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நம்பிக்ை �ேரா்ம 
அமானப் ேமாச� 

M.S.M . இம்பிாா ் � ப்்ப. 
 

اَكنَ  ََ  ّ ٍِ
َ نْ  ٍَ

َ
َّ  أ ُل ََنْ  ََ َْ  َو

ل
ل ُْ ٍت  ََ

ْ
َّ  بٍَما يَأ ةٍ  يَْومَ  ََ ََ ٍقَيا

ْ
َّ  ال َّ  ُل ّ  ُلَو  ُل

ا َ�ْفٍس  َسَبْت  ََ
َ
َْ  ك   َوهل

َ
ونَ  ال مل

َ
َلْظل   

ேமாச� ெசய்� எந் ந்பி்ம ்்மான்ல். 
ிார ேமாச� ெசய்பிாேரா அ்ர ெசய் 
ேமாச�� ெ்ா� �டன ம�கமிபல ்�்ார. 
்பனனர ஒவெ்ா�்�ி்ம அ்ர ே்�ி 
ெ்ாணட� ��கமிா் ்ழங்�்்ம. அநீ்ப 
இகழி்�்ட மாடடார்். (3:161) 

ேமாச� ெசய்� இன� சா்ாரண ்ாாபிமா்ப 
்படட�.  ்் மடடங்ளப�ம ேமாச� ெசய்ல 
அற்மா்ப ்படட�.  

ேமாச�கி �ன�்க்ிா் ேநாி்்ாம. 

01. ்ாரைக்்ளால, ெசில்ளால நடை�ம 
ேமாச�்் 
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 மனப்ன எ�ே்ா�ம ஒ� ் ாரைக்கி நம்பேி 
எ்ப�ம ெசிற்்்ான. ெ்ா்ி்ல ் ாங்்ா் 
இ�ந்ா�ம ே்� ்படிங ்ளப்ா் 
இ�ந்ா�ம ெசால்�்்ம ்ாி ்�்பகி 
நம்பேி ்ாை்ப��்ான. 

ஒ�்ர ் ிபை் ேநரை்பற் ் �்்ா் ் ாி்�்ப 
ெ்ா்�்ார. ஆனால அநேநரை்பற் 
்ரமாடடார. இ்ர ்�க் கி 
எ்பர்ாரை்ப�ந்்ர ஏமாறிமகட்ார. 

ஒ� ே்க்கி அல்� ெ்ா��்க் ெசய� 
்�்்ா்ி �ிப ்ாி்�்ப ெ்ா்�்ார்். 
அ்கன ெசயிா� ்பட்்ப்்ார்். 

்ிபை் ்பனை்பல ்ப��்பை ்�்்ா்ி �ிப 
்ணைக் ்ட�ி் ெ்�்ார. ெசானன மா்பாப 
அ�்ணைக் ஒ�் கடி்ா� இ�ை்��்ார. 

இ�்ர ்பிா்ாரை்பல �டடா் ேசரந� 
்பிா்ாரம ்ண்்ார்். இகடிபல அ்ை் 
்�கடி ்ங்பல ேமாச� ெசய்ார.  

இ�்�ிா் நம் க்ை� ்�ை்�ி்ம 
்ாாபிங்கள ்்�ம ெசய்�ண். இா்ாம 
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இ்கன ்்கமிா் எ்பரி்பனி�. நி்ஞச 
்ை்பன ்ண்்ளா் ்ிப�்ப் ்பனி�. 

وا
ل
ْوف

َ
َعْهدٍ  َوأ

ْ
َعْهدَ  ٍِنّ  بٍال

ْ
  َكنَ  ال

ً
َمْسئلوال   

ஒ�்ந்ைக் நபகி ே்ற�ங்். நபசசிமா் 
அந் ஒ�்ந்ம (்ிபை� அல்ாா்பனால) 
்பசாாபி்� ்்ம. (17:34) 

١( مسلم صحيح  78) 

اَل  َ�ْمٍرو، بْنٍ  اهللاٍ  َ�ْبدٍ  َ�نْ 
َ
اَل : ق

َ
ولل  ق َّ  اهللاٍ  َرسل ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
 َعل

 ََ
ّ
ْرَ�عٌ ' : وََسل

َ
نّ  ََنْ  أ َنافًٍقا َكنَ  �ٍيهٍ  ُل ََنْ  َخالًٍصا، َل  �ٍيهٍ  َكنَْت  َو

ةٌ خَ 
ّ
ةٌ  �ٍيهٍ  َكنَْت  ٍَْنهلنّ  ل

ّ
َّ  نٍَفاٍق  ٍَنْ  َخل َذَب، َىّدَث  ٍَِذا: يََدَ�َها َى

َ
 ك

َدَر، َعَهدَ  َو�ٍَذا َف، َوَعدَ  َو�ٍَذا ََ
َ
ْخل

َ
ََ  َو�ٍَذا أ ََ َجرَ  َخا

َ
نّ  َ�ْ�َ '  ف

َ
 ٍف  أ

ْفَيانَ  َىٍديٍث  ةٌ  �ٍيهٍ  َكنَْت  َو�ٍنْ «: سل
َ
ةٌ  �ٍيهٍ  َكنَْت  ٍَْنهلنّ  َخْصل

َ
 َخْصل

اََّفاقٍ  ٍَنَ  » 

நான் ்ணங்் ஒ�்னபடை்பல இ�ந்ால 
அ்ன ெ்ளப்ான நி்ஞச்ன. இ்றிபல ஒ� 
்ணம இ�ந்ால அக் அ்ன ்ப்ம ்கர 
நி்ஞச்ை்பன ஒ� ்்்ப அ்னபடம ்ங்ப 
்ப்ம. (அநநான் ் ணங்ளா்ன) 1.ே்சபனால 
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ெ்ாய ே் ்ான. 2. ஒ�்ந்ம ெசய்ால ேமாச� 
ெசய்ான 3. ் ாி்ளபை்ால மா� ெசய்ான.  4. 
்ழி்ா�னால ்றிமபகழ�்ான. என ந்ப 
(பல) அ்ர்் �ிபனார்். 

