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ெதா�ைகயின �ககியயத்� 
இ�தியாா ��ப ாலபி 

இஸலாயதித இைணநத இைற ந�பிகைகைய 
ஏறற பின நைட �ைற ப�யத ே்ண்ய �தத 
கடைம ெதா�ைகயா��. இைற ந�பிகைக 
யாளர என் �றிக ெகாளளக �்ய ஒவெ்ா 
�்��  கண்பபாக ஐநத ேநர ெதா�ைக 
கைள நிைல நாடடக �்ய்ராக இ�கக 
ே்ண��. 

 இைற ந�பிகைக ேகாடபா�கைள 
ெசயறபாட� ாீதியாக காணபிக�� பயிறசிக 
களேம ெதா�ைகயா��. அநத ெதா�ைகைய 
�டடாக (ஜமாஅயதாக) பளளி ்ாச�த 
நிைறே்ற்� �கமாகே் ெதா�ைகககாா 
அைழப் ்ி�ககபப�கிறத. இநத அைழபபின 
�லமாகே் நிராகாிபபி��நத ்ி�படட 
ச�கமாக �ஸ��கள ்ா�கிறாரகள எனபத 
அறியபப��. 

ெத�ைக எனபத கட�ளாக ஏற்க 
ெகாண்�க�� ஏக ்தல்ாா� அதலாா 
ை் நிைா�ட�்ைதய த்ிர ே்றிதைல. 
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அ்�க� ்ழிப�� அ்ைமயத்யைத 
காணபிபபைத த்ிர ே்றிதைல. �ஸ�� 
களிைடேய சேகாதரயத்யைதை� ஒ�ஙகி 
ைணபைபை� ஏறப�யதி தீணடாைமைய 
ஒழிபபைத த்ிர ே்றிதைல. 

�ஸ�மாா்ர ெதா�ைகைய நிைறே்றறா மத  
ஏைாய அமதகைள ெசய்திாாத எநதப 
பல�� கிட�்திதைல. ெதா�ைக சீராகி ாாத 
ஏைாய அமதகக� சீராகி ்ி��. 
ெதா�ைகயின �லமாகே் (�பாியயயதி 
��நத) இைற நிராகாிபபி��நத ்ி� படட 
தறகாா  சாடசி நி�பிககப ப�கிறத.  

١( مسغم صحيح ஃ 88) 

ّ  َسِمْعُت : َ�ُقوُل  َجااًِرا، َسِمْعُت   ِِ
َّ  ايّ َّ «: َ�ُقوُل  َََسغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص  َ�ْ�َ  إِ

�َْ�َ  الرُّجلِ  ْكِ  ََ ِّ ُ�ْفرِ ََ  ال
ْ
 »الّصَالةِ  تَْركَ  ال

 மாித�க�� இைணை்ப் மற்� 
இைற நிரா காிப் ஆகிய்ற்க�� இைடேய 
(ைளள ே்ற்ைம) ெதா�ைகைய ் ி�்தா �� 
எா நபி (ாத) �றிாாரகள. அறி்ிபப்ர: 
ஜாபர (ர�) (�த : �ஸ�� 134. 
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இைற நிராகாிபபின �லமாகே் மககைள 
்ழிெக�ப பதற� ைஷயதான எபேபாத� 
எதிரபாரயதக ெகாண் �ககிறான. இைற 
நிராகாிபபி��நத �ஸ�ைம பாத காக�� 
்ழிகைள எ�யத காட�� பாைதயாகே் 
ெதா�ைக இ�ககிறத. எாே் இநத 
ெதா�ைகககாா அைழபைப ேகடடத� 
ைஷயதாாாத ெபா்கக �்யாமத ஓ் 
்ி�கிறான.  

١( ممسغ صحيح ஃ 291) 

ِب  َ�نْ 
َ
ّ  َعِن  ُهَر�َْرَة، أ ِِ

َّ  ايّ َّ «: قَاَل  َََسغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص ََ  إِ يَْطا َّ  َسِمعَ  ِإَذا ال
َحاَل  اِالّصَالةِ  ايَّداءَ 

َ
ُ  أ

َ
اٌط  ل َّ  ُضَ   َح

َ
إِذَا. َصْوتَهُ  �َْسَمعَ  ال

 رََجعَ  َسَكَت  فَ
إَِذا فَوَْسوََس 

ِقَاَمةَ  َسِمعَ  فَ
ْ

َّ  َذَهَب  اإل   َح
َ

إَِذا َصْوتَهُ  �َْسَمعَ  ال
 رََجعَ  َسَكَت  فَ

 »فَوَْسوََس 

ெதா�ைக அறி்ிபைப ைஷயதான ேகடடாத 
அநத சபதயைத ேகடகாமத இ�பபதறகாக ் ாை 
ெ்ளிேயறிய ் ணண� ெ்�ணேடா� கிறான. 
ெதா�ைக அறி்ிப் �்நதத� மீண�� ்நத 
(ெதா�ைகயாளிக�) ஊசலாட டயைத 
ஏறப�யதகிறான.இகாமய ெசாத்� சபதயைதக 
ேகட�� ேபாத அநத சபதயைத ேகடகாமத 
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இ�பபதறகாக (மீண��) ெ்�ண 
ேடா�கிறான. இகாமய ெசாத� �்நதத� 
மீண�� ்நத ஊசலாடடயைத ஏறப�யத 
கிறான எா நபி(ாத) அ்ரகள �றிாாரகள. 

