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ஸப்ர– ெபா�ைம
அஷ்ெஷயிக் இப்� கய்
அல் ஜzசிய்யா எ�தய
“உத்தத் அஸ் ஸாபிாீ தாகிராத”
  என்ற ��ன் ��க.
ெபா�ைமக்� வைரவிளகணம
ஸப்ர் என்ற அர� வார்த்ைத த�த்�,
விலகி  இ�த்த, நி�த்தி ைவத்த ல் ேபா
அ�ப்பைட அர்த்தங்கைள ெக. அர� 
ெமாழியில, “இன்னார (ஸப்ர) ெபா�ைம  �டன்
ெகால்லப்பட்.” என்� ஒ�
�ற்� உ.
அதாவ�, அந்த மனிதர ் சா�ம் வைர சிைறய
அைடக்கப்பட்டார் என்ப� ெ �ம. ஆன்மீக
�ைறயில் ��வதானா, ஸப்ர் என்ப� நம்பி
இழக்கா, �தி  அைடயா�  இ�த்த, �ைற��
ெசய்வதி��ந்� எம� நாைவ த�த்�க் ெகா,
�யரங்க, நிம்மதியின்ைம ேபான்ற  ர்ப்பத்த
எம�  ைககளால் �கத்தில் அ�த்�க் ெக,
ஆைடகைள கிழித்�க் ெகாள்ளா� த�த
ெகாள்ளல் ேபான்ற க�த்�கெகாண்�ள்.
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ெபா�ைமைய பற்றிமார்க்க அறிஞர்கள் �
என்?
ெபா�ைம என் ப� மனிதன ின் உயர்
�ண ம் அல ்ல� சாதகமான மேனாநிைலயி
காரண மாக  ந ன ைம பயக்காத காாியங்களி
ஈ �ப�வதி � � ந ்� விழகி ய ி�த ் தல ்  என ச
அறிஞர்கள் விளக்கம் �றி�ள். ெபா�ைம
யில்லாத மனிதர்கள் சாி, பய�ள்ள �ைறயில
வாழ ��யா�.
“ ெபா�ைம  உ ள்ளவன் கஷ்டங்
ச மாளிக்க பழக ி க் ெகாண் ” ,    என  அ � 
உத்மான் �றிப்பிட்ட.
“ ெபா �ைம என ் ப�  அ ல ் ல ா ஹ ்�
ெந�க்க மாக, அல்லாஹ்வின் ேசாதைனக
� ைறயிடாமல , அ ல்ல� ேவதைன பட ா ம ,
அைமதிேயா� ஏற்�க் ெகாள்,” என அம்ர
இப்ன் உத்மான் அல் மக்கி �ற.
“ ெபா�ைம என ் ப , அ ல் �ர்ஆ�
�ன்னாஹ்�ம் ��ம் சட்டங்கைள பின”
என்� அ ஹஃவ்வாஸ் �றிப்பிட.
“ெபா�ைம என்ப� �ைறப்பா� ெசய்ய
இ�த்த.” என இன்�ெமா� மார்க்க அறி
க�த்� ெதாிவித்த.
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““ெபா�ைம என்ப� அல்லாஹ்விடம் உ
ேத�தல . ” என்� அ� இப்� அபி தா�
ரழியல்லாஹு அன்ஹு க�த்� ெதாிவித்த.
கஷ்டமான சந்தர்ப்ல் ெபா�ைம�டன
இ�ப்ப� சிறந்த? அல்ல� ெபா�ைம
ேதைவப்படாத�ைறயில் வாழ்வ� சிறந்?
“ ெபா �ைம என ் ப , வாழ்க்ைகயி
வ ச தியான , க ஷ ்டமான ேநரங்கள் எ
வித்தியாசம் பாரா� எல்லா நிைலயி�ம் தி�
�டன் வாழ்” என்� அ� �ஹம்மத் அல் ஹா
க�த்� ெதாிவித்தகள.
