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இ�லாமிய (அகீதா) 

ெகா�ைக�ட� 

ெதாட�பான  

٢٠٠ வினா விைடக�. 
 

(லாசி)ய% 

அ�ெஷ��: ஹாபி� இ�� அ�ம� 
இ�� அலி அ� ஹகமீ (ர�) 

 

 
தமிழா�க+. 

அ�#� ச�தா% மதனி M.A ( Edu) Sudan. 
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(லாசி)ய% ப,றிய .றி�/ 
ச0ைகமி�க மா%�க ேமைத அ�ெஷ�� ஹாபி� 
இ�� அ�ம� இ�� அலி அ� ஹகமீ” எ4பேத 
இவர# இய,ெபயரா.+. ெஷ�� அவ%க� “ம�ஹ6” 
ேகா�திர�தி4 ஒ8 பி)வான “ஹக+ பி4 சஃ� அ� 
உைஷரா”;ட4 இைன�# அ�ஹகமி என அைழ�க� 
ப<டா%. ச;டதி அேரபியாவி4  ெத4கிழ�கி� உ�ள 
“ஜாஸா4” இ� அைமய� ெப,ற “அ� மளாயா” 
நக8�. உ,ப<ட “அ� ஸலா+” கிராம�தி� ஹி6) 
௧௩௪௨ + வ8ட�தி� பிறEதா%க�. பி4ன% அவர# 
தEைதFட4 பிரப�யமான “சா+தா” நகர�#�.,ப<ட 
“அ�ஜாளிஃ” கிராம�ைத ேநா�கி�பயணமானா%. 
அ0ேக தா� தEைத அரவைன�பிேல வா�E# வEத 
அவ%க� அ�கால சHக வழ�க�#�ேக<ப அவர# 
ெப,ேறா%கI�காக ஆK வள%�பி� ஈKப<டா%. 
எனி�+ மனன ச�தியிM+, விேவக�திM+ அ�கால 
இைளஞ%கI�. ம�தியி� ஒ8 அ�தா<சியாக� 
திக�Eதா%க�. ெவP+ பனிெரQK வய#�.� அ� 
.%ஆ4 RSவைதF+ மனன+ ெச�# RT�தா%க�. 
அவைரF+ அவர# ம,ற /த�வரான Rஹ+ம� 
பி4 அ�ம� எ4பைரF+ ப�ளி� Uட�#�. 
அ��பி க�விV<ட வி8+பாத தEைத 
அ�கிராம�தி� வா�Eத  அ�ெஷ�� “அ�#�லா 
அ� க%ஆவி” (ர�) எ4பவைர அWவி8வ8�.+ 
ஆசி)யராக நியமி�தா%. பி4ன% இவ8ைடய தEைத 

ஹி6) ௧௩௬0 + வ8ட�தி� வபா�தாகேவ தன# 
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ஆசி)ய8 டேன க�வி க,க RS ேநர�ைதF+ 
ெசலவி<டா%க�. அவைர�ப,றி அவர# ஆசி)ய% 
பி4வ8மாP UPகி4றா%; (அ�கால�தி� க,பதிM+ 
க�வி ேபாதி�பதி M+ (�க� இய,PவதிM+ 
நி%வாக�திM+ அவ8�. நிகரான ஒ8வ% 
அ�பிரேதச�தி� இ8�கவி�ைல). எனேவ 
அவ8ைடய ஆசி)ய% அவ8�. தன# ெச�வ� 
/த�விைய� தி8மண+ ெச�# ைவ�தா% பி4ன% 
அWவி8வ8+ மா%�க அறிைவ� க,க�UTய 
(ஸாலிஹான) ந�ல .ழEைத கைள 
ஈ4ெறK�தா%க�.  
ஹி6) ௧௩௬௨ + ஆQT� ெஷ�� “அ�#�லா அ� 
க%ஆவி” அவ8ைடய மாணவ% “ஹாபி� அ� ஹகமி” 
எ4பவ)ட+ நடா�திய மாதி)� ப[<ைசயி� 
“ஸாலிஹான” R4ேனா%களி4 இ\லாமிய� 
ெகா�ைகைய ஒ8 ஏக�#வ� கவிைத   (லி� 
இய,PமாP பணிEதா%க� உடேன அவ%க� ( أرجوزة
 �அT�பைட அறிவி4பா“ (سلم الوصول إلى علم ا�صول
அைழ�#^ெச�M+ ஏணி” எ4ற கவிைத (ைல 
இய,றினா%க�. இ# தவிர இ\லாமிய மத^ச<ட+, 
அத4 அT�பைடக�, ஏக�#வ+, நபிகளா)4 
வா�ைக வரலாP, ெசா�#�ப0கீK ேபா4ற 
#ைறகளி� உைர நைடயிM+ கவிைத நைடயிM+ 
பல (�கைள எSதிF�ளா%. அ^சிேலறிய, 
அ^சிேலறாத பதிைனE#�. ேம,ப<ட (�கைள 
எSதிF�ள இவ%க� தன# இளைமயிேல ஹி6) 
௧௩௭௭ ஆQK ஹ6 கடைமகைள RT�த பி4ன% 
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/னித ம�கா நக)ேலேய வபா�தாகி அ0ேகேய 
ந�லட�கR+ ெச�ய�ப<டா%க�. அ�லா� அவைர 
விசாலமான `வனபதியி� .Tயி8�#வானாக.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢٠٠ வினா விைடக�. 
 

1. வினா; அTயா%க� மீ#�ள Rத� கடைம யா#? 

௧.விைட 

அTயா%க� மீ#�ள Rத� கடைம அ�லா� 

அவ%கைள எத,காக� பைட�#, அவ%களிட+

உPதிெமாழிF+ வா0கினா4, ேமM+ cத%க 

ைளF+ அவ%களிட+ அ��பி, அவன# 

ேவத0ைளF+ இற�கினா4, இ+ைம, மPைம, 

`வ%�க+, நரக+ ேபா4றைவகைளF+ பைட�தா4. 

ேமM+ கியாம� நா� வ8வ#+ (மீஸா4) தராசி� 

நிP�க�பKவ#+, (ந4ைமதdைம) ஏKக� 

வழ0க�பKவத,.மான உQைமகைள� 

விள0கி�ெகா�வேதயா.+. 
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2. வினா; அ�லா� பைட�பின0கைள 
எத,காக� பைட�தா4?     

௨. விைட 
அ�லா� தன# தி8மைறயி� இ# ச+பEதமாக 
பி4வ8மாP UPகி4றா4. 
1- (வான0கைளF+, gமிையF+, அW 

விரQK�. ம�தியிM�ள ைவகைளF+ 

விைளயாKேவாரா� நா+ பைட�கவி�ைல, 

(நி^சியமாக) அWவிரQைடF+ உQைமைய� 

ெகாQேட தவிர - நா+ பைட�கவி�ைல, எனி�+ 

அவ%களி� ெப8+பாலாேனா% (இதைன) அறிய 

மா<டா%க�.) அ�#கா4 ௩௭,௩௮ 

2- (வான�ைதF+, gமிையF+, இைவ 

இரQK�. ம�தியM�ள வ,ைறF+ வ dணாக நா+ 

பைட�கவி�ைல, இ# நிராக)�தவ% களி4 

எQணேமயா.+, ஆகேவ நிராக)�த வ%கI�. 

(நரக) ெந8�பி4 ேகK தா4 (உQK)  ஸா� ௨௭ 

3- (வான0கைளF+, gமிையF+, அ�லா� 

நdதிைய� ெகாQK (த�க காரண� தி,காேவ) 

பைட�தி8�கி4றா4, இ4�+ ஒWெவா8 

ஆ�மா;+ அ# ச+பாதி�தைத� ெகாQK Uலி ெகா

K�க�பK வத,காக;+ (பைட�#�ளா4) அவ%க� 
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அனியாய+ ெச�ய�பட;மா<டா%க�.) அ�ஜாஸியா 

௨௨ 

4- ேமM+ ஜி4கைளF+, மனித%கைளF+ 

எ4ைன அவ%க� வண0.வ,காகேவ தவிர நா4 

பைட�க வி�ைல.) அ�தா)யா� ௫௬.  

 
3. வினா; (அ��) அTைம எ4பத4 க8�# 

யா#? 

௩. விைட 
அTைம எ4ற பத+ ெபா#வாக அ�லா�வி4 
பைட�/களி� (உயி8�ள, உயிர,ற) அைன�ைதF+ 
அட�கிய ேபாதிM+ .றி�பாக Rஃமி4கைளேய அ# 
.றி�.+ ஏெனனி� அவ%கேள அ�லா�வி4 
ச0ைக மி�க அTயா%கI+ உ�ள^ச+ ெகாQட ேநச
%கIமா வா%க�. அவ%கI�. யாெதா8 
பயRமி�ைல, அவ%க� கவைலF+ 
அைடயமா<டா%க�. 

4. வினா; (இபாத�) வண�க+ எ4றா� எ4ன? 

5. விைட 

வண�க+ எ4றா� உ�ர0கமான அ�ல# 
ெவளி�பைடயான ெசா,க� ெசய�க� [தி யி� 
அ�லா� வி8+ப�UTய சகல விடய0கI+, 
ேமM+ அைவகI�. Rர4பாடான அ�ல# 
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எதிரானைவகளி� இ8E# நd0கியி8�தM+ 
வண�கமா.+. 

5. வினா;  ஒ8 ெசய� எ�ேபா# (இபாத�) 

வண�கமாக மாP+? 

விைட 
அ^ெசயலி� இரQK விடய0க� gரணமாக இ8�க 
ேவQK+ அைவ, நிைறவான கீ�� பT;ட4 UTய 
நிைறவான ேநசமா.+. அ�லா� UPகி4றா4.(...
வி`வாசிகேளா அ�லா�ைவ ேநசி�பதி� 
மிக�கKைம யானவ%க�...) அ�பகரா ௧௬௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (நி^சயமாக த0க� 
இர<சகனி4 பய�தா� அmசி எ^ச)�ைகயாக 
இ8�கி4றா%கேள அ�தைகேயா8+)அ�Rஃமிn4 
௫௭ 

இWவிரQைடF+ ஒேர வசன�தி� இைன�#� 
UP+ ேபா# (...நி^சயமாக, இவ%க� யாவ8+ 
ந4ைமகளி� (மிக� #)தமாக) விைரபவ%களாக 
இ8Eதா%க�, (ந+Rைடய அ8ைள) ஆசி�#+, (ந+ 
தQடைனைய�) பயE#+,  ந+ைம (பிரா%�தைன 
ெச�#) அைழ�பவ% களாக;+ இ8Eதா%க�, 
அவ%க� (யாவ8+) ந+மிட+ 
உ�ள^சRைடேயா%களாக;+ இ8Eதா%க�.  
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6. வினா; ஒ8 அTயா4 (ர�ைப) அவைன� 

பைட�# ேபாசி�#� பா#கா�பவைன ேநசி�பத,கான 

அைடயாள+ எ4ன ? 

விைட. 
அத4 அைடயாள+ அ�லா� ேநசி�பவ,ைற அவ4 
ேநசி�#+ அ�லா�;�. ேகாப 
H<ட�UTைவகைள� தவி%�#+ அவன# 
க<டைளகைள ஏ,P அவன# விள�க� கைள� 
தவி%E#� ெகா�வா4, ேமM+ அ�லா�வி4 
ேநச%கைள ேநசி�# அவன# விேராதி கைள� 
பைக�#�ெகா�வா4. எனேவ தா4 அ�லா� 
;�காக ேநசி�ப#+ அவ��காகேவ பைக�#� 
ெகா�வ#+ ஈமானி4 பலமான கயிரா.+. 
 
7. வினா; அ�லா� தி8�தி ெகா�பவ,ைற 

அTயா%க� எ�பT அறிEதா%க�? 

விைட 
அ�லா� cத%கைள அ��பியத4 HலR+, 
அவன# வி8�/ ெவP�/�கைள விள�கி 
ேவத0கைள இற�கிய தனாM+ அTயா%க� அைத 
அறிE# ெகாQடா%க�. இதனா� அவ%கI�ெகதிரான 
ஆதார+ நிைல�ெப,P அ�லா�வி4  எ�ைலய,ற 
ஞானR+ ெதளிவாகிய#. 

அ�லா� UPகி4றா4 (அ�லா�வி4 மீ# 
மனித%கI�. (சாதகமாக) யாெதா8 ஆதார R+ 
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இ�லா தி8�பத,காக, இ�cத%கI�.� பி4ன8+ 
cத%க� பலைர (`வ%க�ைத� ெகாQK) ந4மாராய+ 
UPகி4றவ%களா க;+ (நரக�ைத�ெகாQK) 
அ^சH<T எ^ச)� கி4றவ%களாக;+ (அ�லா� 
அ��பி ைவ�தா4.) அ4னிஸா ௧௬௫.  

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (நபிேய 
மனித%களிட+) நd% UPவ dராக “நd0க� அ�லா�ைவ 
ேநசி�பவ%களாக இ8Eதா�, எ4ைன நd0க� பி4 
ப,P0க� (அWவாP நd0க� ெச�தா�) உ0கைள 
அ�லா� ேநசி�பா4, உ0க� பாவ0கைளF+ 
உ0கI� காக அவ4 ம4னி�# விKவா4 
அ�லா� மி�க ம4னி�/ைடயவ4, மிக�கிரைபFட
ய வ4”.) ஆM இ+ரா4 ௩௧ 

8. வினா; இபாத�(வண�க�)தி4 நிபEதைனக� 

எ�தைன? 

விைட H4P அைவயாவன 

ஒ4P; உQைமயான மன உPதி. இ# வண�க+ 
உQடாவத,கான நிபEதைன. 

இரQK; cய எ4ன+ 

H4P; அWவண�க+ அ�லா�விட+ ெந80க 
அவ4 அ�மதி�த  ஒேர மா%�க� #�. உட4பட�. 

இWவிரQK+ வண�க+ ஏ,P� ெகா�ள 
�பKவத,கான நிபEதைனகளா.+. 
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9. வினா;உQைமயான மனஉPதி எ4றா� 

எ4ன? 

விைட 
அல<சிய+ ேசா+ப� ேபா4றைவகைள� கைழE# 
தன# ேப^ைச ெசயMட4 உQைம�பK�த 
Rய,சி�த�. 
அ�லா� UPகிறா4; (வி`வாச+ ெகாQேடாேர  
நd0க� ெச�யாதைத ஏ4 UPகி4றd%க�? 

நd0க� ெச�யாதைத (பிற8�.^ ெச�ய)� UPவ# 
அ�லா�விட�தி� ெவP�பா� மிக� ெப)தாகி 
வி<ட#.) அ\ஸஃ� ௨,௩  

10. வினா;  cய எ4ன+ எ4றா� எ4ன? 

விைட/ 
அTயானி4 உ�ர0கமான அ�ல# ெவளி� 
பைடயான ெசா,க� ெசய�க�  அைன�#+ 
அ�லா�ைவ ேநா�கமாக� ெகாQT8�க ேவQK+.  

அ�லா� UPகி4றா4; 

 (இ4�+, அ�லா�ைவ-அவ��காகேவ 
வண�க�ைத� கல�ப,றதாக ஆ�கிய வ%களாக 
(அைன�# தdய வழிகைள வி<K+ நd0கி 
இ\லா�தி4 பா�)சா�Eதவ%களாக அவ%க� 
அ�லா�ைவ வண0.வத,காகேவ அ4றி 
க<டைளயிட� படவி�ைல...)அ�ப�யினா ௫. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (மனித% களி�) 
எவ8�.+ (த4 த%ம�தி4 Hல+ பிரதிபலைன� 
க8தி�) ெகாK�க�பK+ எEத உபகாரR+ த+மிட+ 
இ�ைல. மி�க ேமலான த+ இர<சகனி4 Rக�ைத� 
ேதTேய தவிர (ேவP எEத ேநா�க�#ட�+ அவ% 
ெசல; ெச�யவி�ைல). அ�ைல�� ௧௯,௨0.  

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (உணைவ 
உQேபா)ட+) உ0கI�. நா+ உணவளி�ப 
ெத�லா+, அ�லா�வி4 Rக�ைத நாTேய தா4, 
உ0களிடமி8E# நா+ யாெதா8 பிரதி பலைனேயா 
அ�ல# (நd0க� நம�.) ந4றி ெசM�#வைதேயா 
நா0க� நாடவி�ைல). அ�த�8 ௯.  

11. வினா;அ�லா�விட+ ெந80க அவ4 

அ�மதி�த  ஒேர மா%�க+ யா#? 

விைட/ 
(அைன�# தdய வழிகைள வி<K+ நd0கி 
இ\லா�தி4பா�) சா�Eத நபி இ�ராஹd+ 
அைலஹி\ ஸலா+ அவ%கIைடய மா%�கமா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; (நி^சியமாக அ�லா� 
விட�தி� (அ0கீக)�க�ப<ட) மா%�க+ இ\லா+ 
ஆ.+...) ஆM இ+ரா4 ௨0. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; அ�லா� ;ைடய 
மா%கம�லாத  (ேவP மா%�க�) ைதயா அவ%க� 
ேதKகி4றா%க� வான0க� ம,P+ gமியி� 
உ�ளைவ, (அைவ) வி8+பினாM+, ெவP�தாM+ 
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அவ��ேக RSைமயாக� கீ��பTE# (த0கைள 
ஒ�பைட�# வி<டன) ேமM+ அவனள விேலேய 
தி8+ப�ெகாQK வர�பKவா%க�).  ஆM இ+ரா4 
௮௩. பா%�க ேமM+ அ�பகரா ௧௩0, ஆM இ+ரா4 
௮௫, அ�ஷூரா ௨௧. 

12. வினா;இ\லா+ மா%�க�தி4 பT�தர0க� 

எ�தைன? 

விைட/ 
H4P பT�த0களா.+ அைவயாவன; இைற 
ந+பி�ைக (ஈமா4), அTபணித� (இ\லா+), அழகிய 
Rைறயி� ெசயலா,ற� (இ�சா4 )எ4பனவா.+. 
எனி�+ அைவ ஒWெவா4 P+ தனியா�க 
Uற�பK+ேபா# RS மா%�க�ைதFேம .றி�.+. 

 

 

 

13. வினா; இ\லா+ எ4றா� எ4ன? 

விைட/ 
அ�லா�ைவேய தனிைம�பK�தி அT பணித�, 
ேமM+ அவ��.� க<K�ப<K வழிபKத�, 
இைனைவ�காதி8�த�. 
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அ�லா� UPகி4றா4; எவ% அ�லா� ;�. 
(R,றிM+ வழி�ப<K) த4 Rக�ைத ஒ�பைட�# 
வி<K, அவ% ந4ைம ெச�த வராக இ8�க 
அச�திய�திலி8E# நd0கி) ச�திய�ைத^ சா%Eத 
மா%�க�ைதF+ பி4 ப,Pகி4றாேறா அவைரவிட 
மா%�க�தா� மிக அழகானவ% யா%?...). அ4னிஸா 
௧௨௫. பா%க ேமM+ M�மா4௨௨, அ� ஹ6௩௪. 
 
14. வினா; அ# ெபா#வாக� Uற�பK+ ேபா# 

RS மா%� க�ைதF+ உ�ளட�.+ எ4பத,கான 

ஆதார+ யா#? 

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; (நி^சியமாக அ�லா� 
விட�தி� (அ0கீக)�க�ப<ட) மா%�க+ இ\லா+ 
ஆ.+...) ஆM இ+ரா4 ௨0. 
நபி (ஸ�) Uறினா%க�:இ\லா+ .ைறEத 

எQணி�ைக ெகாQட ம�களிைடேயதா4 

ேதா4றிய#. அ# ேதா4றிய பைழய நிைல�ேக 

தி8+பி^ெச�M+. அEத� .ைறEத 

எQணி�ைகயிலான ம�கI�. ̀ ப+ உQடாக<K+. 

(� R\லி+ 

ேமM+ நபி (ஸ�) Uறினா%க�; (இ\லா�தி� 

மிக^சிறEத# ஈமா4 (வி`வாச+) ெகா�வதா.+) 

.(� /கா), 
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இ# ச+பEதமாக ேமM+ பல ஹதd\க� உ�ளன. 

15. வினா; அைத விள�.+ ேபா# இ\லா�தி4 

ஐE# கடைமகைள�ெகாQK அைடெமாழி 

வழ0.வத,கான ஆதார+ யா#? 

விைட/ 
ஜி�[� (அைல) அவ%க� நபி (ஸ�) அவ%களிட�தி� 
(இ\லா+) மா%�க�ைத� ப,றி வினவிய 
நபிெமாழியி� வE#�ள. ”இ\லா+ எ4றா� 
வண�க�#�.)ய இைறவ4 அ�லா�ைவ�தவிர 
ேவP யா8மி�ைல, Rஹ+ம� (நபி) அவ%க� 
அ�லா�வி4 cதராவா% என^சா<சி UPவ#+, 
ெதாSைகைய நd உறிய ேநர�தி� ெதாSவ#+, 
ஜகா�ைத ெகாK�ப#+, ரமழா4 மா�ததி� ேநா4/ 
ேநா<ப#+, வசதியி8Eதா� ஹ6 ெச�வ#மா.+” 
எ4ற நபியவ%களி4 U,P+, ேமM+ “இ\லா+ 
(மா%�க+) ஐE# (c4க�) மீ# 
க<TெயS�ப�ப<K�ள#” எ4ற U,Pமா.+. இEத 
நபிெமாழியிM+ அைவகைளேய Uறிய நபியவ%க�  
இதி� ஹ6ைஜ ேநா4ைபவிட R,பK�தி� 
Uறினா%க�, அWவிரQK (நபி ெமாழிகI)+ இரQK 
ஸஹdஹான கிரEத0களிM+ (பதிவாகி) உ�ளன. 

16. வினா; இ8 சா<சிய0கI�.+ (இ\லா+) 

மா%�க�தி M�ள அEத\# யா#? 

விைட/ 
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அWவிரQT4 ஊடாகேவ தா4 ஒ8 அTயா4 
(இ\லா+) மா%�க�தி� yைளயலா+. அ�லா� 
UPகி4றா4; (உQைமயான வி`வாசிகெள�லா+ 
“அ�லா�ைவF+ அவ�ைடய cதைரF+ 
வி`வாச0 ெகாQடா%கேள அ�தைகேயா% தா+”). 
அ4 (% ௬௨. 
ேமM+ நபி (ஸ�) Uறினா%க�; (“அ�லா� 
ைவய4றி (வண�க�#�.)ய) இைறவ4 ேவP 
யா8மி�ைல ெய4P+ Rஹ+ம# நபி (ஸ�) 
அவ%க� அவன# அTயா8+ ேமM+ அவன# 
cத8மாவா%” எ4P மனித%க� சா<சி UP+ வைர 
நா4 அவ%கIட4ேபாராட க<டைளயிட� 
ப<K�ேள4. (� /கா) 
  
௧௭. வினா; “அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) 
இைறவ4 ேவP யா8 மி�ைல” எ4ற சா<சிய�தி4 
ஆதார+ யா#? 

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;(“த4ைன� தவிர 
வண�க�தி, .)யவ4 ேவP யா8மி�ைல'' எ4P 
அ�லா� உPதி UPகிறா4. வானவ% கI+, 
நdதிைய நிைல நா<K+ அறி;ைட ேயா8+ (உPதி 
UPகி4றன%.) அவைன� தவிர 
வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8 மி�ைல. (அவ4) 
மிைக�தவ4; ஞான மி�கவ4) .ஆM இ+ரா4 ௧௮. 
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ேமM+அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா� ைவ� 
தவிர வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல' 
எ4பைத அறிE# ெகா�வ dராக!) Rஹ+ம� ௧௯. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ஒேர 
அ�லா�ைவ� தவிர வண�க�தி,.)யவ4 ேவP 
யா8மி�ைல' எ4P (Rஹ+மேத!) UPவ dராக!) ஸா� 
௬௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;(அ�லா� 
பி�ைளைய ஏ,பK�தி� ெகா�ளவி�ைல. அவ�ட4 
எEத� கட;I+ இ�ைல. அWவாறி8Eதா� தா4 
பைட�தவ,Pட4 ஒWெவா8 கட;I+ (தனியாக�) 
ேபாயி8� பா%க�. ஒ8வைரெயா8வ% மிைக�தி8� 
பா%க�. அவ%க� UPவைத வி<K+ அ�லா� 
cயவ4).அ�R மஂிn4 ௯௧. 

('அவ%க� UPவ# ேபா� அவ�ட4 பல கட;�க� 
இ8Eதி8Eதா� அவ%கI+ அ%ஷுைடய 
(இைற)வனிட+ (சரணைடய) ஒ8 வழிைய� 
ேதTயி8�பா%க�' எ4P UPவ dராக)அ� இ\ரா ௪௨. 

௧௮. வினா “அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#� 
.)ய) இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல” எ4ற 
சா<சிய�தி4 க8�# யா# ? 
விைட/ 
அ�லா� தவி%Eத ஏைனய அைன�#  
பைட�பின0கI�.+ வண�க+ ெசS�# வைத 
மP�#, வழிபKவதிM+, த4 அரசா<சியிM+ 



 

19 

இைனேய இ�லாத அ�லா�;�. மா�திரேம அ# 
உறிய# என ஏ,P�ெகா�ள�. அ�லா� 
UPகி4றா4; (அ�லா�ேவ உQைமயானவ4. 
அவைன ய4றி அவ%க� பிரா%�தி�பைவ ெபா�யான 
ைவ. அ�லா� உய%Eதவ4; ெப)யவ4 எ4ப#+ 
இத,.� காரண+) அ� ஹ6 ௬௨. 
  
௧௯. வினா;“அ�லா�ைவ� தவிர (வண�க� 
#�.)ய) இைறவ4ேவP யா8மி�ைல” எ4ற 
சா<சிய�தி4 சகல நிபEதைனகைளF+ ஒ80ேக 
ேபனா# ஒ8வ% ெமாழிEதா� அ# அவ8�. 
பயனளி�கா# எ4றா� அத4 நிபEதைனக� யா#? 

விைட/அத4 நிபEதைனக� ஏS; 
1- அ(^சா<சிய�)திM�ள மP�த�, ஏ,P� 

ெகா�ள� ஆகிய க8�#�கைள அறித�. 

2- அ(^சா<சிய�)ைத உ�ள�தா� உPதி 

ெகா�ள�. 

3- உ�ர0கமாக;+ ெவளி�பைடயாக;+ 

சா<சிய�#�. க<K�பட�. 

4- சா<சிய�தி4 க8�#�களிலி8Eேதா, அ�ல# 

அ# க<டாய� பK�#பைவகளி லி8Eேதா 

யாெதா4ைறF+ மP�கா# ஏ,P� ெகா�Iத�.  

5- அதி� உள�c�ைமயாக இ8�த�. 

6- ெவPமேன நாவினா� மா�திரமி4றி 

அTமனதினாM+ சா<சிய�ைத உQைம� பK�#த�. 
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7- அWவாP சா<சி Uறியவ%கைள ேநசி�த�, 

ேமM+ அத,காகேவ பைக�தM+ ேநசி�தMமா.+. 

 
௨0. வினா; “அறித�” எ4ற நிபEதைன�. அ�.%ஆ4, 
நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<டஆதார0க� எைவ?  
 
 
 
விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;  (அறிE# உQைம�. 
சா<சி Uறிேயாைர� தவிர).அ\ஸு�8� ௮௬ 

அதாவ# த+ நாவினா� ெமாழிEதத4 க8�ைத 
இதய�தினா�(அறிE#) “அ�லா� ைவ�தவிர 
(வண�க�#�.)ய) இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல” 
எ4ற(உQைம�. சா<சி Uறிேயாைர� தவிர) 
எ4பதா.+. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க� (யா% 
“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) இைறவ4 
ேவP யா8மி�ைல” எ4P அறிEதவராக 
மரணி�கிராேரா அவ% `வன+ yைளE# 
விKவா%).(� R\லி+. 

௨௧.வினா;“உPதி ெகா�ள�” எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<டஆதார0க� எைவ? 
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விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா�ைவF+, 
அவன# cதைரF+ ந+பி பி4ன% சEேதக+ 
ெகா�ளா#, தம# ெபா8<களாM+, உயி%களாM+ 
அ�லா�வி4 பாைதயி� தியாக+ ெச�ேவாேர 
ந+பி�ைக ெகாQட வ%க�. அவ%கேள 
உQைமயாள%க�). அ�ஹு6ரா� ௧௫. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
(“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) இைறவ4 
ேவP யா8மி�ைல” எ4P+ ேமM+ நா4 
அ�லா�வி4 cத% எ4P+ சா<சி UPகி4ேற4. 
அWவிரQK (சா<சிய0 க�) உட�+ சEேதக+ 
ெகா�ளா# ஒ8 அTயா4 (மரணி�#) அ�லா�ைவ 
சEதி�தா� க<டாயமாக அவ4 `வ%�க+ yைளE# 
விKவா4). (� R\லி+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� அg ஹுைரரா (ரலி) 
அவ%களிட+ Uறினா%க�; (இEத ேதா<ட�#�. 
அ�பா� “அ�லா�ைவ� தவிர (வண�க�#�.)ய) 
இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல” எ4P மன 
உPதிFட4 சா<சி UPபவைர� கQடா� அவ8�. 
`வன�ைத� ெகாQK ேசாபன+ ெசா�வ dராக). (� 
R\லி+. 

௨௨. வினா; “க<K�பட�” எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபி ெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<டஆதார0க� எைவ? 



 

22 

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;(ந4ைம ெச�த நிைலயி� 
தம# Rக�ைத அ�லா�ைவ ேநா�கி� தி8�/பவ% 
பலமான கயி,ைற� பிT�#� ெகாQடா%. 
கா)ய0களி4 RT; அ�லா�விடேம 
உ�ள#).M�மா4 ௨௨. 

௨௩. வினா;“ஏ,P�ெகா�Iத�” எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ? 

விைட/ 
சா<சிய�ைத ஏ,P� ெகா�ளாேதா% விடய�தி� 
அ�லா� UPகி4றா4; (அநdதி இைழ�ேதாைரF+, 
அவ%கI�.� #ைண நி4றவ%கைளF+, 
அ�லா�ைவய4றி அவ%க� வண0கி வEதைதF+ 
ஒ4P திர<K0க�! அவ%கI�. நரக�தி4 
பாைதைய� கா<K0க�!...) 

...(அ�லா�ைவ� தவிர வண�க� தி,.)யவ4 
ேவP யா8மி�ைல' எ4P அவ%களிட+ 
Uற�ப<டா� ெப8ைமயT� ேபாராக அவ%க� 
இ8Eதன%, ைப�திய�கார� கவிஞ8�காக நா0க� 
எ0க� கட;�கைள வி<K விKேவாமா?' எ4P 
ேக<கி4றன%). அ\ஸா�பா� ௨௨ Rத� ௩௬ வைர. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (அ�லா� 
எ4ைன ேந%வழி ம,P+ ஞான�#ட4 
அ��பியத,. உவைமயாவ#, நில�தி� விSEத 
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ெப8மைழ ேபா4றதா.+. அவ,றி� சில நில0க� 
நdைர ஏ,P� ெகாQK ஏராளமான /,கைளF+ 
ப`ைமயான ெசT ெகாTகைளF+ Rைளவி�தன. 
ம,ற சில நில0க� தQணdைர� ேத�கி ைவ�#� 
ெகா�I+ த)` நில0களா.+. அதைன இைறவ4 
ம�கI�.� பய4பட^ ெச�தா4. அதைன ம�க� 
அ8Eதின%; (தம# கா� நைடகI�.+) /க<Tன%; 
விவசாயR+ ெச�தன%. அEத� ெப8மைழ 
இ4ெனா8 வைக நில�திM+ விSEத#. அ# 
(ஒ4P�.+ உதவாத) ெவP+ க<டாEதைர. அ# 
தQணdைர� ேத�கி ைவ�#� ெகா�ள;+ இ�ைல; 
/,gQKகைள Rைளவி�க; மி�ைல. இ# தா4 
அ�லா�வி4 மா%�க�தி� விள�க+ ெப,P நா4 
ெகாQK வEத cதினா� பயனைடE#, 
க,P�ெத)E# பிற8�.+ க,P� ெகாK�தவ8�.+, 
நா4 ெகாQK வEத cைத ஏறி<K� பாராமM+ நா4 
ெகாQK வEத அ�லா�வி4 ேந%வழிைய ஏ,P� 
ெகா�ளாமM+ வா�கிறவ��.+ 
உவைமயா.+).(� /கா). 
 
௨௪. வினா; “உள�c�ைம”எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ?  

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;(கவன�தி� ெகா�க! cய 
இ+மா%�க+ அ�லா�;�ேக உ)ய#). அ\ஸுR% 3. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (Rஹ+மேத!) 
உQைமைய உ�ளட�கிய இW ேவத�ைத உ+மிட+ 
நா+ அ8ளி F�ேளா+. எனேவ வண�க�ைத உள� 
c�ைமFட4 அ�லா�;�. ம<Kேம உ)�தா�கி 
அவைன வண0.வ dராக), அ\ஸுR% ௨. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (என# 
ம4றா<ட�தினா� (மPைமயி�) அதிக சEேதாச+ 
அைடF+ மனித% யாெரனி� உள� 
cயைமFட4“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க� 
#�.)ய) இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல” எ4P 
Uறியவரா.+).(� /கா) 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க� 
:(அ�லா�வி4 Rக�ைதேய நாT 
“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) இைறவ4 
ேவP யா8மி�ைல” எ4P Uறியவ8�. அ�லா� 
நரக�ைத தைட ெச�# வி<டா4).(� /கா) 
 
௨௫. வினா;“உQைம�பK�#த�” எ4ற 
நிபEதைன�. அ� .%ஆ4, நபிெமாழி 
ஆகியைவகளிலி8E# ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ?  
விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4;(அலிஃ�, லா+,மீ+. 
“ந+பி�ைக ெகாQேடா+” எ4P Uறியத4 
காரணமாக ேசாதி�க�படாம� விட�பKவா% க� என 
மனித%க� நிைன�# வி<டா%களா”? 
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அவ%கI�. R4 ெச4ேறாைரF+ ேசாதி� ேதா+. 
உQைம ேப`ேவாைர அ�லா� அறிவா4. 
ெபா�ய%கைளF+ அறிவா4). அ�அ4கg� ௧-௩. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�:எவ% தன# 
உ�ள�தா� உQைம�பK�தி “அ�லா�ைவ� தவிர 
(வண�க�#�.)ய) இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல 
Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%க� அ�லா�வி4 
cதராவா%” என^சா<சி UPகி4றாேரா அவைர 
அ�லா� க<டாயமாக நரக�திலி8E# தைடெச�# 
விKவா4. 

இ\லா�தி4 கடைமகைள� க,P� ெகாK�த� “ 
அ�லா�வி4 மீ# ச�தியமாக அைத விட� 
U<டேவா .ைற�கேவா மா<ேட4” என�Uறிய 
கிராமவாசியிட�தி� நபி (ஸ�) அவ%க� “அவ% (தா+ 
Uறியதி�) உQைமயாளராக இ8Eதா� ெவ,றி 
ெப,P வி<டா%” என�Uறினா%க�. (� /கா) 
R\லி+. 
 
௨௬. வினா; “ேநசி�த�” எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ?  
விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; (ந+பி�ைக ெகாQேடாேர! 
உ0களி� யாேர�+ தம# மா%�க�ைத வி<K மாறி 
வி<டா� அ�லா� பி4ன% ேவெறா8 
சRதாய�ைத� ெகாQK வ8வா4. அவ4 
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அவ%கைள வி8+/வா4. அவ%க� அவைன 
வி8+/வா%க�. அவ%க� ந+பி�ைக ெகாQேடா)ட+ 
பணிவாக;+, (ஏக இைறவைன) மP�ேபா)ட+ தைல 
நிமி%E#+ இ8�பா%க�. அவ%க� அ�லா�வி4 
பாைதயி� அற�ேபா% /)வா%க�. பழி�ேபா)4 பழி^ 
ெசா�M�. அவ%க� அmச மா<டா%க�. இ# 
அ�லா�வி4 அ8�. தா4 நாTேயா8�. அைத 
அவ4 அளி�பா4. அ�லா� தாராளமானவ4; 
அறிEதவ4) அ�மாயிதா ௫௪ 

நபி(ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. (எவ)ட+ H4P 
த4ைமக� உ�ளேதா அவ% இைற ந+பி�ைகயி4 
`ைவைய உண%Eதவராவா%. அைவ, 

1. அ�லா�;+ அவனி4 cத8+ ஒ8வ8�. 
ம,ற அைன�ைதF+ விட அதிக 
ேநச�#�.)ேயாராவ#. 

2.ஒ8வைர ம,றவ% அ�லா�வி,காக ேநசி�ப#. 
3.இைற மP�பிலி8E# அ�லா� த+ைம விKவி�த 
பி4 அEத இைற மP�பி,ேக தி8+பி^ ெச�வைத 
ஒ8வ% ெந8�பி� வ dச�பKவைத� ேபா4P 
ெவP�ப#) .(� /கா) 
 
.௨௭.வினா; “அ�லா�;�காக ேநசி�தM+ 
அவ��காகேவ பைக�தM+” எ4ற நிபEதைன�. 
அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளிலி8E# 
ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ?  
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விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;(ந+பி�ைக ெகாQேடாேர! 
Vத%கைளF+, கிறி�தவ%கைள F+ உ0க� 
பா#காவல%களா�கி� ெகா�ளா தd%க�! அவ%களி� 
ஒ8வ% ம,றவ8�.� பா# காவல%க�. உ0களி� 
அவ%கைள� ெபாP�பாளரா�கி� ெகா�ேவா% 
அவ%கைள^ ேச%Eதவேர. அநdதி இைழ�த 
U<ட�தி,. அ�லா� வழி கா<ட மா<டா4)... 
(அ�லா� ;+, அவன# cத8+, ெதாSைகைய 
நிைல நா<T, ஸகா�#+ ெகாK�#, 8U; ெச�கிற 
ந+பி�ைக ெகாQேடா8ேம உ0க� உதவியாள%க�) 
அ�மாயிதா ௫௧Rத� ௫௫ வைர. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;(ந+பி�ைக 
ெகாQேடாேர! உ0க� ெப,ேறா8+, உ0க� 
சேகாதர%கI+ ந+பி�ைகைய விட (இைற) மP�ைப 
வி8+/வா%களானா� அவ%கைள உ,ற 
நQப%களா�காதd%க�! உ0களி� அவ%கைள உ,ற 
நQப%களா�.ேவாேர அநdதி இைழ�தவ%க�). 
அ�தWபா ௨௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா� 
ைவF+, அவன# cதைரF+ பைக�பவ% கைள, 
அ�லா�ைவF+ இPதி நாைளF+ ந+ப� UTய 
சRதாய�தின% ேநசி�பைத நd% காண 
மா<~%).அ�Rஜாதலா ௨௨. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;(ந+பி�ைக 
ெகாQேடாேர! என# பாைதயிM+, என# தி8�திைய 
நாTF+ அற�ேபா8�.� /ற�பK ேவாராக நd0க� 
இ8Eதா� என# பைகவைர F+, உ0க� 
பைகவைரF+ நd0க� அ4/ ெசM�#+ உ,ற 
நQப%களாகஆ�கி� ெகா�ளாதd%க�!..). அ� 
R+த�னா ௧ Rத� இPதி ஸுரா வைர. 
 

 
௨௮. வினா; “Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%க� 
அ�லா�வி4 cதராவா%” எ4ற சா<சிய�#�கான 
ஆதார+ யா#? 

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;(ந+பி�ைக ெகாQேடா8�. 
அவ%களிலி8Eேத ஒ8 cதைர அ��பியத4 Hல+ 
அவ%கI�. அ�லா� ேப8பகார+ ெச�தா4. 
அவ%கI�. அவன# வசன0கைள அவ% UPவா%. 
அவ%கைள� c�ைம�பK�#வா%. அவ%கI�. 
ேவத�ைதF+, ஞான�ைதF+ க,P� ெகாK�பா%. 
இத,. R4 அவ%க� பகிர0கமான வழி ேக<T� 
இ8Eதன%) ஆM இ+ரா4 ௧௬௪. 

ேமM+அ�லா� UPகி4றா4;(உ0களிட+ 
உ0கைள^ ேச%Eத cத% (Rஹ+ம�) வE# வி<டா%. 
நd0க� சிரம�பKவ# அவ8�.� பாரமாக இ8�.+. 
உ0க� மீ# அதிக அ�கைற உ�ளவ%. ந+பி�ைக 
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ெகாQேடா) ட+ ேபர4/+, இர�கR+ உைடயவ%) 
அ�தWபா ௧௨௮. 
 
 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; 
((Rஹ+மேத!) நயவmசக%க� உ+மிட+ வ8+ ேபா# 
“நd% அ�லா�வி4 cதேர எ4P உPதி UPகிேறா+” 
எ4P UPகி4ற ன%. நd% அவ�ைடய cத% 
எ4பைத அ�லா� அறிவா4...) அ� RனாபிU4 ௧. 
 

௨௯. வினா; “Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%க� 
அ�லா�வி4 cதராவா%” எ4ற சா<சிய�தி4 
க8�# யா#? 
 
விைட/ 
நி^சியமாக Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%க� மனித%க� 
ஜி4க� அட0களாக அைனவ8�.+ அ��பப<ட 
அ�லா�வி4 cத8+ அTயா�மாவா% என 
நாவினா� Uறியத,. அைமவாக அT மனதினா� 
உPதியாக உQைம�பK�#வதா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; (நபிேய உ+ைம 
சா<சியாக;+, ந,ெச�தி UPபவராக;+, எ^ச)�ைக 
ெச�பவராக;+, அ�லா�வி4 வி8�ப�பT அவைன 
ேநா�கி அைழ�பவ ராக;+, ஒளிவ d̀ + விள�காக;+ 
நா+ அ��பிேனா+) அ� அ�ஸா� ௪௫,௪௬. 
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எனேவ அவ%க� எ0கI�. அறிய� தEத கடEத 
கால ம,P+ எதி%கால ெச�திக�, அ�மதி�த 
ைவக� தைடெச�தைவக�, அைன�ைதF+ 
உQைம� பK�#வ#+, ேமM+ அவ%க� 
க<டைளயி<டைவகைள ஏ,P வழி�பKவ#+, 
விள�கியைவகைள தவி%E# ெகா�வ#+, அவர# 
மா%�க�ைத� பி4ப,Pவ#+, அவ% தd%�/ வழ0கிய 
ைவகைள� தி8�தி ெகா�வ#ட4 அைவகைள ஏ,P 
அவ8ைடய வழி Rைறகைள இரகசிய� திM+ 
பரகசிய�திM+ பி4ப,P வ#+ எ0கள# 
கடைமயா.+, ேமM+ அ�லா� வி4 cைத 
அவேர எ�தி ைவ�தா% எனற அT�பைடயி� 
அவ8�. வழி�பKவ#+ மாP ெச�வ#+ அ�லா� 
;�. வழி�பKவத,.+ மாP ெச�வத,.+ 
சமனா.+, அவைர� ெகாQK ெதளிவான ெச�திைய 
எ�தி ைவ�# அவர# சHக�ைத F+ ெதளிவான 
ஆதார�தி� நிP�தி மா%�க�ைத ப)gரண� பK�#+ 
வைர அவர# உயிைர அ�லா� ைக�ப,றவி�ைல. 

 
௩0.வினா;“அ�லா�ைவ� தவிர (வண�க� #�.)ய) 
இைறவ4 ேவP யா8மி�ைல Rஹ+ம� (ஸ�) 
அவ%க� அ�லா�வி4 cதராவா%” எ4ற 
சா<சிய�தி4   நிபEதைன க� யா#, ேமM+  
இடQடாவ# சா<சிய+ இ4றி Rத� சா<சிய+ 
ஏ,க�பKமா?  

விைட/ 
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ஏலேவ நா+ Uறிய# ேபா� ஒ8 அTயா4 
இWவிரQK சா<சிய0களிnடாக அ4றி மா%க�தி� 
yைளய RTயா#, ஏெனனி�இWவிரQK+ ஒ4P 
ம,ெறா4Pட4 இைணEதைவ, Rத� சா<சிய�தி4 
நிபEதைனகேள இரQடாவதி4 நிபEதைன கIமா.+. 

௩௧.வினா; ெதாSைக ம,P+ (ஸகா�) ஏைழ வ) 
கடைமயாவத,கான ஆதார0க� யாைவ? 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4;(...அவ%க� தி8Eதி� 
ெகாQK, ெதாSைகைய நிைல நா<T, ஸகா�#+ 
ெகாK�தா� அவ%க� வழியி� வி<K விK0க�! 
அ�லா� ம4னி�பவ4; நிகர,ற அ4/ைடேயா4) 
அ�தWபா ௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;(அவ%க� தி8Eதி, 
ெதாSைகைய நிைலநா<T, ஸகா�#+ ெகாK�தா� 
அவ%க�, மா%�க�தி� உ0க� சேகாதர%க�. 
அறிகி4ற சRதாய� தி,.^ சா4Pகைள� 
ெதளிவா�. கிேறா+). அ�தWபா ௧௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (வண�க�ைத 
அ�லா�;�ேக கல�ப,ற தா�கி வண0.மாP+, 
உPதியாக நி,. மாP+, ெதாSைகைய நிைல நா<K 
மாP+, ஸகா�ைத� ெகாK�.மாP+ தவிர 
அவ%கI�. ேவP க<டைள பிற�பி�க� படவி�ைல. 
இ#ேவ ேநரான மா%�க+) அ�ப�யினா ௫. 
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௩௨வினா; ேநா4/ கடைமயாவத,கான ஆதார0க� 
யாைவ? 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; (ந+பி�ைக ெகாQேடாேர! 
நd0க� (இைறவைன) அm`வ த,காக உ0கI�. 
R4 ெச4ேறா% மீ# கடைமயா�க�ப<ட# ேபா� 
உ0கI�.+ .றி�பி<ட நா<களி� ேநா4/ 
கடைமயா� க�ப<K�ள#. உ0களி� 
ேநாயாளியாகேவா, பயண�திேலா இ8�பவ% ேவP 
நா<களி� கண�கி<K� ெகா�ளலா+. அத,.^ 
ச�திF�ளவ%க� ஓ% ஏைழ�. உணவளி�ப# 
ப)கார+. ந4ைமகைள ேமலதிகமாக^ ெச�ேவா8�. 
அ# ந�ல#. நd0க� அறிEதா� ேநா4/ ேநா,பேத 
சிறEத#) அ�பகரா ௧௮௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (இEத� .%ஆ4 
ரமளா4 மாத�தி� தா4 அ8ள�ப<ட#. (அ#) 
மனித%கI�. ேந% வழி கா<K+. ேந% வழிைய� 
ெதளிவாக� UP+. (ெபா�ைய வி<K உQைமைய) 
பி)�#� கா<K+. உ0களி� அ+மாத�ைத அைடபவ% 
அதி� ேநா4/ ேநா,க<K+).அ�பகரா ௧௮௩. 

ேமM+ கிராம வாசியி4 நபிெமாழியி� 
Uற�ப<K�ளதாவ# “Rஹ+மேதேநா4பிலி8E# 
அ�லா� என�.� கடைமயா�கியைத 
அறிய�த8வ dரா என� ேக<டத,. நபியவ%க� நd% 
(ேமலதிக) ஸு4ன�தாக ேநா4/ 
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ேநா,றால4றிரமளா4 மாத�தி� ேநா4/ ைவ�ப# 
தா4 எ4றா%க�. (� /கா). 
 
௩௩.வினா; ஹ6 கடைமயாவத,கான ஆதார0க� 
யாைவ? 
 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா�;�காக 
ஹ6ைஜ F+, உ+ராைவF+ RSைம� 
பK�#0க�)அ�பகரா ௧௯௬ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;(... அEத ஆலய�தி� 
அ�லா�;�காக ஹ6 ெச�வ#, ெச4P வர ச�தி 
ெப,ற மனித%கI�.� கடைம. யாேர�+ (ஏக 
இைறவைன) மP�தா� அ�லா� அகில�தாைர 
வி<K+ ேதைவய,றவ4).ஆM இ+ரா4 ௯௭. 

நபி(ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (நி^சியமாக 
அ�லா� உ0க� மீ# ஹ6ைஜ 
கடைமயா�கினா4).(� /கா) R\லி+. 

நபி(ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (இ\லா+ (எ�+ 
மாளிைக) ஐE# (cQக�)மீ# எS�ப�ப<K�ள#. 
அைவ: 1. இைறவ4 ஒ8வ4 என ஏ,ப#. 2. 
ெதாSைகைய� கைட� பிT�ப#. 3. ஸகா� 
வழ0.வ#. 4. ரமளா4 மாத�தி� ேநா4/ ேநா,ப#. 
5.ஹ6 ெச�வ# எ4P நபி (ஸ�) அவ%க� 
Uறினா%க�” எ4றா%க�) (� R\லி+. 
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௩௪. வினா; அைவகளி� ஒ4ைற ஒ8வ4 மP�தா� 
அ�ல# அைத ஏ,P (பி4ன% அைத^ெச�யா#) 
ெப8ைமயT�தா� அவ% நிைல எ4ன? 

விைட/ 
இ��\, பி%அW4 ேபா� ெப8ைமயT�தவ% 
கைளF+ ஏைனய ெபா�ய%கைளF+ ேபா4P 
அவ�+ நிராக)�தவ4 (காபி%) ஆக 
ெகா�ள�பKவா4.  
 
௩௫. வினா; ஒ8வ% அைவகைள ஏ,P, பி4ன% ேவP 
விள�க+ க,பி�ேதா அ�ல# அச<ைடயாகேவா 
அைவகைள ெச�யா# வி<K வி<டா� அவ% நிைல 
எ4ன?  

விைட/ 
ேம, Uறிய நிைலயி� ஒ8வ% ெதாSைகைய அத4 
உறிய ேநர�தி� ெதாழா# பி,பK�தினா� 
அவ)ட�தி� பாவம4னி�/ (தWபா) 
ெச�ய�ேகார�பK+, மP�.+ ப<ச�தி� 
தQடைன�காக ெகா�ள�பKவா%. ஏெனனி� 
பி4வ8மாP அ�லா� UPகி4றா4; 

 (...அவ%க� தி8Eதி� ெகாQK, ெதாSைகைய நிைல 
நா<T, ஸகா�#+ ெகாK�தா� அவ%க� வழியி� 
வி<K விK0க�! அ�லா� ம4னி�பவ4; நிகர,ற 
அ4/ைட ேயா4) அ�தWபா ௫. 
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ேமM+ நபி (ஸ�) Uறினா%க�; 
(“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) 
இைறவ4ேவP யா8மி�ைல ெய4P+ Rஹ+ம# 
நபி (ஸ�) அவ%க� அவன# அTயா8+ ேமM+ 
அவன# cத8மாவா%” எ4P மனித%க� சா<சி 
UP+ வைர நா4 அவ%கIட4 ேபாராட 
க<டைளயிட� ப<K�ேள4). (� /கா) 

அWவாேர ஸகா� (ஏைழ வ)) ெகாK�க மP�.+ 
ஒ8வ% ச�திய,றவராக இ8�பி4 அவ)டமி8E# 
(R\லி+களி4 தைலவ%) இமா+ பல�ைத� 
பிரேயாகி�# அவ% வழ0க ேவQTய ஸகா�ைதF+ 
Uடேவ ேமலதிக ெதாைகையF+ அபராதமாக எK�# 
அவ8�.� தQடைனF+ வழ0.வா%. ஏெனனி� 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க� (எவ% ஸகா�ைத� 
ெகாK�க மP�கிறாேரா அவ)ட�திலி8E# நா+ 
அைதF+ அத�ட4 ேமலதிகமாக 
அவ8ைடயெசா�தி� ஒ8 ப.திையF+ 
அரவிKேவா+) (� அgதா��. 

ஆயி�+ ஸகா� (ஏைழ வ)) ெகாK�க பளR�ல 
ஒ8 .Sவின% மP�தா� அவ%க� 
அைத�ெகாK�.+ வைர (R\லி+களி4 தைலவ%) 
இமா+ மீ# ஏ,கனேவ Uற�ப<ட ஆதார0கI�. 
இண0க அவ%கIட4 ேபா% /)வ# கடைமயா.+. 
அWவாP தா4 அg ப�க% (ரலி) அவ%கI+ ேமM+  
ஏைனய ஸஹாபா�கI+ ெச�# கா<Tனா%க�.  
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ேம,Uறிய நிைலயி� ேநா4ைப விKபவ% 
ெதாட%பாக எEத வித ஆதாரR+ கிைட�காத பTயா� 
(R\லி+களி4 தைலவ%) இமா+ அ�.,ற�ைத� 
/)பவ%கI�. ஏ,றவாP ஒS�கH<Kவா%. 

அWவாேர ஹ6 கடைமைய  விKபவ8�. 
இ4ைமயி� தQடைன வழ0.வ# ெதாட%பாகஎEத 
வித ஆதாரR+ கிைட�க வி�ைல, அ�கடைமைய 
மரணி�.+ வைர ஒ8வ% ெச�ய RTFமாக 
இ8�பி�+ அைத விKபவ8�. ம8ைமயி� 
கிைட�.+ தQடைன கKைமயான#. எனேவ அைத 
நிைறேவ,ற REதி� ெகா�வேத சிறEத#. 
௩௬.வினா; வி`வாச+(ஈமா4) எ4றா� எ4ன?     

விைட/ 

வி`வாச+ (ஈமா4) எ4றா� ெசா�M+ 
ெசயMமா.+. அதாவ# இதய�தினாM+ நாவினாM+ 
Uறி இதய�தினாM+ நாவினாM+ 
உP�/�களினாM+ ெசய� பK�#வேதயா.+, 
(அ�லா�;�.) வழிபK வத4 Hல+ அ# 
அதிக)�.+, பாவ+ ெச�வத4 Hல+ அ# 
.ைறவைடF+. எனேவ தா4 வி`வாசிக� (ஈமானி�) 
வி`வாச�தி� வி�தியாச�பKகிரா%க�. 
 
௩௭- வினா;  வி`வாச+ (ஈமா4) ெசா�லாக;+ 
ெசயலாக;+ இ8�பத,. ஆதார+ எ4ன?     

விைட/ 
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அ�லா� UPகி4றா4;(... மாறாக அ�லா� 
ந+பி�ைகைய உ0கI�. வி8�பமானதாக 
ஆ�கினா4. அைத உ0க� உ�ள0களி� 
அழகா�கினா4..). அ� ஹு6ரா� ௭ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; 
(...அ�லா�ைவF+, அவன# cதராகிய எSத� 
பT�க� ெத)யாத இEத நபிையF+ ந+/0க�!...) 
அ� அஃரா� ١٥٨ 

ஒ8 அTயா4 இ\லா+ மா%�க�தி� yைளவ த,. 
அவசியமான இ8 சா<சிய0களி4 க8�#+ இ#ேவ 
யா.+, நாவினா� ெமாழி வ#+ உ�ள�தா� உPதி 
ெகா�வ#+ RரQ படாதி8Eதால4றி அைவ 
பயனளி�கா#. 

அ�லா� UPகி4றா4;(.. அ�லா� உ0க� 
ந+பி�ைகைய� பாழா�.பவனாக இ�ைல). அ� பகரா 
௧௪௩ 

அதாவ# (கி�லா) திைச கஃபா;�. மா,ற�பKவத,. 
R4 ப�#� Rக�தைஸ ேநா�கி ெதாSத உ0க� 
ெதாSைககைள அவ4 வ dனா�க மா<டா4 எ4பேத 
இத4 க8�தா.+. இ0. இதய+, நா, /ற 
உP�/�க� அைன�தினாM+ நிகS+ ெதாSைக�. 
(ஈமா4) வி`வாச+ என Uறியா�ளா4, அWவாேர 
நபி (ஸ�) அவ%கI+ /னித�ேபா%, ைலல#� க�% 
இரவி� நி4P ெதாSத�, ரமளானி� ேநா4/ 
ேநா,ற�, ஐேநர�ெதாSைகைய நிைறேவ,P த� 
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ேபா4ற இ4ேனார4ன வண�க0கைள F+ ஈமா4 
என� UறிF�ளா%க�, ேமM+வண�க0களி� 
சிறEத# எ# என� ேக<க� ப<ட#+ 
“அ�லா�ைவF+ அவன# cதைரF+ ெகாQK 
வி`வாச+ெகா�வதா.+” என Uறினா%க�. (� 
/கா)    

௩௮- வினா;  வி`வாச+ (ஈமா4) UKவத,.+ 
.ைறவத,.மான ஆதார+ எ4ன?     

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; (தம# ந+பி�ைக Fட4 
ேமM+ ந+பி�ைகைய அதிமா�கி� ெகா�வத,காக 
அவேன ந+பி�ைக ெகாQேடா )4 உ�ள0களி� 
நி+மதிைய அ8ளினா4 ...) அ� ஃப�� ௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (...அவ%கI�. 
ேந% வழிைய அதிகமா�கி ேனா+).  அ� க�ஃ� ௧௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (...ேந% வழி 
ெப,ேறா8�. ேந% வழிைய அ�லா� 
அதிகமா�.கிறா4...) ம%ய+ ௭௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ேந%வழி 
ெப,ேறா8�. அவ4 ேந%வழிைய அதிமா�கி, 
அவ%கI�. (த4ைன� ப,றிய) அ^ச�ைதF+ 
வழ0கினா4) Rஹ+ம� ௧௭. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (...ந+பி�ைக 
ெகாQேடா% ந+பி�ைகைய அதிகமா�கி� 
ெகா�ள;+..), அ� R�தஸி% ௩௧ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (... ந+பி�ைக 
ெகாQேடா8�. இ# ந+பி�ைகைய 
அதிகமா�கிய#...). அ�தWபா ௧௨௪ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (ம�க� 
உ0கI�. எதிராக� திரQK வி<டன%. எனேவ 
அவ%கI�. அmசி� ெகா�I0க�!” எ4P 
அவ%களிட+ சில மனித%க� Uறின%. இ# 
அவ%கI�. ந+பி�ைகைய அதிகமா� கிய#...) 
ஆM இ+ரா4 ௧௭௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  
(...ந+பி�ைகையF+, க<K�பKதைலF+ தவிர 
ேவெறதைனF+ அவ%கI�. (இ#) அதிக 
மா�கவி�ைல) அ� அ�ஸா� ௨௨. 

ேமM+ நபி (ஸ�) Uறினா%க�; (நd0க� இ�ேபா# 
எ4�ட4 இ8�ப# ேபா� சகல நிைலகளிM+ 
இ8Eதா� உ0கIட4 மல�.க� (Rஸாபஹா) 
ைகலா. ெகாK�பா%க�.(� R\லி+. 

 
௩௯- வினா; (Rஃமினான) வி`வாசிக�(ஈமா4 எ�+) 
வி`வாச�தி� ஏ,ற�தா�ைடயவ%க� எ4பத,.)ய 
ஆதார+ எ4ன?     
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விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; ((H4றா+ வைகயின%) 
ந+பி�ைக ெகா�வதி� REதி�ெகாQடவ%க� 
(இவ%க� `வன�தி4 பா�) REதி� 
ெகாQடவ%களாவ%). (இவ%க� தா+ (த0க� 
இர<சக+ ப�க+ மி�க) ெந8�கமா�க�ப<டவ%க�) ௧0 
Rத� ௨௭ வ# வசன+ வைர.   

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ( ஆகேவ 
(அ�லா�;�.) ெந8�கமா�க� ப<டவ% களி� 
அவ% இ8Eதா�)அ�வாகிஆ ௮௮ Rத� ௯௧ வ# 
வசன+ வைர.   

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (பி4ன%, ந+ 
Rைடய அTயா%களிலி8E# நா+ ேத%EெதK� 
ேதாேம அ�தைகேயாைர அWேவத�#�. 
வா)`களா�கி ைவ�ேதா+, ஆகேவ அவ%க ளி� 
தம�.� தாேம அநியாய+ ெச�# ெகாQடவ8+ 
உ�ளன%; அவ%களி� நK நிைலயான வழியி� 
ேச4றவ%கI+ உ�ளன%; அவ%களி� அ�லா�வி4 
க<டைளைய� ெகாQK ந4ைமயானவ,றி� 
REதி�ெகாQேடா8+ உ�ளன%; இ#ேவ மிக�ெப8+ 
ேபர8ளா.+.)  ஃபாதி% ௩௨. 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) Uறினா%க�;(எவ8ைடய 
உ�ள�தி� ஒ8 த0க நாணயமள; இைற ந+பி�ைக 
இ8�.ேமா அவைர அ�லா� நரக�திலி8E# 
ெவளிேய,Pவா4, பி4ன% எவ8ைடய உ�ள�தி� 
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அைர� த0க நாணயமள; இைறந+பி�ைக 
இ8�.ேமா அவைரF+ அ�லா� நரக�திலி8E# 
ெவளிேய,Pவா4) (� /கா) R\லி+. 
 

 

௪0- வினா;  (ஈமா4) வி`வாச+ என ெபா#வாக 
Uற�பK+ ேபா# RS மா%�க�ைதF+ அ# 
உ�ளட�கிய# எ4பத,.  ஆதார+ எ4ன?  
 

விைட/ 

அ�#� ைக\ .ல�தா)4 c#� .Sவின% 
அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%களிட+ வEதா%க�. 
அ�ேபா# அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%க�, 
“இ�c#� .Sவின% யா%?’ அ�ல# “இ�U<ட�தா% 
யா%?’ எ4P ேக<டா%க�. அத,. ம�க�, “ரபஆீ’ 
(.K+ப�தின%)” எ4P பதிலளி�தன%. அ�லா�வி4 
cத% (ஸ�) அவ%க�, “இழி;�.�ளாகாமM+ மன 
வ8�த�தி, .�ளாகாமM+ வ8ைக /)Eத 
சHக�தாேர! வ8க! உ0க� வர; ந�வரவா.க!” 
எ4P (வா��#^) ெசா4னா%க�. அ�c#� 
.Sவின%, “அ�லா�வி4 cதேர! நா0க� ெவ. 
ெதாைலவிலி8E# உ0களிட+ வEதி8�கிேறா+. 
எ0கI�.+ உ0கI�. மிைடேய “Rள%’ .ல�# 
இைறமP�பாள% களி� இ4ன .K+ப�தா% (நா+ 
சEதி�க RTயாதபT) தைடயாக உ�ளன%. (இதனா�, 
ேபா% நிP�த+ நிகS+) /னித மாத0களி� தவிர 
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ேவP மாத0களி� நா0க� உ0களிட+ வர 
RTயா#. ஆகேவ, எ0கI�.� ெதளிவான சில 
க<டைளகைள அளிF0க�. அவ,ைற நா0க� 
எ0கI�.� பி4னா� (ஊ)�) இ8�பவ%கI�.� 
ெத)வி�ேபா+; அ(வ,ைற^ ெசய�பK�#வ)த4 
Hல+ நா0கI+ ெசா%�க+ ெச�ேவா+” எ4றா%க�. 
அ�ேபா# அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%க�, 
அவ%கI�. நா4. விஷய0கைள� 
க<டைளயி<டா%க�. நா4. ெபா8<கைள(� 
பய4பK�த ேவQடாெமன)� தைட ெச�தா% க�: 
அ�லா� ஒ8வைனேய ந+பி�ைக ெகா�IமாP 
அவ%கI�.� க<டைளயி<K, “அ�லா�ைவ 
ந+பி�ைக ெகா�வ# எ4றா� எ4னெவ4P 
உ0கI�.� ெத)Fமா?” எ4P ேக<டா%க�. அத,. 
அவ%க�, “அ�லா�;+ அவ�ைடய cத8ேம 
ந4. அறிEதவ%க�” எ4றா%க�. அ�லா�வி4 
cத% (ஸ�) அவ%க�, “அ�லா�ைவ� தவிர ேவP 
இைறவ4 இ�ைல எ4P+, Rஹ+ம� (ஆகிய நா4) 
அ�லா�வி4 cத% எ4P+ உPதி UPவ# (என 
விள�கமளி�# வி<K), ெதாSைகைய� 
கைட�பிT�ப#; ஸகா� வழ0.வ#; ரமளா4 மாத+ 
ேநா4/ ேநா,ப#. அ�#ட4, ேபா)� கிைட�.+ 
ெபா8�களிலி 8E# ஐEதிெலா8 ப0ைக (அர`� 
ெபா# நிதி�.) நd0க� ெசM�திட ேவQK+” 
எ4P(+) Uறினா%க�.(� /கா) R\லி+ 
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41- வினா: (ஈமா4 எ�+) இைற ந+பி�ைகைய 

விள�.+ ேபா# அத4 ஆP c4கைள� ெகாQK 

அைடெமாழி வழ0.வத,கான ஆதார+ யா#? 