அ�ஹூைரரா (ர�) (�த:�ஸ��) 

அத ேபாத அதலாா�க� சிர்ணகக� 
(ாஜதா) ெசயய ம்யததாாத சபிககபபடட 
ைஷயதான மாிதன ாஜதா ெசயை� ேபாத 
ைகேசதபப�கிறான. ாஜதா ெசயயாத தாாத 
நரக்ாதியாா நான. மாிதன ாஜதா ெசய்தன 
�ல� �்ரகக ்ாதியாக மா் கிறான என் 
்ல�் கிறான.  

١( ممسغ صحيح ஃ 87) 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرَة، أ   إَِذا' : َََسغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

َ
 آَدمَ  ا�ْنُ  قََرأ

َل  فََسَجدَ  الّسْجَدةَ  َُ  اْ�َتَ يَْطا َّ �ْغَهُ  يَا: َ�ُقوُل  َ�ِْْك، ال ََ -  �ِ ََايَةِ  ََ ِب  ِر
َ
 أ

�ِْ�  يَا: ُكَر�ٍْب  ِمرَ  - ََ
ُ
ََُّة، فَغَهُ  فََسَجدَ  اِالّسُجودِ  آَدمَ  ا�ْنُ  أ

ْ
ِمْرُت  اْ

ُ
 اِالّسُجودِ  ََأ

َ�يُْت 
َ
 ايّارُ  فَِ�َ  فَأ

ஆதமின மகன ாஜதா ்சாயைத ஓதி 
சிர்ணகக� ெசயதாத ைஷயதான அ�த்ாேற 
அநேதா எாக� ்நத நாசேம! ஆதமின மகன 
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சிர்ணகக� ெசயை� ப் 
கடடைளயிடபபடடான.அ்�க� �்ா� 
கிைடககப ேபாகிறத. ஆாாத (ஆதிமாிதர) 
ஆத�க� சிர� பணிை� ப் எாக� 
கடடைளயிடபபடடத. நாோா ம்யத 
்ிடேடன. எாே் எாக� நரக� தான என் 
�றியப் ்ிலகிச ெசதகிறான என் நபி(ாத) 
அ்ரகள �றிாாரகள. அறி்ிபப்ர: அ� 
ஹூைரரா (ர�) �த: �ஸ�� 133 

 எாே் ெதா�ைகைய நைட�ைறப 
ப�யத்தன �ல� இைற ந�பிகைக ்் 
ெப்கிறத. அதைா ்ி�்தின �ல� இைற 
நிராகாிபபிா பாத சாயநத ்ி�� நிைலைம 
உ�்ாகிறத. இநத உலகயதித ஒ� �ஸ�� 
ெசயய ே்ண்ய �தத கடைம ெதா�ைக 
எனபத ேபாத ம்ைமயித ்ிசாாிககபப�� 
�தத ேகள்ிை� ெதா�ைக யா��. ெதா�ைக 
இதலாத்�க� �்ா� த�ககப ப�கிறத. 
இஸலாயைதை� அதன ் ாிதயத்யைதை� ஒ� 
�ஸ�� காகக ே்ண�மாாாத அ்ன 
ெதா�ேத ஆக ே்ண��. 

١( مسغم صحيح ஃ 45) 
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�ِيِه، َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : اهللاِ  َ�ْْدُ  قَاَل : قَاَل  أ  اُِ�َ «: َََسغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

ِْسَالمُ 
ْ

َْ  َشَهاَدةِ  َخٍْس، َعَ  اإل
َ
  أ

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
َّ  اُهللا، إِال

َ
ُ، َ�ُْْدهُ  ُ�َّمًدا ََأ

ُ
 ََرَُسول

�ِقَامِ  �ِيتَاءِ  الّصَالةِ، ََ َكةِ، ََ ّّ ِّ  ال َيِْت، َََح ََ  َََصْومِ  الْ  »َرَمَضا

 இஸலா� ஐநத �ணகள மீத 
நி்்பபட�ளளத. அதலாாை் ்ழிபட� 
அ்ாதலாத்றைற நிராகாிபபத, ெதா�ைக 
ைய கைடபி்பபத, ாகாய ்ழங�்த, 
இைறயிதல� கஃபாை் ஹஜ ெசய்த, ரமழான  
மாதய தித ேநான் ேநாறபத (ஆகியாே் அநத 
ஐநதா��) எா நபி(ாத) அ்ரகள �றிாாரகள. 
அறி்ிபபாளர இப� உமர(ர�) (�த: �ஸ�� 
) 