ஆ னால் இப்� க ய ்யிம் ஆகிய 
இ வ்வா�
��கிேற . “ இ � மிக�ம்
கஷ்டமானெதான்றா. இவ்வா� இ�க்�மா
ந ாம் கட்டைளயிடப் படவி. இ ேல சான 
ே ந ரங்க�க் , க ஷ ்டமான ேநரங்க�க்
இைடயி�ள்ள வித்தியாசத்ைத எங்களால்
� ��ம. எங்களால் ெசய்யக் ��யெம ,
ெப�ம் மனக் கஷ்டம் ஏற்ப�ம் சந்தர்
ைதாியம் இழக்கா� இ�ப்ப�. ெபா�ைம 
என்ப� வாழ்வில் இேலசான சந்தர்ப்,
க ஷ ்டமான ேநரத்தி�ம் ஒேர விதம
உணர்ேவா� இ�ப்பத. இ� எங்கள் கட்
பாட்�க்� அப்பாற். அேதா� அ� எங்கள
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இயற்ைகயான �பவத்தின் ஒ� அங்க�.
கஷ்டமான நிைலயில் வாழ்வைத , வசதியான 
நிைலயில் வாழ்வ� எமக்� சிற. �ஹம்மத் நப
ஸல்லல்லாஹு அைலஹிவ ஸல்லம ் அவ
அல்லாஹ் விடம் ேகட்ட ஒ� �ஆவ “ ( யா 
அல்லா!) நீ என்ேனா� ேகாபப்பட வில்
என ் றால ்  எனக ் � எ� நடந்தா�ம ்
கவை ல யில்ை . எனி�ம , உ ன்� ை டய
ஆ ச ீர்வாத�ம் உபகார�ம் கிைடப்
நா�கிேறன.” என்� யாசித்தார.
ஆனால் இந்த � “ெபா�ைமைய விட 
சிறந்த பாி� ஒ�வ�க்�ம் ெகா�க்கப் பட”
என ் ற ஹதீைஸ ம�க்க வி ல . கார ண ம ,  
ஒ�வ�க்� ேசாதைன அல்ல� �ன்பம் ஏற்
பின் உள்நிைலைய அந்த ஹதீஸ் விபாிக்க.
எனி�ம , இ ே ல ச ான , வ ச தியான  ந ிை ல ேய 
சிறந்த.
ெபா�ைம�ம் �ைறயி�த�
ஷக்வா எ�ம் �ைறயி�தல் 
வைகப்ப�. �தலாவ� வைக அல்லாஹ்விட
� ைறயிடதா�ம. இ � ெபா�ைமைய ம�க்க
வில்ை. இ� எல்லா நபிமார்களா�ம் ெசய
பட்ட. உதாரணமாக, யா�ப் நபி அைலஹிஸ
ஸலாம, தன� மகன் ��ப் அைலஹிஸ் ஸல
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கா ண ாமல் ேபான ேபா , “ என்� ை டய

�க்கத ் ைத�ம் கவைலைய�ம் 
�ைறயி�வெதல்லாம் அல்லாஹ்விடேம.”

என்�

�றினார். அர்ஆன௧௨ ;௮௬.

நபி யா�ப் அைலஹிஸ் ஸலாம் அவர
“ எனக ் � மிக�ம் ெபா�த்தமான அழக
ெபா�ைம” எனப் ெபா�ள் ப�“ஸப்�ன் ஜம”
எ�ம் வார்த்ைதைய �றினா.
நபி அய்�ப் அைலஹிஸ்ஸலாம் �றிய வா
ைய �ர்ஆன் இவ்வா� �றிப்பி�.

(நபிேய!) அய்�ைப�ம(நிைன� �ர்�ரா) அவர,
தன் இரட் னிடம, “ நிச்சயமாக �ன்பம் என
��த்�க் ெகாண.” (என்� �றினா) �ரா 
அன்பியா௨௧; ௮௩.

