத�யபடயவர�கயவ இரநத�ர.  யமலம, 
அவர மகக?�யலயய எனகக ம�கவம வ�ரபபம�னவர�க இரநத�ர. 
(அவரன மகன�ன)  இவர (உஸ�ம�)  த�ன அவரககப ப�ன எனகக 
ம�கவம ப�ரயம�னவர�வ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

1541. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ப�ரததக 
தக�ணடரகக, எனன�டம (இரவரன .�யபல பவதத) உ,வ மப,பய 
கண�பபவர ஒரவர வநத�ர.  உஸ�ம� இபன பஸத அவரகளம,  பஸத 
இபன ஹ�ரஸ� அவரகளம அபயப�த ஒரகக?�ததப 
படதத�ரநத�ரகள.  அநத மன�தர (இரவரன க�லகப?யம ப�ரதத), 
'இநதக க�லகள (ஒனறக தக�னற உ,வள?பவ.)  ஒனற 
மறத,�ன,�ல�ரநத யத�ன,�யபவ''  எனற க,�ன�ர.  (அபதக யகடட) 
'ப�(ஸல)  அவரகள அதன�ல மக�ழச.�யபடநத அவபர வ�யநத�ரகள; 
அபத எனககத ததரவ�தத�ரகள. 

1542.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பன மகஸ�ம கலதபதச ய.ரநத 
தபணதண�ரதத� த�ரடவ�டட�ள.  மககள,  'அவள வ�ஷயதத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம (தணடபனபயத த?ரததமபடக க,� பரநத)  யபசவத 
ய�ர?'  எனற (தமககள)  வ�.�ரததக தக�ணடனர.  எவரம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யப.த தண�யவ�லபல.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (அத க,�ததப பரநத)  யப.�ன�ரகள.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'பன இஸர�யZல கலதத�ர தமம�படயயயள? 
வல�யவர (உயர கலததவர)  எவயரனம த�ரடவ�டட�ல அவபர 
தணடகக�மல வ�டடவ�டவ�ரகள.  தமம�படயயயள? பலவ �னர த�ரட 
வ�டட�ல  தணடதத வ�டவ�ரகள.  த�ரடயவர (என மகள) 



ஃப�தத�ம�வ�கயவ இரநத�லம கட அவரன பகபய '�ன 
தணடதத�ரபயபன'' எனற க,�ன�ரகள. 

1543.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(.�,�ரக?�ய�ரநத)  எனபனயம ஹஸன(ரல�)  அவரகப?யம 
பகய�தலடதத 'இப,வ�!  இவரகள இரவபரயம '�ன ய'.�கக�ய,ன; 
'�யம ய'.�பப�ய�க!'' எனற ப�ர�ரதத�பப�ரகள.

அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)அவரகள .�,பப.  

1544.  ஹஃபஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம, 
'அபதலல�ஹ (இபன உமர)  ஒர 'லல மன�தர''  எனற க,�ன�ரகள. 
இபத தம .யக�தர ஹஃபஸ�(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத இபன உமர(ரல�) 
அவரகய? அ,�வ�தத�ரகள. 

அமம�ர(ரல�) மறறம ஹ8பதஃப�(ரல�) ஆக�யய�ரன .�,பபகள. 

1545.  அலகம� இபன பகஸ அந'கஈ(ரஹ)  க,�ன�ர '�ன ஷ�ம 
'�டடறகச த.னய,ன.  (அஙக பள?� வ�.லககச த.னற)  இரணட 
ரகஅததககள தத�ழயதன. ப�,க, 'இப,வ�! எனகக ஒர 'லல 'ணபபரக 
தக�ட''  எனற ப�ர�ரதத�தயதன.  ப�,க,  ஒர கடடதத�ரடம த.னற 
அவரக?�டம அமரநயதன.  அபயப�த மத�யவர ஒரவர வநத என 
பககதத�ல அமரநத�ர.  '�ன,  'இவர ய�ர?'  எனற யகடயடன.  மககள, 
'(இவரத�ன 'ப�தயத�ழர)  அபததரத�''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  அபத 
தரத�(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�,  'எனகக ஒர 'லல 'ணபபர 
அ,�வ�ககமபட அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�தயதன.  எனயவ,  அவன 
உஙகப? எனககக தக�டதத�ரகக�,�ன''  எனற த.�னயனன.  அதறக 
அபததரத�(ரல�), ''�ஙகள எநத ஊரகக�ரர?'  எனற யகடட�ர.  பத�ல?�தயதன. 
அதறக அவரகள, ''ப�யவரக?�ன த.ரபபகப?யம தபலயபணகப?யம 
தணண�ரககவப?பயயம சமநத வநத உமம அபத�ன மகன 
(அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�))  உஙக?�படயய இலபலய�?  தன 
'ப�ய�ன வ�ய�ல எவபர அலல�ஹ பஷதத�ன�டம�ரநத 
க�பப�ற,�ன�யன� அவர (அமம�ர (ரல�)  உஙக?�படயய இலபலய�? 
யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத,  யவத,வரககம ததரய�த 
('யவஞ.கரகள தத�டரப�ன)  இரக.�யஙகப? அ,�நதவர (ஹ8பதஃப� 
(ரல�)  உஙக?�படயய இலபலய�?'  எனற யகடடவ�டட,  ப�,க, 
'அபதலல�ஹ இபன மஸவத,  'வலலயல� இத� யஃக�'  எனற 
தத�டஙகம (த�ரககரஆன�ன 92-ம அதத�ய�யம அலபலல�ன) 
இப,வ.னஙகப? எபபட ஓதக�,�ர''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன, 
'அவரகளகக,  'வலலயல� இத�யஃக� வனனஹ�ர இத� த�லல� 
வததகர வல உனஸ�(-  இபபடத த�ன ஓதவ�ரகள)  எனற 
ஓத�கக�டடயனன. அதறக அவரகள, 'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! அபத 
எனகக 'ப�(ஸல)  அவரகள தம வ�ய�ல (இவவ�ய,)  ஓத�கக�டடன�ரகள 
எனற க,�ன�ரகள.

அப உபபத� இபன �ரர�ஹ - ரல� அவரக?�ன .�,பபகள. 

1546.  ஒவதவ�ர .மத�யதத�றகம (அதன)  'மப�கபகககரயவர ஒரவர 
உணட.  என .மத�யயம!  'மமபடய 'மப�கபகககரயவர அப உபபத� 
இபன �ரர�ஹ அவரகள த�ம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 



க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன யபரரகள.

1547. பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அலN (ரல�)  அவரக?�ன மகன ஹஸன(ரல�), 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன யத�ள மNத அமரநத�ரகக,  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'இப,வ�! '�ன இவபர ய'.�கக�ய,ன. '�யம இவபர ய'.�பப�ய�க!'' எனற 
ப�ர�ரதத�ககக கணயடன.

1548.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஹஸன இபன அலN (ரல�)  அவரகப? வ�ட 
'ப�(ஸல)  அவரகப? (உரவ அபமபப�ல)  ஒததவரக?�க யவத,வரம 
இரககவ�லபல.

1549. அபதர ரஹம�ன இபன அபZ நஅம(ரஹ) அ,�வ�தத�ர அபதலல�ஹ 
இபன உமர அவரக?�டம (இர�கவ�.�) ஒரவர இஹர�ம அண�நதவபரக 
க,�தத வ�னவ�ன�ர.  அ,�வ�பப�?ர ஷ8அப�(ரஹ), 'இஹர�ம அண�நதவர 
ஈபயக தக�லவத (அனமத�ககபபடடத� இலபலய� எனபத)  க,�தத 
யகடட�ர எனற எணணக�ய,ன''  எனற கறக�,�ர.  அதறக அபதலல�ஹ 
இபன உமர(ரல�),  'இர�கவ�.�கள ஈபயக (தக�லல அனமத�யணட� 
இலபலய� எனபத)  க,�தத யகடக�,�ரகள.  அவரகய?� ஏறகனயவ 
அலல�ஹவ�ன ததரபடய மக?�ன மகபன (ஹ8பஸபனக) 
தக�னறவ�டட�ரகள.  (ஆன�ல,)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரகள இரவரம 
(ஹஸன -  ரல� -  அவரகளம ஹ8ப.ன -ரல� -  அவரகளம)  உலக�ன 
இரணட த?.� மலரகள ஆவர''  எனற (அவரகப?க க,�தத) 
க,�ன�ரகள' எனக க,�ன�ரகள.

(அபதலல�ஹ) இபன அபப�ஸ(ரல�) அவரகள .�,பப.

1550. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எனபன 'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
த'ஞய.�டபணதத,  'இப,வ�!  இவரகக ஞ�னதபதக கறறத 
தரவ�ய�க!'' எனப ப�ர�ரதத�தத�ரகள. 

1551. 'இப,வ�!  இவரகக (உன)  யவததபதக கறறத தரவ�ய�க!''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள ப�ர�ரதத�தத�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  இயத ஹத�ஸ மறத,�ர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.  யமலம,  'ஹ�கமத'  எனனம ஞ�னம எனபத, 
ததததவம அலல�த வ�ஷயஙக?�ல .ரய�ன கரதபத அ,�நத 
தக�ளவத எனற தப�ரள.

க�ல�த இபன வலNத(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள. 

1552.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பஸத இபன ஹ�ரஸ�)  அவரகளம 
�அஃபர இபன அபZ த�ல�ப)  அவரகளம (அபதலல�ஹ)  இபன ரவ�ஹ� 
அவரகளம (மதத� யப�ரக க?தத�ல)  உய�ர'�ததவ�டட த.யத�பய,  அத 
(மத�ன�வ�றக)  வநத ய.ரவதறக மனயப (இப,வன�ல அ,�வ�ககப 
தபறற மககளகக)  'ப�(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ரகள.  ''(மதல�ல) 
இஸல�ம�யச ய.பனய�ன தக�டபய பஸத (தம பகய�ல)  எடதத�ர; 
அவர தக�லலபபடடவ�டட�ர.  ப�,க,  �அஃபர (தம பகய�ல)  எடதத�ர. 
அவரம தக�லலபபடடவ�டட�ர.  ப�,க இபன ரவ�ஹ� (தம பகய�ல 
தக�டபய)  எடதத�ர.  அவரம தக�லலபபடடவ�டட�ர'  எனற 



இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரக?�ன 
கணகள இரணடம கணண�பரச த.�ரநத தக�ணடரநதன.  இறத�ய�ல 
அகதக�டபய அலல�ஹவ�ன வ�டக?�ல ஒர வ�ள (க�ல�த இபன 
வலNத)  எடததத.  அலல�ஹ (அவரன கரதத�ல)  மஸல�மகளகக 
தவற,�பய அ?�ததவ�டட�ன''  எனற (யப�ரகக? '�கழச.�கப? 
வ�வரததச) க,�ன�ரகள. 

அப ஹ8பதஃப�(ரல�) அவரக?�ல வ�டதபல த.யயபபடட .�ல�ம(ரல�) 
அவரக?�ன .�,பபகள.

1553. மஸரக(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) 
அவரக?�டம அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அவரகப?ப பற,�ய 
யபசச வநதத.  அபயப�த அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�),  'அவர 
எததபகய மன�ததரன,�ல,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத,  அப ஹ8பதஃப�வ�ன (மனன�ள)  அடபமய�ன .�ல�ம, 
உபப இபன கஅப,  மஆத இபன �பல ஆக�ய '�லவரடம�ரநதம 
கரஆபன ஓதக கறறக தக�ளளஙகள''  எனற த.�லல� அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத அவரகப? மதல�வத�கக க,�பப�டடபதக யகடட 
ப�,க அவபர '�ரநதரம�க '�ன ய'.�ககல�யனன'' எனற க,�ன�ரகள.

1554. உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர ஆய�ஷ�(ரல�)  (தம 
.யக�தர)  அஸம�(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத (கழதத)  ம�பலதய�ன, 
இரவல வ�ஙக�ன�ரகள.  அத (பன மஸதல�க யப�ரன பயணதத�ல 
எபபடயய�)  தத�பலநத யப�யவ�டடத.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம, 
யத�ழரக?�ல .�லபர அபதத யதடவதறக�க அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த 
அவரகளககத தத�ழபக ய'ரம வநதவ�டடத.  (தணண�ர 
க�படகக�தத�ல)  அவரகள உளவ�ன,�த தத�ழத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம,  அவரகள (த�ரமப�ச) த.ன,யப�த தணண�ர க�படகக�தத�ல 
தமகயகறபடட த'ரககடய�ன '�பலபய மப,ய�டட�ரகள. 
அபயப�தத�ன 'தயமமம'  உபடய .டடதபதக கறம இப,வ.னம 
அர?பபடடத.  எனயவ, (இநதச .லபக க�படககக க�ரணம�ய அபமநத 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகப? ய'�கக�)  உபஸத இபன ஹ8ப?ர(ரல�), 
'அலல�ஹ உஙகளகக 'றபலன அ?�ககடடம.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙகளகக ஒர தனபம ய'ரம யப�ததலல�ம 
அத�ல�ரநத வ�டபடக�, வழ�தய�னப, அலல�ஹ உஙகளககத 
தர�மல�ரநதத�லபல.  யமலம,  அத�ல மஸல�மகளகக அரள வ?ம 
ஒனப,த தர�மலம இரநதத�லபல'' எனற க,�ன�ரகள. 

1555.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'பஆஸ'  யப�ர '�ள,  தன ததரகக�க 
அலல�ஹ (.�தகம�ன சழ'�பலபய உரவ�ககம வபகய�ல) 
மனகடடயய '�கழச த.யத '�?�க அபமநதத.  (அநதப யப�ரன 
க�ரணதத�ல)  மத�ன�வ�.�க?�ன கடடபமபப (கபலநத)  ப�?வபடடரநத 
'�பலய�லம அவரக?�ல மகக�யப ப�ரமகரகள தக�லலபபடடம 
க�யமறறம இரநத '�பலய�லம இப,தததர(ஸல)  அவரகள (அஙக) 
வநத�ரகள.  எனயவ,  மககள இஸல�தபத ஏறக (ஏதவ�ன சழ'�பலபய 
உரவ�ககவதறக�க)  அலல�ஹத�ன,  தன ததர(ஸல)  அவரகளககச 
.�தகம�க அநத '�ப? மன கடடயய '�கழச த.யத�ன.

''ஹ�ஜரத மடடம 'படதப,�த�ரநத�ல '�ன அன.�ரக?�ல ஒரவன�க 
இரநத�ரபயபன'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள த.�னனத. 



1556.  அன.�ரகள ஒர பள?தத�கக�யல� ஒர கணவ�ய�யல� 'டநத 
த.ன,�ல அன.�ரகள 'டநத த.லலம பள?தத�கக�ல த�ன '�னம 
'டநத த.லயவன. ஹ�ஜரத மடடம 'படதப,�மல இரநத�ரநத�ல '�ன 
அன.�ரக?�ல ஒரவன�க இரநத�ரபயபன எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.  இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர கறக�,�ர: 
இபத அ,�வ�தத அப ஹ8பரர�(ரல�),  ''ப�(ஸல)  அவரகள ம�கச 
.ரய�கயவ,  இபபடக க,�ன�ரகள (எனற க,�வ�டட)  -  என தநபதயம 
என த�யம அவரகளகக அரபபணம�கடடம ('ப�யவரகள இபபடச 
த.�னனதறகக க�ரணம)  அன.�ரகள 'ப�(ஸல)  அவரகளககம பகல�டம 
அ?�தத அவரகளகக உதவ�ன�ரகள'  எனய,� (இவவ�ர 
வ�கக�யஙகளடன ய.ரதத) யவத,�ர வ�கக�யதபதயய� க,�ன�ரகள. 

அன.�ரகப? ய'.�பபத இப, 'மப�கபகய�ன ஓர அம.ம�கம.

1557. இப, 'மப�கபகய�?பரத தவ�ர யவத,வரம அன.�ரகப? 
ய'.�கக ம�டட�ரகள.  அவரகப? 'யவஞ.கரகப?த தவ�ர யவத,வரம 
தவறககவம ம�டட�ரகள. ய�ர அவரகப? ய'.�கக�,�ரகய?� அவரகப? 
அலல�ஹவம ய'.�கக�,�ன.  ய�ர அவரகப? தவறகக�,�ரகய?� 
அவரகப? அலல�ஹவம தவறகக�,�ன எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என பர�உ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள அன.�ரக?�டம, ''�ஙகள எனகக மகக?�யலயய 
ம�கவம ப�ரயம�னவரகள'' எனற த.�னனத.

1558.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  (அன.�ரப)  தபணகளம,  கழநபதகளம 
த�ரமப� வரவபத 'ப�(ஸல)  அவரகள ப�ரதத�ரகள.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர கறக�,�ர;  இபத எனகக அ,�வ�ததவர''  ஒர 
மணவ�ழ�வ�ல�ரநத வரவபத''  எனற த.�னனத�க '�பனகக�ய,ன - 
உடயன '�னற தக�ணட,  'இப,வ�!  ('�யய .�ட.�!  அன.�ரகய?!)  '�ஙகள 
மகக?�யலயய எனகக ம�கவம ப�ரயம�னவரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
இநத வ�கக�யதபத அவரகள மனற மப, க,�ன�ரகள.

1559. இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம தம 
கழநபததய�னப,த தமமடன எடததக தக�ணட அன.�ரப தபணமண� 
ஒரவர வநத�ர.  அவரடம இப,தததர(ஸல)  அவரகள யப.�ன�ரகள. 
அபயப�த அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (அன.�ரக?�ன) 
'�ஙகள மகக?�யலயய எனகக ம�கவம ப�ரயம�னவரகள''  எனற இரணட 
மப, க,�ன�ரகள. 

அன.�ரகப?ப ப�னதத�டரநத ('டபக கடடஙகள மறறம அவரக?�ல 
வ�டதபல த.யயபபடட)வரகள.

1560.   ப�த இபனஅரகம(ரல�)  க,�ன�ர அன.�ரகள ('ப� -  ஸல - 
அவரக?�டம),  'இப,தததர அவரகய?!  இப,தததரகப? 
ஒவதவ�ரவரககம அவரகப?ப ப�னதத�டரநத (.�ரப '�பல 
தக�ணட)வரகள இரநதனர. '�ஙகள உஙகப?ப ப�னபற,�யன�ம. எனயவ, 
எஙகளககம எஙகப?ப ப�னதத�டரம .�ரப '�பலய�?ரகப? 
எஙக?�ல�ரநயத உரவ�கக�த தரமபட அலல�ஹவ�டம 
ப�ர�ரதத�யஙகள''  எனற யகடடக தக�ணடனர.  அவவ�ய, 'ப�(ஸல) 



அவரகள ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

1561. அப ஹ8பமத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''அன.�ரக?�ன க�ப?க 
கடமபஙக?�ல .�,நதத பன 'ஜ��ர கடமபம�கம. ப�,க பன அபத�ல 
அஷஹல,  ப�,க பனல ஹ�ரஸ,  ப�,க பன .�இத� கடமபஙகள 
ஆகம.  அன.�ரக கடமபஙகள ஒவதவ�ன,�லம 'னபம உள?த'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  ஸஅத இபன உப�த�(ரல�) 
எஙக?�டம வநத ய.ரநத�ர.  அபயப�த (அவரடம)  அப உபஸத(ரல�), 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள அன.�ரகப?ச .�,நதவரகள எனக 
க,�பப�டட (அபபடக க,�பப�டடவரக?�ல)  'மபமக 
கபட.�ய�னவரக?�கக க,�பப�டடள?பத '�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?' 
எனற யகடட�ரகள.  (இபதக யகடட)  உடயன ஸஅத இபன உப�த�(ரல�) 
'ப�(ஸல)  அவரகப? அபடநத,  'இப,தததர அவரகய?!  அன.�ரக?�ன 
க�ப?க கடமபஙகள (தஙக?�ல)  .�,பப�ததக க,பபடடயப�த 
(அன.�ரக?�ல ஒர கடமபதத�னர�ன)  '�ஙகள கபட.�ய�கக 
க,�பப�டபபடடளய?�யம (ஏன?)''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''�ஙகள ம�கச .�,ந(கடமபத)தவரக?�ல இடம தபற,�ரபபயத 
உஙகளககப யப�தம�னதலலவ�?' எனற க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள அன.�ரக?�டம, 'எனபன (மறபமய�ல) தட�கதத�ன 
அரயக .நத�ககம வபர தப�றபமய�ய�ரஙகள'' எனற த.�னனத. 

1562. உபஸத இபன ஹ8ப?ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அன.�ரக?�ல ஒரவர, 
'இப,தததர அவரகய?!  இனன�பர '�ஙகள அத�க�ரய�க '�யம�ததத 
யப�ல எனபனயம அத�க�ரய�க '�யம�ககம�டடரக?�?'  எனற யகடட�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனககப ப�,க (உஙகப? வ�ட)  மற,வரகளகக 
(ஆட.�யத�க�ரதத�ல)  மனனரபம தரபபடவபத '�ஙகள க�ணபZரகள. 
எனயவ,  (மறபமய�ல எனககச .�,பபப பர.�கக க�படககம 
'ஹவளலகவஸர'  எனனம)  தட�கதத�ன அரயக எனபனச 
.நத�ககமவபர '�ஙகள தப�றதத�ரஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1563.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அன.�ரக?�டம,  'எனககப ப�,க (உஙகப? வ�ட ஆட.�யத�க�ரதத�ல 
மற,வரகளகக)  மனனரபம தரபபடவபத '�ஙகள க�ணபZரகள.  எனயவ, 
(மறபமய�ல)  எனபனச .நத�ககமவபர '�ஙகள தப�றபமய�க 
இரஙகள.  எனபனச .நத�கக உஙகளககக க,�ததள? இடம 
(மறபமய�ல எனகக .�,பபப பர.�க இப,வன வழஙக�வ�ரககம 
ஹவளல கவஸர எனம) தட�கயமய�கம எனகக,�ன�ரகள. 

தமககத யதபவ இரநதம கட, தமபம வ�டப ப�,ரகயக அவரகள 
மனனரபம வழஙகக�,�ரகள. (த�ரககரஆன 59:09)

1564.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
(வ�ரநத�?�ய�க)  வநத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அவரகக 
உணவ?�பபதறக�கத)  தம மபனவ�ம�ரக?�டம த.�லல�யனபப�ன�ரகள. 
அபயப�த அவரகள,  'எஙக?�டம தணண�பரத தவ�ர யவத,தவம 
இலபல''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  எனயவ,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(தம யத�ழரகப? ய'�கக�),  'இவபர (தமமடன உணவ�ல)  ய.ரததக 
தக�ளபவர ய�ர?.'  அலலத 'இவரகக வ�ரநத?�பபவர ய�ர?.'  எனற 
யகடட�ரகள. அபயப�த அன.�ரக?�ல ஒரவர, ''�ன (வ�ரநத?�கக�ய,ன)'' 



எனற த.�லல� அவபர அபழததக தக�ணட தம மபனவ�ய�டம 
த.ன,�ர.  (மபனவ�ய�டம)  'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
வ�ரநத�?�பயக கணண�யபபடதத''  எனற க,�ன�ர.  அதறக அவரன 
மபனவ�,  ''மம�டம 'ம கழநபதக?�ன உணபவத தவ�ர 
யவத,தவம�லபல''  எனற க,�ன�ர.  அதறக அநத அன.�ரத யத�ழர, 
'உன (கழநபதகளகக�ன)  உணபவத தய�ர�க எடதத பவததவ�டட 
வ�?கபக ஏற,� (வ�டவபதப யப�ல ப�வபன த.யத அபணதத)  வ�ட. 
உன கழநபதகள உணவ உணண வ�ரமப�ன�ல அவரகப?த தஙகச 
த.யத வ�ட''  எனற க,�ன�ர.  அவவ�ய, அவரன மபனவ�யம 
உணபவத தய�ர�க எடதத பவதத,  வ�?கபக ஏற,�வ�டடத தம 
கழநபதகப?த தஙகச த.யதவ�டட�ர.  ப�,க வ�?கபகச.ர த.யவத 
யப�ல '�னற (ப�வபன த.யத தக�ணயட) வ�?கபக அபணததவ�டட�ர. 
ப�,க அவரம அவரன மபனவ�யம உணபத யப�ல (வ�ரநத�?�ய�ன) 
அநத மன�தரகக (ப�வபன)  க�டடல�ன�ரகள.  ப�,க இரவரம (உணவ 
உணண�மல)  வய�ற ஒடடயவரக?�க இரபவக கழ�ததனர. 
க�பலய�னதம அநத அன.�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
த.ன,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள இரவரம த.யதபதக கணட 
அலல�ஹ இன,�ரவ (மக�ழச.�ய�ல)  .�ரததக தக�ணட�ன அலலத 
வ�யபபபடநத�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அலல�ஹ,  'தமகயக 
யதபவ இரநதம கட,  தமபம வ�டப ப�,ரகயக அவரகள மனனரபம 
வழஙகக�,�ரகள.  உணபமய�ல,  தம உள?தத�ன கரம�ததனதத�ல�ரநத 
ப�தக�ககபபடடவரகய? தவற,�ய�?ரகள''  எனனம (த�ரககரஆன 59:9 ம) 
வ.னதபத அர?�ன�ன.

'ப�(ஸல) அவரகள, 'அன.�ரக?�ல 'னபம பரயவ�ரடம�ரநத ஏறறக 
தக�ளளஙகள. அவரக?�ல தவ,�பழபபவரகப? மனன�தத வ�டஙகள'' 
எனற த.�னனத.

1565.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ('ப� -  ஸல -  அவரகள 
ய'�யவ�யபபடடரநத .மயம)  அன.�ரகள தம .பபக?�ல ஒன,�ல 
(அமரநதபட)  அழத தக�ணடரநதயப�த அப பகர(ரல�)  அவரகளம 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரகளம அநத வழ�ய�கச த.ன,�ரகள.  அபயப�த, 
அபப�ஸ(ரல�)  (அலலத அப பகர(ரல�),  ''�ஙகள ஏன அழக�,�ரகள?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவரகள,  ''�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன  (கட) 
அமரநத�ரநத அபவபய '�பனததப ப�ரதயத�ம. (அதன�ல அழக�ய,�ம) 
எனற பத�ல?�தத�ரகள. அபப�ஸ(ரல�) (அலலத அப பகர(ரல�)), 'ப� (ஸல) 
அவரக?�டம த.னற,  இநத வ�ஷயதபதத ததரவ�தத�ரகள.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள தம .�லபவய�ன ஓரதபதத தம தபலய�ல 
கடடய�ரநத '�பலய�ல தவ?�யய வநத,  (உபர '�கழததவதறக�க) 
ம�மபரல (யமபடய�ல)  ஏ,�ன�ரகள -  அநத '�ளககப ப�,க அவரகள 
ம�மபரல ஏ,வ�லபல -  அலல�ஹபவப பகழநத அவபனப யப�ற,�ய 
ப�,க,  'அன.�ரக?�ன வ�ஷயதத�ல ('லலவ�தம�க 'டநதக 
தக�ளளமபட)  உஙகளகக '�ன அ,�வபர கறக�ய,ன.  ஏதனன�ல, 
அவரகள என இபரபபப.  என கரவலம ஆவர.   தம மNத�ரநத 
தப�றபபப,  அவரகள '�ப,யவற,�வ�டட�ரகள.  இன� அவரகளககரய 
உரபம த�ன எஞ.�யள?த.  எனயவ,  அவரக?�ல 'னபம 
பரயவ�ரடம�ரநத (அநத 'னபமபய)  ஏறறக தக�ணட,  அவரக?�ல 
தவ,�பழபபவபர மனன�தத வ�டஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1566.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 



(ய'�யவ�யபபடடரநதயப�த)  தம யத�ளக?�ன மNத ஒர யப�ரபவபயப 
யப�ரதத�க தக�ணட (வ �டடல�ரநத பள?� வ�.லககப)  ப,பபடட�ரகள. 
அபயப�த அவரக?�ன மNத கரபபக கடட ஒனற (யப�டபபடட) இரநதத. 
ம�மபரன (யமபட)  மNத த.னற அமரநத,  அலல�ஹபவப பகழநத, 
அவபனப யப�ற,�ப ப�,க க,�ன�ரகள;  ப�,க,  மககய?!  (இஸல�தத�ல 
இபணயம)  மககள (எணண�கபகய�ல)  அத�கம�வ�ரகள.  (ஆன�ல 
இப,ம�ரககதத�றக)  உதவ� பரயவ�ர (அன.�ர)  உணவ�ல உபபபப 
யப�னற ஆக�வ�டம அ?வ�றக கப,நத யப�யவ�டவ�ரகள.  எனயவ, 
ஒரவரகக 'னபமய?�ககக கடய,  அலலத த�ஙக த.யயக கடய 
(அ?வ�றகள?)  ஓர அத�க�ரப தப�றபபப உஙக?�ல ஒரவர ஏற,�ல 
அன.�ரக?�ல 'னபம பரநதவரன 'னபமபய ஏறறக தக�ணட 
அவரக?�ல தவ,�பழததவபர மனன�தத வ�டடடம எனக க,�ன�ரகள.

ஸஆத இபன மஆத (ரல�)அவரகள .�,பப.

1567.  ஸஅத இபன மஆத அவரக?�ன இ,பப�றக�க அரஷ8 
(இப,.�மம�.னம)  அப.நதத எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ��ப�ர(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத 
இயத ஹத�ஸ யவய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.  ஒரவர ��ப�ர(ரல�)  அவரக?�டம,  'பர�உ(ரல�), 
'ஸஅத இபன மஆத(ரல�)  அவரகப?ச சமநத த.ன, (�ன�ஸ�ப) 
தபடட த�ன அப.நதத'  எனற இதறக வ�?ககம தரக�,�ரகள''  எனற 
த.�னனதறக ��ப�ர(ரல�),  'இநத (அவஸ மறறம கஸரஜ)  இரணட 
கடமபஙகளகக�படயய கயர�தஙகள இரநதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'ஸஅத இபன மஆத அவரக?�ன இ,பப�றக�கக கரபணய�? (ன�ன 
இப,வ)ன�ன .�மம�.னம அப.நதத'  எனற த.�லல யகடடரகக�ய,ன'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

உபப இபன கஅப(ரல�) அவரக?�ன .�,பப.

1568.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள உபப 
இபன கஅப(ரல�)  அவரக?�டம அலல�ஹ உஙகளகக,  'யவதம  
அர?பபடடவரக?�லம இபணபவபபவரக?�லம உள? இப,  
'�ர�கரபப�?ரகள தத?�வ�ன .�னற தஙக?�டம வரமவபர தஙக?�ன  
'�ர�கரபப�ல�ரநத வ�லக�க தக�ளயவ�ர�ய இரககவ�லபல.'  எனனம 
(த�ரககரஆன�ன 98-ம)  அதத�ய�யதபத ஓத�க க�டடமபட எனககக 
கடடப?ய�டட�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக உபப இபன கஅப(ரல�), 
'என தபயபரக க,�பப�டட� (அபபடச)  த.�னன�ன?'  எனற யகடக, 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  அபதக யகடட உபப 
இபன கஅப அவரகள (ஆனநதம யமல�டட) அழத�ரகள.

பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள.

1569.  கத�த�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 
'�னக யபர (தக�ணட கழவ�னர)  கரஆபன (மனனம த.யத) 
த�ரடடன�ரகள.  அவரகள அபனவரயம அன.�ரகள ஆவர.  1.  உபப 
இபன கஅப.  2.  மஆத இபன �பல.  3.  அப பஸத.  4.  பஸத இபன 
ஸ�ப�த(ரல�)  ஆக�யய�ர த�ம அவரகள''  எனற அனஸ(ரல�)  க,�ன�ர.  '�ன 
அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம,  'அப பஸத எனபவர ய�ர?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள,  'என தநபதய�ன .யக�தரரக?�ல ஒரவர''  எனற 



பத�ல?�தத�ரகள.

அப தலஹ�(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள.

1570.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர உஹ8தப யப�ரனயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகப?(த தன�யய)வ�டடவ�டட மககள யத�றற (ஓட)வ�டடனர.  அப 
தலஹ�(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரகப?த தம யத�ல யகடயதத�ல மப,ததக 
தக�ணட ப�தக�ததபட '�ன,�ரகள.  யமலம,  அபதலஹ�(ரல�)  வ�லல�ன 
'�பண 'னக இழதத யவகம�க அமதபயயக கடயவரக?�க 
இரநத�ரகள.  (அபபட யவகம�க இழதத அமதபயபகய�ல)  இரணட 
அலலத மனற வ�றகப? அவரகள அனற உபடதத வ�டவ�ரகள. 
எவயரனம ஒரவர அமபக கடடடன த.லவபதக கணட�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அபத அப தலஹ�வ�டம யப�ட''  எனற த.�லவ�ரகள.  அநத 
ய'ரதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள யமயலய�ரநத (தபலபய உயரதத�) 
மககப? எடடப ப�ரகக, அப தலஹ� அவரகள, 'இப,தததர அவரகய?! 
உஙகளகக என தநபதயம என த�யம அரபபணம�கடடம.  எடடப 
ப�ரகக�த�ரகள.  எத�ரக?�ன அமபக?�ல ஏயதனம ஒனற தஙகப?த 
த�கக� வ�டல�ம. (த�ஙகள எடடப ப�ரகக�மல�ரநத�ல என ம�ரப தஙகள 
ம�ரபகக மனன�ல (யகடயம யப�னற உஙகளககப ப�தக�பப�க) 
இரககம''  எனற க,�ன�ரகள.  அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன மகள 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளம (என த�ய�ர)  உமம சபலம(ரல�)  அவரகளம 
வரநத கடடக தக�ணட (க�யமற,வரகளககப)  பண�வ�படகள த.யத 
தக�ணடரபபபத கணயடன.  அவரகள (தணண�ர '�ரமப�ய)  யத�ல 
தரதத�கப?த தஙகள மதகக?�ல சமநத தக�ணட எடததச த.னற 
(க�யமறற வ �ழநத க�டககம)  மகக?�ன வ�யக?�ல ஊற,�வ�டட,  ப�,க 
த�ரமப�ச த.னற,  அவறப, (மNணடம)  '�ரபப�க தக�ணட வநத 
அவரக?�ன வ�யக?�ல மNணடம ஊற,�க தக�ணடரககம '�ல iய�ல 
அவரக?�ன க�ல தக�லசகப? கணயடன.  அப தலஹ�(ரல�)  அவரக?�ன 
கரதத�ல�ரநத இரணட மப,யய� மமமப,யய� வ�ள (க\யழ தவ,�) 
வ�ழநதத. 

அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�) அவரக?�ன .�,பபகள. 

1571.  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
பம�ய�ன மNத 'டநத த.லலம எவபரயம,  'இவர த.�ரககவ�.�''  எனற 
த.�லல� '�ன யகடடத�லபல.  அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�) 
அவரகப?த தவ�ர,  அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�)  அவரகப?க 
க,�தயத,  'யமலம,  இஸர�யZல�ன .நதத�க?�ல�ரநத .�ட.� த.�லபவர 
ஒரவர இத யப�ன, யவததத�றக .�ட.� க,�ன�ர.  அவர 'மப�கபகயம 
தக�ணடரநத�ர''  எனனம (த�ரககரஆன 46:10)  இப,வ.னம 
அர?பபடடத.

1572.  பகஸ இபன உப�த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன மத�ன�வ�ன 
(மஸ��தந'பவ �)  பள?�வ�.ல�ல ('ப�தயத�ழரகள .�லரடன) 
அமரநத�ரநயதன. அபயப�த ஒரவர தம மகதத�ல .�ரம பண�ந(த .ஜத� 
த.ய)ததறக�ன அபடய�?ததடன உளய? வநத�ர.  மககள,  'இவர 
த.�ரககவ�.�க?�ல ஒரவர''  எனற க,�ன�ரகள.  அவர இரணட 
ரகஅததகள தத�ழத�ர; அவறப, (அத�க ய'ரம எடகக�மல) சரககம�கத 
தத�ழத�ர.  ப�,க அவர தவ?�யய,,  '�ன அவபரப ப�னதத�டரநத 
த.னற,  ''�ஙகள பள?� வ�.லககள நபழநதயப�த மககள,  'இவர 



த.�ரககவ�.�'  எனற க,�னர''  எனய,ன.  அதறக அவர க,�ன�ர: 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  தமககத ததரய�தபதக கறவத 
எவரககம மப,யலல.  ஏன அவவ�ற (மககள யப.�கதக�ளக�,�ரகள) 
எனற உஙகளகக இயத� ததரவ�கக�ய,ன.  அத�வத,  '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல கனதவ�னற கணயடன.  அபத அவரக?�டம 
வ�வரதயதன.  '�ன ஒர பஙக�வ�ல இரபபத யப�னற கணயடன - 
அ,�வ�பப�?ர கறக�,�ர:  அமமன�தர அதன வ�.�லதபதயம 
பசபமபயயம வரண�தத�ர -  அதன 'டயவ இரமப�ல�ன தண 
இரநதத.  அதன அடபபகத� பம�ய�ல இரநதத.  யமறபகத� வ�னதத�ல 
இரநதத.  அதன யமறபகத�ய�ல ப�ட ஒனற இரநதத.  எனன�டம,  'இத�ல 
ஏற''  எனற த.�லலபபடடத.  '�ன,  'எனன�ல இயல�யத''  எனற 
த.�னயனன.  அபயப�த எனன�டம பண�ய�ள ஒரவர வநத என 
ஆபடபயப ப�னன�ல�ரநத உயரதத�வ�டட�ர.  உடயன '�ன (அத�ல) 
ஏ,�யனன.  இறத�ய�ல அதன யமறபகத�கக '�ன த.னறவ�டடயப�த 
அநதப ப�டபய '�ன பற,�யனன.  உடயன எனன�டம,  ''னக பற,�ப 
ப�டததக தக�ள''  எனற த.�லலபபடடத.  ('�ன அபதப பற,�யனன.) 
அநதப ப�ட என பகய�ல இரகக (த�டகக�டட)  '�ன வ�ழ�தததழநயதன. 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அபத '�ன வ�வரததயப�த,  'அநதப பஙக� 
இஸல�ம�கம.  அநதத தண இஸல�ம எனம தண�கம.  அநதப ப�ட 
பலம�ன (இப, 'மப�கபக எனனம) ப�டய�கம. எனயவ, '�ஙகள இ,ககம 
வபர இஸல�தத�யலயய '�பலதத '�றபZரகள''  எனற 'ப�யவரகள 
பத�ல?�தத�ரகள (இபபடச த.�னன)  அநத மன�தர அபதலல�ஹ இபன 
.ல�ம(ரல�)  த�ம.  இயத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.  அத�ல 'பண�ய�ள'  எனபதறக பத�ல�க '.�,�ய 
பண�ய�ள' எனனம த.�ல இடம தபறறள?த.

கத��� (ரல�) அவரக?�ன .�,பப.

1573.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர கத���(ரல�)  அவரக?�ன மNத '�ன 
யர�ஷபபடடபதப யப�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன யவத,நத மபனவ�ய�ன 
மNதம யர�ஷபபடடத�லபல.  '�ன ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  அவபரப 
ப�ரததத�லபல.  ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள அவபர அத�கம�க '�பனவ 
கரநத (பகழநத யப.�)  வநத�ரகள.  அவரகள .�ல யவப?க?�ல ஆடபட 
அறதத அபதப பல தணடக?�கப ப�ரதத,  ப�,க அபத கத���வ�ன 
யத�ழ�க?�படயய (பஙக�ட)  அனபப� வ�டவ�ரகள.  .�ல யவப?க?�ல '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'உலக�ல கத���பவத தவ�ர யவத,நதப 
தபணணம இலல�தபதப யப�ல 'டநத தக�ளக�,�ரகய?�''  எனற 
யகடடதணட. அபயப�த அவரகள, 'அவர (பதத�.�ல�ய�க) இரநத�ர; (.�,நத 
கணமபடயவர�க)  இரநத�ர.  (இபபட,  இபபடதயலல�ம இரநத�ர.) 
யமலம,  எனகக அவர வ�ய�ல�கதத�ன ப�ளப?ச த.லவம க�படததத'' 
எனற பத�ல க,�ன�ரகள.

1574. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர (ஒர மப,) 'ப�(ஸல) அவரக?�டம 
(வ�னவர)  ��பரல(அபல)  அவரகள வநத�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?! 
இயத�,  கத��� தமமடன ஒர ப�தத�ரதத�ல கழமப அலலத உணவ 
அலலத ப�னம எடததக தக�ணட உஙகப? ய'�கக� வநத 
தக�ணடரகக�,�ர.  அவர உஙக?�டம வநதவடன அவரகக அவரன 
இப,வன�ன தரபப�ல�ரநதம என தரபப�ல�ரநதம .ல�ம க,� 
அவரகக த.�ரககதத�ல கச.ல கழபபயம�,  கப?பயப� க�ண மடய�த 
மதத ம�?�பக ஒனற தரபபடவ�ரபபத�க 'றத.யத� த.�லலஙகள'' 



எனற க,�ன�ரகள.

1575.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஹ�ல� ப�னதத கபவல�த -  கத���(ரல�) 
அவரக?�ன .யக�தர -  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வரவதறக 
அனமத� யகடட�ர. உடயன 'ப�(ஸல) அவரகள (கத��� - ரல� - அவரகப?ப 
யப�ன, கரல�ல ஹ�ல�வம அனமத� யகடட க�ரணதத�ல)  கத���(ரல�) 
அனமத� யகடகம வ�ததபத '�பனவ கரநத கவனம ம�,�,  'இப,வ�! 
இவர ஹ�ல�வ�க இரககடடம''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன '�ன 
யர�ஷமபடநத த�படகள .�வநத ஒர கப,ஷ�க க�ழவ�பய ஏன 
(எபயப�த ப�ரதத�லம)  '�பனததக தக�ணடரகக�,�ரகள?  அவரகக 
பத�ல�க அவபரவ�டச .�,நத மபனவ�பய உஙகளகக அலல�ஹ 
தக�டததவ�டட�யன (அபபடய�ரகக,  இனனம ஏன அவபரயய 
'�பனததக தக�ணடரகக�,�ரகள.)'' எனற யகடயடன. 

ஹ�நத ப�னத உதப�(ரல�)அவரகள பற,�ய க,�பப.

1576. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஹ�நத ப�னத உதப�,  ('ப� -  ஸல - 
அவரக?�டம)  வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  ('�ன இஸல�தபத 
எத�ரதத வநத தப�ழத)  பம�ய�ன மதக�லள? யவத,நத வ �டட�ர 
இழ�வபடவபதயம வ�ட உஙகள வ �டட�ர இழ�வபடவயத எனகக 
ம�கவம வ�ரபபம�னத�க இரநத வநதத.  ('�ன இஸல�தபத ஏறறக 
தக�ணட)  ப�,க இனற பம�ய�ன மதக�லள? யவத,நத வ �டட�ர 
கணண�யம தபறவபதயம வ�ட உஙகள வ �டட�ர கணண�யம தபறவயத 
எனகக அத�க வ�ரபபம�னத�க ம�,�வ�டடத'  எனற க,�ன�ரகள. 
(இபதக யகடட)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'என உய�பரத தன பகய�ல 
பவதத�ரபபவன மNத .தத�யம�க!  (இநத உனனபடய வ�ரபபம) 
இனனம (அத�கம�கம)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ஹ�நத ப�னத உதப�, 
'இப,தததர அவரகய?! (என கணவர) அப சஃபய�ன ம�கவம கரம�ய�ன 
ஒரவர.  எனயவ,  அவரககரய பணதத�ல�ரநத (அவரககத ததரய�மல 
எடதத)  எஙகள ப�ளப? கடடகளகக '�ன உணணக தக�டதத�ல என 
மNத கற,ம�கம�?'  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ய�யம�ன 
அ?வ�றக எடத(த உணணக தக�டத)த�ல கற,ம�லபல''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

பஸத இபன அமர இபன� நஃபபல அவரகப?ப பற,�ய த.யத�. 

1577.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
தமகக யவத தவ?�பப�ட (வஹ�)  அர?பபடவதறக மனப க\ழ 
'பலதஹ�ல பஸத இபன அமர இபன� நஃபபல அவரகப?ச 
.நத�தத�ரகள.  அபயப�த (கப,ஷ�க?�ன)  பயணஉணவ ஒனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள மனன�பலய�ல பரம�,பபடடத. அநத உணபவ பஸத இபன 
அமர உணண மறததவ�டட�ர.  ப�,க பஸத (உணபவப பரம�,�ய 
கப,ஷ�க?�டம),  ''�ஙகள உஙகள (.�பலகளகக பல�ய�டம)  பல�பZடக 
கறக?�ல பவதத அறபபவறப, '�ன உணண ம�டயடன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  பஸத இபன அமர அவரகள,  கப,ஷ�க?�ல 
(.�பலகளகக�க)  அறககபபடடவறப,க கப, க,�வநத�ரகள.  யமலம, 
'ஆடபட அலல�ஹயவ பபடதத�ன;  அதறக�க,  வ�னதத�ல�ரநத 
தணண�பரப தப�ழ�நத�ன;  அதறக�க பம�ய�ல�ரநத (பற பணடகப? 
மப?ககச த.யத�ன.  (இததபனககம)  ப�,க '�ஙகள அலல�ஹவ�ன 
தபயர�லல�த மற, (கறபபனத ததயவஙக?�ன)  தபயர த.�லல� அபத 



அறகக�,�ரகள; இப,வன�ன அரட தக�படபய '�ர�கரககம வ�ததத�லம 
அலல�ஹ அலல�தவபர கணண�யபபடததம வ�ததத�லம இபபடச 
த.யக�,�ரகள'' எனற க,� வநத�ரகள.

1578. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''.தத�யம த.யய வ�ரமபக�,வர 
அலல�ஹவ�ன மNயத தவ�ர (யவத,வர மNதம)  .தத�யம த.யய 
யவணட�ம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  ஏதனன�ல, 
கப,ஷ�கள தம மனயன�ரக?�ன மNத .தத�யம த.யத வநத�ரகள. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகள மனயன�ரக?�ன மNத .தத�யம 
த.யய�த�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

1579. (கவ�ஞர)  லபZத அவரகள  த.�னன கவ�பதக?�ல 'அ,�க! 
அலல�ஹபவத தவ�ர உள? தப�ரளகள அபனததயம அழ�யக 
கடயபவயய''  எனனம த.�லத�ன,  கவ�ஞர த.�னன த.�றக?�யலயய 
ம�க உணபமய�ன த.�லல�கம. (கவ�ஞர) உமயய� இபன அப�ஸ ஸலத 
(தன கவ�பதய�ன கரததக?�ல)  இஸல�தபத ஏறகம அ?வ�றக 
வநதவ�டட�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1580.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
'�றபத வயதபடயவரக?�க இரககமயப�த அவரகளகக (வஹ� 
எனம)  யவத தவ?�பப�ட அர?பபடடத.  அதன ப�,க அவரகள மகக� 
'கரல பத�ன மன,�ணடகள தஙக�ய�ரநத�ரகள.  ப�,க, 
(இப,ம�ரககதத�றக�கத த�யகம த,நத)  ஹ�ஜரத த.யத த.லலமபட 
அவரகளககக கடடப?ய�டபபடடத.  எனயவ,  அவரகள மத�ன�வகக 
ஹ�ஜரத த.யத த.ன,�ரகள;  அஙயக பதத�ணடகள தஙக�ன�ரகள.  ப�,க 
அஙக இ,பதபயத�ன�ரகள.

1581. உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ) அ,�வ�தத�ர '�ன அபதலல�ஹ இபன 
அமர இபன� ஆஸ(ரல�)  அவரக?�டம,  'இபணபவபப�?ரகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக இபழதத தனபஙக?�யலயய ம�கக கடபமய�னத எத 
எனற எனகக அ,�வ�யஙகள''  எனற யகடயடன.  அவரகள,  ''ப�(ஸல) 
அவரகள கஅப�வ�ன 'ஹ�ஜர'  பகத�ய�ல தத�ழத தக�ணடரநதயப�த, 
உகப� இபன அபZ மஐத எனபவன மனயன�கக� வநத,  தன தண�பய 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன கழதத�ல பவதத (மறகக�),  அவரகள மசசத 
த�ணறமபட (அவரக?�ன கழதபதக)  கடபமய�க த',�தத�ன.  அபயப�த 
அப பகர(ரல�) மனன�ல வநத அவனபடய யத�ப?ப ப�டதத 'ப�(ஸல) 
அவரகப?வ�டட வ�லகக�ன�ரகள.  யமலம,  'என இப,வன அலல�ஹ 
த�ன'  எனற த.�லக�,�ர எனபதறக�கவ� ஒர மன�தபர '�ஙகள 
தக�லக�,�ரகள'' (த�ரககரஆன 40:28) எனற யகடட�ரகள.

��னகள பற,�ய க,�பப. 

1582.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�ன மகன அபதர 
ரஹம�ன(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத ��னகள 
கரஆபன த.வ�மடதத இரவ�ல,  'ப�யவரகப? (இனன�தரனற) 
அவரகளகக அ,�வ�ததக தக�டததவர ய�ர?'  எனற '�ன மஸரக(ரஹ) 
அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக அவரகள,  '��னகளகக 'ப�(ஸல) 
அவரகள இப,தததர த�ம எனற)  அவரகப? அ,�வ�ததக தக�டததத 
ஒர மரம த�ன என உஙகள தநபத -  அபதலல�ஹ இபன 



மஸவத(ரல�) எனகக அ,�வ�தத�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1583. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர உளச த.யயம தணண�ரம 
(இயறபகத)  யதபவகக�ன தணண�ரம பவதத�ரககம கவப?பய 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ன சமநத த.லயவன.  (ஒர '�ள)  அவறப,ச 
சமநத தக�ணட '�ன 'ப�(ஸல),  அவரகப?ப ப�னதத�டரநத த.னற 
தக�ணடரநத யப�த, 'ய�ர அத?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள. 
''�ன அப ஹ8பரர�(ரல�)  த�ன (வரக�ய,ன)''  எனற '�ன த.�னயனன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ன (இயறபகக கடன மடததப�ன)  தபபரவ 
த.யவதறக�க எனககச .�ல கறகப?த யதட (எடதத)க தக�ணட வ�.  '� 
எனன�டம எலமபபயய� தகடடச .�ணதபதயய� தக�ணட வநத 
வ�ட�யத''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன என ஆபடய�ன ஓரதத�ல கறகப? 
பவததச சமநத தக�ணட வநத அவரகளககப பககதத�ல 
பவததவ�டடத த�ரமப� வ�டயடன. 

1584.  'ப�(ஸல)  அவரகள (இயறபகக கடபன)  மடதததம அவரகளடன 
'டநத த.னய,ன.  அபயப�த,  'எலமபம தகடடச .�ணமம யவணட�ம 
எனற ஏன த.�னன �ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள, 
'அவவ�ரணடம ��னக?�ன உணவ�கம.  எனன�டம '' ªபZன 
எனனம�டதபதச ய.ரநத ��னக?�ன கழ ஒனற வநதத.  அபவ 'லல 
��னக?�ய�ரநதன.  அபவ எனன�டம உணவ தரமபட யகடடன.  '�ன, 
'அபவ எநத எலமபபயம எநத தகடடச .�ணதபதயம கடநத 
த.ன,�லம அத�ல உணபவப தப, யவணடம''  எனற அலல�ஹவ�டம 
அவறறகக�கப ப�ர�ரதத�தயதன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள என 
அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1585.  உமம க�ல�த ப�னத க�ல�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அப�.\ன�ய� 
'�டடல�ரநத '�னம �8பவரயய� அவரகளம வநயத�ம. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனககப படடத தண� ஒனப, உடததக 
தக�டதத�ரகள.  அத�ல அபடய�?க க,�கள .�ல இரநதன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தம கரதத�ல அநத அபடய�?ஙகப?த 
தடவ�யபட,  'அழக�ய�ரகக�,யத!  அழக�ய�ரகக�,யத!''  (எனபபதக க,�கக 
அப�.\ன�ய தம�ழ�ய�ல '.ன�, .ன�') எனற க,ல�ன�ரகள. 

அப த�ல�ப அவரகள க,�தத .மபவம. 

1586. அபப�ஸ இபன அபத�ல மததல�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன (ஒர 
மப,)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'உஙகள தபரய தநபத (அப த�ல�ப)கக 
(அவர த.யத உதவ�களககக பகம�,�க)  '�ஙகள எனன பயபன 
அ?�தத�ரகள?  ஏதனன�ல,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க,  அவர உஙகப? 
(எத�ரக?�ன த�ககதல�ரநத)  ப�தக�பபவர�கவம,  உஙகளகக�க (உஙகள 
எத�ரக?�டம)  யக�பபபடபவர�கவம இரநத�யர''  எனற யகடயடன.  அதறக 
அவரகள,  'அவர இபயப�த (கணகக�ல வபர த�ணடம)  .�,�த?வ 'ரக 
த'ரபப�ல த�ன இரகக�,�ர.  '�ன மடடம இலபலதயன,�ல அவர 
'ரகதத�ன அடததடடல இரநத�ரபப�ர'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1587.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
அவரக?�ன தபரய தநபத அப த�ல�ப அவரகப?ப பற,�க 
க,பபடடயப�த அவரகள,  'அவரகக என பரநதபர மறபம '�?�ல 
பயன?�ககக கடம; (அதன�ல)  'ரக த'ரபப அவரன (மழ உடபலயம 



த�ணட�மல)  கணகக�லகள வபர மடடயம த�ணடமபட ஆககபபடல�ம. 
(ஆன�ல) அதன�ல அவரன மப? (தக�ததக) தக�த�ககம'' எனற த.�லல 
யகடயடன.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'அவரன மப?ய�ன மலபபகத� 
(தக�ததக) தக�த�ததக தக�ணடரககம'' எனற க�ணபபடக�,த.

இஸர�உ பற,�ய 'ப�தம�ழ�யம அத பற,�ய (த�ரககரஆன 17:01) 
இப,வ.னமம.

1588.  ('�ன இரவ�ன .�ற பகத�ய�ல கஅப�வ�ல�ரநத பபததல மகத�ஸ 
வபர த.ன,த�கச த.�னன .மயம)  எனபன கப,ஷ�கள 'மப 
மறததயப�த '�ன கஅப�வ�ன 'ஹ�ஜர'  எனனம (வப?நத)  பகத�ய�ல 
'�னய,ன.  அலல�ஹ எனகக பபததல மகத�பஸக க�ட.�ய?�ககச 
த.யத�ன.  அபயப�த அபதப ப�ரததபடயய '�ன அவரகளகக அதன 
அபடய�?ஙகப? வ�வரககல�யனன எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம�ஃர�ஜ - வ�ணணலகப பயணம. 

1589. '�ன (இப,ய�லல�ம கஅப� அரக�ல) ஹதத�ம�ல அலலத ஹ�ஜரல 
படததக தக�ணடரநயதன.  அபயப�த எனன�டம ஒரவர (வ�னவர 
��பரல)  வநத (என த'ஞப.ப)  ப�?நத�ர.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன 
அனஸ(ரல�),  'இஙக�ரநத இத வபரய�ல அவர ப�?நத�ர''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னனத�கக க,�ன�ரகள.  அ,�வ�பப�?ர 
கதத�த�(ரஹ) க,�ன�ர: '�ன எனனரக�ல�ரநத (அனஸ(ரல�) அவரக?�ன 
'ணபர)  ��ரத(ரஹ)  அவரக?�டம,  'அனஸ(ரல�),  'இஙக�ரநத,  இத 
வபரய�ல எனற எபதக கரதத�ல தக�ணட க,�ன�ரகள?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக ��ரத(ரஹ),  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன த'ஞ.�ன 
க�ப,தயலமப�ல�ரநத அடவய�ற வபர அலலத த'ஞ.�ன 
ஆரமபதத�ல�ரநத அடவய�ற வபர என, கரதத�ல அனஸ(ரல�) 
க,�ன�ர'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

ப�,க அ(நத வ�ன)வர (��பரல)  எனனபடய இதயதபத 
தவ?�ய�தலடதத�ர.  ப�,க,  இப, 'மப�கபகய�ல '�ரபபபபடட தஙகத 
தடட ஒனற எனன�டம தக�ணட வரபபடடத,  எனனபடய இதயம 
கழவபபடட,  (அத�ல)  அநத இப, 'மப�கபக '�ரபபபபடடத.  ப�,க 
பபழயபட மNணடம (எனனபடய இதயம,  மட)  பவககபபடடத.  ப�,க 
யக�யவற கழபதபய வ�டச .�,�யதம கழபதபய வ�டப தபரயதம�ன 
தவளப? '�,தத�லபமநத (ம�னனல யவக)  வ�கனம ஒனறம எனன�டம 
தக�ணட வரபபடடத. -(இநத ஹத�ஸ�ன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன) 
அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம ��ரத(ரஹ),  'அத பர�க எனம வ�கனம 
த�யன அப ஹமஸ� அவரகய?!''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
அனஸ(ரல�),  'ஆம,  (அத பர�க த�ன.)  அநத வ�கனம ப�ரபவ எடடக�, 
தரதத�றக ஓர எடட பவககம''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க '�ன அநத 
வ�கனதத�ல ஏற,பபடயடன.  எனபன ��பரல மதல வ�னதத�றக 
அபழததச த.னற அதன கதபவத த�,ககமபட க,�ன�ர.  அபயப�த, 
'ய�ர அத?'  எனற யகடகபபடடத.  அதறக அவர,  '��பரல''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  'உஙகளடன (வநத�ரபபவர)  ய�ர?'  எனற யகடகபபடடத. 
அதறக அவர, 'மஹமமத''  எனற பத�ல?�தத�ர. '(அவபர அபழதத வரச 
த.�லல�)  அவரடம ஆள அனபபபபடடரநதத�?'  எனற யகடகபபடடத. 
அவர,  'ஆம''  என,�ர.  'அவரன வரவ 'லவரவ�கடடம.  அவரன வரபக 



ம�க 'லல வரபக''  எனற (வ�ழததச)  த.�லலபபடடத.  அபயப�த (அநத 
வ�னதத�ன க�வலர)  கதபவத த�,நத�ர.  '�ன அஙக த.ன,படநதயப�த 
அஙக ஆதம(அபல)  அவரகள இரநத�ரகள. (எனன�டம ��பரல) 'இவரகள 
உஙகள தநபத ஆதம,  இவரகளகக .ல�ம த.�லலஙகள''  எனற 
க,�ன�ர. அவரகளகக '�ன .ல�ம த.�னயனன. அவரகள (எனகக) பத�ல 
.ல�ம க,�ன�ரகள.  ப�,க,  ஆதம(அபல)  அவரகள,  '(என)  'லல மகனம, 
'லல இப,தததரம�ன உஙகள வரவ 'லவரவ�கக!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க (எனபன அபழததக தக�ணட ��பரல)  இரணட�ம 
வ�னதத�றக உயரநத அபதத த�,ககமபட க,�ன�ர.  'ய�ர அத?'  எனற 
யகடகபபடடத.  அவர, '��பரல''  எனற பத�ல?�கக,  உஙகளடன (இரபபவர) 
ய�ர?'  எனற வ�னவபபடடத.  (அதறக)  அவர,  'மஹமமத''  எனற 
பத�ல?�தத�ர,  '(அவபர அபழதத வரமபட)  அவரடம 
ஆ?னபபபபடடரநத�?'  எனற யகடகபபடடத.  அவர,  'ஆம''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  'அவரன வரவ 'லவரவ�கடடம.  அவரன வரபக ம�க 
'லல வரபக''  எனற (வ�ழததச)  த.�லலபபடடத.  ப�,க (அநத 
வ�னதத�ன க�வலர கதபவத) த�,நத�ர. '�ன அஙக த.ன,படநதயப�த, 
அஙக யஹய� (அபல) அவரகளம,  ஈ.�(அபல) அவரகளம இரநதனர - 
அவவ�ரவரம .�ற,னபனய�ன மகக?�வர.  இத யஹய� அவரகளம, 
ஈ.� அவரகளம ஆவர.  இவரகளககம .ல�ம த.�லலஙகள''  எனற 
��பரல க,�ன�ர.  '�ன (அவரகள இரவரககம)  .ல�ம த.�னனயப�த 
அவரகள .ல�ம�றக பத�ல க,�ன�ரகள. ப�,க அவரகள இரவரம, ''லல 
.யக�தரரம,  'லல இப,தததரம�ன உஙகள வரவ 'லவரவ�கடடம'' 
எனற (வ�ழததக)  க,�னர.  ப�,க ��பரல எனபன அபழததக தக�ணட 
மன,�ம வ�னதத�றக உயரநத�ர.  (அநத வ�னதத�ன கதபவத) 
த�,ககமபட க,�ன�ர.  'ய�ர அத?'  எனற யகடகபபடடத.  அவர,  '��பரல'' 
எனற பத�ல?�தத�ர. 'உஙகளடன (இரபபவர) ய�ர?' எனற யகடகபபடடத. 
அவர,  'மஹமமத''  எனற பத�ல?�தத�ர.  '(அவபர அபழதத வரமபட) 
அவரடம ஆ?னபபபபடடரநதத�?'  எனற யகடகபபடடத.  அவர,  'ஆம'' 
எனற பத�ல?�தத�ர. 'அவர வரவ 'லவரவ�கடடம. அவரன வரபக ம�க 
'லல வரபக''  எனற (வ�ழததச)  த.�லலபபடடத.  ப�,க (அநத 
வ�னதத�ன கதவ) த�,ககபபடடத.  அஙக '�ன த.ன,படநதயப�த அஙக 
யசஃப(அபல)  அவரகள இரநத�ரகள.  'இவரகள த�ம (இப,தததர) 
யசஃப இவரகளகக .ல�ம த.�லலஙகள'' எனற ��பரல க,�ன�ர. '�ன 
அவரகளகக .ல�ம த.�னயனன.  அவரகளம எனகக பத�ல .ல�ம 
க,�ன�ரகள. ப�,க, ''லல .யக�தரரம 'லல இப,தததரம�ன உஙகள 
வரவ 'லவரவ�கடடம'' எனற (வ�ழததம) க,�ன�ரகள. 

ப�,க எனபன அபழததக தக�ணட ��பரல '�னக�ம வ�னதத�றக 
வநத ய.ரநத அபதத த�,ககமபட க,�ன�ர.  'ய�ர அத''  எனற 
யகடகபபடடத.  அவர,  '��பரல''  எனற பத�ல?�தத�ர.  'உஙகளடன 
(இரபபவர)  ய�ர?'  எனற வ�னவபபடடத.  அவர,  'மஹமமத''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  '(அவபர அபழதத வரம�ற)  அவரடம 
ஆ?னபபபபடடரநதத�?' எனற யகடகபபடடத. அவர, 'ஆம'' என,�ர. 'அவர 
வரவ 'லவரவ�கடடம.  அவர வரபக ம�க 'லல வரபக''  எனற 
(வ�ழததச)  த.�லலபபடடத.  '�ன அஙக த.ன,படநதயப�த 
இதரஸ(அபல)  அவரகள அஙக�ரநத�ரகள.  'இவரகள த�ம இதரஸ 
இவரகளககம .ல�ம த.�லலஙகள''  எனற ��பரல க,�ன�ர.  '�ன 
அவரகளகக .ல�ம த.�னயனன.  அவரகள (எனகக)  பத�ல .ல�ம 
க,�ன�ரகள.  ப�,க அவரகள,  ''லல .யக�தரரம 'லல 



இப,தததரம�ன உஙகள வரவ 'லவரவ�கடடம''  எனற (வ�ழததச) 
க,�ன�ரகள.  ப�,க எனனடன அவர ஐநத�ம வ�னதத�றக உயரநத�ர. 
(அதன கதபவத)  த�,ககமபடக க,�ன�ர.  'ய�ர அத?'  எனற 
யகடகபபடடத.  அவர,  '��பரல''  எனற பத�ல?�தத�ர.  'உஙகளடன ய�ர?' 
எனற யகடகபபடடத.  அவர,  'ஆம''  என,�ர.  (அநத வ�னதத�ன க�வலர,) 
'அவர வரவ 'லவரவ�கடடம.  அவரன வரபக ம�க 'லல வரபக'' 
எனற (வ�ழததச) க,�ன�ர. அஙக த.ன,படநதயப�த ஹ�ரன (அபல) 
அவரகள அஙக�ரநத�ரகள. 'இவரகள த�ம ஹ�ரன இவரகளகக .ல�ம 
த.�லலஙகள''  எனற ��பரல க,�ன�ர.  '�ன அவரகளகக .ல�ம 
த.�னயனன.  அவரகள (எனகக)  பத�ல .ல�ம க,�ன�ரகள.  ப�,க,  ''லல 
.யக�தரரம 'லல இப,தததரம�ன உஙகள வரவ 'லவரவ�கடடம'' 
எனற (வ�ழததச)  க,�ன�ரகள.  ப�னனர எனனடன ��பரல ஆ,�ம 
வ�னதத�றக உயரநத�ர. அதன கதபவத த�,ககமபட க,�ன�ர. ய�ரஅத? 
எனற யகடகபபடடத. அவர ��பரல எனப பத�ல?�தத�ர. உஙகளடன ய�ர 
எனக யகடகபபடடத.  அவர மஹமமத என,�ர.அவபர அபழதத 
வரம�ற ஆளஅனபபடடத� எனற வ�னவ ஆம என,�ர.அவவ�னதத�ன 
க�வலர அவர வரவ 'லவரவ�கடடம என வ�ழததக க,�ன�ர.  அஙக 
த.ன,யப�த மஸ�(அபல)  அவரகள அஙக�ரநத�ரகள.  இவரகளத�ன 
மஸ�.  இவரகளகக ஸல�ம கறஙகள என ��பரல க,�ன�ர.  '�ன 
அவரகளகக ஸல�ம க,�யனன.  அவரகள எனககப பத�ல ஸல�ம 
க,�ன�ரகள.   '�ன (மஸ� -  அபல -  அவரகப?க)  கடநத த.ன,யப�த 
அவரகள அழத�ரகள.  'தஙகள அழபககக எனன க�ரணம?'  எனற 
அவரகப? ய'�கக�க யகடகபபடடத.  அவரகள,  'என .மத�யதத�னரல 
த.�ரககம பகபவரகப? வ�ட அத�கம�னவரகள,  எனககப ப�,க 
அனபபபபடட இநத இப?ஞரன .மத�யதத�ல�ரநத த.�ரககம 
பகவ�ரகள எனபத�ல த�ன அழக�ய,ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

ப�,க எனபன அபழததக தக�ணட ��பரல ஏழ�வத வ�னதத�றக 
உயரநத�ர.  (அதன கதபவத)  த�,ககமபட ��பரல க,�ன�ர.  'ய�ர அத?' 
எனற யகடகபபடடத.  அவர,  '��பரல''  எனற பத�ல?�தத�ர.  'உஙகளடன 
இரபபவர ய�ர?'  எனற வ�னவபபடடயப�த அவர,  'மஹமமத''  எனற 
பத�ல க,�ன�ர.  '(அவபர அபழதத வரமபட)  அவரடம 
ஆ?னபபபபடடரநதத�?' எனற யகடகபபடடத. அவர, 'ஆம'' என,�ர. (அநத 
வ�னதத�ன க�வலர,)  'அவரன வரவ 'லவரவ�கடடம,  அவரன வரபக 
ம�க 'லல வரபக''  எனற (வ�ழததச)  க,�ன�ர.  '�ன அஙக 
த.ன,படநதயப�த,  இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள அஙக�ரநத�ரகள. 
'இவரகள த�ம உஙகள தநபத. இவரகளகக .ல�ம த.�லலஙகள'' எனற 
��பரல க,�ன�ர.  '�ன அவரகளகக .ல�ம த.�னயனன.  அவரகள 
(எனகக)  பத�ல .ல�ம உபரதத�ரகள.  அவரகள,  ''லல மகனம,  'லல 
இப,த ததரம�ன இவரன வரவ 'லவரவ�கடடம''  எனற வ�ழததக 
க,�ன�ரகள. ப�,க, (வ�ன எலபலய�ல அபமநதள? இலநபத மரம�ன) 
'.�தரததல மனதஹ�'  எனனம இடதத�றக '�ன தக�ணட 
த.லலபபடயடன.  அதன (இலநபதப)  பழஙகள (யமன�ல உள?)  'ஹ�ர' 
எனனம�டதத�ன (உறபதத�ப தப�ர?�ன மண)  க��ககள யப�ல 
இரநதன.  அதன இபலகள ய�பனக?�ன க�தகள யப�ல�ரநதன. 
'இதத�ன .�தரததல மனதஹ�''  எனற ��பரல (அ,�மகபபடதத�க) 
க,�ன�ர. அஙக (அநத மரதத�ன யவரபபகத�ய�ல இரநத ஓட வரக�ன,) 
'�னக ஆறகள இரநதன.  இரணட ஆறகள உளய? இரநதன.  மறறம 
இரணட ஆறகள தவ?�யய இரநதன.  '��பரயல!  இவவ�ரணட ஆறகள 



எபவ?'  எனற யகடயடன.  அவர,  'உளய?ய�ரபபபவ இரணடம 
த.�ரககதத�ல உள? (ஸலஸபZல,  கவஸர ஆக�யபவ)பவய�கம. 
தவ?�யய இரபபபவ இரணடம ப'ல 'த�யம யபரடஸ 'த�யம ஆகம'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க,  'அல பபததல மஃமர'  (எனம 
'வ�னவரகள அத�கம .ஞ.ரககம இப,ய�லலம')  எனகக (அரயக 
தக�ணட வநத)  க�டடபபடடத.  ப�,க எனன�டம ஒர ப�தத�ரதத�ல 
ப�லம,  ஒர ப�தத�ரதத�ல மதவம,   இனதன�ர ப�தத�ரதத�ல யதனம 
தக�ணட வரபபடடத.  '�ன ப�பல (யதரநத)  எடதயதன.  (ப�,க அபதக 
கடதயதன.)  அபயப�த ��பரல,  'இதத�ன '�ஙகளம உஙகள 
.மத�யதத�ரம இரககம (இஸல�ம எனம)  இயறபக த',�ய�கம'' 
எனற க,�ன�ரகள.

ப�,க என மNத ஒவதவ�ர த�னதத�றக ஐமபத (யவப?த)  தத�ழபககள 
கடபமய�ககபபடடன.  '�ன த�ரமப� வநதயப�த மஸ� (அபல) 
அவரகப?க கடநத த.னய,ன.  அபயப�த அவரகள,  'உஙகளகக எனன 
உததரவ�டபபடடத?'  எனற யகடட�ரகள.  'ஒவதவ�ர '�ளம ஐமபத 
(யவப?த)  தத�ழபக (கடட�யக கடபமய�க '�ப, யவறறமபட)  எனகக 
உததரவ�டபபடடத''  எனற '�ன பத�ல?�தயதன.  உஙகள .மத�யதத�ர 
ஒர த�னதத�றக ஐமபத யவப?த தத�ழபகபயத த�ஙக ம�டட�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன உஙகளகக மன மகக?�டம 
அனபவபபடடளய?ன''  பன இஸர�யZலகளடன பழக� 'னக 
பககவபபடடளய?ன.  எனயவ,  உஙகளபடய இப,வன�டம த�ரமப�ச 
த.னற அவன�டம உஙகள .மத�யதத�னரகக�க (தத�ழபகய�ன 
எணண�கபகபயக)  கப,ததத தரமபட யகளஙகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
'�ன த�ரமப�ச த.னய,ன.  (இப,வன�டம கப,ததத தரமபட 
யகடயடன) இப,வன (ஐமபத�ல�ரநத) பதபத எனககக கப,தத�ன. '�ன 
மஸ� (அபல) அவரக?�டம த�ரமப� வநயதன. மன யப�னய, (இனனம 
கப,ததக யகடகமபட)  க,�ன�ரகள.  '�ன த�ரமப�ச த.னய,ன. 
அபயப�த ('�றபத�ல�ரநத)  பதபதக கப,தத�ன.  '�ன மஸ�(அபல) 
அவரக?�டம த�ரமப� வநயதன.  அபயப�தம மன யப�னய, (இனனம 
கப,ததக யகடகம பட)  க,�ன�ரகள.  '�ன (இப,வன�டம)  த�ரமப�ச 
த.னய,ன.  எனககக (மபபத�ல�ரநத)  பதபதக கப,தத�ன.  '�ன 
மஸ�(அபல)  அவரக?�டம த�ரமப� வநயதன.  அபயப�த அவரகள 
மனயப�னய, (கப,தத யகடகமபட)  க,�ன�ரகள.  '�ன த�ரமப�ச 
த.னய,ன.  எனகக (இரபத�ல�ரநத பதத கப,ககபபடட)  த�னநயத�றம 
பதத (யவப?த)  தத�ழபககள (தத�ழமபட)  உததரவ�டபபடடத.  '�ன 
(மஸ� -  அபல -  அவரக?�டம)  த�ரமப� வநயதன.  அபயப�தம அவரகள 
மன யப�னய, க,�ன�ரகள.  '�ன த�ரமப�ச த.னய,ன.  ஒவதவ�ர 
'�ளம ஐநத (யவப?த)  தத�ழபககள ('�ப,யவறறமபட)  எனகக 
உததரவ�டபபடடத.  '�ன மஸ�(அபல)  அவரக?�டம த�ரமப� வநயதன. 
அபயப�த 'உஙகளகக எனன உததரவ�டபபடடத?'  எனற யகடட�ரகள. 
ஒவதவ�ர '�ப?ககம ஐநத (ய'ரத)  தத�ழபககள எனகக 
உததரவ�டபபடடள?த''  எனற த.�னயனன.  'ஒவதவ�ர '�ளம ஐநத 
(ய'ரத)  தத�ழபககப? உஙகள .மத�யதத�னர த�ஙகம�டட�ரகள. 
உஙகளகக மனயப மககளடன பழக� '�ன 'னக 
அனபவபபடடளய?ன.  '�ன பன இஸர�யZலகளடன பழக� 'னக 
பககவபபடடளய?ன.  எனயவ,  உஙகளபடய இப,வன�டம த�ரமப�ச 
த.னற உஙகள .மத�யதத�னரகக�க இனனம கப,ததத தரமபடக 
யகளஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக '�ன,  '(கடபமய�ன 



தத�ழபகக?�ன எணண�கபகபயக கப,ததத தரமபட பலமப, 
இப,வன�டம)  எனகயக தவடகயமறபடம வபரய�ல '�ன யகடட 
வ�டயடன.  எனயவ,  '�ன த�ரபத�யபடக�ய,ன;  (இநத எணண�கபககக) 
ஒபபக தக�ளக�ய,ன''  எனற க,�யனன.  ப�,க (அநத இடதபத)  '�ன 
கடநதயப�த,  (அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத)  ''�ன என (ஐநத 
ய'ரததத�ழபக எனம)  வ�த�பய 'படமப,ப படதத�வ�டயடன.  என 
அடய�ரகளகக (ஐமபத யவப?க?�ல�ரநத ஐநத ய'ரம�கக கப,ததக 
கடபமபய)  எ?�த�கக� வ�டயடன''  எனற ஒர (அ.ரரக)  கரல ஒல�ததத 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1590.  இகரம�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர ''('ப�யய!  இபயப�த)  '�ம உஙகளககக 
க�ணப�தத (அநத இரவக)  க�ட.�பயயம,  கரஆன�ல .ப�ககபபடடள? 
மரதபதயம (இநத)  மககளகக ஒர ய.�தபனய�கயவ ஆகக�யளய?�ம'' 
என, (த�ரககரஆன 17:60)  இப, வ.னதத�றக வ�?ககம தரமயப�த 
இபன அபப�ஸ(ரல�),  'இத இப,தததர(ஸல)  அவரகள பபததல 
மகத�ஸ8கக அபழததச த.லலபபடட இரவ�ல அவரகளககக 
க�டடபபடட க�ட.�கப?க க,�ககம.  கரஆன�ல .ப�ககபபடடள? மரம 
எனபத 'ஸககம'  எனனம ('ரகதத�லள? கள?�)  மரதபதக க,�ககம'' 
எனற க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள ஆய�ஷ�(ரல�) அவரகப? மணம மடததக 
தக�ணடத.  

1591.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன ஆற வயதபடயவ?�க 
இரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள எனபன மணநத தகணட�ரகள.  ப�,க 
'�ஙகள மத�ன� வநயத�ம.  எனகக க�யச.ல கணட என மடகள 
உத�ரநத வ�ழநதன.  ப�,க (என)  மட வ?ரநத அத�கம�க� வ�டடத.  '�ன 
என யத�ழ�கள .�லரடன ஊஞ.ல�டக தக�ணடரநதயப�த என த�ய�ர 
உமம ரம�ன(ரல�)  எனன�டம வநத எனபனச .ததம யப�டட 
அபழதத�ரகள.  'ன அவரக?�டம த.னய,ன.  அவரகள எனன�டம எபத 
'�ட வநத�ரகக�,�ரகள எனற எனககத ததரய�த.  அவரகள என 
பகபயப ப�டதத (அபழததச த.னற)  வ �டடன கதவரயக எனபன 
'�றதத�வ�டட�ரகள.  '�ன (யவகம�க வநதத�ல)  எனகக மச.�ப,ககத 
தத�டஙக�டயவ,  அவரகள .�,�த தணண�பர எடதத என மகதபதயம 
தபலயயம தபடததப ப�,க எனபன வ �டடனள தக�ணட 
த.ன,�ரகள.  அஙக வ �டடல .�ல அன.�ரப தபணகள இரநத�ரகள. 
அவரகள,  ''னபமயடனம அரளவ?ததடனம வரக!  (அலல�ஹவ�ன) 
'றயபற உணட�கடடம'' என த�ய எனபன அபதபணக?�டம ஒபபபடகக, 
அவரகள எனபன அலஙகரதத (வ �ட கடவதறக�கத தய�ர படதத�) 
வ�டட�ரகள. இப,தததர(ஸல) அவரகள மறபகல யவப?ய�ல த�டதரன 
வநத�ரகள.  அவரக?�டம அபதபணகள எனபன ஒபபபடததனர.  '�ன 
அனற ஒனபத வயதபடயவ?�க இரநயதன.

1592. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர '''�ன உனபனக கனவ�ல இரணட மப, 
கணயடன.  உனபனப படடத (தண�ய�ன)  தணட ஒன,�ல 
(மகக�டடடபட)  கணயடன.  எவயர�,  'இத உஙகள மபனவ� த�ன; 
(மகக�டபட)  '�கக�பப�ரஙகள'  எனற க,,  ('�னம அவவ�ய, 
ப�ரதயதன.)  அத '�ய�கயவ இரககக கணயடன.  அபயப�த '�ன,  'இத ('� 
எனகக மபனவ�ய�வத)  அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத (வ�த�ககபபடட) 



உள?ததன�ல அபத அவன 'டதத� பவபப�ன'  எனற த.�லல�க 
தக�ணயடன'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள எனன�டம க,�ன�ரகள.

1593. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர என தபறய,�ர (அப பகரம,  உமம 
ரம�னம)  எனகக வ�வரம ததரநதத மதல (இஸல�ம�ய)  ம�ரககதபத 
கபடபப�டபபவரக?�கயவ இரநதனர.  பகல�ன இரணட ஓரஙக?�ன 
க�பலய�லம ம�பலய�லம இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம 
வரபக தர�மல எஙக?�ன எநத '�ளம கழ�நதத�லபல.  (மகக� 'கரல 
வ�ழநத)  மஸல�மகள (இபண பவபபவரக?�ல பலயவற தனபஙகள) 
ய.�தபனகளகக உள?�ககபபடட யப�த,  அப பகர அவரகள அப�.\ன�ய 
'�டபட ய'�கக�,  '�ட த,நத (ஹ�ஜரத)  த.ன,�ரகள.  அவரகள (யமன 
த.லலம வழ�ய�ல)  'பரகல க�ம�த'   எனனம இடதபத அபடநதயப�த 
இபன தஃக�ன� எனபவர அவரகப?ச .நத�தத�ர.  அவர 'அலக�ர�'  எனம 
(ப�ரபல)  கலதத�ன தபலவர�வ�ர -  அவர 'அப பகயர எஙயக த.லக�,�ர?' 
எனற யகடட�ர. 'என .மத�யதத�னர எனபன ('�ட த,நத) தவ?�யய,�ச 
த.லலம '�பலககத தள?�வ�டடனர.  எனயவ,  '�ன பம�ய�ல பரவல�கப 
பயணம த.யத ('�மமத�ய�க)  என இப,வபன வணஙகப யப�க�ய,ன'' 
எனற அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த இபன தஃக�ன�,  'அப பகயர! 
தஙகப?ப யப�ன,வரகள (த�ம�கவம)  தவ?�யய,க கட�த,  (ப�,ர�ல) 
தவ?�யயற,பபடவம கட�த.  (ஏதனன�ல)  '�ஙகள ஏபழகளகக�க 
உபழகக�,�ரகள.  இரதத பநத உ,வகப?ப யபண� 'டநத தக�ளக�,�ரகள. 
(.�ரமபபடயவ�ரன)  ப�ரதபதச சமகக�,�ரகள.  வ�ரநத�னரகப? 
உப.ரகக�,�ரகள.  .தத�ய ய.�தபனக?�ல (ஆடபடயட�ரகக)  உதவ� 
பரக�,�ரகள எனற (அவரக?�ன அ,ச ய.பவகப?ப பகழநத) க,�வ�டட, 
'தஙகளகக அபடககலம தரக�ய,ன.  '�ஙகள (மகக�வ�றயக)  த�ரமப�ச 
த.னற உஙக?�ன (அநத)  ஊரயலயய உஙகளபடய இப,வபன 
வணஙகஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அப பகர (அப�.\ன�ய பயணதபத ரததச 
த.யதவ�டட மகக�வ�றகத)  த�ரமப�ன�ரகள.  அவரகளடன இபன 
தஃக�ன�வம பயணம�(க�த த�ரமப�)ன�ர.  ம�பலய�ல இபன தஃக�ன� 
கப,ஷ�ககல ப�ரமகரகப?ப யப�யச .நத�தத அவரக?�டம ('�டட 
மககளகக�கப ப�டபடம)  அப பகபரப யப�ன,வரகள ('�டடல�ரநத 
த�ம�க)  தவ?�யயறவயத�,  (ப�,ர�ல)  தவ?�யயற,பபடவயத� கட�த. 
ஏபழகளகக�க உபழககம,  உ,வகப?ப யபண�வ�ழம, 
(.�ரமபபடயவ�ரன)  ப�ரம சமநத வரம,  வ�ரநத�னரகப? உபர.தத 
வரம,  .தத�ய ய.�தபனக?�ல (ஆடபடததபபடயட�ரகக)  உதவ� வரம 
ஒர (ஒபபற,)  மன�தபரய� ('�ட த,நத)  தவ?�யய,�ச த.லலம 
'�பலகக உள?�ககக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ர.  (அப பகர -  ரல� - 
அவரகளககத த�ம அபடககலம தரப யப�வத�கக யக�ரய)  இபன 
தஃக�ன�வ�ன அபடககலதபத கப,ஷ�கள மறககவ�லபல.  அவரகள 
இபன தஃக�ன�பவ ய'�கக�,  'அப பகர,  தம இலலதத�றகளய?யய தம 
இப,வபன வணஙகயவ�,  தத�ழகயவ�,  த�ம வ�ரமப�யபத ஒதயவ� 
த.யயடடம.  ஆன�ல,  இவற,�ன மலம எஙக?கக இபடயற 
த.யயயவ� இவறப, பக�ரஙகம�கச த.யவயத� கட�த.  ஏதனன�ல 
எஙகள மபனவ� மககள (பத�ய மத 'மப�கபக மறறம வணகக 
வழ�ப�டட மப,கப?ப ப�ரதத)  கழபபமபடநத வ�டவ�ரகய?� எனற 
'�ஙகள அஞசக�ய,�ம எனற அவரடம க,�வ�டஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அ(வரகள க,�ய)பத இபன தஃக�ன� அப பகர(ரல�)  தம 
இலலதத�றக தம இப,வபன வணஙக�யம,  தம தத�ழபகபய 
பக�ரஙகபபடதத�மலம தம வ �டடகக தவ?�ய�ல (த�ரககரஆன 



வ.னஙகப?)  ஓத�மலம (அவரகள வ�த�தத '�பநதபனபபட)  இரநத 
வநத�ரகள.  ப�,க அப பகர(ரல�)  அவரகளகக (ம�றற யய�.பன) 
யத�ன,�யத.  தம வ �டட மற,தத�ல தத�ழம�டம ஒனப, உரவ�கக� 
அத�ல தத�ழத தக�ணடம த�ரககரஆபன ஓத�யம வநத�ரகள. 
அபயப�த,  இபணபவபபவரக?�ன மபனவ� மககள அப பகர 
அவரகப?ப ப�ரதத ஆச.ரயபபடட (அவரகப?ச சழநத தக�ணட 
யவடகபக ப�ரபபதறக�க)  அவரக?�ன மNத மணடயடதத வ�ழநதனர. 
அப பகர(ரல�)  கரஆன ஓதமயப�த தம கணகப? கடடபபடதத 
மடய�மல (கணண�ர உகதத வணணம)  அத�கம�க அழககடயவர�க 
இரநத�ரகள. (அப பகர அவரக?�ன) இநத 'டவடகபக (எஙயக தஙக?�ன 
இ?க�ய இதயம பபடதத மபனவ� மககப? மதம ம�,ச த.யத 
வ�டயம� என, அச.ம)  இபணபவபபவரக?�ன கப,ஷ�கப? 
பZத�ககள?�கக�யத.  அதன�ல அவரகள இபன தஃக�ன�வ�டம ஆ?பப�னர. 
அவரம கப,ஷ�க?�டம வநத�ர.  அபயப�த அவரகள,  'அப பகர தம 
இலலதத�றகளய?யய தம இப,வபன வழ�படடக தக�ள?டடம எனற 
('�பநதபனய�டட)  அவரகக '�ஙகள அபடககலம தநததன யபரயலயய 
'�ஙகள அவரகக அபடககலம தநயத�ம.  அவர அபத மN,�வ�டட தம 
வ �டட மற,தத�ல தத�ழம�டம ஒனப, உரவ�கக� அநத இடதத�ல 
பக�ரஙகம�க தத�ழத தக�ணடம,  (கரஆபன)  ஓத�க தக�ணடம 
இரகக�,�ர.  '�ஙகள எஙகள மபனவ� மககள கழபபதத�றகள?�க� 
வ�டவ�ரகய?� எனற அஞசக�ய,�ம.  எனயவ,  அப பகபரத தடதத 
பவயஙகள.  அவர அவரன இப,வபன தம இலலதத�ல 
வணஙகவயத�ட மடடம '�றதத�க தக�ள? வ�ரமப�ன�ல அவவ�ற 
த.யயடடம.  அவர அபத மறதத பக�ரஙகபபடததயவ த.யயவன 
என,�ல அவரடம உமமபடய (அபடககலப)  தப�றபபபத த�ரமபத 
தரம�ற யகளஙகள.  ஏதனன�ல,  (உஙக?�ன உடனப�டபட ம,�தத) 
உஙகளகக '�ஙகள யம�.ட த.யவபத தவறகக�ய,�ம.  (அயத .மயம) 
அப பகர (அவறப,) பக�ரஙகம�கச த.யய '�ஙகள அனமத�பயப�ர�கவம 
இலபல''  எனற க,�ன�ர.  ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர:  இபன தஃக�ன� அப 
பகர அவரக?�டம வநத, ''�ன எ(ந)த ('�பநதபனய�)ன யபரல உஙக?�டம 
ஒபபநதம த.யயதன எனபபத த�ஙகள அ,�வ �ரகள.  எனயவ ஒனற, 
அதயன�ட மடடம '�ஙகள '�றதத�க தக�ள? யவணடம,  அலலத 
எனனபடய (அபடககலப)  தப�றபபப எனன�டம த�ரமபத தநத 
வ�டயவணடம.  ஏதனன,�ல '�ன உடனபடகபக த.யத ஒர மன�தரன 
வ�ஷயதத�ல '�ன ஏம�ற,பபடயடன எனற அரபகள யகளவ�பபடவபத 
'�ன வ�ரமபம�டயடன 'எனற க,�ன�ர.  அதறக அப பகர(ரல�), 
'உமமபடய அபடககலதபத உமம�டயம த�ரமபத தநத வ�டக�ய,ன. 
வலலவனம கணண�யம�ககவனம�ன அலல�ஹவ�ன அபடககலம 
க,�தத '�ன த�ரபத�படததக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அனப,கக 
'ப�(ஸல)  அவரகள மகக�வ�ல இரநத தக�ணடரகக�,�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள மஸல�மகப?ப ப�ரதத,  'இரணட கரஙகல 
மபலகளகக�படயய யபரச. மரஙகள '�ப,நத (மத�ன�)  பகத�பய 
'�ஙகள ஹ�ஜரத த.லக�, '�ட�க '�ன (கனவ�ல) க�டடபபடயடன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  எனயவ,  மத�ன� ய'�கக� ஹ�ஜரத த.ன,வரகள 
த.ன,�ரகள.  (ஏறதகனயவ)  அப�.\ன�ய '�டடறக ஹ�ஜரத 
த.ன,�ரநதவரகள பலர (மஸல�மகள மத�ன�வ�ல கடயயறவபதக 
யகளவ�பபடட)  மத�ன�வககத த�ரமப�ன�ரகள. (மகக�வ�ல�ரநத)  அப பகர 
அவரகளம மத�ன� ய'�கக� (ஹ�ஜரத ப,பபட)  ஆயததம�ன�ரகள. 
அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '.றற தப�றஙகள.  எனகக 



(ஹ�ஜரதத�றக)  அனமத� வழஙகபபடவபத '�ன எத�ரப�ரததக 
தக�ணடரகக�ய,ன''  எனற (அப பகர அவரக?�டம)  க,�ன�ரகள.  அதறக 
அப பகர(ரல�),  'என தநபத தஙகளகக அரபபணம;  அனமத�பய(தத�ன) 
எத�ர ப�ரகக�,�ரக?�?' எனற யகடட�ரகள. அதறக, 'ஆம (எத�ரப�ரகக�ய,ன)'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.  எனயவ,  அப பகர(ரல�) 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன (ஹ�ஜரத)  த.லவதறக�கத தன (பயணதத�)பன 
'�றதத�ன�ரகள.  யமலம,  அப பகர அவரகள (இநதப பயணதத�றக�கயவ) 
தமம�டம இரநத இரணட வ�கன (ஒடடக)ஙகளகக '�னக ம�தம 
கரயவலநதபழபயத த�ன�யப�டட (வ?ரதத)  வநத�ரகள.  ஆய�ஷ�(ரல�) 
(தத�டரநத)  கறக�,�ரகள:  '�ஙகள ஒர '�ள அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன 
இலலதத�ல உச.�ப தப�ழத�ல அமரநத தக�ணடரநயத�ம.  அபயப�த 
ஒரவர அப பகர அவரக?�டம 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  தம 
தபலபய மடய வணணம -  'மம�டம வரபகதர�த ய'ரதத�ல 
(வழககதத�றக ம�ற,ம�க)  இயத� வநத தக�ணடரகக�,�ரகள''  எனற 
க,�ன�ர.  அதறக அப பகர(ரல�),  'என தநபதயம என த�யம 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக அரபபணம�கடடம!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ஏயத� 
(மகக�ய)  வ�ஷயம த�ன அவரகப? இநத ய'ரதத�ல (இஙக)  வரச 
த.யத�ரகக�,த''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம,  'உஙக?�டம இரபபவரகப? தவ?�யய யப�கச 
த.�லலஙகள.  (உஙக?�டம ஒர ரக.�யம யப. யவணடம)''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக,  அப பகர அவரகள (இலலதத�றகள இரககம) 
இவரகள உஙகளபடய (தபணவ�ய�ன)  கடமபதத�னர த�ம.  என தநபத 
தஙகளகக அரபபணம�கடடம!  இப,தததர அவரகய?!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள (ஹ�ஜரத)  ப,பபடடச த.லல 
எனகக அனமத� வழஙகபபடடவ�டடத''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
அப பகர அவரகள, 'தஙகளடன '�னம வர வ�ரமபக�ய,ன!  என தநபத 
தஙகளகக அரபபணம�கடடம இப,தததர அவரகய?!  எனற 
யகடட�ரகள.  '.ர!  ('�ஙகளம வ�ரஙகள)'  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.  'இப,தததர அவரகய?!  என தநபத 
தஙகளகக அரபபணம�கடடம.  இநத எனனபடய இரணட வ�கன 
(ஒடடக)ஙக?�ல ஒனப,த த�ஙகள எடததக தக�ளளஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'வ�பலகக த�ன (இபத '�ன 
எடததக தக�ளயவன)'' எனற க,�ன�ரகள. 

ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர:  அவரகள இரவரகக�கவம யவணடப பயண 
ஏறப�டகப? தவகவ�பரவ�க '�ஙகள த.யத மடதயத�ம.  ஒர 
யத�லபபய�ல பயண உணபவ '�ஙகள தய�ர த.யத பவதயத�ம. 
அபயப�த அப பகரன மகள (என .யக�தர)  அஸம� தனனபடய 
இடபபக கச.�ல�ரநத ஒர தணபட(க க�ழ�தத)  அதபன அநதப பபய�ன 
வ�ய மNத பவததக கடடன�ரகள.  இதன�ல த�ன அவரகளகக 
'கசசபடய�ள'  எனற தபயர வநதத.  ப�,க இப,தததர(ஸல) அவரகளம 
அப பகர(ரல�)  அவரகளம (பயணம ப,பபடட)  'ஸவர'  மபலய�ல உள? 
ஒர கபககக வநத ய.ரநத அத�ல மனற '�ளக?�ல)  அவரகள 
இரவரடன அபதலல�ஹ இபன அபZ பகரம இரவ�ல வநத 
தஙக�ய�ரபப�ர -  அவர .மயய�.�த அ,�வ பபடதத,  பதத�க கரபமயள? 
இப?ஞர�க இரநத�ர.  ப�னன�ரவ (.ஹர)  ய'ரதத�ல அவரகள 
இரவபரவ�டடம ப,பபடட மகக� கப,ஷ�களடன இரவ 
தஙக�ய�ரநதவர யப�னற அவரகளடன க�பலய�ல இரபப�ர.  அவரகள 
இரவபரப பற,� (கப,ஷ�க?�ல த.யயபபடம)  சழச.�கப?க யகடட, 



அவறப, '�பனவ�ல இரதத�க தக�ணட இரள ய.ரம ய'ரதத�ல 
அவரகள இரவரடமம அசத.யத�கப?க தக�ணட வநத வ�டவ�ர. 
அவரகள இரவரகக�க அப பகர(ரல�)  அவரக?�ன (மனன�ள)  அடபம 
ஆம�ர இபன ஃபபஹர� (அப பகர அவரக?�ன)  மநபதய�ல�ரநத ஒர 
ப�ல தரம ஆடபட யமயதத வரவ�ர.  இரவ�ன .�,�த ய'ரம 
கழ�நதவடன அதபன அவரகள இரவரடமம ஓடட வரவ�ர.  அநதப 
ப�ல�யலயய இரவரம இரபவக கழ�தத வ�டவ�ரகள -  அத பததம 
பத�ய,  அடரதத� அகற,பபடட ப�ல�கம -  அநத ஆடபட ஆம�ர இபன 
ஃபபஹர� இரவ�ன இரடட இரககம யப�யத வ�ரடடச த.லவ�ர. இபத 
(அவரகள இரவரம அநதக கபகய�ல தஙக�ய�ரநத) மனற இரவக?�ல 
ஒவயவ�ர இரவ�லம அவர த.யத வநத�ர.  யமலம,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளம,  அப பகர(ரல�)  அவரகளம பன அபத இபன அத� கலதத�ல 
'பன அதத�ல'  எனனம க�ப?பயச ய.ரநத பக யதரநத ஒரவபர 
பயண வழ� க�டடய�க இரககக கல�கக அமரதத�னர.  அவர ஆஸப�ன 
வ�ய�ல அஸஸஹமN எனனம கலதத�ரடன 'டப,வ ஒபபநதம த.யத 
தக�ணடரநத�ர. (ஆன�லம) அவர கப,ஷ�க?�ல இப,மறபப�?ரக?�ன 
மததத�ல இரநத�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகளம,  அப பகர(ரல�) 
அவரகளம அவபர 'மப�,  தஙக?�ன இரணட வ�கன (ஒடடக)ஙகப? 
ஒபபபடதத மனற இரவகளககப ப�ன 'ஸவர'  கபககக வநத 
வ�டம�ற வ�ககறத� வ�ஙக�ய�ரநதனர.  மன,�ம ('�ள)  அத�க�பலய�ல 
அநத இரவ�கனஙகளடன (அவர ஸவர கபககக வநத ய.ரநத�ர.) 
அவரகள இரவரடன ஆம�ர இபன ஃபபஹர�வம பயண வழ�க�டடயம 
த.ன,னர.  பயண வழ�க�டட அவரகப?க கடறகபரப ப�பதய�ல 
அபழததச த.ன,�ர.  யமலம சர�க� இபன (ம�ல�க இபன�) 
�8ஃஷ8ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:   கப,ஷ�ககலதத�ன ததவரகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப?யம,  அப பகர(ரல�)  அவரகப?யம தக�பல 
த.யபவரகக,  அலலத (உய�ரடன)  பகத த.யத வரபவரகக 
இரவரல ஒவதவ�ரவரககம (நற ஒடடகம எனற)  பரப. '�ரணயம 
த.ய(த அ,�வ�த)தவரக?�க எஙக?�டம வநதனர.  அபயப�த '�ன 
எஙக?�ன பன மதல�ஜ .மத�யதத�ன அபவக?�ல ஒன,�ல 
அமரநத�ரநயதன.  அபயப�த அவரக?�ல ஒரவர எழநத வநத,  அமரநத 
தக�ணடரநத எஙக?�படயய '�னற தக�ணட,  'சர�க�யவ!  .றற மன 
'�ன கடயல�ரதத�ல .�ல உரவஙகப?ப ப�ரதயதன.  அவரகள 
மஹமமதம அவரன யத�ழரகளம த�ம எனற கரதக�ய,ன''  எனற 
க,�ன�ர.  அவரகள மஹமமதம யத�ழரகளம த�ம எனற அ,�நத 
தக�ணயடன.  (இரபப�னம அவபரத த�ப. த�ரபபவதறக�க)  'அவரகள 
மஹமமதம அவரக?�ன யத�ழரகளம அலலர.  ம�,�க,  இனன�ர 
இனன�பரதத�ன '� ப�ரதத�ரபப�ய. அவரகள எஙகள கணதணத�யர த�ன 
(தஙக?�ன க�ண�மல யப�ன ஒடடகஙகப?த யதடப)  யப�ன�ரகள''  எனற 
'�ன அவரடம க,�யனன.  ப�,க அநத அபவய�யலயய .�,�த ய'ரம 
இரநயதன.  அதறகப ப�,க எழநத (எனனபடய இலலதத�றகள) 
நபழநத என அடபமப தபணண�டம எனனபடய கத�பரபய தவ?�யய 
தக�ணட வரமபட உததரவ�டயடன -  அபயப�த கத�பர ஒர 
மபலககனறகக அபப�ல இரநதத.  -  எனகக�க அபத அவள (அஙயக) 
கடடபவதத�ரநத�ள.  ப�னப,  '�ன எனனபடய ஈடடபய எடததக 
தக�ணட வ �டடன ப�ன ப, வ�.ல வழ�ய�க தவ?�யய,�யனன. (ஈடடபய 
'�ன த�ழதத�ப ப�டதத�ரநதத�ல)  அதன க\ழ மபனய�ல (எனபனயம 
அ,�ய�மயலயய)  தபரய�ல யக�ட க�ழ�தயதன.  யமலம அதன யமல 
நன�பய த�ழதத�க தக�ணட என கத�பரய�டம வநத அதன மNத ஏ,�க 



தக�ணயடன.  அதன மனனஙக�ல இரணபடயம ஒயர ய'ரதத�ல 
உயரதத� ஒயர ய'ரதத�ல பம�ய�ல பவககம�ற த.யத ம�க யவகம�கப 
ப,பபடட அவரகப? த'ரஙக�யனன.  அபயப�த எனனபடய கத�பர 
க�ல�ட,� அத�ல�ரநத '�ன வ�ழநத வ�டயடன.  உடயன '�ன எழநத 
தனனபடய பகபய அமபககடபட ய'�கக� '�டட,  அத�ல�ரநத (.கனச 
த.�றகள எழதபபடட) அமபகப? எடதயதன. அவற,�ன மலம எனன�ல 
அவரகளகக ப�த�பபப உரவ�கக மடயம� அலலத மடய�த� எனற 
க,�ப�ரதயதன.  '�ன வ�ரமப�த (வபகய�ல,  எனன�ல அவரகளககப 
ப�த�பப ஏறபடதத மடய�த எனப)யத வநதத.  எனனபடய அமபகளகக 
ம�ற த.யதவ�டட எனனபடய கத�பரய�ல ஏ,�யனன.  அத ப�யநத 
வணணம த.ன,த.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(த�ரககரஆன)  ஓத�யபத யகடயடன.  அவரகள த�ரமப�ப ப�ரககவ�லபல. 
அப பகர அவரகள அடககட த�ரமப�ப ப�ரததக தக�ணடரநத�ரகள. 
(அபயப�த)  எனனபடய கத�பரய�ன மனக�லகள இரணடம 
மடடகக�லகள வபரய�லம பம�ய�ல பபதநத தக�ணடன.  '�ன 
கத�பரய�ல�ரநத க\யழ வ�ழநத வ�டயடன.  ப�,க (அபத எழச 
த.யவதறக�க)  அபத '�ன அரற,�யனன.  அத எழந(த�ரகக மயற.�த) 
தத.  (ஆன�ல,)  அதன க�லகப? அதன�ல தவ?�யய எடகக 
மடயவ�லபல.  அத ய'ர�க எழநத '�ன,யப�த இரணட 
மனனஙக�லக?�ன அடச சவடடல�ரநத பபக யப�னற வ�னதத�ல 
பரவல�கப பழத� க�?மப�றற.  உடயன '�ன (எனனபடய)  அமபகப?க 
தக�ணட (.கனக)  க,�ப�ரதயதன.  '�ன வ�ரமப�தயத வநதத.  உடயன, 
'�ன எனகக (உய�ர)  ப�தக�பப 'லகமபட அவரகப? அபழதயதன. 
உடயன,  அவரகள '�னறவ�டடனர.  '�ன எனனபடய கத�பரய�யல,� 
அவரக?�டம வநத ய.ரநயதன.  அவரகப?வ�டடம (எனனபடய கத�பர) 
தடககபபடட அநத '�கழச.�பய '�ன கணடயப�த எனனபடய 
மனத�றகள இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன (ம�ரகக)  வ�ஷயம 
யமயல�ஙகம எனற யத�ன,�யத.  '�ன அலல�ஹவ�ன ததரடம, 
'உஙகளபடய (கப,ஷ�)  .மத�யதத�னர உஙகளகக�கப பரப. 
'�ரணய�ததள?னர''  எனற க,�வ�டட அநத (கப,ஷ�)  மககள 
மஸல�மகப?ப பற,� எனன எணணக�,�ரகள என, தகவலகப? 
அவரக?�டம எடததச த.�னயனன.  யமலம,  எனனபடய பயண உணவப 
தப�ரளகப? எடததக க�டடயனன.  அவரகள எனன�டம�ரநத 
ஒனப,யம (எடதத)  எனகக கப,வ த.யயவம�லபல.  யமலம, 
(எனன�டம�ரநத எபதயம)  அவரகள இரவரம எனன�டம 
யகடகவம�லபல.  ஆய�னம,  'ப�(ஸல)  அவரகள (எனன�டம),  'எஙகப?ப 
பற,�(ய த.யத�பய)  மப,தத வ�ட''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  '�ன 
'ப�(ஸல) அவரக?�டம எனகக ஒர ப�தக�பபப பதத�ரம எழத�ததரமபட 
யவணடயனன.  அபயப�த,  'ப�(ஸல)  அவரகள ஆம�ர இபன 
ஃபபஹர�வகக உததரவ�ட அவர ப�டம�டபபடட யத�ல தணடல 
(ப�தக�பபப பதத�ரதத�ன வ�.கதபத) எழத�ன�ர. ப�,க இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (.க�ககளடன மத�ன� ய'�கக�ச) த.ன,�ரகள. 

உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  க,�ன�ர:  ஷ�ம '�டடல�ரநத 
(வ�ய�ப�ரதபத மடததக தக�ணட)  த�ரமப�க தக�ணடரநத 
மஸல�மக?�ன வண�கக கழவ�ல�ரநத ஸ8பபர இபன அவவ�ம(ரல�) 
அவரகப? இப,தததர(ஸல)  அவரகளககம,  அப பகர(ரல�) 
அவரகளககம,  தவணண�, ஆபடகப?ப யப�ரதத�ன�ரகள. 
மத�ன�வ�ல�ரநத மஸல�மகள இப,தததர(ஸல)  அவரகள 



மகக�வ�ல�ரநத ப,பபடடவ�டடபதக யகளவ�பபடட,  ஒவதவ�ர '�ள 
க�பலய�லம (மத�ன�வ�ன ப,'கரப பகத�ய�ல�ரநத கரறகறகள 
'�ப,நத)  'ஹரர�'  எனம�டதத�றக வநத 'ணபகல�ன தவபபம 
அவரகப?த த�ரபப�யனபபம வபரய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகப? 
எத�ரப�ரதத�ரநதனர. அபபட ஒர '�ள '�ணட ய'ரம 'ப�(ஸல) அவரகப? 
எத�ரப�ரததவ�டட (ஊரககள)  அவரகள த�ரமப�த தததம வ �டடககள 
ஒதஙக�யயப�த யதரக?�ல ஒரவர அவரக?�ன யக�டபடக?�ல 
ஒன,�ன மNத எபதயய� ப�ரபபதறக�க ஏ,�ய�ரநத�ர.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன யத�ழரகளம தவணண�, 
ஆபடய�ல,  க�னல '�ர வ�லக வரவபதப ப�ரதத�ர.  அநத யதர�ல 
(தமபமக)  கடடபபடதத இயல�மல உரதத கரல�ல,  'அரபக கழ�யம! 
இயத� '�ஙகள எத�ரப�ரததக க�தத�ரநத உஙகளபடய '�யகர.''  எனற 
கவ�ன�ர. உடயன, மஸல�மகள ('ப� - ஸல - அவரகப?ப ப�தக�பபடன 
வரயவறபதறக�க)  ஆயதஙகப? ய'�கக� க�?ரநததழநதனர.  அநத 
(கரஙகறகள '�ப,நத)  ஹரர�வ�ன பரபப�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரகப?ச .நத�தத�ரகள.  அவரகளடன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
வலபபககம�கத த�ரமப� ('கப�'வ�ல உள?)  பன அமர இபன அவஃப 
கலதத�ர(ன கடய�ரபபப பகத�ய�)ல தஙக�ன�ரகள. இத ரபZஉல அவவல 
ம�தம த�ஙகள க�ழபம 'டநதத.  அபயப�த மககப? ய'�கக� அப 
பகர(ரல�)  எழநத�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள தமdனம�க 
அமரநத�ரநத�ரகள.  அபயப�த அஙக வநத�ரநத 'ப�(ஸல)  அவரகப?ப 
ப�ரதத�ர�த - அன.�ரக?�ல .�லர (அப பகர(ரல�) அவரகப? இப,தததர 
எனற எணண�க தக�ணட)  அப பகர(ரல�)  அவரகளகக மகமன க,�க 
தக�ணடரநதனர.  இறத�ய�ல,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன மNத 
'�ழல�டட�ரகள.  அபயப�தத�ன மககள  இப,தததர(ஸல)  அவரகப? 
அ,�நத தக�ணடனர.  ப�,க இப,தததர(ஸல)  அவரகள பன அமர 
இபன அவஃப�னரபடயய (கப�வ�ல)  பததககம யமறபடட '�ளகள 
தஙக�ய�ரநத 'இப,யச.தத�ன மNத அடதத?ம�டபபடட (மஸ��த கப�) 
பள?�வ�.பல'  '�றவ�ன�ரகள.  (த�ம தஙக�ய�ரநத '�ளக?�ல)  அநதப 
பள?�ய�ல த�ன இப,தததர(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகள.  ப�,க தம 
வ�கனதத�யல,� பயணம�ன�ரகள.  அவரகளடன மககளம 'டநத 
த.ன,னர.  மடவ�க (அவரக?�ன)  ஒடடகம மத�ன�வ�ல (தறயப�த) 
இப,தததர(ஸல) அவரக?�ன பள?�வ�.ல (அபமநதள? இடம) அரயக 
மணடய�டட படததக தக�ணடத.  அநத '�?�ல மஸல�மக?�ல .�லர 
அஙக த�ன தத�ழத தக�ணடரநதனர. அத ஸஅத இபன ஸ8ர�ர�(ரல�) 
அவரக?�ன தப�றபப�ல�ரநத ஸஹல,  சபஹல என, இரணட 
அன�பதச .�றவரகளககச த.�நதம�ன யபரச.ம பழம (உலர 
பவககபபடம)  க?ம�க இரநதத.  அநத இடதத�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன வ�கனம மணடய�டடப படததயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'இனஷ� அலல�ஹ இதத�ன ('மமபடய)  தஙகம�டம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க அநத இரணட .�றவரகப?யம இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அபழதத அநதகக?தபத பள?�வ�ய�ல அபமபபதறக�க 
வ�பலககக யகடட�ரகள.  அவரகள இரவரம,  'இலபல.  அபத 
உஙகளகக அனப?�பப�கத தரக�ய,�ம இப,தததர அவரகய?!''  எனற 
க,�னர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள .�றவரக?�டம�ரநத அபத 
அனப?�பப�கப தப, மறதத இறத�ய�ல அபத அவரக?�டம�ரநத 
வ�பலகயக வ�ஙக�ன�ரகள.  ப�,க அத�ல ஒர பள?�வ�.பலக 
கடடன�ரகள.  அபதக கடடமயப�த அவரகளடன இப,தததர(ஸல) 
அவரகளம த.ஙகல சமககல�ன�ரகள.  (அபயப�த,)  'இநதச சபம 



பகபரன சபமயலல.  இத எஙக?�ன இப,வன�டம (ய.ம�தத 
பவககபபடம)  '�டதத 'னபமயம (பகபரன சபமபய வ�டப 
பரசததம�னதம�கம''  எனற ('ரஜஸ'  எனம ய�பப வபகப ப�டபலப 
ப�டயபட)  க,�க தக�ணடரநத�ரகள.  யமலம,  'இப,வ� (உணபமய�ன) 
பலன மறபமய�ன பலயன.  எனயவ (மறபமப பலனகக�க ப�டபடம) 
அன.�ரகளககம மஹ���ரகளககம கரபணயனப க�டடவ�ய�க'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த மஸல�மக?�ல ஒரவரன கவ�பதபய 
'ப�யவரகள ப�டகக�டடன�ரகள.  அவரன தபயர எனன�டம 
க,பபடவ�லபல (எனற அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன இபன 
ஷ�ஹ�ப(ரஹ) க,�வ�டட தத�டரநத) இபன ஷ�ஹ�ப(ரஹ) க,�ன�ரகள: 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள இநதப ப�டல(வர)கப?த தவ�ர ஒர 
மழபமய�ன கவ�பதய�ன ப�டபலப ப�டயத�க எனகக ஹத�ஸக?�ல 
(த.யத�) எடடவ�லபல.

மஹ���ரக?�ன மதல கழநபத.

1594.  அஸம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன (என மகன)  அபதலல�ஹ இபன 
ஸ8பபபர (மகக�வ�ல) சலற,�ரநயதன. சலக�லம பரதத�ய�னதம '�ன 
(ஹ�ஜரத)  ப,பபடயடன.  மத�ன� வநயதன (வழ�ய�ல)  கப�வ�ல தஙக�, 
கப�வ�யலயய அவபனப தபறத,டதயதன.  ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
அவபனக தக�ணட த.னற அவரக?�ன மடய�ல அவபன பவதயதன. 
ப�,க அவரகள யபரச.ம பழம ஒனப,க தக�ணட வரமபடக க,� 
அபத தமனற அவனபடய வ�ய�ல உம�ழநத�ரகள.  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன உம�ழ '�ர த�ன அவனபடய வ�ய�ல நபழநத மதல 
தப�ர?�க இரநதத.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர யபரச.ம பழதபத 
அவனபடய வ�ய�னள பவதத யதயததவ�டட�ரகள. ப�,க அவனகக�க 
தஆ த.யத,  இப,வன�டம அரளவ?ம யவணட இப,ஞ.�ன�ரகள. 
அவனத�ன இஸல�தத�ல (மஹ���ரகளகக மத�ன�வ�ல)  ப�,நத மதல 
கழநபதய�க இரநத�ன.  யவய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
இயத யப�னற அ,�வ�ககபபடடள?த.  அத�ல,  'அஸம�(ரல�)  'ப� (-ஸல - 
அவரக?�டம மத�ன�)  ய'�கக� கரபப�ண�ய�ன '�பலய�ல ஹ�ஜரத 
த.யத�ரகள' எனற க,பபடடள?த.

1595.  அப பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (ஹ�ஜரத பணய�தத�னயப�த வழ�ய�ல) 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ன ('ஸவர'  மபலககபகய�ல (தஙக�) 
இரநயதன.  '�ன தபலபய உயரதத�யயப�த (எஙகப?த யதட வநத) 
கடடதத�ரன ப�தஙகள என (தபலகக)  யமயல ததரநதன.  '�ன, 
'இப,தததர அவரகய?!  அவரக?�ல எவர�வத தம ப�ரபவபயத 
த�ழதத� (கபகககள உறற ய'�கக�)ன�ல 'மபமப ப�ரதத வ�டவ�யர! 
(இபயப�த எனன த.யவத?'  எனற த.�னயனன.  ('ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அபமத�ய�ய�ரஙகள;  அப பகயர!  ('�ம)  இரவர;.  'மமடன அலல�ஹ 
மன,�மவன. (அவன 'மபமக க�பப�றறவ�ன)'' எனற க,�ன�ரகள.

மதல�ல மஹ���ர�க மத�ன�வகக ஹ�ஜரத த.யதவரகள.

1596.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எஙக?�டம (மத�ன�வகக 
மஹ���ர�க)  மதல�ல வரபக தநதவரகள மஸஅப இபன 
உபமர(ரல�)  அவரகளம இபன உமம� மகதம(ரல�)  அவரகளம த�ம. 
இவரகள மககளகக (கரஆன)  ஓதக கறறக தக�டதத வநதனர.  ப�,க 
ப�ல�ல(ரல�)  அவரகளம,  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அவரகளம, 



அமம�ர இபன ய�.�ர(ரல�)  அவரகளம வரபக தநதனர.  ப�,க உமரப�ன 
கதத�ப(ரல�),  'ப�தயத�ழரகள இரபத யபர (தக�ணட ஒர கழ)  உடன 
வநத�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள வநத�ரகள.  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?(த வரபகய�ல) மத�ன�வ�.�கள மக�ழச.�யபடநதபதப யப�னற 
யவத,தறக�கவம அவரகள மக�ழச.�யபடநதபத '�ன ப�ரககவ�லபல. 
எநத அ?வகதகன,�ல (மத�ன�வ�ன)  அடபமபதபணகள,  'இப,தததர 
வநதவ�டட�ரகள'' எனற ப�ட (மக�ழல�)ன�ரகள. 'ஸபப�ஹ�ஸம ரபப�ககல 
அஃல�'  எனனம (87-வத)  அதத�ய�யதபத,  கரஆன�ன (மற,)  வ�ரவ�ன 
(மஃபஸஸல) அதத�ய�யஙகள .�லவறறடன '�ன (மனபப�டம�க) ஓதம 
வபர 'ப�(ஸல) அவரகள (மத�ன�) வரபக தரவ�லபல.

மஹ���ர தம (ஹஜ அலலத உமர�) வழ�ப�டகப? '�ப,யவற,�ய 
ப�னப மகக�வ�ல தஙகவத.

1597. அபதர ரஹம�ன இபன ஹ8பமத அஸ ஸ8ஹர(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர 'ம�ர அல க�நத�ய�ன .யக�தர மகன�ன .�ய�ப இபன 
யஸZ த(ரல�)  அவரக?�டம உமர இபன அபத�ல அஸZஸ(ரஹ), 'மஹ���ர, 
(ஹஜ வழ�ப�டகப? '�ப,யவற,�வ�டட ம�ன�வ�ல�ரநத வநத ப�,க) 
மகக�வ�ல தஙகவத பற,� '�ஙகள எனன த.வ�யற,�ரகக�,�ரகள?'  எனற 
வ�னவ�ன�ரகள.  அதறக .�ய�ப(ரல�), 'ம�ன�வ�ல�ரநத வநத ப�னப மனற 
'�ளகள (மகக�வ�ல தஙக)  மஹ���ரகக அனமத�யணட'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனற அல� இபன 
ஹளரமN(ரல�) த.�லல யகடயடன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. 

1598.  யதரக?�ல (மகக�யப ப�ரமகரகள)  பததப யபர என மNத 'மப�கபக 
தக�ணடரப ப�ரக?�ய�ன,  யதரகள (அபனவரயம)  என மNத 'மப�கபக 
தக�ணடரநத�ரபப�ரகள எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-57. 'ப� க�லததப யப�ரகள. 

'உபஷர�' அலலத 'உபஸர�' யப�ர

1599.  அப இஸஹ�க(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன பஸத இபன அரகம(ரல�) 
அவரகளகக அரக�ல�ரநதயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரகள பரநத யப�ரகள 
எததபன?'  எனற அவரக?�டம வ�னவபபடடத.  'பததத�னபத''  எனற 
அவரகள பத�ல?�தத�ரகள. ''ப�(ஸல) அவரகளடன '�ஙகளம பஙதகடதத 
யப�ரகள எததபன?'  எனற வ�னவபபடடயப�த,  'பத�யனழ''  என,�ரகள. 
'இவற,�ல மதல யப�ர எத?'  எனற '�ன அவரக?�டம யகடயடன. 
அவரகள,  'உபஸர�'  அலலத 'உபஷர'  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
கத�த�(ரஹ)  அவரக?�டம '�ன யகடடயப�த அவரகள,  'உபஷர� த�ன 
(.ரய�ன உச.ரபப)'' என,�ரகள.

பதரப யப�ர .மபவம.

1600. அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன ம�கத�த 
இபன அஸவத(ரல�) அவரக?�ன அபவககச த.னய,ன. '�ன அவரக?�ன 
அபவய�ல (பஙதகடதத,  அவரகள கறம வ�ஷயஙகப? 
எடததபரபபவன�க)  இரபபத,  அதறக '�கர�ன(மற, அபனத)பத 



வ�டவம எனகக வ�ரபபம�னத�ய�ரககம. (ம�கத�த இபன அஸவத -ரல� 
-  அவரகள எனன�டம க,�ன�ரகள:)  '�ன  'ப�(ஸல)  அவரகள 
இபணபவபயப�ரகதகத�ர�கப ப�ர�ரதத�ததக தக�ணடரநதயப�த 
த.னய,ன.  அபயப�த '�ன,  '(இப,தததர)  மஸ�வ�ன .மத�யதத�ர, 
''�ஙகளம உஙகளபடய இப,வனம யப�யப யப�ரடஙகள'  எனற 
('பகபப�கக) க,�யத யப�னற '�ஙகள க, ம�டயட�ம. ம�,�க, '�ஙகள 
தஙக?�ன வலபபககமம,  இடபபககமம,  மனன�லம,  ப�னன�லம '�னற 
(தஙகள எத�ரக?�டம)  யப�ரடயவ�ம''  எனற த.�னயனன.  (இபதக 
யகடடதம)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகம ஒ?�ரநதபத கணயடன. 
(எனனபடய த.�ல) அவரகப? மக�ழச த.யதத. 

1601.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பதரப யப�ரல பஙதகடதத 
'ப�தயத�ழரகள எனன�டம க,�ன�ரகள:  த�லத அவரகளடன ஆறப,க 
கடநத த.ன,வரக?�ன மனனறறப பததககம .றறக கடதல�ன 
அவரக?�ன யத�ழரக?�ன எணண�கபகய�ல '�ஙகள இரநயத�ம. யமலம, 
பர�உ(ரல�) க,�ன�ர: அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! த�லத அவரகளடன 
இப,'மப�கபகய�?ரகப?த தவ�ர யவத,வரம ஆறப,க 
கடககவ�லபல.

1602. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர ''அப �ஹல எனன ஆன�ன 
எனற ப�ரதத வரபவர ய�ர?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள (பதரப யப�ர 
மடநத யப�த)  யகடட�ரகள.  உடயன இபன மஸவத(ரல�)  (அவபனப 
ப�ரதத வரச)  த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவபன அஃபர�வ�ன இரணட 
பதலவரகள (மஆத,  மஅவவ�த ஆக�ய இரவரம பலம�கத)  த�கக� 
வ�டயவ,  அவன கறறய�ர�க இரககக கணட�ரகள.  அபயப�த இபன 
மஸவத(ரல�) அவனபடய த�டபயப ப�டததக தக�ணட, 'அப �ஹல '� 
த�யன!''  எனற யகடட�ரகள.  '''�ஙகள தக�னறவ�டட ஒர மன�தனகக 
யமல�க அலலத தனனபடய (.மத�யதத)  மகக?�யலயய 
தக�லலபபடடவ�டட ஒர மன�தனகக யமல�க ஒரவன உணட�?' எனற 
(தனபனத த�யன தபரபமப படதத�யபட) அவன யகடட�ன. 

1603. அப தலஹ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர பதரப யப�ர ('டநத மடநத) '�?�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  கப,ஷ�த தபலவரக?�ல இரபதத� '�னக 
யபர(க?�ன .டலங)கப? பதரபடய க�ணறக?�ல அசததம�னதம, 
அசததபபடததக கடயதம�ன (கறக?�ல உடசவர எடககபபடட)  க�ணற 
ஒன,�ல தகக�ப யப�டம�ற உததரவ�டட�ரகள.  (எத�ரக)  கடடதத�னர 
எவரடம�வத 'ப�(ஸல)  அவரகள யப�ரடட தவற,� கணட�ல (யப�ரடட 
இடதத�லள?)  த�,நத தவ?�ய�ல மனற '�ளகள தஙக�ச த.லவத 
அவரக?�ன வழககம�க இரநதத.  பதர மடநத மன,�ம '�ள தம 
வ�கன(ம�ன ஒடடக)தத�ன மNத அதன .�வ�பகபய (ஏற,�க)  கடடம�ற 
'ப�(ஸல) அவரகள உததரவ�டட�ரகள. எனயவ, அதன மNத அதன .�வ�பக 
கடடபபடடத.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள (ப,பபடடச)  த.ன,�ரகள. 
அவரக?�ன யத�ழரகளம அவரகப?ப ப�னதத�டரநதனர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள ஏயத� தம யதபவ ஒன,�றக�கயவ த.லக�,�ரகள எனய, 
'�ஙகள '�பனதயத�ம.  இறத�ய�ல,  அநதக (கப,ஷ�த தபலவரகள 
யப�டபபடடரநத)  க�ணற,ரக�ல 'ப�யவரகள '�ன,�ரகள.  (க�ணறய,�ரம 
'�ன,�ரநத)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  (அத�ல எ,�யபபடடரநத)  அவரக?�ன 
தபயரகப?யம,  அவரக?�ன தநபதயரன தபயரகப?யம க,�பப�டட, 
'இனன�ரன மகன இனன�யர!  இனன�ரன மகன இனன�யர! 
அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம '�ஙகள க\ழபபடநத 



'டநத�ரநத�ல (இபயப�த அத)  உஙகளகக மக�ழச.�ய?�ககம த�யன! 
ஏதனன�ல,  எஙகளபடய இரட.கன எஙகளகக வ�கக?�தத ('னபம) 
தபன உணபமய�னயத எனற '�ஙகள கணட தக�ணயட�ம. உஙகளகக 
உஙகளபடய இரட.கன வ�கக?�தத (தணடபன)தபன உணபமய�னத 
த�ன எனற '�ஙகள கணட தக�ணடரக?�?'  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
(அரக�ல�ரநத)  உமர(ரல�),  'இப,த ததர அவரகய?!  உய�ரற, 
.டலஙக?�டம� யபசக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'எனனபடய உய�ர எவன பகய�லள?யத� அவன 
மNத�பணய�க!  '�ன கறவபத (க�ணற,�ல உள?)  இவரகப? வ�ட 
'னக த.வ�யயறபவரக?�க '�ஙகள இலபல''  எனற க,�ன�ரகள.  (இநத 
ஹத�ஸ�ன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  கத�த�(ரஹ)  க,�ன�ரகள: 
அவரகப? இழ�வபடதத� .�றபமப படதத� தணடபபதறக�கவம, அவரகள 
(தமகக ய'ரநதவ�டட)  இழபபப எணண� வரநதவதறக�கவம 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன த.�லபலச த.வ�யயறகச த.யயம மகம�க (அநத 
ய'ரதத�ல மடடம) அலல�ஹ அவரகப? உய�ர�கக�ன�ன.

பதரபயப�ரல வ�னவரகள பஙதகடததத.

1604.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (வ�னவர)  ��பரல(அபல)  அவரகள வநத, 
உஙக?�படயய பதரபயப�ரல பஙதகடததவபரப பற,� எனன 
கரதக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(பதரல 
கலநத தக�ணயட�ர)  மஸல�மக?�ல .�,நதவரகள''  எனய,� அலலத 
அத யப�ன, யவத,�ர வ�ரதபதபயயய� க,�ன�ரகள.  (உடயன) 
��பரல(அபல)  அவரகள,  'இவவ�றத�ன வ�னவரக?�ல பதரபயப�ரல 
பஙதகடததவரகள (எஙக?�ல .�,நதவரகள எனற '�ஙகளம 
கரதக�ய,�ம)''  எனற க,�ன�ரகள.  இநத ஹத�பஸ பதரபயப�ரல 
பஙதகடததவர�ன ரஃப�ஆ இபன ர�ஃப�உ அஸஸ8ரக\(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத அவரக?�ன பதலவர மஆத இபன ரஃப�ஆ(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர.

1605. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  பதரப யப�ரனயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இயத� ��பரல!  யப�ரத த?வ�டஙகளடன தம கத�பரய�ன 
தபலபய (அதன கடவ�?தபத)ப ப�டததக தக�ணடரகக�,�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1606. ஸ8பபர இபன அவவ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பதரபயப�ரனயப�த 
'�ன உபபத� இபன ஸயZத இபன� ஆஸ எனபவபனச .நத�தயதன. 
அவன தனனபடய இரணட கணகப?த தவ�ர யவத,தவம தவ?�ய�ல 
ததரய�த வ�ததத�ல தன உடல மழவபதயம ஆயதஙக?�ல மட 
மப,தத�ரநத�ன.  அவன 'அப த�தத�ல கரஷ'  (மககள பலம ம�ககவன) 
எனனம க,�பபப தபயர�ல அ,�யபபடட வநத�ன.  (யப�ரகக?தத�ல 
அவன)  '�ன 'அப த�தத�ல கரஷ'  (எனற தபரபமய�கச)  த.�னன�ன. 
'�ன அவன மNத ஈடடபயப ப�யச.� அவன கணக?�ல த�கக�யனன. 
உடயன அவன இ,நதவ�டட�ன.  '''�ன அவன மNத எனனபடய க�பல 
பவதத ம�த�தத ம�கவம .�ரமபபடட அநத ஈடடபய இழதததடதயதன. 
அதன இரணட ஓரஙகளம வப?நத யப�ய�ரநதன'' எனற ஸ8பபர(ரல�) 
த.�னனத�க ஹ�ஷ�ம இபன உரவ�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர. 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  க,�ன�ர: 
அநத ஈடடபய இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஸ8பபர(ரல�)  அவரக?�டம 
(இரவல�கக)  யகடகயவ,  ஸ8பபர(ரல�)  அபதக தக�டதத�ரகள. 



இப,தததர(ஸல)  அவரகள இ,நதயப�த ஸ8பபர(ரல�)  அபத (த�ரமப) 
எடதத�ரகள.  ப�,க அபத அப பகர(ரல�)  (இரவல�கக)  யகடக,  அபத 
அவரகளகக ஸ8பபர(ரல�)  தக�டதத�ரகள.  அப பகர(ரல�)  இ,நதயப�த, 
அதபன உமர(ரல�) (இரவல�கக)  யகடட�ரகள.  அதபன ஸ8பபர அவரகள 
உமர(ரல�)  அவரகளககக தக�டதத�ரகள.  உமர(ரல�)  இ,நதயப�த அபத 
ஸ8பபர அவரகள எடதத (தமம�டம பவதத)க தக�ணட�ரகள.  ப�,க 
அவரக?�டம உஸம�ன(ரல�)  அபதக யகடக,  அவரகளககம அபத 
ஸ8பபர(ரல�)  தக�டதத�ரகள.  உஸம�ன(ரல�)  தக�பல த.யயபபடடயப�த, 
அநத ஈடட அலN (ரல�)  அவரக?�(ன கடமபதத�ர)டம வநதத.  அதபன, 
ஸ8பபர(ரல�)  அவரக?�ன மகன அபதலல�ஹ,  (அலN -  ரல� அவரக?�ன 
ப�ளப?க?�டம)  யகடட�ரகள.  அபதலல�ஹ(ரல�)  தக�லலபபடம 
வபரய�ல அத அவரக?�டயம இரநத வநதத.

1607.  ரபயய�உ ப�னத மஅவவ�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எனககத த�ரமணம 
'டநத அனற க�பல 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம வநத�ரகள.  (இநத 
ஹத�பஸக யகடடக தக�ணடரநத க�ல�த இபன தகவ�ன -  ரஹ - 
அவரக?�டம)  'எனககரக�ல '�ஙகள அமரநத�ரபபத யப�னற 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனனபடய வ�ரபப�ன மNத அமரநத�ரநத�ரகள''  (எனற 
ரபயய�உ க,�ன�ரகள)  அஙக .�ல (மஸல�ம)  .�றம�கள 
(.லஙபகய�லல�)  கஞ.�ர�ககப? அடததக தக�ணட பதரப யப�ரல 
தக�லலபபடட தஙகள மனயன�ரகப?ப பகழநத (இரஙகல)  ப�டக 
தக�ணடரநதனர.  அவரக?�ல ஒர .�றம�,  'எஙக?�படயய ஓர 
இப,தததர இரகக�,�ர.  அவர '�ப? 'டகக வ�ரபபபதயம அ,�வ�ர'' 
எனற க,�ன�ள.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இபபடச த.�லலயத. 
(இபதவ�டதத)  மனப '� த.�லல�க தக�ணடரநதபத (யவணடம�ன�ல) 
த.�ல'' எனற க,�ன�ரகள.

1608.  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன யத�ழரம,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன பதரல பஙதகடததவரம�ன அப தலஹ� (பஸத அல 
அன.�ர(ரல�)  அவரகள  க,�ன�ர:  ''எநத வ �டடனள '�யய� உரவப 
படயம� உள?யத� அநத வ �டடனள (இப,யரப?ச சமநத வரம) 
வ�னவரகள நபழய ம�டட�ரகள'  எனற இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  உய�ரனஙக?�ன .�பலகப?யம,  உரவபபடஙகப?யம 
கரதத�ற தக�ணயட 'ப�(ஸல)  அவரகள (இபபடக)  க,�ன�ரகள''  (எனற 
இநத ஹத�ஸ�ன அ,�வ�பப�?ர இபன அபப�ஸ(ரல�) க,�ன�ர.) 