அிப்ப�்்ர. அ��ல்ாா இ�� அம� 
(ர�) (�ல:்்ாாப �ா�ம) 

 02. ெ்ா��்்் மற�ம ்டகம்ளபல 
ேமாச�: 
அரச மற�ம ்னபிார நப�்ா்ை்பறே்ா, ச�் 
்ணபிே்ா அல்� இிி்ை்பன  ்ணபிே்ா 
ஒ�்ர ெ்ா��்்ாாபிா் அல்� அ்ப்ாாப 
ிா் நபிமபி்�்்்பிார. அ்கர நம்ப 
அ்�ி்ாபி ்ணப்் ஒ�்கடி்� ்்்பின. 
அ�்ணபிபல அ்ர நம்பிக்ைடன ெசி்ாறி 
ே்ண்ம. நீ்மா் நடந�ெ்ா்ள ே்ண்ம.  

அ்ாபடம ஒ�்கடி்�்டட ெ்ா��்பன �்ம 
அ்ர சாரந் ஜமாஅை்பனே்ா 
நப�்னை்பனே்ா ேசக்்் மி்ளபடம 
ெசனிகடி ே்ண்ம. மி்ளபன� ே்க் ் ் 
நபகிே்றி  ்ா்்ட ே்ண்ம.  
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இ்�கடி ்ணபி்ா் மா்ா மா்ம சம்ளம 
ெ்ா்ி்�்்்பி�. அரச அ்ப்ாாபிா் 
இ��்பன மி்் ்ாப� ்ணை்பன �்மா்ே் 
சம்ளம ெச�ை்�்்்பி�. ஜமாஅை்பன 
ெ்ா��்்ாாபிா் இ��்பன மி்ளபன 
நனெ்ாகட்் மற�ம ப்்ாி்் �்ம 
ெச�ை்� ்்்பி�.  

ஒவெ்ா� அ்ப்ாாபைம, ெ்ா��்்ாாபைம இந் 
உணகமகி உணரந� ேசக் ெசயி 
ே்ண்ம. ் ிபை் ேநரை்பல ே்க்ி் ச�்ம 
்ந� ்ன ்டகமகி ெசயி ே்ண்ம.  

்ிபை் ேநரை்பற் ்ராமல ்ிபை் ேநரை்பற் 
ே்ா்ாமல ்ங்�கடி ேசா�்�ி்ா் 
ேநரங்கள ஒ�ி்பி ெ்ா்்�ம மி்ளபன 
ேசக்்கள ்ிி்ணப�்�ம மாெ்�ம 
�ேரா்மா்ம. 

்கி்் இனிப �ஷ்பரேிா்மபனிப, 
ேநரகமிா் ்ாாபிமாறி �ன்ர  ே்ண்ம. 
மி்�ி்ா் நபிமபி்�்டட அ்ப்ாாப்் 
மி்�ி்ாபி ்ணப்கள ெசயிாமல மி்கள 
அ்ாக்� ்்ை்ப, ெந�ி்�ி்்ளாி்ப, 
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அக்ி ் பட், ் பி் ் ஞசம ெ்ற�ி ெ்ாண் 
இ�்பிபல்அவ ே்க்கி ெசய� ெ்ா்�்� 
மாெ்�ம ேமாச�ைம �ேரா்� மா்ம.  

ெ்ா�்ா் உ்்பல அரச �கி்ளபல இந நபக் 
அ்ப்ம ்ாண�்்்்ால ்ான நாட�ன 
�னேனறி�ம அ்ப்ப�ை்பைம �டங்ப 
்ப்்பி�. ்�கமைம ஏழகமைம அ்ப்ாபி 
்பனி�. மி்ளபன ்ாழ்ம ்பன்்ள� 
்்்பி�. சா்ாரண மி்ளபன ்ாழ் 
�னேனறிை்பற்� ்்ப்ா் ்பனனகடக் 
சந்பி்பி�.  

இந் ேமாச�ைம �ேரா்�ம ்ாடசாக் 
மடடங்ளப�ம உண். ்ாடசாக் நபர்ா்ை 
க்ைம,  ஆசபாபிர்களைம நம்ப ெ்றேிார, 
்ப்கள்கள ்ல்ாப்ளபல ேசரை� 
்ப்்பனினர. நல்ெ்ா� ்பரகஜிா், சபிந் 
்ல்பமானா் நம ்ப்கள்் ்ரே்ண்ம 
எனி எ்பர்ார�்பல இ்டசி ்ணி்பல ்ணம 
(Donation) ெச�ை�்பிார்். மா்ாந்ம  Fees 
்டடனங்்  ெச�ை�்பிார்். ஆனால, 
ெ்�ம்ா்ான ஆசபாபிர்் ்ங்�கடி 
்டகம்கள உணரந� ்ாடசாக்்ளபல 
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்�ை�ி ெ்ா்�்க் ்பட ்ாடசாக்ி் 
ெ்ளபிபல ்னபிார ்்�் நடாை்ப 
சம்ா்ப�்்பல ்்னம ெச�ை� ்பிார்்.  