விைட; ஜி�[� (அைல) அவ%க� நபி (ஸ�) 
அவ%களிட�தி� (இ\லா+) மா%�க�ைத� ப,றி 
வினவிய நபிெமாழியி� Uற� ப<K�ளதாவ#. 
“...அ�லா�வி4 cதேர! ஈமா4 (இைற ந+பி�ைக) 
எ4றா� எ4ன?” எ4P அ+மனித% ேக<டா%. அத,. 
நபி (ஸ�) அவ%க�, “அ�லா�ைவF+ அவ�ைடய 
வானவ% கைளF+, அவ�ைடய ேவத�ைதF+, 
அவன# சEதி�ைபF+, அவ�ைடய cத%கைளF+ 
நd0க� ந+/வ#+ (மரண�தி,.� பி4 இPதியாக 
அைனவ8+) உயி8ட4 எS�ப�பKவைத நd0க� 
ந+/வ#+, விதிைய RSைமயாக ந+/வ#+ ஆ.+” 
எ4P Uறினா%க�. அத,. அ+மனித% “உQைம தா4” 
எ4றா%.. (�; /கா) R\லி+. 

42- வினா: அத,கான ஆதார�ைத அ� .%ஆனி 

லி8E# `8�கமாக� த8க?  

விைட; அ�லா� UPகி4றா4; ேம,கிேலா 
கிழ�கிேலா உ0க� Rக0கைள நd0க� தி8�பி 
விKவதனா� ம<K+ ந4ைம ெச�தவ%களாக ஆகிவிட 
மா<~%க�. (உ0களி�) எவ% அ�லா� ைவF+, 
இPதி நாைளF+ (மPைம நாைளF+), 
மல�.கைளF+, ேவத0கைள F+, நபிமா%கைளF+, 
நி^சயமாக ந+பி�ைக ெகாQK (தன�. வி8�ப R�ள) 
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ெபா8ைள அ�லா�;�காக உறவின%கI�.+, 
அநாைதகI�.+, ஏைழகI�.+, 
வழி�ேபா�க%கI�.+, யாசக%கI�.+, விKதைலைய 
வி8+பிய (அTைமக�, கட4கார%க� ஆகிய) 
வ%கI�.+ ெகாK�# (உதவி ெச�#) 
ெதாSைகையF+ கைட�பிT�# ெதாS#, ஜகா�# 
(மா%�க வ)F)+ ெகாK�# வ8கி4றாேரா அவ8+, 
வா�.Pதி ெச�த சமய�தி� த0கIைடய 
வா�.Pதிைய(^ ச)வர) நிைறேவ,Pபவ%கI+, 
கTனமான வPைமயிM+, ேநா� ெநாTகளிM+, 
கKைமயான ேபா% ேநர�திM+ ெபாPைம ைய� 
ைக�ெகாQடவ%கI+ ஆகிய (இவ%க�தா+ 
ந�ேலா%க�.) இவ%க�தா+ (அ�லா�ைவ ந+பி�ைக 
ெகா�வதி�) உQைமயானவ%க�. இவ%க� தா+ இைற 
அ^சRைடயவ%க�!  அ� பகரா ௧௭௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; நி^சயமாக நா+  
ஒWெவா8 ெபா8ைளF+ (நி%னயி�க�ப<ட) அளவி4 
பTேய பைட�#�ேளா+.” அ� கம%; ௪௯.  

அைவக� அைன�#�.மான ஆதார0 கைள தனி� 
தனிேய பி4ன% நா+ UPேவா+. 
43- வினா: அ�லா�ைவ (ஈமா4) வி`வாச+ 

ெகா�Iத� எ4றா� எ4ன?  

விைட;  அ�லா� ஒ8வ4 மா�திரேம இ8�பைத 
அT மனதினா� உPதியாக உQைம� பK�த 
ேவQK+, அவேன ஆர+பமானவ4 அவ��. R4 
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எ#;மி�ைல, அவேன இPதியானவ4 அவ��.� 
பி4 எ#;மி�ைல, அவேன ெவளிர0கமானவ4, 
அவ��. அ�பா� எ#;மி�ைல, அவேன 
அEதர0கமானவ4 அவைனய4றி  எ#;மி�ைல, 
அவ4 எ4ெற4P+ உயி8ட4 இ8�பவ4, (அவ4) 
தனி�தவ4, (யாவ,ைற வி<K+) ேதைவ ய,றவ4, 
அவ4 (எவைரF+) ெபறவி�ைல, (எவராM+) அவ4 
ெபற� பட;மி�ைல, அவ��. நிகராக எவ8 மி�ைல, 
ேமM+ (ெதௗஹd� உ�ஹி�யா) அ�லா�ைவ 
(வண�க�#�.)ய) இைறவ4 எ4பதிM+ (ெதௗஹd� 
8gபி�யா என�பK+ அகில�ைத� பைட�#�) 
பராம)�பவ4 எ4பதிM+, (ெதௗஹd� அ� அ\மா 
வ\ஸிபா� என�பK+) அவ��.)ய தி8நாம0க 
ளிM+ பQ/களிM+ அவைன� தனிைம�பK�த 
ேவQK+.  

44- வினா: (ெதௗஹd� உ�ஹி�யா என�பK+ 

வண�க�#�.)ய) இைறவ4 என தனிைம� 

பK�#த� எ4றா� எ4ன?  

விைட; ெசா,க� ெசய�க� [தியி� அ�லா� 
வி8+ப� UTய, அEதர0கமான அ�ல# ெவளி� 
பைடயான, அைன�# வண�க0கைளF+ அவ��. 
மா�திரேம ெசS�#வ#+ அவைன� தவி%Eத எவ8� 
.+/எவ,P�.+ அதைன^ ெசM�த மP�ப#மா.+. 



 

46 

அ�லா� UPகி4றா4; “எ4ைன� தவிர ேவP 
யாைரF+ வண0காதd%க�! எ4P உம# இைறவ4 
க<டைளயி<K�ளா4.” அ� இ\ரா ௨௩. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�ைவ 
வண0.0க�! அவ��. எைதF+ இைணயாக� 
க8தாதd%க�!” அ4னிஸா ௩௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “நா4 தா4 
அ�லா�. எ4ைன� தவிர வண�க�தி, .)யவ4 
ேவP யா8மி�ைல. எனேவ எ4ைன வண0.வ dராக! 
எ4ைன நிைன�பத,காக ெதாSைகைய நிைல 
நா<Kவ dராக!” தாஹா ௧௪. 

“அ�லா�ைவ�தவிர (வண�க�#�.)ய) இைறவ4 
ேவP யா8மி�ைல” எ4ற சா<சிய�தி4 க8�#+ 
இ#ேவயா.+. 

45- வினா: (ெதௗஹd�உ�ஹி�யா என�பK+ 

வண�க�#�.)ய) இைறவ4 என தனிைம� 

பKதலி4 மP/ற+ யா#?  

விைட; அத4 மP/ற+ இைணைவ�பதா.+, அ# 
இரQK வைக�பK+ அைவயாவன; 
1- R,றிM+ (ெதௗஹd� உ�ஹி�யா ;ட4) 

RரQபK+ (சி%� அ�ப% என�பK+) ெப)ய இைண,  

2- அத4 gரண�#வ�#ட4 RரQபK+ (சி%� அ\க% 

என�பK+) சிறிய இைண எ4பனவா.+. 
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46- வினா: (சி%� அ�ப% என�பK+) ெப)யஇைண 

எ4றா� எ4ன?  

விைட; ஒ8வ% அ�லா�;�. ேவெறா8வைர இைண 
ைவ�#, அ�லா�ைவ ேநசி�ப# ேபா� அவைர 
ேநசி�ப#+ அ�லா�ைவ� பய�பKவ# ேபா� 
அவ8�.� பய�பKவ#+, அவ)ட�தி� அபய+ 
ேகா8வ#+, பிரா%�தி�ப#+, ஆதர; ைவ�ப#+, 
அவ)ட�திM�ளவ,றி� ஆைசைவ�ப #+, அவ)4 
மீ# ந+பி�ைக ைவ�ப#+ ேமM+ அ�லா�;�. 
மாP ெச�F+ விடய�தி� அவ8�. வழி�பKவ# 
அ�ல# அத,. மா,றமாக நடE# ெகா� வ# 
ேபா4றைவகளி� ஈKபKவதா.+.  

அ�லா� UPகி4றா4, “தன�. இைண க,பி�க� 
பKவைத அ�லா� ம4னி�க மா<டா4. இ# 
அ�லாதைவகைள தா4 நாTேயா 8�. அவ4 
ம4னி�பா4. அ�லா�;�. இைண க,பி�பவ% 
(உQைமைய வி<K+) cரமான வழி ேக<T� விSE# 
வி<டா%.” அ4னிஸா ௧௧௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “..அ�லா�;�. 
இைண க,பி�பவ% மிக� ெப)ய பாவ�ைதேய க,பைன 
ெச�தா%.” அ4னிஸா ௪௮. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “.அ�லா�;�. 
இைண க,பி�ேபா8�. ெசா%�க�ைத அ�லா� தைட 
ெச�# வி<டா4. அவ%க� ெச4றைடF+ இட+ 
நரக+...” .அ�மாயிதா ௭௨. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “அ�லா�;�. 
அ%�பணி�#, அவ��. இைண க,பி�காேதாராக 
(ஆ.0க�!) அ�லா�;�. இைண க,பி�பவ4 
வான�திலி8E# விSE# பறைவக� c�கி^ 
ெச4றவைன� ேபா�, அ�ல# கா,P cரமான 
இட�தி� ெகாQK ேபா� வ dசிய ஒ8வைன� ேபா� 
ஆவா4” அ� ஹ6 ௩௧ 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; ம�களி4 மீ# 
அ�லா�;�.�ள உ)ைம எ4ன ெவ4றா�, 
அவ%க� அவைன வண0க ேவQK+. அவ��. 
எதைனF+ (எவைரF+) இைண க,பி�க� Uடா# 
எ4பதா.+ இ�தைகய ம�கைள அ�லா� 
(மPைமயி�) ேவதைன� பK�தாம� இ8�ப# தா4 
ம�கI�. அ�லா�வி4 மீ#�ள உ)ைமயா.+”. 
(� /கா) R\லி+ 

இ�தைகய (சி%� அ�ப% என�பK+) ெப)ய இைண 
ைவ�பாள%க� .ைர� .ள�ைத^ ேச%Eத நிராக)� 
பாள%கI�.+, ேமM+ அவ%கைள� ேபா4ேறா% 
கI�.+, உ�ள�திM�ள நிராக)�ைப மைற�# 
இ\லா�ைத ெவளியி� கா<K+ நயவmச க%கI�.+ 
நிகரானவ%க�.   

அ�லா� UPகி4றா4; “நயவmசக%க� நரக�தி4 
அT�த<T� இ8�பா%க�. அவ%கI�. எEத 
உதவியாளைரF+ நd% காண மா<~%. 



 

49 

ம4னி�/� ேக<K� தி8Eதி, அ�லா�ைவ� ப,றி� 
பிT�#� ெகாQK, வண�க�ைத அ�லா�;�. 
ம<Kேம உள� c�ைமFட4 உ)�தா�கிேயாைர� 
தவிர. அவ%க� வி`வாச+ ெகாQேடா8 ட4 
இ8�பா%க�. ந+பி�ைக ெகாQேடா 8�. அ�லா� 
மக�தான Uலிைய� பி4ன% வழ0.வா4.” அ4னிஸா 
௧௪௫,௧௪௬. 

47- வினா: (சி%� அ\க% என�பK+) சிறிய இைண 

எ4றா� எ4ன?  

விைட; அ�லா�;�.^ ெச�ய ேவQTய ஒ8 
வண�க�தி� சிறிதள; Rக\#தி ேச%E# 
விKவதா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; “... தம# இைறவனி4 
சEதி�ைப எதி%பா%�பவ% ந�லற�ைத^ ெச�ய<K+! 
தம# இைற வண�க�தி� எவைரF+ இைண க,பி� 
கா#  இ8�க<K+” எ4P (Rஹ+மேத) UPவ dராக.” 
அ� க�� ௧௧0. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “உ0க� மீ# நா4 
மிக;+ பய�பட�UTய விடய+ எ4னெவனி� (சி%� 
அ\க% என�பK+) சிறிய இைணயா.+. உடேன (சி%� 
அ\க%) எ4றா� எ4ன? எ4P ேக<க�ப<டத,. அ# 
தா4 Rக\#தி எ4றா%க�. பி4ன% அைத 
விள�கி�UP+ ேபா# “ஒ8வ% தன# ெதாSைகைய 
ேவெறா8 மனித% பா%�#� ெகாQT 8�பத,காக 
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அழ. பK�#வைத� ேபா4P” எ4றா%க�. (� இ�� 
மாஜா.  

ேமM+, ெப,ேறா%, கஃபா,  இைண ைவ�க� ப<டைவ, 
அமானித+ ேபா4ற அ�லா� அ�லாத இ4ேனார4ன 
விடய0கைள� ெகாQK ச�திய+ ெச�வ#+ இதி� 
அட0.+. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “உ0கIைடய 
தEைதமா%கைள� ெகாQேடா, அ�ல# தா�மா% 
கைள� ெகாQேடா, அ�ல# (அ�லா�;�.) இைண 
ைவ�க� ப<டைவகைள� ெகாQேடா, ச�திய+ 
ெச�யாதd%க�,” (� அgதா��, நஸாஈ. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “கஃபாவி4 
மீ# ச�தியமாக எ4P Uறாதd%க� மாறாக 
கஃபா;ைடய இைறவனி4 மீ# ச�தியமாக எ4ேற 
UP0க�.” (� R\ந� அ�ம� 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
“அ�லா�ைவ ெகாQேட அ4றி ச�திய+ 
ெச�யாதd%க�” (� /கா). 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “எவ% 
அமானித�ைத� ெகாQK ச�திய+ ெச�கிறாேரா அவ% 
எ+ைம^ ேச%Eதவ% அ�ல%.” (� அgதா��. 
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “எவ% 
அ�லா� அ�லாதைவகைள� ெகாQK ச�திய+ 
ெச�கிறாேரா, நி^சயமாக அவ% அ�லா�ைவ மP�# 
(காபிராகி) வி<டா% அ�ல# (அவ��.) இைணைவ�# 
வி<டா%.” (� அgதா��. 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க�, “அ�லா�;+  நd0கI+ 
நாTயபTேய (நட�.+)” என�Uறிய ஒ8வ)ட+ 
அ�லா�ேவாK எ4ைன இைண ைவ�# வி<~ரா? 
என� (கQT�#�) Uறிவி<K “அWவார�ல. அ�லா� 
நாTய பTேய மா�திர+ (நட�.+) என� UPவ dராக” 
எ4றா%க�.(� நஸாஈ. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
“அ�லா�;+ இEத மனித8+ நாTயபTேய (நட�.+)” 
என�Uறாதd%க� அத,. மா,றமாக “அ�லா�;+ 
பி4ன% இEத மனித8+ நாTயபTேய (நட�.+)” என� 
UP0க�” .(� அgதா�� 

மா%�க அறிஞ%க� UPகி4றா%க�: “அ�லா�;+, 
பி4ன% இEத மனித8+ இ�லாவி<டா� 
(ைகUTயி8�கா#) என� UPவதி� தவறி�ைல, 
ஆயி�+ “அ�லா�;+ இEத மனித8+ இ�லா 
வி<டா� (ைகUTயி8�கா#) எ4P UPவேத 
தவறா.+.   
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48- வினா: இ0. (அர/ ெமாழி^) 

ெசா,கI�கிைடயிM�ள “ثم, و” ஆகிய எS�#� 

கI�. இைடயிலான ேவPபாKக� யாைவ?  

விைட; (அர/ெமாழியி�) "و"  எ�+ எS�தினா� (ஒ8 
ெசயலி� இ8வைர) ேச%�.+ேபா#, (அWவி8வ8+ 
.றி�த ெசயலி�) ச) சமமான ப0காளிக� எ4பைத� 
.றி�.+, எனேவ “அ�லா�;+ நdF+ நாTயபTேய 
(நட�.+)” என�Uறியவ% அ�லா�வி4 நா<ட�ைத 
அTயானி4 நா<ட�#ட4 ச) சமமாக ப0. பி)�# 
விKகிறா%, ஆயி�+  "ثم " எ�+ எS�தினா� (ஒ8 
ெசயலி� இ8வைர) ேச%�ப# “ஒ8வ8�.�பி4 
ம,றவ%” எ4ற க8�ைதேய .றி�.+. இத4 அT� 
பைடயி� “அ�லா�;+ பி4ன% நdF+ நாTயபTேய 
(நட�.+)” என� Uறியவ% அ�லா� நாTய பி4 
அTயா4 நாTனா4, என ஏ,P� ெகா�கிறா%.  

அ�லா� பி4வ8மாP UPகி4றா4. “அ�லா� 
நாKவைத� தவிர நd0க� நாKவதி�ைல. அ�லா� 
அறிEதவனாக;+, ஞானமி�கவனாக;+ இ8�கி றா4.  
அ�த�% ௩0 

49- வினா: (ெதௗஹd� 8gபி�யா என�பK+ 

அகில�ைத� பைட�#�) பராம)�பவ4 என 

தனிைம� பK�#த� எ4றா� எ4ன?  
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விைட;  உQைமயி� அ�லா�ேவ அைன�#� 
பைட�பின0கைளF+ பராம)�பவ�+, அரச� 
மாவா4, அைவகைள� பைட�தவ�+, தி<டமிK 
பவ�+ ெசய� பK�#பவ�+ அவேன, ஆ<சியி� 
அவ��.� ப0காளி இ�ைல. உதவியாள4 எ�+ 
இழி;+ அவ��. இ�ைல. அவன# க<டைளைய 
மP�பவேரா, தd%�ைப ஒ�திைவ�பவேரா எவ8 
மி�ைல, அவ��. எதிராகேவா நிகராகேவா 
எ#;மி�ைல. ேமM+ தWஹd� 8gபி�யாவி4 
க8�#�களிேலா அ�ல# அ�லா�வி4 பQ/க�, 
தி8நாம0களி4 க8�#�களி� ஏதாவ ெதா4றிேலா 
அவ�ட4 பிர^சிைன� பட�UTய ேவP ஒ8வ4 
இ�ைல எ4P+ உPதியாக ஏ,P�ெகா�வதா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; “எ�லா� /கS+ அ�லா� 
;�ேக. அவேன வான0கைளF+, gமிையF+ 
பைட�தா4. இ8�கைளF+, ஒளிையF+ ஏ,பK�தி 
னா4.” அ�அ4ஆ+ ௧+ வசன+ Rத� அ�தியா 
ய�தி4 இPதி வைர பா%�க;+. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “எ�லா� /கS+ 
அ�லா�;�ேக. (அவ4) அகில�ைத� (பைட�#�) 
பராம)�பவ4.” �ரா அ�பா�திஹா ௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “வான0கI�.+, 
gமி�.+ இைறவ4 யா%?” எ4P (Rஹ+மேத!) 
ேக<K, அ�லா� எ4P UPவ dராக. “அவன4றி 
பா#காவல%கைள� க,பைன ெச�# ெகாQ~% களா? 
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அவ%க� தம�ேக ந4ைம ெச�ய;+, தdைம ெச�ய;+ 
ஆ,ற� ெபற மா<டா%க�.” எ4P UPவ dராக. 
“.8ட�+, பா%ைவF�ளவ�+ சமமா வா%களா? 
இ8�கI+, ஒளிF+ சமமா.மா?” எ4P ேக<பரீாக. 
“அ�லா� ;�. நிகரானவ%கைள� க,பைன ெச�# 
வி<டா%களா? அவ%க� அ�லா� பைட�தைத� ேபா� 
பைட�#, அத4 காரணமாக ‘பைட�த# யா%?’ எ4P 
இவ%கI�.� .ழ�ப+ ஏ,ப<K வி<டதா? ஒWெவா8 
ெபா8ைளF+ அ�லா�ேவ பைட�தவ4, அவ4 
தனி�தவ4, அட�கியா�பவ4 எ4P UPவ dராக”. அ% 
ரஃ� ௧௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�ேவ 
உ0கைள� பைட�தா4. பி4ன% உ0கI�. 
உணவளி�தா4. பி4ன% உ0கைள மரணி�க^ 
ெச�வா4. பிற. உ0கைள உயி%�பி�பா4. உ0க� 
ெத�வ0களி� இவ,றி� ஏேத�+ ஒ4ைற^ 
ெச�ேவா% உ�ளனரா? அவ4 cயவ4. அவ%க� 
இைண க,பி�பைத வி<K+ உய%Eதவ4).” அ%�+ ௪0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “இ# அ�லா� 
பைட�த#! அவன4றி ம,றவ%க� பைட�தவ,ைற 
என�.� கா<K0க�. எனி�+ அநdதி இைழ�ேதா% 
ெதளிவான வழி ேக<T� உ�ளன%.” M�மா4 ௧௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “எ�ெபா8I+ இ4றி 
அவ%க� பைட�க� ப<டா%களா? அ�ல# அவ%கேள 
பைட�க� UTயவ%களா? 
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அ�ல# வான0கைளF+, gமிையF+ அவ%கேள 
பைட�தா%களா? அWவாறி� ைல. அவ%க� உPதியாக 
ந+ப மா<டா%க�.” அ�c% ௩௫,௩௬.௧0 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “வான0க�, gமி 
ம,P+ அவ,P�. இைடேய உ�ளவ,P�.+ 
(அவேன) இைறவ4. எனேவ அவைன வண0. வ dராக. 
அவன# வண�க�தி,காக (சிரம0கைள^) சகி�#� 
ெகா�வ dராக. அவ��. நிகரானவைன நd% அறிகிறdரா?.” 
ம%ய+ ௬௫ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(அவ4) 
வான0கைளF+, gமிையF+ பைட�தவ4. உ0கI�. 
உ0களிலி8Eேத ேஜாTகைள F+, (கா�நைடகI�.) 
கா� நைடகளி� ேஜாTகைளF+ ஏ,பK�தினா4. 
அதி� (gமியி�) உ0கைள� பரவ^ ெச�தா4. 
அவைன� ேபா� எ#;+இ�ைல. அவ4 
ெசவிFPபவ4; பா%�பவ4).” அ�ஷூரா ௧௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “சEததிைய 
ஏ,பK�தி� ெகா�ளாத அ�லா�;�ேக /கழைன� 
#+. ஆ<சியி� அவ��.� ப0காளி இ�ைல. 
உதவியாள4 எ�+ இழி;+ அவ��. இ�ைல” 
எ4P (Rஹ+மேத!) UPவ dராக! அவைன அதிக+ 
ெப8ைம�பK�#வ dராக! “அ� இ\ரா ௧௧௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ4றிF+, அவ4 
எவ8�. அ�மதி ெகாK�கிறாேனா அவ8�.� தவிர, 
அவனிட�தி� எEத ப)E#ைரF+ பயனளி� கா#; 
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எனேவ (நியாய விசாரைண�. நி,.+) அவ%களி4 
இ8தய0களிலி8E# திK�க+ நd�க� பKமானா� 
‘உ0க� இைறவ4 எ4ன Uறினா4?’ எ4P 
ேக<பா%க�. “உQைம யானைதேய! ேமM+, அவேன 
மி�க உய%Eதவ4 மிக� ெப)யவ4.” எ4P 
UPவா%க�. 

அ�லா�ைவய4றி எவைர நd0க� (ெத�வ0கெளன) 
எQணி� ெகாQ~% கேள அவ%கைள அைழF0க�. 
வான0 களிேலா, இ4�+ gமியிேலா அவ%கI�. 
ஓ% அ�வள;+ அதிகாரமி�ைல - அவ,றி� 
இவ%கI�. எ�தைகய ப0.+ இ�ைல. இ4�+ 
அவ��. உதவியாள%கI+ அவ%களி� 
யா8மி�ைல).” ஸபா ௨௨. 

50-  வினா: (ெதௗஹd�, 8gபி�யா என�பK+ 

அகில�ைத� பைட�#�) பராம)�பவ4 என 

தனிைம�பK�# தலி4 மP/ற+ யா#?  

விைட; தWஹd� 8gபி�யாவி4 க8�#�களான 
ஆ�க�, அழி�த�, உயி%� பி�த�, மரணி�க^ ெச�த�, 
ந4ைம பய�.த�, தdைமைய� தK�த�, ேபா4ற 
இ�பிரபmச�ைத� தி<டமி<K ெசயலா, P+ எEத ஒ8 
விடய�திM+ அ�லா� ;ட4 ேவP ஒ8வ4 
இ8�கிறா4 என ந+/வேதா, அ�ல# ெப8ைம, 
மக�#வ+, மைறவான விஷய0கைள அறித� ேபா4ற 
அ�லா�வி4 பQ/க� அ�ல# தி8நாம0களி4 
க8�#�களி� ஏதாவெதா4றி� அவ�ட4 பிர^சிைன 
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பட� UTய ேவP ஒ8வ4 இ8�கிறா4 என 
ந+/வதா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; வான0கைளF+, gமிையF+ 
பைட�த அ�லா�;�ேக எ�லா� /கS+. (அவ4) 
வானவ%கைள இரQTரQK, R+H4P நா4. 
நா4. சிற.கைள� ெகாQட cத%களாக அ��/ 
வா4. அவ4 நாTயைத� பைட�பி� அதிகமா�.வா4. 
அ�லா� ஒWெவா8 ெபா8ளி4 மீ#+ 
ஆ,றMைடயவ4.” 

“மனித%கI�காக அ�லா� திறE# வி<ட எEத 
அ8ைளF+ தK�பவ4 எவ�+ இ�ைல. அவ4 
தK�தைத அத,.� பி4 அ��/பவ�+ இ�ைல. 
அவ4 மிைக�தவ4, ஞானமி�கவ4.” பாதி% ௨,௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா� உம�. 
ஒ8 தd0ைக அளி�தா� அவைன� தவிர அைத 
நd�.பவ4 யா8மி�ைல. உம�. அவ4 ஒ8 
ந4ைமைய நாTனா� அவன# அ8ைள� தK�பவ4 
யா8+ கிைடயா#. தன# அTயா%களி� நாTேயா8�. 
அைத அளி�பா4. அவ4 ம4னி� பவ4, நிகர,ற 
அ4/ைடேயா4. “ V�\ ௧0௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “வான0கைளF+, 
gமிையF+ பைட�தவ4 யா%?” எ4P அவ%களிட+ நd% 
ேக<டா� ‘அ�லா�’ எ4P UPவா%க�. 
‘அ�லா�ைவ ய4றி நd0க� பிரா%�தி�பவ,ைற� 
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ப,றி� UP0க�’ எ4P ேக<பரீாக. “அ�லா� என�. 
ஒ8 தd0ைக நாT வி<டா� அவன# தd0ைக அவ%க� 
நd�கி விKவா%களா? அ�ல# அவ4 என�. அ8ைள 
நாTனா� அவ%க� அவன# அ8ைள� 
தK�க�UTயவ%களா? அ�லா� என�.� 
ேபா#மானவ4. சா%Eதி8�ேபா% அவைனேய சா%Eதி 
8�பா%க�.” எ4P UPவ dராக.” அ\ஸும% ௩௮. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “மைறவானவ,றி4 
திற; ேகா�க� அவனிடேம உ�ளன. அவைன� தவிர 
யா8+ அைத அறிய மா<டா%.” அ� அ4ஆ+ ௫௯. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “வான0களிM+, 
gமியிM+ மைறவானைத அ�லா�ைவ� தவிர 
யா8+ அறிய மா<டா%க�. தா0க� எ�ேபா# உயி%� 
பி�க�பKேவா+ எ4பைதF+ அவ%க� அறிய 
மா<டா%க� எ4P UPவ dராக.”  அ4ன+�  ௬௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “...அவ4 
அறிEதி8�பவ,றி� எைதF+ அவ%களா� அறிய 
RTயா#. அவ4 நாTயைத� தவிர...”.அ� பகரா ௨௫௫. 
அ�லா� UPகியதாக நபி (ஸ�) அவ%க� 
Uறினா%க�. “கQணிய+ எ4�ைடய கீழாைடF+, 
ெப8ைம எ4�ைடய ேமலாைடFமா.+, 
அWவிரQTெலா4றி� யா% எ4�ட4 பிர^சிைன� 
பKகி4றாேரா அவைர நா4 என# நரக�தி� .Tய 
ம%�#ேவ4.” (� R\லி+ அgதா�� 
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51- வினா: (ெதௗஹd� அ� அ\மா வ\ஸிபா� எ�+) 

தி8 நாம0களிM+ பQ/களிM+ தனிைம� 

பK�#த� எ4றா� எ4ன?  

விைட; அழகிய தி8நாம0களினாM+ பQ/ 
களினாM+ அ�லா�ேவ அவைன�ப,றி தன# 
தி8மைறயி� விள�கியவாP+, ேமM+ நபி (ஸ�) 
அவ%க� விள�கியவாP+ ஏ,P� ெகா�வ#ட4, 
அ�லா� தன# தி8மைறயி� பல இட0களிM+ 
அைவக I�. வTவ0கைள மP�# நி�பி�தி8� 
பைத� ேபா� உ�ளவாP ஏ,P� ெகா�வ#மா.+.  

அ�லா� UPகி4றா4. “அவ%கI�. R4ேன 
உ�ளைதF+, அவ%கI�.� பி4ேன உ�ளைதF+ 
அவ4 அறிகிறா4. அவைன அவ%க� RSைமயாக 
அறிE# ெகா�ள மா<டா%க�.” தாஹா ௧௧0, 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அவைன�ேபா� 
எ#;+ இ�ைல. அவ4 ெசவிFPபவ4, பா%�பவ4.” 
அ�ஷூரா ௧௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. ”பா%ைவக� அவைன 
அைடயா# அவேனா பா%ைவகைள அைடகி றா4, 
அவ4 y<பமானவ4, ந4கறிEதவ4.” அ�அ4ஆ+ 
௧0௩.. 

“இைணைவ�பாள%க� நபி (ஸ�) அவ%களிட+, உ0க� 
ெத�வ�தி4 வழி� ேதா4றைல அறிய� தரலாமா? 
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என� ேக<ட#+ பி4வ8+ அ�தியாய�ைத அ�லா� 
இற�கி ைவ�தா4.” (� தி%மிதி 

௧. (Rஹ+மேத) “அ�லா� ஒ8வ4 என� 
UPவ dராக. 
௨. அ�லா� ேதைவகள,றவ4. 
3. (யாைரF+) அவ4 ெபறவி�ைல. (யா8�.+) 
பிற�க;மி�ைல. 
4. அவ��. நிகராக யா8மி�ைல.” இஃ�லா\ ௧,௪ 
(ஆகேவ அவ��. நிகேரா, உவைமேயா கிைடயா# 
அவைன� ேபா� எ#;+ இ�ைல. ) 

52- வினா: (அ�லா�வி4) அழகிய தி8நாம0க I�. 

அ�.%ஆ4, நபிெமாழி ஆகியைவகளி லி8E# 

ெபற�ப<ட ஆதார0க� எைவ?  

விைட; அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா�;�. 
அழகிய ெபய%க� உ�ளன. அவ,றி4 Hலேம 
அவனிட+ பிரா%�திF0க�. அவன# ெபய%களி� 
தி)�#� UPேவாைர வி<K விK0க�.”அ� அஃரா� 
௧௮0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா� எ4P 
அைழF0க�. அ�ல# ர�மா4 எ4P அைழF0க�. 
நd0க� எ�பT அைழ�த ேபா#+ அவ��. அழகிய 
ெபய%க� உ�ளன எ4P UPவ dராக.”  அ� இ\ரா 
௧௧0. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா�ைவ� 
தவிர வண�க�தி, .)யவ4 ேவP யா8மி�ைல. 
அவ��. அழகிய ெபய%க� உ�ளன.” தாஹா ௮. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “அ�லா�;�. 
ெதாQ�,ெறா4ப# தி8நாம0க� உ�ளன. 
அவ,ைற அறிE# (அத4 மீ# ந+பி�ைக ைவ�# 
அைத நிைனவி�) ெகா�பவ% ெசா%�க�தி� yைழவா%.” 
(� /கா) R\லி+. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. (யா அ�லா�! 
உன�.^ ெசாEதமான ஒWெவா8 தி8�ெபய% 
ெகாQK+ நா4 உ4னிட+ யாசி�கிேற4. அEத� 
ெபயைர நdேய உன�.^ �<Tயி8�பா�, அ�ல# 
உன# ேவத�தி� அைத நd அ8ளியி8�பா�, அ�ல# 
உன# பைட�/களி� எவ8�ேக�+ அைத� க,P� 
ெகாK�தி8�பா�, அ�ல# மைறவானைவ ப,றிய 
ஞான�தி� உ4னிட�தி� அைத ைவ�தி8� 
பா�...”  அறிவி�பவ%: இ�� ம\ஊ� (ரழி) (� 
அ�ம� இ�� ஹி�பா4, ஹா�கி+, – சி�ஸிலா 
ஸஹdஹாவி� ேஷ�� அ�பான d (ர�) அவ%க� 
இதைன ஸஹd� எ4P .றி�பிKகிறா%க�.ஹதd\ 
எQ - ௧௯௯ 
53- வினா: (அ�லா�வி4) அழகிய தி8நாம0க I�. 

அ�.%ஆனிலி8E# உதாரண0க� த8க!  
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விைட; அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
உய%Eதவனாக;+, ெப)யவனாக;+ இ8�கிறா4).” 
அ4னிஸா ௩௪ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
y��கமானவ னாக;+, ந4கறிEதவனாக;+, 
இ8�கிறா4.” அ�அ�ஸா� ௩௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அவ4 
அறிEதவனாக;+, ஆ,றMைடய வனாக;+ இ8�கி 
றா4.”  ஃபா�தி% ௪௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
ெசவிFPபவனாக;+, பா%�பவனாக;+ இ8�கி றா4.” 
அ4னிஸா ௫௮. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
மிைக�தவனாக;+, ஞான மி�கவனாக;+ 
இ8�கிறா4.” அ4னிஸா ௫௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
ம4னி�பவனாக;+, நிகர,ற அ4/ைடேயானாக;+ 
இ8�கிறா4.” அ4னிஸா ௨௩,௧0௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “..அவ4 அவ%க 
ளிட+ நிகர,ற அ4/ைடேயா4, இர�கRைட ேயா4.” 
அ�தWபா ௧௧௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� ேதைவ 
ய,றவ4, சகி�/� த4ைம மி�கவ4) அ� பகரா ௨௬௩ 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. ”...அவ4 
/கS�.)யவ4, மக�#வ+ மி�கவ4.” ஹூ# ௭௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...எ4 இைறவ4 
ஒWெவா8 ெபா8ைளF+ கQகாணி�பவ4...” ஹூ# 
௫௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...எ4 இைறவ4 
அ8கி� உ�ளவ4, பதிலளி�பவ4.” ஹூ# ௬௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “...அ�லா� 
உ0கைள� கQகாணி�பவனாக இ8�கிறா4.” 
அ4னிஸா ௧. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவேன அ�லா�. 
அவைன� தவிர வண�க� தி,.)யவ4 
ேவPயா8மி�ைல. மைறவானைதF+, ெவளி� 
பைடயான ைதF+ அறிபவ4.  அவ4 அளவ,ற 
அ8ளாள4, நிகர,ற அ4/ைடேயா4. 

அவேன அ�லா�. அவைன� தவிர வண�க�தி, 
.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல. (அவ4) ேபரரச4, 
cயவ4. நி+மதியளி�பவ4, அைட�கல+ த8பவ4, 
கQகாணி�பவ4, மிைக�தவ4, ஆதி�க+ 
ெசM�#பவ4, ெப8ைம�.)யவ4. அவ%க� இைண 
க,பி�பைத வி<K+ அ�லா� cயவ4. 

அவேன அ�லா�. (அவ4) பைட�பவ4, 
உ8வா�.பவ4, வTவமைம�பவ4, அவ��. அழகிய 
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ெபய%க� உ�ளன. வான0களிM+, gமியிM+ 
உ�ளைவ அவைன� #தி�கி4றன. அவ4 
மிைக�தவ4, ஞானமி�கவ4” .அ�ஹ�% ௨௨,௨௪ 

54- வினா: (அ�லா�வி4) அழகிய தி8நாம0க I�. 

நபிெமாழியிலி8E# உதாரண0க� த8க?  

விைட; (#4ப0க� ேந8+ ேபா#) நபி ஸ� அவ%க� 
Uறினா%க�; “கQணியR+ ெபாPைமF+ மி�க 
அ�லா�ைவ� தவிர ேவP இைறவ4 யா8+ 
இ�ைல, மக�#வ+ மி�க அ)யாசன�தி4 அதிபதி 
யாகிய அ�லா�ைவ� தவிர ேவP இைறவ4 யா8+ 
இ�ைல  வான0க� gமியி4 அதிபதிF+ ச0ைக மி�க 
அ)யாசன�தி4 அதிபதிFமான அ�லா� ைவ� தவிர 
ேவP யா8+ இ�ைல.” (� /கா) R\லி+. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “எ4ெற4P+ 
உயி8ட4 இ8�பவேன, கQணியR+, மக�#வR+ 
மி�கவேன, வான0கைளF+ gமிையF+ R4� 
தாரண+ இ4றி� பைட�தவேன.” (� அgதா��, 
நஸாஈ, இ�� மாஜா.  
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. 
“அ�லா�வி4 தி8�ெபய% ெகாQK 
(ெதாட0.கிேற4) அவ4 எ�தைகய வெனனி� 
அவ�ைடய ெபய8ட4 இEத gமியிM+ வான�திM+ 
எEத� ெபா8I+ தd0. இைழ�# விட RTயா#, 
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அவ4 எ�லாவ,ைறF+ ேக<பவ4, அறிபவ4.” (� 
அgதா��, நஸாஈ, தி%மிதி. 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “யா 
அ�லா�! மைறவான வ,ைறF+ ெவளி�பைடயான 
வ,ைறF+ அறிபவேன! வான0கைளF+ gமிையF+ 
பைட�த வேன! ஒWெவா8 ெபா8ளி4 இர<சகேன, 
உைடைமயாளேன! வண�க�#�.)ய இைறவ4 
உ4ைன� தவிர ேவறி�ைல எ4P நா4 சா<சிய+ 
அளி�கிேற4.” ((� அgதா��, தி%மிதி) ேஷ�� 
அ�பான d (ர�) அவ%க� இதைன ஸஹd� எ4P 
.றி�பிKகிறா%க�. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “யா 
அ�லா�!. வான0க� ம,P+ gமியி4 இைறவேன! 
மக�#வ+ மி�க அ)யாசன�தி4 அதிபதிேய! 
எ0கIைடய ம,P+ அைன�#� ெபா8�கIைடய 
அதிபதிேய! வி�#�கைளF+ ேப[^ச0 ெகா<ைட 
கைளF+ விைளவி�கி4றவேன! தWறா� இ4ஜd� 
.%ஆ4 ஆகிய ேவத0 கைள இற�கிய8ளியவேன! 
அைன�#� ெபா8<களி4 தd0ைக வி<K+ நா4 
உ4னிட+ பா#கா�/� ேதKகிேற4. அவ,றி4 R4 
உ^சி ேராம+ உ4 பிTயிேலேய இ8�கிற#. நdேய 
Rதலாமவ4 உன�. R4 எ#;மி�ைல, நd தா4 
இPதியானவ4 உன�.� பி4 எ#;மி�ைல. நdேய 
ெவளி�பைடயானவ4 உன�. அ�பா� எ#; மி�ைல, 
நdேய அEதர0கமானவ4 நdய4றி எ#; மி�ைல.” (� 
R\லி+, அgதா��, இ�� மாஜா.   



 

66 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “யா 
அ�லா�! உன�ேக /க� அைன�#+, வான0க� gமி 
ஆகியவ,றி4 ஒளி நdேய! உன�ேக /க� அைன�#+. 
வான0க� gமி�. அரச4 நdேய!” (� /கா) 
R\லி+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “யா 
அ�லா�! நா4 உ4னிட+ யாசி�கிேற4, இத4 
அT�பைடயி�. அதாவ# நdேய ஏக இைறவ4 
‘வண�க�#� .)யவ4 உ4ைன� தவிர ேவP 
யா8மி�ைல’ எ4P நா4 சா<சிய+ அளி�கிேற4. நd 
தனி�தவ4 எவ% ப�க�திலி8E#+ தன�.� ேதைவ 
யி�லாதவ4, எவைரF+ ெபறாதவ4, யாராM+ 
ெபற�படாதவ4, உன�. நிகராக எவ8மி�ைல.” (� 
அgதா��, நஸாஈ,இ�� மாஜா. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. 
“இதய0கைள� /ர<Kபவேன! (யா அ�லா�!)” (� 
தி%மிதி. 

55- வினா: (அ�லா�வி4) அழகிய தி8நாம0களி4 

க8�#க� எ�தைன வைக�பK+?  

விைட; H4P வைக�பK+அைவயாவன. 
1- அ�லா�வி4 (தா� எ�+) `ய�#ட4 ஒ�#� 

ேபா.+ க8�#�கைள� .றி�பைவ. 
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2- தி8நாம0களி4 க8�திலி8E# பி)� 

ெதK�க�ப<ட அவ�ைடய பQ/ கைள .றி�க� 

UTயைவக�. 

3- தி8நாம0களிலி8E# பி)�ெதK�க� படாத சில 

பQ/கைள அவசிய�தி4 அT�பைடயி� .றி�க� 

UTயைவக�. 

56- வினா: அத,. உதாரண+ எ4ன?  

விைட; ((الر)ن “இர�கR�ளவ4” எ4ற அ�லா�வி4 
தி8நாம�ைத� ேபா4றா.+, இ�தி8நாம+ 
அ�லா�வி4 (தா� எ�+) `ய�#ட4 ஒ�#� 
ேபா.+ க8�ைத� .றி�கி4ற#, அ�#ட4 
அ�தி8நாம�தி (4க8�தி)லி8E# பி)�ெத K�க� ப<ட 

) الر)ة(  ‘இர�க+’ எ4ற பQைபF+ அ# .றி�கிற#, 
ேமM+ அேத தி8நாம�திலி8E# பி)�ெதK�க� 
படாத ) القدرة ا%ياة(  ‘வா�;’, ‘ச�தி’ ேபா4ற சில 
பQ/கைளF+ அ�தைகய (இர�கR�ள ஒ8)வ��. 
அவசிய+ (இ8�க ேவQK+) எ4ற அT�பைடயி� 
.றி�கி4ற#. அ�லா�வி4 ஏைனய தி8நாம0கI+ 
இWவாேற தா4. ஆனா� இ�தைகய நிலைம 
பைட�பின0கI�. R,றிM+ ேவPப<ட தா.+. 
ஏெனனி� ‘அறிஞ4’ என� ெபய% �<ட� ப<டவ%  சில 
சமய+ அறிவ dனராக;+, ‘நdதிபதி’ என� ெபய% 
�<ட�ப<டவ% அநdதி  இைழ�பவனாக;+ இ8�கலா+. 
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57- வினா: “உ,க8�#�க�” அT�பைடயி� 

(அ�லா�வி4) அழகிய தி8நாம0க� எ�தைன 

வைக�பK+?  

விைட; நா4. வைக�பK+; 
1. “அ�லா�” எ�+ தி8நாம+, இ# அழகிய 

தி8நாம0க� அைன�தின#+ க8�#�கைள 

உ�ளட�.+, ஆகேவ ம,ைறய எ�லா 

தி8நாம0கI+ சில சமய+ இ�தி8நாம�தி4 

பQ/களாக Uற�பKவ#QK. 

அ�லா� UPகி4றா4. “(அவேன அ�லா�. (அவ4) 
பைட�பவ4, உ8வா�.பவ4, வTவ+ அைம�பவ4, 
அவ��. அழகிய ெபய%க� உ�ளன. வான0களிM+, 
gமியிM+ உ�ளைவ அவைன� #தி�கி4றன. அவ4 
மிைக�தவ4, ஞான மி�கவ4.” அ�ஹ�% ௨௪ 

அ�லா�வி4 (தா� எ�+) `ய�தி4 பQ/கைள 
.றி�க� UTய தி8நாம0களி4 உதாரண+; 
அEதர0கமான ம,P+ ெவளிர0கமான அைன�# 
ஓைசகைளF+ ெசவிமK�.+ அ�லா�வி4 )سمع(  

“ேக�வி” எ�+ பQைப� .றி�.+ )السميع(  “ேக<பவ4” 
எ�+ தி8நாம+. அWவாேர y<பமான ம,P+ 
ெவளி�பைடயான அைன�ைதF+ ேநா<டமி K+ 
அ�லா�வி4   )7ب(  ”பா%ைவ” எ�+ பQைப� 

.றி�.+ ) ا:ص8(  “பா%�பவ4” எ�+ தி8நாம+, ேமM+ 
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வான0களிேலா, gமியிேலா ஓ% அ�வள;+ அவைன 
வி<K+ மைறயா#. சகலவ,ைறF+ ��E# அறிF+ 
அ�லா�வி4  )علم( ”அறி;”எ�+ பQைப� .றி�.+ 

) العليم(  “அறிEதவ4” எ�+ தி8நாம+.  அWவாேர 
அைன�ைதF+ ஆ�க;+ அழி�க;+ வ�ல 
அ�லா�வி4 )قدرة (  “ச�தி” எ�+ பQைப� 

.றி�.+ ) القدير(  “ச�திF�ளவ4” எ�+ தி8நாம+. 

2. அ�லா�வி4 ெசய�களி4 பQைப 

.றி�க�UTய தி8நாம0க�. 

அ�லா� UPகி4றா4. “அவேன அ�லா�. (அவ4) 
பைட�பவ4, உ8வா�.பவ4,  வTவமைம�பவ4.” 
அ� ��% ௨௪. 

3. அைன�#� .ைறகளிலி8E#+ அ�லா�ைவ 

c�ைம�பK�த� UTய தி8நாம0க�. 

உதாரணமாக “cயவ4”, “ஈேட,றமானவ4” 

ேபா4றனவா.+. 

 
58- வினா: அ�லா�;�. அழகிய தி8நாம0க� 

Uற�பKவைத எWவாP வைக�பK�தலா+?  

விைட; பி4வ8மாP வைக�பK�தலா+; 
1. தனியாகேவா அ�ல# ேவP (ஒ8 தி8நாம+) 

ஒ4Pடேனா ேச%�#� Uற�பKபைவ, உதாரண�#�. 
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“ஜdவ�� ளவ4” “நிைல�தி8�பவ4” இைவ gரண� 

பQ/கைள உ�ளட�கிய தி8நாம0க ளா.+. 

2. தனியாக� Uற�பK+ ேபா# அ�லா�;�. 

.ைற ஏ,படாமலி8�க எதி%� க8�#ட4 ேச%�#� 

Uற�K+ தி8நாம0க�. உதாரண�#�. ) ا?افع الضار(  

“தd0. இைழ�பவ4, பய4 அளி�பவ4 ”  )افضAا 

)الرافع ”தா��#பவ4 உய%�#பவ4” )اDانع اDعطي(   

“ெகாK�பவ4 தK�பவ4”  )عزDذل اDا(  

“கQணிய�பK�#பவ4 இழிவா�.பவ4” ேபா4ற 

தி8நாம0க ளா.+. அ�.%ஆனிேலா அ�ல# நபி 

ெமாழியிேலா இ�தி8நாம0க� தனியாக Uற� 

படவி�ைல. அWவாேர “தQT� பவ4” எ�+ தி8 

நாம�ைத .றி�த நப8ட4 ெதாட%/ பK�திேயா 

அ�ல# அ�தி8நாம�திலி8E# பி)�ெதK�க� ப<ட 

பQ/ட4 (ذو) “உைடய” எ4ற ெசா�ைல ேச%�ேதா 

Uற�ப<K�ள#. 

அ�லா� UPகி4றா4. “நா+ .,றவாளிகைள� 
தQT�ேபா+.” ஸஜதா ௨௨. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா� 
(யாவைரF+) மிைக�தவ4 (தdயவ%கைள) தQT�த 
Mைடயவ4..” ஆM இமரா4 ௪. அ� மாஇதா ௪. 
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59- வினா; அ�லா�வி4 பQ/க� )ذاتية(  `ய+ 

சா%Eதைவ, )  فعلية(  ெசய� சா%Eதைவ என R4ன% 

இ8 வைக� பK�த�ப<டன, அWவாராயி4 )ذاتية(  

`ய+ சா%Eத பQ/கI�கான ஆதார0 கைள 

அ�.%ஆனிலி8E# த8க?     

விைட; அ�லா� UPகி4றா4. “அவன# இ8 
ைககI+ வி)�க�ப<ேட உ�ளன.” அ� மாயிதா 64. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவன# Rக�ைத� 
தவிர ஒWெவா8 ெபா8I+ அழிய�UTய#.” அ� 
கஸ\ 88. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “மக�#வ R+, 
கQணியR+ மி�க உம# இைறவ னி4 Rகேம 
மிm`+.”அ%ர�மா4 ௨௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “என# 
கQகாணி�பி� நd% வள%�க� பKவத, காக..” தாஹா 
௩௯ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவ4 ந4றாக� 
பா%�பவ4! ந4றாக� ேக<பவ4.” அ� க�ஃ� ௨௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “நா4 பா%�#� 
ெகாQK+ ேக<K� ெகாQK+ உ0கIட4 
இ8�கிேற4.” தாஹா 46. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவ%கI�. 
R4ேன உ�ளைதF+, அவ%கI�.� பி4ேன உ�ள 
ைதF+ அவ4 அறிகிறா4. அவைன அவ%க� RS 
ைமயாக அறிE# ெகா�ள மா<டா%க�.” தாஹா ௧௧0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா� 
Hஸா;ட4 உQைமயாகேவ ேபசினா4.” அ4னிஸா 
௧௬௪ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (அநdதி இைழ�.+ 
U<டமான ஃபி%அW�ைடய சRதாய�தவ)ட+ 
ெச�வ dராக! அவ%க� அmசேவQடாமா?” எ4P உம# 
இைறவ4 Hஸாைவ அைழ�தேபா#...” அ� ஷுஅரா 
௧0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவ%கைள 
அவ%களி4 இைறவ4 அைழ�# “இ+மர�ைத நா4 
உ0கI�.� தK�கவி�ைலயா?ைஷ�தா4 உ0க� 
இ8வ8�.+ பகிர0க எதி) எ4P உ0களிட+ நா4 
Uறவி�ைலயா?” என� ேக<டா4." அ� அஃரா� ௨௨. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவ4 அவ%கைள 
அைழ�.+ நாளி� “cத%கI�. எ4ன பதி� 
Uறின d%க�? எ4Pேக<பா4.” அ�கஸ\ ௬௫. 
 
60- வினா; )ذاتية(  `ய+ சா%Eத பQ/கI�கான 

ஆதார0கைள நபிெமாழியிலி8E# த8க?   
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விைட; நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (ஒளிேய 
(அைவன� பா%�க விடாம� தK�.+) அவன# 
திைரயா.+ - அ�திைர ைய அவ4 வில�கி வி<டா� 
அவன# பா%ைவ எ<K+ cர+ வைரF�ள 
அவ�ைடய பைட�பின0கைள அவன# ஒளி^`ட% 
`<ெட)�# விK+.” (� R\லி+, இ�� மாஜா.   

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 
“அ�லா�வி4 வல� கர+ நிர+பி F�ள#, வா) 
வழ0.வதா� அ# வ,றி விKவதி�ைல, அ# 
இரவிM+ பகலிM+ (அ8� மைழைய� ெபாழிE# 
ெகாQேட யி8�கி4ற#. அவ4 வான0க� ம,P+ 
gமிைய� பைட�த (ேநர�)திலி8E# (இ�ேபா# வைர) 
அவ4 வா) வழ0கிய# எWவள; இ8�.+ 
ெசா�M0க�. அ#;+ Uட அவ�ைடய வல� 
கர�தி� இ8�பைத� .ைற�#விடவி�ைல. (வான0 
க� ம,P+ gமிைய� பைட�த ேபா#) அவ�ைடய 
அ)யாசன+ (அ%�) தQணd)4 மீதி8Eத#. 
அவ�ைடய ம,ெறா8 கர�தி� ெகாைட� ெபாழி;, 
அ�ல# ெகாைட� .ைற; உ�ள#. (அத4 வாயிலாக) 
அவ4 (சிலைர) உய%�#கிறா4 (சிலைர�) தா��# 
கிறா4). (� /கா), R\லி+, தி%மிதி. 

ேமM+ (த6ஜா�) ெபா�ய4 ச+பEத�ப<ட ெச�தியி� 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (நி^சியமாக 
அ�லா�ைவ நd0க� அறியாமலி8�க மா<~%க�, 
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நி^சியமாக அ�லா� ஒ,ைற� கQண4 அ�ல4).  
(� /கா), R\லி+.  

நபி (ஸ�) அவ%க� தம# பிரா%�தைனயி� 
Uறியதாவ#. “யா அ�லா�! நா4 உ4னிட+  உன# 
ஞான�ைத� ெகாQK ந4ைமைய யாசி�கிேற4. 
ேமM+ உன# மக�தான அ8ைள யாசி�கிேற4. 
ஏெனனி� நd ஆ,ற� ெப,றவ4. எ4னிட+ எEத 
ஆ,றM+ இ�ைல. ேமM+ நd ந4. அறிபவ4. நா4 
எ#;+ அறிேய4. ேமM+ நd மைறவானைவ 
அைன�#+ அறிEதவ4!” (� /கா), அgதா��, 
தி%மிதி. 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: “நd0க� கா# 
ேக<காதவைனேயா,  இ0கி�லாத வைனேயா அைழ� 
கவி�ைல. அவ4 உ0கIடேனேய இ8�கிறா4. 
அவ4 ெசவிேய,பவ4 அ8கிலி8�பவ4.” (� /கா), 
R\லி+. 
61- வினா; )األفعال صفات(  ெசய�க� சா%Eத பQ/கI�. 

அ�.%ஆனி லி8E# உதாரண0க� த8க?     

விைட; அ�லா� UPகி4றா4. “பி4ன% வான�ைத 
நாT, அவ,ைற ஏS வான0களாக ஒS0. 
பK�தினா4.” அ� பகரா ௨௯. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “ேமக� U<ட0களி� 
அ�லா�;+, வானவ% கI+ வE# கா)ய+ 
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RT�க�பட ேவQK+ எ4பைத� தா4 எதி% 
பா%�கிறா%களா?” அ� பகரா 210. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா�ைவ 
அவன# கQணிய�#�. ஏ,ப அவ%க� கQணிய� 
பK�த வி�ைல. கியாம� நாளி� gமி RSவ#+ 
அவன# ஒ8 ைக�பிT�.� அட0.+. வான0க� 
அவன# வல# ைகயி� `8<ட�ப<T8�.+.” 
அ\ஸும% ௬௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “என# இ8 
ைககளா� நா4 பைட�தத,. நd சிர+ பணிவைத 
வி<K+ எ# உ4ைன� தK�த#?” ஸா� ௭௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “பலைககளி� 
அவ8�காக ஒWெவா8 விஷய�ைதF+ எSதிேனா+.” 
அ� அஃரா� ௧௪௫ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவர# இைறவ4 
அEத மைல�.� கா<சி தEத ேபா# அைத� 
cளா�கினா4.” அ� அஃரா� ௧௪௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா� 
நாTயைத^ ெச�வா4.” அ� ஹ6 ௧௮. 

62- வினா; )األفعال صفات( ெசய�க� சா%Eத பQ/கI�. 

நபி ெமாழியிலி8E# உதாரண0க� த8க?     
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விைட; நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. 

“ஒWெவா8 இரவிM+ H4றி� ஒ8 ப.தி 

இ8�.+ ேபா# ந+Rைடய இைறவ4 

கீ�வான�தி,. இற0.வா4. (� /கா), 

R\லி+ அgதா��.   

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “...அ�ேபா# 
அ�லா� அவ%களிட+ அவ%க� அறிE# ெகா�I+ 
ேதா,ற�தி� வE#, 'நாேன உ0கIைடய இைறவ4 
என^ ெசா�வா4. அ�ேபா# அவ%க�, ‘நdதா4 எ0க� 
இைறவ4’ என� UறியபT அைவன� 
பி4ெதாட%வா%க�)” (� /கா), R\லி+. 
இ0. “வ8த�” எ4ப# யதா%�தமானேத அ4றி க,ப
ைன அ�ல எ4பைத விள0கி� ெகா�ள ேவQK+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “(மPைம 
நாளி�) அ�லா� gமிைய (ைகயினா�) 
பிT�#�ெகா�வா4, வான0க� அவன# வல� 
கர�திலி8�.+. பி4ன% நா4 தா4 அரச4 எ4P 
UPவா4.” (� /கா), R\லி+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “அ�லா� 
பைட�/கைள� பைட�த ேபா# த4�ைடய 
பதிேவ<T� - அ# அ%ஷு�. ேம� உ�ள# - “எ4 
க8ைண எ4 ேகாப�ைத மிைக�# வி<ட#” எ4P 
எSதினா4.” (� /கா), R\லி+. 
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ேமM+ ஆத+(அைல) அவ%கI+ Hஸா (அைல) 
அவ%கI+ த%�க+ ெச�த ெச�தியி� நபி (ஸ�) 
அவ%க� Uறினா%க�. “.. அத,. ஆத+ (அைல) 
அவ%க� Hஸேவ! அ�லா� த4�ட4 
உைரயாKவத,. உ+ைமேய ேத%ெதK� தா4, அவ4 
த4 கர�தா� உம�காக தWரா� (எ�+ேவத�) ைத 
எSதினா4.” (� /கா), R\லி+. 

இ0. Uற�ப<ட அ�லா�வி4 ேப^`+, கரR+ 
`ய+ சா%Eத பQ/களா.+. அ�#ட4 அவன# ேப^`, 
`ய+ ெசய� அகிய இரQK+ ேச%Eத பQபா.+. 
தWரா� (எ�+ ேவத�)ைத எSதிய# ெசய� சா%Eத 
பQபா.+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “அ�லா�, 
பகலி� பாவ+ /)Eதவ%க� பாவ ம4னி�/� ேகா8வ 
த,காக இரவி� தன# ைகைய நd<Kகிறா4. இரவி� 
பாவ+ /)Eதவ%க� பாவம4னி�/� ேகா8வத, காக 
பகலி� ைகைய நd<Kகிறா4.” (� R\லி+, அ�ம�. 

63- வினா; அைன�# பQ/�.)ய ெசா,களிலி8E#+ 

தி8நாம0கைள� பி)�ெதK�க RTயமா? அ4றி 

அைவ .%ஆ4 ஹதd\ ஆதார0கைள� ெகாQK 

மா�திர+ தானா அைமF+?     

விைட; அ�லா�வி4 அைன�#� தி8நாம0கI+ 
.%ஆ4 ஹதd\ ஆதார0கைள� ெகாQK  மா�திர+ 
தா4 அைமF+, எனேவ அ�லா� தன# தி8மைற 
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யிM+, நபி (ஸ�) அவ%கI+ �<Tய தி8நாம0 
கைள� தவிர அ�லா�;�. ேவP ெபய%க� 
�<டலாகா#, 

அ�லா� அவைன�ப,றி விள�கிய பQ/க� 
அைன�#+ உய%Eதைவ, gரணமானைவ, 
/கS�.)யைவ, எனி�+ அWவைன�#� பQ/கைள� 
ெகாQK+ அ�லா� த4ைன எWவித வைரயைரF 
மி4றி விள�க;மி�ைல, அைவயைன�தி லி8E#+ 
தி8நாம0க� பி)�ெதK�க� பட;+ மா<டா#. எனேவ 
அைவகைள� பி4வ8மாP வைக�பK�தலா+. 

1- (எEத வைரயைரFமி4றி) ெபா#வாக  அ�லா� 

அவைன� ப,றி விள�கிய பQ/க�. உதாரணமாக;  

 

அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா�ேவ உ0கைள� 
பைட�தா4. பி4ன% உ0கI�. உணவளி�தா4. 
பி4ன% உ0கைள மரணி�க^ ெச�வா4. பிற. 
உ0கைள உயி%�பி�பா4.’ அ%�+  ௪0.   

இ0. பைட�பவ4, உணவளி�பவ4, மரணி�க^ 
ெச�பவ4, உயி%�பி�பவ4, தி<டமிKபவ4 என 
ெபா#வான ெபய%கைள அ�லா� அவ��.^ 
�<TF�ளா4. 

2- “எதி% ெகா�ள�, Uலி ெகாK�த�” ேபா4ற 

வைரயைரகIட4 அ�லா� அவைன� ப,றி 
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விள�கிய gரண�#வ�#�.+ /கS�.R)ய 

பQ/க�. உதாரணமாக;  

அ�லா� UPகி4றா4. “அவ%கI+ ��^சி 
ெச�கி4றன%. அ�லா�;+ ��^சி ெச�கிறா4. 
��^சி ெச�ேவா)� அ�லா� சிறEதவ4.” 
அ� அ4ஃபா� 

‘யாராவ# ��^சி ெச�தா� பதிM�. ��^சி ெச�த�’ 
எ4ற நிைலயி� வ8+ ேபா# அ# gரண�#வ�ைத 
அைடகிற#. ஏெனனி� ��^சி ெச�தவைன எதி% 
ெகா�ள RTயாத அள;  அ�லா� பலவ dன4 அ�ல 
எ4ற க8�திேலேய இதைன� /)E# ெகா�ள 
ேவQK+. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “நயவmசக%க� 
அ�லா�ைவ ஏமா,ற நிைன�கி4றன%. அவேனா 
அவ%கைள ஏமா,ற;�ளா4.” அ4னிஸா ௧௪௨. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவ%க� 
அ�லா�ைவ மறEதன%. அவ%கைள அவ�+ 
மறEதா4.” அ�தWபா ௬௭ 

எனி�+ அ�.%ஆ4 வசன0க� தவி%Eத  ஏைனய 
இட0களி� அ�லா�;�. ��^சி ெச�த�, 
ஏமா,Pத�, ேகலி ெச�த� ேபா4ற பQ/கைள 
UPவேதா, அ4ேற� ��^சி�கார4, ஏமா,Pபவ4, 
ேகலி ெச�பவ4 எ4P ெபய% �<Kவேதா Uடா#. 
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அWவாP ஒ8 R\லிேமா அ�ல# /�திF�ள 
மனிதேனா Uற;+ மா<டா4. ஏெனனி� த4 ப�க+ 
எEத நியாயR+ இ�லாம� ேம, UறியபT நடE# 
ெகா�பவ��. (த.Eத) Uலிைய வழ0கேவ 
அ�லா� அWவாP நடE# ெகா�வதாக விள�. 
கிறா4. பைட�பின0கI�. ம�தியி� இWவாP 
நdதியாக Uலி வழ0.வ# ந4ைமயான விடயெமனி4, 
பைட�தவ�+, ஞானR ைடயவ�+ அறிஞ�+ 
நdதிவா�மாகிய அ�லா�விடமி8E# அ(WவாP Uலி 
ெகாK�ப)# எ�பTயி8�.+!. 

64- வினா; ( األعلى العلي(  ”மிக உய%�தியானவ4” எ�+ 

தி8நாR+ அேத க8�ைத ஒ�த ( الظاهر(   ெவளி� 

பைடயானவ4, ( القاهر(  அட�கி யா�பவ4, ( المتعالي(  

உய%Eதவ4 எ�+ தி8நாம0கI+ .றி�.+ 

க8�#�க� யாைவ?     

விைட; ( األI الع�(  ”மிக உய%�தியானவ4” எ�+ 

தி8நாம�திலி8E# பி)�ெதK�க� ப<ட (العلو) “உய%;” 
எ�+ பQ/ .றி�.+ க8�#�களாவன, அ�லா� 
அவ�ைடய அ)யாசன�தி4 ேம� உய%Eதி8�த�, 
அவன# அைன�#� பைட�பின0 கI�.+ ேம� 
உய%Eதி8�த�, அவ4 அவ%கைள வி<K+ 
பி)Eதி8�த�, அவ%கைள அவ4 அவதானி�#� 
ெகாQT8�த�, அவ%களி4 சகலைதF+ ��E# 
அறிE# ெகாQT8�த�, அவன# பைட�/கைள� 
க<K�பK�தி அவைன வண0.+பT ேவQT 
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அவ%கைள உய%�தியி8�த�, அவ�ட4 ச^சர; 
ெச�பவேனா, அ�ல# அவைன மிைக� பவேனா, 
எதி%�பவேனா, தK�பவேனா எவ8மி�ைல, சகல#+ 
அவன# மக�#வ�#�. க<K�ப<டைவ, அவன# 
கQணிய�#�. R4 இழிவானைவ, அவன# 
ெப8ைம�. தைல சா��பைவ, அவ4 இ�ட�#�.+ 
க<K� பா<K�.+ கீ� உ�ளைவ, அவ4 
பிTயிலி8E# அைவகI�. த�பி�க RTயா#, 
அவன# அEத\# உய%வான#, அைன�#� 
gரணமான பQ/கI+ அவ��.)யைவ, 
.ைறபாK�ள அைன�#� பQ/களி லி8E#+ அவ4 
ப)`�தமானவ4. 