ெபா�ைமயின் சிகரமாகிய �ஹம்மத் ந
ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அ, “
யா அல்லா! என� பலஹீனதைத�ம, நிர்க்க
யான  ந ிை ல ைய � ம் உன்னிடேம �ைறயி
கிேறன.’ என்� இைறவனிடம் இைறஞ்சினா.
� ஸ ா  அ ை ல ஹ ிஸ் ஸலாம் அவர , “ யா 
அல்லா ! எல்லா �க�ம் உனக்ேக உா .
�ைற��கள் உன்னிடேம ெசால்லப் ப�க.
உன்னிடம் மாத்திரேம நாம் உதவி ேத�கி.
உன்ைனேய நாங்கள் வி�வாசம் ெகாள்க.
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உன்�ைடய உதவிைய தவி, ேவெறந்த சக்தி�
இல்ை.” என்� பிரார்த் தைன �ாிந்த.
எங்கள் வா ைதகள் �லம் மக்களி
ேநர�யாகேவா அல்ல� எம� ேதாற்,  பார்ை,
எம� நடத்ைத �லம்  மைற�கமாக �ைறயி�வ
இரண்டாவ� வைகயா�. இவ்வா� �ைறயி
வ� ெபா�ைமக்� மாற்றமா.
ஒன்�க்ெகான்� �ரணான சக்
உளவியல் சாஸ்திரப, ஒவ்ெவா� மனித�
�ள்�ம் இரணசக்திகள் ெசயல் ப�கி.
“ெசயல் �ாி�ம் சக” அவைன �ன்னால் தள்ள
ெகாண ் � ெசல்�ம்ே , அவன�  “ த�க்�ம
சக்த” அவைன த�க்கிற. “ெசயல் �ாி�ம் சக”
எம்ைம நற்காாி யங்களின் பக்கம் இட்�ச
ேபா�, “த�க்�ம் சக” எமக்�ம் மற்றவர்க�
தீங�  ஏ ற ் படா வ ண ்
பா�காக், எம� 
ெபா�ைம எ�ம் �ணம் கட்�ப் ப�த்.
சில மனிதர்க, தமக்� நன்ைம எற்ப
விஷயங்களில் ெபா�ைம�டன் ெசயல் �ா
கள. ஆனால, �ன்பங்,  ஆபத்�க்கள் ஏற்
சந ் தர ் ப்பங ் , அ வர்க� ை டய ெபா�ைம
மிக�ம் பலஹீனமாக இ�பைத காண்கிேறா.
ெதா�ைக , ே ந ான் , ஹ ஜ ் ேபான்ற வணக
வழிபா�களில் ெபா�ைமேயா�ெசயல் �ாி�ம
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மனிதன, தன� ஆ சாபாசங்கைள கட்�ப்
�வதில் ெபா�ைமைய கைட பி�க்க ��யா
தவிக்கிறா . இ தன் �லம் அவன் ஹராம
விஷயத்ைத�ம் ெசய்யக். அ� ேபான், சில
மனிதர்கள்�க்கப் பட்ட காாியங்கைள வி
வி ழ கி  இ � ப ் பதில் மிக� ம ் ெ ப ா � ை ம�
இ�ந்தா�, அல்லாஹ்வின் கட்டைளக�க்
ப ண ிவதி�ம , இ பாதாவில் ஈ�ப�வதி�ம
அவர்க�ைடய ெபா�ைம மிக�ம் பலஹீனமா
இ �க்கிற . சி ல�க்� இவ்விரண்� வி
களி�ம் ெபா�ைம கி ை டயா . ஆ ைகயால
இபாதாவில் ஈ�ப�வதி�, ஆைசகைள கட்�ப
ப�த்�வதி�ம் ெபா�ம�டன் ெசயல் �ாிப
சிற ந ் தவ . � ட் ைட�, �ளிைர�ம் தாங்கி
ெகாண ் � நள்ளிரவில் நின ் � ெதா�வ
ெபா�ைம காட ் �ம்  மன ி , ெபண்கைள
கண்டால் தன் கண்கைள தாழ்த்திக் ெக
ெபா�ைம  இ ழ ந ்� நிற்கிற .    இ ன்ெனா�
மனிதன, தன் பார்ைவைய தாழ்த்திக் ெகாள
ெபா�ைம காட்�னா�, நல்லைத எவி தீைமைய
த� ப ் பதில் ெபா�ைம காட்ட ��யா� த
கிறான. ெபா�ைமயற்ற காரணமாக அல்லாஹ்
ம� ப ்ேபா�க் , இ ை ண  ைவ ப ்ேபா�க்�
எதிராக எவ்வித �யற்சி�ம் அவனால் ெ
��யா� ேபாகிற�. ெப�ம் பான்ைமயான மக்
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ஏேதா ஒ� வைகயில் ெபா�ைம யின்றி இ�ப
�ம, ேவ�ம் சில மனிதர்கள் எல்லா வி
ளி�ம் ெபா�ைம இழந்� தவிக்கிறா.