்ாங்் ெ்ா��ே்றி ்ப்கள்ளபன ்ல்ப 
்ளரசசபிபல ்்னம ெச�ை்ாமல 
்ப்கள்ளபன ்கி்களி ்ண் நப்ரை்ப 
ெசயிாமல ்ா்ம ேநரைக்  �ண�ை�, 
மாண்ர்ளபன எ்பர்ா்ைக் நாச� ்்ை்ப, 
மா் சம்ளைக்� ெ்�்ார்ளானால 
இ்ர்�ம நம்பிக்ி் ேமாச� 
ெசய்்ர்ேள! 

நாடகட நபர்்பி்ி ��ி ்க்்�ம மி்் 
்ணபி்ா் ்ாரா�மனி அகமசசர்ளா் 
உ��்பனர்ளா் ்்்ப ்்ப�ே்ா�ம ்ங்் 
்்்ப்கள மி்் ந்�ி்ா், ேசக்ி்ா், 
சடட ஒ�ஙக் நபக்நாட்்்ற் அர�்ணபி் 
ே்ண�ி்ர்ளா் உ்ளனர. ்ங்் ்்்ப 
்டடங்ளபல இ�ந� ெ்ாண் நாடகட 
�கரிா்்ே்ா அல்� ் ரம்கரி் ெசாை� 
ேசர�்ே்ா இ்ர்�கடி ்ணபில். 
நாடகடைம நாட் மி்ளபன ்ாழிக் 
நபக்கிைம �னேனற� ் ே் இ்ர்�கடி 
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்ணபிா்ம. இ்ற் மாறிமா்  
ெசிற்்்்னாே்ேி மி்ளபன ்ாழ்ா்ரம 
ேமாசமா் மாிப்ப்்பி�. நாட�ல 
 ரணடல்�ம ெ்ா�ளா்ார �ழசசபைம 
்ாண�்்்பி�. �ி்் நம்பிக் ைடன 
ஒ�்கடை் ெ்ா��க் இ்ர்் ேமாச� 
ெசய்பிார்். 

எஜமான்் ெ்ாழப்ாளப்ளபன உாபகம்ளபல 
�ேரா் மபகழ�்ே்ா ெ்ாழப்ாளப்் ்ங்் 
ெ்ா��்ி்கள �ஷ்பரேிா்ம ெசய்ே்ா 
ெ்�ம ேமாச�ிா்ம. ��ி ே்றி ் ணப்கன 
்ழங்்� �்்ாளபிபன ் டகம. சம்ளை்பற் 
ஏற் ்ணப ்ாப்� ெ்ாழப்ாளப ்ளபன ்டகம. 
இி்டகம்ளபல இகழி்� ்்ம  ்றிங்ேள 
ெ்�ம ேமாச�்ளா்ம. 

ெ்றேிார ்ங்் ்ப்கள்் ்படிை்பல 
அல்ாா ்படை்பல ெ்ா��்ச ெசால் 
ே்ண�ி்ர்். இ்ர்� கடி 
்ப்கள்�ி் மாரி்ம ே்ா்பை� ்ண்ா் 
்�டன சபிந் ்பரகஜிா் ்ளரைெ்்ி்ம 
ெ்��்ப��ந�  ெ்றேிார ஒ�ங்ப ்பட 
��ிா�. ்ப்கள்் எனே்ார அல்ாா 
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்பனால ஒ�்கடி்�்டட அமானப் மா்ம. 
இந் அமானப்ம ்ிபை� ்பசாாபி்� 
்்்ார்். இவ்ாிா் ்்�ம ்் 
ெ்ா��்ி்ளபல உ்ளார்். ஒவெ்ா� 
்�கடி  ெ்ா��்ம  ்றிப ம�கமிபல 
்பசாாபி்�்்்�டன ்ண�ி்்ம 
்்்ார்். 

٣( مسلم صحيح ஃ 1459) 

َمَر، ابْنٍ  َعنٍ   ّ  َعنٍ  �ل ٍِ
َّ  اَّ ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
ََ  َعل

ّ
نّهل  وََسل

َ
اَل  َ

َ
 «: ق

َ
ال

َ
 أ

 َْ �ل
ّ َْ  َراٍع، ُل �ل

ّ ُل ٍَ�ل  رٍَ�ّيتٍٍه، َ�نْ  َمْسئلوٌل  َو
َ ْ
األ

َ
ٍي ف

ّ
 اَّاٍس  َعَ  اَ

وَ  َراٍع، َل  رٍَ�ّيتٍٍه، َ�نْ  َمْسئلوٌل  َوهل ٍَ  َعَ  َراٍع  َوالرّجل ْه
َ
وَ  بَيْتٍٍه، أ  َوهل

، َمْسئلوٌل  َْ ةل  َ�ْنهل
َ
َمْرأ

ْ
ٍهٍ، َ�ْعلٍَها َ�ْيٍت  َعَ  َراٍ�َيةٌ  َوال

َ
ةٌ  َوٍ�َ  َوَول

َ
 َمْسئلول

،َ�نْ  َْ َعْبدل  هل
ْ
الٍ  َعَ  َراٍع  َوال وَ  َسّيٍدهٍ  ََ ، َمْسئلوٌل  َوهل   َ�ْنهل