ேம, Uற�ப<ட அைன�#� க8�#�கI+( علوال ) 
“உய%;” எ�+ பQ/�.)யனவா.+. 
65- வினா; علوالفوقية ( ) “ேம� உய%Eதி 8�த�” எ�+ 

பQ/�. அ� .%ஆனிலி8E# ஆதார0க� த8க? 

விைட; அத,. நிைறய ஆதார0க� உ�ளன, இ0. 
(Uற�ப<K)�ள  தி8நாம0கI+ இைவகைள ஒ�த 
க8�#ைடய தி8நாம0கI+ இத,. ஆதாரமா.+. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அளவ,ற 
அ8ளால4 அ%ஷி4 மீ# உய%E# வி<டா4.” தாஹா 
௫. 

அ�.%ஆனி4 ஏS இட0களி� இWவாP பிர\தா 
பி�க�ப<K�ளன. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “வான�தி� 
உ�ளவ4 gமியி� உ0கைள� /ைதய^ ெச�வதி� 
பயம,P இ8�கிறd%களா?” R�� ௧௬ 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “தம�. ேமேல 
இ8�.+ தம# இைறவைன அவ%க� அm`கி4 றன%.” 
அEந�� ௫0. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “யாேர�+ 
கQணிய�ைத நாTனா� கQணிய+ யா;+ 
அ�லா�;�ேக உ)ய#. cய ெசா,க� அவனிடேம 
ேமேலறி^ ெச�M+. ந�லற+ அைத உய%�#+.” 
ஃபா�தி% ௧0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “வானவ%கI+, 
ஜி�[M+ ஐ+பதாயிர+ ஆQKகI�. நிகரான ஒ8 
நாளி� அவனிட+ ஏறி^ ெச�வ%”.அ�மஆ)6 ௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “வான�திலி8E# 
gமி வைர கா)ய0கைள அவேன நி%வகி�கிறா4. அ# 
ஒ8 நாளி�அவனிட+ ேமேலறி^ ெச�M+.” 
அ\ஸ6தா ௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “ஈஸாேவ! நா4 
உ+ைம�  ைக�ப,Pபவனாக;+, எ4னளவி� உ+ைம 
உய%�#பவனாக;+, (எ4ைன) மP�ேபா)டமி8E# 
உ+ைம� c�ைம� பK�#பவனாக;+, உ+ைம� 
பி4ப,P ேவாைர (எ4ைன) மP�ேபாைர விட கியாம� 
நா� வைர ேம� நிைலயி� ைவ�பவனாக;+ 
இ8�கிேற4.” ஆM இ+ரா4 ௫௫ 



 

83 

66. வினா; அத,. நபிெமாழியிலி8E# ஆதார0க� 
த8க? 

விைட; அத,. நிைறய ஆதார0க� உ�ளன, 
அைவகளி� சில வ8மாP; 

நபி (ஸ�) அவ%க� ஒ8 அTைம� ெபQணிட+ 
அ�லா� எ0. இ8�கிறா4? என� ேக<ட#+ 
“அ�லா� வான�தி� இ8�கிறா4” என� பதி� 
Uறினா�. உடேன நபியவ%க� அ�ெபQைண 
விKதைல ெச�F0க� அவ� ஒ8 (Rஃமி4) வி`வாசி 
என� Uறினா%க�. (� R\லி+, அgதா��, நஸாஈ, 
அ�ம�. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� ேம,ெகாQட (معراج) 
என�பK+ விQ�லக யா�திைரFட4 ெதாட%பான 
அைன�# நபிெமாழிகI+ இத,.� த.Eத சா4றா.+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. 
“உ0களிைடேய இரவி� சில வானவ%கI+ பகலி� 
சில வானவ%கI+ அK�தK�# (`ழ,சி Rைறயி�) 
வ8கி4றன%, அவ%க� “ஃப6%” ெதாSைகயிM+ 
“அஸ%” ெதாSைகயிM+ ஒ4P ேச%கி4றன%, பி4ன% 
உ0களிைடேய இரவி� த0கியவ%க� (வான�தி,.) 
ஏறி^ ெச�கி4றன% அ�ேபா# இைறவ4 
அ(Wவான)வ%களிட+, “(gமியிM�ள) எ4 அTயா%கைள 
எEத நிைலயி� வி<K வEதd%க�?”  எ4P (ம�கைள� 
ப,றி ந4கறிEத நிைலயிேலேய) ேக<பா4. அத,. 
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அWவானவ%க�, “அவ%க� (உ4ைன�) ெதாS# 
ெகாQT8Eத நிைலயி� வி<K வEேதா+. அவ%க� 
(உ4ைன�) ெதாS# ெகாQT 8Eத நிைலயிேலேய 
அவ%களிட+ நா0க� ெச4ேறா+” எ4P 
பதிலளி�பா%க�.” (� /கா), R\லி+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “யாராவ# 
Rைறயான ச+பா�திய�தி� ஒ8 ேப[^ச+ பழ�தி4 
மதி�/�.� த%ம+ ெச�தாேரா, அ�லா� ப)`�தமான 
வ,ைற� தவிர ேவெறைதF+ ஏ,P� ெகா�வதி�ைல 
- அைத நி^சயமாக அ�லா� த4�ைடய 
வல#கர�தா� ஏ,P, பிற. நd0க� உ0களி4 .திைர� 
.<Tைய வள%�ப# ேபா4P அத4 ந4ைமைய மைல 
ேபா� உய8+ அள;�. வள%�# விKவா4.” (� 
/கா), R\லி+ 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. “அ�லா� 
வான�தி� ஒ8 விஷய�ைத� தd%மானி�# வி<டா�, 
வானவ%க� த+ சிற.கைள இைற� க<டைள�.� 
பணிEதவ%களாக அT�#� ெகா�வா%க�. (அ�லா� 
வி4 அEத� க<டைளைய) பாைறயி4 மீ# ச0கிலிைய 
அT�பதா� எS+ ஓைசைய�ேபா� (வானவ%க� 
ேக<பா%க�).” (� /கா), அgதா��, தி%மிதி. 

“ஜ�மி�யா” எ�+ பி)வினைர� தவிர ஏைனய 
அைனவ8+ இைத ஏ,P� ெகா�கி4றன%. 
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67. வினா; ஸாலிஹான R4ேனா%களி� மா%�க� 
தைலவ%க� (استواء) எ�+ “உய%த�” ெதாட%பாக 
எ4ன Uறினா%க�? 

விைட; அவ%க� அைனவ8+ Uறியதாவ#; (استواء) 
எ�+ “உய%த�” அறிய�ப<ட#, அத4 அைம�/ 
/�தி�. அ�பா,ப<ட#, அைத வி`வாச+ ெகா�வ# 
க<டாயமா.+, அைத� ப,றி வினா�ெதாK�ப# 
/திதாக உQடா�க� ப<ட#, ேமM+ c#^ ெச�தி  
அ�லா� விடமி8E# வEததா.+, அைத எ�தி 
ைவ�ப# cத)4 கடைம, அைத ஏ,P� ெகா�வ# 
எ0களி4 கடைம. எனேவ அ�லா�வி4  
தி8நாம0கI+ பQ/க I+ Uற�ப<ட அைன�# 
.%ஆ4 வசன0க� நபிெமாழிக� ெதாட%பாக;+ 
அவ%களி4 நிைல�பாK இWவாP தா4 காண�ப<ட#.  

“இைத ந+பிேனா+, அைன�#+ எ0க� இைறவனிட 
மி8E# வEதைவேய.” என� UPவா%க�.” ஆல 
இ+ரா4 ௭. 

“அ�லா�ைவ ந+பிேனா+. நா0க� R\லி+க� 
எ4பத,. நd0கேள சா<சியாக இ80க�. எ4றன%.” 
ஆல இ+ரா4 ௫௨. 

68. வினா; ( القهر علو ) “(பைட�/�கைள) அட�கி ஆI+ 

உய%;” எ4பத,. அ�.%ஆனிலி8E# ஆதார+ 

த8க? 
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விைட; அ�லா� UPகி4றா4. “அவேன த4 
அTயா%கI�. ேமலி8E# (அவ%கைள) அட�கி 
ஆ�பவ4.” அ� அ4ஆ+ ௧௮. 

இEத வசன+ “ேமேல உய%Eதி8�த�” “அட�கி ஆI+ 
உய%;” ஆகிய இ8 க8�#�கைளF+ `<T� 
கா<Kகி4ற#. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “(அவேன 
அட�கியாI+ ஏகனாகிய அ�லா�.” அ\ஸும% ௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “இ4P ஆ<சி 
யா8�.? அட�கியாI+ ஏகனாகிய அ�லா� ;�ேக.” 
அ� Rஃமி4 ௧௬ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “நா4 எ^ச)�ைக 
ெச�பவேன. அட�கியாI+ ஒேர அ�லா�ைவ� 
தவிர வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல 
எ4P (Rஹ+மேத!) UPவ dராக.” ஸா� ௬௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “எEத உயி)ன 
மானாM+ அத4 R4 ெந,றிைய அவ4 பிT�#� 
ெகாQT8�கிறா4.” ஹூ# ௫௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “மனித, ஜி4 
U<டேம! வான0க� ம,P+ gமியி4 விளி+/கைள� 
கடE# ெச�ல நd0க� ச�தி ெப,றா� கடE# 
ெச�M0க�. (அ�லா�வி4) ஆ,ற� Hல+ தவிர 
நd0க� கடE# ெச�ல மா<~%க�.” அ%ர�மா4 ௩௩. 
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69.வினா; அத,. நபி ெமாழியிலி 8E#ஆதார0க� 
த8க? 

விைட; அத,. நபிெமாழியி� நிைறயேவ ஆதார0க� 
உ�ளன அைவகளி� சில வ8மாP; 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “அைன�#� 
பிராணிகளி4 தd0கிலி8E#+ உ4னிட�தி� பா#கா�/� 
ேதKகிேற4, அத4 R4ெந,றிைய நdேய பிT�#� 
ெகாQT8�கி4றா�.” (�; R\லி+, அgதா��, 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “யா 
அ�லா� நா4 உ4 அTைம, உ4 அTைமகளான ஒ% 
ஆQ ஒ8 ெபQணி4 மகனாேவ4, எ4னி� உ4 
க<டைளேய ெச�MபTயாகிற#. எ4 விஷய�தி� 
உன# தd%�/ நdதமான#. உன�.^ ெசாEதமான 
ஒWெவா8 தி8�ெபய% ெகாQK+ நா4 உ4னிட+ 
யாசி�கிேற4....”  விைட ௫௨ பா%�க;+.   

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “...ஏெனனி� 
நdேய தd%�பளி�கிறா�. உன�. மா,றமாக தd%�பளி�க� 
பKவதி�ைல, நd யா8�. ேநசனாகி வி<டாேயா அவ% 
ஒ8 ேபா#+ இழிவைடவதி�ைல, ேமM+ நd யாைர� 
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பைக�தாேயா அவ% ஒ8 ேபா#+ கQணிய+ 
ெபPவதி�ைல.” (�; அgதா��, நஸாஈ, தி%மிதி. 

69.  ( الشأن علو ) “அEத\# உய%Eதி8�த�” 

எ4பத,கான ஆதார0க� எைவ?  ேமM+ 

க<டாயமாக அ�லா�;�. மP�க�பட 

ேவQTயைவ யாைவ? 

விைட; gரண�#வ மி�க அைன�#� பQ/கைளF+ 
ெகாQட, நி+மதிய ளி�பவ�+, ெப)யவ�+, 
உய%Eதவ �மாகிய அ�லா�வி4 தி8நாமR+, 
அைத ஒ�த க8�#�கI+ .றி�பைவ கைளேய (  علو

�அEத\# உய%Eதி8“ (الشأنத� ” எ4கிேறா+. எனேவ 
அ�லா� தன# ஆ<சியி� தனி�# உய%�தியானவ4, 
அதி� அவ�ட4 ேவP ப0காளிகேளா, 
உதவியாள%கேளா, அ�ல# அவ�ைடய 
அ�மதியி4றி சிபா%` ெச�ய� UTய வ%கேளா 
கிைடயா#. ேமM+ அவ4 தன# மக�#வ�திM+, 
ெப8ைமயிM+, அட�கி யாI+ திறனிM+, ஆ<சி 
அதிகார�திM+ உய%�தியானவ4, அவ�ட4 பிர^சி 
ைன� பKபவேரா, அவைன ெவ,றி ெகா�பவேரா, 
இழிவிலி8E# (கா�க) உதவி ெச�பவேரா, அ4றி ேவP 
உதவியாள%கேளா அவ��.� கிைடயா#. ேமM+ 
இைண, #ைண, தEைத பி�ைள மைனவி ேபா4ற 
ேதைவகைள வி<K+ அவ4 உய%�தியானவ4. 
gரணமான சீவிய+ நிைல�# நி,ற� ேபா4ற 
பQ/களிM+, இயலாைம, கைள�/, c�க+, சிP 
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c�க+, மரண+ ேபா4றைவஅவ��. 
ஏ,படாதி8�க;+ ச�தி ெப,றவ4. ேமM+ மறதி 
ய,ற gரணமான அறிவிM+, வான�திேலா gமியிேலா 
அ�வளேவ�+ அவ4 அறியாம� இ8�பைத 
வி<K+ உய%�தியானவ4. ேமM+ ஒ8வ8�. 
அ�வள;+ அநdதி இைழ�காமM+ அவ�ைடய 
நQைமகளி� எEத� .ைற;+ ஏ,பK�தாத 
உய%�தியான நdதியாள4. அவ��.� பிற% உண; 
அளி�பதிேலா அ�ல# எEத ஒ8 விடய�திM+ ேவP 
ஒ8வ)ட+ அவ4 ேதைவ காQபைத வி<K+ 
உய%�தி யானவ4, ேமM+ அ�லா� த4ைன� ப,றி 
விள�கிய#+, நபி (ஸ�) அவ%கI+ அவைன� ப,றி 
விள�கிய அைன�#� பQ/கI�.+ உதாரண+ 
UPதேலா மP�தேலா இ4றி உய%�தியானவ4. 
அவைன� /க�E# c�ைம� பK�# கிேற4. அவ4 
உய%தியானவ4 கQணிய மானவ4. உய%வான 
அவ�ைடய பQ/ கIடேனா, அ�ல# அவ�ைடய 
அழகிய தி8நாம0 கIடேனா, அ�ல#  அவேன 
பைட�#� பராம)�பவ�+, (வண�க� #�.)ய) 
இைறவ�மா.+ எ4பவ,P டேனா RரQபK+ 
அைன�ைத வி<K+ அவ4 c�ைமF+ ப)`�தR+ 
ஆகிவி<டா4. 

“வான0களிM+, gமியிM+ அவ��ேக உய%Eத பQ/ 
உ�ள#. அவ4 மிைக� தவ4, ஞானR ைடயவ4.” 
அ%�+ ௨௭  
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.%ஆ4 ஹதd\களி� இத,கான ஆதார0க� 
நிைறயேவ உ�ளன.  

70.வினா; அ�லா�வி4 அழகிய தி8நாம0க� ப,றிய 
நபிெமாழியி� வE#�ள “அவ,ைற யா% ச)வர 
அறிE# ெகா�கி4றாேரா அவ% ̀ வன+ yைழவா%” 
எ4ற நபியவ%கள# U,றி4 க8�# யா#? 

விைட; அத,.� பி4வ8மாP விள�க0க� உ�ளன 
1- தி8நாம0க� அைன�ைதF+ மனன+ ெச�வ #+, 

அைவகைள� ெகாQK அ�லா� விட�தி� 

பிரா%�தைன /)வ#+, ேமM+ அைவகளினா� 

அவைன� /க�வ#மா.+.  

2- அட�கி ஆ�பவ4, மக�#வமானவ4, 

ெப8ைம�.)யவ4, ேபா4ற அ�லா� ;�ேக 

உ)ய (தி8நாம0 களி4) பQ/கைள அTயா4 

ஏ,P� ெகாQK அைவகI�. அTபணிதM+, 

அத4 பிரகார+ ெசய� படாமலி8� தM+, இர�க 

R�ளவ4 ச0ைகயா னவ4 ேபா4ற பQ/ கைள� 

பி4ப,ற Rய,சி�ப#+, ம4னி�பவ4, இற�க 

R�ளவ4, தயாள4 ேபா4ற வா�.Pதி யளி�.+ 

பQ/களி� ஆைச ைவ�ப#+, மிைக�தவ4, 

தQT�ப வ4, கKைமயாக� தQT�பவ4 ேபா4ற 

எ^ச)�ைக�.)ய பQ/ கைள� பய�பKவ#மா.+. 
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3- அ�தி8நாம0க� அ�லா�;�. )யைவ என 

ஏ,P, அத4 பிரகார+ ெசய,பKவதா.+. 

உதாரண�#�. “அ�லா� அவன# 

பைட�/�கைள ��E# அறி�பவனாக;+ 

அவ%க� மீ# ச�தி ெப,றவனாக;+ அவ% 

கைள வி<K+ பி)E# அவன# 

அ)யாசன�தி4பா� உய%E# வி<டா4” 

எ4P+ ஏ,P� ெகாQட ஒ8வ% இத4 

பிரகார+ அவர# ெசா� ெசய� அட0களாக 

சகல நட�ைதகைளF+ மா,றி� ெகா�ள 

ேவQK+, அவன# அம�க� அ�லா�விட+ 

உய%�த�பK+ ேபா# ெசா� ெசய� [தியாக 

அ�லா�;�. R4 அவைன அவமான�பK� 

#+ ெசய�கI�காக ெவ<க�பட ேவQK+, 

அWவாேற அ�லா�;�. மா�திரேம ெசாEத 

மான பQ/களான மரணி�க^ ெச�த�, 

உயி%�பி�த�, உய%�# த�, தா��#த�, 

ெகாK�த�, தK�த�, ஆப�#�கைள அ��/ 

த� அவ,ைற நd�.த�, ம�களிைடேய 

கால�ைத `ழல விKத� ேபா4ற க8ம 

மா,றMட4 ெதாட%பான அைன�#� 

க<டைளகைளF+ எ�லா ேநர0களிM+ 

இ�பிரபm ச�#�.  இற0கி� ெகாQT8� 

கி4றா4 எ4P+ ஏ,P�ெகா�ள ேவQK+.    



 

92 

“வான�திலி8E# gமி வைர கா)ய0 கைள 
அவேன நி%வகி�கிறா4. அ# ஒ8 நாளி� 
அவனிட+ ேமேலறி^ ெச�M+. அ# நd0க� 
கண�கிட� UTய ஆயிர+ வ8ட0க� 
அள;ைடய#.” அ\ஸஜதா ௫. 

72. வினா; “ெதௗஹd� அ� அ\மா வ\ஸிபா� எ�+” 
தி8நாம0களிI+ பQ/களிM+ தனிைம� 
பK�#தலி4 மP/ற+ யா#?   

விைட; அத,. மP/ற+ அ�லா�வி4 
தி8நாம0கைளF+ பQ/கைளF+ ேமM+ 
அவ�ைடய அ�தா<சிகைளF+ தி)�#� 
UPவதா.+, அதி� H4P பி);க� உ�ளன.  
1- இைணைவ�பாள%கள# தி); பK�த�; அவ%க� 

அ�லா�வி4 தி8நாம0க ளி� UKத� 

.ைறைவ ஏ,பK�தி அவ%கIைடய 

ெத�வ0கI�. ெபய% �<T� ெகாQடா%க�,  

“அ�லா�” எ4பதிலி8E# “அ� லா�” எ4ற 

ெத�வ�தி4 ெபயைரF+ “அ� அ�\” 

கQணியமானவ4 எ4பதிலி8E# “அ� உ\ஸா” 

எ4ற ெத�வ�தி4 ெபயைர F+, “அ� ம4னா4” 

தயாள4 எ4பதிலி8E# “மனா�” எ4ற 

ெத�வ�தி4 ெபயைரF+ பி)�# எK�தா%க�.   

2- விவரண+ UPபவ%கள# தி); பK�த�; அவ%க� 

அ�லா�வி4 பQ/கைள பைட�/ கIைடய 

பQ/கIட4 விப)�பவ%க�, ேமM+ இவ%க� 
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ேம� Uற�ப<ட இைணைவ� பாள% கI�. எதி% 

க8�ைத� ெகாQட வ%க�. ஏெனனி� 

இைணைவ�பா ள%க� பைட�/�கைள அ�லா� 

ேவாK+, இவ%க� அ�லா�ைவ 

பைட�/கIட�+ விப)�தவ%க�. அ�லா�ேவா 

மிக� c�ைமயானவ4.  

3- மP�ேபா)4 தி); பK�த�; இ�தைகேயா% இ8 

பி)வின%களாவ%.  

ஒ8 சாரா% அ�லா�வி4 “இர�க R�ளவ4, 
அறிஞ4, ேக<பவ4, பா%�பவ4”  ேபா4ற 
தி8நாம0கைள ஏ,றாM+ அைவ .றி�.+ 
க8ைண, அறி;, ேக�வி, பா%ைவ ேபா4ற 
gரணமான பQ/கைள மP�க� UTயவ%க�. 
ம,Pெமா8 சாரா% அ�லா�வி4 தி8நாம0 
கைளF+, பQ/கைளF+ ெமா�தமாக மP�க� 
UTயவ%க�,  இவ%க�  அைனவ%களி4 U,றி 
லி8E #+ அ�லா� மிக� c�ைமயானவ4. 
“வான0க�, gமி ம,P+ அவ,P�. இைடேய 
உ�ளவ,P�.+ (அவேன) இைறவ4. எனேவ 
அவைன வண0. வ dராக. அவன# வண�க�தி, 
காக (சிரம0கைள^) சகி�#� ெகா�வ dராக அவ 
��. நிகரானவைன நd% அறிகிறdரா?” ம%ய+ ௬௫. 
“அவைன� ேபா� எ#;+ இ�ைல. அவ4 
ெசவிFPபவ4, பா%�பவ4.” அ�ஷூரா ௧௧. 
“அவ%கI�. R4ேன உ�ளைதF+, அவ%கI�.� 
பி4ேன உ�ளைதF+ அவ4 அறிகிறா4. அவைன 
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அவ%க� RSைமயாக அறிE# ெகா�ள 
மா<டா%க�.”  தாஹா ௧௧0 

 
73.வினா; ஏக�#வ�தி4 அைன�#� பி);கI+ 

ஒ4Pட4 ம,ெறா4P ெதாட%/ ப<டைவயா? 
அWவாராயி4 அதி� ஒ4ைற மP�ப# ம,ற 
பி);கைளF+ மP�பத,.^ சமமா.மா? 

விைட; ஆ+ அைன�#� பி);கI+ ஒ4Pட4 
ம,ெறா4P ெதாட%/ ப<டைவ, அதாவ# அைவகளி4 
ஒ8 பி)வி� இைணைவ�தவ% ம,ைறய பி);களிM+ 
இைண ைவ�தவராவா%, உதாரண� #�. அ�லா� 
மா�திர+ ச�தி ெப,ற ஒ8 விடய�ைத ேவP 
ஒ8வ)ட�தி� (دعاء) பிரா%�தி�பதா.+, அதாவ# 
எ�லா வண�க0 கI�.+ Hைலயான (دعاء) எ�+ 
பிரா%�தைனைய அ�லா�ைவ அ4றி ேவP 
ஒ8வ)ட+ ேக<ப# (ெதௗஹd� உ�ஹி�யா 
என�பK+ வண�க�#� .)ய) இைறவ� ட4 ேவP 
ஒ8வைர U<K^ ேச%�பதா.+. ேமM+ பிரா�தைன 
/)பவ8�. ந4ைம பய�க;+ தdைமைய� 
தK�பத,.+ அ�லா�ைவ� தவிர ேவP 
ஒ8வ8�.^ ச�தி யி8�பதாக ந+/வதா� (ெதௗஹd� 
8gபி�யா என�பK+ அகில�ைத� பைட�#�) 
பராம)�பவ�ட4 ேவP ஒ8வைர U<K^ 
ேச%�பதா.+. ேமM+ பிரா%�தைன /)பவ8�. 
அ4ைமயிM+ cர�திM+ எ�லா ேநர0களிM+ 
அ�லா�ைவ� தவிர ேவP ஒ8வ% பா%�#� 
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ெகாQK+ ெசவிமK�#� ெகாQK+ இ8�கிறா% என 
ந+/வதா� (ெதௗஹd� அ� அ\மா வ\ஸிபா� 
எ�+) அ�லா�வி4  தி8நாம0கIட�+ 
பQ/கIட�+ ேவP ஒ8வைர U<K^ ேச%�பதா.+. 
இத4 Hல+ தWஹdதி4 H4P 
பி);கI�.மிைடயி� ெந80கிய ெதாட%/ இ8�பைத 
அவதானி�கலா+ 
74.வினா; மல�.கைள வி`வாச+ ெகா�வத,. அ� 

.%அனிலி8E#+ நபி ெமாழியிலி8E#+ ெபற� 
ப<ட ஆதார0க� யாைவ? 

விைட; அத,. நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, 
அைவகளி� சில வ8மாP; 
அ�லா� UPகி4றா4; “வானவ%க� தம# 
இைறவைன� ேபா,றி� /க�E#, gமியி� 
உ�ளவ%கI�காக� பாவம4னி� /� ேதKவா%க�.” 
அ�ஷூரா ௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “உம# இைறவனிட+ 
இ8�ேபா% (வானவ%க�) அவ��. அTைம�தன+ 
ெச�வைத� /ற�கணி�க மா<டா%க�. அவைன 
#தி�கி4றன%. அவ��ேக ஸ6தா^ ெச�கி4றன%.” 
அ� அஃரா� ௨0௬.   

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�;�.+, 
அவன# வானவ%க I�.+, அவன# cத%கI�.+, 
ஜி�[M�.+, மீகாயMீ�.+ யா% எதி)யாக 
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இ8�கிறாேரா, அ�தைகய மP� ேபா8�. 
அ�லா�;+ எதி)யாக இ8�கிறா4.” அ� பகரா ௯௮ 

R4ன% Uற�ப<ட ஜி�[� (அைல) ெதாட%பான நபி 
ெமாழிF+, R\லி+ கிரEத�தி� வE#�ள (அ�லா� 
அவ%கைள ஒளியினா� பைட�தா4 எ4ற) 
நபிெமாழிF+ ேமM+ பல நபி ெமாழிகI+ இத,. 
ஆதாரமா.+. 

75.வினா; மல�.கைள வி`வாச+ ெகா�வ ெத4றா� 
எ4ன? 

விைட; மல�.க� இ8�பைதF+, அவ%க� 
அ�லா�வினா� பைட�க�ப<டவ%க� எ4பைத F+, 
அவ%க� அ�லா�ைவ ஏ,P வழி�பட� UTயவ%க� 
எ4P+ உPதியாக வி`வாச+ ெகா�வதா.+. 
அ�லா� UPகி4றா4; “…மாறாக அவ%க� 
(வானவ%க�) ம)யாைத�.)ய அTயா%க�. அவ%க� 
அவைன REதி� ேபச மா<டா%க�. அவன# க<டைள� 
பTேய ெசய� பKவா%க�.” அ�  அ4பியா௨௬, ௨௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “தம�. அ�லா� 
ஏவியதி� மாP ெச�ய மா<டா%க�. க<டைளயிட� 
ப<டைத^ ெச�வா%க�.” அ�த�[+ ௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அவனிட�தி� 
இ8�ேபா% அவன# வண�க�ைத வி<K+ 
ெப8ைமயT�க மா<டா%க�. ேசா%வைடய;+ 
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மா<டா%க�. இரவிM+, பகலிM+ #தி�பா%க�. 
சலி�பைடய மா<டா%க�.” அ� அ4பியா19,20. 

76.வினா; அ�லா� வழ0கிய ெபாP�/�கைள� 
ெபாP�# அவ% களி� சிலைர இன0கா<Kக? 

விைட;  அவ%களி� பல பி)வின% உ�ளன%;  
1. ந+பி�ைக�.)ய �� எ�+ ஜி�[� (அைல)  

இவ% அ�லா�வி4 cத%கI�. )Mو(  வஹd 

எ�+ c#^ ெச�தி அறிவி�க க<டைளயிட� 

ப<டவ%  

2.  மீகாய�ீ (அைல) இவ% மைழ ெபாழிவி�க 

க<டைளயிட�ப<டவ%,  

3.  இ\ராப�ீ (அைல)  இவ% ஸூ% ஊத� க<டைள 

யிட�ப<டவ%,  

4.  (  �எ�+) உயி%கைள� ைக�ப,ற  اDوت ملك

க<டைளயிட� ப<டவ8+ அவ8ைடய 

உதவியாள%கI+,  

5. ம)யாைத�.)ய எS�தாள%க� இவ%க� 

அTயா%களி4 ெசய�கைள எSத� க<டைளயிட� 

ப<டவ%க�,  
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6. மனித��. R4னாM+, பி4னாM+ ெதாட%E# 

வE# அவைன� பா#கா�க க<டைளயிட� 

ப<டவ%க�,  

7. )�வா4 (அைல) அவ%கI+ அவ%கIட4 

இ8�பவ%கI+. இவ% க� `வ%�க�ைதF+ அத4 

இ4ப0கைள� ெகாQK+ க<டைள யிட� 

ப<டவ%க�  

8. மாலி� (அைல) அவ%கI+ அவ%கIட4 இ8�.+ 

ப�ெதா4ப# தைலவ%கைள� ெகாQட ஸபானியா� 

கI+, இவ%க� நரக�ைதF+ அத4 

ேவதைனையF+ ெகாQK+ க<டைள 

யிட�ப<டவ%க� 

9. R4க% நகீ% இவ%க� க�)� ேவதைன ெச�ய� 

க<டைளயிட� ப<டவ%க�. 

10. அ�லா�வி4 அ)யாசன�ைத ஏEதி 

யி8�பவ%க�,  

11. அ�லா�;�. மிக ெந8�கமான வானவ% 

தைலவ%க� 

12. க%�ப�திM�ள விE#� #ளிகைள� ெகாQK 

க<டைளயிட� ப<டவ%க�,  
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13. தி8+பி வராம� அ4றாட+ “ைப�#� மஃH%’ இ� 

yைலF+ எSபதாயிர+ வானவ%க�,  

14. அ�லா�ைவ ஞாபக+ ெச�F+ அைவகைள� 

ேதT gமியி� `,றி�தி)பவ%க�,  

15.  ச,P+ சைல�காம� நி�த+ நிைலயிM+ 

8UவிM+, ஸுஜூதிM+ அணியாக இ8�ப                              

வ%க�, அ�#ட4 ஏைனய வானவ%க�.   

“உம# இைறவனி4 பைடைய அவைன� தவிர 
யா8+ அறியமா<டா%க�. இ# மனித��. அறி;ைர 
தவிர ேவP இ�ைல.” அ� R�த\ஸி% ௩௧ 

இைவகI�கான ஆதார0க� .%ஆனி M+ 
நபிெமாழிகளிM+ வE#�ளைத யாவ8+ அறிEதேத. 

77.வினா; ேவத0கைள வி`வாச+ ெகா�ள 
(அவசிய�பK�#+)ஆதார0க� யாைவ? 

விைட; அத,. நிைறய  ஆதார0க� உ�ளன, 
அைவகளி� சில வ8மாP; 

அ�லா� UPகி4றா4. “ந+பி�ைக 
ெகாQேடாேர, அ�லா�ைவF+, அவன# cதைரF+, 
தன# cத% மீ# அவ4 அ8ளிய ேவத�ைதF+, 
இத,. R4 அவ4 அ8ளிய ேவத�ைதF+ 
ந+/0க�.” அ4னிஸா ௧௩௬ 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “அ�லா�ைவF+, 
எ0கI�. அ8ள� ப<டைதF+, இ�ராஹd+, 
இ\மாய�ீ, இ\ஹா�, யஃU� ம,P+ (அவர#) 
வழி� ேதா4ற�கI�. அ8ள�ப<டைதF+, 
Hஸா;�.+, ஈஸா;�.+ வழ0க�ப<ட ைதF+, 
ஏைனய நபிமா%கI�. தம# இைறவனிடமி8E# 
வழ0க�ப<டைதF+ ந+பிேனா+; அவ%கI�கிைடேய 
பா.பாK கா<ட மா<ேடா+; அவ��ேக நா0க� 

க<K�ப<டவ%க�, எ4P UP0க�.” அ� பகரா ௧௩௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (Rஹ+மேத!) 
“அ�லா� அ8ளிய ேவத�ைத ந+பிேன4 எ4P 
UPவ dராக.” அ�ஷூரா ௧௫. 

78.வினா; அைன�# ேவத0கI+ அ� .%ஆனி� 
Uறி�பிட�ப<K�ளனவா? 

விைட;  தWரா�, இ4ஜd�, ஸg%, ஆகிய ேவத0கI+, 
இ�ராஹd+, Hஸா ேபா4ற நபிமா%கIைடய 
ேவத0கI+ அ� .%ஆனி� Uற�ப<K�ளன. 
ஏைனயைவ ப,றி `8�கமாகேவ Uற�ப<K�ள#. 

அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�ைவ� தவிர 
வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல. அவ4 
எ4ெற4P+ உயி8ட4 இ8�பவ4. 
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(Rஹ+மேத!) உQைமைய உ�ளட�கிய 
இWேவத�ைத அவ4 உம�. அ8ளினா4. இ# தன�. 
R4 ெச4றவ,ைற உQைம� பK�#கிற#. இத,. 
R4 மனித%கI�. ேந% வழி கா<ட தWரா�ைதF+, 
இmசீைலF+ அவ4 அ8ளினா4.” ஆM இ+ரா4 
௨,௩,௪. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “தா�#�. ஸgைர 
வழ0கிேனா+” அ4னிஸா ௧௬௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “Hஸா, 
RSைமயாக நிைறேவ,றிய இ�ராஹd+ ஆகிேயா)4 
ஏKகளி� “ஒ8வ% ம,றவ)4 `ைமைய^ `ம�க 
மா<டா%. மனித��. அவ4 Rய,சி�த# தவிர ேவP 
இ�ைல” எ4P இ8�ப# அவ��. அறிவி�க� 
படவி�ைலயா?” அEந6R ௩௬-௩௯. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “நம# cத%கைள� 
ெதளிவான சா4PகIட4 அ��பிேனா+. 
அவ%கIட4 ேவத�ைத F+, ம�க� நdதிைய நிைல 
நா<ட தராைசF+ இற�கிேனா+.” அ�ஹதd� ௨௫. 
ஆகேவ அ�லா� விள�கமாக� Uறியைவகைள 
விள�கமாக;+, `8�கமாக Uறியைவகைள 
`8�கமாக ;+ வி`வாச+ ெகா�வ# கடைமயா.+. 
அ# விடய�தி� அ�லா�;+ அவன# தி8�cத8+ 
க<டைளயி<ட பிரகாரேம நாR+ UPேவா+. 
“(Rஹ+மேத) இைத ேநா�கி அைழ�பரீாக. உம�.� 
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க<டைளயி<டவாP நிைல�தி8�பரீாக.” அ�ஷூரா 
௧௫. 

79.வினா; உய%�திF+ கQணியR+ உைடய 
அ�லா�வி4 ேவத0கைள வி`வாச+ ெகா�வ 
ெத4றா� எ4ன? 

விைட; அைவயைன�#+ அ�லா�விட மி8Eேத 
இற�க�ப<டன எ4P+, உQைமயாகேவ அ�லா� 
அைவகைள� ெகாQK ேபசினா4 எ4P+, வானவ� 
c#வ)4 உதவியி4றி திைர�க�பா� இ8E# 
அ�லா� ேபசியைவ, வானவ� cத)4 உதவிFட4 
மனித� cத8�. அ8ளியைவ, அ�லா� த4 
கர�தா� எSதியைவ என அைவகைள H4P 
பி);களாக� பி)�கலா+ என;+ உPதியாக உQைம� 
பK�#வதா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; “வஹdயி4 Hலேமா, 
திைர�க�பா� இ8Eேதா அ�ல# ஒ8 cதைர அ��பி 
தன# வி8�ப�பT தா4  நாTயைத அறிவி�ப த4 
Hலேமா தவிர (ேவPவழிகளி�) எEத மனித)டR+ 
அ�லா� ேப`வதி�ைல. அவ4 உய%Eதவ4, 
ஞானமி�கவ4.” அ�ஷூரா ௫௧. 

ேமM+ நபி Hஸா (அைல) அவ%கI�. 
அ�லா� UPகி4றா4; “Hஸாேவ! என# c#^ 
ெச�திக� HலR+, நா4 ேபசியத4 HலR+ 
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ம�கைள விட உ+ைம� ேத%EெதK�# வி<ேட4.” 
அ�அஃரா� ௧௪௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா� 
Hஸா;ட4 உQைமயாகேவ ேபசினா4.” அ4னிஸா 
௧௬௪. 

ேமM+ தWரா�ைத� ப,றி அ�லா� 
பி4வ8மாP UPகி4றா4; “பலைககளி� அவ8�காக 
ஒWெவா8 விஷய�ைதF+ எSதிேனா+. 
அறி;ைரயாக;+, அைன�# விஷய0கI�.+ 
விள�கமாக;+ அ# இ8Eத#.” அ�அஃரா� ௧௪௫. 

நபி ஈஸா (அைல) அவ%கைள ப,றி அ�லா� UP+ 
ேபா#; “அவ8�. இmசீைலF+ வழ0கிேனா+.” 
அ� மாயிதா ௪௬, அ� ஹதd� ௨௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “தா�#�. ஸgைர 
வழ0கி ேனா+”.அ4னிஸா ௧௬௩ 

ேமM+ .%ஆைன�ப,றி அ�லா� UP+ ேபா#, 
”எனி�+ (Rஹ+மேத!) அ�லா� உம�. 
அ8ளியத,. அவேன சா<சியாக இ8�கிறா4. தன# 
விள�க�#ட4 அைத அவ4 அ8ளினா4. 
வானவ%கI+ சா<சி UPகி4றன%. அ�லா� 
கQகாணி�க� ேபா#மான வ4.” அ4னிஸா௧௬௬. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ம�கI�. 
இைடெவளி வி<K நd% ஓதி� கா<Kவத,காக 
.%ஆைன� பி)�# அைத� பT�பTயாக அ8ளிேனா+.” 
பn இ\ராய�ீ ௧0௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “இ# அகில�தி4 
இைறவனா� அ8ள�ப<ட#. எ^ச)�ைக ெச�ேவா)� 
(Rஹ+மேத) நd% ஆவத,காக, உம# உ�ள�தி� 
ெதளிவான அர/ ெமாழியி� ந+பி�ைக�.)ய �� 
இைத இற�கினா%.” அ�ஷுஅரா ௧௯௨-௧௯௫ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “நம# வசன0கைள 
வைள�ேபா8+, இEத அறி;ைர த0களிட+ வEத 
ேபா# மP�ேதா8+ ந+மிடமி8E# மைறE# 
விடRTயா#. நரகி� வ dச�பKபவ4 சிறEதவனா? 
அ�ல# கியாம� நாளி� அ^சம,றவனாக வ8பவனா? 
நிைன�த ைத^ ெச�F0க�! நd0க� ெச�பவ,ைற 
அவ4 பா%�பவ4. இ# மிைக�க� UTய ேவத+. 
இத4 R4�+, பி4�+ இதி� தவP வரா#. 
/கS�.)ய ஞானமி�ேகானிடமி8E# அ8ள�ப<ட#.” 
ஃ/\ஸில�  ௪0-௪௨. 

80.வினா; R4ைனய ேவத0கIட4 (ஒ�பிKைகயி�) 
.%ஆனி4 அEத\# யா#? 

விைட; அ�லா� UPகி4றா4; “உQைமைய 
உ�ளட�கிய ேவத�ைத உம�. அ8ளிேனா+. அ# 
தன�. R4 ெச4ற ேவத�ைத உQைம� பK�# 



 

105 

வதாக;+, அைத� பா#கா�பதாக;+ இ8�கிற#.” 
அ� மாயிதா ௪௮ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4. “இEத� .%ஆ4, 
அ�லா� அ�லாேதா)டமி8E# இ<K� க<ட� 
ப<டதாக இ�ைல. மாறாக தன�. R4 ெச4றைத 
உQைம� பK�#வதாக;+, ெதளி;பK�#+ ேவதமா 
க;+ உ�ள#. இதி� எEத^ சEேதகR+ இ�ைல. இ# 
அகில�தி4 இைறவனிட மி8E# வEத#.”  V�\ 
௩௭. 

அதாவ# அத,. R4 ெச4ற ேவத0கைள 
பா#கா�க� UTயதாக;+, உPதி� பK�த� 
UTயதாக;+, சா<சி Uற� UTயதாக;+, ேமM+ 
அைவகளி� நிக�Eத மா,Pத�க�, தி8�த0க�, 
தி);க� ேபா4றைவகைள மP�# ச)யான தd%�ைப 
வழ0க� UTயதாக;+ அ�லா� அ� .%ஆைன 
இற�கி ைவ�தா4 எ4P அ� .%ஆ4 வியா�கியான 
அறிஞ%க� ெதளி; பK�#கிறா%க�. எனேவ தா4 
R4ெச4ற ேவத0கைள� பி4ப,றிய அைனவ8+ 
இத,. அTபணிEதா%க�. 

அ�லா� UPகி4றா4. “இத,. R4 நா+ 
யா8�. ேவத�ைத வழ0கிேனாேமா அவ%கேள இைத 
ந+/கி4றன%. அவ%கI�. ஓதி�கா<ட� பK+ேபா# 
‘இைத ந+பிேனா+. இ# நம# இைறவனிடமி8E# 
வEத உQைம. இத,. R4னேர நா0க� 
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R\லி+களாக இ8Eேதா+.’ எ4P UPகி4றன%.” அ� 
கஸ\ ௫௨,௫௩. 
 

 

௮௧ வினா  (R\லி+) சHக+ அ� .%ஆ��.^ 
ெச�ய ேவQTய கடைம யா#?    
விைட. 

(R\லி+) சHக+ அ� .%ஆ��.^ ெச�ய 

ேவQTய கடைமகளாவன, அEதர0கமாக;+, 

பகிர0கமாக;+, அ� .%ஆைன� பி4ப,Pவ #+ 

அைத உPதியாக� பிT�#� ெகா�வ#+, அத,.^ 

ெச�ய ேவQTய கடைமகைள 

நிைறேவ,Pவ#மா.+. 

அ�லா� UPகி4றா4; (இ# நா+ அ8ளிய 

பா�கிய+ ெபா8Eதிய ேவத+. எனேவ இைத� 

பி4ப,P0க�! (ந+ைம) அm`0க�! அ8� 

ெச�ய�பKவ d%க�!) அ� அ4ஆ+ ௧௫௫ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (உ0க� 

இைறவனிடமி8E# உ0கI�. அ8ள� 

ப<டைதேய பி4ப,P0க�! அவைன விK�# 

(ம,றவ%கைள) ெபாP�பாள%களா�கி� பி4 

ப,றாதd%க�!) அ� அஃரா� ௩. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (யா% ேவத�ைத 

உPதியாக� பிT�#� ெகாQK, ெதாSைகையF+ 

நிைல நா<Kகிறா%கேளா அ�தைகய சீ%பK�தி� 

ெகா�ேவா)4 Uலிைய நா+ வ dணா�க மா<ேடா+). 

அ� அஃரா� 170. 

அ� .%ஆ4 RSவத,.+ ேம, Uற�ப<ட ச<ட+ 

ெபா8E#+, அ�#ட4 இ# ெதாட%பாக ேமM+ பல 

வசன0கI+ வE#�ளன. 

அ�லா�வி4 ேவத�திலி8E# அைவகைள 

எK�# நட�.மாP+, அவ,ைற பலமாக� பிT�#� 

ெகா�IமாP+ நபி (ஸ�) அவ%க� 

க<டைளயி<டா%க�. 

௮௨. வினா; அ�.%ஆைன உPதியாக� பிT�#� 

ெகாQK, அத,.^ ெச�ய ேவQTய 

கடைமகைள நிைறேவ,Pத� எ4றா� எ4ன? 

விைட. 

அைத மனனமிKவ#+, ஓ#வ#+, இர; பகலாக 

(அைத ஓதி) நி4P வண0.வ#+, அதி� வ8+ 

அ�தா<சிகைள� ப,றி சிEதி�ப#+, அ# 

அ�மதி�தைவகைள ஏ,P நட�ப#+, 

வில�கியைவகளிலி8E# விலகி யி8�ப#+, அத4 
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க<டைளகைள� பி4ப,P வ#+, 

தK�தைவகளிலி8E# cரமாகியி8� ப#+, அதி� 

வ8+ உதாரண0களிலி8E# பT�பிைனF+, 

கைதகளிலி8E# உபேதச+ ெபPவ#+, அதி� 

வ8+ உPதி ெச�ய�ப<ட வசன0கI�கின0க 

ெசய�பKவ#+, இ8 க8�ைத� த8கி4ற 

வசன0க0கைள ஏ,P�ெகா�வ#+, அ# 

ேகாT<K�கா<K+ எ�ைலகIட4 நி4P 

ெகா�வ#+, அதி� மிைக�#� UPபவ%களி4 

தி); பK�த� கைளF+ ெபா�ய%களி4  

க8�#�கைளF+ எதி% ெகா�வ#+, அத,.)ய 

கடைமகைள^ ெச�வ#+, ெதளிவான விள�க�தி� 

இ8E# ெகாQK  அைத ேநா�கி (ம�கைள) 

அைழ�ப#மா.+. 

 ௮௩. “அ�.%ஆ4 பைட�க�ப<ட#” என வாதிK+ 

ஒ8வ8�. எதிராக வழ0க�பK+ தd%�/  யா#? 

விைட/ 

உQைமயாகேவ அ�.%ஆனி� உ�ள எS�#க�, 

க8�#க� அட0களாக அைன� #ேம 

அ�லா�வி�ைடய ேப^சா.+. மா,P� 

க8�#கI�.  இடேம இ�ைல, அதாவ# 

அ�லா� அைத வா%�ைதகளாகேவ ேபசி, )وحي(  
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வஹி எ�+ இைற� cதி4 Hல+ 

அவ�ைடய நபி�. இற�கி ைவ�தா4, 

பி4ன% அ# உQைமெயன வி`வாசிகI+ 

ஏ,P�ெகாQடா%க�. ஆயி�+ அ�.%ஆ4 

விர�களா� எSத�பKவதாM+, நா;களா� 

ஓத� பKவதாM+, இதய0களா� மனனமிட� 

பKவதாM+, ெசவிகளா� ேக<க� பKவதாM+, 

கQகளா� பா%�க� பKவதாM+ 

அ�லா�வி4 ேப^சாக இ8�க RTயா# 

என� தd%மானி�ப# தவரா.+. காரண+ 

விர�கI+, எSத உபேயாகி�க�பK+ 

சாயR+, ேபைன கI+, பைட�க� 

ப<டைவக�தா+ ஆனா� அைவகைள 

உபேயாகி�# எSத�ப<ட# பைட�க�படாத 

ஒ4றா .+. அWவாேர நா;கI+, ஓைசகI+ 

பைட�க�ப<ைவக�தா+, ஆனா� அைவகைள 

உபேயாகி�# வி�தியாச மான Rைறகளி� 

ஓத�ப<ட# பைட� க�படாத ஒ4றா.+. 

அWவாேர இதய0 க� பைட�க�ப<டைவ 

ெய4றாM+ அைவகளி� பா#கா�க�ப<ட# 

பைட� க�படாத ஒ4றா.+. ேமM+ ெசவிக� 
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பைட�க�ப<டைவ ெய4றாM+, ெசவி 

மK�க�ப<ட# பைட�க�படாத ஒ4றா.+.   

அ�லா� UPகி4றா4; (இ# 

பா#கா�க�ப<ட பதிேவ<T� இ8�.+ 

மக�#வமி�க .%ஆனா.+) அ� வாகிஆ 

௭௭,௭௮. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (மாறாக, 

இைவ ெதளிவான வசன0க�. க�வி 

வழ0க�ப<ேடா)4 உ�ள0 களி� 

இ8�கி4றன. அநdதி இைழ�ேதா ைர� தவிர 

ேவP எவ8+ நம# வசன0கைள மP�க 

மா<டா%க�) அ� அ4கg� ௪௯. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; 

((Rஹ+மேத!) உம# இைறவனி4 

ேவத�திலி8E# உம�. அறிவி�க� 

பKவைத� UPவ dராக! அவன# 

வா%�ைதகைள மா,Pபவ4 இ�ைல. 

அவன4றி எEத� /கலிட�ைதF+ நd% காண 

மா<~%) அ� க�ஃ� ௨௭. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (இைண 

க,பி�ேபா)� யா8+ உ+மிட+ அைட�கல+ 

ேதTனா� அ�லா�வி4 வா%�ைதகைள^ 

ெசவிFPவத,காக அவ8�. அைட�கல+ 

அளி�பரீாக!) அ�தWபா ௬. 

 ஆகேவ அ� .%ஆ4 RSவ#ேமா அ�ல# 

அதி� சிலேதா பைட�க� ப<டதாக ஒ8வ% 

Uறினா� அவ% இ\லா+ மா%�க�திலி8E# 

R,றாகேவ நd0கி )كافر(   நிராக)�தவராக மாறி 

விKவா%, காரண+ அ� .%ஆ4 அ�லா�வி4 

ேப^சா.+. அ�லா�வி4 ேப^` அவ�ைடய 

பQபா.+ எ4ேவ  யாராவ# அ�லா�வி4 

பQ/களி� ஒ4ைற பைட�க�ப<டதாக வாதி<டா� 

அவ% நிராக)�தவ8+ மத+ மாறியவ8மாவா% 

ஆகேவ  அவ)ட�தி� மீQK+ இ\லா+ 

மா%�க�#�. வ8+பT ேகார�பK+, மP�.+ 

ப^ச�தி� அவ% )كافر(  மP�தவராக ெகா�ள�பKவா%. 

R\லி+க I�.)ய ச<ட0க� எ#;+ அவ8�. 

வழ0க�படமா<டா#.     

௮௪. வினா; (அ�லா�வி4) ேப^` எ�+ பQ/ 

`ய+ சா%Eததா அ�ல# ெசய� சா%Eததா? 
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விைட/ 

)ك1م(  “ேப^`” எ�+ பQ/ அ�லா�வி4 ̀ ய�#ட4 

ெதாட%/ ப<K�ளைதF+, அத,ேக<ப அவ4 ேபச� 

UTயவ4 எ4பைதF+ க8�தி� ெகாQடா�, அ# 

`ய+ சா%Eத பQ/ என�பK+, ஏெனனி� அ# 

அ�லா�வி4 அறிைவ� ேபா4ற#, அவ� ைடய 

அறிவினாேல அைத இற�கினா4. அவ4 

இற�.�.வைத அவேன அறிEதவ4. அWவா)4றி 

அ�லா�வி4 ேப^` எ�+ பQ/ அவ�ைடய 

வி8�ப�#ட�+ நா<ட�#ட�+ ெதாட%/ 

ப<K�ளைத க8�தி� ெகாQடா� அ# ெசய� 

சா%Eத பQ/ என�பK+.  

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “அ�லா� ஒ8 

க<டைளைய அறிவி�க நாTனா� c#^ 

ெச�திைய� ெகாQK ேப`வா4” (� அgதா��  

ஆகேவ தா4 சாலிஹன R4ேனா%க� 

அ�லா�;ைடய ேப^` எ�+ பQ/ “`ய+ 

ெசய�” ஆகிய இரQK+ சா%Eத பQ/ என� 

UறிF�ளா%க�. ேமM+ அ�பQ/ எ�ேபா#+ 

அவ�ட4 இ8E# ெகாQேட யி8�.+, எனி�+ 

தா4 நாTயவ%கI�. மா�திர+ அவ4  வி8+பிய 

Rைற�.+, ேநர�#�.+ ஏ,றவாP அவ�ைடய 
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ேப^ைச ேக<க^ ெச�வா4, ேமM+ அவ�ைடய 

ேப^` ஒ8 பQபாைகயா� அத,. எ�ைலேயா 

RTேவா கிைடயா#.     

அ�லா� UPகி4றா4; (“என# இைறவ னி4 

க<டைளகI�காக கட�, ைமயாக ஆனாM+ என# 

இைறவனி4 க<டைளக� (எSதி) RTவத,. R4 

கட� RTE# விK+. உதவி�. அ# ேபா4றைத 

நா+ ெகாQK வEதாM+ ச)ேய” எ4P UPவ dராக!) 

அ� க�ஃ� ௧0௯. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “gமியி� உ�ள 

மர0க� யா;+ எS#ேகா�களாக இ8E# 

கடMட4 ேமM+ ஏS கட�க� (ைமயாக) #ைண 

ேச%EதாM+ அ�லா�வி4 க<டைளக� எSதி 

RTயா#. அ�லா� மிைக�தவ4; ஞானமி�கவ4.” 

M�மா4 ௨௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (உம# 

இைறவனி4 வா%�ைத உQைமயாM+, நdதியாM+ 

நிைறE#�ள#. அவன# வா%�ைத கைள 

மா,Pபவ4 எவ�+ இ�ைல. அவ4 

ெசவிFPபவ4, அறிEதவ4”. அ� அ4ஆ+ ௧௧௫. 
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85. வினா; “நி,பவ%க�” எ4பவ% யாவ%? 

அவ%கI�ெகதிரான தd%�/ யா#? 

விைட/ 

அ� .%ஆைன, அ�லா�வி4 ேப^` எ4ேறா, 

அ�ல# அ# பைட�க�ப<ட# எ4ேறா எைதF+ 

Uறாத (நK நிைல க8�# ைடயவ%கேள) 

“நி,பவ%க�” என�பKவ%.  

இமா+ அ�ம� இ�� ஹ4ப� UPகிறா%; 

யாராவ# அ�.%ஆைன அ�லா�வி4 ேப^` 

என� ெத)E# ெகாQேட அWவாP (நKநிைலயி�) 

இ8Eதா� அவ% “ஜ�மி�யா” எ�+ பி)வினைர^ 

ேச%Eதவராவா%, அ4ேற� அறியா�தனமாக 

அWவாறி8E# பி4ன% அவ8�.� ெதளிவான 

ஆதார0கI+ அ�தா<சிகI+ 

R4ைவ�க�ப<ட#+ அைவ கைள அவ% ஏ,P 

மாவம4னி�/+ ேகா) “அ�.%ஆைன 

அ�லா�வி4 ேப^`” என ஒ�/�ெகாQடா� 

ஏ,க�பKவா%. அ4றி அத,.�பி4ன8+ 

மP�பாராயி4 அவ% “ஜ�மி�யா” எ�+ 

பி)வினைர விட� தdயவராவா%.   
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86. வினா; ”.%ஆைன� ப,றிய என# ெசா� 

பைட�க�ப<ட# / பைட�க�பட வி�ைல ” என 

Uறியவ8� ெகதிரான தd%�/ யா#? 

விைட/ 

.%ஆ4 பைட�க�ப<டைத நி�பி�கேவா அ�ல# 

அைத மP�கேவா எவ8+ இWவாP க8�# 

ெவளியிட�Uடா#, காரண+ (இ�க8�தினா�) 

அ�.%ஆ4 பைட�க� படாத ஒ4றா? அ�ல# 

பைட�க�ப<ட ஒ4றா? என இரQK சEேதக0க�  

இ0ேக நிலவிகி4றன, ஆகேவ ஒ8வ% அWவாP 

ெபா#வாக� Uறினா� அவர# க8�# இரQடாவ# 

க8�தாகேவ ெகா�ள�ப<K அவ% ”ஜ�மி�யா” 

எ�+ பி)வின)4 U,P�. ஒ�தவராக மாறி 

விKகிறா%. அWவாறி4றி அவ)4 U,P 

Rதலாவ# க8�தாக ெகா�ள�ப<டா� அவ8+ 

)بدعة(  நபி வழி�. மா,றமானைத� Uறியவராவா%. 

எனேவ தா4 ந�ேலா%களான R4ேனா%க�, ”.%ஆ

ைன� ப,றிய என# ெசா� பைட�க�ப<ட#” என� 

Uறியவ% “ஜ�மி�யா” எ�+ பி)ைவ 

ேச%Eவராவா% என;+, “பைட�க�பட வி�ைல” 

என�Uறியவ% (நபி வழி�. அ�பா�) மா%�க�தி� 
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/திய ஒ4ைற� Uறியவ% என;+ ெதளி; 

பK�திF�ளா%க�.  

87. வினா; (அ�லா�வி4) cத%கைள 

வி`வாச+ ெகா�வத,கான ஆதார+ யா# ? 

விைட/ 

பி4வ8வன ேபா4P அ�.%ஆனிM+ நபி 

ெமாழியிM+ அத,. நிைறய ஆதார0க� உ�ளன;  

அ�லா� UPகி4றா4;  (அ�லா�ைவF+, 

அவன# cத%கைளF+ மP�#, “சிலவ,ைற ஏ,P 

சிலவ,ைற மP�ேபா+” என� Uறி, 

அ�லா�;�.+, அவன# cத%கI�. மிைடேய 

ேவ,Pைம பாரா<T இத,. இைட�ப<ட வழிைய 

உ8வா�க யா% எQ�கிறா%கேளா அவ%க� தா+ 

உQைமயாகேவ (ந+ைம) மP�பவ%க�. 

மP�ேபா8�. இழி; த8+ ேவதைனைய� 

தயா)�#�ேளா+.  

அ�லா�ைவF+, அவன# cத%கைளF+ ந+பி 

அவ%களி� எவ8�கிைடேயF+ பாரப<ச+ 

கா<டாேதா8�. அவ%கள# Uலிகைள அவ4 

பி4ன% வழ0.வா4. அ�லா� 

ம4னி�பவனாக;+, நிகர,ற அ4/ைடேயானாக;+ 

இ8�கிறா4). அ4னிஸா ௧௫0-௧௫௨ 
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ேமM+ நபி ஸ� அவ%க� Uறினா%க�; 

(அ�லா�ைவF+, அன# cதைரF+ நா4 

வி`வாச+ ெகாQேட4). (,க� /கா), R\லி+. 

88. வினா; (அ�லா�வி4) cத%கைள 

வி`வாச+ ெகா�வெத4றா� எ4ன? 

விைட/ 

(அ�லா�வி4) “cத%கைள வி`வாச+ 

ெகா�வெத4றா�, அ�லா�ைவ� தவிர 

வண0க�பK+ அைன�ைதF+ நிராக)�# அவைன 

மா�திர+ வண0.வதி4பா� அைழ�பத,காக 

ஒWெவா8 சHக�#�.+ அவ%களிலி8Eேத ஒ8 

cதைர அ�லா� அ��பினா4 எ4P+, அவ%க�  

அைனவ8+ உQைம ேபச�UTயவ%கI+, 

உQைம� பK�த�ப<டவ%கIமாவா%க� எ4P+, 

அ�லா�;�. அTபணிய� UTயவ%கI+, 

ேந%வழி ெப,றவ%கI மாவா%க� எ4P+, 

ம)யாைத�.)ய ந�ேலா%கI+, உ�ள^ச 

Rைடயவ%கI+, ந+பி�ைக� .றியவ%கI+, 

ேந%வழி ெப,ற வழிகா<TகIமாவா%க� எ4P+, 

அவ%க� ெவளிர0கமான அ�தா<சி களா� 

த0கIைடய இைறவனிட மி8E# பல�பK�த� 

ப<டவ%க� எ4P+, அ�லா� அவ%கI�.� 
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ெகாK�த��பிய அைன�ைத F+  மைற�காமM+, 

மா,றாமM+, ஒ8 எS�ைதேய�+ U<டாமM+, 

.ைற�காம M+ (ம�கI�.) எ�தி ைவ�தா%க� 

எ4P+ வி`வாச+ ெகா�வதா.+. அ�லா� 

UPகி றா4; (ெதளிவாக எK�#^ ெசா�வைத� 

தவிர cத%கI�. ேவP எ#;+ உ�ளதா?” 

அEந�� ௩௫.    
 

இ4�+ அவ%க� ெதளிவான உQைமயி� 

இ8Eதா%க�, அ�லா� அவ%களி� இ�ரா ஹdைம 

உ,ற ேதாழரா�கி� ெகாQடா4. ேமM+ Rஹ+ம� 

(ஸ�) அவ%கைளF+ உ,ற ேதாழரா�கி� 

ெகாQடா4, ேமM+ Hஸா; ட4 உQைம 

யாகேவ ேபசினா4, இத[ைஸ உயரமான த.தி�. 

உய%�தினா4, ேமM+ ஈஸா எ�+ ம�� 

அ�லா�வி4 cத8+ அவன# க<டைளயா (� 

உ8வானவ8மா) வா%. அ�க<டைளைய அவ4 

ம%யமிட+ ேபா<டா4. ேமM+ அவன# 

உயி8மாவா%. அவ%களி� சிலைர, ம,P+ சிலைர 

விட^ சிற�பி�தா4. ேமM+ சில8�., பல 

த.திகைள அவ4 உய%�தியி8�கிறா4, எ4P+ 

உPதியாக உQைம�பK�#வதா.+. 

89. வினா; எ�லா cத%களி4 ேபாதைன கI+ 

ஒ4P ப<டைவ தானா? 
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விைட/ 

அைன�# cத%களி4 பிர^சாரR+ ஆர+ப+ Rத� 

இPதி வைர (توحيد)  ஏக�#வ+ எ�+ அT�பைட 

வண�க�தி� ஒ4P ப<ட# தா4, அதாவ#; ெசா� 

ெசய� ந+பி�ைக சா%Eத அைன�# 

வண�க0களாM+ அ�லா�ைவ மா�திர+ 

தனிைம�பK�#வ#+, அவைன� தவிர 

வண0க�பK+ எ�லாவ,ைறF+ 

நிராக)�ப#மா.+. ஆயி�+ ெதாSைக, ேநா4/ 

ேபா4ற கடைமகைளF+, ( والح1ل الحرام ) 

ஆ.மா�க�ப<டைவ, தK�க�ப<ட ைவகைளF+ 

ெபாP�தம<T� சில (சHக�தவ)8�. 

கடைமயா�கியைத ேவP சில8�. 

கடைமயா�காமM+, சில8�. 

அ�மதி�தைவகைள ேவP சில8�. 

அ�மதி�காமM+ (உ0களி� அழகிய ெசய� 

பாKக� உ�ளவ% யா%?’ எ4பைத^ ேசாதி�ப 

த,காக) அ�லா� அWவாP ெச�தா4.” ஹூ# ௭. 

௯0. ேம,Uற�ப<டவாP அT�பைட வண�க�தி� 

(cத%களாகிய) அவ%க� ஒ4P ப<T8Eதத,கான 

ஆதார0க� யா# ? 

விைட/ 

அத,கான ஆதார0க� இரQK வைக�பK+. 
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1- `8�கமான ஆதார0க� 

2- வி)வான ஆதார0க�  

 

`8�கமாகஆதார0களாவன; 

அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�ைவ 

வண0.0க�! தdய ச�திகைள வி<K விலகி� 

ெகா�I0க�!” எ4P Uற ஒWெவா8 

சRதாய�திM+ ஒ8 cதைர அ��பிேனா+”. 

அEந�� ௩௬.  

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (“எ4ைன� தவிர 

வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8 மி�ைல; 

எனேவ எ4ைனேய வண0.0க�.” எ4பைத 

அறிவி�காம� உம�. R4 எEத� cதைரF+ நா+ 

அ��பியதி�ைல). அ� அ4பியா ௨௫. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (“அளவ,ற 

அ8ளாளைன� தவிர வண0க�பK+ கட;� கைள 

நா+ ஆ�கிF�ேளாமா?” எ4P உம�. R4 நா+ 

அ��பிய cத%களிட+ ேக<பரீாக!) அ\ஸு�8ஃ� 

௪௫. 

வி)வான ஆதார0களாவன;  
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அ�லா� UPகி4றா4; ((ைஹ அவர# 

சRதாய�திட+ அ��பிேனா+. “எ4 சRதாயேம! 

அ�லா�ைவ வண0.0க�! உ0கI�. 