ெபா�ைம பற ் றிய ேம�ம் சி
வைரவிளக்கனங்
ெபா�ைமயாக  இ � ப ் ப� என் ,
மனிதனின் ப�த ் தறி�ம் மார்க்கப் 
அவ�ைடய  ஆ சா பா சங்கைள விட பலமாக
இ�ப்பதா�. மனிதன் தன� உள்ளத்தில் 
ஆைசகளின் பாக்கம் சாய்வ� இயற்ைகய,
ப�த்தறி�ம் மார்க்கப் பற்�த�ம் அவை
கட்�ப் ப�த்த ேவ. இவ்வி� சக்திக
கிைடயில் ெப�ம் ேபாராட்டம் நிகழ. சில
ச ந ் தர பங்களில் மார்க்க�ம ்  ப�த
ெவற ் றிெப�.   இ ன்�ெமா� சந ்தர்ப்பத
ஆ ை ச க�ம் உணர்ச்சிக�ம் ெவற ் ற .
இந்தப் ேபார்களம் அவ�ைடய உ.
ெபா�ைமக்� ேவ� ெபயர்க�ம் உ.
காமாை ச கைள  அ டக்கியா�ம் ேபா� அ
ெகௗரவம் என அைழக்கப்ப�க.  அவ்வா�
அ டக்க ெகாள்ள  � �யாத ேபா� அதைன
விபசாரத்தில் ஈ�ப�, ஒ�க்கமற்ற பா�ய
என்� அைழக்கப்ப�கி. தன� வயிற்ைற
(பசிைய) அடக்கிக் ெகாள்�ம் , அ� �ய 
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கட் �ப்பா� எனப ் . அ தற ்� �றணா�ம
ேபா�  அதைன ேபராைச என ப ் ப�. ெவளி ப்
ப� த ் தக் �டாத இரகசியங்கைளப ்
ெம ௗ னமாக  இ � ந ் தால் அதைன விேவக
என்பார்.   அதற்� மாறாக இரகசியங்கை
ெவளியி�ம்ேபா, ெபாய, பழிச்ெசா, அவ�� 
எனெறல்லாம் ��வார. தன� ேதைவக்�
ேவண்�யைவகைள ெகாண்� தி�ப்த ி�
வாழ்வ� மிதமான தன்ைம என ேபாற்றப.
அ தற ் � மாற்றமான �ணத , பிறாின்
ெபா��க்�  ஆைசப் ப�தல் என்� �ற்ற.
தன� ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாள்பவைன சகி
தன்ைம என்� �றவார . அதற ்� எதிரான
�ணத்ைத உணர்ச்சி வசப், அஜாக்கிறை
யாக ெசயல்ப�தல் என்பா. அவசரமில்லா,
நிதானமாக ெசயல் �ாிந்தால் அ� வசீகர,
உ�தியான ெசயல என்� ேபாற்றப் . அதற்�
மாறாக நடந்�க் ெகாண்டால் கண் ��
என்� �ற்றப் . எதிாிைய கண்�  பின் வாங்
ஓ�வைத தவிர்த்தால் அதைன �ரம் என்.