 இஸலா� எ�� மாளிைக இநத ஐநத 
�ணகளிேல தான கடடபபட�ளளத. ஒ� �ண 
அகறறப படடாத மாளிைக சாிநத ்ி�்த 
ேபாத �ஸ�மின ந�பிகைகை� சாிநத ்ி��. 
நபி (ாத) அ்ரகள தஙகளத பிரசசாரயதித 
இநத ஐநத �ணககக� ஒனறன பின ஒனறாக 
�ககியயத்� ெகா�யேத அைழப் ்ி�ய 
தாரகள. பின ்�� ஹதீைா பா�ஙகள. 

١( مسغم صحيح ஃ 50) 
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َّ  َ�ّْاٍس، ااِْن  َعِن 
َ
َّ  اهللاِ  رَُسوُل  َ�َعثَِ� : قَاَل  ُمَعاًذا، أ  َََسغَّم، َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

ِت  إََِّك «: قَاَل 
ْ
ْهلِ  ِمنْ  قَْوًما تَأ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
  فَاْدُ�ُهمْ  ،ال

َ
َّ  َشَهاَدةِ  إِل

َ
  أ

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
 اهللاُ  إِال

 ِّ َ
َْ  اِهللا، رَُسوُل  َََ َطاُعوا ُهمْ  فَإِ

َ
لَِك، أ ْعِغْمُهمْ  ِلَ

َ
َّ  فَأ

َ
َْْتََض  اهللاَ  أ  َعغَيِْهمْ  ا

ّ  ِف  َصغََواٍت  َخَْس  ْغٍَة، يَْومٍ  ُُ
َ

ل ََ  َْ إِ
َطاُعوا ُهمْ  فَ

َ
لَِك، أ ْعِغْمُهمْ  ِلَ

َ
َّ  فَأ

َ
 اهللاَ  أ

َْْتََض  َِيَائِِهمْ  ِمنْ  تُؤَْخذُ  َصَدقَةً  َعغَيِْهمْ  ا ْغ
َ
ُتَدّ  أ َقَرائِِهْم، ِف  َْ ُْ  َْ َطاُعوا ُهمْ  فَإِ

َ
 أ

لَِك، َ�َرائِمَ  فَإِيّاكَ  ِلَ ْمَوالِِهْم، ََ
َ
َمْظغُوِم، َدْعَوةَ  ََاتِّق  أ

ْ
إَِّهُ  ال

�َْ�َ  اَيَََْها لَيَْس  فَ ََ 
 »ِحَجاٌب  اهللاِ 

 அதலாா்ின �தர நபி (ாத)அ்ரகள 
எனைா ெயமன நாட�க� அ�பபி ை்யத 
ேபாத, �ஆேத! நீர ே்த� ெகா�ககப படட 
ச�தாயயதிட� ெசதகிறீர. அ்ரகளிட� 
அதலாாை் த்ிர ே்் கட�ள இதைல 
என்�, நான அதலாா்ின �தராே்ன 
என்� உ்தி ெமாழி அளிக�� ப் 
அ்ரககக� அைழப் ்ி�. இதற� அ்ரகள 
கட�ப படடாத, அதலாா அ்ரகள மீத 
ஒவெ்ா� நாக� ஐநத (ேநர�) ெதா�ைக 
கைள கடைமயாககி ைளளான என் அ்ரக 
கக� ெதாி்ியத்ி�. இதற�� அ்ரகள 
கட�பபடடாத அ்ரகள மீத நிசசயமாக 
அதலாா ாகாயைத கடைமயாககிைளளான. 
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அ்ர களின பணககாரரகளிடமி�நத எ�யத 
அ்ரகளித ஏைழ மகககக� ்ழஙகபபட 
ே்ண�� என்� அ்ரககக� ெதாி்ியத 
்ி�. இதற�� அ்ரகள கட�பபடடாத 
(அ்ரகளிட� ாகாயைத ்��க�� ேபாத ) 
அ்ரகளின ெசத்ஙகளித (ந�யதரமாா 
்றைற ்ி�யத) உயரநத்றைற எ�யதக 
ெகாளள ே்ணடா� எா உனைா எசசாிககி 
ேறன. அநீதி இைழகக  படட்ாின பிராரயத 
ைாக�  அஞசிக ெகாள.  ஏொாித அதற�� 
அதலாா�க�மிைடேய திைரேயத� இதைல 
எா  �றிாாரகள.  அறி்ிபப்ர: �ஆய 
(ர�)(�த: �ஸ��) 

 �ஸ�மதலாத்�க�  இஸலாயதின 
அ்பபைடகள ஒனறன பின ஒனறாக எ�யத 
ைரபபத ேபாலே் இஸலாயைத ஏறற 
�ஸ��க�� அநத அ்பபைடகைள 
�ைறபப் ெசயறப�யத கடைமயாககப 
பட�ளளத. 

