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கடைமயானம�ளிப்�ம் ைனம
நிைறேவற்�ம்ைறை� 

M.S.M.இ� ியாா ��ப ஸலபி 

 “நீஙகக �ளிப் கடைமயானவரகளாக இ�ந ாா 
�ளித் உடா ்�வை ை� �த � ெசய்கம
ெகாக்ஙகக. (்ா �ர்ஆ 5:6) 

�ளிப்க கடைமயாகக ��யமசிலமகாாியஙகைளம
இாலா�ம�்கிஆற். ் ண, ெபண்க�ம் க 
காாியஙகக ஏறபபமாயிஆம �ளிப் 
கடைமயாகிவிப�. ்ைவமபிஆவ�மா்: 

விந்ெவளிபபடா: 
“இசைசம நீர ெவளிபபபடாாம ல்சம ெசயயம
ேவணப�. விந் ெவளிபபபடாாம �ளிககம
ேவணப�” எனம நபிம (ஸா) ்வரககம
�றினாரகக. (்றிவிபபவர ் �ம(ரழி), ்  ார�: 
 ிரமி ி, இப்மாாா, ்� ா�த) 

இசைசமநீ�க�� விந்க�� வித ியாச�மஉணப. 
விந் (மனீ) க�னமானமெவகைளமநிறம ிரவபம

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
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ெபா�ளா��. இசைசமநீரம (ம ீ, வ ீ) ெவகைளம
நிறமான க�னமிாலா ம சா ாரரம  ிரவபம
ெபா�ளா��. இ்ம சி்நீரம கழிக� ேபா்ம
்ால்ம இேலசான உரரவிஆேபா்ம
ெவளியா��. 

்ாலாாவிஆம ன ேர! ்ாலாாம உணைம 
ையகம�றமெவபகபபடமாபடாஆ. ெபண்க� 
ாக� �, ஏறபபடாாம ்வகம �ளிபப்ம
்வசியமா? எஆ்ம �மெபணமரிம நபிம (ஸா) 
்வரகளிட� ேகபடேபா், ் �! ஈரதை ம் வகம
(ேமனியிா, ் ைடயிா) கணடாாம�ளிகக ேவண 
ப�” எஆ்மநபிம (ஸா) ்வரககம�றினாரகக. 
(்றிவிபபவர: உ�்மஸஸைல� (ரழி), ் ார�: 
்காாி, ்ா��, ்� ா�த) 

உட�றலெகாகளா:  
உட�றலம ெகாக்�ேபா்ம விந்ம ெவளிப 
பபடாா ாஆம �ளிப் கடைம எஆப்ம
இாலாத ிஆம்ர�பகாலமசபடமாகமஇ�ந ். 
பிஆ்ம இசசபட�ம மாறறபபபப (்்்ப்�, 
ெபண்்ப்�ம இைரந ாா விந் ெவளிப 
படாவிபடா�� �ளிப் ்வசியமாககபபபப) 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%b5%e0%af%81
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
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5 

விபட். (் ார�: ்ா��, இப்மாாா, 
 ிரமி ி,்்த ா) 

 �வரம ன்மமைனவியிஆம(இ�மகாா, இ�மைகம
்கிய) நாஆ�மகிைளக்ககிைடயிா ்மரந், 
பிஆ்ம (உறல ெகாகள) ்யறசித ாாம �ளிப் 
கடைமயா�� எனம நபிம (ஸா) ்வரககம
�றினாரகக. (்றிவிபபவர: ்� ஹஸைரரா 
(ரழி), ் ார�: ்ா��, இப்மாாா, நஸாயி) 

மா விடாய ஏறபடா: 
நபிேய! மா விடாயபமபறறிம்வரககமஉ�மிட�ம
ேகபகிஆறாரகக. நீரம�்�ம்்ம(்�த மான) 
ஓரம உபாை . எனேவம மா ம விடாயம காலத ிாம
(உட�றல ெகாகளாமா) ெபணகைளம விபபம
விலகிமஇ�ஙகக. ் வரககம�த மா��மவைரயிாம
்வரகைள (உட�றல ெகாகள) 
ெந�ஙகா ீரகக. மா விடாயி��ந்ம(�ளித்) 
்வரககம �த மாகிம விபடாா ்ாலாாம
உஙகைளம ஏவியம ்ைறபப�ம ்வரகளிட�ம
ெசா�ஙகக. ்ா �ர்ஆம2:222 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%b5%e0%af%81
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%b5%e0%af%81
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“மா விடாய ஏறபப�ேபா்ம ெ ா�ைகையம
விபபம விப. ்்ம நிஆற்�ம �ளித்ம விபபதம
ெ ா�” எனமநபி (ஸா) ்வரககம�றினாரகக. 
(்றிவிபபவர: ்யிஷாம(ரழி), ் ார�: ்காாி, 
இப்மாாா, நஸாயி) 

மா விடாய காலஙகளிாம விபபபடம
ெ ா�ைககைளம  ி�பபிம (களா) ெ ாழம
ேவண�ய ிாைல. (்காாி) ்னாாம விபபபடம
பரளானம ரமழாஆம மா ம ேநாஆைபம  ி�பபிம
ேநாறகமேவணப�. 