அதற்� மாறாக பின் வாங்கி ஓ�னால் ேகா
தனம் என்பார. தனக்� ஏற்பட்ட நஷ்டத
தண்டைன ெகா� பைத விட ் �ம் நீங்க
ெகாண்டால் அதற்� மன்னிக்�ம் மனப்
என ் பார் . அ தற ் � மாறாக நடந்தால் ப
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வாங்�தல் என்பா. கஞ்சத் தனத்ைத விட
நீங்கினால் தாராள மனப்பான்ைம எனப.
அதற ்� எதிராக நடந்தால் க�மி  என்ப .
ேசாம்ப, ைகயாலாகாத தன்ைம ஆகியைகைள 
விட்�ம் விழகினால் ���, �யமாக இயங்�ம
ஆற்றல் என்பா. மற்றவர்கள் மீ� �,
�ைற �றாவிட்டால் அதைன ஆண்ைமத்
என்� ��வார்.
ெபா�ைமைய ெவவ்ேவ� சந்தர்ப்பங்
ெவவ்ேவ� ெபயர்கள் ெகாண்� அைழத,
இ ைவ யா�ம் ெபா�ைம என்ற தன்ைம
காட்�. இஸ்லாம் ��ைமயாக ெபா�ைம மீ
எ� ப ் ப ப ்  பட்ட� என்பைத இைவ �
காட்�கின்.
ெபா�ைம எ�ம் �ணத்ைத எங்களால் அ
���மா?
ஒ�வாிடம் ெபா�ைம இயற்ைகயா
அைமயா விட்டா�, அந்த �பாவம் தனக்
அைமந்தி�க்கிற� என்ற உணர்ேவாட ெதாட
ெசயல் பட த்��ம் ேபா, காலம் ெசல்ல
ெ ச ல்ல ெபா�ைமைய க ை டபி�க்க பழகி
ெகாள்ள ���. இைதப் பற்றி நப(ஸல) பின்
வ�ம் ஹத ீ �ல் இவ்வா� �றினா .
“ எவெரா�வர் ெபா�ைம�டன் இ�ப்பத
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� யற்சி ெசய்கிறாே , அ ல்லாஹ் அவ�க
ெபா�ைம�டன் இ�ப்பதற்� உதவி ெசய.”
ஒ�வர்காம இச்ைசகைள அடக்கியாள �யற்
ெசய், பார்ைவைய தாழ்த்திக் ெகாண்டால
ஒ�க்கம் அவ�க்� இேலசாக்கிக் ெகா�க்.
இேத ேபான்� உ�த, தாராள மனப்பான்,
ைதாியம் ேபான்ற ஏைனய நற்பண்�
பயில்வதற்�ம் �.
ெபா�ைமயின் பல்ேவதரங்க
ெபா�ைம இரண்� வைக ப�ம, அதாவ�, உடல்
ாீதி, உள ாீதி எ�ம் இரண்��ம் வி�ம்பி
அல்ல� வி�ம்பாமேலா ெபா�ைம பின் வ�ம
இடம்ெப�.
1. கஷ்டமான ேவைலைய வி�ம்பிச் ெச
ேபா�, அ� உடல் ாீதியாக ேதர்ந்ெத�
பட்ட ெபா�ைமயா�.
2. �க�னத்ை, உடம்பில் வி�ம் அ, க�ம்
ெவப்ப,  க�ம் �ளிர் ஆகியைவகைள தாங்க
ெகாள்�ம்ேபா� அ� வி�ப்ப மின்றி ஏ
ெகாண்ட ெபா�ைமயா�.
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3. உள ாீதியான ெபா�ைம என்ப� ஷாீஆ�,
ப�த்தறி�ம் எச்சாிக்ைக ெசய்�ம் பா
விட்�ம் நீங்.
