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1. மனனவர

  எலல	பகழம அலல	ஹவகரக! த�ணணம	க அலல	ஹ ச�ல ��ஷயஙகவளக 
கடவமய	கக�யளள	ன. அ�றவ<ப ப	�	கக� ��டக கட	த. ச�ல �ரமபகவள 
ந�ரணய�ததளள	ன. அ�றவ< ம�<க கட	த. பல ��ஷயஙகவள தவட தசயதளள	ன. 
அ�றவ<க கவலககக கட	த.

  நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'அலல	ஹ தன ர�ததத�ல எ�றவ< 
ஹல	ல	கக�யளள	ரன	 அவ� ஹல	ல	கம. எ�றவ< ஹர	ம	கக�யளள	ரன	 அவ� 
ஹர	ம	கம. எவ� பற<� அ�ன ஒனறரம க<��லவலரய அவ� சலவகய	கம. அலல	ஹ 
அள�தத�ரககம சலவகவய ஏறறக தக	ளளஙகள. த�ணணம	க அலல	ஹ எவதயம 
ம<பப�னலல. ப�<க "உமத இவ<�ன எவதயம ம<பப�னலல" (19:64) என< �சனதவத 
ஓத�க க	டடன	ரகள. அ<���பப�ர: அபததரத	 (ரல). நல: ஹ	க�ம.

  ��லககபபடடவ�கள த	ன அலல	ஹ��ன �ரமபகள	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: 
"இவ� அலல	ஹ��ன	ல ஏறபடததபபடட �ரமபகள	கம. எனர� அ�றவ< ந�ஙகள 
ம�<	த�ரகள" (2:187). த	ன ஏறபடதத�ய �ரமபகவள ம�றப�ரகவளயம, த	ன ��லகக�ய 
க		�யஙகவளச தசயப�ரகவளயம த�ணணம	க அலல	ஹ எசச	�ததளள	ன. அலல	ஹ 
கறக�<	ன: "எ�ரகள அலல	ஹவககம, அ�ன ததரககம ம	ற தசயத, அ�னவடய 
�ரமபகவள ம�றக�<	ரகரள	 அ�ரகவள அலல	ஹ நரக�ல தளள�	ன. அத�ல அ�ரகள 
ந�வலய	க வழநத க�டபப	ரகள. அ�ரகளகக அஙக இ��வபடததம தணடவனயம 
இரகக�<த" (4:14).

  ��லககபபடடவ�கவளத த��ரபபத கடவமய	கம. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�யளள	ரகள: 'ந	ன உஙகளகக எவதத தடததளரளரன	 அவத ��டடம த��ரநத 
தக	ளளஙகள. ந	ன உஙகளகக எவத ஏ��யளரளரன	 அவத மடநத அளவ தசயயஙகள'. 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல: மஸலம.



  மரன	 இசவசவயப ப�னபற<க கடய, பலவனம	ன உளளஙகளவடய, ச�ல 
கவ<மத�யவடரய	ர தத	டரநத ஹர	ம	ன�றவ<ச தச��யக�<ரப	த த�றபபவடநத, 
கடபப	க� இவ�	ற கற�வதக க	ண மடக�<த: எலல	ம ஹர	ம த	ன	? ந�ஙகள எவதயம 
ஹர	ம	கக	மல ��ட�த�லவல. இதன	ல எஙகள�ன �	ழவ� ரச	ர�வடயச தசயத 
��டடரகள, எஙகள �	ழகவகவய த�றபபவடயச தசயத ��டடரகள, எஙகளவடய 
உளளஙகள�ல தநரககடவய ஏறபடதத� ��டடரகள. ஹர	ம - ஹர	ம	ககதல எனபவதத 
த��ர ர�ற எநத ர�வலயம உஙகளகக இலவல! இவ<ம	ரககம எள�வமய	னத. ம	ரகக 
��ஷயஙகள ��ச	லம	னவ�. அலல	ஹ ம�கவம மனன�பப�னம ம�கக கரவண 
உளள�னம ஆ�	ன.

  இததவகய�ரகளகக ந	ம கறம பத�ல இதத	ன: உணவமய�ல அலல	ஹ, த	ன 
ந	டய�றவ<ச சடடம	ககக�<	ன. அ�னவடய சடடதவத மறப	�ச�லவன தசயப�ர 
ய	ரம க�வடய	த. அ�ன ய	�றவ<யம அ<�நத�ன, நணண<��	ளன. அ�ரன த	ன 
ந	டய�றவ< ஹல	ல	கவம த	ன ந	டய�றவ< ஹர	ம	கவம ஆககக�ன<	ன. 
அ�னவடய சடடதவத ந	ம தப	ரநத�க தக	ள�தம அதறக மழவமய	க க�ழபட�தரம 
அலல	ஹவகக ந	ம அடவம படடரபபதன அடபபவடகள�ல உளளவ�ய	கம.

  இவ<சசடடஙகள ய	வம இவ<�னவடய ஞ	னம, ��ர�கம மறறம ந�த�ய�ன மலம 
தப<பபடடவ�ய	கம. அவ� வண ��வளய	டட	னவ�யலல. இரத	 அலல	ஹ 
கறக�<	ன: "உமமவடய இவ<�ன�ன �	கக�ல உணவமயம, ந�த�யம மழவமய	க 
உளளன. அ�னவடய கடடவளகவள ம	ற<க கடய�ர எ�ரம�லர. அ�ன 
அவனதவதயம தச��ரயறப�ன	கவம நனக<�ப�ன	கவம இரகக�<	ன" (6:115)

  ரமலம அலல	ஹ ஹல	ல ஹர	மககஒர அடபபவடச சடடதவத நமககத 
ததள�வபடதத�யளள	ன. "(இநத இவ<தததர) அ�ரகளககத தயவமய	ன�றவ< 
ஆகம	ககக�<	ர. தயவமய�லல	த�றவ< தவட தசயக�<	ர" (7:157) எனற அ�ன 
க<�யளள	ன.

  எனர� தயவமய	னவ� ஹல	ல	கம. தயவமயற<வ� ஹர	ம ஆகம. ஹர	ம 
ஆககக�ன< உ	�வம அலல	ஹவகக மடடரம உ	�யத. அநத உ	�வம தனகக இரபபத	க 
எ�ன �	த�டக�<	ரன	 அலலத ர�த<	ர�ரகக இரபபத	க ஒததக தக	ளக�<	ரன	 
அ�ன இஸல	தவத ��டட த�ள�ரயற<க கடய தப	�ய அள��ல	ன ந�ர	க	�பவப 
ரமறதக	ணட ந�ர	க	�பப	ளன ஆ�	ன. அலல	ஹ கறக�<	ன: "அலல	ஹ 
அனமத�யள�கக	த�றவ< (த�ன�ன) இவ<ம	ரககதத�ன தந<�மவ<கள என அ�ரகளகக 
�கததக தக	டககம இவணக கடவளரகள அ�ரகளகக உணட	?" (42:21)

  கரஆன, ஹத�ஸ பற<� அ<�நத கல��ய	ளரகவளத த��ர ர�ற எ�ரம ஹல	ல, ஹர	ம 
க<�ததப ரபச�த ஆகம	னதலல. எவ��த ஞ	னமம�ன<� ஹல	ல, ஹர	ம எனற சடடம 
ரபசக�ன<�ரகள க<�தத கடவமய	க எசச	�கவக �நதளளத. அலல	ஹ கறக�<	ன: 
"உஙகள ந	வகள இனன தப	ரள ஹல	ல, இனன தப	ரள ஹர	ம எனற 
தப	ய(சடடங)கவளக கற�த ரப	னற அலல	ஹ��ன ம�த தப	யகவள ஏற<�ச 
தச	லல	த�ரகள" (16:116)

  சநரதகம�ன<� - த�டட�டடம	க ��லககபபடடவ�கள த�ரககரஆன�லம ஹத�ஸலம 
க<பபடடளளன. ச	ன<	க, அலல	ஹ கறக�<	ன: "(நப�ரய!) கறம! �	ரஙகள 
இவ<�ன உஙகளகக ��லகக�ய�ரபப�றவ< ந	ன கறக�ர<ன. ய	வரயம எதவனயம 
அ�னகக இவணய	கக	த�ரகள. தபறர<	ரகக நனவம தசயயஙகள. �றவமககப பயநத 
உஙகள க�நவதகவளக தக	னற ��ட	த�ரகள..." (6:151)

  இவ�	ர< ஹத�ஸலம ��லககபபடடவ�கள ஏர	ளம க<பபடடளளன. உத	ரணதத�றக 



நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'மத, தசததவ�கள, பன<�, ச�வலகள ஆக�ய�றவ< 
��றபவத த�ணணம	க அலல	ஹ தவட தசயதளள	ன. (அப த	வத) அலல	ஹ ஒனவ<த 
தவட தசயத ��டட	ல அவத ��றபவதயம தவட தசயத ��ட�	ன எனபதம நப�தம	��. 
(த	ரகதன�)

  ச�ல �சனஙகள�ல க<�பப�டட ச�ல �வகவயச ரசரநத ஹர	ம பற<� மடடம க<பபடம. 
உத	ரணம	க, உணவகள�ல எவ� எவ� ஹர	ம எனற அலல	ஹ க<�பப�டடவதப 
ரப	னற. அலல	ஹ க<�யளள	ன: "த	ன	க தசததவ�கள, இரததம, பன<� இவ<சச�, 
அலல	ஹ அலல	த�	�ன தபயர க<� அறககபபடடவ�, கழதத தந	�ததக 
தக	லலபபடடவ�, க�ர� ��ழநத தசததவ�, தக	மப	ல மடடபபடட தசததவ�, தக	டய 
��லஙககள	ல கடததக கத<பபடடவ� ஆக�ய ய	வம உஙகளகக ��லககபபடடளளன. 
எ�றவ< ந�ஙகள உய�ரடன அறதத ��டடரகரள	 அ�றவ<த த��ர! இனனம 
பலபடஙகள ம�த அறககபபடடவ�யம, க<� ப	ரபபதன மலம ��த�கவள ந�ரணய�பபதம 
(உஙகளகக ��லககபபடடளளன)... (5:3)

  மணம மடகக ��லககபபடட�ரகவளக க<�பப�டம ரப	த அலல	ஹ ப�ன�ரம	ற 
கறக�ன<	ன: "(ப�ன �ரம தபணகவள மணமப	��த) உஙகளகக ��லககபபடடளளத): 
உஙகள த	யம	ரகள, உஙகள பதல��கள, உஙகள சரக	த	�கள, மறறம உஙகள தநவதய�ன 
உடனப�<நத சரக	த	�கள, உஙகள அனவனய�ன உடனப�<நத சரக	த	�கள, ரமலம 
சரக	தரன�ன பதல��கள, சரக	த	�ய�ன பதல��கள, ரமலம உஙகளககப ப	லடடய 
தச��லத த	யம	ரகள, உஙகள ப	லகடச சரக	த	�கள, ரமலம உஙகள மவன��ய	�ன 
த	யம	ரகள, ந�ஙகள உடல<வ தக	ணட மவன��யர (தம மனன	ல கண�ர மலம) 
தபறத<டதத, உஙகள மடய�ல �ளரநதளள பதல��கள, ஆன	ல (த�ரமணம	க�) ந�ஙகள 
அமமவன��யரடன உடல<வ தக	ளள��லவலய	ய�ன (அ�ரகவள ��டதத அ�ரகள�ன 
பதல��யவர மணநத தக	ள�த�ல) உஙகள ம�த எததவகய கற<மம இலவல.

  ரமலம உஙகள மதகநதணடகள�லரநத ப�<நத உஙகள பதல�ரகள�ன மவன��யவர 
மணம ப	��தம, இர சரக	த	�கவள ந�ஙகள ஒரரசர மவன��யர	கக�தம (தவட 
தசயயபபடடளளன). ஆன	ல இதறக மன நடநத ��டடவதத த��ர. த�ணணம	க 
அலல	ஹ மனன�பப ��ஙகப�ன	கவம கரவண ப	�ப�ன	கவம இரகக�ன<	ன" (4:23)

  ரமலம தப	ரள�டட�த�ல ��லககபபடடவ�கவளயம க<�பப�டடளள	ன: "அலல	ஹ 
��ய	ப	ரதவத ஹல	ல	கவம �டடவய ஹர	ம	கவம ஆகக�யளள	ன" (2:275)

  தன அடய	ரகள ம�த கரவண உவடய�ன	க�ய அலல	ஹ தயவமய	ன�ற<�லரநத 
ஏர	ளம	ன�றவ<, பலர�ற �வகய	ன�றவ< �வரயவ<ய�லல	மல நமகக 
ஆகம	கக�யளள	ன. அதன	ல த	ன இவ� இவ�தயலல	ம ஆகம	னவ� எனற அ�ன 
���	�ததச தச	லல��லவல. க	ரணம அவ� �வரயறகக மடய	த அளவகக ஏர	ளம 
உளளன. ஆன	ல எவ� எவ� எலல	ம ஹர	ம	ககபபடடவ� எனற ���ரம	கக 
க<�ய�ரபபதறகக க	ரணம அவ� இவ�ளவத	ன என அலல	ஹ�	ல 
�வரயறககபபடடவ� எனபத	கம. ரமலம ந	ம அ�றவ< எள�த�ல அ<�நத அ�றவ< 
��டடம ��லக�ட ர�ணடம எனபதம ரந	ககம	கம. 

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "ந�ஙகள ந�ரபநத�ககபபடட சழந�வலகள�ல அன<� ப�< 
ரநரஙகள�ல எவ� எவ� உஙகளகக ��லககபபடடவ� எனபவத அலல	ஹ உஙகளகக 
���	�ததக க<�யளள	ன" (6:119) "மன�தரகரள! பம�ய�லளள�ற<�ல தயவமய	ன 
அனமத�ககபபடட தப	ரடகவளப பச�யஙகள" (2:168)

  அ�னவடய கரவணய�ல இதவம ஒன<	கம. ஒவத�	ர தப	ரள�ன அசல தனவம 
ஹல	ல	கம எனற அ�ன ந�ரணய�ததளள	ன. அத ஹர	ம எனற அ<���ககககடய 



ஆத	ரம க�வடதத	ரல த��ர! இத அலல	ஹ��ன அரடதக	வடவயயம, தனத அடய	ரகள 
ம�தளள அ�னவடய பரநத மனபப	னவமவயயரம எடததக க	டடக�<த. எனர� ந	ம 
அ�னககக க�ழபட�தம அ�வனப பகழநத அ�னகக நன<� தசலதத�தம 
கடவமய	கம.

  ச�லரகக இனன�னனவ�கள ஹர	ம எனற க<பபடம	ன	ல ம	ரககச சடடஙகள 
அ�ரகளககப ப	ரம	கத ரத	னறக�ன<ன. இத அ�ரகளவடய பலவனம	ன 
ஈம	வனயம, ம	ரகக ��ஷயஙகள�ல ��ளககம�னவமவயயரம க	டடக�<த. இ�ரகள எனன 
தஙகளகக இனன�னனவ� ஹல	ல எனக க<பபட ர�ணடம, ஹல	லன �வககள 
அவனதவதயம எணண�கவகரய	ட இ�ரகளகக தச	லலபபட ர�ணடம என 
��ரமபக�<	ரகள	 - இவ<ம	ரககம எள�த	னத த	ன என மன த�ரபத�க தக	ள�தறக? 
அலலத இனன�னனவ� தயவமய	னவ� என படடயலடபபட ர�ணடம எனற 
��ரமபக�<	ரகள	 - இவ< ம	ரககதத�னபட �	ழ�த ஒனறம ச�ரமம�லவல எனற 
ந�மமத�ய	க இரபபதறக?

  அறககபபடட ஆட, ம	ட, ஒடடகம, மயல, ம	ன, மவ�ய	ட, ரக	��, ப<	 ஆண�	தத, 
தபண�	தத, த�கரக	�� ஆக�ய�ற<�ன ம	ம�சஙகள ஹல	ல	கம. இனனம தசதத 
த�டடகக�ள�, மறறம ம�ன, க	யக<�கள, க�வரகள, ப�ஙகள, இனனம ஏவனய பயனளள 
த	ன�யஙகள, பய�ரகள ஆக�யவ�யம ஹல	ல	கம எனற தச	லல ர�ணடம எனற 
��ரமபக�<	ரகள	?

  தணண�ர, ப	ல, ரதன, எணவண, த�ன�கர, உபப, மச	ல	 ச	ம	னகள ஆக�யவ�யம, மரம, 
இரமப, மணல, கறகள, ப�ள	ஸடக, கணண	ட, இரபபர ஆக�ய�றவ<ப பயனபடதத�தம 
ஹல	ல	கம. க	லநவடகள, க	ர, பவக�ணட, கபபல, ��ம	னம ரப	ன<�ற<�ல பயணம 
தசய�தம ஹல	ல	கம.

  ஏ.ச�, ஃப�	�ஜ, �	ஷ�ங ம�ஷ�ன, தண�கவள உலரததம இயநத�ரம, த�ரவக, க�வரணடர, 
ம�கஸ, ஆக�ய�றவ< உபரய	க�பபதம, மரதத�ம, தப	<�ய�யல, கண�தம ��ணத�ள�, 
மறறம �	ன�வல ஆர	யசச�, கடடட��யல ஆக�ய�றறககம, தணண�ர, தபடரர	ல, 
உரல	கஙகள மறறம த	தப தப	ரடகவள த�ள�ரயறற�தறகம, அ�றவ< சததபபடதத�, 
பகக�பபடதத�தறகம பயனபடககடய கர��கள, அசச இயநத�ரஙகள மறறம 
கமபயடடர ச	தனஙகள ஆக�ய�றவ<ப பயனபடதத�தம ஹல	ல ஆகம.

  ரமலம பரதத�, சணல, கமபள� ஆவடகள, அனமத�ககபபடட ப�ர	ண�கள�ன ரத	ல	லம 
ரர	மதத	லம த	ய	�ககபபடட ஆவடகள, வநல	ன, ப	லஸடர ஆவடகள ஆக�ய�றவ< 
அண��தம ஹல	ல. ரமலம த�ரமணம, ��ய	ப	ரம, தக	டககல, �	ஙகல, 
நறக		�யஙகளககப தப	றபரபற<ல, தன தப	றபவப ப�<	�டம ஒபபவடததல, 
�	வடவககக ��டதல, தசச, தக	லலரத தத	��ல, ச	தனஙகவளப பழத ப	ரததல, ஆட 
ரமயததல ஆக�ய�ற<�ன அசல தனவமஹல	ல ஆகம எனத<லல	ம ��பரம	கச 
தச	லலபபட ர�ணடதமனற எத�ரப	ரகக�<�ரகள	 ?

  இவ�	<	க ஹல	ல	னவ�கவள அடகக�க தக	ணரட தசன<	ல அ�ற	�ன படடயல 
மடநத ��டம	 எனன? இ�ரகளகக எனன ரநரநத ��டடத? இ�ரகள எநத 
��ஷயதவதயம ப	�நத தக	ள�த�லவலரய!

  இவ<ம	ரககம எள�வமய	னத எனற இ�ரகள எடதத வ�ககம �	ததத�ன ந�வல 
எனனத�ன�ல அத சதத�யரம! ஆன	ல அதறகத த�<	ன தப	ரள தக	டககபபடடளளத. 
இநத ம	ரககதத�ன எள�வம எனபதன கரதத மககள�ன மன இசவசகள மறறம 
அப�பப�ர	யதவதப தப	றததலல. ம	<	க ஷ	�அத சடடஙகவளப தப	றததத	கம. 
இவ<ம	ரககம எள�வமய	னத எனற தச	லலக தக	ணட (அத எள�வமய	னத த	ன 



அத�ல சநரதகம�லவல) ஹர	ம என ��லககபபடடவ�கவளச தசய�தறகம, சடடபர�ம	க 
அள�ககபபடட சலவககவளச தசய�தறகம தப	�ய ர�றப	ட உளளத. சடடபர�ம	ன 
சலவககளகக உத	ரணம: தத	ழவககவளச ரசரதத தத	ழதல (ஜமவ), சரகக�த 
தத	ழதல (கஸர), பயணதத�ல ரந	னவப ��டதல, க	லவ<கள ம�த மஸஹ தசயதல 
(இநதச சலவக பயணதத�ல உளள�ரகளகக மனற ந	டகளம, ஊ	�ல 
தஙக�ய�ரபப�ரகளகக ஒர ந	ளம ஆகம), தணண�வரப பயனபடதத மடய	த ரப	ன	ல 
தயமமம தசயதல, ரந	ய	ள� ஜமவ தசயத தத	ழதல, மவ�க க	லஙகள�ல ஜமவ தசயதல, 
ந�சசயத	ரததம ரபச�ய ஆண ந�சசயத	ரததம ரபசபபடட தபணவணப ப	ரபபவத 
ஆகம	கக�த, சதத�யதவத ம<�ததறக	�ய ப	�க	ரம	ன அடவமவய ��ட��ததல, 
ஏவ�களகக உணவ அள�ததல, உவட அள�ததல ஆக�ய�ற<�ல ஏத	�த ஒனவ<ச தசயதல, 
ந�ரபநதம	ன ரநரதத�ல இ<நதவ�கவள உணணதல.

  ஒர மஸலம இவதயம அ<�நத தக	ள�த அ�ச�யம	கம. அத	�த ச�ல ��ஷயஙகள 
��லககபபடடரபபத�ல ச�ல ததத�ஙகள இரகக�ன<ன. அவ� �ரம	ற:

  1) ��லககபபடடவ�கவளக தக	ணட அலல	ஹ தன அடய	ரகவள ரச	த�கக�ன<	ன. 
இத ��ஷயதத�ல அ�ரகள எபபட நடநத தக	ளக�<	ரகள எனற ப	ரகக�ன<	ன.

  நரக�	ச�கவள ��டடம ச�ன�	ச�கள ர�றபடடரபபதன க	ரணஙகள�ல ஒனற 
எனனத�ன�ல நரக�	ச�கள (இவவலக�ல) மரன	 இசவசகள�ல மழக�க க�டகக�ன<	ரகள. 
அமமரன	 இசவசகள	ல த	ன நரகம சழநதளளத. தச	ரகக�	ச�கள (இவவலக�ல) 
மனத�றக ��ரபபம�லல	த க		�யஙகவள சக�ததக தக	ளக�<	ரகள. மனத�றக 
��ரபபம�லல	த க		�யஙகள	ல த	ன தச	ரககம சழநதளளத. இசரச	தவன 
இலவலதயன�ல இவ<�னககக க�ழபபடப�ன ய	ர? இவ<�னகக ம	ற தசயப�ன ய	ர? 
எனபத ததள��	க	மல ரப	ய��டம.

  நமப�கவகய	ளரகள இவ<சசடடஙகவள எடதத நடபபத	ல ஏறபடககடய ச�ரமஙகவள 
நறகல க�வடககம என< எணணததடனம, அலல	ஹ��ன த�ரபதப	ரதததவத 
அவட�தறக	க அ�னவடய கடடவளகவள ஏறற நடகக ர�ணடம என< ரந	ககடனம 
ப	ரகக�ன<னர. இதன	ல அசச�ரமஙகள அ�ரகளகக எள�த	க�ன<ன.

  ஆன	ல நய�ஞசகரகரள	 இவ<சசடடஙகவளப ப�னபறற�த	ல ஏறபடக�ன< 
கஷடஙகவள தனபம, தத	லவல மறறம இ�பபகள	கப ப	ரகக�ன<னர. அதன	ல 
அ�றவ<ப ப�னபறற�த அ�ரகளககச ச�ரமம	கத ரத	னறக�ன<த.

 2) இவ<�னககக க�ழபடநத �	ழப�ன ��லககபபடட�றவ<த த��ரநத தக	ள�தன 
மலம ஈம	ன�ன இனபதவத சவ�பப	ன. எவ�	த<ன�ல அலல	ஹவகக	க எவதரயனம 
ஒர�ன த��ரததக தக	ணட	ல அதறகப பகரம	க அவத��டச ச�<நதவத அலல	ஹ 
அ�னககக தக	டபப	ன. ரமலம அ�னத உளளதத�ல ஈம	ன�ன இனபதவத அ�ன 
உணர�	ன.

  �	சக ரநயரகரள! இசச�<�ய நலல ஷ	�அத தவட தசயதளள பலர�ற க		�யஙகவள 
த�ரககரஆன மறறம நப�தம	��ய�ன ஆத	ரஙகளடன ந	ஙகள க<�பப�டடளளவதக 
க	ணபரகள. ��லககபபடட இகக		�யஙகள தபரமப	ல	ன மஸலமகள�வடரய பர�ல	கக 
க	ணபபடபவ�ய	கம. தபரமப	லம அ�ரகள தசயயக கடயவ�ய	கம. இ�றவ<க 
க<�பப�ட�த�ன ரந	ககம மககளகக நலம ந	ட�வதயம, ததளளத ததள��	க எடததச 
தச	ல�வதயம த��ர ர�ற இலவல.

  எலல	ம �லல அலல	ஹ��டம எஙகளககம எஙகளவடய சரக	தர மஸலமகளககம 
ரநர���வயயம அதறக	ன உத��வயயம அ�ன ��த�தத �ரமபகவள ம�<	மல �	ழம 



ப	கக�யதவதயம ர�ணடக�ர<	ம. அ�ன ��லககபபடட�றவ< ��டடம நமவமத 
தரம	கக�	ன	க! த�வமகவள ��டடம நமவமப ப	தக	பப	ன	க! அலல	ஹ ம�கச ச�<நத 
ப	தக	�லனம கரவணய	ளரகள�ரலரய ம�கவம கரவணய	ளனம ஆ�	ன.   

2. இவண வ�ததல

  ��லககபபடடவ�கள�ல தப	த�	கர� இதர� ம�கப தப	�யத	கம. அபபகர	 (ரல) 
அ<���பபத	�த: 'தபரம ப	�ஙகள�ல ம�கப தபரம ப	�தவத ந	ன உஙகளகக 
அ<���ககடடம	? என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள மனற மவ< ரகடட	ரகள! 
அதறக ந	ஙகள, அலல	ஹ��ன ததரர! அ<���யஙகள எனர<	ம. அதறக�ரகள, 
அலல	ஹவகக இவண வ�பபத, தபறர<	வர ந�நத�பபத எனற க<�ன	ரகள. 
ச	யநத�ரநத அ�ரகள ந�ம�ரநத உடக	ரநத, அ<�நத தக	ளளஙகள! தப	ய தச	ல�தம 
தப	ய ச	டச� கற�தம த	ன, அ<�நத தக	ளளஙகள! தப	ய தச	ல�தம தப	ய ச	டச� 
கற�தம த	ன எனற க<�ன	ரகள. ந�றதத ம	டட	ரகள	? எனற ந	ன கறம அளவகக 
அ�றவ<த த�ரமப த�ரமபக க<�க தக	ணடரநத	ரகள. பக		� (5976), மஸலம.

  எலல	ப ப	�ஙகவளயம அலல	ஹ மனன�தத ��ட�	ன இவணவ�ததவலத த��ர. 
எனர� இவணவ�ததலகக ப�ரதத�ரயகம	க அலல	ஹ��டம ப	�மனன�பபத ரதட 
ர�ணடம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "த�ணணம	க அலல	ஹ தனகக இவண 
வ�ககபபட�வத மனன�ககர� ம	டட	ன. அவதத த��ர ஏவனய�றவ< த	ன 
ந	டய�ரகளகக மனன�தத ��ட�	ன" (4:48)

  இவண வ�ததலல இஸல	தவத ��டடம த�ள�ரயற<� ��டககடய ம�கப தபரம இவண 
வ�ததலம உணட. இததவகய இவண வ�ததவலச தசயப�ர தவப	 தசயய	மல இ<நத 
��டட	ல ந�ரநதர நரகதத�ல வழ�	ர. மஸலமகள �	ழம தபரமப	ல	ன ஊரகள�ல 
பர�ல	கக க	ணபபடக�ன< இநத இவண வ�ததலன �வககவள ப�ன�ரம 
அதத�ய	யஙகள�ல இனஷ	 அலல	ஹ ப	ரபரப	ம.

3. சம	த� ���ப	ட

  இ<நத ரப	ன அவலய	ககள தம ரதவ�கவள ந�வ<ர�றறக�ன<னர, கஷடஙகவளயம, 
தனபஙகவளயம ந�ககக�ன<னர எனற நமப� ச�லர அ�ரகள�ன அடககஸதலம தசனற 
அ�ரகள�டம உத�� ரதடக�ன<னர. ப	தக	பபத ரதடக�ன<னர. (இவ� அலல	ஹ��டம 
மடடரம தசயய ர�ணடய �ணககஙகள	கம) அலல	ஹ கறக�<	ன: "உமத இவ<�ன, 
'அ�வனத த��ர ர�த<�வரயம ந�ஙகள �ணஙக	த�ரகள' என ��த�ததளள	ன" (17:23)

  அதரப	ல இ<நத ரப	ன நப�ம	ரகள மறறம இதர நலலடய	ரகள�டம தனபஙகவள 
ந�ககவம, தஙகளகக இவ<�ன�டம ப	�நதவர தசயயவம ர�ணடப ப�ர	ரதத�கக�ன<னர. 
(இதவம இவண வ�ததல ஆகம) அலல	ஹ கறக�<	ன: "தனபதத�றகளள	ன�ர 
இவ<ஞசமரப	த அ�ரககப பத�ல அள�பப�ன ய	ர? ரமலம அ�ரவடய தனபதவத 
ந�ககப�ன ய	ர? ரமலம உஙகவளப பம�ய�ல ப�ரத�ந�த�கள	ய ஆககக�<�ன ய	ர? 
(இபபண�கவளச தசயய) அலல	ஹவடன ர�ற கடவள உணட	? ந�ஙகள ம�கக 
கவ<�	கர� ச�நத�கக�ன<�ரகள" (27:62).

  இனனம ச�லர ந�றகம ரப	தம, உடக	ரம ரப	தம, க�ர� ��ழம ரப	தம, அலலத 
தனபஙகள, தயரஙகள�ல ம	டடக தக	ளளம ரப	த தஙகளவடய ரஷக அலலத 
அவலய	ககளவடய தபயவர த�கர	க உசச	�ககம ��ககமவடய�ரகள	க உளளனர. ய	 
மஹமமத, ய	 அல, ய	 ஹ"வஸன, ய	 மஹயதத�ன, ய	 ஷ	தல, ய	 	�ஃப	ஈ 



எனத<லல	ம கறக�ன<னர. ரமலம ஐதரஸ, வசயயதல ப	தத�ம	 ரப	னர<	வரயம 
அவ�கக�ன<னர. ஆன	ல அலல	ஹ கறக�<	ன: "அலல	ஹவ� ��டதத ந�ஙகள 
எ�ரகவள அவ�கக�<�ரகரள	 அ�ரகள உஙகவளப ரப	ன< அடய	ரகள த	ம" (7:194)

  சம	த�கவள ���படககடய�ரகள�ல ச�லர அ�றவ< �லம �ரக�ன<னர. அ�ற<�ன 
மவலகவளயம, படககடடகவளயம தத	டட மததம�டக�ன<னர. ரமன�ய�ல தட��க 
தக	ளக�ன<னர. அஙகளள மணவல மகதத�ல பச�க தக	ளக�ன<னர. அ�றறகக 
ஸஜத	வம தசயக�ன<னர. ரமலம அ�றறகக மன த	ழநத, பண�நத பயபகத�யடன ந�னற 
ரந	ய கணம	கதல, ப�ளவளப ரபற க�வடததல, தஙகளவடய க		�யஙகள எள�த	கதல 
ரப	ன< தஙகளவடய ந	டடஙகவளயம ரதவ�கவளயம ரகடக�ன<னர.

  ச�லரப	த அவலய	ர�! தவல�ரர! ந	ன தத	வல தரதத�லரநத �நத�ரகக�ர<ன. 
எனவன ஏம	ற<� ��ட	த�ரகள எனறம கறக�ன<னர. அலல	ஹ கறக�<	ன: 
"அலல	ஹவ� ��டதத க�ய	ம ந	ள �வர தனகக பத�லள�கக இயல	த�ரகவள 
அவ�பப�ரகவள ��ட ம�க ���தகடட�ரகள ய	ர இரகக மடயம? தஙகவள 
அவ�பபவதரய அ�ரகள அ<�ய	த�ரகள	க இரகக�ன<	ரகள" (46:5) 'அலல	ஹவ� 
��டதத அ�னகக இவணய	க ஒர�வரப ப�ர	ரதத�தத  ந�வலய�ல எ�ன இ<நத 
��டக�<	ரன	 அ�ன நரக�ல நவ��	ன என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: இபன மஸவத (ரல). நல: பக		�.

  ச�லர சம	த�களககச தசனற தம	டவட அடததக தக	ளக�ன<னர. இனனம ச�லர 
அவலய	ககள�ன அடககஸதலஙகவள த	�ச�பபத சமபநதம	க 'தரஹ	ககவள ஹஜ (?) 
தசய�த எபபட?' எனபத ரப	ன< தவலபபகள�ல பததகஙகரள வ�தத�ரகக�<	ரகள. 
(அடககஸதலஙகவள த	�ச�பபத எனனர�	 அ�ரகளகக ஹஜ தசய�வதப ரப	ல) மறறம 
ச�லர, அவலய	ககள இவவலவக ந�ர�க�தத தக	ணடரகக�ன<	ரகள. நனவமரய	, 
த�வமரய	 தசயய அ�ரகளகக ஆற<ல இரகக�<த எனற நமபக�<	ரகள. ஆன	ல 
அலல	ஹ கறக�<	ன: "அலல	ஹ உமகக ஏரதனம தனபதவதக தக	டதத	ல அதவன 
அகறறப�ர அ�வனத த��ர ர�ற ய	ரம இலவல. அ�ன உமகக ஏரதனம நனவம 
அள�கக ந	டன	ல அ�னத அரவளத தடபப�ர ய	ரம�லவல" (10:107)

4. அலல	ஹ அலல	த�ரகக ரநரசவச தசயதலம அறததப பலய�டதலம

  அலல	ஹ அலல	த�ரகக ரநரசவச தசய�தம இவண வ�ததல	கம - ச�லர 
சம	த�களகக ��ளகரகற< ரநரநத தக	ள�வதப ரப	ல. அதரப	ல அலல	ஹ 
அலல	த�ரகளகக	க அறததப பலய�ட�தம ம�கப தபரம இவணவ�ததவலச 
ச	ரநதத	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "(நப�ரய)! ந�ர உமத இவ<�னகக	கத தத	ழவர	க! 
ரமலம (இவ<�னகக	கர�) அறததப பலய�டவர	க!" (108:2)

  'அலல	ஹ அலல	த�ரகக	க அறததப பலய�டட�வன அலல	ஹ சப�பப	ன	க' எனபத 
நப�தம	��. அ<���பப�ர: அல (ரல) நல: மஸலம.

  அலல	ஹ அலல	த�ரகக	க அறததப பலய�டம ரப	த ச�ல சமயம ஹர	ம	ன இரணட 
க		�யஙகள ஒரர ரநரதத�ல நடநத ��டம. ஒனற, அலல	ஹ அலல	த�ரகக	க அறபபத. 
மறத<	னற, அலல	ஹ அலல	த�	�ன தபயர க<� அறபபத. இவ��ரணட மவ<ய�ல 
அறதத	லம அவதப பச�பபத ஹர	ரம. அ<�ய	வமகக	லதத பலய�டதல ச�ல நமத 
க	லதத�ல பர�ல	க உளளத. அதத	ன ஜ�னகளகக	க அறததப பலய�ட�த	கம. 
அத	�த ஒர வடவட �	ஙக�ன	ல அலலத பத�த	க ஒர வட கடடன	ல அலலத ஒர 
க�ணற ரத	ணடன	ல ஜ�னகள�ன தத	லவலகளககப பயநத அவ��டதத�ரல	 அலலத 
அதன படககடடரல	 ஒர ப�ர	ண�வயப பலய�ட�	ரகள. இதவம ம�கபதப	�ய 



இவணவ�ததல	கம.