ெதா�ைகைடன இைணநத நதலறஙகள 
ஒனறிைணை� ேபாத� அை் �யஉளளயத 
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டன நிைறே்ற்� ேபாத� அதலாா ் ிடயதித 
மகயதாா �� கிைடககபப� கினறத. 

فْغَحَ  قَدْ 
َ
ََ  أ ُمْؤِمَُو

ْ
ينَ  ال ِ

ّ
ََ  َصَالتِِهمْ  ِف  ُهمْ  ال َخاِشُعو    

 ந�பிகைகயாளரகள ெ்றறியைடநத 
்ிடடாரகள. அ்ரகள தமத ெதா�ைகயித 
உளளசச�ைடய்ரகளாக இ�பபாரகள. 
(23:1,2) 

 َّ ن نينَ  ِ
ّ

ول آَمنُول لَ
ُ
ل َاتن  َوَعمن الن ّّ اُمول لَ

َ
ق
َ
ةَ  َوأ

َ
ال ّّ َكةَ  َوآتَُول لَ ّّ ُهمْ  لَ

َ
َ 

ْجُرُهمْ 
َ
ْندَ  أ هنمْ  عن

ِّ ََ  
َ

  َوال
ٌ

مْ  َخْوف ْيهن
َ
  َعل

َ
ََ  ُهمْ  َوال نُو َّ ْ�َ   

நிசசயமாக எ்ரகள ந�பிகைக ெகாண� 
நதலறஙகக� ்ாிநத ெதா�ைகைய நிைல 
நாட் ாகாயத� ெகா�ககினறாரகேளா 
அ்ரகளத �� அ்ரகளத இரடசகாிட� 
உண�. அ்ரககக� யாெதா� பய�மிதைல. 
தககப பட�மாடடாரகள. (2:277) 

دْ 
َ
حَ  ق

َ
ل
ْ
ف
َ
  َمنْ  أ

ّ
َ َّ رَ   تَ

َ
ِّهن  لْسمَ  َوَذك ََ  َّ َّ َ

ف    

(தனைா) �யைம ப�யதி, தாத இரடசகாின 
ெபயைர நிைா� �ரநத ெதா�த்ன 
நிசசயமாக ெ்றறி ெபற் ்ிடடான. (87:14) 
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 இநத ்ணககயைத நபி �ஹ�மய (ாத) 
அ்ரகள மாயதிரமனறி ஏைாய நபிமாரகக� 
�றிபபிடடாரகள எனபைத அத �ரஆாித 
�றிபபி�கிறான. ஒ� சில நபிமாரகளின 
ெசயதிகைள க்ாிைஙகள. 

• இபராஹீ� நபி 

َِّنا ََ  
ّ
ِن ْنُت  ِ

َ
ْسك

َ
ّّتن  مننْ  أ َّ نَول ُذ ٍع  ذني َ�ْ�ن  دٍ ب َْ ْندَ  َز ّرمن  بَيْتنَك  عن ََ ُم

ْ
َِّنا لَ ََ 

ُقنيُمول ةَ  لن
َ

ال ّّ اْجَعْل  لَ
َ
ئنَدةً  ف

ْ
ف
َ
مْ  َ�ْهوني لَّاسن  مننَ  أ ْهن ُهمْ  ِنلَ

ْ
ُز� َْ ََّمرَلتن  مننَ  َول  ل

ُهمْ 
ّ
َعل

َ
َ  ََ ُرو

ُ
�َْشك    

 எஙகள இரடசகோ! ்ாிதமாா உாத 
�ட�க� அ�கித ்ி்சாயமிதலாத பளளய 
தாககித ெதா�ைகைய நிைல நாட�்தறகாக 
என சநததியித சிலைர, நிசசயமாக நான 
�்யமரயதி ைளேளன. எாே் எஙகள 
இரடசகோ! மாிதரகள சிலாின உளளஙகைள 
அ்ரகள பாத நாடட� ெகாளளசெசய்ாயாக.  
அ்ரகள நனறி ெச்யத� ெபா�ட� 
காி்ரககஙகளி��நத அ்ரககக� உண 
்ளிபபாயாக. (14:37) 

 ِّ �ن  ََ
ْ
ةن  ُمقنيمَ  لْجَعل

َ
ال ّّ ّّتن  َومننْ  لَ َّ َِّنا ُذ َّْل  ََ ُدَعءن  َوَ�َق  
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எஙகள இரடசகோ! எனைாை� என 
சநததியி்ள ேளாைரை� ெதா�ைகைய நிைல 
நாட�ே்ாராக ஆக�்ாயாக. எஙகள 
இரடசகோ! எாத பிராரயதைாைய ஏற்க 
ெகாள்ாயாக. (14:40) 