َ
ال

َ
َْ  أ �ل

ّ ُل َ
 ف

َْ  َراٍع، �ل
ّ ُل رٍَ�ّيتٍهٍ  َ�نْ  َمْسئلوٌل  َو » ،  

அிபந� ெ்ா்�ங்். நீங்் ஒவெ்ா�்�ம 
ெ்ா��்ை ்ாாப்் உங்் ெ்ா��்ி்் 
்றிப ம�கமிபல ்பசாாபி்� ்்�ர்். 
்க்்�ம ெ்��்ாளபேி அ்ர ெ்ா��் 
்ிபை� ்பசாாபி்�்்்ார. ஒ�்ர ்ன 
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மகன்ப ் ிபை� ெ்ா��்ாளப. அ்ர ெ்ா��் 
்ிபை� ்பசாாபி்�்்்ார. ஒ� ெ்ண ்ன 
்ண்னபன �ட்ி் ெ்ா��்ை ்ாாபிா்ா். 
அ்் ெ்ா��் ்ிபை� ்பசாாபி்� ்்்ா். 
ஒ� ஊழபிர ்ன எஜமானன ்பஷிை்பல 
ெ்ா��்ை்ாாப ிா்ார. அ்ன ் ன ெ்ா��்� 
்றிப ்பசாாபி்�்்்ான. ஓவெ்ா�்�ம 
ெ்ா��்ை்ாாப்். ்ங்் ெ்ா��் ்ிபை� 
்பசாாபி்�்்்ார என ந்ப (பல) அ்ர்் 
�ிபனார்். 

அிப்ப�்்ர:இ�� உமர(ர�) ்்ாாப �ா�ம 
653 

உ்்பல ்ங்் ெ்ா��்பல நீ்மா் நடந� 
ெ்ாணட்ர்் ம�கமிபல மி்் 
�னனபக்ிபல ெ்ாளர்� ்்ை்�்்ம 
்ாடசபகிைம ந்ப(பல) அ்ர்் ் பன்� மா� 
�ிப�்ப்்பிார்். 

٣( مسلم صحيح  1458) 
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اَل 
َ
الَ : ق

َ
ولل  ق َّ  اهللاٍ  َرسل ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
ََ  َعل

ّ
مل  ٍِنّ «: وََسل

ْ
 ٍعْندَ  ْقٍسٍط�َ ال

َنابٍرَ  َعَ  اهللاٍ  َّ  الرّْحَنٍ  يٍَم�ٍ  َ�نْ  نلوٍر، ٍَنْ  ََ ، َع َّ َتا وََج
ْ
ٍُ  يََديْهٍ  َو

ٍينَ  يٍَمٌ�،
ّ

ونَ  اَ
ل
َْ  ٍف  ََْعٍدل ٍمٍه

ْ
ك َْ  ىل ْهلٍيٍه

َ
ا وَأ ََ وا َو

ل
َول  

்ம� அ்ப்ாரம, ்ம� ்்ம்ம, ்ாங்் 
்்பி்ம ெ்ா��்ி்் ஆ்பி்றிபல நீ்மா் 
நடந� ெ்ாணட ்ர்், அல்ாா்படை்பம 
ஒளபிப்ான ேமகட்ளபல இ��்ார்் என ந்ப 
(பல) அ்ர்் �ிபனார்். அிப்ப�் ்ர. 
அ��ல்ாா இ�� அம� (ர�). �ல: 
�ா�ம.) 

உ்்ை்பல  ் ிப�்படடெ்ா� இடை்பல இ�ந� 
ெ்ாண் ்ங்் ்ணபிபல �கிிா் நடந� 
ெ்ாணட்ர்் ம�கமிபல ே்ாடான ே்ா� 
மி்் �னனபக்ிபல ஒளபிப்ான ேமகடிபன 
மீ� நப�ை்�்ட் எ்ை� ் ாடட�்்்பிார்். 

03. நம்ப ஒ�்கடி்�்டட ெ்ா�ட்கள 
(அகசைம அகசிாச ெசாை�ி்கள) ் ணைக் 
க்ிாடல ்ண்்�: 
்ிப�்படட ்ணபி்ா் ெச்்ளபி்�்்ம 
்ணை்பற்ான ்ர் ெச்் ்ணி்்கள 
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்ாண்பி்ாமல மகிை� ் ப்்�, ் ப்ரங்கள 
அழபை� ்ப்்� ே்ானி ்ாாபிங்கள ேமற 
ெ்ா்்� ேமாச�்ளா ்ம. இை்க்ி 
ேமாச�்கள இன� ்் அரச மற�ம ்னபிார 
நப� ்னங்ளபல ்ாண� ்டடா�ம 
ெ்ா்க்ி்ா் உ�்ாி்�்டட ்ா்ி �ிபி 
ெ்ா்�ம நப�்னங்ளப�ம ்ாண ��்பி�.  

இ்ர்�கடி ெ்ா��்ி்கள� ்றிபி 
ே்டடால ்ர்-ெச்் ்ணி்்கள 
ஒ�்கடி்மா� ே்ாாபனால �கிிா் 
அக்்கள ஆ்ணங்�டன ்ாண்பி்ாமல 
்பாப்்்ை்ப ்ப்்பிார்் அல்� ்ா்ம 
்டை�்பிார்்.  ்ணி் ே்ட்்ர்ளபடம 
ே்ா்�்்்�ம, சண�ை்னம ்ாண்ப�்�ம 
்ி��ை�்�ம இ்ர்�கடி அசா்ாரண 
்ண்்ளா்ம. சப் இடங்ளபல இ� ே்ானி 
நப்ழ்ி்ா் ெ்ாக் �ட நடந்ப�ி்பி�. 