அவன4றி வண�க� தி,.)யவ4 ேவP 

யா8மி�ைல. நd0க� அmச ேவQடாமா?” எ4P 

ேக<டா%). அ� Rஃமிn4 ௨௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ஸH# 

சRதாய�திட+ அவ%களி4 சேகாதர% ஸாலிைஹ 

அ��பி ைவ�ேதா+. “எ4 சRதாயேம ! 

அ�லா�ைவ வண0.0க�! உ0கI�. 

அவன4றி வண�க�தி, .)யவ4 ேவP 

யா8மி�ைல... எ4P  அவ% Uறினா%.) அ� அஃரா� 

௭௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ஆ# 

சRதாய�திட+ அவ%களி4 சேகாதர% ஹூைத 

அ��பிேனா+. “எ4 சRதாயேம! அ�லா� ைவ 

வண0.0க�! உ0கI�. அவன4றி 

வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல 

(இைறவைன) அmச மா<~%களா?” எ4P அவ% 

ேக<டா%.)  அ� அஃரா� ௬௫, ஹூ� ௫0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ம�ய4 நக8�. 

அவ%களி4 சேகாதர% ஷுஐைப அ��பிேனா+. “எ4 
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சRதாயேம! அ�லா� ைவ வண0.0க�! 

உ0கI�. அவன4றி வண�க�தி,.)யவ4 ேவP 

யா8மி�ைல... எ4P அவ% Uறினா%.” அ� அஃரா� 

௮௫, ஹூ� ௮௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (எ4ைன� 

பைட�தவைன� தவிர நd0க� வண0. பவ,ைற 

வி<K+ நா4 விலகியவ4. அவ4 என�. ேந%வழி 

கா<Kவா4 எ4P இ�ராஹd+ தம# தEைதயிடR+, 

தம# சRதாய�திடR+ Uறியைத நிைன�<K 

வ dராக!) அ\ஸு�8ஃ� ௨௬,௨௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (உ0க� 

இைறவ4 அ�லா�ேவ. அவைன� தவிர 

வண�க�தி,.)யவ4 (ேவP) யா8மி�ைல. 

ஒWெவா8 ெபா8ைளF+ வி)வாக அவ4 அறிE# 

ைவ�தி8�கிறா4.” தாஹா ௯௮. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ம%யமி4 மக4 

ம�� தா4 அ�லா�” என� Uறியவ%க� (ஏக 

இைறவைன) மP�# வி<டன%. “இ\ராயலீி4 

ம�கேள! எ4 இைறவ�+, உ0க� 

இைறவ�மாகிய அ�லா�ைவ வண0.0க�! 

அ�லா�;�. இைண க,பி�ேபா8�. 
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ெசா%�க�ைத அ�லா� தைட ெச�# வி<டா4. 

அவ%க� ெச4றைடF+ இட+ நரக+. அநdதி 

இைழ�ேதா8�. எEத உதவியாள%கI+ இ�ைல” 

எ4ேற ம�� Uறினா%). அ� மாயிதா ௭௨. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (“நா4 எ^ச)�ைக 

ெச�பவேன. அட�கியாI+ ஒேர அ�லா�ைவ� 

தவிர வண�க�தி,.)யவ4 ேவP யா8மி�ைல” 

எ4P (Rஹ+மேத!) UPவ dராக!) ஸா� ௬௫. 

91. ஆ.மா�க�படைவ, தK�க�ப<டைவ 

ேபா4ற கிைள அ+ச0களி� (cத%களாகிய) 

அவ%கIைடய வழிRைறக� வி�தியாச� 

ப<T8Eத,கான ஆதார+ யா# ? 

 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; “.உ0களி� 

ஒWெவா8வ8�.+ வா��ைக� தி<ட�ைதF +, 

வழிையF+ ஏ,பK�திF�ேளா+. அ�லா� 

நிைன�தி8Eதா� உ0கைள ஒேர சRதாய 

மா�கியி8�பா4. எனி�+ உ0கI�. அவ4 

வழ0கியவ,றி� உ0கைள^ ேசாதி�பத,காக 

(அWவாP ஆ�கிவிட வி�ைல...) எனேவ 
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ந4ைமகI�. REதி� ெகா�I0க�!” அ� மாயிதா 

௪௮ 

இWவசன�தி� Uற�ப<K�ள  “வா��ைக� 

தி<ட�ைதF+, வழிையF+” எ4ப# பாைத 

வழிRைற எ4ற க8�ைத� .றி�.+ என இ�� 

அ�பா\ (ரலி) விள�கிF�ளா%க�. ேமM+ 

Rஜாஹி�, இ�)மா, ஹஸ4 அ� பஸ), கதாதா, 

ல�ஹா�, ஸு�தி, ஆg இ\ஹா� ேபா4ேறா8+ 

இேத க8�ைதேய U)னா%க�. ேமM+ நபி (ஸ�) 

அவ%க� Uறியதாக /ஹா) எ�+ கிரEத�தி� 

வE#�ளதாவ#;  (இைற� cத%க� ஒேர 

தEைதயி4 பி�ைளகளாவ%, அவ%க� தா�மா%க� 

பலராவ%, அவ%களி4 மா%�க+ ஒ4ேர). அதாவ# 

அ�லா� )توحيد(  எ�+ ஏக�#வ�ைத 

வலிF8�திேய அைன�# cத%கைளF+ அ��பி 

ேவத0கைளF+ இற�கினா4. ஆனா� ஏவ� 

விள�க�க� ஆ.மா�க�ப<டைவ தைடெச�ய� 

ப<டைவ ேபா4ற விடய0க� (“உ0களி� அழகிய 

ெசய�பாKக� உ�ளவ% யா%?’ எ4பைத^ 

ேசாதி�பத,காக) வி�தியாச�ப<T8Eதன.. ஹூ� ௭. 

92. எ�லா� cத%களி4 ச+பவ0கைளF+  

அ�லா� .%ஆனி� UறிF�ளானா? 
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விைட/ 

அவ%கIைடய ெச�திகளிலி8E# ேபா#மான 

அள;+, உபேதசR+, பT�பிைனF+ உ�ளவP 

அ�லா� எ0கI�. UறிF�ளா4. 

அ�லா� UPகி4றா4; (Rஹ+மேத!) இத,. 

R4 சில cத%களி4 வரலா,ைற உம�.� 

UறிF�ேளா+. சில cத%களி4 வரலா,ைற நா+ 

உம�.� Uறவி�ைல).  அ4னிஸா ௬௪. 

ஆகேவ அவ%க� அைனவைரF+, அ�லா� 

வி)வாக� Uறிய இட0களி� வி)வாக;+, 

`8�கமாக� Uறிய இட0களி� `8�கமாக;+ 

வி`வாச+ ெகா�ேவா+.  

 அவ%களி� எ�தைன ேப%களி4 ெபய%கைள 

(அ�லா�) .%ஆனி� .றி�பி<K�ளா4 ? 

விைட/ 

.%ஆனி� .றி�பிட�ப<K�ளவ%களி4 ெபய%க� 

வ8மாP; ஆத+, (�, இ�[\, ஹூ�, ஸாலி�, 

இ�ராஹd+, இ\மாய�ீ, இ\ஹா�, யஃU�, 

Vஸுஃ�, ��, `அ��, V�\, Hஸா, ஹா�4, 

இ�யா\, ஸக)�யா, ய�யா, அ�யஸஃ, #� 

கி��, தா��, ஸுைலமா4, ஆ�V�, 

வழி�ேதா4ற� கைள `8�கமாக 
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.றி�பி<K�ளா4, ேமM+ ஈஸா, Rஹ+ம�, 

அைனவ% மீ#+ அ�லா�வி4 க8ைனF+ 

ஈேட,றR+ உQடாவதாக.  

93. உPதிமி�க cத%க� யாவ% ? 

 விைட/ 

அவ%க� ஐE# ேப%களாவ%; அ�லா� 

அவ%கIைடய ெபய%கைள .%ஆனி� இரQK 

இட0களி� தனியாக� UறிF�ளா4. 

அ�லா� UPகி4றா4; (நபிமா%களி ட+ 

(.றி�பாக) உ+மிடR+, (�, இ�ராஹd+, Hஸா, 

ம%யமி4 மக4 ஈஸா ஆகிேயா)டR+ அவ%கள# 

உPதி ெமாழிைய நா+ எK�தைத 

நிைன�<Kவ dராக!) அ� அ�ஸா� ௭. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((ஹு�. எைத 

அவ4 வலிFP�தினாேனா அைதேய உ0கI�.+ 

மா%�கமா�கினா4. Rஹ+மேத  உம�. நா+ 

அறிவி�த#+ இ�ராஹd+, Hஸா ம,P+ 

ஈஸா;�. நா+ வலிFP�திய#+, “மா%�க�ைத 

நிைல நா<K0க�! அதி� பி)E#விடாதd%க�!” 

அ�ஷூரா ௧௩. 

94. Rத� cத% யா%? 
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விைட/  

ேநரான வழி ெதாட%பான க8�# RரQபா<K�.� 

பி4ன% வEத Rத� cத% நபி (� (அைல) 

ஆவா%க�.  

அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய!) (ஹு�.+, 

அவ8�.� பி4 வEத (இதர) நபிமா%கI�.+ நா+ 

வஹd அறிவி�த# ேபாலேவ, உம�.+ நி^சயமாக 

வஹd அறிவி�ேதா+). அ4னிஸா ௧௬௩. 

 

95. க8�# RரQபாK எ�ேபா# ஆர+பி�த# ? 

 

விைட/ 

இ�� அ�பா\ (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�; நபி 

(� (அைல) அவ%கI�.+, நபி ஆத+ (அைல) 

அவ%கI�.மிைடயிலான ப�# (,றா4K 

கால�ப.தியி� வா�Eத அைனவ8+ ேநரான  

வழிRைறையேய பி4ப,றினா%க�, பி4ன% தா4 

அவ%க� க8�# RரQப<K� ெகாQடா%க�. 

ஆகேவ “எ^ச)�ைக ெச�ய;+, ந,ெச�தி Uற;+ 

நபிமா%கைள அ�லா� அ��பினா4.” பகரா ௨௧௩. 

96.  இPதி நபி யா% ? 

விைட/ 

இPதி நபி Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%களாவா%க�.  

97. அத,. ஆதார+ எ4ன? 
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விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; (Rஹ+ம� உ0களி4 

ஆQகளி� எவ8�.+ தEைதயாக இ8�கவி�ைல. 

மாறாக அ�லா�வி4 cதராக;+, நபிமா%களி� 

R�திைரயாக;+ இ8�கிறா%. அ�லா� 

ஒWெவா8 ெபா8ைளF+ அறிEதவனாக 

இ8�கிறா4.) அ� அ�ஸா� ௪0. 

 

நபி (ஸ�) Uறினா%க�; என�.�பி4னா� R�ப# 

ெபா�ய%க� ேதா4றி, அவ%களி� ஒWெவா8வ8+ 

தாேம நபிெயன வாதிKவா%க�, ஆயி�+ நாேன 

இPதி நபியாேவ4 என�.�பி4னா� நபியி�ைல.)   

(�க�; R\லி+, அgதா��. 

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� அலி (ரலி) 

அவ%களிட+ “Hஸாவிட+ ஹா�4  இ8Eத 

அEத\தி� எ4னிட+ நd0க� இ8�பைத 

வி8+பவி�ைலயா? ஆயி�+ என�.� பிற. எEத 

இைற� cத8+ இ�ைல” எ4P Uறினா%க�”. 

(�க� /கா) R\லி+. 

ேமM+ (த6ஜா� எ�+) ெபா�ய�ைடய 

ெச�தியி�  நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (நா4 

தா4 நபிமா%களி� இPதியானவ4, என�.� 
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பி4னா� ேவP நபி இ�ைல). (�க� /கா) 

R\லி+. 

98. ஏைனய நபிமா%கைள விட எ0க� நபி 

Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%கI�. அ�லா� 

விேஷடமாக வழ0கியைவ யாைவ? 

விைட/ 

ஏைனய நபிமா%கைள விட எ0கIைடய நபி 

Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%கI�. அ�லா� 

விேஷடமாக வழ0கியைவ நிைறயேவ உ�ளன. 

ேமM+ அ# ெதாட%பாக மா�திர+ எSத�ப<ட 

/�தக0கI+ உ�ளன, அைவகளி� சிலைத 

மா�திர+ ேநா�.ேவா+. 

1- ேம� Uற�ப<டவாP அவ%கேள இPதி 

நபியாவா%க�. 

2- ேமM+ பி4 வ8+ அ�லா�வி�ைடய 

வசன�தி� விள�க� ப<K�ளவாP அவ%கேள 

ஆதRைடய ம�களி4 தைலவரா வா%க�. 

அ�லா� UPகிறா4;     “(ந+மா� அ��ப�ப<ட) 

அ�cத%க� (அைனவ8+ ஒேர பதவி 

உைடயவ%கள�ல%.) அவ%களி� சிலைர, 

சிலைரவிட நா+ ேம4ைமயா�கி இ8�கி4ேறா+.” 

அ� பகரா 253.   
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க� (நாேன 

ஆதRைடய ம�களி4 தைலவனா ேவ4, (இைத� 

UPவ#) ெப8ைம�காக அ�ல.  

3- ேமM+ ஜி4க� அட0களாக எ�லா 

மனித%கI�.+ ெபா#வான  ஒ8 நபியாக 

அவ%க� அ��ப<K�ளா%க�. 

அ�லா� UPகி4றா4;  ((நபிேய!) நd0க� 

UP0க�: "மனித%கேள! நி^சயமாக நா4 உ0க� 

அைனவ8�.+ அ�லா�வினா� அ��ப�ப<ட 

ஒ8 cத% ஆேவ4). அ� அஃராஃ� ௧௫௮.  

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய!) நா+ 

உ0கைள (இW;லக�தி� உ�ள)  எ�லா 

மனித%கI�.ேம ந,ெச�தி UPபவராக;+, 

அ^சH<T எ^ச)�ைக  ெச�பவராக;+ அ��பி 

ைவ�தி8�கி4ேறா+).    ஸபா ௨௮. 

 

4- ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 

என�. R4ன% யா8�.+ ெகாK�க�படாத ஐE# 

விஷய0க� என�.� ெகாK�க�ப<K�ளன. 

எதி)கI�.+ என�.மிைடயி� ஒ8 மாத கால+ 

பயண+ ெச�F+ இைடெவளி யி8EதாM+ 

அவ%களி4 உ�ள�தி� பய+ ஏ,பKவத4 Hல+ 

நா4 உதவ�ப<K�ேள4, gமி RSவ#+ `�த+ 

ெச�ய� த�கதாக;+ ெதாSமிடமாக;+ என�. 
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ஆ�க�ப<K�ள#, எ4�ைடய சRதாய�தி� 

ெதாSைகயி4 ேநர�ைத அைடEதவ% (இ8�.+ 

இட�தி�) ெதாS# ெகா�ள<K+, ேபா)� 

கிைட�கிற ெபா8< க� என�. ஹலாலா� 

க�ப<K�ளன, என�. R4 

ஹலாலா�க�ப<டதி�ைல, (மPைமயி�) சிபா%` 

ெச�F+ வா��/ ெகாK�க�ப<K� ேள4. 

ஒWெவா8 நபிF+ த0க� சHக�#�. ம<Kேம 

நபியாக  அ��ப�ப<டா%க� ஆனா� நா4 மனித 

இன+ RSைம�.+ நபியாக அ��ப�ப<K� 

ேள4.    (,க�; /கா), R\லி+. 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (எவ4 

ைகயி� என# ஆ�மா உ�ளேதா அவ4 மீ# 

ச�தியமாக இEத சHக�தி� எ4ைன�ப,றி� 

ேக�விF,ற ஒ8 Vதராவ# அ�ல# 

கி)\தவராவ# நா4  எைத� ெகாQK 

அ��ப�ப<ேடேனா அைத வி`வா ச+ ெகா�ளா# 

மரணி�தா� க<டாய மாக அவ% நரக வாசியாகி 

விKவா%). (� R\லி+.  

நபி Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%கI�. அ�லா� 

விேஷடமாக வழ0கியைவக� ேமM+ பல உ�ளன 

.%ஆ4 ஸு4னாவிலி8E# அைவ கைள 

விள0கி�ெகா�ள;+. 
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99.  நபிமா%களி4 “அ,/த0க�” யாைவ ? 

விைட/ 

“அ,/த+” என�பKவ# எதி%�க RTயாத 

சவாMட4 வழைம�.� மா,றமாக நைடெபP+ 

ஒ4றா.+. ஒ4றி� அ# ெவ,P� கQகளா� 

பா%�கRTFமான#. உதாரண�#�.; 

க,பாைறயிலி8E# ெபQ ஒ<டக+ ெவளியா.த�, 

தT பா+பாக மாPத�, உயிர,ற ெபா8<க� 

ேப`த� ேபா4றனவா.+. அ�ல# ெவ,P� 

கQகளா� பா%�க RTயாவி<டாM+ அக� 

பா%ைவயா� விள0க RTFமான#. உதார 

ண�#�. “அ� .%ஆ4” எ�+  “அ,//த+”  

ஆ.+.      

 

எ0க� நபி Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%கI�. 

இWவி8 வைகயிலான அ,/த0கI+ 

வழ0க�ப<T8Eதன. ேமM+ இWவி8 

பி);களிலி8E# எEத ஒ8 நபி�.+ வழ0க�ப<ட 

அ,/த0கைள விட மிக மக�தான அ,/த+ எ0க� 

நபி�. வழ0க�ப<ட#, அைவகளி� ெவ,P� 

கQகளா� காண RTFமான அ,/த0களாவன; 

சEதிர4 இரQடாக� பிளEத#, ஈ^ைச மர� .,றி 

Rண0கிய#, (நபியவ%களி4) சிற�பான 
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விர�கI�கிைட யிலி8E# நd% ஊ,ெறK�த#, 

R4ன0ைக ேபசிய#, உண; த\ப�ீ ெச�த#, 

ேபா4றன ச)யான ஆதார0கIட4 நி�பி� 

க�ப<டைவகளா.+. ஆயி�+ அைவயைன� #+ 

ஏைனய நபிமா%களி4 அ,/த0க� ேபாலேவ 

அவ%கIைடய கால�#ட4 RT;,றாM+ 

இ4P+  அைவ நிைன; Uற�பKகி4றன. 

எனி�+ கால�தா� அழியா# இ4P வைற 

எmசியி8�.+ நிரEதரமான அ,/த+ யாெதனி� 

இEத தி8�.%ஆ4 ஆ.+ அத4 அதிசய0க� 

RTவைடயாத#  

அ�லா� UPகிறா4; (இத,. R4�+ ச), 

இத,.� பி4�+ ச) உQைம�. மாறான 

யாெதா8 விஷயR+ (தி8�.%ஆனாகிய) இதைன 

(அ�கேவ) அ�கா#. மி�க /கS+ ஞானR+ 

உைடயவனா� (இ#) இற�க�ப<ட#.) /\ஸில� 

௪௨. 

100. .%ஆ�ைடய அ,/த�#�. ஆதார+ எ4ன? 

விைட/ 

அத,கான ஆதார+ யாெதனி� (அர/ ெமாழியி� 

இற�க�ப<ட) அEத .%ஆ4 பைட�/களி� அதிக 

நாவ4ைமF+, ேப^`�திறைமF+, எ�ைலய,ற 

ெசா, சா#)யR+, உய%Eத விள�கR+ 

உைடயவ%களிட+ இரQK தசா�த0கI�. ேம� 
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பி4வ8மாP சவா� வி<K�ெகாQK 

இற0கியதா.+.  

அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய! இதைன நd0க� 

ெபா�யாக� க,பைன ெச�# ெகாQ~ெர4P 

UPவதி�) அவ%க� உQைம 

ெசா�பவ%களாயி8Eதா� (அவ%கI+ க,பைன 

ெச�#ெகாQK) இைத� ேபா4ற யாெதா8 

வா�கிய�ைத� ெகாQK வர;+) அ�c% ௩௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய! 

அவ%கைள ேநா�கி) நd0க� UP0க�: 

இைத�ேபா4ற ப�# அ�தியாய0கைள ேய�+ 

நd0க� க,பைன ெச�# ெகாQK வா80க�). 

ஹூ� ௧௩. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய!) நd0க� 

UP0க�: "நd0க� உQைம ெசா�பவ%களாக 

இ8Eதா� அ�லா�ைவ ய4றி உ0கI�.^ 

சா�திய மானவ%க� அைனவைரF+ (உ0கI�.� 

#ைணயாக) அைழ�#�ெகாQK (நd0க� 

அைனவ8+ ஒ4P ேச%E#) இதிM�ளைத� 

ேபா4றேதா% அ�தியாய�ைத (அைம�#)� ெகாQK 

வா80க�) V�\ ௩௮. 

 

.%ஆனி4 எS�#�கI+ ெசா,கI+ அEத 

அேரபிய%கI�கிைடயி� ேப`+ ெமாழி�., 
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ேபா<Tேபா<K� ெகாQK+ ெப8ைமய T�#� 

ெகாQK+ இ8Eத #ைற�. ஒ�ததாக;+ 

இ8Eத#, ேமM+ இ^சவா� கI�. அவ%க� சகல 

வழிகளிM+ மP�/ வழ0க ேபராவ� 

ெகாQடவ%களாக இ8E#+ Uட அவ%க� அைத^ 

ெச�ய;மி�ைல, நிைன�#� பா%க;மி�ைல. 

எனேவ அ�லா� அவ%கIைடய இயலாைமF+, 

.%ஆனி4 அ,/த�ைதF+ விள�கி (அவ� ைடய 

தி8மைறயி�) பி4வ8மாP Uறினா4;  

  ((நபிேய!) “நd0க� UP0க�: மனித%கI+ 

ஜி4கI+ ஒ4P ேச%E#, சில% சில8�. 

உதவியாக இ8E# இைத�ேபா4ற ஒ8 .%ஆைன� 

ெகாQKவர Rய,சி�தேபாதிM+ இைத�ேபா� 

ெகாQKவர அவ%களா� (RTயேவ) RTயா#.” 

அ� இ\ரா ௮௮. 

நபி (ஸ�) Uறினா%க�; (ஒWேவா% 

இைற�cத8�.+ சில அ,/த0க� வழ0க�ப<ேட 

இ8Eதன, அவ,ைற� கா�+ ம�க� ந+பி�தா4 

ஆகேவQTய நிைல இ8Eத#. என�. 

வழ0க�ெப,ற அ,/த ெம�லா+. அ�லா� 

என�. அ8ளிய ேவத அறிவி�/ (வஹd) தா4. 

எனேவ நபிமா%களி ேலேய மPைம நாளி�, 

பி4ப,Pேவா% அதிக+ உ�ள நபியாக நா4 இ8�க 
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ேவQK+ என எதி%பா%�கிேற4). (,க� /கா) 

R\லி+. 

.%ஆனி4 அ,/த+ அதி� வ8+ ெசா,களிலா, 

அ�ல# க8�#�களிலா உ�ள#? அ�ல# அதி� 

Uற�பK+ இறEதகால ெச�திகளிலா? அ�ல# அ# 

எதி%; UP+ எதி%கால நிக�;களிலா உ�ளன? 

என� ப�ேவP #ைறகளி� ம�க� பல 

/�தக0கைள எSத Rய,சி�தாM+ 

அைவயைன�#+ ஒ8 சி<K� .8வி தன# 

ெசாQTனா� கடலிலி8E# எK�த நd)4 

அளேவய4றி ேவறி�ைல. 

102. இPதி நாைள வி`வாச+ ெகா�வத, கான 

ஆதார+ யா#? 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4;  “(நி^சயமாக எவ%க� 

ந+ைம^ சEதி�க ேவQTயதி8�கி4ற# எ4பைத 

(ஒ8 சிறி#+) ந+பா# இW;லக வா��ைகைய 

வி8+பி, அதைன� ெகாQK தி8�தியைடE# 

(அதிேலேய H�கி) வி<டா%கேளா அவ%க I+, 

இ4�+ எவ%க� ந+ வசன0கைள (/ற�கணி�#) 

வி<K� பராRகமாக இ8� கி4றனேரா அவ%கI+, 

(ஆகிய) இ�தைக யவ%க�, இவ%க� ெச�# 
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ெகாQT8Eத (தdய) ைவகளி4 காரணமாக 

இவ%கIைடய த0.மிட+ நரக+தா4.” V�\ 

௭,௮. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ெசயM� .� 

த�க Uலி ெகாK�க�பKெம4P) உ0கI�. 

அளி�க�ப<ட வா�.Pதி நி^சயமாக 

உQைமயானேத. 

நி^சயமாக (ெசய�கI�.)ய) Uலி 

ெகாK�க�ப<ேட தd8+.) அ�தா)யா� ௫,௬.  

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “விசார ைண� 

கால+ நி^சயமாக வEேத தd8+. அதி� சEேதகேம 

இ�ைல. எனி�+, மனித%களி� 

ெப8+பாலானவ%க� (இதைன) ந+/வ தி�ைல” 

அ� Rஃமி4 ௫௯. 

 

103. இPதி நாைள வி`வாச+ ெகா�வ ெத4 

றா� எ4ன? அ(Eத வி`வாசமான)# உ�ள 

ட�.+ விடய0க� யாைவ? 

விைட/ 
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இPதி நாைள வி`வாச+ ெகா�வெத4றா�, 

சEேதகமி4றி இPதி நா� ஒ4P வ8+ என 

உPதியாக உQைம�பK�தி அத,கின0க அம� 

ெச�வதா.+. அ�தைகய வி`வாச+ உ�ளட�.+ 

விடய0களாவன; சEேதகமி4றி இPதி நா� 

வ8R4 நிகS+ அைடயாள0 கைள ந+/வ#+, 

மரண�ைதF+ அத,. பி4ன% க�)� நிகS+ 

இ4ப0கைளF+ ேவதைனைளF+ ந+/வ#+, 

ஸூ% எ�+ .ழலி� ஊத�பKவைதF+, எ�லா� 

பைட�/ கI+ மQணைரயிலி8E# 

ெவளிேயPவைத ந+/வ#+, மPைம நாளி� 

நிகS+ அமலி #மலிகைள ந+/வ#+, ம�ஷ)� 

நட�க வி8�.+ விடய0கைளF+, ஏKக� 

வி)�க�பKவைதF+, (மீஸா4 எ�+) நdதியான 

தரா`க� நிPவ�பKவைத ந+/ வ#+, (ஸிரா#� 

R\தகீ+ எ�+) பால+, (ஹW� எ�+) 

நd%�தடாக+, (ஷபாஅ� எ�+) நபியவ%களி4 

ம4றா<ட+ ேபா4றைவகைள F+, உ^ச�க<ட 

இ4பமாகிய அ�லா�வி4 தி8 Rக�ைத� 

காQப# அட0களாக `வ%�க�தி4 அைன�# 

இ4ப0கைளF+ ந+/வ#ட4, உ^ச�க<ட� 

தQடைனயாகிய அ�லா�வி4 தி8Rக+ 

மைற�க�பKவ# அட0களாக நரக�தி4 அைன�# 

தQடைன கைளF+ ந+/வ#மா.+.         
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104. (உலக RT;) கால+ எ�ேபா# வ8+ 

எ4பைத யா8+ அறிவாரா? 

விைட/ 

(உலக RT;) கால+ உQடாவ# ப,றிய தகவைல 

அ�லா� மா�திரேம அறிE# ைவ�தி8�கிறா4, 

அ# மைறவான அறி;ட4 ெதாட%/ ப<ட 

ஒ4றா.+.  

அ�லா� UPகி4றா4; ( நி^சயமாக (உலக 

RT;) கால�ைத� ப,றிய ஞான+ 

அ�லா�விட�தி� (ம<K+)தா4 இ8�கிற#. 

அவேன மைழைய இற�கி ைவ�கிறா4. அவேன 

க%�ப0களி� த)�பைதF+ அறி வா4. (அவைன� 

தவிர) எவ8+ நாைள�. அவ% எ4ன ெச�வா% 

எ4பைத அறிய மா<டா%. எEத� gமியி� இற�பா% 

எ4பைதF+ (அவைன� தவிர) எவ8+ அறிய 

மா<டா%. நி^சயமாக அ�லா�தா4 (இைவ கைள) 

ந4கறிEதவ�+ ெத)Eதவ� மாக இ8�கிறா4) 

M�மா4 ௩௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  ((நபிேய!) இPதி 

நாைள� ப,றி,  அ# எ�ெபாS# வ8+ என 

அவ%க� உ0களிட+ ேக<கிறா%க�. (அத,.) 

நd0க� UP0க�: "அத4 அறி; எ4 

இைறவனிட�தி�தா4 இ8�கிற#. அ# வ8+ 
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ேநர�ைத அவைன� தவிர ம,ெறவ8+ ெதளிவா�க 

RTயா#. (அ# சமய+) வான0களிM+ gமியிM+ 

மக�தான ச+பவ0 க� நிகS+. தி~ெர4ேற தவிர 

(அ#) உ0களிட+ வரா#).  அ� அஃராஃ� ௧௮௭. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;     ((நபிேய!) 

மPைமைய� ப,றி, அ# எ�ெபாS# வ8 ெமன 

உ0களிட+ அவ%க� ேக<கி4றன%. (எ�ெபாS# 

வ8ெம4P) எத,காக நd0க� UறேவQK+? 

அத4 RTெவ�லா+, உ0கள# இைறவனிடேம 

இ8�கி4ற#) அ4னாஸிஆ� ௪௨,௪௪. 

 

ேமM+ ஜி�[� (அைல) அவ%க� நபி (ஸ�) 

அவ%களிட+ மPைம நா� எ�ேபா# வ8+ என� 

ேக<டத,., அைத� ப,றி� ேக<க�ப<டவ% (நா4) 

அைத� ப,றி� ேக�வி ேக,கிற உ+ைம விட மி�க 

அறிEதவ ர�ல என�Uறிவி<K அத4 சில 

அைடயாள0 கைள� Uறினா%க�. பி)ேதா% 

அறிவி�பி� “ஐE# விடய0கைள அ�லா� ைவ� 

தவிர ேவ8 எவ8+ அறிய மா<டா%க�” என 

Uறிவி<K ேம,Uற�ப<ட தி8�.%ஆ4 வசன�ைத 

ஓதி� கா<Tனா%க�.    

 



 

141 

105. (உலக RT;) கால�தி4 அைடயாள0 

கI�கான உதாரண�ைத  அ�   .%ஆனிலி 8E# 

த8க? 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4;  (மல�.க� அவ%களிட+ 

(ேந)�) வ8வைதேயா அ�ல# உ0கIைடய 

இைறவேன (அவ%களிட+) வ8வைதேயா அ�ல# 

உ0கIைடய இைறவனி4 ெப)யேதா% அ�தா<சி 

வ8வைதேயா அ4றி (ேவெறதைனF+) அவ%க� 

எதி%பா%�கி4றனரா? உ0க� இைறவனி4 

ெப)யேதா% அ�தா<சி(யாகிய இPதி நா�) 

வ8வத,. R4ன% ந+பி�ைக ெகா�ளாதி8E# 

அ�ல# ந+பி�ைக ெகாQT8E#+ யாெதா8 

ந,ெசயM+ ெச�யாதி8E#வி<K அEநாளி� 

அவ%க� ெகா�I+ ந+பி�ைக யாெதா8 

பலைனF+ அளி�கா#. ஆகேவ (அவ%கைள ேநா�கி 

"அ�ெப)ய அ�தா<சிகைள) நd0கI+ 

எதி%பா%�தி80க�; நி^சயமாக நாR+ 

எதி%பா%�தி8�கி4ேறா+" எ4P (நபிேய!) நd0க� 

UP0க�) அ� அ4ஆ+ ௧௫௮. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (இPதிநா� 

அவ%கைள ெந80கிய சமய�தி�, அவ%க I�காக� 

gமியிலி8E# ஒ8 கா�நைடைய நா+ 
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ெவளி�பK�#ேவா+. அ# எEெதEத மனித%க� 

ந+Rைடய வசன0கைள ந+பி� ைக 

ெகா�ளவி�ைல எ4பைத அவ%கI�.^ ெசா�லி� 

காQபி�.+) அ4ன+� ௮௨. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;     (யஃஜூ6, 

மஃஜூ6 U<ட�தி,. வழி திற�க�ப<டா� 

அவ%க� ஒWெவா8 ேம<Tலி8E#+ (தQணd% 

பா�E# ஓKவைத� ேபா�) வTE# (உலகி4 பல 

பாக0களிM+ அதி சீ�கிர�தி� பரவி) விKவா%க�. 

“(உலக RT; ப,றிய) உQைமயான வா�.Pதி 

ெந80கிவி<ட#.”  அ� அ4பியா ௯௬,௯௭.   

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;     (நபிேய!) 

“ெதளிவானெதா8 /ைக, வான�திலி8E# வ8+ 

நாைள எதி%பா%�தி80க�.” அ�#கா4 ௧0. 

 ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;     “மனித%கேள! 

நd0க� உ0க� இைறவ��.� பய�பK0க�. 

நி^சயமாக விசாரைண நாளி4 அதி%^சி மி�க 

கKைமயான#.” அ� ஹ6 ௧.  

 ௧0௬. (உலக RT;) கால�தி4 அைடயாள0 

கI�கான உதாரண�ைத நபி ெமாழியிலி8E#   

த8க?   

விைட/ 
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ேம,கிலி8E# �)ய4 உதயமாவ# ப,றி வE#�ள 

நபிெமாழிகI+, மி8க+ ேதா4Pவ# ப,றி 

வE#�ள நபி ெமாழிகI+, F�த0க�, (த6ஜா� 

எ�+) ெபா�யனி4 .ழ�ப0க� உQடாவ# 

ப,றிF�ள நபி ெமாழிகI+, நபி ஈஸா (அைல) 

இற0.த�, யஃஜூ6 மஃஜூ6 ேதா4Pத� ேபா4ற 

நபி ெமாழிகI+, /ைக ம,P+ Rஃமி4களி4 

உயி%கைள� ைக�ப,P+ கா,P, ெநP�/ 

ேதா4Pத�, கிரகண0க� உQடா.த� ேபா4ற 

நபி ெமாழிகI+ இத,. த.Eத ஆதார0களா.+.  

107. மரண�ைத வி`வாச+ ெகா�வத,கான 

ஆதார+ யா# ?   

 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; (ஆகேவ, (நபிேய!) நd0க� 

UP0க�: "உ0க� மீ# (உ0க� இைறவனா�) 

சா<ட� ப<T8�.+ "மல�.� மW�#" (எ4ற 

மல�.�) தா4 உ0கIைடய உயிைர� 

ைக�ப,Pகி4றா%. பி4ன%, உ0க� இைறவனிடேம 

நd0க� ெகாQK வர�பKவ d%க�”. ஸ6தா ௧௧.         
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;         “ஒWெவா8 

ஆ�மா;+ மரண�ைத `ைவ�ேத தdர ேவQ K+. 

(எனி�+) உ0க� (ெசய�கI�.)ய) Uலிகைள 

நd0க� RSைமயாக அைடவ ெத�லா+ மPைம 

நாளி�தா4.” ஆல இ+ரா4 ௧௮௫. 

 

ேமM+ அ�லா� நபியவ%கைள ேநா�கி 

UPகி4றா4; (நபிேய) நி^சயமாக நd0கI+ 

இறE#விட� UTயவேர. நி^சயமாக அவ% கI+ 

இறE#விட� UTயவ%க�தா+). ஸுR% ௩0. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  ( (நபிேய!) 

உ0கI�. R4ன8+ எEத மனித��.ேம நா+ 

மரணம,ற வா��ைகைய ஏ,பK�த வி�ைல. 

ஆகேவ, நd0க� இறE#வி<ட பி4ன% இவ%க� 

எ4ெற4P+ வாழ� ேபாகிறா%களா?”   அ� 

அ4பியா ௩௪. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;      “gமியிM�ள 

அைன�#+ அழிEேத ேபா.+.  

மிக கQணியR+ ெப8ைமF+ த0கிய உ0கள# 

இைறவனி4 தி8Rக+ ம<K+ (அழியா#) 

நிைல�தி8�.+.” அ%ர�மா4 ௨௬,௨௭. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “அவைன� தவிர 

எ�லா ெபா8�கI+ அழிE#விட� UTயனேவ”. 

அ� கஸ\  ௮௮.     

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (அ4றி) 

“மரணம,ற எ4P+ நிரEதரமான அ�லா�ைவேய 

நd0க� ந+/0க�” அ�  ஃ/%கா4 ௫௮. 

ேமM+ இ# ெதாட%பாக எQணிலட0காத நபி 

ெமாழிக� உ�ளன. அ�#ட4 இW விடய+ 

எ�ேலா8ைடய கQகI�.+ /ல�பட�UTய 

ஒ4ெற4பதா�,  இைத அறியாதவ% எவ8+ 

இ8�கமா<டா%. ேமM+ அ(# நிக�வ)தி� எWவித 

சEேதகேமா, தKமா,றேமா கிைடயா#. 

108. (“க�%” எ�+) மQணைறயி�, இ4ப+ 

அ�பவி�த� அ�ல# ேவதைன�பKத� ேபா4ற 

.ழ�ப0க� நைடெபPவத,கான ஆதார�ைத அ� 

.%ஆனிலி8E# த8க?   

 

விைட/ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “அவ4 

Uற�UTய# ெவP+ வா%�ைதேய (ய4றி 

ேவறி�ைல.) அவ%கI�. R4 ஓ% அரQ ஏ,ப<K 

விK+. (உயி% ெகாK�#) எS�ப�பK+ நா� 
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வைரயி� அதி� த0கி விKவா%க�.” அ� 

Rஃமிn4 ௧00. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ஃபி%அW� 

ைடய ம�கைள� கTனமான ேவதைன 

��E#ெகாQட#. 

காைலயிM+ மாைலயிM+ அவ%க� நரக 

ெந8�பி4 R4 ெகாQK ேபாக�பK கி4றன%. 

மPைம நாளிேலா, ஃபி%அW� ைடய ம�கைள� 

கTனமான ேவதைனயி� /.�#0க� என� 

Uற�பK+.” Rஃமி4 ௪௫,௪௬. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ெம�யா கேவ 

எவ%க� ந+பி�ைக ெகா�கி றா%கேளா அவ%கைள 

மPைமயிM+, இ+ைமயிM+ ("கலிமா ைதயி�" 

எ4�+) உPதிமி�க இEத வா%�ைதைய� ெகாQK 

அ�லா� அவ%கைள உPதி�பK�#கிறா4.” 

இ�ராஹd+ ௨௭. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  

“இWவ�கிரம�கார%க� மரண ேவதைனயி� 

இ8�.+ சமய�தி� நd0க� அவ%கைள� 

பா%�பரீாயி4, மல�.க� த0க� ைககைள நd<T 
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(அவ%கைள ேநா�கி) “உ0கIைடய உயி%கைள� 

ெகாK0க�. இ4ைறய தின+ இழி; த8+ 

ேவதைனேய உ0கI�.� Uலியாக� 

ெகாK�க�பK+. நd0க� உQைமய�லாதைத 

அ�லா�வி4 மீ# (ெபா�யாக�) Uறி, நd0க� 

அவ�ைடய வசன0கைளF+ ெப8ைம ெகாQK 

/ற�கணி�த#ேவ இத,.� காரணமா.+" (எ4P 

UPவைத நd0க� காQப%ீக�.)” அ�அ4ஆ+ ௯௩. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அதிசீ�கிர�தி� 

நா+ அவ%கைள இ8Rைற (கTனமாக) ேவதைன 

ெச�ேவா+. RTவி� மக�தான ேவதைனயி4 

ப�க+ அவ%க� விர<ட�பKவா%க�.” அ�தWபா 

௧0௧.   

  

௧0௯. நபி ெமாழியிலி8E# அத,கான ஆதார�ைத 

த8க?  

விைட/ 

 

பி4 வ8+ நபிெமாழிகைள� ேபா4P அத,. 

நிைறயேவ ஆதார0க� வE#�ளன; 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�. (“ஓ% அTயான# 

உடைல� க�)� அட�க+ ெச�# வி<K, அவ�ைடய 

ேதாழ%க� தி8+/+ ேபா# அவ%களி4 ெச8�பி4 
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ஓைசைய ம�யி� ெசவிேய,.+. அத,.� இரQK 

வானவ%க� அவனிட+ வE# அவைன எS�பி உ<கார 

ைவ�# Rஹ+ம� எ�+ இEத மனிதைர� - ப,றி நd 

எ4ன க8தி� ெகாQT8Eதா�? என� ேக<ப%. 

அத,கவ% ‘இவ% அ�லா�வி4 அTயா8+ 

அவ�ைடய cத8மாவா% என நா4 சா<சி 

UPகிேற4’ எ4பா4. பிற. (நd ெக<டவனாக 

இ8Eதி8Eதா� நரக�தி� உன�. கிைட�கவி8Eத) 

த0.மிட�ைத� பா%! (நd ந�லவனாக இ8�பதா�) 

அ�லா� இத,.� பதிலாக உன�.^ ெசா%�க�தி� 

த0.மிட�ைத ஏ,பK�திF�ளா4 எ4P அவனிட+ 

Uற�ப<ட#+ அவ4 அWவிரQைடF+ ஒேர ேநர�தி� 

காQபா4. - கதாதா Uறினா%: பி4ன% அவ8ைடய க�% 

விசாலமா�க�பK+ என நபியவ%க� எ0களிட+ 

Uறினா%க�. ெதாட%#+ நபியவ%கள UP+ ேபா# - 

நிராக)�ப வனாகேவா நயவmசகனாகேவா இ8Eதா� 

ேக�வி ேக<க�ப<ட#+ “என�.� ெத)யா# ம�க� 

ெசா�வைதேய நா�+ ெசா�லி� ெகாQT8Eேத4” 

எ4பா4. அ�ேபா# அவனிட+ “நdயாக  எைதF+ 

அறிEத#மி�ைல, .%ஆைன ஓதி (விள0கி)ய#மி�ைல 

எ4P Uற�பK+. பிற. இ8+பாலான `�தியலா� 

அவ�ைடய இரQK கா#கI�.மிைடேய (பிட)யி�) 

ஓ% அT ெகாK�க�பK+. அ�ேபா# மனித%க� 

ஜி4கைள� தவிர ம,ற அைன�#+ 
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ெசவிேய,.மள;�. அவ4 க�#வா4” என அன\ 

(ரலி) அவ%க� Uறினா%க�). y,க� /கா), R\லி+.   

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 

(உ0களி� ஓ8வ% இறE#வி<டா� அவ% 

த0.மிட+ அவ8�.� காைலயிM+ மாைல 

யிM+ எK�#� கா<ட�பK+. அவ% ெசா%�க 

வாசியாக இ8Eதா� ெசா%�க�திலி8�பதா க;+ 

நரகவாசியாக இ8Eதா� நரக�திலி8�ப தாக;+ 

(எK�#� கா<ட� பK+) ேமM+ அ�லா� மPைம 

நாளி� உ4ைன எS�/கிற வைர இ#ேவ (க�ேர) 

உ4�ைடய த0.மிட+ எ4P+ Uற�பK+. என 

அ�#�லா� இ�� உம% (ரலி) அவ%க� 

Uறினா%க�). (�க� /கா), R\லி+.   

 

ேமM+ “இரQK க�8க�” நபிெமாழியி� 

Uற�ப<K�ளதாவ#: (நி^சயமாக அWவி8 வ8+ 

ேவதைன ெச�ய�பKகிறா%க�). (�க� /கா), 

R\லி+.   

 

ஆg அ�V� (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�. (ஒ8 

Rைற நபி (ஸ�) அவ%க� �)ய4 மைறF+ 

ேபா# ெவளிேய /ற�ப<டா%க�. அ�ேபா# ஒ8 

ச�த�ைத� ேக<K வி<K “Vத%க� அவ%களி4 
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க�8களி� ேவதைன ெச�ய�பKகிறா%க�)” என� 

Uறினா%க�. (�க� /கா), R\லி+.  

 

அ\மா பி4� அப ீ ப�% (ரலி) அவ%க� 

UPகிறா%க�; “ஒ8 Rைற நபி (ஸ�) அவ%க� 

உைறயா,P+ ேபா#, மQணைறயி� மனித4 

அ�பவி�.+ ேசாதைனைய� ப,றி� Uறினா%க�. 

அWவாP Uறி�ெகாQT8�.+ ேபா# 

R\லி+க� அ^ச�தா� கதறி வி<டா% க�.” (� 

/கா). 

 

ேமM+ ஆயிஷா (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�: 

“அத,.� பிற. நபி(ஸ�) அவ%க� தா+ ெதாSகிற 

ெதாSைககளி� மQணைற ேவதைனயிலி8E# 

(அ�லா�விட+) பா#கா�/� ேதடாம� 

இ8Eதேதயி�ைல. y,க� /கா), R\லி+.  

அWவாேற �)ய கிரகண+ ெதாட%பான ெச�தியி� 

க�8ைடய ேவதைனயிலி8E# 

பா#கா�/�ேதKமாP நபி (ஸ�) அவ%க� 

க<டைளயி<டா%க�. (�க� /கா), R\லி+.  
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ேமM+ இ# ச+பEதமாக `மா% அPப# 

ஸஹdஹான ஹதd\கைள எ4�ைடய ) القبول معارج(   

மஆ)ஜு� கg� எ�+ /�தக�தி� UறிF�ேள4. 

௧௧0. க�8களிலி8E#  (உயி% ெகாK�#) 

எS�ப�பKவத,கான ஆதார+ யா#? 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4;   (மனித%கேள! 

(மPைமயி� உ0கI�. உயி% ெகாK�#) 

எS�/வைத� ப,றி நd0க� சEேதக+ ெகாQடா� 

(உ0கைள Rதலி� எWவாP பைட�ேதா+ 

எ4பைத� கவனிF0க�.) நி^சயமாக நா+ உ0கைள 

(உ0க� Hல� பிதாவாகிய ஆதைம) மQணி� 

இ8Eேத (பைட�#�) பி4ன% இEதி)ய� 

#ளியிலி8E#, பி4ன% அதைன ஓ% இர�த� 

க<Tயாக;+, பி4ன% (அதைன) .ைறவTவ 

அ�ல# RS வTவ மாமிச� பிQடமாக;+ (நா+ 

உ,ப�தி ெச�கிேறா+. ந+Rைடய வ�லைமைய) 

உ0கI�.� ெதளிவா�.+ ெபா8<ேட (இWவாP 

பT�பTயாக� பல மாPத�கைள அைடய) ஒ8 

.றி�பி<ட கால+ வைரயி� த0கி இ8�.+பT 

ெச�கிேறா+. பி4ன%, உ0கைள^ சி`�களாக 

ெவளி�பK�தி நd0க� உ0க� வாலிப�ைத 
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அைடF+பT^ ெச�கிேறா+. (இத,கிைடயி�) 

இறE# விKபவ%கI+ உ0களி� பல% 

இ8�கி4றன%. (அ�ல# வா�E#) அைன�ைதF+ 

அறிEத பி4ன% ஒ4Pேம அறியாதவ%கைள�ேபா� 

ஆகிவிட� UTய த�ளாத வய# வைரயி� வி<K 

ைவ�க�பKப வ%கI+ உ0களி� இ8�கி4றன%. 

(மனிதேன!) gமி (/,gQK ஏ#மி4றி) வறQK 

இ8�பைத நd காணவி�ைலயா? அத4 மீ# நா+ 

மைழைய ெபாழிய^ ெச�தா�, அ# ப`ைமயாகி 

வள%E# அழகான ப,பல வைக (ேஜாT ேஜாT)யான 

உய%Eத /,gQKகைள Rைள�பி�கிற#.  

 

நி^சயமாக அ�லா�தா4 உQைமயான 

இைறவ4. நி^சயமாக அவ4 மரணி�தவ% கI�. 

உயி% ெகாK�# எS�/வா4. நி^சயமாக அவ4 

அைன�தி4 மீ#+ ஆ,ற� உைடயவ4 எ4பத,. 

இ#ேவ ேபா#மான (அ�தா<சியாக இ8�கி4ற)#.  

விசாரைண� கால+ நி^சயமாக வர�UTய#. அதி� 

சEேதகேமயி�ைல. (அEநாளி�) சமாதி களி� 

(/ைதE#) கிட�பவ%கைள நி^சயமாக அ�லா� 

(உயி% ெகாK�#) எS�/வா4.” அ� ஹ6 ௫-௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “அவ4தா4 

பைட�/கைள ஆர+ப�தி� உ,ப�தி ெச�பவ4. 

அவேன (அைவ மரணி�த பி4ன8+ 
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உயி%ெகாK�#) அவ,ைற மீளைவ�கிறவ4. இ# 

அவ��. மி�க எளி#.” அ� �+ ௨௭.  

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “Rத� தடைவ 

நா+ அவ%கைள பைட�த# ேபா4ேற (அEநாளி�) 

நா+ (அவ%கI�. உயி% ெகாK�#) அவ%கைள மீள 

ைவ�ேபா+.” அ� அ4பியா ௧0௪.       

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(இWவாறி 8�க) 

மனித4 ‘நா4 இறEத பி4ன% உயி% ெகாK�# 

எS�ப�பKேவனா? ‘எ4P (ப)காசமாக�) 

ேக<கிறா4.  

இத,. R4ன% யாெதா8 ெபா8ளாக;+ 

இ�லாதி8Eத அவைன நாேம மனிதனாக 

பைட�ேதா+ எ4பைத அவ4 கவனி�க 

ேவQடாமா?” ம%ய+ ௬௬,௬௭. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “மனிதைன ஒ8 

#ளி இEதி)ய�தா�தா4 நா+ பைட�ேதா+ 

எ4பைத அவ4 கவனி�க வி�ைலயா? 

அWவாறி8E#+ அவ4 பகிர0க மான எதி)யாகி 

(நம�. மாPெச�ய R,ப<K) விKகி4றா4.  

மரணி�தவ%கைள உயி%�பி�க ந+மா� 

RTயாெதன எQணி� ெகாQK அவ%களி� 

ஒ8வ4) ஓ% உதாரண�ைத ந+மிட+ எK�#� 
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கா<Kகி4றா4. அவ4 த4ைன பைட�த(# யா% 

எ4ப)ைத மறE#வி<K "உ�கி மQணாகி� ேபான 

இEத எM+ைப உயி%�பி�பவ4 யா%?” எ4P (ஓ% 

எM+ைப எK�# அதைன cளா�கி ஊதிவி<K) 

அவ4 ேக<கி4றா4.  

(நபிேய!) அத,. நd0க� UP0க�: "Rத� 

Rைறயி� அதைன� பைட�தவ4 எவேனா அவேன 

அதைன உயி%�பி�பா4. அவேனா எ�லா 

பைட�பின�ைதF+ மிக அறிEதவ4). யா�4 ௭௭-

௭௯. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; வான0க ைளF+, 

gமிையF+ எWவித சிரமமி4றி பைட�த 

அ�லா�, மரணி�தவ%கைள உயி%�பி�க 

நி^சயமாக ஆ,ற� உைடயவ4 தா4 எ4பைத 

அவ%க� கவனி�க ேவQடாமா? நி^சயமாக அவ4 

சகலவ,றி,.+ ஆ,றMைடயவ4). அ� அ�கா� 

௩௩. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(நபிேய! பயி%க� 

க8கி) gமி ெவ<ட ெவளியாக இ8�பைத நd0க� 

காQப#+ ெம�யாகேவ அவ�ைடய 

அ�தா<சிகளி� ஒ4றா.+. அத4மீ# நா+ 

மைழைய ெபாழிய^ ெச�தா�, அதி� (Rைள 
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கிள+பி�) ப`ைமயாகி வள%கிற#. (இWவாP 

இறE#ேபான) gமிைய எவ4 உயி%�பி�கிறாேனா 

அவ4 மரணி�த வ%கைளF+ ெம�யாகேவ 

உயி%�பி�பா4. நி^சயமாக அவ4 (அைன�தி4 

மீ#+) ஆ,றMைடயவ4.” /\ஸில� ௩௯. 

ெப8+பாM+ அ�லா� கா�E# வர<சியைடEத 

gமிைய மைழயினா� உயி%பி�பைதேய அத,.  

உதாரணமாக எK�#� UPவைத இ0. 

அவதானி�கலா+.   
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அகீதா ப,றிய ேக�வி பதி� 
 ௪+ பாக+ 

 
111-  (க�8களி8E# உயி% ெகாK�#) எS�/ வைத� 

ெபா�யா�.பவ��. எதிராக    வழ0க� பK+ தd%�/ 
யா#?   

விைட/ 

(க�8களி8E# உயி% ெகாK�#) எS�/வைத� 
ெபா�யா�.பவ4 அ�லா�ைவF+ அவ� ைடய 

ேவத0கைளF+ ேமM+ அவ�ைடய cத%கைள F+ 
நிரா)�தவனாவா4. 
அ�லா� UPகி4றா4; "(மரணி�#) உ�கி மQணாக� 
ேபானத4 பி4ன% நா0கI+, எ0க� HதாைதகI+ 
(உயி% ெகாK�#) எS�ப� பKேவாமா?” எ4P 
இEநிராக)�ப வ%க� ேக<கி4றன%.” �ரா அ4 ந+� 
௬௭. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(நபிேய! 
இEநிராக)�பவ%க� உ0கைள� ெபா�யா�. வ# ப,றி) 
நd0க� ஆ^ச)ய�பKவதாயி4, அவ%க� UPவ# 
(இதைன விட) மி�க ஆ^ச)யமானேத! (ஏென4றா�) 
"நா+ (இறE# உ�கி) மQணா�� ேபானத4 பி4னரா 
/திதாக நா+ பைட�க�ப<K விKேவா+?” எ4P 
UPகி4ற இவ%க�, த0கைள� பைட�# வள%�#� 
ப)ப�.வ�பK�#பவைனேய நிராக )�கி4றன%. 
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(ஆகேவ மPைமயி�) இவ%கI ைடய கS�தி� 
வில0கிட� பK+. இவ%க� நரகவாசிகேள! அதி� 
எ4ெற4P+ இவ%க� த0கிவிKவா%க�.” அ%ரஃ� ௫. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(மரணி�த பி4ன% 
உயி% ெகாK�#) எS�ப�பட மா<ேடா+ எ4P 
நி^சயமாக நிராக)�பவ%க� எQணி� ெகாQK 
இ8�கி4றன%. (நபிேய!) நd0க� UP0க�: 
"அWவாற4P. எ4 இைறவ4 மீ# ச�தியமாக! 
ெம�யாகேவ நd0க� எS�ப� பKவ d%க�. நd0க� ெச�# 
ெகாQT8�பைவ கைள� ப,றி பி4ன% நd0க� 
அறி;P�த;+ பKவ d%க�. இWவாP ெச�வ# 
அ�லா�;�. மி�க எளிதானேத.” அ�தகா/4 ௭. 
 
அ�லா� Uறியதாக நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 

(ஆதமி4 மக4 எ4ைன ந+ப மP�கிறா4 ஆனா� 
அவ��. அ# (த.தி) இ�ைல. அவ4 எ4ைன 

ஏ`கிறா4 ஆனா�, அ# அவ��.� (த.தி) இ�ைல. 
நா4, (மனிதனான) அவைன Rதலி� பைட�த# 

ேபா4ேற மீQK+ அவைன நா4 பைட�க மா<ேட4 
எ4P அவ4 UPவேத அவ4 எ4ைன ந+ப 

மP�பதா.+. (உQைமயி�, மனித4 ம)�த பிற.) 
அவ��. மீQK+ உயி% ெகாK�# எS�/வைத விட, 

அவைன ஆர+பமாக� பைட�த# ̀ லபம4P. (அைதேய 
ெச�# வி<ட என�. மீQK+ உயி% ெகாK�ப# 
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கTனம�ல) “அ�லா� (தன�.�) .ழEைதைய ஆ�கி� 
ெகாQடா4” எ4P அவ4 UPவேத அவ4 எ4ைன 

ஏ`வதா.+. ஆனா� நாேனா ஏக4 (எவ)டR+) எEத 
ேதைவFம,றவ4, நா4 யாைரF+ ெப,றவ�ம�ல4, 

யா8�.+ பிறEதவ�ம�ல4. என�. நிகராக 
யா8மி�ைல). (� /கா). 
112-  ஸூ% ஊத�பKவத,.+, அ# எ�தைன 

Rைறக� ஊத�பK+ எ4பத,.+ ஆதார+ த8க?   

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; “ஸூ% ஊத�ப<டா�, 
வான0களி� இ8�பவ%கI+, gமியி� இ8�ப 
வ%கI+ அ�லா� நாTயவ%கைள� தவிர, H%^சி�# 
மதி இழE# (விSE# அழிE#) விKவா%க�. மPRைற 
ஸூ% ஊத�ப<டா� உடேன அவ%க� அைனவ8+ 
(உயி% ெப,P) எSE# நி4P (இைறவைன) எதி% 
ேநா�கி நி,பா%க�.” ஸுR% ௬௮.   
இ�தி8 வசன�தி� இரQK Rைறக� ஸூ% 

ஊத�பKவதாக;+, அதி� Rதலா+ ஸூ% 
ஊத�ப<ட#+ அைனவ8+ மரணி�பதாக;+, 

இரQடா+ ஸூ% ஊத�ப<ட#+ எ�ேலா8+ 
எSEதி8�பதாக;+ வE#�ள#. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ (ஸூ% ஊத�பK+ 
நாளி� அ�லா� அ8� /)Eதவ% கைள� தவிர, 
வான0களிM+ gமியிM+ உ�ள அைனவ8ேம 
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திK�கி<K, நK0கி� தைல .னிEதவ%களாக அவனிட+ 
வE# ேச8வா%க�). �ரா அ4ன+� ௮௭. 
 
இ0. அ�லா� .றி�பி<K�ள )الفزع( “திK�கி<K 

நK0.த�” எ4ப# “ஸுR%” எ�+ அ�தியாய�தி� 

Uற�ப<டவாP Rதலாவ# ஸூ% ஊத�ப<ட#+ 
அைனவ8+ மரணி�பைத� .றி�பதா.+ என சில 

அறிஞ%க� விள�க மளி�#�ளா%க�. இைதேய 
ஸஹd� R\லி+ எ�+ கிரEத�தி� 

.றி�பிட�ப<K�ள பி4வ8+ 
நபிெமாழிF+உPதி�பK�#வதாக அைமE#� ள#. 

(...பிற. ஸூ% ஊத�பK+. அைத� ேக<.+ 
ஒWெவா8வ)4 கS�#+ ஒ8 ப�க+ சாF+, 

மPப�க+ உய8+ (அதாவ# `யநிைனவிழE# 
H%^ைசயாகி விKவா%க�) தம# ஒ<டக�தி4 தQணd% 

ெதா<Tைய^ ெச�பனி<K� ெகாQT 8�.+ மனித% 
ஒ8வேர அEத^ ச�த�ைத Rதலி� ேக<பா%. உடேன 

அவ% H%^ைசயாகி (விSE#)விKவா%. (இைதயK�#) 
ம�க� அைனவ8+ H%^ைசயாகிவிKவா%க�. பிற. 

அ�லா� மைழெயா4ைற அ��/வா4 அ�ல# 
இற�.வா4. அ# “பனி�#ளி” அ�ல# “நிழைல�” 

ேபா4றி8�.+. உடேன அத4 Hல+ மனித% களி4 
உட�க� மீQK+ Rைள�.+. பிற. மPபTF+ ஒ8 
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Rைற ஸூ%  ஊத�பK+. அ�ேபா# அவ%க� 
அைனவ8+ எSE# பா%�#� ெகாQT8�பா%க�. 

 
ஆனா� ேவP சில அறிஞ%கேளா அைத ேம� 

.றி�பிட�ப<ட இரQK ஸூ%கI�.+ R4னதாக 
ஊத�பK+, தனியான ேவP ஒ8 ஸூ% ஊத�பK+ 

என� ெதளி; பK�திF� ளா%க�. ஸூ% ச+பEதமாக 
வE#�ள நdQட ஹதd\ இ�க8�ைத� 

ெதளி;பK�#கிற#, அத4 அT�பைடயி� பா%�.+ 
ேபா# ெமா�தமாக ஊத�பK+ ஸூ%களி4 எQணி�ைக 

H4றா.+ அWெவா4 P�கிைடயிM+ Rைறேய 
பி4வ8+ நிக�;க� நைடெபP+.௧- நK0.த� ௨- 

மரணி�த� ௩- அைனவ8+ (உயி% ெப,P) எSE# 
நி,ற�.   
 

113-  (மPைம நாளி� மனித%கைள) ஒ4P ேச%�.+ 

Rைறைய அ�.%ஆனிலி8E# விள�.க?   

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; ((அ4றி, இைறவ4 
மPைமயி� அவ%கைள ேநா�கி) "R4ன% நா+ 
உ0கைள� பைட�தவாேற (உ0கIட4 ஒ4P 
மி�லா#) நி^சயமாக நd0க� தனியாகேவ ந+மிட+ 
வE# ேச%Eதd%க�) (எ4P UPவா4.) அ� அ4ஆ+ 
௯௪. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(அEநாளி�) 
மனித%களி� ஒ8வைரFேம வி<K விடா# 
அைனவைரF+ ஒ4P ேச%�ேபா+.” அ� கஃ� ௪௭. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “இைற 
அ^சRைடயவ%கைள ர�மானிட+ (வி8Eதாளி 
கைள� ேபால) U<டமாக ஒ4P ேச%�.+ நாளி�, 
.,றவாளிகைள தாக�#ட4 நரக�தி4 ப�க+ 
ஓ<Kேவா+”. ம%ய+ ௮௫,௮௬. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((அEநாளி�) நd0க� 
H4P பி);களாக� பி)E# விKவ d%க�.  
(Rதலாவ#:) வல�ப�க�திM�ளவ%க�. வல� 
ப�க�திM�ள இவ%க� யா%? (எ4பைத அறிவ d%களா? 
அவ%க� மிக பா�கியவா4க� .)  
(இரQடாவ#:)இட�ப�க�திM�ளவ%க�. இட� 
ப�க�திM�ள இவ%க� யா%? (எ4பைத அறிவ d% களா? 
இவ%க� மி�க #ரதி%�டசாலிக�.) (H4றாவ#:) R4 
ெச4Pவி<டவ%க�. (இவ%க� ந4ைமயான 
கா)ய0களி� ம,ற யாவைரF+ விட) R4 ெச4P 
வி<டவ%க�) அ�வாகிஆ ௭,௧0. 
 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; அEநாளி� 
அைனவ8+ (ஸூ% Hல+) அைழ�பவனி4 
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ச�த�ைதேய பி4ப,றி^ ெச�வா%க�. அதி� தவP 
ஏ,படா#. ர�மா��.� பயE# எ�லா^ ச�த0கI+ 
தணிE# விK+. (ெம#வான) காலT ச�த�ைத� தவிர 
(ேவP எதைனF+) நd0க� ேக<கமா<~%க�.” தாஹா 

௧0௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (எவ%கைள 
அ�லா� ேநரான வழியி� ெசM�#கிறாேனா 
அவ%க�தா4 ேநரான வழிைய அைடவா%க�. 
எவ%கைள (அ�லா�) தவறான வழியி� வி<K 
விKகிறாேனா அ�தைகயவ%கI�. அவைன ய4றி 
உதவி ெச�பவ%கைள நd0க� காண மா<~%க�. அ4றி, 
மPைமநாளி� அவ%கைள� .8ட%களாக;+, 
ஊைமய%களாக;+, ெசவிட% களாக;+ (ஆ�கி) 
அவ%க� த0க� Rக�தா� நடE# வ8+பT (ெச�#) 
அவ%கைள ஒ4P ேச%�ேபா+. அவ%க� த0.மிட+ 
நரக+தா4. (அத4) அன� தணிF+ ேபாெத�லா+ 
ெம4ேமM+ ெகாSE# வி<ெட)F+பT ெச�# 
ெகாQேட இ8�ேபா+). அ� இ\ரா ௯௭. 
 
இ# ெதாட%பாக ேமM+ பல தி8�.%ஆ4 வசன0க� 
வE#�ளன. 
114-  (மPைம நாளி� மனித%கைள ஒ4P ேச%�.+ 

Rைறைய) நபிெமாழியிலி8E# விள�.க?   
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விைட/ 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (மPைம நா� 
ஏ,பKவத,. ச,P R4 கிழ�கிலி8E# ேம,. 

