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அல்�ர், �்்னாவ் 
நவழ�ல �்்னாவ் 

�க்வியதா� 
 

MSM . இ�தவினா ��ப ஸலஃபவ. 
 
�்்னாவ் அ�யத� 
�்்ன எ்் அர�ப பதயதவ் அ�யத� ாழவ�ை், 
பனைத எ்பதன்�. 
இாலனமவி ஷனீர ாழக்வ்ப், 
இை்ய்த� எ்் அ்பபைைிவல நபவ(ஸல) 
அா�்க ெசனல்வ்், ெசயத ்னட்்வ்் ாழவ 
�ை்்ைள�� நபவ (ஸல) அா�்ளவ் �்்வைல 
ிவல சஹனபனக்க ெசன்் ைா்க மற்� ெசயத 
்னட்ிைா்ைள நபவிா�்க ம்ப்பதமவ்்வ 
அங்ீ்னவயதைா்ி �்்னான் ்ணவக்பப்�. 
(�்்னாக் மனற்மன் ெசில்க பவயஅய்க 
எ்பப்�.) 

அல்�ரை்ப ்பன்் �்்னா� அலலனா 
ாவைமவ �நத ாநத ாஹவின்�. அல்�ர் 
ஓதபப்� ாஹவ எ்்� �்்ன ஓதபபைனத ாஹவ 
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எ்்� அைழக்பப்�. இத ் ்வயத இமன� இப் 
ஹா�(ரா)  பவ்ா�மன் �் ்ன�்க:  

அல்�ர் ஷனீராவ்த �தலனாத அ்பபைை 
ின்�. அதவல இை்ய ்தைர பவ்பற் ்ாண்� 
எ் ஏாப பட்�பபைதப பன�க்வ்்ன�. த்த 
்தைர பவ்பற் ்ாண்� எ் அலலனா 
ா�ணவக்�்பனத (அலலனா ாவைமவ�நத ாஹவ 
�ல� அ்வாவக்பப்ாைதய தாவர) அா� ம்்ன 
இசைசபப் ்ப�ாதவலைல.'' (53:2) எ்்வ்ன். 
இத் �ல� அலலனாாவை மவ�நத ்த�க் ா� 
்வ்் ாஹவ இரண் ாை்பப்� எ் எங்கக் 
ெதளவான்வ்த. �தலனாத ாஹவ,  ாஹவ�் 
மய்�் எ்பதன்�. அதனாத ஓதவக 
்னணபவக்பப்� ாஹவ ின்�. அத தன் 
அல்�ர்ன்�. 

இரணைனாத ாஹவ, ாஹவ�் ம�்�்'' 
எ்பதன்�. அதனாத இை்ய்தனவைமவ�நத 
அ்வாவக்பப்� ெசயதவின்�. அத்ா �்்ன 
ான்� (�ல: ஹவப்லலனஹவா ஸூ்்ன பக்� 
42) 
நபவ(ஸல) அா�்க ்ப�்வ்் ெசிறப்யத்வ்் 
அை்யத ்னனவிங்க� ாஹவைிக ெ்னணைதன் 
அைமிப ெபற்த. 
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َّ  َما َهَوى َعنِ  َ�ْنِطُق  َوَما  َغَوى َوَما َصاِحُبُ�مْ  ََ
ْ
  ُهوَ  إِنْ   ال

ّ
 إَِ

ُُوَح  َوْحٌ   
�ங்க ்தனழ� (�ஹ�மய) ாழவெ்ைாமவலைல, 
தா்ன் ெ்னகை்ிவல ெசலலாமவலைல. அா� 
ம்்ன இசைசபப் ்ப�ாதவலைல. (53:2,3)  
எ்க் ாஹவின் அ்வாவக்பப்ாைதய தாவர 
்ாெ் தை்�� நன் பவ்பற்ாதவலைல எ்் 
நபவ்ி நீ� �்்ரன். (6:50)  

பவ்பற்ய த்தவின் இவாஹவைி ��ைமின் 
எயதவ ைாக் ்ாண்� எ் அலலனாாவ்னல 
இை்ய ்த� ்டைைள ிவைபபடைன�்க. 

ّ�َها َُا
َ
غْ  الَُّسوُل  َ

ّ
نِْزلَ  َما ََِ

ُ
َْك  أ َِّك  مِنْ  إِلَ   َو�ِنْ  ََ

َ
َْ  مْ ل  َ�َما َ�ْفَع

ْغَت 
ّ
َهُ  ََِ

َ
ُ  ََِسال َّ َ  إِنّ  اَّاِس  ِمنَ  َ�ْعِصُمَك  َوا َّ   ا

َ
َقْومَ  َ�ْهِدي َ

ْ
 ال

َِ�نَ  َكفِ
ْ
 ال

்த்ர! �மத இரடச்்வைமவ�நத �மக் இ்க்வ 
ைாக்ப படைைத எ்யதைாபபரன். (அவான்) 
நீ� ெசயினத ாவடைனல அா்த ் தயதாயைத நீ� 
எ்யத ைாயதாரன் மனட்�. அலலனா ��ைம 
ம்வத�்ளவ ��நத பனத்னபபன். நவசசிமன் 
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அலலனா நவரன்னவப பனளரன் �டையதனைர ்ந� 
ாழவிவல ெச்யத மனடைன். (5:67) 

அலலனாாவ் ாழவ்னடைல்ளன் அல்�ரை் 
�� �்்னைா�� நபவ �ஹ�மய (ஸல) அா�்க 
மக்க �் ைாயத அைழப� ாவ்யதன�்க. ந்ைம 
தீைம்ைள ெதளவாபப்யதவ அலலனா ாவ் 
தவ�பதவக்னவி ாழவ்ைள�� அா்த 
்்னபயதவற்னவி ்னனவிங்ைள�� எ்யத ைரயத 
�ா்ய தவ்பனல ெந�க்வ ைாக்க �்ி ாவைிங 
்ைள�� நர்யதவ��நத ்ரபப்யத்வ்் 
ெசில்ைள�� ாவளக்பப்யதவ மக்கக் 
நற்பனதை் ெசயதன�்க.  