5. ஹர	வம ஹல	ல	கவம ஹல	வல ஹர	ம	கவம ஆககதல

  இனற பர�ல	கக க	ணபபடககடய ம�கப தபரம இவணவ�ததலகக மறத<	ர 
உத	ரணம அலல	ஹ ஹர	ம	கக�ய�றவ< ஹல	ல	கவம அலல	ஹ ஹல	ல	கக�ய�றவ< 
ஹர	ம	கவம ஆகக�த. அலலத ஹல	ல, ஹர	ம ஆககக�ன< இநத உ	�வம 
அலல	ஹவ� ��டதத மற<�ரககம இரகக�<த எனற நமப�த. அலலத அஞஞ	ன 
க	லதத�ன அடபபவடய�ல	ன ந�த�மன<ஙகவளயம சடடஙகவளயம ந	டச தசனற மழ 
த�ரபத�யடனம ��ரபபததடனம ��ககத தத	டபபத. அத ஹல	ல - ஆகம	னத எனற 
கரத�த. இதவன அலல	ஹ ம�கப தபரம கஃபர - இவ<ந�ர	க	�பப என ப�ன�ரம 
�சனதத�ல க<�யளள	ன:

  "அ�ரகள அலல	ஹவ� ��டதத தஙகள ப	த�	�கவளயம, த<��கவளயம கடவளர	க 
ஆகக�க தக	ணட	ரகள" (9:31)

  (மனப க�<�ஸத�ர	க இரநத) அத�யயபன ஹ	த�ம (ரல) இநத �சனதவத நப� (ஸல) 
அ�ரகள ஓத�டக ரகடடரப	த அநத மககள அ�ரகவள (ப	த�	�கவளயம, த<��கவளயம) 
�ணஙக�க தக	ணடரகக��லவலரய எனற க<�ன	ர. அதறக நப� (ஸல) அ�ரகள, 
ச	�த	ன! ஆன	ல அநத ப	த�	�களம, த<��களம அலல	ஹ ஹர	ம	கக�ய�றவ< ஹல	ல 
எனறம, அலல	ஹ ஹல	ல	கக�ய�றவ< ஹர	ம எனறம கறமரப	த அ�ரகளம 
அவ�	ற ஏறறக தக	ணட	ரகரள! அதத	ன அ�ரகவள அ�ரகள �ணஙக�த	கம. 
(த�ரம�த�, வபஹக�)

  ரமலம இவண வ�பப�ரகவளப பற<� அலல	ஹ க<�பப�டம ரப	த, "அ�ரகள 
அலல	ஹவம அ�னவடய ததரம ��லகக�ய�றவ< ��லககபபடடவ� எனற கரத	மலம 
சதத�ய ம	ரககதவதப ப�னபற<	மலம இரகக�ன<	ரகள.... (9:29) எனற க<�யளள	ன. 
ரமலம அலல	ஹ கறக�<	ன: "(நப�ரய! இ�ரகள�டம) ந�ர ரகளம: ந�ஙகள எபரப	த	�த 
ரய	ச�ததப ப	ரதத�ரகக�<�ரகள	/ அலல	ஹ உஙகளகக இ<கக�யரள�ய 	�ஸக�ல 
(�	ழ�	த	ரதத�ல) ச�ல�றவ< ��லககபபடடவ� எனறம, ர�ற ச�ல�றவ< 
ஆகம	ககபபடடவ� எனறம ஏறபடதத�க தக	ணடரகரள! (நப�ரய! இ�ரகள�டம) 
ரகளஙகள 'இதறக அலல	ஹ உஙகளகக அனமத� அள�தத�ரநத	ன	? அலலத ந�ஙகள 
அலல	ஹ��ன ம�த பவனநதவரகக�<�ரகள	?'" (10:59)

6. சன�யம, ரஜ	த�டம, க<� ப	ரததல

  பர�ல	கக க	ணபபடககடய ஷ�ரகக�ன �வககள�ல சன�யம, ரஜ	த�டம, க<�ப	ரததல 
ஆக�யவ�யம அடஙகம.

  சன�யம தசய�த கஃபர எனம இவ< ந�ர	க	�பப	கம. ந	சதவதத தரககடய ஏழ தபரம 
ப	�ஙகள�ல ஒன<	கம. அத�ல த�வம இரகக�<ரத த��ர நனவமய�லவல. சன�யதவதக 
கறறக தக	ள�வதப பற<� அலல	ஹ கறக�<	ன: "(உணவமய�ல) தஙகளகக 
த�ஙக�வ�பபவதயம எவ��த நனவமவயயம தர	தவதயரம கறறக தக	ணட	ரகள" (2:102)

ரமலம கறக�<	ன: "சன�யகக	ரன எஙக தசன<	லம (ஒர ரப	தம) த�ற<� 
தப<ம	டட	ன" (20:69) சன�யம ப	ரககச தசலப�ன க	ஃப�ர	�	ன. அலல	ஹ 
கறக�<	ன: "அ�ரகள சவலம	னவடய ஆடச�ய�ன ரப	த வஷதத	னகள ஓத�ய�றவ<ரய 
ப�னபற<�ன	ரகள. ஆன	ல சவலம	ன ஒரரப	தம ந�ர	க	�பப�ர - க	ஃப�ர அலலர. 
வஷதத	னகள த	ம ந�ர	க	�பப�ரகள. அ�ரகள த	ம மன�தரகளகக சன�யதவதக கறறக 



தக	டதத	ரகள. ரமலம ப	ப�ரல	ன�ல ஹ	ரத, ம	ரத என< இர �	ன�ரகளககம 
இ<கக� வ�ககபபடடவதயம அ�ரகள ப�னபற<�ன	ரகள. ஆன	ல அவ��ர�ரம 
ந�சசயம	க ந	ஙகள ரச	தவனய	க இரகக�ர<	ம. (இவதக கறற) ந�ஙகள க	ஃப�ரகள	க� 
��ட	த�ரகள எனற க<� எசச	�கக	த �வரய�ல எ�ரககம அநத சன�யதவதக கறறக 
தக	டகக��லவல" (2:102)

  சன�யகக	ரன பற<�ய சடட ந�வல, அ�வனக தக	வல தசயய ர�ணடம. அ�னவடய 
சமப	தத�யம ��லககபபடடத, ரம	சம	னத எனபத	கம. அ<�வனரகளம 
அகக�ரமகக	ரரகளம பலவனம	ன ஈம	ன உவடய�ரகளம ச�ல	�ன ம�த �ரமப 
ம�ற�தறக	க அலலத அ�ரகவளப ப���	ஙக�தறக	க சன�யம தசயய 
சன�யகக	ரரகள�டம தசலக�<	ரகள.

  ரமலம மககள�ல இபபடயம ச�லர இரகக�<	ரகள. அ�ரகள சன�யதவத எடபபதறக	க 
சன�யகக	ரரகள�டம தசல�தன மலம ஹர	ம	ன தசயவலச தசயக�<	ரகள. 
இததவகய�ரகள ம�த கடவம எனனத�ன�ல அ�ரகள அலல	ஹ��ன பககம த�ரமப� 
ஸbரததல இகல	ஸ, ஸbரததல ஃபலக, ஸbரததந ந	ஸ ரப	ன< அ�னவடய 
�	ரதவதகள மலம ந��	ரணம ரதட ர�ணடம.

  மவ<�	ன ��ஷயஙகவள அலல	ஹவ�த த��ர ர�ற ய	ரம அ<�ய ம	டட	ரகள. 
இபபடய�ரகக ரஜ	த�டம ப	ரபப�ன, க<� ப	ரபப�ன ஆக�ய இர�ரம மவ<�	ன 
��ஷயஙகவளத த	ம அ<��த	க �	த�டட	ல அவ��ர�ரம மகதத�ம�கக அலல	ஹவ� 
ந�ர	க	�பப�ரகள	�ர. இ�ரகள�ல தபரமப	ரல	ர பணம ப<�பபதறக	க அபப	�� மககவள 
ஏம	றறக�ன<னர. இதறக	க அ�ரகள மணலல ரக	ட க���ததப ப	ரபபத, ரச	�� 
ரப	டடப ப	ரபபத, வகரரவக ப	ரபபத, பஙக	ன�ல ந�ர உற<� ப	ரபபத, கணண	டய�ல 
ப	ரபபத ரப	ன< பலர�ற ���மவ<கவளக வகய	ளக�ன<னர.

  இ�ரகள ஒர உணவம க<�ன	ல 99 மவ< தப	ய கற�	ரகள. கறபவனகவள அளள� 
வசககடய  இ�ரகள கற�த எநத ஒர தடவ� உணவமய	க�<ரத	 அவத மடடம இநத 
அபப	�� மககள ந�வனததக தக	ணடரகக�<	ரகள. அதன	ல எத�ரக	லதவத அ<�நத 
தக	ள�தறக	கவம, த�ரமணம, ��ய	ப	ரம ரப	ன< க		�யஙகள�ல நனவம, த�வமவய 
அ<�நத தக	ள�தறக	கவம, க	ண	மல ரப	ன தப	ரடகவள கணட ப�டபபதறக	கவம 
அ�ரகள�டம தசலக�ன<னர.

  இபபட எத�ரக	லதவதக கண�ததச தச	லப�ரகள�டம தசனற அ�ரகள கற�வத 
ஒர�ன நமப�ன	ல அ�ன க	ஃப�ர	�	ன. இஸல	தவத ��டடம த�ள�ரய<�ய�ன	�	ன. 
ஆத	ரம: அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�யளள	ரகள: 'எ�ன ரஜ	த�டம அலலத 
க<�க	ரன�டம தசனற அ�ன தச	ல�வத நமபக�<	ரன	 அ�ன மஹமமதகக இ<கக� 
அரளபபடட(ர�தத)வத ந�ர	க	�தத�ன ஆ�	ன. (அஹமத)

  ஆன	ல அ�ரகள�டம தசலப�ன மவ<�	ன�றவ< அ�ரகள அ<��	ரகள என நமப	மல 
எனன தச	லக�<	ரகள எனற ப	�ரச	த�பபதறக	கச தசல�	ன	ய�ன அ�ன க	ஃப�ர	க 
ம	டட	ன. ம	<	க அ�னத ந	றபத ந	டகள�ன தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட ம	டட	த. 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'ய	ர ரஜ	ச�யகக	ரன�டம தசனற 
எவதரயனம ரகடட	ல அ�ரத ந	றபத ந	டகள�ன தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட 
ம	டட	த' (மஸலம).

  ஆய�னம அ�னவடய தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட	 ��டட	லம ந	றபத ந	டகள 
அ�ன தத	ழ�தம இபப	�தத�றக	க தவப	 தசய�தம அ�ன ம�த கடவமய	கம.



 7. நடசதத�ரஙகள�ன ம�த நமப�கவக வ�ததல

  அத	�த சமப�ஙகள�லம மன�தரகள�ன �	ழ��லம நடசதத�ரஙகள�ன த	ககம இரபபத	க 
நமப�த. இதவம ஷ�ரகக	கம.

  வஸத ப�ன ஹ	லத (ரல) அ<���பபத	�த: 'ஹ"வதப�யய	 எனம இடதத�ல 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள எஙகளகக சபஹ" தத	ழவக நடதத�ன	ரகள. இரவ 
மவ� தபயத�ரநதத. தத	ழத மடதததம மககவள மனரன	கக�, உஙகள இவ<�ன எனன 
க<�ன	ன தத	�யம	? என ��ன��ன	ரகள. அதறக, அலல	ஹவம அ�ன ததரரம 
நனக<�நத�ரகள! என ரத	�ரகள க<�னர. ப�<க, 'எனனவடய அடய	ரகள�ல எனவன 
நமபப�ரகளம எனவன மறபப�ரகளம இரகக�ன<	ரகள. அலல	ஹ��ன அரள	லம 
அ�னவடய கரவணய	லம த	ன எஙகளகக மவ� தப	��நதத எனக க<�ய�ர எனவன 
நமப�ய�ரம நடசதத�ரதவத ந�ர	க	�தத�ரம ஆ�	ர. இனன�னன நடசதத�ரஙகள	ல த	ன 
எஙகளகக மவ� தப	��நதத எனக க<�ய�ர எனவன ந�ர	க	�தத�ரம நடசதத�ரதவத 
ஏறறக தக	ணட�ரம ஆ�	ர' என இவ<�ன க<�ன	ன எனற அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. (பக		�)

  பதத�	�கவககள�ல �ரககடய ர	ச�பலனகள�ல நமப�கவக வ�பபதம இநத �வகவயச 
ரசரநதத த	ன. அத�லளள நடசதத�ர மறறம �	னச	ஸத�ரஙகவள ஒர�ன நமப�ன	ல 
அ�னம இவண வ�தத�ன	�	ன. ர	ச�பலவன ஒர�ன ஆறதலகக	கப படதத	ல, 
அ�ன ப	��ய	�	ன. ஏதனன�ல ஷ�ரகக	ன ��ஷயஙகவளப படதத ஆறதலவட�த 
கட	தத	கம. இனனம தச	ல�த	ன	ல ச�ல ர�வள வஷதத	ன அ�னவடய உளளதத�ல 
ர	ச�பலவனப பற<�ய நமப�கவகவய ��வததத ��ட�	ன. ப�<க அத ஷ�ரகக�ல வழ�தறக 
ச	தனம	க அவமநத ��டம.

8. அலல	ஹ பலவன ஏறபடதத	த தப	ரடகள�ல பலன இரபபத	க நமபதல

  இதவம ஷ�ரகக	கம. உத	ரணம	க ச�லர ரஜ	த�டர அலலத சன�யகக	ரன�ன 
ஆரல	சவனய�ன ரப	�ல அலலத மனரன	ரகள�ன ��ககதத�ன அடபபவடய�ல கய�ற, 
உரல	க �வளயம, ச�பப�, த	யதத, தகட ரப	ன<�ற<�ல பலன இரபபத	க நமபக�<	ரகள. 
அதன	ல கண த�ரஷடகக	கவம, தனபம ந�ஙக�தறக	கவம அத �ர	மல 
தடபபதறக	கவம அ�றவ< தஙகளவடய மறறம தஙகள க�நதகளவடய 
கழததககள�ரல	 அலலத உடலல ர�ற எஙரகனம கடடக தக	ளக�<	ரகள. அலலத 
தஙகள வடகள�ல, �	கனஙகள�ல ம	டடக தக	ளக�<	ரகள. ரமலம இரத ரந	ககதத�றக	க 
பல �வகய	ன கறகள பத�தத ரம	த�ரஙகவளயம அண�க�<	ரகள. இவ�யவனததம 
சநரதகம�லல	மல அலல	ஹ��ன ம�த த�ககல - நமப�கவக வ�பபதறக 
எத�ர	னவ�ய	கம. இவ� மன�தனகக பலவனதவதரய அத�கபபடததம. மடடமலல 
ஹர	ம	ன�றவ<க தக	ணட மரதத�ம தசய�வதச ச	ரநதவ�ய	கம இவ�.

  இததவகய த	யதத, தகடகள�ல தபரமப	ல	ன�ற<�ல த�ள�பபவடய	ன ஷ�ரகக	ன 
�	சகஙகளம ச�ல ஜ�ன, வஷதத	னகள�டம ப	தக	பபத ரதடமபடய	ன �	சகஙகளரம 
உளளன. அலலத ப	�ய	த �வரபடஙகள அலலத ��ளஙக மடய	த எழததககரள 
இரகக�ன<ன. ஓத�பப	ரகக�ன< ச�லர த	யதத தகடகள�ல கரஆன �சனஙகரள	ட 
ஷ�ரகக	ன �	சகஙகவளயம ரசரதத எழதக�ன<னர. இனனம ச�லரர	 த�ரககரஆன 
�சனஙகவள ச�றந�ர, ம	த��ட	ய இரததம ரப	ன< அசததஙகள�ன மலம எழதக�ன<னர. 
ஆக ரமறக<�பப�டட அவனதவதயம தத	ஙக ��டடக தக	ள�த அலலத கடடக 
தக	ள�த ஹர	ம	கம. 'ய	ர த	யதவதக கடடத தத	ஙக ��டடக தக	ளக�<	ரர	 
த�ணணம	க அ�ர இவணவ�தத ��டட	ர' எனபத நப�தம	��. அ<���பப�ர: உகப	 ப�ன 
ஆம�ர (ரல), நல: அஹமத.



  இவ�	ற தசயப�ன - அலல	ஹவ� ��டதத இநத த	யதத தகடகளம நனவம, த�வம 
அள�ககக கடயவ� என நமப�ன	ல அ�ன இவண வ�தத�ன ஆ�	ன. ம�கப தபரம 
ஷ�ரகவகச தசயத ��டட�ன	�	ன. நனவம, த�வம அள�பபதறக இவ�யம ஒர க	ரணம 
என நமப�ன	ல (அலல	ஹ அபபட ஏறபடதத��லவல எனபத தன� ��ஷயம) அ�ன ச�<�ய 
இவணவ�பவபச தசயத ��டட�ன	�	ன. இத க	ரண க		�யஙகள�ல இவண வ�ததல 
எனபத�ல அடஙகம.

9. ���ப	டகள�ல மகஸதத�

  நறதசயலகள ஏறறகதக	ளளபபட ர�ணடம	ய�ன அவ� மகஸதத�வய ��டடம ந�ஙக� 
அலல	ஹவகக	க என தய எணணததடனம நப����வயப ப�னபற<�யம 
தசயயபபடடரகக ர�ணடம. மககள ப	ரகக ர�ணடம தமசச ர�ணடம எனபதறக	க 
எ�ன ���ப	ட தசயக�<	ரன	 அ�ன ச�<�ய இவணவ�பவபச தசயத�ன ஆ�	ன. 
அ�னவடய தசயல அ��நத ��டம. உத	ரணம	க மககள ப	ரகக ர�ணடம எனபதறக	க 
ஒர�ன தத	ழ�வதப ரப	ல.

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "இநத நய�ஞசகரகள அலல	ஹவ� ஏம	றறக�<	ரகள. 
(உணவமய�ல) அ�ரன இ�ரகவள ஏம	ற<தத�றகளள	கக� இரகக�ன<	ன. இ�ரகள 
தத	ழவககக	க எழநத ந�ன<	ல ரச	மபல படட�ரகள	கர� ந�றக�<	ரகள. மககளககக 
க	டடக தக	ளளர� தத	ழக�<	ரகள. இனனம அலல	ஹவ� ம�கக கவ<�	கர� 
ந�வனவ கறக�<	ரகள" (4:142)

  இதரப	லர� ஒர�ன மககள�டம ப�ரபலம	க ர�ணடம எனபதறக	க ஒர நறதசயவலச 
தசயத	ல அ�ன ஷ�ரகக�ல வழ�	ன. இபபடச தசயப�னகக நப�தம	��ய�ல எசச	�கவக 
�நதளளத. நப� (ஸல) க<�ன	ரகள: 'மககள ரகடக ர�ணடம எனபதறக	க ஒர�ன ஒர 
தசயவலச தசயத	ல அலல	ஹ அதவன (அ�ரகள) ரகடகமபடச தசயத ��ட�	ன. மககள 
ப	ரகக ர�ணடம எனபதறக	க ஒர�ன ஒர தசயவலச தசயத	ல அலல	ஹ அதவன 
(அ�ரகள) ப	ரககமபடச தசயத�ட�	ன. (மறவமய�ல அதறக கல க�வடகக	த'
அ<���பப�ர: இபன அபப	ஸ (ரல), நல: மஸலம

  அலல	ஹவ�யம மககவளயம ந	ட ஒர�ன ஒர தசயவலச தசயத	ல அ�னத தசயல 
அ��நத ��டம. ஹத�ஸ கதஸய�ல �நதளளத	�த: 'இவணய	ளரகள�ன இவணவ�பவப 
��டடம ந	ன ரதவ�யற<�ன. எனனடன மற<�ரகவள இவணய	கக� ஒர�ன ஒர 
தசயவலச தசயத	ல (அதறக	க கல ஏதம ��ஙக	மல) அ�வனயம அ�னத 
இவணவ�பபச தசயவலயம ந	ன ��டட ��டர�ன என அலல	ஹ கற�த	க நப� (ஸல) 
அ�ரகள க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: மஸலம

  ஒர�ன அலல	ஹவகக	க என தய எணணததடன ஒர தசயவலச தசயய 
ஆரமப�கக�<	ன. ப�<க த�டதரன அ�னள மகஸதத� ரத	ன<� ��டக�<த என�ல அ�ன 
அநத மகஸதத�வய த�றதத அத ந�ஙக கடவமய	கப ரப	ர	டன	ல அ�னத தசயல 
ச	�ய	னத	க ஆக���டம. ஆன	ல அ�னள ஏறபடட அநத மகஸதத�வய அ�ன த�ரபத� 
தக	ணட	ல அத�ரல அ�னத உளளம ச	நத�யவடநத	ல தபரமப	ல	ன அ<�ஞரகள�ன 
கறறபபட அ�னவடய தசயல வண	க� ��டம.

10. தறக<�

தறக<� எனபத அபசகனம	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "அ�ரகளகக ஒர நனவம �நத 



��டட	ல இத எஙகளகக �ரர�ணடயதத	ன எனற கற�	ரகள. அ�ரகளகக ஏரதனம 
தனபம ரநரநத ��டட	ரல	 மஸ	வ�யம அ�ரகளடன உளள�ரகவளயம (தமகக 
ரநரநத) அபசகனம	கக கரத�	ரகள" (7:131)

  அரபகள பயணம ரமறதக	ளள அலலத ர�ற ஏரதனம ஒர க		�யதவதச தசயய 
ந	டன	ல ஒர ப<வ�வயப ப�டதத ப<கக ��ட�	ரகள. அத �லத பககம	கப ப<நத	ல 
அவத நறக<�ய	கக கரத� அநத க		�யதவதச தசயய ஆரமப�பப	ரகள. அத இடத 
பககம	கப ப<நத	ல அவதத தறக<�ய	க - அபசகனம	கக கரத� தசயய ந�வனதத 
க		�யதவத ��டட ��ட�	ரகள. இவ�	ற தசய�த�ன சடட ந�வலவய நப� (ஸல) அ�ரகள 
ப�ன�ரம நப�தம	��ய�ல ததள�வ படதத�யளள	ரகள. 'சகனம ப	ரபபத ஷ�ரகக	கம'
அ<���பப�ர: இபன மஸவத (ரல), நல: த�ரம�த�, அபத	வத

  தடககபபடடதம தவஹ�த�ன ந�வ<ந�வலகக எத�ர	னதம	ன இததவகய நமப�கவகய�ல 
ப�ன�ரபவ�யம அடஙகம: ச�ல ம	தஙகவளயம ச�ல ந	டகவளயம பவடய	கக கரத�த. 
உத	ரணம	க ஸபர ம	ததத�ல த�ரமணம ரப	ன< நலல க		�யஙகவளத த��ரததல, 
ஒவத�	ர ம	ததத�லம கவடச�ப பதன ந�டதத தரபப	கக�யதத�றக	�ய ந	ள எனற நமபதல. 
அதரப	ல ச�ல எணகவள (உத	ரணம	க 9,13, 103), ச�ல தபயரகவள அலலத ச�ல 
நபரகவள அபசகனம	கக கரத�த. உத	ரணம	க ஒர�ர தன கவடவயத த�<ககச 
தசலலமரப	த ���ய�ல ஒர கரடவரக கணட	ல அ�வரத தறக<�ய	கக கரத� த�ரமப� 
��டதல. ஆக இபபடபபடட அவனதத நமப�கவககளம ஹர	ம	ன, ஷ�ரகக	ன 
க		�யஙகள	கம. இவ�	ற தசயர�	வர ��டடம நப� (ஸல) அ�ரகள ��லக�க 
தக	ணடனர.

  இமர	ன ப�ன ஹ"வஸன (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 'ஒர�ர சகனம ப	ரபப	தரன�ல 
அலலத அ�ரகக	க சகனம ப	ரககபபடக�<ததன�ல , ஒர�ர ரஜ	ச�யம ப	ரபப	தரன�ல 
அலலத அ�ரகக	க ரஜ	ச�யம ப	ரககபபடக�<ததன�ல, ஒர�ர சன�யம தசயத	தரன�ல 
அலலத அ�ரகக	க சன�யம தசயயபபடக�<ததன�ல இபபடபபடட�ரகள நமவமச 
ரசரநரத	ர அலலர என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (தபர	ன�)

  இநதச தசயலகள�ல ஒனவ< ய	ரரனம தசயத ��டட	ல ப�ன�ரம ஹத�ஸல �நதளளத 
ரப	ல அதறகப ப	�க	ரம தசயய ர�ணடம.

  'ஒர�ர சகனம ப	ரதத த	ன ந	டய க		�யதவதச தசயய	த ப�ன�	ஙக�ன	ல அ�ர 
அலல	ஹவகக இவணவ�தத ��டட	ர என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�யதம அலல	ஹ��ன ததரர! அதரகப ப	�க	ரம எனன? எனத ரத	�ரகள ��ன��னர. 
"அலல	ஹ"மம ல	 வகர இலல	 வகரக �ல	 வதர இலல	 வதரக �ல	 இல	ஹ வகரக" 
எனற கற�த	கம என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள'
அ<���பப�ர: அபதலல	ஹ இபன அமர (ரல), (அஹமத)

  (தப	ரள: இவ<�	! ந� ��ஙகம நனவமவயத த��ர ர�ற எதவம நனவமய	க இரகக 
மடய	த. ந� ஏறபடததம சகனதவதத த��ர ர�ற எதவம த�ய சகனம	க இரகக மடய	த. 
�ணககதத�றக	�ய இவ<�ன உனவனத த��ர ர�ற ய	ரம இரகக மடய	த)

  தறசகனம ப	ரபபத மன�தரகள�ன இயலப	கம. அத அத�க	�ககவம தசயயம, கவ<யவம 
தசயயம. இதறக	�ய மகக�யம	ன ச�க�சவசய	�த த�ககல - அலல	ஹவ�ரய 
மழ�தம	கச ச	ரநத�ரததல எனம பணப	கம. இபன மஸவத (ரல) அ�ரகள க<�யத 
ரப	ல: 'நமம�ல எ�ரககம இததவகய எணணம ஏறபட	மலலவல. என�னம த�ககல - 
அலல	ஹவ�ரய மழ�தம	கச ச	ரநத�ரபபதன மலம அலல	ஹ அதவனப ரப	கக� 
��டக�<	ன' (அபத	வத)



11. அலல	ஹ அலல	த�ற<�ன ம�த சதத�யம தசயதல

  அலல	ஹ தனனவடய பவடபப�னஙகள�ல த	ன ந	டயவதக தக	ணட சதத�யம 
தசயக�<	ன. ஆன	ல மன�தரகவளப தப	ரதத�வரய�ல அலல	ஹவ� ��டதத 
மற<�றவ<க தக	ணட சதத�யம தசய�த கட	த. என<	லம தபரமப	ல	ன 
மககளவடய ரபசசகள�ல அலல	ஹ அலல	தவதக தக	ணட சதத�யம தசயயம ��ககம 
இரநத �ரக�ன<த. எநத மகதத�ம அலல	ஹவகரக த��ர ர�ற எ�ரககம 
தப	ரநத	ரத	 அததவகய மகதத�ம சதத�யதத�ல உளளத.

  இபன உமர (ரல) அ<���பபத	�த: 'அ<�நத தக	ளளஙகள. ந�ஙகள உஙகளவடய 
தநவதயர ம�த சதத�யம தசய�வத த�ணணம	க அலல	ஹ தவட தசயத�ரகக�<	ன. 
(உஙகள�ல) ய	ரரனம சதத�யம தசய�த	க இரநத	ல அலல	ஹ��ன ம�த சதத�யம 
தசயயடடம. இலவலதயன<	ல தமcனம	க இரககடடம என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�ன	ரகள' (பக		�). இபன உமர (ரல) ரமலம அ<���பபத	�த: 'அலல	ஹ 
அலல	த�ற<�ன ம�த ய	ர சதத�யம தசயக�<	ரர	 அ�ர இவணவ�தத ��டட	ர என 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (அஹமத), 'அவடககலப தப	ரள�ன 
ம�த ய	ர சதத�யம தசயக�<	ரர	 அ�ர நமவமச ச	ரநத�ரலல எனவம அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: பவரத	 (ரல). நல: அபத	வத.

  எனர� கஃப	, அவடககலப தப	ரள, உத��, கணண�யம, இனன	ரவடய பரகத, 
இனன	ரவடய �	ழவ, நப�ய�ன அநதஸத, அவலய	ககளவடய அநதஸத, த	ய, தநவத, 
க�நவதகள இனனம இத ரப	ன<�ற<�ன ம�த சதத�யம தசய�த ஹர	ம	கம. ய	ரரனம 
இவ�	ற தசயத ��டட	ல அதறக	ன ப	�க	ரம ஆத	ரபபர�ம	ன நப�தம	��ய�ல 
�நதளளத ரப	ல 'ல	 இல	ஹ இலலலல	ஹ' எனற கற�த	கம. 'உஙகள�ல ஒர�ர 
சதத�யம தசயயம ரப	த ல	த, உஸஸ	��ன ம�த சதத�யம	க (நமத ந	டகள�ல மஹயதத�ன 
ஆணட�ர, ஷ	ஹ"ல ஹம�த ஆணட�ர ம�த சதத�யம	க எனற கற�த ரப	ல) எனற 
க<�ன	ல அ�ர 'ல	 இல	ஹ இலலலல	ஹ' எனற க<டடம என அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) (பக		�).

  இரத அடபபவடய�ல இனனம பல ஹர	ம	ன, ஷ�ரகக	ன �	ரதவதகள உளளன. ச�ல 
மஸலமகள அ�றவ<க க<� �ரக�ன<னர. உத	ரணம	க அலல	ஹவ�க தக	ணடம 
உனவனக தக	ணடம ப	தக	பபத ரதடக�ர<ன, அலல	ஹ��ன ம�த உன ம�தம அவசகக 
மடய	த நமப�கவக வ�ததளரளன, இத அலல	ஹ��ன	லம உனன	லம த	ன 
க�வடததத, அலல	ஹவ�யம உனவனயம த��ர எனகக ர�ற ய	ர இரகக�<	ர, எனகக	க 
�	னதத�ல அலல	ஹவம பம�ய�ல ந�யம இரகக�<	ய, அலல	ஹவம இனன	ரம 
இலவலதயன<	ல இஸல	தத�றகம எனககம எநத சமபநதமம இலவல, க	லதத�ன 
ரக	லரம! - இனனம இதரப	ன< க	லதவதத த�டடமபடய	ன �	சகஙகள. உத	ரணம	க 
தகடடக	லம, ரநரம தகடட ரநரம, க	லதத�ன சழசச� ரப	ன< �	சகஙகள. ஏதனன�ல 
க	லதவதத த�டட�த அதவன பவடதத இவ<�வனத த�டட�த ரப	ல	கம - 
இயறவகய�ன ந	டடம, பவடபப�னஙகள�ன தபயரடன 'அபத' என< �	ரதவதவயச 
ரசரததக க<பபடட தபயரகள - உத	ரணம	க அபதல மஸஹ, அபதன நப�, அபதர 
ரஸbல, அபதல ஹ"வஸன. (அபத எனபதன தப	ரள அடவம ஆகம. அபத எனபவத 
அலல	ஹ��ன தபயரகளடன மடடரம ரசரகக ர�ணடம.)

  இதரப	ல தவஹ�தகக எத�ர	ன நவன ச�ல �	சகஙகளம, தச	ல ��கககளம உளளன. 
இஸல	ம�ய ரச	ஸலஸம, இஸல	ம�ய ஜனந	யகம, மககள த�ரபரப மரகசன த�ரபப, மதம 
இவ<�னகக	�யத ந	ட மககளகக உ	�யத, தம	��, இன�	தம, பரடச� �	தம.

  மலகல மலக (அரசரகளகதகலல	ம அரசர), க	��யல க�	த (ந�த�பத�களகதகலல	ம 



ந�த�பத�) என< �	ரதவதகவளயம இநத அரதததத�லளள �	ரதவதகவளயம ஒர 
மன�தரககச தச	ல�தம, அதரப	ல ஸயய�த (தவல�ர, எஜம	ன) என< �	ரதவதவயயம 
அரத அரதததத�லளள ர�ற �	ரதவதகவளயம - அத எநத தம	��ய�லரநத	லம ச	� 
நய�ஞசகனககம க	ஃப�ரககம தச	ல�தம, இபபடய	க� ��டடரத! அபபடய	க� 
��டடரத! இபபட இரநத�ரககக கட	த	! அபபட இரநத�ரககக கட	த	! இவ�	ற 
இரநத�ரநத	ல, அபபட இரநத�ரநத	ல, இபபட நடநத�ரநத	ல, அபபட நடநத�ரநத	ல 
எனபன ரப	ன< அத�ரபத�, �ரததம, வக ரசதம ரப	ன< அரததஙகவளத தரககடய - 
வஷதத	ன�ய தசயலகக ��� த�<நத ��டககடய �	ரதவதகவளப பயனபடதத�தம, 
இவ<�	! ந� ��ரமப�ன	ல எனவன மனன�பப	ய	க! எனற கற�தம ��லககப 
படடவ�ய	கம.

12. நய�ஞசகரகள, த�ய�ரகள�டம அமரதல

  அத	�த நய�ஞசகரகள மறறம த�ய�ரகள�டம எனபத மக�ழவடன அலலத அ�ரகளகக 
மக�ழவடட�தறக	க�	கம.

  உறத�ய	ன ஈம	ன இலல	த தபரமப	ரல	ர தகடட�ரகளடன, த�ய�ரகளடன அமரநத 
கலநத<�	ட ��ரமபக�<	ரகள. ஏன அலல	ஹ��ன ம	ரககதவதயம அவதப ப�னபற<� 
நடககக கடய�ரகவளயம கவ< க<க கடய�ரகளடனம, ரகல தசயயக 
கடய�ரகளடனம கலநத<�	டக�ன<னர. இததவகய தசயல சநரதகம�லல	மல 
��லககபபடடதம ஈம	வன ம	சபடததககடயத ஆகம.

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "(நப�ரய!) நம �சனஙகள பற<�க கவ< க<�க 
தக	ணடரபரப	வர ந�ர கணட	ல அ�ரகள அதவன ��டட ர�ற ரபசச�ல ஈடபடம �வர 
ந�ர அ�ரகவள ��டடம ஒதஙக� ��டம. ரமலம எபதப	ழரதனம வஷதத	ன உமவம 
ம<த�ய�ல ஆழதத� ��டட	ல அதத�வ< உணரநத தக	ணட ப�<க அகக�ரமம தசயயம 
இககடடதத	ரர	ட ந�ர உடக	ர	த�ர" (6:68)

  இநந�வலய�ல அ�ரகளடன அமர�த கட	த. அ�ரகள தநரஙக�ய உ<��னரகள	க 
இரநத	லம ச	�ரய. அலலத அ�ரகளவடய ப�கக��ககஙகள தமனவமய	கவம 
ரபசசகள இன�வமய	கவம இரநத	லம ச	�ரய. ஆன	ல அ�ரகவள ச	�ய	ன ம	ரககதத�ன 
ப	ல அவ�ககவம அ�ரகள�ன த�<	ன தக	ளவககக மறபபக தக	டககவம எ�ரகள 
��ரமபக�<	ரகரள	 அ�ரகவளத த��ர. அததவகய�ரகள அ�ரகளடன அமர�த கடம. 
ஆய�னம அபபட அ�ரகளடன அமரநத அ�ரகளவடய ரப	கவக ��ரமப�ரத	 அலலத 
�	ய மட தமcனம	க இரபபரத	 கட	தத	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ந�ஙகள அ�ரகள 
ம�த த�ரபத�க தக	ணட	லம அலல	ஹ ப	��கள	ன இததவகய மககள ம�த (ஒர ரப	தம) 
த�ரபத� தக	ளளம	டட	ன" (9:96)

13. தத	ழவகய�ல அவமத�ய�னவம

  'த�ரடடக கற<ஙகள�ல ம�கப தபரம கற<ம தத	ழவகய�ல த�ரட�த	கம. த�ரடரகள�ல 
ரம	சம	ன த�ரடன தத	ழவகய�ல த�ரடப�ரன! எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�யதம அலல	ஹ��ன ததரர! தத	ழவகய�ல ஒர�ன எபபடத த�ரட�	ன? 
எனத ரத	�ரகள ��ன��னர. அதறக அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள, அ�ன 
தத	ழவகய�ல ரகவ�யம சஜbவதயம மழவமய	கச தசயய ம	டட	ன எனக 
க<�ன	ரகள'  அ<���பப�ர:அபதலல	ஹ அபகத	த	 (ரல) நல: அஹமத

  தத	ழவகய�ல அவமத�வய ��டட ��ட�த, ரக��ல - சஜbத�ல மதவக ரநர	க 



வ�கக	மலரபபத, ரக��லரநத ந�ம�ரநத ப�<க மதவக ரநர	கக தக	ணட �ர	தத, 
இரணட ஸஜத	வகக மதத�ய�லளள அமர��ல மதவக ரநர	க வ�கக	மலரபபத 
ஆக�யவ� தபரமப	ல	ன தத	ழவகய	ள�கள�டம த�ள�பபவடய	கக க	ணபபடக�ன<ன. 
தஙகள தத	ழவகய�ல அவமத�வயக கவடப�டகக	த இததவகய�ரகள இலல	த பளள�கரள 
க�வடய	த எனல	ம. அவமத�வயக கவடப�டபபத தத	ழவகய�ன மதல ந�வலக 
கடவமய	கம. இதலல	மல தத	ழவக ந�வ<ர�<	த. இநத ��ஷயம ஆபதத	னத	கம. 
'ரக��லம, சஜbத�லம தமத மதவக ரநர	க வ�கக	த�வர ஒர�ரத தத	ழவக 
ந�வ<ர�<	த' என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: அபமஸவத (ரல), 
(அபத	வத)

எனர� இத த�ய தசயல	கம. இவதச தசயப�ர எசச	�கவகககம கணடனதத�றகம 
உ	�ய�ர எனபத�ல ஐயம�லவல. அபஅபதலல	ஹ அல அஷஅ	� (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 
'நப� (ஸல) அ�ரகள தம ரத	�ரகளககத தத	ழவக நடதத� ��டட அ�ரகள�ல ஒர 
கழ��னரடன அமரநத�ரநதனர. ஒர மன�தர �நத தத	ழத	ர. ரகவ தசயயல	ன	ர. 
சஜbத�ல க	கவக தக	தத�த ரப	ல அ�சர அ�சரம	கச தசயத	ர. உடரன நப� (ஸல) 
அ�ரகள, இ�வரப ப	ரதத�ரகள	? (அ�சர அ�சரம	கத தத	ழக�ன<) இநத ந�வலய�ல ய	ர 
மரண�கக�ன<	ரர	 அ�ர மஹமமதவடய ம	ரககதத�ல மரண�கக ம	டட	ர. இ�ர க	கவக 
இரதததவதக தக	தத�த ரப	ல அ�சர அ�சரம	கத தத	ழக�<	ர. ரகவ�யம 
சஜbவதயம க	கவக தக	தத�த ரப	ல அ�சர அ�சரம	கச தசயப�ரகக உத	ரணம 
பச�தத�னகக ஒதத�ரகக�<த. அ�ன ஒன<�ரணட ரப	�ததம ப�ஙகவள (அ�சர 
ரக	லதத�ல) உணணக�<	ன. அத அ�னகக எனன பலவனத தரப ரப	க�<த?' எனக 
க<�ன	ரகள. (இபன கவஸம	)

  ரகவ�யம சஜbவதயம ப	�பரணம	கச தசயய	த ஒர�வரக கணட ஹ"வதஃப	 (ரல) 
அ�ரகள, 'ந� (மவ<ய	கத) தத	���லவல. இநந�வலய�ல ந� மரண�தத ��டட	ல மஹமமத 
(ஸல) அ�ரகவள எநத இயறவக ம	ரககதத�ல அலல	ஹ பவடதத	ரன	 அநத இயறவக 
ம	ரககதத�ல ந� மரண�கக ம	டட	ய' எனக க<�யத	க வஸத ப�ன �ஹப (ரஹ) 
க<�ன	ரகள. (பக		�)

  எனர� தத	ழவகய�ல அவமத�வய ��டட ��டட�ர அதன சடட ந�வலவய அ<�நத 
தக	ணட	ல அநத தத	ழவகய�ன ரநரம கடநத��ட ��லவலதயன�ல அவதத த�ரபப�த 
தத	ழ�த அ�ச�யம	கம. க	லம கடநத ��டட தத	ழவககளகக	க (அ�றவ< த�ரபப�த 
தத	� மடய	தவமகக	க) அலல	ஹ��டம ப	�மனன�பபத ரதடக தக	ளளடடம. 
அ�றவ<த த�ரபப�த தத	� ர�ணடய அ�ச�யம�லவல. ப�ன�ரம ஹத�ஸ இவத 
உணரததக�<த: 'தத	ழவகய�ல அவமத� ந�வலவயப ரபண	த ஒர�வரக கணட நப� (ஸல) 
அ�ரகள, 'ந�ர தசனற த�ரபப�த தத	ழம. த�ணணம	க ந�ர தத	���லவல' எனக 
க<�ன	ரகள. (சரககம - மஸலம)

14. தத	ழவகய�ல வண	ன க		�யஙகளம அத�கபபடய	ன அவசவகளம

  இவ� எபபடபபடட ஆபதத என�ல தத	ழவகய	ள�கள�ல பலர இ�ற<�லரநத ��டபட 
மவன�த�லவல. க	ரணம அ�ரகள அலல	ஹ��ன கடடவளகவளப ரபண�த�லவல.