ேநா�கி) ம�க� H4P பி)வினராக ஒ4P 
திற<ட�பKவா%க�. (அதி� Rத� பி)வின%) 

அ^ச�#ட�+ ஆ%வ�#ட�+ ெச�வா%க�. 
(இரQடாவ# பி)வின%) (வாகன� ப,றா� .ைறயினா� 

தாமதி�#� பி4ன%) ஒேர ஒ<டக� தி4 மீ# இரQK 
ேபராக, ஒேர ஒ<டக�தி4 மீ# H4P ேபராக, ஒேர 

ஒ<டக�தி4 மீ# நா4. ேபராக, ஒேர ஒ<டக�தி4 மீ# 
ப�#� ேபராக^ ெச�வா%க� அவ%களி� 

எmசியவ%(கேள H4றாவ# பி)வினராவா%.அவ%)கைள 
(gமியி� ஏ,பK+ ஒ8 ெப8+) தd (விப�#) ஒ4P 

திர<K+. அவ%க� மதிய ஓ�ெவK�.+ ேபா#+, 
இரவி� ஓ�ெவK�.+ ேபா#+, காைல ேநர�ைத 

அைடF+ ேபா#+, மாைல ேநார�ைத அைடF+ 
ேபா#+ (இ�பT எ�லா ேநர0களிM+) அEத� தd 

அவ%கIடேனேய இ8�.+). (,க� /கா) R\லி+.  
 

அன\ இ�� மாலி� (ரலி) அறிவி�கிறா%க�; (ஒ8வ%, 
இைற�cத% அவ%கேள! இைற மP�பாள% ம8ைம 

நாளி� த4 Rக�தா� (நட�தி) இS�#^ 
ெச�ல�பKவானா? எ4P  ேக<டா%. நபி (ஸ�) 
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அவ%க� இEத உலகி� அவைன இரQK கா�களினா� 
நட�க^ ெச�தவ��., மPைம நாளி� அவைன� த4 

Rக�தா� நட�க^ெச�திட RTயாதா? எ4P 
(பதிM�.�) ேக<டா%க�). (,க� /கா) R\லி+.  

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “(மPைம 

நாளி�) நd0க� ெச8�பணியாத வ%களாக, 
நி%வாணமானவ%களாக, காலா� நடEதவ%களாக, 

வி8�த ேசதன+ ெச�ய� படாதவ%களாக ஒ4P 
திர<ட�பKவ d%க�. அ�லா� Uறினா4; Rத4 

(Rதலாக அவ%கைள நா+ பைட�தைத� ேபா4ேற 
(அEநாளி�) அவ%கைள மீQK+ பைட�ேபா+. இ# 

ந+Rைடய வா�.Pதியா.+. இைத நா+ நி^சய+ 
ெச�ேவா+) அ� அ4பியா ௧0௪.  

   
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; மPைம 

நாளி� பைட�பின0கI�கிைடேய Rத4 Rதலாக 
ஆைடயணிவி�க�பKபவ% இ�ராஹd+ (அைல) அவ%க� 

ஆவா%க�). (,க� /கா) R\லி+. 
 

இ# விடயமாக ஆயிஷா (ரலி) அவ%க� நபி (ஸ�) 
அவ%களிட+, இைற�cத% அவ%கேள! (நி%வாணமாக) 

ஆQகI+ ெபQகI+ சிலைர சில% பா%பா%கேள 
என� ேக<டத,. அEத எQண+ அவ%கI�. 
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ஏ,படாத அள;�. (அ0.�ள) நிைலைம மிக� 
கKைமயானதாக இ8�.+ எ4P நபி (ஸ�) அவ%க� 

Uறினா%க�). (,க� /கா) R\லி+. 
   

115-  (மPைம நாளி4) நிைல ப,றி அ� 

.%ஆனிலி8E# விள�.க?   

 

விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய!) இW 
வ�கிரம�கார%களி4 ெசயைல� ப,றி அ�லா� 
பராRகமா� இ8�கிறா4 என நd0க� எQண 
ேவQடா+. அவ%கைள (ேவதைனைய� ெகாQK 
உட��.ட4 பிT�கா#) தாமத� பK�தி வ8வ 
ெத�லா+, திறEத கQ திறEத வாேற இ8E# 
விட�UTய (ெகாTயெதா8 மPைம) நா� வ8+ 
வைரயி�தா4!  
(அEநாளி�) இவ%கIைடய நிமி%Eத தைல .னிய 
RTயா# (த<K�ெக<K� பல ேகாண�களிM+) 
விைரEேதாKவா%க�. (திK� கிK+ ச+பவ0கைள� 
கQட) இவ%கIைடய பா%ைவ மாறா#, (அதைனேய 
ேநா�கி� ெகாQT8�.+.) இவ%கI ைடய உ�ள0க� 
(பய�தா�) ெசயல,P விK+). இ�ராஹd+ ௪௨,௪௩. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (ஜி�ரயMீ+, 
மல�.கI+ அணி அணியாக நி,.+ அEநாளி�, 
எவ8ேம அவ4 R4 ேபச (ச�தி ெபற) மா<டா%க�. 
எனி�+, ர�மா4 எவ8�. அ�மதி ெகாK�# "ச)! 
ேப`+" என;+ Uறினாேனா அவ% (ம<K+) ேப`வா%. 
அE நபஅ ௩௮. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((நபிேய!) 
சமீப�திலி8�.+ (மPைம) நாைள� ப,றி நd0க� 
அவ%கI�. அ^சH<T எ^ச)�ைக ெச�F+ 
(அEநாளி� அவ%கIைடய) உ�ள0க� ேகாப� தா� 
அவ%களி4 ெதாQைடகைள அைட�#� ெகா�I+. 
அநியாய+ ெச�பவ% கI�. உதவி ெச�பவ%க� 
(அEநாளி�) ஒ8வ8+ இ8�க மா<டா%. அ�மதி 
ெப,ற சிபா)` ெச�பவ%கI+ இ8�க மா<டா%). 
Rஃமி4 ௧௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(அEநா�) 
ஐ+பதினாயிர+ வ8ட0கI�.^ சமமாக இ8�.+”.  
அ� மஆ)6 ௪. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(மனித, ஜி4 ஆகிய) 
இ8 வ.�பா%கேள! நி^சயமாக அதி சீ�கிர�தி� நா+ 
உ0கைள கவனி�க R4 வ8ேவா+.” அ%ர�மா4 ௩௧. 

 

116-  (மPைம நாளி4) நிைல ப,றி நபிெமாழி 

யிலி8E# விள�.க?   
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விைட/ 

அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 
உதாரண�#�.; 

 
அ�#�லா� இ�� உம% (ரலி) அறிவி� கிறா%க�; நபி 

(ஸ�) அவ%க� “(அ#) அகில�தா)4 அதிபதி R4 
ம�கெள�லா+ நி,.+ நா�” எ�+ (தி8� .%ஆ4 

௮௩:6  வ#) இைறவசன�ைத ஓதிவி<K, அ4P த+ 
இரQK கா#களி4 பாதி வைர ேத0கி நி,.+ த+ 

ேவ%ைவயி� அவ%களி� ஒ8வ% H�கி� ேபா� 
விKவா%” எ4P Uறினா%க�. (,க� /கா) R\லி+. 

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “மPைம 

நாளி� மனித%கI�. (அவ%களி4 தைல�க8கி� 
ெந80கி வ8+ �)யனா�) விய%ைவ ஏ,பK+. 

அவ%களி4 விய%ைவ தைரயி�� எSப# Rழ+ 
வைர ெச4P, (தைர�. ேம�) அவ%கIைடய வாைய 

அைடE#, இPதியி� அவ%களி4 காைதF+ அைடF+.” 
(,க� /கா) R\லி+. 

 
117-  (மPைம நாளி4) விசாரைண ெதாட%பாக;+, 

அத,காக நிP�த�பKவ# ப,றிF+ அ�.%ஆனிலி8E# 
விள�.க?   
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விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; ((மனித%கேள!) அEநாளி� 
நd0க� (உ0க� இைறவ4 R4) ெகாQK 
ேபாக�பKவ d%க�. மைறவான உ0கIைடய எEத 
விஷயR+ அவ��. மைறE# விடா#). அ� ஹா�கா 
௧௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (உ0க� இைறவ4 
R4 அவ%க� ெகாQK வர�ப<K, அணி அணியாக 
நிP�த�ப<K "நா+ உ0கைள Rத� தடைவ 
பைட�தவாேற இ�ெபாS#+ (உ0கI�. நா+ உயி% 
ெகாK�#) நd0க� ந+மிட+ வEதி8�கிறd%க�. (எனி�+, 
நd0கேளா ந+மிட+ வர�UTய) இEநாைள உ0கI�. 
ஏ,பK�தேவ இ�ைல எ4P நd0க� எQணி� 
ெகாQT8Eதd%க�" (எ4P Uற�பKவா%க�). அ� 
கஹ� ௪௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ((அவ%களி� உ�ள) 
ஒWெவா8 வ.�பா)M+ ந+Rைடய வசன0கைள� 
ெபா�யா�கி� ெகாQT8Eத வ%கைள நா+ (பி)�#) 
அணியணியாக� U<K+ நாைள (நபிேய!) நd0க� 
அவ%கI�. ஞாபகH<K0க�. 
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அவ%க� அைனவ8+ (த0க� இைறவனிட+) வ8+ 
சமய�தி� (இைறவ4 அவ%கைள ேநா�கி) "நd0க� 
எ4�ைடய வசன0கைள ந4கறிE# ெகா�வத,. 
R4னதாகேவ அதைன� ெபா� யா�கி வி<~%களா? 
(அWவாறி�ைல யாயி4) பி4ன% எ4னதா4 நd0க� 
ெச�# ெகாQT8E தd%க�?” எ4P ேக<பா4. அவ%க� 
ெச�#ெகாQT8Eத அநியாய�தி4 காரணமாக 
அவ%க� மீ# ேவதைன ஏ,ப<KவிK+. அ^சமய+ 
அவ%களா� ேபச;+ RTயா#). அE ந+� ௮௩-௮௫. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (அEநாளி� 
மனித%க�, (ந4ைமேயா தdைமேயா) தா0க� ெச�த 
ெசய�கைள� காQபத,காக(� பல பி);களாக� 
பி)E#) U<ட+ U<டமாக (விசாரைண�காக) 
வ8வா%க�. 
ஆகேவ, எவ% ஓ% அ�வள; ந4ைம ெச�தி 
8Eதாேரா அவ%, (அ0.) அதைனF+ கQK ெகா�வா%.  
(அWவாேற) எவ4 ஓ% அ�வள; தdைம 
ெச�தி8Eதாேனா, அதைனF+ அவ4 (அ0.) கQK 
ெகா�வா4). அ\ஸி�ஸா� ௬-௮. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(ஆகேவ) உ0க� 
இைறவ4 மீ# ச�தியமாக! அவ%க� அைனவைரF+ 
(ந+மிட+) ஒ4P ேச%�#, அவ%க� எ4ன ெச�# 
ெகாQT8Eதா%க� எ4பைத� ப,றி நி^சயமாக 
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(அவ%களிட+) ேக�வி கண�.� ேக<ேபா+). அ� 
ஹி6% ௯௨. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ("அ0. அவ%கைள 
நிP�தி ைவF0க�; நி^சயமாக அவ%கைள� (ேக�வி 
கண�.�) ேக<க ேவQTய தி8�கி4ற#" (எ4P+ 
Uற�பK+)). அ\ஸா�பா� ௨௪. 
 
118-  (மPைம நாளி4) விசாரைண ெதாட%பாக;+, 

அத,காக நிP�த�பKவ# ப,றிF+ நபி 
ெமாழியிலி8E# விள�.க?   

விைட/ 
அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 
உதாரண�#�.; 

 
“(மPைமயி�) விசாரைண ெச�ய�ப<டவ% 

தQT�க�பKவா%” எ4P நபி (ஸ�) அவ%க� Uறிய 
ேபா# “மிக எளிதான விசாரைணயாகேவ 
விசா)�க�பKவா%” எ4P அ�லா� (தி8� .%ஆ4 
௮4:8) Uறவி�ைலயா? என ஆயிஷா (ரலி) ேக<டா%க�, 

அத,. நபி (ஸ�) அவ%க�, “அ# (ஒ8வ% 
ெச�தவ,ைற அவ8�.) எK�#� கா<Kவதா.+. 

எனி�+ எவனிட+ #8வி விசா)�க�பKகிறேதா 
அவ4 அழிE# விKவா4 என நபியவ%க� 

Uறினா%க�). (,க� /கா) R\லி+. 
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (மPைம 

நாளி� இைற மP�பாள4 (விசாரைண�காக�) 
ெகாQKவர�ப<K “உன�. gமி நிர+ப� த0க+ 

ெசாEதமாக இ8Eதா� நd அவ,ைற� பிைண� 
ெதாைகயாக� தர(;+ அத4 Hல+ நரக 

ேவதைனயிலி8E# விKதைல ெபற;+) நd R4 
வ8வாய�லவா? எ4P அவனிட+ ேக<க�பK+. 

அத,. அவ4 “ஆ+” எ4P பதிலளி�பா4. அ�ேபா# 
இைத விட ̀ லபமான ஒ4ேற (அ�லா�;�. இைண 

க,பி�காமலி8�பைதேய) உ4னிட+ ேகார� 
ப<T8Eத# (ஆனா� அைத நd ஏ,கவி�ைல எ4P 

Uற�பK+). (� /கா) 
  

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (மPைமயி�) 
உ0களி� ஒ8வ4 அ�லா�;�. R4னிைலயி� 

நி,பா4, அவ��.+ அ�லா� ;�.மிைடேய 
திைரேய#மி8�கா#. ெமாழி ெபய%�பாள�+ 

இ8�கமா<டா4. அ�ேபா# (அ�லா�) நா4 உன�.� 
ெபா8ைள� தரவி�ைலயா? என� ேக<க அவ4 “ஆ+” 

எ4பா4, பிற. உ4னிட+ ஒ8 cதைர நா4 
அ��பவி�ைலயா? என� ேக<ட#+ அவ4 “ஆ+” 

எ4P Uறிவி<K� த4�ைடய வல�ப�க+ பா%�பா4. 
அ0.+ நரகேம கா<சியளி�.+. எனேவ ேப[^ச+ 
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பழ�தி4 ஒ8 சிறிய #Qைட த%ம+ ெச�தாவ# 
அ#;+ கிைட�க வி�ைலெயனி� ஒ8 ந�ல 

வா%�ைதயி4 Hலமாவ#  அEத நரக�திலி8E# 
உ0கைள கா%�#� ெகா�I0க�” என� Uறினா%க�. 

((,க� /கா) R\லி+). 
   

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
“(மPைமயி�) அ�லாஹூதஆலா Rஃமிைன� த4 

ப�க+ ெந80க^ெச�#, அவ4 மீ# த4 
திைரைய�ேபா<K அவைன மைற�# விKவா4. பிற. 

அவைன ேநா�கி, நd ெச�த இ4ன பாவ+ உன�. 
நிைனவி8�கிறதா? எ4P ேக<பா4 அத,. அவ4 

ஆ+, எ4 இைறவா! எ4P UPவா4. (இ�பT 
ஒWெவா8 பாவமாக எK�#�Uறி) அவ4 (தா4 

ெச�த) எ�லா� பாவ0கைளF+ ஒ�/�ெகா�ள^ 
ெச�வா4. அEத இைற ந+பி�ைகயாள%, இ�ேதாK 

நா+ ஒழிEேதா+ எ4P த4ைன� ப,றி� க8தி� 
ெகாQT8�.+ ேபா# இைறவ4 இவ,ைற ெய�லா+ 

உலகி� நா4 பிற8�.� ெத)யாம� மைற�# 
ைவ�தி8Eேத4. இ4P உன�. அவ,ைற ம4னி�# 

விKகிேற4 எ4P UPவா4). (,க� /கா) R\லி+. 
 
119-  (மPைம நாளி�) ஏKக� வி)�க�பK+ 

வித�ைத அ�.%ஆனிலி8E# விள�.க?   
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விைட/ 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (ஒWெவா8 
மனிதனி4 ெசயைல� ப,றிய (வி)வான தினச)� 
.றி�ைப அவ�ைடய கS�தி� மா<Tயி 8�கிேறா+. 
மPைம நாளி� அதைன அவ��. ஒ8 /�தகமாக 
எK�#� ெகாK�ேபா+. அவ4 (அதைன) வி)�#� 
பா%�பா4. 
(அ^சமய+ அவைன ேநா�கி) "இ4ைறய தின+ 
உ4�ைடய கண�ைக� பா%�க நdேய ேபா#மானவ4. 
ஆகேவ, உ4 (.றி�/�) /�தக�ைத நd பT�#� பா%" 
(எ4P UPேவா+.)” அ� இ\ரா ௧௩,௧௪. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (ஏKக� வி)�க�பK+ 
ேபா#) அ�த�வ d% ௧0. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; 
 “(அவ%கIைடய தினச)� .றி�/� /�தக+ அவ%க� 
R4 ைவ�க�ப<டா� .,றவாளிக� (தா0க� ெச�த 
பாவ0க� அைன�#+ அதி� இ8�பைத� கQK) 
பயE# "எ0கIைடய ேகேட! இெத4ன /�தக+! 
(எ0கIைடய பாவ0க�) சிறிேதா ெப)ேதா 
ஒ4ைறF+விடா# இதி� வைரய� ப<T8� கி4றேத" 
எ4P அவ%க� (/ல+பி�) UPவைத நd0க� 
காQப%ீக�. (ந4ைமேயா தdைமேயா) அவ%க� ெச�த 
அைன�#+ (அதி�) இ8�க� காQபா%க�. உ0க� 
இைறவ4 எவ��.+ (அவ�ைடய தQடைனைய� 
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U<Tேயா, ந4ைமைய� .ைற�ேதா) அநியாய+ 
ெச�ய மா<டா4). அ� க�� ௪௯. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (எவ�ைடய 
ெசய�க� எSத�ப<ட ஏK அவ�ைடய வல# 
ைகயி� ெகாK�க�பKகி4றாேனா அவ4 
(ம,றவ%கைள ேநா�கி மகி�^சிFட4) "இேதா! 
எ4�ைடய ஏK; இதைன நd0க� பT�#� பா80க�" 
எ4P+, 
"நி^சயமாக நா4 எ4�ைடய ேக�வி கண�ைக^ 
சEதி�ேப4 எ4ேற ந+பியி8Eேத4" எ4P+ 
UPவா4...) �ரா அ� ஹா�கா வசன+ ௧௯ Rத� ௩௭ 
வைர. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ஆகேவ, (அEநாளி�) 
எவ8ைடய வல# ைகயி� அவ8ைடய ஏK 
ெகாK�க�பKகி4றேதா...) அ� இ4ஷிகா� ௭. 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (எவ�ைடய 
ெசயேலK அவ�ைடய R#.�/ற+ ெகாK�க� 
ப<டேதா...) அ� இ4ஷிகா� ௧0. 

ேம, Uற�ப<ட அ�.%ஆ4 வசன0க� Hல+ 
வல�கர�தா� ெசயேல<ைட ெப,P� ெகா�ப வ)4 

பதிேவK அவ8ைடய R4 /ற�தாM+, இட�கர�தா� 
ெசயேல<ைட ெப,P� ெகா�பவ)4 பதிேவK 

அவ8ைடய R#.� /றமாக;+ வழ0க�பKவதாக 
ெதளி; பK�த�ப<K�ள#.     
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120-  அத,.)ய ஆதார�ைத நபிெமாழியிலி 8E# 

த8க?   

 
விைட/ 

அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 
உதாரண�#�.; 

 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “(மPைமயி�) 

அ�லாஹூதஆலா Rஃமிைன� த4 ப�க+ 
ெந80க^ெச�#, அவ4 மீ# த4 திைரைய� ேபா<K 

அவைன மைற�# விKவா4. பிற. அவைன ேநா�கி, 
நd ெச�த இ4ன பாவ+ உன�. நிைனவி8�கிறதா? 

எ4P ேக<பா4 அத,. அவ4 ஆ+, எ4 இைறவா! 
எ4P UPவா4. (இ�பT ஒWெவா8 பாவமாக 

எK�#�Uறி) அவ4 (தா4 ெச�த) எ�லா� 
பாவ0கைளF+ ஒ�/� ெகா�ள^ ெச�வா4. அEத 

இைற ந+பி�ைக யாள%, இ�ேதாK நா+ ஒழிEேதா+ 
எ4P த4ைன� ப,றி� க8தி� ெகாQT8�.+ ேபா# 

இைறவ4 இவ,ைற ெய�லா+ உலகி� நா4 
பிற8�.� ெத)யாம� மைற�# ைவ�தி8Eேத4. 

இ4P உன�. அவ,ைற ம4னி�# விKகிேற4 எ4P 
UPவா4 பிற. அவ)4 ந,ெசய�களி4 பதிேவK 

(அவ)ட+ வழ0க�ப<K^) ̀ 8<ட� பK+. “ம,றவ%க� 
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அ�ல# இைறமP�பாள% க�” சா<சிய0க� 
R4னிைலயி� அைழ�க� ப<K (இவ%க� தா+, த+ 
இைறவ4 மீ# ெபா�ைய� /ைனE# ைர�தவ%க�) 
(அ� .%ஆ4 ௧௧/௧௮) எ4P அறிவி�க�பK+”. (,க� 

/கா) R\லி+. 
 
121-  (மீஸா4 எ�+) தரா`�.+, அதி� 

நிP�க�பK+ Rைற�.+ அ� .%ஆனிலி8E# 

ஆதார+ த8க?   

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4;  “மPைம நாளி� ச)யான 
தராைசேய நா+ நா<Kேவா+. யாெதா8 ஆ�மா ;�.+ 
(ந4ைமைய� .ைற�ேதா, தdைமைய� U<Tேயா) 
அநியாய+ ெச�ய� படமா<டா#. (ந4ைமேயா 
தdைமேயா) ஒ8 கKகி4 அள; இ8Eத ேபாதிM+ 
(நிP�க) அதைனF+ ெகாQK வ8ேவா+. 
கண�ெகK�க நாேம ேபா#+. (ேவெறவ)4 உதவிF+ 
நம�.� ேதைவயி�ைல).” அ� அ4பியா ௪௭. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  (ஒWெவா8வ)4 
ந4ைம தdைமகைளF+) “அ4ைறய தின+ எைட 
ேபாKவ# ச�திய+. ஆகேவ, எவ%கIைடய 
(ந4ைமயி4) எைட கன�தேதா அவ%க�தா4 
நி^சயமாக ெவ,றி ெபPவா%க�.  
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எவ%கIைடய (ந4ைமயி4) எைட (கன+ .ைறE#) 
இேலசாக இ8�கி4றேதா அவ%க� ந+Rைடய 
வசன0கI�. மாP ெச�# த0கI�.� தாேம 
ந�ட�ைத உQKபQணி� ெகாQடவ%க� ஆவ%”. அ� 

அ4பியா ௭,௯. 
 அ�லா� UPகி4றா4; “(ந4ைம, தdைமைய நிP�க) 
அவ%கI�காக மPைம நாளி� எைட� ேகாைலF+ 
நா+ நிP�தமா<ேடா+” அ�  க�� ௧0௫. 
  
122-  (மீஸா4 எ�+) தரா`�.+, அதி� 

நிP�க�பK+ Rைற�.+ நபிெமாழியிலி8E# ஆதார+ 
த8க?   

 

விைட/ 
அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 

உதாரண�#�.; 
“இரQK சா<சிய0கI+ எSத�ப<ட காகித அ<ைட 

ெதாட%பாக வE#�ள நபிெமாழியா.+, அ(�காகித 
அ<ைடயான)# கQ��. எ<Tய cர�ைத ஒ�த 

ெதாQ�,ெறா4ப#  .,ற� பதிேவKகைள விட 
(மீஸா4 தராசி�) நிைற UTயதா.+”. (� தி%மிதி 

 
ேமM+ இ�� மஸு� (ரலி) விடய�தி� நபி (ஸ�) 

அவ%க� தம# ேதாழ%களிட+ பி4வ8மாP 
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ேக<டா%க�, “அவ8ைடய இரQK கா�கI+ 
நளி;,P இ8�பைத கQK இWவள; 

பிரமி�கி4றd%களா? அ�லா�வி4 மீ# ஆைணயாக 
அWவிரQK கா�கI+ மீஸா4 தராசி� உஹு� 

மைலைய விட நிைற UTயதா.+.” (� R\ன� 
அ�ம�  

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; மPைம 
நாளி� உட� ப8�த ெகாS�த மனித4 ஒ8வ4 
வ8வா4. அ�லா�விட+ ெகா`வி4 இற�ைகயள; 
எைட Uட அவ4 (மதி�/) ெபறமா<டா4. “மPைம 
நாளி� அவ%கI�. எ�தைகய மதி�ைபF+ 
அளி�கமா<ேடா+” எ�+ (தி8�.%ஆ4 ௧௮:௧0௫ வ#) 
இைற வசன�ைத ஓதி�ெகா�I0க�. என ஆg  
ஹுைரரா (ரலி) அறிவி�தா%க�.  
123-  (ஸிரா� எ�+) பால�#�. அ�.%ஆனி 

லி8E# ஆதார+ த8க?   

 
விைட/ 

அ�லா� UPகி4றா4; “அதைன� கட�கா# 
உ0களி� எவ8ேம த�பிவிட RTயா#. இ# உ0கள# 
இைறவனிட+ RT; க<ட�ப<ட மா,ற RTயாத 
தd%மானமா.+. 
ஆனா�, நா+ இைற அ^ச�#ட4 வா�Eதவ%கைள 
பா#கா�#� ெகா�ேவா+. அநியாய�கார%கைள 
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(அவ%க�) RழEதாளி<டவ%களாக (இ8�.+ 
நிைலைமயி�) அதி� த�ளிவிKேவா+.” ம%ய+ ௭௧,௭௨. 
 ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “(நபிேய!) ந+பி�ைக 
ெகாQட இ�தைகய ஆQகைளF+ ெபQகைளF+ 
நd0க� கா�+ அEநாளி�, அவ%கIைடய ஒளியி4 
பிரகாச+ அவ%கI�. R4�+, வல�ப�க�திM+ 
ெச4P ெகாQT8�.+”. அ� ஹதd� ௧௨.   
 ௧௨௪. (ஸிரா� எ�+) பால�#�. நபி 

ெமாழியிலி8E# ஆதார+ த8க?   
 

விைட/ 
அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 

உதாரண�#�.; 
 

ஒ8 நdQட நபிெமாழியி� நபியவ%க�  (“நரக�தி4 
ேமேல பால+ ெகாQK வர�ப<K ைவ�க�பK+” 

என�Uறிய#+ அ# எ4ன பால+ என நபி�ேதாழ%க� 
ேக<டா%க� அத,. நபியவ%க� அ# (கா�க�) 

வS�.மிட+, சP�.மிட+. அத4 மீ# இ8+/� 
ெகா�கிகI+ அக4ற நdQட R,கI+ இ8�.+. அEத 

R,க� வைளEதி8�.+. “ந6�” ப#தியி� Rைள�.+ 
அைவ “க8ேவல மர R,க�” என�பK+. எ4றா%க�. 

(ெதாட%E# Uறினா%க�) இைற ந+பி�ைகயாள% அEத� 
பால�ைத கQ சிமி<டைல� ேபா4P+, மி4னைல� 
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ேபா4P+, கா,ைற� ேபா4P+, பEதய� .திைரக� 
ம,P+ ஒ<டக0கைள� ேபா4P+ (விைரவாக�) கடE# 

ெச�வா%. எEத� காயRமி4றி த�பி விKேவா8+ 
உQK, காய�#ட4 த�/ேவா8+ உQK, H%^ைசயாகி 

நரக ெந8�பி� விSேவா8+ உQK. இPதியி� 
அவ%களி� கைடசி ஆ� கKைமயாக இS�#^ 

ெச�ல�பKவா%”. (,க� /கா) R\லி+. 
 

அg (ஸஈ�) எ�+ நபி� ேதாழ% UPகி4றா%; 
நி^சயமாக அEத பால+ (தைல) மயிைர விட 

ெம�லிய#+, வாைள விட மிக� U%ைமயான# மா.+ 
என நா4 அறிE# ைவ�தி8�கிேற4.  

 
௧௨௫. (கிஸா\ எ�+) பழி வா0கI�.)ய 

ஆதார�ைத அ� .%ஆனிலி8E# த8க?  
 

விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; “நி^சயமாக அ�லா� 
(யா8�.+ அவ%கIைடய பாவ�தி,. அதிக   மான 
தQடைனைய� ெகாK�#) ஓ% அ�வள;+ 
அநியாய+ ெச�வதி�ைல. ஆயி�+, (ஓ% அ�வள;) 
ந4ைம இ8Eதா� (Uட) அதைன இர<T�பா�கி� த4 
அ8ளா� பி4�+ அத,. மக�தான Uலிைய� 
ெகாK� கி4றா4”. அ4னிஸா ௪0.  
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;” இ4ைறய தின+ 
ஒWெவா8 ஆ�மா;�.+, அைவக� ெச�த 
ெசய�கI�.� த�க Uலி ெகாK�க� பK+. இ4ைறய 
தின+ யாெதா8 அநியாயR+ நைடெபறா#. அ�லா� 
ேக�வி கண�.� ேக<(K� தd%�பளி�)பதி� மிக� 
தdவிரமானவ4.  
(நபிேய!) சமீப�திலி8�.+ (மPைம) நாைள� ப,றி 
நd0க� அவ%கI�. அ^சH<T எ^ச)�ைக ெச�F+ 
(அEநாளி� அவ%கIைடய) உ�ள0க� ேகாப�தா� 
அவ%களி4 ெதாQைட கைள அைட�#�ெகா�I+. 
அநியாய+ ெச�பவ%கI�. உதவி ெச�பவ%க� 
(அEநாளி�) ஒ8வ8+ இ8�க மா<டா%. அ�மதி 
ெப,ற சிபா)` ெச�பவ%கI+ இ8�க மா<டா%.  
(மனித%களி4) கQக� ெச�F+ �#கைளF+, 
உ�ள0களி� மைறE# இ8�பைவகைளF+ இைறவ4 
ந4கறிவா4.  
ஆதலா�, R,றிM+ நdதமாகேவ அ�லா� 
தd%�பளி�பா4. இவ%க� (இைறவெனன) அைழ�.+ 
அ�லா� அ�லாதைவகேளா (அத,. மாறாக) 
எ�தைகய தd%�/+ Uற RTயா#. நி^சயமாக 
அ�லா� (அைன�ைதF+) ெசவிFPபவ�+ உ,P 
ேநா�.பவனாக;+ இ8�கி4றா4). அ� Rஃமி4 ௧௭-
௨0. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (இைறவனி4 
ஒளிைய� ெகாQK gமி பிரகாசி�.+. (அவரவ%களி4) 
தினச)� .றி�/ (அவரவ%க� R4) ைவ�க�ப<K 
விK+. நபிமா%கைளF+, இவ%கIைடய (ம,ற) 
சா<சிய0கைளF+ ெகாQKவர�ப<K, 
அவ%கI�கிைடயி� நdத மாக� தd%�பளி�க�பK+. 
(அவ%கIைடய ந4ைமயி� ஒ8 அ�வளேவ�+ 
.ைற�ேதா, பாவ�தி� ஒ8 அ�வளேவ�+ அதிக� 
பK�திேயா) அவ%க� அநியாய+ ெச�ய�பட 
மா<டா%க�). அ\ஸுR% ௬௯.   
 
௧௨௬. (கிஸா\ எ�+) பழி வா0கI�.)ய 

ஆதார�ைதF+, அத4 RைறயிைனF+ 

நபிெமாழியிலி8E# த8க?  
 

விைட/ 
அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 

உதாரண�#�.; 
 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (மPைம நாளி� 
மனித உ)ைமக� ெதாட%பான வழ�.களி�) Rத� 

Rதலாக மனித%களிைடேய வழ0க�பK+ தd%�/, 
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ெகாைலக� ெதாட%பான தாக�தா4 இ8�.+). (,க� 
/கா) R\லி+ 

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (ஒ8வ% த4 

சேகாதர��. அவ�ைடய மான�திேலா, ேவP 
(பண+, ெசா�# ேபா4ற) விஷய�திேலா, இைழ�த 

அநdதி (ஏ#+ ப)கார+ காண�படாம�) இ8�.மாயி4, 
அவ% அவனிடமி8E# அத,. இ4ேற ம4னி�/� 

ெபற<K+. தdனாேரா, தி%ஹேமா (ெபா, கா` கேளா 
ெவ�ளி�கா`ேளா) பய4 த8+ வா�� பி�லாத நிைல 

(ஏ,பK+ மPைம நா�) வ8வத,. R4னா� 
(ம4னி�/� ெபற<K+. ஏெனனி� மPைம நாளி�) 

அவ)ட+ ந,ெசய� ஏ#+ இ8�.மாயி4 அவ�ைடய 
அநdதியி4 அள;�. அவ)டமி8E# எK�#� ெகா�ள� 

ப<K (அநdதி�.�ளானவ)4 கண�கி� வர; 
ைவ�க�ப<K) விK+. அநdதியிைழ�தவ)ட+ ந, 

ெசய�க� எ#;+ இ�ைலெய4றா� அவ)4 
ேதாழ)4 (அநdதி�.�ளானவ)4) தdய ெசய�க� (அவ% 

கண�கிலி8E#) எK�க�ப<K அநdதி யிைழ�தவ)4 
மீ# `ம�த�ப<K விK+). (� /கா)  

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (இைற 

ந+பி�ைகயாள%க� நரக�தி(4 பால�தி)லி8E# த�பி 
வ8+ ேபா# ெசா%க�#�.+ நரக�#�.+ 
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இைடயிM�ள ஒ8 பால�தி� தK�# 
நிP�த�பKவா%க�. அ0. உலகி� (வா�Eத ேபா#) 

அவ%கI�கிைடேய நடEத அநdதிகI� காக 
சில)டமி8E# சில% கண�.� தd%#� ெகா�வா% க�. 

இPதியி� அவ%க� (மா`) நd0கி� c�ைமயாகி விK+ 
ேபா# ெசா%�க�தி� yைழய அவ%கI�. அ�மதி 

வழ0க�பK+. Rஹ+மதி4 உயி% எவ4 
ைகயிM�ளேதா அவ4 மீதாைணயாக! அவ%க� 

ெசா%�க�தி� உ�ள த+ வசி�பிட�ைத, 
உலக�திM8Eத அவ% களி4 இ�ல�ைத விட எளிதாக 

அைடயாள+ கQK ெகா�வா%க�). (� /கா) 
 
௧௨௭. (ஹW� அ� கWஸ% எ�+) நd% தடாக�#�.)ய 

ஆதார�ைத அ� .%ஆனி லி8E# த8க?  

 
விைட/ 

அ�லா� அவ�ைடய நபி Rஹ+ம� (ஸ�) 
அவ%கைள ேநா�கி அவ�ைடய தி8 மைறயி� பி4 
வ8மாP UPகி4றா4, (நபிேய!)   நி^சயமாக நா+ 
உ0கI�. "கWஸ%" எ4�+ (`வ%�க�தி4) 
தடாக�ைத ெகாK�தி8�கி4 ேறா+). �ரா அ� கWஸ% 
வசன+ ௧. 
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௧௨௮. (ஹW� அ� கWஸ% எ�+) நd% தடாக�#�.+, 

அத4 பQ/கI�.+ உ)ய ஆதார�ைத 

நபிெமாழியிலி8E# த8க? 
 

விைட/ 
அ# ெதாட%பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக� வE#�ளன. 

உதாரண�#�.; 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (R4 U<Tேய நா4 

(அ�கWஸ%) தடாக�#�.^ ெச4P உ0கIகாக (நd% 
/க<ட�) கா�தி8�ேப4). (,க� /கா) R\லி+.  

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (நி^சியமாக 

நா4 உ0கI�காக கா�தி8�ேப4. உ0கI�. நா4 
சா<சிF+ UPேவ4. ேமM+ அ�லா�வி4 மீ# 

ஆைணயாக! நா4 இ�ேபா# (கWஸ% எ�+) 
எ4�ைடய தடாக�ைத� காQகிேற4). (,க� /கா) 

R\லி+ 
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “(அ�கWஸ% 
எ�+) எ4 தடாக+ ஒ8 மாத கால� பயண� ெதாைல 

cர+ (பர�பள;) ெகாQடதா.+. அத4 நd% பாைல விட 
ெவQைமயான#. அத4 மண+ க\c)ைய விட 

நPமண+ வா�Eத#. அத4 கி4ன0க� 
விQமீ4கைள� ேபா4றைவ. யா% அத4 நdைர அ8E# 
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கிறா%கேளா அவ%க� ஒ8 ேபா#+ தாகமைடய 
மா<டா%க�.” (,க� /கா) R\லி+  

  
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (நா4 ஓ% 
ஆ,றி4 அ8ேக ெச4ேற4. அத4 இ8ம80கிM+ 
#ைளF�ள R�#� கலச0க� காண�ப<டன. 
அ�ேபா# நா4 “ஜி�[ேல” இ# எ4ன? எ4P ேக<ேட4. 
இ# அ�கWஸ% எ4P ஜி�[� (அைல) 
பதிலளி�தா%க�). (� /கா).   
 

௧௨௯. `வ%�க+ நரக+ ேபா4றைவகைள வி`வாச+ 
ெகா�வத,கான அதார+ யா#? 

 
விைட/ 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “மனித%கI+ 
க,கI+ இைரயாகி4ற (நரக) ெந8�/�.� பயE# 
ெகா�I0க�. அ# நிராக)�பவ%கI� ெகன தயா% 
ெச�ய�ப<K�ள#.  
(நபிேய!) எவ%க� (இWேவத�ைத) ந+பி�ைக ெகாQK 
(அதி� Uற�ப<K�ளபT) ந,ெசய� கைள^ 
ெச�கி4றா%கேளா அவ%கI�. (`வனபதியி�) 
நி^சயமாக ேசாைலக� உQK எ4P நd0க� ந,ெச�தி 
UP0க�. அவ,றி� நdர8விக� (ெதாட%E#) ஓT� 
ெகாQேட யி8�.+.” �ரா அ� பகரா ௨௪,௨௫.  
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நபி (ஸ�) அவ%க� தஹ6ஜு� ெதாSைக�காக 
விழி�.+ேபா# பி4வ8மாP UPவா%க�; (யா 
அ�லா�) அைன�#� /கS+ உன�ேக, நdேய 
ச�தியமானவ4, உன# வா�.Pதி ச�திய மான#, 
உன# சEதி�/ ச�தியமான#, `வன+ ச�தியமான#, 
நரக+ ச�தியமான#, நபிமா%க� ச�தியமானவ%க�, 
மPைம ச�தியமான#. (,க� /கா) R\லி+ 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
‘வண�க�#�.றியவ4 அ�லா�ைவ� தவிர 
ேவெறவ8மி�ைல எ4P+ Rஹ+ம# (ஸ�) 
அவ%க� அ�லா�வி4 அTயா8+ அவ�ைடய 
cத8+ ஆவா% எ4P+, ஈசா (அைல) அவ%க� 
அ�லா�வி4 அTயா8+ அவ�ைடய cத8+ 
ஆவா% எ4P+, அ�லா� ம%யைம ேநா�கி^ ெசா4ன 
(ஆ.க எ4�+) ஒ8 வா%�ைத (யா� பிறEதவ%) 
எ4P+, அவனிடமி8E# (ஊத�ப<ட) ஓ% உயி% 
எ4P+, ெசா%�க+ (இ8�ப#) உQைம தா4 எ4P+, 
(ெசா�லா� உைர�#, உ�ள�தா� ந+பி) உPதி ெமாழி 
UPகிறவைர அ�லா� அவ)4 ெசய�கI�ேக,ப 
ெசா%�க� தி� /.�#வா4’. (,க� /கா) R\லி+  
 
௧௩0. `வ%�க+ நரக+ ேபா4றைவகைள வி`வாச+ 

ெகா�வெத4றா� எ4ன ? 
 

விைட/ 
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`வ%�க+ நரக+ ஆகிய இரQK+ இ8�பைதF+, 
த,ெபாS# அைவக� பைட�க� ப<K�ளைதF+, 
அWவிரQK+ அழியா# `வ%க வாசிகI�காக 
எ�காலR+ நிைல�தி8�ப ைதF+, ேமM+ 
`வ%�க�திM�ள இ4ப0க�, நரக�திM�ள 
ேவதைனக� அைன�ைதF+ உPதியாக உQைம� 
பK�#வதா.+.  
 

௧௩௧. த,ேபா# அைவயிரQK+ (பைட�க� ப<K தயா% 

நிைலயி�) இ8�பத,கான ஆதார+ யா#? 
 

விைட/ 
அ�லா� தன# தி8மைரயி� `வ%�க�ைத�ப,றி 

UP+ ேபா#; “உ0க� இைறவனி4 ம4னி�/� .+, 
`வ%�க�#�.+ விைரE# ெச�M0க�. அத4 
விசால+ வான0க�, gமியி4 விசால�ைத� ேபா4ற#. 
(அ#) இைற அ^ச+ உைடயவ% கI�காக(ேவ) தயா% 
பK�த�ப<K�ள#.” ஆM இ+ரா4 ௧௩௩.  
ேமM+ நரக�ைத�ப,றி� UP+ ேபா#; (நரக) 
“ெந8�பி,.� பயE# ெகா�I0க�. அ# 
(இைறவ�ைடய இ�க<டைளைய) நிராக)�ப 
வ%கI�காக தயா%பK�த�ப<K�ள#.” ஆM இ+ரா4 
௧௩௧. 
 
ேமM+ நபி ஆத+ (அைல) அவ%கைளF+ அவ%கள# 
மைனவிையF+ (தK�க�ப<ட) மர�திலி8E# 
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/சி�பத,. R4னா� `வ%�க� தி� .Tயம%�திய 
ெச�திையF+, காைலயிM+, மாைலயிM+ 
நிராக)�பாள%கைள நரக ெந8�பி�  எK�#� 
கா<ட�பK+ ெச�திையF+ அ�லா� எம�. 
தி8�.%ஆனி� எK�#� UறிF�ளா4.    
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; நா4 
(மிஃரா6- விQ�லக� பயண�தி4ேபா#) ̀ வ%�க�ைத 
எ<T�பா%�ேத4, அ0. .Tயி8� ேபா)� 
அதிகமானவ%களாக ஏைழகைளேய கQேட4. 
நரக�ைதF+ எ<T�பா%�ேத4. அதி� .Tயி8�ேபா)� 
அதிகமானவ%களாக ெபQ கைள� கQேட4). (,க� 
/கா) R\லி+. 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (உ0களி� 
ஒ8வ% இறE#வி<டா� அவ% த0. மிட+ அவ8�.� 
காைலயிM+ மாைலயிM+ எK�#� கா<ட�பK+). 
(,க� /கா) R\லி+. 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (ெவ�ப+ 
கKைமயா.+ ேபா# (ெவ�ப+ தணிF+ வைர) 
Mஹைர� தாமத� பK�#0க�, ஏெனனி� கKைமயான 
ெவ�ப+ நரக�தி4 ெவ�ப� கா,றி4 ெவளி�பாடா.+). 
(,க� /கா) R\லி+ 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (இைறவா! 
எ4�ைடய ஒ8 ப.திைய, மPப.தி சா�பி<K 
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வி<ட# எ4P நரக+ இைறவனிட+ Rைறயி<ட#. 
ேகாைடயி� ஒ8 H^` விKவத,.+, .ளி% கால�#� 
ஒ8 H^` விKவ த,.+ இைறவ4 அத,. அ�மதி 
வழ0கினா4. ேகாைட கால�தி� நd0க� கா�+ 
கKைமயான ெவ�பR+ .ளி% கால�தி� நd0க� 
உண8+ கK+ .ளி8+ அத4 ெவளி�பாKக� தா+). 
(,க� /கா) R\லி+  
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “கா�^ச� 
நரக�தி4 ெவ�ப� கா,றினா� உQடாகிற#. எனேவ 
அைத� தQணdரா� (.ளி%வி�#�) தணிF0க�.” 
(,க� /கா) R\லி+ 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “அ�லா� 
`வ%�க�ைதF+ நரக�ைதF+ பைட�தேபா#, ஜி�[� 
(அைல) அவ%கைள `வ%க�#�. அ��பி அைத� 
பா%�.+பT க<டைளயி<டா4.” (,க� அgதா��, 
தி%மிதி, நஸாஈ.   
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%கI�. �)ய கிரகண 
தின�த4P அWவிரQK+ எK�#�கா<ட� ப<ட#, 
அWவாேர மிஃரா6 உைடய இரவிM+ 
எK�#�கா<ட�ப<ட# ெதாட%பாக எQணில ட0காத 
நபிெமாழிக� வE#�ளன.  
  

௧௩௨. அைவயிரQK+  எ�ேபா#+ அழியா# 
நிைல�தி8�ப#�. ஆதார+ யா#? 



 

191 

 
 

விைட/ 
`வ%�க�ைத� ப,றி அ�லா� .றி�பிK+ ேபா#; 
“அ4றி, ெதாட%E# நdர8விக� ஓT� ெகாQT8�.+ 
`வனபதிகைள இவ%கI�ெகன தயா% பK�தி 
ைவ�தி8�கி4றா4. அவ,றிேல ேய அவ%க� 
எ4ெற4P+ த0கிவிKவா%க�. இ# தா4 மக�தான 
ெப8+ ெவ,றியா.+.” �ரா அ� தWபா வசன+ ௧00.  
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அதி� அவ%கைள 
யாெதா8 சிரமR+ அ�கா#. அதி� இ8E# அவ%க� 
ெவளிேய,ற� பட;+ மா<டா%க�.” அ� ஹி6% ௪௮. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (அEத ெசா%�க+) 
RT;றாத (எ4P+ நிைலயான) ஓ% அ8< 
ெகாைடயா.+.” ஹூ� ௧0௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அத4 கனிக� 
(/சி�க) தK�க;+ படா#. (பறி�பதா�) .ைற 
வைடய;+ மா<டா#. (ஒ4ைற� பறி�தா�, 
ம,ெறா4P அேத இட�தி� காண�பK+.” அ� வாகிஆ 
௩௩. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “நி^சயமாக இைவ 
ந+Rைடய ெகாைடயா.+. இத,. அழிேவ இ�ைல 
(எ4P Uற�பK+.)” ஸா� ௫௪. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (இைற அ^ச 
Rைடயவ%கேளா, நி^சயமாக அ^சம,ற இட�தி� 
(இ8�பா%க�),  
அ#;+ ̀ வனபதி(யி4 ேசாைல)யிM�ள ஊ,P�களி4 
சமீபமாக, ெம�லிய#+ ெமா�த மான#+ (ஆக, 
அவ%க� வி8+பிய) ப<டா ைடகைள அணிE#, 
ஒ8வைர ஒ8வ% Rக+ ேநா�கி (உ<கா%E# 
உ�லாசமாக� ேபசி�ெகாQK) இ8�பா%க�.  
 
இWவாேற (சEேதகமி4றி நைடெபP+). அ4றி, 
“ஹூ8� ஈ4” (எ4�+ கQணழகிகளாகிய க4னிைக) 
கைளF+ நா+ அவ%கI�. தி8மண+ ெச�# 
ைவ�ேபா+.  
 
அ^சம,றவ%களாக (அவ%க� வி8+பிய) 
கனிவ%�க0க� அைன�ைதF+, அ0. ேக<K (வா0கி� 
/சி�#) ெகாQK+ இ8�பா%க�.  
REதிய மரண�ைத� தவிர, அதி� அவ%க� ேவP 
யாெதா8 மரண�ைதF+ அ�பவி�க மா<டா% க�. 
(அதாவ#: மரணி�கா# எ4ெற4P+ வா�வா% க�.) 
ஆகேவ, அவ%கைள நரக ேவதைனயிலி8E#, 
(இைறவ4) கா�பா,றி னா4.” அ� #கா4 ௫௧-௫௬  
 
ேம, .றி�பிட�ப<ட வசன0களி� `வ%�கR+ 
அதிM�ளவ%கI+ நிரEதரமானவ%க� என;+ அEத 
`வ%�க�#�. அழிவி�ைல எ4P+ அ�லா� 
UறிF�ளா4. 
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நரக�ைத� ப,றி அ�லா� .றி�பிK+ ேபா#; 
(நரக�தி4 வழிைய� தவிர ேவP ேநரான வழியி� 
அவ%கைள^ ெசM�த;+ மா<டா4. அதி�தா4 
அவ%க� எ4ெற4P+ த0கிF+ விKவா%க�. இWவாP 
ெச�வ# அ�லா�;�. மிக^ `லபேம!) அ4னிஸா 
௧௬௯. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “ெம�யாகேவ 
அ�லா� நிராக)�பவ%கைள^ சபி�#, ெகாSE# 
வி<ெட)F+ ெந8�ைப அவ%கI�. தயா%பK�தி 
ைவ�தி8�கி4றா4,  
அவ%க� எ4ெற4P+ அதி�தா4 த0கி விKவா%க�. 
(அவ%கைள) பா#கா�#� ெகா�பவ% கைளF+ 
(அவ%கI�.) உதவி ெச�பவ%கைளF+ அ0. 
அவ%க� காணமா<டா%க�). அ�ஸா� ௬௪,௬௫. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (எவ%க� 
அ�லா�;�.+, அவ�ைடய cத8�.+ மாP 
ெச�கி4றா%கேளா, அவ%கI�. நி^சயமாக நரக 
ெந8�/�தா4 (Uலியா.+). அதி� அவ%க� 
எ4ெற4Pேம த0கி விKவா%க�.” அ� ஜி4 ௨௩. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “அவ%க� (நரக) 
ெந8�பிலி8E# மீளேவ மா<டா%க�.” அ� பகரா ௧௬௭. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அவ%கI ைடய 
(ேவதைனயி�) ஒ8 சிறி#+ .ைற�க�பட மா<டா#. 
அதி� அவ%க� ந+பி�ைக இழE# விKவா%க�.” 
அ\ஸு�8� ௭௫.   
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “உQைமயா கேவ 
எவ4 .,றவாளியாக� த4 இைறவனிட+ 
வ8கி4றாேனா அவ��. நி^சயமாக நரக+ தா4 
Uலியா.+. அதி� அவ4 சாக;+ மா<டா4; 
(`க�#ட4) வாழ;+ மா<டா4. (ேவதைனைய 
அ�பவி�#� ெகாQK .,Pயிராகேவ கிட�பா4.” 
தாஹா ௭௪. 
 
ேம,Uற�ப<ட தி8வசன0களி� அEத 
நரக�#�காகேவ நரகவாசிகைளF+, நரகவாசி 
கI�காகேவ நரக�ைதF+ அ�லா� பைட�#� ளா4 
எ4P+, அவ%க� அEத நரக�திலி8E# மீளேவ 
மா<டா%க� எ4P+, ேமM+ அவ%க Iைடய 
தQடைன ஒ8 ேபா#+ .ைற�க� படா# என;+, 
அதி� அவ%க� சாக;+ மா<டா%க� `க�#ட4 
வாழ;+ மா<டா%க� எ4P+ விள�க�ப<K�ள#. 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (நரகவாசிக� அதி� 
சாக;+ மா<டா%க� ̀ க�#ட4 வாழ;+ மா<டா%க�). 
(,க� /கா) R\லி+ 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (மPைம 
நாளி�) க8ைம கலEத ெவQணிற ஆK ஒ4றி4 
ேதா,ற�தி� மரண+ ெகாQK வர�பK+. அ�ேபா# 
அறிவி�/^ ெச�F+ ஒ8 (வானவ% களி�) ஒ8வ% 
“ெசா%�க வாசிகேள” இைத (இEத ஆ<ைட) நd0க� 
அறிவ d%களா?” எ4P ேக<பா%. அவ%க� “ஆ+ இ# தா4 
மரண+” எ4P பதிலளி�பா%க�. அவ%க� அைனவ8+ 
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அைத R4ேப பா%�தி8�கிறா%க�. பிற. அவ% நரக 
வாசிகைள ேநா�கி; நரக வாசிகேள! எ4P அைழ�பா% 
அவ%க� தைலைய நd<T� பா%�பா%க�. அவ% இைத 
நd0க� அறிவ d%களா? எ4P ேக<பா%. அவ%க� ஆ+ 
(அறிேவா+) இ# தா4 மரண+ எ4P பதி� 
ெசா�Mவா%க�. அவ%க� அைனவ8+ அைத (R4ேப) 
பா%�#�ளன%. உடேன அ# (ஆ<T4 உ8வ�திM�ள 
மரண+) அP�க�பK+. பிற. அவ%, ெசா%�க வாசிகேள! 
நிரEதர+ இனி மரணேம இ�ைல. நரக வாசிகேள! 
நிரEதர+ இனி மரணேம இ�ைல. எ4P UPவா%. 
இைத� Uறிவி<K நபி (ஸ�) அவ%க�; “(நபிேய) 
நியாய� தd%�பளி�க� பK+ #�க+ நிைறEத அEத 
நாைள�ப,றி நd0க� அவ%கைள எ^ச)F0க�! எனி�+ 
(இ4P உலக வா�வி�) இவ%க� 
கவைலய,றி8�கி4றன%. எனேவ இவ%க� ந+பி�ைக 
ெகா�ளேவ மா<டா%க� எ�+ (தி8�.%ஆ4 ௧௯;௩௯ 
வ#) வசன�ைத ஓதினா%க�.  
 
133. மPைமயி� Rஃமி4க� அ�லா�ைவ� 

காQபத,. ஆதார+ எ4ன? 
 

விைட/  
அ�லா� UPகி4றா4; “அEநாளி� சில (8ைடய) 
Rக0க� மி�க மகி�^சி Fைடயைவ யாக இ8�.+.  
(அைவ) த0க� இைறவைன ேநா�கிய வQணமாக 
இ8�.+.” அ� கியாமா ௨௨,௨௩. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ந4ைம ெச�த 
வ%கI�.(� Uலி) ந4ைமதா4. (அவ%க� ெச�தைத 
விட) அதிகமாக;+ கிைட�.+.” V�\ ௨௬.   
 
நிராக)�பாள%கைள� ப,றி அ�லா� பி4வ8மாP 
UPகி4றா4.  “(விசாரைண� காக� ெகாQK 
வர�பK+) அEநாளி� நி^சயமாக இவ%க� த0க� 
இைறவைன வி<K+ தK�க�ப<K விKவா%க�.” அ� 
Rத�பிப4ீ ௧௫.    
   
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “(ஓ% இரவி�) 
நா0க� நபி (ஸ�) அவ%கIட4 அம%E# 
ெகாQT8Eேதா+. அ�ேபா# அவ%க� பதிநா4கா+ 
இரவி4 RS நிலைவ� U%E# ேநா�கியபT, இEத 
நிலைவ நd0க� ெந8�கT யி4றி� காQப# ேபா� 
உ0கIைடய இைறவைனF+ காQப%ீக�. எனேவ 
�)ய4 உதி�. R4ன8+, �)ய4 மைறF 
R4ன8+ ெதாS+ விஷய�தி� (c�க+ 
ேபா4றவ,றா�) நd0க� மிைக�க� படாதி8�க 
இயMமானா� அைத^ ெச�F0க� எ4P Uறிவி<K, 
“�)ய4 உதயமா.+ R4ன8+, மைறF+ R4ன8+ 
உ0கIைடய இைறவைன� /க�E# #திF0க�” 
எ�+ தி8�.%ஆ4 ௫0;௩௯ வ# வசன�ைத 
ஓதினா%க�). (,க� /கா) R\லி+. 
ேம,Uற�ப<ட நபிெமாழியி� மPைமயி� 
அ�லா�ைவ� காQப# ெபௗ%னமி நிலைவ� 
காQப#ட4 உவைம�பK�த� ப<K�ளேத தவிர, அEத 
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நிலாைவ அ�லா�;ட4 உவமாண�#�. எK�#� 
ெகா�ள�படவி�ைல எ4ப# .றி�பிட� த�கதா.+. 
இைத� ேபா4ற ஒ8 க8�ைத பி4வ8+ 
நபிெமாழியிM+ அவதானி�கலா+.   
 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; அ�லா� ஒ8 
விஷய�ைத வான�தி� தd%மானி�# வி<டா� 
வானவ%க� இைற�க<டைள�.� பணிEதவ% களாக 
த+ சிற.கைள அT�#� ெகா�வா%க�. 
(அ�லா�வி4 அEத� க<டைளைய) பாைற ேம� 
ச0கிலிைய அT�பதா� எS+ ஓைசைய� ேபா4P 
(வானவ%க� ேக<பா%க�). (� /கா). 
இ0.+ ெசவிசா��பைத உவைம� பK�த� ப<K�ளேத 
தவிர  ெசவிசா��க� ப<டைத அ�ல எ4பைத 
ெதளிவாக விள0கி�ெகா�ள ேவQK+, அ�லா�;+, 
அவ�ைடய எEத ஒ8 பQ/+ பைட�/கI�. 
நிகாராக இ8�பைத வி<K+ மிக� c�ைமயானவ4. 
ேமM+ அ�லா�ைவ� ப,றி ந4. அறிEத நபி (ஸ�) 
அவ%கIைடய எEத ஒ8 ெச�திF+ அWவாரான 
க8�ைத எK�#ைர�க; மி�ைல.     
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: (மPைம 
நாளி�) “அ�லா�, (த4ைன^ ̀ ,றிM+ இ8�.+)  தி
ைரைய வில�கி (Rஃமி4கI�. த)சன+ தEதி) 
Kவா4. அ�ேபா# த+ இைறைவன� (கா�+ 
அவ%கI�. அைவன�) காQபைத விட மிக;+ 
வி8�பமான# ேவெர#;+ வழ0க�ப<T8� கா#. 
பிற. “ந4ைம /)Eேதா8�. ந4ைமF+, (அைத விட) 
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அதிகR+ கிைட�.+.” எ�+ (10:26ஆவ#) 
வசன�ைதF+ நபி (ஸ�) அவ%க� ஓதி� 
கா<Tனா%க�”.  (� R\லி+. 
 
(அ�லா�ைவ மPைமயி� காQப# ெதாட%பாக) 
ேமM+  பல ஸஹdஹான ஹதd\க� வE#�ளன, 
அதி� R�ப#�.+ ேம,ப<ட நபி�ேதாழ%க� 
வாயிலாக கிைட�க� ெப,ற `மா% நா�ப�தி ஐE# 
ஹதd\கைள ( الوصول سلم ) ஸு�லR� ;ஸு� எ�+ 
விள�க (லி� எK�#� UறிF�ேளா+. ஆகேவ அைத 
மP�பவ% ேவத�ைதF+, அ�லா�வி4 cத%க� 
ெகாQK வEதைவகைளF+ மP�தவரா வா%. 
அ�#ட4 அ�லா� Uறிய# ேபா�; “அEநாளி� 
நி^சயமாக இவ%க� த0க� இைறவைன வி<K+ 
தK�க�ப<K விKவா%க�.” அ� Rத�பிப4ீ ௧௫.   
 
134. (மPைம நாளி4) ம4றா<ட�ைத வி`வாச+ 

ெகா�வத,.)ய ஆதார�ைதF+, அ# யாரா�, 
யா8�., எ�ேபா# நிகS+ எ4பைதF+ விள�.க? 

 
விைட/ 
 
மPைம நாளி� அசாதாரண வைரயைரகIட4 UTய 
ம4றா<ட+ நிகS+ எ4பைத அ�லா� 
அ�.%ஆனி4 பல இட0களி� உPதி�பK�தி 
F�ளேதாK, அவேன அத,.^ ெசாEத�கார4 என;+ 
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ேவP எவ8�.+ அதி� எWவித� ப0.+ இ�ைல 
என;+ ெத)வி�#�ளா4.  
 
அ�லா� UPகி4றா4; (பி4�+ (நபிேய!) “நd0க� 
UP0க�: சிபா)`க� அைன�#ேம அ�லா�;�.^ 
ெசாEதமானைவ. (ஆகேவ அவ�ைடய அ�மதியி4றி, 
அவனிட�தி� ஒ8வ8+ சிபா)` ெச�ய RTயா#.) 
வான0க� gமியி4 ஆ<சி RSவ#+ 
அ�லா�;�.)யேத. பி4ன%, (மPைமயி�) 
அவனிடேம நd0க� ெகாQK வர�பKவ d%க�.“ 
அ\ஸுR% ௪௪. 
 
அ# நிகS+ ேநர�ைத� ெபா8�த ம<T�, அ�லா� 
அ�மதியளி�த பிறேக அ# நிகS+ எ4பைத அவன# 
தி8மைறயி� எ0கI�. அறிய� தE#�ளா4. 
 
அ�லா� UPகி4றா4; “அவ�ைடய அ�மதியி4றி 
அவனிட�தி� (எவ8�காகிM+) யா% தா4 ப)E# 
ேபச�UK+?”அ� பகரா ௨௫௫.  
   
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அவ�ைடய 
அ�மதியி4றி (உ0கI�காக அவனிட+) ப)E# 
ேப`பவ%கI+ எவ8மி�ைல.” V�\ ௩.  
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (வான�தி� 
எ�தைனேயா மல�.க� இ8�கி4றன%. 
(எவ8�காக;+) அவ%க� ப)E# ேப`வ# யாெதா8 
பய�+ அளி�கா#. ஆயி�+, அ�லா� வி8+பி, 
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எவைர� ப,றி� தி8�தி யைடE# அவ4 அ�மதி 
ெகாK�கி4றாேனா அவைர� தவிர,” (அவ% ேப`வ# 
பயனளி�.+). அE y6+ ௨௬.   
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அவ�ைடய 
அ�மதி ெப,றவ%கைள� தவிர (ம,ெறEத மல�.+) 
அவனிட�தி� ப)E# ேப`வ#+ பயனளி�கா#.” ஸபஃ 
௨௩.   
 
மPைம நாளி� ம4றாKபவ%கைள� ெபா8�த ம<T�, 
அ�லா�;ைடய ேநச�#�.+ தி8�தி� .+ உ)ய 
ந�லTயா%கI�. அவ4 அ�மதி யளி�த பி4னேர 
ம4றாKவா%க� என அ�லா� எ0கI�. 
தி8�.%ஆனி� அறிய� தE#�ளா4.  
 
அ�லா� UPகி4றா4; “ஜி�ரயMீ+, மல�. கI+ 
அணி அணியாக நி,.+ அEநாளி�, எவ8ேம அவ4 
R4 ேபச (ச�தி ெபற) மா<டா% க�. எனி�+, 
ர�மா4 எவ8�. அ�மதி ெகாK�# "ச)! ேப`+" 
என;+ Uறினாேனா அவ% (ம<K+) ேப`வா%.” அE 
நபஃ ௩௮. 
 
 ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ர�மானிட+ 
அ�மதி ெப,றவ%கைள� தவிர எவ8+ (எவ8�.+) 
சிபா)` ேபச ச�தி ெபற மா<டா%.” ம%ய+ ௮௭.   
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மPைம நாளி4 ம4றா<ட0களினா� பய4 
ெபPபவ%கைள� ெபா8�தம<T�, அ�லா� வி4 
தி8�திைய ெப,P� ெகாQடவ%கI�ேக   அைத 
அவ4 வழ0.வதாக தி8�.%ஆ4 Hல+ எ0கI�. 
அறிய� தE#�ளா4,  
அ�லா� UPகி4றா4; “அவ4 வி8+பியவ% 
கI�க4றி ம,ெறவ8�.+ இவ%க� சிபா)` ெச�ய 
மா<டா%க�.” அ� அ4பியா ௨௮.  
  
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அEநாளி� ர�மா4 
எவ8�. அ�மதி அளி�# அவ)4 ேப^ைச� ேக<க 
அவ4 வி8+பினாேனா அவைர� தவிர 
ம,ெறவ8ைடய சிபா)`+ பயனளி�கா#.” தாஹா ௧0௯.  
 
ஏெனனி� அ�லா� இைற ந+பி�ைகயாள% 
கIட�+, c�ைமயாள%கIட�+ மா�திரேம 
தி8�தியைடகிறா4. ஆனா� அவ%கைள� தவி%Eத 
ஏைனயவ%கIட4 எWவாP நடE# ெகா�கிறா4 
எ4பைத அவ�ைடய தி8மைற யிேல பி4 வ8மாP 
விள�.கிறா4; 
 
அ�லா� UPகி4றா4; “அநியாய+ ெச�பவ% கI�. 
உதவி ெச�பவ%க� (அEநாளி�) ஒ8வ8+ இ8�க 
மா<டா%. அ�மதி ெப,ற சிபா)` ெச�பவ%கI+ 
இ8�க மா<டா%.” Rஃமி4 ௧௮. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “எ0கI�.� ப)E# 
ேப`பவ%க� (இ4P) யா8மி�ைலேய! (எ0க� மீ# 
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அ�தாபR�ள) யாெதா8 உQைமயான 
நQப�மி�ைலேய!” அ� ஷுஅரா ௧00,௧0௧. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ஆகேவ, 
(அவ%கI�காக�) ப)E# ேப`+ எவ8ைடய சிபா)`+, 
அ4ைறய தின+ அவ%கI�. யாெதா8 
பய�மளி�கா#.” அ� R�தஸி% ௪௮. 
 