எ்்ா ஒ� �ா�� அலலனாாவ் அ்ைப�� 
தவ�பதவைி�� அைைாதற்ன் ஒ்ர ாழவ நபவ (ஸல) 
அா�்ைள �்மனதவனவின் ெ்னண் அா� ் னட்� 
ாழவிவல ்னனவிமனற்ாதன்�.  

َقدْ 
َ
ُ�مْ  َكنَ  ل

َ
ِ  ََُسولِ  ِف  ل َّ ْسَوةٌ  ا

ُ
َُْجو َكنَ  لَِمنْ  َسَنةٌ حَ  أ َُ  َ َّ  ا

َْومَ 
ْ

ََ  َوال ِخ
ْ

ََ  اآل
َ
َ  َوَذك َّ ثِ�ًا ا

َ
ك  

�ங்ளவல அலலனாைா�� இ்தவ நனைள�� 
ரதரா ைாயத அலலனாைா அதவ்� நவை்ா 
��்ான�க் அலலனாாவ் ் தனவை� நவசசி மன் 
அழ்வி �்மனதவனவ இ�க்வ்்த. (33:21) 



 

7 

 َْ
ُ
نْ  إِنْ  ق

ُ
ِّبونَ  ُتمْ ك

ُ
ُ  َ َّ اَّبُِعوِ�  ا

َ
ُ  ُ�ْبِْبُ�مُ  ف َّ َْ  ا ُ�مْ  َو�َْغِف

َ
ُ  ُذنُوَُِ�مْ  ل َّ  َوا

 ٌَ ََِحيمٌ  َ�ُفو  
நீங்க அலலனாைா ்நசவபபா�்ளன் இ�நதனல 
எ்ை் பவ்பற்ங்க. அலலனா �ங்ைள 
்நசவபபன். இ்்� �ங்க பனாங்ைள �ங 
்கக் ம்்வபபன். அலலனா மவக் 
ம்்வபபா். நவ்ரற் அ்�ைைிா் மனான் 
எ்் நபவ்ி நீ� �்்ரன். (3:31) 

ம்ைமிவ் மீத ந�பவகை் ெ்னண் அலலனா 
ைா சநதவக் ரைசபபைக �்ிா�, அலலனா ாவ் 
தவ�பதவைி�� ராமயைத�� எதவ�பன�க்வ் ்ா� 
நபவ ்னட்ி ாழவைி (�்்னைா) பவ் பற்வின் 
்ாண்�. இத்ா �ஃமவ்க்னவி 
இலக்ணமன்�. 

இை்ய ்தைர பவ்பற்பா� �ணைமின் 
�ஃமவ்ன ்ா� அலலனாாவ் அ�கக்னவி 
ாரன்ா� ்ந�ாழவப ெபற்ாரன்ா� இ�பபன�. 
அா�க் மன்ெசயபா� ந்ைம்ைள (அமல ் ைள) 
அழவயதக ெ்னணைாரன்ா� தணைை்க 
்னவிாரன்ா� நரன்னவபபாரன்ா�, ் னணபப் ான� 
எ் அலலனா அல்�ர்வல பவ்ா�மன் 
ெதளவாப ப்யத்வ்ன். 

ِطيُعوا
َ
َ  َوأ َّ ُ  ا

َ
ََُسول ْنُتمْ  إِنْ  َو

ُ
ُمْؤمِنِ�َ  ك  
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நீங்க ாவ�ானசவ்ளன் இ�பபவ் அலலனாாக்� 
அா்த ்த�க்� ்ட்ப ப்ங்க. (௮;௧) 

ِطيعُ 
َ
َ  واَوأ َّ ُ�مْ  َوالَُّسوَل  ا

ّ
َعِ

َ
ََْحُونَ  ل َُ  

நீங்க அ�கெசயிபப்� ெபன�ட் அலலனா 
ாக்� இய்த�க்� ்ட்பப்ங்க.'' 
(௩;௧௩௨)(3:132)  

 َْ
ُ
ِطيُعوا ق

َ
َ  أ َّ ِطيُعوا ا

َ
إِنْ  الَُّسوَل  وَأ

َ
ْوا ف

ّ
ََّما َََول

إِ
َ
ْيهِ  ف

َ
ََ  َما َعِ  ُحّ

ْي�ُ 
َ
ُتمْ  َما مْ َوَعِ

ْ
  الَُّسولِ  َعَ  َوَما َ�ْهَتُدوا َُِطيُعوهُ  َو�ِنْ  ُحِّ

ّ
  إَِ

ُ
غ

َ
َال

ْ
 ال

ُمبِ�ُ 
ْ
 ال

நீங்க அலலனாாக்க ்ட்பப்ங்க. இ்்� 
இய ்த�க்� ்ட்ப ப்ங்க எ் நபவ்ி நீ� 
�்்ரன். நீங்க �்க்ணவயதனல அாரத ்ைைம 
அா� மீத �மயதபபடை(ைத எ்யதைரபப) ததன். 
்ம்� �ங்க ்ைைம �ங்க மீத �மயதபபடை 
(ப்்ட்பப்ாத) தன். நீங்க அா�க்க ் ட்ப 
படைனல ்ந�ாழவ ெப் ்�்க. இய்த� மீதகள 
்ைைம ெதளவான் எ்யத ைரபபைதய தாவர 
்ா்வலைல.(24:54) 