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "அலல	ஹ��ன த�ர மன உளளசசதரத	ட ந�லலஙகள" (2:238)

  ரமலம கறக�<	ன: "த�ணணம	க இவ<நமப�கவகய	ளரகள த�ற<� தபறற ��டடனர. 
அ�ரகள எததவகய�ரகள என�ல தஙகள�ன தத	ழவகய�ல பயபகத�வய 
ரமறதக	ளக�ன<	ரகள" (23:1,2)



  தத	ழவகய�ல சஜbத தசயயம ரப	த சஜbத தசயயம�டதத�ல மணவல சமபபடதத�த 
க<�தத நப� (ஸல) அ�ரகள�டம ரகடகபபடடரப	த, 'ந� தத	ழத தக	ணடரககம ரப	த 
மணவல சமபபடதத	ரத! அவ�	ற தசயதத	ன ஆக ர�ணடதமன<	ல தப	டப தப	டக 
கறகவள சமபபடதத�தறக	க ஒர மவ< தசயத தக	ள' எனக க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: 
மஅயக�ப (ரல) நல: அபத	வத

  தத	ழவகய�ல அத�கம	ன அவசவகள ரதவ�ய�லல	மல தத	டரநத நவடதபற�த 
தத	ழவகவய வண	கக� ��டம என கல��ய	ளரகள கறக�<	ரகள. அவ�	<	ய�ன 
அலல	ஹ��ன த�ரமன ந�னற தக	ணட வண	ன க		�யஙகவளச தசயப�ரகள�ன ந�வல 
எனன? அலல	ஹ��ன த�ரமன ந�னற தக	ணட அ�ரகள தம கடக	ரதவதப 
ப	ரகக�ன<	ரகள  ,   ஆவடவயச ச	� தசயக�<	ரகள  ,   ��ரவல மகக�ல ��டக�<	ரகள  ,   இடத   
ப<மம  ,   �லத ப<மம  ,   ரமல ரந	கக�யம ப	ரகக�<	ரகள  ,   தம ப	ரவ� ப<�ககபபடட ��டம 
எனர<	, தம தத	ழவகவய ��டடம வஷதத	ன த�வச த�ரபப� ��ட�	ன எனர<	 அ�ரகள 
அஞச�த�லவல.

15. ர�ணடதமனர< இம	வம மநத�த

  மன�தன இயலப	கர� அ�சரபபடக கடய�ன	க இரகக�<	ன. "மன�தன தப	�தம 
அ�சரகக	ரன	க இரகக�<	ன" எனற அலல	ஹ கறக�<	ன. (17:11) ந�த	னம 
அலல	ஹ��ன ப<தத�லரநத ஏறபடக�ன<த. அ�சரம வஷதத	ன�ன ப<தத�லரநத 
ஏறபடக�ன<த எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: 
ஸஹல ப�ன ஸஅத (ரல), நல: வபஹக�

  ஒர�ன ஜம	அததடன தத	ழம ரப	த தனத �லத பககரம	 அலலத இடத பககரம	 
தத	ழக�ன< தபரமப	ரல	ர ரக��லம, சஜbத�லம, தப	த�	க ஒவத�	ர தகப	�லம 
ஏன ஸல	ம தக	டபபத உடபட எலல	 ந�வலகள�லம தபரமப	லம இம	வம மநத�வதக 
க�ன�ககல	ம. ஏன ச�ல சமயம அ�ன கட இதறக ��த���லகக	க இரகக மடய	த. 
தபரமப	ரல		�டம ச	த	ரணம	கத ரத	ன<ககடய இததவகய தசயல க<�தத நப� (ஸல) 
அ�ரகள மலம	க கடவமய	ன எசச	�கவக �நதளளத. அ�ரகள க<�ன	ரகள: 
'இம	மகக மன தவலவய உயரததப�ர, தமத தவலவய கழவதய�ன தவலய	க அலல	ஹ 
ம	ற<� ��ட�	ன எனபவத அஞச ர�ணட	ம	 ?' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), 
மஸலம. தத	ழவகய	ள� தத	ழவககக �ரமரப	ரத அவமத�ய	கவம கமபரம	கவம �ர 
ர�ணடம என< கடடவள இரககம ரப	த தத	ழவகய�ல எவ�	ற இபபட நடநத 
தக	ளள மடயம?

  ச�லர, இம	வம ப�நத�த ஒர �வகய�ல இம	வம மநத�வதப ரப	ல எணண�க 
தக	ளக�ன<னர. எனர� ஒர ��ஷயதவத ந	ம அ<�நத தக	ளள ர�ணடம. ப�கஹ கவல 
அ<�ஞரகள இத ��ஷயதத�ல அ�க	ன ஒர அடபபவடவயக க<� இரகக�<	ரகள. 
எனனத�ன�ல இம	ம அலல	ஹ அகபர எனற க<� மடததவடன மஃமமகள ப�ன தத	டர 
ஆரமப�கக ர�ணடம. அதறக மநதவம கட	த. ப�நதவம கட	த. இதர� ச�<நதத	கம. 
நப�தரத	�ரகள தம தத	ழவகய�ல நப� (ஸல) அ�ரகவள மநத	மலரபபதறக ம�கநத 
அககவ< எடததக தக	ள�	ரகள.

  பரர	உ ப�ன ஆஸப (ரல) கறக�<	ரகள: 'நப�தரத	�ரகள நப� (ஸல) அ�ரகள�ன 
ப�னன	ல ந�னற தத	ழ�	ரகள. அ�ரகள ரக��லரநத தமத தவலவய உயரதத� ப�<க 
தமத தநற<�வய ந�லதத�ல வ�கக	த �வர ய	ரம (ஸஜத	வகக	க) தமத மதவக 
�வளபபவத ந	ன ப	ரததத�லவல. அதன ப�<ரக ப�னன	ல உளள அவன�ரம ஸஜத	��ல 
வழ�	ரகள' (மஸலம)



  நப� (ஸல) அ�ரகள மதவமவய அவடநத ரப	த, தமத அவசவகள�ல ஒர ��தத த	மதம 
ஏறபடட ரப	த தம ப�னன	ல தத	�க கடய�ரகளகக இபபட உணரதத�	ரகள: 
'மககரள! எனகக �யத	க� ��டடத. ரக��லம சஜbத�லம எனவன மநத	த�ரகள' 
மஆ��ய	 ப�ன அப சஃபய	ன அ<���ககககடய இசதசயத� வபஹக�ய�ல பத�வ 
தசயயபபடடளளத. இககரதத அபத	வத�லம உளளத.

  இம	ம தத	ழவக நடததம ரப	த தகபர கற�த�ல நப� ���பபட நடகக ர�ணடம. 
அபஹ"வரர	 (ரல) அ�ரகள அ<���ககம நப�தம	��ய�ல இவ�	ற �நதளளத: 
'அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள தத	ழவககக	க ந�ன<	ல தகபர கற�	ரகள. ப�<க 
ரகவ தசயயம ரப	த தகபர கற�	ரகள... ப�<க (ஸஜத	வகக	க) கன�யம ரப	த தகபர 
தச	ல�	ரகள. ப�<க (ஸஜத	��லரநத) தமத தவலவய உயரததம ரப	த தகபர 
தச	ல�	ரகள. ப�<க (ம�ணடம) ஸஜத	 தசயயம ரப	த தகபர கற�	ரகள. ப�<க 
(ஸஜத	��லரநத) தமத தவலவய உயரததம ரப	த தகபர தச	ல�	ரகள. ப�<க 
இவ�	ர< தத	ழத மடககம �வர அவனதத ரகஅததகள�லம நடநத தக	ள�	ரகள. 
அதரப	ல இரணட	ம ரகஅதத�ல (அததஹ�யய	தத�ல) அமரநத ப�<க (மன<	ம 
ரகஅததகக	க) எழமரப	தம தகபர கற�	ரகள' (பக		�)

  இம	ம தமத அவசவகளடன தகபவரயம அவமததக தக	ணட	ல மஃமமகளம மனப 
க<பபடட மவ< ப�ரக	ரம இம	வம அககவ<ரய	ட ப�னபற<�ன	ல ஜம	அததவடய 
ஒழஙக அவன�ரககம ந�வ<ர�<���டம.

 16. த�ஙக	யம, பணட ச	பப�டடரத	ட பளள�கக �ரதல

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "ஆததத�ன மககரள! ஒவத�	ர தத	ழவகய�ன ரப	தம உஙகவள 
அலஙக	�ததக தக	ளளஙகள" (7:31) 'பணவடரய	 த�ஙக	யதவதரய	 உணட�ர நமவம 
��டடம அலலத நம பளள�வய ��டடம ��லக�ய�ரககடடம. தனத வடடல உடக	ரநத 
தக	ளளடடம எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: 
ஜ	ப�ர (ரல), நல: பக		�) 

  ஜ	ப�ர (ரல) ரமலம அ<���பபத	�த: 'த�ஙக	யம, த�ளவளபபணட மறறம 
த�றககததகக �	வடயவடய தசடவயச ச	பப�டட�ர நம பளள�ய�ன பககம தநரஙகர� 
ர�ணட	ம. மன�தரகள எதன மலம தத	லவல அவடக�<	ரகரள	 அதன மலம 
மலகககளம தத	லவல அவடக�ன<னர என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள' (மஸலம)

  ஒர மவ< ஜ"மஆ ந	ள�ல உமர (ரல) அ�ரகள உவர ந�கழதத�ன	ரகள. தமத உவரய�ல 
இவ�	ற க<�ன	ரகள: 'மககரள! ந�ஙகள இரணட தசடகவள உணக�<�ரகள. 
அவ��ரணவடயம தகடட �	வடயவடயத	கர� ந	ன கரதக�ர<ன. அவ� த�ஙக	யம, 
த�ளவளப பணட. ந	ன நப� (ஸல) அ�ரகவளப ப	ரதத�ரகக�ர<ன, பளள�ய�ல ஒர�	�டம 
அதன �	வடவய உணரநத	ல, அ�வர த�ள�ரயறறமபட உததர��ட�	ரகள. ப�<க பக�ஃ 
எனம�டதத�றக அ�ர த�ள�ரயற<பபட�	ர. எனர� ய	ரரனம அவதச ச	பப�ட 
��ரமப�ன	ல நனக சவமததச ச	பப�டடடம' அ<���பப�ர: ம�த	ன ப�ன அபதலஹ	 (ரல) 
நல: மஸலம

  ச�லர தம ர�வலகவள மடததக தக	ணட அபபடரய பளள�கக �நத ��டக�ன<னர. 
அ�ரகள�ன அககளகள�லரநதம, க	லவ<கள�லரநத த�றககததகக �	வட 
த�ள�ரயறக�<த. இதவம கட	தத	கம. இவத��டவம ரம	சம	னத எனனத�ன<	ல பட, 
ச�கதரட கடபப�ரகள அவதக கடதத ��டட பளள�கக �ரக�ன<னர. அதன மலம 
மலகககளககம தத	ழக�ன<�ரகளககம தத	லவல தரக�ன<னர.



 17. ��பசச	ரம

  மன�தன�ன கணண�யம, ம	னம ம	�ய	வதவயயம, அ�னத சநதத�கவளயம ப	தக	பபத 
ஷ	�அதத�ன - இவ<ம	ரககதத�ன ரந	ககஙகள�ல ஒன<	க இரபபத	ல இவ<ம	ரககதத�ல 
��பசச	ரதத�றகத தவட ��த�ககபபடடளளத.

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "ரமலம ��பசச	ரதத�ன பககரம தநரஙக	த�ரகள! த�ணணம	க 
அத ம	னஙதகடட தசயல	கவம, த�ய ���ய	கவம இரகக�ன<த" (7:32) இனனம 
தச	ல�த	ன	ல தபணகள கடட	யம பரத	 அண�ய ர�ணடம, ஆண, தபண இரப	ல	ரம 
தம ப	ரவ�வயத த	ழதத�க தக	ளள ர�ணடம, தபணகள அநந�ய ஆணகளடன 
தன�தத�ரககக கட	த எனத<லல	ம கடடவள ப�<பப�தத ��பசச	ரதத�ன ப	ல இடடச 
தசலலககடய அவனதத ���கவளயம ஷ	�அத அவடதத ��டடத.

  த�ரமணம	ன�ர (ஆரண	, தபணரண	) ��பசச	ரம தசயத	ல கடவமய	க 
தணடககபபட�	ர. அ�ரகக	�ய தணடவன மரண�ககம �வர அ�ர ம�த கலதல	�ய 
ர�ணடம. இத, அ�ர தசயத த�ய தசயலன ��வளவ� அ�ர சவ�பபதறக	கவம 
அ�ரவடய உடலலளள ஒவத�	ர உறபபம ��பசச	ரக கற<தவதச தசயயம ரப	த 
இனபதவத அனப��ததத ரப	ல இபரப	த ர�தவனவய அனப��பபதறக	கவம ஆகம. 
த�ரமணம	க	த�ர அத	�த மவ<ய	கத த�ரமணம தசயத இலல<தத�ல ஈடபட	த�ர 
��பசச	ரம தசயத	ல அ�ரகக அத�க அளவ கவசயட தக	டகக ர�ணடம. ஷ	�அததவடய 
கற<��யல சடடதத�ல நற கவசயடகள எனற �நதளளத. மடடமலல கற<�	ள�கக 
அ�ம	னமம (மற<�ரகளகக படபப�வனயம) ஏறபடம �வகய�ல மஃம�னகள�ன ஒர 
கடடததகக மதத�ய�ல அததணடவன ந�வ<ர�ற<பபட ர�ணடம. ரமலம மழவமய	க 
ஒர �ரடதத�றக அ�வர ந	ட கடதத� இ��வ� ஏறபடதத ர�ணடம.

  ��பசச	ரம தசயத�ரகளகக கப<�ல ர�தவனய	�த, அ�ரகள ஒர அடபப�ல 
ந�ர�	ணம	கக க�டபப	ரகள. அதன ரமலப<ம கறகல	கவம க�ழபப<ம ��ச	லம	கவம 
இரககம. க���ரநத தநரபப மடடபபடம. அபரப	த அ�ரகள ஓலம�ட�ர. ரமரல �நத 
அதவன ��டடம த�ள�ரய< எததன�பபர. ப�<க தநரபப அவணககபபடம ரப	த அ�ரகள 
உளரள த�ரம�ப� ��ட�ர. இவ�	ற க�ய	ம ந	ள �வர தசயயபபடம. (இநத ஹத�ஸ 
ரதவ�பபடeர�	ர இஙரக தசலலவம. http://luluwalmarzan.blogspot.com/2008/07/blog-
post_30.html பஹ		� : ஹத�ஸ எண: 7047) 

  �யத கடநத மணணவ<வயச சநத�ககம ரநரம தநரஙக� ��டட ஒர மன�தர - இத ந	ள 
�வரய�ல அலல	ஹ அ�ரகக (த�ரநத�தறக	ன) அ�க	சம அள�தத�ரநதம - தத	டரநத 
��பசச	ரம தசயத �நத	ல ���க	ரம இனனம ரம	சம	கம. அபஹ"வரர	 (ரல) 
அ<���கக�<	ரகள: 'ம�	�டம அலல	ஹ மறவமய�ல ரபச ம	டட	ன, அ�ரகவள 
(ப	�ஙகள�லரநத) ப	�சததபபடததவம ம	டட	ன, அ�ரகளகக தனபம�க ர�தவன 
இரகக�<த. அ�ரகள, �யத கடநதம ��பசச	ரம தசயத�ர, மக	ப தப	யயன	க உளள 
அரசன, ஆண�ம தக	ணட ஏவ� ஆக�ரய	ர	�ர என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள' (மஸலம)

  ��பசச	ரம தசயத சமப	த�பபத சமப	தத�யஙகள�ல த�ய சமப	தத�யம	கம. தனத 
ம	னதவத ��றற சமப	தத�யம தசயயம ஒர ��பசச		� - ஹத�ஸல �நதளளத ரப	ல - ப	த� 
இரவ க��நததம �	னதத�ன �	ய�லகள த�<ககபபடக�ன< சமயதத�ல ப�ர	ரததவன 
அஙக�க	�ககபபடம ப	கக�யதவத ��டடம தடககபபடட�ள	�	ள. அலல	ஹ��ன 
�ரமபகவள ம�ற�தறக ரதவ�யம, �றவமயம தப	த�	க ம	ரககம அனமத�கக�ன< 
க	ரணம	க அவமய	த. படடன� க�டநத	லம பட த	ணட ம	டட	ள பதத�ன� எனபத 
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ப�தம	��.

  தறக	லதத�ல ஆப	சதத�னவடய அவனதத �	ய�லகளம த�<ககபபடட ��டடன. 
அதறக	ன ���வய வஷதத	ன தனனவடய சழசச�ய	லம தன நணபரகளவடய 
சழசச�ய	லம எள�த	கக� ��டட	ன. ப	��களம, த�ய�ரகளம அ�வனப 
ப�னபற<ல	ன	ரகள. அதன	ல தபணகள தஙகள அ�க, அலஙக	ரஙகவள 
த�ள�கக	டட�த அத�கம	க� ��டடத. ஆப	சஙகளம, அநந�யப தபணகவளப ப	ரததலம, 
ஆணகளம தபணகளம இரணட<க கலநத ��டதலம பர�ல	க� ��டடன. மஞசள 
பதத�	�கவககளம, ந�லபபடஙகளம பர�� ��டடன. த�வமகள ந�வ<நத, கடடபப	டற< 
ந	டகளகக பயணம	�த அத�க	�தத ��டடத. ��பசச	ர ��டத�களம, ப	லயல 
பல	தக	ரஙகளம, கறப��பபகளம தபரக� ��டடன. கரககவலபபகளம த�<	ன ���ய�ல 
ப�<நத க�நவதகள�ன எணண�கவகயம அத�கம	க� ��டடன.

  இவ<�	! உனத அரவளயம அனவபயம மனன�பவபயம உன ப<தத�லரநத 
ப	தக	பவபயம உனன�டம ர�ணடக�ர<	ம. அதன மலம ஆப	சஙகள மறறம 
ம	னகரகட	ன�றவ< ��டடம எஙகவளப ப	தக	பப	ய	க! ரமலம எஙகள 
உளளஙகவளத தயவமபபடதத�, எஙகள கறபகவளக க	தத�டவம ��லககப 
படடவ�களககம எஙகளககம மதத�ய�ல ஒர த�வரவய ஏறபடததவம ர�ணடக�ர<	ம.

18. ஒ	�னப பணரசச�

  லத (அவல) அ�ரகளவடய சமத	யதத�னர தசயத �நத கற<ம ஒனற இரநதத. 
அதத	ன ஆணம ஆணம பணர�த. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ரமலம ந	ம லதவத 
அனபப�ரன	ம. அபரப	த அ�ர தம சமகதத		�டம க<�ன	ர: 'உஙகளகக மனன	ல 
உலக மககள ய	ரம தசயத�ர	த ம	னகரகட	ன தசயலகவள ந�ஙகள தசயக�ன<�ரகள. 
(ரம	கம தக	ணட) ஆணகள�டம தசலக�ன<�ரகள, ���பப<� தசயக�ன<�ரகள, உஙகள 
சவபகள�ல வ�தரத த�ய தசயலகள�ல ஈடபடக�ன<�ரகள'. அதறக அ�ரவடய சமகதத		�ன 
பத�ல, 'ந�ர உணவமய	ளர	ய�ன அலல	ஹ��ன ர�தவனவய எஙகளககக 
தக	ணட�	ரம' எனபத	கர� இரநதத" (29;28,29)

  இநத இ���	ன படரம	சம	ன கற<ததகக	க அவதச தசயத�ரகவள அலல	ஹ ந	னக 
�வகய	ன தணடவனகவளக தக	டததத தணடதத	ன. ர�த<நத சமகதவதயம அலல	ஹ 
இபபடத தணடததத�லவல. அவ�: அ�ரகள�ன கணகவளக கரட	கக�ன	ன. அ�ரகள 
�ச�தத ஊவர தவலக��	க பரடடன	ன. அ�ரகள�ன ம�த சடட கறகவள தத	டரநத 
தப	��யச தசயத	ன. அ�ரகள ம�த ரப	�டவய ���ச தசயத	ன.

  (மஹமமத (ஸல) அ�ரகள தக	ணட �நத) இநத ஷ	�அதத�ன ச	�ய	ன கற<�னபட 
�	ள	ல த�டடக தக	ல�ரத இககற<தவதச தசயத இர�	�ன தணடவனய	கம. 
அவ��ர�ரம சய ��ரபபதத�னபட அவதச தசயத�ரநத	ல. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'லத (அவல) சமத	யதத�னர தசயத தசயவல தசயயக 
கடய�ரகவள ந�ஙகள கணட	ல தசயத�வனயம தசயயபபடட�வனயம தக	னற 
��டஙகள' அ<���பப�ர: இபன அபப	ஸ (ரல) நல: அஹமத

  இத ரப	ன< ம	னகரகட	ன தசயலகள	ல நம மனரன	ரகள�ன க	லதத�ல இலல	த 
உய�ரகதக	லல ரந	ய	ன எயடஸ ரப	ன< பலர�ற தத	றற ரந	யகள இனவ<ய 
க	லதத�ல பர�� �ர�வதப ப	ரககம ரப	த இககற<ததகக இததவகய தணடவன 
��த�தத�ரபபத�ல இவ<�னவடய நடபம நமககத தத	�ய �ரக�<த.



 19. கண�ன�ன படகவககக �ர மறததல

  ஒர தபண தன கண�ன படகவககக அவ�ககம ரப	த ம	ரகக 	�த�ய	ன தகக க	ரணம 
இலல	மல �ர	மலரபபத ஹர	ம	கம.

  'ஒர�ர தன மவன��வய படகவககக அவ�ககம ரப	த அ�ள �ர மறதத	ல அ�ள ம�த 
அ�ன ரக	பம தக	ணட ந�வலய�ல அநத இரவ� அ�ன க��தத	ல ��டயம �வர 
�	ன�ரகள அ�வள சப�கக�ன<னர என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) க<�ன	ரகள' 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), (பக		�) 

(அலல	ஹ��ன ததரவடய இநத ஹத�ஸ ச�ல ந�ர	க	�பப�ரகளகக  தஙகள ந�ர	க	�பப�ன 
க	ரணதத	ல அ�ரகளவடய உளளஙகள இதனவடய உணவம ந�வலவய ��ளஙக 
மறபபவதக க	ணவம ��ளஙக�ய�ரகள அ�க	ன மவ<ய�ல அ�ரகக ��ளககம 
தக	டபபவதயம க	ண  இஙரக தசலலவம.   http://nesakumar.blogspot.com/2006/05/blog-
post_09.html இஸல	ம கரல தளதத�ல அ�ரகக அள�ககபபடட பத�வலக க	ண இஙரக 
சடடவம. http://islamkural.com/home/?p=243)

  தனககம தன கண�னககம�வடரய ப�ரசசவன ஏறபடம ரப	த தபரமப	ல	ன தபணகள 
அ�வனத தணடபபத	க எணண�க தக	ணட அ�னகக இலல< சகதவத மறதத 
��டக�ன<னர. ச�ல ர�வள இதன	ல தபரம த�ஙககள ஏறபடம. அ�ற<�ல ஒனற கண�ன 
த�<	ன ���ககச தசல�த. ச�லர�வள ���க	ரம அ�ளகக எத�ர	கத த�ரமப�, கண�ன 
அ�ளகக ரமல இனதன	ரதத�வய மணபபவதப பற<� ��னயம	கச ச�நத�ககத 
தவலபபடல	ம.

  எனர� கண�ன படகவககக அவ�ககம ரப	த நப� (ஸல) அ�ரகள�ன கடடவளகக 
க�ழபடநத, ��வரநத அநத அவ�பவப ஏறறக தக	ள�த மவன��ய�ன கடவமய	கம. 'ஒர 
மன�தன தன மவன��வய படகவககக அவ�தத	ல அ�ள (பயணம ப<பபட�தறக	க) 
ஒடடகதத�ன ரசணதத�ன ரமல அமரநத�ரநத	லம தசலலடட என அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: வஸத ப�ன அரககம. (பஸஸ	ர)

  அரத ரநரதத�ல தனனவடய மவன�� ரந	ய	ள�ய	கர�	, கரபப�ண�ய	கர�	 அலலத 
ர�ற ஏரதனம தனபதத�ல இரநத	ல அத ரப	ன< சமயஙகள�ல அ�வள இலல<தத�றக 
ந�ரபநத�கக	த�ரபபத கண�ன ம�த கடவமய	கம. க	ரணம அவ��ர�ரககம இவடரய 
ப�ணகக ஏறபட	மல கரததத	றறவம ந�டகக ர�ணடம எனபதறக	க.

 20. க	ரணம�ன<� தபண ���	கரததக ரக	ரல

  தபரமப	ல	ன தபணகள ஒர ச�னனப ப�ரசசவன ஏறபடட	லம தஙகள 
கண�னம	ரகள�டம ���	கரதவதக ரக	ர ��வரக�ன<னர. அலலத த	ன ��ரமபம 
தப	ரவள தன கண�ன தக	டகக	��டட	ல மவன�� அ�ன�டம ���	கரதவதக 
ரக	ரக�ன<	ள. ச�ல சமயம அ�ள ச�ல க�பபமடடக�ன< உ<��னர	ல அலலத அணவட 
வடட	ர	ல இவ�	ற நடநத தக	ள�தறகத தணடபபடக�<	ள. ச�ல சமயம 'ந� ஓர ஆண 
ப�ளவளய	க இரநத	ல எனவன ���	கரததச தசயத ப	ர' எனபத ரப	ன< 
உணரவகவளத தணடககடய �	ரதவதகள	ல தன கண�ன�டம ச�	ல ��டக�<	ள.

  ���	கரதத	ல தபரம ப�ரசசவன ஏறபடம எனபத அ<�நதரத! கடமபம ச�வதநத 
க�நவதகள ச�னன	 ப�னனம	க� ��ட�ர. பலனள�கக	த ரநரதத�ல வகரசதபபட 
ர�ணடயத �ரம. இதன	லம இனனப�< க	ரணஙகள	லம த	ன ���	கததச தசய�வத 
ம	ரககம தவட தசயத�ரபபத�ல உளள ததத�ம தத	�ய �ரக�<த.
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  அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'எநதப தபணண	ய�னம ஒர 
க	ரணமம இலல	மல தன கண�	�டம ���	கரததக ரக		�ன	ல ச�னதத�ன �	வட 
அ�ளகக ஹர	ம	க� ��டம' அ<���பப�ர: ஸவப	ன (ரல) நல: அஹமத

  '���	கரததக ரக	ரககடய தபணகள நய�ஞசகரகள' எனபதம நப�தம	��. உகப	 ப�ன 
ஆம�ர (ரல) அ<���ககம இநநப�தம	�� தபர	ன�ய�ல உளளத.

  ம	ரககம அனமத�கக�ன< க	ரணம இரநத	ல, உத	ரணம	க கண�ன தத	ழவகவய 
��டட ��டக�<	ன அலலத ரப	வதப தப	ரவளப பயனபடததக�<	ன அலலத 
��லககபபடட க		�யதவதச தசயய தனத மவன��வய ந�ரபநத�கக�<	ன அலலத அ�வள 
தனபறதத�ரய	 அலலத இவ<ம	ரககம அ�ளகக ��ஙக� இரகக�ன< உ	�வமகவளத தர 
மறதரத	 அ�வளக தக	டவமப படததக�<	ன. ப�<க அ<�வவரகளம, ச�ரத�ரதத 
மயறச�களம அ�னகக எநத பலவனயம அள�கக��லவலதயன�ல இதரப	ன< 
சநதரபபஙகள�ல ஒர தபண தனவனயம தன ம	ரககதவதயம க	ததக தக	ள�தறக	க 
���	கரதவதக ரக		�ன	ல அ�ள ம�த எநதக கற<மம க�வடய	த.

21. ��ஹ	ர

  அ<�ய	வமக க	லதத�ல பயனபடததபபடட - இநத சமத	யதத�லம பர�� இரகக�ன< பல 
�	ரதவதகள�ல ��ஹ	ரம ஒனற. அத	�த ஒர கண�ன தன மவன��ய�டம 'ந� எனகக என 
த	வயப ரப	ன<�ள', 'ந� எனகக என சரக	த	�வயப ரப	ன<�ள' எனபன ரப	ன< 
ரம	சம	ன �	ரதவதகவளக கற�ர. இதறக ��ஹ	ர எனபபடம. தபணணகக இத�ரல 
அந�த�ய�ரபபத	ல இவ<ம	ரககம இவத அற�ரபப	கக கரதக�<த. இத பற<� அலல	ஹ 
இவ�	ற க<�யளள	ன:

  "உஙகள�ல எ�ரகள தம மவன��யவர ��ஹ	ர தசயக�ன<	ரகரள	 அ�ரகள�ன 
மவன��யர அ�ரகளகக அனவனயர	க� ��ட ம	டட	ரகள. அ�ரகவளப 
தபறத<டதத�ரர அ�ரகள�ன அனவனயர	�ர. அ�ரகள த�றககததகக தப	யய	ன 
தச	லவலரய கறக�ன<னர. த�ணணம	க அலல	ஹ தப	�தம ப�வ� தப	றபப�னம 
மனன�பப�னம ஆ�	ன" (58:2)

  இத ��ஷயதத�ல இவ<ம	ரககம ப	�க	ரதவத ஏறபடதத�யளளத. அநத ப	�க	ரம, 
த�றதல	க ஒர�வரக தக	வல தசயத ��டட	ல அதறக தசயய ர�ணடய ப	�க	ரதவதப 
ரப	ல, இனனம ரம�	ன பகலல (ரந	னப வ�ததக தக	ணட) ஒர�ர தம மவன��ய�டம 
த	மபதத�யதத�ல ஈடபடட ��டட	ல அதறகச தசயய ர�ணடய ப	�க	ரதத�றக ஒதத 
கடவமய	ன ப	�க	ரம	கம. ��ஹ	ர தசயத�ர இநதப ப	�க	ரதவதச தசயய	த�வர 
மவன��யடன இலல<ம நடததக கட	த.

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "எ�ரகள தம மவன��யவர ��ஹ	ர தசயத ப�னனர த	ஙகள 
க<�ய தச	லவல ��டடம த�ரமப� ��டக�ன<	ரகரள	 அ�ரகள - இர�ரம 
ஒர�வரதய	ர�ர தத	டம மனப	க அடவமவய ��டதவல தசயய ர�ணடம. இவ�	ர< 
உஙகளகக அ<�வவர க<பபடக�<த. ரமலம ந�ஙகள எ�றவ<ச தசயக�ன<�ரகரள	 
அ�றவ< அலல	ஹ ம�கவம அ<�நத�ன	க இரகக�ன<	ன. இன� எ�ரகரகனம அடவம 
க�வடகக��லவல என�ல, அவ��ர�ரம தத	டம மன இரணட ம	தம தத	டரநத ரந	னப 
ரந	றக ர�ணடம. ஒர�ர இதறக சகத� தப<	��டட	ல, அறபத ஏவ�களகக 
உண�ள�கக ர�ணடம. இநதக கடடவள ஏன அள�ககபபடக�<ததன<	ல, அலல	ஹ��ன 
ம�தம அ�னவடய ததர ம�தம ந�ஙகள நமப�கவக தக	ளள ர�ணடம எனபதறக	கதத	ன. 
இவ� அலல	ஹ��ன	ல ந�ரணய�ககபபடட �ரமபகள	கம. ரமலம ந�ர	க	�பப�ரகளகக 



தனபறததம தணடவன இரகக�ன<த" (58:34)

 22. ம	த��ட	யக க	லதத�ல உடல<வ

  "இனனம ம	த��ட	யப பற<�யம உமம�டம ரகடக�<	ரகள. ந�ர கறம: அத ஓர 
தயவமயற< ந�வல, ஆகர� ம	த��ட	யக க	லதத�ல தபணகவள ��டடம ��லக� இரஙகள. 
அ�ரகள தயவமய	கம �வர அ�ரகவள அணக	த�ரகள" (2:222) அ�ள தயவமயவடநத 
கள�கக	த �வர அ�ள�டம உ<வ தக	ள�த கட	த. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ப�<க 
அ�ரகள தயவமயவடநத ��டட	ல அலல	ஹ உஙகவள ஏ��ய மவ<பபட அ�ரகள�டம 
தசலலஙகள" (2:222)

  இத எவ�ளவ தப	�ய ரம	சம	ன ப	�தமனபவத ப�ன�ரம நப�தம	�� உணரததக�<த. 
'ய	ரரனம ம	த��ட	ய ஏறபடட தபணண�டம அலலத தபணண�ன ப�ன த�	ரதத�ல உ<வ 
தக	ணட	ல அலலத க<�க	ரன�டம தசன<	ல மஹமமதகக இ<கக�யரளபபடட 
(ர�தத)வத அ�ன ந�ர	க	�தத ��டட	ன என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள'  அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல: த�ரம�த�

  இதவன ஒர�ர ர�ணடதமனர< அலல	மல த�றதல	க, (அதன சடடதவத) அ<�ய	மல 
தசயத ��டட	ல அ�ர ம�த எநதக கற<மம�லவல. ர�ணடதமனர< (சடடம) அ<�நத 
தசயத	ல, ச�ல அ<�ஞரகள�ன கற<�ன ப�ரக	ரம அ�ர ப	�க	ரம தசய�த அ�ச�யம	கம. 
ப	�க	ரம பற<� க<பபடககடய ஹத�வஸ அ�ரகள ச	� க	ணக�ன<னர. ப	�க	ரம எனபத 
ஒர த�ன	ர அலலத ப	த� த�ன	ர தரமம தசய�த	கம. இநத ஒர த�ன	ர அலலத ப	த� 
த�ன	ர தக	டபபத�ரலயம அ�ரகள கரதத ர�றப	ட தக	ளக�ன<னர.

  ச�லர கறக�ன<னர: அவ��ரணடல ஒனவ< அ�ர தத	�வ தசயத தக	ளளல	ம. அத	�த 
��ரமப�ன	ல ஒர த�ன	ரர	 ப	த� த�ன	ரர	 தக	டககல	ம. இனனம ச�லர கறக�ன<னர: 
ம	த��ட	ய க	லதத�ன கவடச� கடடதத�ல உத�ரபரப	கக ம�கவம கவ<நத ��டமரப	ரத	 
அலலத அ�ள கள�பபதறக மனரப	 அ�ள�டம அ�ர உ<வ தக	ணட	ல அ�ர ப	த� 
த�ன	ர தக	டகக ர�ணடம. உத�ரரப	கக அத�கம ஏறபடக�ன< ம	த��ட	ய�ன ஆரமப 
கடடதத�ல அ�ள�டம அ�ர உ<வ தக	ணட	ல அ�ர ஒர த�ன	ர தக	டகக ர�ணடம. ஒர 
த�ன	ர எனபத மககளவடய ��ககதத�ல உளள அள��னபட 4.25 க�ர	ம தஙகம	கம. இநத 
அளவ தஙகதவதரய	 இதன மத�பபகக ஈட	ன தர	ககப பணதவதரய	 அ�ன தரமம 
தசயயல	ம.

