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நபி �ஹம்ம (ஸல) ேபாதிமத 
நறபபண்க. 

PART.0௬ 
M.S.M.இமதிிாா ��ப ஸலபி 

சீரதிிமதம ்ற்ம நல்�ண்ம ஏறபபமதல  

ஒி �ா்ம இன்�்ாி �ா்�் �வ்மத 
நி�லிில ப�்�் ்ற்ம �ேராதம �்ாப்ட
நி�லிிலட வாாண �்ா�.  ்னண்சபணண்�் 
உிவாண�ம வாி்�்�ம ேத்ண �்ா�. 
பிாிவி�ன�ிட தபபபதற� நல்�ண்�ம 
சீரதிிமத�ம சிறநத வாிிா�ம எனப�த நபி 
�ஹம்ம (ஸல) அவர்க �சிற பபமதிண 
்ாட்னார்க.ஸஸ

அலலாா �்்ிறான. 

  نيلَاحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلَّا م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريلَا خ
  الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاَء مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

தர்ம (�சயதல)அலல� நன�்ிானவற�ற  
(�்தல) அலல� ் ண்க ் மதிிில நல்�ண்ம�த 
ஏறபபமதல ஆ்ிிவற�ற ஏ�்ினறவ�னம தவிர 
அவர்்ின இர்சிிப ேபச�ண்்ில அதி்்ானதில 
எவவித நன�்�ம இல�ல. ிார இ�த 
அலலாாவின �பாிமதம�த நா்ச 
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�சய்ினறாேரா அவிண� நாம ்்மதான �்�ி 
வாங� ேவாம. 4;௧௧௪ 

நல்�ண்ம�த ஏறபபம�வதற்ா் பாபபப 
்ினறவர அலலாாவின திிப�பாிமதம�த 
அ�்ந� �்ாக்ிறார. ்்மதான �்�ி 
�பற்ண�்ாக்ிறார என அலலாா ேபாற் 
்ிறான.ஸஸ

இ�றம்தர எனற அ்பப�்ிில ்ண்க்ன 
இரப்ரண ்லந� சீர திிமதம �சய�ம ப�ிிில 
நபி �ஹம்ம (ஸல) அவர்க  இறங்ினார்க. 
ஆன்ீ்ம த�லவரா்�ம ச�் சீரதிிமதப 
ப�ிிின �தாப்ரா்�ம இிங்ினார்க. 

அமர இப் அவப �பமபமதினர தங்கண 
்ி�்ிில சப�்ிிடபண �்ாக்ினறனர எனற 
�சயதி நபி (ஸல) அவர்கண� எட்ி�. 
அவர்கண்ி�்ேி ச்ாதானம ஏறபபமதி் 
உ்ேன நபிிவர்க சில ேதாார்�் அ�ாம�ண 
�்ாபப அஙே் �சனறார்க. �தா��்ண� ேநரம 
�நிங்ி�ம நபி (ஸல) அவர்்ால (பக்ிண�) வர 
இிலவில�ல. உ்ேன, பிலால (ராி) அ�பண்ர 
(ராி)�ி அ�்ி அ�பண்ர அவர்ே்! நபி (ஸல) 
அவர்க இன்ம வரவில�ல. �தா��் ேநரம 
வந� விட்�. நீங்க ் ண்கண� இ்ா்ம �சயதி் 
இி�்ா எனண ே்ட்ார்க. நீர விிமபினால சாி 
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என அ�பண்ர (ராி) �றினார்க. பிலால (ராி) 
இ்ா்ம �ற அ�பண்ர (ராி) �னேன நினறார்க. 
தண்ர �றினார்க. ்ண்கம தண்ர �றினர. 

(தன்�்ி ப�ி�ி �்ம�ண �்ாபப) நபி 
(ஸல) அவர்க (�தா��்ண்ா்) வாி�சிில 
நிறபதற்ா் வநதார்க.உ்ேன ்ண்க �் 
தட்னார்க. அ�பண்ர (ராி) தன �தா��்ிில 
நினறால எங�ம திிமபிப பாரண்ேவ ்ாட்ார்க. 
்ண்க �்தட்�ல அதி்்ாண்ிி �ம 
திிமபினார்க. அபேபா� அஙே் நபி (ஸல) 
அவர்க இிநதார்க. (�தா்ரந� �தா��்�ி 
ந்ம�்ா்) நபி (ஸல) அவர்கட அ�பண்ிண� 
ச்ிண�ை �சயதார்க. உ்ேன அ�பண்ர (ராி) தன 
�்்�் உிரமதி, அலலாா�வ ண்ழநதார ்க. 
ேநரா் பினணறம ேநாண்ி வந�, வாி�சிில நின் 
�்ாப்ார்க. உ்ேன நபி (ஸல) அவர்க 
�னேன �சன் ்ண்கண�ம �தாா �வமதார்க.  