َيْحَذَِ 
ْ
ِ
َ
ُِنَ  ف

ّ
ِ  َ�نْ  الُِفونَ ُ�َ  اَ َِه ْم

َ
نْ  أ

َ
وْ  فِْتَنةٌ  َُِصيَبُهمْ  أ

َ
 ُُِصيَبُهمْ  أ

ِلمٌ  َعَذاٌب 
َ
أ    
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(இை்ய்தரன்வி )அானவ் ்டைைளக் மன் 
ெசய்ான� தமக் ஒ� த்ப� ்ந�ாைத்ின 
அலலத தமக் ்நனாவை்ய த�� ்ாதை் 
ஏறப்ாைத ்ின அஞசவக ெ்னகளட்�.''(24:63) 

 َْ
ُ
ِطيُعوا ق

َ
َ ا أ إِنْ  َوالَُّسوَل  َّ

َ
ْوا ف

ّ
إِنّ  َََول

َ
َ  ف َّ   ا

َ
َ  ُّ َِ�نَ  ُ�ِ َكفِ

ْ
ال  

நீங்க அலலனாாக்க ்ட்பப்ங்க. இ்்� 
இய ்த�க்� ்ட்பப்ங்க எ் நபவ்ி நீ� 
�்்ரன். நீங்க �்க்ணவயதனல நவசசிமன் 
நவரன்னவபபா� ்ைள அலலனா ்நசவக் 
மனடைன்.(3:32) 

ّ�َها َُا
َ
ُِنَ  َ

ّ
ِطيُعوا آَمُنوا اَ

َ
َ  أ َّ ُ  ا

َ
ََُسول   َو

َ
ْوا َوَ

ّ
ُتمْ  َ�ْنهُ  َََول َْ  وَأَ

 �َْسَمُعونَ 

ாவ�ானசவ்்ள! நீங்க அலலனாாக்� அா்த 
்த �க்� ்ட்பப்ங்க. நீங்க (்பனதை் 
்ைள) ெசாவ ்ிற்க ெ்னண்ை அாைரப 
�்க்ணவக் ்ாணைன�. (8:20) 

ّ�َها َُا
َ
ُِنَ  َ

ّ
ِطيُعوا آَمُنوا اَ

َ
َ  أ َّ ِطيُعوا ا

َ
  الَُّسوَل  وَأ

َ
وا َوَ

ُ
 ُ�ْبِطِ

ُ�مْ 
َ
ْ�َمال

َ
 أ
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ாவ�ானசவ்்ள! அலலனாாக்� அா்த 
்த�க்� ் ட்பப்ங்க. �ங்ளத (அமல ் ைள) 
்ணனக்வ ாவைன தீ�்க. (47:33) 

இை்ய்தனவ் ாழவ்னடைல்ைள மீ்னமல மனற் 
நைா்கை்்ைள ்மறெ்னகளனமல அலலத �தப 
�த ெசிறபன்்ைள (அமல்ைள) �ைழாவக்னமல 
ெசிறபை ்ாண்�. ்தனவ் ாழவ்னடை�் ஒ� 
ாவைியைத்ி்� மனற்ாத இை்க 
்்னடபன்க்் மன்ெசயாதன்�. மன�க் 
ெதளவா்க, தீ�ப�்க ெப்ாதற் அலலனா 
ாவை�� ்த� �ஹ�மய(ஸல) அா�்ளவை்ம 
மீள்ாண்�. 

ّ�َها َُا 
َ
ُِنَ  َ

ّ
ِطيُعوا آَمُنوا اَ

َ
َ  أ َّ ِطيُعوا ا

َ
وِ�  الَُّسوَل  وَأ

ُ
َِ  وَأ ْم

َ ْ
 األ

إِنْ  ِمْنُ�مْ 
َ
ءٍ  ِف  َ�َنازَْ�ُتمْ  ف وهُ  َشْ ُّ َُ َ

  ف
َ

ِ  إِل َّ ْنُتمْ  إِنْ  َوالَُّسولِ  ا
ُ
 ك

ِ  َُْؤِمُنونَ  َّ َْومِ  َِا
ْ

َِ  َوال ِخ
ْ

ْحَسنُ  َخْ�ٌ  َذلَِك  اآل
َ
  وَأ

ً
وِ�ال

ْ
ََأ  

ாவ�ானச� ெ்னண்ைன்ர! அலலனாாக்க ் ட்ப 
ப்ங்க. இ்்� இய்த�க்� �ங்ளவல 
அதவ்னர �ைை்ின�க்� ் ட்ப ப்ங்க. நீங்க 
ஏ்த்� ஒ� ாவைியதவல �ரணபட்க 
ெ்னக்ானரன் இ�நதனல அதை் 
அலலனாாவை�� இய்தனவை�� (தீ�ைா ் ாண்) 
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தவ�பபவ ாவ்ங்க. இத்ா மவ்ச சவ்நதத� அழ்ன் 
�்ான்�. (4:59) 