• இஸமாயித நபி – 

 ََ ُمرُ  َوَ�
ْ
هُ  يَأ

َ
ْهل

َ
ن  أ ة

َ
ال ّّ ناَ ن  ب َكة ّّ ََ  َولَ ْندَ  َوَ� ِّهن  عن ّيا ََ ِن َمْر    

 (இஸமாயித நபியாகிய) அ்ர தாத 
���பயதா�க� ெதா�ைகையை�, ாகாயைத 
ை� ஏ்க �்ய்ராக�� இ�நதார.  இன�� 
அ்ர தாத இரடசகாிட� ெபா�நதிக 
ெகாளளப படட ்ராக�� இ�நதார. (19:53) 

• இஸஹாக நபி – 

َناُهمْ 
ْ
نّمةً  وََجَعل ِ

َ
ََ  أ نَا َ�ْهُدو ْمرن

َ
نأ وَْحْيَنا ب

َ
مْ  َوأ ْهن َْ�َلتن  فنْعَل  ِنلَ امَ  للْ

َ
نق  َو�

ن  ة
َ

ال ّّ نيَتاءَ  لَ ن  َو� َكة ّّ َا َوَ�نُول لَ
َ

ينَ  َ ندن َعب  

இஸஹாக, மற்� யாஃ�ப நபி ஆகிய) 
இ்ரகைள நமத கடடைளப பிரகார� ேநர்ழி 
காட�� தைல்ரகளாக நா� ஆககிோா�. 
ேம்� நதல்றைற ெசயைமா்�, ெதா�ைக 
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ைய நிைல நாட�மா்�, ாகாயைத ெகா�க� 
மா்� நா� இ்ரககக� ்ஹீ  அறி்ியேதா�. 
ேம்� அ்ரகள எ�ைமேய ்ணங�ப 
்ரகளாக�� இ�நதார. (21:73) 

• �ாா நபி –  

نَا ِننّ�ن 
َ
ُ  أ َّ   ل

َ
َ  ال

َ
نل ِ  

ّ
نَا ِنال

َ
ِن  أ اْ�َُْد

َ
قنمن  ف

َ
ةَ  َوأ

َ
ال ّّ رني لَ

ْ
نك َن   

(�ாாே்!) நிசசயமாக நாோ அதலாா. 
எனைாய த்ிர (உணைமயாக) ்ணஙகப படய 
த�தியாா்ன ே்் யா�மிதைல. எாே் 
எனைாேய நீர ்ணங��ராக. எனைா 
நிைா� �ர்தறகாக ெதா�ைகைய நிைல 
நாட��ராக (எா அதலாா �றிாான) 20:14) 

• �ஐப நபி  

ول
ُ
اَ

َ
تَُك  ُشَعْيُب  يَا ق

َ
َصال

َ
ُمُركَ  أ

ْ
َْ  تَأ

َ
وْ  آبَاُؤنَا َ�ْعَُدُ  َما ََْتُكَ  أ

َ
َْ  أ

َ
ْفَعَل  أ  فن  ََ

َا َن ْمَول
َ
نَْت  ِننَّك  �ََشاءُ  َما أ

َ َ
َلنيمُ  أل يدُ  للْ لَّرشن   

�ஐேப!  எமத �தாைதயரகள  ்ணஙகியைத 
அதலத எமத ெசத்ஙகளித நா� 
்ி��பிய்ா் நடநதக ெகாள ் ைத ் ிட�்ிட 
ே்ண�� என் உமத ெதா�ைக உமக�  
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ஏ�கிறதா? நிசசயமாக நீரதான சகிப்ய 
தனைமை ைடய்��, ேநர்ழி ெபறற்�மா�ர 
எா (ஏளாமாக அ்ர ச�கயதிார) �றிார. 
(11:87) 

• ்கமான (அைல) – 

قنمن  َُُ�ّ  يَا
َ
ةَ  أ

َ
ال ّّ ُمرْ  لَ

ْ
َمْعُروفن  َوأ

ْ
ناَ رن  َعنن  َولنْهَ  ب

َ
ُمْنك

ْ
ْ  لَ  َما َعَ  َولْصبن

َصابََك 
َ
َّ  أ نَك  ِن ّْمن  مننْ  َذَ ُموَن  َع

ُ ْ
لأل    

 எனா�ைம மகோ! நீ ெதா�ைகைய நிைல 
நாட� ்ாயாக. நனைமைய ஏ்ி தீைமைய 
்ிட�� த�பபாயாக. எாக� ஏறப�� 
(தனபஙகள) ்றறின மீத� ெபா் ைமயாக 
இ�ப்ராக. நிசசயமாக இத உ்தி மிகக 
காாியஙகளித  உளளதா��. (எா ்கமான  
(அைல)  தாத மக�க� �றிாார) 31:17 