 23. மலபப	வதய�ல உடல<வ

  பலவனம	ன ஈம	னவடய ஒர ச�லர தம மவன��ய�ன மலதத�	ரதத�ல உடல<வ 
தக	ள�த�லரநத ��லக� ரபணதல	க இரபபத�லவல. இத தபரமப	�ஙகள�ல ஒன<	கம. 
இவ�	ற தசயப�வர நப� (ஸல) அ�ரகள சப�ததளள	ரகள. அபஹ"வரர	 (ரல) அ�ரகள 
அ<���கக�<	ரகள: 'தபணண�ன ப�ன த�	ரதத�ல பணரப�ன ச	பதத�றக	�ய�ன என 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (அஹமத)

  இனனம தச	ல�த	ன	ல 'ம	த��ட	ய ஏறபடட தபணண�டம அலலத தபணண�ன ப�ன 
த�	ரதத�ல உடல<வ தக	ணட�ன, அலலத க<�க	ரன�டம தசன<�ன மஹமமதகக 
இ<கக� அரளபபடட (ர�தத)வத ந�ர	க	�தத ��டட	ன எனவம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�யளள	ரகள' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: த�ரம�த�

  நறச�நதவனயவடய மவன��யர ச�லர இதவன மறதத	லம ச�ல கண�னம	ரகள இதறக 



ந� இணஙக��லவலதயன�ல உனவன ���	கரததச தசயத ��டர�ன என 
ம�ரடடக�ன<னர. இனனம ச�லரர	 இத கடம	? கட	த	? என ம	ரகக அ<�ஞரகள�டம 
��ளககம ரகடபதறக த�டகபபடககடய தம மவன��யவர இத கடம என< சநரதகதத�ல 
ஆழதத� ஏம	ற<� ��டக�ன<னர. ச�லரப	த ப�ன�ரம கரஆன �சனதவதயம அ�ளகக 
ஆத	ரம	கக க	டடக�ன<னர.

  அலல	ஹ கறக�<	ன; "உஙகள மவன��யர உஙகள ��வளந�லஙகள	�ர. உஙகள 
��வளந�லஙகளகக ந�ஙகள ��ரமபம மவ<ய�ல தசலலஙகள" (2:223). ஆன	ல 
த�ரககரஆனகக ��ளககம	க ஹத�ஸகள அவமநத�ரககதமனபத ந	ம அ<�நத ஒன<	கம. 
கண�ன தன மவன��ய�ன ப�<பப உறபப�ல அ�ன ��ரமபம மவ<ய�ல மனப< 
���ய	கர�	 ப�னப< ���ய	கர�	 உடல<வ தக	ளளல	ம எனபவத த�ணணம	க நப� 
(ஸல) அ�ரகள ததள�வ படதத�ரய உளளனர. அபபடய�ரகக ப�ன த�	ரதமனபத ப�<பப 
உறபப அலலர�.

  இததவகய த�வமய�ன க	ரணஙகளள மறத<	னற எனனத�ன�ல, தயவமய	ன த�ரமண 
�	ழகவகய�ல ப�ரர�ச�பபதறக மன அ<�ய	வமகக	லதத அர�ரககததகக  த�ய 
நடதவதகவள அனநதரப ப�ககஙகள	க தபறக�<	ன மன�தன. ரமலம ஹர	தமன 
��லககபபடட ��ரந	தம	ன ப	லணரவ அனப�ஙகளடன அலலத ஆப	சம	ன 
படஙகள�ன த�ய க	டச�கள	ல ந�வ<நத ச�நதவனயடன �ரக�<	ன. இததவகய 
ப	�ஙகள�லரநத ப	�மனன�பபத ரதட	மரலரய தயவமய	ன த�ரமண �	ழகவகய�ல 
ப�ரர�ச�தத ��டக�<	ன.

  ஆக இசதசயல - கண�ன மவன�� இர�ரம இதவனப தப	ரநத�க தக	ணட	லம - 
ஹர	ம	னரத எனபத ததள�வ. ஏதனன�ல ஒர ஹர	வமப தப	ரநத�க தக	ள�த அவத 
ஹல	ல	க ம	ற<� ��ட மடய	த.

 24. மவன��யரகக�வடய�ல அந�தம	க நடததல

  அலல	ஹ தனத ர�ததத�ல நமகக அ<�வறதத�ய ��ஷயஙகள�ல மவன��யரகக�வடரய 
ந�தம	க நடநதக தக	ளள ர�ணடம எனபதம ஒன<	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ந�ஙகள 
எவ�ளவத	ன ��ரமப�ன	லம மவன��ய	�வடரய ரநரவமய	க நடநத தக	ள�த 
ச	தத�யம	க	த. ஆன	ல (ஒரர மவன��ய�ன பககம) மற<�லம ச	யநத மற<�வள 
அநதரதத�ல ��டபபடட�ள ரப	னற ஆகக� ��ட	த�ரகள. ந�ஙகள உஙகள நடதவதவயச 
ச�ர	கக�க தக	ணட அலல	ஹவகக அஞச� �	ழநத	ல த�ணணம	க அலல	ஹ மனன�பப 
��ஙகப�ன	கவம கரவணயளள�ன	கவம இரகக�<	ன" (4:129)

  அலல	ஹ ��ரமபம ந�தம எனபத மவன��யரடன இரவ தஙக�த�ல ந�தம	க நடநத 
தக	ள�தம, உணவ, உவட, உவ<��டம ஆக�ய�ற<�ல ஒவத�	ர�ரககம உ	�ய 
உ	�வமவய ��ஙக�தம ஆகம. ந�தம எனபத எனப தசலதத�த�ல அலல.  ஏதனன�ல 
அத�ல மன�தன ந�தம	க நடநத தக	ளள மடய	த.

  மககள�ல ச�லர தமம�டம ஒனறகக ரமறபடட மவன��யர இரககமரப	த ஒர 
மவன��ய�ன பககரம மற<�லம ச	யநத மற<�வள க�ன�கக	மல ��டட ��டக�ன<னர. 
அநத ஒரதத�ய�டம மடடம அத�க இரவகள தஙகக�ன<னர. அலலத மற<�வள ��டட 
��டட ஒரதத�கக மடடம தசலவ தசயக�ன<னர. இத ஹர	ம - தடககபபடடத	கம. அ�ர 
மறவமய�ல எநத ந�வலய�ல �ர�	ர எனபவத ப�ன�ரம நப�தம	�� கறக�<த. 
அபஹ"வரர	 (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: 'ஒர�ரகக இர மவன��யர இரநத ஒர 
மவன��ய�ன பககம அ�ர (மழவமய	கச) ச	யநத ��டட	ல மறவமய�ல அ�ரத ஒர பஜம 
ச	யநத ந�வலய�ல �ர�	ர என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (அபத	வத, த	ரம�)



25. அநந�யப தபணணடன தன�தத�ரததல

  வஷதத	ன மன�தரகவள க�பப�தறகம ��லககபபடடவ�கள�ல அ�ரகவள 
வழதத�தறகம தபரம ஆர�ம தக	ணட�ன. இதன	லத	ன அலல	ஹ நமவம இபபட 
எசச	�கக�<	ன: "நமப�கவக தக	ணட�ரகரள! வஷதத	ன�ன அடசச�டகவளப 
ப�னபற<	த�ரகள. ய	ரரனம அ�னவடய அடசச�டகவளப ப�னபற<�ன	ல 
ம	னகரகட	னவ� மறறம த�ய�றவ<ச தசயயம	ர< வஷதத	ன அ�வன ஏவ�	ன" 
(24:21). மன�தன�ன இரததம ஓடம ந	ளஙகள�ல எலல	ம வஷதத	ன ஓடக�ன<	ன. 
மன�தரகவள ம	னகரகட	ன�ற<�ல வழதத�தறக வஷதத	ன வகய	ளம ���கள�ல 
ஒனறத	ன அநந�யப தபணணடன ஒர ஆண தன�தத�ரபபத	கம. இதன	ல த	ன 
இவ<ம	ரககம இபப	வதவய அவடதத ��டடத.

  அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'எநத ஆணம (அநந�யப) தபணணடன 
தன�தத�ரகக ர�ணட	ம. ஏதனன�ல மன<	�த	க வஷதத	ன இரபப	ன' அ<���பப�ர: 
பவரத	 (ரல), நல: த�ரம�த�

  பன ஹ	ஷ�மகள�ல ச�லர அஸம	 ப�ன உவமஸ (ரல) அ�ரகள�டம �நதனர. அபரப	த 
அஸம	 (ரல) அபபககர (ரல) அ�ரகள�ன மவன��ய	க இரநத	ரகள. (ச�<�த ரநரதத�றகப) 
ப�<க அபபககர (ரல) �நததம அ�ரகவளக கணட	ரகள. கண�ன இலல	த வடடறக 
அ�ரகள �நதவத அபபககர (ரல) ��ரமப��லவல. அதன	ல அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள�டம அவதத தத	���தத	ரகள.  ரமலம ந	ன இவத (த�<	க அலல	மல) 
நலலத	கர� கரதக�ர<ன எனறம க<�ன	ரகள. அபரப	த அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள, த�ணணம	க அலல	ஹ அ�வளக கற<மற<�ள	க ஆகக�ய�ரகக�ன<	ன எனக 
க<���டட ம�மப	�ல ஏ<�, 'இதறகப ப�<க எநத ஆணம கண�ன வடடல இலல	த ரப	த 
ஒர தபணண�டம தசலலக கட	த. அ�ரடன ஒர�ரர	 இர�ரர	 ரசரநத தசன<	ரல 
த��ர' எனற க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: அபதலல	ஹ ப�ன அமர (ரல) நல: மஸலம.

  எனர� எநத ஆணம தம சரக	தர	�ன மவன�� அலலத ர�வலகக		� ரப	ன< அநந�யப 
தபணணடன அலலத தபண மரதத�ரடனம வடடரல	 அவ<ய�ரல	 அலலத க		�ரல	 
தன�தத�ரபபத கட	த. ஆய�னம தபரமப	ரல	ர இத�ல அலடச�யம	கர� இரகக�ன<னர. 
தம ம�ரத	 ப�<ர ம�ரத	 நமப�கவக வ�தத இபபட நடநத தக	ளக�ன<னர. இதன	ல 
ம	னகரகட	ன க		�யஙகள�ல அலலத அதறக	ன தணடதலகள�ல ஈடபட ர�ணடய 
ந�வல ஏறபடட ��டம. மடடமலல க�நவதகள த�<	ன ���ய�ல ப�<ததல, சநதத�க கலபப 
ஏறபடதல எனம �ரநதததகக ந�வலயம அத�க	�தத ��டம.

26. அநந�யப தபணணடன மஸ	ஃபஹ	 தசயதல

  சமகப ப�கக��ககஙகள�ல ச�ல நம சமத	யதத�ல இவ<ம	ரககதவதயம ��ஞச� ��டடன. 
அதரப	ல மககள�ன த�<	ன ப�ககஙகளம, ப	ரமப	�ய நவடமவ<களம 
இவ<சசடடஙகவள எநத அளவகக ம�வகதத ��டடன என�ல ய	ரகரகனம ஷ	�அதத�ன 
சடடஙகவள ந� எடததச தச	னன	ல, அ�றவ< ஆத	ரதரத	ட ந�ரப�தத, ச	னறகவளயம 
ததள�வ படதத�ன	ல உடரன உனவன ப�வம�	த�, அடபபவட�	த�, கடமப உவ<வ� 
கவலபப�ன, நலல எணணஙகள�ல சநரதகதவத ஏறபடததப�ன... எனத<லல	ம 
அ�தற க<� ��ட�ர. அததவகய ப�கக��ககஙகள�ல ஒனறத	ன அநந�யப தபணணடன 
மஸ	ஃபஹ	 தசயதல.

  ச�<�ய தநவதய�ன மகள, ம	ம� மகள, த	ய ம	மன மகள, ச�னனமம	 மகள, அணணன - 



தமப� மவன��, ச�<�ய தநவதய�ன மவன��, ம	ம	��ன மவன�� ரப	ன< தபணகளடன 
மஸ	ஃபஹ	ச தசய�த நம சமத	யதத�ல தணண�ர கடபபவத ��டவம ச	த	ரண 
��ஷயம	க ம	<� ��டடன. (தம�ழ ந	டடல இநதப ப�ககம இலவல) ம	ரகக 	�த�ய	க 
இசதசயல எவ�ளவ ஆபதத	னத ததள�நத ரந	ககடன ச�நத�ததப ப	ரதத	ல அவதச 
தசயய ம	டட	ரகள. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'உஙகள�ல ஒர�ர 
அ�ரகக ஹல	ல இலல	த தபணவணத தத	ட�வத ��ட அ�ரத தவலய�ல இரமப 
ஊச�ய	ல கதத�ரத ரமல' அ<���பப�ர: மஅகல ப�ன யஸ	ர (ரல) நல: தபர	ன�

  இசதசயல நப� (ஸல) அ�ரகள க<�யதரப	ல வக தசயயம ��பசச	ரம எனபத�ல 
ஐயம�லவல. இபன மஸவத (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 'கணகள ��பசச	ரம தசயக�ன<ன, 
வககள ��பசச	ரம தசயக�ன<ன, க	லகளம ��பசச	ரம தசயக�ன<ன, மரம உறபபம 
��பசச	ரம தசயக�ன<த என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' நல: 
அஹமத

  மஹமமத (ஸல) அ�ரகவள ��ட தய உளளம தக	ணட�ர உலக�ல ய	ரரனம உணட	? 
அவ�	<�ரநதம 'ந	ன தபணகள�டம மஸ	ஃபஹ	 தசயய ம	டரடன' எனத<லல	ம 
க<�யளள	ரகள. அஹமத, தபர	ன�ய�ல  இதறக ச	னறளளத.

  அணணல		�ன மவன�� ஆய�ஷ	 (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: அலல	ஹ��ன ம�த 
ஆவணய	கச தச	லக�ர<ன. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள�ன கரம எநதப 
தபணணவடய கரதத�ன ம�தம படடரத இலவல. என�னம �	யதம	�� மலரம 
அ�ரகள�டம (தபணகள�டம) வபஅத - உறத�ப ப�ரம	ணம தபற�	ரகள. (மஸலம)

  அ<�நத தக	ளளஙகள! ச�ல கண�ரகள அலல	ஹவ� அஞச�க தக	ளளடடம. அ�ரகள 
ஒழககமளள தம மவன��யவர, தம சரக	தரரகள�டம மஸ	ஃபஹ	 தசயய	 ��டட	ல 
���	கரததச தசயத ��ட�த	க எசச	�கக�ன<னர.

  இஙக ஒர ��ஷயதவத அ<�நத தக	ள�த அ�ச�யம	கம. அத	�த த�வரகக அபப	ல 
ந�னற தக	ணட வகய�ல ஒர தண�வயப ரப	டடக தக	ணட மஸ	ஃபஹ	ச தசயத	ல அத 
கடம என<	க� ��ட	த. ரநரடய	கச தசய�த, தண�வய வ�ததச தசய�த ஆக�ய 
இரணடம தடககபபடடவ� த	ன.

 27. தபணகள நறமணததடன த�ள�ரய சறறதல

  ஒர தபண நறமணம பச�க தக	ணட அதன �	வடவய மககள நகர 
ர�ணடதமனபதறக	க அ�ரகவளக கடநத தசன<	ல அ�ள ��பசச		�ய	�	ள (அஹமத) 
என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள கடவமய	க எசச	�தத�ரநதம இனவ<ய 
க	லதத�ல இத ம�க அத�கம	கக க	ணபபடக�<த. ச�ல தபணகள இவத எநத அளவகக 
அலடச�யம	க, ச	த	ரணம	க எடததக தக	ணட	ரகள என�ல �	சவனத த�ர��யஙகவளத 
தட��க தக	ணட தமமவடய டவர�ர, ��ய	ப		�, மறறம பளள�ககடதத�ன க	�ல	ள� 
ஆக�ரய		�ன அரக�ல சர� ச	த	ரணம	கச தசலக�ன<னர.

  ஆன	ல �	சவனத த�ர��யதவதத தட��க தக	ணட தபண ம�த எநத அளவ ஷ	�அத 
கடவம க	டடய�ரகக�<ததன�ல அததவகய தபண வடவட ��டட த�ள�ரய தசலல 
��ரமப�ன	ல - பளள�ககச தசல�த	க இரநத	லம ச	� - கடவமய	ன கள�பவபப ரப	னற 
கள�தத ��டடச தசலல ர�ணடம. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 
'எநதப தபண நறமணம பச�க தக	ணட ப�<ர அநத �	வடவய நகர ர�ணடம 
எனபதறக	க பளள�ககச தசலக�ன<	ரள	 அ�ள கடவமய	ன கள�பவபப ரப	னற 
கள�கக	த �வர அ�ளவடய தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட ம	டட	த' (அஹமத)



  த�ரமண வ�ப�ஙகளம, தபணகள ந�கழசச�களககம ப<பபடம தபணகள ப<பபடம மன 
தபணகள �	சவனத த�ர��யஙகவளப பயனபடதத� ��டடச தசலக�ன<னர. மடடமலல 
அத�கம மணம கம�ககடய �	சவனத த�ர��யஙகவளத தட��க தக	ணட கவட வத�கள�ல, 
�	கனஙகள�ல, ஆண, தபண கலநத�ரககம கடடஙகள�ல, சவபகள�ல, ரமள	ன இரவகள�ல 
பளள�களககம கட தசலக�ன<னர! இதவன ந	ம அலல	ஹ��டம த	ன மவ<ய�ட 
ர�ணடயத�ரகக�<த.

  தபணகள பயனபடததம �	சவனப தப	ரள மணம உளளடஙக�யம ந�<ம எடபப	கவம 
இரகக ர�ணடம எனற ஷ	�அதத�ல க<பபடடளளத. எலல	ம �லல அலல	ஹ நமம�த 
ரக	பம தக	ளள	மலம, அ<�வனரகள	ன ஆணகரள	, தபணகரள	 தசயக�ன< 
கற<ததகக	க நலரல	ரகள	ன ஆணகவளயம, தபணகவளயம தணடகக	மல இரககவம 
ரமலம நம அவன�ரககம ரநர	ன ���வய அ�ன க	டடவம ந	ம ப�ர	ரதத�பரப	ம	க !

28. அநந�ய ஆணடன தபண தன�ரய பயண�ததல

  அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'மண மடபபதறக ��லககபபடட 
ஆண தவணயடன அலல	த ஒர தபண பயணம தசயய ர�ணட	ம' அ<���பப�ர: இபன 
அபப	ஸ (ரல), நல:பக		�, மஸலம. இததவட ஹஜ எனம பன�தப பயணம உடபட 
எலல	ப பயணஙகவளயம உளளடககம. மணமடபபதறக ஆகம	ன - அநந�ய ஆணடன 
அ�ள பயணம தசல�த த�ய மன�தரகவள அ�ளடன ச�லம�ஷஙகள தசயயத தணடம. 
பலவனம	ன அ�ள ச�ல ரப	த அதறக ஆடபட ர�ணடயத �ரம. அலலத கவ<நத 
படசம அ�ளவடய ம	னம ம	�ய	வதககக களஙகம	�த ஏறபடட ��டம.

  இத ரப	னர< அநந�ய ஆணடன ஒர தபண ��ம	னதத�ல பயணம	�தம ஹர	ம	கம. 
கண�ரன	, சரக	தரரன	 ��� அனபப� வ�ககதத	ரன தசயக�<	ர. கண�ரன	, 
சரக	தரரன	 �ரர�றக �ரக�<	ர த	ரன எனற மககள ந�வனககல	ம. அபரப	தம அத 
கட	தரத! ஏதனன�ல அ�ளகக அடதத ச�டடல அ�ளடன பயணம தசயப�ர ய	ர? 
(அநந�யன த	ரன!) ��ம	னதத�ல ஏத	�த ரக	ள	ற ஏறபடட ர�த<	ர ��ம	ன 
ந�வலயதத�ல ��ம	னம தவர இ<ககபபடட	ரல	, ��ம	னம ப<பபட த	மதம	க� 
��டட	ரல	, ப<பபட ந	ள ம	<� ��டட	ரல	 ந�வலவம எனன	�த? இத ரப	ன< 
சமப�ஙகள ஏர	ளம நடநத�ரகக�ன<ன.

  மஹரம	ன தவணகக ந	னக ந�பநதவனகள உளளன. அ�ன மஸலம	க, 
பர�மவடநத�ன	க, பதத� ச�ர ந�வலய�லளள�ன	க, ஆண	க இரகக ர�ணடம. 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�யத ரப	ல. 'அலல	ஹவ�யம மறவமவயயம 
நமபககடய எநதப தபணணககம மனற அலலத மனறகக ரமறபடட ந	டகள 
பயணம	�த ஹல	ல இலவல. அ�ளடன அ�ளவடய தநவதரய	, மகரன	, கண�ரன	, 
சரக	தரரன	 அலலத அ�ள மணமடபபதறக ��லககபபடட (மஹரம	ன) ஆண தவண 
இரநத	ரல த��ர!' அ<���பப�ர: அப ஸயத (ரல), நல: மஸலம.

29. அநந�யப தபணவணப ப	ரததல

  "(நப�ரய!) நமப�கவக தக	ணட ஆணகள�டம, அ�ரகள தஙகள ப	ரவ�வயத த	ழதத�க 
தக	ளளம படயம தஙகளவடய த�டகததலதவதப ப	தக	ததக தக	ளளமபடயம ந�ர 
கறம. இதர� அ�ரகளகக ம�கத தயவமய	னத	கம. அ�ரகள தசயயம அவனதவதயம 
த�ணணம	க அலல	ஹ நனக அ<�நத�ன	க இரகக�<	ன" (24:30) கணகள தசயயம 
��பசச	ரம (��லககபபடடவ�கவளப) ப	ரபபத	கம என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 



அ�ரகள க<�யளள	ரகள. (பக		�)

  ம	ரககம அனமத�கக�ன< ஒர அ�ச�யத ரதவ�கக	கப ப	ரபபத ��த���லகக	கம. 
உத	ரணம	க ஒர�ன த	ன மணமடகக ��ரமபம தபணவணப ப	ரபபத, மரதத�ர 
ரந	ய	வளவயப ப	ரபபத ரப	ல. இவ�	ர< ஒர தபண அநந�ய ஆவண த�<	ன 
ரந	ககடன ப	ரபபதம ஹர	ம	கம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ரமலம (நப�ரய!) நமப�கவக 
தக	ணட தபணகள�டம கறம: அ�ரகள தம ப	ரவ�கவளப ரபண�க தக	ளளடடம. 
தஙகளவடய த�டகததலஙகவளப ப	தக	ககடடம" (24:31)

  அதரப	ல த	ட, ம�வச மவளகக	த இவளஞவனயம அ�க	ன �	லபவனயம 
இசவசயடன ப	ரபபதம ��லககபபடடத	கம. ஒர ஆண இனதன	ர ஆண�ன 
மரமஸத	னதவதயம, ஒர தபண இனதன	ர மரமஸத	னதவதயம ப	ரபபத ஹர	ம	கம. 
எநத எநத மரம உறபவபப ப	ரபபத கட	ரத அவதத தத	ட�தம கட	த. தண�கக ரமல 
தத	டட	லம ச	�ரய.

  ச�ல தசயத�த	ளகள�ல, பதத�	�கவககள�ல, ச�ன�ம	ககள�ல �ரககடய (ஆப	சம	ன) 
படஙகவள, அவ� ந�ஜமலலர�, த�றம படஙகள த	ரன எனம அடபபவடய�ல ப	ரபபத 
வஷதத	ன�ன த�ர��வளய	டல ஆகம. இ�ற<�ல த�வமகளம க	ம உணரவ 
தணடபபட�தம த	ன இரகக�ன<ன எனபத த�ளள�வடமவல.

 30. ம	னம இ�நத�ரததல

  அத	�த மவன��வயக கடடக தக	டததல. இபன உமர (ரல) அ<���பபத	�த: 'மனற 
ரபரகக அலல	ஹ ச�னதவத தவட தசயத�ரகக�<	ன. அ�ரகள, மதவகக 
அடவமய	ன�ன, தபறர<	வர ந�நத�பப�ன, தன மவன��ய�டம ப�<ர ம	னகரகட	க 
நடநத தக	ள�வத ஏறறக தக	ளளம அளவ ம	னம இ�நத�ன ஆக�ரய	ர	கம என 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (அஹமத)

  நமத க	லதத�ல இதறக உத	ரணம	�த :-

  வடடலளள மவன�� அலலத மகள�ன தசயலகவளக கணட தக	ளள	த�ரததல. அ�ரகள 
அநந�ய ஆட�ரடன தத	வலரபச� மலம தத	டரப தக	ணட பரஸபரம க	தல 
உவரய	டவலப பக�ரநத தக	ளக�ன<னர. அதரப	ல தம வடடப தபண ஒர அநந�ய 
ஆணடன தன�தத�ரபபவத அனமத�பபத, ரமலம வடட டவர�ர ரப	ன< அநந�ய 
ஆட�ரடன தன�ய	க அ�வளப பயணம தசயய ��ட�த, இனனம பரத	 இலல	மல 
அ�ள த�ள�ரயற�வத அனமத�பபத, அதன	ல �ரர�	ர ரப	ர�		�ன கணகளகக 
அ�ள ��ரநத	க ரந	�டம. ரமலம த�வமகள மறறம ஆப	சஙகவளப பரபபக�ன< 
பதத�	�கவககவளயம, ச�ன�ம	 ரகசடடகவளயம வடடல நவ�ய ��ட�த 
ரப	ன<வ�ய	கம.

31. �மச உ<வ� ம	றறதல

  ஒர மஸலம தனனவடய தநவதவய ��டதத ர�த<	ர�ரடன தனவன இவணதத ந	ன 
அ�ரவடய மகன எனற தச	ல�ரத	 இதரப	ல தனனவடய கடமபதவத ��டதத 
ர�த<	ர கடமபததடன தனவன இவணததச தச	ல�ரத	 ம	ரககதத�ல கட	தத	கம. 
ச�லர உலக இல	பஙகளகக	க இபபடச தசயக�ன<னர. தப	யய	ன இநத உ<வ� அரச 
ஆ�ணஙகள�ல கட பத�வ தசயத ��டக�ன<னர. இனனம ச�லர அ�ரகளவடய தநவத 
அ�ரகவள ச�ற �யத�ரலரய ப<ககண�தத, க�ன�கக	மல ��டடதறக	க தம தநவதய�ன 



ம�தளள த�றபப�ல கரர	ததத�ல இபபடச தசயயல	ம. இவ�யவனததம 
��லககபபடடவ�ய	கம. இதன	ல த�ரமணம, �		�ச	�வம ரப	ன< பலர�ற 
ப�ரசசவனகள�ல தபரம க�பபஙகள ஏறபடம. ஆத	ரபர�ம	ன நப�தம	��ய�ல 
�நத�ரபபத	�த:

  'ய	ர தனனவடய தநவதவய ��டதத ர�த<	ர�ரடன தனவன இவணததச 
தச	லக�<	ரர	 அ�ரகக ச�ரககம தவட தசயயபபடடத	கம என அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: அபபகர	 (ரல), (பக		�)

  �மச உ<வகவள ம	ற<ககடய அலலத அத�ல தப	யவய இவணககக கடய அவனதத 
தசயலகளம ம	ரககதத�ல தவட தசயயபபடடவ�ய	கம. ச�லர மவன��யடன தக<	ற 
ஏறபடம ரப	த அ�வளத ரத��டய	ததனம தசயப�ள எனற த�டட ��டக�ன<னர. 
தமமவடய க�நவதவயக கட தமமவடயதலல என எநத ஆத	ரமம இன<�க க<� 
��டக�ன<னர. இனனம ச�ல தபணகள கண�னகக நமப�கவகத தரர	கம தசயத ��டட 
த�<	ன உ<�	ல அடதத�ன�ன கரவ�ச சமநத தனத கண�ன�ன �மச உ<��ல ரசரதத 
��டக�ன<னர. நப�தம	��ய�ல இத க<�தத கடவமய	ன எசச	�கவக �நதளளத.

  அபஹ"வரர	 (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 'லஆன (ஒர�வரதய	ர�ர சப�ததல) சமபநதம	ன 
�சனம (24:6-9) இ<ஙக�ய ரப	த அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள ப�ன�ரம	ற 
க<�ன	ரகள: ஒர தபண ஒர கடமபததககச சமபநதம�லல	த (��பசச	ரதத�ன மலம 
உர�	ன கரவ� அலலத) க�நவதவய அககடமபததடன ரசரதத	ல அ�ளகக 
இவ<�ன�டம எநத மத�பபம க�வடய	த. ரமலம தனத ச�னதத�ல அலல	ஹ அ�வள 
ரசரகக ம	டட	ன. (அதரப	ல) ஒர மன�தன தனனவடய க�நவத - அத அ�வனப 
ப	ரததக தக	ணடரககம ந�வலய�ல - அத எனகக ப�<நததலல என மறதத	ல அ�வன 
��டடம அலல	ஹ தரம	க� ��டக�<	ன. ரமலம (மறவமய�ல) மன�தரகள�ல மனரன	ர 
ப�னரன	ர அவன�	�ன மனன�வலய�ல அ�வனக ரக�லபபடதத�	ன' (அபத	வத).

 32. �டட �	ஙகதல

  த�ரககரஆன�ல அலல	ஹ, �டட �	ஙகப�ரகவளத த��ர ர�ற ய	ரடனம ரப	ரப 
ப�ரகடனம தசய�த	க அ<���கக��லவல. அலல	ஹ கறக�<	ன: "நமப�கவக 
தக	ணரட	ரர! அலல	ஹவகக அஞசஙகள. ந�ஙகள நமப�கவகய	ளரகள	க இரபப�ன 
(உஙகளகக �ர ர�ணடய) �டடப ப	கக�வய ��டட ��டஙகள. அவ�	ற ந�ஙகள 
தசயய	��டன அலல	ஹ��டம�ரநதம அ�னவடய தத	�டம�ரநதம (உஙகளகக எத�ர	க) 
ரப	ர அ<���ககபபடடததனபவத அ<�நத தக	ளளஙகள" (2:278,279)

  அலல	ஹ��டம இககற<ம எநத அளவகக ரம	சம	னத எனபவத ��ளகக�தறக 
இவ��ர �சனஙகரள ரப	தம.

  தன� நபரகள மறறம அரச	ஙகஙகள�ன ந�வலவய ச�நத�ததப ப	ரதத	ல �டடய�ன 
அடபபவடய�ல	ன தக	டககல �	ஙகல எவ�ளவ ரம	சம	ன ��வளவகவள ஏறபடதத� 
இரகக�<த எனபவதப ப	�நத தக	ளள மடயம. த��	ல, நஷடம, சநவதய�ல ரதககந�வல, 
கடவன ந�வ<ர�ற< மடய	வம, தப	ரள	த	ர தநரககட, ர�வலய�லல	த 
த�ணட	டடதத�ன சத��க�தம அத�க	�பப, பல ந�ற�னஙகள, கமதபன�கள இழதத 
மடபபடதல, தநற<� ��யரவ�வய ந�லதத�ல ச�நத� ந	ள மழதம உவ�ததப தபற< 
ஊத�யதவத �டடக கவடய�ல �டடவய அவடபபதறக	க தக	டட�த, ஒர ச�ல	�டதத�ல 
மடடம தபரம தசல�ம க���த	ல மன�த சமத	யத�ல தப	ரள	த	ர ஏற<தத	ழவகள 
(தபரமள��ல) உர�	கதல. இவ�தயலல	ம �டடய�ன	ல ஏறபடட ரம	சம	ன 
��வளவகள	கம. �டட தக	டககல �	ஙகலல ஈடபடட�ரகவள அலல	ஹ எததவகய 



ரப	ர அ<���பவபக தக	ணட எசச	�கவக தசயதளள	ரன	 அததவகய ரப	ர அ<���பப�ன 
ச�ல �ட�ஙகள	கக கட இவ� இரககல	ம.

  �டடய�ல ஈடபடம ப�ரத	ன நபரகள, இவடததரகரகள, உத�� தசயப�ரகள ஆக�ய 
அவன�ரரம மஹமமத (ஸல) அ�ரகள�ன ந	�	ல சப�ககபபடட�ரகள	�ர. ஜ	ப�ர (ரல) 
அ�ரகள அ<���பபத	�த: '�டட �	ஙகப�வனயம, தக	டபப�வனயம, அதறக கணகக 
எழதப�வனயம, ச	டச�ய	க இரபப�ரகவளயம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
சப�ததளள	ரகள. அககற<தத�ல அ�ரகள அவன�ரம சமம எனற க<�யளள	ரகள' 
(மஸலம)

  இநத ஹத�ஸன அடபபவடய�ல �டடக கணகக எழத�த, அவத ச	� ப	ரபபத, 
ஒபபவடபபத, தக	டதத வ�பபத, ப	தக	பபத ஆக எநத ��ததத�லம �டடகக 
உதவ�தம அத�ல கடட ரசர�தம ஹர	ம ஆகம. இபதபரம ப	�ம எததவண 
ரம	சம	னத எனபவத ��ளகக�த�ல நப� (ஸல) அ�ரகள உணவமய�ல ஆர�ம 
க	டடய�ரகக�<	ரகள.

  இபன மஸவத (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: '�டட எழபதத மனற �வககவளக 
தக	ணடத. அத�ல ம�கக கவ<நத ப	�ம ஒர�ன தன த	ய�டம ��பசச	ரம தசய�தறகச 
சமம	கம. �டடய�ல ம�கக தக	டயத ஒர மஸலம�ன ம	னம ம	�ய	வதகக பஙகம 
��வள��பபத	கம என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (ஹ	க�ம)

  ரமலம க<�ன	ரகள: 'ஒர�ன அ<�நத தக	ணரட ஒர த�ரஹம �டடவய உணபத 
அறபதத மனற தடவ� ��பசச	ரம தசய�வத ��டக தக	டயத' அ<���பப�ர: 
அபதலல	ஹ ப�ன ஹன�ல	 (ரல) நல: அஹமத.

  தப	த�	க �டட எலரல	ரகக�வடய�லம எலல	 ந�வலய�லம ஹர	ம	கம. ச�லர 
எணண�த ரப	ல பணகக	ரரகளககம ஏவ�களககம மதத�ய�ல த	ன ஹர	ம	கம 
எனபதலல. எததவனரய	 தசல�நதரகள, தபரம தபரம ��ய	ப		�கள �டடய�ன	ல 
அவனதவதயம இ�நத ஆணடய	னதணட. யத	ரததம இதறக ச	னற பகரக�ன<த.

  �டடய�ன	ல ��வளயம கவ<நத படச த�ஙக ய	ததன�ல, அத தசல�தத�லளள 
பரககதவத - அப���ரதத�வய அ��தத ��டம. எனனத	ன எணண�கவகய�ல அத�கம	க 
இரநத	லம ச	�ரய. நப�கள ந	யகம (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: '�டடப தப	ரள 
எவ�ளவ அத�கம	க இரநத	லம அதன மடவ நஷடம	கர� அவமயம' அ<���பப�ர: 
இபன மஸவத (ரல) நல: ஹ	க�ம.

  அதரப	ல �டட அத கடதல	க இரநத	ல த	ன ஹர	ம என<லல, கடதல	க 
இரநத	லம ச	� கவ<�	க இரநத	லம ச	� அவனததரம ஹர	ம	கம. �டட உணட�ன 
மறவமய�ல வஷதத	ன	ல த�ணடபபடட வபதத�யங தக	ணட�ன எழ�த ரப	ல 
மணணவ<ய�லரநத எழ�	ன. இவ�ளவ ரம	சம	ன ப	�ம	க இத இரநதம இதறக 
தவப	 - ப	�ம�டச� உணட என அலல	ஹ அ<���ததளள	ன. அதன மவ<வய அ�ன 
��ளகக�யமளள	ன.

  �டட �	ஙகப�ரகவள ரந	கக� அலல	ஹ கறக�<	ன: "ந�ஙகள ப	�மனன�பபக ரக		� 
(�டடவயக வக) ��டட	ல உஙகளவடய மலதனம உஙகளகரக உ	�யத. ந�ஙகள அந�த� 
இவ�ககக கட	த. உஙகள ம�தம அந�த� இவ�ககபபட ம	டட	த" (2:279). இதர� அசல 
ந�த�ய	கம.

  ஒர மஃம�ன�ன உளளம இபதபரம ப	�தவத த�றகக ர�ணடம. அத எததவண 
ரம	சம	னத எனபவத உணர ர�ணடம. எநத அளவகதகன<	ல ந�ரபநதம	க, தப	ரள 



வண	க� ��டம அலலத த�ரட ரப	ய��டம என< அசசதத�ல, �டடய�ன அடபபவடய�ல 
இயஙகம �ஙக�ய�ல பணம வ�தத�ரபப�ரகள ந�ரபநதம	கதத	ன இவ�	ற தசயக�ர<	ம 
எனற தச	லக�<	ரகள. இத தசதத ப�ணடதவத அலலத அவத ��ட ரம	சம	னவத 
உணபவதப ரப	ன<த எனறம ந	ம அ�ச�யம உணர ர�ணடம. அததடன 
அலல	ஹ��டம ப	�மனன�பபக ரக	ர ர�ணடம. ரமலம மடநத�வர இதறக ம	றறப 
ப	�க	ரம க	ண மயல ர�ணடம.

  �ஙக�கள�ல �டடவய அ�ரகள ரகடட �	ஙகக கட	த. ம	<	க அ�ரகள�ன 
கணகககள�ல �டட ஏற<பபடட ��டட	ல ஏரதனம ஆகம	ன க		�யதத�ல - தரமம	க 
அலல	மல அத�லரநத ��டபடட	ல ரப	தம எனற - அவதச தசலவ தசயத�ட ர�ணடம. 
ஏதனன�ல அலல	ஹ தயவமய	ன�ன, தயவமய	னவதத த��ர ர�ற எவதயம ஏறறக 
தக	ளள ம	டட	ன. மடடமலல எநத ��ததத�லம அநத �டடத தத	வகவயப 
பயனபடதத�த அ�ரகளகக ஆகம	னதலல. உணபதறரக	, பரக�தறரக	, 
உடதத�தறரக	, �	கனதத�றரக	, வடடறரக	 அலலத தபறர<	ர, மவன��, மககள 
ஆக�ரய	ரககச தசயய ர�ணடய கடவமய	ன தசலவகளகரக	 அலலத ஜக	த 
தக	டபபதறரக	, �	� தசலதத�தறரக	 அலலத தனகக ரநர��ரநத ஒர அந�த�வயத 
தடபபதறரக	 எதறகம பயனபடததக கட	த. அலல	ஹ��ன தணடவனககஞச� 
�டடய�லரநத அ�ன ��லக�க தக	ளள ர�ணடம.