ََّما
ِ ْوَل  َكنَ  إ

َ
ُمْؤِمنِ�َ  ق

ْ
ُعوا إَِذا ال ُُ  

َ
ِ  إِل َّ ََُسوِلِ  ا  ََيَْنُهمْ  ِلَْحُ�مَ  َو

نْ 
َ
وا أ

ُ
َطْعَنا َسِمْعَنا َ�ُقول

َ
َِك  وَأ

َ
ول

ُ
ُمْفُِِحونَ  ُهمُ  وَأ

ْ
ال  

அா�்கக்வைை்ி தீ�பபளவக் அலலனா ாவை�� 
அா்த ்தனவை�� (ான�ங்க எ்) அா�்க 
அைழக்ப படைனல ெசாவ�ற்்ன�, 
்ட்பபட்ைன�' எ்ப்த �ஃமவ்்ளவ் 
ான�யைதின் இ�க்�. அா�்க தன� ொற்வ 
ினள�்க. (24:51) 

  لُِمْؤِمٍن  َكنَ  َوَما
َ

َض  إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَ
َ
ُ  ق َّ ُ  ا

ُ
ََُسول ًَا َو ْم

َ
نْ  أ

َ
ُهمُ  َُُ�ونَ  أ

َ
ةُ  ل َ�َِ

ْ
 ال

ْمَِِهمْ  ِمنْ 
َ
َ  َ�ْعِص  َوَمنْ  أ َّ ُ  ا

َ
ََُسول َّ  َ�َقدْ  َو ََ  

ً
َ

َ
ال ُمبِيًنا ََ  

அலலனாா� அா்த ்த�� ஒ� ்னனவியதவல 
�்ா ெசயத ாவடைனல தமத ்னனவியதவல �ி 
அபவபபவரனி� ெ்னகாதற் �ஃமவ்ன் எநத 
ர�க்� �ஃமவ்ன் எநதப ெபண�க்� 
�னவைமிவலைல. எா் அலலனா ாக்� அா்த 
்த�க்� மன்ெசய்வ்்ன்்ன நவசசிமன் அா் 
மவ்ய ெதளவான் ாழவ்்ட்ல ெச்் ாவட 
ைன்.(33:36) 
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அலலனாா� அா்த ் த�� ் னட்ய தநதவ�க்� 
ாழவ ் னடைல்கக் அ்பணவாைத ாவ்யத மனற் 
அபவபபவரனி� ெ்னகாத அலலனாைா ாவை 
அா்த ்தைர ாவை த்க் நலாழவைி 
்ண்பவ்க் �்�� எ்் �் ாதற் 
ஒபபன்தன்�. இத்ா ாழவ்்ட்் �சசக ்டை 
மன்�. 

இை்ய்த� �ல� ் னணபவக்பபடை ாழவைி ாவட் 
ாவட்ச ெச்்னல நர்யதவற்் ெசலல ்நனவ்�. 

ُ  ََََّ�َ  َما َ�ْعدِ  ِمنْ  الَُّسوَل  �َُشاقِقِ  َوَمنْ 
َ

ُهَدى ل
ْ
َِ  َ�ْ�َ  َو�ََّبِعْ  ال  َسَِي

ُمْؤِمنِ�َ 
ْ
ِ  ال

ّ
  َما نَُول

ّ
َمِص�ًا وََساَءْت  َجَهّنمَ  َونُْصِِهِ  َََوَ  

ின� த்க் ்ந�ாழவ ெதளவான் பவ்்�� இய 
்த�ை் �ரணபட், �ஃமவ்்ளவ் ாழவ 
அலலனதைதப பவ்பற்்வ்்ன்்ன அா் 
ெசல்� ாழவிவ்ல்ி அாை்ச ெசலல ாவட், 
அாை் நன� நர்யதவல �ைழாவப்பன�. ெசல் 
மவையதவல அத மவக் ெ்டைத. (௪;௧௧௫) 

நபவ �ஹ�மய (ஸல) அா�்க ாஹவைி அ்ப 
பைைின்க ெ்னண் தங்கைைி ்தனழ�்ைள 
ாழவநைனயதவச ெச்் அலலனாாவ் ெபன�ய 
தயதவற்னவி ச�்மன் ��ானக்வ ்னணபவய தவ�க 
்வ்ன�்க. அநத சஹனபன ச�்� நபவ்ளன� 
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�்்வைலிவல ானழநத ்னட்ி ாழவ்னடை்க் 
அலலனாாவ் அங்ீ்னர�� ம்வத�்கக்ன் 
்தனற் ாவக்பபடை சவ்நத ச�தனி� எ்் 
(௩;௧௧0) நறசன்்� ்வைைக்ப ெபற்த. எா� 
அவாழவக் �ரணன்  ெசிறப்்வ்ன்ரன அா� 
ெசல் மவை� நர்்மின்�. 

அலலனாாைைி ்டைைளைி�� நபவ�ஹ�மய 
(ஸல) அா� ்ளவ் �்்னைா�� தைலக் ்மல 
ைாயத மதவயத, அவாவண்்� ெசனலலபபடை 
�ை்ிவல ானழ்வ்ன்ரன அா� நனைள ம்ைமிவல 
ம்யதன் பனக்விய ைதப ெபற் �ா்ானதவ ்ளவல 
ஒ�ாரன் இ�பபன�. 

َ  ُُِطعِ  َوَمنْ  َّ ُ  ا
َ

ََُسول ازَ  َ�َقدْ  َو
َ
ْوًزا ف

َ
َعِظيًما ف  

ின� அலலனாாக்� அா் ் த�க்� ் ட்பப் 
்வ்்ன்ரன நவசசிமன் அா� ம்யதன் ொற்வைி 
ஈட்க ெ்னணைன�. 