நபி (ஸ�) அவ%க� சிபா%` ெச�ய அ�லா� வினா� 
அ�மதி�க� ப<டவ%க�. அவ%கேள த4ைன�ப,றி� 
UP+ ேபா# ‘அவ%க� அ�லா�வி�ைடய 
அ)யாசன�#�. கீழா� ஸ6தாவி� விSவா%க�, 
பி4ன% இைறவ4 அவ8�.� க,P� ெகாK�த /க� 
ெமாழிகைள� Uறி அவைன� ேபா,றி� /க�வா%க�, 
பிற. “எS0க� Rஹ+மேத! ெசா�M0க� ெசவிேய, 
க�பK+; ப)E#ைர ெச�F0க� உ0க� ப)E#ைர 
ஏ,க�பK+; ேகI0க� உ0கI�.� தர�பK+ எ4P 
ெசா�ல�பK+... அ�ேபா# அவ%க� பாவ+ ெச�த 
இைற ந+பி�ைகயா ள%க� அைனவ8�.+  
ஒ<Kெமா�தமாக சிபா%` ெச�ய மா<டா%க�, மாறாக 
அ�லா� ப)E#ைர ெச�ய வர+/ விதி�தவ%கI�. 
மா�திரேம சிபா%` ெச�# அவ%கைள `வன�தி� 
yைளவி�பா%க�. மிQK+ ஸ6தா வி� விSவா%க�... 
(அEத நபிெமாழியி4 ெதாடர^சிைய�  பா%க;+.’ 
(,க� /கா) R\லி+.   
 
பி)ேதா% அறிவி�பி� ‘இைற�cத% அவ%கேள! மPைம 
நாளி� த0க� ப)E#ைர�. அதிக+ த.தி பைட�த 



 

203 

மனித% யா%? என அg ஹுைரரா (ரலி) ேக<ட ேபா#, 
உ�ள�திலி8E# c�ைமயான எQண�#ட4 
“வண�க�#� .றியவ4 அ�லா�ைவ� தவிர ேவP 
யாPமி�ைல எ4P ெசா4னவ% தா+” என நபி (ஸ�) 
அவ%க� Uறினா%க�.’ (,க� /கா), R\ன� 
அ�ம�.   

 
135. (மPைம நாளி4) ம4றா<ட+ எ�தைன 

வைக�பK+? அைவகளி� மிக மக�தான 
ம4றா<ட+ யா#?   

 
விைட/ 

அத4 வைககைள� பி4வ8மாP ேநா�கலா+. 
 

ஒ4P; கியாம� நாளி� அ�லாஹுதஆலா 
அTயா%கI�. ம�தியி� தd%�/ வழ0.வ த,காக 
வ8+ேபா# நிகS+ ம4றா<ட+. அ#ேவ )الشفاعة Tالعظ( 

மிக மக�தான ம4றா<டமா.+. அWவாP ம4றாட 
எ0க� நபி Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%கI�. மா�திரேம 

அ�மதி வழ0க�பK+, எ4பதாக அ�லா� 
தி8�.%ஆனி� வா�களி�#�ளா4.    

 
அ�லா� UPகி4றா4; “தஹ6ஜ�# ெதாSைக 
(உ0க�மீ# கடைமயாக இ�லாவிT�+) நd0க�, 
நஃபிலாக இரவி� ஒ8 (சிறி#) பாக�தி� ெதாS# 
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வா80க�! (இத4 அ8ளா� "மகாேம ம�H�" 
எ4�+) மி�க /க�ெப,ற இட�தி� உ0க� இைறவ4 
உ0கைள அம%�தலா+.” அ� இ\ரா ௭௯. 
 

மPைம நாளி� இைற ந+பி�ைக யாள%க� கவைல� 
பK+ அள;�. நிP�தி ைவ�க�பK வா%க�. அ�ேபா# 

அவ%க� (பய0கரமான) இEத இட�திலி8E# ந+ைம 
விKவி�க ந+ இைறவனிட+ ப)E#ைர�.+பT 

(யாைரயாவ# நா+ ேக<K� ெகாQடா� எ4ன? எ4P 
ேபசி� ெகா�வா%க� பிற. அவ%க� ஆத+ (அைல) 

அவ%களிடR+, பி4ன% (� (அைல) அவ%க 
ளிடR+, பி4ன% இ�ராஹd+ (அைல) அவ%களி டR+, 

பி4ன% Hஸா (அைல) அவ%களிடR+, பி4ன% ஈஸா 
(அைல) அவ%களிடR+ ெச4P த0கI�காக 

இைறவனிட+ ம4றாKமாP ேகாP வா%க�, ஆனா� 
அவ%க� அைனவ8+ அவ%களி4 ேகா)�ைககைள 

மP�#, ஓWெவா8 வ8+ என# ஆ�மாேவ! என# 
ஆ�மாேவ! என Uறி� ெகாQT8�பா%க�. இPதியாக 

அவ%க� அைனவ8மாக நபி Rஹ+ம� (ஸ�) 
அவ%களிட+ ெச�வா%க�, உடேன அவ%க� “ஆ+ நா4 

தா4 அத,.)யவ4” என� UPவா%க�...” (அEத 
நபிெமாழியி4 ெதாட%^சிைய� வி)வாக� பா%க;+). 

(,க� /கா) R\லி+.   
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இரQK; ̀ வன�தி4 வாயிைல (அத4 காவலாளியிட+) 
திற�க� ேகாPமிட�தி� ம4றா Kத�, 

(`வ%�கவாசிகI�காக) அைத திற�க� ேகா) Rதலி� 
ம4றாKபவ% எ0க� நபி Rஹ+ம� (ஸ�) அவ%க� 

ஆவா%க�. பி4ன% அWவாயிMnடாக Rதலி� 
`வ%�க�தி� (ைழ பவ%க� Rஹ+ம� (ஸ�) 

அவ%கIைடய உ+ம�தின%களாவா%க�.  
 

H4P; (அ�லா�வினா�) நரக�தி� yைழவி�க 
க<டைளயிட�ப<ட சில நரகவாசிகைள அதி� (ைழய 

விடா# கா�பா,Pவத,காக ம4றாKத�.  
 

நா4.; நரக�தி� yைளவி�க�ப<ட (பாவ+ ெச�த) 
இைறந+பி�ைகயாள%கைள ெவளி ேய,Pவத,காக 

ம4றாKத�, அWேவைள அவ%க� க)E# 
ேபாயி8�பா%க�. எனேவ (ெசா%�க வாசலி� உ�ள 

“மாஉ� ஹயா�” எ�+) ஜdவ நதியி� அவ%க� ேபாட� 
பKவா%க�. பி4ன% அவ%க� ேச,P ெவ�ள�தி� 

விைத�பயி% Rைள�பைத� ேபா4P நதியி4 இ8 
மP0கிM+ Rைள�# (நிற+ மாறி) விKவா%க�.  

 
ஐE#; ெசா%�கவாசிக� சில)4 அEத\#கைள 

உய%�#+பT ேவQT (அ�லா�விட�தி�) நிகS+ 
ம4றா<ட+. 
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இPதியாக� Uற�ப<ட H4P வைகயான 

ம4றா<ட0கI+ எ0க� நபி Rஹ+ம� (ஸ�) 
அவ%கI�. மா�திர+ உ)�#ைடய# அ�ல. மாறாக 

அதி� அவ%கI�. R4�)ைம வழ0க�பKகி4ற 
ேபாதிM+ அவ%கI�.� பி4னா� ஏைனய 

நபிமா%கI+, வானவ%கI+, (அWலியா என�பK+ 
அ�லா�வி4) ேநச% கI+, ம4றாKவா%க�, 

இPதியாக அ�லா� த4 க8ைனயினா� எWவித 
ம4றா<டR+ இ�லாம� நரக�திலி8E# ஒ8 

ெதாைகயினைர ெவளிேய,றி `வன�தி� 
yைழவி�பா4, அWவாP ெவளிேய,ற� பKபவ%களி4 

எQணி�ைகைய அவைன� தவிர ேவP எவ8+ 
அறியமா<டா%க�.       

 
ஆP; நிராக)�பாள%களி� சில U<ட�தின)4 

ேவதைனைய� .ைற�க ேவQT அ�லா� விட+ 
ம4றாKத�. எ0க� நபி மஹ+ம� (ஸ�) 

அவ%கIைடய சிறிய தEைதயாகிய “ஆg தாலி�” 
அவ%கIகாக ம4றாட நபியவ%கI�. மா�திர+ 

அ�மதி வழ0க�பK+ என ஸஹd� R\லி+ எ�+ 
கிரEத�தி� பதிவாகிF�ள#.   
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136. ஒ8வ% ெச�த ந,ெசய�க� Hல+ த4ைன 
நரகிலி8E# கா�பா,றி� ெகா�ளேவா அ�ல# 

`வ%�க�தி� yைளயேவா RTFமா?   
 

விைட/ 
 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; "நK நிைலேயாK 
(ந,)ெசய� /)F0க�. (அ�ல#) அத,. ெந8�கமாக 

(ந,)ெசய� /)F0க�. அறிE# ெகா�I0க�; 
உ0களி� யாைரF+ அவர# ந,ெசய� ஒ8ேபா#+ 

கா�பா,றா#” எ4P ெசா4னா%க�. உடேன ம�க�, 
“த0ைகளFமா (த0களி4 ந,ெசய� கா�பா,P 

வதி�ைல) அ�லா�வி4 cதேர?” எ4P ேக<டா%க�. 
அத,. அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%க�, 

“எ4ைனF+தா4, அ�லா� தன# தனி� க8
ைணயாM+ ேபர8ளாM+ எ4ைன அரைவண�#� 

ெகாQடா� தவிர” எ4P ெசா4னா%க�.” (,க� /கா) 
R\லி+. 

 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க�; “நKநிைலயாக (ந,) 

ெசயலா,P0க�. (அ�ல#) அத,. ெந8�க மாக^ 
ெசயலா,P0க�. ந,ெச�தி ெப,P� ெகா�I0க�. 

ஏெனனி� யாைரF+ அவர# ந,ெசய� ஒ8 ேபா#+ 
ெசா%�க�தி� yைழவி�கா#” எ4P Uறினா%க�. 
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உடேன ம�க� “த0ைககைளFமா அ�லா�வி4 
cேதர?” எ4P ேக<டா%க�. அத,. நபியவ%க�, 

“எ4ைனF+தா4, அ�லா� தன# ேபர8ளா� 
எ4ைன அரைவண�#� ெகாQடா� தவிர. அறிE# 

ெகா�I0க�! ந,ெசய�களி� அ�லா� ;�. 
மிக;+ வி8�பமான# (எQணி�ைகயி�) .ைறவாக 

இ8EதாM+ (ெதாட%E# ெச�ய�பK+) நிைலயான ந, 
ெசயேல ஆ.+.” எ4P  ெசா4னா%க�. (,க� /கா) 

R\லி+. 
 

137. ேம,Uற�ப<ட நபிெமாழி�.+ அ�லா� வி4 
தி8வசனமாகிய “gமியி� நd0க� ெச�# 
ெகாQT8Eத (ந4ைமயான) கா)ய0களி4 
காரணமாகேவ இEத `வனபதி�. நd0க� வா)சாக 
ஆ�க� ப<K�ள d%க�.”எ4ற ச�த�ைத அவ%க� 
ேக<பா%க�.?” ௭;௪௩ எ4ப#�. மிைடயி� எWவாP 

ஒ,Pைம காணலா+?  
 

விைட/ 
 

அWவிரQK�. மிைடயி� எ�தைகய RரQபாK 
கI+ இ�ைல, ஏெனனி� அ�.%ஆ4 வசன� தி� 
வE#�ள  )باء( “பா” எ�+ அர/ எS�# இ0. 

“காரண�ைத�” .றி�பத, .)ய தா.+. அதாவ# 
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ந,ெசய�க� தா4 ஒ8 மனிதைன `வ%�க�தி� 
yைழவி�க காரணமாக அைமF+ எ4பைத� .றி�.+. 

அத4 அT�பைடயி� ந,ெசய�க� இ4றி எவ8�.+ 
`வ%�க+ yைழய RTயா#, ஆனா� ேம, Uற�ப<ட 

நபிெமாழி4 வாயிலாக மP�க�ப<K�ள விடய+ 
எ4னெவனி� அEத ந,ெசய�களி4 

ெபPமதிேயயா.+. அதாவ# ஒ8 அTயா��. இEத 
உலக�தி4 வயைத ஒ�த ஆF� வழ0க�ப<K பி4ன% 

அWவாF� gராக அவ4 பகலி� ேநா4/ ேநா,P, 
இரவி� நி4P வண0கி, தdைமகைள வி<ெடாழி�# ந,   

ெசய�க� /)EதாM+ அைவயைன�#+ அ�லா� 
அவ��. அEதர0கமாக;+ ெவளிர0கமாக;+ 

வழ0கிய அ8<ெகாைடகளி� மிக;+ சிறிய ஒ8 
அ8< ெகாைடயி4 (,றி� ஒ4P�ேக�+ ஈடாகா#. 

அWவாராயி4 ஒ8 மனித�ைடய ந,ெசய�க� 
மா�திர+ அவைன  `வன�தி� yைழவி�பத,.  

எWவாP ெபPமதிF�ளதாக அைமF+!!?  
 

“எ4 இைறவேன! நd (எ4ைன) ம4னி�#� கி8ைப 
ெச�வாயாக! கி8ைப ெச�பவ%களி ெல�லா+ நdதா4 
மி�க ேமலானவ4.” அ� Rஃமிn4 ௧௧௮.     
 

138. (க�% எ�+) விதிைய `P�கமாக வி`வாச+ 
ெகா�வத,. ஆதார+ எ4ன? 
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விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; “அ�லா�;ைடய 
க<டைளக� R4னதாகேவ தd%மாணி�க�ப<K 
விKகி4றன”. அ� அ�ஸா� ௩௮. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ெச�ய� பட 
ேவQTய கா)ய�ைத^ ெச�# RT�பத,காக 
(இைறவ4 இEநிைலைய ஏ,பK�தினா4)”. அ� 
அ4பா� ௪௨. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (இ# நைட ெப,ேற 
தdரேவQTய அ�லா�;ைடய க<டைள ஆ.+). அ� 
அ�ஸா� ௩௭. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; (அ�லா� ;ைடய 
அ�மதியி4றி யாெதா8 தd0.+ (எவைரF+) 
வEதைடயா#. ஆகேவ, எவ% அ�லா�ைவ ந+பி�ைக 
ெகா�கி4றாேரா, அவ8ைடய உ�ள�ைத (சகி�/, 
ெபாPைம எ4ற) ேநரான வழியி� நட�#கி4றா4". 
அ�தகா/4 ௧௧.  
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4;  “இ8 பைடகI+ 
சEதி�த அ4P உ0கI�. ஏ,ப<ட ந�ட+ 
அ�லா�வி4 க<டைள� பTேய தா4 (ஏ, ப<ட#.) 
உQைம ந+பி�ைகயாள% கைளF+, 
நயவmசக%கைளF+ பி)�தறிவி� பத,காகேவ 
(இWவாP ெச�தா4)” ஆல இ+ரா4 ௧௬௬. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ேசாதைன� 
.�ளா.+) அவ%க� த0கI�. எ�தைகய #4ப+ 
ஏ,ப<டேபாதிM+ "நி^சயமாக நா+ 
அ�லா�;�காகேவ இ8�கி4ேறா+. நி^சய மாக நா+ 
அவனிடேம மீIேவா+" என� UPவா%க�. 
இ�தைகயவ%க� மீ# தா4 அவ%கIைடய 
இைறவனிடமி8E# /கSைரகI+ கி8ைபF+ 
ஏ,பKகி4றன. ேமM+, இவ%க�தா+ ேநரான 
வழிையF+ அைடEதவ%க�.”.அ� பகரா ௧௫௬.௧௫௭. 
 
ஹதd\ ஜி�[� எ�+ பிரப�யமான நபிெமாழியி� 
பி4 வ8மாP Uற�ப<K�ள#; (அ�லா�வி4 
cேதர!  ஈமா4 (இைற ந+பி�ைக) எ4றா� எ4ன?” 
எ4P அ+மனித% ேக<டா%. அத,. நபி (ஸ�) 
அவ%க�, அ�லா�ைவF+ அவ�ைடய  
வானவ%கைள F+, அவ�ைடய ேவத�ைதF+, 
அவன# சEதி�ைபF+ அவ�ைடய cத%ைகளF+  
நd0க� ந+/வ#+ (மரண�தி,.� பி4 இPதியாக  
அைனவ8+) உயி8ட4 எS�ப� பKைவத நd0க� 
ந+/வ#+, விதிைய RSைமயாக ந+/வ#+ ஆ.+” 
எ4P Uறினா%க�. அத,.+ அ+மனித% உQைம 
தா4” எ4றா%.” (,க� R\லி+, அg தா��. 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “உம�. 
ஏ,ப<ட யா;+ ஒ8 ேபா#+ உ+ைம வி<K+ விலகி^ 
ெச4றி8�கா#, ேமM+ உ+ைம வி<K விலகி^ ெச4ற 
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எ#;+  ஒ8 ேபா#+ உம�. ஏ,ப<T8�கா#.” 
(,க� அg தா��, இ�� மாஜா, R\ன� அ�ம�.  
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (உன�.� 
பயனளி�பைதேய நd ஆைச�பK. இைறவனிட+ உதவி  
ேதK. நd தள%E#விடாேத. உன�. ஏேத�+ #4ப+ 
ஏ,பK+ேபா#,  “நா4 (இ�பT^)  ெச�தி8Eதா� அ�பT 
அ�பT ஆகியி8�.ேமா” எ4P (அ0கலா��#�) 
Uறாேத. மாறாக, “அ�லா�வி4 விதி�பT நடE# 
வி<ட#. அவ4 நாTயைத^ ெச�#வி<டா4” எ4P 
ெசா�.  (,க� R\லி+, இ�� மாஜா.   
 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�;  “இயலாைம, 
/�திசாலி�தன+ ஆையைவ உ<பட ஒWெவா8  
ெபா8I+ விதியி4 பTேய (அைமகி4றன).’ (� 
R\லி+. 
 
 ௧௩௯. (க�% எ�+) விதிைய வி`வாச+ ெகா�வ# 
எ�தைன நிைலகைள� ெகாQட#? 

விைட/ 
(க�% எ�+) விதிைய வி`வாச+ ெகா�வ# நா4. 
நிைலகைள� ெகாQட#; 
 
Rதலாவ# நிைல; எ�லாவ,ைறF+ ஆழமாக அறிE# 
ைவ�தி8�.+ அ�லா�வி4 அறிைவ வி`வாச+ 
ெகா�வ#+, வான0களிM+, gமியிM+ 
அவ,P�கிைடயி�  உ�ளவ,றிM+ ஓ% அ� வள;+ 
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அவ�ைடய அறி;�. அ�பா<ப<K விடா# எ4P+ 
எ�லா� பைட�/கைளF+ பைட�. R4ேப அ�லா� 
அைவகைள� ப,றி அறிE# ைவ�தி8�கிறா4 எ4P+ 
அவ%களி4 உணைவF+, ஆFைளF+, 
ேப^`�கைளF+, ெசய�கைளF+, அைச;கைள F+, 
அைசவ,ற நிைலகைளF+, அவ%களி4 
இரகசிய0கைளF+, பரகசிய0கைளF+, அவ% களி� 
`வ%கவாசிக� யா%, நரக வாசிக� யா% ேபா4ற 
அைன�# விபர0கைளF+ அவ4 அறிE# 
ைவ�தி8�கிறா4 எ4P+ வி`வாச+  ெகா�வதா.+.  
    
 
இரQடாவ# நிைல; ேமேல Uற�ப<ட பT அ�லா� 
அறிE# ைவ�தி8�.+ அைன�ைதF+ எSதி 
ைவ�#�ளா4 எ4P+, (லWஹு� மஃg�, கல+ 
எ�+) பா#கா�க�ப<ட பலைக, எS#ேகா� 
ேபா4றைவகைளF+ வி`வாச+ ெகா�வதா.+. 
 
H4றாவ# நிைல; அ�லா�;ைடய நா<ட�ைதF+, 
அவ�ைடய ச�திையF+ வி`வாச+ ெகா�வதா.+. 
ேமM+ (இ# வைர�.+) நடE# RTEத அ�ல# 
எதி%கால�தி� நட�க வி8�.+ அைன�# 
விடய0கைளF+ ெபா8�த ம<T� அவ�ைடய 
ச�திF+ நா<டR+ இைண பி)யாதைவ, அதாவ# 
அ�லா� நாTயைவ யா;+ சEேதகமி4றி 
அவ�ைடய வ�ளைமயா� நடEேத தd8+ ஆனா� 
அவ4 நாடாத எEத ஒ4P+ “அவ4 நாடவி�ைல”  
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எ4ற ஒேர காரண�#�காகநைடெபறா#, அ4றி அவ4 
அWவிடய�தி� ச�தி ய,றவ4 எ4பத,காக அ# 
நைடெபறவி�ைல எ4P ெபா8�ெகா�வ# R,றிM+ 
தவரா.+. அ�தைகய க8�#கைள வி<K+ அவ4 
உயர�தியானவ4.    
அ�லா� UPகி4றா4; (வான�திேலா, gமியிேலா 
உ�ள யாெதா4Pேம அ�லா� ைவ� ேதா,கT�க 
RTயா#. நி^சயமாக அ�லா� (அைன�ைதF+) மிக 
அறிEதவ�+ ெப8+ ஆ,றMைடயவனாக;+ 
இ8�கி4றா4). பாதி% ௪௪. 
 
நா4காவ# நிைல; வான0கI�.+ gமி�.+ 
அைவயிரQK�கிைடயி� உ�ள அைன�ைதF+ 
பைட�தவ4 அ�லா�தா4 எ4P+, அைவகI ைடய 
அைசைவF+, அைசவ,ற நிைலையF+ அவேன 
அறிEதவ4 எ4P+, அவைனய4றி பைட�பவேனா, 
பராம)�பவேனா கிைடயா# எ4P+ வி`வாச+ 
ெகா�வதா.+.  
 

140. “அ�லா�வி4 அறிைவ வி`வாச+ 
ெகா�Iத�” எ4ற Rதலாவ# நிைல�. 

ஆதார+ எ4ன? 
விைட/ 
அ�லா� UPகி4றா4; (அEத அ�லா�ைவ� தவிர 
வண�க�தி,.)ய ேவெறா8 நாயனி�ைல. (அவேன) 
மைறவானைதF+ ெவளி�பைடயான ைதF+ 
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ந4கறிEதவ4. அவேன அளவ,ற அ8ளாள4.  நிகர,ற 
அ4/ைடயவ4.” அ� ஹ�% ௨௨. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “நி^சயமாக 
“அ�லா� த4 ஞான�தா�, எ�லாவ,ைறF+ 
ஆழமாக அறிE#ெகாQT8�கி4றா4.) அ� தலா� ௧௨. 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “அவ4 அறியா# 
வான0களிேலா gமியிேலா உ�ள வ,றி� ஓ% 
அ�வள;+ த�பிவிடா#. அ�ைவ விட சிறியேதா 
அ�ல# ெப)யேதா (ஒWெவா4P+ "லWஹு� 
ம�ஃg�" எ4�+) ெதளிவான .றி�/� /�தக�தி� 
பதி; ெச�ய� படாம� இ�ைல.” சபஃ ௩. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “மைறவான வ,றி4 
சாவிக� அவனிடேம இ8�கி4றன. அவ,(றி� 
உ�ளவ,)ைற அவைனய4றி ேவெறவ8+ அறிய 
மா<டா%.” அ� அ4ஆ+ ௫௯. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “நபி�#வ�ைத எ0. 
(எவ8�.) அளி�ப# எ4பைத அ�லா� தா4 
ந4கறிவா4.”அ� அ4ஆ+ ௧௨௪. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “உ0க� இைறவ4 
வழியிலி8E# தவறியவ%க� எவ%க� எ4பைத 
நி^சயமாக அவ4தா4 ந4கறிவா4. ேநரான 
வழியிலி8�பவ%க� யா% எ4பைதF+ அவ4 தா4 
ந4கறிவா4.” அ4ன�� ௧௨௫. அ�கல+ ௭. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ந4றி 
ெசM�#பவ%கைள அ�லா� மிக அறிEதவனாக 
இ�ைலயா?” அ� அ4ஆ+ ௫௩. 
 
 ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “உலக�தா)4 
உ�ள0களி� உ�ளவ,ைற அ�லா� ந4. 
அறிEதவனாக இ�ைலயா?” அ� அ4கg� ௧0. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “(நபிேய!) உ0கள# 
இைறவ4 மல�.கைள ேநா�கி ‘நா4 gமியி� 
(எ4�ைடய) பிரதிநிதிைய (ஆதைம) நி^சயமாக 
ஏ,பK�த� ேபாகிேற4’ என� Uறிய சமய�தி� 
(அத,.) அவ%க� gமியி�) விஷம+ ெச�# இர�த+ 
சிEத�UTய (சEததிகைள� ெபP+) அவைர அதி� 
(உன# பிரதிநிதியாக) ஆ�.கிறாயா? நா0கேளா 
உ4�ைடய ப)`� த� த4ைமைய� Uறி 
உ4�ைடய /கைழ� ெகாQK உ4ைன /க�E# 
ெகாQT8�கிேறா+" எ4P Uறினா%க�. அத,கவ4 
"நd0க� அறியாதவ,ைற எ�லா+ நி^சயமாக நா4 
ந4கறிேவ4" என� Uறி வி<டா4.” அ� பகரா ௩0. 
 
ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; “ஒ4P உ0கI�. 
மிக ந4ைமயாக இ8E#+ அதைன நd0க� 
ெவP�க�UK+. ஒ4P உ0கI�.� தd0காக இ8E#+ 
அதைன நd0க� வி8+ப� UK+. (அைவ உ0கI�. 
ந4ைம அளி�.மா தdைமயளி�.மா எ4பைத) 



 

217 

அ�லா�தா4 அறிவா4;  நd0க� அறியமா<~%க�.” 
அ� பகரா ௨௧௬ 
 
நபி (ஸ�) அவ%களிட+ (அ�லா�வி4  cேதர! ‘சிறிய 
வயதி� இறE# வி<டவ)4 நிைல ப,றி எ4ன 
ெசா�கிறd%க�?’ எ4P வினவ�ப<ட#. அ�லா�வி4 
cத% (ஸ�) அவ%க�, “அவ%க� (உயி8ட4 
வா�Eதா�) எWவாP ெசய�ப<T 8�பா%க� எ4ைபத 
அ�லா� ந4. அறிவா4”  எ4P  ெசா4னா%க�.” 
(,க� /கா) R\லி+. 
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (அ�லா� 
சிலைர அவ%களி4 தEைதமா%களி4 R#.� 
தQKகளி� இ8�.+ ேபாேத `வ%�க� #�. 
உ)யவ%க� என பைட�தா4. ேமM+ சிலைர 
அவ%களி4 தEைதமா%களி4 R#.� தQKகளி� 
இ8�.+ ேபாேத நரக�#�. உ)யவ%க� என 
பைட�தா4.) (� R\லி+.  
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; “உ0களி� 
யா8+”  பிறE# வி<ட  எEத  உயி8+ தம# 
இ8�பிட+ ெசா%�க�திலா, அ�ல#  நரக�திலா எ4P  
அ�லா�வா� எSத�படாம�  இ8�பதி�ைல; அ# 
ந,ேபற,றதா, அ�ல# ந,ேபP ெப,றதா எ4P 
எSத�ப<Tராம� இ�ைல” எ4P ெசா4னா%க�. 
அ�ேபா# ஒ8 மனித%, “அ�லா�வி4 cதேர நா0க� 
ந�லற0க� ெச�யாம�, எ0க� (தைல) எS�தி4 மீ# 
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(பார�ைத� ேபா<Kவி<K) இ8E# விட மா<ேடாமா?” 
எ4P ேக<டா%. அத,. அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) 
அவ%க�, “யா% (விதியி�) ந,ேபP ெப,றவராக 
இ8�பாேரா அவ% ந,ேபP ெப,றவ%களி4 ெசயM�. 
மாPவா%. யா% (விதியி�) ந, ேபற,றவராக 
இ8�பாேரா அவ%  ந,ேபற,ற வ%களி4 ெசயM�. 
மாPவா%.” எ4P Uறினா% க�. ேமM+ அவ%க�, 
“நd0க� ெசயலா,P0க�. (ந�லா%, ெபா�லா%) 
எ�லா8�.+ (அவரவ% ெச�M+ வழி) எளிதா�க� 
ப<K�ள#. ந�லவ8�. ந�லவ%களி4 ெசயைல^ 
ெச�ய வைக ெச�ய�பK+. ெக<டவ%கI�.� 
ெக<டவ%களி4 ெசயைல^ ெச�ய  வைக ெச�ய� 
பK+” எ4P Uறினா%க�. பிற. “யா% (பிற8�.) 
வழ0கி (இைறவைன) அmசி,  ந�லவ,ைற உQைம� 
பK�#கிறாேரா அவ8�.^ `லபமான வழிைய 
எளிதா�.ேவா+. யா% கmச�தன+ ெச�#, 
ேதவய,றவராக�  த4ைன� க8தி,  ந�லைத ந+ப 
மP�கிறாேரா,  அவ8�.^ சிரம�தி4 வழிைய 
எளிதா�.ேவா+.” (92:5-10) எ�+ வசன0கைள ஓதி� 
கா<T னா%க�. (,க� /கா) R\லி+. 
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அகீதா ப றிய ேக வி பதி  
 ௪  பாக  

 
124-  (க களி  உயி  ெகா ) 

எ  வைத  ெபா யா பவ  
எதிராக    வழ க  ப  தீ  யா ?   

விைட/    
(க களி  உயி  ெகா ) 
எ வைத  ெபா யா பவ  
அ லா ைவ  அவ  ைடய 
ேவத கைள  ேம  அவ ைடய 

த கைள  நிராாி தவனாவா . 
அ லா  கி றா ; "(மரணி ) உ கி 
ம ணாக  ேபானத  பி ன  நா க , 
எ க  தாைதக  (உயி  ெகா ) 
எ ப  ப ேவாமா?” எ  இ நிராகாி ப 
வ க  ேக கி றன .” ரா அ  ந  ௬௭. 
ேம  அ லா  கி றா ; “(நபிேய! 
இ நிராகாி பவ க  உ கைள  
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ெபா யா  வ  ப றி) நீ க  
ஆ சாிய ப வதாயி , அவ க  வ  
(இதைன விட) மி க ஆ சாியமானேத! 
(ஏென றா ) "நா  (இற  உ கி) 
ம ணா  ேபானத  பி னரா திதாக 
நா  பைட க ப  வி ேவா ?” எ  

கி ற இவ க , த கைள  பைட  
வள  பாிப வ ப பவைனேய 
நிராக ாி கி றன . (ஆகேவ ம ைமயி ) 
இவ க  ைடய க தி  வில கிட  ப . 
இவ க  நரகவாசிகேள! அதி  எ ெற  
இவ க  த கிவி வா க .” அ ரஃ  ௫. 
ேம  அ லா  கி றா ; “(மரணி த 
பி ன  உயி  ெகா ) எ ப பட 
மா ேடா  எ  நி சயமாக 
நிராகாி பவ க  எ ணி  ெகா  
இ கி றன . (நபிேய!) நீ க  க : 
"அ வாற . எ  இைறவ  மீ  
ச தியமாக! ெம யாகேவ நீ க  எ ப  
ப க . நீ க  ெச  ெகா பைவ 
கைள  ப றி பி ன  நீ க  அறி த  
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ப க . இ வா  ெச வ  
அ லா  மி க எளிதானேத.” 
அ தகா  ௭. 
 
அ லா  றியதாக நபி (ஸ ) அவ க  

றினா க ; (ஆதமி  மக  எ ைன ந ப 
ம கிறா  ஆனா  அவ  அ  (த தி) 
இ ைல. அவ  எ ைன ஏ கிறா  ஆனா , 
அ  அவ  (த தி) இ ைல. நா , 
(மனிதனான) அவைன த  பைட த  
ேபா ேற மீ  அவைன நா  பைட க 
மா ேட  எ  அவ  வேத அவ  
எ ைன ந ப ம பதா . (உ ைமயி , 
மனித  மாி த பிற ) அவ  மீ  
உயி  ெகா  எ வைத விட, அவைன 
ஆர பமாக  பைட த  லபம . 
(அைதேய ெச  வி ட என  மீ  
உயி  ெகா ப  க னம ல) “அ லா  
(தன ) ழ ைதைய ஆ கி  
ெகா டா ” எ  அவ  வேத அவ  
எ ைன ஏ வதா . ஆனா  நாேனா ஏக  
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(எவாிட ) எ த ேதைவ ம றவ , நா  
யாைர  ெப றவ ம ல , யா  
பிற தவ ம ல . என  நிகராக 
யா மி ைல).  காாி. 
125-  ஸூ  ஊத ப வத , அ  
எ தைன ைறக  ஊத ப  எ பத  
ஆதார  த க?  

விைட/ 
அ லா  கி றா ; “ஸூ  
ஊத ப டா , வான களி  
இ பவ க , மியி  இ ப வ க  
அ லா  நா யவ கைள  தவிர, சி  
மதி இழ  (வி  அழி ) வி வா க . 
ம ைற ஸூ  ஊத ப டா  உடேன 
அவ க  அைனவ  (உயி  ெப ) எ  
நி  (இைறவைன) எதி  ேநா கி 
நி பா க .” ஸு  ௬௮.   
இ தி  வசன தி  இர  ைறக  ஸூ  
ஊத ப வதாக , அதி  தலா  ஸூ  
ஊத ப ட  அைனவ  
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மரணி பதாக , இர டா  ஸூ  
ஊத ப ட  எ ேலா  
எ தி பதாக  வ ள . 
ேம  அ லா  கி றா ; “ (ஸூ  
ஊத ப  நாளி  அ லா  அ  

ாி தவ  கைள  தவிர, வான களி  
மியி  உ ள அைனவ ேம தி கி , 

ந கி  தைல னி தவ களாக அவனிட  
வ  ேச வா க ). ரா அ ன  ௮௭. 
இ  அ லா  றி பி ள )الفزع(  

“தி கி  ந த ” எ ப  “ஸு ” 
எ  அ தியாய தி  ற ப டவா  

தலாவ  ஸூ  ஊத ப ட  அைனவ  
மரணி பைத  றி பதா  என சில 
அறிஞ க  விள க மளி ளா க . 
இைதேய ஸஹீ   எ  
கிர த தி  றி பிட ப ள பி வ  
நபிெமாழி உ தி ப வதாக 
அைம  ள . (...பிற  ஸூ  ஊத ப . 
அைத  ேக  ஒ ெவா வாி  க  
ஒ  ப க  சா , ம ப க  உய  
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(அதாவ  யநிைனவிழ  ைசயாகி 
வி வா க ) தம  ஒ டக தி  த ணீ  
ெதா ைய  ெச பனி  ெகா  

 மனித  ஒ வேர அ த  ச த ைத 
த  ேக பா . உடேன அவ  

ைசயாகி (வி )வி வா . 
(இைதய ) ம க  அைனவ  

ைசயாகிவி வா க . பிற  அ லா  
மைழெயா ைற அ வா  அ ல  
இற வா . அ  “பனி ளி” அ ல  
“நிழைல ” ேபா றி . உடேன அத  

ல  மனித  களி  உட க  மீ  
ைள . பிற  ம ப  ஒ  ைற 

ஸூ   ஊத ப . அ ேபா  அவ க  
அைனவ  எ  பா  
ெகா பா க . 
ஆனா  ேவ  சில அறிஞ கேளா அைத 
ேம  றி பிட ப ட இர  
ஸூ க  னதாக ஊத ப , 
தனியான ேவ  ஒ  ஸூ  ஊத ப  என  
ெதளி  ப தி  ளா க . ஸூ  
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ச ப தமாக வ ள நீ ட ஹதீ  
இ க ைத  ெதளி ப கிற , அத  
அ பைடயி  பா  ேபா  ெமா தமாக 
ஊத ப  ஸூ களி  எ ணி ைக 

றா  அ ெவா  கிைடயி  
ைறேய பி வ  நிக க  

நைடெப .௧- ந த  ௨- மரணி த  ௩- 
அைனவ  (உயி  ெப ) எ  நி ற .      
    
126-  (ம ைம நாளி  மனித கைள) ஒ  

ேச  ைறைய அ ஆனி  
விள க?   

விைட/    
அ லா  கி றா ; ((அ றி, 
இைறவ  ம ைமயி  அவ கைள ேநா கி) 
" ன  நா  உ கைள  பைட தவாேற 
(உ க ட  ஒ  மி லா ) நி சயமாக 
நீ க  தனியாகேவ ந மிட  வ  
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ேச தீ க ) (எ  வா .) அ  
அ ஆ  ௯௪. 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“(அ நாளி ) மனித களி  ஒ வைர ேம 
வி  விடா  அைனவைர  ஒ  
ேச ேபா .” அ  கஃ  ௪௭. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “இைற 
அ ச ைடயவ கைள ர மானிட  
(வி தாளி கைள  ேபால) டமாக ஒ  
ேச  நாளி , றவாளிகைள 
தாக ட  நரக தி  ப க  ஓ ேவா ”. 
ம ய  ௮௫,௮௬. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
((அ நாளி ) நீ க   பிாி களாக  
பிாி  வி க .  
( தலாவ :) வல ப க தி ளவ க . 
வல  ப க தி ள இவ க  யா ? 
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(எ பைத அறி களா? அவ க  மிக 
பா கியவா க  .)  
(இர டாவ :)இட ப க தி ளவ க . 
இட  ப க தி ள இவ க  யா ? 
(எ பைத அறி  களா? இவ க  மி க 

ரதி டசா க .) ( றாவ :)  
ெச வி டவ க . (இவ க  ந ைமயான 
காாிய களி  ம ற யாவைர  விட)  
ெச  வி டவ க ) அ வாகிஆ ௭,௧0. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; அ நாளி  
அைனவ  (ஸூ  ல ) அைழ பவனி  
ச த ைதேய பி ப றி  ெச வா க . அதி  
தவ  ஏ படா . ர மா  பய  
எ லா  ச த க  தணி  வி . 
(ெம வான) கால  ச த ைத  தவிர (ேவ  
எதைன ) நீ க  ேக கமா க .” 
தாஹா ௧0௮. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; (எவ கைள 
அ லா  ேநரான வழியி  
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ெச கிறாேனா அவ க தா  ேநரான 
வழிைய அைடவா க . எவ கைள 
(அ லா ) தவறான வழியி  வி  
வி கிறாேனா அ தைகயவ க  
அவைன ய றி உதவி ெச பவ கைள 
நீ க  காண மா க . அ றி, 
ம ைமநாளி  அவ கைள  

ட களாக , ஊைமய களாக , 
ெசவிட  களாக  (ஆ கி) அவ க  த க  

க தா  நட  வ ப  (ெச ) 
அவ கைள ஒ  ேச ேபா . அவ க  
த மிட  நரக தா . (அத ) அன  
தணி  ேபாெத லா  ெம ேம  
ெகா  வி ெடாி ப  ெச  
ெகா ேட இ ேபா ). அ  இ ரா ௯௭. 
 
இ  ெதாட பாக ேம  பல தி ஆ  
வசன க  வ ளன. 
127-  (ம ைம நாளி  மனித கைள ஒ  

ேச  ைறைய) 
நபிெமாழியி  விள க?   
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விைட/ 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; (ம ைம 
நா  ஏ ப வத  ச   கிழ கி  
ேம  ேநா கி) ம க   பிாிவினராக 
ஒ  திற ட ப வா க . (அதி  த  
பிாிவின ) அ ச ட  ஆ வ ட  
ெச வா க . (இர டாவ  பிாிவின ) 
(வாகன  ப றா  ைறயினா  தாமதி  
பி ன ) ஒேர ஒ டக  தி  மீ  இர  
ேபராக, ஒேர ஒ டக தி  மீ   
ேபராக, ஒேர ஒ டக தி  மீ  நா  
ேபராக, ஒேர ஒ டக தி  மீ  ப  
ேபராக  ெச வா க  அவ களி  
எ சியவ (கேள றாவ  
பிாிவினராவா .அவ )கைள ( மியி  
ஏ ப  ஒ  ெப ) தீ (விப ) ஒ  
திர . அவ க  மதிய ஓ ெவ  
ேபா , இரவி  ஓ ெவ  ேபா , 
காைல ேநர ைத அைட  ேபா , மாைல 
ேநார ைத அைட  ேபா  (இ ப  
எ லா ேநர களி ) அ த  தீ 
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அவ க டேனேய இ ). க  காாி 
.  

    
அன  இ  மா  (ர ) 
அறிவி கிறா க ; (ஒ வ , இைற த  
அவ கேள! இைற ம பாள  ம ைம 
நாளி  த  க தா  (நட தி) இ  
ெச ல ப வானா? எ   ேக டா . நபி 
(ஸ ) அவ க  இ த உலகி  அவைன 
இர  கா களினா  நட க  ெச த 
வ , ம ைம நாளி  அவைன  த  

க தா  நட க ெச திட யாதா? எ  
(பதி ) ேக டா க ). க  காாி 

.  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“(ம ைம நாளி ) நீ க  ெச பணியாத 
வ களாக, நி வாணமானவ களாக, காலா  
நட தவ களாக, வி த ேசதன  ெச ய  

படாதவ களாக ஒ  திர ட ப க . 
அ லா  றினா ; த  ( தலாக 
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அவ கைள நா  பைட தைத  ேபா ேற 
(அ நாளி ) அவ கைள மீ  
பைட ேபா . இ  ந ைடய 
வா தியா . இைத நா  நி சய  
ெச ேவா ) அ  அ பியா ௧0௪.  
   
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
ம ைம நாளி  பைட பின க கிைடேய 

த  தலாக ஆைடயணிவி க ப பவ  
இ ராஹீ  (அைல) அவ க  ஆவா க ). 

க  காாி . 
 
இ  விடயமாக ஆயிஷா (ர ) அவ க  நபி 
(ஸ ) அவ களிட , இைற த  அவ கேள! 
(நி வாணமாக) ஆ க  ெப க  
சிலைர சில  பா பா கேள என  ேக டத  
அ த எ ண  அவ க  ஏ படாத 
அள  (அ ள) நிைலைம மிக  
க ைமயானதாக இ  எ  நபி (ஸ ) 
அவ க  றினா க ). க  காாி 

. 
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128-  (ம ைம நாளி ) நிைல ப றி அ  

ஆனி  விள க?   

 
விைட/ 

அ லா  கி றா ; ((நபிேய!) இ  

வ கிரம கார களி  ெசயைல  ப றி 
அ லா  பரா கமா  இ கிறா  என 
நீ க  எ ண ேவ டா . அவ கைள 
(ேவதைனைய  ெகா  உட ட  
பி கா ) தாமத  ப தி வ வ ெத லா , 
திற த க  திற த வாேற இ  
விட ய (ெகா யெதா  ம ைம) நா  
வ  வைரயி தா !  
(அ நாளி ) இவ க ைடய நிமி த தைல 

னிய யா  (த ெக  பல 
ேகாண களி ) விைர ேதா வா க . 
(தி  கி  ச பவ கைள  க ட) 
இவ க ைடய பா ைவ மாறா , 
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(அதைனேய ேநா கி  ெகா .) 
இவ க  ைடய உ ள க  (பய தா ) 
ெசயல  வி ). இ ராஹீ  ௪௨,௪௩. 
ேம  அ லா  கி றா ; 
 (ஜி ர , மல க  அணி அணியாக 
நி  அ நாளி , எவ ேம அவ   
ேபச (ச தி ெபற) மா டா க . எனி , 
ர மா  எவ  அ மதி ெகா  "சாி! 
ேப " என  றினாேனா அவ  (ம ) 
ேப வா . அ  நபஅ ௩௮. 
ேம  அ லா  கி றா ; ((நபிேய!) 
சமீப தி  (ம ைம) நாைள  ப றி 
நீ க  அவ க  அ ச  எ சாி ைக 
ெச  (அ நாளி  அவ க ைடய) 
உ ள க  ேகாப  தா  அவ களி  
ெதா ைடகைள அைட  ெகா . 
அநியாய  ெச பவ  க  உதவி 
ெச பவ க  (அ நாளி ) ஒ வ  இ க 
மா டா . அ மதி ெப ற சிபாாி  
ெச பவ க  இ க மா டா ). ஃமி  
௧௮. 
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ேம  அ லா  கி றா ; “(அ நா ) 
ஐ பதினாயிர  வ ட க  சமமாக 
இ ”.  அ  மஆாி  ௪. 
ேம  அ லா  கி றா ; “(மனித, 
ஜி  ஆகிய) இ  வ பா கேள! நி சயமாக 
அதி சீ கிர தி  நா  உ கைள கவனி க 

 வ ேவா .” அ ர மா  ௩௧. 
 

129-  (ம ைம நாளி ) நிைல ப றி 
நபிெமாழி யி  விள க? 

 
விைட/ 
அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
 
அ லா  இ  உம  (ர ) அறிவி  
கிறா க ; நபி (ஸ ) அவ க  “(அ ) 
அகில தாாி  அதிபதி  ம கெள லா  
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நி  நா ” எ  (தி  ஆ  ௮௩:6  
வ ) இைறவசன ைத ஓதிவி , அ  த  
இர  கா களி  பாதி வைர ேத கி 
நி  த  ேவ ைவயி  அவ களி  ஒ வ  

கி  ேபா  வி வா ” எ  றினா க . 
க  காாி . 

 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“ம ைம நாளி  மனித க  (அவ களி  
தைல க கி  ெந கி வ  ாியனா ) 
விய ைவ ஏ ப . அவ களி  விய ைவ 
தைரயி  எ ப  ழ  வைர ெச , 
(தைர  ேம ) அவ க ைடய வாைய 
அைட , இ தியி  அவ களி  காைத  
அைட .” க  காாி . 
 
130-  (ம ைம நாளி ) விசாரைண 

ெதாட பாக , அத காக 
நி த ப வ  ப றி  
அ ஆனி  விள க?   
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விைட/ 
அ லா  கி றா ; ((மனித கேள!) 
அ நாளி  நீ க  (உ க  இைறவ  ) 
ெகா  ேபாக ப க . மைறவான 
உ க ைடய எ த விஷய  அவ  
மைற  விடா ). அ  ஹா கா ௧௮. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; (உ க  
இைறவ   அவ க  ெகா  
வர ப , அணி அணியாக நி த ப  
"நா  உ கைள த  தடைவ 
பைட தவாேற இ ெபா  (உ க  
நா  உயி  ெகா ) நீ க  ந மிட  
வ தி கிறீ க . (எனி , நீ கேளா 
ந மிட  வர ய) இ நாைள உ க  
ஏ ப தேவ இ ைல எ  நீ க  
எ ணி  ெகா தீ க " (எ  

ற ப வா க ). அ  கஹ  ௪௮. 
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ேம  அ லா  கி றா ; 
((அவ களி  உ ள) ஒ ெவா  
வ பாாி  ந ைடய வசன கைள  
ெபா யா கி  ெகா த வ கைள நா  
(பிாி ) அணியணியாக   நாைள 
(நபிேய!) நீ க  அவ க  
ஞாபக க . 
 
அவ க  அைனவ  (த க  
இைறவனிட ) வ  சமய தி  (இைறவ  
அவ கைள ேநா கி) "நீ க  எ ைடய 
வசன கைள ந கறி  ெகா வத  

னதாகேவ அதைன  ெபா  யா கி 
வி களா? (அ வாறி ைல யாயி ) 
பி ன  எ னதா  நீ க  ெச  
ெகா  தீ க ?” எ  ேக பா . 
அவ க  ெச ெகா த 
அநியாய தி  காரணமாக அவ க  மீ  
ேவதைன ஏ ப வி . அ சமய  
அவ களா  ேபச  யா ). அ  ந  
௮௩-௮௫. 
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ேம  அ லா  கி றா ; 
 (அ நாளி  மனித க , (ந ைமேயா 
தீைமேயா) தா க  ெச த ெசய கைள  
கா பத காக(  பல பிாி களாக  பிாி ) 

ட  டமாக (விசாரைண காக) 
வ வா க . 
ஆகேவ, எவ  ஓ  அ வள  ந ைம ெச தி 

தாேரா அவ , (அ ) அதைன  க  
ெகா வா .  (அ வாேற) எவ  ஓ  
அ வள  தீைம ெச தி தாேனா, 
அதைன  அவ  (அ ) க  
ெகா வா ). அ ஸா  ௬-௮. 
ேம  அ லா  கி றா ; “(ஆகேவ) 
உ க  இைறவ  மீ  ச தியமாக! அவ க  
அைனவைர  (ந மிட ) ஒ  ேச , 
அவ க  எ ன ெச  ெகா தா க  
எ பைத  ப றி நி சயமாக (அவ களிட ) 
ேக வி கண  ேக ேபா ). அ  ஹி  
௯௨. 
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ேம  அ லா  கி றா ; ("அ  
அவ கைள நி தி ைவ க ; நி சயமாக 
அவ கைள  (ேக வி கண ) ேக க 
ேவ ய தி கி ற " (எ  

ற ப )). அ ஸா பா  ௨௪. 
 
131-  (ம ைம நாளி ) விசாரைண 

ெதாட பாக , அத காக 
நி த ப வ  ப றி  நபி 
ெமாழியி  விள க? 

விைட/ 
அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
 
“(ம ைமயி ) விசாரைண ெச ய ப டவ  
த க ப வா ” எ  நபி (ஸ ) 
அவ க  றிய ேபா  “மிக எளிதான 
விசாரைணயாகேவ விசாாி க ப வா ” 
எ  அ லா  (தி  ஆ  ௮4:8) 
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றவி ைலயா? என ஆயிஷா (ர ) 
ேக டா க , அத  நபி (ஸ ) அவ க , 
“அ  (ஒ வ  ெச தவ ைற அவ ) 
எ  கா வதா . எனி  எவனிட  

வி விசாாி க ப கிறேதா அவ  அழி  
வி வா  என நபியவ க  றினா க ). 

க  காாி . 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(ம ைம நாளி  இைற ம பாள  
(விசாரைண காக ) ெகா வர ப  
“உன  மி நிர ப  த க  ெசா தமாக 
இ தா  நீ அவ ைற  பிைண  
ெதாைகயாக  தர(  அத  ல  நரக 
ேவதைனயி  வி தைல ெபற ) நீ 

 வ வாய லவா? எ  அவனிட  
ேக க ப . அத  அவ  “ஆ ” எ  
பதிலளி பா . அ ேபா  இைத விட 

லபமான ஒ ேற (அ லா  இைண 
க பி காம பைதேய) உ னிட  ேகார  
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ப த  (ஆனா  அைத நீ ஏ கவி ைல 
எ  ற ப ).  காாி 
  
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(ம ைமயி ) உ களி  ஒ வ  
அ லா  னிைலயி  நி பா , 
அவ  அ லா  மிைடேய 
திைரேய மி கா . ெமாழி 
ெபய பாள  இ கமா டா . 
அ ேபா  (அ லா ) நா  உன  
ெபா ைள  தரவி ைலயா? என  ேக க 
அவ  “ஆ ” எ பா , பிற  உ னிட  ஒ  

தைர நா  அ பவி ைலயா? என  
ேக ட  அவ  “ஆ ” எ  றிவி  
த ைடய வல ப க  பா பா . அ  
நரகேம கா சியளி . எனேவ ேபாீ ச  
பழ தி  ஒ  சிறிய ைட த ம  
ெச தாவ  அ  கிைட க 
வி ைலெயனி  ஒ  ந ல வா ைதயி  

லமாவ   அ த நரக தி  உ கைள 
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கா  ெகா க ” என  றினா க . 
( க  காாி ). 
   
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“(ம ைமயி ) அ லாஹூதஆலா ஃமி
ைன  த  ப க  ெந க ெச , அவ  
மீ  த  திைரைய ேபா  அவைன 
மைற  வி வா . பிற  அவைன ேநா கி, 
நீ ெச த இ ன பாவ  உன  
நிைனவி கிறதா? எ  ேக பா  அத  
அவ  ஆ , எ  இைறவா! எ  வா . 
(இ ப  ஒ ெவா  பாவமாக எ றி) 
அவ  (தா  ெச த) எ லா  
பாவ கைள  ஒ ெகா ள  ெச வா . 
அ த இைற ந பி ைகயாள , இ ேதா  நா  
ஒழி ேதா  எ  த ைன  ப றி  க தி  
ெகா  ேபா  இைறவ  இவ ைற 
ெய லா  உலகி  நா  பிற  
ெதாியாம  மைற  ைவ தி ேத . 
இ  உன  அவ ைற ம னி  
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வி கிேற  எ  வா ). க  
காாி . 

 
132-  (ம ைம நாளி ) ஏ க  விாி க ப  
வித ைத அ ஆனி  விள க?  

 
விைட/ 
ேம  அ லா  கி றா ; 
 (ஒ ெவா  மனிதனி  ெசயைல  ப றிய 
(விாிவான தினசாி  றி ைப அவ ைடய 
க தி  மா யி கிேறா . ம ைம 
நாளி  அதைன அவ  ஒ  தகமாக 
எ  ெகா ேபா . அவ  (அதைன) 
விாி  பா பா . 
(அ சமய  அவைன ேநா கி) "இ ைறய 
தின  உ ைடய கண ைக  பா க நீேய 
ேபா மானவ . ஆகேவ, உ  ( றி ) 

தக ைத நீ ப  பா " (எ  
ேவா .)” அ  இ ரா ௧௩,௧௪. 
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ேம  அ லா  கி றா ; (ஏ க  
விாி க ப  ேபா ) அ த  ௧0. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
 “(அவ க ைடய தினசாி  றி  தக  
அவ க   ைவ க ப டா  

றவாளிக  (தா க  ெச த பாவ க  
அைன  அதி  இ பைத  க ) 
பய  "எ க ைடய ேகேட! இெத ன 

தக ! (எ க ைடய பாவ க ) சிறிேதா 
ெபாிேதா ஒ ைற விடா  இதி  வைரய  
ப  கி றேத" எ  அவ க  
( ல பி ) வைத நீ க  கா க . 
(ந ைமேயா தீைமேயா) அவ க  ெச த 
அைன  (அதி ) இ க  கா பா க . 
உ க  இைறவ  எவ  (அவ ைடய 
த டைனைய  ேயா, ந ைமைய  

ைற ேதா) அநியாய  ெச ய மா டா ). 
அ  க  ௪௯. 
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ேம  அ லா  கி றா ; 
(எவ ைடய ெசய க  எ த ப ட ஏ  
அவ ைடய வல  ைகயி  
ெகா க ப கி றாேனா அவ  
(ம றவ கைள ேநா கி மகி சி ட ) 
"இேதா! எ ைடய ஏ ; இதைன நீ க  
ப  பா க " எ , 
"நி சயமாக நா  எ ைடய ேக வி 
கண ைக  ச தி ேப  எ ேற 
ந பியி ேத " எ  வா ...) ரா 
அ  ஹா கா வசன  ௧௯ த  ௩௭ வைர. 

ேம  அ லா  கி றா ; “ஆகேவ, 
(அ நாளி ) எவ ைடய வல  ைகயி  
அவ ைடய ஏ  ெகா க ப கி றேதா...) 
அ  இ ஷிகா  ௭. 
ேம  அ லா  கி றா ; 
(எவ ைடய ெசயேல  அவ ைடய 

ற  ெகா க  ப டேதா...) அ  
இ ஷிகா  ௧0. 
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ேம  ற ப ட அ ஆ  வசன க  
ல  வல கர தா  ெசயேல ைட ெப  

ெகா ப வாி  பதிேவ  அவ ைடய  
ற தா , இட கர தா  ெசயேல ைட 

ெப  ெகா பவாி  பதிேவ  அவ ைடய 
 றமாக  வழ க ப வதாக 

ெதளி  ப த ப ள .     
 
133-  அத ாிய ஆதார ைத நபிெமாழியி  

 த க?   

 
விைட/ 
அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“(ம ைமயி ) அ லாஹூதஆலா ஃமி
ைன  த  ப க  ெந க ெச , அவ  
மீ  த  திைரைய  ேபா  அவைன 
மைற  வி வா . பிற  அவைன ேநா கி, 
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நீ ெச த இ ன பாவ  உன  
நிைனவி கிறதா? எ  ேக பா  அத  
அவ  ஆ , எ  இைறவா! எ  வா . 
(இ ப  ஒ ெவா  பாவமாக எ றி) 
அவ  (தா  ெச த) எ லா  
பாவ கைள  ஒ  ெகா ள  ெச வா . 
அ த இைற ந பி ைக யாள , இ ேதா  
நா  ஒழி ேதா  எ  த ைன  ப றி  
க தி  ெகா  ேபா  இைறவ  
இவ ைற ெய லா  உலகி  நா  
பிற  ெதாியாம  மைற  
ைவ தி ேத . இ  உன  அவ ைற 
ம னி  வி கிேற  எ  வா  
பிற  அவாி  ந ெசய களி  பதிேவ  
(அவாிட  வழ க ப ) ட  ப . 
“ம றவ க  அ ல  இைறம பாள  க ” 
சா சிய க  னிைலயி  அைழ க  
ப  (இவ க  தா , த  இைறவ  மீ  
ெபா ைய  ைன  ைர தவ க ) (அ  

ஆ  ௧௧/௧௮) எ  அறிவி க ப ”. 
க  காாி . 
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134-  (மீஸா  எ ) தரா , அதி  

நி க ப  ைற  அ  ஆனி 
 ஆதார  த க?   

விைட/ 
அ லா  கி றா ;  “ம ைம நாளி  
சாியான தராைசேய நா  நா ேவா . 
யாெதா  ஆ மா  (ந ைமைய  

ைற ேதா, தீைமைய  ேயா) 
அநியாய  ெச ய  படமா டா . 
(ந ைமேயா தீைமேயா) ஒ  க கி  அள  
இ த ேபாதி  (நி க) அதைன  
ெகா  வ ேவா . கண ெக க நாேம 
ேபா . (ேவெறவாி  உதவி  நம  
ேதைவயி ைல).” அ  அ பியா ௪௭. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
 (ஒ ெவா வாி  ந ைம தீைமகைள ) 
“அ ைறய தின  எைட ேபா வ  ச திய . 
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ஆகேவ, எவ க ைடய (ந ைமயி ) எைட 
கன தேதா அவ க தா  நி சயமாக ெவ றி 
ெப வா க .  
எவ க ைடய (ந ைமயி ) எைட (கன  

ைற ) இேலசாக இ கி றேதா 
அவ க  ந ைடய வசன க  மா  
ெச  த க  தாேம ந ட ைத 
உ ப ணி  ெகா டவ க  ஆவ ”. 
அ  அ பியா ௭,௯. 
 அ லா  கி றா ; “(ந ைம, 
தீைமைய நி க) அவ க காக ம ைம 
நாளி  எைட  ேகாைல  நா  
நி தமா ேடா ” அ   க  ௧0௫. 
  
135-  (மீஸா  எ ) தரா , அதி  

நி க ப  ைற  நபி 
ெமாழியி   ஆதார  த க?   

 
விைட/ 
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அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
“இர  சா சிய க  எ த ப ட காகித 
அ ைட ெதாட பாக வ ள 
நபிெமாழியா , அ( காகித 
அ ைடயான)  க  எ ய 

ர ைத ஒ த ெதா ெறா ப   
ற  பதிேவ கைள விட (மீஸா  தராசி ) 

நிைற யதா ”.  தி மிதி 
 
ேம  இ  மஸு  (ர ) விடய தி  நபி 
(ஸ ) அவ க  தம  ேதாழ களிட  
பி வ மா  ேக டா க , “அவ ைடய 
இர  கா க  நளி  இ பைத 
க  இ வள  பிரமி கி றீ களா? 
அ லா வி  மீ  ஆைணயாக 
அ விர  கா க  மீஸா  தராசி  
உஹு  மைலைய விட நிைற யதா .” 

 ன  அ ம   
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
ம ைம நாளி  உட  ப த ெகா த 
மனித  ஒ வ  வ வா . அ லா விட  
ெகா வி  இற ைகயள  எைட ட அவ  
(மதி ) ெபறமா டா . “ம ைம நாளி  
அவ க  எ தைகய மதி ைப  
அளி கமா ேடா ” எ  (தி ஆ  
௧௮:௧0௫ வ ) இைற வசன ைத 
ஓதி ெகா க . என ஆ   ஹுைரரா 
(ர ) அறிவி தா க .  
136-  ( ரா  எ ) பால  

அ ஆனி  ஆதார  த க?   

 
விைட/ 
அ லா  கி றா ; “அதைன  
கட கா  உ களி  எவ ேம த பிவிட 

யா . இ  உ கள  இைறவனிட  
 க ட ப ட மா ற யாத 

தீ மானமா . 
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ஆனா , நா  இைற அ ச ட  
வா தவ கைள பா கா  ெகா ேவா . 
அநியாய கார கைள (அவ க ) 

ழ தாளி டவ களாக (இ  
நிைலைமயி ) அதி  த ளிவி ேவா .” 
ம ய  ௭௧,௭௨. 
 ேம  அ லா  கி றா ;  “(நபிேய!) 
ந பி ைக ெகா ட இ தைகய 
ஆ கைள  ெப கைள  நீ க  
கா  அ நாளி , அவ க ைடய ஒளியி  
பிரகாச  அவ க  , 
வல ப க தி  ெச  ெகா ”. 
அ  ஹதீ  ௧௨.   
 
 ௧௨௪. ( ரா  எ ) பால  நபி 

ெமாழியி  ஆதார  த க?  
 
 
விைட/ 
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அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
 
ஒ  நீ ட நபிெமாழியி  நபியவ க   
(“நரக தி  ேமேல பால  ெகா  
வர ப  ைவ க ப ” என றிய  
அ  எ ன பால  என நபி ேதாழ க  
ேக டா க  அத  நபியவ க  அ  
(கா க ) வ மிட , ச மிட . அத  
மீ  இ  ெகா கிக  அக ற நீ ட 

க  இ . அ த க  
வைள தி . “ந ” ப தியி  

ைள  அைவ “க ேவல மர க ” 
என ப . எ றா க . (ெதாட  

றினா க ) இைற ந பி ைகயாள  அ த  
பால ைத க  சிமி டைல  ேபா , 
மி னைல  ேபா , கா ைற  
ேபா , ப தய  திைரக  ம  
ஒ டக கைள  ேபா  (விைரவாக ) 
கட  ெச வா . எ த  காய மி றி த பி 
வி ேவா  உ , காய ட  
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த ேவா  உ , ைசயாகி நரக 
ெந பி  வி ேவா  உ . இ தியி  
அவ களி  கைடசி ஆ  க ைமயாக 
இ  ெச ல ப வா ”. க  காாி 

. 
 
அ  (ஸஈ ) எ  நபி  ேதாழ  

கி றா ; நி சயமாக அ த பால  
(தைல) மயிைர விட ெம ய , வாைள 
விட மிக  ைமயான  மா  என நா  
அறி  ைவ தி கிேற .  
 
௧௨௫. (கிஸா  எ ) பழி வா க ாிய 

ஆதார ைத அ  ஆனி  
த க?  

 
விைட/ 
அ லா  கி றா ; “நி சயமாக 
அ லா  (யா  அவ க ைடய 
பாவ தி  அதிக   மான த டைனைய  
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ெகா ) ஓ  அ வள  அநியாய  
ெச வதி ைல. ஆயி , (ஓ  அ வள ) 
ந ைம இ தா  ( ட) அதைன 
இர பா கி  த  அ ளா  பி  
அத  மக தான ைய  ெகா  
கி றா ”. அ னிஸா ௪0.     
    
ேம  அ லா  கி றா ;” இ ைறய 
தின  ஒ ெவா  ஆ மா , அைவக  
ெச த ெசய க  த க  ெகா க  
ப . இ ைறய தின  யாெதா  
அநியாய  நைடெபறா . அ லா  
ேக வி கண  ேக (  தீ பளி )பதி  
மிக  தீவிரமானவ .  
(நபிேய!) சமீப தி  (ம ைம) 
நாைள  ப றி நீ க  அவ க  
அ ச  எ சாி ைக ெச  (அ நாளி  
அவ க ைடய) உ ள க  ேகாப தா  
அவ களி  ெதா ைட கைள 
அைட ெகா . அநியாய  
ெச பவ க  உதவி ெச பவ க  



 

256 

(அ நாளி ) ஒ வ  இ க மா டா . 
அ மதி ெப ற சிபாாி  ெச பவ க  
இ க மா டா .  
(மனித களி ) க க  ெச  

கைள , உ ள களி  மைற  
இ பைவகைள  இைறவ  
ந கறிவா .  
ஆதலா , றி  நீதமாகேவ அ லா  
தீ பளி பா . இவ க  (இைறவெனன) 
அைழ  அ லா  அ லாதைவகேளா 
(அத  மாறாக) எ தைகய தீ  ற 

யா . நி சயமாக அ லா  
(அைன ைத ) ெசவி பவ  உ  
ேநா பவனாக  இ கி றா ). அ  

ஃமி  ௧௭-௨0. 
   