1609.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர உமர இபன 
கதத�ப(ரல�)  (தம மரமகன)  கபனஸ இபன ஹ8த�ஃப� அஸஸஹமN 
(ரல�)  இ,நத வ�டடத�ல (மகள)  ஹஃபஸ� வ�தபவய�னயப�த 
(அவரகப? யவத,�வரககத த�ரமணம மடதத பவகக 
எணண�ன�ரகள.)  -கபனஸ அவரகள இப,தததர (ஸல)  அவரக?�ன 
யத�ழரக?�ல ஒரவரம,  பதரபயப�ரல பஙதகடததவரம�ய�ரநத�ரகள. 
யமலம,  மத�ன�வ�ல இ,நத�ரகள.  உமர(ரல�)  க,�ன�ர:  எனயவ,  '�ன 
உஸம�ன இபன அஃபப�ன அவரகப?ச .நத�தத (என மகள) 
ஹஃபஸ�பவக க,�தத எடததக க,�, ''�ஙகள வ�ரமப�ன�ல என மகள 
ஹஃபஸ�பவ உஙகளககத த�ரமணம த.யத பவகக�ய,ன'  எனற 
க,�யனன.  (அதறக)  உஸம�ன(ரல�),  '(உஙகள மகப? '�ன மணநத 
தக�ளளம)  இநத என வ�ஷயதத�ல '�ன யய�.�கக யவணடயள?த.
(யய�.�தத  ப�ன எனனபடய மடபவக கறக�ய,ன)''  எனற 
க,�ன�ரகள.  .�ல '�ளகள தப�றதத�ரநயதன.  ப�,க ('�ன உஸம�பனச 



.நத�ததயப�த)  அவர 'இபயப�த த�ரமணம த.யத தக�ள? யவணட�ம 
எனய, எணண�யளய?ன''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  '�ன அப பகர 
அவரகப?ச .நத�தயதன. (அவரக?�டம) ''�ஙகள வ�ரமப�ன�ல என மகள 
ஹஃபஸ�பவ மணம பரநத தக�ளளஙகள எனக யகடயடன.  அவரகள 
பத�யலதம க,வ�லபல.  ப�னனர இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
ஹஃபஸ�பவ மணம பரய      தபண யகடட�ரகள.  எனயவ, 
இப,தததர (ஸல)  அவரகளகக ஹஃபஸ�பவத த�ரமணம த.யத 
பவதயதன.  ப�,க (ஒர '�ள)  அப பகர அவரகள எனபனச 
.நத�ததயப�த,  ''�ஙகள எனன�டம ஹஃபஸ� அவரகப?க க,�ததச 
த.�னனயப�த '�ன உஙகளகக பத�ல எதவம க,�தத�ல உஙகளகக 
என மNத மன வரததம இரககக கடம'  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன, 'ஆம'' 
எனற க,�யனன. (அதறக அப பகர (ரல�)  அவரகள ''�ஙகள க,�யயப�த 
'�ன உஙகளகக பத�ல க,�ததறகக க�ரணம,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ஹஃபஸ� அவரகப? (த�ம மணபபத)  பற,�ப யப.�யபத '�ன 
அ,�நத�ரநயதன.  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன இநத ரக.�யதபத '�ன 
தவ?�பபடததவம வ�ரமபவ�லபல. (எனயவத�ன,  உஙகளகக பத�யலதம 
க,வ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரகள ஹஃபஸ�பவ (த�ரமணம த.யய�மல) 
வ�டடரநத�ல உறத�ய�க அவரகப? '�ன (மபனவ�ய�க)  ஏறறக 
தக�ணடரநத�ரபயபன'' எனற க,�ன�ரகள

1610. 'அலபகர�' அதத�ய�யதத�ன இறத� இரணட (த�ரககரஆன 02:285 - 286) 
வ.னஙகப? இரவ ய'ரதத�ல ஓதக�,வரகக (மன�தன மறறம ��ன 
இனதத�ரன த�ஙகக?�ல�ரநத ப�தக�ககப)  யப�தம�னத�க அபவ 
ஆக�வ�டம எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள இபத 
பதரபயப�ரல பஙதகடததவர�ன அப மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1611.  உபபதலல�ஹ இபன அத� இபன� க�ய�ர(ரஹ)  க,�ன�ர:  பன 
ஸ8ஹர� கலதத�ரன ஒபபநத 'ணபர�ய�ரநதவரம,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன பதரல பஙதகடததவரம�ன ம�கத�த இபன அமர 
அலக�நத�(ரல�),  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,மறபப�?ன 
ஒரவபன '�ன .நத�தத,  '�ஙகள இரவரம .ணபடய�டயட�ம. 
அபயப�த அவன என பக ஒனப, வ�?�ல தணடததவ�டட�ன.  ப�,க, 
அவன எனபனவ�டடப யப�ய ஒர மரதத�ல அபயம யதடக தக�ணட, 
'அலல�ஹவககக க\ழபபடந(த இஸல�தத�ல இபணந)யதன'  எனற 
த.�னன�ன.  இபத அவன த.�னனதறகப ப�,க '�ன அவபனக 
தக�லலல�ம�?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள, '(யவணட�ம.)  அவபனக தக�லல�யத''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  அதறக ம�கத�த(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  அவன 
என பக ஒனப,த தணடததவ�டட�ன.  அபதத தணடதத ப�,க த�யன 
இபதச த.�னன�ன!'' எனற யகடக, இப,தததர(ஸல) அவரகள, 'அவபன 
'� தக�லல�யத!  அவவ�ற '� அவபனக தக�னறவ�டட�ல அவபனக 
தக�லவதறக மனப '�ய�ரநத (கற,மற,)  '�பலகக அவன 
வநதவ�டவ�ன.  அநத வ�ரதபதபயச த.�லவதறக மனப அவன�ரநத 
(கற,வ�?�ய�ன) '�பலகக '� த.னற வ�டவ�ய' எனற க,�ன�ரகள.

1612. �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
மஃகரப தத�ழபகய�ல 'அததர'  (எனனம 56-வத)  அதத�ய�யதபத ஒத�க 
தக�ணடரகக யகடயடன.  இதத�ன இப,'மப�கபக எனனபடய 
இதயதத�ல இடம ப�டதத மதல .நதரபபம�கம.  யமலம 'ப�(ஸல) 
அவரகள பதரபயப�ரல ப�டபடட பகத�கள தத�டரப�கக க,�ன�ரகள: 



மதய�ம இபன அத� உய�யர�டய�ரநத இநத அசததம ப�டததவரகப? 
(ப�பணத தத�பக வ�ஙக�மயலயய)  வ�டடவ�டமபட அவர எனன�டம 
(பரநத)  யப.�ய�ரநத�ல,  '�ன அவரகக�க இவரகப? (ப�பணத தத�பக 
வ�ஙக�மயலயய) வ�டட வ�டடரபயபன.

1613.  (மத�ன யதரக?�ன பன)  '? �ர கலதத�ரம (பன)  கப,ழ� 
கலதத�ரம ('ப� -  ஸல அவரக?�ன மNத)  யப�ர தத�டததனர.  எனயவ, 
பன '? �ர கலதத�பர 'ப�(ஸல)  அவரகள '�ட கடதத�ன�ரகள.  (பன) 
கப,ழ� கலதத�ர (வரததம ததரவ�ததத�ல அவரகள)  மNத கரபண 
க�டட (மனன�தத)  அவரகப? அஙயகயய (வ.�கக)  வ�டடவ�டட�ரகள. 
(ஆன�ல,  பன)  கப,ழ� கலதத�னரம யப�ர தத�டததயப�த அவரக?�ன 
ஆணகப?க தக�பல த.யத�ரகள.  யமலம,  அவரக?�ன தபணகப?யம 
அவரக?�ன கழநபதகப?யம,  அவரக?�ன உபடபமகப?யம 
மஸல�மகளகக மதத�ய�ல (யப�ரச த.லவம�கப)  பஙக�டடக 
தக�டதத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன வநத ய.ரநத தக�ணட (பன 
கப,ழ�ககள)  .�லரகக அவரகள ப�தக�பப ம�,�வ�டடனர. 
அபதலல�ஹ இபன .ல�ம(ரல�)  அவரக?�ன கலதத�ர�ன 'பன 
பகனக�'  கடடதத�பரயம பன ஹ�ரஸ� (கலதத�ர�ன) 
யதரகப?யம, மத�ன� 'கரதபதச ய.ரநத யதரகள அபனவபரயம (ஆக) 
மத�ன�வ�ல�ரநத எலல� யதரகப?யம '�ட கடதத�வ�டட�ரகள.

1614.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (யத.த தயர�க�களம 
தக�டஞத.யல�?ரகளம�ன)  பன '? �ர கலதத�ரன யபரச. மரஙகப? 
(யப�ரக க�ல 'டவடகபகய�க)  எரததவ�டட�ரகள.  இனனம (.�லவறப,) 
தவடடவ�டட�ரகள.   அத 'பபவர�'  எனனம இடம�கம.   எனயவத�ன 
''�ஙகள .�ல யபரச. மரஙகப? தவடடயதம,  அலலத அவற,�ன  
யவரக?�ல '�றகமபட வ�டடவ�டடதம எலல�யம அலல�ஹவ�ன  
அனமத�யடன த�ன 'டநதன.  அலல�ஹ த�யவரகப? இழ�வ�லம  
யகவலதத�லம ஆழதத� வ�டவதறக�கயவ (இநத அனமத�பய 
அ?�தத�ன)'' எனனம (த�ரககரஆன 59:05)  இப,வ.னம அர?பபடடத 
எனற அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1615.  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர ஆய�ஷ�(ரல�) 
(ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள:  (அப பகர -  ரல� அவரகள ஆட.�ப 
தப�றபயபற,யப�த)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�யர உஸம�ன(ரல�) 
அவரகப? அப பகர(ரல�)  அவரக?�டம அனபப�,  அலல�ஹ தன 
ததரகக ஒதகக�த தநத (யப�ர பரய�மல க�படதத ஃபயஉ எனம) 
தவற,�ச த.லவதத�ல�ரநத தஙகளககச ய.ரயவணடய எடடல ஒர 
பகத�பயக யகடடனர.  '�ன அவரகப?த தடததக தக�ணடரநயதன. 
''�ஙகள அலல�ஹபவ அஞ.ம�டடரக?�?  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'('ப�ம�ரக?�ன '�ஙகள வ�டடச த.லலம த.�தத�ல) எஙகளகக எவரம 
வ�ர.�வத�லபல.  '�ஙகள வ�டடச த.லவததலல�ம தரமயம'  எனற 
தமபம(யம தம ஃபயஉ த.�தபதயம)  கரதத�ல தக�ணட க,க 
கட,யவரக?�க இரநத�ரகள எனபத உஙகளககத ததரய�த�? யமலம, 
'மஹமமத�ன கடமபதத�ர இசத.லவதத�ல�ரநத (.�,�த?பவத)  த�ன 
உணப�ரகள; (இசத.�தத மழவதம அவரகளகக மடடயம உரயதனற)' 
எனறம 'ப�யவரகள க,�ன�ரகள (எனபதம '�ஙகள அ,�ய�தத�?)''  எனற 
'�ன எடததபரததவறப,க யகடட 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�யர 
(தஙக?�ன கரதபத ம�ற,�க தக�ணட பஙக யகடபபத)  '�றதத�க 
தக�ணட�ரகள.



கஅப இபன அஷரஃப (என, யதன) தக�லலபபடதல.

1616.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'கஅப இபன அஷரஃபபக தக�லவதறக (தய�ர�ய�ரபபவர) 
ய�ர?  ஏதனன�ல,  அவன அலல�ஹவககம,  அலல�ஹவ�ன ததரககம 
தத�லபல தக�டததவ�டட�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன மஹமமத 
இபன மஸலம�(ரல�)  எழநத, ''�ன அவபனக தக�லல யவணடதமனற 
த�ஙகள வ�ரமபக�,�ரக?�?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற யகடக, 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  உடயன,  மஹமமத 
இபன மஸலம�(ரல�),  ''�ன (அவபனக கதகலபபடதத� 'மப 
பவபபதறக�க உஙகப?க கப,க,�)  ஏயதனம த.�லல எனகக 
அனமத� த�ரஙகள''  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(.ர)  த.�ல'' 
என,�ரகள.  உடயன மஹமமத இபன மஸலம�(ரல�)  கஅப இபன 
அஷரஃப�டம த.னற,  'இநத மன�தர (மஹமமத -  ஸல),  எஙக?�டம 
(மககளககத தரவத�க)  தரமம யகடட�ர.  எஙகளககக கடம .�ரமம 
தநதவ�டட�ர''  எனற ('ப� -  ஸல அவரகப?க கப, க,� .ல�ததக 
தக�ளளம வ�ததத�ல)  க,�வ�டட,  'உனன�டதத�ல கடன யகடபதறக�க 
'�ன வநதளய?ன''  எனறம க,�ன�ரகள.  கஅப இபன அஷரஃப, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இனனம அத�கம�க '�ஙகள அவரடம 
.ல�பபபடவ �ரகள'' எனற க,�ன�ன. (அதறக) மஹமமத இபன மஸலம� 
அவரகள,  ''�ஙகள (ததரநயத� ததரய�மயல�)  அவபரப ப�னபற,� 
வ�டயட�ம.  அவரன வ�வக�ரம எத�ல மடக�,த எனற ப�ரகக�மல 
அவபரவ�டட (வ�லக�)  வ�ட '�ஙகள வ�ரமபவ�லபல.  (எனயவத�ன 
அவரடன இனனம இரநத தக�ணடரகக�ய,�ம)''  எனற (.ல�பப�கப 
யபசவத யப�ல)  க,�வ�டட,  ''� எஙகளகக ஒர வஸகக அலலத 
இரணட வஸகக (யபரச.ம பழம)  கடன தர யவணடதமனற '�ஙகள 
வ�ரமபக�ய,�ம'' எனற க,�ன�ரகள. அபயப�த கஅப இபன அஷரஃப, '.ர! 
('�ன கடன தரத தய�ர.)  எனன�டம (எபதயயனம)  அபடம�னம 
பவயஙகள''  எனற க,�ன�ன.  அதறக அவரகள,  ''� எபத வ�ரமபக�,�ய 
(யகள)?'  எனற க,�னர.  கஅப இபன அஷரஃப,  'உஙகள தபணகப? 
எனன�டம அபடம�னம�க உனன�டம தர மடயம. '�யய� அரபக?�யலயய 
ம�கவம அழக�னவன. (அபடம�னம பவததத த�ன தபணகப? அபடய 
யவணடய அவ.�யம உனகக இலபல)''  எனற க,�ன�ரகள'' 
(அபபடய�ன�ல)  உஙகள ஆண மககப? எனன�டம அபடம�னம 
பவயஙகள''  எனற க,�ன�ன.  அதறக அவரகள, 'எஙகள ஆண மககப? 
உனன�டம எபபட அபடம�னம பவபபத?  அவரக?�ல ஒரவன 
(கலநத,வ�டம யப�த)  ஏ.பபடட�ல அபயப�த,  'இவன ஒர வஸகக 
அலலத இரணட வஸகககளகக பத�ல�க அபடம�னம 
பவககபபடடவன'  என,லலவ� ஏ.பபடவ�ன?  இத எஙகளகக 
அவம�னம�ய�றய,!  எனயவ,  உனன�டம (எஙகள)  ஆயதஙகப? 
அபடம�னம பவகக�ய,�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  (அவன .மமத�ககயவ) 
மஹமமத இபன மஸலம�(ரல�),  அவன�டம (ப�,க)  வரவத�க 
வ�கக?�ததவ�டடச த.ன,�ரகள.  (ப�,க)  அவரகள தமமடன அப 
'�ய�ல�(ரல�)  இரகக இரவ ய'ரதத�ல கஅப�டம வநத�ரகள.  -  அப 
'�ய�ல�(ரல�),  கஅப இபன அஷரஃப�றக ப�லகடச .யக�தரர�வ�ர - 
அவரகப?த தனனபடய யக�டபடகக (வரச த.�லல�)  கஅப இபன 
அஷரஃப அபழதத�ன.  ப�,க அவரகப? ய'�கக� அவனம 
இ,ஙக�வநத�ன.  அபயப�த கஅப�ன மபனவ� அவன�டம, 'இநத ய'ரதத�ல 
எஙயக யப�க�,�ரகள?'  எனற யகடட�ள.  அதறகவன,  அவர 



(யவறய�ரமலல)  மஹமமத இபன மஸலம�வம எனனபடய 
(ப�லகடச)  .யக�தரர அப '�ய�ல�வம த�ன''  எனற பத�ல?�தத�ன. 
அபயப�த மஹமமத இபன மஸலம�(ரல�)  (தம .க�கக?�டம),  'கஅப 
இபன அஷரஃப வநத�ல '�ன அவனபடய (தபல)  மடபய 
பற,�ய�ழதத அபத நகரயவன.  அவனபடய தபலபய எனனபடய 
ப�டய�ல தக�ணட வநதவ�டயடன எனற '�ஙகள கணட�ல (அபத 
ப.பகய�க எடததக தக�ணட)  அவபனப ப�டதத (வ�?�ல)  தவடட 
வ�டஙகள''  எனற (உப�யம)  க,�ன�ரகள.  ப�,க கஅப இபன அஷரஃப 
(தனனபடய ஆபட அண�கலனகப?)  அண�நத தக�ணட 'றமணம 
கமழ இ,ஙக� வநத�ன.  அபயப�த மஹமமத இபன மஸலம�(ரல�), 
'இனற யப�ல '�ன எநத உயரநத 'றமணதபதயம (நகரநத) 
ப�ரததத�லபல''  எனற க,�ன�ரகள''  யமலம,  மஹமமத இபன 
மஸலம�(ரல�), '(கஅபப ய'�கக�) உன தபலபய நகரநத ப�ரகக எனபன 
அனமத�கக�,�ய�?'  எனற யகடட�ரகள.  அவன,  '.ர (நகரநத ப�ர)''  எனற 
க,�ன�ன. அபயப�த மஹமமத இபன மஸலம� அவரகள அவனபடய 
தபலபய நகரநத�ரகள.  ப�,க தம .க�ககப?யம நகரக க,�ன�ரகள. 
'(மNணடதம�ரமப, நகர)  எனபன அனமத�கக�,�ய�?  எனற 
யகடட�ரகள. அவன '.ர (அனமத�கக�ய,ன)''  எனற க,�ன�ன. மஹமமத 
இபன மஸலம� அவரகள அவபனத தம வ.ம தக�ணட வநதயப�த, 
'ப�டயஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. உடயன (அவரக?�ன .க�ககள) அவபனக 
தக�னறவ�டடனர.  ப�,க அவரகள (அபனவரம)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத 'டநதபதத ததரவ�ததனர. 

அப ர�ஃப�உ தக�பல.

1617.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அன.�ரக?�ல .�லபர அப ர�ஃப�உவ�டம அனபப�ன�ரகள.  அவரகளகக 
அபதலல�ஹ இபனஅதத�க(ரல�)  அவரகப?த தபலவர�க 
'�யம�தத�ரகள.  அப ர�ஃப�உ இப,தததர(ஸல)  அவரகப?ப பணபடதத� 
வநததடன,  அவரகளகதகத�ர�க (ப பபகவரகளகக)  உதவ�யம த.யத 
வநத�ன.  அவன ஹ���ஸ ப�ரயத.தத�ல�ரநத தனனபடய 
யக�டபடய�ல இரநத�ன.  எனயவ,  அன.�ரகள அநதக யக�டபடபய 
த'ரஙக�ன�ரகள.  அபயப�த சரயன மப,நத வ�டடரநதத.  மககள 
தஙகள யமயச.ல க�ல'படகளடன த�ரமப�க தக�ணடரநதனர. 
அபயப�த அபதலல�ஹ இபன அதத�க(ரல�)  தம .க�கக?�டம,  ''�ஙகள 
இஙயகயய அமரநத�ரஙகள.  '�ன க�வலன�டம த.னற ஏத�வத தநத�ரம 
த.யத (யக�டபடகக)  உளய? நபழய மடயம� எனற ப�ரதத 
வரக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.  உடயன அவர த.னற யக�டபட வ�.பல 
த'ரஙக�ன�ர.  ப�,க,  தம ஆபடய�ன�ல தமபம மடக தக�ணட 
இயறபகககடபன '�ப,யவறறவத யப�ல (யக�டபடகக தவ?�யய 
ஓரடதத�ல)  அமரநத�ர.  (யக�டபட வ�.�க?�ன)  மககள (அபனவரம) 
உளய? நபழநதவ�டடனர.  அபயப�த க�வலன,  'அலல�ஹவ�ன 
அடய�யன!  (யக�டபடகக)  உளய? நபழய வ�ரமப�ன�ல நபழநத 
தக�ள.  '�ன வ�.பல மடப யப�க�ய,ன''  எனற க,�ன�ன.  உடயன '�ன 
உளய? நபழநத (ஓரடதத�ல)  பதஙக�க தக�ணயடன மககள 
(அபனவரம)  நபழநததம அவன வ�.பல மடவ�டட�ன.  ப�,க 
.�வ�கப? ஒர தக�ழவ�(தக�கக�)ய�ல தத�ஙகவ�டட�ன.  '�ன 
.�வ�கப? ய'�கக�ச த.னற அவறப, எடததக தக�ணயடன.  ப�,க 
வ�.பலத த�,நயதன.  அப ர�ஃப�உவ�டம இர�ககபத த.�லலபபடடக 
தக�ணடரநதத.  அபயப�த அவன தனனபடய ம�டயப,ய�ல 



இரநத�ன.  அவனபடய இர�ககபத 'ணபரகள அவபனப ப�ரநத 
(வ�படதபறறச)  த.ன,யப�த அவபன ய'�கக� '�ன (ஏண�ய�ல) 
ஏ,�யனன.  (யக�டபடய�ன)  ஒவதவ�ர வ�.பலயம த�,ககம யப�தம 
உள?�ரநத '�ன த�ழ�டடக தக�ணயட த.னய,ன.  மககள எனபன 
இனம கணட தக�ணட�லம அப ர�ஃப�உபவ '�ன தக�னற வ�டம 
வபரய�ல அவரகள எனபன வநதபடய யப�வத�லபல'' எனற '�ன (என 
மனதத�றகள)  க,�க தக�ணயடன.  ப�,க அவன�டம யப�யச ய.ரநயதன. 
அவன இரடட�ன ஓர அப,ய�ல தன கடமபதத�ரகக�படயய 
இரநத�ன.  அநத வ �டடல அவன எஙயக இரகக�,�ன எனற எனககத 
ததரயவ�லபல.  அபயப�த '�ன,  'அப ர�ஃப�உயவ!''  எனற அபழதயதன. 
அவன,  'ய�ர அத?'  எனற யகடட�ன.  கரல வநத த�ப.பய ய'�கக�க 
க,�பவதத வ�?�ல பதற,ததடன ஒர தவடட தவடடயனன. 
(இரபப�னம,  என ய'�ககம)  எபதயம '�ன '�ப,யவற,� (வ�ட)ட(த�கத 
கரத)வ�லபல.  அபயப�த அவன கச.ல�டட�ன.  உடயன '�ன அநத 
வ �டடல�ரநத தவ?�யய,� வ�டயடன.  .�,�த ய'ரம த�மத�தத மNணடம 
அவன�டம வநத, 'அப ர�ஃப�உயவ!  இத எனன .ததம''  எனற (அவனகக 
உதவ வநதவன யப�ல) யகடயடன. அதறக அவன, 'உனனபடய த�யககக 
யகட ய'ரடடம! எவயன� ஒரவன வ �டடல (நபழநத) .றறமன எனபன 
வ�?�ல தவடடன�ன''  எனற க,�ன�ன.  உடயன '�ன ஆழபபத�யம பட 
இனதன�ர தவடட தவடடயனன.  (அபயப�தம)  அவபன '�ன தக�லல 
(மடய)  வ�லபல.  ப�,க வ�ள மபனபய அவன வய�ற,�ல பவதத 
அழதத�யனன.  அத மதக வழ�யய தவ?�யய,�யத.  அபயப�த '�ன 
அவபனக தக�னற வ�டயடன எனற அ,�நத தக�ணயடன.  ப�,க 
ஒவதவ�ர கதவ�க எலல�க கதவகப?யம த�,நத தக�ணயட த.னற 
அவனபடய ஏண�பபடபய அபடநயதன.  (ஏண�ய�ல இ,ஙகல�யனன.) 
தபரகக வநத வ�டயடன எனற '�பனததக தக�ணட எனனபடய 
க�பல பவதயதன. (ஆன�ல,) '�லவ க�யம (அநத) இரவ�ல '�ன வ�ழநத 
வ�டயடன.  அபயப�த எனனபடய க�ல உபடநதவ�டடத.  உடயன '�ன 
தபலபப�கபத(த தண�)ய�ல அதறகக கடடபயப�டயடன.  ப�,க 'டநத 
வநத (யக�டபட)  வ�.ல�ல அமரநத தக�ணயடன.  ''�ன அவபனக 
தக�னற வ�டயடன எனற (உறத�ய�க)  அ,�யம வபரய�ல '�ன இநத 
இரவ�ல (இஙக�ரநத)  'கர ம�டயடன''  எனற (எனகக '�யன)  த.�லல�க 
தக�ணயடன.  ப�,க,  அத�க�பலய�ல ய.வல கவ�யயப�த மரணச த.யத� 
அ,�வ�பபவன யக�டபடச சவர மNத '�னற,  'ஹ���ஸ வ�.�க?�ன 
(ப�ரபல)  வ�ய�ப�ர அப ர�ஃப�உ இ,நதவ�டட�ர''  எனற அ,�வ�பபச 
த.யத�ன.  உடயன '�ன என .க�கக?�டம வநத,  'வ�பரவ�கச 
த.லலஙகள.  அப ர�ஃப�உபவ அலல�ஹ தக�னறவ�டட�ன''  எனற 
க,�யனன.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகப? அபடநத 'டநதபத 
அவரகளககத ததரவ�தயதன.  அபயப�த அவரகள,  'உனனபடய க�பல 
'�டட''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன என க�பல '�டடயனன.  அத�ல (தம 
கரதத�ல)  தடவ� வ�டட�ரகள.  (எனனபடய க�ல கணமபடநத) 
ஒரயப�தம ய'�ய க�ண�தத யப�ல அத ம�,�வ�டடத.

உஹதபயப�ர.

1618.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரகள க,�ன�ர:  உஹ8தப 
யப�ரனயப�த ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  ''�ன தக�லலபபடட�ல 
எஙயக (இரபயபன)?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'த.�ரககதத�ல 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  (அநத மன�தர)  தம பகய�ல�ரநத யபரச.ங 
கன�கப? உடயன தகக� எ,�நதவ�டட (க?தத�ல கத�தத),  த�ம 



தக�லலபபடம வபரய�ல யப�ரடட�ர. 

1619.  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  உஹ8தப 
யப�ரனயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகப? ப�ரதயதன.  அவரகளடன 
இரணட மன�தரகள இரநத�ரகள.  அவவ�ரவரம 'ப�யவரகளகக�கக 
கடபமய�கப யப�ரடடக தக�ணடரநத�ரகள.  அவரகள தவளப? '�, 
உபடயண�நத�ரநத�ரகள.  அதறக மனயப� அதறகப ப�னயப� அவவ�ர 
வபரயம '�ன ப�ரததத�லபல.

1620..  ஸஅத இபன அபZ வ�கக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  உஹ8தப 
யப�ரனயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன அமபக கடடல�ரநத 
எனகக�க (அமபகப?) உரவ�க தக�டததக தக�ணடரநத�ரகள. அபயப�த 
(எனன�டம),  'அமதபயயஙகள.  என தநபதயம என த�யம உஙகளகக 
அரபபணம�கடடம'' எனற க,�ன�ரகள.

1621. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர:  (உஹ8த யப�ரல க�யம 
ஏறபடடதறகப ப�,க)  ஃபஜரத தத�ழபகய�ன கபட.� ரகஅதத�ல 
ரகவ�ல�ரநத தபலபய உயரதத�, '.ம�அலல�ஹ8 ல�மன ஹம�தஹ8 - 
ரபபன� வல(க)கல ஹமத'  எனற க,�யதறகப ப�னன�ல,  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'இப,வ�! இனன�ன, இனன�ன, இனன�பன உன அர?�ல�ரநத 
அபப,பபடததவ�ய�க!''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அலல�ஹ, 
'அலல�ஹ அவரகப? மனன�ககம வபர,  அலலத அவரகள 
அகக�ரமகக�ரரக?�க இரபபத�ல அவரகப? அவன யவதபன த.யயம  
வபர (அவரகளககத தணடபன வழஙகம�ற க,, ('ப�யய!) உஙகளகக  
எநத உரபமயம இலபல'' எனனம (த�ரககரஆன 03: 128-வத) வ.னதபத 
இ,கக�யர?�ன�ன.

1622. .�ல�ம இபன அபத�லல�ஹ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (உஹ8தப யப�ரல க�யபபடததபபடடயப�த எத�ரக?�ன) 
ஸஃபவ�ன இபன உமயய�,  சபஹல இபன அமர,  ஹ�ரஸ இபன 
ஹ�ஷ�ம ஆக�யய�ரகதகத�ர�கப ப�ர�ரதத�தத�ரகள. அபயப�த, 'அலல�ஹ 
அவரகப? மனன�ககம வபர,  அலலத அவரகள அகக�ரமகக�ரரக?�க 
இரபபத�ல அவரகப? அவன யவதபன த.யயம வபர (அவரகளககத 
தணடபன வழஙகம�ற க,,  'ப�யய)  உஙகளகக எநத உரபமயம 
இலபல (என, 3:129-வத வ.னம) அர?பபடடத. 

ஹமஸ� இபன அபத�ல மததல�ப(ரல�) தக�லலபபடட '�கழச.�. 

1623. �அஃபர இபன அமர இபன� உமயய� அள?மர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர: 
'�ன (ஒர பயணதத�ல)  உபபதலல�ஹ இபன அத� இபன� க�ய�ர(ரல�) 
அவரகளடன ப,பபடடச த.னய,ன.  '�ஙகள ஹ�மஸ8 ('கர)கக வநத 
ய.ரநதயப�த எனன�டம, உபபதலல�ஹ இபன அத� அவரகள, '(உஹ8தப 
யப�ரனயப�த ஹமஸ� -  ரல� -  அவரகப?க தக�ன,வர�ன)  வஹஷ� 
அவரகப?ச .நத�கக உஙகளகக வ�ரபபமணட�?  ('�ம அவரகப?ச 
.நத�தத)  ஹமஸ�(ரல�)  அவரகப?க தக�ன,த பற,�க யகடயப�யம!'' 
எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  .ர எனய,ன.  வஹஷ� அவரகள ஹ�ம.�ல 
வ.�ததக தக�ணடரநத�ர.  ('�ஙகள அஙக யப�ய அஙகள?வரக?�டம) 
அவபரப பற,� வ�.�ரதயத�ம.  'அவர தம அநத யக�டபடககள 
இரகக�,�ர.  அவர தணண�ர�ல '�ரபபபபடட தபரய யத�லபப யப�னற 
(பரமன�க)  இரபப�ர''  எனற எஙக?�டம க,பபடடத.  ப�,க '�ஙகள 



(அவரடம)  வநயத�ம.  .�,�த ய'ரம அவரரக�ல '�னய,�ம.  ப�,க, 
அவரகக .ல�ம த.�னனயப�த,  அவர (எஙகளகக)  பத�ல .ல�ம 
க,�ன�ர.  உபபதலல�ஹ(ரல�)  தம தபலபப�பகத தண�ய�ன�ல,  தம 
இரணட கணகப?யம க�லகப?யம தவ�ர யவத,வபதயம வஹஷ� 
அவரகள ப�ரகக�த மடய�த அ?வ�றக சற,�க கடடய�ரநத�ர. 
அபயப�த, உபபதலல�ஹ(ரல�), 'வஹஷ� அவரகய?! எனபன உஙகளகக 
அபடய�?ம ததரக�,த�?'  எனற யகடட�ரகள.  அபயப�த வஹஷ�, 
உபபதலல�ஹ அவரகப?ப ப�ரதத�ர.  ப�,க,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!''  இலபல.  (உஙகப? எனகக அபடய�?ம 
ததரயவ�லபல.)  ஆய�னம,  எனகக இத ததரயம:  அத ப�னக�ய�ர ஒர 
தபணபணத த�ரமணம மடதத�ர.  அவரகக,  'உமம க�தத�ல ப�னத 
அப�ல ஈஸ'  எனற த.�லலபபடம.  அத� அவரகளகக (மபனவ�)  உமம 
க�தத�ல மகக�வ�ல பவதத ஓர ஆண கழநபதபயப ப�ர.வ�தத�ர. 
அபயப�த,  அநதக கழநபதகக ப�லடடம த.வ�ல�த த�பய '�யன 
யதடயனன.  (ப�லடடபவப?க கணடப�டதத ப�,க)  '�ன அநதக 
கழநபதபயச சமநத தக�ணட,  அதன த�யடன த.னற அநதக 
கழநபதபயப ப�லடடபவ?�டம ஒபபபடதயதன.  (அநதக கழநபதய�ன 
ப�தஙகப? அபயப�த ப�ரதயதன.) உன இரணட ப�தகஙகப?ப ப�ரததல 
அத யப�னய, இரகக�,த''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த 
உபபதலல�ஹ(ரல�),  மடய�ரநத தம மகதபதத த�,நத�ரகள.  ப�,க, 
'ஹமஸ�(ரல�)  அவரகப? '�ஙகள தக�ன,த பற,� எஙகளகக 
அ,�வ�ககக கட�த�?'  எனற யகடட�ரகள.  வஹஷ�,  '.ர''  (த.�லக�ய,ன)'' 
எனற க,�ன�ர.  (ப�,க,  தக�பலச .மபவதபதப பற,�ப ப�னவரம�ற 
க,�ன�ர:)  ஹமஸ�(ரல�)  பதரபயப�ரல (என எ�ம�ன �8பபரபடய 
தநபதய�ன .யக�தரர�ன)  தஐம� இபன அத� இபன� க�ய�ர எனப�பரக 
தக�பல த.யத�ய�ரநத�ர. எனயவ, என எ�ம�ன �8பபர இபன மதய�ம 
எனன�டம, 'என .�,�ய தநபத(ய�ன தக�பல)ககப பத�ல�க ஹமஸ�பவ 
'� தக�ன,�ல '� (அடபமத தப?ய�ல�ரநத)  வ�டதபலய�வ�ய''  எனற 
க,�ன�ர.  எனயவ,  அயபனன (உஹ8த)  ஆணடல -  அயபனன எனபத 
உஹ8த மபலககரக�லள? ஒர மபலய�கம.  இநத இரணட 
மபலகளககபடய�ல ஒர பள?தத�கக உணட (கப,ஷ�)  மககள 
(யப�ரகக�கப)  ப,பபடடச த.ன,யப�த அமமககளடன யப�ர(க க?ம) 
ய'�கக� '�னம த.னய,ன. மககள யப�ரகக�க அண�வகதத '�ன,யப�த 
.�ப�உ இபன அபத�ல உஸஸ� எனபவன (அண�பயவ�டட)  மனன�ல 
வநத,  '(எனயன�ட)  தன�யய யம�தபவர உணட�?'  எனற யகடட�ன. 
அவபன ய'�கக� ஹமஸ� ப�னஅபத�ல மததல�ப(ரல�)  க�?மப� வநத, 
தபணகளகக வ�ரததய.தனம த.யயம உமம அனம�ரன மகயன! 
.�ப�உயவ!  '� அலல�ஹவடனம அவனபடய ததரடனம (பபகததக 
தக�ணட)  யம�த வநத�ரகக�,�ய�?'  எனற யகடட�ரகள.  ப�,க 
ஹமஸ�(ரல�)  அவன மNத (ப�யநத)  கடபமய�கத த�கக�ன�ரகள.  அவன 
கழ�நத யப�யவ�டட ய'றப,ய த�னம யப�ல (மடநதவன�க) 
ஆக�வ�டட�ன.  '�ன ஹமஸ� (அவரகப?க தக�லலத தரணம 
எத�ரப�ரதத)  அவரகளகக�க ஒர ப�ப,கக அடய�ல ஒ?�நத 
தக�ணயடன.  ஹமஸ� அவரகள எனபன (க கவன�கக�மல)  த'ரஙக� 
வநதயப�த,  எனனபடய ஈடடபய அவரன மரமஸத�னதபத ய'�கக� 
எ,�நயதன.  அத (ப�யநத)  அவரன படடதத�றக�படய�ல�ரநத 
தவ?�யய,�யத.  அதத�ன ஹமஸ� அவரக?�ன வ�ழ'�ள மடவ�றகக 
க�ரணம�க அபமநதத.  ப�,க கப,ஷ�கள (உஹ8த�ல�ரநத மகக�பவ 
ய'�கக�)  த�ரமப�ச த.ன,யப�த '�னம அவரகளடன த�ரமப�யனன. 



மகக�வ�றகப யப�ய அஙக (தவற,� க�படதத)  இஸல�ம பரவம 
வபரய�ல தஙக�யனன.  (மகக� தவற,� தக�ள?பபடட ப�ன)  அஙக�ரநத 
தவ?�யய,� த�ய�ஃப�றக (ஓடச)  த.னற வ�டயடன.  த�ய�ஃப வ�.�கள 
(இஸல�தபத அ,�நத தக�ள?வம,  அபத ஏறற 'டககவம கரத�) 
தஙகள ததக கழவ�னபர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம அனபப� 
பவததனர.   அபயப�த,  எனன�டம,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள (தமம�டம 
வரம)  ததவரகளககத தத�லபல தரம�டட�ரகள:  (எனயவ,  ததக 
கழவ�னரடன ய.ரநத '�ஙகளம த.லலஙகள)''  எனற க,பபடடத. 
எனயவ,  ததக கழவ�னரடன '�னம ப,பபடட,  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம வநத ய.ரநயதன.  எனபன அவரகள கணடயப�த,  ''� 
வஹஷ� த�யன?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஆம''  எனற க,�யனன.  ''� 
த�யன ஹமஸ�பவக தக�ன,�ய?' எனற யகடட�ரகள. '�ன, 'உஙகளகக 
எடடயபட வ�ஷயம 'டநதத உணபமத�ன''  எனற க,�யனன.  அபயப�த 
அவரகள,  '(உனபனக க�ணமயப�த என தபரய தநபத ஹமஸ�வ�ன 
'�பனவ வரம,  எனயவ,)  எனபனவ�டடம உன மகதபத மப,ததக 
தக�ள? மடயம�?'  எனற யகடட�ரகள.  உடயன,  '�ன (அஙக�ரநத) 
ப,பபடட வ�டயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள இ,நதவ�டடயப�த,  (தனபன 
ஒர 'ப� எனற வ�த�டட வணணம)  தப�யயன மபஸல�ம� 
க�?மப�ன�ன. (அவன 'ப�தயத�ழரக?�டம யப�ரடவதறக�கப தபரமபபட 
ஒனப,த த�ரடடல�ன�ன.  அவபன ம,�யடபபதறக�க அப பகர 
ஸ�தத�க(ரல�)  அவரகளம பபட த�ரடட அதறக க�ல�த இபன வலNத(ரல�) 
அவரகப?த த?பத�ய�க '�யம�தத�ரகள)  '�ன (என மனதத�றகள), 
''�ச.யம '�ன மபஸல�ம�பவ ய'�கக�ப ப,பபடடச த.லயவன. 
அவபன '�ன தக�லல (வ�யபபக க�படகக)ல�ம.  அதன மலம, (மனப) 
'�ன ஹமஸ�(ரல�)  அவரகப?க தக�னதறக(ப ப�ரய�.�ததம யதட) 
ஈடத.யயல�ம''  எனற க,�க தக�ணயடன.  (அப பகர -  ரல� அவரக? 
அனபப�ய யப�ரபபபடய�ல�ரநத)  மககளடன '�னம ப,பபடடச 
த.னய,ன.  அபயப�தத�ன அவனபடய வ�ஷயதத�ல 'டநதத 'டநத 
மடநதத.  அப(யப�ரன)யப�த ஒர மன�தன ஒர சவரன 
இபடதவ?�ய�ல '�ன,�ரநத�ன. அவன தபலவ�ர யக�லததடன (யப�ரன 
பழத� படநத)  .�மபல '�, ஒடடகம யப�ன,�ரநத�ன.  அவன மNத 
(ஹமஸ� அவரகப?க தக�பல த.யத அயத)  எனனபடய ஈடடபய 
எ,�நயதன.  '�ன அநத ஈடடபய அவனபடய இரணட ம�ரபகளகக 
மதத�ய�ல ப�யச.�யனன.  அத அவனபடய ப�ன யத�ளகளகக�பட 
ய�ல�ரநத தவ?�யய,�யத.  அவபன ய'�கக� அன.�ரக?�ல ஒரவர ஓட 
வநத�ர.  தம வ�?�ல அவனபடய உச.நதபல மNத ஓஙக� 
தவடடவ�டட�ர. (அவனத�ன மபஸல�ம�)

அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர:(மபஸல�ம� தக�லலபபடட 
யப�த)  ஒர .�றம� வ �டடன மகடடல�ரநத தக�ணட,  'அநயத�! 
'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவபர ஒர கறபப அடபம (வஹஷ�) 
தக�பல த.யதவ�டட�ன'' எனற (உரககச .பதம�டடச) த.�னன�ள.

உஹ8த '�?�ல 'ப�(ஸல) அவரகளகக ஏறபடட க�யஙகள. 

1624. இப,தததர(ஸல)  அவரகள, (உஹ8தப யப�ரல உபடககபபடட)  தம 
(மன வ�யபபறக?�ல,  க\ழவரப.ய�ல வலபப,ம இரநத)  பலபலச 
சடடகக�டட  ''ப�பய (இபபடச)  த.யதவ�டட .மத�யதத�ன மNத 
அலல�ஹவ�ன யக�பம ம�கக கடபமய�க�வ�டடத''  எனற க,�ன�ரகள. 
(யமலம,  'இப,வழ�ய�ல (அ,பயப�ரல)  இப,தததர தம கரதத�ல 



எவபனக தக�னற வ�டவ�ரகய?� அவன மNத(ம)  அலல�ஹவ�ன 
யக�பம ம�கக கடபமய�க�வ�டடத''  எனற க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1625.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  ''தமகக(ப யப�ரல)  
படக�யஙகள எறபடட ப�னனரம கட அலல�ஹ மறறம அவனபடய  
ததரன அபழபபப அவரகள ஏற,�ரகள. 'னபம பரநத, த�பமய�ல�ரநத 
தமபமக க�ததக தக�ணட இததபக யய�ரகக மகதத�ன ப�ரத�பலன 
உணட'' எனனம (த�ரககரஆன 03:172 -வத) வ.னதபத (என .�ற,னபன) 
ஆய�ஷ�(ரல�)  ஓத�வ�டட எனன�டம,  'என .யக�தர மகயன!  உன தநபத 
ஸ8பபர(ரல�)  அவரகளம (என தநபதயம உன ப�டடன�ரம�ன அப 
பகர(ரல�)  அவரகளம (அநத அபழபபப ஏற,)  அவரக?�ல உள?வரகள 
த�ம.  உஹ8த '�?�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகளககக க�யஙகள 
ஏறபடடயப�த இபணபவபபவரகள த�ரமப�ச த.னறவ�டடனர.  அவரகள 
மNணடம த�ரமப� வநத வ�டவ�ரகய?� எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அஞ.�ன�ரகள.  (அபயப�த)  'அவரகளககப ப�னன�ல (அவரகப? 
அசசறததவதறக�க அவரகப?த தரதத�ச)  த.லபவரகள ய�ர?'  எனற 
யகடட�ரகள.  (உஹ8த�ல பஙதகடதத)  'ப�தயத�ழரக?�ல எழபத யபர 
(அவரகப?த தரதத�யடகக) மனவநதனர'' எனற க,�ன�ரகள. அவரக?�ல 
அப பகர(ரல�)  அவரகளம,  ஸ8பபர இபன அவவ�ம(ரல�)  அவரகளம 
இரநதனர.

1626. அயமன அலஹபஷ�(ரஹ) அ,�வ�தத�ர '�ன ��ப�ர(ரல�) அவரக?�டம 
த.னய,ன.  அபயப�த அவரகள (ப�ன வரம�ற)  க,�ன�ரகள:  '�ஙகள 
அகழப யப�ரனயப�த அகழ யத�ணடக தக�ணடரநயத�ம.  அபயப�த 
தகடடய�ன ப�,�ஙகலதல�னற தவ?�பபடடத.  (அபத எவவ?யவ� 
மயனறம எஙக?�ல உபடகக மடயவ�லபல.  உடயன இதப பற,�த 
ததரவ�கக)  'ப�(ஸல),  அவரக?�டம த.னற,  'இயத� ஒர ப�,�ஙகல 
அகழ�ல க�ணபபடக�,த''  எனற க,�யன�ம.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
''�ன இ,ஙக�ப ப�ரகக�ய,ன''  எனற க,�வ�டட எழநத�ரகள.  அபயப�த 
அவரக?�ன வய�ற,�ல ஒர கல கடடபபடடரநதத. (ஏதனன�ல),  '�ஙகள 
மனற '�ளகள எபதயம உணண�மல�ரநயத�ம.  ப�,க 'ப�(ஸல) 
அவரகள கதத�ல� (சதத�யபல)  எடதத ப�ப, மNத அடதத�ரகள.  அத 
கறமணல�க ம�,�யத.  அபயப�த '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  வ �ட 
வபர த.லல அனமத�யஙகள''  எனற யகடயடன.  (அவரகள எனகக 
அனமத� வழஙக�ன�ரகள.  ப�,க,  '�ன வ �டடககச த.னற)  என மபனவ� 
(சபஹல� ப�னத மஸஊத)  இடம, ''ப�(ஸல)  அவரகள ப.�யய�டரபபபத 
ப�ரதயதன.  அபதப ப�ரததகதக�ணட எனன�ல தப�றதத�ரகக 
மடயவ�லபல.  உனன�டம ஏயதனம (உணவ)  இரகக�,த�?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக அவள,  'எனன�டம .�,�த?வ யக�தபமயம 
தபடபடய�டடக கடட ஒனறம உள?த''  எனற க,�ன�ள.  உடயன '�ன 
அநத ஆடடக கடடபய அறதயதன.  என மபனவ� யக�தபமபய 
அபரதத�ள.  ப�,க '�ஙகள இப,ச.�பய .டடய�ல�டயட�ம.  கபழதத 
ம�வ இ?ம (பககவ '�பலகக)  வநதத.  மனற கறக?ல�ன� அடபபகக 
யமல .டடய�ரநதத.  அத மழபமய�க தவநத வ�டம 
'�பலய�ல�ரநதத.  இநத '�பலய�ல '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநயதன.  'எனன�டம தக�ஞ.ம உணவ இரகக�,த.  இப,தததர 
அவரகய?!  '�ஙகளம (உஙகளடன)  இனனம ஒரவர அலலத இரவர 
வ�ரஙகள''  எனற க,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(உனன�டம)  எவவ?வ 
உணவ இரகக�,த?'  எனற யகடட�ரகள.  அவரகளகக அபத (அதன 



அ?பவ)க க,�யனன.  'இதயவ அத�கம;  .�,நததம கட''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க 'ப� அவரகள,  ''�ன வரம வபரய�ல 
(அடபப�ல�ரநத)  .டடபய இ,கக யவணட�ம;  .டடய�ல�ரநத 
தர�டடபயயம இ,கக யவணட�ம எனற '� உன மபனவ�ய�டம த.�ல'' 
எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க (அஙக�ரநத தம யத�ழரக?�டம)  'ப�(ஸல) 
அவரகள '(எலல�ரம)  எழநத�ரஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
மஹ���ரகளம அன.�ரகளம எழநதனர.  '�ன என மபனவ�ய�டம 
த.ன,யப�த,  'அடபப�வயம!  'ப�(ஸல)  அவரகள தமயம�ட இரககம 
மஹ���ரகளடனம அன.�ரகளடனம வரக�,�ரகள'' எனற க,�யனன. 
உடயன என மபனவ� '(உணவ�ன அ?வ க,�தத)  உஙக?�டம 
யகடட�ரக?�?'  எனற வ�னவ�யதறக '�ன,  'ஆம''  எனற பத�ல?�தயதன. 
('ப� -  ஸல -  அவரகள தம யத�ழரகளடன வநத ய.ரநத,)  '(வ �டடறகள) 
மணடயடகக�மல நபழயஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல) 
அவரகள தர�டடபயப ப�யதத அதன மNத இப,ச.�பய பவதத�ரகள. 
அத�ல�ரநத எடததவடன .டடபயயம அடபபபயம மட பவதத�ரகள. 
தம யத�ழரகளகக அரக�ல அபத பவதத�ரகள.  ப�,க (.டடய�ல�ரநத 
இப,ச.�பய)  எடதத (தம யத�ழரகளகக)க தக�டததக 
தக�ணடரநத�ரகள.  தர�டடபயப ப�யததபடயம (ப�தத�ரதத�ல�ரநத 
இப,ச.�பய எடதத (தர�டடய�ன மNத பவதத)க தக�டததபடயம 
இரநத�ரகள.  அவரகள வய�ற '�ரமப உணடனர.  இறத�ய�ல .�,�த 
எஞ.�யத.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள (��ப�ர அவரக?�ன மபனவ�பய 
ய'�கக�),  'இபத '�யம .�பப�ட.  அனப?�பபம த.ய.  ஏதனன�ல,  மககள 
ப.�யய�டள?னர'' எனற க,�ன�ரகள.

1627.  சபலம�ன இபன ஸ8ரத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அகழப யப�ர (மடநத 
கப,ஷ�கள யத�லவ�யறறத த�ரமப�ச த.ன,)  த�னததனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  '(இன� யப�ர தத�டபபத�ன�ல),  '�யம அவரக?�ன மNத யப�ர 
தத�டகக யவணடம; அவரகள 'ம மNத (இன�) யப�ரதத�டகக (.கத� தப,) 
ம�டட�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1628. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(அகழபயப�ரல எத�ரகள யத�லவ�யறறத த�ரமப�யத தத�டரப�கக 
க,�பப�டம யப�த)  'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவத,வரம�லபல.  அவன தன�ததவன.  தன பபடய�னபர அவயன 
கணண�யபபடதத�ன�ன.  தன அடபம(ய�க�ய என)கக அவயன உதவ� 
பரநத�ன. (மகக� மறறம அபதச சற,�யள? பகத�க?�ல�ரநத த�ரணட 
வநத எத�ர)  அண�ய�னபர அவயன தன�ய�க தவன,�ன.  எனயவ, 
அவனககப ப�னன�ல யவற எதவம ('�பலககப யப�வத)  இலபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.

1629.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஸஅத இபன மஆத(ரல�) 
அவரக?�ன த�ரபபப ஏறபத�க ஒபபக தக�ணட (யதரக?�ன)  'பன 
கப,ழ�'  கலதத�ர (பகபரல�ரநத தஙகள யக�டபடய�ல�ரநத)  இ,ஙக� 
வநத�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள ஸஅத இபன மஆத 
அவரகளகக ஆ?னபப�ட,  அனன�ர கழபதய�ன மNத (.வ�ர த.யதபட) 
வநத�ரகள.  ('ப�க?�ர த�றக�ல�ம�க அபமதத�ரநத)  தத�ழம�டதத�றக 
அரயக அனன�ர வநத ய.ரநததம,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகள 
தபலவபர அலலத உஙக?�ல .�,நதவபர ய'�கக� எழநத�ர(ததச 
த.னற அவபர வ�கனதத�ல�ரநத இ,கக� வ�டஙகள''  எனற 
அன.�ரக?�டம க,�ன�ரகள.  ப�,க,  '(.அயத!)  இவரகள உஙகள த�ரபப�ன 



மNத (இப.வ ததரவ�தத)  இ,ஙக� வநத�ரகக�,�ரகள.  ('�ஙகள எனன 
த�ரபப அ?�ககப யப�க�,�ரகள?') எனற யகடட�ரகள. ஸஅத(ரல�), 'இவரக?�ல 
யப�ரடம வல�பம தக�ணடவரகப? '�ஙகள தக�னற வ�ட யவணடம; 
இவரகளபடய தபணகப?யம கழநபதகப?யம '�ஙகள பகத 
த.யத�ட யவணடம எனற '�ன த�ரபப?�கக�ய,ன''  என,�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'அலல�ஹவ�ன த�ரபபபபடயய '�ஙகள த�ரபப?�தத�ரகள.'' அலலத 
'அர.ன�ன (அலல�ஹவ�ன)  த�ரபபபபடயய '�ஙகள த�ரபப?�தத�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள. 

'த�ததர ரகக�உ' யப�ர. 

1630.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ('ப�-ஸல அவரகள 
த.யத)  ஏழ�வத யப�ர�ன 'த�ததர ரக�உ'  யப�ரனயப�த தம 
யத�ழரகளடன 'ப�(ஸல)  அவரகள அச. ய'ரததத�ழபகபய 
தத�ழத�ரகள.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள அச. 
ய'ரத தத�ழபகபய 'த கரத' என, இடதத�ல தத�ழத�ரகள.

1631.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஒர 
யப�ரகக�கச த.னய,�ம.  எஙக?�ல ஆற யபரகக ஓர ஒடடகம த�ன 
இரநதத.  அத�ல '�ஙகள மப,பவதத .வ�ர த.யயத�ம.   (வ�கனம 
க�படகக�மல 'டநயத த.லல யவணடய '�பல ஏறபடடத�ல) 
எஙகளபடய ப�தஙகள யதயநதவ�டடன.  எனனபடய இரணட 
ப�தஙகளம யதயநத என க�ல 'கஙகள வ�ழநதவ�டடன.  அபயப�த 
'�ஙகள எஙகளபடய க�லக?�ல க�ழ�நத தண�கப?ச சற,�க 
தக�ளபவரக?�க இரநயத�ம.  இவவ�ற க�ழ�நத தண�கப? '�ஙகள 
க�லக?�ல கடடய�ரநததன�ல த�ன அநதப யப�ரகக 'த�ததர ரக�உ - 
ஒடடத தண�பயப�ர' எனற தபயர சடடபபடடத. அ,�வ�பப�?ர அப பரத� 
இபன அபZ மஸ�(ரஹ)  க,�ன�ர:  இநத ஹத�பஸ அ,�வ�தத ப�ன அப 
மஸ�(ரல�), த�ம இபத அ,�வ�ததபதக த�யம வ�ரமப�மல, ''�ன இபத 
(தவ?�யய)  த.�லல வ�ரமப�மல த�ன இரநயதன''  என,�ரகள.  தம 
'றத.யல ஒனப,த த�யம தவ?�யய த.�லல�வ�டடபத அனன�ர 
வ�ரமபவ�லபல யப�லம.

1632. இப,தததர(ஸல) அவரகளடன 'த�ததர ரக�உ' யப�ரல பஙதகடதத 
('ப�தயத�ழரக?�ல)  ஒரவர க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள (அபயப�ரன 
யப�த)  அச. ய'ரத தத�ழபகபயத தத�ழத�ரகள.  (எஙக?�ல)  ஓர 
அண�ய�னர 'ப�(ஸல)  அவரகளடன (தத�ழபகய�ல)  அண�வகததனர. 
இனயன�ர அண�ய�னர எத�ரகளகக எத�யர அண�வகததனர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  தமமடன இரபபவரகளகக ஒர ரகஅத தத�ழபக 
'டதத�வ�டட அபபடயய '�ன,�ரகள.  ('ப� -  ஸல -  அவரகளடன 
தத�ழபகபய '�ப,யவற,�ய)  அநத அண�ய�னர தஙகளகக (மNத�ய�ரநத 
இனதன�ர ரகஅதபதத தன�ய�கப)  பரதத� த.யத த�ரமப�ச த.னற 
எத�ரகளகக எத�யர அண�வகதத '�ன,�ரகள.  ப�,க,  (அதவபர 
எத�ரகளகக எத�யர '�ன,�ரநத)  இனயன�ர அண�ய�னர வநதனர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன தத�ழபகய�ல மNத�ய�ரநத ஒர ரகஅதபத 
இவரகளககத தத�ழபக 'டதத�வ�டட (அபபடயய)  அமரநத 
தக�ணடரநத�ரகள.  (இரணட�வத அண�ய�னர)  தஙகளகக (மNத�ய�ரநத 
ஒர ரகஅதபதப)  பரதத� த.யத�ரகள.  ப�,க அவரகளடன 'ப�(ஸல) 
அவரகள .ல�ம தக�டதத�ரகள.  இபத ஸ�ல�ஹ இபன கவவ�த(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர.



1633.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன 'ஜபத ய'�கக� (த�தர ரக�உ) 
யப�ரகக�க த.னய,ன.  (யப�பர மடததக தக�ணட)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த�ரமப�யயப�த '�னம அவரகளடன த�ரமப�க 
தக�ணடரநயதன.  கரயவல மள மரஙகள '�ப,நத ஒர பள?தத�கபக 
அபடநதயப�த மத�ய (ஓயவ தக�ளளம 'ணபகல)  ய'ரம வநதத. 
எனயவ,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (அஙக)  தஙக�ன�ரகள.  மககள 
(ஓயதவடபபதறக�க)  மர '�ழல யதட (பல த�ப.க?�லம)  ப�ரநத 
யப�யவ�டடனர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஒர மள மரதத�றகக க\யழ 
தஙக� ஓயதவடதத�ரகள;  அபயப�த தம வ�ப? அநத மரதத�ல 
தத�ஙகவ�டட�ரகள.  '�ஙகள ஒர தககம தஙக�ய�ரபயப�ம.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙகப? அபழதத�ரகள.  உடயன '�ஙகள 
அவரக?�டம த.னய,�ம.  அஙயக 'ப�(ஸல)  அவரகளகக அரக�ல ஒர 
க�ர�மவ�.� அமரநத தக�ணடரநத�ர.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  ''�ன தஙக�க தக�ணடரநதயப�த இவர எனனபடய வ�ப? 
(எனகதகத�ர�க)  உரவ�க தக�ணட�ர.  அநத வ�ள உரவபபடட இவரன 
பகய�ல�ரநத '�பலய�ல '�ன கணவ�ழ�தயதன.  அபயப�த இவர 
எனன�டம,  'எனன�டம�ரநத உனபனக க�பபவர ய�ர?'  எனற யகடட�ர. 
'�ன,  'அலல�ஹ'  எனற பத�ல?�தயதன.  இயத� அவர இஙயக 
அமரநத�ரகக�,�ர'  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க அவபர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள தணடககவ�லபல (மனன�தத வ�டடவ�டட�ரகள.) 

1634.  இபன மபஹரஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன பள?�வ�.லககள 
நபழநயதன.  (அஙக)  '�ன அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அவரகப?ப 
ப�ரதயதன.  அவரக?�டம (த.னற)  அமரநத தக�ணட 'அஸல'  பற,�க 
யகடயடன. அப ஸயZத(ரல�) க,�ன�ர : '�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததரடன 
பன மஸதல�க (கலதத�றதகத�ர�ன)  யப�ரககச த.னய,�ம.  அபயப�த, 
அரபக?�ல�ரநத யப�ரக பகத�கள .�லர எஙகளககக க�படததனர. 
'�ஙகள (அநதக பகத�க?�படயயய�ரநத)  தபணகப? (உடல,வ 
தக�ள?)  வ�ரமப�யன�ம.  ஏதனன�ல,  (எஙகள மபனவ�யபரப ப�ரநத) 
தன�பமய�ல இரநதத எஙகப? வ�டடயத.  யமலம (அநதப 
தபணகளடன உடல,வ தக�ளளம யப�த)  'அஸல'  த.யய 
'�பனதயத�ம.  (ஆன�ல,)  'மம�படயய இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
இரகக,  அவரக?�டம யகடபதறக மன '�ம அஸல த.யவத�?'  எனற 
(எஙகளககள)  யப.�க தக�ணட அத தத�டரப�க அலல�ஹவ�ன 
ததரடம யகடயட�ம.  அதறக,  ''�ஙகள அபதச த.யய�மல�ரநத�ல 
தவய,தம�லபலயய!  மறபம '�ளவபர (இப, வ�த�பபட)  உரவ�க 
யவணடய எநத உய�ரம கடட�யம.  உரவ�க�யய த�ரம''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள பத�ல?�தத�ரகள.

'அனம�ர' யப�ர 

1635.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ அல அன.�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'அனம�ர'  யப�ரனயப�த தம வ�கனதத�ன 
மNதம�ரநதவ�ற க�ழககத த�ப.பய ய'�கக� உபரத தத�ழபகபயத 
தத�ழவபத ப�ரதயதன.

1636.  பர�உ(ரல�)  க,�ன�ர ('''�ச.யம�க '�ம உஙகளகக ஒர மகதத�ன 
தவற,�ய?�ததளய?�ம''  எனனம 48:1-ம வ.னதத�லள?)  'தவற,�'  எனபத 



மகக� தவற,�(பயத த�ன க,�கக�,த)  எனற '�ஙகள கரதக�,�ரகள. 
மகக� தவற,�யம தவற,�ய�கதத�ன�ரநதத.  (ஆன�ல)  '�ஙகள 
ஹ8பதப�யய� .ம�த�ன ஒபபநத '�?�ல ('படதபற,) 'ரளவ�ன' உறத�ப 
ப�ரம�ணதபதயய தபரம தவற,�ய�கக கரதக�ய,�ம.  (அனற)  '�ஙகள 
(இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன)  ஆய�ரதத '�னற யபர இரநயத�ம. 
ஹ8பதப�யய� எனபத ஒர க�ண,�கம.  அநதக க�ணற,�ல�ரநத ஒர 
த?� '�பரக கடவ�டட வ�ட�மல '�ஙகள (தணண�பரச)  ய.நத� 
வ�டயட�ம.  இநத வ�ஷயம 'ப�(ஸல)  அவரகளகக எடடயயப�த அஙக 
அவரகள வரபக தநத அநதக க�ணற,�ன ஓரதத�ல அமரநத�ரகள. ப�,க 
ஒர ப�தத�ரம தணண�ர தக�ணட வரமபட க,�ன�ரகள.  (அநதத 
தணண�ரன�ல)  உளச த.யத�ரகள.  ப�னனர வ�ய தக�பப?�ததவ�டடப 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  ப�,க (உளச த.யத வ�ய தக�பப?�தத)  அநதக 
தணண�பரக க�ணறறககள ஊற,�ன�ரகள.  ப�னப .�,�த ய'ரம அநதக 
க�ணறப, '�ஙகள அபபடயய வ�டடவ�டயட�ம.  ப�னனர அநதக க�ணற 
'�ஙகளம எஙகள வ�கனப ப�ர�ண�களம (கடகக)  வ�ரமப�ய (அ?வ) 
தணண�பரத த�ரபப�த தநதத. 

1637.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஹ8பதப�யய� 
த�னததனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம, 
'பம�ய�ல�ரபபவரக?�ல '�ஙகய? .�,நதவரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
(அபயப�த)  '�ஙகள ஆய�ரதத '�னற யபர இரநயத�ம.  இபயப�த 
(மடடம)  எனககக கணப�ரபவ ததரயம�ன�ல அநத (ரளவ�ன உறத�ப 
ப�ரம�ணம 'படதபற,)  மரதத�ன இடதபதக க�ணப�தத�ரபயபன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ��ப�ர(ரல�)  அவரக?�ன இனயன�ர அ,�வ�பப�லம (அவரகள) 
ஆய�ரதத '�னற யபர (இரநதத�கக க�ணபபடக�,த)

1638.  பபஷர இபன யஸ�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர அநத மரதத�ன(டய�ல 
'பபஅததர ரளவ�ன'  த.யதவ)ரக?�ல ஒரவர�ன சபவத இபன 
நஅம�ன(ரல�)  '(பகபரகக அரக�லள? 'ஸஹப�'  எனனம�டதத�ல) 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டமம அவரக?�ன யத�ழரக?�டமம ம�வ 
தக�ணட வரபபடடத.  அபயப�த அபத அவரகள .�பப�டட�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1639.  (உமர -  ரல� -  அவரக?�ல வ�டதபல த.யயபபடட அவரக?�ன 
மனன�ள அடபம)  அஸலம(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  ஓர இரவ�ல பயணம த.யத தக�ணடரநத�ரகள.  உமர இபன 
கதத�ப(ரல�)  அவரகளம 'ப�யவரகளடன த.னற தக�ணடரநத�ரகள. 
அபயப�த உமரப�ன கதத�ப(ரல�)  ஏயத� ஒனப,க க,�தத 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யகடட�ரகள.   அதறக இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
பத�ல?�ககவ�லபல.  மNணடம உமர அவரகள யகடட�ரகள.  அபயப�தம 
அவரகளகக 'ப�க?�ர பத�ல?�ககவ�லபல.  ப�,க (மNணடம)  அவரகள 
யகடட�ரகள.  அபயப�தம அவரகளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
பத�ல?�ககவ�லபல.  'உமயர!  உனபன உன த�ய இழககடடம.  மனற 
மப, (யகளவ� யகடட)  அலல�ஹவ�ன ததபர வறபறதத�ன�ய.  அநத 
ஒவதவ�ர மப,யம அவரகள உனகக பத�ல?�ககவ�லபலயய''  (எனற 
தமபம த�யம)  உமர அவரகள (கடநத)  க,�ன�ரகள.  யமலம உமர(ரல�), 
'அதறகப ப�,க '�ன எனனபடய ஒடடகதபதச த.லதத� 
மஸல�மகளகக மனன�ல வநத ய.ரநயதன. (அலல�ஹவ�ன ததரடம 
இபபட '�ன 'டநத தக�ணடதறக�க) என வ�ஷயதத�ல ஏத�வத கரஆன 
(வ.னம)  இ,ஙக�வ�டயம� எனற அஞ.�யனன.  .றற ய'ரதத�றகள 



எனபன ஒரவர அபழபபபதக யகடயடன.  ('�ன '�பனததத யப�னய,) 
என வ�ஷயதத�ல கரஆன (வ.னம)  இ,ஙக�வ�டடரககம எனற 
அஞ.�யனன எனற த.�லல�க தக�ணட,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத அவரகளகக .ல�ம த.�னயனன.  அபயப�த அவரகள, 'இநத இரவ 
எனகக ஒர (த�ரககரஆன)  அதத�ய�யம அர?பபடடள?த.  சரயன 
எதன மNத உதயம�க�,யத� அ(நத உலகத)பத வ�ட எனகக அநத 
அதத�ய�யம ம�கவம வ�ரபபம�னத�கம''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க, 
'உஙகளகக '�ம தவ?�பபபடய�னதத�ர தவற,�ய�பன 
அ?�ததளய?�ம'' எனற (தத�டஙகம 48:1-ம வ.னதபத) ஓத�ன�ரகள.

1640.  ம�ஸவர இபன மகரம�(ரல�),  மரவ�ன இபன� ஹகம ஆக�ய 
இரவரம -  ஒரவர மற,வபர வ�டக கடதல�கக க,�ன�ர:  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'ஹ8பதப�யய�'  ஆணடல ஆய�ரதத�றகம யமறபடட 
யத�ழரகளடன மத�ன�வ�ல�ரநத ப,பபடட தலஹ8பலஃப�வகக 
வநததம த�ய�கப ப�ர�ண�ய�ன கழதத�ல ம�பல யப�ன,வறப,த 
தத�ஙகவ�டட அதறக அபடய�?மம இடட�ரகள.  ப�னனர அஙக�ரநத 
உமர�வகக�க இஹர�ம அண�நத�ரகள.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'கஸ�ஆ'  கலதத�ரல (பஸர இபன சஃபய�ன என,)  ஒரவபர 
உ?வ�?�ய�க அனபப� பவதத�ரகள. 'ஃகத�ரல அஷத�த' எனம இடதத�ல 
'ப�யவரகள த.னற தக�ணடரநதயப�த,  அவரக?�ன உ?வ�?� வநத, 
'கப,ஷ�கள உஙகப?த த�ககவதறக�கப தபரம கடடதபதக 
கடடயள?னர;  பல யவற கலதத�னபர (ஓரடதத�ல)  ஒனற த�ரடட 
பவததள?னர. அவரகள உஙகளடன யப�ரடட உஙகப? இப,ய�லலம 
(கஅப�வ�றகச)  த.லல(யவ�,  மகக�வ�றகள நபழயயவ�)  வ�ட�மல 
தடபப�ரகள''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மககய?! 
இப,ய�லலதத�றகச த.லல வ�ட�மல 'மபமத தடகக '�பனககம 
இவரக?�ன கடமபதத�ரடமம .நதத�க?�டமம '�ன (யப�ர தத�டககச) 
த.லல யவணடதமன '�ஙகள கரதக�,�ரக?�?  'மம�டம அவரகள (யப�ர 
பரய)  வநத�ல,  (அதறக '�ம தப�றபபலல.  '�ம அனபப� பவதத) 
உ?வ�?�பய(யம)  அநத இபண பவபப�?ரகளககத ததரய�மல 
அலல�ஹ ஆகக�வ�டட�ன. அவவ�ற அவரகள வர�வ�டட�ல அவரகப? 
'�ம இழபபககள?�கக� வ�டடச த.லயவ�ம''  எனற க,�ன�ரகள. 
(அபயப�த)  அப பகர(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  இநத 
இப,ய�லலதபத '�டத த�யன '�ஙகள வநத�ரகள.  யப�ரட 
வரவ�லபலயய.  எனயவ,  இப,ய�லலதத�றகச த.லலவ�ட�மல 'மபம 
எவன தடகக�,�யன� அவன�டம '�ம யப�ரடயவ�ம''  எனற 
(ஆயல�.பன) க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல) அவரகள, 'அலல�ஹவ�ன தபயர�ல 
பயணதபதத தத�டரஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1641. '�ஃப�உ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 'உமர(ரல�)  அவரகளகக மனயப 
(அவரக?�ன பதலவர�ன)  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) 
மஸல�ம�ன�ரகள'  எனற மககள யப.�க தக�ளக�,�ரகள.  ('டநதத) 
அவவ�,லல.  ம�,�க,  ஹ8பதப�யய� த�னதத�ல உமர(ரல�)  அன.�ரக?�ல 
ஒரவரடம�ரநத தம கத�பரபய அதன மNத (அமரநத) யப�ரடவதறக�க 
அதபன வ�ஙக� வரம�ற (தம பதலவர)  அபதலல�ஹபவ 
அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள அநத 
மரதத�னரக�ல (தம யத�ழரக?�டம)  உறத�தம�ழ� வ�ஙக�க 
தக�ணடரநத�ரகள.  உமர(ரல�)  அவரகளகக இத ததரயவ�லபல. 
அபயப�த அபதலல�ஹ(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம உறத�தம�ழ� 
தக�டதத�ரகள.  ப�,க,  யப�ய அநத கத�பரபய வ�ஙக�,  அதபன 



உமர(ரல�)  அவரக?�டம தக�ணட வநத�ரகள.  அபயப�த உமர(ரல�) 
யப�ரகக�க (தம உரககச .டபடபய)  அண�நத தக�ணடரநத�ரகள. 
அபயப�த அவரக?�டம, இப,தததர(ஸல) அவரகள அநத மரதத�னடய�ல 
உறத�தம�ழ� வ�ஙக�க தக�ணடரகக�,�ரகள எனற அபதலல�ஹ(ரல�) 
ததரவ�தத�ரகள.  உடயன உமர(ரல�)  (தம பதலவர)  அபதலல�ஹ(ரல�) 
அவரகளடன த.னற இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம உறத�தம�ழ� 
தக�டதத�ரகள.  இபதத த�ன மககள,  'உமர அவரகளகக மனப�கயவ 
(அவரக?�ன பதலவர)  இபன உமர மஸல�ம�ன�ர'  எனற யப.�க 
தக�ளக�,�ரகள.

1642.  அபதலல�ஹ இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) 
அவரகள உமர� த.யதயப�த '�ஙகளம அவரகளடன�ரநயத�ம. 
(மகக�வ�ல நபழநததம பன�த கஅப�பவ)  வலம வநத�ரகள.  '�ஙகளம 
அவரகளடன வலம வநயத�ம.  அவரகள ஸஃப�வககம மரவ�வககம 
இபடயய தத�ஙயக�டடம ஓடன�ரகள. ('�ஙகளம ஓடயன�ம.)  அபயப�த 
(இபணபவககம) மகக�வ�.�க?�ல எவரம அவரகப? எநத வ�ததத�லம 
த�கக� வ�டக கட�த எனபதறக�க அவரகப? மப,ததக தக�ணட 
(அவரகளகக ப�தக�பப அரண�க) இரநயத�ம.

'த�ததல கரத' யப�ர

1643.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மதல தத�ழபக(ய�ன 
ஃபஜர)கக அபழபபக தக�டககபபடவதறக மனப�கயவ '�ன 
(மத�ன�வ�ல�ரநத .�ரய� வழ�ய�லள? ஃக�ப�பவ ய'�கக�ப) 
ப,பபடயடன.  'தகரத'  எனனம�டதத�ல இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
(ப�ல தரம)  ஒடடகஙகள யமயநத தக�ணடரநதன.  அபயப�த அபதர 
ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  அவரகளககரய ஓர அடபம (வநத) 
எனபனச .நத�தத,  'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன ப�ல தரம 
ஒடடகஙகள ப�டததச த.லலபபடட வ�டடன''  எனற க,�ன�ன.  '�ன, 
'அவறப, ய�ர ப�டததச த.ன,த?'  எனற யகடயடன.  அதறகவன, 
'கதஃப�ன கலதத�ர''  எனற பத�ல த.�னன�ன.  உடயன '�ன உரககச 
.பதம�டட,  'ய� ஸப�ஹ�!  (அத�க�பல ஆபதத!  உதவ�!  உதவ�!)  எனற 
மத�ன�வ�ன இரணட மபலகளகக�படய�ல�ரநத அபனவரககம 
யகடகமபட மமமப, கதத�யனன.  ப�,க மகதபதத த�ரபப�மல 
ய'ர�க வ�பரநத த.னற அவரகப? அபடநயதன.  அவரகள 
(தக�ளப?யடததச த.ன, ஒடடகஙகப?க)  பகய�ல ப�டததக தக�ணட 
'�ர பகடடக தக�ணடரநதனர.  ''�ன அகவஃ உபடய மகன.  இனற ப�ல 
த�ரடரகள (தணடபன தப,பயப�கம)  '�ள''  எனற (ப�டயபட)  க,�க 
தக�ணயட அவரக?�ன மNத அமதபயயத தத�டஙக�யனன.  '�ன 
அமதபயவத�ல யதரச.� தபற,வன�க இரநயதன.  யமலம,  '�ன 'ரஜஸ' 
எனம ய�பப வபகப ப�டபல ப�டக தக�ணயட அவரக?�டம�ரநத 
(.�ல)  ஒடடகஙகப? வ�டவ�தயதன.  (அவரகப? '�ன வ�ரடடச த.ன, 
யப�த)  அவரகள வ�டடவ�டடப யப�ன மபபத .�லபவகப? '�ன 
எடததக தக�ணயடன. (அபயப�த) 'ப�(ஸல) அவரகளம மககளம (அஙக) 
வந(த ய.ரநத)னர.  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  அநதக கடடதத�னர 
த�கமடன இரநத யப�தம அவரகள தணண�ர கடகக வ�ட�மல '�ன 
தடதத வ�டயடன.  எனயவ,  (அவரகள ஓடடச த.ன, மற, 
ஒடடகஙகப?யம வ�டவ�கக)  அவரகப? ய'�கக� ஒர பபடபய 
இபயப�யத அனபபஙகள  எனற க,�யனன. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'அகவஃ உபடய மகயன!  (அவரகப?)  '� யத�றகடததவ�டட�ய.  எனயவ, 



தமனபமய�க 'டநத தக�ள''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க '�ஙகள 
(மத�ன�வ�றகத) த�ரமப� வநயத�ம. அபயப�த இப,தததர(ஸல) அவரகள, 
மத�ன�வ�றகள நபழயம வபரய�ல எனபனத தமககப ப�னயன தம 
ஒடடகதத�ன மNத அமரதத�க தக�ணட�ரகள.

1644.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன பகபபர ய'�கக�(ப யப�ரகக�கப)  ப,பபடயட�ம.  இரவ 
ய'ரதத�ல '�ஙகள த.னற தக�ணடரநதயப�த ஒரவர, (என தநபதய�ன 
.யக�தரர)  ஆம�ர இபன அகவஃ(ரல�)  அவரக?�டம,  'ஆம�யர!  உஙகள 
கவ�பதக?�ல .�லபத(ப ப�ட)  எஙகளகக யகடகச த.யயம�டடரக?�?' 
எனற க,�ன�ர.  ஆம�ர(ரல�)  கவ�ஞர�க இரநத�ரகள.  அவரகள தஙக?�ன 
வ�கனதத�ல�ரநத இ,ஙக� மககளகக�க (ப�னவரம ய�பப வபகக 
கவ�பதபயப)  ப�ட அவரக?�ன ஒடடகஙகப?ப ப�யநயத�டச 
த.யத�ரகள.  'இப,வ�!  '� இலபலதயன,�ல '�ஙகள ய'ரவழ� 
தபற,�ரகக ம�டயட�ம;  தத�ழத�ரககவம ம�டயட�ம.  உனகக�க 
(எஙகப?)  அரபபணம த.யக�ய,�ம.  (உன கடடப?க?�ல)  எதபன 
'�ஙகள பகவ�டட வ�டயட�யம� அதறக�க எஙகப? மனன�பப�ய�க! 
'�ஙகள (யப�ரக க?தத�ல எத�ரபயச)  .நத�ககமயப�த எஙகள 
ப�தஙகப? உறத�பபடததவ�ய�க!  எஙக?�ன மNத அபமத�பயப 
தப�ழ�வ�ய�க!  எஙக?�ன மNத அபமத�பயப தப�ழ�வ�ய�க!  (அ,வழ�ய�ல 
த.லல)  '�ஙகள அபழககபபடட�ல '�ஙகள (தய�ர�க)  வநத வ�டயவ�ம. 
எஙக?�டம மககள அபயககரல எழபப�ன�ல (உதவ�கக வரயவ�ம)'' 
எனற ப�டக தக�ணடரநத�ரகள.  (வழககம யப�னற ப�டபலக யகடட 
ஒடடகஙகள வ�பரநயத�டத தத�டஙக�ன.)  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'ய�ர இநத ஒடடகயவ�டட?'  எனற யகடட�ரகள.  'ஆம�ர இபன 
அகவஃ'  எனற மககள பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த,  'அலல�ஹ அவரகக 
அரள பரவ�ன�க!'  என, இப,தததர(ஸல)  அவரகள அவரன வ �ர 
மரணதத�றக சபசத.யத� க,�ன�ர.  மகக?�ல ஒரவர,  'இப,தததயர! 
(அவரகக வ �ர மரணமம அபதயடதத த.�ரககமம) 
உறத�ய�க�வ�டடத.  அவர ('�ணட க�லம உய�ர வ�ழவதன)  மலம 
எஙகளககப பயன க�படகக (ப�ர�ரததபன)  த.யயககட�த�?  எனற 
யகடட�ர.  ப�,க '�ஙகள பகபரகக வநத,  பகபர வ�.�கப? 
மறறபகய�டயட�ம.  அபயப�த எஙகளககக கடபமய�ன 
ப.�யயறபடடத.  ப�,க உயரநயத�ன�ன அலல�ஹ அவரகளகக எத�ர�க 
(எஙகளகக)  தவற,�ய?�தத�ன.  தவற,�ய?�ககபபடட அனற ம�பல, 
மககள '�ப,ய த'ரபபகப? (ஆஙக�ஙயக)  மடடனர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இத எனன த'ரபப?  எதறக�க இபத 
மடடய�ரகக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  'இப,ச.� .பமபபதறக�க'' 
எனற மககள க,�னர.  'எநத இப,ச.�?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யகடட�ரகள.  ''�டடக கழபதக?�ன இப,ச.�'  எனற மககள க,�னர. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவறப,க தக�டடவ�டட,  அநதப 
ப�தத�ரஙகப? உபடதத வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  இப,ச.�கப?க தக�டடவ�டட அதன 
ப�தத�ரஙகப? கழவ�க தக�ள?ல�ம�?'  எனற யகடட�ர.  'அபபடயய 
ஆகடடம''  எனற க,�ன�ரகள.  (அனப,ய த�னம யப�ரகக�க)  மககள 
அண�வகதத '�ன,யப�த ஆம�ர(ரல�)  அவரக?�ன வ�ள கடபடய�க 
இரநதத.  (அதன�ல)  அவரகள கன�நத,  ஒர யதன�ன க�பல தவடடப 
யப�னயப�த அனன�ரன வ�?�ன யமறபகத�,  அனன�ரன 
மழஙக�பலயய த�ரபப�த த�கக�வ�டடத.  அதன�ல அவரகள 



இ,நதவ�டட�ரகள. (பகபர தவற,�ககப ப�ன மத�ன�பவ ய'�கக�)  மககள 
த�ரமப�யயப�த -  ஸலம�(ரல�)  க,�ன�ர. 'எனனபடய பகபயப ப�டததக 
தக�ணட இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனபனப ப�ரதத,  'உஙகளகக 
எனன ய'ரநதத?'  எனற யகடட�ரகள.  'என தநபதயம என த�யம 
தஙகளகக அரபபணம�கடடம.  (என தநபதய�ன .யக�தரர)  ஆம�ரன 
'றத.யலகள (அமலகள) அழ�நதவ�டடன. (அவர தம வ�?�ன�ல தமபமத 
த�யம கதத�க தக�ணட தறதக�பல த.யத�ர)''  எனற மககள 
எணணக�,�ரகள.''  எனற ததரவ�தயதன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'இபதக க,�யவர தவ,�பழததவ�டடவர.  ஆம�ரகக '�ச.யம�க 
('றத.யல பரநத 'னபம,  அ,பயப�ர பரநத 'னபம ஆக�ய)  இரணட 
'னபமகள உணட''  எனற க,�யவ�ற,  தம இரணட வ�ரலகப?யம 
'ப�(ஸல)  அவரகள இபணததக க�டடன�ரகள.  (தத�டரநத)''  அவர 
தனபஙகப?த த�ஙக�ன�ர;  (இப,வழ�ய�ல)  அ,பயப�ரம பரநத�ர. 
(தனபஙகப?த த�ஙக�யதடன அ,வழ�ய�ல யப�ரம பரநத)  பம�ய�ல 
உலவ�ய இவபரப யப�ன, அரபகள ம�கவம கப,வ�னவரகய?''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ஹ�தத�ம(ரஹ)  அவரக?�டம�ரநத கபதப�(ரஹ) 
அ,�வ�ககம அ,�வ�பப�ல, '(இவபரப யப�ன,வர) பம�ய�ல ப�,பபத அரத'' 
எனற இடம தபறறள?த.

1645.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பகபரகக அரயக (ஓரடதத�ல)  'ப�(ஸல) 
அவரகள இரடடயலயய சபஹ8த தத�ழதவ�டட ப�,க,  'அலல�ஹ 
ம�கப தபரயவன.  பகபர ப�ழ�க�வ�டடத.  '�ம ஒர .மத�யதத�ன 
க?தத�ல (அவரகளடன யப�ரட)  இ,ஙகயவ�ம�ய�ன எச.ரககபபடட 
அவரகளகக அத ம�கக தகடட க�பலய�க அபமயம எனற 
க,�ன�ரகள.  பகபரவ�.�கள (மஸல�ம பபடகப?க கணடதம) 
வ �த�க?�ல ஓடனர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள (தமமடன) 
யப�ரடடவரகப?த த�கக�ன�ரகள.  அவரக?�ன கடமபதத�ன(ர�ன 
தபணகள,  .�றவரகள ஆக�யய�)பரக பகத த.யத�ரகள.  பகத�ய�கப 
ப�டககபபடட வரக?�ல ஸஃப�யய� ப�னத ஹ8பய அவரகளம ஒரவர. 
அவரகள (மதல�ல)  த�ஹய� அல கலபZ(ரஹ)  அவரக?�டம (அனன�ரன 
யப�ரச த.லவதத�ன பஙக�கப)  யப�யச ய.ரநத�ரகள.  ப�,க ஸஃப�யய� 
அவரகள 'ப�(ஸல)  அவரகளகக த.�நதம�ன�ரகள.  அவரன 
வ�டதபலபயயய மஹர�க ஆகக� (அவபர 'ப� -ஸல -  அவரகள 
மணமடததக) தக�ணட�ரகள.

1646.  அப மஸ� அல அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள பகபர மNத யப�ர தத�டததயப�த அலலத இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (பகபபர) ய'�கக�ச த.னற (தவற,� தபறறத) த�ரமப�ய யப�த, 
மககள ஒர பள?தத�கக�ல (உள? யமட�ன பகத�ய�ல)  ஏறபகய�ல, 
'அலல�ஹ8 அகபர,  அலல�ஹ8 அகபர அலல�ஹ8 அகபர -  அலல�ஹ 
ம�கப தபரயய�ன,  அலல�ஹ ம�கப தபரயய�ன,  ல�இல�ஹ 
இலலலல�ஹ -  வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவற 
ய�ரம�லபல''  எனற கரலகப? உயரதத�க க,�னர.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  '(மககய?!)  உஙகப?க கடடபபடதத�க 
தக�ளளஙகள.  (அவ.ரபபட�த�ரகள தமனபமய�க,  தமலலக கறஙகள.) 
ஏதனன�ல,  '�ஙகள க�த யகடக�தவபனயய� இஙக�லல�தவபனயய� 
அபழபபத�லபல.  'னக த.வ�யயறபவனம அரக�ல இரபபவபனயயம 
'�ஙகள அபழகக�,�ரகள.  அவன உஙகளடயனயய இரகக�,�ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த,  '�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன வ�கனப 
ப�ர�ண�ககப ப�னன�ல இரநத தக�ணட,   'ல�ஹவல வல� ஃகவவதத 



இலல� ப�லல�ஹ -  அலல�ஹவ�ன உதவ�ய�லல�மல 
(ப�வஙக?�ல�ரநத)  வ�லக�ச த.லலயவ� ('லல,ஙகள பரய)  ஆற,ல 
தப,யவ� (மன�தன�ல)  மடய�த''  எனற கறவபதக யகடட�ரகள. 
அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அபதலல�ஹ இபன பகயஸ!'' 
எனற அபழதத�ரகள.  'கறஙகள இப,தததர அவரகய?!''  எனற '�ன 
பத�ல?�தயதன.  அதறக அவரகள,  'உனகக ஒர வ�ரதபதபய '�ன 
அ,�வ�ததத தரடடம�?  அத த.�ரககதத�ன கரவலஙக?�ல ஒர 
கரவலம�கம''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  '.ர (கடட�யம கறஙகள) 
இப,தததர அவரகய?!  என தநபதயம என த�யம தஙகளகக 
அரபபணம�கடடம''  எனற க,�யனன.  (அநத வ�ரதபத,)  'ல� ஹவல 
வல� கவவதத இலல� ப�லல�ஹ''  -  அலல�ஹவ�ன உதவ�ய�லல�மல 
(ப�வஙக?�ல�ரநத)  வ�லக�ச த.லலயவ� ('லல,ஙகள பரய)  ஆற,ல 
தப,யவ� (மன�தன�ல) மடய�த  எனற க,�ன�ரகள. 

1647.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகளம (யத)  இபணபவபப�?ரகளம (பகபர யப�ரல)  .நத�ததப 
யப�ரடடனர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  (அனப,ய த�னதத�ன யப�பர 
மடததக தக�ணட)  தம பபடய�னரடமம,  ம�றற அண�ய�னர அவரகள 
தம பபடய�னரடமம த�ரமப�யயப�த,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
யத�ழரக?�படயய ('கஸம�ன'  என,பழககபபடட)  ஒரவர இரநத�ர. 
அவர,  (யதரக?�ன அண�ய�ல�ரநத)  ப�ரநத த.ன, (யப�ரட�த) 
எவபரயம,  (பபடய�ல�ரநத வ�லக�)  தன�ய�கப யப�ரடட எவபரயம 
வ�டடவ�ட�மல அவரகப?ப ப�னதத�டரநத த.னற தம வ�?�ல 
(வ �ர�யவ.ம�க)  தவடட வ �ழதத�க தக�ணடரநத�ர.  அபயப�த,  'இனப,ய 
த�னம இனனவர (உதயவகததடன யப�ரடட)  யதபவபய '�வரதத�தத 
யப�னற யவத,வரம 'மம�ல யதபவ த�ரப யப�ரடவ�லபல''  எனற 
(மகக?�ல)  யப.பபடடத.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அவர 
'ரகவ�.�க?�ல ஒரவர'' எனற க,�ன�ரகள. அபயப�த மகக?�ல (அகஸம 
இபன அப�ல �வன என,)  ஒரவர '�ன (ப�னதத�டரநத)  அவரடன 
த.லலப யப�க�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.  (அவவ�ய,)  அநத மன�தரடன 
இவரம ப,பபடட�ர.  அவர '�றகம யப�ததலல�ம அவரடன இவரம 
'�ன,�ர.  அவர வ�பரநத த.ன,�ல அவரடன இவரம வ�பரநத 
த.ன,�ர.  அநத (கஸம�ன என,)  மன�தர (அபயப�ரல ஒர கடடதத�ல) 
கடபமய�க க�யபபடததபபடட�ர.  அதன�ல அவர அவ.ரம�க இ,நத 
யப�க வ�ரமப� தனனபடய வ�ப? (அதன க\ழ பகத�பய)  பம�ய�ல 
பவதத,  அதன கர�ன யமல பகத�பயத தன ம�ரபகளகக�படய�ல 
பவதத,  ப�,க அநத வ�?�ன மNத தன உடபல அழதத�க தக�ணட 
தறதக�பல த.யத�ர.  (ப�னதத�டரநத த.ன,)  அநத மன�தர 
இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம வநத, 'த�ஙகள இப,தததர எனற '�ன 
உறத� கறக�ய,ன''  என,�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'எனன அத?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறக அவர,  'இவர 'ரகவ�.�க?�ல ஒரவர எனற 
ஒர மன�தபரப பற,�த த�ஙகள .றற மனப க,�ன �ரக?லலவ�? அபத 
மககள தபரத�கக கரத�னர.  எனயவ '�ன,  'அவர வ�ஷயதத�ல 
உஙகளகக '�ன தப�றபப'' எனற (மகக?�டம) க,�வ�டட அவபரத யதட 
'�ன ப,பபடயடன.  (அவபரக கணடப�டதத ப�னதத�டரநத த.னய,ன.) 
ப�,க அவர ம�கக கடபமய�க (எத�ரக?�ல)  க�யபபடததபபடட�ர. 
எனயவ,  அவர அவ.ரம�க இ,நத யப�க வ�ரமப�,  தனனபடய வ�?�ன 
(க\ழ)  மபனபய பம�ய�ல ('டட)  பவதத அதன யமலமபனபயத தன 
ம�ரபகளகக�படய�ல பவததத தனபன அநத வ�?�ன மNத அழதத�க 



தக�ணட தறதக�பல த.யத�ர''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'மகக?�ன தவ?�பப�ரபவகக ஒரவர 
த.�ரககவ�.�க?�ன ('ற)  த.யபலச த.யதவரவ�ர.  ஆன�ல, 
(உணபமய�ல)  அவர 'ரகவ�.�க?�ல ஒரவர�க இரபப�ர.  இனதன�ர 
மன�தர மகக?�ன தவ?�பப�ரபவகக 'ரகவ�.�க?�ன (த�ய)  த.யபலச 
த.யத வரவ�ர.  ஆன�ல,  (உணபமய�ல)  அவர த.�ரககவ�.�க?�ல 
ஒரவர�க இரபப�ர'' எனற க,�ன�ரகள. 

ப�வ�ய�ன மன�தர மலம இஸல�ம வலபதபறதல.

1648.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள பகபர யப�ரல கலநத 
தக�ணயட�ம.  அபயப�த தமமடன இரநதவரக?�ல,  தனபன மஸல�ம 
எனற க,�க தக�ணட ஒர மன�தபரப ப�ரதத இப,தததர(ஸல) 
அவரகள,  'இவர 'ரகவ�.�க?�ல ஒரவர''  எனற க,�ன�ரகள.  யப�ரடம 
ய'ரம வநதயப�த,  அநத மன�தர ம�கக கடபமய�கப யப�ரடட�ர. 
அவரகக '�ப,யக க�யஙகள ஏறபடடவ�டடன.  மகக?�ல .�லர,  ('ப� - 
ஸல -  அவரக?�ன அசத.�லபல)  .நயதகபபடல�ய�னர.  அபயப�த அநத 
மன�தர க�யதத�ன யவதபனபய உணரநத�ர.  எனயவ,  தம 
அமபககடடககள பகபய நபழதத,  அத�ல�ரநத அமபகப? எடதத, 
அவற,�ல தமபம அறததக தக�ணட தறதக�பல த.யத�ர.  (அபதக 
கணட)  மஸல�மக?�ல .�லர வ�பரநத வநத,  'இப,தததர அவரகய?! 
த�ஙகள த.�னனத உணபம த�ன என அலல�ஹ உறத�ப 
படதத�வ�டட�ன. இனன மன�தர தனபன அறததக தக�ணட தறதக�பல 
த.யத�ர''  எனற க,�னர.  ப�,க,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'இனன�யர! 
'�ஙகள எழநத த.னற (மகக?�படயய), 'இப,'மப�கபகய�?பரத தவ�ர 
(யவத,வரம)  த.�ரககதத�ல நபழய மடய�த,  அலல�ஹ,  இநத 
ம�ரககதத�றகப ப�வ�ய�ன மன�தன�ன வ�ய�ல�கவம வலவடடக�,�ன'' 
எனற தப�த அ,�வ�பபச த.யயஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

1649.  யஸZ த இபன அபZ உபபத(ரஹ)  க,�ன�ர ஸலம� இபன அகவஃ 
(ரல�)  அவரக?�ன க�ல�ல ஒர தவடடக க�யதத�ன அபடய�?தபத 
கணயடன.  அவரடம,  'அப மஸல�யம!  இத எனன க�யம?'  எனற 
யகடயடன.  'இத பகபர யப�ர த�னதத�ல ஏறபடட க�யம.  அபயப�த 
மககள,  'ஸலம� த�ககபபடட வ�டட�ர'  எனற க,�னர.  உடயன,  '�ன 
'ப�(ஸல) அவரக?�டம வநயதன. அவரகள அநதக க�யதத�ன மNத மனற 
மப, இயல.�கத தபப�ன�ரகள.  (அதனப�னனர)  இநத ய'ரம வபர 
(அத�ல) எனகக ய'�வ ஏறபடடத�லபல'' எனற ஸலம�(ரல�) க,�ன�ர.

1650.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள பகபரககம 
மத�ன�வககம இபடய�ல (உள? '.ததஸ ஸஹப�'  எனனம�டதத�ல 
ஸஃப�யய� ப�னத ஹ8பய அவரகப? மண மடதத)  மனற '�ளகள 
தஙக�ன�ரகள.  அஙக ஸஃப�யய� அவரகளடன வ �ட கடன�ரகள. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன வலNம� -  மண வ�ரநதகக 
மஸல�மகப? அபழதயதன.  அநத வ�ரநத�ல தர�டடயய�,  இப,ச.�யய� 
இரககவ�லபல.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ப�ல�ல(ரல�)  அவரக?�டம 
யத�லவ�ரபபபக தக�ணட வரம�ற உததரவ�ட,  அவவ�ய, அத 
தக�ணட வநத வ�ரககபபடடத.  ப�,க,  அத�ல யபரச.ம பழம,  ப�ல�படக 
கடட,  த'ய யப�ன,வறப, இடட�ரகள.  ('பஹஸ எனம எ?�பமய�ன 
உணவ தய�ர�னத. அபத அஙக�ரநத மஸல�மகள உணடனர.) அபயப�த 
மஸல�மகள 'ஸஃப�யய� அவரகள இப, 'மப�கபகய�?ரக?�ன 



அனபன (-'ப�யவரக?�ன தபணவ�யரல ஒரவர�?  அலலத 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன அடபமப தபணண�?'  எனற யப.�க தக�ணடனர.  'ஸஃப�யய� 
அவரகளகக 'ப�(ஸல)  அவரகள ஹ���ப -  த�பரய�ட(டக தக�ளளம பட 
கடடப?ய�ட)ட�ல,  அவர இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன அனபனயரல (-
'ப�யவரக?�ன தபணவ�யரல-)  ஒரவர.  அபபட அவரகளககத 
த�பர(ய�டடக தக�ளளமபட கடடப?)ய�ட�வ�டட�ல,  அவர அடபமப 
தபணக?�ல ஒரவர''  எனற (மகக?�ல .�லர)  க,�னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக?�ன வ�கனதத�ல ப,பபடடயப�த தமககப ப�னன�ல ஸஃப�யய� 
அவரகளகக�க இரகபகயபமதத இடம தக�டதத (அவரகள அமரநத 
ப�,க) த�பரபய இழதத (மட)வ�டட�ரகள.

1651.  அலN இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பகபர யப�ரனயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'மதஅததனன�ஸ�.''..  (க�ல வரமப�டடச 
த.யயபபடம த�ரமணம)  த.யய யவணட�ம எனறம,  '�டடக 
கழபதகப? உணண யவணட�ம எனறம தபட வ�த�தத�ரகள.

1652. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள பகபர 
யப�ரனயப�த (யப�ரச த.லவதத�ல�ரநத)  கத�பரபபபடகக இரணட 
பஙககப?யம க�ல�டபபட வ �ரரகக ஒர பஙபகயம தக�டதத�ரகள. 
இநத அ,�வ�பப�றக '�ஃப�உ(ரஹ), '(யப�ரல பஙதகடதத) ஒர மன�தரடன 
ஒர கத�பரய�ரநத�ல (கத�பரகக�க இரணட பஙககளம, 
உரபமய�?ரகக�க ஒர பஙகம ய.ரதத)  அவரகக மனற பஙககள 
க�படககம.  அவரடன கத�பர இலல�வ�டட�ல அவரகக ஒர பஙக 
க�படககம'' எனற வ�?ககம அ?�தத�ரகள. 

இரடபட ஹ�ஜரதவ�.�கள.  

1653.  அப மஸ� அல அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(மகக�பவத த,நத மத�ன�பவ ய'�கக� ஹ�ஜரத)  ப,பபடடவ�டட 
த.யத�,  '�ஙகள யமன '�டடல இரநதயப�த எஙகளககத 
ததரயவநதத.  உடயன '�னம என இரணட .யக�தரரகளம 'ப�(ஸல) 
அவரகப? ய'�கக� ஹ�ஜரத த.யயப ப,பபடயட�ம.  அநத என இரணட 
.யக�தரரக?�ல ஒரவர அப பரத� ஆவ�ர;  மறத,�ரவர அப ரஹக� 
ஆவ�ர.  '�யன அவரக?�ல வயத�ல .�,�யவன ஆயவன. 
-அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன அப பரத� ஆம�ர இபன அபZ 
மஸ�(ரஹ) க,�ன�ர: ''எனனபடய (அஷஅர) கலதத�ரல ஐமபதத�றகம 
யமறபடடவரகளடன ய.ரநத '�ஙகள த.னய,�ம''  எனய,� 
'ஐமபதத�ரணட யபரகளடன அலலத ஐமபதத மனற யபரகளடன 
ய.ரநத த.னய,�ம.'' எனய,� (என தநபத அப மஸ�(ரல�)) க,�ன�ரகள.

'�ஙகள ஒர கபபல�ல ஏ,� (மத�ன� ய'�கக�ப)  பயண�தயத�ம.  எஙகள 
கபபல (த�ப.ம�,�)  அப�.\ன�ய�வ�ல (மனனர)  '��ஷ�ய�டம எஙகப? 
(தக�ணட த.னற)  இ,கக�வ�டடத.  (அப�.�ன�ய�வ�ல)  �அஃபர இபன அபZ 
த�ல�ப(ரல�)  அவரகப?த தறத.யல�கச .நத�தயத�ம.  (ஏறதனயவ அவர 
மகக�வ�ல�ரநத ஹ�ஜரத த.யத வநத,  அவர தம .க�ககளடன 
அப�.\ன�ய�வ�ல தஙக�ய�ரநத�ர.)  ப�,க (அவர யகடடக 
தக�ணடதறக�ணஙக)  அவரடன '�ஙகளம தஙக�யன�ம.  இறத�ய�ல, 
'�ஙகள அபனவரம ய.ரநத (மத�ன�)  வநத ய.ரநயத�ம.  'ப�(ஸல) 
அவரகள பகபபர தவற,� தக�ணடயப�த அவரகப?ச 
த.ன,படநயத�ம.  அபயப�த .�லர,  கபபல�ல வநதவரக?�ன எஙகப? 



ய'�கக�,  'உஙகளகக மனயப '�ஙகள ஹ�ஜரத த.யதவ�டயட�ம''  எனற 
க,ல�ய�னர.  எஙகளடன (மத�ன�வ�றக)  வநதவரக?�ல ஒரவர�ன 
(�அஃபர (ரல�)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர அஸம�(ரல�)  அவரகப?ச 
.நத�பபதறக�கச த.ன,�ரகள.  '��ஷ� மனனபர ய'�கக� 
(அப�.\ன�ய�வ�றக)  ஹ�ஜரத த.யதவரக?�ல அஸம�வம ஒரவர�வ�ர. 
ப�,க உமர(ரல�)  (தம மகள)  ஹஃபஸ�(ரல�)  அவரக?�ன இலலதத�றகச 
த.ன,�ரகள.  அபயப�த ஹஃபஸ� அவரகளகக அரக�ல அஸம� 
அவரகள இரநத�ரகள.  உமர(ரல�)  அஸம� அவரகப?க கணடயப�த, 
'இவர ய�ர?'  எனற (தம மகள ஹஃபஸ� அவரக?�டம)  யகடட�ரகள. 
'(இவர)  அஸம� ப�னத உபமஸ''  எனற ஹஃபஸ�(ரல�),  'இவர, 
அப�.\ன�யர�?  இவர கடல ம�ரககம�க (மத�ன�)  வநதவர�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக,  'ஆம''  எனற அஸம� அவரகள பத�ல?�தத�ரகள. 
அபயப�த உமர(ரல�),  'உஙகளகக மனயப '�ஙகள (மத�ன�வ�றக) 
ஹ�ஜரத த.யத வநத வ�டயட�ம.  எனயவ,  உஙகப? வ�ட '�ஙகய? 
இப,த ததர(ஸல)  அவரகளகக ம�கவம உரயவரகள எனற 
க,�ன�ரகள.  இத யகடட அஸம�(ரல�)  யக�பபபடட, 'அலல�ஹவ�ன மNத 
மNத�பணய�க!  அபபடய�லபல.  '�ஙகள இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன 
இரநத�ரகள.  உஙக?�ல ப.�ததவரகக அவரகள உணவ?�தத�ரகள. 
உஙக?�ல அ,�ய�தவரகளகக அவரகள அ,�வடடன�ரகள.  (உடல 
மறறம அ,�வ ரத�ய�ன 'ப�யவரக?�டம�ரநத '�ஙகள உதவ� தபறற 
வநத�ரகள.)  '�ஙகய?� தவக தத�பலவ�ல�ரககம,  பபகவரகள உள? 
அப�.\ன�ய '�டடல அலலத பம�ய�ல இரநயத�ம.  அலல�ஹவகக�கவம 
அவனபடய ததரகக�கவயம இபதச த.யயத�ம.  அலல�ஹவ�ன மNத 
.தத�யம�க!  '�ஙகள த.�னனபத இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
ததரவ�ககம வபரய�ல '�ன எபதயம உணணயவ� கடககயவ� 
ம�டயடன.  '�ஙகள தனபறததபபடயட�ம;  அசசறததபபடயட�ம.  '�ன 
இபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம க,�,  அவரக?�டம மNத�பணய�க!  '�ன 
தப�ய த.�லல ம�டயடன;  த�ரததப யப.வம ம�டயடன.  '�ஙகள 
த.�னனபத வ�ட கடடச த.�லலவம ம�டயடன''  எனற க,�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள வநதயப�த,  அஸம� ப�னத உபமஸ(ரல�), 
'இப,தததர அவரகய?!  உமர அவரகள இனன�னனவ�ற க,�ன�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள. 'அவரகக '� எனன பத�ல?�தத�ய?'  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள யகடடயப�த, 'அவரகக இனன�னனவ�ற பத�ல?�தயதன''  எனற 
அஸம� அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகப? 
வ�ட அவர எனகக உரயவர அலலர.  அவரககம அவரன 
.க�ககளககம ஒயரதய�ர ஹ�ஜரத (த.யத .�,பப)  த�ன உணட. 
(அப�.�ன�ய�வ�ல�ரநத)  கபபல�ல வநதவரகய?!  உஙகளகக 
(அப�.\ன�ய�வ�றக ஒனறம,  மத�ன�வ�றக ஒனறம�க)  இரணட ஹ�ஜரத 
(த.யத .�,பப)  உணட''  எனற க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  அஸம�(ரல�)  கறக�,�ரகள அபமஸ�வம அவரன கபபல 
.க�ககளம கடடஙகடடம�க வநத இநத ஹத�ஸ க,�தத 
யகடடனர.அவரகப?ப பற,� 'ப�(ஸல)அவரகள க,�ய இநத 
தப�னதம�ழ�பய வ�ட இவவலக�ல யவத,தவம அவரக?�ன 
மக�ழச.�கக,�யத�கயவ� அவரகளகக தபரபமகக,�யத�கயவ� 
இரககவ�லபல.

1654.  அஸம�(ரல�)  க,�ன�ரகள:  எனன�டம அபமஸ� (ரல�)அவரகள இநத 
ஹத�பஸத த�ரமபதத�ரமபக யகடடக தக�ணயடய�ரநத�ரகள. 'ப�(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அஷஅர கல 'ணபரகள இரவ�ல தம 



தஙகம�டஙக?�ல நபழயமயப�த அவரகள கரஆனஓதம ஓப.பய 
'�ன அ,�யவன.  பகல ய'ரதத�ல அவரகள தஙக�ய�ரககம இடஙகப? 
'�ன ப�ரகக�வ�டட�லம இரவ�ல அவரகள கரஆன ஓதவபத 
ஓப.பயக யகடட அவரகள தஙக�ய�ரககம அபடய�?தபத அ,�யவன. 
அவரக?�ல வ�யவகம�கக ஒரவரம உள?�ர.  அவர 
கத�பரபபபடய�னபரச .நத�தத�ல அலலத எத�ரகப?ச .நத�தத�ல 
அவரகப?ப ப�ரதத என யத�ழரகள தஙகளகக�க க�தத�ரககமபட 
உஙகளகக உதத�ரவ�டக�,�ரகள எனததண�வடன கறவ�ர எனற 
க,�ன�ரகள.  

1655.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (அப�.\ன�ய�வ�ல�ரநத அஷஅர 
கலதபதச ய.ரநத)  '�ஙகள பகபர தவற,�ககப ப�ன (�அஃபர (ரல�) 
அவரகளடன)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநயத�ம.  அபயப�த அவரகள 
(யப�ரச த.லவதத�ல�ரநத)  எஙகளககம பஙக தநத�ரகள.  எஙகப?த 
தவ�ர (பகபர)  தவற,�ய�னயப�த (பபடய�ல)  இரகக�த யவத,வரககம 
'ப�(ஸல) அவரகள பஙக தரவ�லபல.

1656.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஹ8பதப�யய� 
உடனபடகபகய�ன பட ஹ�ஜர 7-ல உமர� த.யவதறக�க)  'ப�(ஸல) 
அவரகள இஹர�ம அண�நத�ரநத '�பலய�ல பமமன�(ரல�)  அவரகப? 
மணநத�ரகள.  இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடட '�பலய�ல அவரகளடன வ �ட 
கடன�ரகள.  ப�,க பமமன�(ரல�)  (மகக�வ�ல�ரநத .�,�த 
தத�பலய�லள?) '.ரஃப' எனனம�டதத�ல இ,நத�ரகள.

1657. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள மதத� யப�ரனயப�த பஸத இபன ஹ�ரஸ�(ரல�) 
அவரகப?ப பபடத த?பத�ய�க '�யம�தத�ரகள.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'பஸத தக�லலபபடட�ல �அஃபர 
(தபலபமயயறகடடம!)  �அஃபர தக�லலபபடட�ல அபதலல�ஹ இபன 
ரவ�ஹ� (தபலபமயயறகடடம)''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அநதப 
பன�தப யப�ரல அவரகளடன (பஙயகறற)  இரநயதன.  '�ஙகள �அஃபர 
இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  அவரகப?த யதடச த.ன,யப�த 
தக�பலயணடவரக?�ல அவபரக கணயட�ம.  அவரக?�ன உடல�ல 
இரநத க�யஙகள,  ஈடடக க�யஙகளம அமபக க�யஙகளம�க தம�ததம 
தத�ணணறறககம அத�கம�னபவய�ய இரககக கணயட�ம.

�8பஹன� கலதபதச ய.ரநத 'ஹ8ரககத' கடடதத�ரடம 'ப�(ஸல) 
அவரகள உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) அவரகப? அனபப�யத.

1658.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எஙகப? 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'ஹ8ரகக�'  கடடதத�ரடம அனபப� 
பவதத�ரகள.  '�ஙகள அநதக கடடதத�ரடம க�பலய�ல 
த.ன,படநயத�ம.  (அவரகளடன 'டநத .ணபடய�ல)  அவரகப?த 
யத�றகடதயத�ம.  '�னம அன.�ரக?�ல ஒரவரம அநதக கடடதபதச 
ய.ரநத ஒரவபரக கணயட�ம.  அவபரச சற,� வப?ததக 
தக�ணடயப�த அவர,  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ -  அலல�ஹ 
ஒரவபனத தவ�ர வணககதத�றகரயவர யவத,வரம�லபல'  எனற 
த.�லல,  அநத அன.�ர (அவபரக தக�லல�மல)  வ�லக�க தக�ணட�ர. 
'�ன என ஈடடய�ல அவபரக கதத�க தக�னற வ�டயடன.  '�ஙகள 
(த�ரமப�)  வநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகளககச த.யத� எடடயவ அவரகள, 



'உஸ�ம�யவ!  அவர,  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ''  எனற (ஏகததவ 
வ�கக�யதபத)  தம�ழ�நத ப�னனரம� அவபர '� தக�ன,�ய?'  எனற 
யகடட�ரகள.  '�ன,  '('�ஙகள அவபரக தக�னறவ�ட�மல)  தனபனப 
ப�தக�ததக தக�ள?யவ அவர அவவ�ற க,�ன�ர''  எனற த.�னயனன. 
(ஆன�ல,  என .ம�த�னதபத ஏறக�மல)  'ப�(ஸல)  அவரகள அநதக 
யகளவ�பயயய த�ரமபத த�ரமபக யகடடக தக�ணடரநத�ரகள.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல,  '�ன,  '(அநதப ப�வதபதச த.யத)  அநத '�ளகக 
மனப�க இஸல�தபத ஏறக�மல (அதறகப ப�,க ஏறற) இரநத�ரநத�ல 
'ன,�ய�ரநத�ரககயம;  (ப�வம மனன�ககபபடடரககயம!)  எனற கட 
'�பனதயதன.

1659.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல� அவரகள அ,�வ�தத�ர '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன ஏழ பன�தப யப�ரக?�ல கலநத தக�ணயடன.  அவரகள 
அனபப�க தக�ணடரநத பபடப ப�ரவக?�ல பஙதகடதத ஒனபத பன�தப 
யப�ரகளககச த.னறளய?ன.  (அவற,�ல)  ஒர மப, எஙகளகக அப 
பகர(ரல�)  த?பத�ய�க '�யம�ககபபடடரநத�ரகள.  ஒர மப, 
உஸ�ம�(ரல�) த?பத�ய�க '�யம�ககபபடட ரநத�ரகள.

1660.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ரம?�ன 
ம�ததத�ல தமமடன மஸல�மகள பதத�ய�ரம யபபர அபழததக 
தக�ணட (மகக� தவற,�ப யப�ரகக�க)  மத�ன�வ�ல�ரநத மகக�பவ 
ய'�கக�ப ப,பபடட�ரகள.  இத 'ப�(ஸல)  அவரகள மத�ன�வ�றக (ஹ�ஜரத 
த.யத)  வரபக தநதத�ல�ரநத எடடபர ஆணடன தத�டககதத�ல 
'படதபற,த.  'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரகளடன இரநத 
மஸல�மகளம ய'�னப ய'�ற,பட பயணம த.யத�ரகள.  இறத�ய�ல 
'கத�த'  எனனம�டதத�றகச த.னற ய'ரநத�ரகள.  -  இநத இடம 
உஸஃப�னககம 'கபதத'  எனம�டதத�றகம�படயய உள? 
'�ரபபகத�ய�கம -  (அஙக)  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�னபப வ�டடவ�ட 
மககளம ய'�னபப வ�டடவ�டட�ரகள.

மகக� தவற,�.

1661.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ரம?�ன 
ம�ததத�ல (மகக� தவற,�ககப ப�ன)  ஹ8பனன ய'�கக� (பன�தப 
யப�ரகக�கப)  ப,பப(டத த�டடம�)டட�ரகள.  அபயப�த மககள (ய'�னப 
ய'�றகம வ�ஷயதத�ல)  பல தரபபடடவரக?�ய�ரநதனர.  .�லர ய'�னப 
ய'�ற,�ரநத�ரகள;  .�லர ய'�னப ய'�ற,�ரககவ�லபல.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  தம வ�கனதத�ல 'னக அமரநத தக�ணடயப�த ஒர ப�ல 
ப�தத�ரதபத அலலத தணண�ரப ப�தத�ரதபத தகணட வரமபடக க,�, 
அபதத தம உள?ஙபகய�ல அலலத தம வ�கனதத�ல பவதத�ரகள. 
ப�,க மககப?ப ப�ரதத�ரகள.  உடயன ய'�னபப வ�டடவ�டடவரகள 
ய'�னப ய'�ற,�ரநதவரக?�டம,  ''�ஙகளம ய'�னபப வ�டஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

மகக� தவற,� '�?�ல (இஸலல�ம�யச ய.பனய�ன) தக�டபய 'ப�(ஸல) 
அவரகள எஙயக 'டட பவதத�ரகள?

1662.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர மகக� தவற,� 
தக�ள?பபடட ஆணடல (அதபன தவற,� தக�ளவதறக�க 
மத�ன�வ�ல�ரநத)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள பயணம 



யமறதக�ணடயப�த,  அவரகள வரக�, த.யத� (மகக�)  கப,ஷ�களகக 
எடடயத. உடயன, இப,தததர(ஸல) அவரகள பற,�ய த.யத�பய (உ?வ) 
அ,�வதறக�க அப சஃபய�ன இபன ஹரப,  ஹக\ம இபன ஹ�ஸ�ம, 
பபதல இபன வரக� ஆக�யய�ர (மகக�வ�ல�ரநத) ப,பபடடனர.  அவரகள 
பயணம யமறதக�ணட 'மரரழ ழஹர�ன'  எனனம இடதத�றக வநத 
ய.ரநதயப�த (அஙயக பல இடஙக?�ல மடபபடடரநத)  த'ரபபகப?க 
கணடனர.  அபவ,  அரஃப�(வ�ல ஹ���கள மடடம)  த'ரபபகள 
யப�ன,�ரநதன.  அபயப�த அப சஃபய�ன,  'இத எனன த'ரபப?  இத 
அரஃப� த'ரபபபப யப�னய, இரகக�,யத''  எனற யகடடதறக பபதல 
இபன வரக�,  'இத ('கப�'வ�ல கடய�ரககம 'கஸ�ஆ'  எனபபடம) 
பனஅமர கலதத�ரன த'ரபபகள''  எனற க,�ன�ர.  உடயன அப 
சஃபய�ன (பன)  அமர கலததவரன எணண�கபக இபத வ�ட ம�கக 
கப,வ�கம. (எனயவ, அவரக?�ன த'ரபபக?�க இரகக வ�யபப�லபல)'' 
எனற க,�ன�ர.  அபயப�த அவரகள மவபரயம இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன க�வலரக?�ல .�லர ப�ரததவ�டடனர.  உடயன,  அவரகப? 
அபடநத,  அவரகப?ப ப�டதத (பகத த.யத)  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம தக�ணட வநதனர.  ப�னப அப சஃபய�ன இஸல�தபத 
ஏற,�ர.  அதறகப ப�,க இப,தததர(ஸல)  அவரகள.  (மகக�பவ ய'�கக� 
மனயன,�ச)  த.ன,யப�த அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம,  'கத�பரப பபட 
த.லலமயப�த த'ர.ல ஏறபடக கடய (கறகல�ன)  இடதத�ல அப 
சஃபய�பன '�றதத�பவயஙகள.  அவர மஸல�மகப?ப ப�ரககடடம. 
(அவரக?�ன பபட பலதபதப பரநத தக�ள?டடம)''  எனற க,�ன�ரகள. 
(அவவ�ய,)  அபப�ஸ(ரல�)  அவபர (அநத இடதத�ல)  '�றதத�பவதத�ரகள. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகளடன அபனததக கலதத�ரன பபடகளம 
ஒவதவ�ன,�க அப சஃபய�பனக கடநத த.லலத தத�டஙக�ன.  அவபர 
ஒர பபட கடநத த.ன,வடன 'அபப�யஸ!  இவரகள ய�ர?'  எனற அப 
சஃபய�ன யகடடதறக அபப�ஸ(ரல�),  'இவரகள ஃக�ஃப�ர கலதத�னர'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  (உடயன,)  'எனககம ஃக�ஃப�ர கலதத�ரககம 
எனன .மபநதம? (எஙகளகக�படய�ல ப.யல� யம�தயல� இலபலயய!)'' 
எனற அப சஃபய�ன க,�ன�ர.  ப�,க �8பஹன� கலதத�ர அவபரக 
கடநத த.ன,னர.  அபயப�த அப சஃபய�ன மன யப�னய, யகடட�ர. 
ப�,க (அவபரக கடநத)  ஸஅத இபன ஹ8பதம கலதத�னர த.ன,னர. 
அபயப�தம அவவ�ய, அப சஃபய�ன யகடட�ர.  (ப�,க)  சபலம 
கலதத�னர த.ன,னர.  மனப யப�னய, அப சஃபய�ன யகடட�ர. 
(அபப�ஸ -  ரல� அவரகளம மனப யப�னய, பத�ல?�தத�ரகள.) 
கபட.�ய�ல ஒர (தபரய)  பபட மனயன�கக� வநதத.  அபதப யப�ன, 
(தபரம)  பபடபய அப சஃபய�ன ப�ரதத�ரககவ�லபல.  'இவரகள ய�ர?' 
எனற அப சஃபய�ன யகடக,  'இவரகள த�ம அன.�ரகள.  ஸஅத இபன 
உப�த� இவரக?�ன தபலவர.  அவரடன த�ன (அன.�ரக?�ன) 
தக�டய�ரகக�,த'' எனற அபப�ஸ(ரல�) பத�ல?�தத�ரகள. அபயப�த ஸஅத 
இபன உப�த�(ரல�),  'அப சஃபய�யன!  இனற,  (தபப�கக மடய�த 
ம�தபரம)  யதத '�?�கம.  இனற கஅப�வ�(ன பன�த எலபலய�) னளய? 
கட யததம அனமத�ககபபடம''  எனற (உணரச.� வ.பபடடக) 
க,�ன�ரகள.  அதறக அப சஃபய�ன 'அபப�யஸ!  அழ�வ '�?�ல இத ம�க 
'லல '�ள (கப,ஷ�களகக ஆபதயத என,�லம,  '�ஙகள கரபண 
க�டடவ �ரகள என, 'மப�கபக உணட)'' எனற க,�ன�ர. ப�,க, ஒர பபட 
வநதத.  அத (இதவபர வநத)  பபடக?�யலயய ம�கவம .�,�யத�க 
இரநதத.  அவரக?�படயய இப,தததர(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன 
யத�ழரகளம இரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகளககரய தக�ட,  ஸ8பபர 



இபன அவவ�ம(ரல�)  அவரக?�டம இரநதத.  அப சஃபய�பனக கடநத 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள த.ன,யப�த அவர,  (இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம)  'ஸஅத இபன உப�த� எனன க,�ன�ர எனபத 
உஙகளககத ததரய�த�?'  எனற யகடடதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவர 
எனன க,�ன�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  இபபட இபபட எலல�ம க,�ன�ர'' 
எனற அப சஃபய�ன (வ�வரததச)  க,�ன�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'உணபமககப ப,மப�னபத ஸஅத க,�வ�டட�ர''  எனற 
த.�லல�வ�டட, 'ம�,�க,  இநத '�ள இப,ய�லலம கஅப�பவ அலல�ஹ 
கணண�யபபடததம '�ள.  கஅப�வ�றகத த�பர யப�ரததபபடம 
(மகக�யம�ன)  '�ள''  எனற க,�ன�ரகள.  அ,�வ�பப�?ர உரவ� இபன 
ஸ8பபர (ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அநதக தக�டய�பன (மகக�வ�ன தப�த அடககததலதத�றக அரக�லள?) 
'ஹ��ன'  எனனம இடதத�ல 'டட பவககமபட உததரவ�டட�ரகள. 
(மகக� தவற,�ககப ப�ன)  அபப�ஸ(ரல�)  ஸ8பபர இபன அவவ�ம(ரல�) 
அவரக?�டம,  'அப அபத�லல�ஹயவ!''  இஙக த�ன அநதக தக�டய�பன 
'டட பவககமபட இப,தததர(ஸல)  அவரகள உஙகளகக 
உததரவ�டட�ரகள''  என,�ரகள.  யமலம 'ப�(ஸல)  அவரகள அனப,ய 
த�னம க�ல�த இபன வலNத(ரல�)  அவரகப? மகக�வ�ன யமறபகத�ய�ன 
'கத�'  எனனம கணவ�ய வழ�ய�க (மகக�வ�றகள)  நபழயம�ற 
உததரவ�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'கத�'  வழ�ய�க நபழநத�ரகள. 
அனப,ய த�னம க�ல�த இபன வலNத(ரல�)  அவரக?�ன கத�பரப 
பபடய�னரல இரவர�ன ஹ8பபஷ இபன அல அஷஅர(ரல�) 
அவரகளம கரஸ இபன ��ப�ர அலஃப�ஹர(ரல�)  அவரகளம 
(உய�ரதத�ய�க�க?�கக) தக�லலப படடனர. 

1663.  மஆவ�ய� இபன கரர�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர ''இப,தததர(ஸல) 
அவரகள மகக� தவற,� த�னதத�ல தம ஒடடகதத�ன மNதமரநதபட 
'அலஃபதஹ'  எனனம (48-வத)  அதத�ய�யதபத 'தர�8உ'  எனனம  ஓப. 
'யததடன ஒத�கதக�ணடரநததபத கணயடன''  எனற அபதலல�ஹ 
இபன மகஃபபல(ரல�)  க, யகடயடன.  மககள எனபனச சற,�லம 
த�ரணட வ�டவ�ரகள என,�லல�வ�டட�ல அபதலல�ஹ இபன 
மகஃபபல அவரகள 'தர�8உ'  த.யத ஓத�கக�டடயபதப யப�ல '�னம 
ஓத�கக�டடய�ரபயபன.

1664.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர கஅப�பவச 
சற,�லம மநநறற அறபத .�பலகள இரகக,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
மகக� 'கரககள நபழநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள,  '.தத�யம 
வநதவ�டடத.  அ.தத�யம அழ�நதவ�டடத.  .தத�யம வநதவ�டடத.  (இன�) 
அ.தத�யம மNணடம ஒரமப, ப�டகக�த''  எனற க,�கதக�ணயட,  தம 
பகய�ல�ரநத கச.�ய�ல அவறப, (கதத�) அடககத தத�டஙக�ன�ரகள. 

1665.  அமர இபன .ல�ம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள மககள கடநத 
த.லலம ப�பதய�ல�ரநத ஒர '�ர '�பலய�ன அரயக இரநயத�ம. 
வ�கனதத�ல பயண�பபவரகள எஙகப?க கடநத த.னற 
தக�ணடரநத�ரகள.  '�ஙகள அவரக?�டம,  'மககளகதகனன? 
மககளகதகனன?  இநத மன�தரகக (மஹமமதகக)  எனன?'  எனற 
யகடடக தக�ணடரநயத�ம.  அதறக அவரகள,  'அநத மன�தர தனபன 
அலல�ஹ (இப,தததர�க)  அனபப�ய�ரபபத�க அலலத அலல�ஹ 
அவபர இனன (கரஆன)  யப�தபனகப?க தக�டதத 
அனபப�ய�ரபபத�கக கறக�,�ர''  எனற (கரஆன�ன .�ல வ.னஙகப? 



ஓத�கக�டட) கறவ�ரகள. உடயன '�ன அநத (இப,) வ�கபக மனபபகத� 
த.யத தக�ளயவன.  அத என த'ஞ.�ல பத�ககபபடடத யப�னற 
ஆக�வ�டடத.  அரபகள,  த�ஙகள இஸல�தபத ஏறறக தக�ள? மகக� 
தவற,�பய (தகக தரணம�கக கரத�)  எத�ரப�ரதத�ரநத�ரகள.  எனயவ, 
அவரகள,  'அவபர அவரன கலதத�(ர�ன கப,ஷ�ய)ரடனவ�டட 
வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  அவரகப? அவர தவனறவ�டட�ல அவர 
உணபமய�ன இப,தததர த�ம (எனற '�ரபணம�க�வ�டம)''  எனற 
க,�ன�ரகள.  மகக� தவற,�ய�?ரகள .மபவம '�கழநதவடன ஒவதவ�ர 
கலதத�ரம வ�பரநத வநத இஸல�தபத ஏற,னர.  என தநபத என 
கலதத�ரடன வ�பரநத இஸல�தபத ஏற,�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத என தநபத த�ரமப� வநதயப�த,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  '�ன உணபமய�யலயய 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத 
உஙக?�டம வநதளய?ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இனன தத�ழபகபய 
இனன யவப?ய�ல தத�ழஙகள.  இனன யவப?ய�ல இபபடத 
தத�ழஙகள.  இனன யவப?ய�ல இபபடத தத�ழஙகள.  தத�ழபக 
(யவப?)  வநதவ�டட�ல உஙக?�ல கரஆபன அத�கம அ,�நத 
பவததள?வர உஙகளககத தபலபம த�ஙக�த தத�ழபக 'டததடடம' 
எனற க,�ன�ரகள'  எனக க,�ன�ரகள.  எனயவ,  மககள (கரஆபன 
அத�கம அ,�நதவர ய�ர எனத) தரவ�ப ப�ரததயப�த '�ன பயண�க?�டம 
யகடட அ,�நததக�ணட க�ரணதத�ல எனபன வ�ட அத�கம�கக 
கரஆபன அ,�நதவரகள எவரம,  (எஙக?�படயய)  இரககவ�லபல. 
எனயவ,  (தத�ழபக 'டததவதறக�க)  எனபன அவரகள மனன�ல 
'�றதத�ன�ரகள.  '�ன அபயப�த ஆற அலலத ஏழ வயதபடய (.�ற) 
வன�க இரநயதன.  '�ன ஒர .�லபவபயப யப�ரதத�ய�ரநயதன.  '�ன 
.ஜத� த.யயமயப�த அத என மதபக (வ�டட 'ழவ�ப ப�ன ப,தபதக) 
க�டடவநதத.  எனயவ,  அநதப பகத�ப தபணமண�தய�ரவர,  'உஙகள 
ஓதவ�ரன ப�னப,தபத எஙக?�டம�ரநத மப,கக ம�டடரக?�?'  எனற 
யகடட�ர.  எனயவ,  அவரகள (தண�தய�னப,)  வ�ஙக� வநத எனககச 
.டபடதய�னப, தவடடத தநத�ரகள.  '�ன அநதச .டபடய�ன 
க�ரணதத�ல அபடநத மக�ழச.�பயப யப�னற யவத,தன�லம 
மக�ழச.�யபடநதத�லபல.

1666.  இஸம�யZல இபன அபZ க�ல�த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இபன அபZ 
அவஃப�(ரல�)  அவரக?�ன பகய�ல தவடடகக�யம ஒனப,க கணயடன. 
அவரகள, 'ஹ8பனன யப�ரல 'ப�(ஸல) அவரகளடன '�ன இரநதயப�த 
இநதக க�யம எனகக ஏறபடடத.''  என,�ரகள.  '�ன, 'ஹ8பனன யப�ரல 
'�ஙகள கலநத தக�ணடரக?�?' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, '(ஆம, 
அத�லம)  அதறக மனப 'டநத யப�ரக?�லம கலநத தக�ணயடன'' 
என,�ரகள.

'அவத�ஸ' யப�ர. 

1667. அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) அவரகள, ஹ8பனன யப�பர 
மடததக தக�ணட த�ரமப�யயப�த, அப அமNர அவரகப? (த?பத�ய�கக�) 
'அவத�ஸ'  பள?தத�கக�றக ஒர பபடபய அனபப� பவதத�ரகள. 
அபயப�த அப ஆம�ர அவரகள (கவ�ஞன)  'தபரத இபன ஸ�மம�'பவச 
.நத�தத�ரகள. (அவரகள இரவரககம�படய�ல .ணபட 'டநதத.  அத�ல) 
தபரத தக�லலபபடட�ன.  அவனபடய யத�ழரகப? அலல�ஹ 
யத�றகடதத�ன.  அப ஆம�ர அவரகளடன எனபனயம 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள (அநதப யப�ரகக)  அனபப�ய�ரநத�ரகள. 



அபயப�ரனயப�த அப ஆம�ர அவரக?�ன மழஙக�ல�ல அமப ப�யநதத. 
�8ஷம கலதபதச ய.ரநத ஒரவயன அநத அமபப எயத,  அபத 
அவரக?�ன மழஙக�ல�ல '�றதத�ன�ன.  உடயன '�ன அவரகளகக 
அரக�ல த.னற,  'என தநபதய�ன .யக�தரயர!  உஙக?�ன மNத 
அமதபயதவன ய�ர?'  எனற யகடயடன.  'என மNத அமதபயத எனபனக 
தக�ன,வன இயத�!''  எனற (அவபன ய'�கக�)  எனன�டம ப.பக 
க�டடன�ரகள.  '�ன அவபன ய'�கக�ச த.னற,  அவபன அபடநயதன. 
எனபனக கணடதம அவன ப,மதக�டட ஓடல�ன�ன.  அவபனப 
ப�னதத�டரநத '�னம ஓடக தக�ணயட, '(எனபனக கணட ஓடக�,�யய) 
உனகக தவடகம�லபலய�? '� '�றக ம�டட�ய�?' எனற யகடயடன. உடயன 
அவன (ஓடவபத)  '�றதத�க தக�ணட�ன.  ப�,க '�ஙகள இரவரம 
வ�?�ன�ல யம�த�க தக�ணயட�ம.  அபயப�த அவபன '�ன தக�னற 
வ�டயடன.  ப�,க '�ன அப ஆம�ர அவரக?�டம (த.னற),  'உஙகப?க 
தக�லல மயன, ஆப? அலல�ஹ (என மலம)  தக�னறவ�டட�ன'' 
எனற க,�யனன.  ப�,க, (''எனனபடய மழஙக�ல�ல ப�யத�ரககம)  இநத 
அமபமப ப�டஙக�தயட''  எனற அவரகள க,,  உடயன '�ன அபதப 
ப�டஙக�யனன.  அத�ல�ரநத '�ர தக�டடயத.  'என .யக�தரரன மகயன! 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக (என)  .ல�ம க,�,  எனகக�க (அலல�ஹவ�டம) 
ப�வ மனன�பபக யகடகமபட யக�ர''  எனற அப ஆம�ர(ரல�)  க,�ன�ர. 
ப�,க எனபனத தம ப�ரத�'�த�ய�க மககளகக '�யம�ததவ�டட,  .�,�த 
ய'ரதத�றகப ப�ன அப ஆமNர(ரல�)  (வ �ர)  மரணமபடநத�ரகள.  ப�,க 
(அஙக�ரநத)  '�ன த�ரமப�,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநயதன.  அபயப�த 
அவரகள தஙக?�ன வ �டடல (யபரச.ம '�ரன�ல யவயபபடட)  கய�றறக 
கடடல�ல படதத�ரநத�ரகள.  அதன மNத வ�ரபப ஒனற இரநதத. 
(என�னம)  கடடல�ன கய�ற 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மதக�லம,  இரணட 
வ�ல�பப,ஙக?�லம அபடய�?ம பத�தத�ரநதத.  ப�,க அவரக?�டம 
எஙகள த.யத�பயயம,  அப ஆம�ர அவரக?�ன த.யத�பயயம க,�, 
தமகக�கப ப�வமனன�பபக யகடகமபட ஆம�ர அவரகள 
யவணடய�ரகக�,�ரகள எனபத பற,�யம க,�யனன.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள தணண�ர தக�ணட வரமபடக க,�,  அத�ல உளச த.யத�ரகள. 
ப�,க தம இரணட கரஙகப?யம உயரதத�,  'இப,வ�!  அப ஆம�ர 
உபபதகக '� மனன�பப அ?�பப�ய�க!  மறபம '�?�ல உன 
பபடபப�னம�ன மன�தரக?�ல பலபரயம வ�ட (அநதஸத�ல) 
உயரநதவர�க அவபர ஆககவ�ய�க!''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள. அபயப�த 
அவரக?�ன அககளகள இரணடன தவணபமபயயம ப�ரதயதன.  உடயன 
'�ன,  'எனகக�கவம ப�வமனன�பபக யக�ரஙகள ('ப�யய!)''  எனற 
க,�யனன.  அதறகவரகள,  'இப,வ�!  அபதலல�ஹ இபன பகஸ�ன 
ப�வதபத மனன�தத,  மறபம '�?�ல கணண�யம '�ப,நத 
இரபப�டதத�றக அவபர அனபபவ�ய�க!  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அப 
பரத�(ரல�)  க,�ன�ர:  ('ப� -  ஸல -  அவரகள பரநத இரணட 
ப�ர�ரததபனக?�ல)  ஒனற அப அமNர(ரல�)  அவரகளககம மறத,�னற 
அப மஸ�(ரல�) அவரகளககம உரயத�கம.