     ேமாச� மற�ம �ஷ்பரேிா் ் றிை்பற ் ா்  
இ்ர்கள �ரை்ப ்படடால மீண்ம இே் 
ே்ான� ே்க் கிை ்ான, அ்ா்� 
்ணைே்ா் ெ்ாடர்ான ்ணபகிை ்ான 
ே்ரநெ்்�்ார்். இை்க்ி்ர்ளால அந் 
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நப�்னை்பன ்ணபைம �டங்ப ்ப்் ே்ா், 
மி்ளபகடேி அ்நம்பிக்கி ெ்றி்ா்்ம 
ஆ்ப ்ப்்பி�.  

்னகன �ா�மா் �ிபி ெ்ா்்்ர 
ஒ�ே்ா�ம அமானப்ை்பற் ேமாச� ெசயி 
மாடடார. ேமாச� ெசய்்ர �ா�மா் 
இ�ி்்ம மாடடார. மி்�ி்ி ்ாண்ப� 
்்ற் சபிந் ்ணபிாளரா் ஊழபிரா்ி 
்ாட�ி ெ்ாணடா�ம அல்ாா ்படை்பல 
்ா்பிா்ே் ்ணபி்�்்்ான.  

ேமே்ை்ள (3:161) ் ரஆன ் சனை்பல ேமாச� 
ெசய்� எந்ெ்ா� ந்பி்ம ்்மான்ல் 
என� அல்ாா உ�்பிா் ் டடகளிப்்்ன 
�்ம ச�்ை்பன ்ழப ்ாட�ிா் 
ெ்ா��்ி்ாபி்ரா் இ��்்ர �்ல 
சா்ாரணமான்ர ்கர எ்�ம ேமாச� 
ெசயிே் �டா� என்� ெ்ளப்ா்பி�. 

٣( مسلم صحيح  1460) 
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 ِّ
وَل  َسٍمْعتل  إ� َّ  اهللاٍ  َرسل ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
، َعل ََ

ّ
ولل  وََسل ا«: ََقل  َ�ْبدٍ  ٍَنْ  ََ

وَ  ََملوتل  يَْومَ  ََملوتل  رٍَ�ّيًة، اهللال  ََْسَتٍْ�يهٍ  ٌّ  َوهل   لٍرٍَ�ّيتٍٍه، ََ
ّ

 َىّرمَ  ٍِال

ْيهٍ  اهللال 
َ
َّنةَ  َعل اْْ » 

அல்ாா ஒ�்�ி் ெ்ா��க் ் ழங்ப அ்ர 
்ன ெ்ா��்பல ேமாச� ெசய்்ரா் 
மரணப�்ாரானால அ்�ி் அல்ாா 
 ்ரி்ைக் ்கட ெசய� ்ப்்ான என 
ந்ப(பல) �ிபனார்். 

அிப்ப�்்ர:மஃ்ல இ�� ிபார(ர�) �ல: 
்்ாாப �ா�ம ) 

 ேமாச� ெசய்்ர மரணபி்ம ே்ாே் ் ா்பிா் 
மரணப�்�டன  ்னைக்ைம ்்ை�ி 
ெ்ாணட்ரா் மரணபி்பிார. அமானப் 
ேமாச�ி்ாரர்் இவ்்்பல ்�்பனா�ம 
ம�கமிபல ்�்ே் ��ிா�. இந் உ்்பல 
ஒ� �க்ிபல அமரந� ெ்ாண் - மகிந� 
ெ்ாண் - ேமாச� ெசய்ா�ம ம�கமிபல 
எல்ா மி்் �னனபக்ிபல ேமாச�ி்ாரன 
அகடிாள� ்்ை்� ்்்ான . இ்ன ்ான 
ேமாச� ெசய்்ன என� ்ாடட�்்்ான. 
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٣( مسلم صحيح  1359) 

َّ  خهللا�  رَُسوُل  اَل قَ : قَاَل  ُ�َمَر، خبْن�  َعن�   َجَعَ  إ�َذخ' : َََسلّمَ  َعلَيْه�  خهللاُ  َص
ل��َ  خهللاُ  َّ َ ْ

�نَ  خْ ر� خ�
ْ

، يَْومَ  ََخآل يَاَمة� ق�
ْ
ّ  يُْرَ�عُ  خل ُُ رٍ  ل� �َوخٌء، َغد� يَل  ل : فَق�

ه�  فَُالنٍ  بْن�  فَُالن�  َغْدَرةُ  َهذ�  '، 

ஆரம்மான்ர்், இ�்பிான்ர்் (என�) 
அகன்கரைம அல்ாா ம�கமிபல ஒன� 
்பரட்்ான. (அ�ே்ா�) ேமாச� ெசய் 
ஒவெ்ா�்�ி்ம ஒ� ெ்ா� உிரை்�்்ம. 
இ� இனனாாபன ேமாச�ிா்ம. என� 
�ி�்்ம என ந்ப(பல) அ்ர்் 
�ிபனார்். 