ெ ாடர உ ிரபேபாக�: 

மா விடாய �றிபபிபடம சிலம நாபக்க�ம
ஏறபப�. ்ந ம நாபகைளம கடந ம பிஆ, 
ெ ாடரந்� இரத �மெவளிேய்வை தம ாஆம
ெ ாடரம உ ிரபேபாக�ம எனகம �றபபப�. 
இதெ ாடர உ ிரப ேபாக�களவரகக 
மா விடாய ஏறபப�ம நாபகைளகம கரககிபபம
விபபம�ளித்ம�த மாகிதமெ ாழமேவணப�. 

ெ ாடரம உ ிரப,ேபாகைகபம பறறிம நபிம (ஸா) 
்வரகளிட�ம �றியேபா்ம “்்ம மா ம விடாய 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%8b%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
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்ால. ்்ம  �ம நர�்ம ச�பந பபபடம ேநாய. 
(் னாா  ாஆம இந ம இரத �ம ெ ாடரந் 
ெவளிேய்கிற்) எஆ்ம�றினாரகக. (் ார�: 
்காாி, இப்மமாாா, ்ா��) 

நாஆம �த மாகா வா்ம ெ ாடரந்ம இரத பம
ேபாக� ைடயவளாகம இ�ககிேறஆ. எனேவம
நாஆ ெ ா�ைகையமவிபப விடலாமா? எஆ்ம
 �ம ெபணமரிம நபிம (ஸா) ்வரகளிட�ம
ேகபடார. ் ற� நபிம(ஸா) ்வரககம(இ ற�ம
்ஆமவழககமாக) உனக� மா விடாய ஏறபப�ம
நாபகளிஆம் ளலக�மெ ா�ைகையமவிபபமவிப. 
பிற�ம�ளித்மவிபபம்ரிைய இ்ககிகமகப�ம
விபபம ெ ா�ம எஆ்ம �றினாரகக. 
(்றிவிபபவர: உ�்ஸலமாம (ரழி), (் ார�: 
இப்மாாா, ்� ா�த, நஸா�) 

பா ிமாமபிஆத ்� ஹஸைபஷம(ரழி), நபிம(ஸா) 
்வரகளிட�ம வந்ம “நாஆம ெ ாடரம இரத ப 
ேபாக�ைடயவளாகம இ�ககிேறஆ. எனேவம
ெ ா�ைகையம விபபவிடலாமா? எஆ்ம
ேகபடாரகக. ் ற�ம நபியவரககம ்் 
மா விடாய ்ால! நர�்ம ச�பந பபபடம
ேநாயா��. உஆ மா விடாய நாபகளிாம

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d
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ெ ா�ைகையம விரத்கமெகாக. பிற�ம�ளித்ம
விபப  வெவா�மெ ா�ைகக�� ல்மெசய்கம
ெகாக. பாயிாம இரத �ம ெகாப�கம
ெகாண��ந ா��மசாிேயமஎஆ் �றினாரகக. 
(்றிவிபபவர: ்யிஷாம (ரழி), ் ார�: 
இப்மாாா,  ிரமி ி) 

பிரசவத  ீபப ஏறபடா:  
பிரசவத ிஆம காரரமாகம இரத ப ேபாக�ம
ஏறபப�ேபா்மெ ாழகம�டா். ் ்மநிஆறமபிஆம
�ளித்மவிபபமெ ாழமேவணப�. ்நநாபகளிாம
விபபபடம ெ ா�ைககைளதம  ி�பபிம (களா) 
ெ ாழமேவண�மய ிாைல. 

�ளிக��ம்ைற: 
கடைமயான �ளிபைபமநிைறேவறறம்ஆமஇ�ம
ைககைளை�ம  ஆ்ம ்ைறம க�வம ேவணப�. 
் ஆமபிஆ, மரம ா ானதை மக�வமேவணப�. 
பிஆ்ம ல்சம ெசயயம ேவணப�. ் ஆம பிஆம
 ைலயிா  ஆ்ம ்ைறம  ணரீரம ரறறிம
(உடைலம �த பபபத ி)கம ெகாகளம ேவணப�. 
�ளிக��ேபா் வல்மபககத ி� �ந்ம ணரீரம

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
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ரறறம ேவணப�. ்ண, ெபணம இவவா் 
கடைமயான �ளிபைபமநிைறேவறறமேவணப�. 
நபிம (ஸா) ்வரககமஇபப�த  ாஆம�ளிபைப 
நிைறேவறறி யி�ககிறாரகக. 
நபிம (ஸா) ்வரகக கடைமயான �ளிபைபம
நிைற ேவற்� ேபா்ம  �ம இ�ம ைககைளை�ம
க�விமவிபபமெ ா�ைகக�சமெசயவ் ேபாஆ்ம
ல்மெசயவாரகக. (்றிவிபபவர: ் யிஷாம(ரழி), 
ைம னாம (ரழி), ் ார�: ்காாி, ்ா��, 
நஸா�) 