ஹ�ஜர எடட�ம�ணட ஷவவ�ல ம�தம 'டநத 'த�ய�ஃப' யப�ர.

1668.  ('ப�க?�ரன தபணவ�ய�ர)  உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 
எனன�டம (ஆணமலல�த தபணணமலல�த)  'அல�'  ஒரவர 
அமரநத�ரநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம வநத�ரகள.  அநத 
'அல�',  (என .யக�தரர)  அபதலல�ஹ இபன அபZ உமயய�வ�டம, 
'அபதலல�ஹயவ!  '�ப? த�ய�ஃப 'கர மNத உஙகளகக அலல�ஹ 



தவற,�ய?�தத�ல '� ஃகயல�ன�ன மகப? மணநததக�ள.  ஏதனன,�ல, 
அவள மனபககம '�ல (.பத மடபபகள)டனம, ப�னபககம எடட (.பத 
மடபபகள)டனம வரவ�ள''  எனற த.�லவபத த.வ�யறய,ன.  (இபதக 
யகடட)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இநத அல�கள (தபணக?�க�ய)  உஙக?�டம 
ஒரயப�தம வர (அனமத�கக)க கட�த''  எனற க,�ன�ரகள.  இபன 
உபயன�(ரஹ),  இபன �8பரஜ(ரஹ)  ஆக�யய�ரன அ,�வ�பப�ல அநத 
அல�ய�ன தபயர 'ஹ�த'  எனற க,�பப�டபபடடள?த.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�ல,  'அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள த�ய�ஃபப மறறபகய�டடக 
தக�ணடரநத�ரகள'' எனற அத�கபபடய�க இடம தபறறள?த.

1669. அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த�ய�ஃப 'கரதபத மறறபகய�டடயப�த அவரக?�ல 
அமமககப? ஒனறம த.யய மடயவ�லபல.  எனயவ,  'இப,வன 
'�டன�ல '�ம ('�ப? மத�ன�வககத)  த�ரமப�ச த.லயவ�ம''  எனற 
அவரகள க,�ன�ரகள. அவரகள இபபடச த.�னனத 'ப�த யத�ழரகளகக 
வரததம?�ததத.  அவரகள,  'இபத தவற,� தக�ள?�மல '�ம த�ரமப�ச 
த.லவத�?' எனற யப.�கதக�ணட�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள (மNணடம) ஒர 
மப,,  ''�ம த�ரமப�ச த.லயவ�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க 
(யத�ழரக?�ன தயககதபதக கணட)  மறபகல�யலயய யப�ர பரயஙகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, அவரகள மறபகல�ல யப�ர பரய, 
(அதன�ல)  (பலதத)  க�யஙகளகக ஆ?�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இப,வன '�டன�ல '�ப? '�ம (மத�ன�வககத)  த�ரமப�ச 
த.லயவ�ம''  என,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள இபபடச த.�னனத 
'ப�தயத�ழரகளகக (இபயப�த)  மக�ழச.�பய அ?�ததத.  (அவரக?�ன 
மக�ழச.�பயக கணட) 'ப�(ஸல) அவரகள .�ரதத�ரகள.  

1670.   'ப�(ஸல)  க,�ன�ரகள:  எவன ததரநத தக�ணயட தனபனதத�யன 
தநபதயலல�த (யவற)  ஒரவரடன இபணதத,  ('''�ன அவரன மகன 
த�ன''  எனற)  வ�த�டக�,�யன� அவனகக த.�ரககம (பகவத)  தபட 
த.யயபபடடத�கம.  இபத ''இப,வழ�ய�ல ஓர அமபப மதன மதல�க 
எயதவர�ன ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம�ரநதம 
(பத�த�க இஸல�தபதத தழவ�ய த�ய�ஃப 'கர மகக?�ன அடபமகள) 
.�லயர�ட த�ய�ஃப யக�டபடய�ன சவபரத த�ணடக கத�தத 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத அப பகர�(ரல�)   அவரக?�டம�ரநதம இபத 
த.வ�யறய,ன''  எனற அப உஸம�ன அபதர ரஹம�ன அந'ஹத�(ரஹ) 
க,�ன�ரகள.

1671.  மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டரலம வநதள?த.  அ,�வ�பப�?ர 
ஆஸ�ம இபன சபலம�ன(ரஹ),  (தமகக இபத அ,�வ�தத அபல 
ஆல�ய�,  அலலத அப உஸம�ன(ரஹ)  அவரக?�டம 'உஙக?�டம (இநத 
'ப�தம�ழ�கக)  இரவர .�ட.�யம பகரநதள?னர;  அவரகள இரவரம 
உஙகளககப யப�தம''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக அவரகள,  'ஆம; 
அவவ�ரவரல ஒரவர இப,வழ�ய�ல (மதன மதல�க)  ஓர அமபப 
எ,�நதவர�வ�ர.  மறத,�ரவயர�,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த�ய�ஃப�ல�ரநத 
வநத இரபதத மனற யபரல மன,�மவர�வ�ர''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

1672.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மகக�வககம மத�ன�வ�றகம�படயய 
'��ஃர�ன�'  எனனம�டதத�ல ப�ல�ல(ரல�)  அவரகளடன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
தஙக�ய�ரநதயப�த '�ன அவரக?�டம இரநயதன.  அபயப�த க�ர�மவ�.� 



ஒரவர ('ப� -ஸல -  அவரக?�டம)  வநத,  ''�ஙகள எனகக 
வ�கக?�ததபதக தக�டககம�டடரக?�?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''றத.யத�பயப தபறறக தக�ள''  எனற க,�ன�ரகள.   அதறக 
அவர,  'இநத 'றத.யத�பயத த�ன எனகக '�ஙகள '�ப,யச 
த.�லல�வ�டடரகய?!''  எனற க,�ன�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யக�பமபடநதவபரப யப�னற எனபனயம ப�ல�ல(ரல�)  அவரகப?யம 
ய'�கக� வநத�ரகள.  'இவர (எனனபடய)  'றத.யத�பய ஏறக 
மறததவ�டட�ர.  '�ஙகள இரவரம அபத ஏறறக தக�ளளஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ஙகள இரவரம,  ''�ஙகள ஏறறக தக�ணயட�ம''  எனற 
க,�யன�ம.  ப�,க தணண�ரள? ஒர ப�தத�ரதபதக தக�ணட வரச 
த.�லல�,  அத�ல தம இரபககப?யம தம மகதபதயம கழவ�,  அத�ல 
உம�ழநத�ரகள .  ப�,க (எஙக?�டம),  'இத�ல�ரநத .�,�த அரநத�வ�டட, 
'உஙகள மகஙக?�லம உஙகள ம�ரபக?�லம ஊற,�க தக�ளளஙகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  '�ஙகள இரவரம அநதப ப�தத�ரதபத 
எடதத அவவ�ய, த.யயத�ம.  அபயப�த ('ப�க?�ரன தபணவ�ய�ர) 
உமம ஸலம�(ரல�)  த�பரககப ப�னன�ல�ரநத எஙகள இரவபரயம 
அபழதத,  '(இப, 'மப�கபகய�?ரக?�ன)  உஙக?�ன அனபன(ய�ன 
என)கக�கவம அத�ல�ரநத .�,�த (தணண�பர)  மNத� பவயஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள. அவவ�ய, '�ஙகள இரவரம அவரகளகக�க அத�ல .�,�த 
மNத� பவதயத�ம.

1673.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மகக� தவற,�ய�னயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள கப,ஷ�களகக�படயய யப�ரச 
த.லவஙகப?ப பஙக�டட�ரகள.  எனயவ,  அன.�ரகள (தமககப பஙக 
தரவ�லபலயய எனற) யக�ப�ததக தக�ணட�ரகள. (இபதய,�நத) 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'மககள உலகச த.லவதபத எடததக தக�ணட த.லல,  '�ஙகள 
அலல�ஹவ�ன ததபரயய உஙகளடன தக�ணட த.லவபத 
வ�ரமபவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அன.�ரகள,  'ஆம, 
(அபதத த�ன வ�ரமபக�ய,�ம)''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'மககள ஒர கணவ�ய�யல�,  பள?தத�கக�யல� த.ன,�ல,  '�ன 
அன.�ரக?�ன கணவ�ய�யல�,  பள?தத�கக�யல� த�ன த.லயவன''  எனற 
க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள க�ல�த இபன வலNத(ரல�) அவரகப? பன �த�ம� 
கலதத�ரடம அனபப�யத.

1674.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  க�ல�த இபன 
வலNத(ரல�)  அவரகப? பன �த�ம� கலதத�ரடம அனபப�ன�ரகள. 
அவரகளகக அவர இஸல�தபத ஏறகமபட அபழபபக தக�டதத�ர. 
அவரகளகக 'அஸலமன� -  '�ஙகள இஸல�தபத ஏறய,�ம'  எனற 
த�ரததம�கச த.�லல வரவ�லபல.  எனயவ,  அவரகள (தஙக?�ன 
வழககபபட)  'ஸபஃன�,  ஸபஃன�'  -  '�ஙகள மதம ம�,� வ�டயட�ம.  மதம 
ம�,�வ�டயட�ம''  எனற த.�லல�ன�ரகள.  உடயன க�ல�த(ரல�),  அவரக?�ல 
.�லபரக தக�லலவம .�லபரச .�ப, ப�டககவம தத�டஙக�ன�ர.  அவர 
(தமமடன வநத�ரநத)  எஙக?�ல ஒவதவ�ரவரடமம அவரவரபடய 
பகத�பய ஒபபபடதத�ர.  ஒர '�ள க�ல�த,  எஙக?�ல ஒவதவ�ரவரம 
தமம�டம�ரககம பகத�பயக தக�லல யவணடதமன உததரவ�டட�ர. 
'�ன,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  எனன�டமள? பகத�பய தக�லல 
ம�டயடன.  யமலம,  என .க�கக?�ல ஒரவரம தமம�டம�ரககம 
பகத�பயக தக�லல யவணடதமன உததரவ�டட�ர.  '�ன, 'அலல�ஹவ�ன 



மNத�பணய�க! எனன�டமள? பகத�பய தக�லல ம�டயடன; யமலம, என 
.க�கக?�ல ஒரவரம தமம�டம�ரககம பகத�பயக தக�லலம�டட�ர'' 
எனற த.�னயனன.  இறத�ய�ல,  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற, 
வ�ஷயதபதச த.�னயன�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள தம கரஙகப? 
உயரதத�,  'இப,வ�!  'க�ல�த த.யத தவறகளககம எனககம 
தத�டரப�லபல'  எனற உனன�டம ததரவ�ததக தக�ளக�ய,ன''  எனற 
இரமப, க,�ன�ரகள.

அபதலல�ஹ இபன ஹ8த�ஃப� அஸஸஹமN(ரல�) மறறம அலகம� 
இபன ம�ஸஸ�ஸ அல மதல���(ரல�) ஆக�யய�ரன பபடபப�ரவ.

1675.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர பபடபப�ரபவ 
அனபப� அதறக அன.�ரக?�ல ஒரவபரத த?பத�ய�கக� அவரககக 
க\ழபபடநத 'டககமபட பபடவ �ரரகளகக உததரவ�டட�ரகள.  (அவரகள 
ஏயத� தவ,�பழதத வ�ட)  அவரக?�ன மNத அவர யக�பமறற, ''ப�(ஸல) 
அவரகள எனககக க\ழபபடநத 'டககமபட உஙகளககக 
கடடப?ய�டவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ர.  அவரகள,  'ஆம 
(கடடப?ய�டட�ரகள)''  எனற பத�ல?�ததனர.  அவர,  'அபபடதயன,�ல 
எனகக�க வ�,க ய.கரயஙகள''  எனற த.�லல,  அவரகளம அவவ�ய, 
ய.கரததனர.  அவர,  'த'ரபப மடடஙகள''  எனற த.�லல,  அவரகளம 
அவவ�ய, த'ரபப மடடன�ரகள. அவர, 'இத�ல (இநத த'ரபப�ல) '�ஙகள 
நபழயஙகள''  எனற க,,  அவரகள அத�ல நபழயப யப�ன�ரகள. 
அதறகள (அத�ல நபழய வ�ட�மல)  அவரக?�ல ஒரவர மற,வபரத 
தடககல�ன�ர.  யமலம,  அவரகள,  '('ரக)  த'ரபப�ல�ரநத தவரணயட�டத 
த�ன '�ம 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னய,�ம''  எனற க,ல�ய�னர. 
த'ரபப அபணநத யப�கமவபர இவவ�ய, க,�க தக�ணடரநதனர. 
ப�,க,  பபடதத?பத�ய�ன யக�பம தண�நத அவர அபமத�யபடநத�ர. 
ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகளககச த.யத� எடடயயப�த,  'அத�ல அவரகள 
நபழநத�ரநத�ல மறபம '�ள வபரய�லம கட அத�ல�ரநத அவரகள 
தவ?�யய,�ய�ரகக ம�டட�ரகள.   க\ழபபடதல எனபத 'றத.யலக?�ல 
த�ன'' எனற க,�ன�ரகள.

அப மஸ�(ரல�) அவரகளம மஆத(ரல�) அவரகளம 'ஹஜ�ததல 
வத�'வகக மனப யமன '�டட அனபபபபடதல.

1676.  அப பரத�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள (என 
தநபத)  அப மஸ�(ரல�)  அவரகப?யம மஆத இபன �பல(ரல�) 
அவரகப?யம யமன '�டடகக அனபப�ன�ரகள.  அவரக?�ல 
ஒவதவ�ரவபரயம (யமன�ன)  ஒர ம�க�ணதத�றக அனபப�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'யமன இரணட ம�க�ணஙக?�கம''  எனற 
க,�ன�ரகள.   ப�,க,  '(ம�ரகக வ�ஷயதத�ல மகக?�டம)  எ?�த�க 'டநத 
தக�ளளஙகள. (மககப?ச) .�ரமபபடதத�த�ரகள. 'றத.யத� (கப? அத�கம) 
கறஙகள.  (எச.ரகபக த.யயமயப�த கட)  தவறபயபற,� வ�ட�த�ரகள'' 
எனற (அ,�வபர) க,�ன�ரகள. அவரகள இரவரம தததம பண�(இடஙக
்)ககச த.ன,னர.  அவரகள தததம (எலபலகக உடபடட)  பகத�ய�ல 
த.னற தக�ணடரககமயப�த,  தம .க�வ�ன (பகத�கக)  அரக�ல 
வநதவ�டட�ல (அவரடன)  தம .நத�பபபப பதபப�ததக தக�ணட 
.க�வகக .ல�ம கறவ�ர.  ஒரமப, மஆத(ரல�)  தம பகத�ககள 
த.னற தக�ணடரநதயப�த தம .க�வ�ன அப மஸ�(ரல�)  அவரக?�ன 
(பகத�கக)  அரயக வநதவ�ட,  தம யக�யவறக கழபதய�ன மNத 



பயண�ததபட அவரக?�டம த.னற ய.ரநத�ர.  அபயப�த அப மஸ�(ரல�), 
தமம�டம மககள ஒனற கடய�ரகக (தம அபவய�ல) 
அமரநத�ரநத�ரகள.  அபயப�த அவரக?�டம,  தம இரபககளம தம 
கழததடனம ய.ரததக கடடபபடடரநத ஒரவர '�ன,�ரநத�ர. 
மஆத(ரல�),  அப மஸ�(ரல�)  அவரக?�டம,  'அபதலல�ஹ இபன பகஸ 
அவரகய?!  எனன இத?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக அப மஸ�(ரல�), 
'இவன இஸல�தபத ஏற, ப�ன அபத '�ர�கரததவ�டடவன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  மஆத(ரல�),  'இவன தக�லலபபடம வபர '�ன (என 
வ�கனதத�ல�ரநத)  இ,ஙக ம�டயடன''  என,�ரகள.  அப மஸ�(ரல�), 
'இவன தக�ணட வரபபடடரபபயத அதறக�கத த�ன.  எனயவ,  '�ஙகள 
இ,ஙகஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக மஆத, 'இவன தக�லலபபடம 
வபர '�ன (வ�கனதத�ல�ரநத)  இ,ஙக ம�டயடன''  எனற (மNணடம) 
க,�ன�ரகள.  உடயன அப மஸ�(ரல�)  அவபனக தக�லலம பட 
உததரவ�ட,  அவவ�ய, அவன தக�லலபபடட�ன.  ப�,க,  மஆத (தம 
வ�கனதத�ல�ரநத)  இ,ஙக�,  'அபதலல�ஹயவ!  '�ஙகள கரஆபன எபபட 
ஓதக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  அப மஸ�(ரல�),  '(இரவ,  பகல 
ய'ரஙக?�ல)  அடககட ஓத�வரக�ய,ன''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  ப�,க 
அவரகள,  'மஆயத!  '�ஙகள எபபட அபத ஓதக\,�ரகள?'  எனற யகடக, 
மஆத(ரல�),  'இரவ�ன மறபகத�ய�ல '�ன உ,ஙக� வ�டக�ய,ன. 
உ,ககதத�ல என பஙபக மடதத எழக�ய,ன.  ப�,க,  அலல�ஹ எனகக 
வ�த�ததள? அ?வ ஓதக�ய,ன.  எனயவ,  '�ன எழ(நத வணககம 
பரவ)தறக இப,வன�டம ப�ரத�பலபன எத�ரப�ரபபபதப யப�னய, என 
உ,ககதத�றகம எத�ரப�ரகக�ய,ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1677.  அப மஸ� அல அஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
எனபனயம மஆத(ரல�)  அவரகப?யம யமன '�டடகக 
அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த,  '(ம�ரகக வ�ஷயஙக?�ல மகக?�டம)  எ?�த�க 
'டநத தக�ளளஙகள.  (மககப?ச)  .�ரமபபடதத�த�ரகள.  'றத.யத�(கப? 
அத�கம)  கறஙகள.  (எச.ரகபக த.யயமயப�த கட)  தவறபபடட 
வ�ட�த�ரகள.  (த�ரபப?�ககம யப�த)  ஒதத கரததடன 'டநத 
தக�ளளஙகள.  (யவறபடட வ�ட�த�ரகள)''  எனற (அ,�வபர)  க,�ன�ரகள. 
'�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  எஙகள (த�யகம�ன யமன)  '�டடல 
வ�றயக�தபமய�ல தய�ரதத ஒரவபக ப�னம�ன ம�ஸரம,  யதன�ல 
தய�ரதத ஒரவபக ப�னம�ன 'ப�தஉ'வம உள?னயவ (அவறறகக�ன 
.டடம எனன?)''  எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  யப�பத 
தரககடய ஒவதவ�னறம வ�லககபபடடத�கம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
ப�னப,  '�ஙகள இரவரம (எஙகள பண�ககச)  த.னறவ�டயட�ம.  (ப�னனர 
ஒர மப, .நத�தத யப�த)  மஆத,  எனன�டம, ''�ஙகள கரஆபன எபபட 
ஓதக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ர.  '�ன,  ''�ன, '�பலய�லம அமரநத 
'�பலய�லம வ�கனதத�ன மNத�ரநதபடயம அடககட ஓதக�ய,ன''  எனற 
பத�ல?�தயதன.  மஆத,  ''�யன� உ,ஙகயவன;  எழநத�ரபயபன.  '�ன 
எழ(நத வணககம பர)வதறக (இப,வன�டம)  ப�ரத�பலன எத�ரப�ரபபத 
யப�னய, என உ,ககதத�றக�கவம எத�ரப�ரகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர. 
ப�,க மடய�ல�ன கட�ரதம�னப, அபமததக தக�ணட�ர.  ப�,க 
'�ஙகள இரவரம ஒரவபரதய�ரவர (அடககட)  .நத�ககல�யன�ம. 
மஆத எனபனச .நத�ததயப�த எனன�டம ஒரவர கடட 
பவககபபடடரநத�ர.  (அபதக கணட)  மஆத(ரல�)  'எனன இத?'  எனற 
யகடட�ர.  '�ன, 'இவன இஸல�தபத ஏறற,  ப�,க மதம ம�,�வ�டட ஒர 
யதன''  எனற பத�ல?�தயதன.  மஆத,  'இவனபடய கழதபத '�ன 



தணடபயபன'' என,�ர. 

அலN இபன அபZ த�ல�ப, க�ல�த இபன வலNத(ரல�) ஆக�ய இரவரம 
'ஹஜ�ததல வத�'வகக மனப�க யமன '�டடறக அனபபபபடதல.

1678.  பர�உ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள க�ல�த இபன 
வலNத(ரல�)  அவரகளடன யமன '�டடறக எஙகப? அனபப�ன�ரகள. 
அதன ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரகள க�ல�த இபன வலNத�ன இடதத�ல 
அலN (ரல�)  அவரகப? அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அலNயய!  க�ல�த�ன .க�கக?�ல 'உஙகப?த தத�டரநத (யமன '�டடகக) 
வரவ�ரமபவர தத�டரநத வரடடம!  (மத�ன�பவ மனயன�கக�ச த.லல) 
வ�ரமபபவர மனயன�கக�ச த.லலடடம!'  எனற அவரகளகக 
உததரவ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அலN (ரல�)  அவரகப?த 
தத�டரநத வநதவரக?�ல ஒரவன�ய�ரநயதன.  யப�ரச த.லவம�க, 
தபரம எணண�கபகய�ல 'ஊகக�ய�'ககப? '�ன தபறய,ன.

1679.  பபரத� இபன ஹ8பஸப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
க�ல�த இபன வலNத(ரல�)  அவரக?�டம 'கமஸ'  '�த�பயப தபறறவர 
அலN (ரல�)  அவரகப? அனபப�ன�ரகள.  அலN (ரல�)  (யப�ரச த.லவதத�ல 
தமகதகன அடபமப தபணபண எடததக தக�ணட ப�ன)  க?�ததவ�டட 
வநத�ரகள.  அவரகள மன '�ன யக�பமபடநத,  க�ல�த�டம,  'இவபர 
'�ஙகள ப�ரககம�டடரக?�?'  எனற யகடயடன.  '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.ன,யப�த, '�ன அவரக?�டம அபதச த.�னனன. அதறக 
அவரகள, 'பபரத�வயவ!  '� அலN மNத யக�பமபடநத இரகக�,�ய�?'  எனற 
யகடக '�ன, 'ஆம!''  எனற பத�ல?�தயதன.  அதறக அவரகள, 'அவரன மNத 
'� யக�பம தக�ள?�யத!  ஏதனன�ல,  அவரகக 'கமஸ'  '�த�ய�ல அபத 
வ�ட அத�க உரபமயள?த'' எனற க,�ன�ரகள. 

1680.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அலN (ரல�)  கரயவல 
இபலய�ல பதன�டபபடட யத�லபப ஒன,�ல,  மண அகற,பபடடர�த 
.�,�ய தஙகக கடட ஒனப, யமன�ல�ரநத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
அனபப� பவதத�ரகள.  அபத 'ப�(ஸல)  அவரகள '�லவரபடயய 
பஙக�டடவ�டட�ரகள:  உபயன� இபன பதர(ரல�),  அகரஉ இபன 
ஹ�ப�ஸ(ரல�),  பஸத அல பகல(ரல�)  '�னக�வத 'பர அலகம�(ரல�); 
அலலத ஆம�ர இபன தஃபபல(ரல�)  அபயப�த 'ப�தயத�ழரக?�ல 
ஒரவர,  'இபதப தபறவதறக இவரகப? வ�டத தகத� வ�யநதவரகள 
'�ம த�ம''  எனற க,�ன�ர.  இநத வ�ஷயம 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
எடடயத.  அபயப�த அவரகள,  '�ன வ�னதத�லள?வன�ன 
'மப�கபகககரயவன�ய�ரகக,  என மNத '�ஙகள 'மப�கபக பவகக 
ம�டடரக?�?  க�பலய�லம ம�பலய�லம எனகக வ�னதத�ன த.யத�கள 
வநத வணணமள?ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த கணகள 
பஞ.படநத,  கனனஙகள தடதத�ரநத,  த'ற,� உயரநத�ரநத,  அடரதத�ய�ன 
த�ட தக�ணட,  தபலமட மழ�ககப படடரநத,  க\ழ�படபய வரநத 
கடடய�ரநத மன�தர ஒரவர எழநத,  'இப,தததர அவரகய?! 
அலல�ஹவகக அஞசஙகள'' எனற க,�ன�ர. உடயன 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'உனககக யகட த�ன.  பம�ய�ல�ரபபவரக?�ல அலல�ஹபவ 
அஞசவதறக '�னலலவ� ம�கவம அரகபத வ�யநதவன?'  எனற 
யகடட�ரகள.  ப�,க அநத மன�தர த�ரமப�ச த.ன,�ர.  அபயப�த க�ல�த 
இபன வலNத(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அவரன தபலபயக 
தக�யத வ�டடடம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(அவபரக 



தக�லல)  யவணட�ம.  அவர தத�ழககடயவர�க இரககல�ம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக க�ல�த(ரல�),  'எததபனயய� தத�ழபகய�?�கள தம 
இதயதத�ல இலல�தபத '�வ�ல தம�ழ�க�,�ரகள''  என,�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'மகக?�ன இதயஙகப?த தப?ய�டடப 
ப�ரககயவ� அவரக?�ன வய�றகப?க க�ழ�ததப ப�ரககயவ� எனகக 
உததரவ�டபபடவ�லபல''  எனற க,�வ�டட,  த�ரமப�ச த.னற 
தக�ணடரநத அநத மன�தபரப ப�ரதத�ரகள.  யமலம,  க,�ன�ரகள; 'இநத 
மன�தரன பரமபபரய�ல�ரநத ஒர .மத�யதத�னர யத�னறவர. 
அவரகள அலல�ஹவ�ன யவததபத '�ப,ய ஓதவ�ரகள.  ஆன�ல,  அத 
அவரக?�ன தத�ணபடக கழ�கப?த த�ணடச த.லல�த.  அவரகள, 
யவடபடய�டபபடட ப�ர�ண�ய�ன உடல�ல�ரநத (அதன மNத எயயபபடட) 
அமப தவ?�யய,� வ�டவபதப யப�ல ம�ரககதத�ல�ரநத தவ?�யய,� 
வ�டவ�ரகள.  '�ன அவரக(ள வ�ழம '�டக)ப? அபடநத�ல 'ஆத' 
கடடதத�ர அழ�ககபபடடபதப யப�னற அவரகப? '�ச.யம அழ�தத 
வ�டயவன. 

1681.  �ரர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  க,�ன�ர ''தல கலஸ�வ�(ன 
கவபலய�)ல�ரநத எனபன '�ஙகள வ�டவ�ககம�டடரக?�?'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனன�டம யகடட�ரகள.  '�ன,  '.ர 
(வ�டவ�கக�ய,ன)''  எனற த.�னயனன.  அவவ�ய,,  'அஹமஸ'  கலதபதச 
ய.ரநத நறப,மபத கத�பர வ �ரரகளடன (தல கலஸ�பவ ய'�கக�ப) 
ப,பபடயடன.  'அஹமஸ'  கலதத�ர .�,நத கத�பர வ �ரரக?�க 
இரநத�ரகள.  எனன�ல கத�பரய�ன மNத .ரய�க அமர மடயவ�லபல. 
அபத '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.�னயனன.  அவரகள தஙக?�ன 
பகபய என த'ஞ.�ன மNத அடதத�ரகள.  எநத அ?வ�றதகன,�ல, 
அவரக?�ன பகய�ன அபடய�?தபத த'ஞ.�ல ப�ரதயதன.  அபயப�த 
அவரகள,  'இப,வ�!  இவபர உறத�பபடதத.  இவபர ய'ரவழ� 
க�டடபவர�கவம,  ய'ரவழ�ய�ல த.லததபபடடவர�கவம ஆககவ�ய�க!'' 
எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அதன ப�,க '�ன (ஒரயப�தம)  எநத 
கத�பரய�ல�ரநதம வ�ழநதத�லபல.  'தல கலஸ�'  எனபத யமன 
'�டடல�ரநத 'கஸஅம'  மறறம 'ப��ல�'  கலதத�ரன ஆலயம�கம. அத�ல, 
வணஙகபபடட வநத பல�பZடஙகள இரநதன.  அத 'அலகஅப�'  எனற 
அபழககபபடட வநதத. '�ன அஙக த.னற அபதத த�ய�டடக தக�ளதத� 
உபடதத வ�டயடன.  '�ன யமன '�டடககச த.ன,யப�த அஙக 
அமபகப? பவததக க,� யகடக�, மன�தர ஒரவர இரநத�ர.  அபயப�த 
அவரடம,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள இஙயக (அரக�ல த�ன) 
இரகக�,�ரகள.  அவரக?�டம '� .�கக�க தகணட�ல உன கழதபதத 
தணடதத வ�டவ�ரகள''  எனற க,பபடடத.  அநத மன�தர அநத 
அமபகப? எ,�நத தக�ணடரநதயப�த '�ன அவரரயக த.னற 
'�னய,ன.  '�ன '�ச.யம இநத ஆலயதபத உபடககப யப�க�ய,ன. 
'வணககதத�ற கரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவத,வரம�லபல' 
எனற '� .�ட.�யம த.�ல.  அலலத '�ன உன கழதபத 
தவடடவ�டயவன'  எனற த.�னயனன.  ப�,க '�ன அபத உபடதத 
வ�டயடன.  அநத மன�தரம 'வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத 
தவ�ர யவத,வரம�லபல'  எனற .�ட.�யம க,�ன�ர.  ப�,க 'அஹமஸ' 
கலததவரல 'அப அரத�த'  எனனம க,�பபப தபயர தக�ணட ஒர 
மன�தபர,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம இநத 'றத.யத�பயத ததரவ�கக 
அனபப�பவதயதன.  அவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.ன,யப�த, 
'இப,தததர அவரகய?!  உஙகப? .தத�ய (ம�ரகக)ததடன 



அனபப�யவன மNத ஆபணய�க!  அபத .�ரஙக ப�டதத ஒடடகதபதப 
யப�னய, (ஆகக�)வ�டட வநதளய?ன''  எனற க,�ன�ர.  உடயன,  'ப�(ஸல) 
அவரகள (இநத 'டவடகபகய�ல ஈடபடட)  'அஹமஸ'  கலதத�ரககம 
அவரக?�ன கத�பரகளககம வ?ரச.�பய அ?�ககமபட ஐநத மப, 
(அலல�ஹவ�டம) ப�ர�ரதத�தத�ரகள. 

�ரர(ரல�) யமன '�டடறகச த.ன,த.

1682.  �ரர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன யமன '�டடல 
இரநயதன.  அபயப�த யமன வ�.�க?�ல 'த கல�உ'  மறறம 'த அமர' 
ஆக�ய இரவபர .நத�தயதன.  அவரக?�டம இப,தததர(ஸல) 
அவரகப?ப பற,�ப யப.ல�யனன.  அபயப�த 'த அமர'  எனன�டம, ''�ஙகள 
த.�லலம உஙகள யத�ழரன த.யத� உணபமதயன�ல அவர இ,நத 
யப�ய மனற '�ளகள கடநதவ�டடன எனபபத உஙகளககத 
ததரவ�கக�ய,ன''  என,�ர.  அவரகள இரவரம எனனடன வநத�ரகள. 
'�ஙகள இனனம பயணதத�யலயய இரநத தக�ணடரககமயப�த 
மத�ன�வ�ன த�ப.ய�ல�ரநத ஒர பயணக கடடம வநத தக�ணடரபபத 
ததனபடடத.  '�ஙகள அவரக?�டம வ�.�ரதயத�ம.  அவரகள, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள இ,நதவ�டட�ரகள.  அப பகர கலNஃப�வ�க 
(ஆட.�ய�?ர�க)  ஆககபபடடவ�டட�ரகள.  மககள அபனவரம 
'லலவரக?�க உள?னர''  எனற பத�ல?�ததனர.  உடயன,  த கல�உ 
மறறம த அமர இரவரம,  ''�ஙகள இரவரம வநத�ரநயத�ம. 
(என�னம,  இபயப�த த�ரமப�ச த.லக�ய,�ம.)  இப,வன '�டன�ல 
(அவரடம)  த�ரமப� வரயவ�ம''  எனற உஙகள யத�ழரடம (அப பகரடம) 
த.�லலஙகள''  எனற யகடடக தக�ணட�ரகள.  ப�,க யமன '�டடறகத 
த�ரமப�ச த.ன,�ரகள.  '�ன அப பகர அவரக?�டம யமன வ�.�க?�ன 
த.யத�பயத ததரவ�தயதன.  அப பகர அவரகள,  'அவரகப? (எனன�டம) 
'�ஙகள தக�ணட வநத�ரககக கட�த�?'  எனற யகடட�ரகள.  ப�,க 
(எனபனச .நத�ககம) ஒர .நதரபபம வநதயப�த த அமர, '�ரயர! '�ஙகள 
எனகக உபக�ரம த.யத�ரகக�,�ரகள.  எனயவ,  '�ன உஙகளகக ஒர 
த.யத�பயத ததரவ�கக�ய,ன. அரப மகக?�க�ய '�ஙகள, தபலவர ஒரவர 
இ,நதவ�டட�ல,  (உஙகளககள ஒரவபரதய�ரவர கலநத�யல�.�தத) 
யவத,�ரவபரத தபலவர�கத யதரநததடததக தக�ளளம வபர 
'னபமய�ல இரபபZரகள.  (ஆட.�த தபலபம)  வ�ள பலதத�ல 
உரவ�வத�ய�ரநத�ல,  ஆட.�த தபலவரக?�க வரபவரகள 
மனனரக?�க இரபப�ரகள.  அவரகள மனனரகள யக�பபபடவபதப 
யப�னய, (த.�நத 'லனகளகக�கக)  யக�பபபடட,  மனனரகள 
த�ரபத�யபடவபதப யப�னய, (த.�நத 'லனகளகக�கத) 
த�ரபத�யபடவ�ரகள எனற க,�ன�ர.

'.\ஃபல பஹர' (கடறகபரயய�ரப) யப�ர.

1683.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள கடறகபரபய ய'�கக� ஒர பபடபய அனபப�ன�ரகள. 
அபபபடய�னரகக அப உபபத� இபன �ரர�ஹ(ரல�)  அவரகப?த 
த?பத�ய�கக�ன�ரகள.  அவரகள (தம�ததம)  மனனற யபர�க இரநதனர. 
(அத�ல '�னம கலநத தக�ள?) '�ஙகள ப,பபடயட�ம. .�,�த தத�பலவ 
த.ன,ப�ன, வழ�ய�ல எஙகள பயண உணவ த�ரநத யப�யவ�டடத. எனயவ, 
அப உபபத�(ரல�)  பபடய�னரன பயண உணவகப? ஒனற 
த�ரடடமபடக கடடப?ய�ட,  அபவ ஒனற ய.கரககபபடடன.  அபவ 



இரணட பபகள '�ப,யப யபரச.ம பழஙக?�ய இரநதன.  அப உபபத� 
அவரகள அத த�ரம வபர (அத�ல�ரநத)  எஙகளகக ஒவதவ�ர '�ளம 
.�,�த .�,�த�க உணணக தக�டதத�ரகள.  எனயவ,  எஙகளகக ஒவதவ�ர 
யபரச.மபழம த�ன (ஒவதவ�ர த�னமம)  க�படதத வநதத. 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன வஹப இபன பகஸ�ன(ரஹ)  க,�ன�ர: 
'�ன (��ப�ர -  ரல� -  அவரக?�டம),  '(ஒர '�ள மழவதறகம)  ஒர 
யபரச.ம பழம உஙகளககப யப�த�யத''  எனற யகடயடன.  அதறக 
அவரகள, 'அதவம த�ரநத யப�ன யப�தத�ன அதன அரபமபய '�ஙகள 
உணரநயத�ம.  இறத�ய�ல,  '�ஙகள கடபல வநதபடநதயப�த .�,�ய 
மபல யப�ன, (த�ம�ஙக�ல வபக)  மNன ஒனப,க கணயட�ம.  பபட 
வ �ரரகள பத�தனடட '�ளகள அத�ல�ரநத உணட�ரகள.  ப�,க அப 
உபபத�(ரல�)  அதன வ�ல� எலமபக?�ல இரணபட (பம�ய�ல) 
'டடபவககமபட உததரவ�ட,  அவவ�ய, அபவ 'டட பவககபபடடன. 
ப�,க தம வ�கனதபதச த.லததம பட அவரகள உததரவ�ட, அவவ�ய, 
த.லததபபடடத.  அவவ�ர வ�ல� எலமபக?�ன க\யழ அவவ�கனம 
த.ன,த.  என�னம,  அவவ�ரணபடயம தத�ட�மயலயய அத 
(அவறறகக�படயய பகநத தவ?�யய) த.னறவ�டடத. 

1684.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவகள எஙக?�ல கத�பரபபபட வ �ரரக?�ன மநநற யபபர (ஒர 
பன�தப யப�ரகக)  அனபப�ன�ரகள.  அப உபபத� இபன �ரர�ஹ(ரல�) 
எஙகள தபலவர�க இரநத�ரகள.  '�ஙகள கப,»க?�ன வண�கக 
கழபவ எத�ரப�ரததக க�தத�ரநயத�ம.  எனயவ,  '�ஙகள 
கடறகபரயய�ரம�க அபர ம�தம தஙக�யன�ம.  எஙகப?க கடபமய�ன 
ப.� பZடகக,  கரயவல மரதத�ன இபலபய '�ஙகள ப.�தயத�ம.  எனயவ, 
அநதப பபடப ப�ரவ 'கரயவல இபலபபபடப ப�ரவ'  எனற தபயர 
சடடபபடடத.  கடல எஙகளகக�க 'அல அமபர'  எனபபடம (ஒர வபக 
மNன இனப)  ப�ர�ண�பய (கபரய�ல)  யப�டடத.  '�ஙகள அத�ல�ரநத அபர 
ம�தம உணயட�ம.  அதன தக�ழபப�ல�ரநத எணதணய எடததக 
தக�ணயட�ம.  அதன�ல எஙகள (வல�பமய�ன)  உடலகள எஙகளகக 
த�ரமபக க�படததவ�டடன. அப உபபத�(ரல�) அநத (தபரய) மNன�ன வ�ல� 
எலமபக?�ல ஒனப, எடதத அபத (பம�ய�ல)  'டடவ�டடத 
தமமடன�ரநத ம�க உயரம�ன மன�தரடம த.ன,�ரகள.  (அவபர அநத 
வ�ல� எலமப�ன க\யழ 'டநத த.லலமபட யகடடக தக�ணட�ரகள.) 
மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'ஒர மன�தபரயம ஓர ஒடடகதபதயம 
அபழததக தக�ணட அநத எலமப(க கடடக)ககக க\யழ 'டநத 
த.ன,�ரகள''  எனற இடம தபறறள?த.  ��ப�ர(ரல�)  க,�ன�ர:  அநதப 
பபடய�னரல ஒரவர மனற ஒடடகஙகப? அறதத�ர.  ப�,க மனற 
ஒடடகஙகப?யம மNணடம மனற ஒடடகஙகப?யம அறதத�ர.  ப�,க 
அப உபபத�(ரல�),  '(இன� அறகக யவணட�ம''  எனற)  அவபரத 
தடததவ�டட�ரகள.  அப ஸ�ல�ஹ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  பகஸ இபன 
ஸஅத(ரல�),  (யப�ரல�ரநத த�ரமப�ய ப�ன தம தநபத ஸஅத இபன 
உப�த� - ரல� அவரக?�டம) ''�ன அநதப பபடய�ல இரநயதன.  அபயப�த 
மககள கடம ப.�கக ஆ?�ன�ரகள.''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரன தநபத, 
''� அவரகளகக�க ஒடடகதபத அறதத�ரகக யவணடம'' எனற க,�ன�ர. 
பகஸ(ரல�),  ''�ன அறககத த�ன த.யயதன''  எனற த.�லல�வ�டட, 
'அவரகள மNணடம ப.�கக ஆ?�ன�ரகள'' எனற த.�லல, அவரன தநபத, 
''� அவரகளகக�க ஒடடகதபத அறதத�ரகக யவணடம'' எனற க,�ன�ர. 
அவர,  ''�ன அறககதத�ன த.யயதன''  எனற த.�லல�வ�டட,  'மNணடம 



அவரகள ப.�கக ஆ?�ன�ரகள''  என,�ர.  மNணடம அவரன தநபத,  ''� 
அவரகளகக�க ஒடடகதபத அறதத�ரகக யவணடம''  எனற க,�ன�ர. 
உடயன அவர,  ''�ன அறககத த�ன த.யயதன''  எனற த.�லல�வ�டட 
'மNணடம, அவரகள ப.�கக ஆ?�ன�ரகள'' எனற த.�லல, அவரன தநபத, 
''� ஒடடகதபத அறதத�ரகக யவணடம''  என,�ர.  அவர,  '(மனற 
மப,ககப ப�,க)  '�ன அறகக யவணட�தமனத தடககபபடட 
வ�டயடன'' எனற க,�ன�ர.
 
உபயன� பபடப ப�ரவ.

1685.  அபதலல�ஹ இபன ஸ8பபர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பன தமNம 
கலதத�ரல ஒர பயணக கழவ�னர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநதனர. 
(தமகக ஒர தபலவபர '�யம�ககமபட யக�ரனர.)  அப பகர(ரல�), 
'(இப,தததர அவரகய?!)  கஅக�உ இபன மஅபத இபன� ஸ8ர�ர� 
அவரகப? இவரகளககத தபலவர�ககஙகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
உமர(ரல�),  'இலபல.  அகரஉ இபன ஹ�ப�ஸ அவரகப?த 
தபலவர�ககஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அப பகர(ரல�)  (உமர(ரல�) 
அவரக?�டம),  ''�ஙகள எனகக ம�றத.யயயவ வ�ரமபக�,�ரகள''  எனற 
த.�லல,  உமர(ரல�),  'உஙகளகக ம�றத.யவத என ய'�ககமலல''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  இரவரம இபபட ம�,� ம�,�ப யப.�ச .ச.ரவ�டடக 
தக�ணட�ரகள.  இறத�ய�ல,  இரவரன கரலகளம உயரநதன.  இத 
தத�டரப�கயவ,  'இப,'மப�கபகய�?ரகய?!  அலல�ஹவககம 
அவனபடய ததரககம மனப�க (யபசவதறக)  '�ஙகள மநத�த�ரகள. 
அலல�ஹவகக பயநத 'டநத தக�ளளஙகள.  த�ணணம�க,  அலல�ஹ 
(ய�வறப,யம)  த.வ�யறயவ�னம 'னக,�நயத�னம ஆவ�ன''  எனம 
(த�ரககரஆன 49:1வத) வ.னம அர?பபடடத.

பன ஹன�ஃப� கலதத�ரன ததக கழ மறறம ஸ8ம�ம� இபன 
உஸ�ல அவரக?�ன த.யத�.

1686.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ''ஜத'  பகத�பய 
ய'�கக� கத�பரப பபடதய�னப, அனபப�ன�ரகள.  அநதப பபடய�னர 
'பன ஹன�ஃப�'  கலதபதச ய.ரநத ஸ8ம�ம� இபன உஸ�ல 
என,பழககபபடம மன�தர ஒரவபரக (பகத த.யத)  தக�ணட 
வநத�ரகள.  பள?�வ�.ல�ன தணக?�ல ஒன,�ல அவபரக கடடப 
யப�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவரடம வநத,  '(உன வ�ஷயதத�ல 
'�ன த.�லலபயப�கம மடபவப பற,�)  '� எனன கரதக�,�ய. 
ஸ8ம�ம�யவ!''  எனற யகடட�ரகள.  அவர,  ''�ன 'லலயத கரதக�ய,ன. 
மஹமமயத! '�ஙகள எனபனக தக�ன,�ல இரததபபழ� வ�ஙக யவணடய 
ஒரவபனயய தக�லக�,�ரகள.  (எனபன மனன�தத எனகக)  '�ஙகள 
உபக�ரம த.யத�ல,  'ன,� த.யயக கடய ஒரவனகயக உபக�ரம 
த.யக�,�ரகள.  '�ஙகள த.லவதபத வ�ரமப�ன�ல அத�ல '�ஙகள 
வ�ரமபவபதக யகளஙகள''  எனற பத�ல?�தத�ர.  எனயவ,  அவர 
(மனன�ககபபடட)  வ�டபபடட�ர.  மற '�ள வநதயப�த அவரடம, 
'ஸ8ம�ம�யவ!  எனன கரதக�,�ய?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
யகடட�ரகள. அதறக அவர, தஙக?�டம '�ன (ஏறதகனயவ) க,�யத த�ன: 
'�ஙகள உபக�ரம த.யத�ல 'ன,�யள?வனகயக உபக�ரம த.யக�,�ரகள'' 
என,�ர.  அவபர 'ப�யவரகள (அனறம)  வ�டடவ�டட�ரகள.  மற'�ளகக 
அடதத '�ள வநதயப�த,  ''� எனன கரதக�,�ய?  ஸ8ம�ம�யவ!''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள யகடட�ரகள.  அவர,  ''�ன ஏறதகனயவ தஙக?�டம 



த.�னனபததத�ன கரதக�ய,ன''  எனற பத�ல?�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'ஸ8ம�ம�பவ அவ�ழதத வ�டஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
ஸ8ம�ம� பள?�வ�.லகக அரக�ல�ரநத யபரச.ந யத�டடதத�றகச 
த.னற க?�ததவ�டட,  பள?�வ�.லகக வநத,  'வணககதத�றகரயவன 
அலல�ஹ ஒரவபனத தவ�ர யவத,வரம�லபல'  எனற '�ன உறத� 
கறக�ய,ன.  யமலம,  'மஹமமத,  இப,தததர'  எனறம '�ன உறத� 
கறக�ய,ன'  எனற தம�ழ�நதவ�டட,  'மஹமமயத!  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  (இனறவபர)  உஙகள மகதபதவ�ட எனன�டம 
தவறபபககரய மகம பம�ய�ல யவத,தவம இரககவ�லபல.  ஆன�ல, 
(இனற)  உஙகளபடய மகம எலல� மகஙக?�லம எனகக ம�கவம 
ப�ரயம�னத�க ஆக�வ�டடத.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! (இனறவபர) 
உஙகள ம�ரககதபதவ�ட என தவறபபககரய ம�ரககம யவத,தவம 
இரககவ�லபல.  ஆன�ல,  இனற ம�ரககஙக?�யலயய எனகக ம�கவம 
ப�ரயம�னத�க உஙகள ம�ரககம ஆக�வ�டடத.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙகள ஊபரவ�ட எனகக தவறபப�ன ஊர யவத,தவம 
இரநத�ரககவ�லபல.  ஆன�ல,  இபயப�த உஙகள ஊயர எனகக ம�கவம 
ப�ரயம�ன ஊர�க�வ�டடத.  உஙகள கத�பரபபபடய�னர எனபனப 
ப�டததக தக�ணடவ�டட�ரகள''  எனற த.�லல�வ�டட,  'யமலம '�ன 
இபயப�த (மகக�வ�றகச த.னற)  உமர� த.யய வ�ரமபக�ய,ன.  '�ஙகள 
எனன கரதக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அவரகக 'றத.யத� க,� உமர� த.யய அவரகக 
அனமத�ய?�தத�ரகள.  அவர மகக�வ�றகச த.ன,யப�த (அஙயக)  ஒரவர 
அவரடம,  ''� மதம ம�,�வ�டட�ய�?'  எனற யகடடதறக ஸ8ம�ம�(ரல�), 
'இலபல.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ('�ன மதம ம�,வ�லபல.) 
ம�,�க,  இப,தததர மஹமமத(ஸல)  அவரகளடன இபணநத 
இப,வனககக க\ழபபடயம மஸல�ம�க ம�,�வ�டயடன.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள அனமத� தரமவபர (எனனபடய 
'�ட�ன)  யம�ம�வ�ல�ரநத ஒர யக�தபம த�ன�யம கட 
(மகக�வ�.�க?�ன) உஙகளகக வர�த'' எனற க,�ன�ரகள.

1687.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல (தனபன இப,த ததர எனற வ�த�டட) 'மபஸல�ம�'  எனம 
மக� தப�யயன (யம�ம�வ�ல�ரநத மத�ன�)  வநத�ன.  அவன, 'மஹமமத, 
தமககப ப�,க (ததததவம மறறம ஆட.�த தபலபமய�ன)  தப�றபபப 
எனகக அ?�தத�லத�ன '�ன அவபரப ப�னபறறயவன''  எனற 
க,ல�ன�ன.  அவன தன .மத�யதத மககள பலயபரடன மத�ன� 
வநத�ரநத�ன.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  (தம யபச.�?ர)  ஸ�ப�த 
இபன பகஸ(ரல�)  தமமடன இரகக அவபன ய'�கக� வநத�ரகள. 
அபயப�த,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன பகய�ல யபரச. மடபடத 
தணட ஒனற இரநதத.  மபஸல�ம� தன யத�ழரகளடன�ரகக 
'ப�(ஸல)  அவரகள அவனரயக (த.னற)  '�னற தக�ணட,  'இநதத 
தணபட '� யகடட�ல கட '�ன இபத உனககக தக�டககம�டயடன. 
அலல�ஹ உனகக வ�த�தத�ரபபபத மN,�ச த.லல உனன�ல மடய�த. 
'� (எனககக க\ழபபடய மறதத)  மதபகத க�டடன�ல அலல�ஹ 
உனபன அழ�ததவ�டவ�ன.  யமலம, (என கனவ�ல)  எனககக க�டடபபடட 
அயத ஆ?�கதத�ன உனபன க�ணக�ய,ன.  இயத�,  இவரத�ம ஸ�ப�த 
இவர என .�ரப�க உனகக பத�ல?�பப�ர''  எனற த.�லல�வ�டட 
அவன�டம�ரநத த�ரமப�வ�டட�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  '(என 
கனவ�ல)  எனககக க�டடபபடட அயத ஆ?�கத த�ன உனபன 



க�ணக�ய,ன''  எனற (மபஸல�ம�வ�டம)  த.�னனபதப பற,� '�ன 
யகடடயப�த அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 
''�ன தஙக�க தக�ணடரநதயப�த (கனவ�ல)  என இரணட பகக?�லம 
இரணட தஙகக க�பபகப?க கணயடன.  அவற,�ன (வ�?ககம எனககத 
ததரய�மல இரநத)  '�பல எனபனக கவபலய�ல ஆழதத�யத.  எனயவ, 
கனவ�ல அவவ�ரணபடயம ஊதமபட எனககக கடடப?ய�டபபடடத. 
அவவ�ய, '�ன ஊத�யனன.  உடயன,  அவவ�ரணடம ப,நதவ�டடன. 
எனயவ, '�ன அவவ�ரணடககம 'எனககப ப�ன தவ?�பபடவ�ரகக�, மக� 
தப�யயரகள இரவர' எனற வ�?ககம கணயடன. அவவ�ரவரல ஒரவன 
அனஸZ  மறத,�ரவன மபஸல�ம� எனற க,�ன�ரகள. 

1688. '�ன தஙக�கதக�ணடரககமயப�த (கனவ�ல) பம�ய�ன கரவலஙகள 
எனகக வழஙகபபடடன. அபயப�த என பகய�ல தஙகக க�பபகள இரணட 
பவககபபடடன.  அபவ எனககப தபரம சபமய�கத ததனபடடன. 
அபயப�த அவவ�ரணபடயம ஊதமபட எனககக கடடப?ய�டபபடடத. 
அவவ�ரணபடயம '�ன ஊத�யனன.  அவவ�ரணடம (ப,நத) 
த.னறவ�டடன.  'அவவ�ரணடம,  எநத இரணட மக� 
தப�யயரகளகக�படயய '�ன இரகக�ய,யன� அவரகப?க க,�ககம' 
எனற '�ன வ�?ககம கணயடன.  அவவ�ர தப�யயரகள (அனஸZ  என,) 
'ஸனஆ'  வ�.�யம (மபஸல�ம� என,)  'யம�ம�'  வ�.�யம ஆவர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'ஜர�ன வ�.�க?�ன .மபவம. 

1689.  ஹ8பதஃப� இபன யம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஆக�ப,  ப.ய�த எனம 
'ஜர�ன '�டடகக�ரரகள இரவர,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம, 
'மப�ஹல� - .�பப ப�ர�ரததபன' த.யவதறக�க வநதனர.  அவவ�ரவரல 
ஒரவர தம யத�ழரடம,  ''� அவவ�ற த.யய�யத.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  அவர உணபமய�யலயய இப,தததர�க இரநத '�ம 
.�பப ப�ர�ரததபன த.யதவ�டயட�ம�ன�ல '�மம உரபபட ம�டயட�ம; 
'மககப ப�னவரவ�ரககம 'ம .நதத�களம உரபபடம�டட�ரகள''  எனற 
க,�ன�ர.  (ப�,க)  இரவரம ய.ரநத ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம),  ''�ஙகள 
எஙக?�டம யகடக�,வறப, '�ஙகள உஙகளககக தக�டகக�ய,�ம. 
'மப�கபகககரய ஒர மன�தபர எஙகளடன அனபபஙகள. 
'மப�கபகககரய ஒர மன�தபரத தவ�ர யவத,வபரயம எஙகளடன 
அனபபயவணட�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''மபகத 
தனபமய�ல மப,யய�ட 'டநததக�ளளம 'மப�கபகய�?ர ஒரவபர 
'�ச.யம '�ன உஙகளடன அனபபயவன''  எனற க,�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன யத�ழரகள (ஒவதவ�ரவரம) 
'ப�யவரக?�ன அபழபபப எத�ரப�ரததக க�ததக தக�ணடரநத�ரகள. 
ஆன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அப உபபத� இபன �ரர�ஹ அவரகய?! 
எழநத�ரஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவர எழநத '�ன,யப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'இவர இநதச .மத�யதத�ன 
'மப�கபகககரயவர'' எனற க,�ன�ரகள.

1690.  ஒவதவ�ர .மத�யதத�றகம (அவரக?�ன)  'மப�கபகககப 
ப�தத�ரம�னவர ஒரவர உணட.  இநதச .மத�யதத�னரன 
'மப�கபகககரயவர அப உபபத� இபன �ரர�ஹ அவரக?�வ�ர 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) 



அ,�வ�தத�ர. 

அஷஅர கலதத�ர மறறம யமன வ�.�க?�ன வரபக. 

1691.  ஸஹதம இபன மளரப(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர அப மஸ� 
அலஅஷஅர(ரல�)  (உஸம�ன(ரல�)  அவரக?�ன ஆட.�க க�லதத�ல கஃப� 
'கரன ஆட.�ய�?ர�க)  வரபக தநதயப�த இநத '�ரம'  கடமபதத�பர 
(.நத�தத அவரகப?)க கணண�யபபடதத�ன�ரகள.  (ஒரமப,)  '�ஙகள 
அவரக?�டம அமரநத�ரநயத�ம.  அபயப�த அவரகள யக�ழ�பயப பகல 
உணவ�க உணட தக�ணடரநத�ரகள.  அபயப�த கடடதத�ல ஒரவர 
அமரநத�ரநத�ர. அப மஸ�(ரல�) அவபர உணவ உணண அபழதத�ரகள. 
அமமன�தர,  'இத,  (அசததம)  எபதயய� த�னற தக�ணடரபபபத 
ப�ரதயதன.  எனயவ,  '�ன இபத அரவரகக�ய,ன''  என,�ர.  உடயன அப 
மஸ�(ரல�),  'இஙயக வ�!  என அபழகக அவர இபத உணணம�டயடன 
எனற .தத�யம த.யதளய?ன'' எனற க,�ன�ர. உடயன அப மஸ�(ரல�), 
'இஙயக வ�!  உன .தத�யதபதப பற,� '�ன உனககத ததரவ�கக�ய,ன. 
'�ஙகள,  அஷஅர கலதத�ரல .�லர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னய,�ம. 
'�ஙகள (பயணம த.யய)  வ�கனம அ?�தத உதவமபட அவரக?�டம 
யகடயட�ம.  அவரகள எஙகளகக வ�கனம அ?�கக மறததவ�டட�ரகள. 
எனயவ,  மNணடம அவரக?�டம (பயணம த.யய)  வ�கனம யகடயட�ம. 
அவரகள,  ''�ஙகள பயணம த.யவதறக�க உஙகளகக வ�கனம 
தரம�டயடன எனற .தத�யம த.யதவ�டட�ரகள.  ப�,க .�,�த ய'ரம 
த�ன தஙக�ய�ரநத�ரபப�ரகள.  அதறகள யப�ரல க�படதத ஒடடகஙகள 
தக�ணட வரபபடடன.  எஙகளகக (பததககடபடட ஒடடகஙகள தக�ணட 
மநபதக?�ல)  ஐநத மநபதகள வழஙகமபட கடடப?ய�டட�ரகள. 
'�ஙகள அபத எஙகள பகவ.ம தபறறக தக�ணடயப�த,  ''ப�(ஸல) 
அவரகளகக அவரக?�ன .தத�யதபத '�ம ம,ககடதத வ�டயட�ம. 
எனயவ,  '�ம ஒரயப�தம மனயன, மடய�த''  எனற த.�லல�க 
தக�ணயட�ம.  உடயன '�ன அவரக?�டம த.னற,  'இப,தததர 
அவரகய?!''  '�ஙகள பயணம த.யய வ�கனம தரம�டயடன எனற 
த�ஙகள .தத�யம த.யதவ�டட இபயப�த '�ஙகள பயணம த.யய 
எஙகளகக வ�கனம தநதவ�டடரகய?''  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'ஆம!  ஆய�னம,  '�ன ஒர வ�ஷயதத�றக�கச .தத�யம த.யத 
அதன ப�னனர அதவலல�த யவத,�னப,,  அபதவ�டச .�,நதத�கக 
கணட�ல அநதச .�,நதபதயய த.யயவன (.தத�யதபத ம,�தததறக�கப 
பரக�ரம த.யதவ�டயவன)'' எனற க,�ன�ரகள.

1692. யமன வ�.�கள உஙக?�டம வநத�ரகக�,�ரகள.  அவரகள இ?க�ய 
த'ஞ.மபடயவரகள;  தமனபமய�ன இதயமபடயவரகள. 
இப,'மப�கபக,  யமன '�டபடச ய.ரநதத�கம.  வ�யவகமம யமன 
'�டபடச ய.ரநதத�கம.  தறதபரபமயம அகமப�வமம ஒடடக 
யமயபபர(க?�டமம பணபண மதல�?�)க?�ட(ம)ம க�ணபபடக�ன,ன. 
கமபZரமம (அயத ய'ரதத�ல) அபமத�யம ஆடக?�ன உரபமய�?ரக?�டம 
க�ணபபடக�ன,ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இத மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

ஹஜ�ததல வத�. 

1693.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள மகக� 



தவற,�ய�னயப�த 'கஸவ�'  எனம (தம)  ஒடடகதத�ன மNத (பயணம 
த.யதபட)  உஸ�ம�(ரல�)  அவரகப?த தமககப ப�னன�ல அமரதத�க 
தக�ணட மனயன�கக�ச த.ன,�ரகள.  அபயப�த அவரகளடன ப�ல�ல, 
உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�) ஆக�யய�ர இரநதனர. இறத�ய�ல, அவரகள 
தம ஒடடகதபத இப,ய�லலம (கஅப�வ�ன) அரயக மணடய�டட அமரச 
த.யத�ரகள.  ப�,க உஸம�ன இபன தலஹ�(ரல�)  அவரக?�டம 
'(கஅப�வ�ன)  .�வ�பய எமம�டம தகணட வ�ரஙகள''  எனற த.�லல, 
அவரம .�வ�பயக தக�ணட வநத,  'ப�(ஸல)  அவரகளம உஸ�ம�, 
ப�ல�ல,  உஸம�ன இபன தலஹ�)  ஆக�யய�ரம உளய? நபழநதனர. 
ப�,க அவரகள (கஅப�வ�ன)  கதபவ மடக தக�ணட '�ணட பகல 
மழவதம தஙக�ப ப�,க தவ?�யய,�னர.  மககள (கஅப�வ�ன)  உளய? 
நபழயப யப�டடய�டடனர.  '�ன அவரகப? மநத�க தக�ணட (உளய? 
நபழநத)  வ�டயடன.  அபயப�த ப�ல�ல(ரல�)  கதவககப ப�னன�ல '�னற 
தக�ணடரககக கணயடன.  அவரக?�டம '�ன,  'இப,தததர(ஸல) 
அவரகள எஙயக தத�ழத�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  'அநத 
இரணட தணகளகக�படயய தத�ழத�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�த இப,ய�லலம கஅப�வகக இரணட வரப.க?�ல ஆற 
தணகள இரநதன.  இப,ய�லலம கஅப�வ�ன வ�.ல தம மதகககப 
ப�னன�ல�ரகக மதல வரப.ய�ல�ரநத இரணட தணகளகக�படயய 
'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத�ரகள.  அவரகள தத�ழத இடம,  '�ஙகள 
கஅப�வ�னள நபழயமயப�த உஙகளககம உஙகள எத�ரல�ரககம 
சவரககம�படயய அபமயம.  '�ன ப�ல�ல(ரல�)  அவரக?�டம,  ''ப�(ஸல) 
அவரகள எததபன (ரகஅதகள)  தத�ழத�ரகள?'  எனற யகடக 
ம,நதவ�டயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள தத�ழத இடதத�ல .�வபபச 
.லபவககல ஒனற (பத�ககபபடட) இரநதத.

1694.  பஸத இபன அரகம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
பததத�னபத பன�தப யப�ரக?�ல கலநததக�ணட�ரகள.  யமலம,  அவரகள 
(மத�ன�வகக)  ஹ�ஜரத த.யத ப�னப ஒயரதய�ர ஹஜத�ன த.யத�ரகள. 
அநத ஹஜ�ததலவத�வககப ப�,க அவரகள யவத,நதஹஜ�8ம 
த.யய வ�லபல.அ,�வ�பப�?ர அப இஸஹ�க(ரஹ) க,�ன�ர :'ப�(ஸல) 
அவரகள (ஹ�ஜரதத�றக மனப) மகக�வ�ல இரநதவ�ற மறத,�ர ஹஜ 
த.யதள?�ரகள.

பன�த ம�தஙகள '�னக.

1695. அப பகர� நஃபபஉ இபன ஹ�ரஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர ''வ�னஙகளம 
பம�யம பபடககபபடட '�?�ல இரநத (பபழய)  '�பலககக க�லம 
த�ரமப�வ�டடத.  ஆணட எனபத பனன�ரணட ம�தஙக?�கம.  அவற,�ல 
'�னக ம�தஙகள பன�தம�னபவ.  (அவற,�ல)  மனற ம�தஙகள 
தத�டரநத வரககடயபவ.  அபவ தலகஅத�,  தலஹஜ மறறம 
மஹரரம ஆக�யனவ�கம.  (மறத,�னற)  �8ம�தல ஆக�ர�வககம 
ஷஅப�ன ம�ததத�றகம இபடய�லள? 'ம?ர'  கலதத�ரன ர�ப 
ம�தம�கம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
(ஹஜ�ததல வத�வ�னயப�த,  தலஹஜ 10ஆம '�?�ன)  'ஹரபடய 
'�?�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகளகக உபர '�கழதத�ன�ரகள.  அபயப�த, 
'இத எநத ம�தம எனபபத '�ஙகள அ,�வ �ரக?�?'  எனக யகடட�ரகள. 
'�ஙகள,  'அலல�ஹவம அவனபடய ததரயம 'னக,�வர''  எனய,�ம. 
அவரகள அநத ம�ததத�றக யவற தபயர சடடவ�ரகய?� எனற '�ஙகள 
எணணம?வ�றக தமdனம�க இரநதவ�டட,  'இத தலஹஜ 



இலபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ஙகள,  'ஆம''  எனய,�ம.  (ப�,க,)  'இத 
எநத 'கரம?'  எனக யகடட�ரகள.  அதறக '�ஙகள,  'அலல�ஹவம 
அவனபடய ததரயம 'னக,�வர''  எனய,�ம.  அபயப�தம,  அவரகள 
அதறக யவற தபயர சடடவ�ரகய?� எனற '�ஙகள எணணம?வ�றக 
தமdனம�க இரநதவ�டட,  'இத (பன�தம�கக)  'கரமலலவ�?  எனக யகடக, 
'�ஙகள,  'ஆம''  எனய,�ம.  யமலம,  'இத எநத '�ள?'  எனற யகடட�ரகள. 
'�ஙகள,  'அலல�ஹவம அவனபடய ததரயம 'னக,�வர''  எனய,�ம. 
அவரகள அதறக யவற தபயர சடடவ�ரகய?� எனற '�ஙகள 
எணணம?வ�றக தமdனம�க இரநதவ�டட,  'இத 'ஹரபடய 
(தலஹஜ 10ஆம) '�ள அலலவ�?' எனக யகடக, '�ஙகள, 'ஆம''  எனய,�ம. 
(ப�,க,)  'உஙக?�ன பன�தம�கக இநத 'கரதத�ல,  உஙக?�ன பன�தம�கக 
இநத ம�ததத�ல இனப,ய த�னம எநத அ?வ பன�தம�னயத� அநத 
அ?வ�றக உஙகள உய�ரகளம உஙகள உபடபமகளம -  உஙகள 
ம�னமம -  உஙகளககப பன�தம�னபவய�கம.  '�ஙகள (மறபமய�ல) 
உஙகளபடய இப,வபனச .நத�ரபபZரகள.  அபயப�த அவன உஙக?�டம 
உஙகள த.யலகள க,�தத வ�.�ரபண த.யவ�ன.  அ,�நத 
தக�ளளஙகள:  எனககப ப�,க ஒரவர மற,வரன கழதபத தவடட 
ம�யததக தக�ளளம வழ� தகடடவரக?�ய '�ஙகள ம�,�வ�ட�த�ரகள. 
இயத�!  இஙக வநதவரகள வர�தவரகளகக ('�ன த.�னன 
கடடப?கப?)  அ,�வ�ததவ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  இசத.யத� எவரடம 
ததரவ�ககபபடக�,யத� அவர,  த�ம ய�ரடம�ரநத இபதக யகடட�யர� 
அவபரவ�ட (அத�வத தமகக இபதச த.�னனவபர வ�ட) 'னக (பரநத) 
ப�தக�பபவர�ய�ரககல�ம.  -இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன 
மஹமமத இபன .\ரன(ரஹ) இபத அ,�வ�ககமயப�த, 'மஹமமத(ஸல) 
அவரகள உணபம க,�ன�ரகள''  எனற கறவ�ரகள.  ப�,க,  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''�ன உஙக?�டம (இப,ச த.யத�கள அபனதபதயம) 
ய.ரததவ�டயடன�?' எனற இரணட மப, யகடட�ரகள.

1696.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன 
யத�ழரக?�ல .�லரம ஹஜ�ததல வத�வ�னயப�த (ஹஜ வழ�ப�டகப? 
'�ப,வ த.யத ப�ன) தம தபலபய மழ�ததக தக�ணட�ரகள. (யத�ழரகள) 
.�லர தம தபலமடபயக கப,ததக தக�ணட�ரகள.

தபக யப�ர - அதத�ன உஸர�ப யப�ர.

1697.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர என 'ணபரகள எனபன 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற,  தமகக�க (பயண)  வ�கனம 
யகடகமபட அனபப�ன�ரகள.  அபயப�த அவரகள இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன உஸர�(ப யப�ரன)  பபடயடன த.லலவ�ரநதனர - 
உஸர�ப யப�யர தபக யப�ர�கம -  அபயப�த '�ன,  'இப,தததர 
அவரகய?!  என 'ணபரகள தமகக�க வ�கனம யகடகமபட எனபனத 
தஙக?�டம அனபப� பவததள?னர''  எனற த.�னயனன.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  உஙகளகக எநத 
வ�கனதபதயம எனன�ல தரவ�யல�த''  எனற க,�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள யக�பதத�ல�ரநத .மயதத�ல '�ன 
அவரக?�டம த.னறவ�டயடன.  '�ன அபத அ,�நத�ரககவ�லபல. 
'ப�(ஸல)  அவரகள (வ�கனம தர)  மறதததன�லம என மNத அவரகள 
வரததம தக�ணடரபப�ரகள என, அச.தத�ன�லம '�ன கவபல 
தக�ணடவன�கத த�ரமப�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யபத என 
'ணபரக?�டம வநத ததரவ�தயதன.  .�,�த ய'ரம த�ன கழ�நத�ரககம. 



அதறகள,  'அபதலல�ஹ இபன பகயஸ!''  எனற ப�ல�ல(ரல�) 
அபழபபபதக யகடயடன.  உடயன '�ன பத�ல?�தயதன.  அபயப�த 
அவரகள,  'உஙகப? இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபழகக�,�ரகள. 
அவரக?�ன அபழபபப ஏறறச த.லலஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன 
'ப�(ஸல) அவரக?�டம த.ன,யப�த அவரகள, ஒயர ஈற,�ல ப�,நத இநத 
இரணட ஒடடகஙகப?யம எனற ஆற ஒடடகஙகப?க க�டட, 
'ப�டததகதக�ள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவறப, அபயப�தத�ன ஸஅத 
இபன உப�த�(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத வ�பலகக வ�ஙக�ய�ரநத�ரகள. 
உஙகள 'ணபரக?�டம இவறப, (ஒடடக)  தக�ணட த.னற 
அவரக?�டம,  'அலல�ஹ'  அலலத 'இப,தததர'  அவரகள இநத 
ஒடடகஙகப? உஙகள பயணதத�றக�க அ?�ததள?�ரகள.  எனயவ, 
இவற,�யல,�ப பயணம த.யயமபட த.�லலக க,�ன�ரகள'  எனத 
ததரவ�யஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவரக?�டம '�ன அவறப,(ஓடட)க 
தக�ணட த.னற, ''ப�(ஸல) அவரகள இவற,�ன மNத உஙகப?ப பயணம 
த.லலமபட க,�ன�ரகள. அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! உஙக?�ல .�லர 
எனனடன வநத இப,தததர(ஸல)  அவரகள (''�ன எநத வ�கனமம 
தர ம�டயடன'  எனற)  க,�யபதக யகடடவரக?�டம வ�.�ரககம 
வபரய�ல உஙகப? '�ன வ�டம�டயடன.  ஏதனன�ல,  '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள த.�லல�த ஒனப, உஙக?�டம 
த.�லல�வ�டடத�க '�ஙகள '�பனததவ�டக கட�தலலவ�?'  எனக 
க,�யனன.  அதறக என 'ணபரகள,  '(அதறதகலல�ம அவ.�யம�லபல.) 
உஙகப? உணபமய�?ர எனய, '�ஙகள கரதக�ய,�ம.  (இரநத�லம, 
'�ஙகள வ�ரமபக�,�ரகள என, க�ரணதத�ல)  '�ஙகள வ�ரமப�யபட 
'�ஙகள த.யக�ய,�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன அவரகளககத 
தரம�டயடன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள (மதல�ல) 
மறததபதயம, ப�,க அவரகய? தநபதயம அ,�நத .�லரடம அபழததச 
த.னய,ன.  அபயப�த அநதச .�லர,  '�ன மகக?�டம த.�னனபதப 
யப�னய, க,�ன�ரகள.

1698.  ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள தபக யப�ரககப ப,பபடட�ரகள.  (மபனவ� மககப?க 
கவன�ததக தக�ளவதறக�க மத�ன�வ�ல)  அலN (ரல�)  அவரகப? (த�ம 
த�ரமப�வரம வபர தமகக)ப ப�ரத�'�த�ய�க '�யம�தத�ரகள.  அபயப�த 
அலN (ரல�),  'கழநபதகப?யம தபணகப?யம கவன�ததக 
தக�ளவதறக�கவ� எனபனவ�டடச த.லக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'மஸ�வ�டம ஹ�ரன இரநத அநதஸத�ல 
எனன�டம '�ஙகள இரபபபத வ�ரமபவ�லபலய�?  ஆய�னம,  (ஒர 
யவறப�ட எனனதவன�ல), எனககப ப�,க எநத இப,தததரம இலபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.

கஅப இபன ம�ல�க(ரல�) அவரக?�ன '�கழச.�யம, '(தபக யப�ரல தகக  
க�ரணம�ன,� கலநத தக�ள?�மல�ரநத வ�டடதறக�க) ய�ரபடய  
வ�ஷயதத�ல த�ரபப?�கக�மல தள?�பவககபபடடரநயத� அநத  
மவபரயம அலல�ஹ மனன�தத�ன'' எனம (த�ரககரஆன 09:118வத) 
இப,வ.னமம.

1699.  கஅப இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  ''தபக யப�பரத தவ�ர, 
'ப�(ஸல)  அவரகள பரநத எநதப யப�ரலம '�ன கலநததக�ள?�மல 
இரநதத�லபல.  இதவலல�த '�ன பதரப யப�ரலம கலநத 
தக�ள?வ�லபல.  பதரல கலநததக�ள?�த எவரம (அலல�ஹவ�ன�ல) 



கணடககபபடவம�லபல.  (ஏதனன�ல)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
கப,ஷ�க?�ன வண�கக கழபவ (வழ� ம,�கக)  '�டயய (பதரககப 
யப�ன�ரகள.  (யப�ன இடதத�ல)  யப�ரடம த�டடம இலல�மயலயய 
அவரகப?யம எத�ரகப?யம அலல�ஹ (பதரக க?தத�ல) .நத�ககமபட 
த.யதவ�டட�ன.  'இஸல�தத�ல '�ஙகள '�பலதத�ரபயப�ம'  என 
(அன.�ரக?�ன)  '�ஙகள உறத�தம�ழ� அ?�தத 'அகப� இரவ�ல' 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன '�னம இரநயதன.  இதறக பத�ல�க 
பதரப யப�ரல கலநத தக�ளளம வ�யபப எனககக 
க�படதத�ரககயவணடம என '�ன வ�ரமப�யத�லபல.  'அல அகப�' 
ப�ரம�ணதபதவ�ட 'பதர'  மகக?�படயய தபயர தபற,த�க இரநத�லம 
.ரயய!  (தபக யப�ரல கலநத தக�ள?�தபதயடதத 'டநத '�கழச.�கள 
க,�தத) எனனபடய த.யத�கள .�ல ப�னவரம�ற:

அநத (தபக)  யப�ரல '�ன கலநத தக�ள?�தயப�த இரநத உடல 
பலமம தப�ரள வ.த�யம (என வ�ழ'�?�ல)  யவத,பயப�தம எனகக 
இரநதத�லபல.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ஒயர ய'ரதத�ல இரணட 
ஒடடகஙகள ஒரயப�தம எனன�டம இரநதத�லபல.  ஆன�ல,  அநதப 
யப�ரனயப�த ஒயர ய'ரதத�ல இரணட ஒடடகஙகப? '�ன 
பவதத�ரநயதன.  யமலம,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஒர பன�தப 
யப�ரககச த.லல '�டன�ல (தபரமப�லம)  யவத,தறயக� த.லவத 
யப�னற (இரணட தப�ரளபடமபட யப.�ப ப�.�ஙக த.யத)  அபத 
மப,கக�மல இரநதத�லபல.  ஆன�ல,  தபக யப�ர (ய'ரம)  வநதயப�த 
அதறக�கக கடம தவய�ய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள பபடதயடததச 
த.லலவ�ரநத�ரகள.  தத�பலதரப பயணம யமறதக�ள? 
யவணடய�ரககம எனறம,  தபரம (ப�பலவன)  வன�நத�ரப 
ப�ரயத.தபதக கடநத த.லலயவணடய�ரககம எனறம,  அத�க 
(எணண�கபகய�ல�ன)  எத�ரகப?ச .நத�கக யவணடய�ரககம எனறம 
எத�ர ப�ரதத�ரகள.  எனயவ,  மஸல�மகளகக அவரகள எத�ரதக�ள? 
யவணடயத பற,� தவ?�பபபடய�கயவ ததரவ�தத வ�டட�ரகள. 
அபயப�தத�ன அவரகள தஙக?�ன யப�ரகக�ன ஆயதத ஏறப�டகப?ச 
த.யத தக�ள? மடயம.  த�ம வ�ரமப�ய த�ப.பய (தபகபக) 
அவரகளககத ததரவ�ததம வ�டட�ரகள.  'எழதபபடம எநதப பத�யவடம 
இததபனப யபரகக இடம?�கக�த'  எனம அ?வ�றக மஸல�மகள 
தபரம எணண�கபகய�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன இரநத�ரகள. 
(யப�ரல கலநத தக�ள?�மல)  தபலமப,வ�க� வ�டல�தமன 
'�பனககம எநத மன�தரம,  அலல�ஹவ�டம�ரநத இப, அ,�வ�பப 
(வஹ�)  வர�த வபரய�ல (த�ன யப�ரகக வர�த)  வ�ஷயம 'ப�(ஸல) 
அவரகளககத ததரய வர�த எனற எணணயவ த.யவ�ர.  (அநத 
அ?வ�றகப பபடய�னரன எணண�கபக ம�கநத�ரநதத.  யபரச.ம) 
பழஙகள பழதத மர '�ழலகள அடரநத '�ன,)  அறவபடக க�லம�ன 
அநத தவபபம ம�கநத தவய�ல)  க�லதத�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
அநதப யப�ரககச த.லல ஆயததம�ன�ரகள.

இப,தததர(ஸல)  அவரகளம,  அவரகளடன மஸல�மகளம பயண 
ஏறப�டகப?ச த.யத தக�ணடரநதனர.  '�னம அவரகளடன ய.ரநத 
தக�ணட பயண ஏறப�டகப?ச த.யயக க�பல ய'ரதத�ல 
த.லலல�யனன.  எனனபடய பயணதத�றக�ன எநத ஏறப�டபடயம 
த.யத மடகக�மல த�ரமப� வநதவ�டயவன.  '('�பனககம யப�த)  அநத 
ஏறப�டகப?ச த.யத மடகக எனககத த�ன .கத�ய�ரகக�,யத! (ப�,க, 
'�ன ஏன அவ.ரபபட யவணடம?)'  எனற என மனதத�றகள 



க,�கதக�ணயடன.  என '�பல இபபடயய '�டததக தக�ணடரநதத. 
மககள தபரமப�டபடடனர.  (ஒர வழ�ய�கப பயண ஏறப�ட மடநதத.) 
ப�,க இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  தமமடன மஸல�மகப? 
அபழததக தக�ணட (ஒர)  க�பல ய'ரதத�ல ப,பபடட வ�டட�ரகள. 
அபயப�தம '�ன எனனபடய பயணதத�றக யவணடய எநத 
ஏறப�டபடயம த.யத மடதத�ரககவ�லபல. ''ப�(ஸல) அவரகள த.ன, 
ப�ன ஒர '�ள அலலத இரணட '�ளக?�ல பயண ஏறப�டகப?ச 
த.யத அவரகளடன யப�யச ய.ரநததக�ளயவன'  எனற '�ன (என 
மனதத�றகள)  த.�லல�க தக�ணயடன.  அவரகள அபனவரம த.ன, 
ப�,க (அனப,ய இரவம கழ�நத) மற'�ள க�பல பயண ஏறப�டகப?ச 
த.யய '�பனதயதன.  ஆன�ல,  அனப,ய த�னமம எநத ஏறப�டபடயம 
த.யத மடகக�மல த�ரமப� வநயதன.  அதறக அடதத '�ள 
க�பலய�லம '�பனதயதன.  அனறம எநத ஏறப�டம த.யத 
மடககவ�லபல.  (இனற '�ப? எனற)  எனனபடய '�பல இழபடடக 
தக�ணயட த.ன,த.  மஸல�மகள வ�பரவ�கப ப,பபடடச த.ன,�ரகள. 
(எனகக)  அநதப யப�ர பக 'ழவ� வ�டடத.  '�ன உடடனய�கப 
ப,பபடடச த.னற பபடய�னரடன ய.ரநததக�ள?ல�ம எனற 
'�பனதயதன.  அபபட '�ன த.யத�ரநத�ல 'ன,�க இரநத�ரககம. 
(ஆன�ல,  எனன த.யவத?)  அத என வ�த�ய�ல எழதபபடடரககவ�லபல. 
இப,தததர(ஸல) அவரகள யப�ரககச த.ன,தன ப�னன�ல, மத�ன�வ�ல 
'�ன மகக?�படயய சற,� வரமயப�த எனககப தபரம வரததயம 
ஏறபடடத.  'யவஞ.கர எனச .நயதக�ககபபடட மன�தரகப?யம 
இப,வன�ல .லபக வழஙகபபடட (மத�யய�ர,  தபணகள யப�ன,) 
பலவ �னரகப?யம தவ�ர யவத,வபரயம '�ன (மத�ன�வ�றகள) 
ப�ரககவ�லபல.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  தபக த.ன,படயம 
வபரய�ல எனபன '�பனவ கரயவய�லபல.  தபகக�ல மகக?�படயய 
அமரநத தக�ணடரககமயப�த த�ன இப,தததர(ஸல) அவரகள , 'கஅப 
எனன ஆன�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  பன .ல�ம� கலதபதச ய.ரநத 
ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  அவரன இரணட .�லபவகளம 
(ஆபட அண�கலனகளம)  அவறப,த தம யத�ளக?�ல யப�டட அவர 
(அழக)  ப�ரததக தக�ணடரபபதம த�ன அவபர வரவ�ட�மல 
தடததவ�டடன''  எனற க,�ன�ர.  உடயன,  மஆத இபன �பல(ரல�), (அநத 
மன�தபர ய'�கக�),  'த�ய வ�ரபத த.�னன�ய.  அலல�ஹவ�ன யமல 
ஆபணய�க!  அவபரக க,�தத 'லலபதத தவ�ர யவத,பதயம '�ஙகள 
அ,�நத�ரககவ�லபல.  இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள (பத�யலதம க,�மல) 
தமdனம�கயவ இரநத�ரகள.  'ப� (ஸல)  அவரகள (தபகக�ல�ரநத) 
த�ரமப� வநத தக�ணடரகக�,�ரகள என, த.யத� எனகக எடடயயப�த 
கவபல என மனதத�ல (கட) பகநதத. (அலல�ஹவ�ன ததரடம .�ககப 
யப�ககச த.�லவதறக�கப)  தப�யய�ன க�ரணஙகப? '�ன யய�.�ககத 
தத�டஙக�யனன.  ''�ப? 'ப�யவரக?�ன யக�பதத�ல�ரநத '�ன எபபடத 
தபபயவன?' எனற எனகக '�யன யகடடக தக�ணயடன. யமலம, அதறக�க 
'�ன என கடமபதத�ரல கரததள? ஒவதவ�ரவரடமம 
(ஆயல�.பன)  உதவ� யதடயனன.  ஆன�ல,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(மத�ன�பவ)  த'ரஙக� வநதவ�டட�ரகள எனற (த.யத�) 
த.�லலபபடடயப�த ('�ன பபனநத பவதத�ரநத)  தப�யபம என 
மனதபதவ�டட வ�லக�வ�டடத.  'தப�யய�ன க�ரணம எபதயம த.�லல� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத ஒரயப�தம தபப�ததக தக�ள? மடய�த. 
அலல�ஹ எலல�வறப,யம அ,�நதவன.  அவன தன ததரகக 



உணபம '�லவரதபதத ததரவ�ததவ�டவ�ன)'  எனற உணரநத,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம உணபமபயச த.�லல�வ�ட மடவ த.யயதன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க�பல ய'ரதத�ல (மத�ன�வ�றக)  வரபக 
பரநத�ரகள.

(தப�தவ�க)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஒர பயணதத�ல�ரநத த�ரமப� 
வநத�ல மதல�ல பள?�வ�.லககச த.னற அஙக இரணட ரகஅதகள 
தத�ழத ப�ன மககப?ச .நத�பபதறக�க (அஙக)  அமரநத தக�ளவத 
அவரக?�ன வழககம. (வழககம யப�ல) அபத அவரகள த.யதயப�த, (தபக 
யப�ரல கலநததக�ள?ச த.லல�மல)  ப�னதஙக�வ�டடவரகள 
அவரக?�டம வநத,  அவரகளகக மனன�ல .தத�யம�டட (த�ம 
யப�ரகக வர�மல யப�னதறக)  .�ககப யப�ககக க,த தத�டஙக�னர. 
அவரகள எணபதககம யமறபடட 'பரக?�க இரநதனர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  அவரக?�ன தவ?�பபபடய�ன 
க�ரணஙகப? ஏறற அவரக?�டம உறத�ப ப�ரம�ணம த.யத 
தக�டதத�ரகள.  அவரகளகக�கப ப�வமனன�பபம யதடன�ரகள. 
அவரக?�ன அநதரஙகதபத அலல�ஹவ�டம ஒபபபடதத வ�டட�ரகள. 
அபயப�த,  '�ன இப,த ததர(ஸல)  அவரக?�டம வநயதன.  அவரகளகக 
'�ன .ல�ம த.�னனயப�த யக�பதத�ல�ரபபவர எவவ�ற 
பனனபகபப�யர� அத யப�னற பனனபகதத�ரகள.  ப�,க,  'வ�ரஙகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  '�ன அவரக?�டம (.�ல எடடகள பவதத) 
'டநத த.னற அவரக?�ன மனன�பலய�ல அமரநத தக�ணயடன. 
அபயப�த அவரகள எனன�டம,  '(யப�ரல)  '�ஙகள ஏன 
கலநததக�ள?வ�லபல.  '�ஙகள (யப�ரகக�க)  வ�கனம வ�ஙக� பவதத 
தக�ணடரககவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஆம.  (வ�ஙக� 
பவதத�ரநயதன.)  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  த�ஙகள அலல�த 
(யவற எவயரனம ஓர)  உலக�யதவ�த�கக அரக�ல '�ன அமரநத 
தக�ணடரநத�ல ஏத�வத (தப�யய�ன)  .�ககப யப�ககச த.�லல� 
(அவரபடய)  யக�பதத�ல�ரநத தபப�ததக தக�ள? உடனடய�க வழ� 
கணடரபயபன.  (எவர�லம தவலல மடய�த)  வ�தத த�,ன எனகக 
வழஙகபபடடள?த.  ஆய�னம,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  தஙக?�டம 
ஏத�வத தப�யபயச த.�லல� இனற உஙகப? '�ன எனபனக 
க,�ததத த�ரபத�யபடயச த.யதவ�டட�லம,  அலல�ஹ 
தவகவ�பரவ�ல (உணபம '�லவரதபதத தஙகளககத ததரயபபடதத�) 
என மNத தஙகப?க கடஙயக�பம தக�ள?ச த.யத வ�டவ�ன எனபபத 
'�ன 'னக அ,�நதளய?ன.  (அயத .மயம)  தஙக?�டம '�ன 
உணபமபயச த.�லல�வ�டட�ல (தறயப�த)  அத தத�டரப�க என மNத 
த�ஙகள வரததபபடவ �ரகள.  ஆய�னம,  அத வ�ஷயதத�ல அலல�ஹவ�ன 
மனன�பபப '�ன எத�ரப�ரகக�ய,ன.  இலபல.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  ('�ன யப�ரல கலநத தக�ள?�ததறக)  எனன�டம எநதக 
க�ரணமம இலபல.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  தஙகப?வ�டடம 
'�ன ப�னதஙக�வ�டட அநத ய'ரதத�ல எனகக இரநத உடல பலமம 
வ.த� வ�யபபம அதறக மன ஒரயப�தம எனகக இரநதத�லபல'' 
எனற க,�யனன. அபயப�த இப,தததர(ஸல) அவரகள , 'இவர உணபம 
த.�லல�வ�டட�ர''  (எனற க,�வ�டட எனபன ய'�கக�)  .ர!  எழநத 
த.லலஙகள.  உஙக?�ன வ�ஷயதத�ல அலல�ஹயவ த�ரபப?�பப�ன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  உடயன '�ன எழநத த.னய,ன.  பன .ல�ம� 
கலதபதச ய.ரநத .�லர எனபனப ப�னதத�டரநத ஓட வநத, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இதறக மனன�ல எநதப ப�வதபதயம 



'�ஙகள த.யதத�க '�ஙகள அ,�நதத�லபல.  (யப�ரல)  கலநத தக�ள?�த 
(மற,)வரகள த.�னன அயத (தப�யக)  க�ரணதபத இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம த.�லவதறகக கட உஙக?�ல இயல�மல யப�யவ�டடயத! 
'�ஙகள த.யத ப�வதத�றக இப,தததர(ஸல)  அவரகள யகடகம ப�வ 
மனன�பயப உஙகளககப யப�தம�னத�ய இரநத�ரககயம!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  பன .ல�ம� கலதத�னர 
எனபனக கடபமய�க ஏ.�க தக�ணயடய�ரநதனர.  எநத 
அ?வ�றதகன,�ல,  '�ன (அலல�ஹவ�டம ததரடம)  த�ரமப�ச த.னற 
(இதறக மன)  '�ன த.�னனத தப�ய எனற (க,�,  யப�ரல கலநத 
தக�ள?�ததறக ஏத�வத தப�யக க�ரணதபதச)  த.�லல�வ�டல�ம� 
எனற '�ன '�பனதயதன.  ப�,க '�ன பன .ல�ம� கலதத�பர ய'�கக�, 
'(த�ரபப தள?� பவககபபடட)  இநத '�பலபய எனனடன யவற 
ய�யரனம .நத�தத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள,  'ஆம, 
இரணட யபர '�ஙகள த.�னனபதப யப�னய, (உணபமய�ன 
க�ரணதபத 'ப�யவரக?�டம)  க,�ன�ரகள.  உஙகளககச 
த.�லலபபடடதம த�ன அபயப�த அவரகள இரவரககம (பத�ல�கச) 
த.�லலபபடடத.''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன '�ன, 'அவரகள''  இரவரம 
ய�ர?' எனற யகடயடன. அதறக அவரகள, 'மர�ர� இபன ரபZஉ அல அமர 
அவரகளம,  ஹ�ல�ல இபன உமயய� அல வ�கக�ஃபZ அவரகளம''  எனற 
பதரபயப�ரல கலநததக�ணட இரணட 'லல மன�தரக?�ன தபயரகப? 
எனன�டம க,�னர.  அவரகள இரவர�லம (எனகக)  ஆறதல க�படததத. 
அவரகள இரவரன தபயரகப?யம பன .ல�ம� கலதத�ர எனன�டம 
த.�னனவடன '�ன (என இலலதத�றகச)  த.னற வ�டயடன. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அநதப யப�ரல கலநத தக�ள?�தவரக?�ல 
எஙகள மவரடம மடடம (ய�ரம)  யப.க கட�ததன மஸல�மகளககத 
தபட வ�த�ததவ�டட�ரகள.  எனயவ,  மககள எஙகப?த தவ�ரததனர. 
யமலம,  அவரகள (மற,�லம)  எஙக?�ன வ�ஷயதத�ல ம�,�ப 
யப�யவ�டட�ரகள.  (தவறததப யப�னத�ல)  என வ�ஷயதத�ல இபபவ�யய 
ம�,�வ�டடத யப�னறம அத எனகக அனன�யம�னத யப�னறம '�ன 
கரத�யனன.  இயத '�பலய�ல '�ஙகள ஐமபத '�ளகள இரநயத�ம. 
எனனபடய இரணட .க�ககளம (மர�ர�வம,  ஹ�ல�லம)  த.யல�ழநத 
யப�யத தம இலலஙக?�யலயய அமரநத தக�ணட அழத 
தக�ணடரநதனர.  ஆன�ல '�ன,  மகக?�படயய (உடல)  பலம 
ம�ககவன�கவம (மன)  வல�பம பபடததவன�கவம இரநயதன.  எனயவ, 
'�ன (வ �டபடவ�டட)  தவ?�யய,� மஸல�மகளடன (ஐஙக�லத) 
தத�ழபகய�ல கலநததக�ணடம,  கபட வ �த�க?�ல 
சற,�கதக�ணடம�ரநயதன.  எனன�டம எவரம யப.ம�டட�ரகள.  '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.லயவன.  தத�ழபகபய மடததக 
தக�ணட அவரகள அமரநத�ரககமயப�த .ல�ம கறயவன.  எனகக 
பத�ல .ல�ம த.�லவதறக�க அவரகள, தம உதடகப? அப.கக�,�ரக?� 
இலபலய� எனற எனகக '�யன யகடடகதக�ளயவன.  ப�,க, 
அவரகளகக அரக�யலயய (கடதல�ன)  தத�ழபககப? 
'�ப,யவறறயவன.  அபயப�த (எனபன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
ப�ரகக�,�ரக?� எனற)  ஓரக கணண�ல இரக.�யம�கப ப�ரபயபன.  '�ன 
என தத�ழபகய�ல ஈடபடடவடன அவரகள எனபனக கவன�பபதம, 
அவரகள பககம '�ன த�ரமப�யதம அவரகள எனன�டம�ரநத 
மகதபதத த�ரபப�கதக�ளவதம�க இரநத�ரகள.  மகக?�ன ப,ககண�பப 
'�டததக தக�ணயட த.ன,யப�த, '�ன 'டநத த.னற அப கதத�த�(ரல�) 
அவரக?�ன யத�டடதத�ன சவர மNயத,�யனன.  அவர என தநபதய�ன 



.யக�தரர பதலவரம, மகக?�ல எனகக ம�கவம ப�ரயம�னவரம ஆவ�ர 
அவரகக '�ன .ல�ம த.�னயனன. அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! அவர 
எனகக பத�ல .ல�ம த.�லலவ�லபல.  உடயன '�ன,  'அப கதத�த�! 
அலல�ஹபவ மனபவதத உனன�டம யகடக�ய,ன.  அலல�ஹபவயம 
அவனபடய ததபரயம '�ன ய'.�கக�ய,ன எனற '� அ,�வ�ய�?' எனற 
யகடயடன.  அதறக அவர (பத�யலதம க,�மல)  தமdனம�ய�ரநத�ர. 
ப�,க மNணடம அவரடம அலல�ஹபவ மனபவதத (மனப யப�னய,) 
யகடயடன.  அபயப�தம அவர தமdனம�ய�ரநத�ர. (மன,�ம மப,ய�க) 
மNணடம அவரடம '�ன அலல�ஹபவ மனபவததக யகடயடன. 
அபயப�த அவர,  'அலல�ஹவம அவனபடய ததரயம 
'னக,�நதவரகள''  எனற (மடடம)  பத�ல?�தத�ர.  அபயப�த என இரணட 
கணகளம (கணண�பரப)  தப�ழ�நதன.  ப�,க '�ன த�ரமப� வநத அநதச 
சவரல ஏ,� (தவ?�யய,�)யனன.  ('�பலபம இவவ�ற '�டததக 
தக�ணடரகக)  ஒர '�ள மத�ன�வ�ன கபடதததரவ�ல 'டநத த.னற 
தக�ணடரநயதன.  அபயப�த மத�ன�வ�றக உணவ த�ன�ய 
வ�றபபனகக�க வநத�ரநத ஷ�ம '�டட வ�வ.�ய�க?�ல ஒரவர,  'கஅப 
இபன ம�ல�கபக எனகக அ,�வ�ததத தரவத ய�ர?'  எனற (எனபனக 
க,�தத) வ�.�ரததக தக�ணடரநத�ர. மககள (எனபன ய'�கக�) அவரடம 
ப.பக த.யயல�ய�னர.  உடயன,  அவர எனன�டம வநத,  'ஃகஸஸ�ன' 
'�டடன அர.ன�டம�ரநத (எனகக எழதபபடடரநத)  கடததம�னப,த 
தநத�ர.  அத�ல ப�னவரம�ற எழதபபடடரநதத:  '�றக!  உஙகள யத�ழர 
(மஹமமத)  உஙகப?ப ப,ககண�தத (ஒதகக�)வ�டட�ர எனற எனககச 
த.யத� எடடயத.  உஙகப? இழ�வ த.யத (உஙகள உரபமகள) 
வ �ணடககபபடம '�டடல '�ஙகள '�டகக யவணடதமன, அவ.�யதபத 
உஙகளகக அலல�ஹ ஏறபடததவ�லபல.  எனயவ,  எஙக?�டம 
வநதவ�டஙகள.  '�ஙகள உஙக?�டம ய'.ம க�டடக�ய,�ம.  இபத '�ன 
படததயப�த,  'இத இனதன�ர ய.�தபனய�ய�றய,!''  எனற (என 
மனதத�றகள)  க,�கதக�ணட அபத எடததசத.னற (தர�டட சடம) 
அடபப�ல�டட எரதத வ�டயடன.  ஐமபத '�ளக?�ல '�றபத '�ளகள 
கழ�நதயப�த,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன ஒர ததர எனன�டம வநத, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  '�ஙகள உஙகள மபனவ�பய வ�டடம 
வ�லக� வ�ட யவணடதமனற உததரவ�டக�,�ரகள''  எனற க,�ன�ர. 
அதறக '�ன, 'அவப? '�ன வ�வ�கரதத. த.யதவ�டவ�? அலலத '�ன 
எனன த.யயயவணடம?'  எனற யகடயடன.  அவர,  'இலபல.  (வ�வ�கரதத 
த.யயயவணட�ம.)  அவபரவ�டட '�ஙகள வ�லக� வ�டயவணடம.  அவபர 
த'ரஙகக கட�த (இதயவ இப,தததர உததரவ)''  எனற க,�ன�ர. 
இபதப யப�னய, என இரணட .க�ககளககம ('ப�(ஸல)  அவரகள 
உததரவ)  அனபப�ய�ரநத�ரகள.  எனயவ,  '�ன என மபனவ�ய�டம,  'உன 
கடமபதத�ரடம த.னற,  இத வ�ஷயதத�ல அலல�ஹ த�ரபப?�ககம 
வபரய�ல அவரக?�டதத�யலயய இரநத வ�!''  எனற த.�னயனன.  (என 
.க�)  ஹ�ல�ல இபன உமயய�(ரல�)  அவரக?�ன மபனவ� 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  '(என கணவர)  ஹ�ல�ல இபன 
உமயய� த.யலபட மடய�த வயய�த�கர.  அவரடம ஊழ�யர 
ய�ரம�லபல.  '�யன (தத�டரநத)  அவரகக ஊழ�யம த.யவபதத 
த�ஙகள தவறபபZரக?�?'  எனற யகடட�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 
'இலபல.  ஆய�னம,  அவர உனபன (உடல,வதக�ள?)  த'ரஙக 
யவணட�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  ஹ�ல�ல அவரக?�ன மபனவ�, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  என கணவரடம எநத இயககமம 
இலபல.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அவரன வ�ஷயதத�ல இநத 



'�கழச.� 'படதபற,த�ல�ரநத இநத '�ள வபரய�ல அழத 
தக�ணயடய�ரகக�,�ர'' எனறம (அலல�ஹவ�ன ததரடம) க,�ன�ர. 

கஅப(ரல�)  க,�ன�ர:  என வ �டட�ரல ஒரவர,  'தம கணவரககப 
பண�வ�பட பரய ஹ�ல�ல இபன உமயய� அவரக?�ன மபனவ�பய 
அனமத�ததத யப�ல,  உஙகள மபனவ�பய (உஙகளககப 
பண�வ�படபரய)  அனமத�ககமபட இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
யகடட�ல ('ன,�ய�ரககயம)''  எனற க,�ன�ர.  அதறக '�ன, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  என மபனவ� வ�ஷயதத�ல 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம '�ன அனமத� யகடகம�டயடன.  என 
மபனவ� வ�ஷயதத�ல '�ன அனமத� யக�ரமயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள எனன(பத�ல)  த.�லவ�ரகள எனற எனககத ததரயவ�லபல. 
'�யன� இப?ஞன�க (யவற)  இரகக�ய,ன.  (ஹ�ல�ல,  வயய�த�கர. 
அதன�ல அவரகக இப,தததர(ஸல)  அவரகள .லபக 
க�டடய�ரககல�ம)''  எனற க,� (மறதத)  வ�டயடன.  அதறகப ப�ன பதத 
'�ளகள (இவவ�ய,)  இரநயதன.  எஙக?�டம யப.க கட�ததன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தபடவ�த�தத '�?�ல�ரநத ஐமபத '�ளகள 
எஙகளககப பரதத�ய�ய�ன.  '�ன ஐமபத�ம '�?�ன ஃபஜரத 
தத�ழபகபய எஙகள வ �டக?�ல ஒன,�ன ம�டய�ல ஃபஜர 
தத�ழபகபய '�ப,யவற,� வ�டட அலல�ஹ (எஙகள மவபரயம 
க,�தத 9:118வத வ.னதத�ல)  க,�பப�டட '�பலய�ல அமரநத�ரநயதன. 
(அத�வத:)  'பம� இததபன வ�ரவ�ய இரநதம எனபனப தப�ரதத 
வபரய�ல அத கறக�,  '�ன உய�ர வ�ழவயத ம�கக கஷடம�ய�ரநதத 
அபயப�த,  '.லஉ'  மபல மNயத,� தப�த அ,�வ�பபச த.யபவர ஒரவர 
உரதத கரல�ல, 'கஅப இபன ம�ல�கயக!  'றத.யத� தபறறகதக�ள!''  எனற 
க,�ன�ர. உடயன '�ன .ஜத�வ�ல வ�ழநயதன. .நயத�ஷம வநதவ�டடத 
எனற அ,�நத தக�ணயடன.  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ஃபஜர 
தத�ழததக�ணடரநதயப�த (வஹ� அ,�வ�ககபபடட)  எஙகப? 
அலல�ஹ மனன�ததவ�டட�ன எனற அ,�வ�ததவ�டட�ரகள'  என '�ன 
வ�?ஙக�க தக�ணயடன.  எஙகளகக 'லவ�ழததச த.�லல மககள 
வரல�ய�னர.  என இரணட .க�ககப? ய'�கக� 'றத.யத� த.�லபவரகள 
த.ன,னர.  எனபன ய'�கக� ஒரவர கத�பரய�ல வ�பரநத வநத�ர. 
அஸலம கலதபதச ய.ரநத ஒரவர ஓடச த.னற மபல மNத 
ஏ,�கதக�ணட�ர.  (யமலம,  உரதத கரல�ல எனகக 'றத.யத� க,�ன�ர.) 
யமலம,  (மபல மNத�ரநத வநத)  அநதககரல அககத�பரபய வ�ட 
யவகம�க வநத ய.ரநதத.  எவரபடய கரபல (மபல மNத�ரநத) 
யகடயடயன� அவர எனன�டம 'றத.யத� த.�லல (ய'ரடய�க) வநதயப�த 
'�ன என இரணட ஆபடகப?யம கழற,� அவர த.�னன 
'றத.யத�ககப பகரம�க (பர.�க)  அவரகக அண�வ�தயதன. 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (ஆபடக?�ல)  அநத இரணபடத தவ�ர 
யவத,தவம அபயப�த எனககச த.�நதம�னத�க இரககவ�லபல. 
(யவற)  இரணட ஆபடகப? (அப கதத�த� அவரக?�டம�ரநத)  இரவல 
வ�ஙக� '�ன அண�நததக�ணட,  இப,தததர(ஸல)  அவரகப? ய'�கக� 
'டநயதன.  அபயப�த (வழ�ய�ல)  மககள கடடங கடடம�க வநத 
எனபனச .நத�தத,  எனககப ப�வமனன�பபக க�படததத�ல,  'அலல�ஹ 
உஙகள ப�வதபத மனன�தத வ�டடதறக�க உஙகளகக வ�ழததச 
த.�லக�ய,�ம'  எனற க,ல�ய�னர.  '�ன (மஸ��தந 'பவ �) 
பள?�வ�.லககள நபழநயதன.  அஙக தமபமச சற,�லம மகக?�ரகக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அமரநத�ரநத�ரகள.  அபயப�த எனபன 



ய'�கக� தலஹ� இபன உபபத�லல�ஹ(ரல�)  எழநயத�ட வநத எனககக 
பகல�க தக�டதத எனபன வ�ழததவம த.யத�ரகள.  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  மஹ���ரக?�ல அவரகப?த தவ�ர யவத,வரம 
எனபன ய'�கக� (வரவதறக�க)  எழவ�லபல.  தலஹ�(ரல�)  அவரக?�ன 
இநத அனபப '�ன ஒரயப�தம ம,ககம�டயடன.  '�ன 
இப,தததர(ஸல) அவரகளகக .ல�ம த.�னனயப�த, .நயத�ஷதத�ன�ல 
அவரகள தம மகம ம�னன�கதக�ணடரகக, இப,தததர(ஸல) அவரகள , 
'உனபன உன த�ய தபறத,டததத மதல உனபனக கடநத த.ன, 
'�ளக?�ல ம�கச .�,நத '�?�ன இனற உனகக (ப�வ மனன�பபக 
க�படதத)  'றத.யத� கறக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன, 'இப,தததர 
அவரகய?!  (இநத 'றத.யத�பயத)  த�ஙகய? தஙகள தரபப�ல�ரநத 
ததரவ�கக�,�ரக?�?  அலலத அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத (வநத யவத 
அ,�வ�பப�ன அடபபபடய�ல)  ததரவ�கக�,�ரக?�?'  எனற யகடயடன. 
அவரகள, 'இலபல. (என தரபப�ல�ரநத '�ன இபதத ததரவ�ககவ�லபல.) 
அலல�ஹவ�ன தரபப�ல�ரநத (வநதள? யவத அ,�வ�பப�ன 
அடபபபடய�ல)  த�ன ததரவ�கக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக (ஏத�வத)  .நயத�ஷம ஏறபடமயப�த 
அவரக?�ன மகம .நத�ரன�ன ஒர தணட யப�ல ஆக�ப ப�ரக�.�ககம. 
அவரக?�ன மகதத�ன ப�ரக�.தபத பவதத அவரக?�ன .நயத�ஷதபத 
'�ஙகள அ,�நததக�ளயவ�ம.  இப,தததர(ஸல) அவரகளகக மனன�ல 
'�ன அமரநத தக�ணடயப�த,  'இப,தததர அவரகய?!  எனனபடய 
ப�வம மனன�ககபபடடதறக�க என த.லவமபனதபதயம 
அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம (அவரகள வ�ரமபம 
வழ�ய�ல த.லவ�டடக தக�ளவதறக�க)  தரமம�க அ?�ததவ�டக�ய,ன'' 
எனற த.�னயனன.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'உஙகள த.லவதத�ல 
.�,�த?பவ உஙகளகக�க பவததகதக�ளளஙகள.  அதயவ உஙகளகக 
'லலத''  எனற க,�ன�ரகள.  'பகபர யப�ரல எனககக க�படதத பஙபக 
'�ன (எனகக�க)  பவததக தக�ளக�ய,ன.   இப,தததர அவரகய?! 
உணபம யப.�ய க�ரணதத�ன�ல த�ன அலல�ஹ எனபனக 
க�பப�ற,�ன�ன.  (உணபமககக க�படதத பர.�க)  என ப�வம 
மனன�ககபபடடபதயடதத '�ன உய�யர�ட வ�ழம வபரய�ல 
உணபமபயத தவ�ர யவத,பதயம யப. ம�டயடன''  எனற க,�யனன. 
எனயவ,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன இநத வ�ரதபதபய 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம க,�ய '�?�ல�ரநத உணபம 
யப.�யதறக�க எனகக அலல�ஹ அரள பரநதத யப�னற யவத,நத 
மஸல�மககம அலல�ஹ அரள பரநதத�க '�ன அ,�யவ�லபல. இநத 
உறத� தம�ழ�பய '�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.�னன 
'�?�ல�ரநத எனனபடய இநத '�ள வபர '�ன தப�யபய '�பனததப 
ப�ரததத கட இலபல.  '�ன (உய�யர�ட)  எஞ.�ய�ரககம க�ல(மபன) 
தத�லம அலல�ஹ எனபனப (தப�ய த.�லலவ�ட�மல)  ப�தக�பப�ன 
எனற உறத�ய�க 'மபக�ய,ன.  யமலம,  தன ததர(ஸல)  அவரகளகக 
அலல�ஹ, 'த�ணணம�க,  அலல�ஹ (தன)  ததர மNத அரள பரநத�ன.  
(அவவ�ய,)  தனப யவப?ய�ல அவபரப ப�னபற,�ய மஹ���ரக?�ன  
மNதம அன.�ரக?�ன மNதம (அரள பரநத�ன.)  அவரக?�ல ஒர  
ப�ரவ�னரபடய இதயஙகள தடம�,�க தக�ணடரநத ப�னனரம  
அவரகப? மனன�த(த அவரக?�ன மNத அரள பரந)த�ன.  '�ச.யம�க 
அவன அவரகள மNத அனபம கரபணயம உபடயய�ன�க இரகக�,�ன.  
(அலல�ஹவ�ன உததரபவ எத�ரப�ரததத த�ரபபக க,�மல)  வ�வக�ரம  
தள?� பவககபபடடரககம மவபரயம (அலல�ஹ  



மனன�ததவ�டட�ன.)  பம� இவவ?வ வ�.�லம�னத�க இரநதம (அத)  
அவரகளகக ம�கக த'ரககடய�கத யத�ன,� அவரகள உய�ர வ�ழவதம  
ம�கக கஷடம�க� வ�டடத.  அலல�ஹபவயன,� அவபனவ�டடத  
தபபம�டம அவரகளகக இலலயவ இலபல எனபபதயம அவரகள  
உறத�பட அ,�நததக�ணடனர.  எனயவ,  அவரகள ப�வதத�ல�ரநத 
வ�லக�கதக�ளளம தப�ரடட அவர(களபடய கற,ங)கப? மனன�த(த  
அவரகளகக அரள பரந)த�ன.  '�ச.யம�க,  அலல�ஹ ம�கக 
மனன�பயப�னம க�ரபபயபடயய�னம�க இரகக�,�ன.  
இப,'மப�கபகய�?ரகய?! '�ஙகள அலல�ஹவகக அஞ.� (த.�லல�லம 
த.யல�லம)  உணபமய�?ரகளடன இரஙகள''  எனம (த�ரககரஆன 09: 
117-119) வ.னஙகப? அர?�ன�ன.

எனயவ,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அலல�ஹ எனகக 
இஸல�தத�றக வழ� க�டடய ப�ன, தன ததர(ஸல) அவரக?�டம எனபன 
உணபம யப.ச த.யத உபக�ரம பரநதத யப�னற யவத,நத 
உபக�ரதபதயம '�ன ம�கப தபரயத�க ஒரயப�தம கரதவ�லபல.  '�ன 
அவரக?�டம தப�ய யப.�ய�ரநத�ல,  (யப�ரககச த.லல�மல)  தப�ய 
த.�னன(வரக?�ன 'யவஞ.கர)கள அழ�நத யப�னத யப�னற '�னம 
அழ�நத வ�டடரபயபன.  ஏதனன�ல,  இப,வன யவத அ,�வ�பப (வஹ�) 
அர?�யயப�த ய�ரககம த.�லல�த கடபமய�ன த.�றகப?ப தப�ய 
த.�னனவரகள க,�தத அர?�ன�ன.  ''�ஙகள அவரக?�டம த�ரமப�  
வரமயப�த,  அவரகப? '�ஙகள கணடதக�ள?�மல  
இரநதவ�டயவணடம எனபதறக�க உஙகள மனன�பலய�ல  
அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம த.யவ�ரகள.  எனயவ,  '�ஙகள அவரகப?க  
கணடதக�ள?�மல இரநதவ�டஙகள!  ஏதனன,�ல,  அவரகள 
அசததம�னவரகள;  உணபமய�ல அவரகள ய.ரம�டம 'ரகம�கம.  
அவரகள .மப�த�ததகதக�ணடரநத த�வ�பனகளகக இதயவ  
கல�ய�கம.  '�ஙகள அவரக?�ன மNத த�ரபத�ய,யவணடம எனபதறக�க  
உஙக?�டம அவரகள .தத�யம த.யவ�ரகள.  '�ஙகள அவரக?�ன மNத  
த�ரபத� தக�ணட�லம '�ச.யம�க அலல�ஹ ப�வ�க?�ன இததபகய  
மகக?�ன மNத ஒரயப�தம த�ரபத�தக�ள?ம�டட�ன'' எனற (கடநத 
வணணம) அலல�ஹ க,�ன�ன. (த�ரககரஆன 09:95, 96)

க,�பப�க,  எஙகள மவரன வ�வக�ரம மடடம தள?� 
பவககபபடடரநதத.  இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக மனன�ல (தப�ய) 
.தத�யம த.யதவரகப? ஏறறக தக�ணட அவரக?�டமம 
உறத�பப�ரம�ணம தபறற அவரகளகக�கப ப�வமனன�பபம யதடன�ரகள. 
(எஙக?�ன)  அநத வ�வக�ரதத�ல அலல�ஹயவ த�ரபப?�ககம வபரய�ல 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙகள வ�வக�ரதபதத தள?�பயப�டட 
வநத�ரகள.  இதன�ல த�ன (9வத அதத�ய�யதத�ன 118-வத வ.னதத�ல) 
அலல�ஹ எஙகப?க க,�தத 'யப�ரககச த.லல�மல ப�னதஙக�வ�டட 
மவர'  எனற (யப�பரக க,�பப�டடக)  க,வ�லபல.  (ம�,�க, 
'ப�னதஙக�வ�டட மவர'  எனற தப�தவ�கயவ க,�பப�டடள?�ன.) 
''ப�(ஸல)  அவரகள தமம�டம தப�யய�ன .�ககப யப�ககக 
க,�யவரக?�ன க�ரணஙகப? உடனககடன ஏற,த யப�ன,லல�மல 
எஙகள வ�வக�ரதபத (உடயன த�ரகக�த)  அலல�ஹ தள?�பயப�டட 
வநத�ன'' எனபயத அதன கரதத�கம.

''தபக யப�ரனயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகளடன த.லல�மல,  த�ம 
ப�னதஙக�வ�டட க�ல கடடதபதக க,�தத தம தநபத கஅப இபன 



ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�ததயப�த இபத அவரகள க, யகடயடன''  எனற 
கஅப(ரல�)  மத�ய வயதபடநத கணப�ரபவ இழநதவ�டட .மயம 
அவரகப?க பகபப�டதத அபழததச த.லபவர�ய�ரநத -  அவரக?�ன 
பதலவர -  அபதலல�ஹ இபன கஅப(ரஹ)  யமறகணட ஹத�பஸ 
அ,�வ�தத�ரகள.

ஆட.�யத�க�ரம தபணண�டம இரககல�ம�?

1700.  அப பகர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர �மல யப�ர .மயதத�ல,  அத�ல 
ஈடபடடவரகளடன '�னம ய.ரநததக�ணட (ஆய�ஷ� (ரல�) 
அவரகளகக ஆதரவ�கப)  யப�ரட மபனநதயப�த,  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத '�ன த.வ�யற,�ரநத ஒர த.�ல எனககப 
பயன?�ததத.  ப�ர.\கரகள க�ஸர�வ�ன மகப?த தஙகளகக அர.�ய�கக� 
வ�டட�ரகள எனம த.யத� இப,தததர (ஸல)  அவரகளகக 
எடடயயப�த,  அவரகள 'தம ஆட.�யத�க�ரதபத ஒர தபணண�டம 
ஒபபபடதத .மத�யம ஒரயப�தம உரபபட�த''  எனற க,�ன�ரகள. 
(இதத�ன எனககப பயன?�தத 'ப�(ஸல) அவரக?�ன த.�ல.)

'ப� (ஸல) அவரகள மரண தரவ�ய�ல '�கழநத..

1701.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  எநத ய'�ய�ல 
இரகபகய�ல அவரக?�ன உய�ர பகபபற,பபடடயத� அநத 
ய'�ய�னயப�த (தம பதலவ�),  ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரகப? அபழதத 
(அவரக?�ன க�த�ல) இரக.�யம�க ஏயத� த.�லல,  ஃப�தத�ம� அழத�ரகள. 
ப�,க (மNணடம)  அவரகப? 'ப�(ஸல)  அவரகள அபழதத இரக.�யம�க 
ஏயத� த.�லல,  அவரகள .�ரதத�ரகள.  '�ஙகள அபதபபற,� 
(ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரக?�டம)  வ�.�ரதயத�ம.  அதறக அவரகள,  ''ப�(ஸல) 
அவரகள (மதல மப, அபழததயப�த),  தமகக ஏறபடடரநத அநத 
(ய'�ய�ன)  வல�ய�யலயய இ,நதவ�டபயப�வத�க இரக.�யம�க எனன�டம 
க,�ன�ரகள.  எனயவ,  '�ன அழயதன.  ப�,க (இரணட�ம மப,ய�ல), 
'அவரக?�ன கடமபதத�ரயலயய '�னத�ன மதல�வத�க அவரகப?ப 
ப�னதத�டரநத (உலபகப ப�ரநத)  த.லலவ�ரபபவள''  எனற இரக.�யம�க 
எனன�டம ததரவ�தத�ரகள. எனயவ, '�ன .�ரதயதன'' எனற க,�ன�ரகள. 

1702.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''உலக வ�ழவ,  மறபம வ�ழவ ஆக�ய 
இரணடல,  த�ம வ�ரமப�யபதத யதரநததடததக தக�ளளம வ�யபப 
வழஙகபபட�மல எநத இப,தததரம இ,பபத�லபல''  எனற '�ன 
('ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநயத)  த.வ�யற,�ரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
எநத ய'�ய�ல இ,நத�ரகய?� அநத ய'�ய�னயப�த அவரக?�ன 
தத�ணபட கடட (கமம�ய,  கரகரபப�ன கரல�ல),  'அலல�ஹ  
அரளபரநதள? இப,தததரகள,  உணபமய�?ரகள,  இப,வழ�ய�ல  
உய�ரதத�ய�கம பரநதவரகள மறறம 'லலடய�ரகளடன'' எனம 
(த�ரககரஆன 04:69) இப,வ�கபகச த.�லலத தத�டஙக�ன�ரகள. எனயவ, 
'இவவலகம மறபம ஆக�ய இரணடதல�னப,த யதரவ த.யயம 
வ�யபப அவரகளகக வழஙகபபடடத' எனற '�ன எணண�கதக�ணயடன.

1703.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
ஆயர�கக�யம�னவரக?�க இரநதயப�த,  'த.�ரககதத�ல தம 
இரபப�டதபதப ப�ரதத,  ப�,க (இனனம .�ல க�லம)  உய�ர வ�ழவதறக 
வ�யபப?�ககபபட�த வபரய�ல'  அலலத '(உலக வ�ழவ,  மறபம ஆக�ய 



இரணடல ஒனப,த)  யதரநததடததக தக�ளளம வ�யபப வழஙகபபட�த 
வபரய�ல'  எநத இப,ததத(ரன உய�)ரம பகபபற,பபடவ�லபல''  எனற 
த.�லல�வநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள ய'�யவ�யபபடட அவரக?�ன 
தபல என மடய�ன மNத�ரகக,  அவரகளகக இ,பப த'ரஙக�வ�டடயப�த 
அவரகள மரசப.யபடநத வ�டட�ரகள.  மரசப. தத?�நதயப�த 
அவரக?�ன ப�ரபவ வ �டடன மகடபட ய'�கக� '�பலகதத� '�ன,த. 
ப�,க அவரகள,  'இப,வ� (த.�ரககதத�ல)  உயரநத யத�ழரகளடன 
(எனபனச ய.ரநதரள)''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  உடயன '�ன,  'இன� 
('ப�(ஸல)  அவரகள)  'மமடன இரகக ம�டட�ரகள''  எனற த.�னயனன. 
ஏதனன�ல,  அவரகள ஆயர�கக�யததடன இரநதயப�த த.�னன 
(இரணடல ஒனப,த யதரநததடததக தக�ளவதறக வ�யபப 
அ?�ககபபடம)  த.யத� இதத�ன எனற (அவரக?�ன மரண யவப?ய�ன 
இபயப�த) அ,�நத தக�ணயடன.

1704.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
ய'�யவ�யபபடட�ல ப�தக�பபக யக�ரம வ.னஙகப?(க தக�ணட 
கரஆன�ன கபட.� மனற அதத�ய�யஙகப?)  ஓத�த தம மNத ஊத�,  தம 
பகபய (தம உடல மNத) தடவ�க தக�ளவ�ரகள.  'ப�(ஸல) அவரகள எநத 
ய'�ய�ல இ,நத�ரகய?� அநத ய'�ய�னயப�த,  அவரகள (ஓத�)  ஊத�க 
தக�ளளம ப�தக�பப வ.னஙகப? '�ன அவரக?�ன மNத (ஓத�) 
ஊதல�யனன.  அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன (பகய�ல ஊத� அநதக) 
பகய�யலயய அவரக?�ன (உடல) மNத தடவல�யனன.

1705.  ஆய�ஷ�ரல�)  அவரகள அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள இ,பபதறக 
மனப அவரகள என பககம தம மதபகச .�யததபட (என 
அரவபணபப�ல)  இரகக,  அவரகள பககம '�ன க�த த�ழதத�க யகடடக 
தக�ணடரநதயப�த,  அவரகள,  'இப,வ�!  எனபன மனன�தத எனககக 
கரபண பரவ�ய�க!  (த.�ரககதத�ல)  எனபன (உயரநத)  யத�ழரகளடன 
ய.ரததரளவ�ய�க'' எனற ப�ர�ரதத�பபபத த.வ�யறய,ன.

1706.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர என மகவ�யககம என 
த'ஞசககம�படயய .�யநத�ரநத '�பலய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 
இ,நத�ரகள.  எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகளககப ப�,க எவரபடய 
மரணதத�ன யவதபனபயக கணடம ஒரயப�தம '�ன 
வரநதவத�லபல.

1707.  மஹமமத இபன மஸல�ம அஸஸ8ஹர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 
அபதலல�ஹ இபன கஅப இபன ம�ல�க அல அன.�ர(ரல�)  - 
(இவரபடய தநபத)  கஅபப�ன ம�ல�க(ரல�)  (தபக யப�ரல 
கலநததக�ள?த தவ,�யதறக�க)  ப�வமனன�பப வழஙகபபடடவரக?�ல 
ஒரவர�ய�ரநத�ர.  அனன�ர எனகக அ,�வ�தத�ரகள:  அபதலல�ஹ 
இபன அபப�ஸ(ரல�)  எனககத ததரவ�தத�ரகள:  இப,தததர(ஸல)  எநத 
ய'�ய�ல இ,நத�ரகய?� அநத ய'�ய�னயப�த அவரக?�டம�ரநத அலN  
இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  (அவரகப? 'லம வ�.�ரததவ�டட) 
தவ?�யய,�ன�ரகள.  உடயன மககள,  'அபல ஹ.யன!  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள எபபடயள?�ரகள?'  எனற (கவபலயடன)  வ�.�ரகக,  அதறக 
அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன அர?�ல 'லமபடநத வ�டட�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  உடயன அபப�ஸ இபன அபத�ல மததல�ப(ரல�),  அலN (ரல�) 
அவரக?�ன பகபயப ப�டததகதக�ணட அவரக?�டம,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  '�ஙகள மனற '�ளகளககப ப�,க,  (ப�,ரன) 



அத�க�ரதத�றகப பண�நதவர�க ஆக�வ�டப யப�க�,�ரகள. 
இப,தததர(ஸல) அவரகள வ�பரவ�ல தம இநத ய'�ய�ன க�ரணதத�ல 
இ,நதவ�டப யப�க�,�ரகள எனய, கரதக�ய,ன.  மரணதத�னயப�த 
அபதல மததல�பபடய மகக?�ன மகஙகப?(ப ப�ரதத மரணக 
கப?பய)  அபடய�?ம கணடதக�ளபவன '�ன.  எனயவ,  எஙகப? 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம அபழததச த.லலஙகள.  'இநத 
ஆட.�யத�க�ரம (அவரகள இ,நத ப�,க) ய�ரடம�ரககம?' எனற யகடடக 
தக�ளயவ�ம.  'மம�டமத�ன இரககம என,�ல அபத '�ம 
அ,�நததக�ளயவ�ம.  அத ப�,ரடம இரககம என,�ல அபதயம '�ம 
அ,�நததக�ளயவ�ம.  (தமககப ப�ன ய�ர ப�ரத�'�த� எனபபத அ,�வ�தத) 
அவரகள 'மகக இறத� உபயத.ம த.யவ�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அதறக அலN (ரல�),  ''மகக அபதத தர மறததவ�டட�ல அவரகளககப 
ப�,க மககள 'மகக (ஒரயப�தம)  அபதத தரம�டட�ரகள. 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன அபத இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம யகடகம�டயடன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1708.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள என வ �டடல 
எனனபடய (மப,ய�ல தஙக யவணடய)  '�?�ல எனனபடய 
நபரயZரல(ள? பகத�)ககம என த'ஞசககம�படயய இ,பதபயத�ன�ரகள. 
அவரக?�ன இ,பப�னயப�த அவரக?�ன எச.�பலயம எனனபடய 
எச.�பலயம அலல�ஹ ஒனற ய.ரதத�ன.  இபவ அலல�ஹ என மNத 
தப�ழ�நத அரடதக�படக?�ல .�லவ�கம.  (இரவரன எச.�லம ஒனற 
ய.ரநதத எபபடதயன,�ல,) என .யக�தரர அபதர ரஹம�ன தனனபடய 
கரதத�ல பல தலககம கச.�யடன எனன�டம வநத�ர.  அபயப�த '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப? என த'ஞ.�ல .�யததகதக�ணடரநயதன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அபதர ரஹம�பனயய ப�ரததக தக�ணடரநதபதக 
கணயடன.  அவரகள பல தலகக வ�ரமபக�,�ரகள.  எனற '�ன பரநத 
தக�ணயடன. எனயவ, 'உஙகளகக அபத வ�ஙக�க தக�டககடடம�?' எனற 
'�ன யகடக,  அவரகள,  தம தபலய�ல, 'ஆம''  எனற ப.பக த.யத�ரகள. 
'�ன அபத வ�ஙக� அவரக?�டம தக�டகக,  அ(தன�ல பல தலககவ)த 
அவரகளககக கடனம�க இரநதத.  '�ன,  'பல தலககம கச.�பய 
உஙகளகக தமனபமய�கக�த தரடடம�?'  என, யகடயடன.  அவரகள,  தம 
தபலய�ல,  'ஆம''  எனற ப.பக த.யத�ரகள.  '�ன அபத (தமனற) 
தமனபமய�கக�யனன.  அபயப�த அவரகள மனயன தணண�ர '�ரமப�ய 
'யத�ல ப�தத�ரம ஒனற'  அலலத 'தபரய மரக கவப?தய�னற' 
இரநதத.  (அ,�வ�பப�?ர)  உமர இபன ஸயZத(ரஹ)   அவரகள (யத�ல 
ப�தத�ரம�)  மரக கவப?ய� எனபத�ல)  .நயதகம ததரவ�கக�,�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  தம இரணட பககப?யம தணண�ரககள நபழதத 
அவவ�ரணட�லம தம மகதபத; தடவ�கதக�ணட, 'வணககதத�றகரயவன 
அலல�ஹபவத தவ�ர யவத,வரம�லபல.  மரணதத�றகத தனபஙகள 
உணட''  எனற க,ல�ன�ரகள.  ப�,க தம கரதபதத தகக�,  '(இப,வ�! 
த.�ரககதத�ல)  உயரநத யத�ழரகளடன (எனபனச ய.ரததரள)''  எனற 
ப�ர�ரதத�ககல�ன�ரகள.  இறத�ய�ல,  அவரக?�ன உய�ர பகபபற,பபட, 
அவரக?�ன கரம .ரநதத.

1709. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) அவரகள ய'�யவ�யபபடடரநத 
யப�த (மயககமபடநத�ரகள.  அபயப�த)  அவரக?�ன வ�ய ஓரதத�ல 
'�ஙகள மரநதற,�யன�ம.  அபயப�த அவரகள எஙகப? ய'�கக�, 
'எனனபடய வ�ய�ல மரநதற,�த�ரகள''  எனபத யப�ல ப.பக 
த.யயல�ன�ரகள.  'ய'�ய�?� மரநபத தவறபபத யப�னறத�ன ('ப� 



அவரகளம தவறகக�,�ரகள.  ஊற, யவணட�ம எனத தபட 
த.யயவ�லபல)''  எனற '�ஙகள த.�லல�க தக�ணயட�ம.  அவரக?�ன 
மயககம (மழபமய�கத)  தத?�நதயப�த,  'என வ�ய�ல மரநபத ஊற, 
யவணட�தமன '�ன தடககவ�லபலய�?  (அபபடய�ரநதம ஏன '�ன 
மயககதத�ல�ரநதயப�த மரநதற,�ன �ரகள,''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
'�ஙகள, '(ஆம!  தடதத�ரகள)  ய'�ய�?� மரநபத தவறபபத யப�னறத�ன 
('�ஙகளம இபத தவறதத,  'யவணட�ம'  எனக�,�ரகள என '�ஙகள 
'�பனதயத�ம)'' எனற க,�யன�ம. அவரகள, ''�ன ப�ரததக தக�ணடரகக, 
ஒரவர ப�கக�ய�லல�மல இநத வ �டடலள? அபனவர வ�ய�லம 
மரநதற,பபடயவணடம''  எனற க,�வ�டட,  'ஆன�ல,  அபப�ஸ 
அவரகப?த தவ�ர!  ஏதனன�ல,  (மரநதறறமயப�த)  உஙகளடன அவர 
கலநத தக�ள?வ�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  இநத ஹத�ஸ இனயன�ர 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

1710.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன ய'�ய 
கடபமய�னயப�த,  அவரகளகக மயககயமறபடத தத�டஙக�யத. 
அபயப�த ஃப�தத�ம�(ரல�),  'அநயத�!  என தநபதகக ஏறபடட மரண 
யவதபனயய!''  எனற க,�ன�ரகள.  ஃப�தத�ம�(ரல�)  அவரகப? ய'�கக� 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இனப,ய த�னதத�றகப ப�ன உன தநபதகக எநத 
யவதபனயம இலபல''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
இ,பதபயத�யவடன,  ஃப�தத�ம�(ரல�),  'அபழதத அத�பத�ய�ன அபழபபப 
ஏற, என தநபதயய!  ஃப�ரததdஸ எனம த.�ரககதபத தம 
உப,வ�டம�கக�க தக�ணட என தநபதயய!  இநத இ,பபச த.யத�பய 
'�ஙகள (வ�னவர)  ��பரல (அபல)  அவரகளகக அ,�வ�கக�ய,�ம,  என 
தநபதயய!''  எனற க,�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அடககம 
த.யயபபடடயப�த ஃப�தத�ம�(ரல�)  (எனபன ய'�கக�),  'அனயஸ, 
இப,தததர(ஸல) அவரகள மNத மணபணப யப�ட உஙகள மனம எபபட 
இடம தநதத?' எனற யகடட�ரகள.

'ப� ஸலலலல�ஹ8 அபலஹ� வஸலலம அவரக?�ன இ,பப(க 
க�லம).