َ  ُُِطعِ  َوَمنْ  َّ َِك  َوالَُّسوَل  ا
َ

ول
ُ
أ
َ
ُِنَ  َمعَ  ف

ّ
ََْعمَ  اَ ُ  أَ َّ ْيِهمْ  ا

َ
 ِمنَ  َعِ

َِك  وََحُسنَ  َوالّصاِلِ�َ  َوالّشَهَداءِ  َوالّصّدُِق�َ  اََِّّي�َ 
َ

ول
ُ
ََ�ِيًقا أ   

ின� அலலனாாக்� இய்த�க்� ்ட்பப் 
்வ்ன�்்ளன அா�்க அலலனா அ�க�னவநத 
நபவமன�்க �ண ைமினள�்க, �ிவ�யதவின்வ்க, 
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நல்லன�்க, ர்வ்ின�ை் இ�பபன�்க. 
இா�்க சவ்நத ்தனழ�்ளனா�. (௪;௬௯) 

இை்ய்த� ்னட்ி ாழவைி – �்்னைா - 
ஒதக்வ ாவட் ச�்ய தைலா�்ைள, தன் 
சன�நதவ�க்� ெபனவ ின�்ைள, மன�க் அ்வஞ�்ைள 
்ண �்யத்மன்  பவ் பற்ாத�  ெப�� 
சனபயதவற்னவி தணைை்ின் அைம ��.    

ُُ  َُْومَ 
ّ
ونَ  اَّاَِ  ِف  وُُجوُهُهمْ  ُ�َقِ

ُ
َََْنا َُا َ�ُقول َطْعَنا لَ

َ
َ  أ َّ َطْعَنا ا

َ
 وَأ

وا الَُّسوَل 
ُ
ال

َ
َِّنا َوق َطْعَنا إِنّا ََ

َ
َ�َنا أ َُ َبَاَءنَا َسا

ُ
  َوُ

َ
ونَاف

ّ
ِ ََ َ

  أ
َ

  الّسَِيال
َِّنا ْعَفْ�ِ  آَِِهمْ  ََ َعَذاِب  ِمنَ  َِ

ْ
َعْنُهمْ  ال

ْ
ْعًنا َوال

َ
بِ�ًا ل

َ
ك  

அா�்ளவ் �்ங்க நர்யதவல �்டைபப்� 
நனளவல நனங்க அலலனாாக்க ்ட்ப பட் 
�க்க �ைனதன? ்ம்� இய்த�க்� ்ட்ப 
பட்�க்க �ைனதன? எ்் �்ான�்க. 

்ம்� எங்க இரடச்்்! நவசசிமன் நன� எங்க 
தைல ா�்கக்� எங்க ெபனவின� ்கக ்� 
்ட்பபட்ைன� அா�்க எங்ைள ாழவ ெ்்யத 
ாவடை்� எ்் �்ா�. எங்க இரடச்்்! நீ 
அா�்கக் ்ாதை்ிவல இ� மைங் 
ாழங்ானின். இ்்� அா�்ைள நீ 
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ெப�மளாவல சபவபபனின் எ்்� �்ா�. (33:66-
68) 

இை்ய்த� �ஹ�மய நபவ(ஸல) அா�்கக் 
்ீழபப் �ங்க ாழவப்ங்க எ்் ்டைைளிவ் 
ாத் �ல� அா�்ளத ஒவொன� ஏால 
ாவலக்ல்ைள�� பவ் பற்பா� அலலனாாவ் 
்டைைள்ைள பவ்பற்பாரன ்ா� 
இை்ய்தனவ் ாழவ்னடைல்ைள �்க்ணவபபா� 
அலலனாைா �்க்ணவபபாரன்ா� ர்வ ாவ் 
்வ்ன� எ்்� அலலனா எசசனவக்வ்ன். 

َطاعَ  َ�َقدْ  الَُّسوَل  ُُِطعِ  َمنْ 
َ
َ  أ َّ   َوَمنْ  ا

ّ
َناكَ  َ�َما َََوَ

ْ
ََْسِ َ

ْيِهمْ  أ
َ
 َعِ

 َحِفيًظا
ின� இய்த�க்க ்ட்பப்்வ்்ன்ரன அா� 
அலலனா ாக்� ்ட்பபட் ாவடைன�. எா�்க 
�்க்ணவக்வ்ன�்்ளன அா�்ைளக ்ண்னணவப 
பாரன் ��ைம நன� அ்பபாவலைல. (௪;௮0) 

இநத எசசனவகை்ைி ்ா்யதவல ெ்னண்ை 
�்்னைா பவ்பற்ாத் அாசவியைத �ண�நத 
ெ்னகள ்ாண்�.   

ம்வத�்க பவ்பற்ாதற் த்தவின்த அல 
லனாாவ் ்ாத�� அா்த ்தனவ் ாழவ 
்னடை்மன்�. இவ ாவரண் ாழவ்னடை்க் 
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அபபனல ்ந�ாழவ எ்பத ்வைை ினத. இத பற்வ 
பவ்ா�மன் அலலனாாவ் ்த�(ஸல) ாவளக்ப 
ப்யத ்வ்ன�்க. 

ான�யைதிவல சவ்நதத அலலனாாவ் ்ாதமன்�. 
நையைதிவல சவ்நதத �ஹ�மய (ஸல) அா�்ளவ் 
நைய ைதின்�. ெசில்ளவல தீிைா (நபவ்ளனனவ் 
ாழவ்னடைல இலலனமல) �தவதன் 
�ணைனக்பப்பைாின்�. �தவதன் �ண் 
பண�பைா அை்யத� ாழவ்்ைன்�. ஒவ ொன� 
ாழவ்்்� நர்யதவல �ைழ��” எ் நபவ (ஸல) 
�்வ்ன�்க. அ்வாவபபா�, ஜனபவ� இப் 
அபதவலலனா (�ல: �ா�� 867 இப்மனஜன  45, 
�்னனவ) 

பவ்பற் த்தவின் ் �ர்� �்்னா� இ�க்� 
்பனத அதற் அபபனல ெச்் அமல்ைள 
ஏறப்யதவக ெ்னகாத தீி்னனவிங்க ர்�. நர்வல 
ெ்னண் ்பனய ்ச�க்� ாழவ �ை் ின்� எ் 
நபவ(ஸல) �்்வ்ன�்க. 