 33. ��றபவனப தப	ரள�ன கவ<கவள மவ<ததல

  'ஒர உணவக க��யலன பககம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள தசன<	ரகள. அத�ல 
அ�ரகள தம வகவய நவ�ததரப	த அ�ரகளவடய ��ரலகள�ல ஈரம படடத. உணவ 
��ய	ப		�ரய! எனன இத? எனற ��ன��ன	ரகள. அதறக அ�ர அலல	ஹ��ன ததரர! 
மவ� ந�ர படட ��டடத எனற பத�லள�தத	ர. மககள ப	ரககம ��தம	க உணவப 
தப	ரள�ன ரமறபகத�ய�ல அவதப ரப	டடரகக ர�ணட	ம	? ய	ர ஏம	றறக�<	ரர	 அ�ர 
நமவமச ச	ரநத�ரலல என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல: மஸலம.

  இவ<யசசம�லல	த தபரமப	ல	ன ��ய	ப		�கள, தப	ரள�ன கவ<வய மவ<கக பல 
��ததத�லம மயலக�ன<னர. அதன ம�த ரடப ஒடட ��டக�ன<னர. அலலத அவதப 
தபடடய�ன அடய�ல ரப	டட ��டக�ன<னர. அலலத ஏத	�த ரச	யனதவதப பயனபடதத� 
அ�கபடதத� ��டக�ன<னர. �	கனதத�ல இஞச�ன�ன ஆரமப சதததத�ல எ�ககடய 
கவ<வய மவ<தத ��டக�ன<னர. கவ<களவடயப தப	ரவள ஒர�ன �	ஙக�ச 
தசன<	ல அத ச�கக�ரம பழத	க� ��டக�<த. இனனம ச�லர தப	ரள க	ல	�த� ஆகககடய 
ரதத�வய ம	ற<� ��டக�ன<னர. அலலத தப	ரவளப ப	ரபபதறரக	 ப	�ரச	த�பபதறரக	 
அனமத�பபத�லவல. �	கனஙகவள அலலத கர��கவள ��றப�ரகள�ல தபரமப	ரல	ர 
அ�ற<�ன கவ<கவளத ததள�வ படதத�த�லவல. இவ� ய	வம ��லககபபடடவ�ய	கம.

  அணணல நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'ஒர மஸலம ப�< மஸலமககச 
சரக	தரன	�	ன. தன சரக	தரனகக கவ<யளள தப	ரவள ��றக�ன< எநத மஸலமககம 
அவதத ததள�வ படதத	மலரபபத ஹல	ல இலவல'  அ<���பப�ர: உகப	 ப�ன ஆம�ர 
(ரல) நல: இபனம	ஜ	.

  ச�லர கரதக�ன<னர. �	கனஙகவள ஏலம ��டமரப	த ந	ன இரமபகவள ��றகப 
ரப	க�ர<ன எனற மககள�டம க<� ��டட	ல தமமவடய தப	றபப ந�ஙக� ��டம எனற. 
(பழத	ன �	கனஙகவள வற< கற<ம �ர	த எனற) இபபடபபடட ��ய	ப	ரம 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�யத ரப	ல அப���ரதத�வய - பரககதவத அ��தத 
��டக கடயத	கம.



  '��றப�ரம �	ஙகப�ரம (அவ��டதவத ��டடம) ப�	�நத தசலல	த �வர ��ய	ப	ரதவத 
ரதத தசயய உ	�வம தபற<�ர	�ர. அவ��ர�ரம உணவம க<� (எவதயம மவ<கக	த) 
ததள�வ படதத�ன	ல அ�ரகளவடய ��ய	ப	ரதத�ல அ�ரகளகக அப���ரதத� 
அள�ககபபடம. அவ��ர�ரம தப	ய க<� எவதரயனம மவ<தத	ல அ�ரகள�ன 
��ய	ப	ரதத�ல அப���ரதத� அ��ககபபடம (நப�தம	��) அ<���பப�ர: ஹக�ம ப�ன ஹ�ஸ	ம 
(ரல) நல: பக		�.

34. நஜஷ - ��ய	ப	ரதத�ல �ஞச�ததல

  நஜஷ எனபத தப	ரவள �	ஙக	த ஒர�ர (இ�ர ��ய	ப		�ய	ல ந�றததப படடரபப	ர) 
அதன ��வலவய அத�கப படதத�த	கம. ப�<வர ஏம	றற�தம படபபடய	க அ�வர 
அத�க ��வலககக தக	ணட தசல�தம த	ன இதன ரந	ககம	க இரககம. 'ந�ஙகள �ஞசக 
��ய	ப	ரம தசயய	த�ரகள என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல: பக		�.

  இத ஒர �வகய	ன ஏம	றறதல	கம எனபத�ல ஐயம�லவல. த�ணணம	க அலல	ஹ��ன 
ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'சத� தசய�தம ஏம	றற�தம நரக�றக தக	ணட 
தசலலம க	ரண�கள�ல உளளவ�ய	கம' அ<���பப�ர: வகஸ ப�ன ஸஅத (ரல) நல: 
வபஹக�.

  ��ய	ப	ரச சநவதகள�லம ஏலம நடகக�ன< இடஙகள�லம மறறம �	கனக 
கணக	டச�கள�லம உளள தபரமப	ல	ன தரகரகள ��லககபபடட க		�யஙகவள அத�கம 
தசய�த	ல அ�ரகள�ன சமப	தத�யம ஹர	ம	னத	கம. ரமரல தச	னன நஜஷ எனம 
�ஞசகம	ன ��ய	ப	ரதத�றக அ�ரகள உடனபட�தம ஹர	ம	ன சமப	தத�யரம. ரமலம 
த�ள�ரய இரநத �ரம �	டகவகய	ளரகள�டம அலலத ��ய	ப		�ய�டம ஆவச 
�	ரதவதக க<� ஏம	றற�தம ஹர	ம	னரத. (சரகக ��ய	ப		�ய�னவடயத	க இரநத	ல 
அ�வர ஏம	ற<�) சரகக�ன ��வலவய கவ<தத ��டக�ன<னர. ஆன	ல இநத தரகரகளகக 
தச	நதம	ன சரகக	க இரநத	ல ��வலவய ஏற<� ��டக�ன<னர. 
�	டகவகய	வளரகவளயம ��ய	ப		�கவளயம �ஞச�கக�<	ரகள. ஏலதத�ன ��வலவய 
அத�க	�கக�ன<னர. இவ�	<	க இததரகரகள மன�தரகவள ஏம	ற<� அ�ரகளகக 
த�ஙக�வ�கக�ன<னர.

 35. ஜ"மஆ��ன ப	ஙக�றகப ப�<க ��ய	ப	ரம தசயதல

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "இவ<நமப�கவக தக	ணரட	ரர! ஜ"மஆ ந	ள�ல தத	ழவககக	க 
அவ�ககபபடம ரப	த அலல	ஹவ� ந�வனவ கர�த�ன பககம ��வரநத தசலலஙகள. 
��ய	ப	ரதவத ��டட ��டஙகள. ந�ஙகள அ<�நத�ரகள	க இரநத	ல இத உஙகளகக 
ச�<நதத	கம" (62:9)

  ச�லர இரணட	ம ப	ஙக க<பபடட ப�<கம கவடகள�ல ��ய	ப	ரம தசயக�ன<னர. 
அலலத பளள�களகக மனன	ல தத	டரநத தப	ரடகவள ��றக�<	ரகள. அ�ரகள�டம 
�	ஙகப�ரகளம ப	�தத�ல கடட	க�ன<னர. ம�ஸ�	க கசச�வய �	ஙக�ன	லம ச	�ரய. 
அ<�ஞரகள�ன ச	�ய	ன கற<�னபட இததவகய ��ய	ப	ரம த�<	னத	கம. ரஹ	டடலகள, 
ரபகக	�கள மறறம தத	��றச	வலகள�ன உ	�வமய	ளரகள ச�லர தஙகள பண�ய	ளரகவள 
ஜ"மஆ தத	ழவகய�ன ரநரதத�ல ர�வல தசயத	க ர�ணடம எனற ந�ரபநத�கக�ன<னர. 
த�ள�பபவடய�ல இததவகரய		�ன இல	பம அத�க	�தத	லம உணவமய�ல அ�ரகளகக 
நஷடம த	ன அத�க	�கக�ன<த. ஆன	ல பண�ப	�யக கடய�ரகள நப� (ஸல) அ�ரகள�ன 



தப	னதம	��ய�ன ரதடடதத�றரகறப தசயலபட�த அ�ச�யம	கம. ஏதனன�ல, 
'அலல	ஹவகக ம	ற தசயயம ��ஷயதத�ல மன�தனககக கடடபபடக கட	த' எனபத 
நப�தம	��. (அஹமத)

36. ஒபப		� வ�ததல

  ம�கபதபரம த�வமகள�ல இதவம ஒன<	கம. ச�ல தபணகள இ<நத�ரகக	க 
ஓலம�டக�ன<னர. இ<நத�	�ன நலலயலபகவள எடததக க<� ஒபப		� வ�கக�ன<னர. 
மகதத�லம, கனனஙகள�லம அடததக தக	ளக�ன<னர. அதரப	ல ஆவடவயக க���ததக 
தக	ளக�ன<னர. தவலவய ம��ததக தக	ளக�ன<னர, அலலத தவல ��	�ததப ரப	டட 
அவதப ப�யததக தக	ளக�ன<னர. இவ�ய	வம ��த�வயப தப	ரநத�க தக	ளள	தவதயம, 
தனபதவத சக�ததக தக	ளள	தவதயரம க	டடக�<த. இவ�	ற தசயப�ரகவள நப� (ஸல) 
அ�ரகள சப�ததளள	ரகள.

  அபஉம	ம	 (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: '(தனபம ஏறபடம ரப	த) மகதவதப 
ப�<	ணடப�வளயம, ஆவடவயக க���பப�வளயம, ந	சரம, வகரசதரம எனற 
பலமபப�வளயம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள சப�ததளள	ரகள'. (இபன ம	ஜ	)

  இபன மஸவத (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: '(தனபம ஏறபடம ரப	த) கனனதத�ல 
அடததக தக	ளப�னம, சடவடவயக க���ததக தக	ளப�னம, மடட	ளதனம	யப 
பலமபப�னம நமவமச ச	ரநத�னலலன' என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள.  (பக		�, மஸலம)

  'ஒபப		� வ�பப�ள, த	ன மரணமவட�தறக மனனரர தவப	 தசயத த�ரநத�க 
தக	ளள��லவலதயன�ல த	ர ஆவடயம தச		�வய ஏறபடததககடய சடவடவயயம 
அண�நத ந�வலய�ல மறவமய�ல எழபபபபட�	ள' எனபத நப�தம	��. அ<���பப�ர: 
அபம	லக (ரல), நல: மஸலம

  37. சத	டடம

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "ஈம	ன தக	ணட�ரகரள! மத, சத	டடம, பல படஙகள, க<� 
ப	ரககம அமபகள ஆக�யவ� அர�ரககததகக வஷதத	ன�யச தசயலகள	கம. அ�றவ<த 
த��ரததக தக	ளளஙகள. அதன மலம ந�ஙகள த�ற<� தப<ல	ம" (5:90)

  அ<�ய	வமக க	லதத மககள�டம சத	டடம பல ��தஙகள�ல இரநத�ரகக�<த. 
அ�ரகள�டம இரநத ப�ரபலம	ன ஒர ��தம �ரம	ற: ஒர ஒடடகதத�ல பதத ரபர சம 
அள��ல பஙக ரப	டட தக	ள�ர. ப�<க அமபகள மலம ச�டடக கலகக�ப ரப	டட ஏழ 
ரபரகள மடடம அ�ரகளகக ந�ரணய�ககபபடட பஙககவள எடததக தக	ள�ர. 
எஞச�யளள மனற ரபரகளகக ஒனறம க�வடகக	த.

  நமத க	லதத�ல சத	டடம பல ��ததத�ல நடகக�ன<த. அ�றறல ச�ல :- 

  1. ல	டட	�: இத�ல பல �வககள உளளன. ச	த	ரணம	க நவடமவ<ய�ல உளளத 
இதத	ன. அத	�த பணம தக	டததப ப	�ச ச�டடகவள �	ஙக�க தக	ள�	ரகள. 
க<�பப�டட ரதத�ய�ல அநதப ப	�சச ச�டடகள�ன ரப	�ல கலககலகள நவடதபறம. மட��ல 
த�ற<� தபறர�	ரகக மதல ப	�ச, இரணட	ம ப	�ச, மன<	ம ப	�ச என (ஆய�ரஙகள 
மதல ரக	டகள �வர) ப	�சத தத	வக க�வடககம. இதறக அ�ரகள எனன தபயவர 
வ�ததக தக	ணட	லம இத ஹர	ம த	ன.



  2. ஏரதனம ஒர தப	ரவள பணம தக	டதத �	ஙக�த. அதனள எனன 
இரகக�<ததனர< தத	�ய	த. அலலத ஒர தப	ரவள �	ஙகம ரப	த அதறக ஒர நமபர 
அலலத ஒர ச�டடக தக	டககபபடம. ப�<க அதன ரப	�ல கலககல நவடதபறம 
அத�ரஷடச	லகவளத ரதரநததடதத அ�ரகளககப ப	�சகள ��ஙகபபடம.

  3. நமத க	லதத�லளள சத	டட �வககள�ல �ண�க இனசரனசம ஒன<	கம. ஆயள 
இனசரனஸ, �	கன இனசரனஸ, சரகககளகக இனசரனஸ, தநரபப�ன	ல 
ஏறபடககடய இ�பபகள�ன ஈடடகக இனசரனஸ, தப	த இனசரனஸ, ப�<	�ன 
த�ஙக�லரநத ப	தக	கக இனசரனஸ இபபட பல�வகய	ன இனசரனஸகள உளளன. 
எநத அளவகதகன�ல ச�ல ப	டகரகள தஙகள�ன கரலககம, ச�ல ��வளய	டட வரரகள, 
நடவககள தஙகள�ன ச�ல உறபபகளககம இனசரனஸ தசயதக தக	ளக�ன<னர.

  ரமறக<பபடட மவ<கவளத த��ர இனனம பல மவ<களம உளளன. அவ�யவனததம 
சத	டடதத�ல அடஙகம. இனற சத	டடதத�றதகன தன�பபடட க�ளபகள, சஙகஙகள 
இரகக�ன<ன. அஙக இபதபரம ப	�தவதச தசய�தறகத தன�பபடட பசவச ந�< 
ரமவசகள உளளன. அதபதப	ல க�	�கதகட, க	ல பநத ரப	ன< ��வளய	டடப 
ரப	டடகள�ல பநதயம கடட�தம ஒர�வக சத	டடரம! அதரப	ல ச�ல ��வளய	டட 
அரஙகஙகள�லம தப	ழத ரப	கக வமயஙகள�லம சத	டடதத�ன அடபபவடய�ல	ன 
பலர�ற ��வளய	டடகள நவடதபறக�ன<ன. ரப	டடகள மனற �வகபபடம:

  1. ம	ரகக அடபபவடய�ல	ன ரப	டடகள. இததவகய ரப	டடகள ப	�சகளடரன	 
அலலத ப	�சகள இலல	மரல	 நடததபபட�த ஆகம	னத	கம. உத	ரணம	க ஒடடகப 
பநதயஙகள, கத�வரப பநதயஙகள, தபப	கக� சடம ரப	டடகள, க<�ப	ர(தத இலகவகத 
த	)ககம ரப	டடகள, ரப	ன<வ�ய	கம. (இததவகய ரப	டடகள அ<பரப	ரகக உதவம) 
இததவகய ரப	டடகள�ல - அ	�ஞரகள�ன ச	�ய	ன தச	லலன ப�ரக	ரம - த�ரக கரஆவன 
மனனம தசயதல ரப	ன< கல��ப ரப	டடகளம அடஙகம.

 2. தன அள��ல ஆகம	ன ரப	டடகள: எடததகக	டட	க: க	லபநத ரப	டடகள, 
ஓடடபபநதயஙகள. ஆன	ல தத	ழவகவய வண	ககதல, மவ<கக ர�ணடய பகத�வய 
மவ<கக	த �வகய�ல அவ<கவ< ஆவட அண�தல ரப	ன< ஹர	ம	ன க		�யஙகவள 
��டடம இவ� ந�ஙக�ய�ரகக ர�ணடம. பநதயம கடட	மல இததவகய ரப	டடகள 
நடததபபடட	ல அவ� கடம.

 3. தன அள��ல ஹர	ம	ன அலலத ஹர	ம�ன பககம ரசரககககடய ரப	டடகள: 
உத	ரணம: அ�க�ப ரப	டடகள, மகதவதக க	யபபடததக கடய கதத சணவடப 
ரப	டடகள, அதரப	ல தக	மபளள க	லநவடகவள ரம	த ��டதல, ரச�லகவள ரம	த 
��டதல ரப	ன< ரப	டடகள அவனததம ��லககபபடடவ�ய	கம.

 38. த�ரடதல

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "த�ரடப�ர ஆண	ய�னம ச	�, தபணண	ய�னம ச	� அ�ரகள�ன 
கரஙகவளத தணடதத ��டஙகள. இத அ�ரகளவடய சமப	தவனகக	ன கலய	கம. 
ரமலம அலல	ஹ ��ஙகம படபப�வன ம�கக தணடவனயம	கம. அலல	ஹ ய	�றவ<யம 
ம�வகதரத	னம நணண<�வளரள	னம	�	ன" (5:38)

  த�ரடடக கற<ஙகள�ல ம�கபதபரம கற<ம ப�வமய	ன அலல	ஹ��ன ஆலயதவத ஹஜ 
மறறம உமர	 தசயப�ரகள�டம த�ரட�த	கம. இததவகய த�ரடரகள இபப��ய�ன 
ம�கசச�<நத இடம	ன மஸஜ�தல ஹர	ம�லம அவதச சற<�ய இடஙகள�லம கட 



அலல	ஹ��ன �ரமபகளகக எநத மத�பபம அள�பபத�லவல. ச	�ய க�ரகணத தத	ழவக 
பற<�ய ஹத�ஸல நப� (ஸல) அ�ரகள க<�யளள	ரகள: 'நரகம எனன�டம தக	ணட 
�ரபபடடத. எபரப	ததன�ல அதன ஜ"�	வல எனம�த படட ��டரம	 என அஞச� ந	ன 
(தத	ழவகய�ல) சறற ப�னன	ல நகரநதவத ந�ஙகள ப	ரதத சமயதத�ல (தக	ணட 
�ரபபடடத).

  அபரப	த அஙகசதவத வ�தத�ரககம ஒர�ன நரக�ல தனனவடய கடவல இழததச 
தசல�வதக கணரடன. தனனவடய அஙகசதவதக தக	ணட ஹ	ஜ�கள�டம த�ரடய�ன 
த	ன அ�ன. ஹ	ஜ�கக இத தத	�நத ��டட	ல, உஙகள ச	ம	ன எனனவடய அஙகசதத�ல 
தத	�ய	மல தக	ழ��க தக	ணடத எனற (சம	த	னம) க<���ட�	ன. ஹ	ஜ�கக இத 
தத	�ய	��டட	ல ச	ம	வன எடததச தசனற ��ட�	ன. (மஸலம)

  தப	தச தச	தவதத த�ரட�த ரம	சம	ன த�ரடட	கம. இவதச தசயப�ரகள�ல ச�லர, 
மற<�ரகள தசய�த ரப	லர� ந	ஙகளம தசயக�ர<	ம எனற கறக�ன<	ரகள. இத 
எலல	 மககள�டம�ரநத த�ரட�த எனபவத அ�ரகள உணர�த�லவல. ஏதனன<	ல 
தப	தச தச	தத எனபத மககள எலரல	ரககம தச	நதம	னத. இவ<யசசம 
இலல	த�ரகளவடய இததவகய தசயவல மற<�ரகள தசயக�<	ரகள எனபவதக க	டட 
ந�ய	யபபடதத மடய	த.

  இனனம ச�லர க	ஃப�ரகளவடய தச	தவத - அ�ரகள க	ஃப�ரகள	க இரகக�<	ரகள 
எனபவத ஆத	ரம	கக தக	ணட - த�ரடக�ன<னர. இதவம ச	�யலல. ஏதனன�ல எநதக 
க	ஃப�ரகள மஸலமகளடன ரப	ர தத	டகக�ன<	ரகரள	 அ�ரகளவடய தச	ததககள 
த	ன மஸலமகளகக ஆகம	னரத த��ர அவனதத க	ஃப�ரகளவடய தச	ததககள, 
ந�ற�னஙகள, கமதபன�கள ஆகம	னவ� அலல.

  த�ரடககடய ���மவ<கள�ல ச�ல: அடதத�ரகளவடய சடவடப வபய�ல அ�ரகளககத 
தத	�ய	மல வகவயப ரப	டட (ப�டப	கதகட அடதத) ��டக�ன<னர. ச�லர அடதத�ரகள�ன 
வடடல அ�ரகவள சநத�ககம ரந	கக�ல நவ�நத த�ரட ��டக�ன<னர. இனனம ச�லர 
��ரநத	ள�களவடய வபகள�ல த�ரட ��டக�ன<னர. ர�றச�லர ��ய	ப	ரஸதலஙகள�ல 
நவ�நத அஙகளள தப	ரடகவள தமமவடய சடவடபவபகள�ல அலலத ஆவடகள�ல 
மவ<தத ��டக�ன<னர. ச�ல தபணகள கட இவ�	ற தசயக�ன<னர.

  இனனம ச�லர கவ<�	ன அலலத அறபம	ன தப	ரடகவளத த�ரட�வத இரலச	கக 
கரதக�ன<னர. ஆன	ல அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'த�ரடப�வன 
அலல	ஹ சப�பப	ன	க! (ஒர) மடவடவயத த�ரடன	லம அ�னவடய வக 
தணடககபபடம. கய�றவ<த த�ரடன	லம அ�னவடய வக தணடககபபடம எனக 
க<�யளள	ரகள' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல: பக		�.

  ஒர�ன ஒர தப	ரவளத த�ரட ��டட	ல அலல	ஹ��டம அ�ன ப	�மனன�பபக 
ரக	ர�தம அபதப	ரவள உ	�ய�	�டம த�ரபப�க தக	டபபதம அ�ச�யம	கம. 
பக�ரஙகம	க அ�	�டம தக	டதத	லம  ச	� அலலத தன�பபடட மவ<ய�ல இரகச�யம	க 
அ�வர சநத�ததக தக	டதத	லம  ச	�. ஆன	ல உ	�ய�	�டரம	 அலலத அ�ரவடய 
மவ<வககபப�ன அ�ரவடய �		�சகள�டரம	 அபதப	ரவள ஒபபவடகக 
மடய��லவலதயன�ல, அ�வரத ரதட�த�ல ம�கநத மயறச� எடததம 
இயல��லவலதயன�ல உ	�ய�ர ரப	�ல அபதப	ரவள தரமம தசயத ��ட ர�ணடம. 
அதறக	ன கல உ	�ய�ரககக க�வடகக எணண�க தக	ளள ர�ணடம.

39. லஞசம தக	டபபதம, �	ஙக�தம



  உ	�வமவய அ��பபதறரக	, தப	யவயச தசலலபடய	கக�தறரக	 - மககள�வடரய 
த�ரபபச தச	லலககடய ந�த�பத�கக லஞசம தக	டபபத கற<ம	கம. க	ரணம இத த�ரபப�ல 
ரநரவம த�ற�தறகம ந�ய	யம க�வடகக ர�ணடய�ரகளகக அந�த� இவ�பபதறகம 
இடடச தசலலம. ரமலம இத க�பபதவத உர�	ககம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "ரமலம 
ந�ஙகள ஒர�ர மற<�	�ன தப	ரவள த�<	ன மவ<ய�ல உணண	த�ரகள. ரமலம ப�< 
மன�தரகளவடய தப	ரளகள�ல ஏரதனம ஒர பகத�வய அந�தம	ன மவ<ய�ல 
த�னபதறக	க - அத த�ற என ந�ஙகள அ<�நத�ரநதம - அதறக	�ய �	யபவபப தப< 
அத�க		�கவளஅணக	த�ரகள" (2:188)

  (ஒர ���க	ரதத�ல) த�ரபபப தபற�தறக	க லஞசம தக	டபப�வனயம லஞசம 
�	ஙகப�வனயம அலல	ஹ சப�பப	ன	க! என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) நல:அஹமத.

  ஆன	ல ந�த�வய அவட�ரத	 அந�த�வயத  தடபபரத	 லஞசம தக	டகக	மல ச	தத�யம 
ஆக	ததன�ல இததவகய (ந�ரபநதம	ன) சழந�வலய�ல லஞசம தக	டபப�ன இநத 
எசச	�கவகய�ல ரசரம	டட	ன.

  இநதக க	லதத�ல லஞசம, தபரமளவ தபரக� ��டடத. எநத அளவகக என�ல ச�ல 
ஊ��யரகளகக அ�ரகளவடய ஊத�யதவத ��டக கடதல �ரம	னம	க லஞசம 
ஆக���டடத. அதமடடமலல பல கமதபன�களவடய �ரவ, தசலவ கணகக 
(படதஜட)கள�ல பலர�ற (மவ<மகம	ன) தபயரகள�ல லஞசம தக	டககல, �	ஙகலகள 
பத�வ தசயயபபடக�<த. தபரமப	ல	ன தக	டககல, �	ஙகலகள எபபட ம	<� ��டடன 
என<	ல அவ� ஆரமபம	�தம லஞசம மலம	கதத	ன மட�தம லஞசம மலம	கதத	ன. 
அதன	ல ஏவ�கள தபரம தனபஙகளகக ஆள	க�ன<னர. இதன	ல (மன�தரகள�டம 
ஒபபவடககபபடட) பலர�ற தப	றபபகள ப	�	க� ��டடன. தத	��ல	ள�கள தகடடப 
ரப	�தறகம அதன	ல மதல	ள�கள நஷடம அவட�தறகம இதத	ன க	ரணம. அத 
மடடமலல லஞசம தக	டபப�ரககத த	ன ர�வல ச�<பப	க மடததக 
தக	டககபபடக�<த. எ�ர லஞசம தக	டகக��லவலரய	 அ�ரவடய ர�வல ச�<பப	க 
மடததக தக	டககபபட�த�லவல. அலலத அ�ரவடய ர�வல த	மதபபடததபபடக�<த.

  லஞசம தக	டதத�ரகள லஞசம தக	டகக	த�ரகளககப ப�<க �நதம அ�ரகளகக 
த�க மனப	கர� ர�வலவய மடதத ��டடச தசனற ��டக�ன<னர. மதல	ள�களககச 
ரசரர�ணடய பணஙகள லஞசம க	ரணம	க மக�ரகள�ன ப	கதகடடகள�ல ரசரநத 
��டக�<த. இதரப	ன< க	ரணஙகள	ல த	ன இநதத த�வமய�லம இத 
சமபநதபடட�ற<�லம பஙக தபறப�ரகவள அலல	ஹ தனத அரவள ��டடம 
தரம	ககடடம என நப� (ஸல) அ�ரகள சப�தத�ரபபத�ல ஆசச	�யம�லவல.

  அபதலல	ஹ ப�ன அமர (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: 'லஞசம தக	டபப�ர ம�தம 
லஞசம �	ஙகப�ர ம�தம அலல	ஹ��ன ச	பம உணட	கடடம	க! என அலல	ஹ��ன 
ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (இபனம	ஜ	)

 40. ந�லதவத அபக	�ததல

  இவ<யசசம இலல	மல ரப	ய ��டம	ன	ல சகத�யம உப	யமம அ�றவ<ப 
தபற<�ரபப�ரகளகரக ரகட	க� ��டக�<த. அ�றவ<, ப�<	�ன தப	ரளகவள அபக	�பபத 
ரப	ன< அகக�ரமதத�றகப பயன படததக�<	ரகள. இநத அகக�ரமதவதச ச	ரநததத	ன 
ந�லஙகவள அபக	�ததல. இதன மடவ ம�கப தப	�ய தனபதத�ல தக	ணட ரப	ய ரசரதத 
��டம.



  'ஒர ஜ	ண அளவ ந�லதவத அந�ய	யம	க ஒர�ன அபக	�தத	ல இறத� ந	ள�ல அ�ன ஏழ 
பம�ககடய�ல அம�ழததபபட�	ன' எனபத நப�தம	��. அ<���பப�ர: இபன உமர (ரல) நல: 
பக		�. 'ஒர�ன ஒர ஜ	ண ந�லதவத அந�ய	யம	க அபக	�தத	ல மறவமய�ல அவத ஏழ 
பம�கள�ன இறத��வர ரத	ணடமபட அலல	ஹ அ�வன ஏவ�	ன. ப�னனர மககள�வடரய 
த�ரபபச தசயயபபடம �வர (அ�ன அபக	�தத) அநத ந�லதவத அ�னவடய கழதத�ல 
ம	வலய	க அண���தத ��ட�	ன' எனபதம நப�தம	��. அ<���பப�ர: யஃல	 ப�ன மரர	 
(ரல) நல: அஹமத.

  தபர	ன�ய�ன அ<���பப�ல ...மறவமய�ல அவத ஏழ பம�கள�ன அடபப	கம �வரக 
தக	ணட �ரமபட அலல	ஹ அ�வன ஏவ�	ன... எனற உளளத.

  ந�ல அவடய	வளக கலவல, ந�லதத�ன எலவலகவள ம	ற<� அணவட வடட		�ன ந�லதவத 
தன ந�லதரத	ட ரசரதத ��ச	லபபடதத�க தக	ள�தம இத�ல அடஙகம. ப�ன�ரம 
நப�தம	��யம இவதரய சடடக க	டடக�<த.

  'ந�ல அவடய	ளக கலவல ம	றறப�வன அலல	ஹ சப�பப	ன	க!' என நப� (ஸல) 
அ�ரகள க<�ன	ரகள.  அ<���பப�ர: அல (ரல) நல: மஸலம.

41. ப	�நதவரகக	க அனபள�பபப தபறதல

  மககள�வடரய தபரம தசல�	ககம அநதஸதம ஒர மன�தனகக அலல	ஹ ��ஙக�ய 
அரடதக	வடய	க எபதப	ழத ஆகதமன�ல அதறக	க அ�ன நன<� தசலததம 
ரப	தத	ன. மஸலமகளகக நனவம தசய�தறக	க இநத தசல�	கவகப பயனபடதத�த 
இவ�ரடதக	வடகக நன<� தசலதத�த	க அவமயம. ஏதனன�ல 'உஙகள�ல ய	ரரனம 
தன சரக	தரனகக நனவம தசயய மடநத	ல தசயயடடம' என நப� (ஸல) அ�ரகள 
தப	த�	கக க<�ய�ரபபத�ல இத அடஙகக�<த. இநத நப�தம	�� ஜ	ப�ர ப�ன 
அபதலல	ஹ (ரல) அ�ரகள அ<���கக மஸலம�ல பத�வ தசயயபபடடளளத.

  ஒர�ர தன தசல�	கவகப பயனபடதத�, அலல	ஹவகக	க என தய எணணததடன தன 
சரக	தர மஸலமகக ஒர நனவம தசயத	ல அலலத ஒர அந�த�வயத தடதத	ல - அரத 
ரநரதத�ல ��லககபபடட எவதயம தசயய	மல அலலத ய	ரவடய உ	�வமய�லம வக 
வ�கக	மல இரநத	ல அததடன அ�னவடய எணணம தயவமய	னத	க இரநத	ல 
அ�ன அலல	ஹ��டதத�ல நறகலவயப தபற�	ன.

  நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'ப	�நதவர தசயயஙகள. நறகல ��ஙகபபடவரகள' 
அ<���பப�ர: அபமஸ	 (ரல), நல: மஸலம. ஆன	ல ப	�நதவர தசயததறக	க கலரய	 
ப�ரத� உபக	ரரம	 தபறறக தக	ளளக கட	த. ஆத	ரம: நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. 
'ஒர�ர இனதன	ர�ரககப ப	�நதவர தசயத, அதறக	க அ�ரகக ��ஙகபபடக�ன< 
அனபள�பவப தபறறக தக	ணட	ல அ�ர �டடய�ன பல �	சலகள�ல ம�கப தப	�ய 
�	சலல நவ�நத�ர	�	ர' அ<���பப�ர: அபஉம	ம	 (ரல), நல: அஹமத.

  மககள�ல ச�லர தஙகள�ன தசல�	கவகப பயனபடதத� அலலத ப	�நதவர தசயத 
ஒர�ரகக ர�வல �	ஙக�த தர�தறக அலலத இடம	ற<ம �	ஙக�த தர�தறக அலலத 
ஒர ரந	ய	ள�கக மரதத�ம தசயத தக	டகக இனனம இதரப	ன< உத��கவளச தசயத 
தக	டபபதறக	க ஒர தத	வகவய ரகடக�ன<னர. அ<�ஞரகள�ன ச	�ய	ன கற<�ன 
ப�ரக	ரம இத ஹர	ம	கம. மனனர க<பபடட அபஉம	ம	 (ரல) அ<���ககம 
நப�தம	��ரய இதரக ஆத	ரம	கம. மடடம�ன<� ஹத�ஸன த�ள�பபவடய	ன அரதததவதப 
ப	ரககமரப	த ரகடக	மல தக	டககபபடம தப	ரளகவளப தபற�தம ஹர	ம த	ன. 
நனவம வயச தசயயககடய�னகக மறவமய�ல அலல	ஹ��டம க�வடககம கல 



மடடரம ரப	தம	னத	கம.

  ஒர க		�யதத�ல ப	�நதவர தசயயக ரக		� ஹஸன ப�ன ஸஹல (ரஹ) அ�ரகள�டம 
ஒர�ர �நத	ர. அவத அ�ர ந�வ<ர�ற<�க தக	டதத	ர. அதறக	க அமமன�தர 
அ�ரகளகக நன<� தசலதத �நத	ர. அபரப	த அநத மன�த	�டம ஹஸன ப�ன ஸஹல 
(ரஹ) அ�ரகள எதறக	க எஙகளகக நன<� தசலததக�<�ர, தப	ரளகக ஜக	த இரபபத 
ரப	லர� பத��ய�ன ரப	�ல ஜக	த தக	டகக ர�ணடயளளத எனர< ந	ஙகள 
கரக�தக�ர<	ம எனக க<�ன	ரகள. (அல - ஆத	ப அஷஷரஇயய	)

  இநத இடதத�ல ஒர ��ஷயதவதச சடடக க	டட�த தப	ரததம	னத	கம. அத	�த 
ஒர�ர தனனவடய ர�வலவய மடததத தர�தறக	க சமபளதத�றக ஒர�வர 
ந�யம�பபதறகம ஒர�ர தனனவடய பத��வய, தசல�	கவகப பயனபடதத� ப	�நதவர 
தசயத கல தபற�தறகம இவடய�ல தபரதத ��தத�ய	சம உளளத. மநத�யத 
ம	ரககதத�ன ந�பநதவனகளடன கல தபறதல எனம அடபபவடய�ல ஆகம	னத	கம. 
ப�நத�யத ஹர	ம	னத	கம.

 42. ர�வலகக	ரனகக கல தக	டகக	த�ரததல

  ர�வலகக	ரனகக அ�னவடய உ	�வமவய (கலவய) ��வர�	க ��ஙக�ட நப� (ஸல) 
அ�ரகள ஆர�மடடயளள	ரகள. 'ர�வலகக	ரனகக அ�னவடய ர�ரவ� 
உலர�தறகள கலவய தக	டதத ��டஙகள' எனபத நப�தம	��. அ<���பப�ர: இபன 
உமர (ரல) நல: மஸலம.

  மஸலம சமத	யதத�ல க	ணபபடம பலர�ற அந�ய	யஙகள�ல தத	��ல	ளரகள, 
பண�ய	ளரகள, ர�வலகக	ரரகள ஆக�ரய	ரகக அ�ரகள�ன உ	�வமகவள 
��ஙக	த�ரபபத ஒன<	கம. இதறகப பலர�ற �ட�ஙகள உளளன. அ�றறள ச�ல 
�ரம	ற:

  ர�வலகக	ரனவடய உ	�வமவய மழ�தம தக	டகக மறபபத, அ�ன�டம அதறக	ன 
ஆத	ரம இலல	மல தசயத ��ட�த, இததவகய�னவடய உ	�வம இவவலக�ல 
ப<�ரப	ன	லம மறவமய�ல அலல	ஹ��டதத�ல வண	க���ட	த. அபரப	த 
அந�த�ய�வ�தத�ன அந�த� இவ�ககபபடட�னவடய தப	ரவள உணட ந�வலய�ல 
�ர�	ன. அ�னவடய நனவமகவள எடதத அ�ன	ல ப	த�ககபபடட�னககக 
தக	டககபபடம. அ�னவடய நனவமகள த�ரநத ��டட	ல ப	த�ககபபடட�னவடய 
த�வமகவள எடதத அ�ன தவலய�ல ரப	டட அ�வன நரக�ல தளளபபடம.

  கலவய கவ<ததக தக	டபபத: அத	�த ர�வலகக	ரனகக அ�னவடய கலவய 
மழவமய	க ��ஙக	மல அந�ய	யம	கக கவ<தத ��ட�த.

  அலல	ஹ க<�யளள	ன: "அள��ல ரம	சட தசயர�	ரககக ரகடத	ன" (83:1). ச�ல 
மதல	ள�கள தசய�த இதறக உத	ரணம	கம. அத	�த தத	��ல	ளரகவள 
அ�ரகளவடய ந	டகள�லரநத ஒர க<�பப�டட சமபளததகக ஒபபநதம தசயத அவ�தத 
�ர�த, அ�ரகள ர�வலய�ல ரசரநதப�ன ஒபபநததவத ம	ற<� கலவயக கவ<ததக 
தக	டபபத. அபரப	த தத	��ல	ளரகள ர�ணட	 த�றபபடரனரய ர�வலய�ல 
ஈடபடக�ன<னர. தஙகளகக க�வடகக ர�ணடய உ	�வமகவள ந�ரப�கக இயல	த�ரகள	க 
ஆக���டக�ன<னர. அதன	ல தஙகள ந�வலவமவய அலல	ஹ��டரம மவ<ய�டக�ன<னர.