1711.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அறபதத மனற வயதபடயவரக?�ய 
இரநதயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள இ,நத�ரகள.''இபதயய ஸயZத 
இபன மஸயயப(ரஹ) எனககத ததரவ�தத�ரகள'' எனற இபன ஷ�ஹ�ப 
அஸஸ8ஹர(ரஹ) க,�ன�ரகள. 

ப�டம-58. த�ரககரஆன வ�?ககவபர

1) 'அலஃப�தத�ஹ�' அதத�ய�யம

1712.  அப ஸயZத இபன மஅலல�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன (மஸ��தந 
'பவ�)  பள?�வ�.ல�ல தத�ழத தக�ணடரநயதன.  அபயப�த எனபன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபழதத�ரகள.  '�ன அவரகளகக 
பத�ல?�ககவ�லபல.  எனயவ,  '�ன (தத�ழத மடததப�ன),  'இப,தததர 
அவரகய?!  (த�ஙகள அபழததயப�த)  '�ன தத�ழத தக�ணடரநயதன'' 
எனற த.�னயனன.  அதறக அவரகள,  'உஙகளகக வ�ழவ?�ககக  
கடயதன பககம,  இப,தததர உஙகப? அபழககமயப�த  
அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம (வ�பரநத)  பத�ல?�யஙகள'' 



எனற (த�ரககரஆன 08:24வத வ.னதத�ல)  அலல�ஹ க,வ�லபலய�?' 
எனற யகடட�ரகள.  ப�,க எனன�டம,  'கரஆன�ன அதத�ய�யதபத '� 
பள?�வ�.ல�ல�ரநத தவ?�யய த.லவதறக மனன�ல '�ன உனககக 
கறறத தரக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க என பகபயப 
ப�டதத�ரகள.  அவரகள தவ?�யய த.லல மபனநதயப�த '�ன 
அவரக?�டம,  ''�ஙகள கரஆன�ன அதத�ய�யஙக?�யலயய மகததவம�கக 
ஓர அதத�ய�யதபத '�ன உனககக கறறத தரக�ய,ன'  எனற 
த.�லலவ�லபலய�?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'அத 
'அலஹமதல�லல�ஹ� ரபப�ல ஆலமNன'  (எனற தத�டஙகம 
'அலஃப�தத�ஹ�'  அதத�ய�யம)  த�ன.  அபவ த�ரமபத த�ரமப ஓதபபடம 
ஏழ வ.னஙகள (அஃஸபஉல மஸ�ன �)  ஆகம.  எனகக அர?பபடடள? 
மகததவம தப�ரநத�ய கரஆன ஆகம'' எனற க,�ன�ரகள.

2) 'அலபகர�' அதத�ய�யம 

1713.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம,  'அலல�ஹவ�டம ப�வஙக?�ல ம�கப தபரயத எத?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'அலல�ஹ உனபனப பபடதத�ரகக, 
அவனகக '� இபண கறப�பபத''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  ''�ச.யம�க 
அத ம�கப தபரய கற,ம த�ன'' எனற த.�லல�வ�டட, 'ப�,க எத?' எனற 
யகடயடன.  'உன கழநபத உனனடன (அமரநத உன உணபவப 
பஙகயப�டட)  உணணம என அஞ.� அதபன '� தக�லவத''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ன,  'ப�,க எத?'  எனற யகடக,  அவரகள,  'உன அணபட 
வ �டட�ன�ன மபனவ�யடன '� வ�ப.�ரம த.யவத'' எனற க,�ன�ரகள.

''யமலம, '�ம உஙக?�ன மNத யமகதபத '�ழல�டமபட த.யயத�ம.  
உஙகளகக மனன, ஸலவ� (எனம உணவகப?) இ,கக� பவதயத�ம.  
''�ம உஙகளகக உணவ�க அர?�யள? 'லல தப�ரளகப?ப  
ப.�யஙகள' (எனறம உஙக?�டம க,�யன�ம. இககடடப?கப? 
மN,�யத�ல) எமகதக�னறம அவரகள த�ஙக�பழதத வ�டவ�லபல. ம�,�க,  
தமககதத�யம அவரகள த�ஙக�பழததக தக�ணட�ரகள'' எனம 
(த�ரககரஆன 02:57வத) இப,வ.னம.

1714. இப,தததர(ஸல) அவரகள .பமயல க�?�ன (த�ன�க வ?ரவத�ல) 
'மனன'  வபகபயச ய.ரநதத�கம.  அதன .�ற கணணகக 
'�வ�ரணம�கம எனக க,�ன�ரகள என ஸயZத இபன பஸத(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1715. பன இஸர�யZலகளகக, '(ஊரககள நபழயமயப�த)  அதன  
தபலவ�ய�ல�ல .�ரம த�ழதத�யவரக?�க நபழயஙகள.  'ஹ�ததததன'  
(ப�வசசபமபய இ,கக�டவ�ய�க!) எனறம கறஙகள''  (த�ரககரஆன 
02:58)  எனற க,பபடடத.  ஆன�ல,  அவரகள தஙகள படடஙக?�ல 
தவழநத த.ன,பட ('கரககள)  நபழநத�ரகள. (கடடப?ய�டப படடபத) 
அவரகள ம�ற,�,  'ஹ�ததததன;  ஹபபததன ஃபZ ஷஅரதத�ன (இப,வ�! 
மனன�பப�ய�க!  ஒர வ�றயக�தபமககள ஒர த�ன�யவ�தத)''  எனற 
(பரக�.ம�கக)  க,�ன�ரகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1716. உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. எஙக?�ல (கரஆபன) 'னக ஓதத ததரநதவர 
உபப இபன கஅப(ரல�)  ஆவ�ர.  எஙக?�ல 'னக த�ரபப வழஙகம 



ஞ�னமபடயவர அலN (ரல�)  ஆவ�ர.  '�ஙகள உபப அவரக?�ன 
த.�றக?�ல .�லவறப, வ�டடவ�டயவ�ம.  ஏதனன�ல அவர, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத '�ன த.வ�மடதத எபதயம 
பகவ�டம�டயடன''  எனற த.�லவ�ர.  ஆன�ல,  அலல�ஹயவ�,  எநத ஒர  
வ.னதபதய�வத '�ம ம�ற,�வ�டட�ல,  அலலத அகற,�வ�டட�ல  
(அதறக பத�ல�க)  அதன�னம .�,நத,  அலலத அபதபயப�ன, யவற  
வ.னதபத '�ம தக�ணட வரக�ய,�ம''  எனற க,�யள?�ன என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'அலல�ஹ (தனககச) .நதத�பய ஏறபடதத�க தக�ணட�ன' எனற  
அவரகள கறக�ன,னர. அவன (அத�ல�ரநத) தயபமய�னவன'' (எனம 
02:11வத வ.னத தத�டர). 

1717.  ஆதம�ன மகன (மன�தன)  எனபன 'மப மறதத�ன.  ஆய�னம, 
அதறக�ன உரபம அவனகக�லபல.  எனபன அவன ஏ.�ன�ன.  ஆய�னம 
அதறக�ன உரபம அவனகக�லபல.  எனபன அவன 'மப மறததத, 
'அவபன '�ன மனப�ரநதத யப�னய, மNணடம உய�ர�கக� எழபப 
எனன�ல மடய�த'  எனற அவன எணண�யயதய�கம.  அவன எனபன 
ஏ.�யத,  'எனககக கழநபத உணட'  எனற அவன த.�னனயதய�கம. 
ஆன�ல,  '�ன ஒர தபணவ�பயயய� கழநபதபயயய� தபறறக 
தக�ளவத�ல�ரநத தயபமய�னவன ஆயவன''  எனற அலல�ஹ 
க,�ன�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''யமலம ('�பனவ கரஙகள:) '�ம (கஅப� எனம) இநத ஆலயதபத  
மககளகக ஒனற கடம இடம�கவம, அபமத� அ?�ககம இடம�கவம  
ஆகக�யன�ம. யமலம, 'இபர�ஹ�ம '�ன, இடதபத '�ஙகள தத�ழம  
இடம�க பவததகதக�ளளஙகள' எனறம மககளகக '�ம 
கடடப?ய�டயட�ம'' எனம (த�ரககரஆன 02:125 வத) வ.னத தத�டர.)

1718.  உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'மனற வ�ஷயஙக?�ல '�ன 
அலல�ஹவகக இப.வ�ன கரததக தக�ணயடன'  அலலத 'என 
இப,வன மனற வ�ஷயஙக?�ல எனகக இப.வ�கக கரததக 
தக�ணட�ன'.  '�ன ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  'இப,தததர அவரகய?! 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகள (கஅப�பவக கடடமயப�த)  '�ன, இடதபதத 
தத�ழம�டம�க '�ஙகள ஆகக�க தக�ள?ல�யம!''  எனற யகடயடன. 
(அவவ�ய, ஆகக�கதக�ளளமபட அலல�ஹவம வ.னதபத 
அர?�ன�ன.)  யமலம,  '�ன,  (அவரக?�டம),  'இப,தததர அவரகய?! 
தஙக?�டம 'லலவரம தகடடவரம (எலல�வபக மன�தரகளம) 
வரக�,�ரகள.  எனயவ,  (தஙகள தபணவ�யர�ன) 
இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன அனபனயபர பரத� அண�யமபட த�ஙகள 
கடடப? ய�டல�யம!'' எனற யகடயடன உடயன, அலல�ஹ பரத�(.டடம) 
க,�தத வ.னதபத அர?�ன�ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள தம தபணவ�யரல 
.�லர மNத அத�ரபத� அபடநத�ரபபத�க எனககச த.யத� எடடயத. 
எனயவ,  அவரக?�டம '�ன த.னற,  ''�ஙகள ('ப�(ஸல)  அவரகளககச 
.ஙகடம ஏறபடததவபத)  '�றதத�கதக�ள? யவணடம! 
இலபலதயன,�ல,  அலல�ஹ தன ததரகக உஙகப?வ�டச 
.�,நதவரகப? (உஙகளகக)  பத�ல�கத தரவ�ன''  எனற த.�னயனன. 
இந'�பலய�ல அவரக?�ன தபணவ�யரல ஒரவரடம '�ன 
த.ன,யப�த,  'உமயர!  தம தபணவ�யரகக உபயத.ம த.யய 



இப,தததர(ஸல)  அவரகளககத ததரய�த�?  '�ஙகள ஏன எஙகளகக 
உபயத.ம த.யய யவணடம!''  எனற யகடட�ர.  அபயப�த அலல�ஹ, 
'இப,தததர உஙகப? வ�வ�க வ�லககச த.யத�ல,  உஙகப?வ�டச  
.�,நத மஸல�ம�ன தபணவ�யபர (உஙகளகக பத�ல�க)  அலல�ஹ  
அவரகக வழஙகல�ம''  எனம (த�ரககரஆன 66:5வத)  வ.னதபத 
அர?�ன�ன.  இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத 
ஹத�ஸ வநதள?த.

1719.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர யவதகக�ரர(க?�ன யதர)கள, 
தவர�தபத ஹ�பர தம�ழ�ய�ல ஓத�,  அபத இஸல�ம�யரகளகக அரப 
தம�ழ�ய�ல வ�?ககம தக�டதத வநத�ரகள. அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள , 'யவதகக�ரரகப? (அவரகள த.�லவததலல�ம உணபம என)  
'மபவம யவணட�ம;  (தப�ய என)  மறககவம யவணட�ம.  (ம�,�க,  
மஸல�மகய?!)  '�ஙகள த.�லலஙகள:  '�ஙகள அலல�ஹபவயம  
எஙகளகக அர?பதபற,பதயம இபர�ஹ�ம,  இஸம�யZல,  இஸஹ�க,  
யஅகப ஆக�யய�ரககம,  யஅகப�ன வழ�தயத�ன,லகளககம  
அர?பதபற,பதயம மறறம மஸ�வககம ஈ.�வககம  
வழஙகபதபற,பதயம யமலம இப,தததரகள அபனவரககம  
அவரக?�ன இப,வன�டம�ரநத வழஙகபதபற,பவ அபனதபதயம  
'�ஙகள 'மபக�ய,�ம.  '�ஙகள அவரக?�ல ய�ரகக�படயயயம எநத  
யவறறபமயம ப�ர�டடவத�லபல.  இனனம '�ஙகள அவனகயக  
மற,�லம க\ழபபடநதவரக?�க இரகக�ய,�ம''  (த�ரககரஆன 02:136) 
எனற க,�ன�ரகள.

இவவ�ய,, உஙகப? '�ம 'ட'�பலய�ன .மத�யம�க ஆகக�யன�ம.  
'�ஙகள மககளககச .�னற வழஙகபவரக?�கவம, இப,தததர  
உஙகளககச .�னற வழஙகபவர�கவம த�கழநத�ட யவணடம  
எனபதறக�க! (எனம 02:143 வத வ.னததத�டர.)

1720. மறபம '�?�ல ('ப�)  நஹ (அபல)  அவரகள அபழககபபடவ�ரகள. 
அவரகள,  'இயத� வநதவ�டயடன;  என இப,வ�!  கடடப?ய�ட; 
க�தத�ரகக�ய,ன''  எனற பத�ல?�பப�ரகள.  அபயப�த அவரக?�டம, 
'('மமபடய த.யத�பய மககளகக)  '�ஙகள எடததபரதத வ�டடரக?�?' 
எனற இப,வன யகடப�ன.  அவரகள,  'ஆம (எடததபரதத வ�டயடன)'' 
எனற த.�லவ�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ன .மத�யதத�ரடம 
'உஙகளகக இவர ('ம த.யத�பய)  எடததபரதத�ர�?'  எனற 
யகடகபபடம.  அதறக அவரகள,  'எஙக?�டம எச.ரபபவர எவரம 
வரவ�லபல''  எனற த.�லவ�ரகள.  அபயப�த அலல�ஹ,  'உஙகளகக 
.�ட.�யம த.�லக�,வர ய�ர?'  எனற (நஹ�டம)  யகடக அவரகள, 
'மஹமமதம அவரன .மத�யதத�னரம''  எனற பத�ல?�பப�ரகள. 
அவவ�ய, அவரகளம,  'நஹ (அபல)  அவரகள (தம .மத�யதத�ரகக 
இப,சத.யத�பய)  எடததபரதத வ�டட�ரகள''  எனற .�ட.�யம 
அ?�பப�ரகள.  யமலம,  இப,தததர உஙகளகக .�ட.�ய�க இரபப�ர. 
இபதயய 'இவவ�ய,,  உஙகப? '�ம 'ட'�பலய�ன .மத�யம�க  
ஆகக�யன�ம.  '�ஙகள மககளககச .�னற வழஙகபவரக?�கவம,  
இப,தததர உஙகளககச .�னற வழஙகபவர�கவம த�கழநத�ட  
யவணடம எனபதறக�க'' எனம (த�ரககரஆன 02:143)  இப,வ.னம 
க,�கக�,த.  ''ட'�பலய�ன'  (வ.த)  எனபதறக ''�த�ய�ன'  எனற தப�ரள 
என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



ப�னனர மககள (அபனவரம) த�ரமப� வரக�, ('அரஃப�த' எனம)  
இடதத�ல�ரநத '�ஙகளம த�ரமப� வ�ரஙகள (எனம 02:199 வத வ.னத 
தத�டர).

1721.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (அ,�ய�பமக க�லதத�ல ஹஜ��ன 
யப�த)  கப,ஷ�யரம அவரக?�ன மதததவரகளம 
மஸதல�ஃப�வ�யலயய தஙக�வ�டவ�ரகள.  (ஹரம -  பன�த எலபலபய 
வ�டட தவ?�யய,ம�டட�ரகள.)  அவரகள (இநத வ�ஷயதத�ல)  'உறத� 
ம�ககவரகள'  எனப தபயரடபபடட வநதனர.  மற, அரபகள அபனவரயம 
அரஃப�தத�ல தஙக�வநத�ரகள.  இஸல�ம வநதயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகளகக (ஃதலஹஜ 9  வத '�?�ல)  அரஃப�த த.னற,  அஙயக 
தஙக�ய�ரநதவ�டட அஙக�ரநயத த�ரமப யவணடம எனற அலல�ஹ 
கடடப?ய�டட�ன.  அநதக கடடப?த�ன 'மககள அபனவரம  
த�ரமபக�, இடதத�ல�ரநத '�ஙகளம த�ரமபஙகள''  எனம (த�ரககரஆன 
02:199 வத) இப,வ.னம�கம.

(அலல�ஹபவப பல வழ�க?�லம '�பனவ கரம மககள உள?னர.)  
அவரக?�ல .�லர, 'எஙகள இப,வயன! எஙகளகக இநத உலக�லம 
'னபமபய அரளவ�ய�க! மற உலக�லம 'னபமபய அரளவ�ய�க!  
யமலம, 'ரக த'ரபப�ன யவதபனய�ல�ரநத எஙகப? '�  
க�ததரளவ�ய�க!'' எனப ப�ர�ரதத�கக�ன,னர (எனம 02:201 வத 
இப,வ.னம.)

1722.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹயவ!  எஙகள 
இப,வயன! எஙகளகக இநத உலக�லம 'னபமபய அரளவ�ய�க! மற 
உலக�லம 'னபமபய அரளவ�ய�க!  யமலம,  'ரக த'ரபப�ன 
யவதபனய�ல�ரநத எஙகப? '� க�ததரளவ�ய�க?'  எனப ப�ர�ரதத�தத 
வநத�ரகள.

1723. ஓரர கவ?ம உணவகக�க, அலலத ஓரர யபரச.ம பழஙகளகக�க 
மகக?�டம அபலபவன ஏபழயலலன;  ஏபழ ய�தரன�ல,  அவன (தன 
யதபவபயப பரதத� த.யத தக�ள?ப ப�,ரடம யகடக தவடகபபடட) 
தனம�னததடன 'டநத தக�ளவ�ன.  '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல,  'அவரகள 
மகக?�டம (எபதயம) வறபறதத�க யகடகம�டட�ரகள'' எனம (இநத 02:273 
வத)  இப, வ.னதபத ஓத�கதக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

3) 'ஆலஇமர�ன' அதத�ய�யம. 

1724.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  '('ப�யய!)  
அ(நத இப,)வயன இநத யவத நபல உஙகளகக அர?�ன�ன. (இத�ல)  
தத?�வ�ன கரததள? (மஹகம�த)  வ.னஙகளம உள?ன.  அபவத�ம  
இவயவததத�ன அடபபபடய�கம. பல தப�ரளகளகக இடம?�ககககடய 
யவற .�ல (மதஷ�ப�ஹ�த)  வ.னஙகளம (இத�ல)  உள?ன.  ய�ரபடய  
இதயஙக?�ல 'யக�ணல'  உள?யத�,  அவரகள கழபபம த.யய  
வ�ரமப�யத�லம,  (சய)  வ�?ககம அ?�கக '�டயத�லம பல  
தப�ரளகளகக இடம?�ககககடய (வ.னத)பதயய ப�னதத�டரக�ன,னர.  
ஆன�ல, அவற,�ன (உணபம) வ�?ககதபத அலல�ஹபவயன,� எவரம  
அ,�ய�ர.  அ,�வ�ல மத�ரநதவரகய?� 'இவறப, '�ஙகள 'மப�யன�ம.  
(இவவ�ர வபகய�ன வ.னஙகள)  அபனததம எஙகள  



இப,வன�டம�ரநயத வநதள?ன'  எனற கறக�ன,னர.  (எபதயம)  
அ,�வ�?�க?ன,� எவரம (.ரய�க)  உணரவத�லபல'' எனம 
(த�ரககரஆன 03:7  வத)  வ.னதபத ஓத�வ�டட,  'மதஷ�ப�ஹ�தத�ன 
வ.னஙகப?த யதடத த�ரபவரகப? '�ஙகள ப�ரதத�ல அவரகள த�ம 
(இநத வ.னதத�ல)  அலல�ஹவ�ல க,�பப�டபபடடவரகள (எனபபதப 
பரநத தக�ணட)  அவரகப?க க,�தத எச.ரகபகய�ய�ரஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1725.  இபன அபZ மபலகக�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இரணட தபணகள 'ஒர 
வ �டடல' அலலத 'ஓர அப,ய�ல' (க�லப,) பதததக தக�ணடரநத�ரகள. 
அவவ�ரவரல ஒரதத� தம பகய�ல (பதககம)  ஊ.� கததபபடட 
'�பலய�ல தவ?�யய வநத மறத,�ரதத�ய�ன மNத கற,ம .�டடன�ள. 
இநத வழகக இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம (த�ரபபகக�கக)  தக�ணட 
த.லலபபடடத.  அபயப�த இபன அபப�ஸ(ரல�),  'இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ,  'மகக?�ன வ�ததபத (மப,யZடபட)  மடடம பவதத 
அவரகளகக (.�தகம�கத த�ரபப)  அ?�ககபபடட�ல பலரபடய 
உய�ரகளம த.லவஙகளம (வ �ண�க பல� தக�ள?பபடடப)  யப�யவ�டம' 
எனற க,�ன�ரகள'  எனக க,�வ�டட,  (ப�ரத�வ�த�ய�ன)  அநத 
மறத,�ரதத�கக அலல�ஹபவப பற,� '�பனவடட,  அவளகக 
'அலல�ஹவ�ன உடனபடகபகககம,  தம .தத�யஙகளககம பத�ல�க  
அறபவ�பலபயப தபறக�,�ரகய? அததபகயய�ரகக '�ச.யம�க 
மறபமய�ல எநத 'றயபறம�லபல''  எனம (த�ரககரஆன 03:77  வத) 
இப,வ.னதபத ஓத�கக�டடஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அவவ�ய, 
அவளகக மககள அலல�ஹபவப பற,� '�பனவடடன�ரகள.  அவளம 
தன (யத�ழ�ய�ன பகய�ல ஊ.�ய�ல கதத�ய)  கற,தபத ஒபபக 
தக�ணட�ள.  அபயப�த இபன அபப�ஸ(ரல�),  ''ப�(ஸல)  அவரகள, 
'ப�ரத�வ�த� (தன கற,தபத மறதத�ல)  .தத�யம த.யயயவணடம'  எனற 
க,�ன�ரகள'' எனக க,�ன�ரகள.

'இவரக?�டம ''�ச.யம�க மNணடம த�ககதல தத�டகக எத�ரததரபப)  
மககள உஙகளகதகத�ர�க அண� த�ரணடள?னர; எனயவ, அவரகளகக  
அஞசஙகள' எனற மககள (.�லர) க,�னர. ஆன�ல, இத இவரகளகக  
'மப�கபகபய யமலம அத�கம�கக�யத. 'எஙகளகக அலல�ஹ  
யப�தம�னவன; அவயன தப�றபயபறறக தக�ளயவ�ரல .�,நதவன''  
எனறம இவரகள க,�ன�ரகள'' எனம (த�ரககரஆன 03:173 வத) 
இப,வ.னம.

1726.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (இப,தததர)  இபர�ஹ�ம(அபல) 
அவரகள த�ய�ல தகக� எ,�யபபடடயப�த 'அலல�ஹ எஙகளககப 
யப�தம�னவன;  அவயன தப�றபயபறறக தக�ளயவ�ரல .�,நதவன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  இயத வ�ரதபதகப? மஹமமத(ஸல)  அவரகள, 
''�ச.யம�க (மNணடம த�ககதல தத�டகக எத�ரததரபப)  மககள 
உஙகளகதகத�ர�க அண� த�ரணடள?னர;  எனயவ,  அவரகளகக 
அஞசஙகள''  என மககள (.�லர)  க,�யயப�த க,�ன�ரகள.  இ(வவ�ற 
அசசறதத�ய)த அவரகளகக 'மப�கபகபய யமலம அத�கம�கக�யத. 
'எஙகளகக அலல�ஹ யப�தம�னவன;  அவயன தப�றபயபறறக 
தக�ளயவ�ரல .�,நதவன'' எனறம அவரகள க,�ன�ரகள.

இப,'மப�கபகய�?ரகய?! '�ஙகள உஙகளகக மன யவதம  
அர?பபடடவரக?�டம�ரநதம, இபண பவபயப�ரடம�ரநதம ஏர�?ம�ன 



'�நதபனகப? '�ச.யம யகடபZரகள. (அபயப�ததலல�ம) '�ஙகள தப�றபம  
க�ததத த�பமய�ல�ரநத வ�லக� 'டநத�ல அதயவ உறத�ம�கக 
த.யலக?�ல ஒன,�கம (எனம 3:186 வத) வ.னத தத�டர.)

1727.  உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள 'ஃபதக'  'கர மரடடத தண� வ�ரககபபடட கழபததய�ன,�ன 
மNத அமரநத தமககப ப�ன வ�கனதத�ல எனபன அமரதத�க தக�ணட 
ஹ�ரஸ இபன அலகஸரஜ கலதத�ரபடயய (உடல 'லம�லல�மல) 
இரநத ஸஅத இபன உப�த�(ரல�)  அவரகப? 'லம வ�.�ரககச 
த.ன,�ரகள -  இத பதரப யப�ரகக மனன�ல 'டநதத. -  அபயப�த ஓர 
அபவபயக கடநத த.ன,�ரகள.  அத�ல ('யவஞ.கரக?�ன தபலவர) 
'அபதலல�ஹ இபன உபப இபன� .லல'  இரநத�ர.  -அவர தமபம 
மஸல�ம எனற க�டடகதக�ளவதறக மனப இத 'டநதத.  -  அநத 
அபவய�ல மஸல�மகள,  .�பல வணஙகம இபணபவபப�?ரகள, 
யதரகள,  இப,'மப�கபகய�?ரகள ஆக�ய பலயவற ப�ரவ�னரம 
இரநதனர.  அயத அபவய�ல (கவ�ஞர)  அபதலல�ஹ இபன 
ரவ�ஹ�(ரல�)  அவரகளம இரநத�ரகள. (எஙகள)  வ�கனப ப�ர�ண�ய�ன�ல 
க�?மப�ய பழத� அநத அபவபயச சழநத�ரநதயப�த ('யவஞ.கன) 
அபதலல�ஹ இபன உபப தனனபடய யமல தணட�ல தன மகபகப 
தப�தத�கதக�ணட�ர.  ப�,க,  'எஙக?�ன மNத பழத� க�?பப�த�ர''  எனற 
க,�ன�ர.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபவயய�ரகக .ல�ம 
(மகமன)  க,�ன�ரகள.  ப�,க தம வ�கனதபத '�றதத� இ,ஙக�, 
அலல�ஹவ�ன (ம�ரககதத�ன)  ப�ல அவரகப? அபழதத�ரகள.  யமலம, 
அவரகளககக கரஆபன ஓத�கக�டடன�ரகள.  இபதகயகடட 
அபதலல�ஹ இபன உபப இபன� .லல ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம) 
'மன�தயர!  '�ர கறக�, வ�ஷயம உணபமய�ய�ரபப�ன,  அபதவ�டச 
.�,நதத யவத,�னறம�லபல.  (ஆன�ல,)  அபத எஙகளபடய 
(இதயப�ன,)  அபவய�ல (வநத)  த.�லல� எஙகளககத தத�லபல 
தர�த�ர.  உஙகள இரபப�டதத�றகச த.லலஙகள.  உமம�டம 
வரபவரக?�டம (அபத)  எடததச த.�லலஙகள''  என,�ர.  இபதகயகடட 
அபதலல�ஹ இபன ரவ�ஹ�(ரல�),  'ஆம!  இப,தததர அவரகய?! 
அதபன 'ம அபவகக வநத எஙகளகக எடததபரயஙகள.  ஏதனன�ல, 
'�ஙகள அபத வ�ரமபக�ய,�ம''  என,�ர.  இபதக யகடட 
மஸல�மகளககம இபணபவபப�?ரகளம யதரகளம 
(ஒரவபரதய�ரவர)  ஏ.த தத�டஙக� பரஸபரம த�கக�கதக�ளளம 
அ?வ�றகச த.ன,�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  மககள 
தமdனம�கம வபர அவரகப? அபமத�ப படதத�க 
தக�ணயடய�ரநத�ரகள.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன வ�கனதத�ல 
ஏ,� ஸஅத இபன உப�த�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற,  அவரடம '.அயத! 
அப ஹ8ப�ப -  அபதலல�ஹ இபன உபப -  த.�னனபத '�ஙகள 
யகடகவ�லபலய�?  அவர இனன�னனவ�ற க,�ன�ர''  என,�ரகள.  ஸஅத 
இபன உப�த�(ரல�),  'இப,தததர அவரகய?!  அவபர மனன�தத 
வ�டடவ�டஙகள.  தஙகளகக யவததபத அர?�யவன மNத�பணய�க! 
தஙகளககத த�ன அர?�ய .தத�ய (ம�ரகக)தபத அலல�ஹ தக�ணட 
வநதவ�டட�ன.  இநத (மத�ன�)  ஊரவ�.�கள அபதலல�ஹவககக க\ரடம 
அண�வ�தத அவபரத தபலவர�கக மடவ த.யத�ரநதனர. 
(இந'�பலய�ல)  அலல�ஹ தஙகளகக வழஙக�ய .தத�ய(ம�ரகக)தத�ன 
மலம அ(நத மடவ)தபன அவன '�ர�கரததத�ல அவர 
ஆதத�ரமபடநதள?�ர.  இதத�ன த�ஙகள ப�ரததபட அவர 'டநத 



தக�ணடதறகக க�ரணம''  எனற க,�ன�ரகள.  எனயவ,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அபதலல�ஹபவ மனன�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகளம 
அவரக?�ன யத�ழரகளம அலல�ஹவ�ன ஆபணகதக�பப 
இபணபவபபவரகப?யம யவதகக�ரரகப?யம மனன�பபவரக?�கவம 
(அவரக?�ன)  '�நதபனகப?ப தப�றததக தக�ளபவரக?�கவம 
இரநதனர.  அலல�ஹ க,�ன�ன:  (இப,'மப�கபகய�?ரகய?!)  '�ஙகள 
உஙகளகக மனயவதம அர?பபடடவரக?�டம�ரநதம 
இபணபவதயத�ரடம�ரநதம ஏர�?ம�ன '�பநதபனகப? '�ச.யம 
யகடபZரகள.  (அபயப�ததலல�ம)  '�ஙகள தப�றபம க�ததத  
த�பமய�ல�ரநத வ�லக� 'டநத�ல,  அதத�ன உறத�ம�கக த.யலக?�ல  
ஒன,�கம. (த�ரககரஆன 03:186)யமலம அலல�ஹ க,�ன�ன: 
('மப�கபகய�?ரகய?!)  '�ஙகள இப,'மப�கபக தக�ணடதறகபப�ன 
உஙகப? '�ர�கரபபவரக?�க ம�ற,�வ�ட யவணடம எனற 
யவதகக�ரரக?�ல பலர வ�ரமபக�ன,னர.  (இத)  அவரகளகக உணபம 
தத?�வ�க�வ�டட ப�னனர அவரக?�ன உள?ததள எழநத 
தப�,�பமய�ன�யலய�கம.  ஆய�னம,  அலல�ஹ தன ஆபணபயப 
ப�,பப�ககம வபர (அவரகப?)  '�ஙகள மனன�ததக தக�ளளஙகள. 
த�ணணம�க!  அலல�ஹ அபனததப தப�ரளக?�ன மNதம யபர�ற,ல 
உள?வன.  (த�ரககரஆன 02:109).  அவரக?�ன வ�ஷயதத�ல அலல�ஹ 
('டவடகபகதயடகக) அனமத�ககமவபர 'ப�(ஸல) அவரகள மனன�ககம 
யப�கபகயய பககதக�ளபவரக?�க இரநத�ரகள.  அபப�ல, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள பதரபயப�ரககச த.ன,யப�த அனன�ரன 
மலம அலல�ஹ கப,ஷ�க?�ல இப,மறபப�?ரக?�ன 
தபலவரகப?க தக�ன,�ன. அபதலல�ஹ இபன உபப இபன� .லலம 
அவரடன�ரநத இபணபவபப�?ரகளம,  .�பலவணஙக�களம 
'(இஸல�ம எனம)  இநத வ�ஷயம யமயல�ஙக�வ�டடத.  எனயவ,  இநத 
(இப,)  த ததரடம இஸல�தபத ஏறய,�தமன உறத� தம�ழ�ய?�தத 
வ�டஙகள'' எனற க,� (தவ?�தயத�ற,தத�ல) இஸல�தபத எற,னர.

த�ம த.யத (த�ய)பவ க,�தத மக�ழநத தக�ணடம, த�ம  
த.யய�தவறப,க தக�ணட ப�ர�டடபபட யவணடம என வ�ரமப�க  
தக�ணடம இரபயப�ர யவதபனய�ல�ரநத தபப� வ�டவ�ரகள எனற  
ஒரயப�தம '�ர எணண யவணட�ம; அவரகளககத தனபறததம  
யவதபன உணட (எனம 3:188 வத இப,வ.னம).

1728. அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல 'யவஞ.கரகள .�லர, இப,தததர(ஸல) அவரகள 
பன�தப யப�ரககச ப,பபடடச த.ன,�ல,  அவரகளடன த.லல�மல 
ஊரயலயய தஙக�வ�டவ�ரகள.  (அவவ�ற)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகளடன த.லல�மல த�ம தஙக�வ�டடபதப பற,� மக�ழச.�யம 
அபடவ�ரகள.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (யப�ரல�ரநத)  த�ரமப� 
வரமயப�த அவரக?�டம (யப�ய,  த�ம கலநத தக�ள?�மல 
யப�னதறகப தப�யய�ன)  .�ககப யப�கககப?க க,�, (தப�யச)  .தத�யம 
த.யவ�ரகள.  த�ம த.யய�த ('ற)  த.யலகளகக�கத தம பகழபபட 
யவணடதமனறம வ�ரமபவ�ரகள அபயப�தத�ன 'த�ம த.யத (த�ய)பவ  
க,�தத மக�ழநத தக�ணடம,  த�ம த.யய�தவறப,க தக�ணட  
ப�ர�டடபபடயவணடம என வ�ரமப�கதக�ணடம இரபயப�ர  
யவதபனய�ல�ரநத தபப�வ�டவ�ரகள எனற ஒரயப�தம '�ர எணண  
யவணட�ம;  அவரக?ககத தனபறததம யவதபன உணட'' எனம 
(த�ரககரஆன 03:188 வத) இப,வ.னம அர?பதபற,த.



1729.  அலகம� இபன வகக�ஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர (மத�ன� ஆள'ர) 
மரவ�ன இபன� ஹகம தம க�வலரடம 'ர�ஃப�உ! '� இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அவரக?�டம த.னற,  'தமகக அ?�ககபபடடபவ க,�தத மக�ழச.� 
அபடக�ன,,  த�ம த.யய�த (.�தபனகள மதல�ய)வறறகக�கத த�ம 
பகழபபடயவணடதமனற வ�ரமபக�, மன�தர ஒவதவ�ர வரம 
யவதபன த.யயபபடவ�ர என,�ரபப�ன '�ம அபனவரயம யவதபன 
த.யயபபடட யவணட வரயம!'  எனற ('�ன வ�னவ�யத�கக)  யகள''  எனற 
க,�ன�ர. (அவவ�ய, இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம த.னற ர�ஃப�உ 
யகடடயப�த)  'உஙகளகக இத தத�டரப�க எனன (கழபபம)  ய'ரநதத? 
(இதன உணபம எனனதவன,�ல,)  'ப�(ஸல)  அவரகள யதரகப? 
அபழதத அவரக?�டம ஒர வ�ஷயம (தவர�தத�ல உள?த� எனபத) 
க,�ததக யகடட�ரகள.  அபயப�த யதரகள அதபன மப,ததவ�டட 
(உணபமககப ப,மப�ன) யவத,�னப, 'ப�யவரக?�டம ததரவ�தத�ரகள. 
தஙக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள வ�னவ�யத தத�டரப�கத த�ஙகள 
அனன�ரடம ததரவ�தத த(கவல�)றக�கப ப�ர�டபட எத�ரப�ரபபத யப�ல 
அவரகள மக�ழச.�யபடநத�ரகள''  எனற க,�வ�டட (ப�னவரம)  இநத 
வ.னஙகப? இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரகள ஓத�ன�ரகள:  யவதம 
வழஙகபபடடவரக?�டம ''�ஙகள அதபன மககளககத தத?�வ�கக�ட  
யவணடம;  அதபன மப,ககக கட�த'  என அலல�ஹ உறத�தம�ழ�  
வ�ஙக�ன�ன.  ஆன�ல,  அதபன அவரகள,  தம மதகககப ப�னயன  
எ,�நதவ�டட,  அதறக பத�ல�க அறப வ�பலபய வ�ஙக�க தக�ணடனர  
எனபபத ('ப�யய!  அவரகளகக '�பனவடடவ �ர�க!)  அவரகள வ�ஙக�க  
தக�ணடத ம�க யம�.ம�னத�கம. த�ம த.யத(த�ய)பவ க,�தத மக�ழநத 
தக�ணடம,  த�ம த.யய�தவறப,க தக�ணட ப�ர�டடபடயவணடம என  
வ�ரமப�க தக�ணடம இரபயப�ர யவதபனய�ல�ரநத தபப�வ�டவ�ரகள  
எனற ஒரயப�தம '�ர எணண யவணட�ம;  அவரகளககத தனபறததம  
யவதபன உணட. (த�ரககரஆன 03:187,  188)  இத மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர 
தத�டர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

4) 'அந'�ஸ�' அதத�ய�யம 

1730.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன (என .�,�ய த�ய�ர) 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம,  'அ'�பத(ப தபணகப? மணநததக�ணட  
அவர)க?�ன வ�ஷயதத�ல '�த� த.லதத இயல�த என '�ஙகள  
அஞ.�ன�ல உஙகளகக வ�ரபபம�ன தபணகப? இரணடரணட�க,  
மமமன,�க '�னக '�னக�க '�ஙகள மணநத தக�ள?ல�ம''  எனம 
(த�ரககரஆன 04:3  வத)  இப,வ.னம க,�ததக யகடயடன.  அதறக 
அவரகள (ப�னவரம�ற)  வ�?ககம?�தத�ரகள:  என .யக�தர 
(அஸம�வ�ன)  மகயன!  இநத (வ.னதத�ல க,பபடடள?)  தபண,  தன 
க�பப�?ரன தப�றபப�ல வ?ரக�, அவரன த.லவதத�ல கடட�க 
இரகக�, அ'�பதப தபண ஆவ�ள.  அவளபடய த.லவதத�லம 
அழக�லம கவரபபடட,  அவளபடய க�பப�?ர அவளபடய மஹர 
(வ�வ�கக தக�பட)  வ�ஷயதத�ல '�த�யடன 'டகக�மல -  மற,வரகள 
அவளகக அ?�பபத யப�ன, மஹபர அவளகக அ?�கக�மல - 
அவப? மணநததக�ள? வ�ரமபக�,�ர எனம '�பலய�ல இரபபவள 
ஆவ�ள.  இவவ�தம க�பப�?ரகள தம தப�றபப�ல�ரககம அ'�பதப 
தபணகப? அவரகளகக '�த� த.லதத�மல அவரகப?ப யப�ன, 
தபணகளககக தக�டககபபடம மஹரல ம�க உயரநத மஹர எதயவ� 
அபத அவரகளகக அ?�கக�மல அவரகப? மணநததக�ள? 



அவரகளகக (இநத இப,வ.னதத�ன வ�ய�ல�க)த தபட 
வ�த�ககபபடடத.  அநதப தபணகப?த தவ�ரவள? மற,ப தபணக?�ல 
தஙகளகக வ�ரபபம�ன தபணகப? மணநததக�ளளமபட 
அவரகளககக கடடப?ய�டபபடடத.  இநத இப,வ.னம அர?பபடட 
ப�னபம மககள இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த�ரபபக யகடட 
வரல�ய�னர.  எனயவ,  அலல�ஹ,  'தபணக?�ன வ�ஷயதத�ல த�ரபப  
வழஙகமபட ('ப�யய!)  உஙக?�டம யக�ரக�ன,னர'' எனற தத�டஙகம 
(த�ரககரஆன 04:127 வத)  வ.னதபத அர?�ன�ன.  யமலம (இநத)  ப�நத�ய 
வ.னதத�ல (த�ரககரஆன 04:127)  உயரவககரய அலல�ஹ 'யமலம  
ய�பர '�ஙகள மணநததக�ள? வ�ரமபவத�லபலயய�...'' எனற 
க,�ய�ரபபத,  உஙக?�ல (க�பப�?ர�ய�ரககம) ஒரவர தம (பர�மரபப�ல 
இரநதவரம)  அ'�பதப தபணபண அவள த.லவமம அழகம 
கப,நதவ?�க இரககமயப�த அவப? (மணநத தக�ள?) 
வ�ரமப�மல�ரபபபதக க,�பபத�கம.  அபதபணகள த.லவதத�லம 
அழக�லம கப,நதவரக?�க இரககமயப�த அவரகப? மணநததக�ள? 
க�பப�?ரகள வ�ரமப�மல�ரநத க�ரணதத�ல,  அவரகள எநத அ'�பதப 
தபணக?�ன த.லவதத�றகம அழக�றகம ஆப.பபடட�ரகய?� அநதப 
தபணகப?யம ''�த�ய�ன மப,ய�யலயய அலல�மல யவற எநத 
வபகய�லம மணநததக�ள?ல�க�த'  எனற அவரகளககத 
தபடவ�த�ககபபடடத. 

அலல�ஹ உஙகள ப�ளப?களபடய (ப�கபப�ரவ�பன) வ�ஷயதத�ல  
(இவவ�ற) கடடப?ய�டக�,�ன... (எனற தத�டஙகம 4:11 வத வ.னம.)

1731.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகளம அப பகர(ரல�) 
அவரகளம (என)  பன.ல�ம� கலதத�ரபடயய '�ன (ய'�யறறத தஙக�) 
இரநதயப�த 'டநயத வநத எனபன 'லம வ�.�ரதத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள '�ன (ய'�ய�ன கடபமய�ல) சய'�பனவ இழநதவன�க இரநத 
'�பலய�ல எனபனக கணட�ரகள.  எனயவ,  .�,�த தணண�பரக 
தக�ணடவரச த.�லல� அத�ல�ரநத உள (அஙகசதத�)  த.யத என மNத 
தத?�தத�ரகள.  '�ன மரசப. தத?�நத,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன 
என த.லவதபத எனன த.யயயவணட தமனற எனககக 
கடடப?ய�டக�,�ரகள!''  எனற யகடயடன.  அபயப�தத�ன 'அலல�ஹ  
உஙகள ப�ளப?களபடய (ப�கபப�ரவ�பன)  வ�ஷயதத�ல உஙகளகக  
(இவவ�ற)  கடடப?ய�டக�,�ன'' எனற தத�டஙகம (த�ரககரஆன 04:11 
வத) வ.னம அர?பபடடத. 

'�ச.யம�க அலல�ஹ எவரககம அணவ?வம அ'�த� இபழகக  
ம�டட�ன. (எனம 4:40 வத வ.னத தத�டர).

1732.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல மககள .�லர,  'இப,தததர அவரகய?!  மறபம '�?�ல 
'�ஙகள எஙகள இப,வபனக க�ணயப�ம�?'  எனற யகடட�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆம!  (க�ணபZரகள)  யமகயம இலல�த 'ணபகல 
தவ?�ச.தத�ல சரயபனப ப�ரகக ஒரவபர ஒரவர 
மணடயடபபZரக?�?' எனற யகடட�ரகள. மககள, 'இலபல'' எனற க,�னர. 
'ப�(ஸல) அவரகள, 'யமகயம இலல�த தபdரணம� இரவ�ன தவ?�ச.தத�ல 
'�லபவக க�ணபதறக�க '�ஙகள ஒரவபர ஒரவர மணடயடததக 
தக�ளவ �ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  மககள (அபயப�தம)  'இலபல''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவவ�ரணடல ஒனப,ப ப�ரகக 



'�ஙகள ஒரவபரதய�ரவர மணடயடததக தக�ள?�தத யப�னய, 
மறபம '�?�ல கணண�யமம மகததவமம�கக அலல�ஹபவக 
க�ணவம '�ஙகள மணடயடததக தக�ள?ம�டடரகள''  எனற 
க,�வ�டடப ப�னவரம�ற வ�?கக�ன�ரகள.  மறபம '�ள ஏறபடமயப�த 
அபழபப�?ர ஒரவர 'ஒவதவ�ர .மத�யமம (உலக வ�ழவ�ல)  த�ம 
வணஙக�க தக�ணடரநதவரகப?ப ப�னதத�டரநத த.லலடடம'' 
என,பழபப�ர.  அபயப�த அலல�ஹபவ வ�டததக கறபபனக 
கடவ?ரகப?யம கற.�பலகப?யம வணஙக�க தக�ணடரநதவரகள 
ஒரவர (கட) எஞ.�மல (அபனவரம) 'ரக த'ரபப�ல வ�ழவர. மடவ�ல 
அலல�ஹபவ வணஙக�க தக�ணட 'னபமகளம பரநத 
தக�ணடரநதவரகள,  அலலத (அலல�ஹபவயம வணஙக�கதக�ணட 
ப�வஙகளம பரநத வநத)  ப�வ�கள,  யமலம யவதகக�ரரக?�ல 
ம�ஞ.�யவரகள ஆக�யய�ர தவ�ர யவத,வரம மNத�ய�லல�த '�பலய�ல 
(யவதகக�ரரக?�ன)  யதரகள அபழககபபடவர.  அவரக?�டம 'ய�பர 
'�ஙகள வணஙக�க தக�ணடரநத�ரகள''  எனற யகடகபபடம.  அவரகள, 
'அலல�ஹவ�ன மகன உபஸர அவரகப? '�ஙகள வணஙக�க 
தக�ணடரநயத�ம''  எனற பத�ல?�பப�ரகள.  அபயப�த அவரக?�டம, 
''�ஙகள தப�யயபரகக�,�ரகள.  அலல�ஹ தனகக எநதத 
தபணவ�பயயம கழநபதபயயம ஆகக�கதக�ள?வ�லபல''  எனற 
க,பபடம.  யமலம,  'இபயப�த உஙகளகக எனன யவணடம?'  எனற 
யகடகபபடம.  அதறகவரகள 'எஙகள இப,வ�!  எஙகளககத த�கம�க 
உள?த.  எஙகளகக ('�ர)  பகடடவ�ய�க!''  எனப�ரகள.  உடயன '�ஙகள 
தணண�ர உள? (அநத)  இடதத�றகச த.லலககட�த� என (ஒர 
த�ப.பயச)  சடடகக�டடபபடம.  ப�,க (அதத�ப.ய�லள?)  'ரகதத�ன 
பககம அவரகள தக�ணட த.லலபபடவ�ரகள.  அத க�னபலப யப�னற 
க�ணபபடம.  அதன ஒர பகத� மறத,�ர பகத�பயச .�பதததக 
தக�ணடரககம.  அபயப�த அவரகள அநத 'ரக த'ரபப�ல வ�ழவ�ரகள. 
ப�,க க�,�ஸதவரகள அபழககபபடட,  ''�ஙகள எபத 
வணஙக�கதக�ணடரநத�ரகள?'  எனற அவரக?�டம யகடகபபடம.  அவரகள 
''�ஙகள அலல�ஹவ�ன மகன மஸZபஹ (ஈ.�பவ)  வணஙக�க 
தக�ணடரநயத�ம''  எனற கறவர.  அபயப�த அவரக?�டம,  ''�ஙகள 
தப�யயபரகக�,�ரகள.  அலல�ஹ (தனகக)  எநதத தபணவ�பயயம 
கழநபதபயயம ஆகக�கதக�ள?வ�லபல''  எனற க,பபடட ப�ன 
அவரகப?ப ப�ரதத, 'உஙகளகக எனன யவணடம?'  எனற யகடகபபடம. 
மனப (யதரகள)  க,�யத யப�னற இவரகளம கறவர.  இறத�ய�ல 
அலல�ஹபவ வணஙக�க (தக�ணட 'னபமகளம பரநத) தக�ணடரநத 
'லயல�ர,  அலலத (அலல�ஹபவயம வணஙக�க தக�ணட ப�வஙகளம 
பரநத வநத)  த�யய�ர தவ�ர யவத,வரம மNத�ய�லல�த '�பலய�ல 
அவரக?�டம அக�லதத�ரன இரட.கன வரவ�ன.  (அவன�ன 
தனபமகப? மனயப அ,�நத�ரநததன மலம தம உள?தத�ல) 
அவபனப பற,� அவரகள எணண� பவதத�ரநத யத�ற,ஙக?�ல 
(அபடய�?ம கணடதக�ளவதறக)  ம�க த'ரககம�னதத�ர யத�ற,தத�ல 
(அவன வரவ�ன)  அபயப�த 'எபத '�ஙகள எத�ரப�ரததக 
தக�ணடரகக�,�ரகள?  ஒவதவ�ர .மத�யம (உலக�ல)  த�ம வணஙக�க 
தக�ணடரநதவறப,ப ப�னதத�டரநத த.னற தக�ணடரநக�ன,னயர!'' 
எனற யகடகபபடம.  அவரகள,  'உலகதத�ல '�ஙகள (வ�ழகபகய�ன 
யதபவகப?ப பரதத�த.யத தக�ளவதறக�க)  இநத மகக?�டம அத�க 
அ?வ�ல யதபவயள?வரக?�க இரநதம,  அவரகளடன ஒடட 
உ,வ�டக தக�ணடர�மல அவரகப?ப ப�ரநத�ரநயத�ம.  (அபபடய�ரகக, 



இபயப�த� அவரகப?ப ப�னதத�டரயவ�ம?)  '�ஙகள வணஙக�க 
தக�ணடரநத எஙகள இப,வபனயய '�ஙகள (இததரணதத�ல) 
எத�ரப�ரததக க�ததக தக�ணடரகக�ய,�ம''  எனற பத�ல?�பபர.  அதறக 
அலல�ஹ,  ''�யன உஙகளபடய இப,வன''  எனப�ன.  அதறக அவரகள 
''�ஙகள அலல�ஹவகக எபதயம இபணய�கக ம�டயட�ம''  எனற 
இரணட மப,யய� அலலத மனற மப,யய� கறவர.

ஒவதவ�ர .மத�யதத�ல�ரநதம (அவரக?�ன 'ப�ய�க�ய) .�ட.�பய  
'�ம (மறபமய�ல) தக�ணடவரம யப�தம, ('ப�யய!) உஙகப?  
இவரகளகதகத�ர�ன .�ட.�ய�கக தக�ணடவரம யப�தம (இவரக?�ன  
'�பல) எபபடய�ரககம? (எனம 4:41 வத இப,வ.னம.)

1733. அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒரமப,) 
'ப�(ஸல)  அவரகள எனன�டம,  'எனகக (கரஆபன)  ஓத�கக�டடஙகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'தஙகள மNயத கரஆன அர?பபடடக 
தக�ணடரகக,  தஙகளகயக '�ன ஓத�கக�டடவத�?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள,  'ஏதனன�ல,  '�ன ப�,ரடம�ரநத அபதக யகடக 
வ�ரமபக�ய,ன'' எனற க,�ன�ரகள. எனயவ, '�ன அவரகளகக 'அந'�ஸ�' 
அதத�ய�யதபத ஓத�கக�டடயனன.  'ஒவதவ�ர .மத�யதத�ல�ரநதம 
(அவரக?�ன 'ப�ய�க�ய)  .�ட.�பய '�ம (மறபமய�ல)  தக�ணடவரம  
யப�தம,  ('ப�யய!)  உஙகப? இவரகளகதகத�ர�ன .�ட.�ய�கக  
தக�ணடவரம யப�தம (இவரக?�ன '�பல)  எபபடய�ரககம?'  எனம 
(த�ரககரஆன 04:41  வத)  வ.னதபத '�ன அபடநயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''�றததஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ன 
கணகள இரணடம கணண�பரச த.�ரநத தக�ணடரநதன. 

1734.  மஹமமத இபன அபத�ர ரஹம�ன அபல அஸவத(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர மத�ன�வ�.�கள ஒர பபடப ப�ரபவ அனபப�வ�ட 
யவணடம எனக கடட�யபபடததப படடனர.  அநதப பபடப ப�ரவ�ல என 
தபயரம பத�வ த.யயபபடடத.  அபயப�தத�ன இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அவரக?�ன மனன�ள அடபமய�ன இகரம�(ரஹ)  அவரகப?ச 
.நத�தயதன.  அவரக?�டம இபதப பற,�த ததரவ�தயதன.  அவரகள 
எனபன வனபமய�கத தடதத�ரகள.  ப�,க தமகக இபன அபப�ஸ(ரல�) 
(ப�னவரம�ற)  அ,�வ�ததத�கக க,�ன�ரகள:  ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல)  மஸல�மக?�ல .�லர இபணபவபப�?ரகளடன இரநதனர. 
அவரகள (பதரபயப�ரல)  இப,தததர(ஸல)  அவரகளகதகத�ர�க 
இபணபவபப�?ரக?�ன கடடதபத அத�கபபடதத�(க க�டடக க�ரணம�க 
இரநத)னர.  எனயவ,  (மஸல�மக?�ன அண�ய�ல�ரநத அவரகப? 
ய'�கக�)  எயயபபடம அமப த.லலம.  அத அவரக?�ல ஒரவபரத 
த�கக�க தக�னறவ�டம;  அலலத அவர (வ�?�ல)  அடபடடக 
தக�லலபபடவ�ர.  (இத தத�டரப�கயவ)  அலல�ஹ இவவ.னதபத 
(த�ரககரஆன 04:97)  அர?�ன�ன:  (ம�ரககக கடபமகப?ச .ரவர  
'�ப,யவற, மடய�தவ�ற இப, மறபப�?ரக?�ன ஊரல 
இரநததக�ணட)  தமககதத�யம அ'�த� இபழததகதக�ணடரநதவரக?�ன  
உய�ரகப? வ�னவரகள பகபபறறமயப�த (அவரகப? ய'�கக� 'இநத  
ஊரல)  '�ஙகள எவவ�ற இரநத�ரகள?'  என வ�னவவ�ரகள.  அதறக  
அவரகள,  'பம�ய�ல '�ஙகள பலவ �னரக?�ய இரநயத�ம''  என  
பத�ல?�பப�ரகள.  'அலல�ஹவ�ன பம� வ�.�லம�னத�ய  
இரககவ�லபலய�?  அத�ல '�ஙகள '�டபடத த,நத (ஹ�ஜரத)  
த.ன,�ரகக யவணட�ம�?'  என வ�னவரகள வ�னவவ�ரகள.  இவரக?�ன  



இரபப�டம 'ரகம த�ன.  யமலம,  அத யம�.ம�ன இரபப�டம�கம.  இபத 
அபல அஸவத(ரஹ)  அவரக?�டம�ரநத பஸத இபன ஸஅத(ரஹ) 
அவரகளம அ,�வ�தத�ரகள.

1765.  'ப�(ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள:  '�ன யனஸ ப�ன மதத� 
அவரகப? வ�டச .�,நதவன எனற எனபனபபற,� கறக�,வர 
தப�யயபரதத வ�டட�ர. இபத அபஹ�பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

5) 'அலம�ய�த�' அதத�ய�யம 

(எம) ததயர! உஙகளபடய இப,வன�டம�ரநத உஙகள அர?பதபற,  
(யவதத)பத (மககளகக) எடததபரதத வ�டஙகள (எனம 5:67 வத 
வ.னத தத�டர).

1736.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மஹமமத(ஸல)  அவரகள,  தம மNத 
அர?பதபற, (யவதத)த�ல�ரநத எபதயம மப,தத�ரகள எனற 
உஙக?�டம ய�ரம த.�னன�ல அவர தப�ய த.�லல�வ�டட�ர. 
அலல�ஹயவ� '(எம)  ததயர!  உஙகளபடய இப,வன�டம�ரநத 
உஙகளகக அர?பதபற, (யவதத)பத (மககளகக)  எடததபரதத  
வ�டஙகள!'' எனற கறக�,�ன.

''இப,'மப�கபகய�?ரகய?! அலல�ஹ உஙகளகக அனமத�தத  
'லலவறப, வ�லகக� (ஹர�ம�கக�)க தக�ள?�த�ரகள'' எனம 
(த�ரககரஆன 05:87 வத) வ.னத தத�டர.

1737.  பகஸ இபன அபZ ஹ�ஸ�ம(ரஹ)  க,�ன�ர அபதலல�ஹ இபன 
மஸவத(ரல�)  'எஙகளடன தபணவ�யர எவரம இலல�த '�பலய�ல 
'ப�(ஸல)  அவரகளடன '�ஙகள (ஒர)  பன�தப யப�ரல கலநத 
தக�ணடரநயத�ம.  எனயவ,  '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  ''�ஙகள 
க�யடதத (ஆணபம '�ககம த.யத)க தக�ள?ல�ம�?'  எனற யகடயட�ம. 
அதறக அவரகள அபபடச த.யய யவணட�தமனற எஙகப?த 
தடதத�ரகள.  அதன ப�,க தண�பய (மஹர�க)க தக�டததப தபணபண 
மணநததக�ள? எஙகளகக அனமத�ய?�தத�ரகள.''  எனற க,�வ�டட 
ப�,க,  'இப,'மப�கபகய�?ரகய?!  அலல�ஹ உஙகளகக அனமத�தத  
'லலவறப, வ�லகக�(ஹர�ம�கக�)க தக�ள?�த�ரகள'' எனம 
(த�ரககரஆன 05:87 வத) இப,வ.னதபத ஓத�க க�டடன�ரகள.

1738.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  க,�ன�ர '�ஙகள 'ஃப? �க'  என,பழகக�, 
(பழகக�த)  இநதப யபரச.ஙக�ய மதபவத தவ�ர யவத,நத மதவம 
('ப�(ஸல) அவரகள க�லதத�ல) எஙக?�டம இரககவ�லபல. (ஒர மப,) 
'�ன (என த�ய�ரன இப?ய கணவர)  அப தலஹ�(ரல�)  அவரகளககம 
இனன�ரககம இனன�ரககம மத ஊற,�க தக�டததக 
தக�ணடரநதயப�த ஒரவர வநத,  'உஙகளககச த.யத� எடடயத�?' 
எனற யகடட�ர.  அஙக�ரநதவரகள,  'எனன அத?'  எனற யகடடனர.  அவர, 
'மத தபட த.யயபபடட வ�டடத''  எனற பத�ல?�தத�ர.  அபயப�த 
அவரகள,  'அனயஸ!  இநத (மதப)  பZபப�யகப?க க\யழ தக�டடவ�டஙகள'' 
எனற க,�னர.  அநத மன�தர அ,�வ�தத ப�,க அவரகள மதபவக 
க,�தத (யவற ய�ரடமம)  யகடகவம�லபல.  மதபவத த�ரமப�ப 
ப�ரககவம�லபல.



''இப,'மப�கபகய�?ரகய?! .�ல வ�ஷயஙகப?ப பற,� (தரவ�த  
தரவ�க) யகடடக தக�ணடரகக�த�ரகள! (ஏதனன�ல,) அபவ உஙக?�டம  
தவ?�பபடததபபடட�ல அபவ உஙகளகக மனவரததததபத  
ஏறபடததம'' எனம (த�ரககரஆன 05:101 வத) இப,வ.னம.

1739. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) அவரகள (ஒர '�ள) ஓர 
உபர '�கழதத�ன�ரகள.  அபதப யப�ன, ஓர உபரபய '�ன (என 
வ�ழ'�?�ல)  ஒரயப�தம யகடடத�லபல.  (அத�ல)  அவரகள,  ''�ன 
அ,�க�,வறப, '�ஙகள அ,�நத�ல,  '�ஙகள கப,வ�கச .�ரபபZரகள; 
அத�கம�க அழவ �ரகள''  எனற க,�பப�டட�ரகள.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன யத�ழரகள தம மகஙகப? 
மடகதக�ணட .பதம�டட அழத�ரகள.  அபயப�த ஒரவர,  'என தநபத 
ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இனன�ர''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�தத�ன 'இப,'மப�கபகய�?ரகய?!  .�ல வ�ஷயஙகப?ப பற,�  
(தரவ�த தரவ�க)  யகடக�த�ரகள.  (ஏதனன�ல,)  அபவ உஙக?�டம  
தவ?�பபடததபபடட�ல அபவ உஙகளகக மன வரதததபத  
ஏறபடததம''  எனம இநத (த�ரககரஆன 05:101  வத)  இப,வ.னம 
அர?பபடடத.  இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத 
ஹத�ஸ வநதள?த.

1740.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர .�லர இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம வ�ப?ய�டட�கக யகளவ� யகடபத வழககம.  இவவ�,�க 
ஒரவர ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம),  'என தநபத ய�ர?'  எனற யகடட�ர.  தம 
ஒடடகம க�ண�மற யப�யவ�டட இனதன�ரவர 'என ஒடடகம எஙயக?' 
எனற யகடட�ர.  அபயப�தத�ன அலல�ஹ,  அவரக?�ன வ�ஷயதத�ல 
இநத வ.னதபத அர?�ன�ன.  இப, 'மப�கபகய�?ரகய?!  .�ல  
வ�ஷயஙகப?ப பற,� (தரவ�த தரவ�க)  யகடக�த�ரகள.  (ஏதனன�ல,)  
அபவ உஙக?�டம தவ?�பபடததபபடட�ல அபவ உஙகளகக  
மனவரதததபத ஏறபடததம.  கரஆன அர?பபடடக தக�ணடரககம  
யவப?ய�ல அவறப,ப பற,� '�ஙகள வ�னவ�ன�ல அபயப�த அபவ  
உஙகளகக தவ?�பபபடய�கக க,பபடட வ�டம.  '�ஙகள (இதவபர  
வ�ப?ய�டடததனம�க)  வ�னவ�யவறப, அலல�ஹ மனன�தத  
வ�டட�ன.  அலல�ஹ மனன�பப வழஙகபவன�கவம .க�பபத 
தனபமயபடயவன�கவம இரகக�,�ன. (த�ரககரஆன 05:101)

''('ப�யய!) கறக: உஙகளகக யமல�ரநயத� உஙக?�ன க�லகளககக 
க\ழ�ரநயத� ஏயதனதம�ர யவதபனபய உஙகளமNத இ,ககவம, அலலத 
உஙகப?ப பலயவற கழகக?�கப ப�ரதத உஙக?�ல .�லர தரம  
தனபதபத மற,ச .�லர சபவககமபட த.யயவம அவன  
ஆற,லள?வன'' எனம (த�ரககரஆன 06:65 வத) வ.னத தத�டர.

1741. ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''('ப�யய!)  கறக:  உஙகளகக யமல�ரநயத� 
உஙகள க�லகளககக க\யழய�ரநயத� ஏயதனதம�ர யவதபனபய  
உஙக?�ன மNத இ,ககவம,  அலலத உஙகப?ப பலயவற கழகக?�கப 
ப�ரதத உஙக?�ல .�லர தரம தனபதபத மற,ச .�லர சபவககமபட  
த.யயவம அவன ஆற,லள?வன''  எனம (த�ரககரஆன 06:65  வத) 
இப,வ.னம அர?பபடடயப�த,  'உஙகளகக யமல�ரநத ஏயதனதம�ர 
யவதபனபய உஙக?�ன மNத இ,ககவம பவககவம அதன 
ஆற,லள?வன''  எனபபதக யகடடவடன இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 
'(இப,வ�!)  உனன�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள. 



'உஙகள க�லகளககக க\யழய�ரநயத�''  எனற க,�ன�ரகள.  'அலலத 
உஙகப?ப பலயவற கழகக?�கப ப�ரதத உஙக?�ல .�லர தரம 
தனபதபத மற,ச .�லர சபவககமபட த.யயவம''  எனபபதக 
யகடடவடன இப,தததர(ஸல) அவரகள , 'இத (மநபதய யவதபனபய 
வ�ட) 'எ?�த�னத' அலலத 'இத சலபம�னத' ஆகம'' எனற க,�ன�ரகள.

''('ப�யய!) அலல�ஹவ�ன�ல ய'ரவழ�ய�ல த.லததபபடடவரகளத�ம 
இவரகள. எனயவ, இவரக?�ன ய'ர�ன வழ�பயயய '�ஙகளம  
ப�னபறறஙகள'' எனம (த�ரககரஆன 06:90 வத) வ.னததத�டர.

1742. ம��ஹ�த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அவரக?�டம, 'ஸ�த'' (எனம 38 வத) அதத�ய�யதத�ல (ஓதலககரய) .ஜத� 
உணட�?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  'ஆம (த�ரககரஆன 38:24  வத 
வ.னதத�ல .ஜத� உணட)''  எனற க,�வ�டட ''�ம இபர�ஹ�மகக  
இஸஹ�கபகயம யஅகபபயம (.நதத�க?�க)  வழஙக�யன�ம'' எனற 
தத�டஙக� 'இவரகளபடய ய'ர�ன வழ�பயயய '�ஙகளம ப�னபறறஙகள'' 
எனபத வபர (த�ரககரஆன 06:84-90  வ.னஙகப?)  ஓத�ன�ரகள.  ப�,க 
இபன அபப�ஸ(ரல�),  'த�வத(அபல)  அவரகள இநத (வ.னதத�ல 
க,பபடடள?)  இப,தததரக?�ல ஒரவர த�ம''  எனற க,�ன�ரகள. 
யஸZ த இபன ஹ�ரன(ரஹ)  அவரக?�ன மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 
அத�கபபடய�க இடம தபற,�ரபபத�வத:  ம��ஹ�த(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன 
இபன அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�டம (யமறகணடவ�ற)  யகடயடன.  அதறக 
அவரகள 'மநபதய இப,தததரகப?ப ப�னபறறமபட 
கடடப?ய�டபபடடவரக?�ல உஙக?�ல 'ப�(ஸல)  அவரகளம 
ஒரவரத�ம'' எனறம க,�ன�ரகள. 

''ம�னகயகட�ன த.யலக?�ல தவ?�பபபடய�னபவ, மப,வ�னபவ  
எதபனயம த'ரஙக�த�ரகள'' எனம (த�ரககரஆன 06:151 வத) 
வ.னததத�டர.

1743.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''அலல�ஹபவ 
வ�ட அத�க யர�ஷமள?வர யவத,வரம�லர.  அதன�லத�ன, 
ம�னகயகட�ன த.யலக?�ல தவ?�பபபடய�னபவ,  அநதரஙகம�னபவ 
அபனதத�ரககம அலல�ஹ தபடவ�த�ததள?�ன.  தனபனப 
பகழவபதவ�ட அலல�ஹவகக ம�கவம ப�ரயம�னத எதவம�லபல. 
எனயவத�ன,  அவன தனபனத த�யன பகழநத தக�ணடள?�ன''  (எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.)  அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர�ன அமர இபன மரர�(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன அப வ�ய�ல ஷக\க 
இபன ஸலம�(ரஹ)  அவரக?�டம 'இபத '�ஙகள அபதலல�ஹ இபன 
மஸவத(ரல�) அவரக?�டம�ரநத (ய'ரடய�கக) யகடடரக?�?' எனற யகடக, 
அவரகள,  'ஆம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன,  'இபத இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�பப�டட�ரக?�?' 
எனற யகடக, அவரகள, 'ஆம'' எனற பத�ல க,�ன�ரகள.

1744. அபதலல�ஹ இபன ஸ8பபர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ''('ப�யய!)  
மனன�ககம யப�கபக யமறதக�ளவ �ர�க!  யமலம,  'னபம பரயம�ற  
ஏவவ �ர�க!'' எனம (த�ரககரஆன 07:199  வத)  வ.னதபத,  மகக?�ன 
'றகணஙக?�ல ஒன,�கயவ அலல�ஹ அர?�ன�ன.

1745.  ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர எஙக?�டம இபன 



உமர(ரல�) ப,பபடட வநத�ரகள. (அபயப�த) ஒரவர (அனன�ரடம), ''�ஙகள 
(இநத மஸல�மகளகக�படய�ல�ன)  கழபபதத�ன (க�ரணம�க 
வ�ப?நதள?)  யப�பரக க,�தத எனன கரதக�,�ரகள?'  எனற 
யகடடதறக,  இபன உமர(ரல�),  'கழபபம'  (ஃப�தன�)  என,�ல எனன எனற 
உமககத ததரயம�? மஹமமத(ஸல) அவரகள இபணபவபபவரகளடன 
யப�ரடட வநத�ரகள.  இபணபவபபவரக?�டம மஸல�ம ஒரவர 
த.ன,�ல கழபபதத�ல (ய.�தபனய�ல)  .�கக�கதக�ளவ�ர''  எனற 
பத�ல?�ததவ�டட,  'அவரக?�ன யப�ர ஆட.�யத�க�ரதத�றக�க 'டககம 
உஙக?�ன யப�பரப யப�னற இரநதத�லபல'' எனறம க,�ன�ரகள.

யமலம, தம கற,ஙகப? ஒபபகதக�ணடரககம யவற .�லரம  
(அவரக?�ல) உள?னர; அவரகள 'றத.யலடன த�யத.யபலயம கலநத 
வ�டடரகக�,�ரகள. (ஆய�னம,) அலல�ஹ அவர(க?�ன கற,ங)கப?  
மனன�ததவ�டல�ம. '�ச.யம�க அலல�ஹ தபரதம மனன�பபவனம,  
கரபண பரபவனம�வ�ன (எனம 9:102 வத இப,வ.னம).

1746.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம க,�ன�ரகள:  இன,�ரவ 
எஙக?�டம (வ�னவரகள)  இரவர வநத எனபன (தககதத�ல�ரநத) 
எழபப� (அபழதத)ச த.ன,�ரகள.  அவரகள இரவரம தஙகச 
த.ஙகலல�லம தவள?�ச த.ஙகலல�லம கடடபதபற,�ரநத ஒர 
'கரதத�றக த.னற ய.ரநத�ரகள.  அபயப�த எஙகப?ச .�ல மன�தரகள 
எத�ரதக�ணட�ரகள.  அவரக?�ன உடலபமபப�ல ப�த� '� ப�ரதத�யலயய 
ம�க அழக�னத�யம,  மறத,�ர ப�த� '� ப�ரததத�யலயய ம�க 
அரவரபப�னத�யம இரநதத.  அ(நத வ�ன)வரகள இரவரம அநத 
மன�தரக?�டம,  ''�ஙகள த.னற அநத ஆற,�ல வ�ழஙகள''  எனற க, 
அவரகளம அவவ�ய, அத�ல வ�ழநதனர.  ப�,க எஙக?�டம த�ரமப� 
வநதனர.  (அதறகள)  அநத அரவரபப�ன யத�ற,ம அவரகப?வ�டடச 
த.னறவ�டடரநதத.  அவரகள ம�க அழக�ன யத�ற,மபடயவரக?�க 
ம�,� வ�டடரநதனர.  (எனபன அபழததச த.ன,)  அநத இரவரம 
எனன�டம 'இதத�ன 'அதன'  எனம த.�ரககம.  இதத�ன உஙகள 
தஙகம�டம''  எனற க,�வ�டட ப�,க,  'ப�த� (யத�ற,ம)  அழக�னத�யம 
ப�த� (யத�ற,ம)  அரவரபப�னத�யம இரநதவரகள (உலக வ�ழவ�ல) 
'றத.யபலயம யவற த�ய த.யபலயம கலநத வ�டடவரகள. அலல�ஹ 
அவரக?�ன கற,ஙகப? மனன�தத வ�டட�ன''  எனற (வ�?ககம) 
க,�ன�ரகள என .மர� இபன �8னதப(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''(அபயப�த) அவனபடய அரய�.னம (அரஷ) '�ரன மNத�ரநதத'' எனம 
(த�ரககரஆன 11:7 வத வ.னத தத�டர.

1747.  வல�வம உயரவம தக�ணட அலல�ஹ,  ''� (என த�ரபத�பய 
அபடநத�ட)  த.லவத.ய.  உனகக�க '�ன த.லவ த.யயவன''  எனற 
த.�னன�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  யமலம 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  அலல�ஹவ�ன கரம 
'�ரமப�யள?த.  த.லவ�டவத�ல அத வற,�ப யப�யவ�டவத�லபல.  அத 
இரவ�லம பகல�லம (அரள மபழபயப) தப�ழ�நத தக�ணயடய�ரகக�,த. 
வ�னதபதயம பம�பயயம அவன பபடததத மதல அவன த.லவ�டட 
எதவம அவனபடய பகவ.மள? (த.லவத)பதக கப,தத 
வ�டவ�லபல ப�ரதத�ரக?�!  (வ�னஙகப?யம பம�பயயம பபடபபதறக 
மனனர)  அவனபடய அரய�.னம (அரஷ)  '�ரன யமல�ரநதத. 
அவனபடய கரதத�யலயய தர�ச உள?த.  அவயன (அபதத) 



த�ழததக�,�ன; உயரததக�,�ன இபத அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1748.  அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள 'அலல�ஹ அகக�ரமகக�ரனகக வ�டடக தக�டதத 
அவக�.ம?�பப�ன.  இறத�ய�ல அவபனப ப�டததவ�டட�ல அவபன 
வ�டயவ ம�டட�ன''  எனற க,�வ�டட,  ப�,க,  'யமலம அகக�ரமம 
பரநததக�ணடரககக கடய ஊர(கக�ரர)கப? உம இப,வன  
தணடககமயப�த அவனபடய ப�ட இபபடதத�ன�ரககம.  '�ச.யம�க  
அவனபடய ப�ட யவதபன ம�ககதம ம�கக கடபமய�னதம�கம'' எனம 
(த�ரககரஆன 19:102 வத) இப,வ.னதபத ஓத�ன�ரகள.

வ�ரடடபபடட ஒவதவ�ர பஷதத�பன வ�டடம வ�னதவ?�பய '�ம  
க�தயத�ம. (ஆபகய�ல எநத ஒர பஷதத�னம அஙக த.லல  
மடய�த;) எபதயயனம ஒடடக யகடபவர தவ�ர! (அபபட அவர ஒடடக  
யகடக மயன,�ல) ப�ரக�.ம�ன ஒர த�சசவ�பல அவபரப ப�னத.னற  
வ�ரடடம (எனம 15:17, 18 ஆக�ய வ.னஙகள).

1749.  அலல�ஹ ஒர வ�ஷயதபத வ�னதத�ல த�ரம�ன�ததவ�டட�ல, 
வ�னவரகள தம .�,ககப? இப,ககடடப?ககப பண�நதவரக?�க 
அடததக தக�ளவ�ரகள.  (அலல�ஹவ�ன அநதக கடடப?பய) 
ப�ப,ய�ன மNத .ஙக�ல�பய அடபபத�ல எழம ஓப.பயப யப�ல 
(வ�னவரகள யகடப�ரகள.)  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (இதன 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  அலN இபனஅபத�லல�ஹ 
அலமத�ன�(ரஹ)  க,�ன�ர:(சஃபய�ன(ரஹ)  அலல�த)  மற,வரக?�ன 
அ,�வ�பப�ல,  '(அநத ஓப.ய�ன மலம)  அலல�ஹ தன கடடப?பய 
வ�னவரகளகக எடடச த.யவ�ன''  எனற (கடதல�கக)  க�ணபபடக�,த. 
(இப,க கடடப?பயச த.வ�யறம வ�னவரகள பZத�ககள?�க�,�ரகள. 
ப�னனர)  அவரக?�ன இதயதபதவ�டட பZத� அகற,பபடமயப�த 
அவவ�னவரகள, (அலல�ஹவ�றக த'ரககம�ய�ரககம) வ�னவரக?�டம, 
''ம இப,வன எனன த.�னன�ன?'  எனற வ�னவக�ன,னர.  அவரகள 
வ�னவ�யய�ரடம,  '('ம இப,வன இனன�னன)  உணபம(ய�ன கடடப?) 
பயச த.�னன�ன.  அவன உயரநதவன;  தபரயவன''  எனற பத�ல?�பபர. 
உடயன,  (இப,வன�ன கடடப? க,�தத)  அநத உபரய�டபல 
ஒடடகயகடபவரகள த.வ�யயறற வ�டக�ன,னர. ஒரவர மற,வர யமயல 
இரநத தக�ணட இவவ�,�க (கபட.� ஆளவபர) ஒடடக யகடக�ன,னர. 
சஃபய�ன(ரஹ)  (தம அ,�வ�பப�ல,  அவரக?�ல ஒரவர மற,வர யமல 
இரககம வ�ததபத)  தம வலக பகய�ன வ�ரலகப? வ�ரததபவதத 
அவற,�ல ஒனப, மறத,�ன,�ன மNத அடகக� பவதத (ப.பகய�ல) 
வ�?கக�க க�டடன�ரகள.  அநத உபரய�டபல ஒடடகயகடகம ஒரவர 
அபதத தன .க�வ�டம ததரவ�பபதறக மனப�கயவ .�ல .மயஙக?�ல 
அவபரத த�சசவ�பல த�கக�க கரதத வ�டவதணட.  இனனம .�ல 
ய'ரஙக?�ல (த�சசவ�பல)  அவபரச த.ன,படவதறகள?�கயவ (அநத 
உபரய�டபல)  அவர தமகக அடததள?வரடமம,  அவர தமககக 
க\ழள?வரடமம ததரவ�தத இறத�ய�க பம�வபர அபதச ய.ரதத 
வ�டக�,�ரகள.  சஃபய�ன(ரஹ)  அவரக?�ன அ,�வ�பப�ல,  'கபட.�ய�ல அத 
பம�கக வநத ய.ரநத சன�யகக�ரன�ன வ�ய�ல இடபபடக�,த.  உடயன 
அவன அதனடன நற தப�யகப?க கலநத .�ல உணபமகப? 
(மடடம)  கறக�,�ன.  (இபதக யகடகம)  மககள,  'இனன�னன '�?�ல 
இனன�னனவ�ற 'டககதமன சன�யகக�ரரகள 'மம�டம க,, அபத '�ம 



உணபமய�னத�கயவ க�ணவ�லபலய�?'  எனற கறவ�ரகள. 
வ�ன�ல�ரநத ஒடடகயகடகபபடட தகவல�ன�யலயய இவவ�ற அவரகள 
கறக�,�ரகள''  எனற இடம தபறறள?த.  அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத வநதள? மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'சன�யகக�ரன 
மறறம ய.�த�டன�ன வ�ய�ல இடபபடக�,த'  எனக கடதல�க 
இடமதபறறள?த.

''தள?�த மதபம வயதவபர (வ�ழ) வ�டபபடக�,வரகளம உஙக?�ல  
உள?னர'' எனம (த�ரககரஆன 16:70 வத) வ.னத தத�டர.

1750. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர ''(இப,வ�!) '�ன உனன�டம 
கஞ.த தனதத�ல�ரநதம,  ய.�மபல�ல�ரநதம,  தள?�பமய�ல�ரநதம, 
மணணப,ய�ன (கபரன)  யவதபனய�ல�ரநதம,  தஜ��ல�ன 
கழபபதத�ல�ரநதம,  வ�ழவ மறறம மரண யவப?ய�ன 
ய.�தபனய�ல�ரநதம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள ப�ர�ரததபன பரநத வநத�ரகள.

'�ம நஹ8டன கபபல�ல ஏற,�ய�ரநத மகக?�ன வழ�த யத�ன,லகய?  
'�ஙகள. த�ணணம�க, நஹ 'ன,�யள? ஓர அடய�ர�கயவ த�கழநத�ர 
(எனம 17:3 வத இப,வ.னம).

1751.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
(ஒர வ�ரநத�ல)  இப,ச.� தக�ணடவரபபடடத.  அபயப�த 
(.பமககபபடட)  ப�ம (மனக�ல .பபப)  ஒனப, அவரக?�டம 
'�டடபபடடத.  அத அவரகளகக ம�கவம ப�டததம�னத�க இரநத 
வநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அபத)  வ�ய�யலயய (பறக?�ல) 
பற,�கதக�ணட அத�ல�ரநத .�,�த உணட�ரகள.  ப�,க ''�ன மறபம 
'�?�ல மன�தரக?�ன தபலவன ஆயவன.  (அந'�?�ல)  அலல�ஹ 
(மன�தரக?�ல)  மநத�யவரகப?யம ப�நத�யவரகப?யம ஒயர 
.மதவ?�ய�ல எதன மலம ஒனற த�ரடடவ�ன எனபத உஙகளககத 
ததரயம�?  அபழபபவர எவரம அநத மககப? அபழதத�ல அதபன 
அவரகள த.வ�யயறக மடயம. (ப�ரபயப�ரன) ப�ரபவ அவரகப? ('னக) 
சழநததக�ணடரககம.  சரயன (அவரகளகக)  அரக�ல வரம.  அபயப�த 
மன�தரக?�டம,  அவரக?�ல த�ஙக�கதக�ள?யவ�,  தப�றததகதக�ள?யவ� 
மடய�த தனபஙகளம தயரஙகளம வநத ய.ரம. அபயப�த மன�தரகள 
(.�லர யவற .�லபர ய'�கக�) 'உஙகளகக எததபகபய (ஆபதத�ன) '�பல 
ய'ரநத�ரகக�,த எனபபத '�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?  உஙகளகக�க 
உஙகளபடய இப,வன�டம பரநத யபசபவபர(த யதடப) 
ப�ரககம�டடரக?�?'  எனற யகடப�ரகள.  அபயப�த மன�தரக?�ல .�லர 
யவற .�லரடம,  '(உஙகளபடய ஆத� ப�த�)  ஆதம (அபல)  அவரகப? 
அணகஙகள (அவர உஙகளகக�கப பரநத யபசவ�ர)  எனபர.  எனயவ 
மன�தரகள,  ஆதம(அபல)  அவரக?�டம த.னற,  ''�ஙகள மன�த இனதத�ன 
தநபதய�வ �ரகள;  உஙகப? அலல�ஹ தன கரதத�ல பபடதத�ன. 
உஙகளககள தன(ன�ல உரவ�ககபபடட)  உய�பர ஊத�ன�ன. 
வ�னவரகப? உஙகளககச .�ரமபண�யமபட உததரவ�டட�ன.  அவவ�ய, 
அவரகள உஙகளககச .�ரம பண�நத�ரகள.  '�ஙகள உஙகளபடய 
இப,வன�டம எஙகளகக�கப பரநத யபசஙகள.  '�ஙகள 
(.�கக�கதக�ணட)  இரககம (அவல)  '�பலபயயம,  எஙகளகக 
ய'ரநத�ரககம (தனப) '�பலபயயம '�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?' எனற 
யகடப�ரகள.  அதறக 'ஆதம(அபல)  அவரகள (''�ன த.யத தவ,�ன 



க�ரணதத�ல)  என இப,வன என மNத இனற (கடம)  யக�பம 
தக�ணடரகக�,�ன.  இதறக மன இபதபயப�னற அவன யக�பம 
தக�ணடத�லபல.  இதறகப ப�,கம அவன இபதப யப�ல ஒரயப�தம 
யக�பம தக�ள?பயப�வதம�லபல.  ('�ன த'ரஙகக கட�த ஒர) 
மரதத�ல�ரநத (உணண யவணட�தமனற)  எனபன அவன தடதத�ன. 
'�ன அவனகக ம�ற த.யயதன.  எனபனயய '�ன க�பப�ற,�கதக�ள? 
யவணடயள?த'  எனற க,�வ�டட ''�ஙகள யவத,வரடம�வத 
த.�லலஙகள.  '�ஙகள (இப,தததர)  நஹ�டம த.லலஙகள''  எனற 
த.�லவ�ரகள.  உடயன மககளம நஹ(அபல)  அவரக?�டம த.னற 
'நயஹ! '�ஙகள பம�ய�ல வ.�பபவரகளகக (அனபபபதபற,) மதல (பத�ய 
.டட அபமபபடன வரபக தநத)  இப,தததர ஆவ �ரகள.  உஙகப? 
அலல�ஹ 'ன,�யள? அடய�ர எனற க,�பப�டடள?�ன.  எஙகளகக�க 
உஙகளபடய இப,வன�டம பரநத யபசஙகள. '�ஙகள (.�கக�கதக�ணட) 
இரககம (அவல)  '�பலபய '�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?'  எனற 
யகடப�ரகள.  அதறக நஹ(அபல)  அவரகள 'என இப,வன இனற என 
மNத (கடம)  யக�பம தக�ணடள?�ன.  இதறக மன அவன இபதப யப�ல 
யக�பம தக�ணடத�லபல.  இதறகப ப�,கம அவன இபதபயப�ல 
ஒரயப�தம யக�பம தக�ள?பயப�வதம�லபல. (எலல� 'ப�ம�ரகளககம 
இரபபத யப�னற வ�ய.ஷம�ன)  ப�ர�ரததபன ஒனற எனகக 
(வழஙகபபடட)  இரநதத.  அபத '�ன என .மத�யதத�னரகக எத�ர�கப 
ப�ரயய�க�ததவ�டயடன.  '�ன எனபனயய க�பப�ற,�கதக�ள? 
யவணடயள?த. '�ன எனபனயய க�பப�ற,�க தக�ள? யவணடயள?த! 
'�ன எனபனயய க�பப�ற,�கதக�ள? யவணடயள?த!'  (எனயவ,) 
யவத,வரடம�வத '�ஙகள த.லலஙகள.  (இப,த ததர)  மஸ�வ�டம 
த.லலஙகள'  எனற கறவ�ரகள.  அவவ�ய, மககளம மஸ�(அபல) 
அவரக?�டம த.னற 'மஸ�யவ '�ஙகள இப,தததர ஆவ �ரகள. 
தனனபடய ததவதத�பன வழஙக�யம உஙக?�டம உபரய�டயம 
மககள அபனவபரயம வ�ட உஙகப? அலல�ஹ யமனபமப 
படதத�யள?�ன.  (எனயவ,)  எஙகளகக�க உஙகளபடய இப,வன�டம 
பரநத யபசஙகள.  '�ஙகள (.�கக�கதக�ணட)  இரககம (அவல)  '�பலபய 
'�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?'  எனற கறவ�ரகள.  அதறக மஸ�(அபல) 
அவரகள 'இனற என இப,வன (என மNத கடம)  யக�பம 
தக�ணடள?�ன.  இதறக மனபம இபதபயப�ல அவன யக�பம 
தக�ணடத�லபல.  இதறகப ப�னபம இபதப யப�ல அவன ஒரயப�தம 
யக�பமதக�ள?ப யப�வதம�லபல.  தக�பல த.யயம�ற எனகக 
ஆபணய�டபபட�மயலயய '�ன ஒர மன�த உய�பரக தக�பல 
த.யதவ�டடரகக�ய,ன.  '�ன எனபனயய க�பப�ற,�க தக�ள? 
யவணடயள?த!  '�ன எனபனயய க�பப�ற,�கதக�ள? யவணடயள?த! 
'�ன எனபனயய க�பப�ற,�க தக�ள?யவணடயள?த.  (எனயவ,) 
யவத,வரடம�வத '�ஙகள த.�லலஙகள.  (இப,தததர)  ஈ.�வ�டம 
த.லலஙகள' எனற கறவ�ரகள.

அவவ�ய, மககள ஈ.�(அபல)  அவரக?�டம த.னற,  'ஈ.�யவ!  '�ஙகள 
அலல�ஹவ�ன ததர�க இரகக�,�ரகள.  மரயம�டம இப,வன�டட 
அவனபடய வ�ரதபதயம அவன (ஊத�ய)  உய�ரம ஆவ �ரகள.  '�ஙகள 
தத�டடல�ல .�றவர�ய இரநதயப�யத மன�தரக?�டம யப.�ன �ரகள. 
(எனயவ,)  எஙகளகக�க உஙகளபடய இப,வன�டம பரநத யபசஙகள. 
'�ஙகள (.�கக�கதக�ணட)  இரககம (அவல)  '�பலபய '�ஙகள 
கவன�ககவ�லபலய�?'  எனற யகடப�ரகள.  அதறக ஈ.�(அபல)  அவரகள, 



'என இப,வன இனற (என மNத கடம)  யக�பம தக�ணடள?�ன.  இதறக 
மன அவன இபதபயப�ல யக�பம தக�ணடத�லபல.  இதறகப ப�,கம 
இபதப யப�ல அவன ஒரயப�தம யக�பம தக�ள?பயப�வதம�லபல - 
(த�ம பரநதவ�டடத�க)  எநதப ப�வதபதயம அவரகள க,�பப�ட�மல - 
'�ன எனபனயய க�பப�ற,�க தக�ள? யவணடயள?த!  '�ன 
எனபனயய க�பப�ற,�க தக�ள? யவணடயள?த!  (எனயவ,)  '�ஙகள 
யவத,வரடம�வத த.�லலஙகள;  '�ஙகள மஹமமத�டம த.லலஙகள' 
எனற கறவ�ரகள.  அபயப�த மககள எனன�டம வநத 'மஹமமயத! 
'�ஙகள இப,தததர.  இப,தததரக?�ல இறத�ய�னவர.  உஙக?�ன மன 
ப�ன ப�வஙகப? இப,வன மனன�ததவ�டட�ன.  எஙகளகக�க 
உஙகளபடய இப,வன�டம பரநத யபசஙகள.  '�ஙகள (.�கக�க 
தக�ணட)  இரககம (அவல)  '�பலபய '�ஙகள கவன�ககவ�லபலய�?' 
எனற கறவர.  அபயப�த '�ன 'டநத இப,வன�ன அரய�.னதத�றகக 
க\யழ த.னற,  என இப,வனகக (பண�நத)  .ஜத�வ�ல வ�ழயவன.  ப�,க 
இப,வன எனகக மன யவத,வரககம (உள?தத�ல)  உத�ககச 
த.யத�ர�த இப,ப பகழ ம�பலகப?யம அழக�ய யத�தத�ரஙகப?யம 
எனகக உத�ககச த.யவ�ன.  ப�,க 'மஹமமயத!  உஙகள தபலபய 
உயரததஙகள! யகளஙகள; அத உஙகளககத தரபபடம. பரநதபரயஙகள; 
உஙகள பரநதபர ஏறகபபடம'' எனற த.�லலபபடம. அபயப�த '�ன என 
தபலபய உயரதத� 'இப,வ�!  என .மத�யம.  இப,வ�!  என .மத�யம' 
எனயபன.  அதறக 'மஹமமயத!  த.�ரககதத�ன.  வ�.லக?�ல வலபபகக 
வ�.ல வழ�ய�க எநத வ�தக யகளவ�க கணககம இலல�மல உஙகள 
.மத�யதத�ர .�லபர நபழயச த.யயஙகள;  அவரகள மற, 
வ�.லக?�லம மககளடன இபணநத நபழநததக�ள?ல�ம'  எனற 
க,பபடம. என உய�ர எவன பகய�ல உள?யத� அவன மNத .தத�யம�க! 
த.�ரககவ�.ல�ன இரணட பககஙகளகக�படயயய�ன தரம 
'மகக�வ�றகம (யமன�லள?)  'ஹ�க�யர'  எனம ஊரககம இபடய�லள?' 
அலலத 'மகக�வ�றகம (ஷ�ம�லள?)  பஸர� எனம ஊரககம 
இபடய�லள?' தரம�கம'' எனற க,�ன�ரகள.

''இரவ�ல 'தஹஜ�8த' எனம தத�ழபகபயக கபடபப�டபபZர�க. இத  
உமகக அத�கபபடய�ன தத�ழபகய�கம. உமமபடய இப,வன  
உமபம ('மக�ம மஹமத' எனம) உயர அநதஸதகக அனபபல�ம'' 
எனம (த�ரககரஆன 17:79 வத) இப,வ.னம.

1752.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர மககள மறபம '�?�ல பல 
கழகக?�க ஆக�வ�டவ�ரகள.  ஒவதவ�ர .மத�யதத�னரம தததம 
'ப�பயப ப�னதத�டரநத த.னற,  'இனன�யர (எஙகளகக�க 
அலல�ஹவ�டம)  பரநதபர த.யயஙகள''  எனற யகடப�ரகள. 
(ஒவதவ�ரவர�கத தமம�ல இயல�ததனற மறததகதக�ணயட வர) 
இறத�ய�ல 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம பரநதபர (யக�ரகபக)  த.லலம. 
'ப�(ஸல)  அவரகள அலல�ஹவ�டம பரநதபரபப�ரகள.)  'ப�யவரகப? 
அலல�ஹ ('மக�ம மஹமத'  எனம)  உயர அநதஸத�றக அனபபம 
'�?�ல இத 'டககம. 

('ப�யய!) உஙகள தத�ழபகய�ல கரபல ம�கவம உயரததவம  
யவணட�ம. ம�கவம த�ழததவம யவணட�ம. இவவ�ரணடககம�படய�ல  
ஒர வழ�பய (-ம�தம�ன தத�ன�பய-)க கபடபப�டயஙகள (எனம 17:110 
வத வ.னத தத�டர.)



1753.  ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இபன அபப�ஸ(ரல�), 
'('ப�யய!)''  உஙகள தத�ழபகய�ல கரபல ம�கவம உயரததவம 
யவணட�ம.  ம�கவம த�ழததவம யவணட�ம''  எனம (த�ரககரஆன 17:110 
வத)  இப,வ.னம தத�டரப�கக க,�ன�ரகள:  'இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (இஸல�தத�ன ஆரமபக க�லதத�ல எத�ரக?�ன 
தத�லபலகப?க கரத�)  மகக�வ�ல தம யத�ழரகளடன மப,நத 
தத�ழமயப�த கரஆபன .பதம�டட ஓதவ�ரகள.  அபத 
இபணபவபபவரகள யகடகமயப�த, கரஆபனயம அபத இ,கக�யர?�ய 
இப,வபனயம,  அபத (மககள மன)  தக�ணட வநத ('ப�ய)வரகப?யம 
ஏசவ�ரகள.  எனயவ,  உயரநதவன�க�ய அலல�ஹ தன 'ப�ய�டம ''�ஙகள 
உஙகள தத�ழபகய�ல கரபல உயரதத�த�ரகள.  அத�வத உரதத கரல�ல 
ஓத�த�ரகள.  (ஏதனன�ல,)  இபணபவபயப�ர அபதக யகடடவ�டட 
கரஆபன ஏசவ�ரகள.  (அதறக�க உடன தத�ழக�ன,)  உஙகள 
யத�ழரகளகயக யகடக�தவ�ற ஒயரயடய�கக கரபலத த�ழததவம 
த.யய�த�ரகள.  இவவ�ரணடககம�படயய,  ம�தம�ன யப�கபகக 
பககதக�ளளஙகள'' எனற க,�ன�ன.

''அவரகளத�ம தம இப,வன�ன வ.னஙகப?யம (மறபமய�ல)  
அவனபடய .நத�பபபயம ஏறக மறததவரகள ஆவர. எனயவ,  
அவரக?�ன த.யலகள வ �ண�க� வ�டடன. யமலம, மறபம '�?�ல 
அவரகளகக எததபகய மத�பபபயம அ?�ககம�டயட�ம'' எனம 
(த�ரககரஆன 18:105 வத) இப,வ.னம.

1754.  மறபம '�?�ல உடல பரதத தக�ழதத மன�தன ஒரவன 
வரவ�ன. அலல�ஹவ�டம தக�சவ�ன இ,கபகய?வ எபட கட அவன 
(மத�பப)  தப,ம�டட�ன.  'மறபம '�?�ல அவரகளகக எததபகய  
மத�பபபயம அ?�ககம�டயட�ம'' எனம (த�ரககரஆன 18:105  வத) 
இப,வ.னதபத ஓத�கதக�ளளஙகள எனற இப,த ததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.மறய,�ர 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத ஹத�ஸ வநதள?த.

('ப�யய!) தககதத�றகரய அநத (மறபம) '�ப?க க,�தத இவரகப? 
எச.ரயஙகள (எனம 19:39 வத வ.னத தத�டர.)

1755.  (மறபம '�?�ல)  கரபம கலநத தவணண�, ஆட ஒன,�ன 
யத�ற,தத�ல மரணம தக�ணடவரபபடம.  அபயப�த அ,�வ�பபச த.யயம 
(வ�னவரக?�ல) ஒரவர, 'த.�ரககவ�.�கய?!' 'இபத (இநத ஆடபட) '�ஙகள 
அ,�வ �ரக?�?'  எனற யகடப�ர.  அவரகள,  'ஆம!  இதத�ன மரணம''  எனற 
பத�ல?�பப�ரகள.  அவரகள அபனவரம அபத (மனயப) 
ப�ரதத�ரகக�,�ரகள.  ப�,க அவர 'ரகவ�.�கப? ய'�கக�:  ''ரகவ�.�கய?!' 
எனற அபழபப�ர.  அவரகள தபலபய '�டடப ப�ரபப�ரகள.  அவர 'இபத 
'�ஙகள அ,�வ �ரக?�?'  எனற யகடப�ர.  அவரகள,  'ஆம (அ,�யவ�ம;) 
இதத�ன மரணம''  எனற பத�ல த.�லவ�ரகள.  அவரகள அபனவரம 
அபத (மனயப)  ப�ரததள?னர.  உடயன அத (ஆடடன உரவதத�லள? 
மரணம)  அறககபபடடவ�டம.  ப�,க அவர,  'த.�ரககவ�.�கய? '�ரநதரம; 
இன� மரணயம இலபல.  'ரகவ�.�கய?!  '�ரநதரம;  இன� மரணம எனபயத 
இலபல''  எனற கறவ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  இபத அ,�வ�தத அப ஸயZத அலகதர(ரல�) 
க,�ன�ர..இபதக க,�வ�டட 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '('ப�யய!)  '�ய�யத  
த�ரபப?�ககபபடம தககம '�ப,நத அந'�ப?ப பற,� '�ஙகள அவரகப?  



எச.ரயஙகள!  என�னம,  (இனற உலக வ�ழவ�ல)  இவரகள கவபலயறற  
இரகக�ன,னர.  எனயவ,  இவரகள 'மப�கபகதக�ள?யவ ம�டட�ரகள'' 
எனம (த�ரககரஆன 19:39  வத)  இப,வ.னதபத ஓத�ன�ரகள.  யமலம, 
'இனற உலக�ல வ.�ககம இவரகள கவபலயறற,  அ.டபடய�க 
உள?னர.  எனயவ இவரகள 'மப�கபகதக�ள? ம�டட�ரகள''  எனறம 
க,�ன�ரகள.

''ய�ர தம மபனவ�யர மNத அவதற க,� (அபத '�ரப�ககத)  
தமபமயன,� அவரக?�டம யவற .�ட.�கள இலபலயய�  
அததபகயய�ரல ஒரவர, '�ச.யம�க த�ம (தம கற,ச.�டடல)  
உணபமய�?ர த�ம என அலல�ஹவ�ன மNத '�னக மப, .தத�யம  
த.யத .�ட.�யம அ?�ககயவணடம'' எனம (த�ரககரஆன 24:6 வத) 
இப,வ.னம.

1756.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'பன அஜல�ன' 
கலதத�ரன தபலவர�ய�ரநத ஆஸ�ம இபன அத�(ரல�)  அவரக?�டம 
(அயத கலதபதச ய.ரநத) 'உபவம�ர'  எனபவர வநத 'தன மபனவ�யடன 
யவத,�ர அனன�ய ஆடவன (தக�த உ,வதக�ணடபட)  இரககக கணட 
ஒர மன�தன�ன வ�ஷயதத�ல எனன கறக�,�ரகள? அவன அநத அனன�ய 
ஆடவபனக தக�னற வ�டல�ம�?  அவவ�ற தக�னறவ�டட�ல,  (பழ� 
வ�ஙகம .டடபபட)  அவபன '�ஙகள தக�னற வ�டவ �ரக?�?  அலலத 
அவன யவற எனன த.யயயவணடம? எனகக�க இநத வ�வக�ரம க,�தத 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம '�ஙகள யகடடச த.�லலஙகள''  எனற 
க,�ன�ர.  எனயவ,  ஆஸ�ம(ரல�)  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற, 
'இப,தததர அவரகய?!''  எனற (வ�ஷயதபதச த.�லல�)  யகடக, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள (இததபகய)  யகளவ�கப? வ�ரமபவ�லபல 
(எனபபத உணரநத தக�ணட த�ரமப� வநதவ�டட�ர). 'ப�(ஸல) அவரகள 
எனன க,�ன�ரகள எனற ஆஸ�ம(ரல�)  அவரக?�டம உபவம�ர(ரல�) 
யகடக,  அவரகள,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள இததபகய யகளவ�கப? 
வ�ரமபவ�லபல.  யமலம,  இபபடக யகடபபத அவரகள அ.�ஙகம�கக 
கரதக�,�ரகள''  எனற பத�ல க,�ன�ரகள.  உடயன உபவம�ர(ரல�), 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
இபதப பற,�க யகடக�மல ஓயம�டயடன''  எனற க,�வ�டட,  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம த.னற,  'இப,தததர அவரகய?!  ஒர மன�தன தன 
மபனவ�யடன அனன�ய ஆடவன இரககக கணட�ல அவன 
அமமன�தபனக தக�லலல�ம�?  (அபபடக தக�னறவ�டட�ல, 
பழ�ககபபழ�ய�க)  '�ஙகள அமமன�தபனக தக�னற வ�டவ �ரக?�?  அலலத 
அவன யவற எனன த.யயயவணடம?'  எனற யகடட�ர.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'அலல�ஹ உமமபடய வ�ஷயதத�லம 
உமமபடய மபனவ� வ�ஷயதத�லம கரஆன வ.னதபத 
அர?�யள?�ன''  எனற க,�,  அவவ�ரவரககம அலல�ஹ தன 
யவததத�ல க,�பப�டடள? ('ல�ஆன'  எனம)  .�ப அபழபபப ப�ரம�ணம 
த.யயமபட கடடப?ய�டட�ரகள.  அவவ�ய,,  தம மபனவ� மNத (கற,ம 
.�டட)  உபவம�ர(ரல�)  'ல�ஆன'  த.யத�ரகள.  ப�,க 'இப,தததர 
அவரகய?!  '�ன இவப? (வ�வ�கரததச த.யய�மல என 
மபனவ�ய�கயவ)  பவதத�ரநத�ல,  இவளகக அ'�த� இபழததவன�க� 
வ�டயவன''  எனற க,�வ�டட,  அவப? வ�வ�கரததச த.யதவ�டட�ர. 
இநத வழ�மப,யய அவரகளககப ப�ன 'ல�ஆன'  த.யயம கணவன 
மபனவ�யரகக மன ம�த�ரய�க�வ�டடத.  ப�,க இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ,  'கவன�யஙகள!  கர '�,மம கனனஙகரய கண ப�பவயம, 



தபரதத படடஙகளம,  தடதத க�லகளம உபடய ப�ளப?பய இவள 
தபறத,டதத�ல,  உபவம�ர அவப?ப பற,� உணபம யப.�யத�கயவ, 
கரதக�ய,ன.  அரபணபயப யப�ல,  .�வபப�ன ப�ளப?பய அவள 
தபறத,டதத�ல,  உபவம�ர அவப?ப பற,�ப தப�ய யப.�யத�கயவ '�ன 
கரதயவன''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�னனர உபவம�ர த.�னனபத 
தமயபப�ககம வ�ததத�ல அவள,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள வரண�தத 
யத�ற,தத�யலயய (கர'�,மம,  கனனஙகரய கரவ�ழ�யம தடதத 
க�லகளம உபடய) ப�ளப?பயப தபறத,டதத�ள. இதன�ல அககழநபத 
தன த�யடன இபணதயத ('இனனவ?�ன மகன'  எனற) 
அபழககபபடல�ய�றற.

(தன மNத தனனபடய கணவன சமதத�ய கற,ச.�டபட மறககம 
வபகய�ல) அவன தப�யயன ஆவ�ன என மபனவ� '�னக மப,  
அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம த.யத கறவத, (வ�ப.�ரக  
கற,தத�றக�ன) தணடபனபய அவப?வ�டடம அகற,� வ�டம (எனம 
24:8 வத இப,வ.னம.)

1757.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஹ�ல�ல இபன உமயய�(ரல�) 
(கரபபவத�ய�ன)  தம மபனவ�பய 'ஷரக இபன .ஹம�'  எனபவரடன 
இபணதத (இரவரககம�படயய தக�த உ,வ இரபபத�கக)  கற,ம 
.�டடன�ரகள. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, '(உன) ஆத�ரதபதக தக�ணட 
வ�!  இலபலதயன,�ல,  உன மதக�ல கப.யட தக�டககபபடம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதறக ஹ�ல�ல(ரல�),  'தஙகப?ச .தத�ய(ம�ரகக)ததடன 
அனபப�யவன மNத ஆபணய�க!  '�ன உணபமயய த.�லக�ய,ன. 
எனனபடய மதபகக கப.யடல�ரநத க�பப�றறம த.யத�பய 
அலல�ஹ '�ச.யம அரளவ�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன (வ�னவர) 
��பரல (அபல)  அவரகள இ,ஙக�,  'ப�(ஸல)  அவரகளகக 'ய�ர தம  
தபணவ�யர மNத அவதற க,�'' எனற தத�டஙகம (த�ரககரஆன 24:6-9) 
வ.னஙகப? ஓத�க க�டடன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ரமப� வநத 
ஹ�ல�ல(ரல�)  அவரக?�ன மபனவ�ய�டம ஆ?னபப�ன�ரகள. 
(இதறக�படயய)  ஹ�ல�ல(ரல�)  அவரகளம வநத (த�ம த.�னனத 
உணபமயய என '�னக மப,)  .தத�யம த.யத .�ட.�யம?�தத�ரகள. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகள இரவரல ஒரவர தப�யயர 
எனபபத அலல�ஹ அ,�வ�ன.  எனயவ,  உஙகள இரவரல 
ப�வமனன�பபகயக�ர (தவற தனனபடயதத�ன எனற ஒபபகதக�ணட, 
இப,வன பககம)  த�ரமபக�,வர ய�ர?'  எனற யகடடக 
தக�ணடரநத�ரகள.  ப�,க,  ஹ�ல�ல(ரல�)  அவரக?�ன மபனவ� எழநத 
'�னற ('�னக மப, .தத�யம த.யத)  .�ட.�யம அ?�தத�ர.  ஐநத�ம 
மப,ய�க (.�ப அபழபபப ப�ரம�ணம)  த.யயச த.ன,யப�த மககள 
அவபர '�றதத� 'இத (தப�யய�ன .தத�யம�ய�ரநத�ல இப, 
தணடபனபய)  உறத�பபடதத� வ�டம.  (எனயவ,  'னக யய�.�ததச த.ய!)'' 
எனற க,�ன�ரகள.  ஹ�ல�ல அவரக?�ன மபனவ� .றய, த�மத�தத, 
ப�ரம�ணம த.யயத தயஙக�ன�ர.  '�ஙகள அவர தம ப�ரம�ணதத�ல�ரநத 
ப�னவ�ஙக�வ�டவ�ர எனய, எணண�யன�ம.  ஆன�ல,  ப�,க அவர, 
'க�லதமலல�ம என .மத�யதத�பர '�ன இழ�வககள?�ககப 
யப�வத�லபல''  எனற க,� (.�ப அபழபபப ப�ரம�ணதபதச) 
த.யதமடதத�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இவப?க கவன�தத 
வ�ரஙகள.  இவள கரய வ�ழ�களம,  தபரதத படடஙகளம,  தடதத 
க�லகளம உபடய ப�ளப?பயப தபறத,டதத�ல,  அத 'ஷரக இபன 
.ஹம�'வகயக உரயத�கம''  எனற க,�ன�ரகள.  அபதபண 'ப�யவரகள 



வரண�ததவ�ய, கழநபத தபறத,டதத�ர.  இபதய,�நத 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இத பற,�ய இப,ச.டடம ('ல�ஆன'  வ�த�)  மடடம 
வநத�ரகக�வ�டட�ல '�ன அவப?க கடபமய�கத தணடதத�ரபயபன'' 
எனற க,�ன�ரகள.

'''ரகதபத ய'�கக� தம மகஙக?�ல ('டதத�) இழததச  
த.லலபபடவ�ரபபவரக?�ன தஙகம�டம ம�கவம யம�.ம�னத�கம;  
அவரக?�ன வழ�யம ம�க ம�கத தவ,�னத�கம'' எனம (த�ரககரஆன 
25:34 வத) இப,வ.னம.

1758.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர 'இப,தததர 
அவரகய?!  இப,மறபப�?ன மறபம '�?�ல தன மகதத�ல ('டதத�) 
இழததச த.லலபபடவ�ன�?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இநத 
உலக�ல அவபன இரணட க�லக?�ன�ல 'டககச த.யதவனகக, 
மறபம '�?�ல அவபனத தன மகதத�ல 'டககச த.யத�ட மடய�த�?' 
எனற (பத�லககக) யகடட�ரகள. (இபத அ,�வ�தத அ,�வ�பப�?ர) கதத�த� 
இபன த�ஆம�(ரஹ)  'ஆம!  (மடயம.)  எஙகள இப,வன�ன வல�பமய�ன 
மNத�பணய�க!'' எனற க,�ன�ரகள.

1759.  மஸரக இபன அஜதஉ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர க�நத� எனம இடதத�ல 
ஒரவர யப.�கதக�ணடரககமயப�த 'மறபம '�?�ல பபக ஒனற வநத 
'யவஞ.கரக?�ன த.வ�பபலனகப?யம ப�ரபவப பலனகப?யம 
ப�டததகதக�ளளம.  இப,'மப�கபகய�?ரகக �லயத�ஷம ஏறபடவத 
யப�ன,�ரககம''  எனற க,�ன�ர.  (இபதகயகடட)  '�ஙகள 
பZத�யபடநயத�ம.  உடயன '�ன,  இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம 
த.னய,ன.  அவரகள .�யநதபட அமரநத�ரநத�ரகள.  (இபதக யகடடதம) 
அவரகள யக�பமறற (எழநத ய'ர�க)  அமரநத தக�ணட (ப�னவரம�ற) 
க,�ன�ரகள:  அ,�நதவர த.�லலடடம!  அ,�ய�தவர,  அலல�ஹயவ 
'னக,�நதவன எனற த.�லலடடம!  ஏதனன�ல,  ஒரவர த�ம 
அ,�ய�தபத,  எனககத ததரய�த எனற த.�லவதம 
அ,�வ�னப�றபடடத�கம.  ஏதனன�ல,  அலல�ஹ தன ததர(ஸல) 
அவரகளககச 'த.�லலஙகள:  '�ன இதறக�க,  உஙக?�டம கல� எதவம 
யகடகவ�லபல.  '�ன (இலல�தபதச த.�லல�)  ப�வபன த.யயவ�ரல 
ஒரவனலலன''  எனற (த�ரககரஆன 38:86)  க,�யள?�ன.  யமலம, 
கப,ஷ�யர இஸல�தபத ஏறபத�ல க�லம த�ழதத�னர. எனயவ, 'ப�(ஸல) 
அவரகள கப,ஷ�யரகதகத�ர�கப ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அபயப�த அவரகள, 
'இப,வ�!  யசஃப(அபல)  அவரக?�ன (க�லதத)  ஏழ (பஞ.ம '�ப,நத) 
ஆணடகப?ப யப�ல இவரகளககம ஏழ (பஞ.ம '�ப,நத) 
ஆணடகப?க தக�டதத,  எனகக உதவ� த.ய!''  எனற யவணடன�ரகள. 
அவவ�ய, அவரகப?ப பஞ.ம வ�டடயத.  இறத�ய�ல அத�ல அவரகள 
(பலரம)  அழ�நத யப�ன�ரகள.  யமலம,  பலர த.ததவறப,யம 
எலமபகப?யம உணண யவணடயத�ய�றற. இனனம (கடம ப.�ய�ன�ல 
கண பஞ.படநத அவரக?�ல)  ஒரவர வ�னதத�றகம பம�ககம�படயய 
பபக யப�ன, ஒனப,யய க�னப�ர.  இந'�பலய�ல அப சஃபய�ன வநத 
மஹமமயத '�ர எஙகக?�டம உ,வகப?ப யபணம�ற 
கடடப?ய�டடபட வநத�ர.  உம .மத�யதத�னயர� அழ�நத 
தக�ணடரகக�,�ரகள.  எனயவ '�ஙகள (இநதப பஞ.தபத '�ககமபட) 
அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள எனற க,�ன�ர அபயப�த 'ப� (ஸ
்)அவரகள ('ப�யய)  தவ?�பபபடய�னதத�ர பபக வ�னதத�ல�ரநத 
வரம '�ப? '�ஙகள எத�ரப�ரதத�ரஙகள.  மன�தரகப? அத 



தனபறததம யவதபனய�கம எனற தத�டஙக� தமயய�கயவ ('�ஙகள 
உணரச.�தப,க கடதமனற)  அவயவதபனபய இனனம .�,�த 
க�லதத�றக '�கக�பவதயத�ம.  என�னம '�ஙகள (ப�வம த.யயயவ) 
த�ரமபச த.லக�,�ரகள எனபத வபரய�ல�ன (த�ரககரஆன 44:  10-  15) 
வ.னஙகப? ஓத�கக�டடன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன யவணடதல�ல 
அவரகப?வ�டடப பஞ.ம அகனறவ�டட�லம மறபம யவதபன 
வநத�ல அத அவரகப? வ�டட அகற,பபடவ� யப�க�,த (இலபல. 
பஞ.ம '�ஙக�ய)  ப�,க மNணடம அவரகள இப, மறபபகயக த�ரமப� 
வ�டடனர.  இபததத�ன அலல�ஹ ம�க பலம�க அவரகப? '�ம  
ப�டககம '�?�ல '�ச.யம�க அவரக?�டம பழ� வ�ஙக�யய த�ரயவ�ம 
எனற (த�ரககரஆன 44:16  வத வ.னதத�ல பதரப யப�ரக க,�ககம 
வபகய�லம வ ல�ஸ�மன (தணடபன உஙகப? ப�டதயத த�ரம)  எனற 
(த�ரககரஆன 25:77  வத வ.னதத�ல அயத பதரப யப�பரக க,�ககம 
வபகய�லம கறக�,�ன.  யமலம ,  'அல�ஃ.  ல�ம.  மNம . ('ப�யய)  யர�மரகள 
அணபட '�டடல (இபயப�த)  யத�றடககபபடட வ�டட�ரகள.  (என�னம)  
அவரகள இதயத�லவ�ககபப�ன .�ல ஆணடககளய?யய தவற,�  
அபடவ�ரகள'' எனறம அலல�ஹ கறக�,�ன (த�ரககரஆன 30:1-3)  இத 
மனயப ('டநத) மடநதவ�டடத.

''அவரகள த.யததக�ணடரநத ('றத.யலக?�ன பலன�கக கணகப?க  
க?�ரச த.யயம எததபகய இனபஙகள அவரகளகக�க மப,நத  
பவககபபடடள?ன எனபபத ய�ரம அ,�யம�டட�ரகள'' எனம 
(த�ரககரஆன 32:17 வத) இப,வ.னம.

1760.  அரள வ?மம உயரவம உபடய அலல�ஹ,  'என 
'லலடய�ரகளகக�க எநதக கணணம ப�ரதத�ர�த,  எநதக க�தம 
யகடடர�த,  எநத மன�தரன மனதத�லம யத�ன,�ய�ர�த இனபஙகப? 
'�ன த.�ரககதத�ல தய�ரபடதத� பவதத�ரகக�ய,ன''  எனற கறக�,�ன 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத அ,�வ�தத அப 
ஹ8பரர�(ரல�), ''�ஙகள வ�ரமப�ன�ல, 'அவரகள த.யததக�ணடரநத ('
்)த.யலக?�ன பலன�கக கணகப?க க?�ரச த.யயம எததபகய 
இனபஙகள அவரகளகக�க மப,தத பவககபபடடள?ன எனபபத 
ய�ரம அ,�யம�டட�ரகள''  எனம (த�ரககரஆன 32:17  வத) 
இப,வ.னதபத ஓத�க தக�ளளஙகள எனகக,�ன�ர.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�லம இவவ�ய, க�ணபபடக�,த.  அத�ல (கடதல�க:) 
அ,�வ�பப�?ர சஃபய�ன(ரஹ)  அவரக?�டம 'இத 'ப�தம�ழ�ய�?  (அலலத 
உஙக?�ன கரதத�?)''  என வ�னவபபட,  அனன�ர '(இத 'ப�தம�ழ� 
இலல�மல)  யவத,னன?'  எனற (த�ரபப�க)  யகடட�ரகள எனக 
க,பபடடள?த.

1761.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகளககத 
தஙகப?யய தக�படய�க வழஙக மனவநத தபணகப?ப பற,� '�ன 
யர�ஷம தக�ணடரநயதன.  யமலம '�ன,  'ஒர தபண தமபமத த�யம 
(ஓர ஆணகக)  தக�படய�க வழஙகவம த.யவ�?�?'  எனம த.�லல�க 
தக�ணயடன.  '('ப�யய!  உஙகள தபணவ�யர�ன)  அவரக?�ல '�ஙகள 
வ�ரமப�யவரகப? (வ�ரமபம க�லமவபர)  ஒதகக� பவககல�ம.  '�ஙகள 
வ�ரமப�யவரகப? (வ�ரமபம க�லமவபர,)  உஙகளடன  
இரககபவககல�ம.  '�ஙகள ஒதகக� பவததவரக?�ல ய�பர  
வ�ரமபக�,�ரகய?� அவரகப? (மறபடயம)  உஙகளடன ய.ரததக  
தக�ள?ல�ம.  இதன�ல உஙக?�ன மNத கற,ம ஏதம�லபல'' எனம 



(த�ரககரஆன 33:51  வத)  இப,வ.னதபத அலல�ஹ அர?�யயப�த, 
'�ன 'உஙகளபடய இப,வன உஙகள வ�ரபபதபத வ�பரவ�க பரதத� 
த.யவபதயய '�ன ப�ரகக�ய,ன'' எனற('ப�யவரக?�டம) த.�னயனன. 

1762.  மஆத� ப�னத அபத�லல�ஹ அலஅதவ�யய�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 
''('ப�யய! உஙகள தபணவ�யர�ன) அவரக?�ல '�ஙகள வ�ரமப�யவரகப?  
(வ�ரமபம க�லமவபர)  ஒதகக� பவககல�ம.  '�ஙகள வ�ரமப�யவரகப? 
(வ�ரமபம க�லமவபர) உஙகளடன இரகக பவககல�ம. '�ஙகள ஒதகக� 
பவததவரக?�ல ய�பர வ�ரமபக�,�ரகய?� அவரகப? (மறபடயம)  
உஙகளடன ய.ரததகதக�ள?ல�ம.  இதன�ல உஙக?�ன மNத கற,ம  
ஏதம�லபல''  எனம (த�ரககரஆன 33:51  வத)  இப,வ.னம அர?பபடட 
ப�,கம, இப,தததர(ஸல) அவரகள எஙக?�ல ஒர மபனவ�ய�ன '�?�ல 
மறத,�ர மபனவ�ய�டம த.லல வ�ரமப�ன�ல,  அந'�ப? 
வ�டடகதக�டககமபட அனமத� யகடப�ரகள''  எனற ஆய�ஷ�(ரல�) 
க,�ன�ர.  '�ன,  'அதறக '�ஙகள எனன த.�லவ �ரகள?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள,  ''�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?! 
(யவத,�ர மபனவ�கக�க எனனபடய '�ப? வ�டடகதக�டககமபட,) 
'�ஙகள எனன�டம அனமத� யகடபத�ய�ரநத�ல,  '�ன ய�ரகக�க 
யவணடயம தஙகப?வ�டடக தக�டகக வ�ரமபம�டயடன'  எனற 
த.�லயவன''  என,�ரகள.  இயத ஹத�ஸ யவறவழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.

1763. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பரத� அண�வத .டடம�ககபபடட 
ப�னன�ல,  தம யதபவகக�க யவணட ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர�ன)  .வத� ப�னத ஸமஆ(ரல�)  தவ?�யய த.ன,�ரகள. 
அவரகள,  (உயரம�ன)  கனதத .ரரமபடய தபணமண�ய�க இரநத�ரகள. 
அவரகப? அ,�நதவரகளகக அவரகள ய�ர எனற (அபடய�?ம) 
ததரய�மல�ரகக�த.  அவரகப? அபயப�த,  உமர இபன கதத�ப(ரல�) 
ப�ரததவ�டட '.வத�யவ,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க,  '�ஙகள ய�ர 
எனற எஙகளககத ததரய�மல�லபல.  '�ஙகள (ய�ர எனற அபடய�?ம 
ததரக�, வபகய�ல) எபபட தவ?�யய வநத�ரகக�,�ரகள ப�ரஙகள!'' எனற 
க,�ன�ரகள.  .வத�(ரல�)  உடயன அஙக�ரநத த�ரமப�வ�டட�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள என வ �டடல இரவ உணவ 
அரநத�கதக�ணடரநத�ரகள.  அவரக?�ன கரதத�ல எலமபத தணட 
ஒனற இரநதத.  அபயப�த .வத�(ரல�)  வ �டடனள வநத,  'இப,த ததர 
அவரகய?!  '�ன என யதபவ ஒன,�றக�க தவ?�யய த.னய,ன. 
உமர(ரல�)  எனன�டம இவவ�த,லல�ம க,�ன�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அபயப�த அலல�ஹ,  'ப�(ஸல)  அவரகளகக 'வஹ�'  (யவத தவ?�பப�ட) 
அ,�வ�தத�ன.  ப�,க அந'�பல அவரகப?வ�டட '�ககபபடடத.  எலமபத 
தணட அவரக?�ன கரதத�ல அபபடயய இரநதத.  அபத அவரகள (க\யழ) 
பவததவ�டவ�லபல.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள ''�ஙகள உஙகள 
யதபவகக�க தவ?�யய த.லலல�ம எனற உஙகளகக 
அனமத�ககபபடடள?த'' எனற க,�ன�ரகள.

'''�ஙகள எபதயயனம தவ?�பபடதத�ன�லம, அலலத அதபன  
மப,தத�லம '�ச.யம�க அலல�ஹ ஒவதவ�னப,யம  
'னக,�நதவன�க இரகக�,�ன. ('ப�ய�ன தபணவ�யர�ன) அவரக?�ன மNத  
தம தநபதயர, தம பதலவரகள, தம .யக�தரரகள, தம .யக�தரக?�ன 
பதலவரகள, தம (ம�ரககத யத�ழ�யர�ன) தபணகள மறறம தம வலககரம 
உபடபமய�கக�க தக�ணடவரகள (ஆன அடபமகள) ஆக�யய�ர  



வ�ஷயதத�ல (பரத�பவக பகவ�டவத�ல) கற,ம�லபல. அலல�ஹவகக  
பயநத 'டநததக�ளளஙகள. '�ச.யம�க, அலல�ஹ அபனதபதயம  
கணக�ண�பபவன�க இரகக�,�ன'' எனம (த�ரககரஆன 33:54, 55) 
வ.னஙகள.

1764. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர பரத� தத�டரப�ன வ.னம அர?ப தபற, 
ப�,க,  என வ �டடனள வரவதறக அபல கஅயஸ�ன .யக�தரர 
'அஃபலஹ'(ரல�)  அனமத� யகடட�ரகள.  அபயப�த,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
'�ன அனமத� யகடடப தப,�தவபர உளய? வர அவரகக '�ன 
அனமத� தரம�டயடன''  எனற க,�வ�டயடன.  ஏதனன�ல,  எனககப 
ப�லடடயவர,  அஃபலஹ�ன .யக�தரர�ன அபல கஅயஸ அலலர.  அபல 
கஅயஸ�ன மபனவ�த�ன எனககப ப�லடடயவர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனன�டம வநத�ரகள.  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  அபல 
கஅயஸ�ன .யக�தர�ன 'அஃபலஹ'  எனன�டம (வ �டடனள வர)  அனமத� 
யகடட�ர.  தஙக?�டம அனமத� யகடக�த வபர அவரகக '�ன அனமத� 
தரம�டயடன எனற மறததவ�டயடன''  எனய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'உன 
(ப�லகடத)  தநபதய�ன .யக�தரரகக '� ஏன அனமத� தரவ�லபல?' 
எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  எனககப 
ப�லடடயவர அநத (அபல கஅயஸ என,)  ஆண அலலயவ?  ம�,�க, 
அபல கஅயஸ�ன மபனவ�த�யன எனககப ப�லடடன�ர!''  எனற 
யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரகக (அஃபலஹ8கக) 
அனமத� தக�ட!  ஏதனன,�ல,  அவர உன (ப�லகடத)  தநபதய�ன 
.யக�தரர த�ம.  உன வலககரம மணண�கடடம''  எனற க,�ன�ரகள. 
(இதன அ,�வ�பப�?ர�ன)  உரவ�(ரஹ)  க,�ன�ர:  இதன�லத�ன 
ஆய�ஷ�(ரல�),  'ப�,பப�ன�ல (ஏறபடம த'ரஙக�ய உ,வக?�ல)  ய�பர 
மணபபதறகத தபட வ�த�கக�,�ரகய?�,  அவரகப? மணககப ப�லகட 
உ,வ�ன�லம தபடவ�த�யஙகள'' எனற கறவ�ரகள.

''அலல�ஹவம, அவனபடய வ�னவரகளம, 'ப�ய�ன மNத ஸலவ�ததச  
த.�லக�,�ரகள. 'மப�கபகய�?ரகய?! '�ஙகளம அவரன மNத  
ஸலவ�ததம, .ல�மம த.�லலஙகள'' எனம (த�ரககரஆன 33:58 வத) 
இப,வ.னம.

1765.  கஅப இபன உஜர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 
'இப,தததர அவரகய?! தஙக?�ன மNத '.ல�ம' கறவத என,�ல எனன 
எனபபத '�ஙகள அ,�யவ�ம. (தஙக?�ன மNத) 'ஸலவ�த' கறவத எபபட?' 
எனற யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள,  'அலல�ஹ8மம ஸலல�அல� 
மஹமமத�ன,  வ அல� ஆல� மஹமமத�ன கம� ஸலபலதத அல� 
இபர�ஹ�ம வஅல� ஆல� இபர�ஹ�ம,  இனனகக ஹமNதம ம��த. 
அலல�ஹ8மம ப�ரக அல� மஹமமத�ன வ அல� ஆல� மஹமமத�ன, 
கம� ப�ரகதத அல�இபர�ஹ�ம வஅல� ஆல� இபர�ஹ�ம இனனகக 
ஹமNதம ம��த'' எனற த.�லலஙகள!'' என பத�ல?�தத�ரகள. 

1766.  அப ஸயZத அல கதர(ரல�)  க,�ன�ர '�ஙகள,  'இப,தததர 
அவரகய?!  இத (தஙக?�ன மNத)  .ல�ம கறம மப, (தத�ழபகய�ல 
ஓதபபடம 'அததஹ�யய�த' மலம இதபன '�ஙகள அ,�யவ�ம.) ஆன�ல, 
உஙக?�ன மNத '�ஙகள 'ஸலவ�த'  த.�லவத எபபட?'  எனற யகடயட�ம. 
அதறக அவரகள, 'அலல�ஹ8மம ஸலல� அல� மஹமமத�ன அபத�கக 
வ ரசல�கக கம� ஸலபலதத அல� ஆல� இபர�ஹ�ம வ ப�ரக அல� 
மஹமமத�ன வ அல� ஆல� மஹமமத�ன கம� ப�ரகதத அல� 



இபர�ஹ�ம'' எனற த.�லலஙகள''  என,�ரகள. மறய,�ர அ,�வ�பப�ல, 'கம� 
ப�ரகதத அல� அலN இபர�ஹ�ம'  (இபர�ஹ�ம (அபல)  அவரக?�ன 
கடமபதத�ரகக '� சப�ட.தபத வழஙக�யபதபயப�னற)  எனற 
க�ணபபடக�,த.  யஸZ த இபன ஹ�த(ரஹ)  அவரக?�ன அ,�வ�பப�ல 
(ப�னவரம�ற)  க�ணபபடக�,த:  ''கம� ஸலபலதத அல� இபர�ஹ�ம,  வ 
ப�ரக அல� மஹமமத�ன வஆல� மஹமமத�ன,  கம� ப�ரகதத அல� 
இபர�ஹ�ம வ அல� ஆல� இபர�ஹ�ம'  (எனற த.�லலஙகள!'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.)

''மஸ�பவப பணபடதத�யவரகப?ப யப�னற '�ஙகள ஆக�வ�ட�த�ரகள'' 
எனம (த�ரககரஆன 33:69 வத) வ.னத தத�டர.

1767. மஸ�(அபல) அவரகள அத�கம தவடகபபடபவரக?�க இரநத�ரகள. 
'மஸ�பவப பணபடதத�யவரகப?ப யப�னற '�ஙகளம ஆக�வ�ட�த�ரகள.  
அவரகள த.�னன கப,ப�டடல�ரநத அவர தயபமய�னவர எனபபத  
அலல�ஹ '�ரப�தத�ன.  அவர அலல�ஹவ�டம கணண�யம  
தப�ரநத�யவர�ய இரநத�ர'' எனம (த�ரககரஆன 33:69  வத) 
இப,வ.னம அபததத�ன க,�கக�,த.

(இப,தததர�ன) அவயர� ஒர கடனம�ன ('ரக) யவதபன வரமன  
உஙகப? எச.ரகபக த.யபவர மடடயம ஆவ�ர (எனம 34:46 வத 
வ.னததத�டர.)

1768. இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர ஒர'�ள 'ப�(ஸல) அவரகள 
'ஸஃப�' மபலககன,�ன மNத ஏ,�, 'ய� ஸப�ஹ�!'' (''உதவ�! உதவ�! 
அத�க�பல ஆபதத!'') எனற க,�ன�ரகள. உடயன அவரகப? ய'�கக� 
கப,ஷ�யர ஒனறத�ரணட வநத, 'உஙகளகக எனன (ய'ரநதவ�டடத)?' 
எனற யகடடனர. 'ப�(ஸல) அவரகள, 'எத�ரகள, க�பலய�யல�, 
ம�பலய�யல� உஙகப?த த�கக வரக�,�ரகள எனற '�ன 
அ,�வ�தத�ல எனபன '�ஙகள 'மபவ �ரக?�?' எனற யகடட�ரகள. 'ஆம 
('மபயவ�ம)' எனற அவரகள க,�ன�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள, ''�ன ஒர 
கடனம�ன ('ரக) யவதபன வரமன உஙகப? எச.ரகபக 
த.யபவன�யவன'' எனற க,�ன�ரகள. உடயன அப லஹப, 'உனகக 
'�.ம உணட�கடடம. இபதச த.�லலதத�ன எஙகப? (இஙயக) ஒனற 
கடடன�ய�?' எனற யகடட�ன. உடயன அலல�ஹ, 'அப லஹப�ன  
இரணட பககளம '�.ம�கடடம...'' எனம (த�ரககரஆன 111:1 வத) 
வ.னதபத அர?�ன�ன.

''('ப�யய!) கறஙகள: வரமபமN,� தமககத த�யம அ'�த�  
இபழததகதக�ணட என அடய�ரகய?! அலல�ஹவ�ன கரபணய�ல  
அவ'மப�கபக தக�ள?�த�ரகள. '�ச.யம�க அலல�ஹ எலல�ப  
ப�வஙகப?யம மனன�தத வ�டக�,�ன. அவன தபரதம மனன�பபவனம,  
கரபண க�டடபவனம ஆவ�ன'' எனம (த�ரககரஆன 39:53 வத) 
இப,வ.னம.

1769.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர இபணபவபபவரக?�ல .�லர, 
'�ப,யக தக�பலகப?ப பரநதனர;  வ�ப.�ரம அத�கம�கச 
த.யத�ரநதனர. (ஒர'�ள) அவரகள மஹமமத(ஸல) அவரக?�டம வநத, 
'�ஙகள க,�வரக�, (யப�தபன மதல�ய)பவயம '�ஙகள 
அபழபபவ�டக�, (இஸல�ம�ய)  ம�ரககமம உறத�ய�க 'லலபவயய! 