 

١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  ) 
ا، قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع : هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ ر

لَّمسو :»در وفَه ،يهف سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح نم  
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எமத இநத ாவைியதவல (ம�க்யதவல) இலலனதைத 
ின� �ண் பண�்வ்ன்ரன அத நவரன்வக்ப ப்�” 
எ் நபவ (ஸல)அா�்க �்வ்ன�்க. (அ்வாவபபா�:  
ரிவஷன (ர�) �ல: �்னனவ �ா��.) 

١٣٤٣/ ٣(صحيح مسلم  ) 
من عملَ «: أَخبرتنِي عائشةُ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

مرنا فَهو ردعملًا لَيس علَيه أَ » 

நமத �யதரா இலலனமல ின� ஒ� அமைல 
ெசய்வ்ன்ரன அத நவரன்னவக்பப்�” எ் நபவ(ஸல) 
அா�்க �்வ்ன� ்க. (அ்வாவபபா�; 
ரிவஷன(ர�), �ல: �்னனவ �ா��.) 
அலலனாைா ாவை அா்த ் தைர ாவை சவ்நத ாழவ 
்னடைைல ின�� ெசனல�யதர �்ினத. 
�ா்யதவற்னவி ்னனவிங்க ெதளவாபப்யதவ தந 
தவ�க்�்பனத நனமன் �த�த அமல்ைள �ண் 
பண�ாத நர்யதவற்னவி ெசிலன்்ா அத 
அைம��. 

٦/ ١(سنن ابن ماجه  ) 
طَّ كُنا عند النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَخ: عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه، قَالَ

خطا، وخطَّ خطَّينِ عن يمينِه، وخطَّ خطَّينِ عن يسارِه، ثُم وضع يده في 
وأَنَّ هذَا {: ثُم تلَا هذه الْآيةَ» هذَا سبِيلُ اللَّه«: الْخطِّ الْأَوسط، فَقَالَ
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} السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا
١٥٣: األنعام[ ] " 

நனங்க நபவ(ஸல) அா�்கை் இ�ந்தன�. 
அப்பனத அா�்க (நவலயதவல) ஒ� ்ந�்்னடைை 
்ீ்வ்ன�்க. அத் ாலத பக்யதவல இ� 
்்ன்்ைள ்ீ்வ்ன�்க. அத் இைத பக்யதவ்� 
இ� ்்ன்்ைள ்ீ்வ்ன�்க. ்ந�்்னட்ல த்த 
ை்ைி ைாயத இத தன் அலலனாாவ் ாழவ” 
எ்் �்வாவட் நவசசிமன் இத்ா எ்த ் நரன் 
ாழவின்�. இதை்்ி பவ்பற்ங்க. பல 
ாழவ்ைளப பவ்பற்னதீ�்க. அபெபன�த அத 
அா்த ாழவைி ாவட்� �ங்ைளச சவத்்யத 
ாவ்�. நீங்க (அலலனாைா) அஞசவ நைக்� 
ெபன�ட் இைதக ெ்னண் �ங்கக் ஏா்வ்ன் 
(அல்�ர்: 6:153) எ்் ாச்யைத ஓதவ்ன�்க.'' 
அ்வாவபபா�: ஜனபவ� (ர�) �ல: இப்மனஜன) 

٣/ ١(سنن ابن ماجه  ) 
 ما أَمرتكُم«: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ابِه فَخذُوه، وما نهيتكُم عنه فَانتهو » 

 நன் �ங்கக் ஏாவிைத எ்யதக 
ெ்னககங்க. நன் �ங்ைள த்யதைா்ைள 
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ாவட்� ாவல்வக ெ்னககங ்க.'' எ் நபவ(ஸல) 
�்வ்ன�்க;. (அ்வாவபபா�: அ�ஹூைரரன (ர�) 
�ல: இப்மனஜன) 

 நன் �ங்ைள (ெதளவான்) ொகைளப ்பன்் 
நவைல ிவல ாவட்ச ெசல்வ்்். அத் இரா� 
ப்ைலப ்பன் ்த” எ்் நபவ(ஸல) அா�்க 
�்வ்ன�்க. 
(ர�) அலலனாா� அலலனாாைைி ்த�� 
�ணைம ைி �்வ்ன�்க. அலலனாாவ்மீத 
சயதவிமன்! (ெதளவ ான்) ொகைளப ்பன்் 
நவைலிவல எங்ைள ாவட்ச ெச்்ன�்க எ் 
அ�த�தன(ர�) அா�்க அ்வாவக்வ ்ன�்க. (�ல: 
இப் மனஜன ) 

٣/ ١( ماجه اَن سن ) 
ِب  َ�نْ 

َ
ةَ، أ ََ �ْ ََ اَل  ُه

َ
اَل : ق

َ
ِ  ََُسوُل  ق َّ َّ  ا ْيهِ  اهللاُ  َص

َ
مَ  َعِ

ّ
وِ� «: وََسِ َُ  َذ

ُتُ�ْم، َما
ْ
ُ ََ ََّما ََ

إِ
َ
َك  ف

َ
ُ�مْ  َكنَ  َمنْ  َهِ

َ
ْبِ

َ
فِِهمْ  �ُِسَؤالِِهمْ  �

َ
 َعَ  َواْختِال

نََِْيائِِهْم،
َ
إَِذا أ

َ
َُُ�مْ  ف َْ َم

َ
ءٍ  أ ُخُذوا �َِشْ

َ
 َو�َِذا اْسَتَطْعُتْم، َما ِمْنهُ  ف

ءٍ  َ�نْ  َََهْيُتُ�مْ  ََْتهُ  َشْ ا
َ
واف » 