• �ஹ�மய நபி 

ُمرْ 
ْ
َك  َوأ

َ
ْهل

َ
ةن  أ

َ
ال ّّ ناَ ْ  ب بن ََ ْيَها َولْص

َ
  َعل

َ
َ  ال َك �

ُ
َ
َ
ا ْسأ

ً
ْنُ  َنْزق

َ
َك  �

ُ
 نَْرُزق

ََةُ  َعاقن
ْ
نلّتْقَوى َولَ َ   

(நபிேய!) உமத ���பயத�க� ெதா�ைக ையக 
ெகாண� ஏ்ி, நீர அதித ெபா்ைம யாக�� 
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இ�ப்ராக. நா� உ� மிட� எவ்ித 
ஆகாரயைதை� ேகடக்ிதைல. மாறாக நாேம 
உமக� ஆகாரமளிககினேறா�. இ்தி �்� பய 
பகதிகேக உண�. (20:132) 

ஏக இைற ெகாளைககைள ைகெகாளகதத, 
ெதா�ைகைய நிைல நாடடத, ாகாய  ெகா�யத 
்�தத எனற அ்பபைடகள ஆர�ப� �தத  
இ்தி நபி (ாத) ்ைர அதலாா 
கடடைளயிட�ளளான. 

 அதலாாை் நிைா� �ரநத அ்ாத 
ெகாளைக கைள பறறிப பி்யத ்ாழ்தற� 
இநத ெதா�ைக ஒனேற ்ழியா��. 
���பயதின தைல்ன தன அதிகாரயதிற� 
உடபடட்ரகைள (மைா்ி மககைள) ெதா� 
மா் ஏ்ே்ண�� எா கண்பபாா 
கடடைளயாக அதலாா இநத நபிமாரகளின 
ெசயதிகள �ல� ெதாி்ிககிறான. அத ேபாத 
ச�கயதிற� ்ழிகாடடக �்ய்ரகள ேபாத 
ைாகள ெசயயக �்ய்ரகள �ட �த�த இய 
ெதா� ைகக �றியத ஏ்ே்ண�� எனபைதை� 
ெதளி�ப ப�யதகிறான. 
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அதலாா்ின ஆடசி  நிைலெப்� ேபாத  
அதிகார� பைடயத்ரகள ெதா�ைகைய  
�ைறபப் நிைல நாடடக �்ய்ரகளாக 
திகழ்ாரகள என் அதலாா �் கிறான. 

{ نينَ 
ّ

ّناُهمْ  َْ ِن  لَ
ّ
َْضن  فن  َمك َ ْ

اُمول لأل
َ
ق
َ
ةَ  أ

َ
ال ّّ َكةَ  َوآتَُول لَ ّّ َمُرول لَ

َ
 َوأ

َمْعُروفن 
ْ
ناَ َهْول ب ََ رن  َعنن  َو

َ
ُمْنك

ْ
ن  لَ ّ َن ََةُ  َو َن  َعقن ُمو

ُ ْ
لأل  

இ்ரககக� நா� �மியித அதிகாரயைத 
ஏறப�யதிாாத இ்ரகள ெதா�ைகைய நிைல 
நாட், ாகாயைதை� ெகா�யத நனைமைய ஏ்ி 
தீைமைய ்ிட�� த�பபாரகள. காாியங களின 
�்� அதலாா்ிடேம இ�ககிறத. (22:41) 

இஸலாமிய ஆடசியித �ன�ாிைம ெப்� 
்ிடயஙகளித ெதா�ைக இட� ெப்்தடன 
இைற ேகாடபா�ககக� �ரணப�� காாியங 
கைள த�ககினற பணிை� இட� ெப்�. 

அத ேபாத ெதா�ைகைய �ைறபப் 
அ�தப�யத� ேபாத அயெதா�ைக பா் 
அ�க�களி��நத �யைமப ப�யதகிறத.  

قنمن 
َ
ةَ  َوأ

َ
ال ّّ ًفا لََّهاَن  َطَرَ�ن  لَ

َ
ْيلن  مننَ  َوُزَ

ّ
َّ  لَل ََسَناتن  ِن هنْبَ  للْ

ْْ  لَّسيَّئاتن  يُ
نَك  َرى َذَ

ْ
لكنرنّنَ  ذنك َّ ن َ  
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பக�ன இ� ஓரஙகளி்� இர்ின ஒ� 
ப�தியி்� ெதா�ைகைய நிைலநி்யத �ராக. 
நிசசயமாக நதல காாியஙகள தீய காாியஙகைள 
அகறறி்ி��.(11:114) 

١( مسغم صحيح ஃ 462) 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  ُهَر�َْرَة، أ

َ
َّ  اهللاِ  رَُسوَل  أ ِ� : قَاَل  َََسغَّم، َعغَيْهِ  اهللاُ  َص  َحِديِث  ََ

َّهُ  اَْ�ٍر،
َ
َّ  اهللاِ  ُسوَل رَ  َسِمعَ  َ ْ�تُمْ «: َ�ُقوُل  َََسغَّم، َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