'�ஙகள பரநதவ�டட ப�வஙகளககப பரக�ரம ஏயதனம உணட� என 
'�ஙகள எஙகளககத ததரவ�தத�ல ('ன,�ய�ரககயம)''  எனற க,�னர. 
அபயப�த,  '(ரஹம�ன�ன உணபமய�ன அடய�ரக?�ன)  அவரகள 
அலல�ஹவடன யவத,நதத ததயவதபதயம அபழபபத�லபல.  யமலம,  
(தக�பல த.யயககட�த)  எனற அலல�ஹ தபட த.யதள? எநத  
உய�பரயம மப,ய�ன,� அவரகள தக�பல பரவத�லபல.  யமலம  
வ�ப.�ரம த.யவத�லபல...''  எனம (த�ரககரஆன 25:68  வத)  வ.னம 
அர?பதபற,த.  யமலம, '('ப�யய!)  கறஙகள:  வரமபமN,� தமககத த�யம  
அ'�த�ய�பழததகதக�ணட என அடய�ரகய?!  அலல�ஹவ�ன  
கரபணய�ல அவ'மப�கபக தக�ள?�த�ரகள...'' எனம (த�ரககரஆன 39:53 
வத) வ.னமம அர?பதபற,த.

'அவரகள அலல�ஹபவ எவவ�ற மத�ககயவணடயம�, அவவ�ற  
மத�ககவ�லபல' எனம (த�ரககரஆன 39:67 வத) வ.னத தத�டர.

1770.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர யத அ,�ஞரக?�ல 
ஒரவர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 'மஹமமயத!  அலல�ஹ, 
வ�னஙகப? ஒர வ�ரல மNதம,  பம�கப? ஒர வ�ரல மNதம,  இதரப 
பபடபப�னஙகப? ஒர வ�ரல மNதம பவததக தக�ணட,  ''�யன 
(ஏக�த�பதத�யம உள?)  அர.ன''  எனற த.�லவ�ன என '�ஙகள 
(எஙக?�ன யவத நல�ன தவர�தத�ல)  கணயட�ம''  எனற க,�ன�ர. 
இபதக யகடட 'ப�(ஸல)  அவரகள அநத அ,�ஞரன கரதபத 
உணபமதயன ஆயம�த�ககம வ�ததத�ல, தம கபடவ�யப பறகள ததரயச 
.�ரதத�ரகள.  ப�,க,  'அவரகள அலல�ஹபவ எவவ�ற மத�கக  
யவணடயம�, அவவ�ற மத�ககவ�லபல. மறபம '�?�ல பம� மழவதம 
அவன பகபப�டய�ல இரககம.  வ�னஙகள அவனபடய வலககரதத�ல  
சரடடபபடடரககம.  அவரகள இபணபவபபவற,�ல�ரநத அவன  
தயவன;  உயரநதவன;  எனம (த�ரககரஆன 39:67  வத)  வ.னதபத 
ஓத�ன�ரகள.

''மறபம '�?�ல பம� மழவதம அலல�ஹவ�ன பகபப�டய�ல 
இரககம. யமலம வ�னஙகள அவனபடய வலககரதத�ல சரடடபபடட 
இரககம. அவரகள இபணபவபபவற,�ல�ரநத அவன  
தயபமய�னவன; உயரநதவன; எனம (த�ரககரஆன 39:67 வத) வ.னத 
தத�டர.

1771. 'ப� (ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள:  மறபம '�?�ல அலல�ஹ 
பம�பய தனத பகப ப�டககள அடகக�க தக�ளவ�ன. வ�னஙகப? தனத 
வலககரதத�ல சரடடக தக�ளவ�ன.  ப�,க '�யன அர.ன.  எஙயக 
பம�ய�ன அர.ரகள எனற யகடப�ன என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1772. அப .�ல�ஹ ஃதகவ�ன அஸஸமம�ன(ரஹ) அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'அநத இரணட எகக�?தத�றகம மதத�ய�ல (இபடபபடட க�லம) 
'�றபத''  எனற க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர. 
அவரக?�ன 'ணபரகள,  'அப ஹ8பரர� அவரகய?!  '�ளக?�ல '�றபத�?' 
எனற யகடடனர.  '(இதறக பத�ல த.�லவபத வ�டடம)  '�ன வ�லக�க 
தக�ளக�ய,ன''  எனற அப ஹ8பரர�(ரல�)  பத�ல?�தத�ரகள.  'ணபரகள, 
'ஆணடகள '�றபத�?'  எனற யகடடனர.  அப ஹ8பரர�(ரல�),  ''�ன 
வ�லக�கதக�ளக�ய,ன''  எனற பத�ல க,�ன�ரகள.  'ணபரகள,  'ம�தஙகள 



'�றபத�?'  எனற யகடடனர.  அபயப�தம அப ஹ8பரர�(ரல�),  ''�ன 
வ�லக�க தக�ளக�ய,ன.  (ஏதனன�ல,  எனகயக இத க,�ததத ததரய�த)'' 
எனற க,�வ�டட, 'மன�தன�ன எலல� உறபபகளம (மணணககள) மகக�ப 
யப�யவ�டம.  ஆன�ல அவனபடய (மதகநதணடன 
யவரபபகத�ய�ல�ரககம)  உளவ�ல எலமப�ன (அணவ?வ)  நன�பயத 
தவ�ர!  அபத பவதயத பபடபப�னஙகள (மNணடம மறபம '�?�ல) 
பபடககபபடம'' எனற க,�ன�ரகள.

''உ,வ�னரக?�டம அனப க�டடவபதத தவ�ர, இநத (இப,)ப பண�கக�க  
உஙக?�டம '�ன எநதப ப�ரத�பலபனயம யகடகவ�லபல என ('ப�யய!)  
கறக!'' எனம (த�ரககரஆன 42:23 வத) வ.னத தத�டர.

1773.  த�வஸ இபன பகஸ�ன அலயம�ன �(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அவரக?�டம, 'உ,வ�னரக?�டம அனப க�டடவபதத தவ�ர'' 
எனம (த�ரககரஆன 42:23 வத)  வ.னத தத�டர க,�ததக யகடகபபடடத. 
அபயப�த (அஙக�ரநத)  ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ),  '(இநத 
வ.னதத�லள?)  'உ,வ�னரகள'  எனபத 'மஹமமத(ஸல)  அவரக?�ன 
உ,வ�னரகப? (பன ஹ�ஷ�பம)க க,�ககம''  எனற க,�ன�ரகள. 
உடயன,  இபன அபப�ஸ(ரல�),  'அவ.ரபபடடவ�டடர;  கப,ஷ�க கலதத�ன 
எலல�க க�ப?ய�னரககம 'ப�(ஸல)  அவரகளடன உ,வ மப, 
இரககதத�ன த.யதத''  எனற க,�வ�டட,  ''ப�(ஸல)  அவரகள, 
(கப,ஷ�யரன அபனததக க�ப?ய�னபரயம ய'�கக�)  கப,நதபட.ம 
எனககம உஙகளககம இபடய�லள? உ,வ மப,பயப யபண� ('லல 
மப,ய�ல)  'டநத தக�ள?யவணடதமனய, தபரதம வ�ரமபக�ய,ன 
எனற க,�ன�ரகள'' என வ�?ககம?�தத�ரகள.

''எஙகள இப,வயன! எஙகப?வ�டட இநத யவதபனபய '�கக�டவ�ய�க!  
'�ச.யம�க, '�ஙகள 'மப�கபக தக�ணட வ�டக�ய,�ம (எனற அபயப�த  
கறவ�ரகள)'' எனம (த�ரககரஆன 44:12 வத) இப,வ.னம.

1774.  மஸரக இபன அஜதஉ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர (ஒரமப,)  '�ன 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம த.னய,ன.  அபயப�த 
அவரகள (ப�னவரம�ற) க,�ன�ரகள: '�ஙகள அ,�ய�த ஒனப,க க,�தத 
(யகடகபபடம யப�த,)  'அலல�ஹயவ 'னக,�வ�ன''  எனற கறவத 
அ,�வ�னப�றபடடத�கம.  ஏதனன�ல,  அலல�ஹ தன ததரடம,  '('ப�யய! 
அவரக?�டம)  '�ஙகள க,�வ�டஙகள:  இநத (அபழபப)ப பண�கக�க 
உஙக?�டம எநதக கல�பயயம '�ன யகடகவ�லபல.  யமலம,  '�ன 
(இலல�தபதச த.�லல�)  ப�வபன த.யயவ�ரல ஒரவன அலலன'' 
எனற க,�யள?�ன.  (த�ரககரஆன 38:86).  கப,ஷ�யர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வரமப மN,� 'டநத,  ம�றத.யதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'இப,வ�!  யசஃப(அபல)  அவரக?�ன (க�லதத)  ஏழ (பஞ.ம '�ப,நத) 
ஆணடகப?ப யப�ல இவரகளககம ஏழ (பஞ.ம '�ப,நத) 
ஆணடகப?க தக�டதத,  இவரகளகதகத�ர�க எனகக உதவவ�ய�க!'' 
எனற ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அவவ�ய, அவரகப?ப பஞ.ம வ�டடயத. 
மககள (ப.�க)  தக�டபமய�ல எலமபகப?யம,  த.ததவறப,யம 
த�ன,னர.  அவரக?�ல ஒரவர ப.� மயககதத�ல,  (கண பஞ.படநத) 
தமககம வ�னதத�றகம�படயய பபக யப�ன, ஒனப,யய க�ணல�ன�ர. 
அவரகள 'எவரகள இப,வயன!  எஙகப?வ�டட இநத யவதபனபய 
'�கக�டவ�ய�க!  '�ச.யம�க,  '�ஙகள 'மப�கபக தக�ணட வ�டக�ய,�ம'' 
எனற க,�னர.  (த�ரககரஆன 44:12)  அபயப�த,  (அலல�ஹவ�ன 



தரபப�ல�ரநத)  ''�ம அவரகப?வ�டடச .றற யவதபனபய  
அகற,�வ�டட�ல,  அவரகள (பபழய இபணபவபப '�பலககத)  த�ரமபச  
த.னறவ�டவர'' எனற க,பபடடத.  ஆன�லம,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(அவரகளகக�க)  தம இப,வன�டம ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  அபயப�த 
அலல�ஹ,  அவரகப?வ�டட (தனனபடய யவதபனபய)  அகற,�ன�ன. 
உடயன அவரகள (பபழய இபணபவககம '�பலகயக)  த�ரமபச 
த.ன,னர.

1775. (.தத�ய த',�பய ஏறயப�ம எனற அவரகள (கப,ஷ�யரகள) த.யத 
தக�டதத வ�ககறத�பய வ�டதட,�நதனர.)  எனயவ,  அலல�ஹ பதரப 
யப�ர '�?�ல,  அவரகப?ப பழ�வ�ஙக�ன�ன இபததத�ன '('ப�யய!)  
தவ?�பபபடய�னதத�ர பபக வ�ன�ல�ரநத வரம '�ப?  
எத�ரப�ரதத�ரஙகள''  எனற தத�டஙக�,  ''�ச.யம '�ம பழ�வ�ஙக�யய  
த�ரயவ�ம'' எனற மடயம (த�ரககரஆன 44:10-16)  வ.னஙகள 
க,�பப�டக�ன,ன என மஸரக இபன அஜதஉ(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

க�லம தவ�ர யவத,தவம 'மபம அழ�பபத�லபல என (மறபமபய 
'மப�த) அவரகள கறக�,�ரகள (எனம 45:24 வத வ.னத தத�டர).

1776.  வலலபமயம ம�ணபம உபடய அலல�ஹ த.�னன�ன:  ஆதம�ன 
மகன எனபனப பணபடததக�,�ன.  அவன க�லதபத ஏசக�,�ன.  '�யன 
க�லம (பபடததவன);  என பகய�யலயய அத�க�ரம உள?த.  '�யன இரவ 
பகபல ம�,� ம�,� வரச த.யக�ய,ன எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''ஆன�ல, அவரகள (தஙகளகக அனபபபபடட யவதபன) த�ஙகள வ.�தத  
வநத பள?தத�கககப? ய'�கக� யமகம�க வரவபதக கணடதம, 'இத  
'மகக மபழபயப தப�ழ�வ�ககக கடய யமகம�கம' எனற க,�ன�ரகள.  
'அபபடயலல! ம�,�க, '�ஙகள எதறக�க அவர.பபடடக 
தக�ணடரநத�ரகய?� அதத�ன இத! இத (பயல) க�றற; இத�ல  
தனபறததக கடய யவதபன உணட' (எனக க,பபடடத)'' எனம 
(த�ரககரஆன 46:24 வத) இப,வ.னம.

1777. 'ப�(ஸல) அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப? உள'�ககத ததரயம அ?வ�றகச 
.�ரபபவரக?�கக கணடத�லபல.  அவரகள பனனபகபபவரக?�கயவ 
இரநத�ரகள. யமகதபதயய� அலலத (ச,�வ?�க) க�றப,யய� கணட�ல, 
'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகதத�ல (ஒரவ�தம�ன கலககதத�ன)  யரபக 
ததனபடம.  (ஒர'�ள)  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  மககள யமகதபதக 
க�ணமயப�த அத மபழ யமகம�க இரககல�ம எனத,ணண� 
மக�ழச.�யபடக�ன,னர.  ஆன�ல,  த�ஙகள யமகதபதக க�ணமயப�த 
ஒரவ�தம�ன கலககம தஙகள மகதத�ல ததனபடக க�ணக�ய,யன 
(ஏன)?'  எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'ஆய�ஷ�!  அத�ல 
(அலல�ஹவ�ன)  யவதபன இரககல�ம எனபத�ல எனன�ல 
கலககமபடய�மல இரகக இயலவ�லபல. ('ஆத'  எனம)  ஒர .மகதத�ர 
(ச,�வ?�க)  க�ற,�ன�ல யவதபன த.யயபபடடனர.  (அநதச)  .மகதத�ர 
(யமகம�க வநத)  அநத யவதபனபயப ப�ரததவ�டட,  'இத 'மகக 
மபழபயப தப�ழ�வ�ககம யமகம' எனய, க,�னர'' என பத�ல?�தத�ரகள.

யமலம, '�ஙகள உஙகள (இரதத பநத) உ,வகப?த தணடததவ�ட  



மபனக�,�ரக?�? (எனம 47:22 வத வ.னத தத�டர.)

1778.  அலல�ஹ பபடபபகப?ப பபடதத மடததயப�த,  உ,வ�னத 
எழநத அனப�?ன அலல�ஹவ�ன அரய�.னதத�ன க�லக?�ல 
ஒனப,ப பற,�(க தக�ணட மன,�ட)யத.  அபயப�த அலல�ஹ,  'எனன?' 
எனற யகடட�ன.  அதறக உ,வ,  'உ,வகப?த தணடபபத�ல�ரநத 
உனன�டம ப�தக�பபக யக�ர '�றக�ய,ன''  எனற க,�யத.  'உனபன 
(உ,பவ)ப யபண� 'லல மப,ய�ல 'டநத தக�ளபவரடன '�னம 
'லலமப,ய�ல 'டநததக�ளயவன எனபதம,  உனபனத தணடதத 
வ�டக�,வபர '�னம தணடதத வ�டயவன எனபதம உனககத 
த�ரபத�ய?�கக வ�லபலய�?'  எனற யகடட�ன.  அதறக உ,வ,  'ஆம 
(த�ரபத�யய)  என இப,வ�!''  எனற க,�யத.  அலல�ஹ 'இத 
(அவவ�றத�ன)  'டககம''  எனற க,�ன�ன எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அ,�வ�பப�?ர அப ஹ8பரர�(ரல�),  ''�ஙகள 
வ�ரமப�ன�ல '('யவஞ.கரகய?!)  '�ஙகள (யப�ரகக வர�மல)  
ப�னவ�ஙக�க தக�ணட பம�ய�ல கழபபம வ�ப?வ�ககவம,  உஙகள  
உ,வகப?த தணடககவம மபனக�,�ரக?�?' எனம (த�ரககரஆன 47:22 
வத) வ.னதபத ஓத�கதக�ளளஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1779. ஸயZத இபன யஸ�ர(ரஹ) அ,�வ�தத�ர யமறகணட இநத ஹத�பஸ 
அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�ததவ�டடப ப�,க,  ''�ஙகள வ�ரமப�ன�ல, 
'('யவஞ.கரகய?!)  '�ஙகள (யப�ரகக வர�மல)  ப�னவ�ஙக�க தக�ணட  
பம�ய�ல கழபபம வ�ப?வ�ககவம,  உஙகள உ,வகப?த தணடககவம  
மபனக�,�ரக?�?' எனம (த�ரககரஆன 47:22  வத)  இப,வ.னதபத 
ஓத�கதக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
எனற க,�ன�ரகள.

'இனனம அத�கம இரகக�,த�? எனற அத ('ரகம) யகடகம'' எனம 
(த�ரககரஆன 50:30 வத) வ.னத தத�டர.

1780.  ('ரகவ�.�கள)  'ரகதத�ல யப�டபபடவ�ரகள.  'ரகம,  (வய�ற '�ரமப�த 
க�ரணதத�ல) 'இனனம அத�கம இரகக�,த�?'  எனற யகடகம.  இறத�ய�ல 
அலல�ஹ தனனபடய ப�ததபத (அத�ல)  பவபப�ன.  அபயப�த அத, 
'யப�தம!  யப�தம!''  எனற கறம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1781.  த.�ரககமம 'ரகமம வ�ககவ�தம த.யததக�ணடன.  அபயப�த 
'ரகம,  'தபரபமயடபபவரகளகக�கவம அகக�ரமகக�ரரகளகக�கவம 
'�ன த.�நதம�ககப படடளய?ன''  எனற த.�னனத.  த.�ரககம,  'எனகக 
எனன ய'ரநயத�!  மகக?�ல பலவ �னரகளம அவரக?�ல 
க\ழ'�பலய�னரயம (அத�கம�க)  எனனள நபழவ�ரகள''  எனற க,�யத 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அலல�ஹ 
த.�ரககதத�டம,  ''� எனனபடய அரள.  உன மலயம என அடய�ரக?�ல 
'�ன '�டய .�லரகக அரள பரக�ய,ன'' எனற க,�ன�ன. 'ரகதத�டம ''� 
யவதபன(கக�கத)  த�ன.  உன மலயம என அடய�ரக?�ல '�ன '�டய 
.�லரகக யவதபன தக�டகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ன.  அநத இரணடல 
ஒவதவ�னறம வய�ற '�ரமபத தரபபடம.  ஆன�ல,  'ரகயம� இப,வன 
தனனபடய க�பல அதன மNத பவககம வபர வய�ற '�ரமப�த. 
இப,வன க�பல பவககமயப�த 'ரகம 'யப�தம!  யப�தம!''  எனற 
கறம.  அபயப�தத�ன அதறக வய�ற '�ரமபம.  யமலம,  ('ரகதத�றதகனப 



பத�த�க ய�பரயம அலல�ஹ பபடபபத�லபல.  ம�,�க,)  அத�ல ஒர 
பகத�பய மறத,�ர பகத�யடன இபணககபபடம.  அலல�ஹ 
தனனபடய பபடபபக?�ல ய�ரககம அ'�ய�யம த.யயம�டட�ன. 
ஆன�ல,  வலலவனம ம�ணபபடயய�னம�ன அலல�ஹ, 
த.�ரககதத�றதகனய, (பத�த�கச) .�லபரப பபட(தத அபத '�ப,)பப�ன.

1782. �8பபர இபன மதய�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
மஃகரப தத�ழபகய�ல 'அததர'  எனம (52  வத)  அதத�ய�யதபத 
ஓதகயகடயடன.  '(பபடபப�?ன)  ய�ரம�ன,� த�ம�கயவ இவரகள  
ப�,நதவ�டட�ரக?�?  அலலத இவரகள தஙகளககத த�ஙகய?  
பபடபப�?ரக?�ய இரகக�,�ரக?�?  அலலத வ�னஙகப?யம  
பம�பயயம இவரகள பபடததள?�ரக?�?  இலபல.  (உணபம  
எனனதவன�ல,)  இவரகள உறத�ய�ன 'மப�கபக தக�ளவத�லபல.  
உஙகளபடய இப,வன�ன கரவலஙகள இவரக?�டம உள?னவ�? 
அலலத (அவற,�ன மNத)  இவரகள த�ம ஆத�ககம த.லததபவரக?�?' 
எனம இநத (த�ரககரஆன 52:35-37ஆக�ய)  வ.னஙகப? 'ப� அவரகள 
ஓத�யயப�த,  என இதயம ப,நத வ�டம?வககப யப�யவ�டடத.  இதன 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன சஃபய�ன இபன உபயன�(ரஹ) 
க,�ன�ர:  ''மஃகரப தத�ழபகய�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அததர' 
அதத�ய�யதபத ஓத�ன�ரகள''  எனற மஹமமத இபன �8பபர(ரஹ)  தம 
தநபத (�8பபர இபன மதய�ம)ய�டம�ரநத அ,�வ�தத�ரகள''  எனபபத 
மடடயம ஸ8ஹர(ரஹ)  எனகக அ,�வ�தத�ரகள.  என 'ணபரகள எனகக 
அ,�வ�தத (மNதமள?)  கடதல தகவபல '�ன ஸ8ஹர 
அவரக?�டம�ரநத த.வ�யயறகவ�லபல.

1783.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ரகள:  ய�ர .தத�யம 
த.யயமயப�த 'ல�தத�ன மNத .தத�யம�க! உஸஸ�வ�ன மNத .தத�யம�க! 
எனற க,�வ�டட�யர�,  அவர (அதறகப பரக�ரம�க)  'ல� இல�ஹ 
இலலலல�ஹ (அலல�ஹபவத தவ�ர யவற இப,வன இலபல) எனற 
த.�லலடடம!  தம 'ணபரடம,  'வ� சத வ�ப?ய�டயவ�ம''  எனற 
க,�யவர (எபதயயனம)  தரமம த.யயடடம என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

''தவ�ரவம, மறபமத�ன அவரகளகக வ�கக?�ககபபடட க�லம�கம;  
மறபம (அவரகளகக) அத�ரச.�ய?�ககக கடயதம ம�கவம 
க.பப�னதம�கம'' எனம (த�ரககரஆன 54:46 வத) இப,வ.னம.

1784..  யசஃப இபன ம�ஹக(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன 
இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன அனபனய�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகளகக 
அரக�ல இரநயதன.  அவரகள,  ''�ன வ�ப?ய�டம .�றம�ய�க 
இரநதயப�த,  மகக�வ�ல மஹமமத(ஸல)  அவரகளகக,  'தவ�ரவம,  
மறபமத�ன அவரகளகக வ�கக?�ககபபடட க�லம�கம.  மறபம  
(அவரகளகக)  அத�ரச.�ய?�ககக கடயதம ம�கவம க.பப�னதம�கம'' 
எனம (த�ரககரஆன 54:46  வத)  இப,வ.னம அர?பதப,றத''  எனற 
க,�ன�ரகள.

'அவவ�ர ய.�பலகள '�ஙகல�க யவ,�ர ய.�பலகளம (அஙக)  
இரககம'' எனம (த�ரககரஆன 55:62 வத) இப,வ.னம.

1785.  'ப�(ஸல)அவரகள க,�ன�ரகள :இரணட த.�ரககஙகள உணட. 



அவற,�ன ப�தத�ரஙகளம இதரப தப�ரடகளம தவள?�ய�ன�ல 
ஆனபவ.(யவற)  இரணட த.�ரககஙகளம உணட.  அவற,�ன 
ப�தத�ரஙகளம இதரப தப�ரளகளம தப�னன�ல ஆனபவய�கம. 'அதன' 
எனம த.�ரககதத�ல இரபபவரகள தஙகள இப,வபனக க�ணபதறக, 
அவன மNதள? 'தபரபம'  எனம யமல�பட தவ�ர யவத,நதத தபடயம 
இர�த என அபதலல�ஹ இபன பகஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1786.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள அ,�வ�தத�ரகள:  'டவ�ல தப?யள? 
மதத�ல�ன ஒர கட�ரம த.�ரககதத�ல உள?த.  அதன அகலம 
அறபத பமலக?�கம.  அதன ஒவதவ�ர மபலய�லம 
(இப,'மப�கபகய�?ரகக)  தபணவ�யர இரபப�ரகள.  ஒர 
மபலய�லள? தபணவ�பய மற, மபலய�லள? தபணவ� ப�ரகக 
மடய�த.  இப,'மப�கபகய�?ரகள அவரகப?ச சற,�வரவர.  யமலம, 
இரணட த.�ரககஙகள உள?ன.  அவற,�ன ப�தத�ரஙகளம இதரப 
தப�ரடகளம தவள?�ய�ல ஆனபவ.  (யவற)  இரணட த.�ரககஙகள 
உள?ன.  அவற,�ன ப�தத�ரஙகளம இதரப தப�ரடகளம தஙகதத�ன�ல 
ஆனபவ.  'அதன'  எனம த.�ரககதத�ல இரபபவரகள,  தஙகள 
இப,வபனக க�ணபதறக,  அவன மNதள? 'தபரபம'  எனம யமல�பட 
தவ�ர யவத,நதத தபடயம இர�த என அபதலல�ஹ இபன பகஸ 
(அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(இப, 'மப�கபகய�?ரகய?!) எனககம உஙகளககம பபகவரக?�ய 
இரபபவரகப? 'ணபரக?�கக�க தக�ள?�த�ரகள (எனம 60:1 வத 
வ.னததத�டர.)

1787.  அலN (ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள (கத�பர 
வ �ரரக?�ன)  எனபனயம,  ஸ8பபர இபன அவவ�ம அவரகப?யம, 
ம�கத�த இபன அஸவத அவரகப?யம ''�ஙகள 'ரவ?ததக�க'  எனம�டம 
வபர த.லலஙகள.  ஏதனன�ல,  அஙக ஒடடகச .�வ�பகய�ல 
தபணதண�ரதத� இரகக�,�ள. (மகக�வ�லள? வ�யர�த�களகக 'ஹ�தத�ப 
இபன அபZ பலததஆ'  'மமபடய இரக.�யத த�டடஙகப? எழத�த 
ததரவ�ததள?)  கடதம ஒனற அவ?�டம இரககம.  அபத 
அவ?�டம�ரநத பகபபற,� வ�ரஙகள!''  எனற க,�யனபப�ன�ரகள. 
உடயன '�ஙகள (ப,பபடடச)  த.னய,�ம.  எஙகப?ச சமநத தக�ணட 
எஙகள கத�பரகள வ�பரநதன.  '�ஙகள அநத 'ரவ?தத க�க'  எனம 
இடதத�றகச த.னய,�ம.  அஙக ஒடடகச .�வ�பகய�ல இரநத அநதப 
தபணபணக கணயட�ம.  (அவ?�டம)  '�ஙகள,  'கடததபத தவ?�யய எட!'' 
எனற த.�னயன�ம. அதறக அவள, 'எனன�டம கடதம ஏதம�லபல'' எனற 
பத�ல?�தத�ள.  '�ஙகள,  'ஒனற,  '�ய�யக கடததபத எடதத(க தக�டதத) 
வ�ட!  இலபலயயல,  (உனபனச ய.�தபனய�டவதறக�க உனனபடய) 
ஆபடபய '� கப?ய யவணடய�ரககம''  எனற த.�னயன�ம.  உடயன 
அவள (இடபபவபர '�ணடரநத)  தனனபடய .படய�ன 
ப�னனலகளகக�படயயய�ரநத கடததபத தவ?�யய எடதத�ள.  '�ஙகள 
அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட த.னய,�ம.  அத�ல 'ஹ�தத�ப 
இபன அபZ பலதஆ(ரல�)  மகக�வ�.�க?�ன 
இபணபவபயப�ரபடயயயள? (ப�ரமகரகள)  .�லரகக 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன (இரக.�யத)  த�டடஙகள .�லவறப, 
(மனகடடயய)  ததரவ�தத�ரககக கணயட�ம.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல) அவரகள , 'ஹ�தத�யப! எனன இத?' எனற யகடட�ரகள. 
ஹ�தத�ப(ரல�) (தம கற,தபத ஒபபகதக�ணட), 'இப,தததர அவரகய?! 



என வ�ஷயதத�ல அவ.ரபபடட ('டவடகபக எடதத)  வ�ட�த�ரகள.  '�ன 
கப,ஷ�யரல ஒரவன�க இரகக�மல அவரக?�படயய (வ.�தத வநத) 
ஒரவன�கயவ இரநயதன.  தஙகளடன இரககம மஹ���ரகளகக 
அவரக?�ன வ �டட�பரயம,  த.�ததகப?யம ப�தக�பபதறக மகக�வ�ல 
உ,வ�னர பலர இரகக�,�ரகள.  எனகக அவரக?�படயய அததபகய 
உ,வ�னர (எவரம)  இலல�தத�ல,  மகக�வ�.�.ளகக உபக�ரம 
எபதய�வத த.யத, அதன க�ரணதத�ல அவரகள (ப�ரத�யபக�ரம�க) என 
உ,வ�னபரக க�பப�ற,யவணடம எனற வ�ரமப�யனன.  (அதன�ல, 
அவரகள யகடடக தக�ணடதறக�ணஙக இநதத தகவபலத 
ததரவ�தயதன.)  '�ன .தத�ய ம�ரககதபத '�ர�கரதயத�,  (இஸல�பமத 
த,நத)  யவற மததபதத தழவவதறயக� இவவ�தம த.யயவ�லபல'' 
எனற (க�ரணம)  க,�ன�ரகள.  (இபதக யகடட)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவர 
உஙக?�டம உணபமயய க,�ன�ர''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
உமர(ரல�)  இப,தததயர!  எனபன வ�டஙகள;  (.த� யவபலகப? த.யத) 
இவரன கழதபதக தக�யத வ�டக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவர பதரப யப�ரல பஙதகடதத�ர.  யமலம, 
உமகதகனன ததரயம?  ஒரயவப? ம�ணபம மகததவமம 
வ�யநதவன�ன அலல�ஹ,  பதரபயப�ரல பஙயகற,வரக?�டம ''�ஙகள 
வ�ரமப�யபதச த.யததக�ளளஙகள;  உஙகப? '�ன 
மனன�ததவ�டயடன'  எனற க,�வ�டடரககல�ம''  எனற க,�ன�ரகள. 
'ஹ�தத�ப இபன அபZ பலததஆ'(ரல�)  வ�ஷயதத�லத�ன 
'இப,'மப�கபகய�?ரகய?!  எனககம உஙகளககம  
பபகவரக?�ய�ரபபவரகப? '�ஙகள 'ணபரக?�கக�க தக�ள?�த�ரகள'' 
எனற தத�டஙகம (த�ரககரஆன 60:1  வத)  வ.னம அர?பபடடத என 
(அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன) அமர இபன த�ன�ர(ரஹ) க,�ன�ரகள.

'ப�யய! இப,'மப�கபக தக�ணட தபணகள உஙக?�டம வ�சவ�.ப  
ப�ரம�ணம த.யவதறக�க வநத�ரக?�ய�ன... (எனற தத�டஙகம 60:12 வத 
இப,வ.னம.)

1788.  உமம அதத�யய�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள (மக?�ர) 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வ�சவ�.ப ப�ரம�ணம த.யயத�ம. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவடன எதபனயம இபண  
பவகக ம�டட�ரகள'' எனம (த�ரககரஆன 60:12  வத)  இப, வ.னதபத 
எஙகளகக ஓத�கக�டடன�ரகள.  யமலம,  (இ,நதவரகளகக�க) 
ஒபப�ரபவதத அழ யவணட�தமன எஙகப?த தடதத�ரகள.  அபயப�த 
('ப�க?�ரடம வ�சவ�.ப ப�ரம�ணம த.யவதறக�க,  அவரகப? ய'�கக� 
.ம�கபஞ த.யயம வபகய�ல பகபய '�டடய)  ஒர தபணமண� தம 
பகபய ப�னவ�ஙக�ன�ர.  யமலம,  அவர 'இனனவள (எனனடன ய.ரநத 
என உ,வ�னர ஒரவரகக�க ஒபப�ரபவதத)  எனகக உதவ� பரநத�ள. 
பத�லகக (அவளடன ய.ரநத '�ன ஒபப�ர பவதத)  அவளகக உதவ 
வ�ரமபக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.  அவளகக எநத பத�பலயம 'ப�(ஸல) 
அவரகள க,வ�லபல.  அவள த.னற (ஒபப�ரபவதத)  வ�டடத த�ரமப� 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத�ள.  அபயப�த,  அவரக?�டம�ரநத 'ப�(ஸல) 
அவரகள வ�சவ�.ப ப�ரம�ணதபத ஏற,�ரகள.

''இனனம இவரகளடன வநத ய.ர�மல�ரககம ஏபனய  
மககளகக�கவம (இநதத ததபர அவன அனபப�யள?�ன)'' எனம 
(த�ரககரஆன 62:3 வத) வ.னததத�டர.



1789.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள (ஒர .மயம)  'ப�(ஸல) 
அவரகளடன அமரநத�ரநயத�ம.  அபயப�த அவரகளகக 'அல�8மஆ' 
எனம (62  வத)  அதத�ய�யதத�ல 'இனனம இவரகளடன வநத  
ய.ர�மல�ரககம ஏபனய மககளகக�கவம (இநதத ததபர அவன  
அனபப�யள?�ன)'' எனம (3 வத வ.னம அர?பதபற,த. அபயப�த, 'அநத 
(ஏபனய)  மககள ய�ர?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற யகடயடன.  '�ன 
மனற மப, யகடடம அவரகள (எனகக)  பத�ல?�ககவ�லபல. 
எஙக?�படயய .லம�ன அல ஃப�ர.\(ரல�)  இரநத�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள .லம�ன மNத தம கரதபத பவதத�ரகள.  ப�,க,  க�ரதத�க� 
(ஸ8ரயய�)  'ட.தத�ரக கழமதத�ன அரக�ல இப,'மப�கபக 
இரநத�லம '.�ல மன�தரகள'  அலலத 'இவரக?�ல ஒரவர'  அதபன 
அபடநயத த�ரவ�ர' எனற க,�ன�ரகள.

''('ப�யய!) இநத 'யவஞ.கரகள உஙக?�டம வரக�,யப�த, 'த�ணணம�க,  
'�ஙகள அலல�ஹவ�ன ததர�வ �ரகள என '�ஙகள .�ட.�யம  
அ?�கக�ய,�ம' எனற கறக�ன,னர. த�ணணம�க, '�ஙகள தனனபடய  
ததரத�ம எனபபத அலல�ஹ 'னக,�வ�ன. ஆன�ல, இநத  
'யவஞ.கரகள '�ச.யம தப�யயரகள எனபதறக அலல�ஹ .�ட.�யம 
அ?�கக�,�ன'' எனம (த�ரககரஆன 63:1 வத) இப,வ.னம.

1790.  பஸத இபன அரகம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒர பன�தப யப�ரல '�ன 
இரநத தக�ணடரநயதன.  அபயப�த,  ('யவஞ.கரக?�ன தபலவன) 
அபதலல�ஹ இபன உபப எனபவன 'அலல�ஹவ�ன ததரடன 
இரபபவரகளகக (-மஹ���ரகளகக-)  த.லவ த.யவபத 
'�றதத�வ�டஙகள;  அதன�ல,  அவரகள அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத 
வ�லக�ச த.னறவ�டவ�ரகள''  எனற க,�வ�டடத தத�டரநத,  ''�ம 
இஙக�ரநத (மத�ன�வககத)  த�ரமப�ன�ல,  (எஙகள இனததவரக?�ன) 
கணண�யவ�னகள இழ�நயத�(ர�ன மஹ���)ரகப? மத�ன�வ�ல�ரநத 
'�ச.யம தவ?�யயறறவ�ரகள'' எனற க,�ன�ன. அவன க,�யபத '('�ன) 
என .�,�ய தநபத(ய�க மத�ககம ஒரவர)  இடம'  அலலத 'உமர(ரல�) 
அவரக?�டம'  க,�யனன.  அவர அபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
க,�வ�டட�ர. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள எனபன அபழதத�ரகள. ('�ன 
த.னற அவன த.�னனபத)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம எடததபரதயதன. 
உடயன இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபதலல�ஹவ�றகம அவனபடய 
'ணபரகளககம ஆ?னபப�ன�ரகள. (அவரகள தமம�டம வநதயப�த)  அத 
க,�தத 'ப�யவரகள வ�னவ�ன�ரகள.)  ''�ஙகள அபதச 
த.�லலயவய�லபல''  எனற அவரகள .�த�தத�ரகள.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள '�ன த.�னனபத 'மப மறதத 
வ�டட�ரகள;  அபதலல�ஹ இபன உபப (.தத�யம�டடச)  த.�னனபத 
உணபமதயனற 'மப�ன�ரகள.  அபயப�த,  எனககக கவபல ஏறபடடத. 
அத யப�ன, கவபல என வ�ழ'�?�ல ஒரயப�தம எனகக 
ஏறபடடத�லபல.  ப�,க '�ன என வ �டடல அமரநத தக�ணடரநயதன. 
அபயப�த என .�,�ய தநபத எனன�டம,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
உனபன 'மப மறதத,  உன மNத யக�பம தக�ளளம அ?வ�றகச 
த.லவ�ரகள என '�ன '�பனததககடப ப�ரககவ�லபல''  எனற 
க,�ன�ரகள. அபயப�த, 'இநத 'யவஞ.கரகள உஙக?�டம வரக�, யப�த'' 
எனற தத�டஙகம இநத (த�ரககரஆன 63:1  வத)  வ.னதபத அலல�ஹ 
அர?�ன�ன. உடயன, 'ப�(ஸல) அவரகள எனகக ஆ?னபப�ன�ரகள. ('�ன 
த.ன,யப�த தமமNத அர?பபடடரநத வ.னதபத எனகக) 
ஓத�கக�டடன�ரகள.  ப�,க,  'பஸயத!  அலல�ஹ உனபன உணபமப 



படதத�வ�டட�ன ('� த.�னனபத உணபம எனற தத?�வ 
படதத�வ�டட�ன)'' எனற க,�ன�ரகள.

('ப�யய!) '�ஙகள இவரகப?ப ப�ரதத�ல இவரக?�ன உடல அபமபப  
உஙகப? வ�யபப�ல ஆழததம. இவரகள யப. ஆரமப�தத�ல '�ஙகள  
இவரக?�ன யபசப.க யகடடகதக�ணயட இரநத வ�டவ �ரகள. ஆன�ல,  
உணபமய�ல இவரகள (சவரல) .�யதத பவககபபடடரககம 
மரககடபடகப?ப யப�ன,வரகள. இவரகள ஒவயவ�ர உரதத  
.பததபதயம தஙகளகக எத�ர�னத�யக கரதக�ன,னர. இவரகள த�ம  
(கடம) பபகவரகள; இவரகப?க க,�தத எச.ரகபகயய�ட இரஙகள.  
அலல�ஹ இவரகப? '�.ம�ககடடம! இவரகள எஙயக த�ப. ம�,�ச  
த.னற தக�ணடரகக�ன,னர? (எனம 63:4 வத இப,வ.னம.)

1791.  பஸத இபன அரகம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரகளடன ஒர பயணதத�றக�கப ப,பபடயட�ம.  அநதப பயணதத�ல 
(உணவப பற,�ககப,ய�ல)  மககளககச .�ரமம ஏறபடடத.  அபயப�த 
('யவஞ.கரக?�ன தபலவன)  அபதலல�ஹ இபன உபப தம 
'ணபரக?�டம, 'அலல�ஹவ�ன ததரடன இரககம இவரகளகக '�ஙகள 
த.லவ த.யவபத '�றதத�வ�டஙகள.  அவரகள 'ப�ய�டம�ரநத வ�லக�ச 
த.லவ�ரகள''  எனறம,  ''�ஙகள மத�ன�வ�றகத த�ரமப�ச த.ன,�ல, 
(எஙகள இனதத�ர�ன)  கணண�யவ�னகள,  இழ�நயத�(ர�க�ய மஹ���) 
ரகப? அஙக�ரநத தவ?�யயற,� வ�டவர''  எனறம த.�னன�ன.  '�ன 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற,  (அவன த.�னனபத)  அவரக?�டம 
ததரவ�தயதன.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள அபதலல�ஹ 
இபன உபபகக ஆ?னபப�ன�ரகள. (அவன வநதவடன,)  அவன�டம (அத 
க,�ததக)  யகடட�ரகள.  த�ன அபபடச த.யயயவய�லபல எனற அவன 
.தத�யம த.யத .�த�தத�ன. அன.�ரகள, 'இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம 
பஸத தப�ய த.�லல�வ�டட�ர''  எனற (எனபனப பற,�க)  க,�ன�ரகள. 
அவரகள அபபடச த.�னனத�ல என உள?தத�ல கடபம(ய�ன கவபல) 
ஏறபடடத.  அபயப�த என வ�யபமபயக க,�ககம வபகய�ல '('ப�யய!)  
இநத 'யவஞ.கரகள உஙக?�டம வரக�,யப�த...'' எனற தத�டஙகம 
(த�ரககரஆன 63:1  வத)  வ.னதபத அலல�ஹ அர?�ன�ன.  அபயப�த, 
இப,தததர(ஸல) அவரகள அநத 'யவஞ.கரகளகக�கப ப�வமனன�பபக 
யக�ர அவரகப? அபழதத�ரகள. (அவரகள அதறக இணஙக�மல) தஙகள 
தபலபயத த�ரபப�ன�ரகள.  (யமறகணட வ.னதத�ன மலதத�லள? 
'கஷ8பம ம.னனத�'  (.�யதத பவககபபடடரககம மரககடபட)எனபத 
அவரகள ம�கவம அழக�னவரக?�க (வ�டட .�டடம�னவரக?�க) 
இரநதபதக க,�கக�,த.

''அலல�ஹவ�ன ததரடன இரபயப�ரககச த.லவழ�பபபத  
'�றதத�வ�டஙகள. (அவரடம�ரநத) அவரகள வ�லக�ச த.லவ�ரகள எனற  
த.�லக�,வரகள இவரகளத�ம. உணபமய�ல, வ�னஙகள மறறம  
பம�ய�ன கரவலஙகள அலல�ஹவகயக உரயனவ�கம. ஆன�ல, இநத  
'யவஞ.கரகள பரநததக�ள?ம�டட�ரகள'' எனம (த�ரககரஆன 63:7 
வத) இப,வ.னம.

1792.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  அலஹரர�ப யப�ரல 
தக�லலபபடயட�ரகக�க,  '�ன (தபரதம)  தககபபடயடன.   '�ன 
கடபமய�கத தககபபடவத பற,�ய த.யத�,  பஸத இபன அரகம(ரல�) 
அவரகளகக எடடயயப�த எனகக அவரகள (ப�னவரம�ற க,�பப�டடக 



கடதம)  எழத�ன�ரகள:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'இப,வ�! 
அன.�ரகளககம அன.�ரக?�ன மககளககம '� மனன�பப 
அ?�பப�ய�க''  எனற ப�ர�ரதத�ததபத '�ன த.வ�யயறய,ன. 
அன.�ரகளபடய ப�ளப?க?�ன ப�ளப?கப?யம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
(தஆவ�ல)  க,�பப�டட�ரக?�?  இலபலய� எனபபத உறத� 
த.யயமடயவ�லபல என அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன அபதலல�ஹ 
இபன ஃபளல(ரஹ)  ததரவ�கக�,�ரகள.  இநத ஹத�பஸ அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�ததயப�த அனன�ரடன இரநதவரக?�ல .�லர, (பஸத 
இபன அரகம பற,�க)  யகடடனர.  அதறக அனஸ(ரல�) '('யவஞ.கரக?�ன 
மப,யகட�ன யபசசக க,�தத இவர ததரவ�தத தகவபல 'ப�க?�ர 
ஏறக மறததவ�டட ப�னனர,  இவபர உணபமபபடதத� அலல�ஹ 
வ.னதபத அர?�யயப�த) 'இவர தம க�த�ல யகடடத உணபமயய என 
அலல�ஹயவ அ,�வ�ததவ�டட�ன'  எனற இவர தத�டரப�கதத�ன 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என பத�ல?�தத�ரகள.

1793.  ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள (தம 
தபணவ�ய�ர)  பஸனப ப�னத  �ஹஷ(ரல�)  அவரக?�டம,  (அவரக?�ன 
அப,ய�ல)  யதன .�பப�டடவ�டட,  அவரடம (அத�கய'ரம) 
தஙக�வ�டவ�ரகள.  (இத ப�டகக�மல 'ப�யவரகளபடய தபணவ�யர�ன) 
'�னம ஹஃபஸ�வம இவவ�ற கடப யப.� மடவ த.யததக�ணயட�ம: 
(யதன .�பப�டட ப�ன,)  'மமவரல எவரடம 'ப�(ஸல)  அவரகள மதல�ல 
வரவ�ரகய?� அவர,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'கரயவலம ப�.�ன 
.�பப�டடரக?�?  உஙக?�டம�ரநத,  ப�.�ன�ன தரவ�பட வரக�,யத''  எனற 
க,�ட யவணடம.  (வழககம யப�ல பஸனப�ன வ �டடல�ரநத யதன 
.�பப�டடவ�டட,  'ப�(ஸல)  அவரகள வநதயப�த '�ஙகள யப.� 
பவதத�ரநத ப�ரக�ரம க,�யதறக)  அவரகள,  'இலபல ('�ன ப�.�ன 
.�பப�டவ�லபல).  பஸனப ப�னத �ஹஷ�டம (அவரன அப,ய�ல) யதன 
கடதத வநயதன. (இன�யமல,) '�ன ஒரயப�தம அபதக கடககம�டயடன; 
'�ன .தத�யமம த.யத வ�டயடன''  எனற க,�வ�டட,  'இத க,�தத 
எவரடமம ததரவ�தத வ�ட�யத!''  எனறம க,�ன�ரகள.  (இத க,�தயத 
யமறகணட 66:1 வத இப,வ.னம அர?பதபற,த.)

1794. ஹ�ரஸ� இபன வஹப அல ஃகஸ�ஈ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) 
அவரகள (ஒர மப, ப�ன வரம�ற)  க,க யகடயடன:  த.�ரககவ�.�கள 
ய�ர எனற உஙகளகக '�ன ததரவ�ககவ�?  அவரகள (மகக?�ன 
ப�ரபவய�ல)  பலவ �னம�னவரகள;  பண�வ�னவரகள (ஆன�ல,)  அவரகள 
அலல�ஹவ�ன யமல ஆபணய�டட (எபதயயனம)  கறவ�ரக?�ன�ல 
அலல�ஹ அபத (அவவ�ய,)  '�ப,யவற,� பவபப�ன.  (இபதப 
யப�னய,)  'ரகவ�.�கள ய�ர எனற உஙகளகக '�ன ததரவ�ககவ�? 
அவரகள இரககமற,வரகள;  (அத�கம�கச .�பப�டட)  உடல 
தக�ழததவரகள; தபரபம அடபபவரகள ஆவர.

க�ல�ன த�பர அகற,பப(ட)ட (இப,வன க�ட.�ய?�கக)ம அநத  
(மறபம) '�?�ல (மககத?லல�ம த�ம�கயவ) .�ரவணககம த.யய  
'�ரபபநத�ககபபடமயப�த கட (இப,மறபப�?ரக?�ன) இவரகள (அதறக)  
.கத� தப,ம�டட�ரகள (எனம 68:42 வத இப,வ.னம).

1795.  'ம இப,வன (க�ட.�ய?�பபதறக�கத)  த�பரபய அகற,�த தன 
க�பல தவ?�பபடததம அநத (மறபம)  '�?�ல,  இப, 'மப�கபகயள? 
ஒவயவ�ர ஆணம,  இப,'மப�கபகயள? ஒவதவ�ர தபணணம 



அவனகக மனன�ல .�ரவணககம (.ஜத�)  த.யவ�ரகள. 
மகஸதத�கக�வம,  மகக?�ன ப�ர�டபடப தபறவதறக�கவம 
இவவலக�ல (தத�ழத)  .ஜத� த.யத வநதவரகள மடடயம 
எஞ.�ய�ரபபர.  அபயப�த அவரகள .ஜத� த.யய மறபடவ�ரகள. 
(ஆன�ல,)  அவரக?�ன மதக (கன�ய மடய�தவ�ற)  ஒயர கடபடபயப 
யப�ல ம�,�வ�டம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
இபதஅப ஸயZத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1796.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர தம 'டவ�ரபலயம, 
தபரவ�ரபல அடததள? (ஆடக�டட)  வ�ரபலயம இபணததவ�ற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  ''�னம மறபம '�ளம இயத� இநத 
இரணட வ�ரலகள யப�ல (த'ரககம�கயவ)  அனபபபபடடளய?�ம''  எனற 
க,கயகடயடன.

1797.  கரஆபன மனனம�டட(ச .�ரமம�ன,�)  ஓத� வரபவர கணண�யம 
'�ப,நத ததரக(?�ன வ�னவரக)ப?ப யப�ன,வர�வ�ர.  கரஆபன 
(மனனம த.யத�ர�வ�டட�லம அதபன)  .�ரமததடன தத�டரநத ஓத� 
வரக�,வரகக இரணட மடஙக 'னபமகள உணட எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
 
(அத) அக�லதத�ரன அத�பத� மன மககத?லல�ம '�றகம '�ள (எனம 
83:6 வத இப,வ.னம)

1798.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(அத)  அக�லதத�ரன அத�பத� மன மககத?லல�ம '�றகம '�ள''  எனம 
(த�ரககரஆன 83:6 வத) இப, வ.னதபத ஓத�வ�டட, 'அனற தம இரணட 
க�தக?�ன ப�த� வபர யதஙக� '�றகம தம யவரபவய�ல அவரக?�ல 
ஒரவர மழக�ப யப�யவ�டவ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

எவரபடய வ�பனப பத�வச .\டட அவரன வலககரதத�ல  
வழஙகபபடயம� அவரடம எ?�த�ன மப,ய�ல கணகக வ�ஙகபபடம 
(எனம 84:8 வத) இப,வ.னம).

1799.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  '(மறபம 
'�?�ல)  கணகக வ�ஙகபபடம எவரம அழ�நயத யப�யவ�டவ�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  எனபன அலல�ஹ 
தஙகளகக அரபபணம�ககடடம!  ''எவரபடய வ�பனப பத�வச .\டட  
அவரன வலககரதத�ல வழஙகபபடயம�,  அவரடம எ?�த�ன மப,ய�ல  
கணகக வ�ஙகபபடம'' என,லலவ� அலல�ஹ (த�ரககரஆன 84:8  வத 
வ.னதத�ல)  கறக�,�ன?'  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இத 
(யகளவ� கணகக தத�டரப�னத அனற ம�,�க,  மன�தரகள பரநத 
'னபம த�பமக?�ன படடயபல)  அவரகளகக மனன�ல 
.மரபப�ககபபடதல�கம;  யகளவ� கணகக�னயப�த எவன தரவ�த தரவ� 
வ�.�ரககபபடவ�யன�,  அவன அழ�நத�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  இநத 
ஹத�ஸ மனற அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�க அ,�வ�ககபபடடள?த.

த�ணணம�க, '�ஙகள படபபடய�க ஒர '�பலய�ல இரநத மறத,�ர  
'�பலககக கடநத த.லவ �ரகள (எனம 84:19 வத இப,வ.னம.)

1800.  ம��ஹ�த(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இபன அபப�ஸ(ரல�),  '(த�ரககரஆன 



84:19  வத வ.னதத�ன மலதத�லள?)  'தபககன அன தபகக�ன' எனம 
த.�றத,�டரககத 'த�ணணம�க,  '�ஙகள படபபடய�க ஒர '�பலய�ல 
இரநத மறத,�ர '�பலககக கடநத த.லல யவணடயதள?த''  எனற 
தப�ரள''  எனற க,�வ�டட,  'இநத வ.னம உஙகளபடய 'ப�(ஸல) 
அவரகப?யய மனன�பலபபடதத�ப யபசக�,த'' எனற க,�ன�ரகள.

1801.  அபதலல�ஹ இபன ஸமஆ(ரல�)  க,�ன�ர (ஒர .மயம)  'ப�(ஸல) 
அவரகள உபரய�ற,�யபத த.வ�யறய,ன.  அபயப�த அவரகள, 
'(இப,தததர ஸ�ல�ஹ(அபல)  அவரக?�ன ததவதத�றகச .�ன,�கப 
ப�ப,ய�ல�ரநத தவ?�பபடட)  ஒடடகதபதயம (அதன க�ல 'ரமபகப?) 
அறததக தக�ன,வபனயம '�பனவ கரநத�ரகள.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 'அவரக?�லள? தரப�கக�ய.�ல� ஒரவன  
மனவநதயப�த...'' எனம (த�ரககரஆன 91:12  வத)  இப,வ.னதபதக 
க,�வ�டட,  'அப ஸமஆபவப யப�னற ஸ�ல�ஹ(அபல)  அவரக?�ன 
.மத�யதத�ல மத�பபம�ககவனம ஆத�ககவ�த�யம பர�கக�ரம.�ல�யம�ன 
ஒரவன அநத ஒடடகத(பதக தக�லவ)தகக�க மன வநத�ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  யமலம,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (தபணக(?�ன 
உரபமக)ள க,�தத ப�னவரம�ற க,�பப�டட�ரகள.  உஙக?�ல ஒரவர 
தம மபனவ�பய,  அடபமபய அடபபத யப�ல அடகக மறபடக�,�ர. 
(ஆன�ல,) அவயர அந'�?�ன இறத�ய�ல (இரவ�ல) அவளடன (த�மபதத�ய 
உ,வகக�க)  படகக ய'ரல�ம.  (இத மப,ய�?).  ப�,க,  (உடல�ல�ரநத 
ப�ரயம)  வ�ய க�ரணம�க மககள .�ரபபத க,�தத,  '(அபபடச .�ரகக 
யவணட�தமனக க,�பப�டம வபகய�ல) 'உஙக?�ல ஒரவர த�ம த.யயம 
ஒர த.யல�றக�க (அயத த.யபலப ப�,ர த.யயமயப�த)  ஏன 
.�ரகக�,�ர?'  எனற யகடடபட உபயத.�தத�ரகள.  இனயன�ர அ,�வ�பப�ல, 
'(ஒடடகதபதக தக�ன,வன)  ஸ8பபர இபன அவவ�ம அவரக?�ன 
தநபதய�ன .யக�தரர அப ஸமஆபவப யப�னற (த.லவ�கக 
ம�ககவன�க)  இரநத�ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னனத�க 
(அ,�வ�பப�?ர) அபதலல�ஹ இபன ஸமஆ(ரல�) க,�ன�ர.

''அவவ�,னற! அவன (இநத 'டதபதய�ல�ரநத) வ�லக�க  
தக�ள?வ�லபலதயன�ல, த�ணணம�க, அவனபடய த'ற,�மடபயப  
பற,� இழபயப�ம; கடம தவ,�பழதத தப�யயபரதத அநத த'ற,�பய!'' 
எனம (த�ரககரஆன 96:15,16 ஆக�ய) இபவ.னஙகள.

1802.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'கஅப�'  அரக�ல மஹமமத 
தத�ழத தக�ணடரபபபத '�ன கணட�ல அவரன கழதத�ன மNத 
'�ச.யம�க ம�த�பயபன எனற அப �ஹல த.�னன�ன.  இசத.யத� 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக எடடயயப�த, 'அவன மடடம அபபடச த.யத�ல, 
வ�னவரகள அவபனக கடபமய�கப ப�ட(ததத தணட)பப�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இநத ஹத�ஸ இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த.

1803.  த�ம அபழததச த.லலபபடட வ�ணணலகப பயணம க,�தத 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  '�ன ஓர ஆற,�ன அரயக 
த.னய,ன.  அதன இரணட மரஙக�லம தப?யள? மததக கல.ஙகள 
க�ணபபடடன.  அபயப�த '�ன,  '��பரயல,  இத எனன?'  எனற யகடயடன. 
''இத அலகவஸர''  எனற ��பரல (அபல)  அவரகள பத�ல?�தத�ரகள என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



1804.  அப உபபத� ஆம�ர இபன அபத�லல�ஹ இபன� மஸவத(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர:  '�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�டம,  ''('ப�யய!)  '�ம உஙகளகக 
அலகவஸபர அர?�யன�ம'' எனம (த�ரககரஆன 108:1  வத)  இப, 
வ.னம தத�டரப�கக யகடயடன.  அவரகள, '(அத த.�ரகக)  'த�ய�கம.  அத 
உஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளகக வழஙகபபடவள?த  அதன இரணட 
மரஙக�லம தப?யள? மததகள உள?ன.  அதன ப�தத�ரஙகள 
வ�ணமNனக?�ன எணண�கபக யப�னற (எணணற,த�ய)  இரககம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1805. ஸ�ரர இபன ஹ8பபஷ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  '�ன உபப இபன 
கஅப(ரல�)  அவரக?�டம 'மஅவவ�ஃததபதன�'  (ப�தக�பபக யக�ரம 
ப�ர�ரததபனக?�ன 113,  114  வத அதத�ய�யஙகள கரஆன�ல 
கடடபபடடபவய�?  எனபத)  பற,�க யகடயடன.  அதறக அவரகள 
(ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள:  இத க,�தத '�ன இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம யகடயடன.  அதறக அவரகள 'எனன�டம ('ப�யய!)  கறக:  
'�ன ப�தக�பபத யதடக�ய,ன எனற)  க,பபடடத.  '�னம க,�யனன'' 
எனற க,�ன�ரகள. (அ,�வ�பப�?ர ஸ�ரரப�ன ஹ8பபஷ(ரஹ) க,�ன�ர:) 
எனயவ,  '�ஙகளம ('�னம உபப இபன கஅபம)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த.�னனபதப யப�னய, த.�லயவ�ம. 

          ப�டம-59. த�ரககரஆன�ன .�,பபகள.

'ப�(ஸல) அவரகளகக வழஙகபபடட அறபதம கரஆன

1806. ஒவயவ�ர இப,தததரககம .�ல அறபதஙகள வழஙகபபடயட 
இரநதன.  அவறப,க க�ணம மககள 'மப�தத�ன ஆகயவணடய '�பல 
இரநதத.  எனகக வழஙகபதபற, அறபததமலல�ம,  அலல�ஹ எனகக 
அர?�ய யவத அ,�வ�பப (வஹ�)  த�ன.  எனயவ,  'ப�ம�ரக?�யலயய 
மறபம '�?�ல,  ப�னபறறயவ�ர அத�கம உள? 'ப�ய�க '�ன 
இரககயவணடம என எத�ரப�ரகக�ய,ன என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1807. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அலல�ஹ,  தன ததர(ஸல) 
அவரகள இ,ககம வபரய�லம அவரகளககத தத�டரநத 'வஹ�'  (யவத 
அ,�வ�பபப)  அர?�ன�ன.  அவரகள இ,பபதறகச .றற மனப 
அர?பதபற, யவத அ,�வ�பப (மற, க�லஙக?�ல அர?பதபற,பத 
வ�ட) அத�கம�க இரநதத. அதறகப ப�னனயர, இப,தததர(ஸல) அவரகள 
இ,நத�ரகள.

கரஆன ஏழ மப,க?�ல (வடட�ர வழகக மப,பபட) அர?பபடடத. 

1808. உமரப�ன கதத�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
வ�ழ'�?�ல ஹ�ஷ�ம இபன ஹக\ம(ரல�)  'அலஃபரக�ன'  எனம (25  வத) 
அதத�ய�யதபத (தத�ழபகய�ல)  ஓதவபத த.வ�யறய,ன.  அவரன 
ஓதபல '�ன த.வ�த�ழதத�க யகடடயப�த எனகக இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ஓத�க க�ணப�கக�த பல (வடட�ர)  தம�ழ� வழககக?�ல அபத 
அவர ஓத�கதக�ணடரநத�ர.  தத�ழபகய�ல பவதயத '�ன அவபரத 
தணடகக மபனநயதன. ப�,க (யய�.�தத) அவர (தத�ழபகபய மடதத) 
.ல�ம தக�டககமவபர தப�றததக தக�ணயடன.  (அவர தத�ழத 



மடதத) ப�,க அவரன யமல தணபடக கழதத�ல யப�டடப ப�டதத, ''�ர 
ஓத�யயப�த '�ன த.வ�யற, இநத அதத�ய�யதபத உமகக ஓத�க 
க�ணப�ததத ய�ர?'  எனற யகடயடன.  அவர,  'இபத எனகக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள த�ம ஒத�க க�ணப�தத�ரகள''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  உடயன '�ன, ''�ர தப�ய த.�லல�வ�டடர!  எனற க,�யபட 
அவபர இழததக தக�ணட இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னய,ன. 
அவரக?�டம,  '(இப,தததர அவரகய?!)  த�ஙகள எனகக 
ஓத�கதக�டகக�த பல (வடட�ர)  தம�ழ� வழககக?�ல 'அலஃபரக�ன' 
அதத�ய�யதபத இவர ஓதக யகடயடன''  எனற த.�னயனன.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'அவபர வ�டஙகள!''  எனற க,�வ�டட 
(ஹ�ஷ�ம அவரகப? ய'�கக�), 'ஹ�ஷ�யம, '�ஙகள ஓதஙகள!'' என,�ரகள. 
அவர எனன�டம ஓத�யத யப�னய, 'ப�(ஸல)  அவரகளகக மனன�லம 
ஓத�க க�டடன�ர.  (இபதகயகடட)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 
'இபபடதத�ன (இநத அதத�ய�யம)  அர?பதபற,த''  எனற க,�ன�ரகள. 
ப�,க (எனபனப ப�ரதத), 'உமயர,  ஓதஙகள!''  எனற க,�ன�ரகள.  எனகக 
அவரகள ஓத�கதக�டதத�ரநத ஓதல மப,பபட '�ன ஓத�யனன. 
(அபதகயகடட)  இப,த ததர(ஸல)  அவரகள,  'இபபடதத�ன (இநத 
அதத�ய�யம)  அர?பதபற,த.  இநதக கரஆன ஏழ மப,க?�ல 
அர?பபடடரகக�,த.  எனயவ,  உஙகளகக அத�ல சலபம�னத எதயவ� 
அபத ஓத�க தக�ளளஙகள'' எனற க,�ன�ரகள. 

'ப�(ஸல) அவரகப?, (வ�னவர) ��பரல (அபல) அவரகள கரஆபன 
ஓதசத.யத வநத�ரகள.

1809. ஃப�தத�ம�(ரல�) க,�ன�ர: 'ப�(ஸல) அவரகள எனன�டம இரக.�யம�க, 
'(வ�னவர)  ��பரல எனபன ஒவயவ�ர ஆணடம ஒரமப, கரஆபன 
ஓதச த.யத வநத�ரகள.  இநத ஆணட மடடம அவரகள எனபன அபத 
இரமப, ஓதச த.யத�ரகள.  என வ�ழ'�ள மடவபடயம ய'ரம 
வநதவ�டட(பதக க,�பப)த�கயவ அபத கரதக�ய,ன''  எனற 
ததரவ�தத�ரகள.

1810. ஷக\க இபன ஸலம�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர எஙக?�படயய 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  உபரய�ற,�ன�ரகள.  அபயப�த, 
'அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  '�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
வ�ய�ல�ரநத எழபதககம யமறபடட அதத�ய�யஙகப?க 
யகடட,�நதளய?ன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க,  தஙக?�யலயய 
அலல�ஹவ�ன யவத கரஆபன 'ப�தயத�ழரகள 'னக,�வ�ரகள. 
(அதறக�க எலல�வபகய�லம)  '�ன அவரக?�ல .�,நதவன அலலன'' 
எனற க,�பப�டட�ரகள.  (இத க,�தத)  மற,வரகள எனன கறக�,�ரகள 
எனபபதச த.வ�மடததவ�ய, அநத அபவய�ல '�ன அமரநத�ரநயதன. 
இபன மஸவத(ரல�)  த.�னனபத மறதத யவறவ�தம�கப யப.�யபத 
ய�ரடம�ரநதம '�ன யகடகவ�லபல.

1811.  அலகம� இபன பகஸ அந'கஈ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள (.�ரய� 
'�டடன ப�ரபல 'கரம�ன)  ஹ�மஸ�ல இரநததக�ணடரநயத�ம.  (ஒர 
.மயம)  இபன மஸவத(ரல�)  'யசஃப'  எனம (12  வத)  அதத�ய�யதபத 
ஓத�ன�ரகள.  அபயப�த ஒரவர (அதபன ஆடய.ப�ககம வ�தம�க) 
'இவவ�ற இநத அதத�ய�யம அர?பபடவ�லபல'' எனற க,�ன�ர. இபன 
மஸவத(ரல�),  '(இவவ�றத�ன)  '�ன இப,தததர(ஸல)  மனன�பலய�ல 
ஓத�யனன. அவரகளம, 'ம�கச .ரய�க ஓத�ன�ய' எனற க,�ன�ரகள'' எனற 



பத�ல?�தத�ரகள.  அபயப�த (ஆடய.ப�கக வநத)  அநத மன�தரன 
வ�ய�ல�ரநத மதவ�ன வ�பட வரவபதக கணட�ரகள.  'மதபவயம 
அரநத�கதக�ணட அலல�ஹவ�ன யவததபத மறககவம 
மபனக�,�ய�?' எனற இபன மஸவத(ரல�) க,�வ�டட, அநத மன�தரகக 
(மத அரநத�ய கற,தத�றக�ன)  தணடபனபய '�ப,யவறறமபட 
த.யத�ரகள. 

'கல ஹ8வலல�ஹ8 அஹத' எனம (112 வத) அதத�ய�யதத�ன .�,பப.

1812. அப ஸயZத அல கதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர 
'கலஹ8வலல�ஹ8 அஹத'  எனம (112  வத)  அதத�ய�யதபதத த�ரமபத 
த�ரமப ஓத�கதக�ணடரநதபத மறத,�ர மன�தர த.வ�மடதத�ர. 
(இபதகயகடட) அநத மன�தர வ�டநததம இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம 
வநத அபதப பற,�க க,�ன�ர. அநதச .�,�ய அதத�ய�யதபத(த த�ரமபத 
த�ரமப அவர ஓத�யபத)  இவர .�த�ரணம�க மத�பப�டடபதப யப�ல 
ததரநதத.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'என உய�ர எவன 
பகய�லள?யத� அவன மNத .தத�யம�க!  அநத அதத�ய�யமம 
கரஆன�ன மன,�ல ஒர பஙக�றக ஈட�னத�கம'' எனற க,�ன�ரகள.

1813.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
யத�ழரகப? ய'�கக�,  'ஓர இரவ�ல கரஆன�ன மன,�ல ஒர பகத�பய 
உஙக?�ல ஒரவர�ல ஓத மடய�த�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதபனச 
.�ரமம�கக கரத�ய 'ப�தயத�ழரகள,  'எஙக?�ல ய�ரகக இநதச .கத� 
உணட,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'அலல�ஹ ஒரவயன.  அலல�ஹ யதபவயற,வன'  (எனற 
தத�டஙகம 112  வத அதத�ய�யம)  கரஆன�ன மன,�தல�ர பகத�ய�கம' 
எனற க,�ன�ரகள.

1814. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல) அவரகள தஙக?�ன படகபககக 
(உ,ஙகச)  த.ன,�ல ஒவயவ�ர இரவ�லம தம உள?ஙபககப? 
இபணதத,  அத�ல 'கல ஹ8வலல�ஹ8 அஹத',  'கல அஊத ப�ரபப�ல 
ஃபலக', ' கல அஊத ப�ரபப�னன�ஸ' ஆக�ய (112, 113, 114) அதத�ய�யஙகப? 
ஓத� ஊத�கதக�ளவ�ரகள.  ப�,க தம இரணட பகக?�ல (அபவ எடடம 
அ?வ�றக)  தம உடல�ல இயன, வபரய�ல தடவ�க தக�ளவ�ரகள. 
மதல�ல தபலய�ல ஆரமப�தத,  ப�,க மகம,  ப�,க தம உடல�ன 
மறபகத�ய�ல பகக?�ல தடவ�க தக�ளவ�ரகள.  இவவ�ற மனற 
மப, த.யவ�ரகள.

கரஆன ஓதமயப�த மனஅபமத�யம வ�னவரகளம இ,ஙகதல.

1815.  உப.த இபன ஹ8ப?ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன இரவ ய'ரதத�ல 
(என வ �டடல)  'அலபகர�'  எனம (2  வத)  அதத�ய�யதபத 
ஓத�கதக�ணடரநயதன.  எனனபடய கத�பர எனககப பககதத�ல 
கடடபபடடரநதத..  த�டதரன அநதக கத�பர ம�கக கடபமய�க 
ம�ரணடத.  உடயன ஓதவபத '�றதத�க தக�ணயடன.  மNணடம ஓத�யனன. 
கத�பர ம�கக கடபமய�க ம�ரணடத.  உடயன ஓதவபத '�றதத�யனன. 
கத�பர அபமத�ய�க�வ�டடத.  ப�,க ஓத�யனன.  அபயப�த கத�பர (மன 
யப�னய,)  ம�ரணடத.  '�ன ஓதவபத '�றதத�யனன.  கத�பரயம 
அபமத�ய�னத.  மNணடம '�ன ஓத�யயப�த கத�பர ம�ரணடத.  '�ன 
த�ரமப�ப ப�ரதயதன அபயப�த என மகன யஹய� கத�பரககப 



பககதத�ல இரநத�ன.  அவபன அத (ம�த�ததக)  க�யபபடதத� வ�டயம� 
எனற அஞ.�யனன.  எனயவ,  அவபன (அநத இடதத�ல�ரநத) 
இழததவ�டட வ�பன ய'�கக�த தபலபயத தகக�யனன.  அஙக 
(வ�?கககள '�ப,நத யமகம யப�ன,தத�ர தப�ரள வ�ன�ல 
மப,நதத.  அதன�ல)  அபதக க�ணமடயவ�லபல.  க�பல 
ய'ரம�னதயப�த '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'டநதபதத 
ததரவ�தயதன.  அவரகள எனன�டம 'இபன ஹ8ப?யர!  தத�டரநத 
ஓத�ய�ரககல�யம!  இபன ஹ8ப?யர!  தத�டரநத ஓத�ய�ரககல�யம (ஏன 
ஓதவபத '�றதத�ன �ரகள?)''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  என மகன 
யஹய�பவக கத�பர ம�த�ததவ�டயம� எனற அஞ.�யனன.  இப,தததர 
அவரகய?! அவன அதன பககதத�ல இரநத�ன.  எனயவ,  '�ன தபலபயத 
தகக�ப ப�ரததவ�டட அவன அரக�ல த.னய,ன.  ப�,க,  '�ன வ�பன 
த'ரஙக�யயப�த அஙக யமகம யப�ன,தத�ர தப�ரப?க கணயடன. 
அத�ல வ�?கககள யப�ன, (ப�ரக�.�ககம)  தப�ரளகள இரநதன.  உடயன 
'�ன தவ?�யய வந(த ப�ரத)தயப�த அபதக க�ணவ�லபல''  எனற 
த.�னயனன.  'ப�(ஸல) அவரகள, 'அத எனனதவனற '� அ,�வ�ய�?' எனற 
யகடட�ரகள.  '�ன,  'இலபல (ததரய�த)''  எனற த.�னயனன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'உன கரபலக யகடட த'ரஙக� வநத வ�னவரகள த�ம 
அவரகள. '� தத�டரநத ஓத�கதக�ணடரநத�ரநத�ல க�பலய�ல மககளம 
அபதப ப�ரதத�ரபப�ரகள;  மககப? வ�டடம அத மப,நத�ரகக�த'' 
எனற க,�ன�ரகள.  இநத ஹத�ஸ இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம தமககக க�படததள?த�க அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன 
இபனல ஹ�த�(ரஹ) க,�ன�ரகள.

1816.  இரணட வ�ஷயஙகப?த தவ�ர யவத,தறக�கவம தப�,�பம 
தக�ள?ககட�த. 1.  ஒர மன�தரகக அலல�ஹ கரஆபனக கறறத 
தநத�ன. அவர அதபன இரவ, பகல எலல� ய'ரஙக?�லம ஓத�வரக�,�ர. 
இபதக யகளவ�பபடட அவரன அணபட வ �டடகக�ரர,  'இனன�ரககக 
வழஙகபபடடத யப�ல எனககம வழஙகபபடடரநத�ல '�னம அவர 
த.யலபடவத (ஓதவத)  யப�ல த.யலபடடரபயபயன (ஓத�ய�ரபயபயன)!'' 
எனற கறக�,�ர. 2. இனதன�ர மன�தரகக அலல�ஹ த.லவதபத 
வழஙக�ன�ன.  அவர அதபன ய'ர வழ�ய�ல த.லவ�டட வரக�,�ர. 
(இபதக க�ணம)  ஒரவர, 'இனன�ரகக வழஙகபபடடத யப�ல எனககம 
(த.லவம)  வழஙகபபடடரககம�ன�ல அவர (தரமம)  த.யதத யப�ல 
'�னம த.யத�ரபயபயன''  எனற கறக�,�ர எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கரஆபனத த�மம கறற அதபனப ப�,ரககம கறப�ததவயர உஙக?�ல 
.�,நதவர.

1817.  கரஆபனத த�மம கறற ப�,ரககம அதபனக கறப�ததவயர 
உஙக?�ல .�,நதவர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள. 
இபத உஸம�ன(ரல�) அவரக?�டம�ரநத அப அபத�ர ரஹம�ன வழ�ய�க 
ஸஅத இபன உபபத�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர.  உஸம�ன(ரல�)  அவரக?�ன 
ஆட.�கக�லதத�ல அப அபத�ரரஹம�ன(ரஹ)  (மககளகக)  கரஆபனக 
கறறக தக�டததவநத�ரகள.  ஹஜ��ஜ இபன யசஃப (இர�கக�ன 
ஆட.�ய�?ர�க)  ஆகம வபரய�ல இத தத�டரநத.  அப அபத�ரரஹம�ன 
அவரகள,  '(கரஆன�ன .�,பப க,�ததக க,பபடட)  இநத 'ப�தம�ழ�யய 
எனபன (மககளககக கறறததரம)  இநத இடதத�ல உடக�ர பவததத'' 
எனற க,�ன�ரகள.



1818. கரஆபனத த�மம கறற ப�,ரககம அபதக கறறக தக�டததவயர 
உஙக?�ல .�,நதவர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என உஸம�ன இபன அஃபப�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கரஆபன '�பனவபபடதத�க தக�ளவதம அதனடன�ன தத�டரபபப 
பதபப�ததக தக�ளவதம.

1819. கரஆபன(ப ப�ரதயத� மனபப�டம�கயவ�)  ஓதக�,வரன 
'�பலதயலல�ம,  கய�ற,�ல கடடபவககபபடடள? ஒடடகதத�ன 
உரபமய�?ரன '�பலபய ஒதத�ரகக�,த.  அதபன அவர கணக�ண�தத 
வநத�ல தனன�டயம அபத அவர தககபவததக தக�ள?ல�ம.  அபத 
அவ�ழதத வ�டடவ�டட�யல� அத ஓடபயப�யவ�டம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1820.  ''இனன இனன கரஆன வ.னஙகப? '�ன ம,நதவ�டயடன''  எனற 
ஒரவர கறவதத�ன அவரன வ�ரதபதக?�யலயய ம�கவம யம�.ம�ன 
வ�ரதபதக?�யலயய ம�கவம யம�.ம�ன வ�ரதபதய�கம. 
யவணடம�ன�ல,  'ம,கக பவககபபடட வ�டடத'  எனற அவர க,டடம! 
கரஆபனத தத�டரநத (ஓத�)  '�பனவபடதத� வ�ரஙகள.  ஏதனன�ல, 
ஒடடகஙகப? வ�டவம யவகம�க மன�தரக?�ன த'ஞ.ஙக?�ல�ரநத 
கரஆன தபபககடயத�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இநத 
'ப�தம�ழ�, யவற .�ல அ,�வ�பப�?ர தத�டரகள வழ�ய�கவம வநதள?த.

1821. கரஆபன (ஓத� அபத)க கவன�தத வ�ரஙகள. ஏதனன�ல, என உய�ர 
எவன பகய�லள?யத� அவன மNத .தத�யம�க!  கய�ற,�ல 
கடடபவககபபடடள? ஒடடகதபத வ�ட ம�க யவகம�கக கரஆன 
('�பனவ�ல�ரநத)  தபபககடயத�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1822.  கதத�த�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '''ப�(ஸல)  அவரக?�ன ஓததல மப, 
எபபடய�ரநதத?'  என அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம வ�னவபபடடத. 
அதறகவரகள,  ''�டட ஓதயல அவரக?�ன வழககம எனற க,�வ�டட, 
'ப�ஸம�லல�ஹ�ர ரஹம�ன�ர ரஹ�ம'  எனபத�ல 'ப�ஸம�லல�..ஹ'  என 
'�டடவ�ரகள,  'அரரஹம�..ன'  எனறம '�டடவ�ரகள.  'அரரஹ�...ம'  எனறம 
'�டடவ�ரகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

இன�ய கரல�ல கரஆபன ஓததல.

1823. அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள ('�ன இன�ய 
கரல�ல கரஆன ஓதவபதப ப�ர�டட) 'அப மஸ�! (இப,தததர) த�வத 
(அபல)  அவரகளகக வழஙகபபடடரநத (.ஙக\தம யப�ன,)  இன�ய கரல 
உஙகளககம வழஙகபபடடள?த'' என எனன�டம க,�ன�ரகள.

1824.  அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ப�ரமபரயம�கக ஒர 
தபணபண என தநபத எனகக மணமடதத பவதத�ரகள. (என தநபத) 
அமர(ரல�)  தம மரமகப? அணக� அவளபடய கணவர க,�ததக 
யகடபத (அத�வத எனபனப பற,� வ�.�ரபபத)  வழககம.  அபயப�த 



அவள,  'அவர 'லல மன�தர த�ம;  (ஆன�ல,)  அவர படகபககக 
வரவம�லபல.  அவரடம '�ன வநத ய.ரநதத மதல எனகக�கத த�பரச 
.\பலபய அவர இழதத மடவம�லபல''  எனற த.�லவ�ள.  இயத '�பல 
'�டததயப�த,  (என தநபத)  அமர(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம (இபதப 
பற,�க)  க,�ன�ரகள.  அபயப�த,  'எனபன வநத .நத�ககம�ற உஙகள 
மகன�டம த.�லலஙகள' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. 
ப�,க '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகப?ச .நத�தயதன.  அபயப�த அவரகள,  ''� 
எபபட ய'�னப ய'�றக�,�ய?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'த�னநயத�றம 
ய'�னப ய'�றக�ய,ன''  எனற த.�னயனன.  (''கரஆபன)  எபபட ஓத� 
மடகக�,�ய''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஒவயவ�ர இரவ�லம (கரஆபன 
ஓத� மடகக�ய,ன)''  எனற த.�னயனன.  அவரகள,  'ம�தநயத�றம மனற 
'�ளகள ய'�னப ய'�றறகதக�ள.  கரஆபன ஒவதவ�ர ம�தமம (ஒர 
மப, மழபமய�க)  ஓத�கதக�ள''  எனற க,�ன�ரகள.  ''�ன இபதவ�ட 
அத�கம�க (ய'�னப ய'�றக)  .கத� தபறறளய?ன''  எனற க,�யனன. 
'இரணட '�ளகள ய'�னபப வ�டடவ�டட,  ஒர '�ள ய'�றறகதக�ள!'' 
எனற க,�ன�ரகள. '�ன இபதவ�டவம அத�கம�க (ய'�னப ய'�றக) .கத� 
தபறறளய?ன''  எனற க,�யனன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(இப,தததர) 
த�வத(அபல)  அவரக?�ன உயரநத ய'�னப வழககபபட,  ஒர '�ளவ�டட 
ஒர '�ள ய'�னப ய'�றறக தக�ள!  யமலம,  ஒவயவ�ர ஏழ 
இரவக?�லம (ஒர மப, கரஆபன)  ஓத�(மடதத)க தக�ள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இப,தததர (ஸல)  அவரகள வழஙக�ய இநதச .லபகபய 
'�ன ஏறற 'டநத�ரநத�ல 'ன,�ய�ரநத�ரககம!  க�ரணம '�ன 
(இபயப�த)  தள?�பம வயபதயபடநத ம�கவம பலவ �னம 
அபடநதவ�டயடன.  (அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன ம��ஹ�த(ரஹ) 
க,�ன�ரகள:)  அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  (தம மதபமய�ல) 
கரஆன�ல ஏழ�ல ஒர ப�கதபத (அத�வத ஒர மனஸ�பல)  தம 
வ �டட�ரல .�லரடம பகல�ல ஓத�க க�டடவ�ரகள.  (இரவ�ல) 
ஓதயவணடதமன அவரகள வ�ரமப�ய ப�கதபதயய (இவவ�ற)  பகல�ல 
ஓத�க க�டடவ�ரகள.  இரவ�ல (ஓதமயப�த)  சபலம�க இரககடடம 
எனபயத இதறகக க�ரணம.  அனன�ர (ய'�னப ய'�றக)  .கத� 
தப,யவணடம என வ�ரமபம யப�த,  பல '�ளகள ய'�னப ய'�றக�மல 
வ�டடவ�டட அந'�ளகப?க கணகக�ல பவததக தக�ளவ�ரகள.  ப�,க 
(வ.த�பபடமயப�த) அயத அ?வ '�ளகள ய'�னப ய'�றப�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத ப�ரநதயப�த (-'ப�யவரகள இ,நதயப�த)  த�ம த.யத 
வநத எநத வழ�ப�டபடயம பகவ�டவபத அனன�ர வ�ரமப�தயத 
இதறகக க�ரணம.

1825.  உஙக?�படயய ஒர கடடதத�னர க�?மபவ�ரகள.  அவரக?�ன 
தத�ழபகயடன உஙகளபடய தத�ழபகபயயம,  அவரக?�ன 
ய'�னபடன உஙகளபடய ய'�னபபயம,  அவரக?�ன 'றத.யலகளடன 
உஙக?�ன 'றத.யலகப?யம ஒபப�டடப ப�ரதத உஙகளபடய 
தத�ழபக,  ய'�னப மறறம 'றத.யலகப? அறபம�னபவய�கக 
கரதவ �ரகள.  (அநத அ?வ�றக அவரக?�ன வழ�ப�ட 
கப?கடடய�ரககம.)  யமலம,  அவரகள கரஆபன ஓதவ�ரகள.  ஆன�ல, 
அத அவரக?�ன தத�ணபடக கழ�கப?த த�ணடச த.லல�த. 
யவடபடப ப�ர�ண�பயவ�டட (அதன உடபலத தப?கக�ன,)  அமப 
(உடல�ன மறப,ம)  தவ?�பபடட த.னற வ�டவபதப யப�னற 
ம�ரககதத�ல�ரநத அவரகள தவ?�யய,� வ�டவ�ரகள.  (அநதப 
ப�ர�ண�ய�ன உடபலத தப?தத தவ?�வநததறக�ன அபடய�?ம 



ஏதம�ரகக�,த� எனற)  அமப�ன மபனபயப ப�ரபப�ர.  அத�ல 
(அபடய�?ம)  ஏதம க�ணம�டட�ர.  ப�,க அமப�ன (அடபப�கக) 
கச.�பயப ப�ரபப�ர.  அத�லம (அபடய�?ம)  ஏதம க�ணம�டட�ர. 
அமப�(ன மபனய�)ல '�பணப தப�ரததம இடம தத�டரப�கவம (அத 
யவடபடப ப�ர�ண�பயத பதததத�)  எனற .நயதகம தக�ளவ�ர.  (அநத 
அ?வ�றக அமப�ல எநதத சவடம இர�த.)  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

1826.  கரஆபன ஓத� அதனபட த.யலம ஆற,ககடய 
இப,'மப�கபகய�?ர எலம�சப. யப�ன,வர;  அதன சபவயம 'னற. 
வ�.பனயம 'னற.  கரஆபன ஓத�மல அதனபட த.யல�ற,� மடடம 
வரபவர,  யபரச.ம (பழம)  யப�ன,வர.  அதன சபவ 'னற.  (ஆன�ல,) 
அதறக மணம�லபல.  கரஆபன ஓதக�, 'யவஞ.கன�ன '�பல,  த?.�ச 
த.டய�ன '�பலகக ஒதத�ரகக�,த.  அதன வ�.பன 'னற.  அதன 
சபவயய� க.பப�னத.  கரஆபன ஓத�த 'யவஞ.கன�ன '�பல, 
கமடடகக�ய யப�ன,த�கம.  அதன சபவயம 'க.பப�னத'  அலலத 
'அரவரபப�னத'  அதன வ�படயம தவறபப�னத எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர. 

1827.  உஙக?�ன உள?ஙகள ஒனறபடடரககம வபர கரஆபன 
ஒதஙகள.  (அதன கரதபத அ,�வத�ல)  '�ஙகள கரதத யவறபடட�ல 
அ(நத இடத)பதவ�டட எழநத (த.னற)  வ�டஙகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என �8னதப இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இத மற, அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த.

      ப�டம-60. த�ரமணம.

மணமடததக தக�ள? ஆரவமடடதல.

1828.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபணவ�யரன வ �டகளகக மனற யபர தக�ணட கழவ�னர வநத 
'ப�(ஸல) அவரக?�ன வணகக வழ�ப�டகள க,�தத வ�ன�த தத�டததனர. 
அதபற,� அவரகளககத ததரவ�ககபபடடயப�த,  அவரகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன வணகக வழ�ப�டகப?க கப,தத மத�பப�டடத யப�ல 
ததரநதத.  ப�,க (அவரகய? அதறகச .ம�த�னமம க,�கதக�ணட), 
'மனப�ன தவறகள மனன�ககபபடடவ�டட 'ப�(ஸல)  அவரகள எஙயக? 
'�ம எஙயக எனற த.�லல�கதக�ணடனர.  அவரக?�ல ஒரவர, 
'(இன�யமல) '�ன எனன த.யயபயப�க�ய,ன என,�ல, எபயப�தம இரவ�ல 
தத�ழததக�ணயட இரககபயப�க�ய,ன''  என,�ர.  இனதன�ரவர,  ''�ன 
ஒர'�ள கட வ�ட�மல க�லதமலல�ம ய'�னப ய'�றகபயப�க�ய,ன'' 
எனற க,�ன�ர.  மன,�ம 'பர ''�ன தபணகப? வ�டடம 
ஒதஙக�ய�ரககப யப�க�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.   ஒரயப�தம 
மணநததக�ள?ம�டயடன''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ,  (அநதத யத�ழரக?�டம)  வநத,  'இபபட இபபடதயலல�ம 
யப.�கதக�ணடத '�ஙகளத�யம!  அ,�நத தக�ளளஙகள:  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  உஙகப? வ�ட அத�கம�க '�ன அலல�ஹபவ 
அஞசபவன ஆயவன.  அலல�ஹபவப பயநத 'டபபவன ஆயவன. 



ஆய�னம,  '�ன ய'�னப ய'�றகவம த.யக�ய,ன,  வ�டடவ�டவம 
த.யக�ய,ன;  தத�ழகவம த.யக�ய,ன,  உ,ஙகவம த.யக�ய,ன;  யமலம, 
'�ன தபணகப? மணமடததம உளய?ன.  எனயவ,  என வழ�மப,பய 
பகவ�டக�,வர எனபனச .�ரநதவர அலலர'' எனற க,�ன�ரகள.

த,வ,மம (ஆணபம '�ககம த.யத தக�ள?) க�யடததக தக�ளவதம 
தவறககததககபவ ஆகம.

1829. ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர உஸம�ன இபன 
மழவன(ரல�)  த,வ,ம யமறதக�ள? (வ�ரமப� அனமத� யகடடயப�த) 
'ப�(ஸல)  அவரகள அனமத� மறதத�ரகள.  அவரகக (மடடம)  'ப�(ஸல) 
அவரகள அனமத�ய?�தத�ரநத�ல (ஆணபம '�ககம த.யத 
தக�ளவதறக�க) '�ஙகள க�யடததக தக�ணடரபயப�ம.

1830.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன (ஒரமப,)  'இப,தததர 
அவரகய?!  '�ன ஓர இப?ஞன;  தபணகப? மணநததக�ள?த 
யதபவய�ன தப�ரள ஏதம எனன�டம இலபல.  (இந'�பலய�ல)  '�ன 
தவ,�ன வழ�ககச த.னறவ�டயவயன� என எனபனப பற,� '�யன 
அஞசக�ய,ன.  ('�ன க�யடததக தக�ள?ல�ம�?)''  எனற யகடயடன. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள (பத�ல?�கக�மல)  தமdனம�க இரநத�ரகள. 
மNணடம '�ன மன யப�னய, யகடயடன.  அபயப�தம தமdனம�கயவ 
இரநத�ரகள.  ப�,கம,  '�ன மன யப�னய, யகடயடன.  அபயப�தம 
தமdனம�கயவ இரநத�ரகள. ப�,க ('�னக�த மப,ய�க) மனயப�னய, 
'�ன யகடடயப�த,  'அப ஹ8பரர�!  '�ஙகள (வ�ழகபகய�ல) 
.நத�ககவ�ரகக�, அபனதபதயம (ஏறதகனயவ எழத�ய�ய�றற 
அவறப,)  எழத�ய எழதயக�லம கட க�யநதவ�டடத.  எனயவ,  '�ஙகள 
க�யடததக தக�ளளஙகள;  அலலத சமம� இரஙகள.  (எலல�ம ஒனற 
த�ன. )'' எனற க,�ன�ரகள.

கனன�பதபணபண மணமடததல.

1831.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒரமப,)  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
'இப,தததர அவரகய?!  த�ஙகள ஒர பள?தத�கக�ல இ,ஙகக�,�ரகள. 
அத�ல (க�ல'படக?�ன�ல)  உணணபபடடபயப�ன ஒர மரதபதயம 
உணணபபட�த ஒர மரதபதயம க�ணக�,�ரகள.  இநத இரணடல எநத 
மரதத�ல தஙகள ஒடடகதபத யமயவ�டவ �ரகள?  கறஙகள!''  எனற 
யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'எத�ல ஏறதகனயவ 
யமயவ�டபபடவ�லபலயய� அத�லத�ன ('�ன என ஒடடகதபத 
யமயபயபன)'' எனற பத�ல?�தத�ரகள. தமபமத தவ�ர யவற எநத கனன�ப 
தபணபணயம இப,தததர(ஸல)  அவரகள மணககவ�லபல என, 
கரதத�ல த�ன ஆய�ஷ�(ரல�) இவவ�ற க,�ன�ரகள.

(வயத�ல) .�,�யவரகப?ப தபரயவரகளகக மணமடதத பவததல.

1832.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள அப 
பகர(ரல�)  அவரக?�டம (அவரக?�ன பதலவ�யம .�ற வயத�னரம�ன) 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகப?ப தபண யகடட�ரகள.  அதறக அப பகர(ரல�) 
''�ன தஙக?�ன .யக�தரன ஆய�றய,!''  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹவ�ன ம�ரககதத�ன அடபபபடய�லம 
யவததத�ன அடபபபடய�லயம '�ஙகள எனகக .யக�தரர ஆவ �ரகள. 



உஙகளபடய பதலவ� எனகக மணமடகக அனமத�ககபபடடள?வர 
த�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

(மணமகக?�படயய) ம�ரககப தப�ரததம (ப�ரததல.)

1833.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகளடன பதரபயப�ரல 
பஙதகடததவரக?�ல ஒரவர�ன அப ஹ8பதஃப� இபன உதப�(ரல�), 
(ப�ர.\கர�ன மஅக�ல எனபவரன பதலவர)  .�ல�ம அவரகப?த தம 
வ?ரபப மகன�க ஆகக�ன�ரகள. யமலம, அவரககத தம .யக�தரர வலNத 
இபன உதப�வ�ன மகள ஹ�நத எனப�பரத த�ரமணமம த.யத 
பவதத�ரகள. .�ல�ம ஓர அன.�ரப தபணண�ன அடபமய�க இரநதவர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள பஸபதத தம வ?ரபப மகன�க ஆகக�கதக�ணடத 
யப�ல (.�ல�பம அப ஹ8பதஃப�(ரல�)  வ?ரபப மகன�க 
ஆகக�கதக�ணட�ரகள.  யமலம,  அ,�ய�பமக க�லதத�ல ஒரவபர 
அவரன வ?ரபபத தநபத(ய�ன தபயர)  உடன இபணதத மககள 
அபழககம வழககமம,  அவரன த.�ததகக வ�ர.�க (வ?ரபப மகபன) 
'�யம�ககம வழககமம இரநதத.

எனயவ,  ''�ஙகள (வ?ரதத)  அவரகப? அவரக?�ன (உணபமய�ன)  
தநபத(ய�ன தபயர)  உடன இபணதத அபழயஙகள.  அதத�ன  
அலல�ஹவ�டம ம�க '�த�ய�க இரகக�,த.  அவரக?�ன தநபதயபர  
'�ஙகள அ,�ய�வ�டட�ல,  அவரகள உஙகளபடய ம�ரககச 
.யக�தரரக?�கவம உஙகள ம�ரகக .�ய'க�தரக?�கவம இரகக�,�ரகள'' 
எனம (த�ரககரஆன 33:5  வத)  வ.னதபத அலல�ஹ அரளம 
வபரய�ல (இநத வழககம '�டததத.)  ப�னனர வ?ரபபப ப�ளப?கள 
அவரக?�ன த.�நதத தநபதய�ரடன இபணககபபடடனர.  எவரககத 
தநபத (இரபபத�க)  அ,�யபபடவ�லபலயய� அவர ம�ரகக 
.�ய'க�தர�கவம ம�ரககச .யக�தர�கவம ஆன�ர.  ப�,க,  அப ஹ8பதஃப� 
இபன உதப�(ரல�)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர .ஹல� ப�னத 
சபஹல(ரல�)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?! 
'�ஙகள .�ல�பம (எஙகளபடய)  ப�ளப?ய�கயவ 
கரத�கதக�ணடரநயத�ம.  (வ?ரபப மகன�ன)  அவர வ�ஷயதத�ல 
அலல�ஹ த�ஙகள அ,�நதள? (த�ரககரஆன 33:5  வத)  வ.னதபத 
அர?�வ�டட�ன''  எனற தத�டஙகம ஹத�பஸ (அ,�வ�பப�?ர அபல 
யம�ன இபன ஹகம(ரஹ) மழபமய�கக) க,�ன�ரகள. 

1834.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள (தம 
தநபதய�ன .யக�தரர பதலவ�ய�ன)  ளப�ஆ ப�னத ஸ8பபர(ரல�) 
அவரக?�டம த.னற,  ''� ஹஜ த.யய வ�ரமபக�,�ய யப�லம! 
என,�ரகள.  அதறக அவர, 'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன இனனம 
ய'�ய�?�ய�கயவ இரகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள அவரடம,  ''� மன '�பநதபனய�டட ஹஜ�8கக�க 'இஹர�ம' 
கடட,  இப,வ�!  '� எநத இடதத�ல (ஹஜ��ன க�ரபயகப?ச த.யய 
மடய�தவ�ற)  எனபனத தடகக�,�யய� அதத�ன '�ன 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடம இடம�கம''  எனற த.�லல�வ�ட!'  எனக 
க,�ன�ரகள.  ளப�ஆ(ரல�)  ம�கத�த இபன அஸவத(ரல�)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர�வ�ர.

1835.  '�னக ய'�ககஙகளகக�க ஒர தபண மணமடககபபடக�,�ள.1. 
அவளபடய த.லவதத�றக�க 2.  அவளபடய கடமபப 



ப�ரமபரயதத�றக�க.  3.  அவளபடய அழக�றக�க 4.  அவளபடய ம�ரகக 
('லதல�ழகக)தத�றக�க.  எனயவ,  ம�ரகக ('லதல�ழகக)ம உபடயவப? 
(மணநத)  தவற,� அபடநத தக�ள!  (இலபலயயல)  உனன�ர கரஙகளம 
மணண�கடடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1837.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒர (பணகக�ர)  மன�தர 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அரக�ல த.ன,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள (தம யத�ழரக?�டம),  'இவபரப பற,� '�ஙகள எனன 
கரதக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ரகள.  யத�ழரகள,  'இவர தபண யகடட�ல 
இவரகக மணமடதத பவககவம,  இவர பரநதபரதத�ல அதபன 
ஏறகவம,  இவர யப.�ன�ல த.வ�.�யககபபடவம தகத�ய�ன மன�தர'' 
எனற க,�னர.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள .�,�த ய'ரம 
தமdனம�ய�ரநத�ரகள.  ப�,க,  'ப�(ஸல)  அவரகள அரக�ல 
மஸல�மக?�ல ஓர ஏபழ மன�தர த.ன,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இவபரக க,�தத '�ஙகள எனன கறக�,�ரகள?'  எனற 
யகடட�ரகள.  யத�ழரகள,  'இவர தபண யகடட�ல இவரகக மணமடதத 
பவகக�மலம,  இவர பரநதபரதத�ல அத ஏறகபபட�மலம,  இவர 
யப.�ன�ல த.வ�த�ழததபபட�மலம இரககத தகத�ய�னவர''  எனற 
க,�னர.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'அவபரப யப�ன, 
(வ.த� பபடதத)வரகள இநதப பம� '�ரமப இரநத�லம (அவரகள 
அபனவபரயம வ�ட) இநத ஏபழயய யமல�னவர' எனக க,�ன�ரகள.

1837.  (தபணகப?த த�ரபத�பபடததவதறக�க எபதயம த.யயம 
தண�க�ன,)  ஆணகளகக (அநத)ப தபணகப? வ�ட அத�கம�க 
இடர?�ககம (யவற)  எநதச ய.�தபனபயயம என(த வ�ழ'�ள)ககப 
ப�,க '�னவ�டடச த.லலவ�லபல எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இரதத உ,வ�ன�ல மணமடககக கட�தவரகப?ப ப�லகட 
உ,வ�ன�லம மணமடககக கட�த.

1838.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 
(ஒர'�ள)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனன�டம இரநத�ரகள.  '�ன 
ஹஃபஸ�(ரல�)  அவரக?�ன வ �டடல (ய�யர�)  ஒரவர உளய? த.லல 
அனமத� யகடகம கரபலக யகடயடன.  அபயப�த '�ன ('ப�(ஸல) 
அவரக?�டம)  இப,தததர அவரகய?!  இயத� உஙகள (தபணவ�ய�ர 
ஹஃபஸ�வ�ன)  வ �டடககள த.லல ஒரவர அனமத� யகடக�,�ர''  எனற 
த.�னயனன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவர இனன�ர என 
கரதக�ய,ன''  எனற ஹஃபஸ�வ�ன ப�லகடத தநபதய�ன .யக�தரர 
க,�ததக க,�ன�ரகள.  '�ன 'இனன�ர உய�ரடன இரநத�ல அவர 
எனபனத த�பரய�ன,� .நத�தத�ரகக மடயமத�யன!''  எனற எனனபடய 
ப�லகடத தநத iய�ன .யக�தரர க,�ததக யகடயடன.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 'ஆம! (மடயம.)  ப�,பப (இரதத உ,வ)  எநத 
உ,வகப?தயலல�ம (மணமடககத தக�த)  த'ரஙக�ய 
உ,வக?�ககயம� அநத உ,வகப?தயலல�ம ப�ல கடயம 
த'ரஙக�யபவய�க ஆகக�வ�டம'' எனற க,�ன�ரகள. 

1839.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 'த�ஙகள 
ஹமஸ�(ரல�)  அவரக?�ன பதலவ�பய மணநத தக�ள?க கட�த�?' 



எனற யகடகபபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவள ப�லகட உ,வ 
மப,ய�ன�ல எனககச .யக�தரர மகள ஆவ�ள''  எனற க,�ன�ரகள. 
இயத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம வநதள?த.

1840.  உமம ஹபZப� ப�னத அபZ சஃபய�ன(ரல�)  க,�ன�ர '�ன (என 
கணவர)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!  என 
.யக�தரய�ன அப சஃபய�ன�ன மகப? த�ஙகள மணநததக�ளளஙகள!'' 
எனற க,�யனன.  அதறகவரகள,  'இபத '�யய வ�ரமபக�,�ய�?'  எனற 
(வ�யபபடன)  யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஆம!  (மபனவ�தயனற)  தஙகளகக '�ன 
ஒரதத� மடடம இலபலயய!  (தஙகளககத தபணவ�ய�கம) 
ப�கக�யதத�ல எனனடன என .யக�தரககம பஙக க�படபபபத '�ன 
தபரதம வ�ரமபக�ய,ன''  எனய,ன.  அதறக அவரகள,  'எனகக அ(வப? 
மணபப)த அனமத�ககபபடடதனற''  என,�ரகள.  '�ன 'த�ஙகள அப 
ஸலம�வ�ன பதலவ�பய மணகக வ�ரமபவத�க எஙகளககச 
த.�லலபபடடயத!''  எனற யகடயடன.  '(அத�வத என தபணவ�ய�ர) 
உமமஸலம�வ�றக (மநபதய கணவன மலம) ப�,நத மகப?ய�?' என 
'ப�யவரகள யகடக,  '�ன 'ஆம'  எனய,ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அவள (-உமமஸலம�வ�ன மகள-)  எனனபடய மமடய�ல வ?ரபப 
மக?�க இரநத வரக�,�ள.  அபபட)  இலல�வ�டட�லம கட,  அவப? 
'�ன மணகக மடய�த.  (ஏதனன�ல)  அவள ப�லகட உ,வ மப,ய�ல 
என .யக�தரன பதலவ�ய�வ�ள.  எனககம (அவளபடய தநபத)  அப 
ஸலம�வககம ஸ8பபவ� ப�லடடன�ர.  எனயவ,  எனன�டம உஙகள 
தபண மககப?யய�,  உஙகள .யக�தரகப?யய� (மணநததக�ளளம�ற) 
பரநதபரகக யவணட�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  அ,�வ�பப�?ர உரவ�(ரஹ) 
க,�ன�ர: ஸ8பவப�, அப லஹப�ன அடபமப தபணண�வ�ர. அப லஹப 
அவபர வ�டதபல த.யத�ரநத�ர.  அவர 'ப�(ஸல)  அவரகளககப 
ப�லடடன�ர.  அப லஹப இ,நதயப�த அவரன கடமபதத�ரல ஒரவர 
அவபரக (கனவ�ல)  கணட�ர.  அப லஹப யம�.ம�ன '�பலய�ல 
அவரககக க�டடபபடட�ர.  அப லஹப�டம,  '(மரணதத�றகப ப�,க)  '� 
எத�ரதக�ணடத எனன?'  எனற அவர யகடட�ர.  உஙகப?வ�டடப ப�ரநத 
ப�ன ஒர சகதபதயம '�ன .நத�ககவ�லபல.  ஆய�னம,  '�ன 
ஸ8பவப�பவ வ�டதபல த.யததறகப ப�ரத�ய�க இநத வ�ரலக?�னயட 
எனகக '�ர பகடடபபடக�,த'' எனற க,�ன�ர.

ப�லகடய�ல .�,�த?வம அத�க?வம த'ரஙக�ய உ,பவ (மஹரம) 
ஏறபடததம.

1841.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒரமப,)  'ப�(ஸல)  அவரக? என 
வ �டடறக வநத�ரகள.  அபயப�த என அரக�ல ஓர ஆண இரநத�ர. 
(அவபரக கணடதம)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன மகம (யக�பதத�ல) 
ம�,�வ�டடத யப�ல யத�ன,�யத.  அ(நத மன�தர அஙக இரநத)பத 
'ப�யவரகள வ�ரமபவ�லபல எனற ததரநதத.  அபயப�த '�ன,  'இவர 
என (ப�லகட)  .யக�தரர''  எனய,ன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உஙகள 
.யக�தரரகள ய�ர எனற ஆர�யநத ப�ரதத மடவ த.யயஙகள. 
ஏதனன�ல,  ப�லகட உ,வ எனபயத ப.�ய�ன�ல (ப�ளப?பப�ல 
அரநத�ய�ரநத�ல) த�ன'' எனற க,�ன�ரகள. 

(ஒரவர) ஒர தபணபணயம அவளபடய தநபதய�ன .யக�தரபயயம 
(அதபதபயயம) ய.ரதத மணமடபபத வ�லககபபடடள?த..



1842.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (ஒரவர)  ஒர தபணபணயம அவளபடய 
தநபதய�ன .யக�தரபயயம,  அலலத த�ய�ன .யக�தரபயயம (ய.ரதத) 
மணமடபபதறக இப,தததர(ஸல)  அவரகள தபட வ�த�தத�ரகள.  இயத 
ஹத�ஸ இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககப 
படடள?த.  (ஒரவர)  ஒர தபணபணயம அவளபடய தநபதய�ன 
.யக�தரபயயம ஒர ய.ர மபனவ�யர�கக�க தக�ள?ல�க�த.  (இபதப 
யப�னய,)  ஒர தபணபணயம அவளபடய த�ய�ன .யக�தரபயயம 
ஒரய.ர மபனவ�யர�கக�க தக�ள?ல�க�த எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.

மஹரன,� தபண தக�டதத தபண எடததல. 

1843.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ஷ�ஃக�ர'  மப,த த�ரமணதத�றக 
இப,த ததர(ஸல)  அவரகள தபட வ�த�தத�ரகள.  ஒரவர 
மறத,வ�ரவரடம ''�ன என மகப? உனககத த�ரமணம த.யத 
தரக�ய,ன;  '� உன மகப? எனககத த�ரமணம த.யத தரயவணடம'' 
எனற (மன '�பநதபன)  வ�த�தத மணமடதத பவபபதறயக 'ஷ�ஃக�ர' 
எனபபடம.  இத�ல இரணட தபணகளககம 'மஹர'  (வ�வ�கக தக�பட) 
இர�த.

1844.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரகளம ஸலம� இபன 
அகவஉ(ரல�)  அவரகளம அ,�வ�தத�ரகள:  '�ஙகள ஒர யப�ர பபடய�ல 
இரநயத�ம.   அபயப�த எஙக?�டம இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன ததர 
ஒரவர வநத,  'அலமதஆ'  (தவபணமப,)த த�ரமணம உஙகளகக 
(த�றக�ல�ம�க)  அனமத�ககபபடடள?த.  '�ஙகள 'அலமதஆ'  த�ரமணம 
த.யததக�ள?ல�ம' எனற அ,�வ�தத�ர.

1845.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம தனபன மணநததக�ளளம�ற யக�ரன�ர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஒரவர,  'இவப? எனகக மணமடதத 
பவயஙகள,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற க,�ன�ர.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  '(இவரகக மஹர தக�டகக)  உமம�டம எனன உள?த?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அவர,  எனன�டம ஒனறம�லபல''  எனற பத�ல?�தத�ர. 
'ப�(ஸல) அவரகள, ''�ர த.னற, இரமப�ன�ல�ன ஒர யம�த�ரதபதய�வத 
யதட!''  எனற க,�ன�ரகள.  அவர யப�ய (யதடப ப�ரதத)  வ�டடத த�ரமப� 
வநத,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  ஏதம க�படககவ�லபல. 
இரமப�ல�ன யம�த�ரம கட க�படககவ�லபல.  ஆன�ல,  இயத� 
எனனபடய இநத யவடட உணட.  இத�ல ப�த� அவளகக (மஹர) 
என,�ர.  -  அவரடம ஒர யமலதணட கட இலபல.  (அதன�லத�ன, 
யவடடய�ல ப�த�பயத தரவத�கக க,�ன�ர.)  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'உமமபடய யவடடபய பவததக தக�ணட எனன த.யவ �ர? 
அபத '�ர உடதத�கதக�ணட�ல அவ?�ன மNத (அத�ல)  ஏதம இரகக�த. 
அபத அவள உடதத�கதக�ணட�ல அத�ல உமமNத ஏதம இரகக�த. 
(உமமபடய யவடடபய தக�டததவ�டட எனன த.யயபயப�க�,�ய?)'' 
எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க அவர த'டய'ரம (அஙயகயய)  அமரநத�ரநத 
வ�டட எழநத�ர.  அவர த.லவபதக கணட 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவபர 
அபழதத�ரகள'  அலலத 'அவர அபழககபபடட�ர'  (அவர வநதவடன) 
அவரடம,  'உமமடன கரஆன�ல எனன உள?த?'  எனற 'ப�யவரகள 
யகடட�ரகள.  அதறக அவர 'ப�யவரக?�டம,  '(கரஆன�ல)  இனன 
அதத�ய�யம இனன அதத�ய�யம எனனடன (மனபப�டம�க)  உள?த'' 



எனற .�ல அதத�ய�யஙகப? எணண� எணண�க க,�ன�ர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உமமடனள? கரஆன அதத�ய�யஙகளகக�க 
அவப? உமகக மணமடதத தக�டததவ�டயடன'' எனற க,�ன�ரகள.

த�ரமணதத�றக மன மணப தபணபணப ப�ரபபத.

1846.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  ஒர தபணமண� 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?! 
எனபனத தஙகளகக அனப?�பப�க வழஙக�ட (-மஹரன,� எனபனத 
த�ஙகள மணநததக�ள?-)  வநதளய?ன''  எனற க,�ன�ர. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள அநதப தபணபண ய'�கக�ப ப�ரபவபய 
உயரதத� ய'ர�கப ப�ரததவ�டட அபதத த�ழதத�க தக�ணட�ரகள.  ப�,க 
தம தபலபயத தத�ஙகவ�டட�ரகள. தம வ�ஷயதத�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரகள எநத மடவககம வரவ�லபல எனபபதக கணட 
அபதபணமண�,  (அநத இடதத�யலயய)  அமரநததக�ணட�ர.  அபயப�த 
'ப�தயத�ழரக?�ல ஒரவர எழநத,  'இப,தததர அவரகய?!  தஙகளகக 
இவர யதபவய�லபலதயன,�ல எனகக இவபர 
மணமடததபவயஙகள!''  எனற க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள (அவரடம), 
'(மஹர�கச த.லதத)  உமம�டம தப�ரள ஏயதனம இரகக�,த�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அவர,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (எனன�டம ஏதம) 
இலபல,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற பத�ல க,�ன�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'உம கடமபதத�ரடம த.னற ஏத�வத க�படககம� எனற 
ப�ர!''  என,�ரகள.  அவர யப�ய ப�ரததவ�டட ப�,க த�ரமப� வநத, 
'இலபல.  இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  (ஏதம 
க�படககவ�லபல)''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இரமப�ல�ன ஒர 
யம�த�ர�ம�வத (க�படககம� எனப)  ப�ர!''  என,�ரகள.  அவர (மNணடம) 
த.னறவ�டடத த�ரமப� வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  (ஏதம க�படககவ�லபல)''  என,�ர.   ஆன�ல,  இயத� இநத 
எனனபடய யவடட உள?த''  என,�ர.-அ,�வ�பப�?ர ஸஹல(ரல�) 
க,�ன�ர:  அவரடம ஒர யமலதணட கட இலபல.  எனயவத�ன தம 
யவடடய�ல ப�த�பய அவளககத தரவத�கக க,�ன�ர.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'உமமபடய (இநத ஒர)  யவடடபய 
பவததகதக�ணட எனன த.யவ �ர?  அநத யவடடபய '�ர 
உடதத�கதக�ணட�ல, அவ?�ன மNத அத�ல ஏதம இரகக�த. அபத அவள 
உடதத�க தக�ணட�ல உம மNத அத�ல ஏதம இரகக�த.  (உமமபடய 
யவடடபயக தக�டதத)வ�டட எனன த.யயபயப�க�,�ய?)''  எனற 
யகடட�ரகள.  அவர த'டய'ரம (அஙயகயய)  அமரநத�ரநதவ�டடப ப�,க 
எழநத�ர.  அவர த�ரமப�ச த.லவபதக கணட இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அவபர அபழதத வரம�ற உததரவ�டட�ரகள.  அவவ�ய, 
அவர அபழதத வரபபடடயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உமமடன 
கரஆன�ல எனன (அதத�ய�யம மனபப�டம�க)  உள?த?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக அவர,  '(கரஆன�ல)  இனன அதத�ய�யம,  இனன 
அதத�ய�யம,  இனன அதத�ய�யம,  இனன அதத�ய�யம எனனடன 
உள?ன''  எனற அவறப, அவர எணண� எணண�க க,�ன�ர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'அவறப, '�ர மனபப�டம�க ஓதவ �ர�?' எனற யகடட�ரகள. 'ஆம 
(ஓதயவன)'' எனற அவர பத�ல?�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரகள, 'உமமடனள? 
கரஆன அதத�ய�யஙகளகக�க அவப? உமகக மணமடததக 
தக�டததவ�டயடன. '�ர த.லலல�ம!'' எனற க,�ன�ரகள. 

மணவ�லகக தபற,வர மNணடம ய.ரநத�ரகக...



1847.  மஅக�ல இபன யஸ�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர அநத (த�ரககரஆன 02:232 
வத)  வ.னம எனபனக க,�தயத அர?பபடடத:  எனனபடய ஒர 
.யக�தர ஒரவரகக '�ன மணமடததக தக�டதத�ரநயதன.  அவப? 
அவர வ�வ�க வ�லககச த.யதவ�டட�ர.  அவளபடய 'இதத�'க க�லத 
தவபண மடநதயப�த,  அவர அவப? மNணடம தபண யகடட வநத�ர. 
அபயப�த '�ன அவரடம,  ''�ன (என .யக�தரபய)  உஙகளகக 
மணமடததக தக�டதத மஞ.தத�யல உஙகப? இரககச த.யத 
கணண�யபபடதத�யனன.  ஆன�ல,  அவப? '�ஙகள வ�வ�கரததச 
த.யதவ�டட,  இபயப�த (மNணடம)  அவப? தபண யகடட வநதள? �ரகள. 
இலபல!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இன� ஒரயப�தம அவள 
உஙக?�டம த�ரமபம�டட�ள'' எனற த.�னயனன. அவர 'லல மன�தர�கத 
த�ன இரநத�ர.  என .யக�தர அவரடயம த�ரமபச த.னற வ�ழ 
வ�ரமப�ன�ள.  அபயப�தத�ன அலல�ஹ,  '...அவரகப? '�ஙகள 
தடகக�த�ரகள''  எனம இநத (த�ரககரஆன 02:232  வத)  வ.னதபத 
அர?�ன�ன.  எனயவ,  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம,  'இபயப�த '�ன 
(அலல�ஹ க,�யபடயய)  த.யக�ய,ன,  இப,தததர அவரகய?!''  எனற 
க,�வ�டட,  மNணடம அவரகயக என .யக�தரபய மணமடதத 
பவதயதன.

தநபதயய�, மற, க�பப�?யர� கனன�பதபணண�றயக�, கனன� கழ�நத 
தபணண�றயக� அவரக?�ன வ�ரபபம�லல�மல மணமடதத பவககக 
கட�த.

1848.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கனன�கழ�நத 
தபணபண,  அவளபடய (தவ?�பபபடய�ன)  உததரவ தப,�மல 
மணமடததக தக�டகக யவணட�ம.  கனன�ப தபணண�டம (ஏயதனம 
ஒரமப,ய�ல)  அனமத� தப,�மல மணமடததக தக�டககயவணட�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  மககள,  'இப,தததர அவரகய?!  எபபட கனன�ய�ன 
அனமத�(பயத ததரநத தக�ளவத)''  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அவள தமdனம .�த�பபயத (அவளபடய .மமதம)  எனற 
க,�ன�ரகள.

1849.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன,  'இப,தததர அவரகய?!  கனன�ப 
தபண தவடகபபடவ�ய??'  எனற யகடயடன.  அதறக,  'அவளபடய 
தமdனயம .மமதம' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

ஒரவர தம மகளகக அவளபடய வ�ரபபம�ன,� மணமடதத 
பவதத�ல, அதத�ரமணம த.லல�த.

1850.  கனஸ� ப�னத க�த�ம அலஅன.�ரய�(ரல�)  க,�ன�ர கனன� கழ�நத 
தபணண�ன எனபன என தநபத (ஒரவரகக)  மணமடதத 
பவதத�ரகள.  எனகக இத�ல வ�ரபபம�ரககவ�லபல.  எனயவ,  '�ன 
இப,தததர(ஸல) அவரக?�டம யப�(ய என வ�ரபபதபதச த.�ன)யனன. 
அதத�ரமணதபத 'ப�(ஸல) அவரகள ரததச த.யத�ரகள.

தம .யக�தர (இஸல�ம�ய)ன யகடடக தக�ணடரககம ஒர தபணபண 
மற,வர தபண யகடகல�க�த. ஒனற, அவர மணநத தக�ளவ�ர; அலலத 
பகவ�டட வ�டவ�ர. (அதவபர இவர தப�றதத�ரககயவணடம.)



1851.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒரவர வ�ய�ப�ரம 
த.யத தக�ணடரககமயப�த மற,வர தபலய�டட வ�ய�ப�ரம 
த.யவதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள தபடவ�த�தத�ரகள.  யமலம,  ஒரவர தம 
.யக�தர (இஸல�ம�ய)ன தபண யப.�கதக�ணடரககமயப�த இபடய�ல 
கறகக�டட (தமகக�க அவப?ப)  தபண யப.ல�க�த.  தமகக மன தபண 
யகடடவர அபதக பகவ�டமவபர அலலத இவரகக அவர 
அனமத�ய?�ககம வபர (இவர தப�றதத�ரகக யவணடம)  எனறம 
க,�ன�ரகள.

ஒர தபண (தனபன மணககவ�ரமபக�,வரடம அவரன மதல 
மபனவ�ய�ன) மறத,�ர தபணபண வ�வ�கவ�லககச த.யதவ�ட 
யவணடம என '�பநதபன வ�த�ககக கட�த.

1852.  ஒர தபண,  மறத,�ர தபணண�ன ப�தத�ரதபத (வ�ழவ�த�ரதபத)க 
க�ல� த.ய(தவ�டட அபதத தனனபடய�கக�க தக�ள)வதறக�க அவப? 
வ�வ�கவ�லககச த.யத�டம�ற (தம மண�?ரடம)  யக�ர 
அனமத�ய�லபல.  ஏதனன�ல,  அவளகதகன வ�த�ககபபடடத '�ச.யம 
அவளகயக க�படககம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மணபதபணபண ம�பப�ளப?ய�டம அனபப� பவககம (யத�ழ�ப) 
தபணகளம, அவரகள சப�ட.ம யவணட ப�ர�ரதத�பபதம..

1853.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன ஒர தபணபண அன.�ரக?�ல 
ஒரவ(ரகக மணமடதத பவதத அவப? அவ)ரடம 
அனபப�பவதயதன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆய�ஷ�யவ! 
உஙகளடன ப�டல (பகத� .�றம�யர)  இலபலய�?  ஏதனன�ல, 
அன.�ரகளககப ப�டதலன,�ல ம�கவம ப�டககயம'' என,�ரகள.

ஒரவர தம மபனவ�யடன த�மபதத�ய உ,வ தக�ளளமயப�த 
த.யயயவணடய ப�ர�ரததபனகள.

1854.  உஙக?�ல ஒரவர தம மபனவ�யடன த�மபதத�ய 
உ,வதக�ளளமயப�த 'ப�ஸம�லல�ஹ�;  அலல�ஹ8மம 
�னன�பன�ஷபஷதத�ன வ �னன�ப�ஷ பஷதத�ன ம� ரஸகததன�' 
(அலல�ஹவ�ன த�ரபதபயர�ல!  இப,வ�!  எனபன வ�டட பஷதத�பன 
வ�லகக�பவபப�ய�க!  எனகக '� வழஙகம கழநபதச த.லவதபத 
வ�டடம பஷதத�பன வ�லகக� பவபப�ய�க!')  எனற ப�ர�ரதத�தத 
அதனப�னனர அநதத தமபத�யரகக வ�த�ககபபடடபட கழநபத 
ப�,நத�ல,  அககழநபதகக ஒரயப�தம பஷதத�ன த�ஙக�பழபபத�லபல 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

1855.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள பஸனப(ரல�) 
அவரகப? மணநததக�ணடயப�த அ?�தத (வலNம�)  மணவ�ரநதபதப 
யப�னற தம மபனவ�யரல யவத,வபர மணநதயப�தம 
அ?�ககவ�லபல.  பஸனப(ரல�)  அவரகப? மணநதயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஓர ஆடபட (அறதத) மணவ�ரநத?�தத�ரகள.

ஓர ஆடபடவ�டக கப,நதபதக தக�ணட வலNம� வ�ரநத?�பபத.



1856.  ஸஃப�யய� ப�னத பஷப�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
தபணவ�யரல .�லரகக�க (அவரகப? மணநததன ப�ன) 
வ�றயக�தபமய�ல இரணட 'மதத' அ?வ�ல வலNம� வ�ரநத?�தத�ரகள. 

1857.  உஙக?�ல ஒரவர வலNம� (மண)  வ�ரநதகக அபழககபபடட�ல 
அதபன ஏறறச த.லலடடம!  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தபணகளகக 'லம '�டதல.

1858.  அலல�ஹபவயம மறபம '�ப?யம 'மப�கபக தக�ணடரபபவர 
தம அணபட வ �டட�ரககத தத�லபல தர யவணட�ம எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள. தபணக?�டம 'லல மப,ய�ல 
'டநத தக�ளளஙகள என உஙகளகக '�ன உபயத.�பபபத 
ஏறறகதக�ளளஙகள.  ஏதனன�ல,  தபணகள (வப?நத)  வ�ல� 
எலமப�ல�ரநத பபடககபபடடள?னர.  வ�ல� எலமப�ன ம�கக 
யக�ணல�ன பகத� அதன யமலபகத�ய�கம.  அபத '� (பலவநதம�க) 
'�ம�ரதத�க தக�ணயட யப�ன�ல அபத '� ஒடதயத வ�டவ�ய.  அபத 
அபபடயய '� வ�டடவ�டட�ல யக�ணலள?த�கயவ அத '�டககம. எனயவ, 
தபணக?�டம 'லல மப,ய�ல 'டநத தக�ளளஙகள என உஙகளகக 
'�ன உபயத.�பபபத ஏறறகதக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மபனவ�யடன�ன 'லல,வ.

1859.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (மறக�லதத�ல)  பத�தன�னற தபணகள 
(ஓரடதத�ல கட)  அமரநத தக�ணட ஒவதவ�ர வரம தததம கணவர 
க,�தத த.யத�க?�ல எபதயம மட மப,கக�மல (உள?பத உள?பட) 
எடததபரபபததன உறத�தம�ழ�யம த�ரம�னமம எடததகதக�ணடனர. 
மதல�வத தபண க,�ன�ர:  என கணவர, (உயரம�ன)  மபலச .�கரதத�ல 
பவககபபடடள? ம�கவம இப?ததபயப�ன ஒடடகதத�ன இப,ச.�கக 
'�கர�னவர.  (இப?தத ஒடடகதத�ன இப,ச.�ய�ய�னம,  அபத எடகக) 
யமயல த.லலல�ம என,�ல (அநத மபலபப�பத)  சலபம�னத�க 
இலபல.  (.�ரமதபதத த�ஙக�)  யமயல ஏ, (அத ஒனறம)  தக�ழதத 
(ஒடடகதத�ன)  இப,ச.�யம�லபல.  இரணட�வத தபண க,�ன�ர:   '�ன 
என கணவர பற,�ய த.யத�கப? அமபலபபடததப யப�வத�லபல. 
(அபபட அமபலபபடதத மயன,�லம)  அவபரப பற,�ய த.யத�கப? 
ஒனற கட வ�ட�மல த.�லல மடயம� என, அச.மம எனகக 
உணட.  அவவ�ற கறவத�ன�லம அவரன தவ?�பபபடய�ன மறறம 
அநதரஙகம�ன கற,ங கப,கப?த த�ன க,யவணடயத�ரககம. 
மன,�வத தபண க,�ன�ர:   என கணவர ம�கவம உயரம�ன மன�தர 
அவபரப பற,� '�ன (ஏயதனம) யப.� (அத அவரன க�தகக எடட)ன�ல. 
'�ன வ�வ�கரததச த.யயபபடட வ�டயவன;  (அயத ய'ரதத�ல அவரடம 
எதவம யப.�மல)  '�ன தமdனம�ய�ரநத�ல அநதரதத�ல 
வ�டபபடயவன.  (எனனடன 'லலபட வ�ழவம�டட�ர;  எனபன 
வ�வ�கரததம த.யயம�டட�ர.)  '�னக�வத தபண க,�ன�ர:  என கணவர 
(மகக� உள?�டட)  'த�ஹ�ம�'  பகத�ய�ன இரவ ய'ரதபதப யப�ன, 
(இதம�ன)வர. (அவரடம)  கடம தவபபமம இலபல.  கடஙக?�ரம�லபல. 
(அவபரப பற,� எனகக)  அச.மம இலபல.  (எனபனப பற,� அவரம) 



தச.ம�கக கரத�யதம�லபல.  ஐநத�வத தபண க,�ன�ர:  என கணவர 
(வ �டடககள)  நபழயமயப�த .�றதபத யப�ல நபழவ�ர.  தவ?�யய 
யப�ன�ல .�ஙகம யப�ல�ரபப�ர.  (வ �டடனள)  த�ம கணடப�டதத 
(கப,ப�டகள மதல�ய)பவ பற,� எதவம யகடகம�டட�ர.   ஆ,�வத 
தபண க,�ன�ர:  என கணவர உணட�லம வ�ர வழ�தத உணட 
வ�டக�,�ர.  கடதத�லம ம�ச.ம மNத� பவகக�மலம கடததவ�டக�,�ர. 
படதத�லம (வ�லக�)  சரணட யப�யப படததக தக�ளக�,�ர.  என 
.ஞ.லதபத அ,�ய தம பகபயக கட அவர (என ஆபடககள) 
நபழபபத�லபல.  ஏழ�வத தபண க,�ன�ர:  என கணவர 
'வ�வரம�லல�தவர'  அலலத 'ஆணபமய�லல�தவர',  .றறம 
வ�யவகம�லல�தவர.  எலல� ய'�யகளம (கப,களம)  அவரடம உணட. 
(அவரடம யப.�ன�ல உனபன ஏசவ�ர. யகல� த.யத�ல) உன தபலபயக 
க�யபபடததவ�ர.  (யக�பம வநதவ�டட�ல)  உன உடபலக க�யப 
படததவ�ர. அலலத இரணபடயம த.யவ�ர. எடட�வத தபண க,�ன�ர: 
என கணவர தத�டவதறக மயபலப யப�ன, (ம�ரதவ�ன யமன� 
உபடய)வர;  மகரவதறக மரகதக�ழநத யப�ல மணககக கடயவர. 
ஒனபத�வத தபண க,�ன�ர:  என கணவர (அவபர '�ட வரயவ�பரக 
கவரம வபகய�ல)  உயரம�ன தண(கள தக�ணட ம�?�பக)  உபடயவர. 
'�ணட வ�ளப, தக�ணட (உயரம�ன)வர.  (வ�ரநத�னரககச .பமததப 
யப�டட வ �டடமற,தத�ல)  .�மபபல '�பரததபவதத�ரபபவர.  (மககள 
அவபரச .நத�பபதறக வ.த�ய�க)  .மத�யக கடதத�றக அரக�யலயய 
வ �டபட அபமததக தக�ணடவர. பதத�வத தபண க,�ன�ர: என கணவர 
த.லவநதர எததபண தபரம த.வவநதர ததரயம�?  எலல� 
த.லவநதரகப?யம வ�ட யமல�ன த.லவநதர.  அவரடம ஏர�?ம�ன 
ஒடடகஙகள உள?ன.  (அவறப, அறதத வ�ரநத�னரககப 
பரம�றவதறக வ.த�ய�கப)  தபரமப�லம அபவ தத�ழவஙக?�யலயய 
(தய�ர '�பலய�ல) இரககம. (வ�ரநத�னர வர�த .�ல '�ளக?�ல மடடம) 
கப,வ�கயவ யமயச.லகக வ�டபபடம.  (வ�ரநத�னர வரபகபய 
மனன�டட மக�ழச.�ய�ல ஒல�ககபபடம)  கழயல�ப.பய அநத 
ஒடடகஙகள யகடடவ�டட�ல த�ம அழ�நயத�ம என அபவ உறத�த.யத 
தக�ளளம.  பத�தன�ன,�வத தபண க,�ன�ர:   என கணவர (தபயர)  அப 
ஸரஉ.  அப ஸரஉ எததபகயவர ததரயம�?  ஆபரணஙகப? அவர என 
க�தக?�ல ஊஞ.ல�டச த.யத�ரகக�,�ர.  (ஆப.ய�ப.ய�க 
உணவ?�தத)  என தக�டஙபககப? தக�ழககச த.யதள?�ர.  அவர 
எனபனப பரபபபடயச த.யத�ரகக�,�ர.  என மனம '�ப,நத�ரகக�,த. 
ஒர மபலக கபகய�ல (அலலத)  'ஷ�க'  எனம�டதத�ல)  .�,�த 
ஆடகளடன (த�ரநததக�ணட)  இரநத கடமபதத�ல எனபனக கணட 
அவர,  எனபன (மபனவ�ய�க ஏறற)  கத�பரகளம ஒடடகஙகளம உள?, 
த�ன�யக க?ஞ.�யமம க�ல'படச த.லவஙக?�ன அரவமம '�ப,நத 
(அவரன பணபண)  வ �டடல எனபன வ�ழச த.யத�ர.  '�ன அவரடம 
எபதயம யபசயவன;  '�ன அலட.�யப படததபபடடத�லபல.  '�ன 
தஙக�ன�லம ('�மமத�ய�க)  மறபகல வபரத தஙகக�ய,ன.  (என 
தககதபத ய�ரம கபலபபத�லபல.)  '�ன (உணட�லம)  பரக�ன�லம 
தபரம�தபபடம அ?வ�றக (உணணக�ய,ன)  பரகக�ய,ன.  (எனகணவரன 
த�ய�ர)  உமம அபZ ஸரஉ எததபகயவர ததரயம�?  அவரன வ �டடகக 
க?ஞ.�யம (எபயப�தம)  கனம�கயவ இரககம.  அவரன வ �ட 
வ�.�லம�னத�கயவ இரககம.  (என கணவரன பதலவர)  இபன அபZ 
ஸரஉ எததபகயவர ததரயம�?  அவரன படகபக,  உரவபபடட யக�பர 
யப�னற (அலலத உப,ய�ல�ரநத எடககபபடட வ�ப?ப யப�னற 



(.�,�யத�க)  இரககம.  (அநத அ?வ�றகக கச.�தம�ன உடலபமபப 
உள?வர.)  ஓர ஆடடக கடடய�ன ஒர .பபப(இப,ச.�)  அவரன 
ப.�பயத தண�ததவ�டம.  (அநத அ?வ�றகக கப,வ�க உணணபவர.) 
(என கணவரன பதலவ�)  ப�னத அபZ ஸரஉ எததபயவர ததரயம�?  தம 
த�ய தநபதகக அடஙக� 'டபபவர.  (கடட�ன உடல தக�ணட)  அவரன 
ஆபட '�ப,வ�னத�க இரககம.  அணபட வ �டடகக�ர அவபரக கணட 
தப�,�பம தக�ளவ�ள.  (என கணவர)  அப ஸரஉ உபடய பண�பதபண 
எததபகயவள ததரயம�?  அவள எஙகள (இரக.�ய)  த.யத�கப? அ,யவ 
தவ?�ய�டவத�லபல.  வ �டடலள? உணவப தப�ரளகப?ச 
ய.தபபடததவதம�லபல.  வ �டடல கபபப க?ஙகள ய.ர 
வ�டவதம�லபல.  (அவவ?வ 'மப�கபகய�னவள;  தப�றபபம�ககவள; 
தயபம வ�ரமப�.)   (ஒர'�ள)  ப�ல ப�தத�ரஙக?�ல (யம�ர கபடநத) 
தவணதணய எடககபபடம (வ.நத க�ல அத�க�பல) ய'ரம (என கணவர) 
அப ஸரஉ தவ?�யய த.ன,�ர.  (வழ�ய�ல)  ஒர தபணபணச .நத�தத�ர. 
அவளடன .�றதபதகள யப�ன, அவளபடய இரணட கழநபதகள 
இரநதனர.  அநதக கழநபதகள அவளபடய இபடககக க\யழ இரணட 
ம�த?ங கன�கப? பவதத வ�ப?ய�டக தக�ணடரநதனர.  எனயவ, 
(அவளபடய கடடழக�ல மனபதப ப,� தக�டதத)  எனபன வ�வ�க 
வ�லககக த.யதவ�டட,  அவப? மணநத�ர.  அவரககப ப�ன இனதன�ர 
'லல மன�தரகக '�ன வ�ழகபகபபடயடன.  அவர யவகம�கச த.லலம 
கத�பரய�ல ஏ,�, (பஹபரன '�டடலள?) 'கத'  எனம இடதபதச ய.ரநத 
ஈடட ஒனப, எடதத�ர.  ம�பலய�ல வ �ட த�ரமப�யயப�த ஏர�?ம�ன 
க�ல'படகப? எனன�டம தக�ணட வநத�ர.  யமலம,  எனகக ஒவதவ�ர 
தப�ரடக?�லம ஒர ய��டபய வழஙக�,  'உமம ஸரஉயவ!  ('ன,�க) 
'�யம .�பப�ட!  உன(த�ய)  வ �டட�ரககம .�பப�டக தக�ட''  என,�ர.
(ஆன�லம,)  அவர எனகக (அனபடன)  வழஙக�ய எலல�ப 
தப�ரளகப?யம '�ன ஒன,�யக கவ�தத�லம (என மதல கணவர�ன) 
அப ஸரஉவ�ன .�னனஞ.�ற ப�தத�ரதபதக கட அபவ '�ரபபமடய�த 
(எனற க,� மடதத�ர.)

ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர:  (எனனரபமக கணவர�ன)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (எனன�டம),  '(ஆய�ஷ�யவ!)  உமம ஸரவ�றக அப ஸரஉ 
எபபடயய� அபபடயய உனகக '�னம (அனப�?ன�க)  இரபயபன' 
என,�ரகள.

ஒர தபண தன கணவரன இப.வ�ன,� ய�பரயம அவரன 
இலலதத�றகள அனமத�ககக கட�த.

1860.  ஒர தபண தன கணவர உளளரல இரகக,  அவரன 
அனமத�ய�லல�மல (கடதல)  ய'�னப ய'�றபத அனமத�ககபபடடதனற. 
அவரன அனமத�ய�லல�மல (ய�பரயம)  அவரன இலலதத�றகள அவள 
அனமத�ககல�க�த.  கணவர கடடப?ய�ட�மயலயய ஒர தபண 
(அ,வழ�ய�ல கணவரன தப�ரப?ச) த.லவ�டட�ல (அதன பலன�ல) ப�த� 
அவரககம க�படககம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இநத ஹத�ஸ�லள? (கடதல) 
ய'�னப பற,�ய தகவல (மடடம)  மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த.

1861. '�ன த.�ரககதத�ன வ�.ல�ல '�னற தக�ணடரநயதன.  அத�ல 
நபழயவ�ரல தபரமப�ல�யன�ர ஏபழக?�கயவ இரநதனர. த.லவரகள, 



(த.�ரககதத�ன வ�.ல�ல வ�.�ரபணகக�க)  தடதத '�றததபபடடரநதனர. 
என�னம,  (அவரக?�ல)  'ரகவ�.�கள (எனத த�ரம�ன�ககபபடயட�ர) 
ஏறதகனயவ)  'ரகதத�றக அனபபபபடட வ�டடனர.  '�ன 'ரகதத�ன 
வ�.ல�ல '�னற தக�ணடரநயதன.  அத�ல நபழயவ�ரல 
தபரமப�ல�யன�ர தபணக?�கயவ இரநதனர எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என உஸ�ம� இபன பஸத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கணவன பயணம த.யயவ�ரமபமயப�த தம தபணவ�யரபடயய 
(ய�பர அபழததச த.லவத எனபபதக) கலககல மப,ய�ல மடவ 
த.யவத.

1862.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள பயணம யமறதக�ள? 
வ�ரமப�ன�ல தம தபணவ�யரபடயய .\டடக கலககவ�ரகள. 
(ய�ரபடய தபயர வரக�,யத� அவபரத தமமடன அபழததச 
த.லவ�ரகள.)  (ஒர மப,)  எனனபடய தபயரம ஹஃபஸ�வ�ன 
தபயரம (கலககல�ல)  வநதத.  இரவ ய'ரப பயணதத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகள எனனடன யப.�கதக�ணயட வரவ�ரகள. (ஒர '�ள)  ஹஃபஸ� 
(எனன�டம),  'இநத இரவ '�ஙகள எனனபடய ஒடடகதத�ல பயணம 
த.யத ப�ரஙகள;  '�ன உஙக?�ன ஒடடகதத�ல பயணம த.யத 
ப�ரகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  '.ர''  எனற (.மமதம)  க,�யனன. 
எனயவ,  ('�ஙக?�ரவரம)  ஒரவர மற,வரன ஒடடகதத�ல)  ஏ,�ப 
பயண�ககல�யன�ம.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள ('�ன மதல�ல ஏ,� 
வநத)  எனனபடய ஒடடகதபத ய'�கக� வநத�ரகள.  (அத�ல 
'�ன�ரபபத�க '�பனதத�ரகள.  ஆன�ல,)  அத�ல ஹஃபஸ� இரநத�ர. 
அவரகக 'ப�(ஸல)  அவரகள '.ல�ம'  (மகமன)  க,�ன�ரகள.  ப�,க 
பயணதபதத தத�டரநத�ரகள.  (பயணதத�ன�படயய)  அவரகள ஓர 
இடதத�ல இ,ஙக�ன�ரகள. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகப?(க க�ண�தத�ல 
அவரகப? ('�ன யதடயனன.  அவரகள இ,ஙக�ய அநத ய'ரம '�ன 
எனனபடய இரணட க�லகப?யம 'இதக�ர'  பறகளகக�படயய (பகதத�) 
பவததகதக�ணட, 'இப,வ�! ஒர யதப?யய� அலலத ப�மபபயய� என 
மNத ஏவ�வ�ட!  அத எனபனத த�ணடடடம''  எனற த.�னயனன.  (இபபட 
எனபன '�யன கடநததக�ள?தத�ன மடநதயத தவ�ர,)  'ப�(ஸல) 
அவரகப? (ஹஃபஸ�வடன தஙக�யதறக�க)  எனன�ல ஒனறம த.�லல 
மடயவ�லபல.

கனன� கழ�நத தபண(ண�ன மபனவ�) இரகக கனன�ப தபணபண 
ஒரவர மணநத�ல..?

1863. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர கனன�ப தபணபண ஒரவர மணநத�ல 
அவ?�டம ஏழ '�ளகள தஙகவ�ர.  கனன� கழ�நத தபணபண ஒரவர 
மணநத�ரநத�ல அவ?�டம மனற '�ளகள தஙகவ�ர.  இதயவ 
'ப�வழ�ய�கம.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர (க�ல�த,  அலலத அப 
க�ல�ப�)  கறக�,�ர:  இபத 'ப�(ஸல)  அவரகய? க,�ன�ரகள எனற '�ன 
த.�னன�ல (அத தவ,�க�த.  என�னம,  அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம 
யகடடதனபட ''ப�வழ�' எனற க,�யளய?ன.)

தமம�டம இலல�த ஒனப, இரபபத�கக க�டடக தக�ளவதம, தபட 
த.யயபபடட .கக?தத�ப தபரபமயம.

1864. அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�) அ,�வ�தத�ர ஒர தபணமண� 'ப�(ஸல) 



அவரக?�டம,  'இப,தததர அவரகய?!  எனககச .கக?தத� ஒரவர 
இரகக�,�ர.  '�ன (அவரடம)  என கணவர எனகக வழஙக�த ஒனப, 
வழஙக�யத�கக க�டடக தக�ணட�ல,  அத கற,ம�கம�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  க�படககப தப,�த 
ஒனப,க க�படததத�கக க�டடக தக�ளக�,வர,  யப�ல�ய�ன இரணட 
ஆபடகப? (அத�வத இரவல மறறம அம�ன�த ஆபடகப?,  அலலத 
யப�ல�ய�ன யமல மறறம க\ழ ஆபடகப?)  அண�நததக�ணடவர 
யப�ல�வ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

1865. '�ச.யம அலல�ஹ யர�ஷம தக�ளக�,�ன. அலல�ஹவ�ன யர�ஷம 
எனபத,  அவன தபடவ�த�ததள? ஒனப, (தபடபய மN,�) 
இப,'மப�கபகய�?ர த.யவதத�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இயத ஹத�ஸ 
இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

1866.  அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எனபன ஸ8பபர இபன 
அவவ�ம(ரல�) (மகக�வ�ல�ரககம யப�யத)  மணநத தக�ணட�ரகள.  இநதப 
பம�ய�ல அவரககத தண¡ர இப,ககம ஓர ஒடடகதபதயம அவரன 
கத�பரபயயம தவ�ர யவற எநத த.�ததபததகளம அடபமகளம 
உபடபம களம இரககவ�லபல.  அநதக கத�பரகக '�ன 
த�ன�யப�டயவன;  தண¡ர இப,பயபன;  அவரன யத�ல 
கமபலபயதபதபயபன;  ம�வ கபழபயபன.  ஆன�ல,  எனகக 'ன,�க 
தர�டட சடத ததரய�த.  என அணபடவ �டட அன.�ரப தபணகய? 
எனகக தர�டட சடடத தரவ�ரகள.  அநதப தபணகள 
உணபமய�?ரக?�ய�ரநதனர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள என 
கணவரகக வரவ�ய ம�ன�யம�யத தநத '�லதத�ல�ரநத -  '�யன 
யபரச.ஙதக�டபடகப?(ப தப�றகக�)  என தபல மNத பவததச சமநத 
வரயவன.  அநத '�லம இஙக�ரநத இரணட பமல தத�பலவ�ல 
இரநதத.  (ஒர '�ள)  '�ன என தபல மNத யபரச.ஙதக�டபடகப? 
பவதத வநத தக�ணடரநயதன.  (வழ�ய�ல)  '�ன,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகப?, (அவர தம யத�ழரக?�ன அன.�ரக?�ல .�லர அவரகளடன 
இரககச .நத�தயதன.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனபன 
அபழதத�ரகள.  எனககத தமககப ப�னன�ல அமரதத�க தக�ளவதறக�க 
'இஃக,  இஃக'  என, த.�லல�த தம ஒடடகதபத மணடய�ட பவதத�ரகள. 
(ஆன�ல,)  '�ன ஆணகளடன த.லல தவடகபபடயடன.  யமலம,  '�ன 
(என கணவர)  ஸ8பபர(ரல�)  அவரகப?யம,  அவரன யர�ஷதபதயம 
'�பனததப ப�ரதயதன.  அவர மகக?�ல ம�கவம யர�ஷகக�ரர�க 
இரநத�ர.  '�ன தவடகபபடவபதப பரநததக�ணட இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த.ன,�ரகள.  '�ன (என கணவர)  ஸ8பபரடம வநத '(வழ�ய�ல) 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள என தபலய�ல யபரச.ஙதக�டபடக?�ரகக 
எனபனச .நத�தத�ரகள.  அவரகளடன அவரக?�ன யத�ழரகள .�லரம 
இரநதனர.  '�ன ஏ,�கதக�ளவதறக�க(த தம ஒடடகதபத)  மணடய�டச 
த.யத�ரகள.  '�ன அவரகப?க கணட தவடகபபடயடன.  யமலம, 
உஙக?�ன யர�ஷதபத '�ன அ,�நதளய?ன''  எனற க,�யனன.  அதறக 
என கணவர,  'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகளடன '� 
வ�கனதத�ல வரவபதவ�ட யபரச.ஙதக�டபடகப? '� சமநத வநதத 
த�ன எனககக கடனம�னத�க இரகக�,த''  எனற க,�ன�ர. (இவவ�,�க 
வ �டடப பண�க?�ல தபரம பகத�பய '�யன யமறதக�ணட வநயதன.) 
அதறகப ப�,க (என தநபத)  அப பகர(ரல�)  எனகக ஓர அடபமபய 
(உதவ�கக�க)  அனபப� பவதத�ரகள.  அநத அடபம கத�பரபயப 



பர�மரககம தப�றபபப ஏற,�ர.  எனனயவ� எனகக வ�டதபல 
க�படததத யப�ல இரநதத.

தபணக?�ன யர�ஷமம யக�பமம.

1867.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர எனன�டம இப,தததர(ஸல)  அவரகள , 
'எபயப�த '� எனபனக க,�தத த�ரபத�யடன இரகக�,�ய;  எபயப�த '� 
என மNத யக�பததடன இரகக�,�ய எனற (உனபனப பற,�)  '�ன 
'ன,�க அ,�நத பவததளய?ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக '�ன, 
'எபபட '�ஙகள அ,�நத தக�ளவ �ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள, 
'எனபனக க,�தத '� த�ரபத�யடன இரககமயப�த (யப.�ன�ல), 
'மஹமமதபடய அத�பத� மNத .தத�யம�க'  எனற கறவ�ய!  என மNத 
யக�பம�ய இரநத�ல,  'இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரக?�ன அத�பத� மNத 
.தத�யம�க'  எனற கறவ�ய''  எனற க,�ன�ரகள.  '�ன,  'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  ஆம (உணபமத�ன,)  இப,தததர அவரகய?!  '�ன 
தஙக?�ன தபயபரதத�ன யக�ப�ததக தக�ளயவன.  (தஙக?�ன மNதனற)'' 
எனற க,�யனன.

மணமடககத தக�த) த'ரஙக�ய உ,வ�னர தவ�ர (யவற) எநத (அனன�ய) 
ஆணம ஒர தபணணடன தன�பமய�ல இரககல�க�த. கணவன 
இலல�த ய'ரதத�ல ஒர தபணண�டம த.லலல�க�த.

1868. உகப� இபன ஆம�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
'(அந'�யப)  தபணகள இரககம�டதத�றகச த.லல யவணட�ம என 
உஙகப? எச.ரகக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அன.�ரக?�ல 
ஒரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  கணவரபடய (.யக�தரன யப�ன,) 
உ,வ�னரகள (அவள இரககம இடதத�றகச த.லவத)  க,�தத த�ஙகள 
எனன கறக�,�ரகள?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'கணவரபடய 
(.யக�தரன யப�ன,)  உ,வ�னரகள மரணதத�றக '�கர�னவரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

ஒர தபண மறத,�ர தபணபண (தவறற யமன�யய�ட) கடடத 
தழவவதம, அவப?ப பற,� இவள தன கணவன�டம வரண�ததக 
கறவதம கட�த.

1869.  ஒர தபண இனதன�ர தபணபண (தவறறயமன�யய�ட)  கடடத 
தழவ�ட யவணட�ம.  ப�னனர அவப?ப பற,� இவள தன கணவன�டம - 
அவப? அவன ய'ரல ப�ரபபபதப யப�னற வரணபண த.யய 
யவணட�ம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1870.  உஙக?�ல ஒரவர '�ணட '�ளகள கழ�தத ஊர த�ரமப�ன�ல இரவ 
ய'ரதத�ல த�டதரனத தம வ �டட�ரடம த.லல யவணட�ம  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ��ப�ர இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1871.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (தபக யப�ரல�ரநத 
த�ரமப�க தக�ணடரநத எனன�டம)  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''� இரவ�ல 
(மத�ன�வககள)  நபழநத பகயய�ட உன வ �டட�ரடம த.னறவ�ட�யத! 
(தவ?�யர த.ன, கணவபரப)  ப�ரநத�ரககம தபண .வரககதத�பயப 



பயனபடதத�(த தனபன ஆயபபததபபடதத�)க தக�ளளமவபர,  தபலவ�ர 
யக�லம�ய�ரககம தபண தபலவ�ரகதக�ளளம வபர 
(தப�றபமய�ய�ர!'')  எனற க,�வ�டட,  'பதத�.�ல�ததனம�க 'டநத 
(கழநபதபயத யதடக)தக�ள;  எனற க,�ன�ரகள.  இயத ஹத�ஸ 
இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டரவழ�ய�கவம வநதள?த.

  ப�டம-61. வ�வ�க ரதத.

ஒரவர தம மபனவ�யடன த�மபதத�ய உ,வ தக�ள?�மல (ம�தவ�ட�ய 
யப�ன,வற,�ல�ரநத) அவள தயபமய�னவ?�ய இரககம .மயதத�ல 
இரணட .�ட.�க?�ன மனன�பலய�ல அ?�கக�, மணவ�லகக 
('ப�வழ�ய�ல அபமநத) 'தல�ககஸ ஸ8னன�' ஆகம. 

1872. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர '�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல என மபனவ�பய 
மணவ�லககச த.யதவ�டயடன.  அபயப�த அவள ம�தவ�ட�யப 
பரவதத�ல இரநத�ள.  எனயவ,  (என தநபத)  உமர இபன கதத�ப(ரல�) 
இபதப பற,� இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வ�னவ�யயப�த, 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள என தநபதய�ரடம,  'உஙகள பதலவரககக 
கடடப?ய�டஙகள:  அவர தம மபனவ�பயத த�ரமப அபழததக 
தக�ள?டடம!  ப�,க,  அவள ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத தயபமயபடநத, 
அடதத மNணடம அவளகக ம�தவ�ட�ய ஏறபடடப ப�னனர அத�ல�ரநத 
அவள தயபமயபடயம வபர அவப?த தமம�டயம பவதத�ரககடடம. 
ப�,க அவர வ�ரமப�ன�ல,  (இரணட�ம ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத 
தயபமய�ன)  ப�னனர (தத�டரநத அவப?)  தமம�டயம (தம 
மபனவ�ய�க)  பவதத�ரககடடம.  அவர வ�ரமப�ன�ல அவளடன 
உடல,வ தக�ளவதறக மனப�க அவப? மணவ�லககச த.யயடடம. 
(ம�தவ�ட�ய�ல�ரநத தயபமய�ன)  இநதக க�லக கடடயம 
மபனவ�யபர மணவ�லககச த.யய அலல�ஹ (த�ரககரஆன 02:228 
வத வ.னதத�ல)  அனமத�ததள? ('இதத�க'  க�லதபதக கணகக�டடக 
தக�ளவதறக ஏற,) க�லக கடடம�கம'' எனற க,�ன�ரகள. 

1873. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர (என மபனவ� ம�தவ�ட�யப 
பரவதத�ல இரநதயப�த '�ன அ?�தத) அநத மணவ�லகபக, '�ன க,�ய 
ஒர தல�க எனய, கண�ககபபடடத.

தம மபனவ�பய மணவ�லககச த.யயம ஒரவர, அபத 
மபனவ�ய�டயம ய'ரடய�கத ததரவ�ககல�ம�?

1874.  அபதரரஹம�ன இபன அல அவஸ�யZ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர:  '�ன 
மஹமமத இபன மஸல�ம அஸஸ8ஹர(ரஹ)  அவரக?�டம, 
'('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  ''�ன தஙக?�டம�ரநத அலல�ஹவ�டம 
ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன'  எனற அவரக?�ன தபணவ�யரல ய�ர 
க,�யத?'  எனக யகடயடன.  அதறக ஸ8ஹர(ரஹ)  ஆய�ஷ�(ரல�) 
எடததபரததபட உரவ�(ரஹ)  அ,�வ�தத (ப�னவரம)  ஹத�பஸக 
க,�ன�ரகள.  அல�வன கலததப தபண ஒரவபர இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம (த�ரமணதத�றகப ப�ன த�மபதத�ய உ,வ�றக�க)  உளய? 
அனபப�யயப�த அவபர இப,தததர(ஸல)  அவரகள த'ரஙக�ன�ரகள. 
அபயப�த அவர, 'உஙக?�டதத�ல�ரநத '�ன அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபக 



யக�ரக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர.  அவரடம இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
'மகததவம�கக (இப,)வன�டம '� ப�தக�பபக யக�ரவ�டட�ய!  உன 
கடமபதத�ரடம '� த.னறவ�ட!''  எனற க,�வ�டட�ரகள.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத ஹத�ஸ வநதள?த.

1875. அப உப.த ம�ல�க இபன ரபZஆ அலஅன.�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர: 
'�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன ப,பபடட (மத�ன�வ�லள?)  'அஷஷவத' 
(அலலத 'அஷஷவழ')  என,பழககபபடம ஒர யத�டடதபத ய'�கக� 
'டநயத�ம.  (அதனரக�ல இரநத யவற)  இரணட யத�டடஙகப? 
அபடநத, அநத இரணடறகம இபடயய அமரநயத�ம.

அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இஙயகயய அமரநத�ரஙகள''  எனற 
த.�லல�வ�டடத யத�டடத�றகளய? த.ன,�ரகள.  (அஙக)  அல�வன 
கலததப தபண அபழதத வரபபடடப யபரச.ந யத�டடதத�ல�ரநத ஒர 
வ �டடல தஙகபவககபபடடரநத�ர.  அபதபண(ண�ன தபயர)  உபமம� 
ப�னத நஅம�ன இபன� ஷர�ஹ�ல (எனபத�கம).  அவரடன அவபர 
வ?ரதத த.வ�ல�த த�யம இரநத�ர.  (அபதபணணககம 
'ப�யவரகளககம மனயப த�ரமண ஒபபநதம மடநத�ரநதத�ல) 
அபதபண இரநத வ �டடறகள 'ப�(ஸல)  அவரகள நபழநத 'உனபன 
எனகக அனப?�பபச த.ய!''  எனற க,�ன�ரகள.  அநதபதபண 'ஓர அர.�, 
தனபன இபடயரகதகலல�ம அனப?�பபச த.யவ�?�?' எனற யகடட�ர. 
அவபர அபமத�பபடததவதறக�க 'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன கரதபத 
அவரன மNத பவககப யப�ன�ரகள.  உடயன அவர  'உஙக?�டம�ரநத 
'�ன அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன''  எனற க,�ன�ர. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அவபர ய'�கக� 'கணண�யம�ன (இப,) 
வன�டம த�ன '� ப�தக�பபக யக�ரய�ரகக�,�ய''  எனற த.�லல�வ�டட, 
அஙக�ரநத தவ?�யய,� எஙக?�டம வநத�ரகள.  யமலம,  'அப உப.யத! 
இரணட தவணண�,ச .ணல ஆபடகப? அவளகக அ?�தத,  அவப? 
அவளபடய கடமபதத�ரடம தக�ணடயப�ய வ�டட வ�ட''  எனற 
க,�ன�ரகள.

வ�வ�கரததச த.யத மதல கணவபர மNணடம மணகக...

1876. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  ரஃப�ஆ அலக,ழ�(ரல�)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர 
அவரகய?!  (என கணவர)  ரஃப�ஆ எனபன ய'�கக� ஒடடதம�ததத 
தல�கபகயம க,�வ�டட�ர.  '�ன அவரககப ப�,க அபதர ரஹம�ன 
இபன ஸபZர அலக,ழ� அவரகப? மணமடததக தக�ணயடன.  ஆன�ல, 
அவரகக (இன உறபப எனற)  இரபபததலல�ம இநத (மகதத�பரய�ன) 
கஞ.தபதப யப�ன,தத�ன''  எனற க,�ன�ர.  (ஆன�ல,  இநதக 
கற,ச.�டபட அபதர ரஹம�ன மறதத�ர.  மதல மபனவ� மலம 
தமககப ப�,நத கழநபதகப?யம க�டடன�ர.)  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள '� (உன பபழய கணவர 'ரஃப�ஆ'வ�டம 
த�ரமப�ச த.லல வ�ரமபக�,�ய�? இலபல! (அவவ�ற பபழய கணவபர 
மNணடம மணநததக�ள? மடய�த. உனனபடய இரணட�ம கணவர�ன) 
இவர உனன�டம (த�மபதத�ய)  இனபதபத அனபவ�ககம வபரய�லம,  '� 
அவரடம (த�மபதத�ய) இனபதபத அனபவ�ககம வபரய�லம (மனன�ள 
கணவர�ன ரஃப�ஆபவ மணககமடய�த)'' எனற க,�ன�ரகள.

1877. ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர: இப,தததர(ஸல) அவரகளககத யதனம 



இன�பபம ம�க வ�ரபபம�னபவய�க இரநதன.  அஸர தத�ழபகபய 
மடதததம 'ப�(ஸல)  அவரகள தம தபணவ�யரடம த.லவ�ரகள; 
அவரக?�ல .�லரடன த'ரககம�கவம இரபப�ரகள.  இவவ�ற (ஒர 
மப,)  தம தபணவ�யரல ஒரவர�ன ஹஃபஸ� ப�னத உமர(ரல�) 
அவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள த.னற வழககதத�றக ம�,�க அத�க 
ய'ரம இரநதவ�டட�ரகள.  எனயவ,  '�ன யர�ஷபபடயடன.  அத க,�தத 
'�ன வ�.�ரதயதன. அபயப�த ஹஃபஸ�வ�ன கடமபதபதச ய.ரநத ஒர 
தபண அவரகக (த�ய�ஃப 'கரகதத)த யதன உள? ஒர யத�ல பபபய 
அனப?�பப�க வழஙக�ன�ள எனறம,  அத�ல�ரநத தய�ரதத ப�னதபத 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக ஹஃபஸ� பகடடன�ர எனறம எனன�டம 
க,பபடடத.  உடயன '�ன 'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இதபன 
'�றததவதறக�க இயத� ஒர தநத�ரம த.யயவ�ம''  எனற க,�கதக�ணட 
('ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�யரல ஒரவர�ன)  .வத� ப�னத 
ஸமஆவ�டம, (ஹஃபஸ� வ �டடல யதன அரநத�வ�டட) 'ப�(ஸல) அவரகள 
உஙகள அரக�ல வரவ�ரகள. அபயப�த கரயவல ப�.�ன .�பப�டடரக?�? 
எனற யகளஙகள!  'இலபல'  எனற 'ப�யவரகள கறவ�ரகள.  உடயன 
தஙக?�டம�ரநத ஏயத� தரவ�பட வரக�,யத அத எனன?  எனற 
யகளஙகள!  அதறக 'ப� அவரகள 'எனகக ஹஃபஸ� யதன ப�னம 
பகடடன�ர'  எனற கறவ�ரகள.  உடயன '�ஙகள 'இதன யதன �ககள 
கரயவல மரதத�ல அமரநதவ�டட (யதபன உ,�ஞ.�க தக�ணட) 
வநத�ரககல�ம.  (எனயவத�ன வ�பட வரக�,த)'  எனற த.�லலஙகள! 
'�னம இவவ�ய, த.�லக�ய,ன.  ஸஃப�யய�யவ!  '�ஙகளம இவவ�ய, 
த.�லலஙகள எனற (மறத,�ர தபணவ�ய�ர�ன ஸஃப�யய�வ�டமம) 
க,�யனன.  ('�ன க,�யவ�ற த.யதவ�டட)  .வத� அவரகள 
க,�ன�ரகள:

அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகள என வ �டட வ�.ல�ல 
வநத '�ன,வடன உஙகளகக பயநத '�ஙகள எனன�டம க,�யபட 
'ப�யவரக?�டம த.�லல வ�பரநயதன.  எனபன 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த'ரஙக�யதம,  இப,தததர அவரகய?!  கரயவலம ப�.�பனச 
.�பப�டடரக?�?'  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இலபல' 
என,�ரகள.  'தஙக?�டம�ரநத ஏயத� தரவ�பட வரக�,யத அத எனன? 
எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஹஃபஸ� எனககத யதன ப�னம 
பகடடன�ர'  என,�ரகள.  உடயன '�ன 'இதன யதன �ககள கரயவல 
மரதத�ல அமரநத (யதன உ,�ஞ.�)வ�டட வநத�ரககல�ம.  (எனயவத�ன 
யதன�ல வ�பட ஏறபடடத யப�லம.)  எனற த.�னயனன.  (தத�டரநத 
ஆய�ஷ�(ரல�) க,�ன�ர:) எனன�டம 'ப�(ஸல) அவரகள வநதயப�த '�னம 
அவவ�ய, க,�யனன.  ஸஃப�யய�வ�டம 'ப�யவரகள த.ன,யப�தம 
அவரம அவவ�ய, க,�ன�ர.  ப�,க (மற'�ள)  ஹபஸ�வ�டம 
த.ன,யப�த 'இப,தததர அவரகய?!  த�ஙகள அரநதவதறகச .�,�த 
யதன தரடடம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'அத எனககத 
யதபவய�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  (இத க,�தத)  .வத�(ரல�) 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ப�(ஸல)  அவரகப? அபதக 
கடககவ�ட�மல தடததவ�டயட�யம'  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
அவரடம '�ன ,  'சமம� இரஙகள!  (வ�ஷயம பரவ�வ�டப யப�க�,த!)'' 
எனற த.�னயனன.

1878.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஸ�ப�த இபன பகஸ இபன 
ஷமம�ஸ(ரல�)  அவரக?�ன தபணவ�யர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 
'இப,தததர அவரகய?!  (என கணவர)  ஸ�ப�த இபன பகஸ�ன 



கணதபதயய�,  ம�ரககப பறப,யய� '�ன கப,க,வ�லபல.  ஆன�ல, 
'�ன இஸல�தத�ல இரநததக�ணயட இப,'�ர�கரபபககரய 
த.யலகப?ச த.யத வ�டயவயன� எனற அஞசக�ய,ன' எனற க,�ன�ர. 
அபயப�த,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'ஸ�ப�த உனகக 
(மணகதக�படய�க)  அ?�தத யத�டடதபத '� அவரகயக த�ரபப�த 
தநதவ�டக�,�ய�?'  எனற யகடட�ரகள அவர,  'ஆம (தநத வ�டக�ய,ன)'' 
எனற க,�ன�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (ஸ�ப�த அவரக?�டம), 
'யத�டடதபத ஏறறக தக�ணட,  அவப? ஒர மப, தல�க த.�லல� 
வ�டஙகள!'' எனற க,�ன�ரகள.

பரர�வ�ன கணவரகக�க 'ப�(ஸல) அவரகள பரநதபர த.யதத.

1879. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர பரர�வ�ன கணவர அடபமய�க 
இரநத�ர.  அவரகக மஃக\ஸ எனற (தபயர)  த.�லலபபடம.  அவர (பரர� 
தமபமப ப�ரநதவ�ட '�பனகக�,�ர எனபபத அ,�நத யப�த)  தம 
த�டய�ல கணண�ர வழ�யம அ?வ�றக அழத வணணம பரர�வ�றகப 
ப�னன�ல சற,�ச சற,� வநத தக�ணடரநதபத இபயப�தம '�ன 
க�ணபபதப யப�னறள?த.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அபப�ஸ(ரல�) 
அவரக?�டம 'அபப�ஸ அவரகய?!  மஃக\ஸ பரர�வ�ன மNத பவததள? 
ய'.தபதயம,  பரர� மஃக\ஸ�ன மNத தக�ணடள? யக�பதபதயம கணட 
'�ஙகள வ�யபபபடயவ�லபலய�?'  எனற யகடட�ரகள.  (மஃக\ஸ�டம�ரநத 
பரர� ப�ரநதவ�டட யப�த)  'ப�(ஸல)  அவரகள 'மஃக\ஸ�டம '� த�ரமப�ச 
த.லலககட�த�?'  எனற (பரர�வ�டம)  யகடட�ரகள.  அதறக பரர� 
'இப,தததர அவரகய?! எனககத த�ஙகள கடடப?ய�டக�,�ரக?�? எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'இலபல''  '�ன பரநதபரககயவ 
த.யக�ய,ன'' என,�ரகள. அபயப�த பரர�, '(அபபடய�ன�ல) அவர எனககத 
யதபவய�லபல'' எனற க,�வ�டட�ர.

அ'�பதகப?ப பர�மரபபத�ன .�,பப.

1880. ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர இப,தததர(ஸல) அவரகள 
''�னம அ'�பதய�ன க�பப�?ரம த.�ரககதத�ல இபபட இரபயப�ம'' 
எனற க,�யபட தம சடடவ�ரபலயம 'டவ�ரபலயம இபணதத அநத 
இரணடககம�படயய .றற இபடதவ?� வ�டட ப.பக த.யத�ரகள.

இநதக கழநபத தனனபடயத அலல என ஒரவர க,�பப�ல 
உணரததவத.

1881. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர (க�ர�மவ�.�ய�ன) ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  (தவளப? '�,மபடய) 
எனககக கறபப '�,தத�ல ஒர மகன ப�,நதள?�ன!  (அவன எபபட 
எனககப ப�,நதவன�க இரகக மடயம?)''  எனற (.�படய�கக) 
யகடடதறக 'ப�(ஸல) அவரகள, 'உனன�டம ஒடடகம ஏயதனம உள?த�?' 
எனற யகடட�ரகள.  அதறகவர,  'ஆம'  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அதன 
'�,ம எனன?'  என, யகடட�ரகள.  அவர,  '.�வபப'  எனற பத�ல?�தத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உன ஒடடகஙகளகக�படயய .�மபல '�, ஒடடகம 
உள?த�?'  எனற யகடட�ரகள.  அவர,  'ஆம'  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'(தனனபடய த�ய�டம இலல�த)  அநத '�,ம அதறக மடடம எவவ�ற 
வநதத?'  எனற யகடட�ரகள.  அவர,  'அதன (தநபதய�ன)  ஆண 
ஒடடகதத�ன பரமபபரய�ல�ரநத வநத�ரககல�ம''  எனற க,�ன�ர. 



'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உனனபடய இநத மகனம உன பரமபபரய�லள? 
(மத�பதயரன) '�,தத�பனக தக�ணடரககக கடம'' எனற க,�ன�ரகள.

.�ப அபழபபப ப�ரம�ணம (ல�ஆன) த.யயபபடட தபணண�ன மஹர 
(மணக தக�பட க,�தத .டடம).

1882.  ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ன இபன உமர(ரல�) 
அவரக?�டம 'ஒரவர தம மபனவ� மNத வ�ப.�ரக கற,ம .�டடன�ல 
(.டடம எனன)?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள பன அஜல�ன 
கலதபதச ய.ரநத (தமபத�யர�ன) இரவபர (இபதப யப�ன, '�பலய�ல) 
'ப�(ஸல)  அவரகள ப�ரதத பவதத�ரகள.  ப�,க 'உஙக?�ரவரல ஒரவர 
தப�யயர எனபபத அலல�ஹ 'னக அ,�வ�ன.  எனயவ,  உஙக?�ல 
ப�வமனன�பபக யக�ர (இப,வன பககம)  த�ரமபக�,வர உணட�?' 
என,�ரகள.  உடயன அவரகள இரவரயம மறததனர.  ப�,க (மNணடம) 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'உஙகள இரவரல ஒரவர தப�யயர 
எனபபத அலல�ஹ 'னக அ,�வ�ன.  எனயவ,  உஙக?�ல ப�வமனன�பபக 
யக�ர (இப,வன பககம)  த�ரமபக�,வர உணட�?'  எனற யகடட�ரகள. 
அபயப�தம அவரகள இரவரயம மறததனர.  ப�,க (மன,�ம 
மப,ய�க அபதப யப�னய,)  'உஙகள இரவரல ஒரவர தப�யயர 
எனபபத அலல�ஹ 'னக,�வ�ன.  எனயவ,  உஙக?�ல ப�வமனன�பபக 
யக�ரத த�ரமபக�,வர உணட�?' எனற யகடட�ரகள. அபயப�தம அவரகள 
இரவரம மறதத�ரகள.  எனயவ,  அவரகள இரவபரயம 'ப�(ஸல) 
அவரகள ப�ரதத பவதத�ரகள.  இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன 
அயயப(ரஹ)  க,�ன�ர:  இநத ஹத�ஸ�ல (ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ) 
க,�பப�டட)  ஒர வ�ஷயதபதத த�ஙகள க,வ�லபல எனய, 
கரதக�ய,ன''  எனற எனன�டம அமர இபன த�ன�ர(ரஹ)  க,�ன�ரகள. 
ப�,க அவரகள ப�னவரம�ற க,�ன�ரகள:  (.�ப அபழபபப ப�ரம�ணம 
த.யத)  அநத மன�தர,  '(மஹர�க '�ன அ?�தத)  எனனபடய தப�ரள 
(எனன�வத)?'  எனற யகடட�ர.  அதறக அவரடம,  '(உமமபடய மபனவ� 
மNத '�ர சமதத�ய கற,ச.�டடல)  '�ர உணபமய�?ர�ய இரநத�ல, 
அவளடன '�ர ஏறதகனயவ த�மபதத�ய உ,வதக�ணடள? �ர!  (அதறக 
இநத மஹர '�கர�க� வ�டம.) '�ர தப�ய த.�லல�ய�ரநத�ல (மபனவ�பய 
அனபவ�ததக தக�ணட அவதறம கறப�தத க�ரணதத�ல)  அசத.லவம 
உமபமவ�டட தவக தத�பலவ�ல இரகக�,த' எனற க,பபடடத.

(கணவபன இழநத) தககம கபடபப�டககம தபண (கணண�ல) அஞ.னம 
த�டடகதக�ளவத (கட�த).

1883.  உமம ஸலம�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர ஒர தபணண�ன கணவர 
இ,நதவ�டட�ர.  ('இதத�'வ�ல இரநத அவளபடய கணண�ல வல� 
ஏறபடடத�ல)  அவ?�ன கணகள க,�தத அவ(ளபடய உ,வ�ன)ரகள 
அஞ.�னர.  எனயவ,  அவரகள இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
அபதபண அஞ.னம (சரம�)  இடடகதக�ள? அனமத� யகடடனர.  அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'அவள அஞ.னம இடயவணட�ம. 
(அ,�ய�பமக க�லதத�ல கணவன இ,நதப�ன)  மபனவ� அவளபடய 
'ஆபடக?�யலயய யம�.ம�னத�ல'  அலலத 'யம�.ம�ன வ �டடல' 
தஙக�ய�ரபப�ள.  (கணவர இ,நத)  ஒரவரடம கழ�நதவ�டட�ல 
(அவவழ�ய�கக)  கடநத த.லலம ஏயதனம ஒர '�ய மNத ஒடடகச 
.�ணதபத அவள வ �.�தய,�வ�ள.  (அநத அவலம இபயப�த இலபல.) 
எனயவ,  அவள '�னக ம�தம பதத '�ளகள கழ�யம வபர அஞ.னம 



இட யவணட�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

 ப�டம-62. கடமபச த.லவகள.

கடமபதத�ரககச த.லவ�டவதன .�,பப.

1884.  இப,வன�ன த�ரபதப�ரதததபத '�ட ஒர மஸல�ம தம 
கடமபதத�ரககச த.லவ�டட�ல அதவம அவரகக தரமம�க ம�றம 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸவத 
உகப� இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர 
(அபதலல�ஹ இபன யஸZ த,  அலலத ஷ8அப� இபன ஹஜ��ஜ(ரஹ)) 
கறக�,�ர: '�ன அப மஸவத(ரல�) அவரக?�டம, 'இபத '�ஙகள 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத அ,�வ�கக�,�ரக?�?  (அலலத '�ஙக?�க இபதக 
கறக�,�ரக?�?')  எனற யகடடதறக,  அவரகள ''ப�(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநயத (இபத அ,�வ�கக�ய,ன)'' எனற க,�ன�ரகள.

1885.  (கணவபன இழநத)  பகமதபணணகக�கவம ஏபழகக�கவம 
ப�டபடக�,வர,  'இப,வழ�ய�ல அ,பயப�ர பரபவபரப யப�ன,வர�வ�ர' 
அலலத 'இரவ�ல '�னற வணஙக�ப பகல�ல ய'�னப ய'�றபவபரப 
யப�ன,வர�வ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர தம கடமபதத�ரகக ஓர�ணடககத யதபவய�ன உணபவச 
ய.ம�தத பவபபத (த.லலம எனபத)ம, தமபமச .�ரநயத�ரகக அவர 
த.லவ�ட யவணடய மப,யம.

1886. மஅமர இபன ர�ஷ�த(ரஹ) அ,�வ�தத�ர சஃபய�ன அஸஸவர(ரஹ) 
எனன�டம, 'தம கடமபதத�ரகக�க ஓர ஆணடகக�ன,  அலலத ஆணடன 
ஒர பகத�கக�ன உணபவ (மனகடடயய) ய.ம�தத பவபபவபரப பற,� 
'�ஙகள (ஏயதனம ஹத�ஸ)  யகளவ�பபடடரகக�,�ரக?�?'  எனற 
யகடட�ரகள.  '�ன '(அபபடதய�ர ஹத�ஸ)  எனகக '�பனவ�லபல''  எனற 
த.�னயனன.  ப�,க,  உமர(ரல�)  அ,�வ�ததள? ஒர ஹத�ஸ என 
'�பனவ�ல வநதத:  'ப�(ஸல)  அவரகள பன '? �ர கலதத�ரன யபரச.ந 
யத�டடதபத வ�றறத தம கடமபதத�ரகக,  அவரக?�ன ஓர 
ஆணடகக�ன உணபவ (மனகடடயய)  ய.ம�தத பவபபவரக?�க 
இரநத�ரகள.

ப�டம-63. உணவ வபககள.

ப.�ய�ல 'ப�தயத�ழர.

1887. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர :  எனகக (ப.�ய�ன�ல) கடம ய.�ரவ 
ஏறபடடத.  எனயவ,  '�ன உமர இபன கதத�ப(ரல�)  அவரகப?ச 
.நத�தயதன.  அபயப�த '�ன அவரக?�டம,  அலல�ஹவ�ன 
யவததத�ல�ரநத ஏயதனம ஒர வ.னதபத ஓதமபட யகடயடன.  உடயன 
அவரகள தம வ �டடனள நபழநத கரஆன வ.னதபத எனகக ஓத�க 
க�டடன�ரகள.  (அஙக�ரநத தவ?�யய,�)  .றற தரமத�ன '�ன 
'டநத�ரபயபன.  அதறகள ய.�ரவ�ன�லம ப.�ய�ன�லம '�ன மகம 



கபப, வ�ழநத வ�டயடன.  (மரசப. தத?�நத ப�ரததயப�த)  என 
தபலம�டடல இப,தததர(ஸல)  அவரகள '�ன,�ரநத�ரகள.  அவரகள 
(எனபன ய'�கக�),  'அப ஹ8பரர�!'  எனற அபழதத�ரகள.  '�ன,  'இயத� 
க\ழபபடயக க�தத�ரகக�ய,ன, இப,தததர அவரகய? கடடப?ய�டஙகள'' 
எனற பத�ல?�தயதன.  அவரகள என கரதபதப ப�டதத எனபனத தகக� 
'�றதத�ன�ரகள.  எனகயகறபடடரநத '�பலபயப பரநததக�ணட�ரகள. 
எனபனத தமமடன அபழததகதக�ணட தம இலலம த.ன,�ரகள. 
எனகக ஒர தபரய ப�தத�ரதத�ல ப�ல வழஙக உததரவ�டட�ரகள.  '�ன 
அத�ல�ரநத (ப�ல)  அரநத�யனன.  ப�,க 'ப�(ஸல)  அவரகள 'இனனம 
அரநதஙகள, அப ஹ�ர!'' எனற க,�ன�ரகள. அவவ�ய, '�ன மறபடயம 
அரநத�யனன.  ப�,க 'மNணடம (அரநதஙகள)''  என,�ரகள.  '�ன வய�ற 
'�ரமபம வபர மNணடம அரநத�யனன. எனயவ, வய�ற (உபப�) ப�தத�ரதபத 
யப�ன,�க�வ�டடத.  ப�,க,  '�ன உமர(ரல�)  அவரகப?ச .நத�தத, 
அவரக?�டம எனகக 'டநத '�கழச.�பயத ததரவ�தயதன. '(என ப.�பயப 
யப�ககம தப�றபப�பன)  உஙகப? வ�ட அதறக ம�கவம 
தகத�யபடயவரடம அலல�ஹ ஒபபபடதத வ�டட�ன,  உமயர! 
அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  உஙகப?வ�ட '�ன இப,வ.னதபத 
'னக ஓதத ததரநதவன�க இரநததக�ணயட அபத எனகக ஓத�க 
க�டடமபட உஙக?�டம யகடயடன''  எனற த.�னயனன.  உமர(ரல�), 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன உஙகப? (என வ �டடறக) 
அபழததச த.னற (உஙகளகக உணவ?�தத) இரநத�ல, அதயவ எனகக 
(வ�பல உயரநத)  .�வபப ஒடடகஙகள க�படபபபதவ�ட வ�ரபபம�னத�ய 
இரநத�ரககம'' எனற க,�ன�ரகள.

உணவ உணணமயப�த அலல�ஹவ�ன தபயர (ப�ஸம�லல�ஹ) 
கறவதம, வலககரதத�ல உணபதம.

1888. ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன வ?ரபப மகன�க�ய)  உமர இபன அபZ 
ஸலம�(ரல�)  க,�ன�ர:  '�ன இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன மடய�ல 
வ?ரநதவநத .�றவன�க இரநயதன.  (ஒர மப,)  என பக 
உணவததடடல (இஙகம அஙகம�க)  அபலநத தக�ணடரநதத. 
அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனன�டம,  '.�றவயன! 
அலல�ஹவ�ன தபயபரச த.�ல.  உன வலக கரதத�ல .�பப�ட.  உன(த 
பக)கக அரக�ல�ரககம பகத�ய�ல�ரககம எடததச .�பப�ட!''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அதன ப�,க இதயவ '�ன உணணம மப,ய�க 
அபமநதத.

1889.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர இரணட கறபப '�,ப தப�ரளக?�ன 
யபரச.மபழம மறறம தணண�பர அரநத� '�ஙகள வய�ற '�ரமப� 
இரநதயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள இ,நத�ரகள.

ம�ரதவ�ன தர�டடயம, உணவ யமப. மறறம வ�ரபப�ன மNத 
(பவததச) .�பப�டவதம.

1890. கதத�த� இபன த�ஆம�(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர '�ஙகள அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம இரநயத�ம.  அவரகளடன அவரகளகக�க தர�டட 
தய�ரபபவர ஒரவரம இரநத�ர.  அபயப�த ''ப�(ஸல)  அவரகள த�ம 
இ,ககம வபர ம�ரதவ�ன தர�டடபயயய�,  தவந'�ர�ல மட 
கப?யபபடடத யத�லடன .பமககபபடட (இ?ம)  ஆடபடயய� 
உணடத�லபல'' எனற அனஸ(ரல�) க,�ன�ர.



1891.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள தபரய வடடல�ல 
(ஸஹன�ல)  பவதத (உணவ)  உணடபத ஒரயப�தம '�ன 
அ,�நதத�லபல.  அவரகளகக�க ஒரயப�தம ம�ரதவ�ன தர�டட 
தய�ரககபபடடத�லபல.  யமலம,  அவரகள உணவ யமப.ய�ல (அமரநத) 
ஒரயப�தம .�பப�டடத�லபல.  இதன அ,�வ�பப�?ர�ன கதத�த�(ரஹ) 
அவரக?�டம,  'அபபடதயன,�ல,  அவரகள எத�ல அமரநத உணட 
வநத�ரகள?'  எனற யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள,  'உணவ வ�ரபப�ல'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

ஒரவரன உணவ இரவரககப யப�தம�கம.

1892.  இரவரபடய உணவ மவரககப யப�தம�னத�கம.  மவரன 
உணவ '�லவரககப யப�தம�னத�கம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப,'மப�கபகய�?ர ஒயர கடல�ல உணப�ர.

1893.  '�ஃப�உ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர இபன உமர(ரல�)  தமமடன .�பப�ட ஓர 
ஏபழயயனம அபழதத வரபபட�மல உணவ உணணம�டட�ரகள. 
எனயவ,  (ஒர '�ள)  அவரகளடன .�பப�ட ஒரவபர '�ன அபழததச 
த.னய,ன.  அமமன�தர '�ப,ய உணட�ர.  இபன உமர(ரல�)  ''�ஃப�உ! 
இவபர (இன�யமல)  எனன�டம அபழதத வர�த�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'இப,'மப�கபகய�?ர ஒயர கடல�ல .�பப�டவ�ர.  இப,மறபப�?யன� 
ஏழ கடலக?�ல .�பப�டவ�ன'  எனக கறவபத யகடடரகக�ய,ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.

.�யநத தக�ணட .�பப�டதல கட�த.

1894.  அப �8பஹஃப�(ரல�)  க,�ன�ர '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
இரநயதன.  அபயப�த அவரகள தமமடன�ரநத ஒர மன�தரடம,  ''�ன 
.�யநததக�ணட .�பப�ட ம�டயடன'' எனற க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள எநத உணபவயம கப, க,�யத�லபல.

1895.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள எநத உணபவயம 
ஒரயப�தம கப, த.�னனத�லபல.  ப�டதத�ல அபத உணப�ரகள. 
ப�டகக�வ�டட�ல அபத (உணண�மல) வ�டடவ�டவ�ரகள.

வ�றயக�தபமய�ல (உம�பய '�கக) ஊதவத.

1896.  அப ஹ�ஸ�ம(ரஹ)  க,�ன�ர ஸலம� இபன த�ன�ர(ரஹ)  ஸஹல 
இபன ஸஅத(ரல�)  அவரக?�டம,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 
(.ல�தத)  சததம த.யயபபடட தவளப? ம�பவ '�ஙகள ப�ரதததணட�?' 
எனற யகடயடன.  அதறக அவரகள,  'இலபல''  எனற பத�ல?�தத�ரகள. 
'�ன,  'அபபடய�ன�ல '�ஙகள வ�றயக�தபமபயச (.லலபடய�ல) 
.ல�பபZரகள த�யன?'  எனற யகடக,  அவரகள 'இலபல.  ஆன�ல,  '�ஙகள 
அபத (வ�ய�ல) ஊத� (சததபபடதத�) வநயத�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகளம அவரக?�ன யத�ழரகளம .�பப�டட வநதபவ.



1897.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர '�ள தம 
யத�ழரக?�படயய யபரச.ம பழஙகப?ப பஙக�டட�ரகள.  அபயப�த 
ஒவதவ�ர மன�தரககம ஏழ யபரச.ம பழஙகப? வழஙக�ன�ரகள. 
எனககம ஏழ யபரச.ம பழஙகள தக�டதத�ரகள.  அவற,�ல ஒனற 
('ன,�கக கன�ய�த க�யநத)  த�ழநத ரகப யபரச.ம பழம�க இரநதத. 
அநதப பழஙக?�யலயய அதத�ன எனகக வ�யபப?�ததத.  தமலவதறகச 
.�ரமபபட யவணடய�ரநதத.

1898.  ஸயZத இபன அபZ ஸயZத அலமகபர(ரஹ)  க,�ன�ர:  ('ப�தயத�ழர) 
அப ஹ8பரர�(ரல�)  (ஒர '�ள),  தம மனயன தப�ரககபபடட ஓர 
ஆடபட(ச .�பப�டவதறக�க)  பவதத�ரநத ஒர கடடதத�பரக கடநத 
த.ன,�ரகள.  அவரகள அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகப?(த தமமடன 
அபதச .�பப�ட வரம�ற)  அபழதத�ரகள.  ஆன�ல,  அனன�ர 
அவரகளடன .�பப�ட மறதத 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
வ�றயக�தபம தர�டடய�ல வய�ற '�ரமப�த '�பலய�யலயய இநத 
உலக�ல�ரநத த.ன,�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

1899.  ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர மஹமமத(ஸல)  அவரகள மத�ன�வகக 
வநதத�ல�ரநத அவரகள இ,ககம வபர அவரக?�ன கடமபதத�ர 
யக�தபம உணபவத தத�டரநத மனற '�ளகள வய�ற '�ரமப 
உணடத�லபல.

'அததலபZன�' (ப�ல ப�ய.ம)

1900.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�ன கடமபதத�ரல ய�யரனம 
இ,நதவ�டட�ல,  அதறக�கப தபணகள கடப ப�,க,  அவரக?�ன 
கடமபதத�ரம த'ரஙக�ய உ,வ�னரகளம தவ�ர மற, தபணகள 
அபனவரம கபலநத த.னறவ�டவ�ரகள.  அபயப�த ஒர ப�தத�ரதத�ல 
'தலபZன�' (எனம ப�ல ப�ய.ம) தய�ரககமபட ஆய�ஷ�(ரல�) கறவ�ரகள. 
அவவ�ய, அத தய�ரககபபடம.  ப�,க 'ஸரத'  (எனம தககட) 
தய�ரககபபடம.  அத�ல 'தலபZன�'  ஊற,பபடட ப�,க (அஙகள? 
தபணக?�டம)  ஆய�ஷ�(ரல�)  'இபதச .�பப�டஙகள;  ஏதனன�ல,  'தலபZன�' 
(எனம ப�ய.ம)  ய'�ய�?�ய�ன மனதத�றக ஆறதல அ?�ககம; 
கவபலக?�ல .�லவறப,ப யப�ககம எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள 
க,க யகடடளய?ன'' எனற த.�லவ�ரகள.

தவள?� கலநத ப�தத�ரதத�ல உணபத.

1901.  அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பலல�(ரஹ)  க,�ன�ர :  '�ஙகள 
ஹ8பதஃப� இபன அலயம�ன(ரல�)  அவரக?�டம (இர�கக�ல உள? 
'பதஃபன'  'கரல)  இரநயத�ம.  அபயப�த அவரகள கடககத தணண�ர 
யகடட�ரகள.  அகன� ஆர�தபன த.யபவர (ம��ஸ�)  ஒரவர (தவள?�ப 
ப�தத�ரதத�ல)  தணண�ர தக�ணட வநத தக�டதத�ர.  யக�பபபபய 
அவரக?�ன பகய�ல அவர பவததயப�த அபத அவரகள அவரன மNத 
வ �.�தய,�நத�ரகள.  ப�,க ''�ன பலமப, இவபர (வ�யதம�ழ�ய�ல) 
தடதத�ர�த�ரநத�ல...''  எனற க,�ன�ரகள.  (அத�வத 'பல மப, 
வ�யதம�ழ�ய�ல தடததயப�த அவர இணஙக�ய�ரநத�ல)  '�ன இவவ�ற 
(வ �.�தய,�யம த.யபலச)  த.யத�ரகக ம�டயடன''  என அவரகள 



த.�லவபதப யப�னறள?த.  ஆய�னம,  ('�ன ஏன இவவ�ற த.யயதன 
என,�ல,)  'ப�(ஸல)  அவரகள '.�த�ரண படபடயய� அலஙக�ரப 
படபடயய� அண�ய�த�ரகள.  தப�ன மறறம தவள?�ப ப�தத�ரஙக?�ல 
அரநத�த�ரகள.  தப�ன மறறம தவள?�த தடடக?�ல உணணவம 
த.யய�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  அபவ இமபமய�ல (இப,மறபப�?ரக?�ன) 
அவரகளககம,  மறபமய�ல (இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன)  'மககம 
உரயனவ�கம'' எனற த.�லலக யகடடரகக�ய,ன.

ஒரவர தம .யக�தரரகளகக�க உணவ தய�ரகக .�ரமம 
எடததகதக�ளவத.

1924. அப மஸவத உகப� இபன ஆம�ர அலஅன.�ர (ரல�) க,�ன�ர: அப 
ஷ8ஐப எனற அபழககபபடம ஒரவர அன.�ரக?�ல இரநத�ர.  அவர 
அநதப பண�ய�?ரடம,  'எனகக�க உணவ தய�ரதத பவ!  (ஐநத யபபர 
வ�ரநதகக அபழககவ�ரகக�ய,ன.  அநத)  ஐவரல ஒரவர�க 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப? அபழககவ�ரகக�ய,ன''  எனற க,�வ�டட 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப? ஐநத யபரல ஒரவர�க அபழதத�ர. 
அபயப�த அவரகப?ப ப�னதத�டரநத மறத,�ரவரம வநதவ�டட�ர. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள எனபன ஐநத யபரல ஒரவர�க 
(வ�ரநதகக)  அபழதத�ரகள!  இநத மன�தயர� எஙகப?ப ப�னதத�டரநத 
வநதவ�டட�ர.  '�ஙகள வ�ரமப�ன�ல அவரகக அனமத�ய?�ககல�ம; 
'�ஙகள '�பனதத�ல அவபரவ�டட வ�டல�ம'' எனற க,�ன�ரகள. அதறக 
அப ஷ8ஐப(ரல�)  'இலபல.  அவரகக '�ன அனமத�ய?�தத வ�டயடன'' 
எனற க,�ன�ரகள.  (இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  மஹமமத 
இபன யசஃப(ரஹ)  க,�ன�ர:  மஹமமத இபன இஸம�யZல (அலபக�ர 
(ரஹ)  அவரகள,  '(வ�ரநத�ல)  ஒர வடடல�ல (ஸஹன�ல)  அமரநதள? 
'பரகள மறத,�ர வடடல�ல இரநத (உணபவ)  எடததணணல�க�த. 
ஆன�ல,  ஒயர வடடல�ல அமரநத�ரபயப�ர (யவணடம�ன�ல,  அத�லள? 
உணபவ)  ஒரவரகதக�ரவர பரம�,�கதக�ள?ல�ம;  அலலத (அபதச 
த.யவபதககட) பகவ�டல�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

யபரச.ச த.ஙக�யகளடன தவள?ரகக�பய(யம ய.ரதத) உணபத.

1903.  அபதலல�ஹ இபன �அஃபர இபன அபZ த�ல�ப(ரல�)  க,�ன�ர 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள தவள?ரகக�யடன (ய.ரதத)  யபரச.ச 
த.ஙக�யகப? உணபபத கணயடன.

'ப�தயத�ழர கடபன அபடகக '�கழநத அறபதம.

1904. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) க,�ன�ர: மத�ன�வ�ல யதர ஒரவர 
இரநத�ர. அவர என யபரச.ம பழஙகளகக�க, அபவ இ,ககபபடம ('�ள) 
வபர (எனக க�ல வரமப�டட)  எனககக கடன தக�டதத�ரநத�ர.  'ரம�' 
க�ணறறச .�பலய�ல�ரநத '�லம எனககச த.�நதம�ய�ரநதத.  அத 
வ�ப?ச.ல தரவ�லபல. எனயவ, கடன ஓர ஆணட தள?�பயப�னத. அநத 
யதர அறவபட யவப?ய�ல எனன�டம (கடபனத த�ரபப�க யகடட) 
வநத�ர.  (ஆன�ல,)  அநத '�லதத�ல�ரநத '�ன எபதயம (அநத ஆணட) 
அறவபட த.யயவ�லபல. எனயவ, '�ன அவரடம அடதத ஆணட வபர 
அவக�.ம தரமபட யகடகல�யனன. அவர மறககல�ன�ர. இநத வ�ஷயம 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ததரவ�ககபபடடத.  அவரகள தம யத�ழரக?�டம 
'ப,பபடஙகள;  '�ம ��ப�ரகக�க அநத யதரடம அவக�.ம யகடயப�ம'' 



எனற க,�ன�ரகள.  '�ன எனனபடய யபரச.ந யத�பப�ல இரநதயப�த 
அவரகள (அபனவரம)  எனன�டம வநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள அநத 
யதரடம யப.த தத�டஙக,  அவர 'அபல க�.�யம!  '�ன அவரகக 
அவக�.ம அ?�கக ம�டயடன''  எனற க,ல�ன�ர.  இபதக கணட 
'ப�(ஸல)  அவரகள எழநத யபரச.ம மரஙகளகக இபடயய சற,� 
வநத�ரகள;  ப�,க,  அவர யதரடம த.னற மNணடம யப.ல�ன�ரகள. 
அபயப�தம அவர மறததவ�டட�ர.  ப�,க,  '�ன எழநத த.ஙக�யகள 
.�லவறப,க தக�ணடவநத 'ப�(ஸல)  அவரகள மன பவதயதன. 
அவரகள (அபத)  உணட�ரகள.  ப�,க '('� ஓயதவடககம)  பநதல எஙயக, 
��ப�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன அபதக க�டடயனன.  'ப�(ஸல) 
அவரகளககப படகபக வ�ரததக தக�டதயதன.  அவரகள (அதனள) 
த.னற உ,ஙக�ப ப�,க வ�ழ�தத�ரகள.  இனதன�ர பகபப�ட 
(த.ஙக�யகப?)  அவரக?�டம தக�ணட வநத தக�டதயதன.  அத�ல�ரநத 
அவரகள உணட�ரகள.  ப�,க,  எழநத அநத யதரடம (மNணடம) 
யப.�ன�ரகள.  அவர அதறகம (உடனபட)  மறததவ�டட�ர.  உடயன 
'ப�(ஸல)  அவரகள இரணட�ம மப,ய�க த.ஙக�யகள தக�ணட 
யபரச.ம மரஙகளகக�படயய '�ன,�ரகள.  ப�,க,  '��ப�யர!  (பழதபதப) 
ப,�தத (உனனபடய கடபன)  அபடபப�ய�க!''  எனற க,�ன�ரகள. 
அவரகள ப,�ககம�டதத�ல '�றக,  '�ன (எனனபடய கடபன)  அபடககம 
அ?வகக மரதத�ல�ரநத (பழஙகப?ப)  ப,�தயதன.  (ப�,கம)  பழம 
மNதம�ரநதத.  '�ன ப,பபடட 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம த.னற 
அவரகளகக இநத மக�ழச.�ய�ன த.யத�பயத ததரவ�தயதன.  அவரகள, 
''�ன இப,தததரத�ம எனற '�யன .�ட.�யம அ?�கக�ய,ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.

'அலஅஜவ�' (எனம அடரதத�ய�ன மத�ன�ப யபரச.ம பழம).

1905.  த�னநயத�றம க�பலய�ல (தவறம வய�ற,�ல)  ஏழ 'அஜவ�'  (ரகப) 
யபரச.ம பழஙகப?ச .�பப�டக�,வரகக,  அநத '�ள எநத வ�ஷமம 
இடர?�கக�த.  எநதச சன�யமம அவரகக இபடயற த.யய�த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஸஅத இபன அபZ 
வகக�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

வ�ரலகப?க பகககடபடய�ல தபடபபதறக மன அவறப, '�கக�ல 
வழ�தத உ,�ஞசவத.

1906. உஙக?�ல ஒரவர .�பப�டட�ல அவர தம பகபயத த�யம 
உ,�ஞ.�மல, அலலத (மபனவ� யப�ன,வரடம) உ,�ஞ.த தர�மல அபத 
அவர தபடததக தக�ள? யவணட�ம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பகககடபட(ய�ல தபடபபத)

1907.  ஸயZத இபன ஹ�ரஸ(ரஹ)  க,�ன�ர '�ன ��ப�ர இபன 
அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரக?�டம,  'த'ரபபத த�ணடய (.பமதத)  உணபவ 
உணபத�ல (தத�ழபககக�க மNணடம)  அஙகசதத� (உள)  த.யய 
யவணடம�?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  'யதபவய�லபல.  'ப�(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல அத யப�ன, உணவ அரத�கயவ எஙகளககக 
க�படததவநதத.  அவவ�ற எஙகளகக அத க�படககமயப�த எஙகள 
மனபககள,  யமலபககள மறறம ப�தஙகள த�ம எஙக?�ன 



பககடபடக?�க இரநதன.  ப�,க '�ஙகள தத�ழயவ�ம.  (த'ரபப�ல 
.பமதத உணபவ உணடதறக�கப பத�த�க) அஙகசதத� த.யயம�டயட�ம'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

உணவ உணட ப�ன த.�லல யவணடய ப�ர�ரததபன.

1908.  அப உம�ம�(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள (.�பப�டட மடதத 
ப�ன)  தம உணவ வ�ரபபப எடககமயப�த 'அலஹமத ல�லல�ஹ� 
கஸZ ரன தயய�பன மப�ரககன ஃபZஹ�,  ஃபகர மகஃப�யய�ன வல�  
மவததஇன வல� மஸதஃகனன அனஹ8 ரபபன�''  எனற 
ப�ர�ரதத�பப�ரகள.  (தப�ரள:  அத�கம�ன,  தயபமய�ன,  வ?ம�கக எலல�ப 
பகழம ('ன,�யம)  அலல�ஹவகயக உரயத.  இப,வ�!  இபபகழ மறறப 
தப,�தத. பகவ�டபபடக கட�தத. தவ�ரகக மடய�தத ஆகம.)

1909.  அப உம�ம�(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள 'உணவ உணட ப�ன' 
அலலத 'தம உணவ வ�ரபபப எடககம யப�யத�' 'அலஹமதல�லல�ஹ� 
கஅப�ன� வ அரவ�ன� ஃபகர மகஃப�யய�ன வல� மகஃபரன'' எனற 
கறவ�ரகள.  (தப�ரள:  எஙகளககப யப�தம�ன உணவ அ?�தத, 
எஙக?�ன த�கம தண�தத அலல�ஹவகயக எலல�ப பகழம ('ன,�யம) 
உரயத.  இபபகழ மறறப தப,�தத.  மறகக மடய�தத ஆகம.)  .�ல 
யவப?க?�ல,  'ல(க)கல ஹமத ரபபன�,  ஃபகர மகஃப�யய�ன வல�  
மவததஇன வல� மஸதஃகனன ரபபன�''  எனற கறவ�ரகள. (தப�ரள: 
உனகயக எலல�ப பகழம ('ன,�யம)  உரயத எஙகள இப,வ�!  இபபகழ 
மறறப தப,�தத. பகவ�டபபடக கட�தத. தவ�ரகக இயல�தத ஆகம.)

'''�ஙகள உணவரநத�வ�டட�ல (உடயன) கபலநத த.னற வ�டஙகள'' 
எனம (த�ரககரஆன 33:53 வத) வ.னத தத�டர.

1910. அனஸ(ரல�) க,�ன�ர: பரத�வ�ன .டடதபத (எடததபரககம வ.னம 
அர?பபடட சழ'�பல க,�தத)  மகக?�யலயய அத�கம�க அ,�நதவன 
'�யன.  உபப இபன கஅப(ரல�)  எனன�டம அத பற,�க யகடடவநத�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள பஸனப ப�னத �ஹஷ(ரல�)  அவரக?�ன 
மண�?ர�க ஆன�ரகள.  பஸனப(ரல�)  அவரகப? 'ப�(ஸல)  அவரகள 
மத�ன� 'கரல மணநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள உச.�ப தப�ழதககப 
ப�ன மககப? வலNம� மணவ�ரநதகக�க அபழதத�ரநத�ரகள.  (வ�ரநத 
மடநத) மககள எழநத த.ன, ப�,க இப,தததர(ஸல) அவரகள (.றற 
ய'ரம)  அமரநத�ரநத�ரகள.  அவரகளடன யவற .�லரம 
அமரநத�ரநத�ரகள.  இறத�ய�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகள எழநத 
த.ன,�ரகள.  அவரகளடன '�னம த.னய,ன.  அவரகள (அனபன) 
ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�ன அப,வ�.பல அபடநத�ரகள.  ப�,க வ �டடல 
அமரநத�ரநதவரகள தவ?�யய,� வ�டடத�கக கரத�த த�ரமப� வநத�ரகள. 
'�னம அவரகளடன த�ரமப� வநயதன.  அபயப�தம அநதச .�லர அயத 
இடதத�ல அமரநத�ரநத�ரகள.  எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ரமப� வ�ட, 
அவரகளடன '�னம இரணட�வத மப,ய�கத த�ரமப�யனன. 
இறத�ய�ல ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரக?�ன அப, வ�.பல அபடநத�ரகள. 
ப�,க (பஸனப(ரல�)  அவரக?�ன இலலதத�றக)  'ப�யவரகள த�ரமப, 
'�னம அவரகளடன த�ரமப� வநயதன.  அபயப�த அவரகள எழநத 
த.னற வ�டடரநத�ரகள.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள தமககம 
எனககம�படயய த�பரய�டட�ரகள. அபயப�தத�ன பரத�(வ�ன .டடதபதக 
கறம இப,வ.னம) அர?பதபற,த.



ப�டம-64. அக\க�.

அக\க� தக�டககபபட�த கழநபதகக, அத ப�,நத '�?னய, தபயர 
சடடவதம இன�பப�ன தப�ரப? தமனற அதன வ�ய�ல�டவதம.

1911.  அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�)  க,�ன�ர எனகக ஓர ஆண கழநபத 
ப�,நதத.  அபத '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட த.னய,ன. 
அபயப�த அவரகள 'இபர�ஹ�ம'  என அககழநபதககப தபயர 
சடடன�ரகள.  ப�,க,  யபரச.ம பழதபத தமனற கழநபதய�ன வ�ய�ல 
அபத இடட�ரகள.  யமலம,  அதறக�க சப�ட.ம (பரககத)  யவணடப 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.  ப�,க எனன�டம தக�டதத வ�டட�ரகள. 
அககழநபதயய அப மஸ�(ரல�) அவரக?�ன மதத கழநபதய�கம.

மஹ���ரக?�ன மதல கழநபத

1912.  அஸம� ப�னத அபZ பகர(ரல�)  க,�ன�ர மகக�வ�ல (என பதலவர) 
அபதலல�ஹ இபன ஸ8பபபர '�ன கரவறய,ன.  கரபப க�லம 
மழபமயபடநதவ�டட '�பலய�ல ப,பபடட '�ன மத�ன� த.னய,ன. 
(வழ�ய�ல)  'கப�'வ�ல தஙக�யனன.  கப�வ�யலயய எனககப 
ப�ர.வம�க�வ�டடத.  ப�,க கழநபதபய இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
தக�ணட த.னற அவரக?�ன மடய�ல பவதயதன.  ப�,க 'ப�(ஸல) 
அவரகள ஒர யபரச.ம பழதபதக தக�ணட வரசத.�லல� அபத 
தமனற கழநபதய�ன வ�ய�ல உம�ழநத�ரகள.  அபதலல�ஹவ�ன 
வய�றறககள த.ன, மதல (உணவப)  தப�ரள இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன உம�ழ '�ர�கதத�ன இரநதத.  ப�,க,  அவரகள யபரச.ம 
பழதபத தமனற அபதலல�ஹவ�ன வ�ய�ல அபத இடட�ரகள. ப�னனர, 
அபதலல�ஹவகக சப�ட.ம (பரககத)  யவணடப ப�ர�ரததபன 
த.யத�ரகள.  (என பதலவர)  அபதலல�ஹத�ன இஸல�தத�ல ப�,நத 
மதல கழநபதய�வ�ர.  எனயவ,  மஸல�மகள அவர ப�,நததறக�க 
ம�கவம மக�ழச.�யபடநத�ரகள.  ஏதனன�ல,  அவரக?�டம,  'யதரகள 
உஙகளகக சன�யம பவததவ�டட�ரகள.  எனயவ,  உஙகளகக (இன�) 
கழநபத ப�,கக�த' எனக க,பபடட வநதத.

1913.  .லம�ன இபன ஆம�ர அள?பபZ(ரல�)  க,�ன�ர இப,தததர(ஸல) 
அவரகள 'பபயன (ப�,நத) உடன 'அக\க�' (தக�டககபபடல) உணட. எனயவ, 
அவனகக�க (ஆட அறதத)  'கரப�ன�'  தக�டஙகள.  அவன (தபல மட 
கப?நத)  ப�ரதபத இ,கக�டஙகள''  எனற த.�லல யகடடரகக�ய,ன. 
ஹபZப இபன அஷஷமNத(ரஹ)  க,�ன�ர:  ஹஸன அலபஸர(ரஹ) 
அவரக?�டம,  'அவரகள ய�ரடம�ரநத அக\க� பற,�ய ஹத�பஸக 
யகடட�ரகள''  எனற வ�னவமபட எனபன இபன .\ரன(ரஹ) 
பண�தத�ரகள.  அவவ�ய, '�ன அவரக?�டம யகடயடன.  அவரகள, '.மர� 
இபன �8னதப(ரல�) அவரக?�டம�ரநத '�ன (அக\க� பற,�ய ஹத�பஸச) 
த.வ�யறய,ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

'அதத�ர�' (ர�ப ம�ததத�ன மதல பதத '�ளக?�ல ப�ர�ண�கப?ப 
பல�ய�டல).

1914. (இன�),  தபலக கடட(பயப பல�ய�டம அ,�ய�பமக க�லச த.யபக) 



யம இலபல.  (ர�ப ம�ததத�ன மதல பதத '�ளக?�ல)  ப�ர�ண�கப?ப 
பல�ய�டவதம இலபல  எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அபஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (அ,�ய�பமக க�ல)  மககளபடய 
(ஆட ஒடடகம ஆக�யபவ ஈனம)  மதல�வத கடடயய 'ஃபரஉ'  ஆகம; 
அபத அமமககள தம ததயவச .�பலகளகக�கப பல�ய�டட வநதனர. 
ர�ப ம�ததத�(ன மதல பதத '�ளக?�)ல பல�ய�டபபடம ப�ர�ண� 
'அதத�ர�'வ�கம.

 ப�டம-65. உணபதறக அறககபபடம ப�ர�ண�களம யவடபடப 
ப�ர�ண�களம.

யவடபடப ப�ர�ண�ய�ன மNத (அமப எயயம யப�த) அலல�ஹவ�ன தபயர 
('ப�ஸம�லல�ஹ) கறவத.

1915.  அத� இபன ஹ�தத�ம(ரல�)  க,�ன�ர இ,க இலல�த அமப�ன 
('ம�அர�ள')  மலம யவடபடய�டபபடட ப�ர�ண� க,�தத '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம யகடயடன.  அவரகள.  'ப�ர�ண� அமப�ன மபனய�ல 
தக�லலப படடரநத�ல அபதச .�பப�டஙகள.  அமப�ன பககவ�டடப 
பகத�ய�ல த�ககபபடடக தக�லலபபடடரநத�ல அத தடய�ல அடததக 
தக�லலபபடட(த யப�ன,)யதய�கம.  (எனயவ,  அபதச .�பப�ட�த�ரகள)'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.  '�ன அவரக?�டம (பய�ற.�ய?�ககபபடட)  '�ய, 
யவடபடய�டய ப�ர�ண� க,�ததக யகடயடன.  அதறக அவரகள, 
'உஙகளகக�க அத கவவ�கதக�ணட வரவபத '�ஙகள .�பப�டஙகள. 
ஏதனன�ல,  (பழககபபடததபபடட)  '�ய (யவடபடப ப�ர�ண�பயக)  கவவ�ப 
ப�டபபதம (அபத மப,பபட)  அறபபத�கயவ அபமயம 'உஙக?�ன 
'�யடன'  அலலத 'உஙகள '�யகளடன'  யவய,�ர '�பயயம '�ஙகள 
கணட அநத '�யம உஙக?�ன '�யடன ய.ரநத யவடபடப ப�ர�ண�பயப 
ப�டததக தக�ன,�ரககயம� எனற '�ஙகள அஞ.�ன�ல அபத 
உணண�த�ரகள!  ஏதனன�ல,  '�ஙகள அலல�ஹவ�ன தபயபரச த.�னனத 
உஙக?�ன '�பய அனபப�யயப�தத�ன யவத,�ர '�யகக�க அலல'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

வ�லல�ல யவடபடய�டவத.

1916.  அப ஸஅலப� அலகஷன�(ரல�)  க,�ன�ர:  '�ன,  'அலல�ஹவ�ன 
'ப�யய!  '�ஙகள யவதம வழஙகபதபற, ஒர .மத�யதத�ரன '�டடல 
இரகக�ய,�ம.  அவரக?�ன ப�தத�ரதத�ல '�ஙகள .�பப�டல�ம�?  யமலம, 
யவடபடப ப�ர�ண�கள உள? ஒர '�டடல '�ஙகள இரகக�ய,�ம.  '�ன 
எனனபடய வ�லல�லம,  பய�ற.�ய?�ககபபட�த மறறம 
பய�ற.�ய?�ககபபடட எனனபடய '�பய ஏவ�யம யவடபடய�டயவன; 
(இவற,�ல)  எத எனகக (.டடபபட)  தகம?'  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள, ''�ஙகள க,�பப�டட யவதகக�ரரக?�ன (ப�தத�ரதத�ல உணணம) 
வ�ஷயம எபபடதயன�ல,  அவரக?�ன ப�தத�ரமலல�த யவற ப�தத�ரம 
உஙகளககக க�படதத�ல அவரக?�ன ப�தத�ரதத�ல '�ஙகள 
.�பப�ட�த�ரகள.  யவற ப�தத�ரம க�படகக�வ�டட�ல கழவ�வ�டட 
அவரக?�ன ப�தத�ரஙக?�ல உணணஙகள.  அலல�ஹவ�ன தபயர க,� 
உஙகள வ�லல�ல '�ஙகள யவடபடய�டய ப�ர�ண�பய உணணஙகள. 
பய�ற.�ய?�ககபபடட உஙகள '�பய அலல�ஹவ�ன தபயர க,� 
அனபப� யவடபடய�டய ப�ர�ண�பயயம .�பப�டஙகள. 



பய�ற.�ய?�ககபபட�த உஙகள '�பய அனபப� '�ஙகள யவடபடய�டய 
ப�ர�ண�பய (அத இ,பபதறக மனப�க)  '�ஙகள (அலல�ஹவ�ன தபயர 
க,�) அறகக மடநத�ல (அபதச) .�பப�டஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

.�ற கறக?�லம க?�மண கணட அலலத ஈயக கணட�லம 
யவடபடய�டவத.

1917.  அபதலல�ஹ இபன மகஃபபல(ரல�)  க,�ன�ர:  '�ன .�ற கறகப? 
எ,�நத (யவடபடய�டக)  தக�ணடரநத ஒர மன�தபரக கணயடன. 
அவரடம,  '.�ற கறகப? எ,�ய�யத.  ஏதனன�ல இப,தததர(ஸல) 
அவரகள .�ற கறகப? எ,�ய யவணட�தமனற தடதத�ரகள'  அலலத 
'.�றகறகப? எ,�வபத தவறதத வநத�ரகள'.  யமலம,  'ப� அவரகள 
'அவவ�ற .�ற கறகப? எ,�வத�ல எநதப ப�ர�ண�யம 
யவடபடய�டபபட�த.  எநத எத�ரயம வ �ழததபபடம�டட�ன.  ம�,�க,  அத 
பலபல உபடககல�ம;  கணபணப ப,�தத வ�டல�ம.  (அவவ?வத�ன 
அதன�ல மடயம)'  எனற க,�ன�ரகள'  எனக க,�யனன.  அதன ப�,க 
ஒர மப, அயத மன�தர .�ற கறகப? எ,�நத தக�ணடரபபபதக 
கணயடன. அவரடம, 'இப,தததர(ஸல) அவரகள '.�ற கறகள எ,�வபதத 
தபட த.யத�ரகள'  அலலத '.�ற கறகள எ,�வபத தவறதத�ரகள'  எனற 
'�ன உனககச த.�லக�ய,ன.  ஆன�ல,  '�யய� (அபத அலட.�யம 
த.யதவ�டட)  .�ற கறகப? எ,�க�,�யய?  '�ன உனன�டம இவவ?வ 
இவவ?வ க�லம யப.ம�டயடன'' எனற த.�னயனன.

யவடபடய�டவதறக�கயவ� க�ல'படகப?ப ப�தக�பபதறக�கயவ 
அலல�மல (தகக க�ரணம�ன,�) '�ய பவதத�ரபபத.

1918.  க�ல'படபயப ப�தக�பபதறக�கயவ�,  யவடபடய�டவதறக�கயவ� 
அலல�மல '�ய பவதத�ரபயப�ரன 'றத.யல�(ன 'னபமய�)ல�ரநத 
ஒவதவ�ர '�ளம இரணட 'க\ர�த'கள அ?வ கப,நத வ�டம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

(க�யமபடநத) யவடபடப ப�ர�ண� இரணட மனற '�ளகள கழ�தத 
(இ,நத '�பலய�ல) க�ணபபடட�ல...?

1919.  '�ஙகள அலல�ஹவ�ன தபயர க,�,  உஙக?�ன (யவடபட)  '�பய 
(யவடபடய�ட)  அனபப�,  அத யவடபடப ப�ர�ண�பயக கவவ�ப 
ப�டததபவததக தக�னறவ�டடரநத�ல அபத '�ஙகள உணணல�ம. அத 
(அநதப ப�ர�ண�பயத)  த�ன,�ரநத�ல '�ஙகள அபத உணண�த�ரகள. 
ஏதனன�ல,  அபயப�த அத அநதப ப�ர�ண�பயத தனகக�கயவ ப�டதத 
பவததகதக�ணடள?த.  அலல�ஹவ�ன தபயர க,� அனபபபபட�த பல 
'�யகளடன உஙகள யவடபட '�யம கலநதவ�ட அபவ 
(அபப�ர�ண�பயப)  ப�டததபவததக தக�னறவ�டடரநத�ல அபத '�ஙகள 
உணண�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  அவற,�ல எத அபப�ர�ண�பயக தக�ன,த 
எனற உஙகளககத ததரய�த.  '�ஙகள யவடபடப ப�ர�ண�ய�ன மNத 
அமதபயத ஒனற அலலத இரணட '�ளகள கழ�தத அதன மNத உஙகள 
அமப�ன அபடய�?தபதத தவ�ர யவத,தவம�லல�த�ரகக '�ஙகள 
அபதக கணட�ல அபத '�ஙகள உணணல�ம.  அத தணண�ரல 
வ�ழநதவ�டட�ல அபத '�ஙகள உணண�த�ரகள.  (ஏதனன�ல,  அத 
தணண�ரல வ�ழநதத�ல இ,நத�ரககல�ம.)  எனற இப,தததர(ஸல) 



அவரகள க,�ன�ரகள என அத�ப�ன ஹ�தத�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தவடடகக�?�கப? உணபத.

1920. இபன அபZ அவஃப�(ரல�)  க,�ன�ர '�ஙகள 'ப�(ஸல)  அவரகளடன 
'ஏழ'  அலலத 'ஆற'  பன�தப யப�ரக?�ல கலநத தக�ணயட�ம.  'ப�(ஸல) 
அவரகளடன '�ஙகளம தவடடகக�?�கப?ச .�பப�டட வநயத�ம.

கத�பரபய உணபத.

1921.  அஸம�(ரல�)  க,�ன�ர '�ஙகள இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல மத�ன�வ�ல இரநதயப�த கத�பரதய�னப, (அதன கரல 
வப?பய) அறதத ('தபஹ' த.யத) அபத உணயட�ம.

ப�ர�ண�கப? கடடபவதத அமதபயதல.

1922. ஸயZத இபன �8பபர(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன இபன உமர(ரல�) 
அவரக?�டம இரநயதன.  அபயப�த '�ஙகள 'இப?ஞரகள .�லபர 
அலலத 'மககள .�லபரக' கடநத த.னய,�ம. அவரகள யக�ழ�தய�னப,க 
கடடபவதத அதன மNத அமதபயத தக�ணடரநத�ரகள. அவரகள இபன 
உமர(ரல�)  அவரகப?க கணடவடன அபத அபபடயய வ�டடவ�டட 
கபலநத த.னறவ�டடனர.  இபன உமர(ரல�),  'இபதச த.யதத ய�ர? 
இவவ�ற த.யபவரகப? 'ப�(ஸல)  அவரகள .ப�தத�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இயத ஹத�ஸ யவற அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.

ப�ர�ண�க?�ன அஙகஙகப?ச .�பதபபத. 

1923.  அபதலல�ஹ இபன யஸZ த(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள ப�,ர 
தப�ரப? அபகரபபபதயம (ப�ர�ண�கள மறறம மன�தரக?�ன) 
அஙகஙகப?ச .�பதபபபதயம தபட த.யத�ரகள.

யக�ழ� இப,ச.�.

1924.  அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள யக�ழ� 
(இப,ச.�)  உணபபத ப�ரதயதன.  இபத ஸஹகம அல�ரமN(ரஹ) 
அ,�வ�தத�ர.

வ�லஙகக?�ல யக�பரப பறகள உள?வறப, உணபத.

1925.  அப ஸஅலப�(ரல�)  க,�ன�ர:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (வன) 
வ�லஙகக?�ல யக�பரப பறகள உள? எபதயம உணணக கட�ததனத 
தபட வ�த�தத�ரகள.  இயத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

1926.  'லல 'ணபன மறறம தகடட 'ணபன�ன '�பலய�னத 
கஸதரபயச சமகக�,வன�ன '�பலபயயம,  (உபலக க?தத�ல)  உபல 
ஊதக�,வன�ன '�பலபயயம ஒதத�ரகக�,த.  கஸதரபயச சமபபவன 
ஒனற அபத உனகக அனப?�பப�க வழஙகல�ம.  அலலத '� 
அவன�டம�ரநத (அபத வ�பலகக)  வ�ஙக�க தக�ள?ல�ம.  அலலத 



அத�ல�ரநத '� 'றமணதபதயயனம தப,ல�ம.  ஆன�ல உபல 
ஊதபவயன� ஒனற உனனபடய ஆபடபய எரததக கரததவ�டவ�ன; 
அலலத (அவன�டம�ரநத)  '� தரவ�படபயய�வத அபடநயத த�ரவ�ய 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ப�ர�ண�க?�ன மகதத�ல அபடய�?ம�டல.

1927.  .�ல�ம(ரஹ)  க,�ன�ர :இபன உமர(ரல�)  ப�ர�ண�ய�ன மகதத�ல 
அபடய�?ம�டவபத தவறதத�ரகள.  யமலம அவரகள,  'ப�ர�ண�கப? 
அடபபதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள தபட வ�த�தத�ரகள''  எனறம 
க,�ன�ரகள.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல '(ப�ர�ண�க?�ன)  மகதத�ல 
அடபபதறக...'' என வநதள?த.

ப�டம-66. கரப�ன� த�ய�கப ப�ர�ண�கள.

கரப�ன� இப,ச.� உணபத.

1928.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள, 'உஙக?�ல 
கரப�ன�ப ப�ர�ண�பய அறகக�,வர (அறததத�ல�ரநத)  மனற 
'�ளகளககப ப�ன (அத�ல�ரநத எதவம அவரன வ �டடல 
எஞ.�ய�ரககம '�பலய�ல)  க�பலப தப�ழபத அபடய யவணட�ம'' 
எனற க,�ன�ரகள.  அடதத ஆணட வநதயப�த,  மககள 'இப,தததர 
அவரகய?!  த.ன, ஆணட த.யதபதப யப�னய, (இநத ஆணடம) 
'�ஙகள த.யய யவணடம�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
''�ஙகளம அத�ல�ரநத உணட (மற,வரகளககம)  உணணக தக�டஙகள. 
ய.ம�தத பவததகதக�ளளஙகள.  ஏதனன,�ல,  கடநத ஆணடல 
மககளகக (பஞ.தத�ல)  .�ரமம ஏறபடடரநதத.  எனயவ,  '�ஙகள அநதச 
.�ரமதபதப யப�கக (அவரகளகக)  உதவ யவணடம எனற 
வ�ரமப�யனன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

1929.  அப உபபத ஸஅத இபன உபபத(ரஹ)  க,�ன�ர '�ன ஈதல 
அளஹ� தபர'�ள தத�ழபகய�ல உமர இபன கதத�ப(ரல�) 
அவரகளடன கலநத தக�ணயடன.  அவரகள கதப�-  உபர 
'�கழதத�ன�ரகள.  அபயப�த 'மககய?!  இப,தததர(ஸல)  அவரகள இநத 
இரணட தபர'�ளக?�லம ய'�னப ய'�றகக கட�த என உஙகளககத 
தபட வ�த�ததள?�ரகள.  இவவ�ரணடல ஒனற 'உஙகள ய'�னப�ல�ரநத 
'�ஙகள வ�டபடம ய'�னபப தபர'�ள'  ஆகம.  மறத,�னய,� ''�ஙகள 
கரப�ன�ப ப�ர�ண�க?�ன இப,ச.�பய உணணம (ஈதல அளஹ�) 
தபர'�ள' ஆகம'' எனற க,�ன�ரகள.

ப�டம-67. கடப�னஙகள.

இமபமய�ல மத அரநதவபத வ�ட�வ�டட�ல..

1930.  உலக�ல மத அரநத�வ�டட ப�,க (அபதக பகவ�டட)  அதறக�கப 
ப�வமனன�பபக யக�ர�தவன மறபமய�ல (த.�ரககதத�ன)  மதபவ 
அரநதம யபறப, இழநதவ�டவ�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 



க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப, 'மப�கபகய�?ன மத அரநதம�டட�ன.

1931. வ�ப.�ரம பரக�,வன வ�ப.�ரம பரயமயப�த 
இப,'மப�கபகய�?ன�க இரநதபட அபதச த.யயம�டட�ன.  (மத 
அரநதக�,வன)  மத அரநதமயப�த இப,'மப�கபகய�?ன�க 
இரநதபட மத அரநதம�டட�ன.  த�ரடன த�ரடமயப�த 
இப,'மப�கபகய�?ன�க இரநதபட த�ரட ம�டட�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1932  .யமலம,  அபதல மல�க(ரஹ)  '(என தநபத)  அப பகர(ரஹ) 
யமறக,�பப�டட (ஹத�ஸ�ல இடம தபறறள? மனற)  வ�ஷயஙகளடன 
('�னக�வத�க),  '(மகக?�ன)  மத�பபம�கக த.லவதபத,  மககள தம 
வ�ழ�கப? உயரதத�ப ப�ரததக தக�ணடரககக தக�ளப?டயபபவன 
அபதக தக�ளப?யடககமயப�த இப,'மப�கபகய�?ன�க இரநதபட 
தக�ளப?யடகக ம�டட�ன''  எனபபதயம ('ப�(ஸல)  அவரகள 
த.�னனத�க) ய.ரதத அ,�வ�தத�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

'மத எனபத அ,�வககத த�பரய�டம ப�னம' எனபத பற,� வநதள?பவ.

1933. இபன உமர(ரல�) க,�ன�ர: (என தநபத) உமர(ரல�) இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன த.�றதப�ழ�வ யமபடய�ல (ம�மபர)  இரநதபட உபர 
'�கழதத�ன�ரகள.  அபயப�த க,�ன�ரகள :  மத ஐநத வபகப 
தப�ரடக?�ல தய�ரககபபடட வநத '�பலய�ல மதவ�லகக வநதத. 
த�ர�டப.,  யபரச.ம பழம,  யக�தபம,  வ�றயக�தபம மறறம யதன 
ஆக�யனயவ அநதப தப�ரளகள ஆகம.  மத எனபத அ,�வககத 
த�பரய�டக கடயத�கம.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள மனற 
வ�ஷயஙகள க,�ததத தத?�வ�னதத�ர மடபவ 'மகக எடததபரதத 
வ�டட 'மபமப ப�ரநத�ரநத�ல 'ன,�ய�ரநத�ரககம என '�ன 
வ�ரமப�யதணட:  1.  ஒரவரன த.�தத�ல (அவரககப தபறய,�யர�, 
மககய?� இலல�மல .யக�தரன இரககமயப�த) அவரன ப�டடன�ரகக 
எவவ?வ பஙக க�படககம?  2.  'கல�ல�'  என,�ல எனன?   3.  வடடய�ன 
.�ல வபககள க,�தத .டடம.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல (ஐநத வபகப 
தப�ரடக?�ல மதல�வத�க)  'த�ர�டப.'  எனபதறக பத�ல�க 'உலரநத 
த�ர�டப.' எனற வநதள?த.

மதபவ அனமத�ககபபடடத�கக கரதக�,வன க,�ததம, அதறக 
ம�றறப தபயர சடடக�,வன க,�ததம வநதள?பவ.

1934.  அபதர ரஹம�ன இபன ஃகனக� அலஅஷஅர(ரஹ)  க,�ன�ர:  'அப 
ஆம�ர(ரல�)'  அலலத 'அப ம�ல�க அலஅஷஅர(ரல�)'  எனன�டம 
க,�ன�ரகள -  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க அவரகள எனன�டம தப�ய 
த.�லலவ�லபல. (அவரகள க,�ன�ர) '�ன 'ப�(ஸல) அவரகள த.�லலக 
யகடயடன:   என .மத�யதத�ரல .�ல கடடதத�ர யத�னறவ�ரகள. 
அவரகள வ�ப.�ரம (பரவத),  (ஆணகள)  படடத தண� (அண�வத),  மத 
(அரநதவத),  இப.க கரவ�கள (இப.பபத)  ஆக�யவறப, அனமத�ககப 
படடபவய�கக கரதவ�ரகள. இனனம .�ல கடடதத�ர மபல உச.�ய�ல 
தஙகவ�ரகள.  அவரக?�ன ஆடகப? இபடயன (க�பலய�ல 



யமயததவ�டட) ம�பலய�ல அவரக?�டம ஓடடச த.லவ�ன. அவரக?�டம 
தன யதபவகக�க ஏபழ (உதவ� யகடடச)  த.லவ�ன.  அபயப�த அவரகள, 
''�ப? எஙக?�டம வ�''  எனற த.�லவ�ரகள.  (ஆன�ல)  அலல�ஹ 
இரயவ�ட இரவ�க அவரக?�ன மNத மபலபயக கவ�ழதத அவரக(?�ல 
அத�கம�னவரக)ப? அழ�ததவ�டவ�ன.  (எஞ.�ய)  மற,வரகப?க 
கரஙகக?�கவம பன,�க?�கவம மறபம'�ள வபர உரம�ற,� 
வ�டவ�ன.

கல, த.மப, மரம உள?�டட ப�தத�ரஙக?�ல பழச.�றகப? ஊ,பவபபத.

1935.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  க,�ன�ர :  அப உபஸத 
அஸஸ�இத�(ரல�)  வநத இப,தததர(ஸல)  அவரகப?த தம 
த�ரமணதத�றக அபழதத�ரகள.  அபயப�த மணபதபணண�ய�ரநத 
அவரக?�ன தபணவ�ய�யர 'ப�(ஸல)  அவரகளககப பண�வ�பட 
த.யபவர�க இரநத�ர.  அவர இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக எனன 
பகடடன�ர ததரயம�?  அவர கல (அலலத மரப)  ப�தத�ரதத�ல 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக�கப யபரச.ம பழஙகப? இரவ�யலயய ஊ,பவதத�ரநத�ர. 
(மணவ�ரநத உணட ப�ன 'ப�யவரகளகக அநதப பழச.�றப, அவர 
பகடடன�ர.)

1936. அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள 
யத�ல�ல ஆன '�ரபப�தத�ரஙக(ப?த தவ�ர மற,பவக)ளககத தபட 
வ�த�ததயப�த,  'மககள அபனவரயம யத�ல ப�தத�ரஙகப?ப 
தபற,�ரபபத�லபலயய''  எனற த.�லலபபடடத.  உடயன 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  த�ர ப.பபட�த சடட க?�மண ப�தத�ரதபதப பயன படதத�க 
தக�ள? அனமத�ய?�தத�ரகள.

ஊ, பவககத தபட த.யயபபடடபவ.

1937.  அப கதத�த�(ரல�)  க,�ன�ர 'ப�(ஸல)  அவரகள யபரச. பழதபதயம 
'னக கன�ய�த '�,ம ம�,�ய யபரச.ங க�பயயம ஒனற ய.ர(தத ஊ, 
பவ)பபபதயம,  யபரச.ம பழதபதயம உலரநத த�ரடப.பயயம ஒனற 
ய.ர(தத ஊ, பவ)பபபதயம தபட த.யத�ரகள.  (யவணடம�ன�ல) 
அபவ ஒவதவ�னப,யம தன�த தன�ய�க ஊ, பவககல�ம (என 
அனமத�ய?�தத�ரகள).

1938.  ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  க,�ன�ர :  அப ஹ8பமத 
அபதரரஹம�ன அஸஸ�இத�(ரல�) 'அந'க\உ' (எனம க�ல'பட பர�மரபப 
பமயதத�ல)  இரநத ஒர யக�பபபப ப�ல தக�ணடவநத�ரகள. 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'இதன மNத ஒர கச.�பயக கறகக�க 
பவதத�வத இபத '�ஙகள மடக தக�ணட வநத�ரககக கட�த�?' எனற 
யகடட�ரகள.

தரமதத�யல .�,நத தரமம.

1939.  (ப�லகக�க)  இரவல தரபபடட அத�கம ப�ல தரக�, ஒடடகமம, 
(ப�லகக�க)  இரவல தரபபடட அத�கம ப�ல தரக�, ஆடம த�ன 
தரமஙக?�யலயய .�,நதத�கம.  (அத�ல�ரநத)  க�பலய�ல ஒர 
க�ணணதத�லம,  ம�பலய�லம ஒர க�ணணதத�ல '� ப�ல க,நத 
தக�ள?ல�ம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 



ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1940.  ��ப�ரப�ன அபத�லல�ஹ(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள தம 
யத�ழர ஒரவர (அப பகர)  உடன ஓர அன.�ரய�டம த.ன,�ரகள. 
'ப�(ஸல) அவரகள அநத அன.�ரய�டம, 'உஙக?�டம இனற இரவ யத�ல 
பபய�ல (ஊற,�)  பவககபபடட தணண�ர இரநத�ல (அபத எஙகளககப 
பகடடஙகள).  இலபலதயன,�ல '�ஙகள (இநதத தத�டடய�ல)  வ�ய 
பவததக கடததக தக�ளயவ�ம''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த அநத 
அன.�ர தம யத�டடதத�றகத தணண�ர ப�யச.�க தக�ணடரநத�ர.  அவர 
'இப,தததர அவரகய?! எனன�டம இரவ�யலயய (யத�ல பபய�ல ஊற,�) 
பவதத தணண�ர உள?த.  பநதலகக வ�ரஙகள''  எனற க,� 
இரவபரயம அபழததச த.ன,�ர.  அஙக க�ணணதம�ன,�ல தணண�ர 
ஊற,�ப ப�,க அதன மNத தமவ �டட ஆடடல�ரநத (ப�ல)  க,நத 
ஊற,�ன�ர.  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (அபத)  அரநத�ன�ரகள.  ப�,க 
அவரகளடன வநத அநத 'ணபரம (அப பகர) அரநத�ன�ர.

'�னறதக�ணட '�ர அரநதவத.

1941.  'ஸஸ�ல இபன .பர�(ரஹ)  க,�ன�ர:  அலN (ரல�)  (கஃப� 'கர 
பள?�வ�.ல�ன)  வ�.�லம�ன மற,தத�ன வ�.ல�ல இரநதயப�த 
அவரக?�டம தணண�ர தக�ணட வரபபடடத.  (அபத)  அவரகள '�னற 
தக�ணயட அரநத�ன�ரகள.  ப�,க 'மகக?�ல .�லர '�னறதக�ணட 
அரநதவபத தவறகக�,�ரகள.  ஆன�ல,  (இபயப�த)  '�ன த.யதபத 
'�ஙகள ப�ரதபதப யப�னய, 'ப�(ஸல)  அவரகள த.யதபத ப�ரதயதன'' 
எனற க,�ன�ரகள.

(ப�னம பரம�,பபடமயப�த அபத) அரநதவத�ல வலப பககதத�ல 
இரபபவர, அடதத (அவரகக) வலப பககதத�ல இரபபவர (என, 
வரப.ய�ல) மனனரபம தபறவர.

1942.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  க,�ன�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள '�னறதக�ணட 
'ஸமஸம' க�ணற,�ல�ரநத ('�ர) பரக�ன�ரகள.

தணண�ர யத�ல பபகப? தவ?�பபககம�கச சரடடவ�டட அத�ல வ�ய 
பவதத அரநதவத.

1943.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
தணண�ர யத�ல பபகப? 'இகத�ன�ஸ'  த.யய யவணட�தமனத தபட 
வ�த�தத�ரகள.  அத�வத அவற,�ன வ�யப பகத�பய தவ?�பபககம�கச 
சரடடவ�டட அத�ல�ரநத '�ர பரகவபதத தபட த.யத�ரகள.

தணண�ர யத�ல பபய�ன வ�ய�ல�ரநத கடபபத.

1944. அயயப(ரஹ)  க,�ன�ர :  இகரம�(ரஹ)  எஙக?�டம 'அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத .�ற.�ற வ�ஷயஙகப? உஙகளகக '�ன 
ததரவ�ககடடம�?'  (எனற யகடடவ�டட)  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
யத�ல�ல ஆன தணண�ரப பபய�ன வ�ய�ல�ரநத தணண�ர கடகக 
யவணட�ம எனறம,  ஒரவர தம அணபடவ �டட�ர தம வ �டடச சவரல 
(உதத�ரம மதல�ய)  மரக கடபடபயப பத�பபபதத தடகக யவணட�ம 
எனறம தபட வ�த�தத�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.



இரணட மனற மப, மசசவ�டடப பரகவத.

1945. ஸ8ம�ம� இபன அபத�லல�ஹ(ரஹ)  க,�ன�ர :  (என ப�டடன�ர) 
அனஸ(ரல�) ப�தத�ரதத�ல (பரகமயப�த) இரணட அலலத மனற மப, 
மசசவ�டட(ப பரக�)  வநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள மனற மப, 
மசசவ�டட(ப பரக�) வநதத�கக க,�ன�ரகள.

தவள?� தஙக ப�தத�ரஙக?�ல ப�னம.

1946. தவள?� (அலலத தஙக)ப ப�தத�ரதத�ல அரநதக�,வன தனனபடய 
வய�ற,�ல ம�டறம�ட,�க 'ரக த'ரபபபயய வ�ழஙகக�,�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர உமம ஸலம�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன க�ணணதத�லம அவரக?�ன ப�தத�ரஙக?�லம 
அரநதவத.

1947.  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  க,�ன�ர:  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஓர 
அரபப தபணபணப பற,�க க,பபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
அபதபணபண (மணம பரநத தக�ள?) அபழதத வரமபட அப உபஸத 
அஸஸ�இத�(ரல�)  அவரகளகக உததரவ�ட,  அவர அபதபணபண 
அபழதத வர ஆ?னபப�ன�ர.  அவவ�ய, அநதப தபண வநத 'பன 
.�இத�'  கலதத�ரன யக�டபட ஒன,�ல தஙக�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ப,பபடட அபதபணமண�ய�டம வநத,  அவர (தஙக�ய�ரநத)  இடதத�ல 
நபழய அஙயக அநதப தபண தபலபயக கவ�ழததபட (அமரநத) 
இரநத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அபதபணண�டம (தமபம மணநததக�ள? 
.மமதம யகடடப)  யப.�யயப�த அவள,  'உஙக?�டம�ரநத '�ன 
அலல�ஹவ�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன''  எனற த.�னன�ள.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'எனன�டம�ரநத உனககப ப�தக�பப அ?�ததவ�டயடன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த மககள (அநதப தபணண�டம),  'இவரகள ய�ர 
எனற உனககத ததரயம�?'  எனற யகடக,  அவள 'ததரய�த''  எனற 
பத�ல?�தத�ள.  மககள,  'இவரகள த�ம இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
உனபனப தபண யபசவதறக�க வநத�ரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அநதப 
தபண 'அவரகப? மணநத தக�ளளம 'றயபறப, '�ன இழநத 
தரப�கக�யவ�த�ய�க� வ�டயடயன''  எனற (வரததததடன)  க,�ன�ள. 
'ப�(ஸல)  அவரகளம அவரக?�ன யத�ழரகளம மனயன த.னற 'பன 
.�இத�'  கலதத�ரன .மத�யக கடதத�ல அமரநத�ரகள.  ப�,க 
'எஙகளககப பரக (ஏயதனம)  தக�டஙகள.  .ஹயல!''  எனற க,�ன�ரகள. 
எனயவ,  '�ன அவரகளகக�க இநதக க�ணணதபத எடததகதக�ணட 
ப,பபடடச த.னற அத�ல அவரகளககப பகடடயனன.  (இதன 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  அப ஹ�ஸ�ம(ரஹ)  க,�ன�ர: 
ஸஹல(ரல�)  அநதக க�ணணதபத எஙகளகக�க தவ?�யய எடகக அத�ல 
'�ஙகள பரக�யன�ம.  ப�,க உமர இபன அபத�ல அஸZஸ(ரஹ)  அபதத 
தமகக அனப?�பப�கத தரமபட யகடக,  ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) 
அபத அவரகளகக அனப?�பப�க வழஙக�வ�டட�ரகள.

1948. ஆஸ�ம அலஅஹவல(ரஹ)  க,�ன�ர :  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�ணணம ஒனப, அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அவரக?�டம கணயடன. 
அத ப�?நத வ�டடரநதத.  அபத அவரகள தவள?�ய�ல 



ஒடடபவதத�ரகள.  அத ஒர வபக .வகக மரதத�ல த.யயபபடட 
அகலம�ன உயரரகக க�ணணம�கம.  அனஸ(ரல�),  ''�ன இப,த 
ததர(ஸல)  அவரகளகக இநதக க�ணணதத�ல இததபன இததபன 
மப,கப?வ�ட அத�கம�கப பரகக தக�டததளய?ன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  மஹமமத இபன .\ரன(ரஹ)  க,�ன�ர :  அநதக 
க�ணணதத�ல இரமப வப?யம ஒன,�ரநதத.  அனஸ(ரல�)  அதன�டதத�ல 
தஙக வப?யம அலலத தவள?� வப?யம ஒனப, பவகக 
வ�ரமப�ன�ரகள.  அபயப�த அப தலஹ�(ரல�),  'இப,தததர(ஸல) 
அவரகள த.யத எபதயம '�ஙகள ம�ற,�த�ரகள''  எனற (அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம) க,, அனஸ(ரல�) அபத (ம�ற,�மல) வ�டடவ�டட�ரகள.

  ப�டம-68. ய'�ய�?�கள.

ய'�ய (ப�வஙகளகக) ஒர பரக�ரம எனபத க,�தத வநதள?பவ.

1949.  ஒர மஸல�பமத பதககம மள உளபட அவரகக ய'ரடம 
தனபம,  ய'�ய,  தககம,  கவபல,  தத�லபல,  மனயவதபன ஆக�ய 
எதவ�ய�னம அதறக பத�ல�க அவரன ப�வஙக?�ல�ரநத .�லவறப, 
அலல�ஹ மனன�கக�மல இரபபத�லபல எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள இபத அப ஸயZத அலகதர(ரல�)  அவரகளம அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அவரகளம அ,�வ�தத�ரகள.

1950.  இப,'மப�கபகய�?ரன '�பலய�னத,  இ?ம பய�ர யப�ன,த�கம. 
க�ற,டககமயப�த அபதக க�றற (தன த�ப.ய�ல) .�யததவ�டம. க�றற 
'�னறவ�டட�ல,  அத ய'ர�க '�றகம.  ய.�தபனய�னயப�த (இப, 
'மப�கபகய�?ரன '�பலயம அவவ�ய,).  த�யவன,  உறத�ய�க '�ம�ரநத 
'�றகம யதவத�ர மரதபதப யப�ன,வன.  அலல�ஹ,  த�ன '�டமயப�த 
அபத (ஒயரடய�க)  உபடதத (.�யதத)  வ�டக�,�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

1951.  ய�ரகக அலல�ஹ 'னபமபய '�டக�,�யன� அவபர (.தத�ய) 
ய.�தபனகக உள?�ககக�,�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கடபமய�ன ய'�ய

1952. ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகப? வ�டக 
கடபமய�க ய'�யவ�யபபடட யவத,வபரயம '�ன கணடத�லபல. இநத 
ஹத�ஸ இரணட வழ�க?�ல அ,�வ�ககபபடடள?த.

1953.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  க,�ன�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ய'�யவ�யபபடடக கடம க�யச.ல�ல .�ரமபபடடக தக�ணடரநதயப�த 
'�ன அவரக?�டம த.னய,ன.  'த�ஙகள கடம ய'�ய�ல 
.�ரமபபடக�,�ரகய? (இப,தததர அவரகய?!),  தஙகளகக இதன�ல 
இரணட (மடஙக)  'னபமகள க�படககம எனபத�ல�?'  எனற யகடயடன. 
அதறக அவரகள,  'ஆம;  எநததவ�ர மஸல�மகக எநதத தனபம 
ய'ரநத�லம அதறக பத�ல�க,  மரதத�ன இபலகள உத�ரவபதப யப�னற 



அவரன ப�வஙகப? அலல�ஹ உத�ரச த.யய�மல இரபபத�லபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.

வல�பப ய'�ய�ல ப�த�ககபபடடவரககரய .�,பப.

1954.  அத�உ இபன அபZ ரப�ஹ(ரஹ)  க,�ன�ர :  இபன அபப�ஸ(ரல�) 
எனன�டம,  'த.�ரககவ�.�ய�ன ஒர தபணமண�பய உஙகளககக 
க�டடடடம�?'  எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'ஆம;  (க�டடஙகள)''  எனற 
த.�னயனன.  அவரகள,  இநதக கறபப '�,ப தபணமண�த�ம அவர.  இவர 
(ஒர மப,)  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  ''�ன வல�பப ய'�ய�ல 
(அடககடப)  ப�த�ககபபடக�ய,ன.  அபயப�த என (உடல�ல�ரநத ஆபட 
வ�லக�)  உடல த�,நத தக�ளக�,த.  எனயவ,  எனகக�க அலல�ஹவ�டம 
ப�ர�ரதத�யஙகள''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''� '�பனதத�ல 
தப�றபமய�க இரககல�ம.  (இதறக பத�ல�க)  உனகக த.�ரககம 
க�படககம.  '� வ�ரமப�ன�ல உனககக கணம?�ககமபட 
அலல�ஹவ�டம '�ன ப�ர�ரதத�கக�ய,ன''  எனற க,�ன�ரகள.  இநதப 
தபணமண�,  ''�ன தப�றபமய�கயவ இரநத வ�டக�ய,ன.  ஆன�ல, 
(வல�பப வரமயப�த ஆபட வ�லக�)  என உடல த�,நத தக�ளக�,த. 
அபபடத த�,நத தக�ள?�மல இரகக அலல�ஹவ�டம ப�ர�ரதத�யஙகள'' 
எனற க,�ன�ர.  அவவ�ய, 'ப�(ஸல)  அவரகள இபதபணணகக�கப 
ப�ர�ரததபன த.யத�ரகள.  அத�உ இபன அபZ ரப�ஹ(ரஹ)  க,�ன�ர: 
'�ன உமம ஸ8ஃபபரப ப�ரதயதன.  அவர த�ம கஅப�வ�ன த�பர மNத 
(.�யநத பட அமரநத) உள? கறபப�ன உயரம�ன இபதபண ஆவ�ர.

கணப�ரபவ இழநதவரககரய .�,பப.

1955.  அலல�ஹ க,�ன�ன:  '�ன என அடய�பன,  அவனபடய 
ப�ரயதத�றகரய இரணட தப�ரடகப?(ப ப,�தத)க தக�ணட ய.�த�தத, 
அவன தப�றபம க�பப�யனய�ன�ல,  அவறறகக பத�ல�க த.�ரககதபத 
'�ன அவனகக வழஙகயவன.('அவனபடய ப�ரயதத�றகரய இரணட 
தப�ரளகள'  எனபத)  அவன�ன இரணட  கணகப?க க,�ககம  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இயத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம அ,�வ�ககப படடள?த.

1956.  ��ப�ர(ரல�)  க,�ன�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள ('�ன ய'�யற,�ரநத 
யப�த)  எனபன உடல 'லம வ�.�ரகக வநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள 
யக�யவற கழபதய�ன மNத பயணம த.யதபடயம வரவ�லபல. 
கத�பரய�ன மNத பயணம த.யதபடயம வரவ�லபல.  (ம�,�க,  'டநயத 
வநத�ரகள.)

'ப�(ஸல) அவரக?�ன 'பகசசபவ.

1957.  க�.�ம இபன மஹமமத இபன� அபZ பகர அஸஸ�தத�க(ரஹ) 
க,�ன�ர:  (ஒரமப, கடபமய�ன தபலவல�ய�ன�ல .�ரமபபடட) 
ஆய�ஷ�(ரல�),  'என தபல(வல�)யய!''  எனற த.�லல,  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ,  '�ன உய�யர�டரககம யப�யத உனகக அத (-இ,பப-) 
ஏறபடடவ�டட�ல உனகக�க '�ன (அலல�ஹவ�டம)  ப�வமனன�பபக 
யக�ர உனகக�க (மறபம 'லன யக�ர)  ப�ர�ரதத�பயபன''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ஆய�ஷ�(ரல�), 'அநயத�!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன 



(வ�பரவ�ல)  இ,நத யப�யவ�டவபதயய '�ஙகள வ�ரமபக�,�ரகள எனற 
எணணக�ய,ன.  '�ன இ,நதவ�டட�ல அநத '�?�ன இறத�ய�யலயய 
(எனனபடய இலலம த.னற)  '�ஙகள உஙகளபடய (மற,) 
தபணவ�யரல ஒரவரடன மணவப, க�ணபZரகள.  (எனபன ம,நத 
வ�டவ �ரகள)'' எனற க,�ன�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள (பனனபகதத வ�டட) 
'இலபல (உனகக ஒனறம ஆக�த);  '�னத�ன (இபயப�த)  'என 
தபல(வல�)  யய!'  எனற த.�லல யவணடயள?த.  (உணபமய�ல உன 
மNதம உன கடமபதத�ர மNதம அத�க மத�பப பவததளய?ன. 
எனயவத�ன உன தநபத)  அப பகரககம அவரன பதலவரககம 
ஆ?னபப� (வரவபழதத எனககப ப�ன என ப�ரத�'�ய�கச 
த.யலபடமபட)  அ,�வ�தத வ�ட வ�ரமப�யனன.  (த�ம வ�ரமப�யவபர 
கலNஃப� என) ய�ரம த.�லல�வ�டயவ�, (த�யம கலNஃப�வ�க ஆகயவணடம 
என)  எவரம ஆப.பபடட வ�டயவ� கட�த எனபதறக�கயவ (இவவ�ற 
வ�ரமப�யனன).  ஆன�ல,  ப�னனர (அப பகபரத தவ�ர யவத,�ரவபரப 
ப�ரத�'�த�ய�கக)  அலல�ஹ அனமத�ககம�டட�ன; 
இப,'மப�கபகய�?ரகளம (அபத)  ஏறகம�டட�ரகள என (எனகக 
'�யன)  த.�லல�கதக�ணயடன.  (எனயவத�ன அ,�வ�ககவ�லபல)''  எனற 
க,�ன�ரகள.

ய'�ய�?� மரணதபத வ�ரமபவத (கட�த).

1958. உஙக?�ல எவரம தமகக ய'ரநத எநதத தனபதத�ன 
க�ரணதத�ன�லம மரணதபத வ�ரமப�ட யவணட�ம.  அவவ�ற அவர 
ஏயதனம த.யயதய�க யவணடம என,�ரநத�ல,  'இப,வ�!  ('�ன)  உய�ர 
வ�ழவத எனகக 'னபமய�க இரபப�ன,  எனபன உய�ர வ�ழச 
த.யவ�ய�க!  '�ன இ,நத யப�யவ�டவயத எனகக 'னபமய�க 
இரபப�ன எனகக இ,பபபத தரவ�ய�க!''  எனற யகடகடடம எனற 
இப,தததர (ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

1959. பகஸ இபன அபZ ஹ�ஸ�ம(ரஹ) க,�ன�ர : '�ஙகள கபப�ப இபன 
அரத(ரல�)  அவரகப? உடல 'லம வ�.�ரககச த.னய,�ம.  (கடம 
வய�றற வல�கக .�க�சப. தபறவதறக�கத தம வய�ற,�ல) அவரகள ஏழ 
மப, சட யப�டடரநத�ரகள.  அபயப�த அவரகள (ப�னவரம�ற) 
க,�ன�ரக?:  மனத.னறவ�டட எம யத�ழரகள தம(த 'னபமகள)கக 
இவவலகம எநதப ப�த�பபபயம ஏறபடதத� வ�ட�த '�பலய�ல 
(.�ரமததடன வ�ழநத)  மப,நத வ�டட�ரகள.  (ஆன�ல,  அவரகளககப 
ப�ன)  '�ஙகள (வ �ட கடட)  மணணககச த.லவழ�பபபதப தவ�ர யவற 
யதபவயய இலல�த அ?வகக(ச த.லவதபத)ப தபறறளய?�ம. 
'ப�(ஸல)  அவரகள மரணதபத யவணடப ப�ர�ரததபன த.யய 
யவணட�தமன எஙகளககத தபட வ�த�தத�ரகக� வ�டட�ல அபத 
யவணட '�ன ப�ர�ரததபன பரநத�ரபயபன.  (அநத அ?வகக இபயப�த 
'�ன ய'�ய�ன�ல .�ரமபபடக�ய,ன.)  மறத,�ர மப, '�ஙகள 
கபப�ப(ரல�)  அவரக?�டம த.ன,�ரநயத�ம.  அபயப�த தம (வ �டடச) 
சவபரக கடடகதக�ணடரநத அவரகள 'ஒர மஸல�ம,  த�ம த.யக�, 
எலல�ச த.லவ�னஙகளகக�கவம ப�ரத�பலன அ?�ககபபடவ�ர; 
(யதபவகக அத�கம�க வ �டகடட)  இநத மணண�ல அவர த.யக�, 
த.லபவத தவ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

1960. அப ஹ8பரர�(ரல�) அவரகள க,�ன�ர : இப,தததர(ஸல) அவரகள 



,  'எவபரயம அவரன 'றத.யல த.�ரககதத�ல ஒரயப�தம 
நபழவ�கக�த (ம�,�க,  அலல�ஹவ�ன தன�தபரம கரபணய�யலயய 
எவரம த.�ரகக பகமடயம)''  எனற க,�ன�ரகள.  மககள, 'தஙகப?யம� 
(தஙக?�ன 'றத.யல த.�ரககதத�ல நபழவ�பபத�லபல)  இப,தததர 
அவரகய??'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(ஆம)  எனபனயம 
த�ன;  அலல�ஹ (தனனபடய)  கரபணய�லம அர?�லம எனபன 
அரவபணததக தக�ணட�ல தவ�ர''  எனற க,�வ�டட,  'எனயவ,  '�ஙகள 
ய'ரபமயய�ட ('ட '�பலய�கச)  த.யலபடஙகள.  '�த�னம�க 
'டநததக�ளளஙகள.  உஙக?�ல எவரம மரணதபத வ�ரமப�ட 
யவணட�ம.  ஒனற அவர 'லலவர�க இரபப�ர;  அவர(உய�ர வ�ழவதன 
மலம) 'னபமபய அத�கம�கக�க தக�ள?ல�ம.  அலலத அவர த�யவர�க 
இரபப�ர;  அவர (உய�ர வ�ழவத�ல)  மனம த�ரநதககடம''  எனற 
க,�ன�ரகள.

உடல 'லம வ�.�ரககச த.ன,வர ய'�ய�?�கக�கப ப�ர�ரதத�பபத.

1961.  ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'ஒர 
ய'�ய�?�ய�டம (உடல 'லம வ�.�ரககச)  த.ன,�ல'  அலலத 'ய'�ய�?� 
ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட வரபபடட�ல'  அவரகள, 
'அதஹ�ப�ல ப�ஸ ரபபந '�ஸ இஷஃப�,  வ அனததஷ ஷ�ஃப�,  ல� 
ஷ�ஃப�அ இலல� ஷ�ஃப�உகக,  ஷ�ஃப�அன ல� யஃக�த�ர .கமன''  எனற 
ப�ர�ரதத�பப�ரகள.(தப�ரள:  மன�தரகப?ப பபடததப பர�மரபபவயன! 
ய'�பயப யப�கக� அ,யவ ய'�ய�லல�தவ�ற கணம?�பப�ய�க.  '�யய 
கணம?�பபவன.  உன '�வ�ரணதபத தவ�ர யவற '�வ�ரணம இலபல.) 
மறய,�ர அ,�வ�பப�ல 'ய'�ய�?� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம தக�ணட 
வரபபடட�ல''  எனறம,  இனயன�ர அ,�வ�பப�ல,  ''ப�(ஸல)  அவரகள ஒர 
ய'�ய�?�ய�டம த.ன,�ல'' எனறம இடமதபறறள?த.

 .ப�டம-69. மரததவம.

அலல�ஹ எநத ய'�பயயம அதறகரய '�வ�ரண�பய அர?�மல 
இ,ககவத�லபல.

1962.  அலல�ஹ எந ய'�பயயம அதறகரய '�வ�ரண�பய அர?�மல 
இ,ககவத�லபல எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'�ய '�வ�ரணம மன,�ல.

1963.  மன,�ல (ய'�யகக)  '�வ�ரணம உணட.  இரததம தவ?�யயறறம 
கரவ�ய�ல (உடல�ல)  க\றவத,  யதன அரநதவத,  த'ரபப�ல சடடடக 
தக�ளவத ஆக�யனயவ அநத மனறம.  (இரபப�னம,)  '�ன என 
.மத�யதத�ரகக த'ரபப�ல சடடடக தக�ள? யவணட�தமனத தபட 
வ�த�தக�ய,ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யதன�ல .�க�சப.ய?�பபதம, 'யதன�ல மககளகக '�வ�ரணம உள?தம



1964. அப ஸயZத அலகதர(ரல�) க,�ன�ர : ஒரவர 'ப�(ஸல) அவரக?�டம 
வநத 'என .யக�தரர வய�றற வல�ய�ல .�ரமபபடக�,�ர''  எனற 
க,�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரககத யதன ஊடடஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க இரணட�ம மப,ய�க அவர வநத�(ரநத 'யதன 
ஊடடயத�ல வய�றறப யப�ககத�ன ஏறபடடத''  எனற க,�)டயவ, 
மNணடம 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரககத யதன ஊடடஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  ப�,க மன,�ம மப,ய�க அவர வர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அபயப�தம,  'அவரககத யதன ஊடடஙகள''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க 
('�னக�ம மப, அவர வநத),  '(த�ஙகள த.�னனபதயய)  '�ன 
த.யயதன.  (ஆன�ல,  கணம�கவ�லபல)''  என,�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள '(யதன�ல '�வ�ரணம இரபபத�கக கரஆன�ல)  அலல�ஹ 
உணபமயய க,�யள?�ன;  உஙகள .யக�தரரன வய�றத�ன தப�ய 
த.�லக�,த.  அவரககத யதன ஊடடஙகள''  எனற க,�ன�ரகள. 
அமமன�தர,  மNணடம தம .யக�தரரககத யதன ஊடடன�ர.  அபதயடதத 
அவர கணமபடநத�ர.

கரஞ.\ரகம..

1965. அப ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர: இப,தததர(ஸல) அவரகள 'கரஞ.\ரக 
வ�பதய�ல '.�பமத'  தவ�ர மற, எலல� ய'�யகளககம '�வ�ரணம 
உள?த''  எனற க,�ன�ரகள.  இபன ஷ�ஹ�ப அஸஸ8ஹர(ரஹ) 
க,�ன�ரகள:  '.�ம'  என,�ல 'மரணம'  எனற தப�ரள.  'அலஹபபததஸ 
ஸவத�' என,�ல, (ப�ர.\கதத�ல) 'ஷ�ன�ஸ' (கரஞ.\ரகம) எனற தப�ரள.

தவணயக�ஷடம மறறம த.யயக�ஷடம ஆக�யவற,�ல வ�.பன 
ப�டபபத.

1966.  '�ஙகள இநத இநத�ய (யக�ஷட)க கச.�பய அவ.�யம 
பயனபடததஙகள.  ஏதனன�ல,  அத�ல ஏழ '�வ�ரணஙகள உள?ன. 
அட'�கக அழற.�கக�க அபத(த த?�கக� எணதணய�ல கபழதத) 
மகக�ல த.�டட மரநத�க இடபபடம. (ம�ரபத தப.வ�ததத�ல ஏறபடம) 
வ�ல� வல�கக�க அபத வ�ய�ன ஒர பககதத�ல த.�டட மரநத�கக 
தக�டககபபடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
உமம பகஸ ப�னத ம�ஹஸன(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'�ய�ன க�ரணதத�ல கரத� உ,�ஞ.� எடபபத.

1967.  அப உபபத� ஹ8பமத அததவ �ல(ரஹ)  க,�ன�ர:  அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம கரத� உ,�ஞ.� வ�ஙகபவரககக கல� தக�டபபத 
க,�ததக யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள,  'இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
கரத� உ,�ஞ.� எடததள?�ரகள.  அவரகளகக அப தயப� எனபவர 
கரத� உ,�ஞ.� வ�ஙக�ன�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அவரகக(க கல�ய�க) 
இரணட 'ஸ�உ'  உணவ தக�டதத�ரகள.  யமலம,  அப தயப�வ�ன 
எ.ம�னரகளடன 'ப�(ஸல)  அவரகள யப.�யபதயடதத (அவரகளகக 
அவர த.லதத யவணடய வரபய)  அவரகள கப,தத�ரகள.  யமலம, 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�ஙகள எவற,�ல .�க�சப. தபறக�,�ரகய?� 
அவற,�தலலல�ம .�,நதத கரத� உ,�ஞ.� எடபபதம, 
தவணயக�ஷடமமத�ன.  யமலம,  உஙகள கழநபதகப? (அவரக?�ன) 
அட'�கக அழற.�பயப யப�கக (தத�ணபடய�ல)  கதத�த 
தனபறதத�த�ரகள.  '�ஙகள அவ.�யம யக�ஷடதபதப பயனபடததஙகள'' 



எனற க,�ன�ரகள.

(மரததவ .�க�சப.கக�க) சடடடக தக�ளவத அலலத ப�,ரககச 
சடடவத. யமலம, சடடடக தக�ள?�மல இரபபதன .�,பப. 

1968. ஆம�ர அஷஷஅபZ (ரஹ) க,�ன�ர : இமர�ன இபன ஹ8பஸன(ரல�) 
'கணயணற,  அலலத வ�ஷககட தவ�ர யவத,தறக�கவம ஓத�பப�ரதத(ல�) 
ல (.�,பப)  க�படய�த''  எனற க,�ன�ரகள.  (அ,�வ�பப�?ர ஹ8பஸன 
இபன அபத�ர ரஹம�ன(ரஹ)  க,�ன�ர:)  '�ன இபத ஸயZத இபன 
�8பபர(ரஹ)  அவரக?�டம எடததபரதயதன.  அபயப�த அவரகள தமகக 
இபன அபப�ஸ(ரல�) (ப�னவரம�ற) அ,�வ�தத�ரகள எனற க,�ன�ரகள :
(ஒர '�ள)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  (ம�அர�ஜ எனம 
வ�ணணலகப பயணதத�னயப�த)  எனககப பல .மத�யதத�ர எடததக 
க�டடபபடடனர.  அபயப�த இப,தததரக?�ல ஓரரவரடன (அவரக?�ன 
.மத�யதத�ரல பததககடபடட)  ஒர .�ற கடடயம கடநத 
த.லலல�ய�னர.  ஓர இப,தததர தமமடன ஒரவரம�லல�த 
'�பலய�ல கடநத த.ன,�ர.  ப�னனர எனகக ஒர தபரம கடடம 
க�டடபபடடத. '�ன, 'இத எநதச .மத�யம? இத என .மத�யம�?' எனற 
யகடயடன.  அபயப�த,  'அலல.  இத (இப,த ததர)  மஸ�வம அவரன 
.மத�யமம''  எனற எனககச த.�லலபபடடத.  அபயப�த 
'அடவ�னதபதப ப�ரஙகள''  எனற எனன�டம க,பபடடத.  அஙக அட 
வ�னதபதயய அபடதத�ரநத ஏர�?ம�ன மககள த�ரப? ப�ரதயதன. 
ப�,க எனன�டம,  'அடவ�னஙக?�ல இஙகம அஙகம ப�ரஙகள''  எனச 
த.�லலபபடடத.  அபயப�த '�ன அடவ�னஙகப? அபடதத�ரநத 
ஏர�?ம�ன மககள த�ரப?க கணயடன.  'இத உஙகள .மத�யம. 
வ�.�ரபணய�ன,� த.�ரககம த.லலம எழபத�ய�ரம யபரம இவரக?�ல 
அடஙகவர''  எனற எனககச த.�லலபபடடத (வ�.�ரபணய�ன,� 
த.�ரககம த.லலம அநத எழபத�ய�ரம யபர ய�ர எனபபத) 
யத�ழரகளகக வ�?கக�மயலயய 'ப�(ஸல)  அவரகள (தம வ �டடககள) 
நபழநத வ�டட�ரகள.  (அத தத�டரப�க)  மககள வ�வ�த�ககத 
தத�டஙக�ன�ரகள. ''�ம த�ம அவரகள. (ஏதனன�ல,)  '�யம அலல�ஹபவ 
'மப�கபக தக�ணட அவனபடய ததபரப ப�னபற,�யன�ம; அலலத 'ம 
ப�ளப?கள த�ம அவரகள.  (ஏதனன�ல)  அவரகள இஸல�தத�ல 
ப�,நதவரகள.  '�யம� அ,�ய�பமக க�லதத�ல ப�,நயத�ம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  இசத.யத� 'ப�(ஸல)  அவரகளகக எடடயத.  எனயவ, 
அவரகள ப,பபடட வநத,  '(வ�.�ரபணய�ன,� த.�ரககம த.லலவள?) 
அவரகள ய�தரன�ல,  அவரகள ஓத�பப�ரககம�டட�ரகள;  ப,பவகப? 
பவதத .கனம ப�ரகக ம�டட�ரகள;  (ய'�யகக�க)  சடடடக 
தக�ள?ம�டட�ரகள.  தம இப,வபனயய .�ரநத�ரபப�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  அபயப�த உகக�ஷ� இபன ம�ஹஸன(ரல�)  எழநத, 
'அவரக?�ல '�னம ஒரவன�?  இப,தததர அவரகய?!''  எனற யகடக, 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஆம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  மறத,�ரவர எழநத 
'�னற,  'அவரக?�ல '�னம ஒரவன�?'  எனற யகடக,  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'இவவ�ஷயதத�ல உகக�ஷ� உமபம மநத�க தக�ணடவ�டட�ர''  எனற 
க,�ன�ரகள.

தத�ழய'�ய. 

1969.  அலல�ஹவ�ன ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  தத�றறய'�ய 
எனபத க�படய�த.  ப,பவகப?க தக�ணட .கனம ப�ரபபதம 



ஆநபதய�ல .கனம ப�ரபபதம க�படய�த.  'ஸஃபர'  ம�தம பZபட 
எனபதம க�படய�த.  .�ஙகதத�டம�ரநத '� எபபட தவரணயட�டவ�யய� 
அபபட தத�ழய'�ய�?�ய�டம�ரநத தவரணயட�ட என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ஸஃபர' எனம வய�றற ய'�ய ஒர தத�றற ய'�யனற. 

1970. அப ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல) அவரகள 'தத�றற 
ய'�ய க�படய�த.  'ஸஃபர'  தத�றற ய'�யனற.  ஆநபதய�ல .கனம 
ப�ரபபதம க�படய�த''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
க�ர�மவ�.�தய�ரவர,  'இப,தததர அவரகய?!  (ப�பல)  மணல�ல 
ம�னகப?ப யப�னற (ஆயர�கக�யததடன தள?�த த�ரயம)  என 
ஒடடகஙக?�டம .�ரஙக ப�டதத ஒடடகம வநத அவற,�றக�படயய 
கலநத அவறப,யம .�ரஙக ப�டததபவய�க ஆகக�வ�டக�ன,னயவ! 
அவற,�ன '�பலதயனன (தத�றற ய'�ய�லபலய�)?'  எனற யகடட�ர. 
அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அபபடதயன,�ல மதல (மதல�ல .�ரஙக 
ப�டதத)  ஒடடகதத�றக (அநத ய'�பயத)  தத�ற,ச த.யதத ய�ர?'  எனற 
த�ரபப�க யகடட�ரகள. 

1971. ஹமம�த இபன பஸத(ரஹ) க,�ன�ர : அயயப(ரஹ) அவரகளகக 
அப க�ல�ப�(ரஹ)  அவரக?�ன (ஹத�ஸ தத�கபப)  நலகள வ�.�ததக 
க�டடபபடடன.  அவற,�ல அயயப(ரஹ)  (அப க�ல�ப�(ரஹ) 
அவரக?�டம�ரநத)  அ,�வ�தத ஹத�ஸகளம இரநதன.  அயயப(ரஹ) 
அவரகளகக (மனயப)  வ�.�ததக க�டடபபடட ஹத�ஸகளம இரநதன. 
அநத நல�ல (ப�னவரம)  இநத ஹத�ஸ8ம இடம தபற,�ரநதத.  அனஸ 
இபன ம�ல�க(ரல�) க,�ன�ர: அப தலஹ�(ரல�) அவரகளம அனஸ இபன 
'ளர(ரல�)  அவரகளம எனகக (ம�ரபத தப. வ�ததத�ல ஏறபடட வ�ல� 
வல�கக�க)  சடடட�ரகள.  அப தலஹ�(ரல�)  தம பகய�ல எனககச 
சடடட�ரகள.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  க,�ன�ர:  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள அன.�ரக?�ல ஒர வ �டட�ரகக வ�ஷக கடகக�கவம,  க�த 
வல�கக�கவம ஓத�பப�ரகக அனமத�ய?�தத�ரகள.  அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�)  க,�ன�ர:  (ம�ரபத தப. வ�ததத�ல ஏறபடட)  வ�ல� 
வல�கக�க எனககச சடடபபடடத.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) அவரகள 
உய�யர�டய�ரநத�ரகள. அநத ய'ரதத�ல அப தலஹ�(ரல�), அனஸ இபன 
'ளர(ரல�),  பஸத இபன ஸ�ப�த(ரல�)  ஆக�யய�ர எனனடன இரநதனர. 
அப தலஹ�(ரல�)த�ம எனககச சடடட�ரகள.