�தா��் �்நத�ம ் ண்�் ேநாண்ி ் னிதர்ே்! 
�தா��்ிில ஏேத்ம உங்்ி்ம �்ண்ிபம 
ேபா� உங்கண� எனன ேநரநத�? ஏன �் 
தடப்ிறீர்க? �் தடபதல �பப்கண 
�ாிிதா�ம. தன �தா��்ிில ��ற 
ஏறபபவதா்ண ்ி�பவர ‘‘ஸுபஹானலலாா’’ 
என் �றடபம. ஸுபஹானலலாா என ஒிவர 
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�்வ�தண ே்ட�ம எநத இ்ா�ம  திிமணவார 
என் �றி விடப, (அ�பண்ர (ராி) அவர்�் 
ேநாண்ி) அ�பண்ேர உ்ண� நான ச்ிண�ை 
�சய�ம ்ண்கண� நீர �தாா�வண் உம�்ம 
தபமத� எ�? என் ே்ட்ார்க. அபேபா� 
அ�பண்ர (ராி) அவர்க, அலலாாவின ்தர 
�னனி�லிில அ� �ஹாபாவின ்்்ண�ம 
�தா��் ந்ம�ம த�திிில�ல என் 
�றினார்க. (அறிவிபபவர: அணல அபபாா (ராி), 
�ல: ண்ாாி, �ா்ம) 

சீரதிிமதபப�ிண�ம �தா��்ண�ம ஒேரஅ்� 
�ண்ிிம� வம �்ாபம�க்�த இசடச்வம ந்ண� 
்ாபபிண்ிற�. 

இி நபபர்க �்ாபண்ல வாங்க வி்ிமதில 
பிரசச�னப பட் ேபா� அவர்கண்ி�்ிி�ம 
நல்�ண்ம�த ஏறபபமதி் நபி �ஹம்ம (ஸல) 
அவர்க �னவநதார்க. 

எனண� அப�லலாா பின அ் ஹமரம அல 
அால்ீ (ராி) அவர்க சிறி� ப�ம தர 
ேவப்ிிிநத�. அவ�ர நான சநதிம� (்்�ன 
திிபபிண ே்டப) நசசாிமேதன. (எங்்ி�்ேி 
வாண�வாதம ஏறபடப) எங்க சபதங்க உிரநதன.  
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(அவவாிிா்) நபி (ஸல) அவர்க எங்�் ் ்ந� 
�சனறார்க. (அபேபா�) ்அபட(ர்)! என் (என 
�பி�ர �றி அ�ாம�  பாதி (்்�னம தககப் 
�சய�விப) எனப� ேபால த்� ்ரமதால �ச�் 
�சயதார்க. அவவாேற பாதி�ிப �பற்ண 
�்ாபப பாதி�ிம தககப் �சய�விடே்ன. 
(அறிவிபபவர: ்அப பின ்ா்ண (ராி), �ல: ண்ாாி  

ிாேரா இிவர பிரசச�னப பப்ிறார்க, ந்ண� 
எனன ேவ�ல என் ஒ�ங்ிப ேபா்ா்ல 
அபபிரசசி�ன�ி ் வனமதில எபம� ��் தீர�ண� 
வாி்ாட் விடப �சல்ிறார்க நபி �ஹம்ம 
(ஸல) அவர்க. 

நபி்்ார ் ீ� �்ாப் அ்ப�பாிி நமபிண�்ிின 
்ார�்ா் அவர்க �றிி வாரம�த்�் 
�சவி்பமத ஒி ேதாார, ்றற ேதாாிண� ்்னில 
அ�ரபப�தி�ி விடபண �்ாபண்ிறார.ஸஇிவிம 
அனண்ன பிாிந� �சல்ிறார்க. 

இி நபபர்கண்ி�்ிில அலல� இரபப 
�பமபங்கண ்ி�்ிில அலல� ்�வன 
்�னவி்கண்ி�்ிில அலல� இரபப 
ச�்ங்கண்ி�்ிில ஒற்�்�ி, நல்�ண 
்ம�த ஏறபபமதி் ே்ற �்ாக் �்�்ாிின 
அத�னச �சய� ஒற்�்�ி ஏறபபம� ்ா்ம, 
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ேபச� வாரம�த்்ில �பாய�ி �றி உப�்�ி 
நாபவதன �லம இ�ண்ப பாட�் 
ே்ற�்ாகபவர சீரதிிமதவாதிிா்�ம தர்ம ணாிநத 
வரா்�ம ் �ிண்பபப்ிறார என்ம நபி �ஹம்ம 
(ஸல) அவர்க வாி்ாட் னார்க. 