َ
َرأ

َ
َّ  لَوْ  أ

َ
 أ

َحِدُ�مْ  اَِْاِب  َ�ْهًرا
َ
ّ  ِمَْهُ  َ�ْةتَِسُل  أ  ِمنْ  َ�َْْق  َهْل  َمّراٍت، َخَْس  يَْومٍ  ُُ

ٌء؟ َدَرَِهِ   : قَالُوا »َشْ
َ

ٌء، َدَرَِهِ  ِمنْ  َ�َْْق  ال  الّصغََواِت  َمثَُل  فََذلَِك «: قَاَل  َشْ

َْمِس،
ْ
ََطايَا اِِهنّ  اهللاُ  َ�ْمُحو ال

ْ
ال » 

உஙகளின ஒ�்ரத ் ாச�த ஆ் ஒன் (ஓ்க 
ெகாண�) இ�ககிறத.அதித அ்ர திா�� 
ஐநத தடை் �ளிககிறார. அ்ரத 
ேமாியி்ளள அ�க�களித எத�� எஞசி 
யி�க�மா எாக�்ஙகள எா நபி(ாத) 
அ்ரகள ேகடடாரகள. அ்ரத அ�க�களித 
சிறிதள�� எஞசி யி�ககாத எா நபிய 
ேதாழரகள �றிார. இத ஐே்ைளய 
ெதா�ைககளின உ்ைமயா��. இதன �ல� 
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அதலாா பா்ஙகைள அகற்கிறான எா 
நபி(ாத) அ்ரகள �றிாாரகள. 

அறி்ிபப்ர: அ�ஹூைரரா(ர�) �த: 
�ஸ��  

மாாகேகடாா காாியஙகைள ெசயயய �ண�� 
ைஷயதாின உணர�கள மற்� 
ெசயறபா�கைள ்ிட�� ஒ� �ஸ�ைம 
�ரபப�யதி  இைற ேநசயதின பாத ெந�ககி 
ை்க�� ் ிடயமாக�� இய ெதா�ைக அைமய 
ெபற்ளளத.  

َ  َما لتُْل  وحن
ُ
َْك  أ ِن  مننَ  ِنلَ َتا كن

ْ
قنمن  لَ

َ
ةَ  َوأ

َ
ال ّّ َّ  لَ   ِن

َ
ال ّّ  َعنن  َ�ْنَ�  ةَ لَ

َشاءن  َْ َف
ْ
رن  لَ

َ
ُمْنك

ْ
رُ  َولَ

ْ
نك

َ
ن  َوَ َّ َبُ  ل

ْ
ْ

َ
ُ  أ َّ مُ  َول

َ
ََ  َما َ�ْعل َنُعو ّْ تَ  

ெதா�ைகைய நிைலநாட��ராக. நிசசயமாக 
ெதா�ைக மாாகேகடாாைதை� ெ்்ககய 
தககைதை� ்ிட�� த�ககினறத. அதலாா 
ை் நிைா� �்்த மிகப ெபாியதா��. 
நீஙகள ெசயப்றைற அதலாா நனகறி 
்ான.(29:45) 

ெதா�ைகயாளிகள பா்� ெசயகிறாரகேள 
ெதா�ததாத எநத நனைமையை� காண 
�்ய்ிதைலேய என் சிலர ேகடபதண�. 
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உணைமயதான. இத ெதா�ைகயின ேகாளா் 
அதல. ெதா�ைகயாளியின ேகாளாறா��. 

ெதா�ைகைய உளளசசயதட�� அதன 
உயிேராடடயைத உணரநத� ஓதபபடக �்ய 
்சாஙகள மற்� தஆக களின க�யதககைள 
்ாிநத� ஓதே்ண��.  

மாிதன எபப் ்ாழ ே்ண�� எனற 
கடடைளகள ்ழிகாடடதகள அத�ரஆாித 
உளளடககப பட�ளளத. நனைம தீைமகள 
்ிளககபபட�ளளத ேபாத நனைம 
ெசயப்ரககக� நனமாராய�� தீைம 
ெசயப்ரககக�  தணடைாகக� �றபபட 
�ளளத. இநத யதாரயதயைத ்ாிநத ்ிளஙகி 
�ரஆன ்சாஙகைள ஓத� ேபாத 
அதலாா்ின  கடடைளகைள மீ்கினற 
ெசயறபா� கைள அ�க �்யாமத ேபா��. 
ஒ� நாைளக� ஐநத ேநரஙகக� இயதைகய 
பயிறசசி ்ழஙகபப�்தாாத ெதா�ைக 
அ்ைா �யைமபப�யதகிறத பா்ஙகள 
அ்ைா ்ிட�� �ர ்ிலக�கிறத. இதே் 
ெதா�ைகயின �ல� எதிரபாரககபப�கிறத. 
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இயெதா�ைககைள நிைறே்ற்்தற�� ஐநத 
ேநரஙகள நிரணயிககபபட�ளளா. அநத 
ேநரஙகைள �ைறயாகப ேபண ே்ண��. 