  அந�ய	யகக	ர அநத மதல	ள� மஸலம	கவம தத	��ல	ள� க	ஃப�ர	கவம இரநத	ல 
மதல	ள�ய�ன இசதசயல அததத	��ல	ள� இஸல	தத�றக �ர�தறக தவடய	க� ��ட(�த 



மடடமலல இஸல	தவதப பற<�த த�<	க ��ளஙக�தறகம க	ரணம	க� ��ட)க�<த. அதன 
ப	�மம அநத மதல	ள�கக �நத ��டக�<த.

  ந�ரணய�ககபபடட ர�வலககம கடதல	ன ர�வலகவள தக	டதத, அலலத ர�வல 
ரநரதவதக கடட, அடபபவடக கலவய மடடரம தக	டபபத. ரமலத�கம	ன 
ர�வலகவளச தசயததறக	ன கலவயக தக	டகக	மலரபபத.

  கல ��ஙக�த�ல க	ல த	மதம தசய�த: தத	��ல	ளரகள�ன கலவய, அ�ரகள ம�கநத 
ச�ரமபபடட, த�ரமபத த�ரமபக ரகடட, பல மவ< மவ<ய�டட, ந�த�மன<தத�ன கதவ�த 
தடடய ப�<ரக தக	டபபத. மதல	ள� கலவயத த	மதபபடதத�த�ன ரந	ககம த�ரமபத 
த�ரமபக ரகடட, தத	��ல	ள�வய ரச	ர�வடயச தசய�தறக	கக கட இரககல	ம. ப�<க 
அ�ன தனத உ	�வமவய - ஊத�யம ரகடபவத ��டட ��ட�	ன. அலலத 
தத	��ல	ளரகள�ன ஊத�யஙகவள தனத தத	��லல மடகக� பலன தபற�தறக	கக கட 
இரககல	ம.

  இனனம ச�ல மதல	ள�கள அநத ஊத�யஙகவள �டடகக ��டக�ன<னர. ஆன	ல இநத 
ஏவ�த தத	��ல	ள�ரய	 தன அன<	ட உணவககக கட க	ச இலல	மல ச�ரமபபடக�<	ன. 
மடடமலல தன மவன��, மககள�ன தசலவககம அ�ன	ல பணம அனபப மடய��லவல. 
அ�ரகள�ன ரதவ�வய ந�வ<வ தசய�தறக	கதத	ரன அ�ன ந	ட த<நத 
�நத�ரகக�ன<	ன. இததவகய அகக�ரமகக	ரரகளககக ரகடத	ன! தனபறததககடய ஒர 
ந	ள�ன தணடவனய�ன �	ய�ல	க.

  நப� (ஸல) அ�ரகள க<�யத	க அபஹ"வரர	 (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 'அலல	ஹ 
கறக�<	ன: மறவமய�ம மனற ரபரகளடன ந	ன சணவடய�டர�ன. ஒர�ன எனத 
தபயர	ல �	ககக தக	டதத ஏம	ற<�ய�ன, மறத<	ர�ன சதநத�ரவன ��றற அதன 
க�ரயதவத உணட�ன, மன<	ம�ன ஒர�வரக கலகக அமரதத� அ�	�டம மழவமய	க 
ர�வலவய �	ஙக�க தக	ணட கலவயக தக	டகக	த�ன' (பக		�)

43. ப�ளவளகள�வடரய ப	ரபடசம

  ச�லர தஙகளவடய ப�ளவளகள�ல ச�லவர ��டதத ச�லரகக மடடம அனபள�பபகள, 
த�கமத�கள ��ஙகக�ன<னர. ஷ	�அத 	�த�ய�ல	ன தகக க	ரணம இலவலதயன�ல, ச	�ய	ன 
கற<�ன ப�ரக	ரம இவ�	ற தசய�த ஹர	ம	கம. உத	ரணம	க தம ப�ளவளகள�ல 
ஒர�னகக மற< ப�ளவளகளகக ஏறபட	த ஒர ரதவ� ஏறபடட ��டடததன�ல - 
உத	ரணம	க அ�ன ரந	ய	ள�ய	க இரகக�<	ன, அலலத அ�னகக கடன இரகக�<த, 
அலலத த�ரககரஆவன மனனம தசயததறக	க அ�னகக த�கமத� தக	டகக ர�ணட 
இரகக�<த, அலலத அ�ன ர�வலய�லல	மல இரகக�<	ன, அலலத அ�ன கடமபம 
தப	�த	க இரகக�<த, அலலத அ�ன படததக தக	ணட இரகக�<	ன - அ�னககப 
படபபச தசலவ இரகக�<த, இனனம இதரப	ன< ம	ரககம அனமத�கக�ன< ஏத	�த ஒர 
க	ரணம இரநத	ல அநதப ப�ளவளகக மடடம அனபள�பப ��ஙக�த�ல த�<�லவல. 
ஆன	ல அபபடக தக	டககம ரப	த அதரப	ன< ரதவ� மற< ப�ளவளகளககம �நத	ல 
அ�னககம தக	டபரபன என அநத தநவத எணண�க தக	ளள ர�ணடம.

  இவ� அவனதத�றகம தப	த�	ன ஆத	ரம: அலல	ஹ கறக�<	ன:  "ந�த� தசலததஙகள. 
இதர� இவ<யசசதத�றக ம�க தநரககம	னத. அலல	ஹவ� அஞச�க தக	ளளஙகள" 
(5:8). க<�பப	ன ஆத	ரம நஃம	ன ப�ன பஷ�ர (ரல) அ�ரகள அ<���ககம ஹத�ஸ	கம. 
அ�ரவடய தநவத அ�வர அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள�டம அவ�தத �நத, 
'ந	ன எனனவடய இநத மகனகக ஒர அடவமவய அனபள�பபச தசயதளரளன எனற 
க<�ன	ர. அபரப	த அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள, இத ரப	னற உமத எலல	 



ப�ளவளகளககம அனபள�பபச தசயதளள�ர	? எனக ரகடட	ரகள. அதறக�ர இலவல 
எனற க<வம, அபபடய	ய�ன அநத அனபள�பவப த�ரமபப தபறவர	க!' என 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. (பக		�)

  மறத<	ர அ<���பப�ல, 'அலல	ஹவ� அஞச�க தக	ளளஙகள. ப�ளவளகள�வடரய ந�த� 
தசலததஙகள எனக க<�ன	ரகள. ப�<க அ�ர த�ரமப�ச தசனற த	ன அனபள�பபச 
தசயதவத த�ரமபப தபறறக தக	ணட	ர' என �நதளளத. ஸஹ�ஹ மஸலமவடய ஒர 
அ<���பப�ல, 'அபபடய	ன	ல எனவன இதறக ச	டச�ய	கக	த�ர. அந�ய	யததகக ந	ன 
ச	டச�ய	க இரகக ம	டரடன' எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�யத	க 
உளளத. இம	ம அஹமத (ரஹ) அ�ரகள�ன கரதத	�த: அனபள�பப ஒர ஆணகக இர 
தபணகள�ன பஙக�றகச சமம	னத தக	டககபபட ர�ணடம - தச	ததப பஙக�டடல 
தக	டககபபட�த ரப	னற.

  ச�ல கடமபஙகள�ன ந�வலவய ப	ரகக�ன<தப	ழத இபபடயம ச�ல தநவதயரகவளக க	ண 
மடக�<த. அ�ரகள தம ப�ளவளகளகக அனபள�பபகள ��ஙக�த�ல ப	ரபடசம 
க	டடக�ன<னர. இத ��ஷயதத�ல அ�ரகள அலல	ஹவ� அஞச�த�லவல. இதன	ல 
ப�ளவளகள�ன உளளஙகள�ல தப	<	வமவய மடட ��டக�ன<னர. அ�ரகள�வடரய 
த�றபவபயம, பவகவமவயயம ��வததத ��டக�ன<னர.

  ச�லரப	த, தனத ப�ளவள உடன ப�<நத சரக	தரவனப ரப	ல இரநத	ல அ�னககக 
தக	டபபதம, தன மவன��ய�ன சரக	தரவனப ரப	ல இரநத	ல தக	டகக	மல இரபபதம 
உணட. (சவத� ரப	ன< ந	டகள�ல இபபட நடகக�<த) அலலத தனத மவன��ய	�ல 
ஒரதத�ய�னவடய ப�ளவளகளககக தக	டபபதம ஒரதத�ய�னவடய ப�ளவளகளகக 
தக	டகக	மல இரபபதம உணட. ச�ல சமயம தமத மவன��ய	�ல ஒரதத�ய�ன 
ப�ளவளகவள க<�பப�டட பளள�ய�லம ஒரதத�ய�னவடய ப�ளவளகவள ர�த<	ர 
பளள�ய�லம ரசரதத ��டக�ன<னர. இவ�	ற தசய�த அ�ரகளகரக ப	தகம	க ம	<� 
��டம. க	ரணம ப<ககண�ககபபடட�ன தபரமப	லம எத�ரக	லதத�ல தனனவடய 
தநவதய�டம நலல மவ<ய�ல நடநத தக	ளள ம	டட	ன.

  தம ப�ளவளகளகக அனபள�பபகள ��ஙக�த�ல ப	ரபடசம க	டடய�ரகக நப� (ஸல) 
அ�ரகள ப�ன�ரம	ற க<�ன	ரகள: 'அ�ரகள உமம�டம நலல மவ<ய�ல நடநத 
தக	ளள�த�ல சமம	க இரகக ர�ணடம எனபவத ந�ர ��ரமப��லவலய	?" அ<���பப�ர: 
நஃம	ன ப�ன பஷ�ர (ரல) நல: அஹமத, மஸலம.

44. ரதவ�ய�ன<� ய	சகம ரகடபத

  'ஒர�ன தனககப ரப	தம	ன அளவ �சத� இரநதம ய	சகம ரகடட	ல அ�ன நரகதத�ன 
கஙககவளரய அத�கபபடதத�க தக	ளக�<	ன' எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள. 'ய	சகம ரகடக	த அளவகக ரப	தம	ன �சத� என<	ல எனன?' எனத 
ரத	�ரகள ரகடடனர. அதறக அ�ரகள, 'ஒர பகல, ஓர இரவ உணபதறகப ரப	தம	ன 
அளவ' எனற க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: ஸஹல ப�ன ஹன�ல	 (ரல), நல: அபத	வத. 

  'தனகக ரப	தம	ன அளவ �சத� இரநதம ய	சகம ரகடப�ன மறவமய�ல, மகதத�ல 
சவத ப�ர	ணடபபடட�ன	க �ர�	ன' எனபதம நப�தம	��. அ<���பப�ர: இபன மஸவத 
(ரல), நல: அஹமத.

  ய	ச�பரப	ரகள�ல ச�லர பளள�கள�ல மககளகக மனன	ல ந�னற தக	ணட தஙகள�ன 
ப�ரசசவனகவளக க<� த�கர, தஸபஹ தசய�தறக இவடஞசவல ஏறபடததக�ன<னர. 
இனனம ச�லர ரப	ல ஆ�ணஙகவளத தய		�தத வ�ததக தக	ணட, தப	யகவளயம, 



கடடகவதகவளயம அ��ழதத ��டக�ன<னர. ச�லரப	த ய	சகம ரகடபதறக தம 
கடமபதத�ரகவளயம அவ�தத �நத பல பளள�கள�ல ந�றதத� ��டக�ன<னர. ப�னனர 
எலரல	வரயம ஓ	�டதத�ல ஒனற கடட �சல	னவதச ரசக	�தத ப�<க ர�ற ர�ற 
பளள�களககச தசலக�<	ரகள. இ�ரகள எநத அளவ �சத�ய	க இரகக�<	ரகள எனபவத 
அலல	ஹவ�த த��ர ர�ற ய	ரம அ<�ய மடய	த. அ�ரகள இ<நத ப�னனரர 
அ�ரகளவடய தச	தத எவ�ளவ எனற தத	�ய �ரம.

  இ�ரகவளத த��ர உணவமய�ரலரய ரதவ�யளள�ரகளம உளளனர. அ�ரகள 
எததவகய�ரகள என�ல அ�ரகள�ன ந�வலவய அ<�ய	த�ர அ�ரகள�ன சயம	�ய	வதவயக 
கணட அ�ரகள தனன�வ<வ தபற<�ரகள என எணண�க தக	ள�ர. அ�ரகள 
மககள�டதத�ல �றபறதத�க ரகடகவம ம	டட	ரகள. அ�ரகள�ன ந�வல அ<�நத 
அ�ரகளகக தரமம தக	டககபபட�தம இலவல.

 45. த�ரபப�க தக	டகக ர�ணடதமன< ரந	ககம�லல	மல கடன ரகடபத

  மன�த உ	�வமகளகக அலல	ஹ��டம அத�க மகக�யதத�ம உணட. ஒர மன�தன 
அலல	ஹவககச தசயய ர�ணடய கடவமகள�லரநத த�<�ன	ல தவப	 தசய�தம மலம 
ப	�க	ரம தப<ல	ம. ஆன	ல மன�த உ	�வமகள�ல த�<�வ�தத	ல அநத (மறவம) ந	ள 
�ர�தறக மன அ�றவ< ந�வ<ர�ற<	த �வர தபப�கக மடய	த. அநந	ள�ல ���க	ரம 
த�ரஹவமரய	, த�ன	வரரய	 தக	ணட த�ரககபபட ம	டட	த. ம	<	க, நனவம, 
த�வமகவளக தக	ணரட த�ரககபபடம. அலல	ஹ கறக�<	ன: "அவடககலப தப	ரளகவள 
அ�ற<�றக உ	�ய�ரகள�டம ந�ஙகள ஒபபவடதத ��ட ர�ணடம என அலல	ஹ 
உஙகளககக கடடவளய�டக�<	ன" (4:58)

  சமத	யதத�ல பர�ல	க க	ணபபடம த�வமகள�ல ஒனற த	ன கடன �	ஙக�வதச 
ச	த	ரணம	கக கரதம ரப	ககம. ச�லர ம�க அ�ச�யத ரதவ�கக	கக கடன 
�	ஙக�த�லவல. அ�ரகள கடன �	ஙக�ததலல	ம இரககம �ளதவத அத�கபபடததம 
ஆர�தத�லத	ன. ரமலம �	கனம, வடடன அலஙக	ரப தப	ரள ரப	ன< அ��யம உலக 
ச	தனஙகவள - கபவபகவளப பத�த பத�த	கப பயனபடதத�த�ல ப�<ரடன ரப	டட 
ரப	டம எணணதத�ல த	ன கடன �	ஙகக�ன<னர. இததவகய�ரகள தபரமப	லம 
த�வண மவ<ய�ல தக	டககல, �	ஙகல தசயயம ��ய	ப	ரஙகள�ல (Instalment) ஈடபடட 
��டக�ன<னர. அவ� தபரமப	லம ஹர	ம	கர�	 அலலத ஹர	ம	 ஹல	ல	 என 
சநரதகம தக	ளளம ��ய	ப	ரம	கர�	 த	ன இரகக�ன<ன.

  கடன �	ஙக�வத சர�ச	த	ரணம	க ந�வனபபத த�ரபப�க தக	டபபவதக க	ல த	மதம 
தசய�தன ப	ல, அலலத அடதத�ரகளவடய பணதவத ப	�	கக� அவத அ��பபதன ப	ல 
இடடச தசலலம. இசதசயலன மடவ பற<� எசச	�தத�ரகள	க நப� (ஸல) அ�ரகள 
இவ�	ற க<�யளள	ரகள: 'ய	ர த�ரபப�க தக	டதத�ட ர�ணடதமன< ரந	கரக	ட 
மககள�ன தப	ரளகவள (கடன	க) �	ஙகக�<	ரர	 அதவன அலல	ஹ த�ரபப�க தக	டதத 
��டக�<	ன. (அத	�த அ�ர த�ரபப�க தக	டகக அலல	ஹ அ�ரகக உதவக�<	ன) 
அபதப	ரவள ந	சபபடதத�டம ரந	கக�ல �	ஙக�ன	ல அதவன அலல	ஹ ந	சம	கக� 
��ட�	ன' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) (பக		�).

  ஆம! கடன ��ஷயதத�ல மககள தர	மபவம அலடச�யம	க இரகக�ன<னர. அவத 
இரலச	கவம கரதக�ன<னர. ஆன	ல அதர�	 அலல	ஹ��டதத�ல ம�கப தப	�ய 
��ஷயம	க இரகக�<த. மடடம�ன<� ஒர உய�ரத�ய	க�கக - ம�கபதபரம ப	கக�யம, 
அளபப	�ய கல, ம�க உயரநத அநதஸத இவ�தயலல	ம இரநதம கட கடவன 
ந�வ<ர�ற<	த கற<தத�லரநத அ�ர தபப�கக மடய	த. 



  இதறக ஆத	ரம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள கறயளள	ரகள; 'சபஹ	னலல	ஹ! 
கடன ��ஷயதத�ல எவ�ளவ கடவமய	ன எசச	�கவகவய அலல	ஹ இ<கக� 
வ�தத�ரகக�<	ன தத	�யம	? எனனவடய உய�ர எ�ன வக�சம உளளரத	 அ�ன ம�த 
சதத�யம	க! ஒர�ர அலல	ஹ��ன ப	வதய�ல தக	லலபபடட, ப�னனர உய�ர 
தக	டககபபடட, ம�ணடம தக	லலபபடட ம�ணடம உய�ரரபப�ககபபடக�<	ர என�ல அ�ர 
ம�த கடன ப	கக� இரநத	ல அககடவன ந�வ<ர�ற<	த �வர அ�ர தச	ரககம தசலல 
ம	டட	ர' அ<���பப�ர: மஹமமத ப�ன ஜஹஸ (ரல) நல: நஸய.

  இததவனககப ப�<கம கடன ��ஷயதத�ல அலடச�யம	க இரபப�ரகள த�ரநத�	ரகள	?

46. ஹர	ம	ன�றவ< உணணதல

இவ<யசசம இலல	த�ன தசல�தவத எஙக�ரநத சமப	த�கக�ர<	ம அவத எவ���ய�ல 
தசலவ தசயக�ர<	ம எனபவதப தப	ரடபடதத ம	டட	ன. ம	<	க, அ�னவடய அககவர 
தன தசல�தவத அத�கபபடதத�த�ரலரய இரககம. அத த�ரடதல, லஞசம �	ஙகதல, 
ப�<ரவடய தப	ரவள அபக	�ததல, ரம	சட தசயதல, ஹர	ம	ன ��ய	ப	ரம, �டட 
தக	டககல �	ஙகல, அந	வதய�ன தச	தவத அபக	�ததல ஆக�ய�ற<�ன மலம	கர�	 
அலலத ரஜ	த�டம, ��பசச	ரம, இவச ரப	ன< ஹர	ம	ன க		�யஙகள�ன ரப	�ல க�வடககக 
கடய கலய�ன மலம	கர�	 அலலத தப	த தச	ததகள�ல வக வ�ததல, ப�<	�டம 
�றபறதத�க ரகடட தபறதல, ரதவ�ய�ன<� ய	சகம ரகடடல ரப	ன< ஹர	ம	ன ���ய�ன 
மலம	கர�	 க�வடதத	லம ச	�ரய! ப�னனர அ�ன அத�லரநரத உணப	ன, உடதத�	ன, 
�	கனம �	ஙக�	ன, வட கடட�	ன, அவத �	டவககக அமரதத�	ன, வடடககத 
ரதவ�ய	ன ச	ம	னகவள �	ஙக�	ன, ஹர	வமக தக	ணரட தன �ய�றவ< ந�ரபப�க 
தக	ள�	ன . நப� (ஸல) அ�ரகள க<�யளள	ரகள: 'ஹர	ம�ரல �ளரநத ஒவத�	ர 
உடலககம நரகரம தப	ரததம	கம' (தபர	ன�)

மறவமய�ல அ�னவடய தசல�ம பற<� - அவத எஙக�ரநத சமப	த�தத	ய? எவ���ய�ல 
தசல���தத	ய? எனற அ�ன�டம ��ச	ரவண தசயயபபடம. அஙகத	ன அ�னகக 
நஷடமம, ந	சமம க	தத�ரகக�<த. எனர� ய		�டம ஹர	ம	ன தப	ரள 
எஞச�ய�ரகக�<ரத	 அ�ர ��வரநத தனவன அத�லரநத ��ட��ததக தக	ளளடடம. அத 
ஒர மன�தனகக	�ய உ	�வமய	க இரநத	ல அநத (மறவம) ந	ள �ர�தறக மன அவத 
அ�	�டம ��வரநத த�ரபப�க தக	டதத அ�	�டம மனன�பபக ரக	ரடடம. அநத மறவம 
ந	ள �நத ��டட	ரல	 ���க	ரம த�ரஹவமரய	, த�ன	வரரய	 தக	ணட த�ரககபபட 
ம	டட	த. ம	<	க, நனவம, த�வமகவளக தக	ணரட த�ரககபபடம.

47. ஒர தள�ரயனம மத அரநததல

அலல	ஹ கறக�<	ன: "இவ<நமப�கவக தக	ணட�ரகரள! சத	டடம, பலபடஙகள, 
க<�ப	ரககம அமபகள ஆக�யவ� அர�ரககததகக வஷதத	ன�யச தசயலகள	கம. 
அ�றவ<த த��ரநத தக	ளளஙகள. அதன மலம ந�ஙகள த�ற<� தப<ல	ம" (5:90)

மதவ�த த��ரநதக தக	ளளமபட கடடவளய�டடரபபத அத ஹர	ம எனபதறக பலம	ன 
ஆத	ரம	கம. மதவ� அடதத அலல	ஹ பலபடஙகவள க<�யளள	ன. அவ� 
க	ஃப�ரகளவடய கடவளகள	ன ��கக�ரகஙகள	கம. (��கக�ரகஙகள எநத அளவகக 
ஹர	ரம	 அதரப	ல மதவம ஹர	ம	கம எனபவத இத க	டடக�<த) இன�, அலல	ஹ 
அத ஹர	ம எனற க<��லவலரய! அவதத த��ரநத தக	ளளஙகள எனற த	ரன 
க<�யளள	ன எனற கறப�ரகளகக எநத ஆத	ரமம எஞச�ய�ரகக��லவல.



மத அரநதப�னகக நப�தம	��ய�லம கடவமய	ன எசச	�கவக �நதளளத. 'ரப	வதப 
தப	ரவள அரநதப�னகக 'த�னதல கப	ல' எனம ப	னதவதப பகடட�த	க 
அலல	ஹ��டம ஒர �	ககறத� உளளத' எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள. அபரப	த, 'அலல	ஹ��ன ததரர! 'த�னதல கப	ல' என<	ல எனன?' எனத 
ரத	�ரகள ரகடடதம அலல	ஹ��ன ததர�ரகள, 'நரக�	ச�கள�ன ��யரவ� அலலத 
நரக�	ச�கள�ன ச�ழ என பத�லள�தத	ரகள. அ<���பப�ர: ஜ	ப�ர (ரல), நல: மஸலம.

'மதபப�ககதத�றக அடவமய	ன ந�வலய�ல ஒர�ன மரணமவடநத ��டட	ல அ�ன 
��கக�ரக ஆர	தவன தசயத�ன ரப	லர� அலல	ஹவ� சநத�பப	ன' எனறம 
அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: இபன அபப	ஸ (ரல), 
நல: தபர	ன�.

நமமவடய இகக	லதத�ல மதவம, ரப	வதப தப	ரளகளம பலர�ற �வககள�ல க	ணக 
க�வடகக�ன<ன. அரப�ய�லம ர�ற தம	��கள�லம அ�றறககப பலர�ற தபயரகள 
உளளன. மதவ�-கள எனறம, ச	ர	யம எனறம, ��ஸக�, பர, ப�ர	நத�, ஒய�ன, ரம, 
ஆலகஹ	ல, ர�	டக	 (Vodka), அரக (Arrack), ஷ	மரபன (Chanpagne) எனத<லல	ம க<�க 
தக	ளக�ன<னர.

'எனனவடய சமத	யதத�ல ச�லர ந�சசயம மத அரநத�	ரகள. ஆன	ல அதறக ர�ற 
தபயவரக க<�க தக	ள�	ரகள' (நப�தம	��. அ<���பப�ர: அபம	லக அல-அஷஅ	� (ரல), 
நல: இபனம	ஜ	) எனற ய	வரப பற<� நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகரள	 
அததவகய�ரகள இசசமத	யதத�ல ரத	ன<� ��டடனர. இ�ரகள மத என< தபயவர மட 
மவ<தத ��டட அதறகப பகரம	க 'உறச	கமடடம ப	னஙகள' எனக க<� மககவள 
ஏம	றறக�ன<னர. அலல	ஹ கறக�<	ன: "அ�ரகள அலல	ஹவ�யம இவ<நமப�கவக 
தக	ணட�ரகவளயம ஏம	றறக�ன<னர. ஆன	ல (உணவமய�ல) அ�ரகள தமவமதத	ரம 
ஏம	ற<�க தக	ளக�ன<னரரயன<� ர�<�லவல. அ�ரகள அவத உணர�த�லவல" (2:9).

இவ��ஷயததகக மடவ கடடககடய, ��வளய	டடததனம	ன இததவகய க�பபதவத 
ர�ரர	டம ர�ரட மணரண	டம அ��தத ஒ��ககககடய ம	தபரம சடடதவத இஸல	ம 
தக	ணட �நதளளத. அத ப�ன�ரம நப�தம	��ய�ல இவ�	ற உளளத: 'ரப	வத 
தரககடய அவனததம மத�	கம. ரப	வத தரககடய அவனததம ஹர	ம	கம' 
அ<���பப�ர: இபன உமர (ரல), நல: மஸலம.

பதத�வய ரபதலககச தசயத, ரப	வதவய ஏறபடததக கடய அவனததம - அத கவ<�	க 
இரநத	லம அத�க	ம	க இரநத	லம - ஹர	ம	கம. நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 
'ரப	வத தரககடயத அத�கம	க இரநத	லம, கவ<�	க இரநத	லம ஹர	ம	கம' 
அ<���பப�ர: ஜ	ப�ர (ரல), நல: அபத	வத.

மதவகக எததவன தபயரகள இரநத	லம எததவன �வககள இரநத	லம எலல	ம 
ஒனறத	ன. எலல	ம மத த	ன. எலல	�றறககம (ஹர	ம எனம) ஒரர சடடம த	ன.

இறத�ய	க மத அரநதப�ரகளகக இரத	 நப� (ஸல) அ�ரகள தசயத ஓர அ<�வவர.

'எ�ன மத அரநத� அதன	ல அ�னககப ரப	வத ஏறபடட	ல அ�னவடய ந	றபத 
ந	டகள�ன க	வலத தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட ம	டட	த. அவ�	ர< அ�ன 
மரணமவடநத ��டட	ல நரகம பக�	ன. அ�ன தவப	 தசயத	ல அ�னவடய தவப	வ� 
அலல	ஹ ஏறறக தக	ளக�<	ன. தவப	 தசயத ம�ணடம மத அரநத�, ரப	வத ஏறபடட	ல 
(ம�ணடம) அ�னவடய ந	றபத ந	டகள�ன க	வலத தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட 
ம	டட	த. அபபடரய அ�ன மரணமவடநத	ல நரகம பக�	ன. அ�ன தவப	 தசயத	ல 
அ�னவடய தவப	வ� அலல	ஹ ஏறறக தக	ளக�<	ன.



தவப	 தசயத ம�ணடம மத அரநத�, ரப	வத ஏறபடட	ல (ம�ணடம) அ�னத ந	றபத 
ந	டகள�ன க	வலத தத	ழவக ஏறறக தக	ளளபபட ம	டட	த. அபபடரய அ�ன 
மரணமவடநத	ல நரகம பக�	ன. அ�ன தவப	 தசயத	ல அ�னவடய தவப	வ� 
அலல	ஹ ஏறறக தக	ளக�<	ன. த�ரமபவம அ�ன மத அரநத� ரப	வத ஏறபடட	ல 
மறவம ந	ள�ல அ�னகக 'ரதகதல கப	ல' என< ப	னதவதப பகடட�த அலல	ஹ��ன 
ம�த கடவமய	கதமன நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அபரப	த நப�தரத	�ரகள 
அலல	ஹ��ன ததரர! 'ரதகதல கப	ல' என<	ல எனன? எனற ��ன��னர. அதறக நப� 
(ஸல) அ�ரகள 'நரக�	ச�கள�ன ச�ழ' என பத�லள�தத	ரகள' அ<���பப�ர: அபதலல	ஹ 
ப�ன அமர (ரல), நல: இபன ம	ஜ	.

  மத ரப	ன< ரப	வதப தப	ரடகவளப பயனபடததப�ரகள�ன ந�வலரய இத�	ன	ல 
அவத��டக கடவமய	ன ரப	வதயவடய தப	ரடகவளப பயனபடததப�ரகள�ன ந�வல, 
அதறக அடவமய	ன�ரகள�ன ந�வல எதர�	?

48. தஙகம, த�ளள�ப ப	தத�ரஙகள

  தறக	லதத�ல வடடறகத ரதவ�ய	ன ச	ம	னகவள ��றபவன தசயயம கவடகள�ல எநதக 
கவடய�லம தஙகம, த�ளள�ப ப	தத�ரஙகள அலலத தஙகம, த�ளள� மல	ம பசபபடட 
ப	தத�ரஙகள இலல	மலலவல. அவ�	ர< தசல�நதரகளவடய வடகளம, பல 
ரஹ	டடலகளம, இனனம தச	ல�த	ன	ல இநத தஙகம, த�ளள�ப ப	தத�ரஙகள பலர�ற 
சநதரபபஙகள�ல ச�லர, ச�லரகக ��ஙகம உயரநத அனபள�பபப தப	ரளகள	கவம ஆக� 
��டடன.

  இனனம ச�லர தஙகளவடய வடகள�ல அ�றவ< வ�ததக தக	ள�த�லவல. ஆய�னம 
மற<�ரகளவடய வடகள�லம அ�ரகள�ன �லம	-��ரநதகள�லம கலநத 
தக	ளளமரப	த அ�றவ<ப பயனபடததக�ன<னர. இவ�யவனததம ம	ரககதத�ல 
ஹர	ம	ககபபடட க		�யஙகள	கம. இபப	தத�ரஙகவளப பயனபடதத�த பற<� நப� (ஸல) 
அ�ரகள மலம கடவமய	ன எசச	�கவகயம �நதளளத. அ�ரகள க<�யத	�த:

  'ந�சசயம	க தஙகம,த�ளள�ப ப	தத�ரஙகள�ல உணப�ன அலலத ப	னம அரநதப�ன 
தன �ய�ற<�னள நரக தநரபவபரய ந�ரபபக�<	ன' அ<���பப�ர: உமம ஸலம	 (ரல), நல: 
மஸலம.

  இநதச சடடம உணவகக	கப பயனபடததபபடம எலல	 �வகப பணட - 
ப	தத�ரஙகவளயம எடததக தக	ளளம. உத	ரணம	க தடட, கரணட �வககள, கதத�கள, 
��ரநத�னரகக	கப பயனபடததபபடம ப	தத�ரஙகள, த�ரமணம ரப	ன< ந�கழசச�கள�ல 
இன�பபப பணடஙகவள வ�ககப பயனபடததபபடக�ன< டபப	ககள ரப	ன<வ�.

  இனனம ச�லரர	 ந	ஙகள இபப	தத�ரஙகவளப பயனபடதத�த�லவல. ஆன	ல 
கணண	டப தபடடகள�ல அ�ககக	க மடடரம வ�ததக தக	ளக�ர<	ம எனக�ன<னர. 
இதவம கட	த. ஏதனன�ல இத உபரய	கபபடதத�தறக	ன ���வயத த�<நத ��டம 
எனபதறக	க.

 49. தப	ய ச	டச� தச	லலதல

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "எனர� ��கக�ரகஙகள எனம அசதததத�லரநத த��ரநத 
தக	ளளஙகள. தப	யய	ன ரபசசகள�லரநதம ��லக�ய�ரஙகள. அலல	ஹவகக 



எதவனயம இவணய	கக	த, அ�னகரக ஒரமனபபடட�ரகள	யத த�கழஙகள" (22:30,31)

  அபபகர	 (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: ''தபரம ப	�ஙகள�ல ம�கப தபரம ப	�தவத 
ந	ன உஙகளகக அ<���ககடடம	? என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள மனற 
மவ< ரகடட	ரகள! அதறக ந	ஙகள, அலல	ஹ��ன ததரர! அ<���யஙகள எனர<	ம. 
அதறக�ரகள, அலல	ஹவகக இவண வ�பபத, தபறர<	வர ந�நத�பபத எனற 
க<�ன	ரகள. ச	யநத�ரநத அ�ரகள ந�ம�ரநத உடக	ரநத, அ<�நத தக	ளளஙகள! தப	ய 
தச	ல�தம தப	ய ச	டச� கற�தம த	ன, அ<�நத தக	ளளஙகள! தப	ய தச	ல�தம 
தப	ய ச	டச� கற�தம த	ன எனற க<�ன	ரகள. ந�றதத ம	டட	ரகள	? எனற ந	ன 
கறம அளவகக அ�றவ<த த�ரமப த�ரமபக க<�க தக	ணடரநத	ரகள. பக		� (5976), 
மஸலம.

  தப	ய ச	டச� தச	ல�வதப பற<�ய எசச	�கவக இஙக த�ரமபத த�ரமபக 
க<பபடடரபபதறகக க	ரணம மககள அவத ச	த	ரணம	க எணண�தம, அதனப	ல 
தணடககடய பவகவம, தப	<	வம ரப	ன< க	ரணஙகள அத�கம	க இரபபத	லம, 
அதன	ல தபரம த�வமகள ��வள�த	லம த	ன. தப	ய ச	டச�ய	ல எததவன உ	�வமகள 
ப	�	க�யளளன! எததவன ந�ரபர	த�கள ப	த�ககபபடடளளனர! அதமடடம	 தப	ய 
ச	டச�ய�ன	ல எததவனரய	 ரபர தஙகளகக உ	�வம இலல	த�றவ< அவடநதளளனர! 
எததவனரய	 ரபரகக ரப	லய	ன கடமப உ<வ ஏறபடடளளத.

  தப	ய ச	டச� தச	ல�வத ச	த	ரணம	கக கரத�த�ல இதவம அடஙகம. ச�லர 
ந�த�மன<ஙகள�ல த	ன சநத�ககம (மன ப�ன தத	�ய	த) ஒர�	�டம எனகக ந� ச	டச� தச	ல, 
உனகக ந	ன ச	டச� தச	லக�ர<ன எனற கறக�ன<னர. ப�<க உணவம ந�ல�ரம எனன, 
சழந�வல எனன எனற தத	�நத�ரகக ர�ணடய ��ஷயஙகள�லம கட எதவம 
தத	�ய	மரலரய ஒர�ரகக ஒர�ர ச	டச� க<�க தக	ளக�ன<னர.

  உத	ரணம	க இ�னத	ன இநத ந�லததகக அலலத இநத வடடககச தச	நதகக	ரன, 
அலலத இ�ன கற<மற<�ன எனற ச	டச� தச	லலக தக	ளக�ன<னர. ஆன	ல அ�வன 
(மதல மவ<ய	க) ந�த�மன< �	சலரல	 அலலத ததர��ரல	 த	ன சநத�தத�ரபப	ரகள. 
இத தப	யய	ன, ரப	லய	ன ச	டச�ய	கம ச	டச� கற�ததனபத "ந	ஙகள அ<�நதவத 
வ�தரத ச	டச� தச	லக�ர<	ம" (12:81) எனற த�ரககரஆன�ல தச	லலபபடடரபபத ரப	ல 
அவமய ர�ணடம.

 50. இவசயம இவசக கர��களம

  "மன�தரகள�ல ச�லர இபபடயம இரகக�ன<	ரகள. மன மயககதவத ஏறபடததம 
��ஷயஙகவள அ�ரகள ��வலகக �	ஙகக�<	ரகள. எதறக	கத�ன�ல அ�ரகள எவ��த 
அ<�வம�ன<� (மககவள) அலல	ஹ��ன ப	வதவய ��டட ப�<�ச தசய�தறக	கவம அவத 
ஏளனம தசய�தறக	கவம த	ன" (31:6). இவ�சனதத�லளள மன மயககதவத ஏறபடததம 
��ஷயஙகள எனபதன கரதத ப	டலகரள என இபன மஸவத (ரல) அ�ரகள 
க<�யளள	ரகள. 

  '��பசச	ரம, படட, மத, இவசக கர��கள ஆக�ய�றவ< ஹல	ல	கக�க தக	ளளககடய 
ஒர கடடம எனனவடய சமத	யதத�ல ந�சசயம ரத	னறம' என நப� (ஸல) அ�ரகள 
க<�யத	க அப ஆம�ர (ரல), மறறம அபம	லக அலஅஸஅ	� (ரல) அ<���கக�<	ரகள. நல: 
பக		�.

  ரமலம அனஸ (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'த�ணணம	க இநத சமத	யதத�ல 
பகமபம, உரம	ற<ம தசயயபபடதல, அ�தற க<ல ஆக�யவ� உணட	கம. 



எபரப	ததன�ல அ�ரகள மத ப	னஙகவள அரநதமரப	த, (நடனம	ட) ப	டடப படககம 
தபணகவள ஏறபடததம ரப	த, இவசககர��கவளப பயனபடததம ரப	த எனற நப� 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள' (இபன அப�ததனய	) இரத கரதத த�ரம�த� ய�லம உளளத.