நன் �ங்ைள ாவட்ாவடை நவைலிவல  எ்ை் 
நீங்க ாவட்ாவ்ங்க. �ங்கக் �் 
அழவக்பபடைா�்க ்்காவ்க ்்ட் தங்க 
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ைைி நபவமன�்கை் �ரண பட்க ெ்னணை 
தன்லின்�. நன் ஏாவிைத �ங்ளனல �்நத 
ாைர எ்யதக ெ்னககங்க. நன் �ங்கக் 
த்யத ைா்ைள த்யதக ெ்னககங்க” எ் நபவ 
(ஸல) �்வ்ன�்க. (அ்வாவபபா�: அ�ஹூைரரன 
(ர�) �ல: இப் மனஜன) 

٤/ ١(ابن ماجه  سنن ) 
من «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ 

ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو ،اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع» 

ின� எ்க் ாழவபடைன்ரன அா� அலலனாாக் 
ாழவ படை ாரனான�. ின� எ்க் மன்ெசயதன்ரன 
அா� அலலனாாக் மன்ெசயத ாவடைாரனான�  
எ் நபவ(ஸல) �்வ்ன�்க. (அ்வாவபபா�: அ� 
ஹூைரரன (ர�) �ல: இப் மனஜன) 

 

 

٩٣/ ٩(صحيح البخاري  ) 
جاَءت مالَئكَةٌ إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه : " جابِر بن عبد اللَّه، يقُولُ

سومهضعفَقَالَ ب ،مائن وهو لَّم :مهضعقَالَ بو ،مائن هةٌ، : إِنمائن نيإِنَّ الع
إِنَّ لصاحبِكُم هذَا مثَلًا، فَاضرِبوا لَه مثَلًا، فَقَالَ : والقَلْب يقْظَانُ، فَقَالُوا
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مهضعب :مهضعقَالَ بو ،مائن هقْظَانُ، فَقَالُوا: إِني القَلْبةٌ، ومائن نيإِنَّ الع :
 ابأَج نا، فَمياعثَ دعبةً وبأْدا ميهلَ فعجا، وارى دنلٍ بجثَلِ ركَم ثَلُهم

 الداعي دخلَ الدار وأَكَلَ من املَأْدبة، ومن لَم يجِبِ الداعي لَم يدخلِ
إِنه : أَولُوها لَه يفْقَهها، فَقَالَ بعضهم: الدار ولَم يأْكُلْ من املَأْدبة، فَقَالُوا

مهضعقَالَ بو ،مائقْظَانُ، فَقَالُوا: ني القَلْبةٌ، ومائن نيإِنَّ الع : ارفَالد
 علَيه وسلَّم، فَمن أَطَاع محمدا صلَّى اجلَنةُ، والداعي محمد صلَّى اُهللا

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صدمحى مصع نمو ،اللَّه أَطَاع فَقَد لَّمسو هلَياُهللا ع
 فَقَد عصى اللَّه، ومحمد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَرق بين الناسِ

ஒ� நனக நபவ (ஸல) அா�்க �்ங்வக 
ெ்னண்�க்� ் பனத சவல ான்ா�்க ாநதன�்க. 
அா�்ளவல ஒ�ா� இா� �்ங்வக 
ெ்னண்�க்வ்ன� எ்்ன�. அதற் மற ெ்ன�ா�  
்ண தன் �்ங்்வ்த �கள� ாவழவயதவ�க ்வ்த 
எ்் �்வ்ன�. பவ்்� அா�்க �ங்கைைி 
இநத நணப�க் ஓ� �ாைம �ண். இா�க் 
அநத �ாைமைி எ்யதைர�ங்க எ்் ்பசவக 
ெ்னணைன�்க. அப்பனத அா�்ளவல ஒ�ா� இா� 
�்ங்்வ்ன்ர எ்்ன�. மறெ்ன�ா� ்ண 
�்ங்வ்ன்� �கள� ாவழவயதவ�க்வ்த எ்்ன�. 
பவ்்� அா�்க இாரத நவைல ஒ� ம்வத்வ் 
நவைலக் ஒயதவ�க்வ்த. அா� ஒ�்டைைக 
்ட்்ன�. அவ்ட்ல  ாவ�நதக் ஏறபன் 



 

22 

ெசயதன�. (மக்ைள) அைழபபதற்ன் ஓ� ரைள 
அ்பபவ்ன�. அைழபபனளவிவ் அைழபைப ஏற் 
ாநதா� ்ட்்க ெச்்ன�. ாவ�நதணைன�. 
அைழபைப ஏற்னதா� ்ட்ற்க �ைழிா 
மவலைல, ாவ�நதணணாமவலைல எ்் 
�்வ்ன�்க. 