1972.  ஃப�தத�ம� ப�னத மனத�ர(ரஹ)  க,�ன�ர :  அஸம� ப�னத அபZ 
பகர(ரல�)  க�யச.ல�ல பZடககபபடட தபண தமம�டம தக�ணட 
வரபபடட�ல அவளகக�க ப�ர�ரததபன பரநதவ�டட தணண�பர எடதத 
அவளபடய ஆபடய�ன உடபகத�ய�ல தத?�பப�ரகள.  யமலம, 
'இப,தததர(ஸல)  அவரகள க�யச.பலத தணண�ர�ல தண�ககமபட 
எஙகளககக கடடப?ய�டட வநத�ரகள'' எனறம க,�ன�ரகள.

1973.  ஹஃபஸ� ப�னத .\ரன(ரஹ)  க,�ன�ர:  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) 
எனன�டம, '(உன .யக�தரர�ன)  யஹய� இபன .\ரன எதன�ல இ,நத�ர?' 
எனற யகடட�ரகள.  '�ன,  'தக�ளப?ய'�ய�ல இ,நத�ர''  எனற 
பத�ல?�தயதன.  அவரகள,  'தக�ளப?ய'�ய (மரணம),  ஒவதவ�ர 
மஸல�மககம வ �ரமரணம�கம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள எனக க,�ன�ரகள. 



கணயணறகக ஓத�பப�ரபபத.

1974. ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
கணயணறவ�(ன த�யவ�ப?வ�)ல�ரநத வ�டபட ஓத�பப�ரததக 
தக�ளளமபட 'கடடப?ய�டட�ரகள.

1975. உமம ஸலம�(ரல�) க,�ன�ர : 'ப�(ஸல) அவரகள என வ �டடல ஒர 
.�றம�பயப ப�ரதத�ரகள.  அவளபடய மகதத�ல கரஞ.�வபப�ன 
படரத�மபர ஒனற இரநதத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'இவளகக 
ஓத�பப�ரஙகள.  ஏதனன�ல,  இவள மNத கணயணற படடரகக�,த''  எனற 
க,�ன�ரகள. இநத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.

ப�மபககட மறறம யதள கடகக ஓத�ப ப�ரபபத.

1976. அஸவத இபன யஸZ த அந'கஈ(ரஹ)  க,�ன�ர :  ஆய�ஷ�(ரல�) 
அவரக?�டம, வ�ஷக கடகக ஓத�பப�ரபபத க,�ததக யகடயடன. அவரகள, 
''ப�(ஸல)  அவரகள ஒவதவ�ர வ�ஷ உய�ரனதத�ன கடய�ல�ரநதம 
('�வ�ரணம தபற,�ட)  ஓத�பப�ரபபதறக அனமத�ய?�தத�ரகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.

1977. ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
ஓத�பப�ரககமயப�த 'ப�ஸம�லல�ஹ�.  தரபதத அர?�ன� வரகதத 
பஅ?�ன� யஷஃப� .க\மன� ப�இதன� ரபப�ன�''  எனற கறவ�ரகள. 
(தப�ரள:  அலல�ஹவ�ன த�ரபதபயர�ல...  எஙகள பம�ய�ன மணணம 
எஙக?�ல .�லரன உம�ழ '�ரம (கலநத�ல)  எஙகள இப,வன�ன 
ஆபணய�ன யபரல எஙக?�ல உள? ய'�ய�?�பயக கணபபடததம.) 

'றக,�.

1978. அப ஹ8பரர�(ரல�) க,�ன�ர : இப,தததர(ஸல) அவரகள , 'ப,பவ 
.கனம ஏதம க�படய�த.  .கனஙக?�ல .�,நதத 'றக,�ய�கம''  எனற 
க,�ன�ரகள.  மககள,  ''றக,� எனபத எனன இப,தததர அவரகய??' 
எனற யகடட�ரகள அதறக அவரகள,  ''�ஙகள த.வ�யறக�, 'லல 
(மஙகலகரம�ன) த.�லத�ன'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

ய.�த�டம. 

1979.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  க,�ன�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
'ஹ8பதல'  கலததப தபண இரவரன (வழகக)  தத�டரப�கத 
த�ரபப?�தத�ரகள.  அவரகள இரவரம .ணபடய�டடக தக�ணட�ரகள. 
அபயப�த அவரக?�ல ஒரதத� மறத,�ரதத�ய�ன மNத ஒர கலபல 
எ,�ய அத அவளபடய வய�ற,�ல படடவ�டடத.  கரபப�ண�ய�ய�ரநத 
அவளபடய வய�ற,�ல இரநத .�சபவ அவள தக�னறவ�டட�ள. 
எனயவ,  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம மககள இநத வழகபகக தக�ணட 
வநதனர.  'ப�(ஸல)  அவரகள அபதபணண�ன வய�ற,�ல�ரநத .�சகக�க 
ஓர ஆண அடபமபய,  அலலத தபண அடபமபய உய�ரடடத 
தத�பகய�கத தரயவணடம எனற த�ரபப?�தத�ரகள.  அபயப�த கற,ம 
பரநத அபதபணண�ன க�பப�?ர(கணவர),  உணணயவ� பரகயவ�, 



தம�ழ�யயவ� அழயவ� மடய�த ஒர .�சகக�க '�ன எபபட அபர�தம 
த.லததவத இப,தததர அவரகய?!  இபதப யப�ன,பவ தளளபட 
த.யயபபட யவணடமலலவ�?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'இவர 
(.�தரயம�கவம அடகக தம�ழ�ய�லம யபசவத�ல)  க,�க�ரரக?�ன 
.யக�தரரக?�ல ஒரவர'' எனற க,�ன�ரகள. 

.�ல த.�றதப�ழ�வக?�ல ஈரபப உள?த.

1980.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர :  இரணட மன�தரகள 
(மத�ன�வககக)  க�ழகக�ல�ரநத வநத உபரய�ற,�ன�ரகள.  அவவ�ரவரன 
(த.�லதலழ�ல ம�கக)  த.�றதப�ழ�பவக யகடட மககள வ�யநத�ரகள. 
அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள '.�ல த.�றதப�ழ�வ�ல கவரச.� 
உள?த'  அலலத 'த.�றதப�ழ�வக?�ல .�ல கவரச.�ய�கம''  எனற 
க,�ன�ரகள. 

தத�றற ய'�ய க�படய�த.

1981.  வ�ய�த� ப�டதத ஒடடகதபத ஆயர�கக�யம�ன ஒடடகதத�டம 
தக�ணட த.லல�த�ரகள எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

வ�ஷம, ஆபதத�ன தப�ரள, அசததம�ன தப�ரள ஆக�யவற,�ல 
.�க�சப. அ?�பபதம, வ�ஷம அரநதவதம. 

1982. மபலய�ன மNத�ரநத க\யழ கத�தத தறதக�பல த.யததக�ளக�,வர 
'ரக த'ரபப�ல (தள?பபடட யமல�ரநத க\யழ)  எனப,ககம '�ரநதரம�க 
கத�ததக தக�ணயடய�ரபபர.  வ�ஷம கடதத தறதக�பல 
த.யததக�ளக�,வர தம வ�ஷதபதக பகய�ல பவதத�ரநதபட 'ரக 
த'ரபப�ல எனத,னறம '�ரநதரம�க கடததக தக�ணயடய�ரபப�ர.  ஒர 
கரய ஆயததத�ல தறதக�பல த.யத தக�ளக�,வரன கர�யததபத 
அவர தம பகய�ல பவததகதக�ணட 'ரக த'ரபப�ல தம வய�ற,�ல 
த�யம எனத,னறம '�ரநதரம�க அதன�ல கதத�க தக�ணயடய�ரபப�ர 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ப�தத�ரதத�ல ஈ வ�ழநதவ�டட�ல...

1983. உஙகள ப�தத�ரதத�ல ஈ வ�ழநதவ�டட�ல அபத மழவதம�க 
அம�ழதத� எடஙகள.  ப�,க அபத எடததத,�நத வ�டஙகள.  ஏதனன�ல, 
அதன இரணட இ,கபகக?�ல ஒன,�ல ய'�ய இரகக�,த. 
இனதன�ன,�ல '�வ�ரணம இரகக�,த எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

 ப�டம-70. ஆபட அண�கலனகள.

கணகக�லகளககக க\யழ தத�ஙகம ஆபட 'ரகம த.லலம.

1984.  கணகக�லகளககக க\யழ தத�ஙகம (வபகய�ல)  க\ழஙக�(பய 
அண�க�,வர)  'ரகதத�ல (பகவ�ர)  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 



க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  கரவதயத�ட 
தனனபடய க\ழ�படபய(த தபரய�ல படமபட)  இழததச த.ன,வபன 
மறபம '�?�ல அலல�ஹ ஏத,டததம ப�ரககம�டட�ன என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரகளகக ப�டதத ஆபட.

1985. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  அண�வதறக 
(பரதத�ய�ல�ன)  யமன '�டடச .�லபவயய 'ப�(ஸல)  அவரகளகக 
ம�கவம ப�ரயம�ன ஆபடய�க இரநதத.

1986. அபதர ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர: 
''இப,தததர(ஸல)  அவரகள இ,நதயப�த அவரக?�ன உடல 
(பரதத�ய�ல�ன)  யமன '�டடப யப�ரபவய�ல யப�ரதத� மடபபடடத'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�ன ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகள 
எனகக அ,�வ�தத�ரகள.

1987. அப தர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள தவளப? ஆபட 
அண�நதபட உ,ஙக�க தக�ணடரநதயப�த '�ன அவரக?�டம த.னய,ன. 
ப�,க அவரகள வ�ழ�ததகதக�ணடயப�த (மNணடம)  அவரக?�டம 
த.னய,ன.  அபயப�த,  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ''  (வணககதத�றகரய 
இப,வன அலல�ஹபவத தவ�ர யவத,வரம இலபல)  எனற 
த.�லல�, ப�,க அயத 'மப�கபகய�ல இ,நதவ�டம மன�தர எவர�ய�னம, 
அவர த.�ரககம பகநயத த�ரவ�ர''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த.�னன�ரகள. '�ன, 'அவர வ�பச.�ரம பரநத�லம த�ரடன�லம�?' எனற 
யகடயடன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவர வ�பச.�ரம பரநத�லம 
த�ரடன�லம .ர (த.�ரககம பகநயத த�ரவ�ர)''  என,�ரகள.  '�ன 
(மNணடம) 'அவர வ�பச.�ர பரநத�லம த�ரடன�லம�?'  எனற யகடயடன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவர வ�பச.�ரம பரநத�லம த�ரடன�லம .ர 
(த.�ரககம பகநயத த�ரவ�ர)''  என,�ரகள.  '�ன (மன,�வத மப,ய�க) 
'அவர வ�பச.�ரம பரநத�லம த�ரடன�லம�?' எனற யகடயடன. 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அவர வ�பச.�ரம பரநத�லம த�ரடன�லம .ர (த.�ரககம 
பகநயத த�ரவ�ர).  அப தரரன மகக மணபணக கவவடடம!  (அத�வத 
'�ர இபத வ�ரமப�வ�டட�லம .ரயய)'' எனற க,�ன�ரகள. அ,�வ�பப�?ர 
அபல அஸவத அததஅலN (ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  அப தர(ரல�) 
அவரகள இபத அ,�வ�ககமயப�த 'அப தரரன மகக மணபணக 
கவவ�ன�லம .ரயய'' எனற க,� வநத�ரகள.

ஆணகள படட�பட அண�வதம படடல பயனபடதத அனமத�ககப படட 
அ?வம.

1988.  அப உஸம�ன அந'ஹத�(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர:  '�ஙகள 
உதப� இபன ஃபரகத(ரல�)  அவரகளடன (ஈர�ன�லள?)  ஆதரபப��ன�ல 
இரநதயப�த எஙக?�டம உமர(ரல�)  அவரக?�ன கடதம வநதத.  (அத�ல 
ப�னவரம�ற எழதபபடடரநதத:)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள படட 
அண�வபத (ஆணகளகக)த தபட த.யத�ரகள;  இநத அ?பவத தவ�ர. 
(இபதக க,�யயப�த)  தபரவ�ரபல அடததள? (சடடவ�ரல,  'டவ�ரல 
ஆக�ய)  இரணட வ�ரலக?�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள ப.பக த.யத�ரகள. 
அ,�வ�பப�?ர அப உஸம�ன(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  '�ஙகள 
அ,�நதவபர (அவரகள க,�பப�டட 'இநத அ?வ'  எனபத,  ஆபடக?�ன 



கபரக?�ல த.யயபபடம) யவபலபப�டபடக க,�கக�,த.

1989.  அப உஸம�ன(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  '�ஙகள உதப� இபன 
ஃபரகத(ரல�)  அவரகளடன (ஆதரபப��ன�ல)  இரநயத�ம.  அபயப�த 
அவரகளகக உமர (ரல�)  அவரகள எழத�ய கடததத�ல ('ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இமபமய�ல (ஆணகள)  படட அண�நத�ல மறபமய�ல 
அத�ல�ரநத .�,�த?வம அண�யயவ மடய�த''  என,�ரகள எனக 
க,�பப�டப படடரநதத.  மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'அப உஸம�ன(ரஹ) 
அவரகள தஙக?�ன சடடவ�ரல�லம 'டவ�ரல�லம ப.பக த.யத�ரகள'' 
எனற அத�கபபடய�க இடமதபறறள?த.

படடத தண�பய வ�ரபப�கப பயனபடதததல.

1990. ஹ8பதஃப� இபன அலயம�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர : 'ப�(ஸல) அவரகள 
தப�ன மறறம தவள?�ப ப�தத�ரஙக?�ல பரக யவணட�தமனறம, 
அவற,�ல உணண யவணட�தமனறம,  (ஆணகள)  .�த�ரண படபடயம 
அலஙக�ர படபடயம அண�ய யவணட�தமனறம,  படடன மNத அமர 
யவணட�தமனறம எஙகளககத தபட வ�த�தத�ரகள.

ஆணகள (தஙக?�ன யமன�ய�ல) கஙகமப பச .�யம�டடக தக�ளவத 
தபட த.யயபபடடத�கம.

1991. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  ஆணகள (தஙக?�ன யமன�ய�ல) 
கஙகமபபச .�யம�டடக தக�ளவபத 'ப�(ஸல)  அவரகள தபட 
த.யத�ரகள.

(மட அகற,பபடட) யத�ல க�லண�களம மற,பவகளம

1992. ஸயZத அப மஸலம�(ரஹ) அவரகள அ,�வ�தத�ர: '�ன அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள தம க�லண�களடன தத�ழத 
வநத�ரக?�?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  'ஆம (தத�ழத வநத�ரகள)'' 
என,�ரகள.

மதல�ல இடத க�ல க�லண�பயக கழற, யவணடம.

1993. '�ஙகள க�லண� அண�யமயப�த மதல�ல வலத க�ல�ல 
அண�யஙகள;  அபதக கழறறமயப�த மதல�ல இடத க�ல�ல இரநத 
கழறறஙகள.  வலத க�யல அண�வத�ல மதல�வத�கவம,  கழறறவத�ல 
இறத�ய�கவம இரககடடம!  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒயரதய�ர க�லண�ய�ல 'டககல�க�த.

1994.  '�ஙகள ஒயரதய�ர க�லண�ய�ல 'டகக யவணட�ம.  ஒனற,  இரணட 
க�லண�கப?யம ஒர ய.ரக கழற,� வ�டஙகள;  அலலத இரணபடயம 
ஒர ய.ர அண�நத தக�ளளஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''எனனபடய யம�த�ரதத�ன இலச.�பன யப�னற யவற ய�ரம 
இலச.�பன தப�,�கக யவணட�ம'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள க,�யத.



1995. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர : இப,தததர(ஸல) அவரகள 
தவள?� யம�த�ரம ஒனப,ச த.யத,  அத�ல 'மஹமமதர ரசலலல�ஹ' 
(இப,தததர மஹமமத)  எனற இலச.�பன தப�,�தத�ரகள.  யமலம, 
''�ன தவள?� யம�த�ரம ஒனப,ச த.யத,  அத�ல 'மஹமமதர 
ரசலலல�ஹ'  என இலச.�பன தப�,�ததளய?ன.  எனயவ,  யவற ய�ரம 
அபதப யப�னற இலச.�பன தப�,�கக யவணட�ம'' எனற க,�ன�ரகள.

தபணகப?ப யப�னற 'டநததக�ளபவர(க?�ன அல�)கப? வ �டடல�ரநத 
தவ?�யயறறதல.

1996.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள தபணகப?ப 
யப�னற ஒபபபன த.யததக�ளளம ஆணகப?யம,  ஆணகப?ப 
யப�னற ஒபபபன த.யத தக�ளளம தபணகப?யம .ப�தத�ரகள. 
யமலம,  'அவரக(?�ல அல�க)ப? உஙகள வ �டக?�ல�ரநத 
தவ?�யயறறஙகள'' என,�ரகள. அவவ�ய, 'ப�(ஸல) அவரகள இனன�பர 
தவ?�யயற,�ன�ரகள.  உமர(ரல�)  அவரகள இனன�பர 
தவ?�யயற,�ன�ரகள.

இபணபவபயப�ரகக ம�றத.யதல.

1997. இபணபவபப�?ரகளகக ம�ற த.யயஙகள.  த�டகப? 
வ?ரவ�டஙகள.  மNப.பய ஒடட 'றககஙகள எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (இதன 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன '�ஃப�உ(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள: 
இபன உமர(ரல�)  அவரகள ஹஜ அலலத உமர�ச த.யத�ல தம 
த�டபயப ப�டபபதப ப�ரபப�ரகள.  (ஒர ப�டகக)  யமலத�கம�க உள?பத 
(கததரதத) எடதத வ�டவ�ரகள.

('பர மடககச) .�யம�டதல.

1998.  யதரகளம க�,�ஸதவரகளம (மடகளககச)  .�யம�டவத�லபல. 
எனயவ,  '�ஙகள (மடகளககச .�யம�டட)  அவரகளகக ம�ற 
த.யயஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரக?�ன தபலமட.

1999.  கதத�த�(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) 
அவரக?�டம இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன (தபல)  மட பற,�க 
யகடயடன.  அதறக அவரகள, 'இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன (தபல)  மட 
அபலயபலய�னத�க இரநதத.  படநத மடய�கவம இலபல.  சரள 
மடய�கவம இலபல.  அவரக?�ன க�த மடலகளககம அவரக?�ன 
யத�ளககம இபடயய தத�ஙக�க தக�ணடரநதத''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.

2000. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள பரதத பககளம 
பரதத ப�தஙகளம உபடயவரக?�கவம,  மகம அழக�னவரக?�கவம 
இரநத�ரகள.  '�ன அவரகளகக மனயப� அவரகளககப ப�னயப� 
அவரகப?ப யப�னற (யவற ய�பரயம)  ப�ரககவ�லபல.  அவரக?�ன 



உள?ஙபககள வ�.�லம�னபவய�க இரநதன.

தபலமடய�ல .�,�த?வ மழ�ததவ�டட .�,�த?வ மழ�கக�மல 
வ�டடவ�டவத (கடம� பவபபத.)

2001. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
தபலமடய�ல ஒர பகத�பய மழ�ததவ�டட,  மறத,�ர பகத�பய 
மழ�கக�மல வ�டட வ�டவபதத தபட த.யத�ரகள.

தபலககம த�டககம 'றமணம பசவத.

2002. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகளகக, 
அவரக?�டம இரநதவற,�யலயய 'லல மணமபடய வ�.பனப 
தப�ரப? '�ன ப.�வநயதன.  எநத அ?வ�றதகன,�ல அநத 'றமணப 
தப�ர?�ன ம�னம�னபபப அவரக?�ன தபலய�லம அவரக?�ன 
த�டய�லம எனன�ல க�ணமடநதத.

'றமணப தப�ரப? மறகக�மல ஏறறக தக�ளவத.

2003.  ஸ8ம�ம� இபன அபத�லல�ஹ இபன� அனஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர: 
அனஸ(ரல�)  (தமகக அனப?�பப�கத தரபபடம)  'றமணப தப�ரப? 
மறகக�மல ஏறறகதக�ளவ�ரகள.  யமலம,  அவரகள ''ப�(ஸல)  அவரகள 
(தமகக அனப?�பப�க அ?�ககபபடட)  'றமணப தப�ரப? 
மறததத�லபல'' எனற க,�ன�ரகள.

('தரர�' எனம) வ�.பனத தள.

2004. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(ஹஜ�ததல வத�) 'வ�படதபறம' ஹஜ�8கக�க இஹர�ம கடடயயப�தம 
இஹர�ம�ல�ரநத வ�டபடடயப�தம '�ன என இரணட பகக?�ல 
அவரகளகக ('தரர�' எனம) வ�.பனத தப?ப ப.�வ�டயடன.

உரவஙகப?ப பபடபயப�ரகக மறபம '�?�ல க�படககம யவதபன.

2005. இநத உரவஙகப?ப பபடபயப�ர மறபம '�?�ல யவதபன 
த.யயபபடவ�ரகள.  அவரக?�டம,  ''�ஙகள பபடததவறறகக உய�ர 
தக�டஙகள (ப�ரககல�ம)''  என (இடதத)க க,பபடம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உரவப படஙகப?ச .�பதததல.

2006. அப ஸ8ரஆ இபன அமர இபன� �ரர(ரஹ)  க,�ன�ர:  '�ன அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகளடன மத�ன�வ�ல ஒர வ �டடனள நபழநயதன. 
அதன யமல த?தத�ல உரவப படஙகப? வபரவபவர ஒரவர 
உரவஙகப? வபரநத தக�ணடரநத�ர.  அபயப�த அப ஹ8பரர�(ரல�), 
'என பபடபபபப யப�னற பபடகக எணணபவபன வ�ட அகக�ரமகக�ரன 
யவற ய�ர இரககமடயம?  அவரகள ஒர த�ன�ய வ�பதபயய�வத 
பபடததக க�டடடடம.  ஓர அணபவய�வத பபடததக க�டடடடம 
எனற (அலல�ஹ கறவத�க)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள த.�லல 



யகடயடன''  என,�ரகள.  ப�,க (அஙகசதத� த.யவதறக�கத)  தணண�ரள? 
ப�தத�ரம ஒனப,க தக�ணடவரச த.�லல� தம இரபககப?யம 
அககள வபர கழவ�ன�ரகள.  '�ன,  'அப ஹ8பரர� அவரகய?!  இத 
(அககள வபர பகபயக கழவவத),  அலல�ஹவ�ன ததரடம�ரநத 
'�ஙகள த.வ�யற, வ�ஷயம�?'  எனக யகடக,  அவரகள,  '(அஙகசதத� 
த.யயபபடம உடலறபபகள மறபமய�ல தவணபமய�கமயப�த 
அககளவபர)  தவணபம பரவம''  (எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள) என,�ரகள.

ப�டம-71. 'றபணபகள.

அழக�ய மப,ய�ல உ,வ�டவதறக ம�கவம அரகபத உள?வர ய�ர?

2007. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம 
ஒரவர வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  '�ன அழக�ய மப,ய�ல 
உ,வ�டவதறக ம�கவம அரகபதய�னவர ய�ர?'  எனற யகடட�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உன த�ய''  என,�ரகள.  அவர,  'ப�,க ய�ர?'  எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உன த�ய''  என,�ரகள.  அவர,  'ப�,க ய�ர?' 
என,�ர.  'உன த�ய''  என,�ரகள.  அவர,  'ப�,க ய�ர?'  என,�ர.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ப�,க,  உன தநபத''  என,�ரகள.  இயத ஹத�ஸ 
இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம அ,�வ�ககபபடடள?த.

எவரம தம தபறய,�பர ஏ.க கட�த.

2008.  அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''ஒரவர தம த�ய 
தநபதயபர .ப�பபத தபரம ப�வஙக?�ல உள?த�கம'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  அபயப�த 'இப,தததர 
அவரகய?!  ஒரவர தம த�ய தநபதயபர எவவ�ற .ப�பப�ர?'  எனற 
யகடகபபடடத.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஒரவர இனதன�ரவரன தநபதபய 
ஏசவ�ர.  உடயன (பத�லகக)  அவர இவரபடய தநபதபயயம த�பயயம 
ஏசவ�ர (ஆக,  தம த�ய தநபதயர ஏ.பபட இவயர க�ரணம�க�,�ர)'' 
என,�ரகள.

உ,பவ ம,�ககம ப�வதத�றக�ன தணடபன.

2009. உ,பவ ம,�தத வ�ழபவன த.�ரககதத�ல நபழயம�டட�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என �8பபர இபன 
மதய�ம(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உ,பவப யபண� வ�ழபவரடன அலல�ஹவம உ,வ ப�ர�டடக�,�ன.

2010. உ,வ (ரஹ�ம) எனபத, அ?வ�ல� அர?�?ன (ரஹம�ன) இடம�ரநத 
வநத (அரடதக�பட)  க�ப?ய�கம.  எனயவ,  இப,வன (உ,பவ ய'�கக�) 
'உனயன�ட ஒடட வ�ழபவனடன '�னம உ,வ ப�ர�டடயவன.  உனபன 
ம,�ததக தக�ளபவபன '�னம ம,�ததக தக�ளயவன''  எனற 
க,�ன�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உ,பவப பசபமய�கக யவணடம.



2011. அமர இபன ஆஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இனன�ரன தநபதய�ன 
கடமபதத�ர என ய'.ரகள அலலர;  என ய'.ரகள ய�தரன�ல, 
அலல�ஹவம 'லல இப, 'மப�கபகய�?ரகளம த�ம''  எனற 
'ப�(ஸல)  அவரகள ஒ?�வ மப,வ�ன,� பக�ரஙகம�கயவ க,�ன�ரகள. 
அமர இபன ஆஸ(ரல�)  அவரக?�ன வழ�ய�க வரம அனபஸ� இபன 
அபத�ல வ�ஹ�த(ரஹ)  அவரக?�ன அ,�வ�பப�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'ஆய�னம அவரகளடன எனகக இரதத உ,வ உணட.  அபத '�ன 
(க�யநத யப�கவ�ட�மல)  பசபமய�ககயவன''  எனற க,�ன�ரகள என 
அத�கபட.ம�க இடமதபறறள?த.  அத�வத, 'அவரக?�ன உ,பவப யபண� 
'டநத தக�ளயவன'' என,�ரகள.

பத�லகக பத�ல உ,வ தக�ணட�டபவர உ,பவப யபணக�,வர அலலர.

2012.  பத�லகக பத�ல உ,வ�டக�,வர (உணபமய�ல)  உ,பவப 
யபணக�,வர அலலர;  ம�,�க உ,வ ம,�நத�லம அநத உ,வடன 
இபணக�,வயர உ,பவப யபணபவர�வ�ர  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(ஒரவர தம) கழநபதக?�ன மNத அனப க�டடவதம அவரகப? 
மததம�டட அபணததக தக�ளவதம. 

2010.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஒர க�ர�மவ�.� 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வநத,  ''�ஙகள .�ற கழநபதகப? மததம�டக�,�ரக?�?  '�ஙகத?லல�ம 
அவரகப? மததம�டவத�லபல''  என,�ர.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அலல�ஹ உமமபடய இதயதத�ல�ரநத அனபபக கழற,�வ�டட 
ப�னனர உமகக�க '�ன எனன த.யய மடயம?' எனற யகடட�ரகள.

அலல�ஹவ�ன கரபண அ?வ�டவ�யல�த.

2011.  உமர இபன கதத�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஹவ�ஸ�ன கலதபதச 
ய.ரநத)  பகத�கள .�லர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத�ரகள. 
அவரக?�படயய இரநத ஒர தபணண�ன ம�ரப�ல ப�ல சரநதத.  அவள 
ப�லடடவதறக�க(த தன கழநபதபயத யதடன�ள).  கழநபத 
க�படககவ�லபல. எனயவ), பகத�க?�ல எநதக கழநபதபயக கணட�லம, 
அபத (வ�ர)  எடதத(ப ப�லடடன�ள.  தன கழநபத க�படததவடன 
அபத எடதத)த தன வய�றய,�ட அபணததப ப�லடடல�ன�ள. 
அபயப�த 'எஙக?�டம 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இநதப தபண தன கழநபதபய 
த�ய�ல எ,�வ�?�?  த.�லலஙகள!''  என,�ரகள.  '�ஙகள,  'இலபல, 
எந'�பலய�லம அவ?�ல எ,�ய மடய�த'' எனற த.�னயன�ம. அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'இநதக கழநபதய�ன மNத இவளககள? 
அனபபவ�ட அலல�ஹ தன அடய�ரக?�ன மNத ம�கவம அனப 
பவததள?�ன'' எனற க,�ன�ரகள.

அலல�ஹ  தன அனபப நற ப�கஙக?�கப பஙக�டட�ன.

2012. அலல�ஹ அனபப ந,�கப பஙக�டட�ன.  அத�ல தத�ணணறற 
ஒனபத பஙபகத தனன�டம பவததகதக�ணட�ன.  (மNத�ம�ரககம) 
ஒனப,யய பம�ய�ல இ,கக�ன�ன.  இநத ஒர பஙக�ன�ல த�ன 
பபடபப�னஙகள பரஸபரம ப�.ம க�டடக�ன,ன. எநத அ?வ�றதகன,�ல, 



ம�த�தத வ�டயவ�யம� என, அச.தத�ன�ல கத�பர தனனபடய 
கடடபய வ�டடக க�லக?மபபத தகக�க தக�ளக�,த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

தத�படய�ன மNத .�ற கழநபதபய பவததகதக�ளவத.

2013. ('ப�(ஸல)  அவரக?�ன வ?ரபபப யபரர�ன)  உஸ�ம� இபன 
பஸத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (.�றவன�க 
இரநத)  எனபனப ப�டததத தம ஒர தத�படய�ன மNதம (தம த.�நதப 
யபரர�ன)  ஹஸன இபன அலN (ரல�)  அவரகப?ப ப�டதத தம இனதன�ர 
தத�படய�ன மNதம அமரதத�கதக�ணட ப�,க எஙகள இரவபரயம 
கடடயபணததவ�ற,  'இப,வ�!  இவரகள இரவர மNதம '�ன அனப 
த.லததக�ய,ன.  '�யம இவரக?�ன மNத அனப த.லததவ�ய�க!'' 
என,�ரகள.

மன�தரக?�டமம ம�ரகஙக?�டமம அனப க�டடவத.

2017. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள தத�ழபகய�ல '�ன,�ரகள.  அவரகளடன '�ஙகள '�னய,�ம. 
அபயப�த தத�ழபகய�ல ஈடபடடரநத ஒர க�ர�மவ�.�,  'இப,வ�! 
எனககம மஹமமத அவரகளககம (மடடம)  அரள பரவ�ய�க! 
எஙகளடன யவற ய�ரககம அரள பரய�யத!''  எனற ப�ர�ரதத�தத�ர. 
(தத�ழத மடதத)  'ப�(ஸல)  அவரகள .ல�ம தக�டததயப�த அநதக 
க�ர�மவ�.�ய�டம,  'வ�.�லம�னபத,  அத�வத இப,வன�ன அரப? '� 
கறகக� வ�டட�யய!'' எனற க,�ன�ரகள.

2018.  ஒரவரகதக�ரவர கரபண பரவத�லம,  அனப த.லததவத�லம, 
இரககம க�டடவத�லம (உணபமய�ன)  இப,'மப�கபகய�?ரகப? ஓர 
உடபலப யப�னற '� க�ணப�ய. (உடல�ன) ஓர உறபப சகவ �னமபடநத�ல 
அதனடன மற, உறபபகளம (ய.ரநத தக�ணட)  உ,ஙக�மல வ�ழ�ததக 
தக�ணடரகக�ன,ன.  அததடன (உடல மழதம)  க�யச.லம கணட 
வ�டக�,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள இபத 
நஅம�ன இபன பஷ�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2019.  ஒர மஸல�ம மரம ஒனப, 'டட அத�ல�ரநத ஒர மன�தயன� 
அலலத (மற,) உய�ரனயம� உணட�ல (அதன க�ரணதத�ல) ஒர தரமம 
த.யததறக�ன ப�ரத�பலன அவரககக க�படகக�மல இரபபத�லபல 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2020.  (பபடபப�னஙக?�ன மNத)  கரபண க�டட�தவர (பபடததவன�ல) 
கரபண க�டடபபட ம�டட�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என �ரர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2021.  அணபட வ �டட�ர க,�தத எனன�டம (வ�னவர)  ��பரல (அபல) 
அ,�வறதத�க தக�ணயடய�ரநத�ர.  எநத அ?வ�றதகன,�ல,  (எஙயக) 
அணபட வ �டட�பர எனகக வ�ர.�கக� வ�டவ�யர� எனற கட '�ன 
எணண�யனன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



எவனபடய '�.யவபலக?�ல�ரநத அவனபடய அணபட 
வ �டட�ரககப ப�தக�பப உணரவ ஏறபடவ�லபலயய� அவனபடய 
ப�வதத�ன '�பல.

2022.  அப ஷ8பரஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
அவன இப,'மப�கபகய�?ன அலலன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
அவன இப,'மப�கபகய�?ன அலலன.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க 
அவன இப,'மப�கபகய�?ன அலலன''  எனற (மனற மப,) 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  'அவன ய�ர?  இப,தததர 
அவரகய?!''  எனற யகடகபபடடத.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 
'எவனபடய '�.யவபலக?�ல�ரநத அவனபடய அணபட வ �டட�ர 
ப�தக�பப உணரபவப தப,வ�லபலயய� அவனத�ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ரகள.  இநத ஹத�ஸ இனனம பல அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த.

அலல�ஹபவயம மறபம '�ப?யம 'மப�கபக தக�ணடவர தம 
அணபட வ �டட�ரககத தத�லபல தரயவணட�ம.

2023.  அலல�ஹபவயம மறபம '�ப?யம 'மப�கபக தக�ணடவர தம 
அணபட வ �டட�ரககத தத�லபல தரயவணட�ம.  அலல�ஹபவயம 
மறபம '�ப?யம 'மப�கபக தக�ணடவர தம வ�ரநத�?�பயக 
கணண�யபபடததடடம. அலல�ஹபவயம மறபம '�ப?யம 'மப�கபக 
தக�ணடவர (ஒனற)  'லலபதப யப.டடம.  அலலத வ�ய மட 
இரககடடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'றத.யலகள அபனததம தரமயம.

2024.  'எலல� 'றத.யலம தரமயம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள. என ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

எலல� வ�ஷயஙக?�லம '?�னதபதக பகய�ளதல.

2025. 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�ய�ர ஆய�ஷ�(ரல�)  க,�ன�ர: 
யதரக?�ல ஒர கழவ�னர இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம வநத, 
'அஸஸ�ம அபலககம'  (உஙகளகக மரணம உணட�கடடம)  எனற 
(.றய, ம�ற,� .ல�ம)  க,�னர.  அவரகள க,�யபதப பரநததக�ணட 
'�ன அவரகளகக 'வ அபலககம அஸஸ�ம வலலஅன� (-அவவ�ய, 
உஙக?�ன மNத மரணமம .�பமம உணட�கடடம)''  எனய,ன.  அபயப�த 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள ,  'ஆய�ஷ�!  '�த�னம!  எலல� 
வ�ஷயஙக?�லம '?�னதபதக பகய�ளவபதயய அலல�ஹ 
வ�ரமபக�,�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த '�ன,  'இப,தததர 
அவரகய?!  அவரகள த.�னனபத '�ஙகள யகடகவ�லபலய�?'  எனற 
யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள,  ''�னத�ன 'வ அபலககம' 
(அவவ�ய, உஙகளகக உணட�கடடம)  எனற த.�லல� வ�டயடயன! 
(அபத '� கவன�ககவ�லபலய�?)'' எனற யகடட�ரகள.

இப,'மப�கபகய�?ரகள ஒரவரகதக�ரவர ஒததபழபபத.



2026.  (ஒர .மயம)  'ப�(ஸல)  அவரகள அமரநத தக�ணடரநத�ரகள. 
அபயப�த ஒரவர 'ய�.�ததபட' அலலத 'ஒர யதபவ '�ம�ததம�க' வநத�ர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள எஙகப? ய'�கக� '(இவரகக�க எனன�டம) 
பரநதபரயஙகள.  அதன�ல உஙகளககம 'றபலன அ?�ககபபடம. 
அலல�ஹ,  த�ன '�டயபத தனனபடய ததரன '�வ�ன�ல 
'�ப,யவறறவ�ன�க''  என,�ரகள என அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

'ப�(ஸல) அவரகள இயறபகய�கயவ�, த.யறபகய�கயவ� 
அரவரபப�கப யபசம பழககமபடயவர�க இரககவ�லபல.

2027. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
ஏசபவர�கயவ�,  தகடட வ�ரதபதகள யபசபவர�கயவ� 
.�பம�டபவர�கயவ� இரககவ�லபல.  எஙக?�ல ஒரவபரக 
கணடககமயப�த கட 'அவரகதகனன ய'ரநதத?  அவரன த'ற,� 
மணண�ல படடடம'' எனய, கறவ�ரகள.

'றபணபம, தய�?கணமம, தவறககபபடட கரம�ததனமம.

2028.  மஹமமத இபன மனகத�ர(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம எத யகடகபபடட�லம ஒரயப�தம அவரகள 'இலபல' 
எனற த.�னனத�லபல என ��ப�ர(ரல�) க,க யகடயடன.

2029.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளககப பதத 
ஆணடகள ய.வகம பரநயதன.  (மனம யவதபனபபடமபட)  எனபன 'ச.\'' 
எனய,�,  '(இபத)  ஏன த.யத�ய''  எனய,�,  ''� (இபபடச)  த.யத�ரககக 
கட�த�?' எனய,� அவரகள த.�னனத�லபல.

ஏசவதறகம .ப�பபதறகம வ�த�ககபபடடள? தபட.

2030. ஒரவர மற,வபர 'ப�வ�'  எனய,�,  'இப,மறபப�?ன'  எனய,� 
அபழதத�ல அவர (உணபமய�ல)  அவவ�ற (ப�வ�ய�க, 
இப,மறபப�?ன�க)  இலபலய�ய�ன அவர த.�னன த.�ல 
த.�னனவபர ய'�கக�யய த�ரமப�வ�டக�,த எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப தர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2031.  இஸல�ம அலல�த ம�ரககதத�ன மNத .தத�யம த.யக�,வர,  த�ம 
த.�னனபதப யப�னய, ஆக�வ�டக�,�ர.  தனகக உபடபமய�லல�த 
ஒன,�ல ய'ரசப. த.யவத(ம,  அநத ய'ரசப.பய '�ப,யவறறவதம) 
எநத மன�தனககம தக�த.  எதன மலம தமபமதத�யம தறதக�பல 
த.யததக�ளளம ஒரவர அதன மலம மறபம '�?�ல யவதபன 
த.யயபபடவ�ர.  ஓர இப,'மப�கபகய�?பர ஒரவர .ப�பபத அவபரக 
தக�பல த.யவத யப�ன,த�கம.  இப,'மப�கபகய�?ர ஒரவபர 
இப,மறபப�?ர எனற அவதற த.�லவதம அவபரக தக�பல 
த.யவத யப�ன,யதய�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள இபத அநத மரதத�னடய�ல (பபஅததர ரளவ�ன) 
உறத�தம�ழ� அ?�ததவரக?�ல ஒரவர�ன ஸ�ப�த இபன 
?ஹஹ�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

யக�ள த.�லவத தபரமபவ�ஙக?�ல ஒன,�கம.



2032. ஹமம�ம இபன ஹ�ரஸ(ரஹ)  அ,�வ�தத�ர :  '�ஙகள ஹ8பதஃப� 
இபன அலயம�ன(ரல�) அவரகளடன இரநயத�ம. அபயப�த அவரக?�டம 
'(இஙகள?)  ஒரவர ('மகக�படயய 'டககம)  உபரய�டலகப? (கலNஃப�) 
உஸம�ன இபன அஃபப�ன(ரல�) அவரக?�டம யப�யச த.�லக�,�ர'' எனற 
க,பபடடத.  அபயப�த ஹ8பதஃப�(ரல�) 'யக�ள த.�லக�,வன த.�ரககம 
த.லலம�டட�ன''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க, யகடடளய?ன எனற 
க,�ன�ரகள. 

(ய�பரயம அ?வ கடநத) பகழவத தவறககபபடட த.யல�கம.

2033.  அப பகர� நஃபபஉ இபன ஹ�ரஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஒர 
மன�தபரப பற,� 'ப�(ஸல)  அவரகள அரக�ல யப.பபடடத.  அபயப�த 
ஒரவர அவபரப பற,�ப பகழநதபரதத�ர.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'உனககக யகடத�ன.  உம யத�ழரன கழதபத '�ர தணடதத வ�டடயர!'' 
எனற பல மப, க,�ன�ரகள.  ப�,க,  'உஙக?�ல ஒரவர (தம 
.யக�தரபரப)  பகழநயதய�க யவணடம என,�ரநத�ல,  '(அவர க,�தத) 
'�ன இனன�னன வ�தம�க எணணக�ய,ன'  எனற (மடடம)  அவர 
க,டடம.  அதவம அவர அவவ�ற இரபபத�கச கரத�ன�ல மடடயம 
க,டடம.  அலல�ஹயவ அவபரக க,�தத வ�.�ரபண (த.யத மடவ) 
த.யபவன ஆவ�ன.  அலல�ஹபவ மநத�க தக�ணட ய�பரயம 
தயபமய�னவர எனற (ய�ரம)  க, யவணட�ம.  க�ல�த இபன 
மஹர�ன(ரஹ)  அவரக?�ன அ,�வ�பப�ல,  '('ப�(ஸல)  அவரகள தம மன 
பகழநதவபரப ப�ரதத)  உனகக அழ�வத�ன''  எனற க,�ன�ரகள என 
இடமதபறறள?த.

தப�,�பமயம ப�ணககம தபட த.யயபபடடபவய�கம..

2034.  (ஆத�ரம�லல�மல ப�,பர)  .நயதகபபடவத க,�தத உஙகப? 
எச.ரகக�ய,ன. ஏதனன�ல, .நயதகம தக�ளவத ம�கப தபரய தப�யய�கம. 
(ப�,ரன கப,பயத)  தரவ�த தரவ� ஆர�ய�த�ரகள.  ஒரவரகதக�ரவர 
தப�,�பம தக�ள?�த�ரகள.  ப�ணஙக�க தக�ள?�த�ரகள.  யக�பம 
தக�ள?�த�ரகள.  (ம�,�க,)  அலல�ஹவ�ன அடய�ரகய?!  (அனப 
ப�ர�டடவத�ல)  .யக�தரரக?�ய இரஙகள எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2035. ஒரவரகதக�ரவர யக�பம தக�ள?�த�ரகள.  தப�,�பம 
தக�ள?�த�ரகள.  ப�ணஙக�க தக�ள?�த�ரகள.  (ம�,�க,)  அலல�ஹவ�ன 
அடய�ரகய?!  (அனப ப�ர�டடவத�ல)  .யக�தரரக?�ய இரஙகள. 
எநததவ�ர மஸல�மம தம .யக�தரரடன மனற '�ளகளகக யமல 
யப.�மல இரபபத அனமத�ககபபடடதனற எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அனமத�ககபபடட .நயதகம.

2036.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''இனன�ரம இனன�ரம 'மமபடய 
ம�ரககதத�ல எபதயம அ,�நதத�க '�ன கரதவ�லபல''  எனற 
(இரவபரப பற,�)  இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  (இதன 
அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  பலஸ(ரஹ)  க,�ன�ர:  அவரகள 
இரவரம 'யவஞ.கரக?�ய இரநதனர.  ஒர'�ள 'ப�(ஸல)  அவரகள 



எனன�டம வநத,  'ஆய�ஷ�!  இனன�ரம இனன�ரம '�ம எநத 
ம�ரககதத�ல இரகக�ய,�யம� அபத அ,�நத�ரபபவரக?�க '�ன 
கரதவ�லபல'' எனற க,�ன�ரகள.

இப,'மப�கபகய�?ர த�ம பரநதவ�டட ப�வஙகப? 
(பக�ரஙகபபடதத�மல) மப,பபத.

2037.  என .மத�யதத�ரல (ப�வம த.யத)  அபனவரம (இப,வன�ல) 
மனன�ககபபடவர;  (தம ப�வஙகப?த)  த�யம பக�ரஙகப 
படததக�,வரகப?த தவ�ர ஒரவர இரவ�ல ஒர (ப�வச)  த.யல 
பரநதவ�டடப ப�,க க�பலய�னதம அலல�ஹ அவனபடய ப�வதபத 
(ப�,ரககத ததரய�மல)  மப,ததவ�டடரகக, 'இனன�யர!  ய'ற,�ரவ '�ன 
(ப�வஙக?�ல)  இனன�னனபதச த.யயதன''  எனற அவயன கறவத 
பக�ரஙகப படததவத�ல அடஙகம.  (அவன த.யத ப�வதபத)  இரவ�ல 
(ப�,ரககத ததரய�மல)  இப,வன மப,ததவ�டட�ன.  (ஆன�ல,) 
இப,வன மப,ததபதக க�பலய�ல அநத மன�தன த�யன 
தவ?�ச.ம�கக� வ�டக�,�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(மனஸத�பம தக�ணட) யப.�மல இரபபதம, 'தம .யக�தரடம மனற 
'�ளகளகக யமல ஒரவர யப.�மல இரபபத அனமத�ககபபடடதனற'.

2038.  ஒரவர தம .யக�தரரடம (மனஸத�பம தக�ணட)  மனற 
'�ளகளகக யமல யப.�மல இரபபத அனமத�ககபபடடதனற.  அவரகள 
இரவரம .நத�தத ஒரவபரவ�டட ஒரவர மகதபதத 
த�ரபப�கதக�ளவர.  (இவவ�ற த.யயல�க�த.)  ஸல�பம மதல�ல 
தத�டஙகக�,வரத�ம இவரகள இரவரல .�,நதவர�வ�ர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப அயயப 
அலஅன.�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
 
தப�ய தபட த.யயபபடடரபபத..

2039.  உணபம,  '�ச.யம�க 'னபமகக வழ�க�டடம,  'னபமய�னத 
'�ச.யம த.�ரககதத�றக வழ�க�டடம.  ஒரவர உணபம யப.�கதக�ணயட 
இரபப�ர.  இறத�ய�ல அவர 'வ�யபமய�?ர'  (.�தத�க எனம தபயரகக 
உரயவர)  ஆக�வ�டவ�ர.  (இபதப யப�னய,)  தப�ய '�ச.யம�கத த�பமகக 
வழ�வகககம;  த�பம 'ரகதத�றக வழ�வகககம.  ஒரவர தப�ய யப.�க 
தக�ணயடய�ரபப�ர. இறத�ய�ல அவர அலல�ஹவ�டம 'தபரம தப�யயர' 
எனப பத�வ த.யயபபடட வ�டவ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன மஸஊத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மன யவதபனய�னயப�த தப�றபம க�பபத.

2040.  மன யவதபனககள?�ககம த.யத� யகடடம (உடயன தணடதத 
வ�ட�மல)  ம�கவம தப�றபம க�பபவர அலல�ஹபவ வ�ட யவற 
'ய�ரம�லபல'  அலலத 'ஏதம�லபல'  மன�தரகள (.�லர)  அவனககக 
கழநபத இரபபத�கக கறக�ன,னர.  (ஆன�ல அவயன� அவரகளகக 
உடல 'லதபதயம உணவ வ?தபதயம வழஙக�க தக�ணடரகக�,�ன 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



யக�பதபதத தவ�ரததல.

2041. மககப?த தனனபடய பலதத�ல அத�கம�க அடதத வ �ழததபவன 
வ �ரன அலலன;  உணபமய�ல வ �ரன எனபவன,  யக�பதத�னயப�த 
தனபனக கடடபபடதத�க தக�ளபவயன ஆவ�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2042.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஒரவர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம, 
'எனகக அ,�வபர கறஙகள''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'யக�பதபதக 
பகவ�ட''  எனற (அ,�வபர)  க,�ன�ரகள.  அவர (''அ,�வபர கறஙகள'' 
எனப)  பல மப, யகடடயப�தம 'ப�(ஸல)  அவரகள 'யக�பதபதக 
பகவ�ட'' எனய, த.�னன�ரகள.

'�ணம.

2043. அபஸ ஸவவ�ர அலஅதவ �(ரஹ) அவரகள க,�ன�ர: இமர�ன இபன 
ஹ8பஸன(ரல�)  அவரகள,  ''�ணம 'னபமயய தரம''  எனற 'ப�(ஸல) 
அவரகள த.�னன�ரகள எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த பபஷர இபன 
கஅப(ரஹ)  அவரகள,  ''�ணதத�ல த�ன கமபZரம உணட;  '�ணதத�ல த�ன 
மன அபமத� உணட எனத தததவ(ப பததக)தத�ல எழதபபடடள?த'' 
எனற க,�ன�ர.  அபயப�த அவரடம இமர�ன(ரல�)  அவரகள ''�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள (க,�யத)  பற,� உஙகளககச த.�லல�க 
தக�ணடரகக�ய,ன.  '�ஙகள உஙகள ஏடடல உள?பவ க,�தத 
த.�லல�க தக�ணடரகக�,�ரகய?! எனற யகடட�ரகள.

'�ணம இலபலயயல '�டயபதச த.யத தக�ள.

2044. மககள மநபதய இப,தததரக?�ன (மத)  தம�ழ�க?�ல�ரநத 
அபடநத தக�ணட ஒனறத�ன.  'உனகக '�ணம இலபலயயல 
'�டயபதச த.யததக�ள''  எனபதம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப மஸஊத உகப� இபன ஆம�ர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மககளடன மலரச.�ய�கப பழகவதம கடமபதத�ரடன 'யம�க 'டநத 
தக�ளவதம.

2045. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
எஙகளடன (இன�பமய�கப)  பழகவ�ரகள.  எநத அ?வ�றதகன,�ல, 
.�றவன�க இரநத என தமப�ய�டம 'அப உபமயர!  ப�டம உனனபடய 
.�னனககரவ� (பளபள) எனன ஆய�றற?' எனற கடக யகடப�ரகள.

இப, 'மப�கபகய�?ர ஒயர பற,�ல இரணட மப, த�ணடபபட 
ம�டட�ர.

2046. இப,'மப�கபகய�?ர ஒயர பற,�ல இரணட மப, 
த�ணடபபடம�டட�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கவ�பத, ய�பப�லககணப ப�டல (ர�ஸ), ஒடடகப ப�டட (ஹ8த�ஃ) 



ஆக�யவற,�ல அனமத�ககபபடடதம தவறககப படடதம.

2047.  '�ச.யம�கக கவ�பதய�லம ஞ�னம (ஹ�கமத)  உணட எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என உபப இபன கஅப(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

இப, த�ய�னம, கலவ�, இப, யவதம ஆக�யவற,�ல�ரநத கவனதபதத 
த�ப. த�ரபபம அ?வகக மன�தன மNத கவ�பதய�ன ஆகக�ரம�பப 
இரபபத தவறககபபடடத�கம.

2048. உஙக?�ல ஒரவரன வய�ற கவ�பதய�ல '�ரமப�ய�ரபபத வ�டச .\ழ 
.லதத�ல '�ரமப�ய�ரபபத 'னற எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ய'.�பயப�ரடன மறபமய�ல...

2049. அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  க�ர�மவ�.�க?�ல ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  'இப,தததர அவரகய?!  மறபம '�ள எபயப�த 
.மபவ�ககம?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'உனகதகனன யகட! 
அதறக�க '� எனன மயற.� த.யதள?�ய?'  எனற யகடட�ரகள.  அவர 
''�ன அதறக�க (ஏதம)  மனமயற.� த.யயவ�லபல.  ஆய�னம,  '�ன 
அலல�ஹபவயம அவனபடய ததபரயம ய'.�கக�ய,ன''  எனற 
பத�ல?�தத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(அபபடய�ன�ல,)  '� ய�பர 
ய'.�கக�,�யய� அவரகளடன (மறபமய�ல)  இரபப�ய!''  என,�ரகள. 
உடயன '�ஙகள, ''�ஙகளம அவவ�றத�ன�?' எனற யகடயட�ம. 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'ஆம''  என,�ரகள.  (இபதக யகடட)  அனற '�ஙகள ம�கவம 
மக�ழநயத�ம.-அபயப�த மஃக\ர� இபன ஷ8அப�(ரல�) அவரக?�ன அடபம 
(எஙகப?க)  கடநத த.ன,�ரகள.  அவர என வயதத�தத (.�ற)வர�க 
இரநத�ர.  ''இவர உய�ர வ�ழநத�ல,  இவபர மதபம அபடவதறக 
மனயப மறபம .மபவ�ககம'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  (அத�வத அவவ?வ த'ரககதத�ல மறபம '�ப? 
எத�ரப�ரககல�ம.)இநத ஹத�பஸ ஷ8அப�(ரஹ)  அவரகள கதத�த�(ரஹ) 
அவரகள வழ�ய�க அனஸ(ரல�)  அவரக?�டம�ரநத சரககம�க 
அ,�வ�தத�ரகள.

(மறபமய�ல) மன�தரகள தம தநபதயர தபயரடன (இபணதத) 
அபழககபபடவர.

2050. யம�.ட த.யபவனகக மறபம '�?�ல (அவனபடய யம�.டபய 
தவ?�ச.ம�டடக க�டடம மகம�க அபடய�?க)  தக�ட ஒனற 
'டடபபடட 'இத இனன�ரபடய மகன இனயன�ரன யம�.ட (பயக 
க,�ககம தக�ட)''  எனற க,பபடம எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''கணண�யதத�றகரயத ('அலகரம') இப,'மப�கபகய�?ரன இதயயம'' 
எனற 'ப�(ஸல) அவரகள க,�யத. 

2051. மககள (த�ர�டப.ப பழதத�றக)  'அலகரம'  (கணண�யம�னத)  எனற 
த.�லக�ன,னர.  உணபமய�ல இப,'மப�கபகய�?ரன இதயயம 
'அலகரம'  (கணண�யதத�றகரயத)  ஆகம எனற இப,தததர(ஸல) 



அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒர தபயபர அபதவ�டச .�,நத தபயர�க ம�ற,�யபமபபத.

2052. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  பஸனப(ரல�)  அவரகளகக 
(மதல�ல)  பரர� ('லலவள)  என, தபயர இரநதத.  அபயப�த 'அவர 
தமபமத த�யம பரசததபபடதத�க தக�ளக�,�ர''  எனற (மகக?�ல) 
த.�லலபபடடத.  எனயவ,  அவரகக இப,தததர (ஸல)  அவரகள 
'பஸனப' எனற தபயர சடடன�ரகள.

'ணபரன தபயரல .�ல எழததககப?க கப,தத (சரககம�க) 
அபழபபத. 

2053.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர பயணதத�ல என த�ய�ர)  உமம 
சபலம(ரல�)  அவரகள பயணப தப�ரடகளடன (அவற,�ன க�வலர�க) 
இரநத�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன அடபமய�ன 'அன�ஷ�' 
('ப�யவரகளபடய)  தபணவ�யரன ஒடடகஙகப?ப ப�டடப ப�ட ஓடச 
த.யத தக�ணடரநத�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அன�ஷ! 
'�த�னம�க ஓடடச த.ல! (ஒடடகச .�வ�பகககள இரககம)  கணண�டக 
கடபவகப? (தபணகப?) உபடதத வ�ட�யத!'' என,�ரகள.

அலல�ஹவ�ன யக�பதத�றகரய தபயர.

2054. மறபம '�?�ல அலல�ஹவ�டம ம�கவம அரவரபப�ன தபயர, 
(உலக�ல)  ஒரவர தமகக 'மனன�த� மனனன'  (மல�ககல அமல�க)  எனற 
தபயர சடடக தக�ணடத�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தமம�யவர 'அலஹமதல�லல�ஹ' (எலல�ப பகழம அலல�ஹவகயக) 
எனற த.�லவத.

2055. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல) 
அவரகளககரக�ல இரணட மன�தரகள தமம�னர.  அபயப�த அவரக?�ல 
ஒரவரகக 'ப�(ஸல)  அவரகள ('யரஹமகலல�ஹ -  அலல�ஹ 
உமககக கரபண பரவ�ன�க'  எனற)  மறதம�ழ� க,�ன�ரகள. 
மறத,�ரவரகக மறதம�ழ� க,வ�லபல.  அபயப�த அவரக?�டம (இத 
க,�ததக)  யகடகபபடடத.  அதறகவரகள,  'இவர (தமம�யவடன) 
'அலஹமதல�லல�ஹ'  எனற இப,வபனப பகழநத�ர.  அவர, 
'அலஹமதல�லல�ஹ'  எனற இப,வபனப பகழவ�லபல.  (எனயவ, 
இவரகக மறதம�ழ� பகரநயதன.  அவரகக மறதம�ழ� பகரவ�லபல)'' 
எனற பத�ல?�தத�ரகள.

தமமல வ�ரமபததககத தக�டட�வ� வ�ரமபததக�தத.

2056. அலல�ஹ தமமபல வ�ரமபக�,�ன; தக�டட�வ�பய தவறகக�,�ன. 
எனயவ,  ஒரவர தமம�யவடன 'அலஹமதல�லல�ஹ'  (எலல�ப பகழம 
அலல�ஹவகயக)  எனற த.�னன�ல,  அபதக யகடகம ஒவதவ�ர 
மஸல�ம�ன மNதம அவரகக ('யரஹமககலல�ஹ -  அலல�ஹ 
உஙகளககக கரபண பரயடடம'  எனற)  மறதம�ழ� கறவத 
அவ.�யம�கம.  ஆன�ல,  தக�டட�வ� பஷதத�ன�டம�ரநத வரவத�கம. 



உஙக?�ல எவயரனம தக�டட�வ� வ�டட�ல மடநதவபர அபதக 
கடடபபடததடடம.  ஏதனன�ல,  ய�யரனம (கடடபபடதத�மல)  'ஹ�'  எனற 
(தக�டட�வ�ய�ல)  .பதம�டட�ல பஷதத�ன .�ரகக�,�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

 ப�டம.-72. அனமத� யவணடதல.

.�ற கழவ�னர தபரங கழவ�னரகக (மதல�ல) .ல�ம த.�லவத.

2057.  .�,�யவர தபரயவரககம,  'டநத த.லபவர அமரநத�ரபபவரககம, 
.�ற கழவ�னர தபரங கழவ�னரககம (மதல�ல)  .ல�ம (மகமன) 
த.�லலடடம எனற இப,த ததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'டநத த.லபவர அமரநத�ரபபவரகக (மதல�ல) .ல�ம த.�லவத.

2058. வ�கனதத�ல த.லபவர 'டநத த.லபவரககம,  'டநத த.லபவர 
அமரநத�ரபபவரககம,  .�ற கழவ�னர தபரங கழவ�னரககம 
(மதல�ல)  .ல�ம த.�லலடடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அ,�மகம�னவரகக அ,�மகம�லல�தவரககம .ல�ம த.�லவத.

2059. அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம,  'இஸல�ம�(யப பணபக?�)ல ம�கவம .�,நதத எத?'  எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '(ப.�ததவரகக)  உணவ?�பபதம,  உமகக 
அ,�மகம�னவரககம உமகக அ,�மகமற,வரககம .ல�ம 
த.�லவதம�கம'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

(ப�ரககக கட�தபதப) ப�ரகக ய'ரம எனபத�யலயய (வ �டடககள 
நபழய) அனமத� யக�ரதல (.டடம�ககபபடடத).

2060. ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
அப,க?�ல ஒன,�னள ஒர தவ�ரதத�ன வழ�ய�க ஒரவர 
எடடபப�ரதத�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகளடன ஈரவல�ச .\பப ஒனற இரநதத. 
அதன�ல தம தபலபய அவரகள யக�த�க தக�ணடரநத�ரகள.  (அவர 
எடடப ப�ரததபதக கணட) 'ப�(ஸல) அவரகள, ''� (தவ�ரதத�ன வழ�ய�கப) 
ப�ரகக�,�ய எனபபத '�ன (மனயப)  அ,�நத�ரநத�ல இநதச .\பப�ன�ல 
உன கணண�ல கதத�ய�ரபயபன. (அடததவர வ �டடப தபணகப?ப) ப�ரகக 
ய'ரடம எனபதறக�கயவ அனமத� யகடபத .டடம�ககபபடடத'' 
என,�ரகள. 

மரம உறபப அலல�த (மற,) உறபபக?�ன வ�பச.�ரம.

2061.  வ�பச.�ரதத�ல மன�தனககள? பஙபக இப,வன எழத�யள?�ன. 
அபத மன�தன அபடநயத த�ரவ�ன.  (மரம உறபப�ன வ�பச.�ரம 
மடடமலல.  கணணம '�வம கட வ�பச.�ரம த.யக�ன,ன.)  கண 
த.யயம வ�பச.�ரம (தவ,�ன) ப�ரபவய�கம.  '�வ த.யயம வ�பச.�ரம 



(ப�லணரபவத தணடம)  யபச.�கம.  மனம ஏஙகக�,த.  இசப. 
தக�ளக�,த.  மரம உறபப இபவ அபனதபதயம உணபமய�ககக�,த 
அலலத தப�யய�ககக�,த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

.�றவரகளகக .ல�ம த.�லவத.

2062  ஸ�ப�த அலபன�ன �(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,) 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அவரகள .�றவரகப?க கடநத த.ன,யப�த 
அவரகளகக .ல�ம த.�னன�ரகள.  யமலம,  ''ப�(ஸல)  அவரகள 
இவவ�றத�ன த.யத வநத�ரகள'' எனற க,�ன�ரகள.

(கதபவத தடடபவரடம வ �டடகக�ரர) 'ய�ர அத?' எனற யகடக, அவர 
''�யன'' எனற கறவத.

2063.  ��ப�ர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  என தநபத (ஒர யதரககக)  தக�டகக 
யவணடய�ரநத ஒர கடன வ�ஷயம�க 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம '�ன 
த.னற கதபவத தடடயனன.  அபயப�த அவரகள,  'ய�ர அத?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக '�ன,  ''�னத�ன''  எனய,ன.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  ''�ன '�ன என,�ல...?'  என அபத வ�ரமப�தவரகப?ப 
யப�னற க,�ன�ரகள.

''இப,'மப�கபகய�?ரகய?! .பபக?�ல ''கரநத இடம தக�டஙகள''  
எனற உஙகளககச த.�லலபபடட�ல, 'கரநத இடம தக�டஙகள;  
அலல�ஹ உஙகளகக இடம தக�டபப�ன. யமலம, (.பபய�ல�ரநத)  
கபலநத த.னறவ�டஙகள எனற க,பபடட�ல, அவவ�ய, கபலநத 
வ�டஙகள' எனம (த�ரககரஆன 58:11 வத) இப,வ.னம.

2064. இபன உமர(ரல�)  க,�ன�ர:  ஒரவர,  அவர அமரநத�ரககம 
இடதத�ல�ரநத எழபப� வ�டபபடட,  அநத இடதத�ல மறத,�ரவர 
அமரவபத 'ப�(ஸல)  அவரகள தபட த.யத�ரகள.  இதறக ம�,�க, 
''கரநத உடக�ரநத மற,வரகளககம இடம தக�டஙகள''  எனற 
க,�ன�ரகள.  (இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர க,�ன�ர:)  ஒரவர தம 
இடதத�ல�ரநத எழநத தக�ணட,  அநத இடதத�ல (மற,வபர) 
உடக�ரபவபபபத இபன உமர(ரல�) அவரகள தவறதத�ரகள.

மழஙக�ல�ல பகபயக கடடகதக�ணட கததகக�ல�டட அமரதல. 
இதயவ ('அலஇஹத�ப�' அலலத) 'கரஃபஸ�' எனபபடம).

2065. இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
(இப,ய�லலம)  கஅப�வ�ன மற,தத�ல தம பகபய (மழஙக�ல�ல) 
கடடகதக�ணட கததகக�ல�டட இவவ�ற அமரநத�ரநதபதக கணயடன.

மனற யபபர வ�ட அத�கம�யன�ர இரககமயப�த (இரவர) இரக.�யம 
யபசவதம உபரய�டவதம தவ,�க�த.

2066.  '�ஙகள மனற யபர இரககமயப�த மன,�மவபர வ�டடவ�டட 
இரணட யபர மடடம இரக.�யம யப. யவணட�ம;  '�ஙகள மவரம 
மககளடன கலககம வபர!  ஏதனன�ல,  (அவவ�ற மனற யபர 
இரககமயப�த இரவர மடடம யபசவத)  மன,�மவபர 



வரததமபடயச த.யயம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

உ,ஙகச த.லலமயப�த வ �டடலள? (அடபப மறறம வ�?கக�ன) 
த'ரபபப (அபணகக�மல) வ�டடவ�டல�க�த.

2067.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  மத�ன�வ�ல இரவ ய'ரதத�ல ஒர 
வ �டடல த� வ�பதத ஏறபடடத.  அத�ல வ �டடகக�ரரகளம இரநதனர. 
அவரக?�ன '�பல க,�தத 'ப�(ஸல) அவரக?�டம ததரவ�ககபபடடயப�த 
''�ச.யம�க இநத த'ரபப உஙகளகக ஆபதத�னத ஆகம.  எனயவ, 
'�ஙகள உ,ஙகச த.லலமயப�த த'ரபபப அபணதத வ�டஙகள'' 
என,�ரகள.

கடடடஙகள தத�டரப�க வநதள?பவ.

2068.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகள க�லதத�ல 
மபழய�ல�ரநத எனபனக க�கக�ன,,  தவய�ல�ரநத எனகக '�ழல 
தரக�, ஒர வ �டபட '�யன என கரதத�ல கடடயபத (இபயப�தம) 
'�பனததப ப�ரகக�ய,ன.  அநத வ �டபடக கடட அலல�ஹவ�ன 
பபடபபக?�ல ய�ரம எனகக உதவவ�லபல. 

ப�டம-73. ப�ர�ரததபனகள.

ஒவயவ�ர இப,த ததரககம அஙக\கரககபபடட ஒர ப�ர�ரததபன 
உணட.

2069. ஒவயவ�ர இப,தததரககம அவர (தம .மத�யதத�ரகக�கப) 
ப�ர�ரதத�ததக தக�ள? அஙக\கரககபபடட ப�ர�ரததபன ஒனற 
(வழஙகபபடட)  உள?த.  '�ன எனனபடய ப�ர�ரததபனபய,  மறபமய�ல 
என .மத�யதத�ரககப பரநதபர த.யவதறக�கப பதத�ரபபடததயவ 
வ�ரமபக�ய,ன எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�வமனன�பபக யக�ரல�ல .�,நதத.

2070. ''அலல�ஹ8மம!  அனதத ரபபZ.  ல� இல�ஹ இலல� அனதத. 
கலகததன �.  வ அன அபதகக.  வ அன அல� அஹத�கக,  வ வஅத�கக 
மஸததஅதத.  அஊத ப�கக ம�ன ஷரர ம� ஸனஅதத.  அப உ லகக ப� 
'�அமதத�கக அலயய,  வ அப உ லகக ப� தனபZ.  ஃபஃகப�ரலN .  ஃபஇனனஹ8 
ல� யஃகப�ரத தனப இலல� அனதத''  எனற ஒரவர கறவயத 
தபல.�,நத ப�வமனன�பபக யக�ரல�கம. (தப�ரள: அலல�ஹ! '�யய என 
அத�பத�.  உனபனத தவ�ர யவற இப,வன இலபல.  '�யய எனபனப 
பபடதத�ய.  '�ன உன அடபம.  '�ன உனககச த.யத தக�டதத உறத� 
தம�ழ�பயயம வ�ககறத�பயயம எனன�ல இயன,வபர 
'�ப,யவற,�யளய?ன.  '�ன த.யதவற,�ன த�பமக?�ல�ரநத உனன�டம 
ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன.  '� எனகக அரட தக�படகப? 
வழஙக�யள?�ய எனபபத '�ன ஒபபகதக�ளக�ய,ன.  யமலம,  '�ன 
ப�வஙகள பரநதள?பதயம உனன�டம (மப,கக�மல) 
ஒபபகதக�ளக�ய,ன.  எனயவ,  எனபன மனன�பப�ய�க!  ஏதனன�ல, 



ப�வதபத மனன�பபவன உனபனத தவ�ர யவத,வரம இலபல.)  இநதப 
ப�ர�ரததபனபய 'மப�கபகயய�டம தயபமய�ன எணணதயத�டம 
பகல�ல க,�வ�டட அயத '�?�ல ம�பல ய'ரதத�றக மனப�க 
இ,பபவர த.�ரககவ�.�க?�ல ஒரவர�க இரபப�ர.  இபத 
'மப�கபகயய�டம தயபமய�ன எணணதயத�டம இரவ�ல க,�வ�டடக 
க�பல ய'ரதத�றக மனயப இ,நத வ�டக�,வரம த.�ரககவ�.�க?�ல 
ஒரவர�க இரபப�ர என ஷதத�த இபன அவஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பகல�லம இரவ�லம 'ப�(ஸல) அவரகள யகடட ப�வமனன�பபக யக�ரல 
(உபடய அ?வ).

2071.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க! 
'�ன ஒர '�?�ல எழபத மப,கக யமல 'அஸதஃக ஃப�ரலல�ஹ வ  
அதப இபலஹ�' எனற கறக�ய,ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,க யகடடளய?ன.  (தப�ரள:  '�ன அலல�ஹவ�டம ப�வமனன�பபக 
யக�ர அவன பககயம த�ரமபக�ய,ன.)

ப�வதபதக பகவ�டட இப,வன பககம த�ரமபவயத (தவப�).

2072. ஹ�ரஸ இபன சபவத(ரஹ) அவரகள அ,�வ�தத�ர : அபதலல�ஹ 
இபன மஸவத(ரல�)  அவரகள எஙகளகக இரணட ஹத�ஸகப? 
அ,�வ�தத�ரகள.  அவற,�ல ஒனப, இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள எனக க,�பப�டட�ரகள.  மறத,�னப,க த�ம�கக 
க,�ன�ரகள.  (அபவய�வன:)  1.  இப,'மப�கபகய�?ர தம ப�வஙகப? 
மபலகப?ப யப�னற (ப�ரம�கக)  கரதவ�ர.  அவர ஒர மபல 
அடவ�ரதத�ல உடக�ரநத�ரபபபதப யப�னறம,  அநத மபலத தம மNத 
வ�ழநதவ�டயம� என அஞசபவபரப யப�னறம அவர இரபப�ர. ஆன�ல, 
ப�வ�யய� தன ப�வஙகப?த தனனபடய மகக�ன யமல ப,நத 
த.லலம ஈபயப யப�னற (அறபம�கக) க�ணப�ன - இபதக க,�யயப�த 
இபன மஸவத(ரல�)  அவரகள தஙக?�ன மகககக யமயல (ஈபய) 
வ�ரடடவத யப�னற தம பகய�ல ப.பக த.யத�ரகள.  ப�,க 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அவரகள (ப�னவரம�ற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள எனச)  த.�னன�ரகள:  2. ஒர 
மன�தன (பயணதத�ன�படயய)  ஓயதவடகக ஓரடதத�ல இ,ஙக�ன�ன. 
அநத இடதத�ல அவனகக (உணயவ� தணண�யர� க�படகக�த 
எனபத�ல)  ஆபதத (க�தத)  இரநதத.  அவனபடய உணவம ப�னமம 
பவககபபடடரநத அவனபடய வ�கனப ப�ர�ண�யம அவனடன 
இரநதத.  அபயப�த அவன தபலபயக க\யழபவதத ஒர (கடடத) 
தககம தஙக� எழநத�ன. அபயப�த அவனபடய வ�கனப ப�ர�ண� (தபப� 
ஒடப)  யப�ய�ரநதத.  (எனயவ அவன அபதத யதடப ப,பபடட�ன.) 
அபயப�த அவனககக 'கடபமய�ன தவபபமம த�கமம'  அலலத 
'அலல�ஹ '�டய (கஷடம)  ஒனற'  ஏறபடடத.  அவன,  ''�ன மனப�ரநத 
அயத இடதத�றகத த�ரமப�ச த.லக�ய,ன''  எனற க,�யவ�ற (அஙக) 
த�ரமப�ச த.ன,�ன.  ப�,க ஒர (கடடத)  தககம தஙக�ன�ன.  ப�,க தன 
தபலபய உயரதத�ன�ன.  அபயப�த தபப�பயப�ன தனனபடய ப�ர�ண� 
தனனரக�ல இரபபபதக கணட�ன.  (இபயப�த அவன எநத அ?வகக 
மக�ழவ�ன!)  அநத மன�தன மக�ழச.� அபடவபத வ�டத தன அடய�ன 
தவப� -  ப�வமனன�பபக யக�ரத தனன�டம த�ரமபவத�ல அலல�ஹ 
அத�கம மக�ழக�,�ன.  இனனம .�ல அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
இநத ஹத�ஸ வநதள?த.



உ,ஙகச த.லலமயப�த ஓத யவணடயத.

2073. ஹ8பதஃப� இபன அலயம�ன(ரல�) அ,�வ�தத�ர : 'ப�(ஸல) அவரகள 
படகபகககச த.லலமயப�த,  'ப�ஸம�கக அமதத வ அஹய�'' 
(இப,வ�!)  உன தபயர க,�யய இ,கக�ய,ன;  உய�ர வ�ழவம 
த.யக�ய,ன)  எனற கறவ�ரகள.  (உ,ககதத�ல�ரநத)  எழமயப�த 
'அலஹமத ல�லல�ஹ�லலத� அஹய�ன� பஅத ம� அம�ததன� வ 
இபலஹ�ந நஷ�ர'' (எலல�ப பகழம அலல�ஹவகயக.  அவன எஙகப? 
இ,ககச த.யத ப�னனர எஙகளகக உய�ரடடன�ன.  யமலம, 
(மணணப,ய�ல�ரநத தவ?�யய,�)  அவன�டயம த.லலயவணடயள?த) 
எனற கறவ�ரகள.

வலப பககதத�ல .�யநத உ,ஙகவத.

2074.  பர�உ இபன ஆஸ�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
படகபகககச த.ன,�ல, வலப பககதத�ல .�யநத உ,ஙகவ�ரகள. ப�,க, 
'அலல�ஹ8மம அஸலமதத 'ஃபஸZ  இபலகக,  வ வஜ�ஹதத வஜஹ� 
இபலகக.  வ ஃபவவளதத அமர இபலகக.  வ அல�ஃதத ழஹர 
இபலகக, ரஃகபததன வ ரஹபததன இபலகக. ல� மல�அ வல� மன�� 
ம�னகக இலல� இபலகக.  ஆமனதத ப� க�தத�ப�ககலலத� அன ஸலதத. 
வப� 'ப�யய�ககலலத� அர.லதத''  எனற ஓதவ�ரகள.  (தப�ரள:  இப,வ�! 
உனகக '�ன அடபண�நயதன.  எனனபடய மகதபத உனபன ய'�கக�த 
த�ரமப�யனன.  எனனபடய க�ரயம அபனதபதயம உனன�டம 
ஒபபபடதயதன.  என வ�வக�ரஙகள அபனதத�லம உனபனயய 
.�ரநத�ரகக�ய,ன.  உன மNதள? ஆவல�லம (அயத ய'ரதத�ல)  உன 
மNதள? அச.தத�லம (இபத '�ன த.யக�ய,ன).  உனன�டம�ரநத 
தபப�ககவம ஒதஙக�டவம உனபனத தவ�ர யவற யப�கக�டம�லபல.  '� 
அர?�ய உன யவததபதயம,  '� அனபப�பவதத உன 'ப�பயயம '�ன 
'மப�யனன)  யமலம,  இப,தததர(ஸல)  அவரகள 'இவறப,க க,�வ�டட 
அனபன,ய இரயவ இ,நத வ�டக�,வர (இஸல�ம எனம)  இயறபக 
மரப�ல இ,நதவர�வ�ர'' எனற க,�ன�ரகள.

இரவ�ல (இபடயய) வ�ழ�ககமயப�த ஓத யவணடயத.

2075.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன (என .�,�ய த�ய�ரம 
'ப�யவரக?�ன தபணவ�ய�ரம�ன)  பமமன�(ரல�)  அவரக?�டம 
(அவரகள இலலதத�ல)  இரவ�ல தஙக�ய�ரநயதன.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(இரவ�ல)  எழநத தம இயறபகக கடபன '�ப,யவற,ச த.ன,�ரகள. 
(ப�,க வநத)  தம மகதபதயம பககப?யம கழவ�ன�ரகள.  ப�,க 
உ,ஙக�ன�ரகள.  ப�னனர எழநத தணண�ர பபபய ய'�கக�ச த.னற 
அதன (சரகக�க)  கய�றப, அவ�ழதத�ரகள.  ப�னனர (ஒனறககம) 
அத�கம�ன மப,கள உறபபகப?க கழவ�ட�மல,  'ட'�பலய�க 
அஙகசதத� (உள)  த.யத�ரகள.  அபத '�ப,வ�கச த.யத�ரகள.  ப�,க 
தத�ழத�ரகள.  '�னம (தமலல)  எழநயதன.  '�ன அவரகப? 
ய'�டடம�டடக தக�ணடரபபபத அவரகள க�ணபத எனகக 
வ�ரபபம�லல�தத�ல தமதவ�க எழநத அஙகசதத� த.யயதன.  அபயப�த 
அவரகள தத�ழவதறக�க '�ன,�ரகள.  '�ன அவரக?�ன இடபபககதத�ல 
'�னய,ன.  உடயன அவரகள என க�பதபப�டததச சற,� அபபடயய 
எனபனத தம வலப பககதத�றகக தக�ணட வநத�ரகள.  ப�,க (தத�ழத 



தத�டஙக�)  பத�மனற ரகஅதகளடன தம தத�ழபகபய மடததக 
தக�ணட�ரகள.  ப�னனர க,டபடவ�டடபட உ,ஙக�ன�ரகள.  (தப�தவ�க) 
அவரகள உ,ஙகமயப�த க,டபட வ�டவ�ரகள.  அபயப�த அவரகப? 
ப�ல�ல(ரல�)  அவரகள தத�ழபககக�க அபழதத�ரகள.  எனயவ,  அவரகள 
(எழநத பத�த�க)  அஙகசதத� த.யய�மயலயய தத�ழத�ரகள.  அபயப�த 
'ப�(ஸல)  அவரகள தஙக?�ன ப�ர�ரததபனய�ல (ப�னவரம�ற)  க,�க 
தக�ணடரநத�ரகள.  'அலல�ஹ8மமஜஅல ஃபZ கலபZ நரன.  வ ஃபZ பஸர 
நரன. வ ஃபZ ஸமஈ நரன. வ அன யமNன � நரன. வ அன யஸ�ர நரன.  
வ ஃபவகக\ நரன.  வ தஹதத� நரன.  வ அம�மN நரன.  வ கலஃபZ நரன.  
வஜஅல லN நரன. (தப�ரள:  இப,வ�!  என இதயதத�ல ஒ?�பய 
ஏறபடததவ�ய�க.  என ப�ரபவய�லம ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க.  என 
த.வ�ய�லம ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க. என வலப பககதத�லம ஒ?�பய 
ஏறபடததவ�ய�க.  என இடபபககதத�லம ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க. 
எனகக யமயலயம ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க.  எனகக மனன�லம 
ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க.  எனககப ப�னன�லம ஒ?�பய 
ஏறபடததவ�ய�க.  எனகக (எலல�த த�ப.ய�லம ஒ?�பய 
ஏறபடததவ�ய�க.)(இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன)  கப,ப(ரல�) 
க,�ன�ர :  (உடல எனம)  யபபழய�லள? யவற ஏழ தப�ரடக?�லம 
ஒ?�பய ஏறபடதத�டம�ற 'ப�(ஸல) அவரகள ப�ர�ரததபன த.யத�ரகள. 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரக?�ன பதலவரக?�ல ஒரவபரச .நத�ததயப�த 
அவறப, எனகக அனன�ர அ,�வ�தத�ரகள.  என 'ரமப�லம என 
.பதய�லம என இரதததத�லம என யர�மதத�லம என .ரமதத�லம 
(ஒ?�பய ஏறபடததவ�ய�க.)  இவவ�ற க,�வ�டட,  யமலம (மனம 
மறறம '�வ ஆக�ய) இரணபடயம க,�பப�டட�ரகள.

2076. '�ஙகள படகபகககச த.ன,�ல உஙகள க\ழஙக�ய�ன ஓரதத�ல 
வ�ரபபபத தடட வ�டஙகள.  ஏதனன�ல,  அத�ல எனன (வ�ஷ �நத) 
ஒ?�நத�ரகக�,த எனபத உஙகளககத ததரய�த.  ப�,க (ப�னவரம�ற) 
ப�ர�ரதத�யஙகள:  ப�ஸம�கக ரபபZ வ?அதத �னபZ.  வ ப�கக அரஃபஉஹ8 
இன அமஸகதத 'ஃபஸZ  ஃபரஹமஹ� வ இன அரஸலத தஹ� 
ஃபஹஃபழஹ� ப�ம� தஹஃபழ ப�ஹ� இப�தககஸ ஸ�ல�ஹ�ன. 
(தப�ரள:  என அத�பத�யய!  உன தபயர�ல என வ�ல�பவ (தபரய�ல) 
பவதயதன.  உன உதவ�ய�யலயய (மNணடம)  எழயவன.  என உய�பர '� 
பகபபற,�க தக�ணட�ல,  அதறக '� கரபண பரவ�ய�க.  அபத '� 
(பகபபற,�மல)  வ�டடவ�டட�ல,  உன 'லலடய�ரகப? எதன மலம 
ப�தக�பப�யய� அதன மலம என உய�பரயம க�தத�டவ�ய�க)  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  இனனம .�ல அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத 
'ப�தம�ழ� வநதள?த.

யகடபபத வல�யறதத�க யகடக யவணடம. (இத, இப,வபன 
'�ரபநத�பபத�க�த.) ஏதனன�ல, அவபன ய�ர�லம '�ரபபநத�கக மடய�த.

2077. '�ஙகள இப,வ�! '� '�பனதத�ல எனபன மனன�பப�ய�க. இப,வ�! 
'� '�பனதத�ல என மNத அரளபரவ�ய�க''  எனற ப�ர�ரதத�கக 
யவணட�ம.  ம�,�க,  யகடபபத வல�யறதத�க யகளஙகள.  (இத, 
இப,வபனக கடட�யபபடததவத�க�த.)  ஏதனன�ல,  அவபனக 
கடட�யபபடததபவர ய�ரம�லபல எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.



அவ.ரபபட�த வபரய�ல அடய�ன�ன ப�ர�ரததபன ஏறகபபடம.

2078. '''�ன ப�ர�ரதத�தயதன. ஆன�ல, என ப�ர�ரததபன ஏறகபபடவ�லபல'' 
எனற க,� '�ஙகள அவ.ரபபட�த வபரய�ல உஙகள ப�ர�ரததபன 
ஏறகபபடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

தனபம ய'ரமயப�த ப�ர�ரதத�பபத.

2079. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள தனபம 
ய'ரமயப�த 'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ8ல அழ�மல ஹலNம.  ல� 
இல�ஹ இலலலல�ஹ8 ரபபஸ ஸம�வ�தத� வலஅர?� வ ரபபல 
அரஷ�ல அழ�ம''  எனற ப�ர�ரதத�பப�ரகள.  (தப�ரள:  கணண�யம 
வ�யநயத�னம தப�றபம ம�கயக�னம�க�ய அலல�ஹபவத தவ�ர 
யவற இப,வன ய�ரம இலபல.  வ�னஙகள மறறம பம�ய�ன 
அத�பத�யம ம�தபரம அரய�.னதத�ன அத�பத�யம�ன அலல�ஹபவத 
தவ�ர யவற இப,வன ய�ரம இலபல.)

த�ஙக மடய�த ய.�தபனய�ல�ரநத ப�தக�பபக யக�ரவத.

2080.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகள க,�ன�ர:  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
த�ஙகமடய�த ய.�தபன,  அழ�வ�ல வ �ழவத,  வ�த�ய�ன யகட,  எத�ரக?�ல 
ஏறபடம மன உப?ச.ல ஆக�யவற,�ல�ரநத (இப,வன�டம) 
ப�தக�பபக யக�ரவநத�ரகள.  (இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன) 
சஃபய�ன(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  இநத அ,�வ�பப�ல மனற 
மடடயம உள?த.  '�னத�ன ஒனப, அத�கபட.ம�க அ,�வ�ததளய?ன. 
இவற,�ல அத எததவன எனககத ததரயவ�லபல. (ம,நத வ�டயடன.)

''இப,வ� எனன�ல எவயரனம மனயவதபன அபடநத�ரநத�ல அபத 
அவரககப ப�வப பரக�ரம�கவம அர?�கவம ம�ற,�வ�டவ�ய�க'' 
எனற 'ப�(ஸல) அவரகள ப�ர�ரதத�ததத.

2081. அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர : 'ப�(ஸல) அவரகள, 'இப,வ�! '�ன 
எநத இப,'மப�கபகய�?பரய�வத (கடநத தக�ணட)  ஏ.�ய�ரநத�ல, 
அபதயய மறபம '�?�ல உனன�டம அவரகக த'ரககதபத 
ஏறபடததம அம.ம�க ம�ற,� வ�டவ�ய�க!''  எனற க,�யபத 
த.வ�யறய,ன. இபத ஸயZத இபன ம.யயப(ரஹ) அ,�வ�தத�ர.

மணணப,ய�ன (கப,�ன) யவதபனய�ல�ரநத (இப,வன�டம) ப�தக�பபக 
யக�ரதல. 

2082.  மஸஅப இபன ஸஅத(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  (என தநபத) 
ஸஅத இபன அபZ வ�கக�ஸ(ரல�)  அவரகள ஐநத வ�ஷயஙக?�ல�ரநத 
ப�தக�பபக யக�ரமபட க,� 'ப�(ஸல)  அவரகள அநத ஐநத 
வ�ஷயஙகப?யம க,�பப�டட அவற,�ல�ரநத ப�தக�பபக யக�ரம�ற 
கடடப?ய�டடவநத�ரகள எனற கறவ�ரகள.  (அபவ:)  அலல�ஹ8மம 
இனன� அஊத ப�கக ம�னல பகல�,  வ அஊத ப�கக ம�னல �8பன�,  வ 
அஊத ப�கக அக உ,தத இல� அரதல�ல உமர,  வ அஊத ப�கக ம�ன 
ஃப�தனதத�த தனய�,  வ அஊத ப�கக ம�ன அத�ப�ல கபற.  (இப,வ�! 
உனன�டம '�ன கரம�ததனதத�ல�ரநத ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன. 



யக�பழத தனதத�ல�ரநத ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன.  தள?�த வயதகக 
'�ன தள?பபடவத�ல�ரநத உனன�டம ப�தக�பபகயக�ரக�ய,ன. 
இமபமய�ன ய.�தபனய�ல�ரநத உனன�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன. 
யமலம,  மணணப,ய�ன யவதபனய�ல�ரநத உனன�டம ப�தக�பபக 
யக�ரக�ய,ன)''  இமபமய�ன ய.�தபனதயனபத தஜ��ல�ன 
ய.�தபனபயக க,�கக�,த.

ப�வதத�ல�ரநதம கடன�ல�ரநதம (இப,வன�டம) ப�தக�பபக யக�ரதல.

2083.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹ8மம 
இனன� அஊதப�கக ம�னல கஸல� வலஹரம� வலமஃஸம� வல மஃகரம�, 
வ ம�ன ஃப�தனதத�ல கப,� வ அத�ப�ல கப,�,  வ ம�ன ஃப�தனதத�ந '�ர 
வஅத�ப�ந '�ர, வ ம�ன ஷரர ஃப�தனதத�ல ஃக�ன�. வ அஊத ப�கக ம�ன 
ஃப�தனதத�ல மஸZஹ�த தஜ��ல,  அலல�ஹ8மமஃகஸ�ல அனன� 
கதத�ய�ய ப� ம�ய�ஸ ஸல�� வலபரத.  வ 'கக� கலபZ ம�னல கதத�ய� 
கம� 'கபகததஸ ஸவபல அபய? ம�னத தனஸ.  வ ப�இத பபன � வ 
பபன கதத�ய�ய கம� ப�அதத பபனல மஷரகக� வல மஃகரப''  எனற 
ப�ர�ரதத�தத வநத�ரகள.  (தப�ரள:  இப,வ�!  உனன�டம '�ன 
ய.�மபல�ல�ரநதம,  தள?�பமய�ல�ரநதம ப�வதத�ல�ரநதம, 
கடன�ல�ரநதம,  மணணப,ய�ன ய.�தபனய�ல�ரநதம,  அதன 
யவதபனய�ல�ரநதம,  'ரகதத�ன ய.�தபனய�ல�ரநதம,  அதன 
யவதபனய�ல�ரநதம,  த.லவதத�ன த�பமக?�ல�ரநதம ப�தக�பபக 
யக�ரக�ய,ன.  யமலம,  '�ன உனன�டம வறபமய�ன 
ய.�தபனய�ல�ரநதம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன. 
(தபரஙகழபபவ�த�ய�ன)  மஸZஹ8த தஜ��ல�ன ய.�தபனய�ல�ரநதம 
உனன�டம ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன.  இப,வ�!  பன�ககடடய�லம 
ஆலஙகடடய�லம என தவறகப? எனன�ல�ரநத கழவவ�ய�க! 
யமலம,  அழகக�ல�ரநத தவணபமய�ன ஆபடபய '� தயபமப 
படததவபதப யப�னற தவறக?�ல�ரநத என உள?தபதத 
தயபமபபடததவ�ய�க!  க�ழகக�றகம யமறக�றகம இபடயய '� 
ஏறபடதத�ய இபடதவ?�பயப யப�னற எனககம என 
தவறகளககம�படயய '� இபடதவ?�பய ஏறபடததவ�ய�க)

எஙகள இப,வ� எஙகளகக இமபமய�லம 'னபமயரளவ�ய�க எனப 
ப�ர�ரதத�பபத. 

2084.  அனஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ரபபன� ஆதத�ன� 
ஃப�த தனய� ஹஸனததன வ ஃப�ல ஆக�ரதத� ஹஸனததன வகக�ன� 
அத�பந '�ர''  எனய, அத�கம�கப ப�ர�ரதத�தத வநத�ரகள.  (தப�ரள: 
எஙகள இப,வ�!  எஙகளகக இமபமய�லம 'னபம அரளவ�ய�க. 
மறபமய�லம 'னபம அரளவ�ய�க.  'ரகதத�ன யவதபனய�ல�ரநத 
எஙகப?க க�பப�றறவ�ய�க

''இப,வ�! '�ன மனன�ல த.யத ப�வஙகப?யம, ப�னன�ல த.யத 
ப�வஙகப?யம மனன�தத�டவ�ய�க!'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள 
ப�ர�ரதத�ததத.

2085.  அப மஸ� அல அஷஅர(ரஹ)  அவரகள க,�ன�ர:  'ப�(ஸல) 
அவரகள (ப�னவரம�ற)  ப�ர�ரதத�தத வநத�ரகள.  அலல�ஹ8மம ஃகஃப�ர 
லN கதத�அதத�,  வ �ஹலN ,  வ இஸர�ஃபZ ஃபZ அமர,  வம� அனதத அஉலம 



ப�ஹ� ம�னன �, அலல�ஹ8மம ஃகஃப�ர லN ஹஸலN , வ ��தத�,  வ கததயZ, வ 
அமத�, வ கலல த�ல�கக இநத�. (தப�ரள: இப,வ�! என கற,ஙகப?யம 
என அ,�ய�பமபயயம,  என த.யலக?�ல '�ன யமறகணட 
வ�ரயதபதயம,  யமலம,  எனபன வ�ட '� எவறப,தயலல�ம 
அ,�நதள?�யய� அவறப,யம மனன�தத�டவ�ய�க!  இப,வ�!  '�ன 
வ�ப?ய�டட�கச த.யதபதயம,  வ�பனய�கச த.யதபதயம, 
தவறதல�கச த.யதபதயம,  யவணடதமனய,ச த.யதபதயம 
மனன�தத�டவ�ய�க! இபவ ய�வம எனன�டம இலல�மல�லபல.)

''ல�ய�ல�ஹ இலல�லல�ஹ'' ('அலல�ஹபவத தவ�ர யவற இப,வன 
இலபல' எனற) கறவதன .�,பப.

2086.  ''ல�ய�ல�ஹ இலலலல�ஹ8,  வஹதஹ8,  ல� ஷரகக லஹ8, 
லஹ8ல மலகக,  வலஹ8ல ஹமத.  வஹவ அல� கலல� பஷய�ன 
கத�ர (வணககதத�றகரயவன அலல�ஹபவத தவ�ர யவத,வரம�லபல. 
அவன தன�ததவன.  அவனகக இபண ய�ரம�லபல.  அவனகயக 
ஆட.�யத�க�ரம உரயத.  அவனகக பகழ அபனததம உரயத.  அவன 
எலல�வற,�ன மNதம வல�பமயள?வன)''  எனற ஒர '�?�ல நற 
மப, த.�லக�,வரகக,  அத பதத அடபமகப? வ�டதபல 
த.யததறகச .ம�ம�(க 'றபலன தபறறகதக�டபபத�)கம.  யமலம, 
அவரகக நற 'னபமகள எழதபபடம.  அவரன கணகக�ல�ரநத (அவர 
த.யத) நற தவறகள அழ�ககபபடம. யமலம, அநத '�?�ன ம�பல ய'ரம 
வரம வபர பஷதத�ன�ல�ரநத (ப�தக�ககம)  அரண�கவம அத 
அவரகக இரககம.  யமலம,  அவர பரநத இநத 'றத.யபலவ�டச 
.�,நதபத யவற ய�ரம த.யத�ட மடய�த.  ஒரவர இபதவ�ட 
அத�கம�ன (மப, இபத ஓத�ன�ல,  அலலத ம�க மகக�யம�ன)  ஒர 
'றத.யல பரநத�யல தவ�ர!  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2087.  அமர இபன பமமன(ரஹ)  அவரகள க,�ய�த�வத:  (யமறகணட 
வ�கக�யஙகப?) பதத மப, ஓதக�,வர,  இஸம�யZல(அபல) அவரக?�ன 
.நதத�ய�னரல ஒரவபர வ�டதபல த.யதபதப யப�ன,வர�வ�ர. (எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள).  (இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல 
ஒரவர�ன)  உமர இபன அபZ ஸ�ய�த�(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள: 
இயத 'ப�தம�ழ� இனயன�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம 
வநதள?த.  '�ன இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன ரபZஉ இபன 
கபஸம(ரஹ)  அவரக?�டம,  'இபத ய�ரடம�ரநத த�ஙகள 
த.வ�யற,�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள,  'அமர இபன 
பமமன(ரஹ)  அவரக?�டம�ரநத (இபதச த.வ�யறய,ன)''  என,�ரகள. 
எனயவ,  '�ன அமர இபன பமமன(ரஹ)  அவரக?�டம த.னற,  'இபத 
ய�ரடம�ரநத த�ஙகள த.வ�யற,�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள, 
'இபன அபZ பலல�(ரஹ) அவரக?�டம�ரநத (த.வ�யறய,ன)'' என,�ரகள. 
எனயவ,  '�ன இபன அபZ பலல�(ரஹ)  அவரக?�டம த.னற,  'இபத 
ய�ரடம�ரநத த�ஙகள த.வ�யற,�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அதறகவரகள, 
'இபத 'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னனத�க அப அயயப அலஅன.�ர(ரல�) 
அவரக?�டம�ரநத (த.வ�யறய,ன)''  என,�ரகள.  இனனம பல 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத 'ப�தம�ழ� வநதள?த.  அப 
அயயப(ரல�)  அவரக?�ன மறய,�ர அ,�வ�பப�ல,  'இஸம�யZல(அபல) 
அவரக?�ன .நதத�க?�ல ஓர அடபமபய வ�டதபல த.யதவபரப 
யப�ன,வர�வ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 



வநதள?த.

'சபஹ�னலல�ஹ' ('அலல�ஹ தயவன' எனற) கறவதன .�,பப.

2088. 'சபஹ�னலல�ஹ வப� ஹமத�ஹ�'  (அலல�ஹபவப யப�ற,�ப 
பகழநத தத�கக�ய,ன) எனற ய�ர ஒர '�?�ல நற மப, த.�லவ�யர� 
அவரன தவறகள அழ�ககபபடட வ�டக�ன,ன.  அபவ கடல�ன நபர 
யப�னற (ம�கத�ய�க)  இரநத�லம .ரயய!  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹபவ '�பனவ கரநத யப�றறவதன .�,பப.

2089.  தம இப,வபன '�பனவ கரநத யப�றறக�,வரன '�பல 
உய�ரள?வரன '�பலககம,  தம இப,வபன '�பனவ கரநத 
யப�ற,�தவரன '�பல உய�ரற,வரன '�பலகக ஒதத�ரகக�,த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2090.  அலல�ஹவ�டம .�ல வ�னவரகள உள?னர.  அவரகள 
அலல�ஹபவ '�பனவ கரநத யப�றறயவ�பரத யதடயவணணம 
ததரகக?�ல சற,� வரக�ன,னர.  அலல�ஹபவ '�பனவ கரநத 
யப�ற,�கதக�ணடரககம ஒர கழவ�னபர அவரகள கணட�ல 'உஙகள 
யதபவபயப பரதத� த.யய வ�ரஙகள''  எனற அவரகள (தமம�ல) 
ஒரவபர ஒரவர அபழகக�ன,னர.  ப�னனர அநத வ�னவரகள 
அலல�ஹபவப யப�றறக�,வரகப?த தம இ,கபகக?�ல மதல 
வ�னமவபர சழநத தக�ளக�ன,னர.  அபயப�த அவவ�னவரக?�டம 
அவரக?�ன இப,வன 'என அடய�ரகள எனன கறக�ன,னர?'  எனற 
யகடக�,�ன.  அவவ�னவரகப? வ�ட அவயன தம அடய�ரகப? 
'னக,�நதவன�வன எனற க,� தத�கக�ன,னர.  உனபனப 
தபரபமபபடதத�க தக�ணடம,  உனபனப பகழநத தக�ணடம,  உனபனப 
யப�ற,�க தக�ணடம இரகக�ன,ர''  எனற வ�னவரகள கறக�ன,னர. 
அதறக இப,வன,  'அவரகள எனபனப ப�ரதத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற 
யகடப�ன.  அதறக வ�னவரகள,  'இலபல.  உன மNத�பணய�க!  அவரகள 
உனபனப ப�ரததத�லபல''  எனற பத�ல?�பப�ரகள.  அதறக இப,வன, 
'எனபனப ப�ரதத�ரநத�ல எபபடய�ரபப�ரகள?'  எனற யகடப�ன. 
வ�னவரகள,  'உனபன அவரகள ப�ரதத�ரநத�ல இனனம அத�கம�க 
உனபன வழ�படவ�ரகள;  இனனம கடதல�க உனபனப யப�ற,�ப 
பகழநத தத�பப�ரகள''  எனற பத�ல?�பப�ரகள.  அதறக இப,வன, 
'எனன�டம அவரகள எனன யவணடக�,�ரகள?'  எனற (தனககத 
ததரய�தத யப�னற)  யகடப�ன.  வ�னவரகள,  'அவரகள உனன�டம 
த.�ரககதபதக யகடக�ன,னர''  எனப�ரகள.  அதறக இப,வன,  'அவரகள 
அபதப ப�ரதததணட�?'  எனற யகடப�ன.  அதறக வ�னவரகள,  'இலபல. 
உன மNத�பணய�க!  அத�பத�யய!  அவரகள அதபனப ப�ரததத�லபல'' 
எனபர.  அதறக இப,வன,  'அவவ�,�ய�ன அதபன அவரகள 
ப�ரதத�ரநத�ல அவரகள '�பல எபபடய�ரககம?'  எனற யகடப�ன. 
வ�னவரகள, 'த.�ரககதபத அவரகள ப�ரதத�ரநத�ல இனனம அத�கம�க 
அதன மNத ஆப.தக�ணட,  அத�க யவடபகயடன த�வ�ரம�க அபதத 
யதடவ�ரகள''  எனற பத�ல?�பப�ரகள.  இப,வன,  'அவரகள எத�ல�ரநத 
(எனன�டம)  ப�தக�பபக யக�ரக�ன,னர?'  எனற வ�னவவ�ன.  வ�னவரகள, 
''ரகதத�ல�ரநத (ப�தக�பபக யக�ரக�ன,னர)''  எனற பத�ல?�பப�ர. 



இப,வன,  'அதபன அவரகள ப�ரதத�ரகக�,�ரக?�?'  எனற யகடப�ன. 
வ�னவரகள,  'இலபல.  உன மNத�பணய�க!  அதபன அவரகள 
ப�ரதத�லபல''  எனபர.  அதறக இப,வன,  'அவவ�,�ய�ன அவரகள 
அபதப ப�ரதத�ரநத�ல அவரகள '�பல எனனவ�க இரநத�ரககம?' 
எனற யகடப�ன வ�னவரகள,  ''ரகதபத அவரகள ப�ரதத�ரநத�ல 
'�ச.யம அத�ல�ரநத கடபமய�க தவரணயட�டபவரக?�கவம அதபன 
ம�கவம அஞசபவரக?�கவம இரபப�ரகள''  எனபர.  அபயப�த இப,வன, 
'எனயவ (வ�னவரகய?!)  அவரகப? '�ன மனன�தத வ�டயடன 
எனபதறக உஙகப? '�ன .�ட.�க?�க ஆககக�ய,ன''  எனற கறவ�ன. 
அநத வ�னவரக?�படயய உள? ஒர வ�னவர,  '(அநதக 
கழவ�னரபடயய அமரநத�ரநத)  இனன மன�தன,  உனபனப யப�றறக�, 
அவரக?�ல உள?வன அலலன.  அவன ஏயத� யதபவ '�ம�ததம�கயவ 
அஙக வநத�ன''  எனப�ர.  அதறக இப,வன,  'அவரகள ஒன,�க 
அமரநதள? 'ணபரகள.  அவரகளடன வநத அமரநத ஒரவன 
அவரக?�ல (ப�கக�யம தபறவ�யன தவ�ர,)  ப�கக�யமற,வன�க 
ஆகம�டட�ன''  எனற கறவ�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இனனம .�ல 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத 'ப�தம�ழ� வநதள?த.

ப�டம-74.  த'க�ழவடடம அ,�வபரகள 

ஆயர�கக�யம மறறம ஓயவ க,�ததம மறபமய�ன வ�ழபவத தவ�ர 
யவற ('�பலய�ன) வ�ழவ�லபல எனபத க,�ததம வநதள?பவ.

2091. மன�தரக?�ல அத�கம�யன�ர இரணட அரட த.லவஙக?�ன 
வ�ஷயதத�ல (ஏம�ற,பபடட)  இழபபககள?�க� வ�டக�ன,னர.  1. 
ஆயர�கக�யம.  2.  ஓயவ ய'ரம  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

''உலகதத�ல '� அந'�யபனப யப�னற இர. அலலத வழ�பயப�ககபனப 
யப�னற இர.

2092.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள என யத�ப?ப ப�டததக தக�ணட 'உலகதத�ல '� அந'�யபனப 
யப�னற,  அலலத வழ�ப யப�ககபனப யப�னற இர''  என,�ரகள.
(அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன ம��ஹ�த(ரஹ)  அவரகள 
கறக�,�ரகள:)  '''� ம�பல ய'ரதபத அபடநத�ல க�பலயவப?பய 
எத�ரப�ரகக�யத!  '� க�பல யவப?பய அபடநத�ல ம�பல ய'ரதபத 
எத�ரப�ரகக�யத!  '� ய'�யவ�யபபடம '�ளகக�க உனனபடய 
ஆயர�கக�யதத�ல .�,�(த ய'ரத)பதச த.லவ�ட.  உனனபடய இ,பப(க 
கப ப�நத�ய '�ள)கக�க உனனபடய வ�ழ'�?�ல .�,�(த ய'ரத)பதச 
த.லவ�ட'' எனற இபன உமர(ரல�) அவரகள கறவ�ரகள.

எத�ரப�ரபபகளம அபவ அ?வ கடநத யப�வதம. 

2093.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒரமப,) 
'ப�(ஸல)  அவரகள ('�லதத�ல)  ஒர .தரக கடடம வபரநத�ரகள.  ப�,க 
(ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள:  ('டவ�லள? பமயப பள?�ய�ன)  இதத�ன 
மன�தன.  இநதச .தரம த�ன அவபனச 'சழநதள?'  அலலத 'சழநத 



தக�ணடவ�டட'  வ�ழ'�?�கம.  ('டவ�ல�ரநத)  தவ?�யய த.லலம 
யக�டத�ன அவனபடய எத�ரப�ரபபக?�கம.  இயத� இநதச .�,�ய 
யக�டகள (மன�தபன வநதபடயம)  ய.�தபனக?�கம.  (ய.�தபனக?�ல) 
ஒன,�ல�ரநத அவன தபப�வ�டட�லம மறத,�னற அவபனத த�ணடயவ 
த.யயம.  (இபடய�ல ஏறபடம ய.�தபனக?�ன)  இவற,�ல�ரநத அவன 
தபப�வ�டட�லம இ(யறபக மரணம�ன)த அவபனத த�ணடயவ த.யயம.

2094.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(மநபதய ஹத�ஸ�ல உள?பட)  .�ல யக�டகள வபரநத�ரகள.  ப�,க 
'(.தரதத�ன 'டவ�லள? யக�டபடக க�டட)  இதத�ன (மன�தன�ன) 
எத�ரப�ரபபகள (எனறம, .தரதபதக க�டட) இதத�ன அவனபடய ஆயள 
(எனறம க,�வ�டட,)  இவவ�ற அவன (எத�ரப�ரபபக?�ல)  இரநத 
தக�ணடரககமயப�த அரக�லள? (மரணம -  ஆயள மடவ எனம) 
யக�ட அவபன வநதபடக�,த'' எனற க,�ன�ரகள.

ஒரவர அறபத வயபத அபடநத�ல அதறக யமல அவர வ�ழ'�ள 
க,�தத கறம .�ககப யப�கககப? அலல�ஹ ஏறபத�லபல. 

2095.  ஒர மன�தன�ன வயத அறபத ஆணடகப? எடடம வபர 
வ�ழ'�ப?த தள?�ப யப�டட ப�,க அவன (ஆயள வ�ஷயதத�ல)  கறம 
.�ககபயப�கககப? அலல�ஹ ஏறறக தக�ளவத�லபல எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டரலம இநத ஹத�ஸ 
வநதள?த.

2096.  மத�யவரன மனம கட இரணட வ�ஷயஙக?�ல இ?பமய�கயவ 
இரநதவரம.1.  இமபம வ�ழவ�ன (-த.லவதத�ன)  மNதள? ப�ரயம.  2. 
'�ணட'�ள வ�ழயவணடம என, ஆப. எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  இனனம 
.�ல அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத ஹத�ஸ வநதள?த.

2097. (தத�டரநத) மஹமத இபன ரபZஉ(ரல�) அ,�வ�தத�ர : இதப�ன இபன 
ம�ல�க அலஅன.�ர(ரல�)  அவரகள (ப�னவரம�ற)  த.�லல யகடயடன.
(ஒர'�ள)  அத�க�பலய�ல இப,தததர(ஸல)  அவரகள எனன�டம 
வநத�ரநதயப�த 'அலல�ஹவ�ன த�ரபத�பய '�ட 'ல� இல�ஹ 
இலலலல�ஹ'  (வணககதத�றகரயவர அலல�ஹபவத தவ�ர யவற 
ய�ரம�லபல)  எனற க,�யவ�ற மறபம '�?�ல ஓர அடய�ர வநத�ல 
அவரன மNத 'ரகதபத அலல�ஹ தபட த.யய�மல இரபபத�லபல'' 
எனற க,�ன�ரகள.

2098.  அலல�ஹ க,�ன�ன:  இப,'மப�கபகயள? என அடய�ர, 
அவரககப ப�ரயம�ன ஒரவரன உய�பர '�ன பகபபற,� வ�டமயப�த 
'னபமபய '�டப தப�றபம க�தத�ல,  த.�ரககயம அவரகக '�ன 
வழஙகம ப�ரத�பலன�க இரககம எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'லயல�ரக?�ன மப,வ.

2099. 'லலவரக?�ல மதனபமய�னவரகள மதல�வத�கவம 
அவரகளகக அடதத (படததரதத�லள?)வரகள அடததத�கவம 



(இவவலபக வ�டடப) யப�யவ�டவ�ரகள. (இவவ�ற 'லலவரகள மப,நத 
ப�ன இபபவ�ய�ல)  'மடடம�ன வ�றயக�தபம யப�ன,',  அலலத 
'மடடம�ன யபரச.ம பழம யப�ன,'  தரம வ�யநத மககய? 
எஞ.�ய�ரபப�ரகள.  அவரகப? அலல�ஹ .றறம 
தப�ரடபடததம�டட�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என ம�ரத�ஸ இபன ம�ல�க அல அஸலமN(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

2100.  ஆதம�ன மகனகக (மன�தனகக)  இரணட '�யர�படகள ('�ப,ய) 
த.லவம இரநத�லம மன,�வபதயம அவன யதடவ�ன.  ஆதம�ன 
மகனபடய வய�றப, மணபண (மரணதபத)த தவ�ர யவத,தவம 
'�ரபப�த.  (ப�வஙக?�ல�ரநத)  ப�வமனன�பபக யக�ர மNணட வ�டடவரன 
யக�ரகபகபய அலல�ஹ ஏறறக தக�ளக�,�ன எனற இப,த 
ததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர தம த.லவதத�ல�ரநத எபத (அ,வழ�ய�ல) த.லவ�டட�யர� 
அதத�ன அவரககரய ('னபம பயககம) த.லவம�கம.

2101.  அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,) 
'ப�(ஸல) அவரகள 'உஙக?�ல ய�ரகக�வத தம த.லவதபத வ�டத தம 
வ�ரசக?�ன த.லவம வ�ரபபம�னத�க இரககம�?'  எனற யகடட�ரகள. 
யத�ழரகள 'இப,தததர அவரகய?!  எஙகள அபனவரககயம 
(வ�ரசக?�ன த.லவதபத வ�ட)  எஙக?�ன த.லவயம 
வ�ரபபம�னத�கம''  எனற பத�ல?�தத�ரகள.  'அவவ�,�ய�ன,  ஒரவர 
(இ,பபதறக மன அ,வழ�ய�ல)  த.லவ�டடயத அவரன த.லவம�கம. 
(இ,ககம யப�த)  வ�டடச த.லவத அவரன வ�ரசக?�ன த.லவம�கம' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

'ப�(ஸல) அவரகள மறறம 'ப�த யத�ழரக?�ன ப�பழபப எவவ�ற 
இரநதத எனபத க,�ததம, அவரகள இவவலக�(ன இனபஙக?�)ல�ரநத 
வ�லக�ய�ரநதத க,�ததம.

2102. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  எவபனத தவ�ர 
வணககதத�றகரயவர யவத,வரம�லபலயய� அததபகய 
அலல�ஹவ�ன மNத ஆபணய�க!  '�ன (கடம)  ப.�ய�ன�ல என 
வய�றப,த தபரய�ல பவதத அழதத�கதக�ணட படதத�ரகக�ய,ன. 
யமலம,  (கடம)  ப.�ய�ன�ல வய�ற,�ல '�ன கலபல பவததக கடடக 
தக�ணடதமணட.  ஒர '�ள '�ன 'ப�(ஸல)  அவரகளம யத�ழரகளம 
(பள?�வ�.லககச)  த.லலம ப�பதய�ல அமரநததக�ணயடன.  அபயப�த 
அப பகர(ரல�)  அவரகள (எனபனக)  கடநத த.ன,�ரகள.  உடயன '�ன 
இப,யவததத�லள? ஒர வ.னதபதப பற,� அவரக?�டம யகடயடன. 
என வய�றப, அவரகள '�ரபபவ�ரகள எனபதறக�கயவ (அத க,�தத) 
அவரக?�டம யகடயடன.  அவரகள கடநத த.ன,�ரகள;  (என ப.� '�ஙக 
எதவம)  அவரகள த.யயவ�லபல.  ப�,க உமர(ரல�)  அவரகள எனபனக 
கடநத த.ன,�ரகள.  உடயன '�ன அவரக?�டமம இப,யவததத�லள? 
ஒர வ.னம க,�ததக யகடயடன. அவரகள என வய�றப, '�ரபபவ�ரகள 
எனபதறக�கயவ (அத க,�தத)  அவரக?�டம யகடயடன.  அவரகளம (என 
ப.�பயப யப�கக)  ஒனறம த.யய�மல யப�யவ�டட�ரகள.  ப�,க 
அபலக�.�ம ('ப�-ஸல) அவரகள எனபனக கடநத த.ன,�ரகள. எனபனக 
கணட,  எனகக ஏறபடடள? (ப.�)  '�பலபயயம என மகம�ற,தபதயம 
அவரகள பரநததக�ணட பனனபகதத�ரகள.  ப�,க,  'அப ஹ�ரயர!  (அப 



ஹ8பரர�யவ!)  எனற அபழதத�ரகள.  '�ன 'இயத� க�தத�ரகக�ய,ன; 
இப,தததர அவரகய?!'' எனய,ன. '(எனபனப) ப�னதத�டரநத வ�!''  எனற 
த.�லல�வ�டட 'டநத�ரகள. '�ன அவரகப?ப ப�னதத�டரநத த.னய,ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள (தம இலலதத�ல)  நபழநத�ரகள.  '�ன (உளய? 
த.லல)  அனமத� யக�ர,  எனகக அனமத�ய?�தத�ரகள.  '�ன உளய? 
த.னய,ன.  அபயப�த (வ �டடல)  ஒர யக�பபபய�ல ப�பலக கணட�ரகள. 
உடயன (தம தபணவ�ய�ரடம)  'இநதப ப�ல எஙக�ரநத வநதத?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அவரகள 'இனன 'ஆண'  அலலத 'தபண'  தஙகளகக இபத 
அனப?�பப�க வழஙக�யள?�ர'' என,�ரகள. 'ப�(ஸல) அவரகள 'அப ஹ8ர' 
என அபழதத�ரகள.  '�ன 'இயத� வநதவ�டயடன;  இப,தததர 
அவரகய?!''  எனய,ன.  'த�ணபணவ�.�க?�டம த.னற எனன�டம 
அவரகப? அபழதத வ�ரஙகள''  என,�ரகள.  த�ணபணவ�.�கள 
(அஸஹ�பஸ ஸ8ஃபப�)  இஸல�தத�ன வ�ரநத�னரகள ஆவர.  அவரகள 
பகல�டம யதட அவரகளககக கடமபயம� த.லவயம� க�படய�த.  யவற 
ய�ரடமம த.லலவம�டட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம ஏயதனம 
த�னபதப�ரளகள வநத�ல அதபன இவரக?�டம 'ப�(ஸல)  அவரகள 
அனபப� வ�டவ�ரகள.  அத�ல�ரநத த�ம எபதயம எடததக 
தக�ள?ம�டட�ரகள.  தமம�டம ஏயதனம அனப?�பபப தப�ரளகள 
வநத�ல இவரகப?த தமம�டம அபழததவரமபட ஆ?னபப� 
வ�டவ�ரகள.  (அவரகள வநதவடன)  அவரகளடன ய.ரநத த�மம 
உணப�ரகள.  இபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள (த�ணபணவ�.�கப? 
அபழததவரச)  த.�னனத�ல எனககக கவபலத�ன ஏறபடடத. 
'(இரபபயத� .�,�த?வ ப�ல.)  த�ணபணவ�.�களகக இநதப ப�ல 
எமம�தத�ரம?  இபதச .�,�த?வ பரக� எனபன ஆசவ�.பபடதத�க 
தக�ளவதறக '�யன தப�ரததம�னவன.  த�ணபன வ�.�கள வநத�ல, 
'ப�யவரகள எனகக உததரவ�ட,  '�யன அவரகளககக தக�டததவ�டட 
(இறத�ய�ல)  எனகக இநதப ப�ல�ல ஒனறம க�படகக�மல யப�கல�ம. 
இரபப�னம,  அலல�ஹவககம அவனபடய ததரககம க\ழபபடய�மல 
இரகக இயல�த'' என (மனததககள) த.�லல�க தக�ணயடன.

ப�,க,  '�ன த�ணபணவ�.�க?�டம த.னற அவரகப? அபழதயதன. 
அவரகளம (அபழபபப ஏறற)  வநத (வ �டடககள நபழய)  அனமத� 
யக�ரன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள த�ணபணவ�.�களகக அனமத� 
வழஙக�ன�ரகள.  அவரகள அநத வ �டடல ஆஙக�ஙயக இடமப�டதத 
அமரல�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'அப ஹ�ர'  என அபழதத�ரகள.  '�ன 
'இயத� க�தத�ரகக�ய,ன;  கறஙகள இப,தததர அவரகய?!''  எனய,ன. 
'ப�(ஸல)  அவரகள 'இபத எடதத இவரகளககக தக�டஙகள'' 
என,�ரகள.  '�ன அநதக யக�பபபபய எடதத ஒர மன�தரககக 
தக�டதயதன.  அவர த�கம தண�யம வபர கடதத�ர.  ப�,க அவர 
எனன�டம அநதக யக�பபபபயத த�ரபப�த தநத�ர.  '�ன அபத 
இனதன�ர மன�தரடம தக�டதயதன.  அவரம த�கம த�ரம வபர 
கடததவ�டடக யக�பபபபய எனன�டம தநத�ர.  ப�,க இனதன�ரவர 
த�கம த�ரம வபர கடதத�ர. ப�,க எனன�டம அபதத த�ரபப�த தநத�ர. 
இறத�ய�ல '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம அபதக தக�ணட த.னய,ன. 
அபயப�த மககள அபனவரம த�கம தண�நத�ரநத�னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள அநதக யக�பபபபய வ�ஙக�த தம பகய�ல பவததகதக�ணட 
எனபனக கரநதப ப�ரததப பனனபகதத�ரகள.  ப�,க 'அப ஹ�ர!'  எனற 
அபழதத�ரகள.  '�ன 'இயத� க�தத�ரகக�ய,ன;  கறஙகள இப,தததர 
அவரகய?!''  எனற த.�னயனன.  அதறகவரகள ''�னம '�ஙகளம (மடடம 



த�ன)  எஞ.�யளய?�ம (அபபடதத�யன?)''  எனற யகடட�ரகள.  '�ன 
'இப,தததர அவரகய?!  (ஆம.)  உணபமத�ன''  எனய,ன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள 'உடக�ரநத (இபதப பரகஙகள''  என,�ரகள.  '�ன உடக�ரநத 
பரக�யனன.  'இனனம பரகஙகள''  என,�ரகள.  பரக�யனன.  இவவ�ற 
அவரகள 'பரகஙகள'  எனற த.�லல�க தக�ணயடய�ரகக,  '�ன பரக�க 
தக�ணயடய�ரநயதன.  இறத�ய�ல 'இலபல.  .தத�ய (ம�ரகக)தபதக 
தக�ணட தஙகப? அனபப�பவதத (இப,)வன மNத ஆபணய�க!  இன�ப 
பரகவதறக வழ�யய இலபல''  எனய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள '(.ர)  அபத 
எனககக க�டடஙகள''  என,�ரகள.  எனயவ,  '�ன அவரக?�டம அநதக 
யக�பபபக தக�டதயதன.  உடயன அவரகள அலல�ஹபவப பகழநத 
அவனபடய (த�ரப)தபயர க,� எஞ.�யபதப பரக�ன�ரகள.

2103.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''அலல�ஹயவ!  மஹமமத�ன 
கடமபதத�ரகக(ப ப.�கக)  உணவ வழஙகவ�ய�க!'  எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

2104.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
'உஙக?�ல ய�பரயம அவரன 'றத.யல ஒரயப�தம க�பப�ற,�த. 
(ம�,�க,  அலல�ஹவ�ன தன�ப தபரம கரபணய�யலயய எவரம 
க�பப�ற,பபடவ�ர)''  எனற க,�ன�ரகள.  மககள 'அலல�ஹவ�ன ததயர! 
தஙகப?யம� (தஙக?�ன 'றத.யல க�பப�ற,�த?)''  எனற 
வ�னவ�ன�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள '(ஆம)  எனபனயமத�ன; 
அரவபணததக தக�ணட�ல தவ�ர''  எனற க,�வ�டட,  '(எனயவ, 
ய'ரபமயய�ட ('ட'�பலய�கச)  த.யலபடஙகள.  '�த�னம�க 'டநத 
தக�ளளஙகள.  (வரமப மN,�வ�ட�த�ரகள.)  க�பலய�லம,  ம�பலய�லம, 
இரவ�ல .�,�த ய'ரமம 'றத.யல பரயஙகள.  (எத�லம)  'ட'�பல 
(தவ,�த�ரகள)  'ட'�பல(பயக கபடப�டயஙகள.)  (இவவ�ற த.யத�ல 
இலட.�யதபத) '�ஙகள அபடவ �ரகள'' என,�ரகள.

2105. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '''றத.யலக?�ல அலல�ஹவ�றக 
ம�கவம வ�ரபபம�னத எத?'  எனற 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
வ�னவபபடடத.  அதறக அவரகள '(எணண�கபகய�ல)  கப,வ�க 
இரநத�லம,  (தத�டரநத த.யயபபடம)  '�பலய�ன 'றத.யயல''  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள. யமலம, ''றத.யலகள பரவத�ல இயன,வபர அதன 
எலபலபயத தத�டமயலஙகள'' எனறம க,�ன�ரகள.

2106.  அலல�ஹ அனபபயம கரபணபயயம பபடததயப�த அதபன 
நற வபகக?�க அபமதத�ன.  அவற,�ல தத�ணணறற ஒனபத 
வபககப?த தனன�டயம பவததக தக�ணட�ன.  (மNத�யள?)  ஒர 
வபகபய மடடயம தன பபடபபகள அபனததககம வழஙக�ன�ன. 
எனயவ,  இப,மறபப�?ன அலல�ஹவ�ன கரபண மழவபதயம 
அ,�நத�ல,  த.�ரககதத�ன மNத அவ'மப�கபக தக�ள?ம�டட�ன. 
(இபதபயப�னய,)  இப,'மப�கபகய�?ர அலல�ஹ வழஙகம யவதபன 
மழவபதயம அ,�நத�ல 'ரகதபதப பற,�ய அச.ம�லல�மல இரகக 
ம�டட�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'�பவப யபண�க க�ததல.

2107.  தம இரணட த�படகளகக இபடயய உள?த(  '�வ�)றகம,  தம 



இரணட க�லகளகக இபடயய உள?த (மரம உறபப�)றகம எனன�டம 
உததரவ�தம அ?�பபவரகக '�ன த.�ரககதத�றக உததரவ�தம 
அ?�கக�ய,ன எனற இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
ஸஹல இபன ஸஅத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2108.  ஓர அடய�ர அலல�ஹவ�ன த�ரபத�ககரய ஒர வ�ரதபதபய 
.ரவ.�த�ரணம�க (அதன பலபனப பற,�ப தபரத�க யய�.�கக�மல) 
யபசக�,�ர.  அதன க�ரணம�க அலல�ஹ அவரன அநதஸதகப? 
உயரதத�வ�டக�,�ன.  ஓர அடய�ர அலல�ஹவ�ன யக�பததககரய ஒர 
வ�ரதபதபய .ரவ.�த�ரணம�க (அதன ப�னவ�ப?பவப பற,� 
யய�.�கக�மல)  யபசக�,�ர.  அதன க�ரணம�க அவர 'ரகதத�ல யப�ய 
வ�ழக�,�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�வஙகப? வ�டதட�ழ�தல.

2109.  எனககம எனபன அலல�ஹ எ(நத ம�ரககத)பதக தக�ணட 
அனபப�யள?�யன� அதறகம எடததகக�டட�க�,த.  ஒர மன�தரன 
'�பலபயப யப�ன,த�கம.  அவர ஒர .மகதத�ரடம த.னற ''�ன 
(இனன தபரம)  பபடபய என கணக?�ல ப�ரதயதன.  (எநய'ரமம 
அபபபட உஙகப?த த�ககல�ம.  அபத எத�ரதக�ளளம ஆற,ல 
உஙக?�டம இலபல.)  '�ன,  ''�ரவ�ணம�க (ஓட வநத)  எச.ரகபக 
த.யப(வபனப)  யப�ன,வன ஆயவன.  எனயவ,  (ஓடஙகள;)  தபப�ததக 
தக�ளளஙகள.  தபப�ததக தக�ளளஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த ஒர 
ப�ரவ�னர அவரககக க\ழபபடநத இரயவ�ட இரவ�க தமலல 
தவ?�யய,�த தபப�வ�டடனர.  ஆன�ல,  இனதன�ர ப�ரவ�னர அவபர 
'மபமறததனர.  ப�,க அத�க�பலய�ல அபபபடய�னர வநத அவரகப?த 
த�கக�ப பணயட�ட அழ�ததனர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப மஸ� அலஅஷஅர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மன இசப.க?�ல 'ரகம மடபபடடள?த..

2110.  மன இசப.க?�ல 'ரகம மடபபடடள?த.  .�ரமஙக?�ல த.�ரககம 
மடபபடடள?த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

த.�ரககம உஙக?�ன த.ரபப வ�பரவ�ட ம�க அரக�ல உள?த. 'ரகமம 
அபதபயப�னறத�ன.

2111.  த.�ரககம உஙக?�ன த.ரபப வ�பரவ�ட உஙகளகக ம�க அரக�ல 
உள?த.  'ரகமம அபதயப�னய, (ம�க அரக�ல உள?த.)  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(த.லவதத�ல) தனபனவ�டக க\ழ '�பலய�ல இரபபவபர (மன�தன) 
ப�ரககடடம; தனபன வ�ட யமல '�பலய�ல இரபபவபரப ப�ரகக 
யவணட�ம.

2112. த.லவதத�லம யத�ற,தத�லம தமபம வ�ட யமல�ன ஒரவபர 
உஙக?�ல கணட�ல,  உடயன (அவற,�ல)  தமபமவ�டக க\ழன�வரகப? 



அவர ('�பனததப)  ப�ரககடடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'னபம அலலத த�பம த.யய எணணவத.

2113.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர : (ஒர மப,)  'ப�(ஸல)  அவரகள 
தம இப,வபனப பற,� அ,�வ�கபகய�ல (ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள: 
அலல�ஹ 'னபமகப?யம த�பமகப?யம (அபவ இனன�னனபவ என 
'�ரணய�தத)  எழத�வ�டட�ன.  ப�,க அதபன வ�வரதத�ன.  அத�வத 
ஒரவர ஒர 'னபம த.யயயவணடம என (மனதத�ல) 
எணண�வ�டட�யல அபதச த.யலபடதத� வ�டட�லம அவரகக�கத 
தனன�டம அபத ஒர மழ 'னபமய�க அலல�ஹ பத�வ த.யக�,�ன. 
அபத அவர எணண�யதடன த.யலபடதத�யம வ�டட�ல,  அநத ஒர 
'னபமபயத தனன�டம பதத 'னபமக?�க,  எழ நற மடஙக�க, 
இனனம அத�கம�க அலல�ஹ பத�வ த.யக�,�ன.  ஆன�ல ஒரவர ஒர 
த�பம த.யய எணண�,  (அலல�ஹவகக அஞ.�)  அபதச த.யய�மல 
பகவ�டட�ல,  அதறக�க அவரககத தனன�டம ஒர மழ 'னபமபய 
அலல�ஹ எழதக�,�ன.  எணண�யபட அநதத த�பமபய அவர த.யத 
மடததவ�டட�யல�,  அதறக�க ஒயரதய�ர கற,தபதயய அலல�ஹ 
எழதக�,�ன.

'மபகத தனபம (மகக?�டம�ரநத) அகனற வ�டல.

2114. ஹ8பதஃப� இபன அலயம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர : 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள எஙகளகக ('மபகததனபம தத�டரப�க) 
இரணட த.யத�கப?க க,�ன�ரகள.  அவற,�ல ஒனப, '�ன (என 
வ�ழ'�?�யலயய)  ப�ரததவ�டயடன.  மறத,�னப, எத�ரப�ரதத�ரகக�ய,ன. 
ஒர த.யத� ய�ததன�ல,  (இயறபகய�கயவ)  மன�தரக?�ன ஆழமனத�ல 
('அம�னத'  எனம)  'மபகததனபம இடம ப�டததத.  ப�னனர அவரகள 
கரஆன�ல�ரநதம (அபத)  அ,�நத தக�ணட�ரகள.  ப�,க (எனனபடய 
வழ�ய�ன) சனன�வ�ல�ரநதம (அபத)அ,�நத தக�ணட�ரகள. ('ப�யவரகள 
க,�ய இபத '�ன ப�ரததவ�டயடன.)  இரணட�வத த.யத�, 
'மபகததனபம அகற,பபடவத தத�டரப�னத�கம.  மன�தன ஒர மப, 
உ,ஙகவ�ன.  (உ,ககதத�யலயய)  அவனபடய உள?தத�ல�ரநத 
'மபகததனபம (.�,�த)  பகபபற,பபடம.  அபதயடதத அ(த 
அகற,பபடட)தன அபடய�?ம .�ற (கரம)  பள?� அ?வகக (அவன�ல) 
தஙக�வ�டம.  ப�,க மNணடம ஒர மப, அவன உ,ஙகவ�ன.  அபயப�த 
(மறபடயம)  அத பகபபற,பபடம.  இமமப, அ(த அகற,பபடட)  தன 
அபடய�?ம (கடன உபழபப�ல பகய�ல ஏறபடம)  க�யபப அ?வகக 
(அவன�ல)  '�பலததவ�டம.  (இவவ�ற மதல�ல ''மபகத தனபம'  எனம 
ஒ?� உள?தத�ல ஏற,பபடடப ப�,க .�,�த .�,�த�க அத 
அபணககபபடவத�னத)  க�ல�ல த�ககஙககப? உரடடவ�டட,  அதன�ல 
க�ல தக�பப?�தத உபப�வ�டவபதப யப�ன,த�கம.  ப�ரபவய�ல அத 
உபப�ப தபரத�கத ததரயயமதவ�ர,  அதனள ஒனறம இரகக�த.  ப�னனர 
க�பலய�ல மககள தஙக?�படயய தக�டககல வ�ஙகல த.யத 
தக�ளவ�ரகள.  (ஆன�ல,  அவரக?�ல)  ய�ரயம 'மப�கபகபயக க�பப�ற, 
எததன�ககம�டட�ரகள. இனன�ரபடய மகக?�ல 'மப�கபகய�ன ஒரவர 
இரகக�,�ர எனற (யதடக கணடப�டதத)  த.�லலபபடம (அ?வகக 
'மப�கபகய�?ரகள அரத�க�வ�டவ�ரகள.  யமலம,  ஒரவபரப பற,�, 
'அவரன அ,�வத�ன எனன?  அவரன வ�யவகமத�ன எனன?  அவரன 



வ �ரமத�ன எனன?'  எனற (.�ல�க�ததக)  க,பபடம.  ஆன�ல,  அநத 
மன�தரபடய இதயதத�ல கடக?வ கட 'மப�கபக இரகக�த. 
(அ,�வ�பப�?ர:  ஹ8பதஃப�(ரல�)  அவரகள கறக�,�ரகள:)  என மNத ஒர 
க�லம வநத�ரநதத.  அகக�லதத�ல '�ன உஙக?�ல ய�ரடம தக�டககல 
வ�ஙகல த.யக�ய,ன எனற தப�ரடபடதத�யத�லபல.  (ஏதனன�ல,) 
மஸல�ம�க இரநத�ல,  இஸல�ம (எனனபடய தப�ரப? 
அவரடம�ரநத)  எனன�டம த�ரபப�த தநதவ�டம.  க�,�ஸதவர�க 
இரநத�ல அவரகக�ன அத�க�ர எனனபடய தப�ரப? அவரடம�ரநத 
எனகக மNடடத தநதவ�டவ�ர.  ஆன�ல,  இனய,� '�ன இனன�ர, 
இனன�ரடம மடடயம தக�டககல வ�ஙகல த.யக�ய,ன.