4. ேநசித்தவைர விட்�ம் கட்டாயமாக பிா
வாழேவண்�ய நிை, வி�ப்பமல்லாத உள
ாீதியான ெபா�ைம எனப்ப�.
ெபா�ைமயின் வித்தியாசமான தரங
ேமேல �றிப்பிட்டப� ெபா�ைம என்
வி�ம்பிேயா அல்ல� கட்டாயத்தின் க
கேவா ஏற்�க் ெகாள்ளல் என இ� வைகப.
வி�ம்பி ஏற்�க் ெகாள்�ம் ெ, வி�ப்ப
மின்றி ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய ெைய 
விட ேமலான�. காரணம, வி�ப்பில்லா விட
�ம் ெபா�ைம�டன் இ�ப்பதற்� எவ�
ேநாி�ம, ஆனால் வி�ம்பிேய ெபா�ைம�ட
இ�ப்ப� எல்ேலா�க்�ம் ��யாத ெசய.
இதன்ப, நபி ��ப்(அைல) அவர்கைள சேகா
ரர்கள் கிணற்றில் �க்கிப் , அவ�ைடய 
தந்ைதயிமி�ந்� பிாித், அவைர சேகாதரர்கள
அ�ைம என விற்ற� ேபான்ற சந்தர்ப்பங
கைட பி�த்த ெபா�ைமைய வி, அ�ஸுைடய 
மைனவியின் கட்டைளைய மீறி அதன் விைளவ
தண்டைனைய ஏற்றேபா� கைடபி�த்த ெபா�
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மிக�ம் உயர் ந. வி�ம்பி ஏற்�க் ெகாண
இந் த உயர் ந்த ெப ா�ைம இப்ர, �ஸா,
�ஹு, ஈசா (அைல)  மற்�ம் �ஹம்(ஸல்)
அவர்கள் ேபான்ற நபிமார்களின் ெபா�ை.
இ ந ் தப் ெபா�ைம மக்கைள ேநர் வழ
அைழப்பதற், அல்லாஹ்வின் விேராதிக�
எதிராக �யற்சி ெசய்ய�ம் நபிமார்கள் வ
�டன் ஏற்�க் ெகாண்ட.
மனிதர்கள ி ன் ெபா� � ம் மி�கங்களி
ெபா�ைம�ம
ேம ே ல  �றி ப ் பிட்ட நான்� வ
ெபா�ைமகள் மனிதர்க�க்� மாத்திரம் .
பிராணிக�க்� இரண்� வைகயான ெபா�ை
தான் உள். காரணம் மி�கங்க�க்� �யம
சி ந் தி த்� ேதர்ந்ெத�க் �ம் �தந ்தி.
தானாக வி�ம்பி �தந்திரத்�டன்ந்ெத�க்�
ெபா�ைமயின் காரணமாக மனிதன் ஏைன
பைடப பினங்களி��ந்� ேவ�ப� கிற .
ஆனால் மனிதர்களில் ெப�ம்பாேலாாிடம் ம
ளின் �பாவமான �தந்திரமற்ற ெபா�ைமைய த
காண ��கிற�.
ஜின்களின் ெபா�
மனிதர்கைள ேபான்ேற ஜின்க�க்�ம்
ெசய�க்� ெபா�ப்� காரணத்தா, மனிதர்
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ளின் ெபா�ைமைய ேபா ல ேவ ஜ ி ன்களி
ெபா�ைம�ம் உள். மனிதர்கைளப் ேபான
அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்� அ� பணி�ம்
�ள்ள காரணத்த, ஜின்க�க்� ம் ெப ா�
ேதைவப் ப�கிற. எங்க�க்� உள்ள ெபா
கள் ேபான ் ேற ஜின்க�க்�ம் ெபா�
உள்ளத? அல்ல� அைவ வித்தியாசமானைவ?