அிப்ப�்்ர: இ�� உமர (ர�) (�ல: ்்ாாப 
�ா�ம) 

ேமாச�ி்ாரன ஒவெ்ா�்�ி்ம ம�கம 
நாளபல அ்ன� ் பன்ி்மா் ெ்ா� இ�ி்ம. 
அ்ன� ேமாச�ிபன அள்ி் ஏற் அ� 
உிரை்� ்ட��ி ்ம. அிபந� ெ்ா்�ங்் 
மி்கள ஏமாற�ம ்க்்கன ்பட ெ்�ம 
ேமாச�்ாரன எ்�மபலக் என� ந்ப(பல) 
அ்ர்் �ிபனார்். 
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அிப்ப�்்ர:அ� ப��ல ்ைாப(ர�) 
�ல;�ா�ம. 

ேமாச� ெ்�ம ்றிம என� ெ்ாபந் ்பன்ம 
ேமாச�ி ்ாரன ிார என� அிபந் ்பன்ம 
அந் ேமாச�ி்ம ேமாச�ி ்ார�ி்ம 
�கணிா், ஆ்ர்ா்� ே்சி ��ி சப்கர 
்ாரை்ப�ி்பேிாம. அரசாங் அ்ப்ாாப ்ளா், 
அரசபில்ாப்ளா்  இ��்பன, ்ங்் ்்ைக் 
்ின்்ை்ப ேமாச�ி்ாரர்கள 
்ா�்ா�்�ம, ் ணம ் கடை்்ர்் ் ணைக் 
்ாாப ெச்்பட் ேமாச�ி்ாரகன 
்ா�்ா�்�ம சடடைக் ்பக் ெ்ா்ை� 
்ாங்்�ம அ�்ா்ப்கள அச �ை�்�ம 
எனி நபக்கி� ்ாரி்பேிாம.  

இன�ம சப்ர ேமாச�ி்ாரர்கள� ்றிப 
ெ்ாப்ா் அ்ட�ி ெ்ா்ளா� ச்ஜமா் 
எ்ை�ி ெ்ா்்க்ைம ்ாரி்பேிாம. 
இை்க்ி்ர்் ்ங்ள� ்ாழிக்ிபல 
எ்னா்� ேமாச� ெசய்ால நம்பிக்ை 
�ேரா்மபகழை்ால சீாப�்ாய்பிார்். ெ்ா� 
்ணப்ளபல அசடகடிா்  இ�ி்பிார்். 
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இ்ர்் மரணை்பற்� ்பன�்ள ்ாழக் 
ைம ்பசாரகணகிைம நம்பிப�ந்ால 
நபசசிமா் இ�்� நடி்மாடடார்்.  

ேமாச�கிேிா, நம்பிக் �ேரா்ைக்ேிா 
்ணடால அ்�ிெ்்பரா் ் ்ந் நட்�ிக் 
எ்ி் அ்ப்ாாப்் ்க்்ர்் ்பன நபற்ி 
�டா� என� ந்ப(பல) அ்ர்் எசசாபிக் 
ெசய்பிார்்.  

ேமாச�ி்ாரர்் இந் உ்்பல எவ்ள் ் ான 
அ�் ்பை்ா�ம ம�கமிபல ேமாச� ெசய் 
ெ்ா�ட்�டன ்ந� அ்�்ார்்  

ேமாச� ெசய் ெ்ா�கள ம�கமிபல மி்் 
�னனபக்ிபல  மந� ்ரி��ி்ா் 
அல்ாா ஆி்ப,  அந் ்ா்ை்ப��ந� ்�் 
��ிா்்னா்்ம அல்ாா ஆி்ப ்ப்்ான 
என�ம ந்ப (பல) அ்ர்் எசசாபி 
்பனிார்். 

٣( مسلم صحيح  1461) 

ٍب  َ�نْ 
َ
َرْ�َرةَ، أ اَل  هل

َ
امَ : ق

َ
ولل  �ٍيَنا ق َّ  اهللاٍ  َرسل ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
ََ  َعل

ّ
 وََسل

رَ  يَْوٍم، َذاَت 
َ
َذك

َ
وَل، ف

ل
ل ُل ْ

ََ  َ�َعّظَمهل  ال ْمرَهل، وََ�ّظ
َ
َّ  أ اَل  ُل

َ
 ' : ق

َ
ٍفَ�ّ  ال

ْ
ل
ل
 أ



 

20 

 َْ ُل َىَد
َ
ةٍ  يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ال

َ
ل  بٍَع�ٌ  َر�

َ
ٌء، ل ََ ولل  رل  يَا: ََقل

وَل  ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
دْ  َشيًْئا، ل

َ
تلَك، ق ُْ َ

بْل
َ
  أ

َ
 ال

ٍفَ�ّ 
ْ
ل
ل
َْ  أ ُل َىَد

َ
ةٍ  يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ال

َ
َرٌس  َر�

َ
ل  ف

َ
 َحَْحَمٌة، ل

ولل  وَل  يَا :َ�َيقل ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
دْ  َشيًْئا، ل

َ
 ق

تلَك، ُْ َ
بْل

َ
  أ

َ
ٍفَ�ّ  ال

ْ
ل
ل
َْ  أ ُل َىَد

َ
ةٍ  يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ال

َ
َها َشاةٌ  َر�

َ
 ل

اٌء، َُ ولل  ُل وَل  يَا: ََقل ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
دْ  ،َشيًْئا ل