2115.  மன�தரகள (தப�த� சமககம)  நற ஒடடகஙகள யப�ன,வரகள. 
அவற,�ல பயணதத�றகப பயனபடம ஒடடகதபத '� க�ணபத அரத 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ 
இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

மகஸதத�யம வ�?மபரமம.

2116. �8னதப இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :   '�ன 'ப�(ஸல) 
அவரகளகக அரக�ல த.னய,ன.  அபயப�த அவரகள 'வ�?மபரதத�றக�க 
'றத.யல பரக�,வர (உபடய ய'�ககம)  பற,� அலல�ஹ (மறபம 
'�?�ல)  வ�?மபரபபடததவ�ன.  மகஸதத�கக�க 'றத.யல பரக�,வபர 
அலல�ஹ (மறபம '�?�ல)  அமபலபபடததவ�ன''  எனற க,�யபதக 
யகடயடன.  அ,�வ�பப�?ர ஸலம� இபன கபஹல(ரஹ)  அவரகள 
கறக�,�ரகள :  இநத ஹத�பஸ இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என �8னதப(ரல�)  அவரகள தவ�ர யவற ய�ரடமம '�ன 
யகடடத�லபல.

பண�வ.

2117. அலல�ஹ க,�ன�ன: எவன என ய'.பர பபகததக தக�ணட�யன� 
அவனடன '�ன யப�ர ப�ரகடனம த.யக�ய,ன.  எனகக வ�ரபபம�ன 
த.யலக?�ல '�ன கடபமய�கக�ய ஒனப, வ�ட யவற எதன மலமம 
என அடய�ன எனனடன த'ரககதபத ஏறபடதத�க தக�ளவத�லபல. என 
அடய�ன கடதல�ன ('ஃப�ல�ன)  வணககஙக?�ல என பககம த'ரஙக� 
வநத தக�ணயடய�ரபப�ன.  இறத�ய�ல அவபன ய'.�ததவ�டமயப�த 
அவன யகடக�, த.வ�ய�க,  அவன ப�ரகக�, கணண�க,  அவன பறறக�, 
பகய�க,  அவன 'டகக�, க�ல�க '�ன ஆக�வ�டயவன.  அவன எனன�டம 
யகடட�ல '�ன '�ச.யம தரயவன.  எனன�டம அவன ப�தக�பபக 
யக�ரன�ல '�ச.யம '�ன அவனககப ப�தக�பப அ?�பயபன.  ஓர 
இப,'மப�கபகய�?ன�ன உய�பரக பகபபறறவத�ல '�ன தயககம 
க�டடவபதப யப�னற,  '�ன த.யயம எசத.யல�லம தயககம 
க�டடவத�லபல.  அவயன� மரணதபத தவறகக�,�ன.  '�னம 
(மரணதத�ன மலம) அவனககக கஷடம தரவபத தவறகக�ய,ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹபவ தர.�கக வ�ரமபக�,வபரச .நத�கக அலல�ஹவம 
வ�ரமபக�,�ன.



2118.  உப�த� இபன அஸஸ�ம�த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'அலல�ஹபவ தர.�கக வ�ரமபக�,வபரச .நத�கக அலல�ஹவம 
வ�ரமபக�,�ன. அலல�ஹபவ தர.�பபபத தவறகக�,வபரச .நத�பபபத 
அலல�ஹவம தவறகக�,�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த 
'ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகள'  அலலத ''ப�(ஸல)  அவரக?�ன தபணவ�யரல 
ஒரவர'  ''�ஙகள மரணதபத தவறகக�ய,�ம''  எனற க,�ன�ரகள. 
'ப�(ஸல)  அவரகள '(அலல�ஹவ�ன தர.னம எனபதறகப தப�ரள) 
அதவலல. ம�,�க, இப,'மப�கபகய�?ரகக இ,பப ய'ரம வரமயப�த, 
அவபரப பற,� அலல�ஹ த�ரபத� அபடநத�ரபபத�கவம அவபரக 
தகdரவ�பபத�கவம அவரகக 'றத.யத� க,பபடம.  அபயப�த 
இ,பபககப ப�னன�ல உள? (மறபம)  வ�ழபவவ�ட வ�ரபபம�னத�க 
யவத,தவம அவரகக இர�த.  எனயவ,  அவர அலல�ஹபவ தர.�கக 
வ�ரமபவ�ர.  அலல�ஹவம அவபரச .நத�(தத உப.ர)கக வ�ரமபவ�ன. 
இப,மறபப�?னகக மரணயவப? வரமயப�த,  அலல�ஹ வழஙகம 
யவதபன க,�ததம தணடபன க,�ததம அவனகக அ,�வ�ககபபடம. 
அபயப�த மரணதத�றகப ப�னன�ல உள? (மறபம)  வ�ழபவ வ�ட 
தவறபப�னத�க யவத,தவம அவனகக இர�த.  எனயவ,  அவன 
அலல�ஹபவ தர.�பபபத தவறபப�ன;  அலல�ஹவம அவபனச 
.நத�(தத அரள ப�ல�)பபபத தவறபப�ன''  எனற (வ�?ககம) 
த.�னன�ரகள.  இநத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த. 

மரணதத�ன யவதபனகள. 

2119.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  கடன சப�வம பபடதத க�ர�மவ�.�கள 
.�லர 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத 'மறபம '�ள எபயப�த?'  எனற 
யகடப�ரகள.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அவரக?�யலயய வயத�ல 
.�,�யவர�ன ஒரவபர ய'�கக� 'இவர உய�ர வ�ழநத�ல,  இவபர 
மதபம அபடவதறக மனயப உஙக?�ன மNத மறபம .மபவ�தத 
வ�டம'' எனற கறவ�ரகள. இஙக 'மறபம' (ஸ�அத) எனபத மரணதபதக 
க,�ககம என (அ,�வ�பப�?ர)  ஹ�ஷ�ம இபன உரவ�(ரஹ)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

மறபம '�?�ல அலல�ஹ பம�பயக பகபபற,�க தக�ளவ�ன.

2120.  அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர : 'ப�(ஸல) அவரகள 'மறபம 
'�?�ல இநத பம� (அடபப�ல இரககம)  ஒர தர�டடபயப யப�னற 
(.மத?ம�க)  ம�,�வ�டம.  பயணதத�லள? உஙக?�ல ஒரவர தம 
தர�டடபய (அடபப�ல�ரநத எடததக பகய�ல பவதத)ப பரடடவபதப 
யப�னற,  .ரவ வலலபம பபடதத (இப,)வன பம�பயத தனனபடய 
கரதத�ல பரடடபயப�டவ�ன.  (அபதயய)  த.�ரககவ�.�களகக 
வ�ரநத�ககவ�ன''  எனற க,�ன�ரகள.  அபயப�த யதரக?�ல ஒரவர 
'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வநத,  'அபல க�.�யம!  அ?வற, அர?�?ன 
உஙகளகக சப�ட.ம அ?�ககடடம.  மறபம '�?�ல த.�ரககவ�.�க?�ன 
வ�ரநதணவ எனனதவனற உஙகளகக '�ன ததரவ�ககடடம�?'  எனற 
யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள '.ர'  என,�ரகள.  அவர 'ப�(ஸல)  அவரகள 
த.�னனபதப யப�னய, 'மறபம '�?�ல இநத பம� ஒயரதய�ர 
தர�டடபயப யப�னற இரககம''  எனற க,�ன�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல) 
அவரகள எஙகப?க கரநத ப�ரததவ�டட,  தம கபடவ�யப பறகள 
ததரய .�ரதத�ரகள.  ப�,க 'உஙகளகக த.�ரககவ�.�க?�ன கழமப எத 



எனத ததரவ�ககடடம�?'  எனற அநத யதர யகடடவ�டட அவரக?�ன 
கழமப 'ப�ல�ம'  மறறம 'நன'  என,�ர.  மககள 'இத எனன?'  எனற 
யகடட�ரகள.  அநத யதர '(அபவ)  க�ப?ம�டம மNனம ஆகம.  அநத 
இரணடன ஈரலகளடன ஒடடக தக�ணடரககம தன�த தணபட 
(மடடயம த.�ரககவ�.�க?�ல)  எழபத�ய�ரம யபர ப.�பப�ரகள''  எனற 
க,�ன�ர.

2121. (உம�யய� தவ�யட� கலகக�த) சததம�ன ம�வ�ன�ல�ன தர�டடபயப 
யப�னற தய தவணபமய�ன (.ம)  த?தத�ன மNத மறபம '�?�ல 
மன�தரகள ஒனற த�ரடடபபடவ�ரகள  எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள.   இதன அ,�வ�பப�?ர�ன ஸஹல(ரல�)  அவரகள, 
அலலத மறத,�ரவர 'அநத பம�ய�ல (மபல, மடவ, க�ட, வ �ட என) எநத 
அபடய�?மம ய�ரககம இரகக�த''  எனற (கடதல�க) 
அ,�வ�தத�ரகள.

(மறபமய�ல மககள) ஒனற த�ரடடபபடவத எபபட? 

2122.  (மறபம '�ள ஏறபடவதறக .றற மன க�ழகக�ல�ரநத யமறக 
ய'�கக�)  மககள மனற ப�ரவ�னர�க ஒனற த�ரடடபபடவ�ரகள.  (அத�ல 
மதல ப�ரவ�னர)  அச.ததடனம ஆரவததடனம த.லவ�ரகள. 
(இரணட�வத ப�ரவ�னர)  (வ�கனப பற,�ககப,ய�ன�ல த�மத�ததப 
ப�னனர)  ஒயர ஒடடகதத�ன மNத இரணட யபர�க,  ஒயர ஒடடகதத�ன மNத 
மனற யபர�க, ஒயர ஒடடகதத�ன மNத '�னக யபர�க, ஒயர ஒடடகதத�ன 
மNத பததப யப�ர�கச த.லவ�ரகள.  அவரக?�ல எஞ.�யவர(கய? 
மன,�வத ப�ரவ�னர�வர. அவர)கப? (பம�ய�ல ஏறபடம ஒர தபரம) த� 
(வ�பதத) ஒனற த�ரடடம. அவரகள மத�ய ஓயதவடககமயப�தம, இரவ�ல 
ஓயதவடககம யப�தம,  க�பல ய'ரதபத அபடயமயப�தம,  ம�பல 
ய'ரதபத அபடயம யப�தம (இபபட எலல� ய'ரஙக?�லம)  அநதத த� 
அவரகளடயனயய இரககம.

2123. ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '''�ஙகள மறபம'�?�ல 
த.ரபபண�ய�தவரக?�க,  '�ரவ�ணம�னவரக?�க,  வ�ரதத ய.தனம 
த.யயபபட�தவரக?�க ஒனற த�ரடடப படவ �ரகள'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  உடயன '�ன 'இப,தததர 
அவரகய?!  ('�ரவ�ணம�ன)  ஆணகளம தபணகளம .�லபர .�லர 
ப�ரபப�ரகய??'  எனற யகடயடன.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள 'அநத 
எணணம அவரகளகக ஏறபட�த அ?வகக (அஙகள?)  '�பலபம ம�கக 
கடபமய�னத�க இரககம'' எனற க,�ன�ரகள.

2124. மறபம'�?�ல மன�தரகளகக (அவரக?�ன தபலககரக�ல த'ரஙக� 
வரம சரயன�ல)  வ�யரபவ ஏறபடம.  அவரக?�ன வ�யரபவ 
தபரய�னள எழபத மழம வபர த.னற,  (தபரகக யமல)  அவரக?�ன 
வ�பய அபடநத,  இறத�ய�ல அவரக?�ன க�பதயம அபடயம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

மறபம'�?�ல பழ�த�ரககபபடதல.

2125. மறபம '�?�ல மன�தரகளகக�படயய மதன மதல�ல 
த�ரபப?�ககபபடவத (உலக�ல .�நதபபடட)  இரததஙகள (தக�பலகள) 



க,�ததத�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2126. த.�ரககவ�.�கள த.�ரககதத�றகம,  'ரகவ�.�கள 'ரகதத�றகம 
த.னற ய.ரநத ப�,க 'மரணம'  (ஓர ஆடடன உரவதத�ல)  தக�ணட 
வரபபடட,  த.�ரககதத�றகம 'ரகதத�றகம இபடயய '�றததபபடம. 
ப�னனர அத அறககபபடம.  ப�,க அ,�வ�பப�?ர ஒரவர 
'த.�ரககவ�.�கய?!  (இன�)  மரணம எனபயத க�படய�த.  'ரகவ�.�கய?! 
(இன�)  மரணம எனபயத க�படய�த''  என அ,�வ�பப�ர.  அபயப�த 
த.�ரககவ�.�களகக மக�ழச.�கக யமல மக�ழச.� அத�கம�கம. 
'ரகவ�.�களககக கவபலகக யமல கவபல அத�கம�கம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2128.  ('ரகதத�ல)  இப,மறபப�?ன�ன இரணட யத�ள ப�ஙகளகக�படயய 
உள? தரம,  தரதம�கப பயண�பபவர மனற '�ளகள கடககம 
தரம�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2129. .�லர ('ரக த'ரபப த�ணடயத�ல) தம .ரமதத�ன '�,ம ம�,�ய ப�ன 
'ரகதத�ல�ரநத தவ?�யய,�,  த.�ரககததககள நபழவ�ரகள.  அவரகப? 
த.�ரககவ�.�கள '�ஹனனம�யå ன'  ('ரக வ�டதபல தபறய,�ர)  எனப 
தபயரடட அபழபப�ரகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2130.  மறபம '�?�ல 'ரகவ�.�க?�யலயய ம�கவம இயல.�க யவதபன 
த.யயபபடபவர ஒர மன�தர�வ�ர.  அவரன உள?ஙக�லக?�ன 'டவ�ல 
இரணட த'ரபபக கஙககள பவககபபடம. (அடபப�ல பவககபபடடள?) 
த.மபப ப�தத�ரம (அலலத)  பனன �ர ப�தத�ரம தக�த�பபபதப யப�னற 
அவற,�ல அவரன மப? தக�த�ககம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அபஹ�பரர�(ரல�)அ,�வ�தத�ர.

2131. (த.�ரககவ�.�க?�ல)  எவரம,  (உலக வ�ழவ�ல)  த�ம ப�வம 
பரநத�ரநத�ல 'ரகதத�ல தம இரபப�டம எதவ�க இரநத�ரககம எனற 
க�டடபபட�மல த.�ரககதத�ல நபழயம�டட�ர.  அவர அத�கம�க 
(மக�ழச.�யபடநத இப,வனகக) 'ன,� த.லததவதறக�கயவ (இவவ�ற 
க�டடபபடம).  ('ரகவ�.�க?�ல)  எவரம,  (உலக வ�ழவ�ல)  த�ம 'னபம 
பரநத�ரநத�ல த.�ரககதத�ல தம இரபப�டம எதவ�க இரநத�ரககம 
எனற க�டடபபட�மல 'ரகதத�ல நபழயம�டட�ர.  இத அவரகக 
(தபரம)  தயரம�க அபமயயவணடம எனபதறக�கயவ (க�டடபபடக�,த.) 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2132. (மறபம '�?�ல எனனபடய 'அலகவஸர'  எனம)  தட�கம 
உஙகளகக மனன�ல இரககம. (அதன வ�.�லம�னத, அனப,ய ஷ�ம 
'�டடன)  '�ரப�'  மறறம 'அதரஹ'  ஆக�ய இடஙகளகக�படயயய�ன 
தரம�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2133.  ('அலகவஸர'  எனம)  என தட�கம ஒர ம�த க�லப பயணத 



தத�பலதரம (பரபப?வ)  தக�ணடத�கம.  அதன '�ர ப�பல வ�ட 
தவணபமய�னத. அதன மணம கஸதரபய வ�ட 'றமணம வ�யநதத. 
அதன க��ககள வ�ணமNனகள யப�ன,பவ.  ய�ர அதன '�பர 
அரநதக�,�ரகய?� அவரகள ஒரயப�தம த�கமபடயம�டட�ரகள எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
அமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2134.  என தட�கதத�ன (பரபப)  அ?வ யமன�லள? 'ஸனஆ'  'கரதத�றகம 
(ஷ�ம '�டபட ஒடடய�ரநத)  'அயல�'  'கரதத�றகம இபடயயய�ன 
(தத�பல தரத)பதப யப�ன,த�கம.  யமலம,  அத�ல வ�ணமNனக?�ன 
எணண�கபகபயப யப�னற (கணகக�டலஙக�)  யக�பபபகள 
(பவககபபடட) இரககம எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள 
என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2135. '�ன உ,ஙக�கதக�ணடரநயதன.  அபயப�த (கனவ�ல)  '�ன 
(அலகவஸர தட�கதத�னரக�ல) '�னற தக�ணடரகக�ய,ன. அபயப�த ஒர 
கழவ�னபர '�ன அபடய�?ம கணடதக�ளக�ய,ன.  எனககம 
அவரகளககம�படயய ஒர(வ�ன)வர யத�ன,� (அநதக கழவ�னபர 
ய'�கக�), 'வ�ரஙகள' எனற அபழகக�,�ர. உடயன '�ன (அவரடம 'எஙயக 
(இவரகப? அபழகக�,�ரகள)?'  எனய,ன.  அவர 'அலல�ஹவ�ன 
மNத�பணய�க!  'ரகதத�றக''  என,�ர.  '�ன 'இவரகள எனன த.யத�ரகள?' 
எனய,ன.  அவர 'உஙகளககப ப�னன�ல இவரகள த�ரமப�ப ப�ரகக�மல 
வநத வழ�யய மதம ம�,�ச த.ன,�ரகள''  என,�ர.  ப�,க மறத,�ர 
கழவ�னபரயம '�ன அபடய�?ம கணட தக�ளக�ய,ன.  எனககம 
அவரகளககம�படயய ஒர (வ�ன)வர யத�ன,�,  'வ�ரஙகள'  என 
(அவரக?�டம)  கறக�,�ர.  '�ன '(இவரகப?)  எஙயக (அபழகக�,�ரகள)?' 
எனய,ன.  அவர 'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  'ரகதத�றகதத�ன'' 
என,�ர.  '�ன 'இவரகள எனன த.யத�ரகள?'  எனற யகடயடன.  அவர 
'இவரகள உஙகளககப ப�னன�ல த�ரமப�ப ப�ரகக�மல வநத வழ�யய 
மதம ம�,�ப யப�யவ�டட�ரகள''  எனற பத�ல?�தத�ர.  அவரக?�ல 
க�ண�மல யப�ன ஒடடகதபதப யப�னற ஒர .�லபரத தவ�ர 
யவத,வரம தபப�ததக தக�ளவ�ரகள என '�ன கரதவ�லபல  எனற 
இப,த ததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2136.  ஹ�ரஸ� இபன வஹப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர : (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரகள ('அலகவஸர')  எனம தட�கதபதப பற,�க க,�பப�டட�ரகள. 
அபயப�த '(அதன பரபப?வ�னத,)  மத�ன�வககம (யமன�லள?)  'ஸனஆ' 
'கரததககம இபடயயய�ன தரம�கம'' எனற க,�ன�ரகள.

ப�டம-75. வ�த�. 

இப,வன�ன த�ரம�னதபத எழத�ய யபன�(வ�ன பம) உலரநதவ�டடத.

2137. இமர�ன இபன ஹ8பஸன(ரல�) அ,�வ�தத�ர : ஒரவர 'இப,தததர 
அவரகய?!  த.�ரககவ�.�கள ய�ர?  'ரகவ�.�கள ய�ர?  எனற (மனயப 
அலல�ஹவககத)  ததரயம�?'  எனக யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 'ஆம 
(ததரயம)'' என,�ரகள. அவர 'அவவ�,�ய�ன ஏன 'றத.யல பரக�,வரகள 
'றத.யல பரயயவணடம?'  எனற யகடட�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள 



'ஒவதவ�ரவரம 'எ(பத அபடவ)தறக�கப பபடககபபடட�ரகய?�' 
அலலத 'எ(பத அபடவ)தறக வ�யபப?�ககபபடட�ரகய?�'  அதறக�கச 
த.யலபடக�,�ரகள'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

அலல�ஹவ�ன கடடப? (மனயப) த�ரம�ன�ககப தபற, வ�த�ய�க  
இரகக�ன,த. (த�ரககரஆன 33:38)

2138. ஹ8பதப� அலயம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,) 
எஙக?�படயய 'ப�(ஸல)  அவரகள உபரய�ற,�ன�ரகள.  அநத உபரய�ல, 
மறபம ஏறபடம வபரய�ல�ன எநதத தகவபலயம அவரகள 
க,�பப�ட�மல வ�டவ�லபல.  அதபன அ,�நதவரகள அ,�நத 
தக�ணட�ரகள.  அதபன அ,�ய�தவரகள அ,�ய�மல�ன�ரகள.  (அத�ல) 
ஏயதனம ஒனப, '�ன ம,நத வ�டடரநத�லம அபத (ய'ரல) 
க�ணமயப�த அ,�நததக�ளயவன.  தமபமவ�டட மப,நதவ�டட 
ஒரவபர (மNணடம)  ப�ரககமயப�த அவபர ஒரவர அபடய�?ம 
கணடதக�ளவபதப யப�னற.

ய'ரதத�ககடன மன�தபன வ�த�கயக தக�ணட த.லக�,த.

2139.  (அலல�ஹ க,�ன�ன:)  ய'ரதத�க கடன�னத,  '�ன வ�த�ய�ல 
எழத�ய�ர�த எநததவ�னப,யம மன�தன�டம தக�ணட வநதவ�ட�த. 
ம�,�க,  வ�த�த�ன அவபன (ய'ரதத�ககடன பககம)  தக�ணட த.லக�,த. 
ய'ரதத�ககடன மலம கஞ.ன�டம�ரநத (த.லவதபத) 
தவ?�கதக�ணரவததன '�ன (மனயப)  வ�த�ய�ல எழத�வ�டயடன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

(ப�வஙக?�ல�ரநத) அலல�ஹவ�ல ப�தக�ககபதபற,வயர 
ம�.ற,வர�வ�ர.

2140.  (இபபவ�ய�ன ஆட.�கக இப,வனபடய)  ப�ரத�'�த�ய�க ஆககபபடம 
எவரககம இரணட த'ரககம�ன ஆயல�.கரகள இரககயவ 
த.யவ�ரகள. ஓர ஆயல�.கர, அவபர 'னபம த.யயமபட ஏவ� அதறகத 
தணட யக�ல�க இரபப�ர.  அலல�ஹ (கற,ஙக?�ல�ரநத)  ய�பர 
ப�தக�தத�யன� அவயர ம�.ற,வர�க இரபப�ர எனற 
இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹ மன�தபனயம அவனபடய உள?தபதயம சழநத 
'�றக�,�ன.

2141.  அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(.தத�யம த.யவத�க இரநத�ல)  'இலபல.  உள?ஙகப?ப 
பரடடககடயவன மNத�பணய�க!''  எனய, தபரமப�லம .தத�யம 
த.யவ�ரகள.

ப�டம-76. .தத�யஙகளம ய'ரதத�கடனகளம.

.தத�யதபத ம,�தத�ல..



2142. அபதர ரஹம�ன இபன .மர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல) 
அவரகள (எனன�டம),  'அபதர ரஹம�ன இபன .மர�யவ!  ஆட.�ப 
தப�றபபப '�ய�க (ஆப.பபடட)க யகடக�யத!  ஏதனன�ல,  ('�)  யகடடத�ல 
அத உனகக அ?�ககபபடட�ல அயத�ட '� (தன�பமய�ல)  வ�டபபடவ�ய. 
(இப,வன�ன உதவ� க�டட�த.)  யகடக�மல அத உனகக 
அ?�ககபபடட�ல அத தத�டரப�க உனகக (இப,வன�ன)  உதவ� 
அ?�ககபபடம.  '� ஒர .தத�யம த.யத,  அத அலல�த யவத,�னப, 
அபதவ�டச .�,நதத�க '� கரத�ன�ல உனனபடய .தத�யத(பத 
ம,�ததவ�டட ம,�தத)தகக�ன பரக�ரதபதச த.யதவ�ட.  .�,நதத 
எதயவ� அபதச த.யலபடதத'' என,�ரகள.

2143.  '�மத�ம மறபம '�?�ல (க�லதத�ல)  ப�நத�யவரக?�கவம 
(அநதஸத�ல)  மநத�யவரக?�கவம இரபயப�ம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  யமலம அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  உஙக?�ல ஒரவர 
தம கடமபதத�ர (தனபறம வபகய�ல அவரகள)  தத�டரப�கத த�ம 
த.யத .தத�யதத�ல ப�டவ�தம�க இரபபத,  (அநதச .தத�யதபத 
ம,�ததவ�டட)  அதறக�க அவரன மNத அலல�ஹ கடபமய�கக�யள? 
பரக�ரதபதச த.யவபதவ�டப தபரம ப�வம�கம எனற க,�ன�ரகள 
என அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2144.  அபதலல�ஹ இபன ஹ�ஷ�ம(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இரணட யபர 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம ஒர வழகபகக தக�ணட வநதனர. 
அவரக?�ல ஒரவர,  'எஙகளகக�படயய அலல�ஹவ�ன .டடபபட 
த�ரபப?�யஙகள''  எனற க,�ன�ர.  அவரகள இரவரல வ�வரம 
ததரநதவர�ன மறத,�ரவர 'ஆம.  இப,தததர அவரகய?! 
அலல�ஹவ�ன .டடபபட எஙகளகக�படயய த�ரபப?�யஙகள!  எனபனப 
யப. அனமத�யஙகள''  என,�ர.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 'யபசஙகள''  என,�ரகள. 
அநத மன�தர,  'என மகன இவரடம 'அஸZ ஃப'  ஆக யவபல ப�ரததக 
தக�ணடரநத�ன.  'அஸZ ஃப எனபதறகக 'கல�ய�ள'  எனற தப�ரள என 
ம�ல�க(ரஹ)  அவரகள க,�ன�ரகள.  (அபயப�த)  இவரபடய 
மபனவ�யடன வ�ப.�ரம த.யதவ�டட�ன.  எனயவ,  மககள எனன�டம, 
'உன மகனககக கலதல,� தணடபன உணட''  எனற க,�னர.  ஆன�ல, 
'�ன அவனகக�க நற ஒடடகஙகப?யம ஓர அடபமப தபணபணயம 
ப�பணத தத�பகய�க வழஙக�யனன.  ப�,க '�ன அ,�ஞரக?�டம (இத 
க,�ததக)  யகடயடன.  அவரகள,  '(த�ரமணம�க�த '�பலய�ல வ�ப.�ரம 
பரநதவ�டட)  என மகனகக நற கப.யடகள தக�டகக யவணடம 
எனறம,  ஓர�ணடக க�லதத�றக அவபன '�ட கடதத யவணடம 
எனறம,  கலதல,� தணடபன (வ�ப.�ரம பரநத)  அவரன 
மபனவ�ககதத�ன எனறம ததரவ�தத�ரகள''  என,�ர.   அதறக 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'என உய�ர எவன பகய�லள?யத� அவன 
மNத .தத�யம�க!  உஙகள இரவரககம�படயய '�ன அலல�ஹவ�ன 
.டடபபடயய த�ரபப?�கக�ய,ன:  'உஙகள ஆடகளம அடபமப தபணணம 
உஙக?�டயம த�ரபப�த தரபபடம''  எனற க,�வ�டட,  அவரன மகனகக 
நற கப.யடகள வழஙகச த.யத ஓர�ணட க�லதத�றக '�ட 
கடததவம த.யத�ரகள.  யமலம,  உபனஸ அலஅஸலமN(ரல�)  அவரகள 
அநத 'பரன மபனவ�ய�டம த.னற,  அவள கற,தபத 
ஒபபகதக�ணட�ல அவளககக கலலட தணடபன வழஙக�டம�ற 
உததரவ�டபபடட�ரகள.  அவவ�ய,,  (உபனஸ அபதபணண�டம த.ன,�ர.) 



அவள கற,தபத ஒபபகதக�ணட�ர.  எனயவ,  அவளககக கலதல,� 
தணடபன வழஙக�ன�ர. 

2145.  அப தர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம யப�யச 
ய.ரநயதன.  அபயப�த அவரகள (இப,ய�லலம)  கஅப�வ�ன '�ழல�ல 
இரநதவ�ற,  'கஅப�வ�ன அத�பத� மNத .தத�யம�க!  அவரகள 
'ஷடவ�?�கள.  கஅப�வ�ன அத�பத� மNத .தத�யம�க அவரகள 
'ஷடவ�?�கள  எனற த.�லலத தத�டஙக�ன�ரகள.  '�ன,  'என '�பல 
எனன?  என தத�டரப�க அவரகளகக ஏயதனம க�டடபபடக�,த�? 
(அபபடய�ன�ல)  என '�பல எனன�வத?'  எனற (மனததககள) 
த.�லல�கதக�ணயட அவரகள அரக�ல அமரநயதன.  அபயப�த 
'ப�யவரகள 'எனன�ல யப.�மல�ரகக இயலவ�லபல.  அலல�ஹ '�டய 
ஏயத� ஒனற எனபனச சழநத தக�ணடத''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 
'�ன 'என தநபதயம என த�யம தஙகளகக அரபபணம�கடடம. 
அவரகள ய�ர,  இப,தததர அவரகய??'  எனற யகடயடன.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அத�கச த.லவம பபடததவரகள.  ஆன�ல ('லவழ�ய�ல 
த.லவதபதச த.லவ�டட)  .�லபரத தவ�ர''  எனற க,�யவ�ற இவவ�ற 
இவவ�ற இவவ�ற (எனற தம பககம வலப பககம இடப பககம) 
பகக?�ல ப.பக த.யத�ரகள.

2146.  ஒர மஸல�மபடய மகக?�ல மவர (பரவ வயதகக மனயப) 
இ,நத�ல,  (தநபதய�ன)  அவபர 'ரகம த�ணட�த.  ('உஙக?�ல ய�ரம 
'ரகதபதக கடகக�மல த.லல மடய�த'  எனற அலல�ஹ த.யதள?) 
.தத�யதபதச த.யலபடததவதறக�க ('ரகதத�ன வழ�யய த.லவபத)த 
தவ�ர எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ம,நத .தத�யதபத ம,�ததவ�டட�ல...?

2147. என .மத�யதத�ரன உள?ஙக?�ல ஊ.ல�டம த�ய எணணஙகப?, 
அவரகள அதனபட த.யலபட�த வபர,  அலலத அபத (தவ?�பபடதத�)ப 
யப.�த வபர அலல�ஹ (அவறறககத தணடபன வழஙகவத�லபல) 
மனன�தத வ�டக�,�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

இப,வனகக வழ�பபடவத�ல த�ன ய'ரதத�ககடன.

2148. அலல�ஹவகக வழ�பபடவத�க ஒரவர ய'ரநத தக�ணட�ல (அபத 
'�ப,யவறறம (மகம�க)  அவனகக அவர வழ�பபடடடம! 
அலல�ஹவகக ம�ற த.யவத�க ஒரவர ய'ரநததக�ணட�ல (அபத 
'�ப,யவறறவதறக�க)  அவனகக அவர ம�ற த.யத�ட யவணட�ம 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என ஆய�ஷ�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ய'ரதத�ககடன உள? '�பலய�ல ஒரவர இ,நதவ�டட�ல (அவரகக�க 
மற,வரகள அபத '�ப,யவற, யவணடம�?)

2149.  அபதலல�ஹ இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஸஅத இபன 
உப�த� அல அன.�ர(ரல�)  அவரகள,  ய'ரநததக�ணட அபத 
'�ப,யவறறவதறக மனயப இ,நதவ�டட தம த�ய�ன ய'ரதத�ககடன 



க,�தத 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம வ�?ககம யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல) 
அவரகள,  அவர தம த�ய�ரகக�க ய'ரதத�ககடபன '�ப,யவற,�டம�ற 
த�ரபப?�தத�ரகள. அதயவ ப�னனர வழ�மப,ய�க ஆக�வ�டடத.

தமகக உபடபமய�லல�த ஒன,�லம ப�வச த.யல�லம ஒரவர 
ய'ரநததக�ளவத (கட�த.)

2150. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள 
(தவள?�கக�ழபம)  உபர '�கழதத�க தக�ணடரநதயப�த ஒரவர 
(தவய�ல�ல)  '�னறதக�ணடரபபபதக கணட�ரகள.  அவர க,�தத 
(மகக?�டம)  யகடட�ரகள.  மககள,  '(இவர தபயர)  அப இஸர�யZல.  இவர, 
'�னற தக�ணயட இரபயபன;  உடக�ரம�டயடன எனறம,  '�ழல�ல 
ஒதஙகம�டயடன (தவய�ல�ல த�ன இரபயபன)  எனறம,  (ய�ரடமம) 
யப.ம�டயடன;  ய'�னப ய'�றயபன எனறம ய'ரநத தக�ணடள?�ர'' 
எனற க,�ன�ரகள.  உடயன 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவரகக 
உததரவ�டஙகள:  அவர யப.டடம.  '�ழல தப,டடம.  உடக�ரடடம 
ய'�னபப (மடடம)  '�ப,வ த.யயடடம''  என,�ரகள.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம இநத ஹத�ஸ வநதள?த.

ப�டம-77. .தத�யதபத ம,�தத�ல த.யயயவணடய பரக�ரஙகள.

மத�ன�வ�ன 'ஸ�உ'ம 'ப�(ஸல) அவரகள (க�லதத) 'மத'தம அதன 
வ?மம வ�பழயட வ�பழய�க மத�ன�வ�.�கள கபடபப�டதத வநததம.

2151.  .�ய�ப இபன யஸZ த(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
க�லதத�ல 'ஸ�உ'  எனபத,  இனப,கக ('படமப,ய�ல�ரககம) 
உஙக?�ன 'மத'த�ல ஒர 'மத'தம மன,�ல ஒர ப�கமம (1  1/3) 
தக�ணடத�க இரநதத.  ப�னனர உமர இபன அபத�ல அஸZஸ(ரஹ) 
அவரக?�ன க�லதத�ல இதன அ?வ அத�கம�ககபபடடத.

2152. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர : இப,தததர(ஸல) அவரகள 
'இப,வ�!  (மத�ன�வ�.�க?�ன)  இவரகளகக இவரக?�ன அ?பவக?�ன 
'ஸ�உ'  மறறம 'மத'  ஆக�யவற,�ல வ?ம ய.ரபப�ய�க''  எனற 
ப�ர�ரதத�தத�ரகள.

ப�டம-78. ப�கபப�ரவ�பனச .டடஙகள.

(இ,நதவரகக) மகன (உய�ரடன) இலல�தயப�த மகன�ன மகனகக 
(யபரனகக)க க�படககம த.�ததரபம.

2153.  (ப�கபப�ரவ�பன தத�டரப�கக கரஆன�ல '�ரணய�ககபதபறறள?) 
ப�கஙகப? (மதல�ல)  அவறறகக உரயவரக?�டம ய.ரததவ�டஙகள. 
ப�,க எஞ.�ய�ரபபத இ,நதவரன)  ம�க த'ரககம�ன (உ,வ�னர�ன) 
ஆணகக உரயத�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

(இ,நதவரகக) மகள இரககமயப�த மகனபடய மகளகக (யபதத�கக) 
க க�படககம த.�ததரபம.



2154.  ஹ8பஸல இபன ஷ8ரஹபZல(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  அப 
மஸ�(ரல�)  அவரக?�டம,  (இ,நத ஒரவரகக)  மகள,  மகனபடய மகள, 
.யக�தர ஆக�யய�ர (இரநத�ல, அவரகளககக க�படககம த.�ததரபம) 
க,�தத வ�னவபபடடத. அதறக அவரகள 'மகளகக (தம�ததச த.�தத�ல) 
ப�த�யம .யக�தரகக (மNத�)ப ப�த�யம க�படய�த)''  எனற க,�வ�டட, 
'(யவணடம�ன�ல,)  இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம த.னற (யகடடப) 
ப�ரஙகள.  அனன�ரம என (கரதத�)பனயய ப�ரத�பல�பப�ரகள'' 
என,�ரகள.  எனயவ,  இபன மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம (த.னற)  அப 
மஸ�(ரல�)  அவரக?�ன கறப,த ததரவ�தத (இத க,�தத வ�?ககம) 
யகடகபபடடத. அதறக அவரகள, 'இவவ�ற (மகன�ன மகளகக த.�தத�ல 
பஙக இலபல எனற)  '�னம த.�னன�ல '�ச.யம '�ன வழ� 
தவ,�யவன�க� வ�டயவன;  '�ன ய'ரவழ�யபடநதவரக?�ல ஒரவன�க 
இரககம�டயடன.  இநத வ�ஷயதத�ல 'ப�(ஸல)  அவரகள அ?�தத 
த�ரபபபயய '�னம அ?�கக�ய,ன: மகளககப ப�த�யம மகன�ன மகளகக 
ஆ,�ல ஒர ப�கமம வழஙகபபடயவணடம.  அபயப�தத�ன மன,�ல 
இரணட ப�கஙகள '�ப,வ�கம.  எஞ.�ய�ரபபத .யக�தரகக 
உரயத�கம''  என,�ரகள.  ப�னனர அப மஸ�(ரல�)  அவரக?�டம த.னற 
இபன மஸவத(ரல�)  அவரகள த.�னனபதத ததரவ�தயத�ம.  அபயப�த, 
'இநதப யபர,�ஞர (இபன மஸவத(ரல�)  உஙக?�படயய இரககம வபர 
எனன�டம (வ�?ககம) யகடக�த�ரகள'' எனற (பகழநத) த.�னன�ரகள.

ஒர கடடதத�ர�ல வ�டதபல த.யயப படட அடபம அவரகப?ச 
ய.ரநதவயன. ஒர கடடதத�ரன .யக�தர மகன அவரகப?ச 
ய.ரநதவயன!

2155.  அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ஒர கடடதத�ர�ல 
வ�டதபல த.யயபபடட அடபம அவரக?�ல உள?வயன'  எனய,�, 
'இபதப யப�னய,�' இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள.

யவத,�ரவபர தன தநபத என வ�த�டக�,வன.

2157. ஸஅத இபன அபZ வகக�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர: ''தம தநபத அலல�த 
ஒரவபர அவர தம தநபத அலல எனற ததரநத தக�ணயட -  தநபத 
எனற வ�த�டக�,வரன மNத த.�ரககம தபட த.யயபபடடத�க� வ�டம' 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,க யகடயடன.  (யமறகணட 
ஹத�ஸ�ன அ,�வ�பப�?ர)  உபஉஸம�ன அந'ஹத�(ரஹ)  அவரகள 
கறக�,�ரகள:  இநத ஹத�பஸ '�ன அப பகர�(ரல�)  அவரக?�டம 
க,�பப�டயடன.  அபயப�த அவரகள 'இபத இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம�ரநத என க�தகள த.வ�யயற,ன.  என இதயம 
மனனம�டடக தக�ணடத'' என,�ரகள.

2158. 'உஙகள தநபதயபர '�ஙகள தவறகக�த�ரகள.  தம தநபதபய 
தவறதத (யவற ய�யர� ஒரவபர தம தநபத எனற க,�)  வ�டக�,வர 
'ன,� தக�ன,வர�வ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள'' 
என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-79. கற,வ�யல தணடபனகள. 



யபரச. மடபடய�லம க�லண�ய�லம (கடக�ரபர) அடததல.

2159. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  மத அரநத�ய ஒரவர 'ப�(ஸல) 
அவரக?�டம தக�ணட வரபபடடயப�த அவரகள 'இவபர அடயஙகள'' 
என,�ரகள.  எஙக?�ல .�லர பகய�ல அடததனர.  .�லர க�லண�ய�ல 
அடததனர.  இனனம .�லர (மறககபபடட)  தம தண�ய�ல அடததனர. 
(தணடபன மடநத அவர)  த�ரமப�யயப�த மகக?�ல .�லர,  அலல�ஹ 
உமபமக யகவலபபடததவ�ன�க!''  எனற க,� (.�பம�டட)னர.  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'இவவ�ற க,�,  இவரகதகத�ர�க பஷதத�னகக ஒதத�ப. 
த.யய�த�ரகள'' என,�ரகள.

2160.  அலNப�ன அபZ த�ல�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன தணடபன 
'�ப,யவற,�யத�ல எவயரனம இ,நத�ல (அதறக�க)  '�ன கவபல 
அபடயப யப�வத�லபல.  கடக�ரபரத தவ�ர!  ஏதனன�ல,  (தணடபன 
வழஙகபபடடத�ல)  கடக�ரர இ,நத�ல அவரகக�க '�ன உய�ரடடத 
தத�பக வழஙக�டயவன.  இதறகக க�ரணம,  (மத அரநத�யவனககத 
தணடபனய�க)  இப,தததர(ஸல)  அவரகள (க,�பப�டட எபதயம) 
வழ�மப,ய�ககவ�லபல.

கடக�ரபண .ப�பபத தவறககபபடடத�கம. யமலம, அவன 
ம�ரககதத�ல�ரநத தவ?�யய,�யவன அலலன.

2161. உமர இபன அலகதத�ப(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�ன க�லதத�ல 'அபதலல�ஹ'  எனத,�ரவர இரநத�ர.  அவர 
'ஹ�ம�ர'  (கழபத)  என, பபனபதபயரல அபழககபபடட வநத�ர.  அவர 
இப,தததர(ஸல)  அவரகப? .�ரகக பவபப�ர.  மத அரநத�யதறக�க 
அவபர 'ப�(ஸல)  அவரகள அடததள?�ரகள.  (யப�பதய�ல�ரநத)  அவர 
ஒர'�ள ('ப�(ஸல)  அவரக?�டம)  தக�ணட வரபபடட�ர.  அவபர 
அடககமபட 'ப�(ஸல)  அவரகள உததரவ�டட�ரகள.  அவவ�ய, அவர 
அடககபபடட�ர. அபயப�த (அஙக�ரநத) மகக?�ல ஒரவர, 'இப,வ�! இவர 
மNத உன .�பம ஏறபடடடம!  இவர (கடதததறக�க)  எததபன மப, 
தக�ணட வரபபடடள?�ர!'' எனற க,�ன�ர. அபயப�த 'ப�(ஸல) அவரகள, 
'இவபர .ப�கக�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இவர 
அலல�ஹபவயம அவனபடய ததபரயம ய'.�கக�,�ர எனய, '�ன 
அ,�நதளய?ன'' எனற க,�ன�ரகள.

த�ரடபனப தபயர க,�பப�ட�மல (தப�தவ�க) .ப�ததல.

2162.  அலல�ஹவ�ன .�பம த�ரடன மNத ஏறபடடடம!  அவன (வ�பல 
மத�பபள?)  தபலககவ.தபதத த�ரடக�,�ன;  அதன�ல அவனபடய பக 
தவடடபபடக�,த.  (வ�பல மல�வ�ன)  கய�றப,யம அவன த�ரடக�,�ன; 
அதன�லம அவனபடய பக தணடககபபடக�,த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன அஃமஷ(ரஹ) 
அவரகள கறக�,�ரகள:  'தபலககவ.ம'  எனபத இரமப�ல�ன 
தபலககவ.தபதயம 'கய�ற'  எனபத ஒர .�ல த�ரஹமகள 
(தவள?�கக�சகள)  தபறம�னமள? கய�றப,யம க,�ககம எனற 
(இதன அ,�வ�பப�?ரகள) கரதக�,�ரகள.

''த�ரடய ஆண, த�ரடய தபண ஆக�யய�ரன கரஙகப?த தணடதத  



வ�டஙகள'' எனம (த�ரககரஆன 05:38 வத) வ.னத தத�டரம, எநத அ?வ 
த�ரடன�ல (பக) தவடட யவணடம? எனபத பற,�யம.

2163.  க�ல த�ன�ர(தப�ற க�ச),  அலலத அதறக யமல த�ரடயதறக�கக 
பக தவடடபபடம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
ஆய�ஷ�(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இநத ஹத�ஸ மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர 
வழ�ய�கவம வநதள?த.

2164.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல 'யத�ல 
யகடயம'  அலலத 'யத�ல கவ.தத�ன'  வ�பல (மத�பபள? தப�ரள) 
கக�கயவ தவ�ர,  த�ரடன�ன பக தணடககபபடடத�லபல.  இயத ஹத�ஸ 
மறய,�ர அ,�வ�பப�?ர தத�டர வழ�ய�கவம வநதள?த.

2165.  இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள மனற 
த�ரஹஙகள (தவள?�கக�சகள)  வ�பலமத�பபள? யத�ல யகடயதத�றக�க 
(அபதத த�ரடயவரன கரதபத)த தணடதத�ரகள.

ப�டம-80. கற,ஙகளம தணடபனயம. 

கணடபபதறக�கவம பதத� பகடடவதறக�கவம எததபன மப, 
அடககல�ம?

2166.  அப பரத�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ''அலல�ஹ வ�த�ய�கக�யள? 
(கற,வ�யல)  தணடபனக?�ல ஒன,�ல தவ�ர யவற எதறக�கவம பதத 
.�டபடயடகளகக யமல வழஙகபபடல�க�த''  எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள 
கறவ�ரகள.

அடபமக?�ன மNத அவதற கறதல.

2167.  ''�ர�பர�த�ய�ன தம அடபமய�ன மNத (வ�ப.�ர)  அவதற 
க,�யவரகக மறபம '�?�ல .�டபடயட வழஙகபபடம.  அவர 
த.�னனபதப யப�னற அநத அடபம இரநத�ல தவ�ர!'  எனற அபல 
க�.�ம (இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-81. இழபபZடகள.

''ய�ர ஓர இப,'மப�கபகய�?பர யவணடதமனய, தக�பல  
த.யக�,�யன� அவனகக உரய தணடபன 'ரகயம ஆகம'' எனம 
(த�ரககரஆன 04:93 வத) இப,வ.னம.

2168.  பன�தம வ�யநதத�கக கரதபபடம (மன�த)  உய�ர எதபனயம 
தக�பலத.யய�மல இரககமவபர ஓர இப,'மப�கபகய�?ர தம 
ம�ரககதத�ன த�ர�? கணதபதக கணடவணணம�ரபப�ர எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அபதலல�ஹ இபன 
உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2169. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  'ப�(ஸல)  அவரகள ம�கத�த(ரல�) 



அவரக?�டம,  'இப,மறபப�?ரக?�ன .மகதத�ரபடயய தம 
இப,'மப�கபகபய (மனத�றகள)  மப,தத பவததக தக�ணடரநத 
ஒரவர தம இப,'மப�கபகபய தவ?�பபடததம தரவ�ய�ல அவபர 
'�ர தக�னறவ�டடயர!  அவவ�,�ய�ன,  இதறக மனனர '�ரம 
இவவ�றத�யன மகக�வ�ல உமமபடய இப,'மப�கபகபய (மனதத�ல) 
மப,தத பவததகதக�ணடரநத�ர?' எனற யகடட�ரகள.

2170. 'மகதகத�ர�க எவன ஆயதம ஏநதக�,�யன� அவன 'மபமச 
.�ரநதவனலலன  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர. 'ப�(ஸல) அவரக?�டம�ரநத 
அப மஸ�(ரல�) அவரகளம இபத அ,�வ�தத�ரகள.

''அவரகளகக '�ம அ(நத யவதத)த�ல, உய�ரகக உய�ர கணணககக 
கண, மகககக மகக, க�தககக க�த, பலலககப பல ஆகவம; 
க�யஙகளகக(ச .மம�ன க�யஙக?�கவம) '�ச.யம�கப பழ� 
வ�ஙகபபடம எனற வ�த�தத�ரநயத�ம. என�னம, ஒரவர (பழ� 
வ�ஙகவபத) தரமம�க வ�டடவ�டட�ல, அத அவரன ப�வஙகளககப 
பரக�ரம�கம. ய�ர அலல�ஹ அர?�ய (யவதக கடடப?ப)பட த�ரபப 
வழஙகவ�லபலயய� '�ச.யம�க அவரகள அ'�ய�யகக�ரரகய?!'' எனம 
(த�ரககரஆன 05:45 வத) இப,வ.னம.

2171. 'அலல�ஹபவத தவ�ர வணககதத�றகரயவன யவத,வரம�லபல. 
'�ன அலல�ஹவ�ன ததர�யவன'  என உறத� தம�ழ� க,�ய 
மஸல�ம�ன எநத மன�தபரயம மனற க�ரணஙக?�ல ஒனப, 
மனன�டயட தவ�ர யவத,தறக�கவம தக�பல த.யய அனமத� 
இலபல.  (அபவ:)  1. ஒர மன�தபரக தக�பல த.யததறக பத�ல�கக 
தக�பல த.யவத.  2. த�ரமணம�னவன வ�ப.�ரம த.யவத. 3. '�ம�அத' 
எனம .மகக கடடபமபபபக பகவ�டட,  ம�ரககதத�ல�ரநயத 
தவ?�யய,� வ�டவத எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'�ய�யம�ன,� ஒர மன�தபனக தக�பல த.யயத தணடவத.

2172. மன�தரக?�யலயய அலல�ஹவ�ன (கடபமய�ன)  யக�பதத�றக 
ஆ?�யன�ர மவர ஆவர.  1.  (மகக�)  பன�த எலபலககள தபரம ப�வம 
பரக�,வன.  2.  இஸல�தத�ல இரநததக�ணட அ,�ய�பமக க�லக 
கல�.�ரதபத வ�ரமபக�,வன.  3.  ஒர மன�தன�ன இரதததபதச .�நதச 
த.யவதறக�க '�ய�யம�ன,� அவபனக தக�பல த.யயத தணடக�,வன 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன 
அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர ஆட.�ய�?ரடம (வழகபகக தக�ணட) த.லல�மல தம 
உரபமபயத த�யம மNடதடடபபதம (தம உ,வ�னரகக�கத) த�யம 
பழ�வ�ஙகவதம.

2173. இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள:  உஙகள அனமத�ய�ன,� 
ஒரவர உஙகள வ �டடககள எடடப ப�ரததயப�த அவரன மNத '�ஙகள 
.�ற கலபலச சணட எ,�ய,  அத அவரன கணபணப ப,�ததவ�டட�ல 
உஙக?�ன மNத எநதக கற,மம இலபல.  இபத அபஹ�பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



வ�ரலகளகக�ன இழபபZடகள (.மம�னபவய�? ம�றபடடபவய�?)

2174. இயத� இநத யம�த�ர வ�ரலம கடபட வ�ரலம (இழபபZடடல) 
.மம�னபவயய  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-82. இஸல�தத�ல�ரநத தவ?�யய,�யய�ரடன  யப�ர பரதல. 

2175. 'இப,தததர அவரகய?!  ''�ஙகள அ,�ய�பமக க�லதத�ல 
த.யத(த)வற,�றக�க (மறபமய�ல)  தணடககபபடயவ�ம�?'  என ஒரவர 
யகடடதறக,  'இஸல�தத�ல இபணநத 'னபம பரக�,வர அ,�ய�பமக 
க�லதத�ல த.யத தவறகளகக�கத தணடககபபட ம�டட�ர. 
இஸல�தத�ல இபணநத ப�,க (மNணடம இப,மறபப எனம) த�பமபயப 
பரக�,வர (அ,�ய�பமக க�லதத�ல த.யத)  மநத�ய தவறகளகக�கவம, 
(இஸல�தபத ஏற,ப�ன த.யத இநதப)  ப�நத�ய தவறகளகக�கவம 
தணடககபபடவ�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என 
இபன மஸவத(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-83. கனவகக வ�?ககம?�ததல.

'லயல�ரன கனவ.

2176. 'லல மன�தர க�ணம 'லல (உணபமய�ன)  கனவ,  'ப�ததவதத�ன 
'�றபதத�ற ப�கஙக?�ல ஒன,�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'லல கனவ அலல�ஹவ�யலயய யத�னறக�,த.

2177. உஙக?�ல ஒரவர தமகக வ�ரபபம�ன கனதவ�னப,க கணட�ல, 
அத அலல�ஹவ�டம�ரநயத வநதத (எனற ததரநத),  அதறக�க அவர 
அலல�ஹபவப யப�ற,டடம.  அபத (தமகக வ�ரபபம�னவரக?�டம 
மடடம) ததரவ�ககடடம. அதறக ம�,�கத தமகக வ�ரபபம�லல�த கனவ 
கணட�ல,  அத பஷதத�ன�டம�ரநயத வநதத (என அ,�நத),  அதன 
த�ஙக�ல�ரநத (அலல�ஹவ�டம)  ப�தக�பபக யக�ரடடம.  அபதப பற,� 
ய�ரடமம க, யவணட�ம.  ஏதனன�ல,  அபயப�த அககனவ அவரகக 
எநதப ப�த�பபபயம ஏறபடதத�ட மடய�த எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

'றத.யத� (கறம கனவ)கள.

2178. அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  இப,தததர(ஸல)  அவரகள, 
''றத.யத� கறக�ன,பவ ('மபஷஷ�ர�த')  தவ�ர,  'ப�ததவதத�ல 
யவத,தவம எஞ.�ய�ரககவ�லபல''  எனற க, யகடயடன.  அபயப�த 
மககள ''றத.யத� கறக�ன,பவ (மபஷஷ�ர�த)  என,�ல எனன?'  எனற 
வ�னவ�னர.  'ப�(ஸல)  அவரகள ''லல (உணபமய�ன)  கனவ''  எனற 
வ�படய?�தத�ரகள.



கனவ�ல 'ப�(ஸல) அவரகப?க க�ணபத.

2179. 'கனவ�ல எனபன க�ணக�,வர வ�ழ�பப�லம எனபனக க�ணப�ர. 
(ஏதனன�ல)  பஷதத�ன என உரவதத�ல க�ட.�ய?�ககம�டட�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  அப அபத�லல�ஹ (பக�ரய�க�ய '�ன)  கறக�ய,ன: 
'''ப�(ஸல)  அவரகளககரய யத�ற,தத�ல (அவரக?�ன அஙக 
லட.ணஙகளடன)  அவரகப?க கணட�லத�ன ('ப�(ஸல)  அவரகப?க 
கனவ கணடத�கக கரதபபடம)''  எனற இபன .\ரன(ரஹ)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  யமலம கனவ�ல ய�ர எனபனக கணட�யர� '�ச.யம�க 
அவர எனபனயய கணட�ர.  ஏதனன�ல,  பஷதத�ன என உரவதத�ல 
க�ட.�ய?�ககம�டட�ன.  யமலம,  இப,'மப�கபகய�?ர க�ணம 
(உணபமய�ன)  'லல கனவ,  'ப�ததவதத�ன '�றபதத�ற ப�கஙக?�ல 
ஒன,�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2180.  (கனவ�ல)  ய�ர எனபனக கணட�யர� '�ச.யம�க அவர '��தபதயய 
கணட�ர.  ஏதனன�ல,  பஷதத�ன என உரவதத�ல (க�ட.�ய?�பபவன�க) 
இரககம�டட�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அப ஸயZத அலகதர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

பகல�ல க�ணம கனவ.

2181. அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர : இப,தததர(ஸல) அவரகள 
(மத�ன�வகக அரக�லள? 'கப�'வககச த.ன,�ல தம ப�லகட 
.�ற,னபனய�ன)  உமம ஹர�ம ப�னத ம�லஹ�ன(ரல�)  அவரக?�ன 
வ �டடறகச த.லவத வழககம.  அவர உப�த� இபன அஸஸ�ம�த(ரல�) 
அவரக?�ன தபணவ�ய�ர�வ�ர.  அவவ�ய, ஒர '�ள (பகல�ல) 'ப�(ஸல) 
அவரகள உமம ஹர�ம(ரல�)  அவரக?�ன வ �டடறகச த.ன,யப�த அவர 
'ப�(ஸல)  அவரகளகக உணவ?�தத ப�ன அவரகளகக யபன ப�ரதத 
வ�டல�ன�ர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள உ,ஙக� வ�டட�ரகள.  ப�,க 
.�ரததபட வ�ழ�தத�ரகள. 

கனவ�ல வ�லஙக�டபபடவபதப யப�னற க�ணபத.

2182.  (மறபமய�ன அபடய�?ஙக?�ல ஒன,�கக)  க�லம சரஙகமயப�த 
இப, 'மப�கபகய�?ர க�ணம கனவ தப�யய�கப யப�வத�லபல. 
இப,'மப�கபகய�?ர க�ணம கனவ 'ப�ததவதத�ன '�றபதத�ற 
ப�கஙக?�ல ஒன,�கம.  'ப�ததவதத�ல அடஙக�ய எநத அம.மம 
தப�யய�க�த எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர.  (இதன அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன) 
மஹமமத இபன .\ரன(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  இநதச 
.மத�யதத�ர க�ணம கனவகள (எலல�ம)  உணபம எனய, 
கறக�ய,ன.  கனவகள மனற வபகபபடம எனற க,பபடவதணட.  1. 
மன ப�ரபம (வ�ழ�பப '�பலக கனவகள) 2.  பஷதத�ன�ன அசசறததல. 3. 
அலல�ஹவ�டம�ரநத வரம 'றத.யத�.  எனயவ,  த�ம வ�ரமப�த 
கனதவ�னப, எவயரனம கணட�ல அபதப பற,� எவரடமம வ�வரகக 
யவணட�ம.  ம�,�க,  எழநத அவர (இப,வபனத)  தத�ழடடம.  தத�டரநத 
மஹமமத இபன .\ரன(ரஹ)  அவரகள கறக�,�ரகள:  கழதத�ல 
ம�டடபபடம வ�லஙபகக கனவ�ல க�ணபத தவறககபபடட வநதத. 



(ஏதனன�ல,  அத 'ரகவ�.�க?�ன அபடய�?ம�கம.)  ஆன�ல,  (க�ல) 
வ�லஙபகக க�ணபத அவரகளகக வ�ரபபம�னத�க இரநதத.  அத 
ம�ரககதத�ல '�பலதத�ரபபபதக க,�ககம எனற (வ�?ககம) 
க,பபடடத. 

கனவ�ல ஒர தப�ரப? ஒர மபலய�ல�ரநத ம�ற,� மற,வரக?�டம 
பவபபபதப யப�னற கணட�ல...?

2183. தபலவ�ர யக�லததடன கறபப '�,பதபணதண�ரதத� 
மத�ன�வ�ல�ரநத தவ?�யய,� அஙக�ரநத 'மஹயஆ'  த.னற 
தஙகவபதப யப�னற '�ன (கனவ) கணயடன. மத�ன�வ�ன தபரய'�யகள 
மஹயஆவகக இடம தபயரச த.யயபபடடவ�டடத எனற '�ன 
(அதறக)  வ�?ககம கணயடன.  'மஹயஆ'  எனபத 'அல�8ஹஃப�'  எனம 
இடம�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கனவ க,�தத தப�யயபரபபத.

2184. 'ஒரவர த�ம க�ண�த கனபவக கணடத�க த�டடம�டட த.�னன�ல, 
அவர (மறபமய�ல)  இரணட வ�றயக�தபமகப? (ஒனறடன ஒனப,ச 
ய.ரதத)  மடசசப யப�டமபட '�ரபபநத�ககபபடவ�ர.  ஆன�ல,  அவர�ல 
ஒரயப�தம (அபபடச)  த.யய மடய�த.  (அவரகக அ?�ககபபடம 
யவதபனயம '�றக�த.)  'த�ம யகடபபத மககள வ�ரமப�த '�பலய�ல' 
அலலத 'தமபமக கணட மககள தவரணயட�டம '�பலய�ல 
'அவரக?�ன உபரய�படபலக க�த த�ழதத� (ஒடட)க யகடக�,வரன 
க�த�ல மறபம '�?�ல ஈயம உரகக� ஊற,பபடம.  (உய�ரனதத�ன) 
உரவப படதபத வபரக�,வர அதறக உய�ர தக�டககமபட 
'�ரபபநத�ககபபடட யவதபன த.யயபபடவ�ர.  ஆன�ல,  அவர�ல உய�ர 
தக�டகக மடய�த' எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என 
இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2185.  தம கண க�ண�த ஒனப, அத கணடத�கக கறவத ம�தபரம 
தப�யக?�ல ஒன,�கம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள 
என இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கனவகக வ�?ககம அ?�தத மதல 'பர தவ,�க வ�?ககம 
த.�னன�லம அதத�ன வ�?ககம எனபபத ஏறக மடய�த.

2186.  இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  ஒரவர இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம வநத,  '(இப,தததர அவரகய?!)  '�ன ய'ற,�ரவ கனவ�ல 
யமகம ஒனப,க கணயடன.  அநத யமகதத�ல�ரநத த'யயம யதனம 
த.�டடகதக�ணடரநதன.  உடயன மககள தஙகள பககப? '�டட 
அவறப,ப ப�டததகதக�ணடரககக கணயடன.  (அவரக?�ல)  அத�கம 
ப�டததவரகளம உணட;  கப,வ�கப ப�டததவரகளம உணட.  அபயப�த 
ஒர கய�ற பம�ய�ல�ரநத வ�னம வபரப யப�யச ய.ரநதத.  அபயப�த 
(இப,தததர அவரகய?!)  '�ஙகள அநதக கய�றப,ப பற,�க தக�ணட 
யமயல த.ன,�ரகள.  ப�,க ('�னக�வத�க)  இனதன�ர மன�தர (வநத) 
அபதப பற,�கதக�ள? அநதக கய�ற அறநத (வ�ழநத)வ�டடத.  ப�,க 
(மNணடம)  அககய�ற (வ�னததடன)  இபணககபபடடத''  என,�ர.  அபயப�த 
(அஙக�ரநத) அப பகர(ரல�) அவரகள, 'இப,தததர அவரகய?! என தநபத 



தஙகளகக அரபபணம�கடடம.  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  இநதக 
கனவ�றக வ�?ககம அ?�கக எனபன அனமத�கக யவணடம''  எனற 
யகடட�ரகள.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள '(.ர)  இதறக வ�?ககம 
த.�லலஙகள''  என,�ரகள.  அப பகர(ரல�)  அவரகள,  'அநத யமகம த�ன 
இஸல�ம�கம.  (யமகதத�ல�ரநத)  த.�டடக தக�ணடரநத யதனம 
த'யயம கரஆன�கம.  அதன இன�பம த.�டடக தக�ணடரகக�,த. 
கரஆன�ல�ரநத அத�கம தபற,வரகளம உள?னர;  கப,வ�கப 
தபற,வரகளம உள?னர.  வ�ன�ல�ரநத பம�வபர '�ணட த.லலம 
அநதக கய�,�னத,  '�ஙகள இரநத வரக�, .தத�ய(ம�ரகக)ம�கம.  அபத 
'�ஙகள பறறக�,�ரகள.  அலல�ஹ உஙகப? (வ�ன?வ�றக) 
உயரதத�வ�டக�,�ன.  ப�,க உஙகளககப ப�னன�ல இனதன�ர மன�தர 
அபதப பறறக�,�ர.  அதன மலம அவரம உயரநதவ�டக�,�ர.  அதன 
ப�னனர இனதன�ர மன�தர அபதப பற,�க தக�ணட அதன மலம 
உயரநதவ�டக�,�ர.  அதன ப�னனர இனதன�ர மன�தர அபதப பற,�க 
தக�ணட அதன மலம உயரநதவ�டக�,�ர.  அபத ('�னக�வத�க) 
மறத,�ரவர பறறக�,�ர.  (ஆன�ல)  அத அவயர�ட அறநதவ�டக�,த. 
ப�னனர அவரகக�க அககய�ற இபணககபபடக�,த.  அதன மலம 
அவரம உயரநத வ�டக�,�ர''  எனற க,�வ�டட, 'இப,தததர அவரகய?! 
என தநபத தஙகளகக அரபபணம�கடடம.  ('�ன த.�னன வ�?ககம) 
.ரய�?  அலலத தவ,�?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'.�லவறப,ச .ரய�கச த.�னன �ரகள;  .�லவறப,த தவ,�கச 
த.�லல�வ�டடரகள''  என,�ரகள.  அப பகர(ரல�)  அவரகள,  'இப,தததர 
அவரகய?!  அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன தவ,�கக க,�யபதத 
த�ஙகள எனககத ததரவ�ககயவணடம''  என,�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள 
'(இன�)  .தத�யம த.யத யகடக�த�ரகள ('�ன த.�லலபயப�வத�லபல)'' 
என,�ரகள.

ப�டம-84. கழபபஙகள.

''எனககப ப�,க '�ஙகள தவறகக�, பல வ�ஷயஙகப?க க�ணபZரகள'' 
எனற (அன.�ரக?�டம) 'ப�(ஸல) அவரகள க,�யத.

2187. 'தம (ஆட.�த)  தபலவரடம�ரநத (ம�ரகக வ�ஷயதத�ல கப,) 
எபதயயனம (கணட அபத)  தவறபபவர தப�றபமய�க இரககடடம. 
ஏதனன�ல,  ஆட.�ய�?(ரககக கடடபபட�மல அவ)ரடம�ரநத ஒர .�ண 
அ?வ தவ?�யயறக�,வர அஞஞ�ன க�ல மரணதபத எயதவ�ர'  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என இபன அபப�ஸ(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.  'தம (ஆட.�த)  தபலவரடம�ரநத ம�ரகக வ�ஷயதத�ல) 
தமககப ப�டகக�த (கப,)  ஒனப,க க�ணக�,வர அபதப தப�றததக 
தக�ள?டடம!  ஏதனன�ல,  ஒரவர (இஸல�ம�யக)  கடடபமபப�ல�ரநத 
ப�ரநத,  (அயத '�பலய�ல)  இ,நதவ�டட�ல அஞஞ�ன க�ல 
மரணதபதயய அவர .நத�பப�ர'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள' என இபன அபப�ஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2188. �8ன�த� இபன அபZ உமயய�(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  உப�த� 
இபன அஸஸ�ம�த(ரல�)  அவரகள ய'�யவ�யபபடடரநதயப�த '�ஙகள 
அனன�ரடம ('லம வ�.�ரககச)  த.னய,�ம.  '�ஙகள,  'அலல�ஹ 
உஙகளககக கணம?�ககடடம.  'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத '�ஙகள 
யகடட ஒர ஹத�பஸ (த.யத�பய எஙகளகக)  அ,�வ�யஙகள;  அதன�ல 



அலல�ஹ உஙகளகக 'றபலன அ?�பப�ன'' எனற த.�னயன�ம. அதறக 
உப�த� இபன அஸஸ�ம�த(ரல�)  அவரகள,  ''ப�(ஸல)  அவரகள எஙகப? 
அபழதத�ரகள.  '�ஙகள அவரக?�டம (த.னற இஸல�தத�ல 
'�பலதத�ரபபத�க)  உறத�தம�ழ� அ?�தயத�ம''  என,�ரகள.  ''�ஙகள 
உற.�கம�ய�ரககம யப�தம ய.�ரநத�ரககமயப�தம வ.த�ய�ய�ரககம 
யப�தம .�ரமதத�ல�ரககம யப�தம எஙகப? வ�டப ப�,ரகக 
மனனரபம வழஙகபபடம யப�தமகட (ஆட.�த தபலவரன 
கடடப?பய)ச த.வ�யயறற (அவரககக)  க\ழபபடநத 'டபயப�ம; 
ஆட.�யத�க�ரதத�ல�ரபபவரகளடன '�ஙகள .ணபடய�டம�டயட�ம; எநத 
வ�ஷயம பக�ரஙகம�ன இப, மறபப  எனபதறக அலல�ஹவ�டம�ரநத 
எஙகளகக ஆத�ரம க�படததள?யத� அததபகய வ�ஷயதபத 
ஆட.�ய�?ரடம '�ஙகள கணட�யல தவ�ர''  எனற எஙக?�டம 'ப�(ஸல) 
அவரகள உறத�தம�ழ� வ�ஙக�யதம அவரகள எஙக?�டம தபற, 
ப�ரம�ணஙக?�ல அடஙகம.

கழபபஙகள யத�னறதல.

2189.  அப மஸ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன அபதலல�ஹ இபன 
மஸவத(ரல�)  அவரக?�டம,  'தக�பலகள மல�நத க�லம வரம எனற 
யமறகணடவ�ற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�ய க�லதபத '�ஙகள 
அ,�வ �ரகள''  எனய,ன.  அபயப�த அபதலல�ஹ இபன மஸவத(ரல�) 
அவரகள (கடதல�கப ப�னவரம�ற)  த.�னன�ரகள:  ய�ர உய�யர�ட 
இரககமயப�த அவரகப? மறபம'�ள வநதபடக�,யத� அவரகள த�ம 
மகக?�யலயய த�யய�ர ஆவர எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள த.�லல 
யகடடரகக�ய,ன.

ப�னன�ல வரம க�லம மனன�ல த.ன, க�லதபதவ�ட யம�.ம�கயவ 
இரககம.

2190. ஸ8பபர இபன அத�(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  '�ஙகள அனஸ 
இபன ம�ல�க(ரல�)  அவரக?�டம த.னற (ஆள'ர)  ஹஜ��ஜ மலம 
'�ஙகள அனபவ�ததவரம தக�டபமகள க,�தத மப,ய�டயட�ம. 
அதறக அவரகள,  ''�ஙகள உஙகளபடய இப,வபனச .நத�ககம வபர 
தப�றபமயய�ட இரஙகள.  ஏதனன�ல,  உஙக?�டம ஒர க�லம வநத�ல, 
அதறகப ப�னவரம க�லம அபதவ�ட யம�.ம�னத�கயவ இரககம'' 
எனற க,�வ�டட,  'இபத '�ன உஙகள 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத 
த.வ�யறய,ன'' என,�ரகள.

'மபம எத�ரதத ஆயதம ஏநதபவர.

2191.  '�ஙகள உஙகள .யக�தரபர ய'�கக� ஆயததபதக க�டட ப.பக 
த.யயயவணட�ம.  ஏதனன�ல,  உஙகளககத ததரய�மயலயய பஷதத�ன 
உஙகள பகய�ல�ரநத அபதப ப�டஙக� (.யக�தரர மNத த�ககதல 'டதத�) 
வ�டககடம.  அதன�ல '�ஙகள 'ரகதத�ல வ �ழநதவ�டக கடம எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

(வ�பரவ�ல) .�ல கழபபஙகள யத�னறம, அபயப�த அமரநத�ரபபவன 
'�றபவபன வ�டச .�,நதவன ஆவ�ன.



2192. 'வ�பரவ�ல கழபபஙகள .�ல யத�னறம. அபயப�த அவறறகக�படயய 
(தமdனம�க�)  அமரநத�ரபபவன (அவறறகக�க)  எழநத '�றபவபன 
வ�டவம,  அவறறகக�படயய எழநத '�றபவன 'டபபவபன வ�டவம, 
அவறறகக�படயய 'டபபவன (அவறப, ய'�கக�)  ஓடபவபன வ�டவம 
.�,நதவன ஆவ�ன.  அத�ல தமபம ஈடபடதத�க தக�ளக�,வபர அபவ 
அழ�கக மறபடம.  அபயப�த ஒர பகல�டதபதயய�,  க�பப�டதபதயய� 
தபறக�,வர அதன வ�ய�ல�கத தமபமத தறக�ததக தக�ள?டடம' 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள'' என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

கழபபம ஏறபடடள?யப�த க�ர�மதத�றகக கடதபயரதல.

2193.  ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன (ஒரமப, 
ஹ���ஸ ம�க�ண ஆள'ர)  ஹஜ��ஜ இபன யசஃப�டம த.னய,ன. 
அவர 'இபனல அகவஃ!  '�ஙகள (மத�ன�வகக ஹ�ஜரத த.யத ப�ன 
அஙக�ரநத)  உஙகள கத�க�லக?�ன வழ�யய (க�ர�மதத�றகத)  த�ரமப�ச 
த.ன,தன மலம க�ர�மவ�.�ய�க ம�,�வ�டடரக?�?'  எனற யகடட�ர. 
'�ன, 'இலபல. ஆய�னம, இப,தததர(ஸல) அவரகள க�ர�மதத�ல வ.�கக 
எனகக அனமத�ய?�ததள?�ரகள''  எனற த.�னயனன. 
(அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன) யஸZ த இபன அபZ உபபத(ரஹ) அவரகள 
க,�ன�ரகள:  உஸம�ன இபன அஃபப�ன(ரல�)  அவரகள 
தக�லலபபடடயப�த ஸலம� இபன அகவஃ(ரல�)  அவரகள 
(மத�ன�வ�ல�ரநத)  தவ?�யய,� 'ரபத�'  எனனம�டதத�றகச த.னற அஙக 
ஒர தபணபண மணநத�ரகள.  அபதபண மலம அவரகளககப பல 
கழநபதகள ப�,நதன.  அஙயகயய வ.�ததவநத ஸலம� இபன 
அகவஃ(ரல�)  அவரகள,  த�ம இ,பபதறகச .�ல '�ளகள மனபத�ன 
(அஙக�ரநத த�ரமப� வநத) மத�ன�வ�ல தஙக�ன�ரகள.

அலல�ஹ ஒர .மத�யதத�ரகக யவதபன வழஙகமயப�த...

2194.  ஒர .மத�யதத�ன மNத அலல�ஹ யவதபனபய இ,ககமயப�த 
அத�லள?வரகள அபனவபரயம அநத யவதபன த�ககம ப�,க 
அவரகள தம த.யலகளகக ஏறப (மறபமய�ல)  எழபபபபடவ�ரகள 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என இபன உமர(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

ஒரவர ஒர கடடதத�ரடம ஒனப,ச த.�லல�வ�டடப ப�,க தவ?�யய 
த.னற அதறக ம�,�கப யப.�ன�ல...?

2195.  ஹ8பதஃப� இபன அலயம�ன(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'யவஞ.கம 
எனபததலல�ம (மககள .�லரடம)  'ப�(ஸல)  அவரக?�ன க�லதத�ல த�ன 
இரநதத.  இனய,�,  இப,'மப�கபகககப ப�ன இப,மறபப மடடயம 
உள?த.

த'ரபப க�?மபவத.

2196.  ஹ���ஸ பகத�ய�ல�ரநத ஒர த'ரபப க�?மப�,  (ஷ�ம '�டடன) 
பஸர� (ஹவர�ன)  எனம ஊரலள? ஒடடகஙக?�ன ப�டரகப?ப 
ப�ரக�.�ககச த.யய�தவபர மறபம '�ள வர�த எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 



அ,�வ�தத�ர.

2197.  (யமறக�.�ய�வ�ல ப�யம)  யபரடடஸ 'த�ய�னத தஙகப பபதயல 
ஒனப, தவ?�பபடதத உள?த.  அபயப�த அஙக�ரபபவரகள அத�ல�ரநத 
எபதயம எடதத வ�ட யவணட�ம எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.  அ,�வ�பப�?ரக?�ல ஒரவர�ன உகப� இபன க�ல�த(ரஹ) 
அவரகள கறக�,�ரகள: 'ப�(ஸல) அவரக?�டம�ரநத அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அவரகள அ,�வ�ததள? இநத ஹத�ஸ மறத,�ர வழ�ய�கவம 
அ,�வ�ககபபடடள?த.  ஆன�ல,  அத�கம�க 'தஙக மபல ஒனப, 
தவ?�பபடததவள?த'' எனற இடம தபறறள?த.

2198. இரதபரம கழகக?�படயய தபரம யப�ர ஏறபடட அபவ 
ஒனய,�தட�னற .ணபடய�டடக தக�ள?�தவபர மறபம '�ள வர�த. 
அவவ�ர கழககள மனபவககம வ�தமம ஒன,�கயவ இரககம. 
யமலம, ஏ,தத�ழ மபபத தபரம தப�யயரக?�ன தஜ��லகள (உலக�ல) 
யத�ன,�தவபர மறபம '�ள வர�த.  அவரக?�ல ஒவதவ�ரவனம 
தனபன இப,தததர எனற வ�த�டவ�ன.  யமலம,  (கலவ�ய�?ரக?�ன 
மப,வ�ல)  கலவ� பகபபற,பபடட,  '�ல 'டககஙகள அத�கம�க�,  க�லம 
சரஙக�,  கழபபஙகள யத�ன,�,  தக�பல தபரக�தவபர மறபம'�ள 
வர�த.  யமலம,  உஙக?�படயய த.லவம தபரக�க தக�ழ�கக�தவபர 
மறபம'�ள வர�த. அபயப�த த.லவன தனனபடய தரமதபத ஏறபவர 
ய�யரனம க�படககம�டட�ர�?  எனற கவபலபபடவ�ன.  அவன அபத 
எடதத ஒரவரககக தக�டகக மபனயமயப�த,  இத தமககத 
யதபவய�லபல எனற அவர த.�லல� வ�டவ�ர.  யமலம,  மககள 
கடடடஙகப? (யப�டட யப�டடகதக�ணட)  உயரம�கக கடட�தவபர 
மறபம '�ள வர�த.  யமலம,  ஒர மன�தன மறத,�ர மன�தன�ன 
மணணப,பயக கடநதத.லலமயப�த,  'அநயத�!  '�ன இவனபடய 
இடதத�ல (மணணப,ககள)  இரககக கட�த�?'  எனற (ஏககததடன) 
க,�தவபர மறபம '�ள வர�த.  சரயன யமறகத த�ப.ய�ல�ரநத 
உதயம�க�தவபர மறபம'�ள வர�த.  அவவ�ற உதயம�கமயப�த 
அபதகக�ணம மககள அபனவரம இப,'மப�கபக தக�ளவ�ரகள. 
ஆன�ல,  அதறக மனயப இப,'மப�கபக தக�ள?�த,  அலலத இப, 
'மப�கபக தக�ணடம (அபத தமயபப�ககம வபகய�ல)  'றத.யல 
எதவம பரய�த எநத மன�தனம அபயப�த 'மப�கபக தக�ளவத 
அவனககப பயன?�கக�த ய'ரம�க அத இரககம.

இரணட யபர தஙகளகக மனயன தஙகள தண�கப? 
(வ�ய�ப�ரதத�றக�க)  வ�ரதத பவபப�ரகள.  அநதத தண�பய வ�ய�ப�ரம 
த.யத�ரககவம ம�டட�ரகள;  அபதச சரடட பவதத�ரககவம 
ம�டட�ரகள;  அதறகள மறபம '�ள வநத வ�டம.  ஒரவர தம 
ஒடடகதத�ன ப�பலக (க,நத எடததக)  தக�ணட அபயப�தத�ன 
த�ரமப�ய�ரபப�ர;  அபத அவர அரநத�ய�ரககவம ம�டட�ர.  அதறகள 
மறபம '�ள வநதவ�டம.  ஒரவர தம தட�கதபத அபயப�தத�ன 
த.பபன�டடரபப�ர;  அத�ல�ரநத அவர (தம க�ல'படகளகக)  '�ர 
பகடடய�ரககவம ம�டட�ர.  அதறகள மறபம '�ள வநதவ�டம.  ஒரவர 
தமத உணபவத தம வ�யரயக தக�ணட த.ன,�ரபப�ர;  ஆன�ல, 
இனனம அபதச .�பப�டடரககவம ம�டட�ர;  அதறகள மறபம'�ள 
வநதவ�டம.  (அநத அ?வககத த�டதரன உலக அழ�வ'�ள ஏறபடம.) 
எனற இப,தததர(ஸல) அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.



ப�டம-85. த�ரபபகள.

இப,வனகக ம�ற த.யவத�க அபமய�தவபர ஆட.�த தபலவரன 
த.�லபலக யகடடக க\ழபபடவத (அவ.�யம�கம).

2199.  உலரநத த�ர�டப. யப�ன, (சரஙக�ய)  தபலயபடய அப�.\ன�ய 
(கறபப '�,)  அடபமதய�ரவர உஙகளககத தபலவர�க 
ஆககபபடட�லம (அவரன த.�லபலக)  யகளஙகள;  (அவரககக) 
க\ழபபடயஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ஆட.�யத�க�ரதபத அபடய ஆப.பபடவத தவறககபபடடத�கம.

2200. '�ஙகள ஆட.�ப பதவ�பய அபடய யபர�ப.பபடக�ன,�ரகள.  ஆன�ல, 
மறபம '�?�ல அதறக�க வரததபபடவ �ரகள.  ப�லடடபபவ (த�ம 
சகங)  க?�யலயய பதவ�(ப ப�ல)  த�ன இனபம�னத.  ப�பல ம,கக 
பவபப(தன தனபத)த�யலயய பதவ�(ப ப�பல '�றததவத)த�ன 
யம�.ம�னத எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கடமகக?�ன தப�றபப அ?�ககபதபற, ஒரவர, அவரகளகக 'லம 
'�டவ�லபல என,�ல...?

2201. ஹஸன அலபஸ(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  ('ப�த யத�ழர) 
மஅக�ல இபன யஸ�ர(ரல�)  அவரகள இ,பபதறக மன 
ய'�யவ�யபபடடரநதயப�த அனன�பர(ச .நத�தத)  'லம 
வ�.�ரபபதறக�க (அனப,ய பஸர� 'கர ஆட.�யர)  உபபதலல�ஹ 
இபன ஸ�ய�த த.ன,�ர.  அவரடம மஅக�ல(ரல�)  அவரகள ''�ன 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத யகடட த.யத� ஒனப, உமகக 
அ,�வ�கக�ய,ன.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'ஓர அடய�னககக கடமகக?�ன 
தப�றபபப அலல�ஹ வழஙக�ய�ரகக,  அவன அவரக?�ன 'லபனக 
க�ககத தவ,�ன�ல,  த.�ரககதத�ன வ�படபயக கட அவன 
தப,ம�டட�ன' எனற த.�லல யகடயடன'' எனக க,�ன�ரகள.

2202.  ஹஸன அலபஸ(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  '�ஙகள மஅக�ல 
இபன யஸ�ர(ரல�)  அவரகப? 'லம வ�.�ரககச த.னய,�ம.  அபயப�த 
(பஸர�வ�ன ஆட.�யர)  உபபதலல�ஹ இபன ஸ�ய�த உளய? வநத�ர. 
அவரடம மஅக�ல(ரல�)  அவரகள,  இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத 
'�ன த.வ�யற, த.யத� ஒனப, உமகக அ,�வ�கக�ய,ன எனற 
த.�லல�வ�டட(ப ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள:  'மஸல�ம கடமகக?�ன 
'�ரவ�கப தப�றபபப ஏறகம ஒரவர அவரகளகக யம�.ட த.யத 
'�பலய�ல இ,நதவ�டவ�ரன�ல,  த.�ரககதபத அவரகக அலல�ஹ 
தபட த.யதவ�டக�,�ன'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள.

(மககப?) .�ரமபபடததக�,வபர அலல�ஹ .�ரமதத�றகள?�ககவ�ன.

2203.  தரஃப அபZ தமNம� இபன ம��ல�த அலஹ8ப�மN(ரஹ)  அவரகள 



அ,�வ�தத�ர:  �8னதப இபன அபத�லல�ஹ அலப�லN (ரல�)  அவரகள, 
ஸஃபவ�ன இபன மஹரஸ(ரஹ)  அவரகளககம அவரக?�ன 
யத�ழரகளககம உபயத.ம த.யததக�ணடரநத இடதத�ல '�ன 
இரநயதன.  அபயப�த ஸஃபவ�னம அவரக?�ன யத�ழரகளம,  ''�ஙகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம�ரநத (ஹத�ஸ)  எ iயயனம 
த.வ�யற,�ரக?�?' எனற யகடக �8னதப(ரல�) அவரகள இப,தததர(ஸல) 
அவரகள (ப�னவரம�ற)  க, யகடயடன என,�ரகள:  வ�?மபரதத�றக�க 
'றத.யல பரக�,வபர (அவரன ய'�ககதபத) அலல�ஹ மறபம'�?�ல 
வ�?மபரபபடததவ�ன.  (மககப?ச)  .�ரமபபடததக�,வபர அலல�ஹ 
மறபம'�?�ல .�ரமதத�றகள?�ககவ�ன.  அபயப�த 'ணபரகள 
'எஙகளகக உபயத.ம த.யயஙகள''  எனற யகடக,  �8னதப(ரல�)  அவரகள 
(ப�னவரம�ற)  க,�ன�ரகள:  (இ,நத ப�,க)  மன�தன�ன உறபபக?�யலயய 
மதலமதல�க (அழக�)  தர'�ற,தமடபபத அவனபடய வய�றத�ன. 
எனயவ,  (அனமத�ககபபடட)  'லல உணபவ மடடயம உணண .கத� 
பபடததவர அவவ�ய, த.யயடடம. (அ'�ய�யம�கத) தமம�ல .�நதபபடட 
பகய?வ இரததம,  த�ம த.�ரககம த.லவத�ல�ரநத தடகக�மல 
இரககமபட த.யய மடநதவர அவவ�ய, த.யயடடம.

'�த�பத� யக�பம�க இரககமயப�த த�ரபயப� ம�ரகக வ�?ககயம� 
அ?�ககல�ம�?

2204.  அபதர ரஹம�ன இபன அபZ பகர�(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர : 
(என தநபத)  அப பகர�(ரல�)  அவரகள தம பதல(வரம என 
.யக�தரரம�ன உபபதலல�ஹ எனப)வரககக கடதம எழத�ன�ரகள. 
-அவர (ஈர�ன -  ஆபகன எலபலய�ல�ரநத)  .���ஸத�ன பகத�ய�ல 
('�த�பத�ய�க)  இரநத�ர.  ''� யக�பம�க இரககமயப�த இரவரபடயய 
த�ரபப?�கக யவணட�ம.  ஏதனன�ல,  'ப�(ஸல)  அவரகள,  '�த�பத� எவரம 
யக�பம�க இரககமயப�த இரவரகக�படயய த�ரபப?�கக யவணட�ம 
எனற த.�லலக யகடடரகக�ய,ன'' (எனற அககடததத�ல எழத�ன�ரகள).

ஆட.�த தபலவர ஆள'ரகளககம, '�த�பத� .டட ஒழஙக 
அத�க�ரகளககம கடதம எழதவத.

2205. ஸஹல இபன அபZ ஹஸம�(ரல�)  அவரகளம அவரக?�ன 
.மகதபதச ய.ரநத .�ல ப�ரமகரகளம அ,�வ�தத�ரகள :  அபதலல�ஹ 
இபன ஸஹல(ரல�)  அவரகளம மஹயய�ஸ� இபன மஸவத(ரல�) 
அவரகளம தஙகளகக ஏறபடடரநத கடபமய�ன வறபமய�ன 
க�ரணதத�ல (யபரச.ங கன�கள ப,�பபதறக�க)  பகபபர ய'�கக�ப 
ப,பபடடனர.  (வழ�ய�ல இரவரம ப�ரநத வ�டடனர.)  அபயப�த 
'அபதலல�ஹ இபன ஸஹல(ரல�)  அவரகள தக�லலபபடட ஒர 
'கழ�ய�ல அலலத ''�ர'�பலய�ல'  யப�டபபடட வ�டட�ர''  என, த.யத� 
மஹயய�ஸ�(ரல�)  அவரகளககத ததரவ�ககபபடடத.  எனயவ, 
மஹயய�ஸ�(ரல�)  அவரகள (அபபகத� மகக?�ன)  யதரக?�டம த.னற, 
'அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம�க!  '�ஙகளத�ம அவபரக தக�னற 
வ�டடரகள''  எனற க,�ன�ரகள.  அதறக யதரகள,  'அலல�ஹவ�ன மNத 
.தத�யம�க!  அவபர '�ஙகள தக�லலவ�லபல''  என,�ரகள.  ப�,க 
மஹயய�ஸ�(ரல�)  அவரகள தம .மகதத�ரடம த.னற (அபதபபற,�) 
அவரக?�டம த.�னன�ரகள.  ப�னனர அவரம அவரன .யக�தரர 
ஹ8வயய�ஸ�(ரல�)  அவரகளம -  இவர வயத�ல மததவர 
(தக�லலபபடடவரன .யக�தரர�ன)  அபதர ரஹம�ன இபன 



ஸஹல(ரல�)  அவரகளம (இப,தததர(ஸல)  அவரகப?)  ய'�கக� 
வநதனர.  உடயன பகபரல (இ,நதவரடன)  இரநத மஹயய�ஸ�(ரல�) 
அவரகள (மநத�கதக�ணட அலல�ஹவ�ன ததரடம)  யப.பயப�ன�ர. 
அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  மஹயய�ஸ�(ரல�)  அவரக?�டம,  'வயத�ல 
மததவபர (மதல�ல)  யப.வ�ட;  என,�ரகள.  எனயவ,  ஹ8வயய�ஸ�(ரல�) 
அவரகள யப.�ன�ரகள.  ப�,க (இப?யவர�ன)  மஹயய�ஸ�(ரல�) 
அவரகள யப.�ன�ரகள.  அபயப�த இப,தததர(ஸல)  அவரகள,  'ஒனற 
உஙகளபடய 'ணபரகக�ன இழபபZடடத தத�பகபய அவரகள 
(யதரகள)  வழஙகடடம;  அலலத (எமமடன யப�ரட)  அவரகள யப�ர 
ப�ரகடனம த.யயடடம''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�,க இ(நதக கரத)பதக 
க,�பப�டட யதரகளகக இப,தததர(ஸல)  அவரகள கடதம 
எழத�ன�ரகள.  ''�ஙகள அவபரக தக�லலவ�லபல''  எனற (யதரகள 
தரபப�ல�ரநத பத�ல கடதம)  எழதபபடடத.  அபயப�த இப,தததர(ஸல) 
அவரகள ஹ8வயய�ஸ�(ரல�),  மஹயய�ஸ�(ரல�)  மறறம அபதர 
ரஹம�ன இபன .ஹல(ரல�)  ஆக�யய�ரடம,  '(யதரகள த�ம தக�பல 
த.யத�ரகள எனற) '�ஙகள .தத�யம த.யதவ�டட, உஙகள 'ணபரகக�ன 
உய�ரடடத தத�பகபயப தபறக�,�ரக?�?'  எனற யகடட�ரகள.  அதறக 
அவரகள 'இலபல ('�ஙகள .தத�யம த.யயம�டயட�ம)''  எனற க,�னர. 
'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அவவ�,�ய�ன (த�ஙகள அவபரக தக�லலவ�லபல 
எனற)  யதரகள உஙக?�டம .தத�யம த.யயடடம�?'  எனற யகடட�ரகள. 
அதறக அவரகள (மவரம), 'யதரகள மஸல�மகள இலபலயய! (தப�யச 
.தத�யம த.யயவம அவரகள தயஙக ம�டட�ரகய?)''  எனற க,�னர. 
எனயவ,  தக�லலபபடடவரகக�ன இழபபZட�க நற ஒடடகஙகப? 
'ப�(ஸல)  அவரகய? தம தரபப�ல�ரநத வழஙக�ன�ரகள.  இறத�ய�ல 
(அவரகள கடய�ரநத)  அநத வ �டடககள அநத ஒடடகஙகள 
தக�ணடவரபபடடன.  அபயப�த அத�ல ஓர ஒடடகம எனபன 
ம�த�ததவ�டடத.

ஆட.�த தபலவர மகக?�டம தபறம வ�சவ�.ப ப�ரம�ண (வ�.க)ம 
எவவ�ற அபமயயவணடம? 

2206. உப�த� இபன அஸஸ�ம�த(ரல�) அவரகள (தத�டரநத) அ,�வ�தத�ர : 
'�ஙகள ஆட.�யத�க�ரதத�ல இரபபவரகளடன .ணபடய�ட ம�டயட�ம 
எனறம,  '�ஙகள எஙக�ரநத�லம அலல�ஹவ�ன வ�ஷயதத�ல 
பழ�பபவரக?�ன பழ�பபபரகக அஞ.�மல 'உணபமயய கபடபப�டபயப�ம' 
அலலத 'உணபமயய யபசயவ�ம'  எனறம இப,தததர(ஸல) 
அவரக?�டம உறத�தம�ழ� அ?�தயத�ம.

2207. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ஙகள 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�டம (அவரக?�ன கடடப?கப?ச) 
த.வ�யயறறக க\ழபபடநத 'டபயப�ம என உறத�தம�ழ� (பபஅத) 
அ?�ககமயப�த அவரகள,  'உஙக?�ல மடநத வ�ஷயஙக?�ல''  எனற 
த.�லவத வழககம.

ஆட.�த தபலவர (தமககப ப�,க ஓர ஆட.�த தபலவபரயய�, அவபரத 
யதரநததடககம ஒர கழபவயய�) '�யம�பபத.

2208. அபதலல�ஹ இபன உமர(ரல�) அ,�வ�தத�ர : உமர(ரல�) அவரக?�டம 
(அனன�ர த�ககபபடடயப�த)  ''�ஙகள உஙகளககப ப�ன ய�பரய�வத 
உஙகள ப�ரத�'�த�ய�க (ஆட.�த தபலவர�க)  '�யம�ககக கட�த�?'  எனற 



யகடகபபடடத.  அதறக அவரகள,  ''�ன எவபரயயனம எனககப ப�ன 
ஆட.�த தபலவர�க '�யம�தத�ல (அத தவ,�க�த); ஏதனன,�ல, (எனகக 
மனப)  எனபனவ�டச .�,நதவர�ன அப பகர(ரல�)  அவரகள அவவ�ற 
ஆட.�த தபலவபர (எனபன)  '�யம�ததச த.ன,�ரகக�,�ரகள. 
(எவபரயம ஆட.�த தபலவர�க '�யம�கக�மல)  அபபடயய '�ன 
வ�டடவ�டட�லம (அதவம தவ,�க�த);  ஏதனன�ல,  எனபனவ�டச 
.�,நதவரக?�ன இப,தததர(ஸல) அவரகள அவவ�தம த�ன (ய�பரயம 
'�யம�கக�மல)  வ�டடச த.ன,�ரகக�,�ரகள''  என,�ரகள.  உடயன 
'ப�தயத�ழரகள உமர(ரல�)  அவரகப?ப ப�ர�டடன�ரகள.  அபயப�த 
உமர(ரல�)  அவரகள,  '(என கரதத)  ப�டதயத� ப�டகக�மயல� (எனபன 
'�ஙகள ப�ர�டடக�,�ரகள.  '�ன வக�தத இநதப பதவ� இப,வன�டம) 
எனககச .�தகம�கவம யவணட�ம;  ப�தகம�கவம யவணட�ம;  .ரககச 
.மம�க அபமநத '�பலய�ல இத�ல�ரநத '�ன தபப�தத�யல யப�தம 
எனய, வ�ரமபக�ய,ன.  '�ன உய�யர�ட இரககமயப�த (த�ன 
பதவ�பயச சமநயதன என,�ல,  எனககப ப�ன ஒரவபர '�யம�பபதன 
மல)ம இ,நத ப�,கம இபதச சமகக '�ன தய�ர�ய�லபல''  எனற 
க,�ன�ரகள.

2209.  ��ப�ர இபன .மர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,)  'ப�(ஸல) 
அவரகள, 'பனன�ரணட ஆட.�த தபலவரகள வரவ�ரகள''  எனற த.�லல 
யகடயடன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  '�ன (.ரவரக)  யகடக�த ஒர 
த.�லபலயம த.�னன�ரகள. (அத எனனதவனற வ�.�ரதத யப�த)  என 
தநபத (.மர� (ரல�)  அவரகள,  'அவரகள அபனவரம கப,ஷ�யர�க 
இரபப�ரகள''  எனற ('ப�(ஸல)  அவரகள)  த.�னன�ரகள எனக 
க,�ன�ரகள.

ப�டம-86. எத�ரப�ரபப. 

வ�ரமபததக�த எத�ரப�ரபப.. 

2210. அனஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர : ''இ,பபப (எத�ரப�ரதத) ஆப.பபட�த�ரகள'' 
எனற 'ப�(ஸல)  அவரகள க,�யபத '�ன த.வ�யயற,�ரகக�வ�டட�ல 
(இ,பப�ன மNத) ஆப. தக�ணடரபயபன.

2211.  உஙக?�ல எவரம மரணதபத வ�ரமப யவணட�ம.  ஒனற அவர 
'லலவர�க இரபப�ர; (அவர உய�ர வ�ழவதன மலம 'னபமபய) அவர 
அத�கம�கக�க தக�ள?ல�ம.  அலலத அவர த�யவர�க இரபப�ர;  அவர 
(உய�ர வ�ழவத�ல)  மனம த�ரநதககடம எனற இப,தததர(ஸல) 
அவரகள க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

ப�டம-87. இப,யவததபதயம 'ப�வழ�பயயம கபடப�டததல. 

2212.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர மப,)  இப,தததர(ஸல) 
அவரகள, 'என .மத�யதத�ர அபனவரம த.�ரககம த.லவ�ரகள;  ஏறக 
மறததவபரத தவ�ர'' எனற க,�ன�ரகள. மககள, 'இப,தததர அவரகய?! 
ஏறக மறததவர ய�ர?'  எனற யகடட�ரகள.  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எனககக 
க\ழபபடநதவர த.�ரககம பகவ�ர;  எனகக ம�ற த.யதவர (.தத�யதபத) 



ஏறக மறததவர�வ�ர'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

2213. ��ப�ர இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  (ஒர'�ள)  'ப�(ஸல) 
அவரகள உ,ஙக�க தக�ணடரநதயப�த அவரக?�டம .�ல வ�னவரகள 
வநத�ரகள.  அவரக?�ல ஒரவர 'இவர உ,ஙக�க தக�ணடரகக�,�ர'' 
என,�ர.  அதறக மறத,�ரவர 'கணத�ன உ,ஙகக�,த.  உள?ம 
வ�ழ�தத�ரகக�,த''  எனற க,�ன�ர. ப�னனர அவரகள 'உஙகளபடய இநத 
'ணபரகக ஓர உவபம உணட;  இவரகக அநத உவபமபய 
எடததபரயஙகள''  எனற யப.�கதக�ணட�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ல 
ஒரவர 'இவர உ,ஙகக�,�யர!''  என,�ர.  மறத,�ரவர 'கண 
உ,ஙக�ன�லம உள?ம வ�ழ�தத�ரகக�,த''  என,�ர.  ப�னனர அவரகள 
'இவரன '�பல ஒர மன�தரன '�பலகக ஒதத�ரகக�,த.  அவர ஒர 
வ �டபடக கடடன�ர.  அவவ �டடல வ�ரநதகக ஏறப�ட த.யத�ர. 
(மககப?)  அபழபபதறக�க ஓர ஆப? அனபப�ன�ர.  அபழபப�?�ய�ன 
அபழபபப ஏறற வநதவர வ �டடனள த.ன,�ர;  வ�ரநதணட�ர. 
அபழபபப ஏறக�தவர வ �டடறகள நபழயவம�லபல. 
வ�ரநதணணவம�லபல''  எனற க,�ன�ரகள.  ப�னனர அவரகள,  'இநத 
உவபமபய அவரகக வ�?கக�க கறஙகள;  அவர பரநத தக�ள?டடம'' 
என,�ரகள.  அபயப�த அவரக?�ல ஒரவர 'இவர உ,ஙகக�,�யர!''  எனற 
த.�லல, மறத,�ரவர 'கண த�ன தஙகக�,த. உள?ம வ�ழ�தத�ரகக�,த'' 
என,�ர.  அபதத தத�டரநத 'அநத வ �டத�ன த.�ரககம;  அபழபப�?� 
மஹமமத(ஸல)  அவரகள;  மஹமமத(ஸல)  அவரகளககக 
க\ழபபடநதவர அலல�ஹவககக க\ழபபடநத வ�டட�ர;  மஹமமத(ஸல) 
அவரகளகக ம�ற த.யதவர அலல�ஹவகக ம�ற த.யதவ�டட�ர. 
மஹமமத(ஸல)  அவரகள மககப? ('லலவர -  தகடடவர என)ப 
பகததக க�டட வ�டட�ரகள''  எனற வ�?ககம?�தத�ரகள.  மறய,�ர 
அ,�வ�பப�?ர தத�டரல ��ப�ர(ரல�)  அவரகள '(ஒர '�ள)  'ப�(ஸல) 
அவரகள எஙக?�டம தவ?�யய,� வநத (இநத '�கழச.�பயத 
ததரவ�தத�ரகள)'' எனற க,�ன�ரகள.

அ?வககத�கம�ன யகளவ�கள யகடடல.

2214.  மககள (பல பத�ர�ன வ�ஷயஙகள க,�தத)  ஒரவபரதய�ரவர 
யகளவ� யகடடக தக�ணயடய�ரபப�ரகள.  இறத�ய�ல,  'அபனததப 
தப�ரடகப?யம பபடததவன அலல�ஹ;  இத (.ரத�ன). 
அலல�ஹபவப பபடததவன ய�ர?'  எனற கடக யகடப�ரகள  எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ இபன 
ம�ல�க(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

கலவ�ம�னகள கப,நத அ,�வ �னரகள எஞ.�ய�ரததல. 

2215.  உரவ� இபன ஸ8பபர(ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர :  அபதலல�ஹ 
இபன அமர இபன� அலஆஸ(ரல�)  அவரகள ('�ஙகள இரநத இடம 
வழ�ய�க)  எஙகப?க கடநத ஹஜ த.யயச த.ன,�ரகள.  அபயப�த 
அவரகள த.�லலக யகடயடன:  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'அலல�ஹ 
உஙகளககக கலவ�பய வழஙக�ய ப�ன அபத ஒயரயடய�கப ப,�ததக 
தக�ள?ம�டட�ன.  ம�,�க,  கலவ�ம�னகப? அவரக?�ன கலவ�யடன 
பகபபற,�க தக�ளவதன மலம அவரக?�டம�ரநத அபத (.னனஞ 
.னனம�க)ப ப,�ததகதக�ளவ�ன.  ப�னனர,  அ,�வ �னரகய? 
எஞ.�ய�ரபப�ரகள.  அவரக?�டம ம�ரககத த�ரபபக யக�ரபபடம. 



அவரகளம தம த.�நதக கரததபபட த�ரபப?�தத (மககப?) 
வழ�தகடபப�ரகள;  த�மம வழ�தகடடப யப�வ�ரகள''  எனற க,க 
யகடயடன.  ப�,க '�ன இநத ஹத�பஸ 'ப�(ஸல)  அவரக?�ன 
தபணவ�ய�ர ஆய�ஷ�(ரல�) அவரக?�டம அ,�வ�தயதன. அதன ப�,க (ஓர 
ஆணடலம) அபதலல�ஹ இபன அமர(ரல�) அவரகள ஹஜ த.யத�ரகள. 
(அபயப�த)  ஆய�ஷ�(ரல�)  அவரகள எனன�டம,  'என .யக�தரய�ன 
பதலவயர!  அபதலல�ஹ இபன அமர அவரக?�டம த.னற,  (மனப) 
அவரடம�ரநத (யகடட)  '� அ,�வ�தத ஹத�பஸ எனகக�க அவரடம 
மNணடம யகடட உறத�பபடதத�க தக�ள''  என,�ரகள.  அவவ�ய, '�ன 
அவரக?�டம த.னற யகடயடன.  அவரகள மனப எனகக அ,�வ�ததபதப 
யப�னய, இபயப�தம எனகக அ,�வ�தத�ரகள.  '�ன ஆய�ஷ� (ரல�) 
அவரக?�டம த.னற அபதத ததரவ�தயதன.  அவரகள வ�யபபபடநத 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  அபதலல�ஹ இபன அமர அவரகள 
'ன,�கயவ '�பனவ�ல பவதத�ரகக�,�ர'' என,�ரகள.

''உஙகளகக மனன�ரநதவரக?�ன (தவ,�ன) வழ�மப,கப? (இறத�க 
க�லதத�ல) '�ஙகள '�ச.யம ப�னபறறவ �ரகள'' எனற 'ப�(ஸல) அவரகள 
க,�யத.

2216.  அப ஹ8பரர�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள,  'என 
.மத�யதத�ர தமகக மநபதய .மத�யஙக?�ன 'படமப,கப? 
.�ண .�ண�க,  மழம மழம�க ப�னபற,� 'டகக�தவபர மறபம'�ள 
வர�த''  எனற க,�ன�ரகள.  உடயன,  'இப,தததர அவரகய?!  ப�ர.\கரகள 
மறறம யர�மரகள யப�ன,வரகப?ய� (இநதச .மத�யதத�ர 
ப�னபறறவர)?'  என வ�னவபபடடத.  அதறக 'ப�(ஸல)  அவரகள, 
'அவரகப?த தவ�ர (இனற)  மகக?�ல யவற ய�ர உள?னர?'  எனற 
(த�ரபப�க) யகடட�ரகள.

அ,�ஞரக?�ன கரததத�றறபம அவ.�யம.

2217. இபன அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர :  '�ன அபதர ரஹம�ன இபன 
அவஃப(ரல�)  அவரகளககக கரஆபன ஓத�க தக�டதத வநயதன. 
உமர(ரல�)  அவரகள த.யத இறத� ஹஜ��னயப�த ம�ன�வ�ல அபதர 
ரஹம�ன இபன அவஃப(ரல�)  அவரகள (எனன�டம),  ''�ஙகள இப, 
'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவர (உமர(ரல�)  அவரகளடன இரநத�ரகக 
யவணடம.  (இனற)  அவரக?�டம ஒரவர வநத, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன தபலவயர!  இனன�ன, 
'இப,'மப�கபகய�?ரக?�ன (இனப,ய)  தபலவர இ,நதவ�டடரநத�ல 
இனன�ரகக '�ன வ�சவ�.ப ப�ரம�ணம த.யத தக�டதத�ரபயபன' 
எனற க,�ன�ன.  இபதக யகடட உமர(ரல�)  அவரகள,  'இனற ம�பலயய 
'�ன (மககள மன)  '�னற,  தஙகளகக .மபநதம�லல�த வ�ஷயஙக?�ல 
தபலய�ட '�பனககம இவரகப? எச.ரகபக த.யயவளய?ன'' 
என,�ரகள.  '�ன,  'அவவ�ற த.யய�த�ரகள.  ஏதனன�ல,  ஹஜ பரவதத�ல 
('லலவரகளடன)  வ�வரமற, மககளம கழமக�ன,னர.  அவரகள த�ம 
உஙகள அபவய�ல ம�கநத�ரபபர.  ('�ஙகள எழநத '�னற ஏயத� 
ஒனப,ச த.�லல)  அதறக உரய தப�ரள தர�மல,  ஒவதவ�ரவரம 
(தம மனமயப�ன யப�கக�ல)  அபதத தவ,�கப பரநத தக�ளவ�ரகய?� 
என '�ன அஞசக�ய,ன.  எனயவ,  '�ஙகள ஹ�ஜரத மறறம 'ப�வழ� 
பம�ய�ன மத�ன� த.னற ய.ரமவபரக க�தத�ரஙகள.  அஙக 
இப,தததர(ஸல)  அவரக?�ன யத�ழரக?�ன மஹ���ரகப?யம 



அன.�ரகப?யம தன�ய�கச .நத�(தத அவரக?�டம '�ஙகள ததரவ�கக 
யவணடயபத அழததம�கத ததரவ�)யஙகள. அவரகள உஙகள த.�லபல 
'�பனவ�ல '�றதத�க தக�ணட,  அதறகரய மப,ய�ல அபதப பரநத 
தக�ளவ�ரகள''  எனற த.�னயனன.  அதறக உமர(ரல�)  அவரகள, 
'அலல�ஹவ�ன மNத�பணய�க!  '�ன மத�ன� த.ன, ப�ன மதல�வத 
கடடதத�யலயய இபதப பற,�ப யப.ப யப�க�ய,ன''  என,�ரகள.  இபன 
அபப�ஸ(ரல�)  அவரகள கறக�,�ரகள:  அவவ�ய, '�ஙகள மத�ன� 
த.ன,படநயத�ம.  ''�ச.யம�க அலல�ஹ மஹமமத(ஸல)  அவரகப? 
.தத�ய (ம�ரகக)ததடன அனபப�ன�ன.  யமலம,  அவரகளகக (கரஆன 
எனம)  யவததபதயம அர?�ன�ன.  அலல�ஹ அர?�ய (யவதத)த�ல 
கலதல,� தணடபன (ரஜம)  .மபநதம�ன வ.னம இரநதத''  என 
உமர(ரல�) அவரகள யப.த தத�டஙக�ன�ரகள.

'�த�பத� ஆயவ த.யத .டட மடதவடககமயப�த அத .ரய�க 
அபமநத�லம தவ,�க�ப யப�ன�லம (அவர த.யத ஆயவகக�க) 
அவரககப ப�ரத�பலன க�படககம.

2218. '�த�பத� த�ரபப?�பபதறக�க ஆயவ த.யத .ரய�ன த�ரபப 
வழஙகவ�ர�ய�ன அவரகக இரணட 'னபமகள உணட.  அவர 
த�ரபப?�பபதறக�க ஆயவ த.யத தவ,�ன த�ரபப வழஙகவ�ர�ய�ன 
அவரகக ஒர 'னபம உணட எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அமர இபன அலஆஸ(ரல�) அ,�வ�தத�ர. இயத ஹத�ஸ 
அப ஹ8பரர�(ரல�)  அவரகள வ�ய�ல�கவம,  அப ஸலம� இபன அபத�ர 
ரஹம�ன(ரஹ) அவரகள வ�ய�ல�கவம அ,�வ�ககபபடடரகக�,த.

'ப�(ஸல) அவரகள (ஒனப,) எத�ரகக�மல இரநதத (அத 
அஙக\கரககபபடடத த�ன எனபதறக) ஆத�ரம�கம; 'ப�யவரகள அலல�த 
மற,வரகளகக இத தப�ரநத�த.

2219. மஹமமத இபன அலமனகத�ர(ரஹ) அவரகள அ,�வ�தத�ர : ��ப�ர 
இபன அபத�லல�ஹ(ரல�)  அவரகள 'இபனஸ ஸயய�தத�ன தஜ��ல' 
எனற அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம த.யவபத ப�ரதயதன.  அபயப�த 
'�ன,  (��ப�ர(ரல�)  அவரக?�டம),  'அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம 
த.யக�,�ரக?�?'  எனற யகடயடன.  அவரகள,  ''ப�(ஸல)  அவரக?�டம 
உமர(ரல�)  அவரகள அலல�ஹவ�ன மNத .தத�யம த.யத இபதக 
க,�யபத யகடயடன.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள அபத 
மறககவ�லபல'' எனற பத�ல?�தத�ரகள.

ப�டம-88. ஏகததவம (ஓரப,க யக�டப�ட)

அலல�ஹ ய'.�ககம அடய�ன.

2220.  ஆய�ஷ�(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள ஒர மன�தபர 
பபடபப�ரவ ஒனறககத த?பத�ய�கக� அனபப�ன�ரகள.  அவர,  தம 
தத�ழபகய�ல தம யத�ழரக?�ல (கரஆன வ.னஙகப?)  ஓத� (தத�ழபக 
'டதத�)  வநத�ர;  (ஒவதவ�ர மப,யம)  ஓத� மடககமயப�த 'கல 
ஹ8வலல�ஹ8 அஹத'  எனம (112  வத)  அதத�ய�யததடன மடபப�ர. 
அபபபடய�னர த�ரமப� வநதயப�த 'ப�(ஸல)  அவரக?�டம இபதப பற,� 
ததரவ�ததனர.  அபயப�த 'ப�(ஸல)  அவரகள,  'எதறக�க இபபடச 



த.யக�,�ர எனற அவரடயம யகளஙகள''  எனற க,,  அவரகளம 
அவரடம யகடடனர. அவர, 'ஏதனன�ல, அநத அதத�ய�யம யபரர?�?ன�ன 
(ஏகததவப)  பணபகப? எடததபரகக�ன,த.  '�ன அபத (அத�கம�க) 
ஓதவபத வ�ரமபக�ய,ன''  என,�ர.  (இபதக யகளவ�பபடட)  'ப�(ஸல) 
அவரகள,  'அலல�ஹ அவபர ய'.�கக�,�ன எனற அவரககத 
ததரவ�யஙகள'' எனற க,�ன�ரகள.

''அலல�ஹத�ன உணவ?�பபவன; வல�பமயள?வன; உறத�ய�னவன'' 
எனம (த�ரககரஆன 51:58 வத) இப,வ.னம.

2221. மனயவதபனககள?�ககம த.யத� யகடடம (உடயன 
தணடததவ�ட�மல)  ம�கவம தப�றபம க�பபவர அலல�ஹபவ வ�ட 
யவற ய�ரம�லபல.  மன�தரகள (.�லர)  அவனககக கழநபத 
இரபபத�கக கறக�,�ரகள.  அதன ப�,கம அவரகளகக உடல 
'லதபதயம உணவ வ?தபதயம அவன வழஙக�க தக�ணடரகக�,�ன 
எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அப மஸ� 
அலஅஷஅர(ரல�) அ,�வ�தத�ர.
  
'�தத�ய ��வன அலல�ஹ மடடயம.       

2222. அபப�ஸ(ரல�)  அ,�வ�தத�ர:  'ப�(ஸல)  அவரகள (ப�னவரம�ற) 
ப�ர�ரததபன த.யத வநத�ரகள:  (இப,வ�!)  உன கணண�யதத�ன 
தபயர�ல ப�தக�பபக யக�ரக�ய,ன.  உனபனத தவ�ர யவற இப,வன 
இலபல.  ��ன இனதத�ரம மன�த கலதத�ரம இ,நத வ�டவ�ரகள; 
(ஆன�ல,) '� இ,ககம�டட�ய.

அலல�ஹவ�ன கரபண அவன யக�பதபத ம�பகததத.

2223. அலல�ஹ பபடபபகப? பபடததயப�த (தனனபடய) 
அரய�.னதத�ன மNத பவககபபடடரநத தனனபடய பத�யவடடல,  'என 
கரபண என யக�பதபத தவனறவ�டடத''  எனற (கரபணபயத) 
தனககதத�யன வ�த�ய�கக�க தக�ளளம வபகய�ல எழத�ன�ன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள இபதஅப ஹ8பரர�(ரல�) 
அ,�வ�தத�ர.

2224.  உயரநயத�ன அலல�ஹ க,�ன�ன:  என அடய�ன எனபனப பற,� 
எனன '�பனகக�,�யன� அதறயகறப அவன�டம '�ன 'டநததக�ளயவன. 
அவன எனபன '�பனவ கரமயப�த '�ன அவனடன இரபயபன. 
அவன எனபனத தன உள?தத�ல '�பனவகரநத�ல '�னம அவபன 
என உள?தத�ல '�பனவகரயவன.  அவன ஓர அபவயய�ர மதத�ய�ல 
எனபன '�பனவ கரநத�ல அவரகப?வ�டச .�,நத ஓர 
அபவய�னரடம அவபன '�ன '�பனவ கரயவன.  அவன ஒர .�ண 
அ?வகக எனபன த'ரஙக�ன�ல '�ன ஒர மழம?வகக அவபன 
த'ரஙகயவன.  அவன ஒர மழம அ?வகக எனபன த'ரஙக�ன�ல 
'�ன (வலதம இடதம�க வ�ரதத)  இரணட பகக?�ன '�? அ?வகக 
அவபன த'ரஙகயவன.  அவன எனபன ய'�கக� 'டநத வநத�ல '�ன 
அவபன ய'�கக� ஓடச த.லயவன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

அலல�ஹ அடய�ன�ன 'னபம த�பமகப?ப பத�வ த.யதல.



2225. அலல�ஹ (வ�னவரக?�டம)  கறக�,�ன:  என அடய�ன ஒர 
த�பமபயச த.யய '�டன�ல அபத அவன த.யய�தவபர 
அவனகதகத�ர�க அபதப பத�வ த.யய�த�ரகள.  அபத அவன த.யத�ல 
த.யத கற,தபத மடடயம பத�வ த.யயஙகள.  அபத அவன எனகக�க 
வ�டடவ�டட�ல அபத அவனகக ஒர 'னபமய�கப பத�வ த.யயஙகள. 
அவன ஒர 'னபம பரய எணண�வ�டட�யல அபதச த.யய�வ�டட�லம 
கட அவனகக ஒர 'னபமபய எழதஙகள.  அபத அவன 
த.யதவ�டட�யல� அபத அவனகக பதத 'னபமக?�ல�ரநத எழநற 
'னபமக?�க எழதஙகள எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள 
க,�ன�ரகள என அப ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

2226.  ஓர அடய�ர ஒரப�வம த.யதவ�டட�ர.  ப�,க 'இப,வ�!  '�ன ஒர 
ப�வம த.யத வ�டயடன.  எனயவ,  எனபன மனன�தத வ�டவ�ய�க'  எனற 
ப�ர�ரதத�தத�ர.  உடயன அவரன இப,வன.  'என அடய�ன எனகயக�ர 
இப,வன இரகக�,�ன எனறம,  அவன ப�வஙகப? மனன�பப�ன; 
(அலலத)  அதறக�கத தணடபப�ன எனறம அ,�நதள?�ன�? ('னற)  '�ன 
என அடய�பன மனன�ததவ�டயடன''  எனற த.�னன�ன.  ப�,க அநத 
அடய�ர (.�,�த க�லம)  அலல�ஹ '�டயவபர அபபடயய இரநத�ர. 
ப�,க மNணடம ஒர ப�வதபதச த.யத�ர.  அபயப�த அநத மன�தர 
(மNணடம)  'என இப,வ�!  '�ன மறத,�ர ப�வம த.யத வ�டயடன. 
எனயவ,  எனபன மனன�தத வ�டவ�ய�க'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.  உடயன 
இப,வன (இம மப,யம)  'என அடய�ன தனகயக�ர இப,வன 
இரகக�,�ன எனறம,  அவன ப�வஙகப? மனன�பப�ன;  (அலலத) 
அதறக�கத தணடபப�ன எனறம அ,�நதள?�ன�?  ('லலத.)  '�ன என 
அடய�பன மனன�ததவ�டயடன''  எனற த.�னன�ன.  ப�,க அலல�ஹ 
'�டயவபர அநத மன�தர அபபடயய (.�,�த க�லம)  இரநத�ர.  ப�,கம 
(மறத,�ர) ப�வம த.யத�ர. (இபயப�தம மனப யப�னய,) 'என இப,வ�! 
'�ன இனதன�ர ப�வம த.யத வ�டயடன.  எனகக�க அபத மனன�தத 
வ�டவ�ய�க'  எனற ப�ர�ரதத�தத�ர.  அதறக அலல�ஹ 'என அடய�ன 
தனகயக�ர இப,வன இரகக�,�ன எனறம,  அவன ப�வஙகப? 
மனன�பப�ன; (அலலத) அதறக�கத தணடபப�ன எனறம அ,�நதள?�ன�? 
(அபபடய�ன�ல)  '�ன என அடய�பன மனற மப,யம மனன�தத 
வ�டயடன.  இன� அவன '�டயபதச த.யத தக�ள?டடம''  எனற 
த.�னன�ன எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என 
அபஹ�பரர� (ரல�) அ,�வ�தத�ர. 

மறபம'�?�ல இப,தததரகளடனம மற,வரகளடனம வல�பமயம 
மகததவமம ம�கநத இப,வன உபரய�டவத.

2227. மறபம'�ள வரமயப�த என .மத�யதத�ரகக�கப பரநதபர 
த.யய எனகக அனமத�ய?�ககபபடம.  '�ன 'என இப,வ�!  எவரபடய 
உள?தத�ல கடக?வ (இப,'மப�கபக)  உள?யத� அவரகப? 
த.�ரககதத�ல அனமத�பப�ய�க!''  எனற கறயவன.  அவரகள அவவ�ய, 
த.�ரககம த.லவ�ரகள.  ப�,க '�ன 'எவரபடய உள?தத�ல 
.�,�த?யவனம (இப,'மப�கபக)  உள?யத� அவரகப? த.�ரககதத�ல 
அனமத�பப�ய�க''  எனற மNணடம ப�ர�ரதத�பயபன எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள.  இபத அ,�வ�தத அனஸ(ரல�) 
அவரகள 'இப,தததர(ஸல)  அவரகள ('.�,�த?யவனம'  எனற 
க,�யயப�த)  வ�ரல நன�பயக க�டடயபத '�ன இபயப�தம ப�ரபபத 



யப�னறள?த'' எனற க,�ன�ரகள.

மறபமய�ல இப,தததரடன அலல�ஹ.

2228.  மஅபத இபன ஹ�ல�ல அலஅனஸZ (ரஹ)  அவரகள அ,�வ�தத�ர : 
பஸர�வ�.�க?�ல .�லர (ஓரடதத�ல)  ஒனற கடயன�ம.  ப�,க '�ஙகள 
அனஸ இபன ம�ல�க(ரல�)  அவரக?�டம த.னய,�ம.  அனஸ(ரல�) 
அவரக?�டம பரநதபர (ஷஃப�அத) பற,�ய 'ப�தம�ழ�பயக யகடபதறக�க 
எஙகளடன ஸ�ப�த அல பன�ன �(ரஹ)  அவரகப?யம அபழததச 
த.ன,ய,�ம.  அனஸ(ரல�)  அவரகள தஙக?�ன யக�டபடய�ல 'ளஹ�' 
தத�ழத தக�ணடரகபகய�ல '�ஙகள அவரக?�டம யப�யசய.ரநயத�ம. 
ப�,க '�ஙகள உளய? த.லல அனமத� யகடக,  எஙகப? அவரகள 
(உளய? நபழய)  அனமத�தத�ரகள.  அபயப�த அவரகள தஙக?�ன 
வ�ரபப�ல அமரநத தக�ணடரநத�ரகள.  '�ஙகள ஸ�ப�த(ரஹ) 
அவரக?�டம 'பரநதபர பற,�ய 'ப�தம�ழ�கக மனன�ல யவற எபதப 
பற,�யம யகடக�த�ரகள''  எனற த.�னயன�ம.  உடயன ஸ�ப�த(ரஹ) 
அவரகள,  'அப ஹமஸ�!  (அனஸ!)  இயத� இவரகள பஸர�வ�.�க?�ன 
உஙகள .யக�தரரகள ஆவர.  பரநதபர (ஷஃப�அத)  பற,�ய 'ப�தம�ழ�பய 
உஙக?�டம யகடபதறக�க இஙக வநத�ரகக�,�ரகள''  என,�ரகள. 
அபயப�த அனஸ(ரல�)  க,�ன�ர:  மஹமமத(ஸல)  அவரகள எஙக?�டம 
ததரவ�தத�ரகள.  (பZத� ம�கநத)  மறபம '�ள '�கழமயப�த மககள .�லர 
.�லயர�ட அபலயம�தவ�ரகள.  அவரகள (ஆத� மன�தர)  ஆதம(அபல) 
அவரக?�டம த.னற '(இநதச ய.�தபனய�ன கடடதத�ல�ரநத 
எஙகப?க க�கக)  எஙகளகக�க உஙகளபடய இப,வன�டம பரநதபர 
த.யயஙகள'' எனற த.�லவ�ரகள. அதறக ஆதம(அபல) அவரகள, 'அநதத 
தகத� எனகக இலபல.  '�ஙகள இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகப?ப யப�ய 
ப�ரஙகள.  ஏதனன,�ல,  அவர அ?வ�ல� அர?�?(ன�ன இப,வ)ன�ன 
உற, 'ணபர�வ�ர''  எனற கறவ�ரகள.  உடயன மககள 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரக?�டம த.லவ�ரகள.  அபயப�த 
இபர�ஹ�ம(அபல)  அவரகளம,  'அநதத தகத� எனகக இலபல.  '�ஙகள 
மஸ�வ�டம த.லலஙகள.  ஏதனன,�ல,  அவர அலல�ஹவடன 
உபரய�டயவர�வ�ர'' எனற த.�லவ�ரகள. உடயன, மககள மஸ�(அபல) 
அவரக?�டம த.லவ�ரகள.  அபயப�த மஸ� (அபல)  அவரகளம 
அதறக(த தகத�ய�னவன)  '�ன அலலன;  '�ஙகள ஈ.�பவப யப�ய 
ப�ரஙகள.  ஏதனன,�ல,  அவர அலல�ஹவ�ன ஆவ�யம அவனபடய 
வ�ரதபதயம ஆவ�ர''  எனற த.�லவ�ரகள.  உடயன,  மககள ஈ.�(அபல) 
அவரக?�டம த.லவ�ரகள.  அபயப�த ஈ.�(அபல)  அவரகள அதறக(த 
தகத�ய�னவன)  '�ன அலலன;  '�ஙகள மஹமமத (ஸல)  அவரகப?ப 
யப�ய ப�ரஙகள''  எனற த.�லவ�ரகள.  உடயன,  மககள எனன�டம 
வரவ�ரகள.  அபயப�த '�ன,  ''�ன அதறகரயவன த�ன''  எனற 
த.�லல�வ�டட, (மககளகக�கப பரநதபரகக) என இப,வன�டம அனமத� 
யகடயபன.  அபயப�த எனகக அனமத�ய?�ககபபடம.  தறயப�த எனககத 
யத�ன,�த பகழம�பலகப?தயலல�ம அபயப�த '�ன இப,வபனப 
யப�ற,�ப பகழம வபகய�ல எனகக அவன எனனபடய எணணதத�ல 
உதயம�ககவ�ன.  அநதப பகழம�பலக?�ல '�ன அவபனப (யப�ற,�ப) 
பகழயவன.  அவனகக�க (அவன மன) '�ன .ஜத�வ�ல (.�ரவணககதத�ல) 
வ�ழயவன.  அபயப�த (இப,வன�ன தரபப�ல�ரநத), 'மஹமமயத!  உஙகள 
தபலபய உயரததஙகள!  த.�லலஙகள;  உஙகளகக�கச 
த.வ�யயறகபபடம.  யகளஙகள;  தரபபடம.  பரநதபர த.யயஙகள;  உஙகள 
பரநதபர ஏறகபபடம''  எனற த.�லலபபடம.  அபயப�த '�ன,  'என 



இப,வ�!  என .மத�யம;  என .மத�யம'  எனயபன.  அபயப�த, 
'த.லலஙகள;  எவரபடய உள?தத�ல வ�றயக�தபமய�ன எபடய?வ 
இப,'மப�கபக இரநயத� அவபர 'ரகதத�ல�ரநத அபப,பபடததஙகள'' 
எனற த.�லலபபடம.  எனயவ,  '�ன த.னற அவவ�ய, த.யயவன.  ப�,க 
த�ரமப� வநத,  அயத பகழம�பலகப?க க,� (மNணடம)  அவபன '�ன 
யப�ற,�ப பகழயவன.  ப�,க அவனகக�க .ஜத�வ�ல '�ன வ�ழயவன. 
அபயப�தம.  'மஹமமயத!  தபலபய உயரததஙகள!  த.�லலஙகள; 
உஙகள த.�ல த.வ�யயறகபபடம.  யகளஙகள;  தரபபடம.  பரநதபர 
த.யயஙகள;  உஙகள பரநதபர ஏறகபபடம''  எனற க,பபடம.  அபயப�த 
'�ன, 'என இப,வ�!  என .மத�யம;  என .மத�யம;  எனற த.�லயவன. 
அபயப�த 'த.�லலஙகள;  ய�ரபடய உள?தத�ல 'அணவ?வ'  அலலத 
'கடக?வ'  இப, 'மப�கபக இரநயத� அவரகப? 'ரகதத�ல�ரநத 
தவ?�யயறறஙகள''  எனற த.�லலபபடம.  '�ன த.னற,  அவவ�ய, 
த.யதவ�டட,  மNணடம த�ரமப� வநத அயத பகழம�பலகப?க க,� 
அவபனப யப�ற,�ப பகழயவன.  ப�,க அவனகக�க .ஜத�வ�ல 
வ�ழயவன.  அபயப�தம,  'மஹமமயத!  உஙகள தபலபய உயரததஙகள; 
த.�லலஙகள;  உஙகள த.�ல த.வ�யயறகபபடம.  யகளஙகள;  தரபபடம. 
பரநதபர த.யயஙகள;  உஙகள பரநதபர ஏறகபபடம''  எனற 
(இப,வன�ன தரபப�ல�ரநத)  த.�லலபபடம.  அபயப�த '�ன,  'என 
இப,வ�!  என .மத�யம;  என .மத�யம''  எனயபன.  அதறக அவன, 
'த.லலஙகள:  எவரபடய உள?தத�ல கடக மண�பய வ�ட ம�க ம�கச 
.�,�ய அ?வ�ல இப,'மப�கபக இரகக�,யத� அவபர 'ரகதத�ல�ரநத 
தவ?�யயறறஙகள''  எனற த.�லவ�ன.  அவவ�ய, '�ன த.னற 
அ(ததபகய)வபர 'ரகதத�ல�ரநத தவ?�யயறறயவன (எனற 
இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள என அனஸ(ரல�)  அவரகள 
த.�னன�ரகள.)

2229.  'ப�(ஸல)  அவரகள த.�னன�ரகள:  ப�,க,  '�னக�ம மப,ய�க '�ன 
இப,வன�டம த.னற அயத (பகழம�பலகப?க)  க,� இப,வபனப 
யப�ற,�ப பகழயவன. ப�,க அவனகக�க .ஜத�வ�ல வ�ழயவன. அபயப�த, 
'மஹமமயத!  உஙகள தபலபய உயரததஙகள!  த.�லலஙகள; 
த.வ�யயறகபபடம.  யகளஙகள;  அத உஙகளககத தரபபடம.  பரநதபர 
த.யயஙகள;  உஙகள பரநதபர ஏறகபபடம''  எனற (இப,வன�ன 
தரபப�ல�ரநத)  த.�லலபபடம.  அபயப�த '�ன,  'என இப,வ�!  (உலக�ல) 
ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ (வணககதத�றகரயவர அலல�ஹபவத 
தவ�ர யவத,வரம�லபல)  எனற த.�னனவரக?�ன வ�ஷயதத�ல 
(பரநதபர த.யய)  எனகக அனமத� வழஙகவ�ய�க''  எனற '�ன 
யகடயபன.  அதறக இப,வன,  என கணண�யதத�ன மNதம,  மகததவதத�ன 
மNதம,  தபரபமய�ன மNதம ஆபணய�க!  'ல� இல�ஹ இலலலல�ஹ' 
எனற த.�னனவரகப? '�ன 'ரகதத�ல�ரநத '�ச.யம�க 
தவ?�யயறறயவன''  எனற த.�லவ�ன என  மஅபத இபன ஹ�ல�ல 
அலஅனஸZ (ரஹ) அவரகள அ,�வ�தத�ர.

'�வகக எ?�த�ன மNஸ�ன�ல கனககம த�கர.

2230.  '(இப,வபனத தத�ககம)  இரணட வ�கக�யஙகள அ?வற, 
அர?�?ன�ன ப�ரயதத�றகரயபவ. '�வகக எ?�த�னபவ. 'னபம த�பம 
'�றககபபடம) தர�.�ல கனம�னபவ ஆகம. (அபவ:)  1. சபஹ�னலல�ஹ� 
வப�ஹமத�ஹ� (அலல�ஹபவப யப�ற,�ப பகழநத தத� த.யக�ய,ன).  2. 
சபஹ�னலல�ஹ�ல அழ�ம (கணண�ய ம�கக அலல�ஹபவத 



தத�கக�ய,ன)'  எனற இப,தததர(ஸல)  அவரகள க,�ன�ரகள''  என அப 
ஹ8பரர�(ரல�) அ,�வ�தத�ர.

 மகதஸர ஸஹ�ஹ�ல பஹ�ர '�ப,வற,த. .

தமனனல ஆககம:

இஸல�மகரல  .  க�ம  

இபணயப ப�ரபவ  :  

மகதஸர ஸஹ�ஹ8ல பக�ர

இபணயப பத�வ�,ககம:

இஸல�ம கரல பத�வ�,ககப பகத�
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