  நப� (ஸல) அ�ரகள மரச அடபபவதத தடததளள	ரகள. ந	தசரம (Pipe) பற<�க 
க<�பப�டம தப	ழத அத த�ய ரம	சம	ன சபதம எனக க<�யளள	ரகள. இம	ம அஹமத 
(ரஹ) அ�ரகள மன தசன< ம	ரகக அ<�ஞரகளம ய	ழ (வவண), ரமனடலன, 	�தபக, 
(Mandolin, Rebec-இவ� ய	வம வவணய�ல ஒவத�	ர �வக), பலல	ஙக�ல, ச�ஙக� 
(Cymbal)  ரப	ன< இவசக கர��கள ஹர	ம எனக க<�யளளனர.

  ரமலம நப� (ஸல) அ�ரகள இவசக கர��கவளத தடததளள ஹத�ஸல �யலன, ச�தர 
(Zither-இத ஒர �வக நரமப இவசககர��), ப�ய	ரன	, க�த	ர ரப	ன< நவன இவசக 
கர��களம அடஙகம எனபத�ல ஐயம�லவல. இனனம தச	லல�த	ன	ல இநத நவன 
இவசக கர��கள ஹத�ஸகள�ல தவட �நதளள ப�ஙக	ல இவசக கர��கவள ��ட 
தபரமளவ பர�சம, ரப	வத, மறறம ப	த�பபகவள ஏறபடததக கடயவ�ய	கம. இபனல 
கயயம ரப	ன< அ<�ஞரகள க<�யதரப	ல இவசய�ன ரப	வத மத��ன ரப	வதவய ��டக 
கடவமய	னத. இவசயடன ப	டலம, மனமக�ழசச�யடட பர�சபபடததம தபணகள�ன 
கரலம இவணநத ��டட	ல அத அவத��டக கடதல ஹர	ம	கம, கடதல ப	�ம	கம 
எனபத�ல சநரதகம�லவல.

  ப	டலன �	�கள அனவபயம க	தவலயம த�ள�பபடததக கடயத	கவம க	தலய�ன 
அ�வக �ரண�பபத	கவம இரநத	ல ��ப	�தம ரமலம அத�கம	க���டம. இதன	ல த	ன 
ப	டலகள ��பசச	ரதத�றகத தத ��டக�ன<த, உளளதத�ல நய�ஞசகதவத �ளரகக�ன<த 
என அ<�ஞரகள கறக�ன<னர. தம	தததத�ல ப	டலகள மறறம இவசய�ன ப�ரசசவன 
இகக	லதத�ல ம�கப தபரம க�பபம	கவம ரச	தவனய	கவம ஆக���டடத.

  ரமலம நமமவடய இகக	லதத�ல பலர�ற தப	ரடகள�ல இவச நவ�நத ��டடரபபத 
ம�கப தபரம தத	லவலய	கம. உத	ரணதத�றக வககக	டக	ரஙகள, அல	ரஙகள, 
க�நவதகள�ன ��வளய	டடப தப	ரடகள, கமயடடரகள, ச�ல தத	வலபரபச� ச	தனஙகள 
ஆக�ய�றவ< தச	லலல	ம. இ�றவ<த த��ரபபதறக தபரம மன உறத� ர�ணடம 
என<	க� ��டடத. அலல	ஹத	ன உத�� தசயய ர�ணடம.

 51. ப<ம ரபசதல

  மஸலமகவளப ப<ம ரபச�தம அ�ரகள�ன கணண�யதத�றகம ம	ன ம	�ய	வதககம 
இழகக	கப ரபச�தம தபரமப	ல	ன சவபகளகக சரககவரப தப	ஙகல	க ஆக���டடத. 
ப<ம ரபச�வத அலல	ஹ தவட தசயதளள	ன. அவத ��டடம தன அடய	ரகவள 
��லக�ய�ரககச தசயத�ரகக�<	ன. மன�த உளளஙகள அர�ரபப	கக கரதக�ன< ��ததத�ல 
அதறக ஓர உ�ம	னம க<�யளள	ன: "உஙகள�ல ஒர�ர மற<�வரப பற<� ப<ம ரபச 
ர�ணட	ம. உஙகள�ல எ�ரரனம இ<நத ��டட தன சரக	தர	�ன இவ<சச�வய உணண 
��ரமப�	ர	? அவத ந�ஙகள த�றக�ன<�ரகள" (49:12)

ப<ம எனபத�ன அரதததவத நப� (ஸல) அ�ரகள நப�தம	��ய�ல ததள�வ படதத�யளள	ரகள: 
'ப<ம ரபசதல என<	ல எனன? எனற ந�ஙகள அ<�வரகள	? என நப� (ஸல) அ�ரகள (தம 
ரத	�ரகள�டம) ரகடட	ரகள. அதறக அ�ரகள அலல	ஹவம அ�ன ததரரம 
நனக<�நத�ரகள எனக க<�ன	ரகள. ப�<க நப� (ஸல) அ�ரகள (ப<ம ரபசதல எனபத) ந� 
உம சரக	தரவனப பற<� அ�ன ��ரமப	தவதக கற�த	கம எனற க<�ன	ரகள. ந	ன 
கற�த என சரக	தரன�டம இரநத	லம	? எனக ரகடகபபடடத. அதறக�ரகள, ந� 
கற�த அ�ன�டம இரநத	ல ந� அ�வனப பற<� ப<ம ரபச� ��டட	ய. ந� கற�த 



அ�ன�டம இலவலதயன�ல ந� அ�வனப பற<� அ�தற க<� ��டட	ய' எனக 
க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர:அபஹ"வரர	 (ரல), நல: மஸலம.

  எனர� ப<தமனபத ஒர மஸலவமப பற<� அ�ன�டம உளள- அ�ன ��ரமப	த 
தனவமகள�ல ஒனவ<க கற�த	கம. அ�னவடய உடல, ம	ரககம, உலக ���க	ரம, 
கணநலனகள, உடலவமபப என எத தத	டரப	னத	க இரநத	லம ச	�ரய! இபபடப ப<ம 
ரபச�தறகப பல மவ<கள உளளன. அ�னவடய கவ<கவள அலலத அ�னவடய 
நட�டகவககள ப�கக ��ககஙகவளக ரகலய	க எடததச தச	ல�தம அ�றறள 
ஒன<	கம.

  ப<ம ரபசதல எனபத அலல	ஹ��டதத�ல ம�க ரம	சம	ன ��ஷயம	க இரநதம மககள 
இத ��ஷயதத�ல அலடச�யம	கர� நடநத தக	ளக�<	ரகள. ப�ன�ரம நப�தம	�� இவத 
உணரததக�<த. '�டடய�ல எழபதத�ரணட �வககள உளளன. அ�ற<�ல ம�கக கவ<நதத 
ஒர�ன தன த	ய�டம உடல<வ தக	ள�தறகச சமம	னத	கம. �டடய�ரலரய ம�கக 
தக	டவமய	னத தன சரக	தரனவடய ம	னம ம	�ய	வதககப பஙகம ஏறபடதத�த	கம' 
என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. நல: (ஸலஸலததல ஸஹ�ஹ	 1871)

  ஆகர� சவபய�லரபப�ர அஙக நடகக�ன< த�வமவயயம தன சரக	தரவனப பற<� ப<ம 
ரபசபபட�வதயம தடபபத கடவமய	கம. இத பற<� நப� (ஸல) அ�ரகள ப�ன�ரம 
நப�தம	��ய�ல ஆர�மடடயளள	ரகள: 'ய	ர தனனவடய சரக	தரன�ன கணண�யம மறறம 
ம	ன ம	�ய	வதகக களஙகம ஏறபட�வத ��டடம தடகக�ன<	ரர	 அ�ரவடய மகதவத 
அலல	ஹ மறவமய�ல நரகதவத ��டடம தடபப	ன' (நப�தம	��) அ<���பப�ர: அபததரத	 
(ரல), நல: த�ரம�த�.

52. ரக	ள தச	லலதல

  மககள�வடரய க�பபம ��வள��பபதறக	க ஒர�ர க<�யவத இனதன	ர�	�டம 
தச	ல�ரத ரக	ள ஆகம. ரக	ள தச	லலத த�	��வத ச�லர தத	��ல	கக தக	ணடளளனர. 
இத மககள�வடரய ��ரர	ததவதயம கரர	ததவதயம மடட ��ட�தறகம 
அ�ரகளகக�வடரய உளள நலல<வ�த தணடபபதறகம ம�கப தப	�ய க	ரணம	கம. 
இவ�	ற தசயப�வன அலல	ஹ இ��ததவரததளள	ன:

  "அத�கம	க சதத�யம தசயக�ன< அறபம	ன எநத மன�தனககம ந�ர அடஙக� ��ட	த�ர. 
அ�ன கவ<க<� த�	�ப�ன	கவம ரக	ள தச	லலத த�	�ப�ன	கவம இரகக�ன<	ன" 
(68:10,11) 'ரக	ளச தச	லலத த�	�ப�ன தச	ரககம தசலல ம	டட	ன' எனபத நப�தம	��. 
அ<���பப�ர: ஹ"வதஃப	 (ரல), நல: பக		�.

  இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'நப� (ஸல) அ�ரகள மத�ன	��ல ஒர 
ரத	டடதத�ன பககம	கச தசனற தக	ணடரநத ரப	த கப<�ல ர�தவன தசயயபபடம 
இரணட மன�தரகள�ன சபததவதச தச��யற<	ரகள. அபரப	த இவ��ர�ரம ர�தவன 
தசயயபபடக�<	ரகள. (ஆன	ல) ஒர தப	�ய ��ஷயதத�றக	க இவ��ர�ரம ர�தவன 
தசயயபபட��லவல எனற க<���டட, ஆம! (இவதத தத	டரநத ர�த<	ர அ<���பப�ல 
'அத தப	�ய ��ஷயம த	ன' எனற �நதளளத) அவ��ர�	�ல ஒர�ர ச�றந�ர க��ககம 
ரப	த (ச�றந�ர தள� தனன�ல பட	மல) ரபணதல	க இரகக��லவல. மறத<	ர�ர ரக	ள 
தச	லலத த�	�ப�ர	க இரநத	ர எனற க<�ன	ரகள. (பக		�)

  ரக	ள தச	ல�த�ல ம�க ரம	சம	னத கண�வனப பற<� மவன��ய�டதத�லம, 
மவன��வயப பற<� கண�ன�டதத�லம கவ< க<�த த�	��த	கம. அவ��ர�ரகக�வடரய 
உளள நலல<வ�க தகடபபதறக	ன மயறச�ய	கம இத. அதரப	ல பண�ய	ளரகள தம சக 



பண�ய	ளரகவளப பற<� - அ�ரகளகக இவடஞசல ஏறபடதத�தறக	க - ரமரனஜ	�டம 
அலலத ஏவனய தப	றபப	ளரகள�டம ரக	ள தச	லக�ன<னர. இதவம ரம	சம	னத	கம. 
இவ�யவனததரம ��லககபபடடவ�ய	கம.

53. அனமத�ய�ன<� வடடககள எடடப ப	ரததல 

  "இவ< நமப�கவக தக	ணட�ரகரள! உஙகளவடய வடகவளத த��ர மற<�ரகள�ன 
வடகள�ல அநத வடட		�ன இவசவ�ப தப<	மலம அ�ரகளகக ஸல	ம க<	த�வரயம 
நவ�ய	த�ரகள" (24:27)

  அனமத� ரக	ர�தறகக க	ரணம அநத வடடலளள�ரகள�ன தன�பபடட தசயலகவள 
க		�யஙகவள ப	ரதத ��டக கட	த எனபதறக	கதத	ன எனபவத அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள ததள�வ படதத�யளள	ரகள. 'அனமத� ரக	ரதல ஏறபடததபபடடத 
ப	ரவ�ய�ன க	ரணம	கதத	ன' எனபத நப�தம	��. (பக		�)

  இனற வடகள கடடடஙகள தநரககம	கவம ஒனர<	ட ஒனற ரசரநதம இரகக�ன<ன. 
ஜனனலகளம �	சலகளம ரநரகக ரநர உளளன. இதன	ல அககம அககதத�ல 
�ச�பரப		�ன தன�பபடட நட�டகவககள பரஸபரம ப	ரவ�ய�ல படம ச	தத�யககற 
அத�கம உளளன. தபரமப	ரல	ர தஙகள ப	ரவ�வயத த	ழதத�க தக	ள�த�லவல. ச�ல 
தப	ழத உயரம	ன கடடடதத�ல கடய�ரபப�ரகள ச�லர தம ஜனனல ���ய	கவம ம	ட 
���ய	கவம தமககக க�ர� இரகக�ன< அணவட வடகவள எடடப ப	ரகக�ன<னர. இத 
நமப�கவகத தரர	கம	கம. மடடமலல இத அணவட வடட		�ன கணண�யதவதக 
கவலககக கடயத	கவம தக	த க		�யதத�ன ப	ல இடடச தசலலக கடயத	கவம 
இரகக�ன<த. இதன	ல எததவனரய	 தனபஙகளம க�பபஙகளரம ஏறபடடளளன. 
இசதசயல எநத அளவகக ஆபதத	னத எனபதறகச ச	ன<	க ப�<ரவடய வடடல எடடப 
ப	ரபப�ரவடய கணணகக	ன நஷடயடவட ஷ	�அத தளரதத�ய�ரபபரத 
ரப	தம	னத	கம.

  இரத	 அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�யளள	ரகள: 'ஒர�ர ப�<ரவடய வடடல 
அனமத�ய�ன<� எடடப ப	ரதத	ல அ�ரவடய கணவணப ப<�பபத அவவடட	ரகக 
ஆகம	னத	கம' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: மஸலம.

  அஹமதவடய ஒர அ<���பப�ல 'அ�ரவடய கணவணப ப<�தத ��டஙகள. அதறக 
நஷடயரட	, ப��ககப ப��ரய	 க�வடய	த' எனறம உளளத.

54. இரணட ரபர இரகச�யம ரபசதல

  அத	�த ம�	�ல ஒர�வரப ப<ககண�தத ��டட இர�ர மடடம இரகச�யம ரபசதல. இத 
சவபககக ரகட ��வள��பபவ�கள�ல ஒன<	கம. ரமலம மஸலமகளகக மதத�ய�ல 
ப�	���வனவயயம, ��ரர	ததவதயம, கரர	ததவதயம ரத	றற��பபதறக	க வஷதத	ன 
தசயயம ஒர சழசச� ஆகம.

  இதன சடட ந�வலவயயம க	ரணதவதயம ததள�வபடதத�ய�	ற  நப� (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள: 'ந�ஙகள மனற ரபர இரநத	ல ஒர�வரப ப<ககண�தத ��டட இர�ர 
மடடம இரகச�யம ரபச	த�ரகள - மற<�ரகளம �நத ந�ஙகள எலரல	ரம கலநத�ரநத�டம 
�வரய�ல! ஏதனன�ல அத அ�ரகக மனம �ரநதச தசயயம' அ<���பப�ர: இபன மஸவத 
(ரல), நல: பக		�.



  ந	ல�ர இரககம ரப	த ம�ர மடடம இரகச�யம ரபச�வதயம, ஐ�ர இரககம ரப	த 
ந	ல�ர மடடம இரகச�யம ரபச�வதயம, இபபடய	க ஒர�வர ��டட ��டட மற<�ரகள 
ரசரநத இரகச�யம ரபச�வதயம இத உளளடககம. இதரப	ல மன<	ம�ரககத 
தத	�ய	த தம	��ய�ல இர�ர இரகச�யம ரபச�வதயம இத உளளடககம. இபபடய	க 
ஒர�வர ��டட ��டட மற<�ரகள இரகச�யம ரபச�த ஒர �வகய�ல அ�வர அறபம	கக 
கரத�த	க அவமயம. அலலத தனவனப பற<� அ�ரகள த�<	கப ரபசக�<	ரகரள	 
எனபத ரப	னற அ�ர எணணத ரத	னறம எனபத�ல ஐயம�லவல.

 55. கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண�தல

  மககள ச	த	ரணம	கக கரதககடய ��ஷயஙகள�ல இதவம ஒன<	கம. ஆன	ல அத 
அலல	ஹ��டம ம�கப தப	�ய ��ஷயம	கம. ச�லர தவரவயத தத	டமளவகக ஆவட 
அண�க�ன<னர. இனனம ச�லர தமத ஆவடவயத தவரரய	டம இழததச தசலக�ன<னர.

  அபதர (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'மறவமய�ல அலல	ஹ ம�	�டதத�ல ரபசவம 
ம	டட	ன, அ�ரகவளப ப	ரககவம ம	டட	ன, அ�ரகவளத தயவமபபடததவம 
ம	டட	ன, அ�ரகளகக ரந	��வன ம�கக ர�தவன உணட. (அ�ரகள ய	தரன�ல) 
கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண�ப�ன, தசயத தரமதவதச தச	லலக க	டடப�ன, தப	ய 
சதத�யம மலம தப	ரவள ��றப�ன என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள' (பக		�)

  ந	ன கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண�நத�ரபபத தபரவமகக	க அலல எனற கறப�ர 
தமவமத த	ரம ப	�சததபபடதத�க தக	ளக�ன<	ர. இத ஏறகததககதலல. ஏதனன�ல 
கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண�ப�ர ��ஷயதத�ல �நத�ரகக�ன< எசச	�கவக 
தப	த�	னத த	ன. அ�ர தபரவமகக	க அண�நத	லம ச	� அலலத ர�ற 
ரந	ககதத�றக	க அண�நத	லம ச	�. ப�ன�ரம நப�தம	�� இவததத	ன அ<���கக�<த. நப� 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண��த நரகதத�றகக 
தக	ணட ரப	கம' அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: பக		�.

  ஆன	ல அ�ர தபரவமகக	க அண�நத	ல அ�ரவடய தணடவன ம�கக கடவமய	க 
இரககம. அத க<�தத ப�ன�ரம நப�தம	��ய�ல �நதளளத	�த: 'தபரவமகக	க ய	ர 
தனனவடய ஆவடவய தவரரய	ட இழததச தசலக�ன<	ரர	 மறவமய�ல அலல	ஹ 
அ�வரப ப	ரகக ம	டட	ன' என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: இபன 
உமர (ரல), நல பக		�).

  இத ஏதனன�ல இத�ல (கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண�தல, தபரவம என) 
��லககபபடட இர ��ஷயஙகள ஒர ரசர அவமநதளளன.

  கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண��த ஹர	தமனபத எலல	 �வகய	ன ஆவடகளககம 
தப	ரநதம. இபன உமர (ரல) அ<���ககம ப�ன�ரம நப�தம	�� இதறகச ச	ன<	கம.

  'கணகக	லககக க�ழ ஆவட அண��ததனபத ர�டட, சடவட, தவலபப	வக ஆக�ய 
மன<�லம அடஙகம. இ�ற<�ல ஒனவ< ய	ரரனம தபரவமகக	க தவரரய	ட இழதத�ச 
தசலக�ன<	ரர	 அ�வர மறவமய�ல அலல	ஹ ப	ரகக ம	டட	ன' (நப�தம	��) நல: 
அபத	வத.

  ஆன	ல ஒர தபண தனத ப	ததவத மவ<பபதறக	க தம ஆவடவய கணகக	லககக க�ழ 
ஒர ஜ	ண அலலத ஒர ம�ம தத	ஙக ��டடக தக	ள�த அனமத�ககபபடடளளத. இத, 
க	றற ரப	ன< க	ரணதத	ல ப	தம த�ள�பபடட ��ட	மல ரபண�கவகய	க 



இரபபதறக	க�	கம. ஆய�னம அளவ கடநத ��டக கட	த. உத	ரணம	க த�ரமணதத�ன 
ரப	த ச�ல மணபதபணகள�ன ஆவடகள பல ஜ	ணகள, பல ம�டடரகள ந�ளம	க 
இரகக�ன<ன. எநத அளவகதகன�ல ச�லரப	த மணபதபணணககப ப�னன	ல ஒர�ர 
அநத ஆவடவய சமநத �ர ர�ணடயத�ரகக�<த.

56. ஆணகள தஙகம அண�தல

  'படடம தஙகமம என சமத	யதத�ல தபணகளகக ஆகம	ககபபடடளளன. ஆணகளகக 
தவட தசயயபபடடளளன' நப�தம	��. அ<���பப�ர: அபமஸ	 (ரல), நல: அஹமத.

  இனற கவடவத�கள�ல ஆணகளகதகனற தஙகதத	ல - பலர�ற க	ரடகள�ல - 
தய		�ககபபடட அலலத மழவமய	க தஙக மல	ம பசபபடட வகககடக	ரஙகள, மககக 
கணண	டகள, படடனகல, ரபன	ககள, தசய�னகள, ச	��கதக	ததகள இனனம பல 
உளளன. ச�ல ரப	டடகள�ல ஆணகள அண�யம தஙகக வகககடக	ரம ப	�ச	க 
அ<���ககபபடக�ன<ன. இதவம தவட தசயயபபடடத	கம.

  இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: 'ஒர மன�த	�ன வகய�ல தஙக 
ரம	த�ரதவதக கணட நப� (ஸல) அ�ரகள அவதக க�ற<� எ<�நத ��டட, உஙகள�ல 
ய	ரரனம த�ககஙவக எடதத அவதத தனத வகய�ல �வளயம	க அண��வத 
��ரமப�	ர	? எனற ரகடட	ரகள. நப� (ஸல) அ�ரகள தசன< ப�<க, 'அநத ரம	த�ரதவத 
எடதத ர�ற ���ய�ல பயனபடதத�க தக	ள' எனற அநத மன�த	�டம தச	லலபபடடத. 
அதறக�ர, அலல	ஹ��ன ததர அ�ரகள அவதத தர எ<�நத�ரகக அலல	ஹ��ன ம�த 
ஆவணய	க ஒரரப	தம அவத ந	ன எடகக ம	டரடன எனக க<�ன	ர' (மஸலம)

57. தபணகள ச�<�ய, தமலலய இறககம	ன ஆவட அண�தல

  இனவ<ய க	லதத�ல நமமவடய எத�	�கள நவன, ந�ந	க	�க உவடகவள பலர�ற 
ம	டலகள�லம, டவசனகள�லம தய		�தத மஸலமகளகக மதத�ய�ல பர���டடளளதன 
மலம நமகதகத�ர	கப ரப	ர ப�ரகடனம தசயதளளனர. இவவவடகள ச�<�ய அள��ரல	, 
தமலலயத	கர�	 அலலத இறககம	னத	கர�	 இரபபத	ல மவ<ககபபட ர�ணடய 
அஙகஙகவள மவ<பபத�லவல. இ�ற<�ல தபரமப	ல	ன உவடகவள தபணகள தம சக 
தபணகளகக மதத�ய�லம தநரஙக�ய உ<��னரகளகக மதத�ய�லம கட அண��த கட	த. 
இததவகய உவடகள தபணகள�டம இறத�கக	லதத�ல ரத	னறதமனபவத நப� (ஸல) 
அ�ரகள நமகக அ<���ததளளனர. அநத நப�தம	�� �ரம	ற:

  அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'நரக�	ச�கள�ல இர ப�	���னர 
உளளனர. அ�ரகவள ந	ன ப	ரததத�லவல. ஒர ப�	���னர: அ�ரகள�டம பசம	டடன 
�	லகவளப ரப	ன< ச	டவடகள இரககம. அ�றவ<க தக	ணட மககவள அடபப	ரகள. 
மறத<	ர ப�	���னர தபணகள	�ர. அ�ரகள ஆவட அண�நதம ந�ர�	ணம	க இரபபர. 
த	மம வமயல தக	ணட ப�<வரயம வமயல தக	ளளச தசயயககடய அ�ரகள�ன 
தக	ணவட ஒடடகதத�ன த�ம�லரப	ல ஒயய	ரம	க இரககம. அபதபணகள ச�னம தசலல 
ம	டட	ரகள. அதன �	வடவயக கட நகர ம	டட	ரகள. உணவமய�ல அதன �	வட 
இவ�ளவ இவ�ளவ தரதத�லரநத �ரக�ன<த' (மஸலம)

  இததவகய ஆவடகள�ல இனற ச�ல தபணகள அண�யககடய ஆவடகளம அடஙகம. 
அநத ஆவடகள க���ரநத ரமல �வர த�<நத�ரககம. அலலத பல இடஙகள�ல ஜனனலகள 
(ஓடவடகள) ��டபபடடரககம. அ�ள அமரமரப	த மவ<ககபபட ர�ணடய உறபபகள 
த�ள�ரய தத	�யம. மடடமலல இததவகய ஆவடகவள அண��த க	ஃப�ரகளகக 



ஒபப	னத	கவம அ�ரகள�ன கல	சச	ரதத�லம அ�ரகள உர�	கக�ய அந	க	�கதத�லம 
அ�ரகவள ப�னபறற�த	க அவமயம. அலல	ஹ ப	தக	பப	ன	க!

  அதரப	ல ஆபதத	ன ��ஷயம எனனத�ன�ல ச�ல ஆவடகள�ல ப	டகரகள, 
இவசககர��கள, மதபபடடகள, மதகக�ணணஙகள, உய�ர ப�ர	ண�கள�ன உர�ஙகள, 
ச�லவ�கள, த�ய க�ளபகள மறறம அவமபபகள�ன அவடய	ளச ச�னனஙகள, அலலத 
கணண�யதவதயம, நனனடதவதவயயம தகடககம ��தம	ன �	சகஙகள இரபபத	கம. 
அவ�	சகஙகள தபரமப	லம அநந�ய தம	��கள�ல எழதபபடடரககம.

 58. ஒடட மட வ�ததல

  அபபகரவடய மகள அஸம	 (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'ஒர தபண நப� (ஸல) 
அ�ரகள�டம �நத, அலல	ஹ��ன ததரர! எனனவடய மகள பத�த	க மணமடககப 
படடரகக�<	ள. அ�ளத தவலய�ல பண ஏறபடட மட தக	டடக�<த. ந	ன அ�ளகக 
ஒடட மட வ�ககல	ம	? எனக ரகடட	ள. அதறக�ரகள, ஒடட மட வ�பப�வளயம, 
வ�தத ��டப�வளயம அலல	ஹ சப�பப	ன	க! எனக க<�ன	ரகள' (மஸலம)

  நப� (ஸல) அ�ரகள ஒர தபண தனத தவல மடயடன ர�ற மடவய வ�ததக 
தக	ள�வதக கணடததளள	ரகள என ஜ	ப�ர (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள. (மஸலம)

  இனற நமமவடய க	லதத�ல ��க (Wig) எனற தச	லலபபடககடய 'ரட	ப	' வ�யம 
ஒடட மடகக உத	ரணம	கச தச	லலல	ம. ரமலம இகக	லதத�ல ஒடட மட (சவ	�) வ�தத 
��டம தபணகளகக மட ஒபபவனகக		�கள எனற க<பபடக�<த. ரமலம அ�க 
ந�வலயஙகள�ல (Beauty Parlour) தபணகள அலஙக	�ததக தக	ளளககடய அவனததம 
��லககபபடடவ�கவளச ரசரநதத	கம. மடடமலல தரப	கக�யச	லகள	ன நடகர, 
நடவககள ச�ன�ம	ககள�லம, ந	டகஙகள�லம பயனபடததககடய ரட	ப	ககளம இத�ல 
அடஙகம.

59. நவட, உவட, ப	�வனய�ல ஆண, தபணணககம தபண, ஆணககம ஒபப	கதல.

  அலல	ஹ மன�தரகளகக ஏறபடதத�ய�ரகக�ன< இயறவக சப	�ம எனனத�ன�ல ஒர 
ஆண, எநத ஆணவமய�ன ம�த அலல	ஹ அ�வனப பவடதத	ரன	 அநத ஆணவமவயயம 
ஒர தபண, எநதப தபணவமய�ன ம�த அலல	ஹ அ�வளப பவடதத	ரன	 அநதப 
தபணவமவயயம ரபண� ப	தக	பபத	கம. இத, மன�தரகள�ன �	ழகவக எநதக க	ரண 
க		�யஙகவளக தக	ணடலல	மல ச�ர தப< மடய	ரத	 அநதக க	ரன க		�யஙகள�ல 
ஒன<	கம. 

  எனர� ஆணகள தபணகளககம தபணகள ஆணகளககம ஒபப	க ப	��தத நடபபத 
இயறவககக மரண	னத	கம. ரமலம இத க�பபதத�ன �	ய�லகவளத த�<நத 
��ட�த	கவம, சமத	யதத�ல ப�ளவ ஏறபட�தறகக க	ரணம	கவம அவமயம. இசதசயல 
ம	ரககதத�லம ��லககபபடடத	கம. ஏதனன�ல ஒர தசயவலச தசய�த ச	பதத�றக	�யத 
என ம	ரகக ஆத	ரம க<�ன	ல அத ஹர	ம எனபவதரய க<�ககம. மடடமலல அத தபரம 
ப	�மம	கம. இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���ககககடய ஒர நப�தம	��ய�ல 
இவ�	ற �நதளளத: 'ஆணகள�ல தபணகவளப ரப	ல ஒபபவன தசயத 
தக	ளப�ரகவளயம தபணகள�ல ஆணகவளப ரப	ல ஒபபவன தசயத 
தக	ளப�ரகவளயம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள சப�ததளள	ரகள' (பக		�)

  'தபணகவளப ரப	லர� நடககம ஆணகவளயம ஆணகள ரப	ல நடககம 



தபணகவளயம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள சப�ததளள	ரகள' எனவம இபன 
அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள. (பக		�, த�ரம�த�)

  ஒபபவம எனபத அஙக அவசவகள�லம இரககல	ம. நவடய�லம இரககல	ம. 
உத	ரணம	க உடலல, நவடய�ல, ரபசச�ல தபணகவளப ரப	ல நடநத தக	ளளதல. 
ரமலம ஒபபவம உவடய�லம இரககல	ம. அதரப	ல தபணகள அண�யககடய நவககள, 
�வளயலகள, க	தண�கள, க	லண�கள ரப	ன<�றவ< ஆண அண��தம கட	த - ஹ�பப� 
�வகய<	ககள�டம இநந�வல பர�� உளளவதப ரப	ல. அதரப	னர< ஆணகளகக	�ய 
ஆவடவய தபணகள அண��தம ஆகம	னதனற. ம	<	க தபணகள உவட, நவட, 
ப	�வனகள�ல ஆணகளகக ம	<	க நடநத தக	ள�த கடவமய	கம. இதரக ப�ன�ரம 
நப�தம	�� ச	ன<	கம.

  தபணணவடய ஆவடவயஅண�க�ன< ஆவணயம ஆணவடய ஆவடவய அண�க�ன< 
தபணவணயம அலல	ஹ சப�பப	ன	க! (நப�தம	��) அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல) 
நல: அபத	வத.

60. ச�வககக கரபப ச	யம பசதல

  ச	�ய	கச தச	ல�ததன<	ல இத ஹர	ம	கம. ஏதனன�ல இத க<�தத நப�தம	��ய�ல 
எசச	�கவக �நதளளத. 'ப<	ககள�ன (கரதத) ம	ரபப பகத�வயப ரப	ல ச�வககக கரபப 
ச	யம பசக�ன< ஒர கடடம இறத�க க	லதத�ல ரத	னற�ர. அ�ரகள ச�ரககதத�ன 
�	வடவய நகர ம	டட	ரகள' எனற அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. 
அ<���பப�ர: இபன அபப	ஸ (ரல), நல: அபத	வத, நஸய.

  மட நவரதரத	ரகள�ல தபரமப	ரல		�டம இசதசயல பர�ல	கக க	ணபபடக�ன<த. 
தஙகள நவரவய கரபபசச	யம பச� அ�ரகள ம	ற<� ��டக�ன<னர. இ�ரகளத இசதசயல 
பல த�வமகள�ன ப	ல இடடச தசலக�ன<த. ஏம	றறதல, அலல	ஹ பவடதத அவமபவப 
ம	றறதல, தனனவடய எத	ரதத ந�வலவய மவ<தத தப	யய	ன ரத	ற<தவதக க	டடதல 
ஆக�யவ� அதத�வமகள�ல ச�ல. மன�தனவடய பணப	டடன ம�த ஒர த�ய த	ககதவத இத 
ஏறபடததம எனபத�ல சநரதகம�லவல. ச�லரப	த இதன	ல ஒர �வகய	ன 
ஏம	ற<தத�றகக கட அ�ன ஆள	கல	ம.

  நப� (ஸல) அ�ரகள தமத நவரவய மரத	ண� ரப	ன<�ற<	ல - அத	�த மஞசள அலலத 
ச�கபப அலலத பழபப ந�<தத	ல - ம	ற<�ய�ரகக�<	ரகள எனபதறக ஆத	ரபபர�ம	ன 
ஹத�ஸ உளளத.

  'மகக	 த�ற<� தக	ளளபபடட த�னதத�ல நப� (ஸல) அ�ரகள�டம அபகஹ	ஃப	 
(அபபககர (ரல)ய�ன தநவத) தக	ணட �ரபபடட	ரகள. அ�ரவடய தவலயம, த	டயம 
அத�க த�ளபப�ன க	ரணதத	ல த�ணண�<ப பககள, க	யகள தக	ணட தசடவயப 
ரப	னற த�ளதத ரப	ய இரநதத. (இவதக கணட) நப� (ஸல) அ�ரகள, இநத நவரவய 
எத	�த �ணணம தக	ணட ம	றறஙகள. கரபவபத த��ரததக தக	ளளஙகள' எனக 
க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: ஜ	ப�ர (ரல), நல: மஸலம.

  இவ��ஷயதத�ல தபணணம ஆவணப ரப	னறத	ன. அ�ளம தனத மடகக 
கரபபசச	யம பசககட	த எனபரத ச	�ய	ன மட�	கம.

61. உய�ரளள�ற<�ன உர�ஙகவள �வரதல



  ஆவடகள, ச�ரகள, க	க�தஙகள ரப	ன<�ற<�ல உய�ரளள�ற<�ன உர�ஙகவளத 
த�டட�த ஹர	ம	கம. 'மறவமய�ல அலல	ஹ��டதத�ல கடவமய	ன 
ர�தவனகக	�ய�ரகள உர�ஙகவளத த�டடப�ரகரள' எனபத நப�தம	��. அ<���பப�ர: 
இபன மஸவத (ரல), நல: பக		�.

  'ந	ன பவடபபவதப ரப	னற பவடகக மறபடப�வன ��ட அந�ய	யகக	ரன ய	ர இரகக 
மடயம? ஒர ��தவதரயனம அலலத ஒர ச�ற எறமவபரயனம அ�ரகள பவடககடடரம! 
(மடயம	?)' என அலல	ஹ கற�த	க அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: பக		�, மஸலம.

  'உர�ஙகள �வரயக கடய�ரகள அவன�ரம நரகம தசல�ர. அலல	ஹ அ�ன 
�வரநத ஒவத�	ர உர�ததககம உய�வரக தக	டபப	ன. ப�<க அத அ�வன நரக�ல 
ர�தவன தசயயம என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. எனர� ந� 
�வரநத த	ன ஆக ர�ணடதமன<	ல மரஙகவளயம, உய�ரற<வ�கவளயம �வரவர	க!' 
என இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள. (மஸலம).

  இநத நப�தம	��கள ய	வம உய�ரளள மன�தரகள மறறம ஏவனய உய�	�னஙகள�ன - 
அ�றறகக ந��ல இரநத	லம ச	� இலல	��டட	லம ச	� - உர�ஙகவள �வர�த ஹர	ம 
என அ<���கக�ன<ன. அவவர�ஙகள அசச�டபபடட	லம ச	�, �வரயபபடட	லம ச	�, 
கவடநததடககபபடட	லம ச	�, தப	<�ககபபடட	லம ச	�,  தசதககபபடட	லம ச	�, 
அலலத அசச�ல �	ரதததடககபபடட	லம ச	� ஹர	ம த	ன. இவ�வனதவதயம 
உளளடககம �வகய�ல ஹத�ஸகள தப	த�	க �நதளளன.

மஸலவமப தப	றதத�வரய�ல ம	ரகக ஆத	ரததகக அ�ன க�ழபபடய ர�ணடம. 
உர�ஙகள �வர�த�லரநத த��ரநத தக	ளள ர�ணடம. அவத ந	ன �ணஙக�	 
ரப	க�ர<ன? அதறக ந	ன ச�ரம பண�ய�	 ரப	க�ர<ன? எனற கதரககம ரபசக கட	த. 
நமமவடய இநதக க	லதத�ல உர�பபடஙகள பலக�ப தபரக�ய�ரபபதன ��வள�	ல 
ஏறபடட ஒரர ஒர த�வமவய மடடம ஒர பதத�ச	ல ததள�நத ரந	ககடன ச�நத�ததப 
ப	ரதத	ல இவத ஏன ஷ	�அத தவட தசயத�ரகக�ன<த எனபதன ததத�ம தத	�ய�ரம. 
அத இதத	ன, அதன	ல தபரம த�வமகள ��வளக�ன<ன. உணரசச�கள 
தணடபபடக�ன<ன, இசவசகள க�ளரபபடக�ன<ன. உணவமவயச தச	ல�த	ன	ல ச�ல 
உர�பபடஙகள�ன க	ரணம	க ம	னகரகட	ன க		�யஙகள�ல வழநத�ட ரந	�டக�ன<த. 
(ஏன ஏக இவ<�வன ��டதத உர�ஙகவள ���பட�தன ப	ல இநத உர�(பட)ஙகரள 
இழததச தசலக�ன<ன என<	ல அத ம�வகய	க	த.)