ேம  அ லா  கி றா ; 
(இைறவனி  ஒளிைய  ெகா  மி 
பிரகாசி . (அவரவ களி ) தினசாி  

றி  (அவரவ க  ) ைவ க ப  
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வி . நபிமா கைள , இவ க ைடய 
(ம ற) சா சிய கைள  
ெகா வர ப , அவ க கிைடயி  
நீத மாக  தீ பளி க ப . 
(அவ க ைடய ந ைமயி  ஒ  
அ வளேவ  ைற ேதா, பாவ தி  ஒ  
அ வளேவ  அதிக  ப திேயா) 
அவ க  அநியாய  ெச ய பட 
மா டா க ). அ ஸு  ௬௯.   
 
௧௨௬. (கிஸா  எ ) பழி வா க ாிய 

ஆதார ைத , அத  ைறயிைன  
நபி ெமாழியி  த க?  

 
விைட/ 
அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; (ம ைம 
நாளி  மனித உாிைமக  ெதாட பான 
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வழ களி ) த  தலாக 
மனித களிைடேய வழ க ப  தீ , 
ெகாைலக  ெதாட பான தாக தா  
இ ). க  காாி  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(ஒ வ  த  சேகாதர  அவ ைடய 
மான திேலா, ேவ  (பண , ெசா  
ேபா ற) விஷய திேலா, இைழ த அநீதி 
(ஏ  பாிகார  காண படாம ) 
இ மாயி , அவ  அவனிடமி  
அத  இ ேற ம னி  ெபற . 
தீனாேரா, தி ஹேமா (ெபா  கா  கேளா 
ெவ ளி கா ேளா) பய  த  வா  
பி லாத நிைல (ஏ ப  ம ைம நா ) 
வ வத  னா  (ம னி  
ெபற . ஏெனனி  ம ைம நாளி ) 
அவாிட  ந ெசய  ஏ  இ மாயி  
அவ ைடய அநீதியி  அள  
அவாிடமி  எ  ெகா ள  ப  
(அநீதி ளானவாி  கண கி  வர  
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ைவ க ப ) வி . அநீதியிைழ தவாிட  
ந  ெசய க  எ  இ ைலெய றா  
அவாி  ேதாழாி  (அநீதி ளானவாி ) 
தீய ெசய க  (அவ  கண கி ) 
எ க ப  அநீதி யிைழ தவாி  மீ  

ம த ப  வி ).  காாி  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(இைற ந பி ைகயாள க  நரக தி(  
பால தி)  த பி வ  ேபா  
ெசா க  நரக  இைடயி ள 
ஒ  பால தி  த  நி த ப வா க . 
அ  உலகி  (வா த ேபா ) 
அவ க கிைடேய நட த அநீதிக  காக 
சிலாிடமி  சில  கண  தீ  
ெகா வா  க . இ தியி  அவ க  (மா ) 
நீ கி  ைமயாகி வி  ேபா  
ெசா க தி  ைழய அவ க  அ மதி 
வழ க ப . ஹ மதி  உயி  எவ  
ைகயி ளேதா அவ  மீதாைணயாக! 
அவ க  ெசா க தி  உ ள த  
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வசி பிட ைத, உலக தி த அவ  களி  
இ ல ைத விட எளிதாக அைடயாள  
க  ெகா வா க ).  காாி 
 
௧௨௭. (ஹ  அ  க ஸ  எ ) நீ  

தடாக ாிய ஆதார ைத அ  
ஆனி  த க?  

 
விைட/ 
அ லா  அவ ைடய நபி ஹ ம  (ஸ ) 
அவ கைள ேநா கி அவ ைடய தி  
மைறயி  பி  வ மா  கி றா , 
(நபிேய!)   நி சயமாக நா  உ க  
"க ஸ " எ  ( வ க தி ) தடாக ைத 
ெகா தி கி  ேறா ). ரா அ  க ஸ  
வசன  ௧. 
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௧௨௮. (ஹ  அ  க ஸ  எ ) நீ  
தடாக , அத  ப க  
உாிய ஆதார ைத நபிெமாழியி  
த க? 

 
விைட/ 
அ  ெதாட பாக நிைறயேவ நபிெமாழிக  
வ ளன. உதாரண ; 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; (  

ேய நா  (அ க ஸ ) தடாக  
ெச  உ க காக (நீ  க ட ) 
கா தி ேப ). க  காாி .  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(நி சியமாக நா  உ க காக 
கா தி ேப . உ க  நா  சா சி  

ேவ . ேம  அ லா வி  மீ  
ஆைணயாக! நா  இ ேபா  (க ஸ  எ ) 
எ ைடய தடாக ைத  கா கிேற ). 

க  காாி  
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“(அ க ஸ  எ ) எ  தடாக  ஒ  மாத 
கால  பயண  ெதாைல ர  (பர பள ) 
ெகா டதா . அத  நீ  பாைல விட 
ெவ ைமயான . அத  மண  க ாிைய 
விட ந மண  வா த . அத  கி ன க  
வி மீ கைள  ேபா றைவ. யா  அத  
நீைர அ  கிறா கேளா அவ க  ஒ  
ேபா  தாகமைடய மா டா க .” க  

காாி   
  
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(நா  ஓ  ஆ றி  அ ேக ெச ேற . அத  
இ ம கி  ைள ள  
கலச க  காண ப டன. அ ேபா  நா  
“ஜி ாீேல” இ  எ ன? எ  ேக ேட . 
இ  அ க ஸ  எ  ஜி ாீ  (அைல) 
பதிலளி தா க ).  காாி.   
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௧௨௯. வ க  நரக  ேபா றைவகைள 
வி வாச  ெகா வத கான அதார  
யா ? 

 
விைட/ 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“மனித க  க க  இைரயாகி ற (நரக) 
ெந  பய  ெகா க . அ  
நிராகாி பவ க  ெகன தயா  
ெச ய ப ள .  
(நபிேய!) எவ க  (இ ேவத ைத) ந பி ைக 
ெகா  (அதி  ற ப ளப ) 
ந ெசய  கைள  ெச கி றா கேளா 
அவ க  ( வனபதியி ) நி சயமாக 
ேசாைலக  உ  எ  நீ க  ந ெச தி 

க . அவ றி  நீர விக  
(ெதாட ) ஓ  ெகா ேட யி .” 

ரா அ  பகரா ௨௪,௨௫.  
நபி (ஸ ) அவ க  தஹ ஜு  
ெதா ைக காக விழி ேபா  
பி வ மா  வா க ; (யா அ லா ) 
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அைன  க  உன ேக, நீேய 
ச தியமானவ , உன  வா தி ச திய 
மான , உன  ச தி  ச தியமான , 

வன  ச தியமான , நரக  ச தியமான , 
நபிமா க  ச தியமானவ க , ம ைம 
ச தியமான . க  காாி  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
‘வண க றியவ  அ லா ைவ  
தவிர ேவெறவ மி ைல எ  ஹ ம  
(ஸ ) அவ க  அ லா வி  அ யா  
அவ ைடய த  ஆவா  எ , ஈசா 
(அைல) அவ க  அ லா வி  அ யா  
அவ ைடய த  ஆவா  எ , 
அ லா  ம யைம ேநா கி  ெசா ன 
(ஆ க எ ) ஒ  வா ைத (யா  
பிற தவ ) எ , அவனிடமி  
(ஊத ப ட) ஓ  உயி  எ , ெசா க  
(இ ப ) உ ைம தா  எ , 
(ெசா லா  உைர , உ ள தா  ந பி) 
உ தி ெமாழி கிறவைர அ லா  
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அவாி  ெசய க ேக ப ெசா க  தி  
வா ’. க  காாி   

 
௧௩0. வ க  நரக  ேபா றைவகைள 

வி வாச  ெகா வெத றா  எ ன ? 
 
விைட/ 
 

வ க  நரக  ஆகிய இர  
இ பைத , த ெபா  அைவக  
பைட க  ப ளைத , அ விர  
அழியா  வ க வாசிக காக எ கால  
நிைல தி ப ைத , ேம  

வ க தி ள இ ப க , நரக தி ள 
ேவதைனக  அைன ைத  உ தியாக 
உ ைம  ப வதா .  
 
௧௩௧. த ேபா  அைவயிர  (பைட க  

ப  தயா  நிைலயி ) இ பத கான 
ஆதார  யா ? 
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விைட/ 
அ லா  தன  தி மைரயி  

வ க ைத ப றி  ேபா ; “உ க  
இைறவனி  ம னி  , 

வ க  விைர  ெச க . 
அத  விசால  வான க , மியி  
விசால ைத  ேபா ற . (அ ) இைற 
அ ச  உைடயவ  க காக(ேவ) தயா  
ப த ப ள .” ஆ  இ ரா  ௧௩௩.  
ேம  நரக ைத ப றி   ேபா ; 
(நரக) “ெந பி  பய  ெகா க . 
அ  (இைறவ ைடய இ க டைளைய) 
நிராகாி ப வ க காக 
தயா ப த ப ள .” ஆ  இ ரா  
௧௩௧. 
 
ேம  நபி ஆத  (அைல) அவ கைள  
அவ கள  மைனவிைய  (த க ப ட) 
மர தி  சி பத  னா  

வ க  தி  யம திய ெச திைய , 
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காைலயி , மாைலயி  
நிராகாி பாள கைள நரக ெந பி   
எ  கா ட ப  ெச திைய  
அ லா  எம  தி ஆனி  எ  

றி ளா .    
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
நா  (மிஃரா - வி லக  
பயண தி ேபா ) வ க ைத 
எ பா ேத , அ  யி  ேபாாி  
அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய 
க ேட . நரக ைத  எ பா ேத . 
அதி  யி ேபாாி  அதிகமானவ களாக 
ெப  கைள  க ேட ). க  காாி 

. 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க : 
(உ களி  ஒ வ  இற வி டா  அவ  
த  மிட  அவ  காைலயி  
மாைலயி  எ  கா ட ப ). 

க  காாி . 
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(ெவ ப  க ைமயா  ேபா  (ெவ ப  
தணி  வைர) ஹைர  தாமத  
ப க , ஏெனனி  க ைமயான 
ெவ ப  நரக தி  ெவ ப  கா றி  
ெவளி பாடா ). க  காாி  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(இைறவா! எ ைடய ஒ  ப திைய, 
ம ப தி சா பி  வி ட  எ  நரக  
இைறவனிட  ைறயி ட . ேகாைடயி  
ஒ   வி வத , ளி  கால  ஒ  

 வி வ த  இைறவ  அத  
அ மதி வழ கினா . ேகாைட கால தி  
நீ க  கா  க ைமயான ெவ ப  

ளி  கால தி  நீ க  உண  க  
ளி  அத  ெவளி பா க  தா ). 

க  காாி   
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“கா ச  நரக தி  ெவ ப  கா றினா  
உ டாகிற . எனேவ அைத  த ணீரா  
( ளி வி ) தணி க .” க  காாி 

 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“அ லா  வ க ைத  நரக ைத  
பைட தேபா , ஜி ாீ  (அைல) அவ கைள 

வ க  அ பி அைத  பா ப  
க டைளயி டா .” க  அ தா , 
தி மிதி, நஸாஈ.   
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  ாிய 
கிரகண தின த  அ விர  
எ கா ட  ப ட , அ வாேர மிஃரா  
உைடய இரவி  எ கா ட ப ட  
ெதாட பாக எ ணில ட காத நபிெமாழிக  
வ ளன.  
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௧௩௨. அைவயிர   எ ேபா  
அழியா  நிைல தி ப  ஆதார  
யா ? 

 
 
விைட/ 

வ க ைத  ப றி அ லா  றி பி  
ேபா ; “அ றி, ெதாட  நீர விக  ஓ  
ெகா  வனபதிகைள 
இவ க ெகன தயா  ப தி 
ைவ தி கி றா . அவ றிேல ேய 
அவ க  எ ெற  த கிவி வா க . 
இ  தா  மக தான ெப  ெவ றியா .” 

ரா அ  த பா வசன  ௧00.  
 
ேம  அ லா  கி றா ; “அதி  
அவ கைள யாெதா  சிரம  அ கா . 
அதி  இ  அவ க  ெவளிேய ற  
பட  மா டா க .” அ  ஹி  ௪௮. 
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ேம  அ லா  கி றா ; (அ த 
ெசா க ) றாத (எ  நிைலயான) 
ஓ  அ  ெகாைடயா .” ஹூ  ௧0௮. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “அத  
கனிக  ( சி க) த க  படா . 
(பறி பதா ) ைற வைடய  மா டா . 
(ஒ ைற  பறி தா , ம ெறா  அேத 
இட தி  காண ப .” அ  வாகிஆ ௩௩. 
ேம  அ லா  கி றா ; “நி சயமாக 
இைவ ந ைடய ெகாைடயா . இத  
அழிேவ இ ைல (எ  ற ப .)” ஸா  
௫௪. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; (இைற 
அ ச ைடயவ கேளா, நி சயமாக 
அ சம ற இட தி  (இ பா க ),  
அ  வனபதி(யி  ேசாைல)யி ள 
ஊ களி  சமீபமாக, ெம ய  
ெமா த மான  (ஆக, அவ க  வி பிய) 
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ப டா ைடகைள அணி , ஒ வைர ஒ வ  
க  ேநா கி (உ கா  உ லாசமாக  

ேபசி ெகா ) இ பா க .  
 
இ வாேற (ச ேதகமி றி நைடெப ). 
அ றி, “ஹூ  ஈ ” (எ  
க ணழகிகளாகிய க னிைக) கைள  
நா  அவ க  தி மண  ெச  
ைவ ேபா .  
 
அ சம றவ களாக (அவ க  வி பிய) 
கனிவ க க  அைன ைத , அ  
ேக  (வா கி  சி ) ெகா  
இ பா க .  

திய மரண ைத  தவிர, அதி  அவ க  
ேவ  யாெதா  மரண ைத  அ பவி க 
மா டா  க . (அதாவ : மரணி கா  
எ ெற  வா வா  க .) ஆகேவ, 
அவ கைள நரக ேவதைனயி , 
(இைறவ ) கா பா றி னா .” அ  கா  
௫௧-௫௬  
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ேம  றி பிட ப ட வசன களி  

வ க  அதி ளவ க  
நிர தரமானவ க  என  அ த 

வ க  அழிவி ைல எ  
அ லா  றி ளா . 
 
நரக ைத  ப றி அ லா  றி பி  
ேபா ; (நரக தி  வழிைய  தவிர ேவ  
ேநரான வழியி  அவ கைள  ெச த  
மா டா . அதி தா  அவ க  
எ ெற  த கி  வி வா க . 
இ வா  ெச வ  அ லா  மிக  

லபேம!) அ னிஸா ௧௬௯. 
ேம  அ லா  கி றா ; 
 “ெம யாகேவ அ லா  
நிராகாி பவ கைள  சபி , ெகா  
வி ெடாி  ெந ைப அவ க  
தயா ப தி ைவ தி கி றா ,  
அவ க  எ ெற  அதி தா  த கி 
வி வா க . (அவ கைள) பா கா  
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ெகா பவ  கைள  (அவ க ) உதவி 
ெச பவ கைள  அ  அவ க  
காணமா டா க ). அ ஸா  ௬௪,௬௫. 
ேம  அ லா  கி றா ; (எவ க  
அ லா , அவ ைடய த  
மா  ெச கி றா கேளா, அவ க  
நி சயமாக நரக ெந தா  ( யா ). 
அதி  அவ க  எ ெற ேம த கி 
வி வா க .” அ  ஜி  ௨௩. 
ேம  அ லா  கி றா ;  “அவ க  
(நரக) ெந பி  மீளேவ மா டா க .” 
அ  பகரா ௧௬௭. 
ேம  அ லா  கி றா ; “அவ க  
ைடய (ேவதைனயி ) ஒ  சிறி  

ைற க பட மா டா . அதி  அவ க  
ந பி ைக இழ  வி வா க .” 
அ ஸு  ௭௫.   
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“உ ைமயா கேவ எவ  றவாளியாக  
த  இைறவனிட  வ கி றாேனா 
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அவ  நி சயமாக நரக  தா  
யா . அதி  அவ  சாக  

மா டா ; ( க ட ) வாழ  மா டா . 
(ேவதைனைய அ பவி  ெகா  

யிராகேவ கிட பா .” தாஹா ௭௪. 
 
ேம ற ப ட தி வசன களி  அ த 
நரக காகேவ நரகவாசிகைள , 
நரகவாசி க காகேவ நரக ைத  
அ லா  பைட  ளா  எ , 
அவ க  அ த நரக தி  மீளேவ 
மா டா க  எ , ேம  அவ க 

ைடய த டைன ஒ  ேபா  ைற க  
படா  என , அதி  அவ க  சாக  
மா டா க  க ட  வாழ  
மா டா க  எ  விள க ப ள . 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(நரகவாசிக  அதி  சாக  மா டா க  

க ட  வாழ  மா டா க ). க  
காாி  
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(ம ைம நாளி ) க ைம கல த ெவ ணிற 
ஆ  ஒ றி  ேதா ற தி  மரண  ெகா  
வர ப . அ ேபா  அறிவி  ெச  
ஒ  (வானவ  களி ) ஒ வ  “ெசா க 
வாசிகேள” இைத (இ த ஆ ைட) நீ க  
அறி களா?” எ  ேக பா . அவ க  
“ஆ  இ  தா  மரண ” எ  
பதிலளி பா க . அவ க  அைனவ  
அைத ேப பா தி கிறா க . பிற  
அவ  நரக வாசிகைள ேநா கி; நரக 
வாசிகேள! எ  அைழ பா  அவ க  
தைலைய நீ  பா பா க . அவ  இைத 
நீ க  அறி களா? எ  ேக பா . 
அவ க  ஆ  (அறிேவா ) இ  தா  
மரண  எ  பதி  ெசா வா க . 
அவ க  அைனவ  அைத ( ேப) 
பா ளன . உடேன அ  (ஆ  
உ வ தி ள மரண ) அ க ப . 
பிற  அவ , ெசா க வாசிகேள! நிர தர  
இனி மரணேம இ ைல. நரக வாசிகேள! 
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நிர தர  இனி மரணேம இ ைல. எ  
வா . இைத  றிவி  நபி (ஸ ) 

அவ க ; “(நபிேய) நியாய  தீ பளி க  
ப  க  நிைற த அ த நாைள ப றி 
நீ க  அவ கைள எ சாி க ! எனி  
(இ  உலக வா வி ) இவ க  
கவைலய றி கி றன . எனேவ இவ க  
ந பி ைக ெகா ளேவ மா டா க  எ  
(தி ஆ  ௧௯;௩௯ வ ) வசன ைத 
ஓதினா க .  
134. ம ைமயி  ஃமி க  

அ லா ைவ  கா பத  ஆதார  
எ ன? 

 
விைட/  
அ லா  கி றா ; “அ நாளி  சில 
( ைடய) க க  மி க மகி சி 

ைடயைவ யாக இ .  
(அைவ) த க  இைறவைன ேநா கிய 
வ ணமாக இ .” அ  கியாமா 
௨௨,௨௩. 
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ேம  அ லா  கி றா ; “ந ைம 
ெச த வ க (  ) ந ைமதா . 
(அவ க  ெச தைத விட) அதிகமாக  
கிைட .”  ௨௬.   
 
நிராகாி பாள கைள  ப றி அ லா  
பி வ மா  கி றா .  “(விசாரைண  
காக  ெகா  வர ப ) அ நாளி  
நி சயமாக இவ க  த க  இைறவைன 
வி  த க ப  வி வா க .” அ  

த பி  ௧௫.    
   
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; “(ஓ  
இரவி ) நா க  நபி (ஸ ) அவ க ட  
அம  ெகா ேதா . அ ேபா  
அவ க  பதிநா கா  இரவி   
நிலைவ   ேநா கியப , இ த 
நிலைவ நீ க  ெந க  யி றி  கா ப  
ேபா  உ க ைடய இைறவைன  
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கா க . எனேவ ாிய  உதி  
ன , ாிய  மைற  ன  

ெதா  விஷய தி  ( க  
ேபா றவ றா ) நீ க  மிைக க  
படாதி க இய மானா  அைத  
ெச க  எ  றிவி , “ ாிய  
உதயமா  ன , மைற  ன  
உ க ைடய இைறவைன  க  

தி க ” எ  தி ஆ  ௫0;௩௯ வ  
வசன ைத ஓதினா க ). க  காாி 

. 
ேம ற ப ட நபிெமாழியி  ம ைமயி  
அ லா ைவ  கா ப  ெபௗ னமி 
நிலைவ  கா ப ட  உவைம ப த  
ப ளேத தவிர, அ த நிலாைவ 
அ லா ட  உவமாண  எ  
ெகா ள படவி ைல எ ப  றி பிட  
த கதா . இைத  ேபா ற ஒ  க ைத 
பி வ  நபிெமாழியி  
அவதானி கலா .   
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நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; அ லா  
ஒ  விஷய ைத வான தி  தீ மானி  
வி டா  வானவ க  இைற க டைள  
பணி தவ  களாக த  சிற கைள அ  
ெகா வா க . (அ லா வி  அ த  
க டைளைய) பாைற ேம  ச கி ைய 
அ பதா  எ  ஓைசைய  ேபா  
(வானவ க  ேக பா க ).  காாி. 
இ  ெசவிசா பைத உவைம  ப த  
ப ளேத தவிர  ெசவிசா க  ப டைத 
அ ல எ பைத ெதளிவாக 
விள கி ெகா ள ேவ , அ லா , 
அவ ைடய எ த ஒ  ப  
பைட க  நிகாராக இ பைத 
வி  மிக  ைமயானவ . ேம  
அ லா ைவ  ப றி ந  அறி த நபி 
(ஸ ) அவ க ைடய எ த ஒ  ெச தி  
அ வாரான க ைத எ ைர க  
மி ைல.     
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க : 
(ம ைம நாளி ) “அ லா , (த ைன  
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றி  இ )  திைரைய வில கி 
( ஃமி க  தாிசன  த தி) வா . 
அ ேபா  த  இைறைவன  (கா  
அவ க  அைவன ) கா பைத விட 
மிக  வி பமான  ேவெர  
வழ க ப  கா . பிற  “ந ைம 

ாி ேதா  ந ைம , (அைத விட) 
அதிக  கிைட .” எ  (10:26ஆவ ) 
வசன ைத  நபி (ஸ ) அவ க  ஓதி  
கா னா க ”.   . 
 
(அ லா ைவ ம ைமயி  கா ப  
ெதாட பாக) ேம   பல ஸஹீஹான 
ஹதீ க  வ ளன, அதி  ப  
ேம ப ட நபி ேதாழ க  வாயிலாக 
கிைட க  ெப ற மா  நா ப தி ஐ  
ஹதீ கைள (سلم الوصول) ஸு ல  ஸு  
எ  விள க  எ  

றி ேளா . ஆகேவ அைத ம பவ  
ேவத ைத , அ லா வி  த க  
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ெகா  வ தைவகைள  ம தவரா 
வா . அ ட  அ லா  றிய  ேபா ; 
“அ நாளி  நி சயமாக இவ க  த க  
இைறவைன வி  த க ப  
வி வா க .” அ  த பி  ௧௫.   
 
135. (ம ைம நாளி ) ம றா ட ைத 

வி வாச  ெகா வத ாிய 
ஆதார ைத , அ  யாரா , யா , 
எ ேபா  நிக  எ பைத  
விள க? 

 
விைட/ 
 
ம ைம நாளி  அசாதாரண 
வைரயைரக ட  ய ம றா ட  
நிக  எ பைத அ லா  அ ஆனி  
பல இட களி  உ தி ப தி ளேதா , 
அவேன அத  ெசா த கார  என  
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ேவ  எவ  அதி  எ வித  ப  
இ ைல என  ெதாிவி ளா .  
 
அ லா  கி றா ; (பி  (நபிேய!) 
“நீ க  க : சிபாாி க  அைன ேம 
அ லா  ெசா தமானைவ. (ஆகேவ 
அவ ைடய அ மதியி றி, அவனிட தி  
ஒ வ  சிபாாி  ெச ய யா .) 
வான க  மியி  ஆ சி வ  
அ லா ாியேத. பி ன , 
(ம ைமயி ) அவனிடேம நீ க  ெகா  
வர ப க .“ அ ஸு  ௪௪. 
 
அ  நிக  ேநர ைத  ெபா த ம , 
அ லா  அ மதியளி த பிறேக அ  
நிக  எ பைத அவன  தி மைறயி  
எ க  அறிய  த ளா . 
 
அ லா  கி றா ; “அவ ைடய 
அ மதியி றி அவனிட தி  



 

284 

(எவ காகி ) யா  தா  பாி  
ேபச ?”அ  பகரா ௨௫௫.  
   
ேம  அ லா  கி றா ; 
“அவ ைடய அ மதியி றி (உ க காக 
அவனிட ) பாி  ேப பவ க  
எவ மி ைல.”  ௩.  
ேம  அ லா  கி றா ; 
(வான தி  எ தைனேயா மல க  
இ கி றன . (எவ காக ) அவ க  
பாி  ேப வ  யாெதா  பய  
அளி கா . ஆயி , அ லா  வி பி, 
எவைர  ப றி  தி தி யைட  அவ  
அ மதி ெகா கி றாேனா அவைர  
தவிர,” (அவ  ேப வ  பயனளி ). அ  

 ௨௬.   
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“அவ ைடய அ மதி ெப றவ கைள  
தவிர (ம ெற த மல ) அவனிட தி  
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பாி  ேப வ  பயனளி கா .” ஸபஃ 
௨௩.   
 
ம ைம நாளி  ம றா பவ கைள  
ெபா த ம , அ லா ைடய 
ேநச  தி தி   உாிய 
ந ல யா க  அவ  அ மதி யளி த 
பி னேர ம றா வா க  என அ லா  
எ க  தி ஆனி  அறிய  
த ளா .  
 
அ லா  கி றா ; “ஜி ர , 
மல  க  அணி அணியாக நி  
அ நாளி , எவ ேம அவ   ேபச (ச தி 
ெபற) மா டா  க . எனி , ர மா  
எவ  அ மதி ெகா  "சாி! ேப " 
என  றினாேனா அவ  (ம ) 
ேப வா .” அ  நபஃ ௩௮. 
 



 

286 

 ேம  அ லா  கி றா ; 
“ர மானிட  அ மதி ெப றவ கைள  
தவிர எவ  (எவ ) சிபாாி  ேபச ச தி 
ெபற மா டா .” ம ய  ௮௭.   
 
ம ைம நாளி  ம றா ட களினா  பய  
ெப பவ கைள  ெபா தம , 
அ லா  வி  தி திைய ெப  
ெகா டவ க ேக   அைத அவ  
வழ வதாக தி ஆ  ல  
எ க  அறிய  த ளா ,  
அ லா  கி றா ; “அவ  
வி பியவ  க க றி ம ெறவ  
இவ க  சிபாாி  ெச ய மா டா க .” அ  
அ பியா ௨௮.  
  
ேம  அ லா  கி றா ; “அ நாளி  
ர மா  எவ  அ மதி அளி  
அவாி  ேப ைச  ேக க அவ  
வி பினாேனா அவைர  தவிர 
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ம ெறவ ைடய சிபாாி  பயனளி கா .” 
தாஹா ௧0௯.  
 
ஏெனனி  அ லா  இைற ந பி ைகயாள  
க ட , ைமயாள க ட  
மா திரேம தி தியைடகிறா . ஆனா  
அவ கைள  தவி த ஏைனயவ க ட  
எ வா  நட  ெகா கிறா  எ பைத 
அவ ைடய தி மைற யிேல பி  வ மா  
விள கிறா ; 
 
அ லா  கி றா ; “அநியாய  
ெச பவ  க  உதவி ெச பவ க  
(அ நாளி ) ஒ வ  இ க மா டா . 
அ மதி ெப ற சிபாாி  ெச பவ க  
இ க மா டா .” ஃமி  ௧௮. 
ேம  அ லா  

கி றா ; “எ க  பாி  
ேப பவ க  (இ ) யா மி ைலேய! 
(எ க  மீ  அ தாப ள) யாெதா  
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உ ைமயான ந ப மி ைலேய!” அ  
ஷுஅரா ௧00,௧0௧. 
ேம  அ லா  கி றா ; “ஆகேவ, 
(அவ க காக ) பாி  ேப  எவ ைடய 
சிபாாி , அ ைறய தின  அவ க  
யாெதா  பய மளி கா .” அ  த  
௪௮. 
 
நபி (ஸ ) அவ க  சிபா  ெச ய 
அ லா  வினா  அ மதி க  
ப டவ க . அவ கேள த ைன ப றி  

 ேபா  ‘அவ க  அ லா வி ைடய 
அாியாசன  கீழா  ஸ தாவி  
வி வா க , பி ன  இைறவ  அவ  
க  ெகா த க  ெமாழிகைள  றி 
அவைன  ேபா றி  க வா க , பிற  
“எ க  ஹ மேத! ெசா க  
ெசவிேய  க ப ; பாி ைர ெச க  
உ க  பாி ைர ஏ க ப ; ேக க  
உ க  தர ப  எ  
ெசா ல ப ... அ ேபா  அவ க  பாவ  
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ெச த இைற ந பி ைகயா ள க  
அைனவ   ஒ ெமா தமாக சிபா  
ெச ய மா டா க , மாறாக அ லா  
பாி ைர ெச ய வர  விதி தவ க  
மா திரேம சிபா  ெச  அவ கைள 

வன தி  ைளவி பா க . மி  
ஸ தா வி  வி வா க ... (அ த 
நபிெமாழியி  ெதாடர சிைய   பா க .’ 

க  காாி .   
 
பிாிேதா  அறிவி பி  ‘இைற த  
அவ கேள! ம ைம நாளி  த க  
பாி ைர  அதிக  த தி பைட த மனித  
யா ? என அ  ஹுைரரா (ர ) ேக ட 
ேபா , உ ள தி  ைமயான 
எ ண ட  “வண க  றியவ  
அ லா ைவ  தவிர ேவ  யா மி ைல 
எ  ெசா னவ  தா ” என நபி (ஸ ) 
அவ க  றினா க .’ க  காாி, 

ன  அ ம .   
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136. (ம ைம நாளி ) ம றா ட  
எ தைன வைக ப ? அைவகளி  
மிக மக தான ம றா ட  யா ?   

 
விைட/ 
அத  வைககைள  பி வ மா  
ேநா கலா . 
 
ஒ ; கியாம  நாளி  அ லாஹுதஆலா 
அ யா க  ம தியி  தீ  வழ வ 
த காக வ ேபா  நிக  ம றா ட . 
அ ேவ )الشفاعة Tالعظ(  மிக மக தான 
ம றா டமா . அ வா  ம றாட எ க  
நபி ஹ ம  (ஸ ) அவ க  
மா திரேம அ மதி வழ க ப , எ பதாக 
அ லா  தி ஆனி  
வா களி ளா .    
 
அ லா  கி றா ; “தஹ ஜ  
ெதா ைக (உ க மீ  கடைமயாக 
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இ லாவி ) நீ க , நஃபிலாக இரவி  
ஒ  (சிறி ) பாக தி  ெதா  வா க ! 
(இத  அ ளா  "மகாேம ம " எ ) 
மி க க ெப ற இட தி  உ க  
இைறவ  உ கைள அம தலா .” அ  
இ ரா ௭௯. 
 
ம ைம நாளி  இைற ந பி ைக யாள க  
கவைல  ப  அள  நி தி 
ைவ க ப  வா க . அ ேபா  அவ க  
(பய கரமான) இ த இட தி  ந ைம 
வி வி க ந  இைறவனிட  
பாி ைர ப  (யாைரயாவ  நா  
ேக  ெகா டா  எ ன? எ  ேபசி  
ெகா வா க  பிற  அவ க  ஆத  (அைல) 
அவ களிட , பி ன   (அைல) 
அவ க ளிட , பி ன  இ ராஹீ  (அைல) 
அவ களி ட , பி ன  ஸா (அைல) 
அவ களிட , பி ன  ஈஸா (அைல) 
அவ களிட  ெச  த க காக 
இைறவனிட  ம றா மா  ேகா  வா க , 
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ஆனா  அவ க  அைனவ  அவ களி  
ேகாாி ைககைள ம , ஓ ெவா  வ  
என  ஆ மாேவ! என  ஆ மாேவ! என 

றி  ெகா பா க . இ தியாக 
அவ க  அைனவ மாக நபி ஹ ம  
(ஸ ) அவ களிட  ெச வா க , உடேன 
அவ க  “ஆ  நா  தா  அத ாியவ ” 
என  வா க ...” (அ த நபிெமாழியி  
ெதாட சிைய  விாிவாக  பா க ). 

க  காாி .   
இர ; வன தி  வாயிைல (அத  
காவலாளியிட ) திற க  ேகா மிட தி  
ம றா த , ( வ கவாசிக காக) அைத 
திற க  ேகாாி த  ம றா பவ  எ க  
நபி ஹ ம  (ஸ ) அவ க  ஆவா க . 
பி ன  அ வாயி டாக த  

வ க தி  ைழ பவ க  ஹ ம  
(ஸ ) அவ க ைடய 
உ ம தின களாவா க .  
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; (அ லா வினா ) நரக தி  
ைழவி க க டைளயிட ப ட சில 

நரகவாசிகைள அதி  ைழய விடா  
கா பா வத காக ம றா த .  
 
நா ; நரக தி  ைளவி க ப ட (பாவ  
ெச த) இைறந பி ைகயாள கைள ெவளி 
ேய வத காக ம றா த , அ ேவைள 
அவ க  காி  ேபாயி பா க . எனேவ 
(ெசா க வாச  உ ள “மாஉ  ஹயா ” 
எ ) ஜீவ நதியி  அவ க  ேபாட  
ப வா க . பி ன  அவ க  ேச  
ெவ ள தி  விைத பயி  ைள பைத  
ேபா  நதியி  இ  ம கி  ைள  
(நிற  மாறி) வி வா க .  
 
ஐ ; ெசா கவாசிக  சிலாி  
அ த கைள உய ப  ேவ  
(அ லா விட தி ) நிக  ம றா ட . 
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இ தியாக  ற ப ட  வைகயான 
ம றா ட க  எ க  நபி ஹ ம  
(ஸ ) அவ க  மா திர  உாி ைடய  
அ ல. மாறாக அதி  அவ க  

ாிைம வழ க ப கி ற ேபாதி  
அவ க  பி னா  ஏைனய 
நபிமா க , வானவ க , (அ யா 
என ப  அ லா வி ) ேநச  க , 
ம றா வா க , இ தியாக அ லா  த  
க ைனயினா  எ வித ம றா ட  
இ லாம  நரக தி  ஒ  
ெதாைகயினைர ெவளிேய றி வன தி  

ைழவி பா , அ வா  ெவளிேய ற  
ப பவ களி  எ ணி ைகைய அவைன  
தவிர ேவ  எவ  அறியமா டா க .       
 
ஆ ; நிராகாி பாள களி  சில 

ட தினாி  ேவதைனைய  ைற க 
ேவ  அ லா  விட  ம றா த . 
எ க  நபி மஹ ம  (ஸ ) அவ க ைடய 
சிறிய த ைதயாகிய “ஆ  தா ” 
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அவ க காக ம றாட நபியவ க  
மா திர  அ மதி வழ க ப  என 
ஸஹீ   எ  கிர த தி  
பதிவாகி ள .   
  
137. ஒ வ  ெச த ந ெசய க  ல  

த ைன நரகி  கா பா றி  
ெகா ளேவா அ ல  வ க தி  

ைளயேவா மா?   
 
விைட/ 
 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; "ந  
நிைலேயா  (ந )ெசய  ாி க . 
(அ ல ) அத  ெந கமாக (ந )ெசய  

ாி க . அறி  ெகா க ; 
உ களி  யாைர  அவர  ந ெசய  
ஒ ேபா  கா பா றா ” எ  
ெசா னா க . உடேன ம க , 
“த ைகள மா (த களி  ந ெசய  
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கா பா  வதி ைல) அ லா வி  
தேர?” எ  ேக டா க . அத  

அ லா வி  த  (ஸ ) அவ க , 
“எ ைன தா , அ லா  தன  தனி  
க ைணயா  ேபர ளா  எ ைன 
அரைவண  ெகா டா  தவிர” எ  
ெசா னா க .” க  காாி . 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க ; “ந நிைலயாக 
(ந ) ெசயலா க . (அ ல ) அத  
ெந க மாக  ெசயலா க . ந ெச தி 
ெப  ெகா க . ஏெனனி  
யாைர  அவர  ந ெசய  ஒ  ேபா  
ெசா க தி  ைழவி கா ” எ  

றினா க . உடேன ம க  
“த ைககைள மா அ லா வி  ேதர?” 
எ  ேக டா க . அத  நபியவ க , 
“எ ைன தா , அ லா  தன  
ேபர ளா  எ ைன அரைவண  
ெகா டா  தவிர. அறி  ெகா க ! 
ந ெசய களி  அ லா   மிக  
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வி பமான  (எ ணி ைகயி ) ைறவாக 
இ தா  (ெதாட  ெச ய ப ) 
நிைலயான ந  ெசயேல ஆ .” எ   
ெசா னா க . க  காாி . 
 
138. ேம ற ப ட நபிெமாழி  

அ லா  வி  தி வசனமாகிய “ மியி  
நீ க  ெச  ெகா த 
(ந ைமயான) காாிய களி  
காரணமாகேவ இ த வனபதி  நீ க  
வாாிசாக ஆ க  ப ளீ க .”எ ற 
ச த ைத அவ க  ேக பா க .?” ௭;௪௩ 
எ ப  மிைடயி  எ வா  ஒ ைம 
காணலா ?  

 
விைட/ 
 
அ விர  மிைடயி  எ தைகய 

ர பா  க  இ ைல, ஏெனனி  
அ ஆ  வசன  தி  வ ள  )باء( “பா” 
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எ  அர  எ  இ  “காரண ைத ” 
றி பத  ாிய தா . அதாவ  

ந ெசய க  தா  ஒ  மனிதைன 
வ க தி  ைழவி க காரணமாக 

அைம  எ பைத  றி . அத  
அ பைடயி  ந ெசய க  இ றி 
எவ  வ க  ைழய யா , 
ஆனா  ேம  ற ப ட நபிெமாழி  
வாயிலாக ம க ப ள விடய  
எ னெவனி  அ த ந ெசய களி  
ெப மதிேயயா . அதாவ  ஒ  
அ யா  இ த உலக தி  வயைத ஒ த 
ஆ  வழ க ப  பி ன  அ வா  

ராக அவ  பக  ேநா  ேநா , 
இரவி  நி  வண கி, தீைமகைள 
வி ெடாழி  ந    ெசய க  ாி தா  
அைவயைன  அ லா  அவ  
அ தர கமாக  ெவளிர கமாக  
வழ கிய அ ெகாைடகளி  மிக  சிறிய 
ஒ  அ  ெகாைடயி  றி  
ஒ ேக  ஈடாகா . அ வாராயி  ஒ  
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மனித ைடய ந ெசய க  மா திர  
அவைன  வன தி  ைழவி பத   
எ வா  ெப மதி ளதாக அைம !!?  
 
“எ  இைறவேன! நீ (எ ைன) ம னி  
கி ைப ெச வாயாக! கி ைப ெச பவ களி 
ெல லா  நீதா  மி க ேமலானவ .” அ  

ஃமி  ௧௧௮.     
 
139. (க  எ ) விதிைய கமாக 

வி வாச  ெகா வத  ஆதார  எ ன? 
 
விைட/ 
அ லா  கி றா ; “அ லா ைடய 
க டைளக  னதாகேவ 
தீ மாணி க ப  வி கி றன”. அ  
அ ஸா  ௩௮. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “ெச ய  
பட ேவ ய காாிய ைத  ெச  
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பத காக (இைறவ  இ நிைலைய 
ஏ ப தினா )”. அ  அ பா  ௪௨. 
ேம  அ லா  கி றா ; (இ  நைட 
ெப ேற தீரேவ ய அ லா ைடய 
க டைள ஆ ). அ  அ ஸா  ௩௭. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; (அ லா  

ைடய அ மதியி றி யாெதா  தீ  
(எவைர ) வ தைடயா . ஆகேவ, எவ  
அ லா ைவ ந பி ைக ெகா கி றாேரா, 
அவ ைடய உ ள ைத (சகி , ெபா ைம 
எ ற) ேநரான வழியி  நட கி றா ". 
அ தகா  ௧௧.  
 
ேம  அ லா  கி றா ;  “இ  
பைடக  ச தி த அ  உ க  
ஏ ப ட ந ட  அ லா வி  க டைள  
ப ேய தா  (ஏ  ப ட .) உ ைம 
ந பி ைகயாள  கைள , 
நயவ சக கைள  பிாி தறிவி  
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பத காகேவ (இ வா  ெச தா )” ஆல 
இ ரா  ௧௬௬. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“ேசாதைன  ளா ) அவ க  
த க  எ தைகய ப  
ஏ ப டேபாதி  "நி சயமாக நா  
அ லா காகேவ இ கி ேறா . 
நி சய மாக நா  அவனிடேம மீ ேவா " 
என  வா க . 
இ தைகயவ க  மீ  தா  அவ க ைடய 
இைறவனிடமி  க ைரக  
கி ைப  ஏ ப கி றன. ேம , 
இவ க தா  ேநரான வழிைய  
அைட தவ க .”.அ  பகரா ௧௫௬.௧௫௭. 
 
ஹதீ  ஜி ாீ  எ  பிரப யமான 
நபிெமாழியி  பி  வ மா  

ற ப ள ; (அ லா வி  ேதர!  
ஈமா  (இைற ந பி ைக) எ றா  எ ன?” 
எ  அ மனித  ேக டா . அத  நபி 
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(ஸ ) அவ க , அ லா ைவ  
அவ ைடய  வானவ கைள , 
அவ ைடய ேவத ைத , அவன  
ச தி ைப  அவ ைடய த ைகள   
நீ க  ந வ  (மரண தி  பி  
இ தியாக  அைனவ ) உயி ட  
எ ப  ப ைவத நீ க  ந வ , 
விதிைய ைமயாக ந வ  ஆ ” 
எ  றினா க . அத  அ மனித  
உ ைம தா ” எ றா .” க  , 
அ  தா . 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“உம  ஏ ப ட யா  ஒ  ேபா  
உ ைம வி  விலகி  ெச றி கா , 
ேம  உ ைம வி  விலகி  ெச ற 
எ   ஒ  ேபா  உம  
ஏ ப கா .” க  அ  தா , 
இ  மாஜா, ன  அ ம .        
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ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(உன  பயனளி பைதேய நீ ஆைச ப . 
இைறவனிட  உதவி  ேத . நீ 
தள விடாேத. உன  ஏேத  ப  
ஏ ப ேபா ,  “நா  (இ ப )  
ெச தி தா  அ ப  அ ப  
ஆகியி ேமா” எ  (அ கலா ) 

றாேத. மாறாக, “அ லா வி  விதி ப  
நட  வி ட . அவ  நா யைத  
ெச வி டா ” எ  ெசா .  க  

, இ  மாஜா.      
 
நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ;  “இயலா
ைம, திசா தன  ஆையைவ உ பட 
ஒ ெவா   ெபா  விதியி  ப ேய 
(அைமகி றன).’  . 
 
    ௧௩௧௩௧௩௧௩௯௯௯௯....    (க  எ ) விதிைய வி வாச  
ெகா வ  எ தைன நிைலகைள  
ெகா ட ? 
விைட/ 
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(க  எ ) விதிைய வி வாச  ெகா வ  
நா  நிைலகைள  ெகா ட ; 
 

தலாவ  நிைல; எ லாவ ைற  ஆழமாக 
அறி  ைவ தி  அ லா வி  
அறிைவ வி வாச  ெகா வ , 
வான களி , மியி  
அவ கிைடயி   உ ளவ றி  ஓ  
அ  வள  அவ ைடய அறி  
அ பா ப  விடா  எ  எ லா  
பைட கைள  பைட  ேப 
அ லா  அைவகைள  ப றி அறி  
ைவ தி கிறா  எ  அவ களி  
உணைவ , ஆ ைள , ேப கைள , 
ெசய கைள , அைச கைள , 
அைசவ ற நிைலகைள , அவ களி  
இரகசிய கைள , பரகசிய கைள , 
அவ  களி  வ கவாசிக  யா , நரக 
வாசிக  யா  ேபா ற அைன  
விபர கைள  அவ  அறி  
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ைவ தி கிறா  எ  வி வாச   
ெகா வதா .      
 
இர டாவ  நிைல; ேமேல ற ப ட ப  
அ லா  அறி  ைவ தி  
அைன ைத  எ தி ைவ ளா  
எ , (ல ஹு  மஃ , கல  எ ) 
பா கா க ப ட பலைக, எ ேகா  
ேபா றைவகைள  வி வாச  
ெகா வதா . 
 

றாவ  நிைல; அ லா ைடய 
நா ட ைத , அவ ைடய ச திைய  
வி வாச  ெகா வதா . ேம  (இ  
வைர ) நட  த அ ல  
எதி கால தி  நட க வி  அைன  
விடய கைள  ெபா த ம  
அவ ைடய ச தி  நா ட  இைண 
பிாியாதைவ, அதாவ  அ லா  நா யைவ 
யா  ச ேதகமி றி அவ ைடய 
வ ளைமயா  நட ேத தீ  ஆனா  அவ  
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நாடாத எ த ஒ  “அவ  நாடவி ைல”  
எ ற ஒேர காரண காகநைடெபறா , 
அ றி அவ  அ விடய தி  ச தி ய றவ  
எ பத காக அ  நைடெபறவி ைல எ  
ெபா ெகா வ  றி  தவரா . 
அ தைகய க கைள வி  அவ  
உயர தியானவ .    
அ லா  கி றா ; (வான திேலா, 

மியிேலா உ ள யாெதா ேம அ லா  
ைவ  ேதா க க யா . நி சயமாக 
அ லா  (அைன ைத ) மிக 
அறி தவ  ெப  
ஆ ற ைடயவனாக  இ கி றா ). 
பாதி  ௪௪. 
 
நா காவ  நிைல; வான க  

மி  அைவயிர கிைடயி  உ ள 
அைன ைத  பைட தவ  அ லா தா  
எ , அைவக  ைடய அைசைவ , 
அைசவ ற நிைலைய  அவேன 
அறி தவ  எ , அவைனய றி 
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பைட பவேனா, பராமாி பவேனா 
கிைடயா  எ  வி வாச  
ெகா வதா .  
 
141. “அ லா வி  அறிைவ வி வாச  

ெகா த ” எ ற தலாவ  நிைல  
ஆதார  எ ன? 

விைட/ 
அ லா  கி றா ; (அ த 
அ லா ைவ  தவிர வண க தி ாிய 
ேவெறா  நாயனி ைல. (அவேன) 
மைறவானைத  ெவளி பைடயான ைத  
ந கறி தவ . அவேன அளவ ற 
அ ளாள .  நிகர ற அ ைடயவ .” அ  
ஹ  ௨௨. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “நி சயமாக 
“அ லா  த  ஞான தா , 
எ லாவ ைற  ஆழமாக 
அறி ெகா கி றா .) அ  தலா  
௧௨. 
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ேம  அ லா  கி றா ; “அவ  
அறியா  வான களிேலா மியிேலா உ ள 
வ றி  ஓ  அ வள  த பிவிடா . 
அ ைவ விட சிறியேதா அ ல  ெபாியேதா 
(ஒ ெவா  "ல ஹு  ம ஃ " 
எ ) ெதளிவான றி  தக தி  
பதி  ெச ய  படாம  இ ைல.” சபஃ ௩. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“மைறவான வ றி  சாவிக  அவனிடேம 
இ கி றன. அவ (றி  உ ளவ )ைற 
அவைனய றி ேவெறவ  அறிய 
மா டா .” அ  அ ஆ  ௫௯. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; 
“நபி வ ைத எ  (எவ ) அளி ப  
எ பைத அ லா  தா  ந கறிவா .”அ  
அ ஆ  ௧௨௪. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “உ க  
இைறவ  வழியி  தவறியவ க  
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எவ க  எ பைத நி சயமாக அவ தா  
ந கறிவா . ேநரான வழியி பவ க  
யா  எ பைத  அவ  தா  ந கறிவா .” 
அ ன  ௧௨௫. அ கல  ௭. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “ந றி 
ெச பவ கைள அ லா  மிக 
அறி தவனாக இ ைலயா?” அ  அ ஆ  
௫௩. 
 
 ேம  அ லா  கி றா ; 
“உலக தாாி  உ ள களி  உ ளவ ைற 
அ லா  ந  அறி தவனாக இ ைலயா?” 
அ  அ க  ௧0. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “(நபிேய!) 
உ கள  இைறவ  மல கைள ேநா கி 
‘நா  மியி  (எ ைடய) பிரதிநிதிைய 
(ஆதைம) நி சயமாக ஏ ப த  
ேபாகிேற ’ என  றிய சமய தி  
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(அத ) அவ க  மியி ) விஷம  ெச  
இர த  சி த ய (ச ததிகைள  ெப ) 
அவைர அதி  (உன  பிரதிநிதியாக) 
ஆ கிறாயா? நா கேளா உ ைடய 
பாி  த  த ைமைய  றி உ ைடய 

கைழ  ெகா  உ ைன க  
ெகா கிேறா " எ  றினா க . 
அத கவ  "நீ க  அறியாதவ ைற 
எ லா  நி சயமாக நா  ந கறிேவ " 
என  றி வி டா .” அ  பகரா ௩0. 
 
ேம  அ லா  கி றா ; “ஒ  
உ க  மிக ந ைமயாக இ  
அதைன நீ க  ெவ க . ஒ  
உ க  தீ காக இ  அதைன 
நீ க  வி ப  . (அைவ உ க  
ந ைம அளி மா தீைமயளி மா 
எ பைத) அ லா தா  அறிவா ;  நீ க  
அறியமா க .” அ  பகரா ௨௧௬ 
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நபி (ஸ ) அவ களிட  (அ லா வி   
ேதர! ‘சிறிய வயதி  இற  வி டவாி  

நிைல ப றி எ ன ெசா கிறீ க ?’ எ  
வினவ ப ட . அ லா வி  த  (ஸ ) 
அவ க , “அவ க  (உயி ட  வா தா ) 
எ வா  ெசய ப  பா க  எ ைபத 
அ லா  ந  அறிவா ”  எ   
ெசா னா க .” க  காாி . 
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
(அ லா  சிலைர அவ களி  
த ைதமா களி   த களி  
இ  ேபாேத வ க   
உாியவ க  என பைட தா . ேம  
சிலைர அவ களி  த ைதமா களி   
த களி  இ  ேபாேத நரக  
உாியவ க  என பைட தா .)  

.  
 
ேம  நபி (ஸ ) அவ க  றினா க ; 
“உ களி  யா ”  பிற  வி ட  எ த  
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உயி  தம  இ பிட  ெசா க திலா, 
அ ல   நரக திலா எ   அ லா வா  
எ த படாம   இ பதி ைல; அ  
ந ேபற றதா, அ ல  ந ேப  ெப றதா 
எ  எ த ப ராம  இ ைல” எ  
ெசா னா க . அ ேபா  ஒ  மனித , 
“அ லா வி  தேர நா க  ந லற க  
ெச யாம , எ க  (தைல) எ தி  மீ  
(பார ைத  ேபா வி ) இ  விட 
மா ேடாமா?” எ  ேக டா . அத  
அ லா வி  த  (ஸ ) அவ க , “யா  
(விதியி ) ந ேப  ெப றவராக இ பாேரா 
அவ  ந ேப  ெப றவ களி  ெசய  
மா வா . யா  (விதியி ) ந  ேபற றவராக 
இ பாேரா அவ   ந ேபற ற வ களி  
ெசய  மா வா .” எ  றினா  க . 
ேம  அவ க , “நீ க  ெசயலா க . 
(ந லா , ெபா லா ) எ லா  
(அவரவ  ெச  வழி) எளிதா க  
ப ள . ந லவ  ந லவ களி  
ெசயைல  ெச ய வைக ெச ய ப . 
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ெக டவ க  ெக ட வ களி  
ெசயைல  ெச ய  வைக ெச ய  ப ” 
எ  றினா க . பிற  “யா  (பிற ) 
வழ கி (இைறவைன) அ சி,  ந லவ ைற 
உ ைம  ப கிறாேரா அவ  

லபமான வழிைய எளிதா ேவா . யா  
க ச தன  ெச , ேதவய றவராக   
த ைன  க தி,  ந லைத ந ப 
ம கிறாேரா,  அவ  சிரம தி  
வழிைய எளிதா ேவா .” (92:5-10) எ  
வசன கைள ஓதி  கா  னா க . க  

காாி . 
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(அகீதா) ெகா�ைக - 

٢٠٠ வினா விைடக� – 7 

201- இைறமP�/�. இ<K^ெச�M+ (பி�அ�) 
/#வழி எ#?   

 
விைட/ 
மா%க�தி� அவசிய+ ெதறிE# ைவ�தி8�க 
ேவQTய#+, ந+ப�த.Eத அறிவி�பாள%களிட 
மி8E# ெபற�ப<K RT; ெச�ய�ப<ட#மான 
ஒ8 விவகார�ைத மP�பேத இைறமP�/�. 
இ<K^ெச�M+ (பி�அ�) /#வழியா.+. 
காரண+ அWவாP மP�பவ% அ�லா�வி4 
ேவத�ைதF+ அவ4 cத% ெகாQK வEதைவ 
கைளF+ ெபா�யா�.கிறா%. இ�தைகய 
(பி�அ�க�) /#வழிக� நிைறயேவ உ�ளன. 
ஜ�மியா எ�+ பி)வின% அ�லா�வி4 
பQ/கைள மP�த#, அ�.%ஆ4 பைட�க� 
ப<ட# எ4ேறா, அ�ல# அ�லா�;ைடய 
எEத ஒ8 பQ/+ பைட�க� ப<ட# எ4ேறா 
UPவ#, நபி இ�ராஹd+ (அைல) அவ%கைள 
அ�லா� த4 உ,ற நQபனா� கியைதF+, 
நபி Hஸா (அைல) அவ%கIட4 அவ4 
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ேபசியைதF+ மP�ப#, கத)�யா எ�+ 
பி)வின% அ�லா�வி4 அறி;, அவ�ைடய 
ெசய�க�, தd%�/, விதி ேபா4றைவகைள 
மP�த#, Rஜ\ஸிமா எ�+ பி)வின% 
அ�லா�ைவ பைட�/கIட4 ஒ�பி<ட# 
ேபா4றைவகைள இத,. உதாரணமாக� 
Uறலா+. எனி�+ ேம, Uற�ப<டவ%களி� 
இ\லாமிய ச4மா%�க�தி4 அT�பைடகைள 
தக%�க;+, R\லி+களிைடைய சEேதக�ைத 
ஏ,பK�த;+ ேவQKெம4ேற இ�தைகய 
ெசய�களி� ஈKப<டவ%க�,  
சEேதக�#�கிடமி4றி இைற மP�பாள%க� 
ஆவா%க�, அ4றி ஏமா,ற�ப<ேடா அ�ல# 
ெதளிவி4ைம காரணமாகேவா 
மP�பவ%கI�. த.Eத ஆதார0கIட4 
ச�திய�ைத R4ைவ�க� ப<ட பி4னேர 
அவ%கள# நிைல ப,றி RT; எK�க�பK+.   
 

 202- இைறமP�/�. இ<K^ெச�லாத (பி�அ�) 
/#வழி எ#?   

 
விைட/ 
ேம� Uற�ப<ட விள�க�#�. மா,றமான#+, 
அ�லா�வி4 ேவத�ைதF+ அவ4 cத% 
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ெகாணK வEதைவகைளF+ ெபா�யா�காத 
விவகார0கைளேய இைறமP�/�. இ<K^ 
ெச�லாத /#வழி எ4கிேறா+. (உைமயா 
கிலாப�தி� ேதா4றிய) ம%வானிய 
பி�அ�கைள இத,. உதாரணமாக� Uறலா+. 
(அ�கால�தி� வா�Eத) ச0ைக மி�க 
நபி�ேதாழ%க� அவ%கIைடய பி�அ�கைள 
அ�மதி�காதி8E#+ அ�/#வழிகைள ேதா,P 
வி�தவ%கைள இைறமP� பாள%க� எ4P 
Uற;+ இ�ைல, அவ%கIைடய (கிலாப�) 
ஆ<சியிலி8E# ெவளிநட�/^ ெச�ய;+ 
இ�ைல. அWவா<சியாள%க� பிைழயான 
விள�க0களி4 அT�பைடயிேலா, அ�ல# சில 
உலக இலாப0க� க8திேயா, அ�ல# அவ% 
கIைடய மன ஆைசகI�. அTபணிEேதா 
ெதாSைககைள இPதி ேநர+ வைர பி,பK�# 
வைதF+, ெப8நா� தின0களி� ெதாSைக�. 
R4 பிரச0க+ நிக��#வைதF+, அம%E# 
ெகாQேட ஜு+ஆ� பிரச0க0க� நிக��# 
வைதF+, H�த நபி�ேதாழ%கைள (மி+ப%) 
ேமைடகளி� c,PவைதF+ வழ�கமாக� 
ெகாQT 8Eதா%க�.      
  
 20௩-  எWவழிகளிnடாக (பி�அ�) /#வழிக� 
ேதா,Pவி�க�பK+?   
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விைட/ 
இரQK வழிகளிnடாக /#வழிக� ேதா,P 
வி�க�பK+.  
1- வண�க வழிபாK 
2- ெகாK�க� வா0க� 
 

20௪- வண�க வழிபாKகளி� 
ேதா,Pவி�க�பK+ (பி�அ�) /#வழி எ�தைன  
வைக�பK+?   
 
 
விைட/ 
இரQK வைக�பK+. 
 
ஒ4P; அரேவ அ�லா� எ0கI�. க<டைள 
யிடாதைவகைள� ெகாQK அவைன 
வண0.த�. ஸூபிக� என�பK+ பி)வின)� 
அறிவ dன%க� வ dQவிைளயா<K� க8விகைள� 
ெகாQK+, ைக த<TF+, இைச�#+, பல 
இைச� த<Kகளி nடாக;+ அ�லா�ைவ 
வண0.வைத இத,. உதாரணமாக� 
Uறலா+. இ�தைகேயாைர அ�லா� தன# 
தி8மைறயி� பி4 வ8மாP விள�.கிறா4;  
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சீ ய ப , ைக த வ  தவிர 
(ேவெற ) அ த ஆலய தி  
அவ களி  ெதா ைகயாக இ க 
வி ைல.  அ� அ4பா� ௩௫.    

 

இரQK; (மா%�க�தி�) அT�பைடயி� 
அ�மதி�க�ப<ட ஒ8 வண�க�தா� 
மா%�க�தி� .றி�பிட�படாத (ேவP ஒ8) 
சEத%�ப�தி� ைவ�# வழிபKவதா.+. 
உதாரண�#�. இ�ரா+ ஆைட அணிEதவ% 
தைலைய� திறEதி8�ப# அ�மதி� க�ப<ட 
ஒ8 வண�கமா.+. ஆனா� இ�ரா+ ஆைட 
அணியாத ஒ8வ% ேநா4பிேலா, ெதாSைக 
யிேலா அ�ல# இதர வண�க0களிேலா 
(அ�லா�ைவ) வழி�பKவதாக (நி�ய� 
ைவ�#) நிைன�#� ெகாQK தைலைய� 
திறEதி8�ப# (பி�அ� Rஹ%ரமா) தK�க�ப<ட 
/#வழியா.+. அ�மதி�க�ப<ட ஏைனய 
வண�க வழிபாKகைள ேவP சEத%�ப0களி� 
ெச�வ#+ இWவாP தா4. (நபி�) ̀ 4ன�தான 
ெதாSைககைள தK�க�ப<ட ேநார0களி� 
ெதாSவைதF+, (யWR�ஷ�) சEேதகமான 
நாளி� ேநா4/ ைவ�பைதF+, இ8 
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ெப8நா<களி� ேநா4/ ேநா<பைதF+ இத,. 
உதாரணமா�க Uறலா+.  
20௫- வண�க வழிபாKகளி� 
ேதா,Pவி�க�பK+ (பி�அ�) /#வழி�. 
எ�தைன நிைலக� உ�ளன?   
 
 
விைட/ 
அத,. இரQK நிைலக� உ�ளன? 
 
ஒ4P; அ�/#வழி (பி�அ�) ேதா,Pவி�க�ப<ட 
வண�க�ைத R,றாக அழி�#விK+. ேவQK 
ெம4ேற ப6%, மஃ)�   ெதாSைககளி� 
H4றாவ# நா4காவ# ரகஅ�#கைள 
அதிக)�பைதF+, அ�ல# நா4. ரஅ�#க� 
உ�ள ெதாSைககைள ஐEதாக U<KவைதF+, 
அ�ல# ரகஅ�#களி� .ைற; ஏ,பK�# 
வைதF+ இத,. உதாரணமா� Uறலா+. 
  
இரQK;  ஒ8 வண�க+ (இபாத�) அ�லா� 
வினா� ஏ,P�ெகா�ள�ப<ட நிைலயி� அதி� 
ேதா,Pவி�க� ப<ட /#வழி மா�திர+ 
அழி�க� பட�. ;� ெச�F+ ேபா# ஒ8 
உP�ைப H4P விK�த0கI�. ேம� 
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கS;வைத இத,. உதரணமாக� Uறலா+. 
ஏெனனி� நபி (ஸ�) அவ%க� இ�தைகய 
நிைலயி� ;� எ,P� ெகா�ள� படமா<டா# 
எ4P Uற வி�ைல மாறாக “யா% இைத விட 
UKதலாக ெச�கிறாேரா அ�ல# இைத விட� 
.ைற�# வி<டாேரா அவ8+ தd0கிைழ�# 
வி<டா%” எ4ேற Uறினா%க�. (,க� அg தா��, 

நஸாஈ, இ�� மாஜா.   

 

             
20௬- வியாபார�தி� ேதா,Pவி�க�பK+ 
(பி�அ�க�) /#வழிக� யாைவ?   
 
விைட/ 
ெகாK�க� வா0களி4 ேபா# .%ஆ��.+ 
நபி வழி�.+ அ�பா,ப<டைவகைள நிபEதைன 
யிKவ# அதி� ேதா,Pவி�க�பK+ 
(பி�அ�க�) /#வழி களா.+. பி4 வ8+ நபி 
ெமாழியி� Uற�ப<K�ள வாP ஒ8 
அTைமயி4 வா)`)ைமைய (உ)ைமயிடாத) 
ேவP ஒ8வ% நிபEதைனயிKவைத இத,. 
உதாரணமாக� Uறலா+     

ஆயிஷா (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�: 
ப[ரா(எ�+ அTைம� ெபQ), தம# விKைதல� 
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ப�திர�தி4 ெதாைகைய^ ெசM�#வத,. 
உதவி ேகா) எ4னிட+ வEதா%. (அ�ேபா#) 
அவ% தம# விKதைல� ெதாைகயி� எைதF+ 
ெசM�தி யி8�கவி�ைல. நா4 அவ)ட+, "நd  
உ4 உ)ைம யாள%களிட+ தி8+பி^ ெச�. 
(நா4 உ4 சா%பாக) உ4 விKதைல� 
ப�திர�தி4 ெதாைகைய^ ெசM�தி விKகிேற4. 
(ஆனா�,) உன# வா)` )ைம என�ேக 
உ)யதா.+. இத,. அவ%க� ச+மதி�தா�, 
நாேன அைத^ ெசM�தி விKகிேற4'' எ4P 
Uறிேன4. அWவாேற, ப[ரா த+ 
உ)ைமயாள%களிட+ ேக<க, அவ%க� 
(ச+மதி�க) மP�#, "உ4(ைன வா0கி 
விKதைல ெச�வத4) வாயிலாக, அவ% 
இைறவனிட+ ந4ைமய� ெபற 
வி8+/வாராயி4 அWவாேற ெச�ய<K+! 
ஆனா�, உன# வா)`)ைம எ0கI�ேக 
உ)யதாக இ8�.+'' எ4P Uறிவி<டா%க�. 
இைத நா4 நபி (ஸ�) அவ%களிட+ Uறிேன4. 
அத,. நபி (ஸ�) அவ%க�, "நd அவைர 
விைல�. வா0கி விKைல ெச�#விK.  
ஏெனனி�, விKதைல  ெச�பவ 8�ேக வார
`)ைம உ)யதா.+'' எ4P Uறினா% க�. 
பிற., நபி (ஸ�) அவ%க� நி4P 
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(உைரயா,Pைகயி�), "சில8�. எ4ன 
ஆயி,P? அ�லா�வி4 ச<ட�தி� இ�லாத 
நிபEதைனைய விதி�கிறா%கேள! அ�லா�வி4 
ச<ட�தி� இ�லாத நிபEதைனைய ஒ8வ% 
விதி�தா� அ# ெச�ல� த�கத4P;  அவ% 
(P Rைற நிபEைதன விதி�தாM+ ச)ேய! 
அ�லா� வி4 நிபEதைனேய (ஏ,P) 
பி4ப,ற� த.Eத#+ உPதி வா�Eத#+ ஆ.+'' 
எ4P Uறினா%க�. (,க� /கா), R\லி+.  
 