َ
 ق

تلَك، ُْ َ
بْل

َ
  أ

َ
ٍفَ�ّ  ال

ْ
ل
ل
َْ  أ ُل َىَد

َ
ةٍ  يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ال

َ
َها َ�ْفٌس  َر�

َ
 ل

َياٌح، ولل  ٍَ وَل  يَا: َ�َيقل ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
 َشيًْئا، ل

دْ 
َ
تلَك، ق ُْ بْلَ

َ
  أ

َ
ٍفَ�ّ  ال

ْ
ل
ل
َْ  أ ُل َىَد

َ
ةٍ ا يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ل

َ
اعٌ  َر�

َ
 رٍق

، ٍْفقل ولل  تَ وَل  يَا: َ�َيقل ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
دْ  َشيًْئا، ل

َ
 ق

تلَك، ُْ َ
بْل

َ
  أ

َ
ٍفَ�ّ  ال

ْ
ل
ل
َْ  أ ُل َىَد

َ
ةٍ  يَْومَ  يٍَجءل  أ ََ ٍقَيا

ْ
َبتٍهٍ  َعَ  ال

َ
ٌٍَت، َر� ا ََ 

ولل  وَل  يَا: َ�َيقل ْثٍ�، اهللاٍ، َرسل ٍَ
َ
ولل  أ

ل
ق
َ
أ
َ
 : ف

َ
ْملٍكل  ال

َ
َك  أ

َ
دْ  َشيًْئا، ل

َ
 ق

تلَك  ُْ َ
بْل

َ
 ،' أ

ஒ� நா் அல்ாா்பன �்ர (பல) அ்ர்் 
எங்ளப கடேி எ�ந� நபன� ே்ாரச 
ெசல்ங்கள ேமாச� ெசய்� ெ்ாடர்ா் 
ே்சபனார்். அ� ்்கமிான ்றிம 
என்க்ைம அ்ன நபக் மப் ேமாசமான� 
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என்க்ைம எ்ை�கரை்ார்். ்பனனர 
்பன்�மா� �ிபனார்்.  

ம�கம நாளபல ்ம� ்�ை்பல ்ை்பி 
ெ்ாண��ி்ம ஒடட்ைக்ச  மந� ெ்ாண் 
்ந�, ‘அல்ாா்பன �்ேர! எனகனி 
்ா�்ாற�ங்்’ என� அ்�ம நபக்ிபல 
உங்ளபல எ்கரைம நான ்ாண ே்ணடாம. 
அ�ே்ா� நான, உனி் அல்ாா்படமப�ந� 
எந் உ்்பைம எனனால ெ்ற�ை ் ர ��ிா�. 
உனி் நான (ெசால் ே்ண�ிக் உ்்பல 
ெசால� ்படேடன என� �ிப்ப்ே்ன.  

அவ்ாேி ம�கம நாளபல ்ம� ்�ை்பல 
்கனை�ி ெ்ாண��ி்ம ்்பகரகிி 
ெ்ாண் ்ந� அல்ாா ்பன �்ேர! 
எனகனி ்ா�்ாற�ங்் என� அ்�ம 
நபக்ிபல உங்ளபல எ்கரைம நான ்ாண 
ே்ணடாம. அ�ே்ா� நான, உனி் 
அல்ாா்படமப�ந� எந் உ்்பைம எனனால 
ெ்ற�ை்ர ��ிா�. உனி் நான (ெசால் 
ே்ண�ிக் உ்்பல ெசால� ் படேடன என� 
�ிப்ப்ே்ன. 
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அே் ே்ான� ம�கமநாளபல ்ம� ்�ை்பல 
ெ்்ளப கிைம ் ங்ைக்ைம  மந� ெ்ாண் 
்ந�, அல்ாா்பன �்ேர! எனகனி 
்ா�்ாற�ங்் என� அ்�ம நபக்ிபல 
உங்ளபல எ்கரைம நான ்ாண ே்ணடாம. 
அ�ே்ா� நான, உனி் அல்ாா்படமப�ந� 
எந் உ்்பைம எனனால ெ்ற�ை ் ர ��ிா�. 
உனி் நான (ெசால் ே்ண�ிக் உ்்பல 
ெசால� ் படேடன என� �ிப்ப்ே்ன என� 
ந்ப (பல) அ்ர்் �ிபனார்். (அிப்ப�்்ர: 
அ�ஹுகரரா (ரழப), �ல: ்்ாாப, �ா�ம) 

٣( مسلم صحيح  1463) 