 َّ ن ةَ  ِ
َ

ال ّّ ُمْؤمننن�َ  َعَ  َكنَْت  لَ
ْ
وتًا كنَتابًا لَ

ُ
َمْوق   

நிசசயமாக ெதா�ைக ந�பிகைகயாளரகள மீத 
ேநர� �றிககபபடட கடைமயாக 
இ�ககினறத(4:103) 

١( مسغم صحيح ஃ 89) 

ُت : قَاَل  َمْسُعوٍد، اِْن  اهللاِ  َ�ْْدِ  َ�نْ 
ْ
ل
َ
َّ  اهللاِ  رَُسوَل  َسأ  َََسغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

 ُّ
َ
َعمَ  أ

ْ
فَْضُل؟ لِ ال

َ
ُت : قَاَل  »لَِوقِْتَها الّصَالةُ «: قَاَل  أ

ْ
؟ ُُمّ  قُغ ُّ َ

 اِرّ «: قَاَل  أ

يِْن  َواِلَ
ْ
ُت : قَاَل  »ال

ْ
؟ ُُمّ : قُغ ُّ َ

َهادُ «: قَاَل  أ ِ
ْ
اهللاِ  َسِبيلِ  ِف  اْ » 

ெசயதகளித (அமதகளித) சிறநதத எத என்  
நபி(ாத) அ்ரகளிட� நான ேகடேடன. 
ெதா�ைகைய அதற�ாிய ேநரயதிற� 
ெதா�்தா�� எா �றிாாரகள. பிற� எத எா 
ேகடேடன. ெபறேறா�க� நனைம ெசய்த 
எனறாரகள. பிற� எத என் ேகடேடன. 
அதலாா்ின பாைதயித ையத� ்ாி்த 
எனறாரகள. 
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அறி்ிபப்ர. இப� மஸஊய(ர�) �த: ்காாி 
�ஸ��. 

�றிபபிடட ேநரஙகளித ெதா�ைகைய நிைற 
ே்றறாமத பாத ப�யத ்ைத அதலாா 
கண்ககிறான.  அதலாா ்ி��்கிற 
பிரகாரேம அ்ன கடைமயாககிய ெதா�ைக 
கைள ேபண ே்ண��. 

َف 
َ
َخل

َ
هنمْ  مننْ  ف ٌف  َُْعدن

ْ
اُعول َخل َِ َ

ةَ  أ
َ

ال ّّ ََُعول لَ   لَّشَهَولتن  َولّ�
َ

َسْوف
َ
 ف

 ََ َقْو
ْ
 ِن ) ٥٩( َ�ّيا يَل

ّ
َِ  َمنْ  ال َل  َوآَمنَ  تَا ًا َوَعمن نَك  َصالن

َ
ول

ُ
أ
َ
ََ  ف و

ُ
 يَْدُخل

َّنةَ    لْْ
َ

ََ  َوال ُمو
َ
َشيًْئا ُ�ْظل   

அ்ரககக�ப பின (ெகடட) ் ழிய ேதானறதகள 
உ� ்ாகிார. அ்ரகள ெதா�ைகைய 
பாழபப�யதி மோா இசைச கைளப 
பினபறறிார. எாே் அ்ரகள இழிை் ேய 
சநதிபபர.( 19:59) 

பிரயாணயதின ேபாத�, ையதகளயதித நிற�� 
ேபாத� இயெதா�ைகைய ேப�� ்ழி�ைற 
கைள அதலாா �ரஆாித ெதளி�ப ப�யத 
கிறான.ஆகே் ஒ� �ஸ�� தன�ைடய இ்தி 
�ச�்ைர இய ெதா�ைக கைடப பி்யதாக 
ே்ண��. நபி �ஹ�மய (ாத) அ்ரகள 
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தஙகளத இ்தி நாடகளின ேபாத �ட இநத 
உ�மயதிற�  ெதா�ைகைய �றியேத எசசாிகைக 
ெசயதாரகள. அ்ர கள க�ைமயாா 
�க�ாயதித இ�நத ேபாத �ட இ� நபிய 
ேதாழரகளின ேதாளபடைடகைள பி்யதக 
ெகாண� தைரயித காதகள ேதயநத நிைலயித 
பளளிக� ்நத ெதா�தாரகள. கைடசி ேநர� 
்ைர ஒ� �ஸ�� ெதா�ைகைய ்ிட� ்ிடக 
�டாத எனபைத நபி (ாத) அ்ரகள 
�னமாதிாியாக இ�நத காட்ைளளாரகள.  

  
 