  எனர� ஒர மஸலம உய�ரளள�ற<�ன உர�பபடஙகவள தன வடடல பதத�ரபபடதத� 
வ�ததக தக	ளள கட	த. அ�றவ< அகற<� ��ட�த அ�ச�யம	கம. க	ரணம 
அ�னவடய வடடல மலகககள நவ��தறக அத தவடய	க ஆக���டக கட	த 
எனபதறக	க. அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'ந	ய மறறம 
உர�பபடஙகள உளள வடடல �	ன�ரகள நவ�யம	டட	ரகள' அ<���பப�ர: 
அபஹ"வரர	 (ரல), நல: பக		�.

  ச�ல வடகள�ல உர�ச ச�வலகவளக க	ணல	ம. அ�றறள ச�ல, க	ஃப�ரகள �ணஙகக 
கடய ததய�ஙகள	க உளளன. இவ� அனபள�பப	கக கவடததளளன, 
அலஙக	ரதத�றக	க வ�ததளரள	ம எனற கறக�ன<னர. மற<வ�கவள ��ட இவ� 
கடவமய	ன ஹர	ம	கம. அதரப	ல ச�	�ல ம	டடபபட	த உர�பபடஙகவள ��ட 
ச�	�ல ம	டடபபடட உர�பபடஙகள கடவமய	ன ஹர	ம	கம. ஏதனன�ல எததவனரய	 
உர�பபடஙகள மத�பப, ம	�ய	வதகக இடடச தசல�வதப ப	ரகக�ர<	ம. எததவனரய	 
உர�பபடஙகள ம<நத ரப	ன தககதவதயம, தயரதவதயம ம�ணடம 
ஞ	பகபபடததக�ன<ன. எததவனரய	 உர�பபடஙகள மனரன	ரகள க<�தத 



தபரவமயடபபதன ப	ல இடடச தசலக�ன<ன. ரமலம உர�பபடஙகவள 
ஞ	பக	ரததம	க வ�தத�ரகக�ர<	ம எனறம க< மடய	த. ஏதனன�ல உணவமய�ல 
மஸலம	ன நணபர, உ<��னர தத	டரப	ன உளளதத�ன உணவமய	ன ந�வனவ க<ல 
எனபத அ�ரகக	க மனன�பவபயம அரவளயம ர�ணடப ப�ர	ரதத�பபத	கம.

  ஆகர� ஒர மஸலம இததவகய உர�ஙகவள அகறற�ரத	 அலலத அ��பபரத	 
அ�ச�யம	கம. ஆன	ல அபபட அகறற�த மடய	த க		�யம	க இரநத	ரலத த��ர! அத�ல 
அளவ கடநத ச�ரமம இரநத	ரல த��ர! உத	ரணம	க சரகககள உளள ப	கதகடடகள, 
ரகனகள, டனகள, பயனளள பததகஙகள, அகர	த�கள ரப	ன< பலர�ற தப	ரடகள�ல 
உர�ஙகவளப ரப	ட�த இனற உலதகஙகம பர��யளள த�வமய	க� ��டடத! என<	லம 
அ�றவ< ந�கக�தறக மடநத அளவ மயறச�கக ர�ணடம. ச�ல தப	ரடகள�லளள 
த�<	ன படஙகவளயம த��ரகக ர�ணடம. அலலத எசச	�கவகய	க இரகக ர�ணடம.

  ச�ல அ�ச�யத ரதவ�களகக	க உர�பபடஙகவளப பதத�ரபபடதத� வ�ததக 
தக	ள�த�ல த�<�லவல. உத	ரணம	க ப	ஸரப	ரட, அவடய	ள அடவட ரப	ன< அரச 
ஆ�ணஙகள�ல உளள உர�ஙகவளப ரப	ல. ச�ல அ<�ஞரகள, மத�பபள�ககபபட	மல 
க	லகள	ல ம�த�படககடய உர�ஙகளகக அனமத� ��ஙக�யளளனர. அலல	ஹ 
கறக�<	ன: "உஙகள	ல மடநத�வர அலல	ஹவகக அஞசஙகள" (64:16).

 62. கன��ல தப	யயவரததல

  ச�லர க	ண	தக கனவகவளக கணடத	க இடடககடடக கறக�ன<னர. மககளகக 
மதத�ய�ல நறதபயவரரய	, ச�<பவபரய	 தபற�தறக	க, அலலத தப	ரள	த	ர இல	பம 
தபற�தறக	க அலலத தம எத�	�கவள அசசறதத�தறக	க இனனம இதரப	ன< 
ரந	ககஙகளகக	க இவ�	ற தசயக�ன<னர. தபரமப	ல	ன ப	மரரகளகக கனவகள�ல 
அத�க நமப�கவகயம ஈடப	டம உளளத. அதன	ல இபதப	யக கனவகள மலம அ�ரகள 
ஏம	ற<பபடக�<	ரகள. க	ண	த கனவகவளக கணடத	கக கறக�ன<�ரகளகக 
ஹத�ஸகள�ல கடவமய	ன எசச	�கவக �நதளளத.

  நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'ஒர�ன தனனவடய தநவதவய ��டதத 
ர�த<	ர�ரடன தனவன இவணததச தச	ல�தம, த	ன க	ண	தக கனவ�க 
கணடத	கச தச	ல�தம, அலல	ஹ��ன ததர க<	தவதக க<�யத	கச தச	ல�தம 
ம�கபதபரம அ�த<	கம' அ<���பப�ர: �	ஸல	 ப�ன அஸகஃ (ரல), நல: பக		�.

  இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'த	ம க	ண	த கனவ�க கணடத	க 
கறப�ர (மறவமய�ல) இரணட ரக	தவம மண�கவளச ரசரததக கடடம	ற 
�றபறததபபட�	ர. அ�ர	ல அவதக கடட மடய	த என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�ன	ரகள' (பக		�). இரணட ரக	தவம மண�கவளச ரசரததக கடட�ததனபத 
அச	தத�யம	ன க		�யம	கம. தசயத (ப	�த)வதப ரப	லர� தணடவனயம இரககம.

63. கப	�ன ம�த அமரதல, ம�த�ததல, அடககஸதலஙகள�ல மல ஜலம க��ததல.

  'உஙகள�ல ஒர�ர தநரபப�ன ம�த அமரநத அத அ�ரவடய ஆவடவய எ	�தத 
ரத	வலயம பதம ப	ரபபத கப	�ன ம�த அமர�வத ��ட ச�<நதத' என அலல	ஹ��ன ததர 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல), நல: மஸலம.

  கபரகவள ம�த�ததல: ச�லர இவ�	ற தசயக�ன<னர. இ<நத�ரகவள அடககம தசயயம 
ரப	த ந�ஙகள அ�ரகவளக க	ணல	ம. அரக�லளள கபரகவள ம�த�பபவத சறறம 



தப	ரடபடதத ம	டட	ரகள. ச�லரப	த தசரபபக க	லகளடன ம�த�பப	ரகள - அஙக 
அடககம தசயயபபடரட	ரகக எநத ம	�ய	வதவயயம தக	டகக	மல இவ�	ற 
தசல�	ரகள. இத எவ�ளவ தப	�ய ப	�ம எனபவத அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள 
இவ�	ற க<�யளள	ரகள: 'தநரபப�ன ம�ரத	 அலலத (க	�ய) �	ள�ன ம�ரத	 ந	ன 
நடபபத அலலத எனத தசரபவப எனத க	லடன ரசரதத ந	ன வததத ��ட�த ஒர 
மஸலம�ன கப	�ன ம�த ந	ன நடபபவத ��டவம எனகக ��ரபபம	னத	கம' அ<���பப�ர: 
உகப	 ப�ன ஆம�ர (ரல), நல: மஸலம.

  அபபடய	ன	ல அடககசதலதவதக வகபபற<� அத�ல ��ய	ப	ர ரந	ககடன கவடகவள 
அலலத வடகவளக கடடப�	�ன ந�வல எனன? ச�நத�ததப ப	ரகக ர�ணடம.

  கபரகள�ல மல ஜலம க��பபத: ச�ல தரபப	கக�யச	லகள இவதச தசயக�ன<னர. 
அ�ரகளகக மல ஜலதத�னவடய ரதவ� ஏறபடட	ல ச�ர ஏ<�க கத�தத அலலத ர�ற 
���ய	க அடககஸதலதத�றகள நவ�நத தனத அசததம மறறம தரந	ற<தத�ன மலம 
அஙக அடககபபடடரபப�ரகளகக தனபம தரக�ன<னர.

  நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள: 'அடககஸதலஙகள�ல மல ஜலம க��பபதம, 
கவடவத�கக மதத�ய�ல (த�டகம�ன<�) மல ஜலம க��பபதம எனவனப தப	ரதத �வரய�ல 
ஒர தப	ரடரட அலல (இரணடம சமம த	ன.) (இபன ம	ஜ	) அத	�த கவடவத�ய�ல 
மககள�ன மனன�வலய�ல ம	னம த�<நத ந�வலய�ல மல ஜலம க��பபத எநத அளவ 
ரம	சம	னரத	, அதரப	ல அடககஸதலதத�ல மல ஜலம க��பபதம ரம	சம	ன 
தசயல	கம. இனனம ச�லர அடககஸதலஙகள�ல க<�பப	க ப	�வடநத மறறம சறறபப<ச 
ச�ரகள இடநத ��டட அடககஸதலஙகள�ல அசததஙகவளயம, கபவபக க�ஙகவளயம 
வசக�ன<னர. நப�தம	��ய�ல �நத�ரகக�ன< எசச	�கவகய�ல இ�ரகளககம பஙகணட. 
அடககஸதலஙகவளத த	�ச�ககச தசலலம ரப	த க�ன�கக ர�ணடய ஒழககஙகள�ல 
இதவம ஒன<	கம. அத	�த கபரகளகக மதத�ய�ல தசலல ந	டம ரப	த ப	தண�கவளக 
க�ற<� ��ட ர�ணடம.

64. ச�றந�	�லரநத தறக	ததக தக	ளள	த�ரததல

  இவ<ம	ரககதத�ன ச�<பபமசம எனனத�ன�ல மன�தனவடய ���க	ரஙகவளச ச�ர 
தசயயககடய அவனதவதயம அத க<�யளளத. அ�ற<�ல ஒனற அசதததவத ந�கக�த. 
அதன	ல த	ன தணண�வரக தக	ணட சததம தசய�தம, கறகவளக தக	ணட சததம 
தசய�தம சடடபர�ம	க அனமத�ககபபடடளளத. அத மடடம	? தயவமயம சததமம 
எபபட ஏறபடதமன< ��பரதவதயம இமம	ரககம ���	�ததளளத. மககள�ல ச�லர, 
அசதததவத ந�கக�த�ல க�னக கவ<�	க இரகக�ன<னர. அதத	ன ஆவடய�ரல	, 
உடமப�ரல	 படட ��ட�தறகக க	ரணம	க இரகக�ன<த. மடடமலல தத	ழவக கட	மல 
ரப	�தறகக க	ரணமம அதத	ன. ரமலம கபர ர�தவனகக	ன க	ரணஙகள�ல அதவம 
ஒன<	கம எனற நப� (ஸல) அ�ரகள தத	���ததளள	ரகள.

இபன அபப	ஸ (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'நப� (ஸல) அ�ரகள மத�ன	��ல ஒர 
ரத	டடதத�ன பககம	கச தசனற தக	ணடரநத ரப	த கப<�ல ர�தவன தசயயபபடம 
இரணட மன�தரகள�ன சபததவதச தச��யற<	ரகள. அபரப	த இவ��ர�ரம ர�தவன 
தசயயபபடக�<	ரகள. (ஆன	ல) ஒர தப	�ய ��ஷயதத�றக	க இவ��ர�ரம ர�தவன 
தசயயபபட��லவல எனற க<���டட, ஆம! (இவதத தத	டரநத ர�த<	ர அ<���பப�ல 
'அத தப	�ய ��ஷயம த	ன' எனற �நதளளத) அவ��ர�	�ல ஒர�ர ச�றந�ர க��ககம 
ரப	த (ச�றந�ர தள� தனன�ல பட	மல) ரபணதல	க இரகக��லவல. மறத<	ர�ர ரக	ள 
தச	லலத த�	�ப�ர	க இரநத	ர எனற க<�ன	ரகள. (பக		�) இனனம தச	ல�த	ன	ல, 
'தபரமப	லம கபர ர�தவன ச�றந�ர ��ஷயதத�ல ரபணதல இலல	தன	ரலரய 



ஏறபடக�<த' எனவம நப� (ஸல) அ�ரகள தத	���ததளள	ரகள.

  ச�றந�	�லரநத தறக	ததக தக	ளள	த�ரததல எனபத ப�ன�ரம அவனதத 
ந�வலகவளயம உளளடககம. ஒர�ன ச�றந�ர க��ககம ரப	த அத மழவமய	க 
த�ள�ரய<� ��ட�தறக மனரப அ�சர அ�சரம	க எழநத ��டதல. அலலத ச�றந�ர 
க��ககம ரப	த அத தன ம�த தத<�ககம ��ததத�ல அலலத தன பககம அத த�ரமப� �ரம 
இடதத�ல அமரநத ச�றந�ர க��ததல, அலலத ச�றந�ர க��தத ��டட தணண�ர	ல அலலத 
கல, க	க�தம ரப	ன<�ற<	ல சததம தசயய	மல எழநத ��டதல, அலலத அவரகவ<ய	க 
சததம தசயதல.

  இனற நமத க	லதத�ல க	ஃப�ரகள தசய�த ரப	னற தசயயம ந�வல ஏறபடடரகக�<த. 
எவ�	த<ன�ல ச�ல க��பப�டஙகள�ல ச�றந�ர க��பபதறதகன ச�வர ஒடட ச�ல இடஙகள 
இரககம. கதவகள இலல	மல அவ� த�<நத க	ணபபடம. அஙக நமம�ரகள �ரர�	ர 
ரப	ர�	ர மனன�வலய�ல தக	ஞசமம த�டகம�ன<� ச�றந�ர க��கக�ன<னர. ப�<க சததம 
தசயய	மரலரய ஆவடயண�நத தக	ணட தசனற ��டக�ன<னர. இ�ரகள ஒரர ரநரதத�ல 
ரம	சம	ன ��லககபபடட இர க		�யஙகவள தசயக�ன<னர. ஒனற: மககள�ன ப	ரவ�வய 
��டடம தம ம	னதவத மவ<பபத�லவல. இரணட: தமம�த ச�றந�ர பட�த�லரநத க	ததக 
தக	ள�த�லவல, சததம தசய�த�லவல.

65. ஒடடக ரகடடல

  அலல	ஹ கறக�<	ன: "தர��த தர�� ஆர	ய	த�ரகள" (49:12). இபன அபப	ஸ (ரல) 
அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: 'ய	ரரனம மககள�ன தசயத�வய அ�ரகள ��ரமப	த 
ந�வலய�ல ஒடடக ரகடட	ல மறவமய�ல அ�னவடய க	தகள�ல ஈயதவதக க	யசச� 
ஊற<பபடம' நப�தம	�� (தபர	ன�)

  அ�ரகளகக தத	�ய	மல அ�ரகளவடய தசயத�வய ஒடடக ரகடட அ�ரகளகக 
இவடஞசவல ஏறபடதத�தறக	க ப�<	�டம எடததச தச	னன	ல அ�ன தர��த தர�� 
ஆர	யதல (அலலத ஒடடக ரகடடல) எனம ப	�ததடன (ரக	ள தச	லலதல எனம) 
இனதன	ர ப	�தவதயம தசயத�ன	�	ன. 'ரக	ள தச	லப�ன ச�ரககம தசலல 
ம	டட	ன' எனபத நப�தம	��. (பக		�)

66. அணவட வடட	ரககத த�ஙக�வ�ததல

  த�ரககரஆன�ல அலல	ஹ அணவட வடட	ர க<�தத நமகக அ<�வவர க<�யளள	ன: 
"ரமலம ந�ஙகள அலல	ஹவ� �ணஙகஙகள. அ�னகக எவதயம இவணய	கக	த�ரகள. 
த	ய, தநவதய	�டம நலல மவ<ய�ல நடநதக தக	ளளஙகள. ரமலம உ<��னரகள, 
அந	வதகள, �<�ய�ரகள, உ<��னர	ன அணவட வடட	ர, அநந�யர	ன அணவட 
வடட	ர, பககதத�லரககம நணபர, ���பரப	ககர, மறறம உஙகள வக�சதத�லளள 
அடவமகள ஆக�ரய	ரடன நலல��தம	க நடநத தக	ளளஙகள. த�ணணம	க அலல	ஹ 
வண தபரவமயம கர�மம தக	ணட�ரகவள ரநச�பபத இலவல" (4:36).

  அணவட வடட	ரககத தத	லவலத தர�த ��லககபபடட க		�யம	கம. க	ரணம 
அணவட வடட	ரககச தசயய ர�ணடய உ	�வமகள கடவமகள மகதத	னவ�. 
அபஷ"வரஹ (ரல) அ�ரகள அ<���கக�<	ரகள: 'அ�ன மஃம�ன	க ம	டட	ன, அ�ன 
மஃம�ன	க ம	டட	ன, அ�ன மஃம�ன	க ம	டட	ன என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள க<�யதம, அலல	ஹ��ன ததரர! ய	ர அ�ன? எனற ரகடகபபடடத. அதறக, 
எ�னவடய தத	லவலகவள ��டடம அ�னவடய அணவட வடட	ர ந�மமத�ய	க 



இலவலரய	 அ�ரன!' என அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) அ�ரகள பத�லள�தத	ரகள. (பக		�)

  ஒர�ர நலல மவ<ய�ரல	 அலலத த�ய மவ<ய�ரல	 நடநத தக	ளக�<	ர எனபதறக, 
அ�வரப பற<� அணவட வடட	ர பகழநதவரபபவத அலலத இகழநதவரபபவத 
அளவரக	ல	க நப� (ஸல) அ�ரகள ஆகக�யளள	ரகள.

  இபன மஸவத (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'ஒர�ர நப� (ஸல) அ�ரகள�டம 
அலல	ஹ��ன ததரர! ந	ன நலல மவ<ய�ரல	 அலலத த�ய மவ<ய�ரல	 நடநத 
தக	ணரடன எனபவத எபபட அ<�நத தக	ள�த? எனக ரகடட	ர. அதறக நப� (ஸல) 
அ�ரகள, ந� நலல மவ<ய�ல நடநத தக	ணட	ய என உனனவடய அணவட வடட	ர 
கற�வத ந� தச��ரயற<	ல ந� நலல மவ<ய�ல நடநத தக	ணட�ன	�	ய. ந� த�ய மவ<ய� 
நடநத தக	ணட	ய என உனத அணவட வடட	ர தச	ல�வத ந� ரகள��பபடட	ல ந� த�ய 
மவ<ய�ல நடநத தக	ணட�ன	�	ய' எனற க<�ன	ரகள. (அஹமத)

  அணவட வடட	ரகக தத	லவல தரதல எனபதறக பல மவ<கள உளளன. அ�றறள 
ச�ல: அணவட வடட	ரடன இவணநத தப	தச ச�	�ல ஒர கடவடவய நட�வதத 
தடததல, ச	�ய த�ள�சசதவதயம, க	றவ<யம அ�ரககத தடககம �ணணம அ�	�ன 
அனமத�ய�ன<� கடடடதவத உயரதத�க கடடதல, அ�ர வடடகக ரநர	க ஜனனவலத 
த�<நத வ�தத அதன ���ய	க அ�ரவடய வடடன தன�பபடட ��ஷயஙகவள - 
ந�கழசச�கவள எடடப ப	ரததல, தடடதல, கதததல ரப	ன< இவடயற தரம சபதஙகள	ல 
அ�ரககத தத	லவல தரதல - க<�பப	க தஙகககடய மறறம ஓயத�டககககடய 
ரநரஙகள�ல, அலலத அ�ரவடய க�நவதவய அடததல, அ�ரவடய �	சலல கபவபவய 
வசதல ரப	ன<�ற<	ல அ�ரககத தத	லவலகள தரதல.

  அணவட வடட	ர ��ஷயதத�ல தசயயம ப	�ம ம�கப தப	�ய ப	�ம	கம. அவ�	ற 
தசயப�னகக அதன ப	�ம பனமடஙக	க�ன<த. ஒர�ன பதத தபணகளடன ��பசச	ரம 
தசய�த தனத அணவட வடட		�ன மவன��ய�டம ��பசச	ரம தசய�வத ��ட கவ<நத 
கற<ம	கம.... அத ரப	ல ஒர�ன பதத வடகள�ல த�ரட�த அ�னவடய அணவட 
வடடல த�ரட�வத ��ட கவ<நத கற<ம	கம எனபத நப�தம	��. (அதபல மஃபர	த).

  ஒர ச�ல தரர	க�கள இர��ல தமத அணவட வடட	ர இலல	த சமயதவத ச	தகம	கப 
பயனபடதத�க தக	ணட அ�ரவடய வடடல நவ�நத ரம	சம பணண� ��டக�ன<னர. 
தனபம ம�கநத ர�தவனயவடய ந	ள�ல இததவகரய	ரகக அ��வ இரகக�<த.

 67. மரணச	சனதத�ன மலம த�ஙக�வ�ததல

  ப�<ரககத த�ஙக�வ�ததல எனபதம இலவல, ப�<ர	ல த�ஙக�றக உளள	�ததனபதம 
இலவல எனபத இஸல	ம�ய ம	ரககதத�ன அடபபவட அமசம	கம. அநத அடபபவடய�ல 
ஒர�ன தனத �		�சகளகக (மரணச	சனதத�ன மலம) த�ஙக�வ�பபத தவட 
தசயயபபடடத	கம. இவ�	ற தசயக�ன<�னகக நப�தம	��ய�ல எசச	�கவக �நதளளத.

  'ய	ரரனம (ப�<ரகக) த�ஙக�வ�தத	ல அலல	ஹ அ�னககத த�ஙக�வ�பப	ன. ய	ரரனம 
(ப�<ரகக) ச�ரமம தக	டதத	ல அலல	ஹ அ�ரகக ச�ரமம தக	டபப	ன' எனபத 
நப�தம	��. (அஹமத)

  மரணச	சனதத�ன மலம த�ஙக�வ�ததல எனபதறக பல மவ<கள உளளன. தனத 
�		�சகள�ல ஒர�ரகக அ�ரவடய (தச	தத) உ	�வமவயத தடததல, அலலத ஒர 
�		�சகக ஷ	�அத எவ�ளவ ந�ரணயம தசயத�ரகக�ன<ரத	 அதறக ம	ற<ம	க அ�ரகக 
மரணச	சனம தசயதல, அலலத தனத தச	தத�ல மன<�ல ஒர பகத�கக ரமல மரணச	சனம 



தசயதல.

  எநத ந	டகள�ல மககள இஸல	ம�ய ஷ	�அத அடபபவடய�ல இயஙகககடய 
ந�த�மன<ஙகளககக கடடபபடதல எனபத இலவலரய	 அநத ந	டகள�ல (இநத�ய	வ�த 
த��ர) ஒர �		�சத	ரர அலல	ஹ அ�ரகக அள�தத (தச	தத) உ	�வமவய 
ந�த�மன<ஙகள�ன மலம	க தபற�த ச�ரமம	ன க		�யம	கம. க	ரணம அநந�த� 
மன<ஙகள�ல ஷ	�அத சடடதத�றக ம	ற<ம	க மன�தரகள	ல உர�	ககபபடட சடடஙகள�ன 
அடபபவடய�ரலரய த�ரபபகள ��ஙகக�ன<ன. ரமலம ஷ	�அதத�றக ம	ற<ம	க 
��கக<�ஞர	ல பத�வ தசயயபபடட அந�த�ய	ன மரணச	சனதவதரய தசலலபடய	ககமபட 
அநத ந�த�மன<ஙகள உததர��டக�ன<ன. அ�ரகள கரஙகள எழத�யதம அ�ரகளககக 
ரகடத	ன. அ�ரகள சமப	த�தததம அ�ரகளககக ரகடத	ன.

68. Backgam Mon எனம ஒர�வக சத	டடம

  மககள�வடரய பர�ல	க ��ககதத�லளள தபரமப	ல	ன ��வளய	டடகள ஹர	ம	ன 
க		�யஙகவள உளளடகக�யளளன. அத�ல ஒனற Backgam Mon எனம ஒர�வக 
��வளய	டட	கம. இவத ��வளய	ட ஆரமப�தத	ல இத ரப	ன< பல ��வளய	டடகளகக 
இத இடடச தசலலம. பல சத	டடஙகளகக ��� த�<நத ��டக�ன< Backgam Mon எனம 
இநத ��வளய	டட க<�தத நப� (ஸல) அ�ரகள இவ�	ற எசச	�ததளள	ரகள: 'ய	ர 
Backgam Mon எனம ��வளய	டவட ��வளய	டக�ன<	ரர	 அ�ர பன<�ய�ன 
இவ<சச�ய�லம இரதததத�லம வகவய நவ�தத�ர	�	ர. அ<���பப�ர: பவரத	 (ரல), 
நல: மஸலம.

  'Backgam Mon ��வளய	டவட ��வளய	டய�ர அலல	ஹவககம அ�னத ததரககம 
ம	ற தசயத ��டட	ர' எனபதம நப�தம	��.  அ<���பப�ர: அபமஸ	 (ரல), நல: அஹமத

 69. சப�ததல

  தபரமப	ரல	ர ரக	பபபடம தப	ழத தமத ந	வகவளக கடடபபடதத மடய	மல 
உடரன ச	பம�டட ��டக�ன<னர. அநத ரநரதத�ல மன�தரகள, உய�	�னஙகள, 
த�டபதப	ரடகள, க	லஙகள, ந	டகள, ரநரஙகள ய	�றவ<யம சப�தத ��டக�ன<னர. 
இனனம தச	ல�த	ன	ல ச�லர�வள தஙகவளயம தஙகள க�நவதகவளயம கட சப�தத 
��டக�ன<னர. மடடமலல கண�ன மவன��வயயம மவன�� கண�வனயம சப�கக�ன<னர. 
இத த�ய ஆபதத	ன தசயல	கம.

  '....ஒர மம�வன சப�தத�ன அ�வன தக	வல தசயத�ன ரப	ல	�	ன' எனபத 
நப�தம	��. ஸ	ப�த ப�ன �ஹஹ	க (ரல) அ�ரகள அ<���ககம இநத ஹத�ஸ பக		�ய�ல 
உளளத.

  தபணகள அத�கம சப�கக�ன<	ரகள. அதர� அ�ரகள நரக�ல நவ��தறகக க	ரணம	க 
அவமக�ன<த எனபவத நப� (ஸல) அ�ரகளம ததள�வபடதத� உளள	ரகள. அதரப	ல 
சப�கக�ன<�ரகள மறவமய�ல ப	�நதவர தசயப�ரகள	க இரகக ம	டட	ரகள. இத�ல 
ஆபதத	னத எனனத�ன�ல அந�ய	யம	க ஒர�ன ஒர�வன சப�தத	ல அ�னத ச	பம 
அ�ன ம�ரத த�ரமப� ��டக�ன<த. அநத ரநரதத�ல அ�ன தனகதகத�ர	க த	ரன 
இவ<யரவள ��டடம தரம	�தறகப ப�ர	ரதத�தத�ன	க�ன<	ன .

 70. மகதத�ல அடபபதம சட ரப	ட�தம



  'மகதத�ல அடபபவதயம மகதத�ல சட ரப	ட�வதயம அலல	ஹ��ன ததர (ஸல) 
அ�ரகள தவட தசயதளள	ரகள' என ஜ	ப�ர (ரல) அ<���கக�<	ரகள. (மஸலம)

  மகதத�ல அடததல: ச�ல தநவதயரகளம, ஆச�	�யரகளம க�நவதகவளத தணடககம 
ரப	த வகய	ல அலலத ர�ற தப	ரள	ல அ�ரகள�ன மகதத�ல அவ<நத ��டக�ன<னர. 
அதரப	லர� ச�லர தமத ர�வலகக	ரரகவள அடதத ��டக�ன<னர. இத ஹர	ம	கம. 
ரமலம எநத மகதத�ன மலம அலல	ஹ மன�தவனக கணண�யபபடதத� இரகக�ன<	ரன	 
அநத மகதவத இ��வபடதத�தம	கம. மகதத�ல அடபபத ச�லர�வள மகதத�லளள ச�ல 
மகக�யப பலனகவள இ�ககச தசயத��டம. அதன	ல �ரநத ர�ணடய ந�வல ஏறபடம. 
ச�லரப	த ப��ககப ப���	ஙக ர�ணடய ந�வலயம உர�	கல	ம.

  க	லநவடகளகக மகதத�ல சட ரப	டதல: ப�ர	ண�ய�ன தச	நதகக	ரன தனத 
ப�ர	ண�வய இனம கணட தக	ள�தறக	கவம அலலத அத க	ண	மல ரப	ய��டட	ல 
அ�ன�டம த�ரபப� ஒபபவடபபதறக	கவம அவடய	ளதத�றக	க க	லநவடகள�ன மகதத�ல 
சட ரப	டக�ன<னர. இத ஹர	ம	கம. ரமலம இத ப�ர	ண�ய�ன மகதவத 
அலஙரக	லபபடதத�தம ப�ர	ண�வய �வதபபதம	கம. இவ�	ற தசய�த எஙகள 
கலதத�ன ��ககமம, எஙகள கலதத�ன ��ரஷச அமசமம	கம என ச�லர �	த�டட	லம 
ச	�ரய! ஆய�னம மகமலல	த இடஙகள�ல அவடய	ளதத�றக	க சட ரப	ட�த கடம.

 
71. மஸலவம த�றததல

மஸலமகளகக மதத�ய�ல உ<வ ம<�வ� உர�	கக�த வஷதத	ன�ன சழசச�கள�ல 
ஒனற. வஷதத	ன�ன அடசச�டகவளப ப�னபறறக�ன< தபரமப	ரல	ர ம	ரககம 
அனமத�கக	த க	ரணஙகளகக	கத�லல	ம தம சரக	தர மஸலவம த�றகக�ன<னர. 
தஙகள�வடரய உளள உ<வ� ம<�ததக தக	ளக�ன<னர. ஒனற தக	டககல �	ஙகலல 
ஏறபடட ஏத	�த கரதத ர�றப	ட க	ரணம	க இரககல	ம. அலலத ர�ற ஏத	�த 
அறபம	ன க	ரணம	க இரககல	ம.

  இநத உ<வ ம<�வ ந�ணட க	லதத�றக ந�டககம. ச�ல சமயம, ந	ன உனன�டம ரபசர� 
ம	டரடன என சதத�யம தசயத ��டக�ன<னர. அ�ன வடட �	சலபடய�ல கட ம�த�ககக 
கட	ததன சதத�யம தசயக�ன<னர. ���ய�ல அ�வனக கணட	ல ப<ககண�தத 
��டக�ன<னர. ஏரதனம ஒர சவபய�ல அ�வன சநத�தத	ல அ�னகக மனன	ல ப�னன	ல 
இரபப�	�டம மடடம மஸ	ஃபஹ	 தசயத ��டட அ�வனத த	ணடச தசனற 
��டக�ன<னர. மஸலம சமத	யம பலவனமவட�தறக இதவம ஒர க	ரணம	கம. 
இதன	ல த	ன இத ��ஷயதத�ல இஸல	ம�யச சடடமம, எசச	�கவகயம ம�கக 
கடவமய	னத	க இரகக�ன<த.

  அபஹ"வரர	 (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'தன சரக	தரவன மனற ந	டகளகக 
ரமல த�றபபத எநத மஸலமககம ஆகம	னதலல. அவ�	ற மனற ந	டகளகக ரமல 
ய	ரரனம த�றதத அநத ந�வலய�ல அ�ர மரணமவடநத	ல நரகம தசல�	ர' என நப� 
(ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. (அபத	வத)

  அபகர	ஷ (ரல) அ�ரகள அ<���பபத	�த: 'ஒர�ன தன சரக	தரவன ஒர �ரடம 
த�றதத	ல அ�ன அ�வனக தக	வல தசயத�ன ரப	ல	�	ன' என நப� (ஸல) அ�ரகள 
க<�ன	ரகள. நல: அதபல மஃபரத.

  மஸலமகளகக மதத�ய�ல உளள உ<வ�த தணடபபத�ன	ல ��வளயம த�ஙககள�ல 
இவ<�னவடய மனன�பபக க�வடகக	மல ரப	�த ஒனர< ரப	தம.



  'ஒவத�	ர �	ரமம இரமவ< - த�ஙகள, ��ய	�ன ஆக�ய இரந	டகள�ல மன�தரகள�ன 
தசயலகள (இவ<�ன�டம) எடததக க	டடபபடக�ன<ன. அபரப	த மம�ன	ன ஒவத�	ர 
அடய	ரககம மனன�பப ��ஙகபபடம. பவகததக தக	ணட இர�வரத த��ர. 
அவ��ர�வரயம ��டட ��டஙகள அலலத அவ��ர�	�ன ���க	ரதவத ஒதத�ப 
ரப	டஙகள - அவ��ர�ரம சம	த	னம ஆகம �வர!' என �	ன�ரகள�டம க<பபடம. 
அ<���பப�ர: அபஹ"வரர	 (ரல). நல: மஸலம

  சணவடப ரப	டடக தக	ணட இர�	�ல ய	ர அலல	ஹ��டம ப	�மனன�பபக தக		� 
த�ரநதக�<	ரர	 அ�ர தன நணப	�டம தசனற ஸல	ம தச	லல ர�ணடம. இபபட அ�ர 
நடநத தக	ளளம படசதத�ல அ�ரவடய நணபர அ�வர (ஏறக) மறதத ��டட	ல - 
அ�ரவடய தப	றபப ந�ஙக� ��டம. (அ�ர ம�த எநதக கற<மம இலவல) மறதத�ர ம�ரத 
கற<ம எஞச�ய�ரககம.

  அபஅயயப அல - அனஸ		� (ரல) அ<���கக�<	ரகள: 'ஒர�ர தன சரக	தரவன மனற 
ந	டகளகக ரமல பவகததக தக	ளளக கட	த. இர�ரம சநத�ககம ரப	த ஒர�வர 
ஒர�ர ப<ககண�ததச தசலலக கட	த. அவ��ர�	�ல ய	ர மதலல ஸல	ம தச	லக�<	ரர	 
அ�ரர ச�<நத�ர' என நப� (ஸல) அ�ரகள க<�ன	ரகள. (பக		�)

  ஆன	ல இவ�	ற பவகததக தக	ள�தறக தத	ழவகவய ��டதல, ம	னகரகட	ன 
க		�யஙகள�ல ப�ட�	தம	க இரததல ரப	ன< ம	ரகக 	�த�ய	ன க	ரணம இரநத	ல, அரத 
ரநரதத�ல பவகததக தக	ள�த த�<�வ�பப�னகக பலனள�ககம என<�ரநத	ல - 
அத	�த அ�ன தன த�வ< உணரநத ச	�ய	ன ந�வலககத த�ரமப�	ன என<�ரநத	ல 
பவகததக தக	ள�த கடவமய	க�ன<த. ஆன	ல பவகததக தக	ள�த	ல த�<�வ�தத�ன 
ரமலம �ரமப ம�<�ய ரப	கவகரய ரமறதக	ளக�<	ன, ப	�ம தசய�த�ரலரய ப�ட�	தம	க 
இரகக�<	ன என�ல இநத ரநரதத�ல பவகததக தக	ள�த தப	ரததம	க இரகக	த. 
ஏதனன�ல அதன	ல ம	ரககம ��ரமபக�ன< நனவம ஏறபட	த. ம	<	க த�வமரய 
அத�க	�ககம. எனர� இதரப	ன< சமயதத�ல அ�னககத தத	டரநத அ<�வவர 
��ஙக�தம நலலபரதசமம, நலலபக	ரமம தசய�தரம ஏற<ம	னத	கம.

 72. மடவவர

  இத�வர மககள�டதத�ல பர�ல	கக க	ணபபடக�ன< ��லககபபடட க		�யஙகவள 
மடநத�வர இஙக க<�யளரள	ம. எலல	ம �லல அலல	ஹ��டம அ�னவடய 
த�ரபதபயரகள�ன மலம இவ<ஞசர�	ம	க! அ�ன நமககம அ�னககம ந	ம ம	ற 
தசய�தறகம இவடய�ல அரண	க இரககககடய இவ<யசசதவதயம, அ�னவடய 
ச�னதத�ன ப	ல ரசரதத வ�ககககடய ���ப	டவடயம தர�	ன	க!

  நமமவடய ப	�ஙகவளயம, நமமவடய க		�யஙகள�ல ந	ம �ரமப ம�ற�வதயம அ�ன 
மனன�ததரள�	ன	க! அ�ன ��லகக�ய ��லககலகவள ��டதத அ�ன 
ஹல	ல	கக�ய�றவ< மடடம, அ�ன அலல	த�ரகவள ��டதத அ�னவடய அரவள 
மடடம நமககப ரப	தம	கக�த தர�	ன	க! நமமவடய ப	�ஙகவளக கழ��, நமமவடய 
தவப	வ� ஏறறக தக	ள�	ன	க! த�ணணம	க அ�ன ய	�றவ<யம தச��ரயறப�னம 
(அவ�பப�	�ன அவ�பபகக) பத�ல தரப�னம ஆ�	ன. ரமலம நப�கள ந	யகம மஹமமத 
(ஸல) அ�ரகள ம�தம அ�ரகளவடய கடமபதத�னர மறறம ரத	�ரகள அவன�ர ம�தம 
அ�னவடய கரவணயம ச	நத�யம உணட	�த	க! எலல	ப பகழம அக�ல உலகதத�ன 
அத�பத�ய	க�ய அலல	ஹவகரக!



 
தத	கபப

         த�ள�ந	டட�ர அவ�பப வமயம
           ஜ"லப� - சவத� அரரப�ய	

   
               த�ள�யட

       ஜமஇயய	 இஹய	வததர	தல இஸல	ம�யய	
            லஜன	 க	ரல ஹ�நத�யய	

          ரவல	 - கவ�த
        Phone: 2574912-3-4 EX 108

தமனனல ஆககம :
jafarsafamarva
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