ْرَوةَ، َ�نْ  ٍب  َ�نْ  عل
َ
َْيدٍ  أ اَل  الّساٍعٍدّي، حل

َ
ََ : ق ولل  اْسَتْعَم َّ  اهللاٍ  َرسل ََ 

ْيهٍ  اهللال 
َ
ََ  َعل

ّ
  وََسل

ً
ال ْسٍد، ٍَنَ  رَجل

َ ْ
ل  َلَقالل  األ

َ
ْتٍِّيةٍ  اْ�نل : ل

ّ
اَل  - الل

َ
 ق

ٍب  َواْ�نل : َ�ْمٌرو
َ
َمرَ  أ ٍة، َعَ  - �ل

َ
ّما الّصَدق

َ
ل
َ
ٍدمَ  ف

َ
اَل  ق

َ
، َهَذا: ق َْ �ل

َ
 ل

ْهٍديَ  ٍل، َوَهَذا
ل
اَل  ٍل، أ

َ
ولل  َ�َقامَ : ق َّ  اهللاٍ  َرسل ْيهٍ  اهللال  ََ

َ
ََ  َعل

ّ
 َعَ  وََسل

ٍمْنَبٍ،
ْ
َحٍمدَ  ال

َ
َ�  اَهللا، ف

ْ
ُ
َ
ْيٍه، َوأ

َ
اَل  َعل

َ
ا' : َوق ٍَ  بَالل  ََ ، َعٍم ْ�َعثلهل

َ
 أ

ولل  ، َهَذا: َ�َيقل َْ �ل
َ
ْهٍديَ  َوَهَذا ل

ل
  ٍل، أ

َ
ال

َ
ف
َ
َعدَ  أ

َ
�ٍيٍه، َ�ْيٍت  ٍف  �

َ
وْ  أ

َ
 ٍف  أ

ٍه، َ�ْيٍت  َّ ل
َّ  أ رَ  َى َلْهَدى ََْنظل ْ  أَ

َ
مْ  هٍ ٍِل

َ
؟ أ

َ
ٍي ال

ّ
َّمدٍ  َ�ْفسل  َواَ  �ٍَيٍدهٍ، ُل
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َ

َىدٌ  َََنالل  ال
َ
َْ  أ   َشيًْئا ٍَْنَها ٍَْن�ل

ّ
ةٍ  يَْومَ  بٍهٍ  َجاءَ  ٍِال ََ ٍقَيا

ْ
هل  ال

ل
 َعَ  َ�ٍْمل

نلٍقهٍ  ل  بٍَع�ٌ  �ل
َ

ٌء، ل ََ وْ  رل
َ
َها َ�َقَرةٌ  أ

َ
َواٌر، ل وْ  خل

َ
َّ  ،' َ�ْيٍعرل  َشاةٌ  أ  يََديْهٍ  َرَ�عَ  ُل

َنا َّ ىَ  َْ ْ  َرأَ
َ

ْفَر� َّ  ٍِْ�َطْيٍه، �ل اَل  ُل
َ
،«: ق َّ َْ  اللهل ؟ َه تل ُْ َمّرَ�ْ�ٍ  »بَلّ  

அல்ாா்பன �்ர (பல) அ்ர்் அாை 
்்ைக்ச ேசரந் இ��ல �ை்்பயிா 
எனிகழி்�்டட ஒ�்கர ப்ாை 
ெ்ா�ட்கள ்��ி்ம அ்ப்ாாபிா் 
நபிமபை்ார்். அ்ர (ப்ாை ெ்ா�ட்கள 
ெில்ாம ்��ை�ி ெ்ாண்) ்ந� இக் 
உங்�ி்ாபிக். இக் எனி் 
அன்ளப�்ா் ்ழங்�்டடக் என� 
�ிபனார.  

அ�ே்ா� அல்ாா்பன �்ர (பல) அ்ர்் 
ெசாறெ்ாழப் ேமகட மீ� நபன� ெ்ாண் ‘ஒ� 
ே்க் நபமபை்ம நாம அ��்ப க்ி்பனி 
அ்ப்ாாபிபன நபக் எனன? (என� 
்ாரை்ீர்ளா? அ்ர ்ணபகி ��ை� ்பட் 
்ப�ம்ப ் ந�) இக் உங்�ி் ாபிக் இக் 
எனி் அன்ளப�்ா் ் ழங்�்டடக் என� 
��்பிாேர. அ்ர (மட்ம எங்ம ெசல்ாமல) 
்ம ்நக் அல்� ்ாிபன �ட�ே்ேி 
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உட்ாரந� ெ்ாண் ்மி் அன்ளப�் 
்ழங்� ்்்பி்ா இலக்ிா என� 
்ாரி்ட்ம.  

�ஹமம்பன உிபர ிா�கடி க்ிபல 
உ்ளே்ா அந் அல்ாா்பன மீ� சை்பிமா் 
உங்ளபல ஒ�்ர அந்� ெ்ா�ட்ளப��ந� 
எக் எ்ை�ி ெ்ாண் ்ந்ா�ம ம�கம 
நாளபல அக்ை ் ம� ் �ை்பல  மந்்ா� ் ான 
்�்ார. ஒ� ஒடட்மா் இ�ந்ால ்ை்பி 
ெ்ாண� �ி்ம. அ� மாடா்ே்ா ஆடா்ே்ா 
இ�ந்ா�ம ்ை்பி ெ்ாண��ி்ம என� 
�ிபனார்். ்பனனர அனனா�கடி 
அி்்்ளபன ெ்ணகமகி நாங்் ் ாரி்ம 
அள்பற்ை ்ம�கடி க்்் இரணகடைம 
உிரை்ப, ிா அல்ாா! நான எ்ை�கரை� 
்படேடன அல்்ா? என� �ன� �கி 
�ிபனார்். (அிப்ப�்்ர அ� ஹுகரரா 
(ரழப), �ல: �ா�ம, அ�்ா�ை) 

ம�கமிபல ேமாச�ி்ார�ி் ்பேமாசனம 
இலக். அ்ன ்�்ப�்்ற் ்ழபைமபலக் 
என� ந்ப(பல) அ்ர்் ெ்ளப்� 
்்ை�்பிார்். எனே் இந் உ்்பல 
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்ா்பி்�்டட்�ி் ம�கமிபல நபசசிமா் 
நீ்ப உண் என்க் மிந� ்பட்ா்ா�. 

  
 