பவ்்� அா�்க இநத �ாைமைி அா�க் 
ாவளக்வக �்ங்க அா� �னவநத ெ்னகளட்� 
எ்்ன�்க. அப ்பனத அா�்ளவல ஒ�ா� இா� 
�்ங்்வ்ன்ர எ்் ெசனலல  மறெ்ன�ா� ்ண 
தன் �்ங்்வ்த �கள� ாவழவயதவ�க்வ்த 
எ்்ன�. அநத ்்தன் �ா்�. அைழபபனளவ 
�ஹ�மய (ஸல) அா�்க. �ஹ�மய(ஸல) 
அா�்கக்க ்ீழப்நதா� அலலனாாக் ்ீழ 
ப்நத ாவடைன�. �ஹ�மய (ஸல) அா�்கக் மன் 
ெசயதா� அலலனாாக் மன்ெசயத ாவடைன� 
�ஹ�மய (ஸல)  அா�்க மக்ைள நலலா� 
ெ்டைா� எ் பவனவயதக ்னட் ாவடைன�” எ்் 
ாவளக்�அளவயதன�்க. (அ்வாவப பா�: ஜனபவ� பவ் 
அபதவலலனா, �ல: �்னனவ-7281) 

٨٩٠/ ٢(صحيح مسلم  ) 
 متأَناِهللا، و ابتك ،بِه متمصتاع إِن هدعلُّوا بضت ا لَنم يكُمف كْترت قَدو

نشهد أَنك قَد بلَّغت وأَديت : قَالُوا» نتم قَائلُونَ؟تسأَلُونَ عني، فَما أَ
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بِإِصبعه السبابة، يرفَعها إِلَى السماِء وينكُتها إِلَى الناسِ : ونصحت، فَقَالَ
»دهاش ،مالله ،دهاش ،مالله «اترثَلَاثَ م  

நபவ(ஸல) அா�்க தங்ளத இ்தவ ஹஜஜவ் ் பனத 
அரபனாவல மக்கக் �ைரினற்வ ாவட் மக்்ள! 
�ங ்கக் மயதவிவல அலலனாாவ் ்ாதயைத 
(இ்்ெமன� அ்வாவபபவல எ்த ாழவ 
�ை்ைி��) ாவட்ச ெசல ் வ்்். அதை் பற்வப 
பவ்க்� ்னலெமலலன� நீங்க ாழவ தா் 
மனட்�்க. (மக்்ள! ம்ைம நனளவல) எ்ை்ப 
பற்வ நீங்க ாவசனனவக்பப்்�்க. அலலனா 
ாவையதவல நீங்க எ்் �்்�்க? எ் நபவ (ஸல) 
்்டைன�்க. நவசசிமன் நீங்க அலலனா ாவ் 
்ைத) எயதவ ைாயதீ�்க. �ங்க ்ைைமைி 
நவை்்ாற்வ்ீ�்க. நீங்க அக்ை்�ை் நைநத 
ெ்னண்�்க எ்் நவசசிமன் நனங்க சனடசவ 
ெசனல்்ான� எ் சஹனபனக்க �்வ்ன�்க. 
�ை்் நபவ(ஸல) அா�்க தங்ளத �ட் ாவரைல 
ானை் ்நனக்வ �ி�யதவ ைசை் ெசயத ாவட் 
பவ்் அைத மக்ைள ்நனக்வ தனழயதவக ்னட், 
ினஅலலனா! இதற் நீ்ிசனடசவ, ின அல லனா! 
இதற் நீ்ி சனடசவ, ினஅலலனா! இதற் 
நீ்ிசனடசவ எ்் �்் �ை் �்வ்ன�்க. 
அ்வாவபபா�: ஜனபவ� (ர�) (�ல: �ா��-2334) 
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நபவயதாப பணவிவல நபவ்ளன� (ஸல) அா�்க 
எநதொன� �்்னைா�� (அமைல��) ் னடைனமல 
்பன்ன�்க எ்் ்ற்சசனட்க் இை� 
இ�க்ாவலைல. அா�்ளத பணவ அலலனாாவ் 
்ண்ன்வபபவ் ் ீழ நைநதத. மன�க்� ��ைமின் 
எயதவைாக்பபடைத எ்பைத அலலனா்ா 
�்தவ�� ப்யதவ்ன். 
 لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي

 دينا

இ்ை்ி தவ்� �ங்ளத மன�க்யைத �ங்கக் 
நன் ��ைமப ப்யதவ ாவட்ை். எ்த அ�ட 
ெ்னைைைி�� �ங்க மீத �ரணபப்யதவ 
ாவட்ை். ்ம்� நன் இாலனயைத்ி 
�ங்கக் மன�க்மன் ெபன�நதவக ெ்னண ் ை்.” 
(௫;௩) 
அலலனா ெபன�நதவக ெ்னணை மன�க்� நபவ 
�ஹ�மய (ஸல) அா�்க ்னட்ி �்்னைா 
(ாழவ�ை்ைி) ெ்னணை மன�க்மன்�.  

�்்னாவ் �க்வி� ்்வயத இமன� மன�க (ரா) 
அா�்க ெ்ன்யத ாவளக்� மவ்ப ெபன�யதமன்த: 
ினரனாத இாலனயதவல ஒ� �த்யைத (பவயஅயைத) 
ஏற ப்யதவ ாவட் அத நலலெத்க ்�தவ்னல 
அா�,நபவ (ஸல) அா�்க த்த ்தய தாயதவற் 
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்மனச் ெசயத ாவடைன� எ்் ்�தவிாரனான�. 
ஏெ்்வல, ்�ர்வல இ்் �ங்கக் �ங்க 
மன�க்யைதப �ரணப ப்யதவ ாவட்ை்' எ்் 
அலலனா �்்வ்ன். அ்் மன�க்மன் இலலனத 
எதா� இ்் மன�க் மன் �்ினத எ்் 
�்வ்ன�்க. (�ல: அல இஃதவஸன�-அஷஷனதவபவ 
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