என்� எமக்� ேகள்வி எழக். உணர்ச்சி,
ஆசாபாசங்கள் ேபான்ற விடயங்களில் ஜி
எம்ைம ேபான்ேற ெபா�ப்� உள்ளவர்கள்
பதில் அைம�. அல்லாஹ்�க்காக ஒ�வ
ேநசிக்�, அல்லாஹ்க்காக ஒ�வைர ெவ�க
கடைம�ம, உ�தி�டன்வி�வாசம் ெகாள்ள,
வி�வா ச ிகைள  ந ண ் ப ர ் கள , வி�வா ச ம்
ெகாள்ளாதவர்கைள எதிாிகளாக க�த, ஜின்
�க்� ெபா�ப்�. எனி�ம் உடல் ாீதியா
��ல, ��, மலசலம் கழித்த பின் தம்ைம �
ெசய்�க் ெகாள, கத்னா ேபான்ற விடயங்கள
ஜின்கள ் எம்ைம விட்�ம்  ட்டவர ் .
அ வர்கள ்  பைடக்கப் பட்ட அைமப்ப
அவர்கள�ெபா�ப்�ம் கடைம�ம் அவர்க
உண்.
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மலக்�களின் ெபா�
மலக்�க�க்� ெபா�ைம உண? என்ப�
அ�த்த ேகள்வியா.  �யமாக ��� ெசய்�ம
அறி�க்� �ரணான ஆசாபாசங்கள் �லம் 
கள் எந்த பாீடக்�ம் ஆளாக்கப் பட வி
என ் பேத வி ை டயா� . எமக ் � �வாசிப்ப
அவசியம் என்ப� ேபால் அல்லாஹ்ைவ 
�ம, அவ�ைடய கட்டைள கைள ெசயல் ப�
வ�ம் அவர்கள்  நடத்த ேவண்�ய கட்டா
களா�ம. ஆைகயால் மலக்�க�க்� ெபா�
அவசிய மில்ை. மதம, ப�த்தறி� ஆகிைவக்�
�றனான, உணர்ச்சி, ஆசாபாசங கள் என்ப
இ�ந்தால் தான் ெபா�ைம ேத ப�கிற�.
எனி�ம, தாம் பைடக்கப் பட்ட  ேநாக்கத்
ெ ச ய்ய ேவண்�ய காாியங்கைள ெதாடர
ெசய்வதற்� ேதைவய, அதன் �லம நன்ை
ெபறக் ��ய ெபா�ைம மலக்�க�க்� .
மனிதனின் ெபா�ை
மனிதனின் ஆ ச ாபா ச ங்கைள விட
அவ�ைடய ெபா�ைம வ�வாக  இ � ந ் தா ,
அ வன் மலக்�கைள ேபாலாவ . மாறாக ,
அவ�ைடய ஆைசகள் அவ�ைடய ெபா�ை
ைய விட சக்தி வாய்ந்ததாக இ�ந்தால்
ைஷத்தாைனப் ேபாலாவ. அவனிடம் உண,
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� � , காமம் ேபான்ற ஆைசகள் அவ�ை
ெபா�ைமைய விட  வ�வாக இ�ந்தல, அவன்
மி�கத்ைத விட ேகவலமாக மா�கிறா.
“ஆைசகள் இல்ல, நன்ைம தீைமகைள
பிாித்தறியக் ��ய தன்ைம�டன்  மலக்�,
ஆ ை ச க�டன , ஆ னால் நன்ைம தீைமகை
பிாித்தறிய ெதாியாத தன்ைம�டன் மி�கங
�ம, ஆைசகள் உள்ள ஆன, நன்ைம தீைமகைள
பிாித்தறியக் ��ய தன்டன் மனிதைன�ம
அல்லாஹ ்  பைடத் . ” என்� கதாதா ( ரழி )
�றினார்க. ஆைகயால, மனிதனின் ஆைசகைள
விட  அவன� ப�த ் தறி� சக்தி வாய்ந்த 
இ�ந்தா, அவன் மலக்�கைள ேபாலாவ. ஒ� 
சிறிய � ழ ந ்ைதக்� பசிக்� உண� மா த ்த
ேதைவயாக உள்ளதா, அக்�ழந்ைத அந்த வயத
மி�கத்தின் தன்ைம ெகாண். வய�டன்
அறி�ம் வள�ம் வ, அவ�க்� ேவ� எந்
வழி�ம் இல். விைளயா�ம் வயதில் அ
ைடய ெபா�ைம � ம் வளர்ச்சி அைடக .