 

20௭- நபி (ஸ�) அவ%கIைடய 
ேதாழ%கI�.+, .K+ப�தின8�.+ ெச�ய 
ேவQTய கடைம யா#?   
 
விைட/ 
அவ%கைள�ப,றி ந�ெலQண+ ெகா�வ#+, 
அவ%கைள� c,றாம� இ8�ப#+, 
அவ%கIைடய ந,.ண0கைள ேபாதி�ப#+, 
அவ%கI�கிைடயி� ேதா4றிய க8�# 
ேமாத� ெதாட%பாக ெமௗன+ கா�ப#+, 
கடைமயா.+  ஏெனனி� அ�லா�ேவ 
அவ%கைள தWரா� இ4ஜd� /%கா4 அகிய 
ேவத0களி� /க�E# Uறியி8�கிறா4. 
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ஸஹdஹான ஹதd\ கிரEத0களிM+ 
அவ%கIைடய சிற�/க� Uற�ப<K�ளன. 
 

 அ�லா� UPகி4றா4; ஹ ம  
அ லா வி  தராவா . அவ ட  
இ ேபா  (ஏக இைறவைன) ம ேபா  
மீ  க ைமயாக , தம கிைடேய 
இர க  மி  இ கி றன . உ, 
ஸ தா ெச ேதாராக அவ கைள  
கா ! அ லா  விடமி  
அ ைள , ெபா த ைத  
ேத வா க . அவ களி  அைடயாள  
ஸ தாவி  த பாக அவ களி  

க தி  இ . இ ேவ த ரா தி  
அவ கள  உதாரண . இ ஜீ  
அவ க ள உதாரணமாவ  ஒ  
பயிைர  ேபா ற . அ  தன  ைத 
ெவளி ப கிற . பி ன  அைத  
பல ப கிற . பி ன  க னமாகி 
அத  த  மீ  நிைலயாக நி கிற . 
நிராகாி பவ க  ேகாப ைத 
ஏ ப  வத காக விவசாயி (க  எ  
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ந பி ைக  ைடயவ ) கைள அ  
மகி சியைடய  ெச கிற . அவ களி  
ந பி ைக ெகா  ந லற க  
ெச ேதா  ம னி ைப , மக தான 

ைய  அ லா  வா களி  
ளா . அ� பத� ௨௯. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ந பி ைக 
ெகா , ஹி ர  ெச  அ லா வி  
பாைதயி  ேபாாி ேவா , அைட கல  
த  உதவிேயா ேம உ ைமயாக 
ந பி ைக ெகா டவ க . அவ க  
ம னி , க ணியமான உண  
உ . அ� அ4பா� ௭௪. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ஹி ர  
ெச ேதாாி , அ ஸா களி  தி  
ெச ற தலாமவ கைள , ந ல 
விஷய தி  அவ கைள  
பி ெதாட தவ கைள  அ லா  
ெபா தி  ெகா டா . அவ  க  



 

325 

அ லா ைவ  ெபா தி  ெகா ட ன . 
அவ க  ெசா க  ேசாைலகைள 
அவ  தயாாி  ைவ தி கிறா . 
அவ றி  கீ  ப தியி  ஆ க  ஓ . 
அதி  அவ க  எ ெற  நிர தரமாக 
இ பா க . இ ேவ மக தான ெவ றி. 
அ�தWபா ௧00. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; இ த 
நபிைய , ஹி ர  ெச தவ கைள , 
அ ஸா கைள  அ லா  ம னி  
தா . அவ களி  ஒ  சாராாி  
உ ள க  தட ரள ப ட 
பி ன , சிரமமான காலக ட தி  
அவைர  பி ப றியவ  கைள  
ம னி தா . அவ  அவ களிட  நிகர ற 
அ ைடேயா , இர க ைடேயா . 
அ�தWபா ௧௧௭. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; தம  
கைள , ெசா கைள  வி  

ெவளிேய ற ப ட ஹி ர  ெச த ஏைழ 
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க  (உாிய ). அவ க  அ லா  
விடமி  அ ைள  தி திைய  
எதி பா கி றன . அ லா , 
அவ ைடய த  உத கி றன . 
அவ கேள உ ைமயாள க . 
அவ க  ேப ந பி ைகைய , 
இ ைர  தமதா கி  ெகா ேடா 

 (உாிய ). ஹி ர  ெச  த மிட  
வ ேவாைர அவ க  ேநசி கி றன . 
அவ க  ெகா க ப வ  றி  
தம  உ ள களி  கா ண  
ெகா ள மா டா க . தம  வ ைம 
இ த ேபா  த ைம விட 
(அவ க ) ாிைம 
அளி கி றன . த னிட ள க ச  
தன தி  கா க ப ேவாேர ெவ றி 
ெப ேறா . அ� ஹ�% ௮,௯. 

  

இைவ ேபா4ற இ4�+ பல தி8வசன0க� 
அ�.%ஆனி� வE#�ளன. ப�8�ேபா)� 
கலE# ெகாQட ̀ மா% R4n,றி பதினா4. 
நபி� ேதாழ%கைள ேநா�கி,  அ�லா� "நd0க� 
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வி8+பிையத^ ெச�F0க�. உ0ைகள 
ம4னி�# வி<ேட4'  எ4P Uறியி8�கலா+'' 
ேமM+ "ைபஅ�#% )�வா4' ஒ�பEத�தி� 
கலE# ெகாQK, அEத மர�தி4 கீ� வா�.� 
பிரமாண+ அளி�த `மா% ஆயிர�# நாnP 
அ�ல# ஐnP நபி�ேதாழ%களி� எவ8+ 
நரக�தி,.� yைழய மா<டா%க�' என நா0க� 
அறிE# ைவ�தி8�ப #ட4 உPதிF+ 
ெகா�கிேறா+. அவ%க� அைனவ8+ 
அ�லா�ைவ ெபாPEதி� ெகாQடா%க� 
அ�லா�;+ அவ%கைள� ெபாPEதி� 
ெகாQடா4. 
  

அ�லா� UPகி4றா4; அ த 
மர தின யி  உ மிட  உ தி ெமாழி 
எ த ேபா  ந பி ைகயாள கைள 
அ லா  ெபா தி  ெகா டா . 
அவ களி  உ ள களி  இ பைத 
அவ  அறிவா . அ� ப�� ௧௮. 
 

இEத சHக�தி4 மிக^ சிறEத (,றாQைட^ 
ேச%Eத சிறEத சHக�தின% நபி�ேதாழ%களாவ% 
என நா+ சா<சி UPகி4ேறா+.  ேமM+ 
ஒ8வ% உஹு� மைலயள;�.� த0க�ைத 
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(தானமாக^) ெசலவி< டாM+,  நபி�ேதாழ%க� 
(இைறவழியி�) ெசலவி<ட  இ8 ைகயள;,  
அ�ல# அதி� பாதியளைவ� Uட எ<ட 
RTயா# எ4P+, அவ%க� பாவ0களிலி8E# 
பா# கா�க�படாதவ%க� ஆதலா� 
அவ%கI�.+ தவPக� நிகழலா+ எ4P+ 
ந+/கிேறா+. (மா%�க�) பிர^சிைனகளி4 ேபா# 
அவ%க� (உQைமைய� கQடறிய) 
Rய,சி�பா%க�, அ# சமய+ உQைமைய� 
கQடறிEதவ8�. இரQK Uலி கைளF+, 
அதி� தவறிைழ�த வ8�. Rய,சி, .றிய 
UலிையF+ அ�லா� வழ0.வ#ட4 
அவ8ைடய தவைறF+ மQணி�# 
விKகிறா4. அ)ய சEத%�ப0களி� அவ%க� 
தவறிைழ�க ேந%EதாM+ ஒ8 சிறிய (நஜd\) 
அS�., கட� நd% RSவைதF+ மா`பK�த 
RTயாத# ேபா�  அவ%க� ெச�த தவPகைள 
அழி�#விட�UTய பல சிற�ப+ச0கI+, 
ந�லர0கI+, அவ%களிட+  நிைறயேவ 
காண�ப<டன. அ�லா� அவ%க� 
அைனவைரF+ ெபா8Eதி� ெகா�வானாக. 
 

நபியவ%கள# ேதாழ%களி� ஒ8வைரேயா 
அ�ல# அைனவைரFேமா அ�ல# 
அவ%கIைடய .K+ப� தினைரேயா 
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விம%சி�பவ%கைளF+, அவ%கைள ப,றி தdய 
எQண+ ெகாQட வ%கைளF+ வி<K நா+ 
நd0கி விKேவா+. நபியவ%களி4 
வஸி�ய�ைத� கா�பா,P Rகமாக RTEத 
அள; நா+ அவ%கைள வி8+ப;+, உ,ற 
#ைணவ%களாக எK�#� ெகா�ள;+ 
அவ%கI�காக ேபாராட;+ அ�லா�ைவ 
நா+ சா<சியா�.ேவா+. 
  
ஏெனனி� நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
என# ேதாழ%கைள� தி<டாதd%க� (� /கா).    

 

ைஸ� பி4 அ%க+ (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�; 
ஒ8 நா� நபி (ஸ�) அவ%க� ம�கா;�.+ 
மதdனா;�.+ இைடயிM�ள ".+R' எ�+ நd% 
நிைலய8ேக எ0களிைடேய நி4P 
உைரயா,றி� ெகாQT8Eதா% க�. அ�ேபா# 
அவ%க� அ�லா�ைவ� ேபா,றி� /க�E#, 
(இைறவைன F+ இPதி நாைளF+) 
நிைன�<T அறி;ைர Uறினா%க�. பிற., 
"இைறவா��#�.� பி4! ம�கேள!  
கவனிF0க�. நா�+ ஒ8 மனிதேன. (எ4 
உயிைர� ைக�ப,P+) எ4 இைறவனி4 cத% 
வ8+ கால+ ெந80கி வி<ட#. அவர# 
அைழ�ைப நா4 ஏ,P�ெகா�ேவ4. நா4 
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உ0களிடேய கனமான இரQK ெபா8<ைகள 
வி<K^ெச�கிேற4. அவ,றி� ஒ4P 
அ�லா� வி4 ேவதமா.+. அதி� ந�வழிF+ 
ேபெராளிF+ உ�ள#. ஆேகவ, அ�லா�வி4 
ேவத�ைத ஏ,P அைத� பலமாக 
ப,றி�ெகா�I0க�'' எ4P Uறி, 
அ�லா�வி4 ேவத�தி4பT வாSமாP 
cQTனா%க�; அதி� ஆ%வR+ ஊ<Tனா%க�. 
பிற., "(ம,ெறா4P) எ4 .K+ப�தா% ஆவ%. 
எ4 .K+ப�தா% விஷய�தி� (அவ%களி4 
உ)ைம கைளF+ கQணிய�ைதF+  
ேப�மாP) உ0கI�. நா4 அ�லா�வி4 
ெபயரா� நிைன�<Kகிேற4. எ4 .K+ப�தா% 
விஷய� தி� (அவ%களி4 உ)ைமகைளF+ 
கQணிய�ைத F+ ேப�மாP) உ0கI�. 
நா4 அ�லா�வி4 ெபயரா� 
நிைன�<Kகிேற4. எ4 .K+ப�தா% 
விஷய�தி� (அவ%களி4 உ)ைமகைளF+ 
கQணிய�ைதF+ ேப�மாP) உ0கI�. 
நா4 அ�லா�வி4 ெபயரா� 
நிைன�<Kகிேற4 ''  எ4P (H4P Rைற) 
Uறினா%க�. (� R\லி+.  
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20௮- நபிேதாழ%களி� மிக^சிறEதவ%கைள 
`P�கமாக� .றி�பிKக? 

 
விைட/ 
அவ%களி� மிக^ சிறEதவ%க� ஹி6ர� 
ெச�ேதா)�, REதி^ ெச4றவ%களா.+, 
அவ%கI�.� பிற. அ4ஸா)க�, பிற. ப�% 
/னித� ேபா)� கலE# ெகாQடவ%க�, பிற. 
உஹூ� ேபா)� கலE# ெகாQடவ%க�, பிற. 
“ைபஅ#% )�வா4” ஒ�பEத�தி� கலE# 
ெகாQK (அEத மர�தி4 கீ�) உPதி� 
பிரமாண+ அளி�தவ%க�. பிற. அவ%கI�.� 
பி4 வEதவ%க�, அவ%கI�.� பிற. 
உ�ளவ%கைள அ�லா�  பி4வ8மாP 
விள�.கிறா4;  

 

(உ களி  (ம கா) ெவ றி   
(ந வழியி ) ெசல  ெச  ேபாாி ட 
வ  (உ களி  யா ) சமமாக 
மா டா க . (ெவ றி ) பி ன  
ெசலவி  ேபாாி ட வ கைள விட 
அவ க  மக தான பதவி ைடய வ க . 
அைனவ  அ லா  அழகிய ைதேய 
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வா களி ளா . நீ க  ெச வைத 
அ லா  ந கறி தவ . அ� ஹதd� ௧0.   
 

 

20௯- நபிேதாழ%களி� மிக^ சிறEதவ%கைள 
விள�கமாக� .றி�பிKக? 

 
விைட/ 
இ�� உம% (ரலி) Uறினா%க�; நா0க� நபி 
(ஸ�) அவ%களி4 கால�தி� ம�களிைடேய 
சிறEதவ% இ4னா%, இ4னா% எ4P மதி�பி<K 
வEேதா+. (Rதலி�) அgப�க% (ரலி) 
அவ%கைள^ சிறEதவராக மதி�பி<ேடா+. பிற. 
உம% இ�� க�தா�(ரலி) அவ%கைளF+ பிற. 
உ\மா4 இ�� அஃபா4 (ரலி) அவ%கைளF+ 
சிறEதவ%களாக மதி�பி<K வEேதா+. (� /கா), 

அg தா��, தி%மிதி.  

 

அg ப�க% (ரலி) அறிவி�கிறா%க�; நபி (ஸ�) 
அவ%கIட4 நா4 (ஸW%) .ைகயி� இ8Eத 
ேபா# அவ%களிட+ “(.ைக�. ேமலி8E# 
ந+ைம� ேதT� ெகாQT8�.+) இவ%களி� 
எவராவ# த+ கா�கI�.� கீேழ (.னிE#) 
பா%�தா� ந+ைம� கQK ெகா�வா%” எ4P 
ெசா4ேன4. அத,. நபியவ%க�, எEத இரQK 
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நப%கIட4 அ�லா� H4றாமவ னாக 
இ8�கிறாேனா அவ%கைள� ப,றி நd0க� 
எ4ன க8#கி4றd%க�. அg ப�கேர” எ4P 
ேக<டா%க�. (,க� /கா), R\லி+. 

  

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; எ4 
உ+ம�தி� யாைரேய�+ நா4 உ,ற 
நQபனாக ஏ,P� ெகா�வெத4றா� அg 
ப�கைரேய ஏ,றி8�ேப4 எ4றாM+ இ\லா+ 
எ4ற அT�பைடயிலான சேகாதர�#வR+ 
ேநசR+ தா4 (இ\லா�தி�) உQK. (,க� 

/கா), R\லி+.  

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
ம�கேள (ஒ8 கால�தி�) நா4 உ0க� 
அைனவ8�.+ இைற�cதராக அ��ப�ப< 
K�ேள4 எ4P ெசா4ேன4. அ�ேபா# நd0க� 
“ெபா� ெசா�கிறd% எ4P Uறின d%க�. ஆனா� 
அg ப�க% அவ%கேளா நd0க� உQைமேய 
ெசா4ன d%க� எ4P Uறினா%. (� /கா). 
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
க�தாபி4 /த�வேர! எ4 உயிைர� த4 
ைகயி� ைவ�தி8�பவ4 மீ# ச�தியமாக! ஒ8 
ெத8வி� நd0க� (நடE#) ெச�வைத 
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ைஷ�தா4 கQடா�, அவ4 உ0க� ெத8ைவ 
வி<K ேவெரா8 ெத8வி� தா4 ெச�வா4”. 
(,க� /கா) R\லி+.  
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
உ0கI�. R4பி8Eத சRதாய0களி�, 
(ப�ேவP) பிர^சிைனகளி� ச)யான தd%�/ எ# 
எ4ப# .றி�# இைறய8ளா�) R4 U<Tேய 
அறிவி�க� ப<டவ%க� இ8Eதி8�கிறா%க�. 
எ4 சRதாய�தி� அ�பT�ப<டவ% எவேர�+ 
இ8Eதா� அ# உமராக�தா4 இ8�.+. (,க� 

/கா), R\லி+. 
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� பn இ\ராய�ீ 
சRதாய�தி� ஓநாF+ மாK+ ேபசிய 
ச+பவ0கைள� Uறிவி<K “நா�+ அg 
ப�க8+, உம% இ�� க�தா/+ இைத (இEத 
நிக�^சிகைள) ந+/கிேறா+ எ4P Uறினா%க�. 
(,க� /கா) R\லி+.  

 

“ைபஅ#% )�வா4” ச�திய� பிரமான நிக�^சி 
யி4 ேபா# உ\மா4(ரலி) ம�கா;�.^ 
ெச4றி8E தா%க�  அ�ேபா# நபி (ஸ�) 
அவ%க� த0களி4 வல�கர�ைத^ `<T� 
காQபி�# இ# உ\மா�ைடய ைக எ4P 
Uறி அைத� த+ இட�கர�தி4 மீ# 
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த<Tனா%க�. பிற. இ�ேபா# நா4 ெச�F+ 
ச�திய� பிரமாண+ உ\மா��.^ ெச�ய� 
பKவதா.+ எ4றா%க�. (� /கா).   
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; யா% 
“�மா” எ�+ கிணைர (ம�கI�காக) அக�E# 
விKவாேரா அவ8�. `வ%�க+ உ)�தா.+ 
உடேன உ\மா4 (ரலி) அைத அக�Eதா%க�. 
(,க� தி%மிதி, நஸாஈ.   

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
"எவைர� கQK வானவ%க� நாண+  
ெகா�கிறா%கேளா  அவைர� கQK நா4 நாண+  
ெகா�ள  ேவQடாமா!''  (� R\லி+.   
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� அலி (ரலி) 
அவ%கைள ேநா�கி நd0க� எ4ைன^ 
ேச%Eதவ4 நா4 உ0கைள^ ேச%Eதவ4 எ4P 
Uறினா%க�. (� /கா).  

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
(அலி) அ�லா�ைவF+ அவ�ைடய 
cதைரF+ ேநசி�கிறா%, அ�லா�;+ 
அவ�ைடய cத8+ அவைர ேநசி�கிறா%க�. 
(� /கா).  
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� அ� (ரலி) 
அவ%களிட+, "(நபி) Hசாவிட+ (நபி) 
ஹா���. இ8Eத அEத\தி� எ4னிட+ 

நd0க� இ8�கிறd%க�. எனி�+, என�.� பிற. 

எEத நபிF+ இ�ைல'' எ4P  ெசா4னா%க�. 
(,க� /கா) R\லி+.   
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; ப�# 
ேப% `வன�தி� இ8�பா%க�. நபி `வன�தி� 
இ8�பா%, அg ப�க% `வன�தி� இ8�பா%, 
உம% `வன�தி� இ8�பா%, உ\மா4 
`வன�தி� இ8�பா%, அலி `வன�தி� 
இ8�பா%, த�ஹா `வன�தி� இ8�பா%, 
`ைப% இ��� அWவா+ ̀ வன�தி� இ8�பா%, 
ஸஃ� பி4 மாலி� `வன�தி� இ8�பா%, 
அ�#� ர�மா4 இ�� அW� `வன�தி� 
இ8�பா%, ஸஈ� பி4 ைஸ� Uறினா% நா4 
வி8+பினா� ப�தாவ# நபைரF+ UPேவ4. 
அதாவ# அவ%கI+ `வன�தி� இ8�பா% 
(அவ%க� அைனவைரF+ அ�லா� 
ெபாPEதி� ெகா�வானாக). (,க� அgதா�� 
இ�� மாஜஃ. 
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; என# 
சHக�தி� அவ%கIட4 மிக;+ இற�க 
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R�ளவ% அg ப�க% ஆவா%, அவ%களி� 
அ�லா�;ைடய மா%�க (விடய)�தி� 
மிக;+ கKைமயானவ% உம% ஆவா%, 
அவ%களி� உQைமயான நாண+ உைடயவ% 
உ\மா4 ஆவா%, அவ%களி� ஹரா+ 
ஹலாைல� ப,றி மிக;+ அறிEதவ% Rஆ� 
இ�� ஜப� ஆவா%, அவ%களி� 
அ�லா�வி4 ேவத�ைத ந4. ஓத� 
ெதறிEதவ% உைப� ஆவா%, அவ%களி� 
இ\லாமிய வா)`)ைம^ ச<ட�ைத மிக 
அறிEதவ% ைஸ� பி4 தாபி� ஆவா%, 
ஒWெவா8 சRதாய�தி,.+ (அத4) ந+பி�ைக 
� .)ய ஒ8வ% உQK. இEத சRதாய�தி4 
ந+பி�ைக�.)யவ% அg உைபதா இ�� 
ஜ%ரா� அவ%களாவா%க�.  (,க� தி%மிதி, இ�� 

மாஜஃ, அ\ஸி�ஸில#\ ஸஹdஹா.       
 

ேமM+ ஹஸ4 ஹூைஸ4 (ரலி) 
அவ%கைள� ப,றி நபி (ஸ�) அவ%க� 
Uறினா%க�; அவ%க� இ8வ8+ `வ%க 
வாலிப%களி4 தைலவ%க�, ேமM+ அWவி8 
வ8+ அத4 இ8 மல%க�. (,க� தி%மிதி, இ�� 
மாஜஃ, அ�ம�.  
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
இைறவா! அWவி8வைரF+ ேநசி�கிேற4. 
நdF+ அWவி8 வைரF+ ேநசி�பாயாக. (� 
/கா). 
 
 

ேமM+ ஹஸ4 (ரலி) அவ%கைள ப,றி நபி 
(ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; இEத எ4�ைடய 
/த�வ% (கQணிய�#� .றிய) தைலவராவா%. 
R\லி+ களி4 இரQK ெப8+ U<ட�தா 
)ைடேய இவ)4 Hலமாக அ�லா� 
சமாதான+ ெச�# ைவ�பா4. (� /கா). 
 

நபி அவ%க� Uறிய பிறகாரேம பி,கால�தி� 
நிக�E# RTEத#. 
 

ேமM+ அவ%க� இ8வ)4 தாயாைர� ப,றி 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; இவ%கள# 
தாயா% `வ%�கவாசிகளி4 ெபQகளி4 
தைலவியாக இ8�பா%க�. (� /கா). 
 

இத,.+ ேமலாக அேநகமான நபி�ேதாழ%க 
I�. தனியாக;+ ெபா#வாக;+ எQணி� 
ைகயி� அட0காத சிற�/க� Uற�ப<K�ளன, 
நா4. க�பா�க� தவி%Eத ஒ8 நபி� 
ேதாழ8�. பிர�திேயகமாக Uற� ப<ட ஒ8 
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சிற�ைப ஆதாரமாக� ெகாQK ஏைனய நபி� 
ேதாழ%கைளவிட அவ% சகல வித�திM+ 
சிறEதவ% என� UறRTயா#. ஆகேவ ேம� 
Uற�ப<ட இ�� உம% (ரலி) அவ%களி4 
ஹதdைஸ ஆதாரமாக� ெகாQK H4P 
க�பா�கைள R,றிM+ சிறEதவ%க� எ4P+, 
R\லி+களி4 ஏேகாபி�த RTைவ 
ஆதாரமாக� ெகாQK அ+Hவ8�.+ பிற. 
அலி (ரலி) அவ%கேள gமியி� சிறEதவ%க� 
எ4P+ Uறலா+.        
 
 

௨௧0- நபி (ஸ�) அவ%கIைடய வபா�#�.� 
பி4 y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான கிலாப� 
எ�தைன வ8ட0க� நdT�தி8Eதன?   
 
விைட/ 
நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; (என�.� 
பிற.) y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான 
கிலாப� R�ப# வ8ட0கைள� 
ெகாQT8�.+, பி4ன% அ�லா� தா4 
நாTயவ%கI�. ஆ<சிைய வழ0.வா4. 
(,க� அg தா��, தி%மிதி, நஸாஈ, அ�ம�.  
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.றி�த கால� ப.தியி� அg ப�க%, உம%, 
உ\மா4, அலி (ரலி�ய�லாஹு அ4ஹு+) 
ேபா4ேறா% ஆ<சி /)Eதா%க�. இதி� அg 
ப�க% (ரலி) இரQK வ8ட0கI+ H4P 
மாத0கI+, உம% (ரலி) ப�# வ8ட0கI+ 
ஆP மாத0கI+, உ\மா4 (ரலி) ப4னிரQK 
வ8ட0கI+, அலி (ரலி) நா4. வ8ட0கI+ 
ஒ4ப# மாத0கI+, ஆ<சி /)Eதா%க� 
எmசிய ஆP மாத0கI+ ஹஸ4 பி4 அலி 
(ரலி) அவ%கIைடய (ைபஅ�) ச�திய� 
பிரமான�#ட4 RTவைடகிற#. அத,.� 
பிற. வEத இ\லாமிய ஆ<சியாள%களி� 
Rதலாமவ% Rஆவியா (ரலி) அவ%க� ஆவா%, 
அவ%கேள அவ%களி� மிக^சிறEதவ8+ ந�ல 
மனித8+ ஆவா%. அவ8�.� பிற. உம% பி4 
அ�#� அ�\ (ரலி) ஆ<சிபடீ+ ஏP+ வைர 
கK+ேபா�. பர+பைர RTயா<சி நிலவிய#, 
எனி�+ உம% பி4 அ�#� அ�\ (ரலி) 
அவ%க� ேந%வழி ெப,ற க�பா�கைள� ேபா� 
ந�லா<சி /)Eததா� ம�க� அவைர 
ஐEதாவ# க�பாவா� க8தினா%க�.    
௨௧௧- ெமா�த�தி� இEநா� வ8+ 
(y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான) கிலாப� 
பதவி வகி�தைம�. ஆதார+ எ4ன?  
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விைட/  
அத,. எQணிலட0காத ஆதார0க� உ�ளன, 
y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான கிலாப� 
ஆ<சி R�ப# வ8ட0கI�. ம<Kேம 
நdT�.+ என வைரயP�க�ப<K�ள#+, 
.றி�த நா4. க�பா�கM+ ஆ<சி/)Eத 
ஒS0கி4 பிரகார+ அவ%க� ஏைனயவ%கைள 
விட;+ சிற�/ மி�க வ%க� என நா+ R4ன% 
Uறிய நபிெமாழி கI+ இத,. ஆதாரமா.+. 
ேமM+ இEநா�வ8+ y/�#வ�தி4 வழி 
Rைறயிலான கிலாப� பதவி வகி�தா%க� 
எ4பேத ஏ,P�ெகா�ள�த�க அறிஞ%கIைடய 
ஏேகாபி�த RT;மா.+. வழிெக<ட (பி�அ�) 
/#வழி�கார%க� தவி%Eத எவ8+ அ�க8�ைத 
மP�கவி�ைல.  
 
        
௨௧௨- (அg ப�க%, உம%, உ\மா4 (ரலி) 
ஆகிய) அ+Hவ8+ (y/�#வ�தி4 
வழிRைறயிலான) கிலாப� பதவி 
வகி�தத,.)ய ஆதார�ைத `P�கமாக� 
UPக?  
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விைட/  
அத,.+ அதிகமான ஆதார0க� உ�ளன, நா+ 
R4ன% Uறிய நபிெமாழிகைளF+ அத,. 
ஆதாரமாக� Uறலா+. ேமM+ அg ப�ரா (ரலி) 
அவ%க� அறிவி�/^ ெச�த ஒ8 நபிெமாழியி� 
ஒ8 Rைற நபி (ஸ�) அவ%க� நபி� 
ேதாழ%கைள ேநா�கி “உ0களி� எவ8+ கன; 
கQடவ% இ8�கி4றாரா?” என� ேக<டா%க� 
அத,. ஒ8 மனித% ஆ+ அ�லா�வி4 
தி8�cதேர, வான�தி� இ8E# இற�க�ப<ட 
ஒ8 தராசி� நd0கI+ அg ப�க8+ 
நிP�க�ப<K அதி� நd0க� நிைற UTயவராக 
இ8�பைதF+, பிற. அg ப�க8+ உம8+ 
நிP�க�ப<K அதி� அg ப�க% நிைற 
UTயவராக இ8�பைதF+, பிற. உம8+ 
உ\மா�+ நிP�க�ப<K அதி� உம% நிைற 
UTயவராக இ8�பைதF+ நா4 கண; 
கQேட4, பி4ன% அ�தரா` உய%�த�ப<K 
வி<ட# எ4P Uறினா%. அg தா��, தி%மிதி, 

ஹாகி+.   
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௨௧௩- அg ப�க%, உம%, (ரலி) ஆகிய இ8வ8+ 
(y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான) கிலாப� 
பதவி வகி�தத,.)ய ஆதார�ைத ̀ P�கமாக� 
UPக?  

 
விைட/  
அத,.+ நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, 
உதாரண�#�. /கா) R\லி+ ஆகிய 
கிரEத0களி� பதி;ெச�ய�ப<K�ள ஒ8 
ெச�தியி� நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 

  

நா4 உற0கி� ெகாQT8Eத ேபா# (கனவி�) 

எ4ைன, வாளி ெதா0கி� ெகாQT8Eத ஒ8 
கிண,றி4 அ8கி� கQேட4. அதிலி8E# 

அ�லா� நாTய அள;�. (தQணdைர) 
இைற�ேத4. பிற. அg .ஹாஃபாவி4 /த�வ% 

(அgப�க%) அவ%க� அைத வா0கி அத4 Hல+ 

"ஒ8 வாளி நdைர' அ�ல# "இரQK வாளிக� 

நdைர' இைற�தா%. அவ% இைற�தேபா# ேசா%; 
ெத)Eத#. -அ�லா� அவ8�. ம4னி�ப8� 
வானாக. பிற. அ# மிக� ெப)ய வாளியாக 
மாறிய#. அ�ேபா# அைத க�தாபி4 /த�வ% 

(உம%) அவ%க� வா0கினா%. உம% பி4 

அ�க�தா� இைற�தைத�  ேபா4P  
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இைற�கி4ற (வலிைம மி�க) அg%வ� தைலவ% 

ஒ8வைர நா4 ம�களி� பா%�கவி�ைல. ம�க� 

(த0க� ஒ<டக0கI�. நd% /க<T, நd% 
நிைலய8ேக அவ,றி4) ஓ�விட�தி� 

க<Tைவ�.+ அள;�. (அவ% நd%  இைற�தா%). 
இைத அgஹுைரரா (ரலி) அவ%க� 

அறிவி�கிறா%க�. 

  

 

௨௧௪- அg ப�க% (ரலி) அவ%க� (y/�#வ�தி4 
வழிRைறயிலான) R4னிைல கிலாப� பதவி 
வகி�தத,. ஆதார+ த8க?  

 
விைட/  
அத,.+ நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, நா+ 
R4ன% Uறிய நபிெமாழிகைளF+ அத,. 
ஆதாரமாக� Uறலா+ ேமM+ /கா) R\லி+ 
ஆகிய கிரEத0களி� பதி;ெச�ய�ப<K�ள 
ஒ8 ெச�தியி� ஜுைப% பி4 R�இ+ (ரலி) 

அவ%க� UPகிறா%க�: ஒ8 ெபQமணி நபி 
(ஸ�) அவ%களிட+   எைதேயா  ேக<டா%. நபி 
(ஸ�) அவ%க� அEத�  ெபQைண� தி8+ப;+ 

த+மிட+ வ8+பT க<ைடளயி<டா%க�. அEத� 

ெபQ, "நா4 வE# த0ைகள� காண (RTய) 
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வி�ைல ெய4றா�...?'' எ4P ேக<டா%. -

அறிவி�பாள% Rஹ+ம� பி4 ஜுைப% (ர�) 

அவ%க� UPகிறா%க�: எ4 தEைத Uறினா%க�: 

அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%க� 
இறE#வி<டா� (எ4ன ெச�வ#?) எ4ப#ேபா� 

அ�ெபQ ேக<டா%- அத,. நபி (ஸ�) அவ%க�, 

"எ4ைன� காண RTயாவி<டா� அg ப�க)ட+ 

ெச�'' எ4P பதி� ெசா4னா%க�. 

  

R\லி+ எ�+ கிரEத�தி� பதிவாகிF�ள 
பி)ேதா% அறிவி�பி� ஆயிஷா (ரலி) அவ%க� 

UPகிறா%க�: நபி (ஸ�) அவ%க� (த+ இPதி 
நா<களி�) ேநாF,றி8Eத  ேபா#, "உ4 தEைத 

(அgப�க%) அவ%ைகளF+ உ4 சேகாதரைரF+ 

எ4னிட+ அைழ�#வா.  நா4 மட� ஒ4ைற 

எSதி�த8கிேற4.  ஏென4றா�, (தாேம க�ஃபா 
வாக ஆக ேவQKெமன) எவ8+  ஆைச� 
படேவா, "நாேன (அத,.�) த.தியானவ4' எ4P 

யா8+ ெசா�லிவிடேவா UK+ என நா4 

அm`கிேற4. (ஆனாM+, அWவாP ேவெறா8வ% 
R4னிP�த� ப<டாM+) அgப�கைர� தவிர 

ேவெரவைரF+ அ�லா�;+   இைறந+பி�ைக 
யாள%கI+ மP�#விKவ%'' எ4P 

ெசா4னா%க�. 
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இWவாேர நபியவ%க� தன# மரண� 
த8வாயி� அgப�க% (ரலி) அவ%கைள 
ெதாSைக�. இமாம� ெச�ய R,பK�#மாP 
க<டைள யி<டா%க�. எனேவ தா4 
Rஹாஜி[4க� அ4ஸா[4க� உ<பட 
அைன�# நபி�ேதாழ% கI+ அவ%கI�.� 
பி4வEத வ%கI+ அg ப�க% (ரலி) 
அவ%கI�. ைபய� ெகாK�பதி� ஒ�த 
க8�ைத ெகாQT8Eதா%க�.     

 

 

௨௧௫- அg ப�க% (ரலி) அவ%கI�.� பிற. 
(y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான) கிலாப� 
பதவியி� உம% (ரலி) அவ%கைள R4னிைல� 
பK�#வத,. ஆதார+ த8க?  

 
விைட/  
அத,.+ நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, நா+ 
R4ன% Uறிய நபிெமாழிகைளF+ அத,. 
ஆதாரமாக� Uறலா+. ேமM+ /கா) R\லி+ 
ஆகிய கிரEத0களி� பதி;ெச�ய�ப<K�ள 
ஒ8 ெச�தியி� நபி (ஸ�) அவ%க� 
Uறினா%க� நா4 உ0கIட4 இ4�+ 
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எWவள; (கால�#�.) இ8�ேப4 என 
என�.� ெத)யா#, எனேவ என�.� பி4னா� 
இ8�.+ இ8வைர நd0க� பி4ப,றி� 
ெகா�I0க� என� Uறிவி<K, அg ப�க% 
(ரலி), உம% (ரலி) ஆகிய இ8வைரF+ `<T� 
கா<Tனா%க�.  

 

ேமM+ R\லி+ எ�+ கிரEத�தி� பதி; 
ெச�ய�ப<K�ள “அைலைய�  ேபா4P 

அK�கK�காக�  ேதா4P+ ஃபி�னாைவப,றி”  

நபியவ%க� (R4னறிவி�பாக�) Uறிய 
ெச�திைய ஹுைதபா (ரலி) அவ%க� உம% 
(ரலி) அவ%களிட+ அறிவி�# வி<K 
ந+பி�ைகயாள% களி4 தைலவேர! 

“உ0கI�.+ அEத� .ழ�ப0கI�.+ இைடேய 

HTய கத; ஒ4P உQK; அ�கத; (விைரவி�)  
உைட�க� பட�UK+'' எ4P Uறினா%க�. 

உேடன உம% (ரலி) அவ%க�, "நd% தEைதய,P� 
ேபாவ d%! அ# உைட�க�பKமா? அ# (உைட�க� 
படாம�) திற�க�ப<டாலாவ# மீQK+ அ# 

Hட�பட இடRQேட!'' எ4P Uறினா%க�. நா4, 

"இ�ைல. (அ# திற�க�படா#.) உைட�க�தா4 

பK+'' எ4P  ெசா4ேன4.  
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அ�கத; உம% (ரலி) ஆவா%க�, அ# 
உைட�க�பKவ# எ4ப# அவ%க� ெகாைல 
ெச�ய�பKவதா.+. ஆகேவ க�பா அg ப�க% 
(ரலி) அவ%கI�.� பிற. உம% (ரலி) 
அவ%கேள கிலாப�#�. மிக;+ 
ெபாP�தமானவ% என R\லி+ சHக+ 
ஏேகாபி�த RTெவK�த#.   

 

 

௨௧௬- (அg ப�க% (ரலி), உம% (ரலி)) 
அவ%கI�.� பிற. (y/�#வ�தி4 
வழிRைறயிலான) கிலாப� பதவியி� 
உ\மா4 (ரலி) அவ%கைள 
R4னிைல�பK�#வத,. ஆதார+ எ4ன?  

 

விைட/  
அத,.+ நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, கஃ� 
பி4 உ6ரா (ரலி) அவ%க� அறிவி�கிறா%க� 
மிக;+ சமீப�தி� ேதா4ற இ8�.+ .ழ�ப0 
கைள� ப,றி நபி (ஸ�) அவ%க� எK�#� 
Uறினா%க�, (அWவிட�தா�) தைலைய HTய 
ஒ8 மனித% நடE# ெச4றா%, உடேன 
நபியவ%க� அ�தின�தி� இ(+மனித ரான)வ% 
ேந%வழியி� இ8�பா% எ4றா%க�. உடேன 
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நா4 பா�E# உ\மா4 (ரலி) அவ%களி4 இ8 
/ஜ0கைளF+ பிT�# (அவைர 
நபியவ%களிட+) அைழ�# வE# இவரா (அEத 
மனித%)? எ4P ேக<ேட4 அத,. நபியவ%க� 
ஆ+ இவ% தா4 (அEத மனித%) எ4P 
Uறினா%க�. (,க� தி%மிதி, இ�� மாஜா. 

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறியதாக 
ஆயிஷா (ரலி) அவ%க� அறிவி�கிறா%க�; 
உ\மாேன உ0கI�. (எ�ேபாதாவ#)
அ�லா� ஆ<சி அதிகார�ைத தE#, பி4ன% 
நயவmசக%க� அ�லா� உம�. அணிவி�த 
(ஆ<சி எ�+) ஆைடைய கைழய 
Rய,சி�தா� அைத நd0க� கழ<Tவிட 
ேவQடா+. அWவாP H4P Rைற 
Uறினா%க�. (,க� தி%மிதி, இ�� மாஜா இ�� 

ஹி�பா4.  

 

(உம% (ரலி) அவ%கI�.�பி4 க�பாைவ� 
ெத); ெச�ய நியமி�க�ப<ட) ஆேலாசைன� 
.Sவின8+, அவ%கI�.�பி4 வEத நபி� 
ேதாழ%கI+, உ\மா4 (ரலி) அவ%கI�ேக 
(ைபஅ�) ச�திய�பிரமான+ ெச�ய�பட ேவQK 
ெமன ஏேகாபி�த RT; எK�தா%க�. ஆகேவ 
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Rத4 Rதலி� அவ%கI�. ச�திய�பிர
மான+ ெச�தவ% அ�#%ர�மா4 இ�� அW� 
(ரலி) ஆவா%, அவ%கI�.� பிற. அலி (ரலி) 
அவ%க� ஆவா%க�, பி4னேர ெபா#ம�க� 
அைனவ8+ அவ%கI�. ைபஅ� ெச�தன%.   
   

      
 

௨௧௭- (அg ப�க% (ரலி), உம% (ரலி) உ\மா4 
(ரலி)) அவ%கI�.� பிற. அலி (ரலி) 
அவ%கேள (y/�#வ�தி4 வழிRைறயிலான) 
கிலாப� பதவி�.றியவ% எ4பத,. ஆதார+ 
எ4ன?  

  

விைட/  
அத,.+ நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, நா+ 
R4ன% Uறிய நபிெமாழிகைளF+ அத,. 
ஆதாரமாக� Uறலா+ ேமM+ /கா) எ�+ 
கிரEத0களி� பதி;ெச�ய�ப<K�ள ஒ8 
ெச�தியி� நபி ஸ� அவ%க� Uறினா%க�; 
“பாவ+ அ+மா%” இவைர அ�கிரம�கார� 
U<ட+ ெகாைல ெச�F+! இவ% அவ%கைள 
`வ%�க�#�. அைழ�பா%, அவ%கேளா இவைர 
நரக�தி,. அைழ�பா%க�.” (� R\லி+.  
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நபியவ%க� R4ென^ச)�ைக Uறிய# 
ேபாலேவ பி,கால�தி� ஷா+ வாசிக� அவைர 
ெகாைல ெச�F+ ேபா#, அலி (ரலி) அவ% 
களி4 தர�பிலி8Eத அவ%க�, ம�கைள நபி 
வழியி4பாM+, ஒ,Pைமயி4பாM+, உQைம 
யான தைலவ% அலி (ரலி) அவ%கI�. 
கீ��பTFமாP+ அைழ�/ விK�#� ெகாQT 
8Eதா%க�. அவ%கIைடய விடய�தி�,  

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; 
R\லி+களிைடேய பி)விைன ஏ,பK+ 

ேவைளயி� (கிள%^சியாள%க�) U<ட+ ஒ4P 
ேதா4P+. இ8 பி)வின)� ச�திய�தி,. மிக  
ெந8�க�திலி8�.+ பி)வின% அவ%ைகள� 

ெகா4ெறாழி�பா%க�. (� R\லி+.  

 

நபியவ%க� எதி%; UறியபTேய “நஹ%வா4” 
தின�தி� கவா)6க� எ�+ U<ட�தின% 
பி)E# ெச4றா%க�, பிற. அலி (ரலி) 
அவ%கேள அவ%கைள ெகாைல ெச�தா%க� 
எனேவ அைன�# அ�M\ ஸு4னா�க 
Iைடய க8�தி4 பிரகார+ அலி (ரலி) 
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அவ%கேள ச�திய�தி,. மிக  ெந8�க�தி 
லி8Eத U<டமா.+.   

 

 

 ௨௧௮-  ஆ<சி அதிகார+ உைடேயா8�.^ 
ெச�ய ேவQTய கடைம யா#?  

 
 

விைட/  
ஆ<சி அதிகார+ உைடேயா8�.^ ெச�ய 
ேவQTய கடைம அவ%கI�.  உபேதச+ 
ெச�வதா.+. அதாவ# ச�திய�தி� அவ%கI 
ட4 இதய�g%வமான உற; ைவ�தி8�ப#+ 
அதி� அவ%கI�.� க<K�பKவ#+, (அவ%க� 
ச�திய�திலி8E# வில.+ ேபா#) நளினமான 
Rைறயி� எK�#^ெசா�வ#+, அவ%கI�.� 
பி4 நி4P ெதாSவ#+, அவ%கIட4 ேச%E# 
(எதி)கIட4) F�த+ /)வ#+, (ஸகா� 
ேபா4ற) த%ம0கைள அவ%களிட+ ஒ�பைட� 
ப#+, அவ%களி4 அநியாய0கI�. ெபாPைம 
கா�ப#+, பகிர0கமான இைறமP�ைப ெவளி� 
பK�தினா� அ4றி அவ%கI�ெகதிராக ேபா% 
ெதாK�காமிலி8�ப#+, அவ%கைள வ dணாக� 
/கழாமலி8�ப#+, அவ%களி4 ந4நட�ைத�. 
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உதவி /)FமாP அ�லா�விட�தி� 
பிரா%�தி�ப#மா.+.     

 

 
௨௧௯- அத,. ஆதார+ எ4ன?  

 
 

விைட/  
அத,. நிைறயேவ ஆதார0க� உ�ளன, 
உதாரண�#�.;  

 

அ�லா� UPகி4றா4; ந பி ைக 
ெகா ேடாேர! நீ க  அ லா ைவ , 
இ தி நாைள  ந பி இ தா  
அ லா  க ப க ! இ  

த , ( ஹ ம ) உ களி  
அதிகார  உைடேயா  க  
ப க !. அ4னிஸா ௫௯ 

 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; உ0கI�. 
ஒ8 அTைம தைலவராக நியமி�க�ப<டாM+ 
(அவ% ெசா,பT) ேக<K நட;0க�. (� 

R\லி+.  
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ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; த+ 
(ஆ<சி�) தைலவ)ட+ (மா%�க விஷய�தி� 
.ைற) எைதேய�+ கQK  அைத ெவP�பவ% 
ெபாPைமைய� கைடபிT�க<K+.  ஏெனனி�, 
ஒ8வ% (ஒ4Pப<ட) க<டைம�பிலி8E# ஒ8 
சாQ அள;�.� பி)E# இறE# ேபானாM+ 
அவ% அறியாைம� கால மரண�ைதேய 
தS;கிறா%. (,க� /கா), R\லி+.  
 
உபாதா (ரலி) அவ%க� Uறினா%க�: நபி (ஸ�) 
அவ%க� எ0கைள  அைழ�தா%க�. நா0க� 
அவ%களிட+ (ெச4P இ\லா�தி� நிைல�தி 
8�பதாக) உPதிெமாழி அளி�ேதா+. எ0கI�. 
வி8�பமான விஷய�திM+ எ0கI�. வி8�ப 
மி�லாத விஷய�திM+ நா0க� சிரம�திலி 
8�.+ ேபா#+ வசதியாயி8�.+ ேபா#+ 
எ0கைளவிட ம,றவ%கI�. R4�)ைம 
அளி�க�பK+ ேபா#+Uட (தைலைமயி4 
க<ைடைளய^) ெசவிF,P� கீ��பTE# 
நட�ேபா+ எ4P+, ஆ<சியதிகார�தி� 
இ8�ேபா8ட4 அவ8ைடய அதிகார+ ெதாட% 
பான விஷய�தி� நா0க� சQைடயிட 
மா<ேடா+ எ4P+ உPதிெமாழி அளி�ேதா+. 
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"எEத விஷய+ பகிர0கமான இைற மP�/ 
எ4பத,. அ�லா�விடமி8E# உ0கI�. 
ஆதார+ கிைட�#�ளேதா அ�ைதகய 
விஷய�ைத ஆ<சியாள%களிட+ நd0க� 
கQடாேல தவிர'' எ4P எ0களிட+ 
அ�லா�வி4 cத% (ஸ�) அவ%க� உPதி 
ெமாழி வா0கிய#+ அவ%க� எ0களிட+ 
ெப,ற பிரமாண0களி� அட0.+. (,க� /கா), 

R\லி+.  
 
உ+R� ஹுைஸ4 பி4� இ\ஹா� (ரலி) 
அவ%க� UPகிறா%க�: நபி (ஸ�) அவ%க� 
"விைடெபP+' ஹ6ஜி4 ேபா# ஆ,றிய  உைர 
யி�, "அ�லா�வி4  ேவத�பT உ0கைள 
வழி நட�#கி4ற அTைமெயா8வ% உ0கI�.   
தைலவரா�க�ப<டாM+ அவர# ெசா�ைல 
ேய,P அவ8�.� கீ��பTF0க�'' எ4P 
Uறிையத நா4 ேக<ேட4. (� R\லி+. 

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 
இைறவ��. மாP ெச�F+பT க<ைடளயிட� 
படாதவைர,  ஒ8 R\லி+ தம�. வி8�ப 
மான விஷய�திM+ வி8�பமி�லாத 
விஷய�திM+ (தைலைமயி4 க<ைடைளய^) 
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ெசவிFPவ#+ (அத,.�) கீ��பTவ#+ 
கடைமயா.+. இைறவ��. மாP ெச�F+பT 
க<ைடளயிட�ப<டா� (அைத^) ெசவிFPவேதா 
(அத,.�) க<K�பKவேதா Uடா#. இைத 
இ�� உம% (ரலி) அவ%க� அறிவி�கிறா%க�. 
(,க� /கா), R\லி+.  
 
ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 
(இைறவ��.) மாP ெச�F+பT க<டைள 
யிட�படாதவைர, ஒ8 R\லி+ தம�. 
வி8�பமான விஷய�திM+, வி8�பமி�லாத 
விஷய�திM+ (தைலைமயி4 க<டைளைய^) 
ெசவிேய,ப#+ (அத,.�) கீ��பTவ#+ 
கடைமயா.+. (,க� /கா), R\லி+.  
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 
"என�.� பிற. சில தைலவ%க� ேதா4Pவா% 
க�. அவ%க� என# ேந%வழி அ�லாத 
வழியி� நட�பா%க�. என# வழி Rைறைய 
(`4னா) கைடபிT�க மா<டா%க�. 
அவ%களிைடேய சில%  ேதா4Pவா%க�. 
அவ%க� மனித உடலி� ைஷ�தா4களி4 
உ�ள+ பைட�தவ%களா� இ8�பா%க�'' எ4P 
Uறினா%க�. "அEத� கால க<ட�ைத 
அைடEதா� நா4 எ4ன ெச�ய ேவQK+, 
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அ�லா�வி4 cேதர?'' எ4P ஹுஃைதபா 
பி4 அ�யமா4 (ரலி) அவ%க� ேக<டா%க�. 
அத,. "அEத ஆ<சியாள)4 க<டைளைய^ 
ெசவிF,P அவ8�.� க<K� ப<K நடE# 
ெகா�. நd R#கி� தா�க� ப<டாM+ ச)ேய! 
உ4 ெச�வ0க� பறி�க� ப<டாM+ ச)ேய! 
(அEத ஆ<சி� தைலவ)4 க<ைடைளைய^) 
ெசவிF,P� க<K�ப<K நடE# ெகா�'' எ4P 
Uறினா%க�. (� R\லி+.    
 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: எவ% 
(தைலைம�.�) க<K�பKகி4ற ெசயலிலி8E# 
ைகைய வில�கி� ெகா�கிறாேறா அவ%, தம(# 
ெசய�பாKகI)�.(+ அத,கான சா�.� 
ேபா�. கI�.+) எEத^ சா4P+ இ�லா 
மேலேய மPைம நாளி� இைறவைன^ 
சEதி�பா%. ேமM+ தம# கS�தி� (த+ 
ஆ<சியாள)ட+ அளி�தி8Eத) உPதிெமாழி� 
பிரமாண+ இ�லாத நிைலயி�  எவ% 
இற�கிறாேரா, அவ% அறியாைம� கால 
மரண�ைதேய தS;வா%'  (� R\லி+. 
 

 

ேமM+ நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: 
(என�.� பிற.) விைரவி� .ழ�ப0கI+ 
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பிர^சிைனகI+ ேதா4P+. இEத^ சRதாய� 
தி4 (அரசிய�) நிைல (ஒேர தைலமயி4 கீ�) 
ஒ4P ப<T8�.+ ேபா#, அவ%களிைடேய 
பிளைவ ஏ,பK�த வி8+/கி4றவைர வாளா� 
ெவ<T� ெகா�M0க�. அவ% யாராக 
இ8EதாM+ ச)ேய! (� R\லி+.  
 

(ஒ8 Rைற) நபி (ஸ�) அவ%க�, "(என�.� 
பி4) சில தைலவ%க� வ8வா%க�. 
அவ%களிட+ நd0க� ந4ைமையF+ 
காQப%ீக�; தdைமையF+ காQப%ீக�. யா% 
(தdைமைய� ெதளிவாக) அறிE# ெகாQடாேரா 
அவ% பிைழ�தா%. யா% ெவP�தாேரா அவ% 
த�பி�தா%. (இத,. மாறாக,) யா% (தdைமைய� 
கQK) தி8�தி அைடE# (அத,.�) #ைண 
ேபானாேரா (அவ8�.� .,ற�தி� ப0. 
உQK)'' எ4P Uறினா%க�. ம�க�, 
"அவ%கIட4 நா0க� ேபா)டலாமா?'' எ4P 
ேக<டா%க�. அத,. நபி (ஸ�) அவ%க�, 
"இ�ைல; அவ%க� ெதாSைகைய நிைற ேவ, 
P+ வைர (ேவQடா+)'' எ4P Uறினா%க�. 
 
இ# ேபா4P இ4�+ பல நபிெமாழிகI+ 
வE#�ளன. 
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௨௨0- ந4ைமைய ஏ;வ#+, தdைமைய� 
தK�ப#+ எவ% மீ# கடைமயா.+?  ேமM+ 
அதி� எ�தைன நிைலக� உ�ளன?   

 
 

விைட/  

அ�லா� UPகி4றா4; “ந ைமைய ஏவி, 
தீைமைய  த  ந  வழிைய ேநா கி 
அைழ  ச தாய  உ களிட  இ க 
ேவ . அவ கேள ெவ றி ெப ேறா .” 
ஆM இ+ரா4 ௧0௨. 
 

நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�: உ0களி� 
ஒ8வ% ஒ8 தdைமைய (மா%�க�தி,. 
Rரணான ஒ8 ெசயைல)� கQடா� அவ% 
அைத� தம# கர�தா� தK�க<K+, RTயா 
வி<டா� தம# நாவா� (ெசா�லி� 
தK�க<K+), அ#;+ RTயா வி<டா� தம# 
உ�ள�தா� (அைத ெவP�# ஒ#�க<K+). 
இEத (இPதி) நிைலயான#  இைறந+பி�ைக 
யி4 பலகீனமா(ன நிைலயா.+.  (� R\லி+.  
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இ# ெதாட%பாக எQணி�ைகயி� அட0காத 
நபிெமாழிக� வE#�ளன, அைவயைன�#+ 
ந4ைமைய ஏ;வ#+, பிற% தdைமைய 
தK�காதேபா# அைத� கQட ஒWெவா8வ8+ 
த�தம# அறி;�.+ ச�தி�.+ உ,ப<டவாP 
தK�ப# கடைம எ4பைதF+ வளிFP�# 
கி4றன. ஏெனனி� (அ�லா�விடமி8E#) 
பாவிகI�.� தQடைன இற0.+ ேபா# 
தdைமைய� தK�தவ%க� மா�திரேம த�பி�க 
RTF+. இ# ெதாட%பாக நா+ ஒ8 சிP 
(ைலேய எSதிF�ேளா+, ச�திய�ைத 
ேதKபவ%கI�. அ#ேவ ேபா#மான#.   
 
 

௨௨௧- (அWலியா�க�) அ�லா�வி4 
ேநச%களி4 கராம�#க� உQைமயா?   

 
விைட/  

அWலியா�களி4 கராம�#க� உQைமதா4, 
கராம� எ4றா� எ�தைகய சவாM�.+ 
உ,படா#, அWவியா�களி4 தைலயKீ 
இ�லாம� அவ%க� ைகயாேல வழைம�.� 
/ற+பான ஒ8 விடய�ைத அ�லா� 
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நிக��தி� கா<Kவதா.+. அவ%க� 
அறியாமM+ அவ4 அைத நிக��தி� 
கா<டலா+. .ைக வாசிக�, பாரா0க� 
வாசிக�, #றவி ஜுைர6 ேபா4றவ%களி4 
நிக�;கைள இத,. உதாரணமாக� Uறலா+, 
இவ%கIைடய கராம�#கI+ R4ைனய 
நபிமா%கIைடய அ,/த0களி4 ெதாடராகேவ 
பா%�க�பK+. ஆனா� இEத உ+ம�#ைடய 
கராம� அவ%கI ைடய நபி�. ெகாK�க�ப<ட 
மக�தான அ,/த�ைத� ேபாலேவ மிக 
மக�தான#, உதாரண�#�. அg ப�க% (ரலி) 
அவ%கI�. மத+ மாறியவ%கIைடய 
கால�தி� நிக�Eத#,  மைலயி� ஏPபவைர 
உம% (ரலி) அவ%க� (மி+ப%) ேமைடயிலி8E# 
அைழ�த#, ேமM+ அவ%க� எகி�தி4 
(வ,றிய) ைந� நதி�. கTத+ எSதி அத4 
தQணdைர ஓடைவ�த#, பஹெரயி4 
F�த�தி� அலா அ� க�ரமி அவ%க� தம# 
.திைரFட4 கடலி� H�கிய நிக�;, 
அ\வ#� அ4ஸி H<Tய ெந8�/� 
.Qட�தி� அg R\லி+ அ� கWலானி 
ெதாSத நிக�; ேபா4றைவகைள இத,. 
உதாரணமாக� Uறலா+.     
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இ�தைகய கராம�#க� நபியவ%கIைடய 
கால�திM+ அவ%கI�.� பி4 வEத நபி� 
ேதாழ%க�, தாபிஈ4, ேமM+ இ4P வைர�.+ 
அவ%கI�.�பி4 வEதவ%க� கால0களிM+ 
நிைறயேவ நிக�E#�ளன, உQைமயி� இைவ 
யா;+ நபி (ஸ�) அவ%கIைடய அ,/த0களா 
கேவ பா%�க�பK+ ஏெனனி� நபியவ%கைள 
பி4ப,றியதா� ம<Kேம இEதைகய 
கQணிய+ அவ%கI�. கிைட�த#. எனேவ 
நபிைய� பி4ப,றாத ஒ8வ8�. இWவாP 
நிக�Eத� அைத ெவP+ ஏமா,P வி�ைத 
யாகேவ பா%�க�பK+. இ�தைகேயா% 
அ�லா�வி4 ேநச%க� அ4றி ைஷ�தானி4 
ேநச%களாவா%க�.    
 
 
௨௨௨- (அWலியா�க�) அ�லா�வி4 ேநச%க� 
யா%?   

 
விைட/  
அவ%க� தா4 அ�லா�ைவ வி`வாச+ 
ெகாQK, ேமM+ அவைன� பயE#, 
அவ�ைடய#+ அவ�ைடய cத8ைடய#+ 
தி8�திைய� ெப,றவ%களா.+.  
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அ�லா� UPகி4றா4; கவன தி  
ெகா க! அ லா வி  ேநச க  
எ த  பய  இ ைல. அவ க  கவைல  
பட  மா டா க . V�\ ௬௨. 

 

அWவசன0களி4 ெதாட)� அவ%கைள� ப,றி 
ச,P விள�கமாக� UP+ேபா# அ�லா� 

UPகி4றா4; அவ க  (இைறவைன) 
ந வா க . (அவைன) அ ேவாராக 
இ பா க . V�\ ௬௩. 

 

ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; ந பி ைக 
ெகா ேடா  அ லா  உத பவ . 
இ களி  ெவளி ச தி  
அவ கைள  ெகா  ெச கிறா . (ஏக 
இைறவைன) ம ேபா  தீய ச தி 
கேள உதவியாள க . ெவளி ச தி  

 இ க  அவ கைள  ெகா  
ெச கி றன . அவ க  நரகவாசிக . 
அதி  அவ க  நிர தரமாக இ ப . அ� 

பகரா ௨௫௭. 
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ேமM+ அ�லா� UPகி4றா4; 
அ லா , அவன  த , 
ெதா ைகைய நிைல நா , ஸகா  
ெகா ,  ெச கிற ந பி ைக 
ெகா ேடா ேம உ க  உதவியாள க . 
அ லா ைவ , அவன  தைர , 
ந பி ைக ெகா ேடாைர  ெபா பா 
ளரா கி  ெகா ட அ லா வி  

ட தினேர ெவ றி ெப பவ க . அ� 

மாஇதா ௫௫,௫௬. 
 
 நபி (ஸ�) அவ%க� Uறினா%க�; இ4னா)4 
தEைதயி4 .K+ப�தா% எ4 ேநச%க� அ�ல% 
எ4 ேநச%க� யாெரனி�, அ�லா�;+ ந�ல 
இைற ந+பி�ைகயாள%கI+ தா+. (,க� /கா), 
R\லி+.   
  

ஹஸ4 (ர�) அவ%க� Uறினா%க�; 
அ�லா�ைவ ேநசி�பதாக வாதி<ட ஒ8 
U<ட�தினைர அ�லா� பி4வ8+ தி8 
வசன�தி4 Hல+ ேசாதி�தா4. 
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“நீ க  அ லா ைவ வி பினா  
எ ைன  பி ப க ! அ லா  
உ கைள வி வா . உ க  பாவ  
கைள ம னி பா . அ லா  ம னி ப 
வ ; நிகர ற அ ைடேயா ” எ  
(நபிேய நீ ) ராக! ஆM இ+ரா4 ௩௧. 
 

இமா+ ஷாபஈீ (ர�) அவ%க� Uறினா%க�; 
நd0க� ஒ8 மனிதைன தQணd)4 ேம� 
நட�க� கQடா�, அ�ல# வான�தி� பற�க� 
கQடா�, அவ% இைற�cதைர� பி4ப,Pபவ% 
என அறிE# ெகா�I+ வைர அவைர 
உQைம�பK�தேவா அ�ல# அவைர� கQK 
ஏமா,ற+ அைடE# விடேவா ேவQடா+. 
 
 ௨௨௩- “எ4 சRதாய�தா)� ஒ8 .Sவின% 
உQைம�. ஆதரவாள%களாக இ8E#ெகாQேட 
இ8�பா%க�. அவ%கI�.� #ேராக+ 
இைழ�பவ%களா� அவ%கI�.� தd0. ெச�ய 
RTயா#. இPதியி� அவ%க�  இேத நிைலயி� 

இ8�.+ேபாேத  இைற�க<டைள (மPைம�. 
ெந8�கமான நிைல) வE#விK+”. எ4ற 
ெச�தியி� நபி (ஸ�) அவ%க� எEத� 
.Sவினைர நாTனா%க�?   
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விைட/  

அ�.Sவின% தா4 எSப�# H4P 
U<ட0களி� விேமாசன+ அைடEதவ%க�, 
இைத நபி (ஸ�) அவ%க� ேமM+ விள�.+ 
ேபா#; அவ%களி� ஒ8 U<ட�தினைர� தவிர 
ம,ைறய அைனவ8+ நரக�#�.^ ெச�வா% 
க�, அவ%க� தா4 (ஒ4Pப<ட) க<ைடம� 
பா.+, பி)ேதா% அறிவி�பி� நா�+ என# 
ேதாழ%களி4 வழியி� ெச�பவ%கேள அவ%க� 
எ4P (விள�கமாக�) Uறினா%க�. (� 

ஸி�ஸில#� அஹாதd\ அ\ஸஹdஹா.  
இைறவா! எ0கைளF+ அவ%களி� ஆ�கி விK 
வாயாக, எ0க� இைறவா! எ0கI�. ேந%வழி 
கா<Tய பி4 எ0க� உ�ள0கைள� தட+ 
/ரள^ ெச�# விடாேத! எ0கI�. உ4 
அ8ைள வழ0.வாயாக! நd மாெப8+ வ�ள�. 
ஆM இ+ரா4 ௮. 
 
கQணிய�தி4 அதிபதியாகிய உம# இைறவ4 
அவ%க� UPவைத வி<K+ cயவ4. 
cத%க� மீ# ஸலா+ உQடா.+! 
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அகில�தி4 அதிபதியாகிய அ�லா�;�ேக 
/கழைன�#+ (உQடாவதாக). அ\ஸா�பா� ௧௮0-
௧௮௨. 
 
 

வ\ஸா+... 
 

நிைறகைள� பிற)ட+ UP0க�!!! 
.ைறகைள எ4னிட+ UP0க�!!! 

 
tamil@islamhouse.com 

 