 தர்ம எனப� அலலாாவின திிபதிண்ா் ே்ற 
�்ாககம வ�ண்்ா�ம. அநத வ�ண்ம�த இ�ற 
வி�வாசம �்ாப் ஆ�ம �பப�ம  �சயி 
ேவபபம. 

صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ رسولُ حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمد رسولِ اِهللا  
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَةٌ،«: قَالَ: اِهللا صدنِ صياثْنال نيلُ بدعت  

இரபப ேபர்கண்ி�்ிில நீதி�ி நி�ல 
நாடபவ�  தர் ்ா�ம என நபி (ஸல) அவர்க 
�றினார்க. (அறிவிபபவர அ� ஹு�ரரா (ராி), 
�ல ண்ாாி, �ா்ம) 

أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيط، وكَانت من الْمهاجِرات الْأُولِ،  
اللَّاتي بايعن النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَخبرته، أَنها سمعت رسولَ اِهللا 

لَيس الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ، «: علَيه وسلَّم، وهو يقُولُ صلَّى اُهللا
 ويقُولُ خيرا وينمي خيرا

்னிதர்்ி�்ேி ச்ாதானம�த ஏறபபமதி �வண் 
நலல�த �சால்ேிா அலல� நலல�த �றி 
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இிபபவேரா �பாயிர அலல என நபி(ஸல) 
�றினார்க. 

இன்�்ாி அறிவிபபில ்னிதர்்ி்ம �பாய 
ேபச �ன் வி்ிங்்ில அ்்திண்ப படபக்�.  

1. �மத ்்ம 
2. ்னிர்்ி�்ேி ச்ாதானம ஏறபபமதலட 
3. ்�வன-்�னவிிி்�ம ்�னவி 
்�வனி்�ம (நன�்�ிட நா்) �பாய 
ேப�வதா�ம என நபி (ஸல) அவர்க 
�றினார்க. (அறிவிபபவர: உம� �லஸூம 
(ராி), �ல: �ா்ம) 

ச�் ஒற்�்ண�ம ச்ாதான நிலவரமதிற�ம 
�பாய ேபச ேவப் ஏறபட்ால, அலலாா�ண� 
அஞசி அதற்ா் ்டபே் �பாய ேபசி 
நல்�ண்த�த ஏறபபமதி் அ்்திண்ப 
படபக்�. பி�ண�்�ம பி்�வ�ம தபபப தறே் 
இவவாி �சாலலபபப்ிற� எனப�த ்றந 
தி்லா்ா�. இத�னேி அல�ரஆன வ்�்ம� 
்ிற�. 

அலலாா�வ அஞசிண �்ாககங்க. உங்கண 
்ி�்ிில இ�ண்்ா் ந்ந� �்ாககங்க.(௮;௧) 
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ச்ாதானமதிற்ா், நீதி�ி நி�ல நாடபவதற்ா்,  
சீர திிமதப ப�ிிில ஈபபபம ேபா� உப�்ிான 
நீதி�ி�ம நல்�ண்ம�த�ம பாரபடச்ினறி 
�்ாபப விதற்ா்ேவ �சிறப் ேவபபம.  

நமபிண�் �்ாபே்ாேர! அலலாா�ண்ா் 
நீதி�ி நி�லநாடபபவர்்ா்�ம அதற� 
சாடசிிா்ர்்ா்�ம இிங்க. ஒி �ட்மதின 
்ீ�க் �வ்பண நீங்க நீதி �ச�மதாதிிண் 
உங்�்ம ்ப் ேவப்ாம. நீங்க நீதி 
�ச�ம�ங்க. அ�ேவ பிபணதிற� ்ி் �நிண் 
்ானதா�ம. ே்�ம அலலாா�வ அஞசிண 
�்ாககங்க நிசசி்ா் அலலாா நீங்க 
�சயபவற�ற நன்றிநதவனா் இிண்ிறான.(5:8) 
ேநர�்ிான ்னித்ண� ேநர�்ிான பார�வ 
அவசிி ்ானதா�ம. அத�னேி �ஹம்ம நபி 
(ஸல) அவர்க வ்�்மதினார்க 

தா்ம, தன� ப�ி�ம என் ஒி �ா்ம ஒ�ங்ி 
வாா �்ிா�, வாாண �்ா�. �ிநல�க் 
்னிதனா் வாழவதற� �ஹம்ம நபி (ஸல) 
அவர்க அ்்திண்வில�ல. ச�்ம�்ன 
இரப்றண ்லந� ச�்ப ப�ிிி�ன ே்ற 
�்ாபப, பபபாட்�ன ்ட்�ி�பபப பாபப் 
ேவபபம. பிறர நலம நாபம ச�் சிநத�ன�க் 
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்னிதேன சிறநத �ஃ்ின எனபேத நபி (ஸல) 
அவர்்ின இப ேபாத�ன்்ின �ிண்்ா�ம. 

 