நபி (ஸா) ்வரககம �ளிபப றகாகம நாஆம
 ணரீரம எபத்ம ைவதே ஆ.  ம்ம ்ஆ 
ைககளிஆம மீ்ம  ணரீரம ரறறி, இரணபம
்ால்ம  ஆ்ம ்ைறம க�வினாரகக. பிஆ் 
வலககரத ாாம சிறி ளலம  ணரீைரம இடக 
கரத ாாம ரறறிதம  ம்ம மரமா லதை க 
க�வினாரகக. பிஆ்ம ம்மைகையதம ைரயிா 
ே யத ாரகக. பிஆ்ம வாயக ெகாபபளித்ம
 கைகை�ம �த �ம ெசய், ்கதை ம
க�வினாரகக. இ�ம ைககைளை� க�வி 
னாரகக. பிஆனரம ைலையம ஆ்ம் ைறமக�விம
விபபம  �ம ேமனியிாம  ணரீைர ரறறிகம
ெகாணடாரகக. பிஆ்ம(�ளித மஇடத ி��ந்) 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%88
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சற்ம விலகிம நிஆ்ம  � காாகைளகம க�விகம
ெகாணடாரகக. (்றிவிபபவர: ைம னாம(ரழி) 
(் ார�: ் காாி, ் ா�� நஸா�, இப்மாாா) 

நபிம(ஸா) ்வரககம�ளித மபிஆமல்சமெசயயம
மாப டாரககமஎனம்யிஷாம(ரழி) �றினாரகக. 
(் ார�:  ிரமி ி, ்� ா�த, இப்மாாா) 

்ாமாமபிஆதமஷகாம(ரழி) ்வரககமநபிம(ஸா) 
்வரகளிட�மவந்மமா விடாயக �ளிப் பறறிகம
ேகபடார. ் ற�ம நபிம (ஸா) ்வரககம
“உஙகளிாம  �வரம (மா  விடாய �ளிபபிஆம
ேபா்)  ணரீைரை�மஇலநை மஇைலகைள ை�ம
எபத்ம நஆ�ம �த �ம ெசய் ெகாகளபப�. 
பிற�ம  ைலக�தம  ணரீரம ரறறிம நஆறாகதம
ே யந்ம  ைலயிஆம ச�ம� நைனை�ம வைரம
க�வபப�. பிற�ம உட�்க�தம  ணரீரம
ரறறபப�. ்  ஆமபிஆனர கானாிம டவபபபடம
பஞ�தம்ணபம ஆைறமஎபத்ம�த �மெசய்ம
ெகாகளபப�மஎஆ் ெசாஆனாரகக. 

் ற�ம்ாமாம(ரழி) ்வரககம ‘்ை மைவத்ம
்வகம எவவா்ம �த �ம ெசயவாக? எஆ் 
ேகபடாரகக. நபிம (ஸா) ்வரககம

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81
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ஸஸபஹானாலாா, ் னாாம �த �ம ெசய் 
ெகாகளபப� எஆ்ம�றினாரகக. 

உடேனமநாஆம‘இரத � ப�ந மஇடத ிாம டவிகம
ெகாக’ எஆ்மபிறரமகா ிாமவிழா வா் ்ை ம
இரகசியமாகசமெசாஆமேனஆ. 

ேம��ம்ாமாம (ரழி) நபிம (ஸா) ்வரகளிட�ம
ெப�ந ்டககிறகாககம�ளிக��ம்ைற பறறிகம
ேகபடார. ்  ற�மநபியவரககம ணரீரமஎபத்ம
நஆ�ம�த �மெசய்கமெகாக. பிற�ம ைலக�தம
 ணரீரம ரறறிம  ைலயிாம ச�ம�ம நைனை�ம
்ளலக�மநஆ�மே யத்க ெகாக. பிஆனரமஉஆம
(ேமனியிஆ) மீ்ம ணரீரமரற்மஎஆறாரகக. 
(்றிவிபபர: ்யிஷா (ரழி) �ா: ்ா��) 

உஙகளிாம �வரம �மமைனவிைடஆ உட�றல 
ெகாணப, ம்ம ்ைறை�ம உட�றலம ெகாகளம
வி��பினாா, ல்மெசய்மெகாகளமேவணப�ம
என நபிம (ஸா) ்வரககம �றினாரகக. 
(்றிவிபபவர: ்�மஸ�த, ் ார�: ்ா��, 
இப்மாாா, நஸா�) 

எஙகளிாம  �வர �ளிப்க கடைமயானம
நிைலயிாமனஙகலாமா? எஆ்மஉமரம (ரழி) நபிம

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%b5%e0%af%81
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81
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(ஸா) ்வரகளிட�ம ேகபடேபா், ்� ல்சம
ெசய்ம விபபம னஙகலா�ம எஆறாரகக. 
(்றிவிபபவர: உமரம (ரழி), ் ார�: ்காாி, 
்ா��, நஸா�) 

 

 