அவ�ள் காமாைச வள�ம் வயத, ெபா�ைம 
பற்றிய அறி�ம் நன்ைம தீைமைய பிாித்தற
திறைம�ம் வளர்ச்சி அைடக. இபப�வத்தில
தன் வாழ்க்ைகக்� ேதைவயானைவகைள மாத்
பின் பற்�ம் அவ, வாழ்க்ைக நல்லத
அல்ல� ெகட்டதாக அைமவ தற்� என்ன ே
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என்ப� மாத்திரம் �லன. அல்லாஹ் ேநர்வ
காட் �ம் வைர இப்ப�ப் பட்ட நிைலயி
அவன் இ�க்க ேநாி. அவன� ப�வ வயதில்
அ ல்லா வின் வழி காட்ட�ன்  ,
இவ்�லகத்�க, ம�ைமக்�ம் தன் ெசய�ன
ஏ ற ் ப�ம் வ ி ைள�கைள பற்றி
அவ�
விளங ் � . தான் ெச ல ் ல  ேவண்�ய
நீ
பாைதைய�ம, அதில் ஏற்படக் ��ய வி
கைள � ம்  பற்றி �ாிந்�க் ெ காள்�ம
இ யற்ைகயாக  எ �ம் உணர்ச்சிக�
ஆசாபாசங்க�க்�ம் மத்தியில் அப்பய
தன்ைன தயார் ப�த்திக் ெகா.

ெபா�ைமயின் பல்ேவ� நிைல
ஆசாபாசங்களினால் ஏற்ப�ம் விைள�
தர ப ் ப� த ்� வதன் �லம் அவற ் ைற 
ப�த்�ம்
ஒ�வாின் ெபா�ைமைய தரப்ப
���ம. ெபா�ைமயில் �ன்� நிைலகள் ன.
1.

ஆ ச ா பா ச ாங்கைள அடக்கியா ,

அவற்ைற ெவற்றி ெகாள்�ம் �யற்சியில
� க்கிய இடத ் ைத வகிக ் க .    ெதாடர்ந்
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ெபா�ைமைய கைடபி�த்த இந்த உத்தம,
உ ல கி�ம் ம�ைம ய ி�ம் ெவற்றி ெபற .
”நிச்சயமாக‘எங்கள்  இரட்சகன் அல்ல”
என்�

�றி ப ி ன ் னர ்  அதில ் யாக 

ந ிை ல த ்�மி�ந்தார் ” ( � றா �ஸ்�லாத
௪௧/௩0) அவர்க.
இவர்கள் மரணிக்�ம், மலக்�கள் அவர்
டம் வந்“நீங்கள் பயப்படாதீ, கவைல�ம்
படாதீர்க. நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட 
ைய ெகாண்� நன்மாராயம் ெப�. நாங்கள
உலக வாழ்வி�, ம�ைமயி�ம் உங்க�க
உதவியாளர்கே.....” (�றா �ஸ்�லாத்௪௧/௩௧)
என்� ��வ.
அ ல்லாஹ்�ைடய நட்பின் பாக்கியம்
இப்ப�ப் பட்டவர்கள் அல்லாஹ்வின்
� யற்சி ெசய்த இைற ேநசர . இ வர்கைள
அல்லாஹ்ேவ ேநர்வழி நடத்த.
2.

மனிதனின் உள்ளத்தில் ஆைசகள் அத

�ம் ேபா , மார்கத ் த ி ன் ேநாக அ வ�ள்
தளர்ச்சி அைடகின . இ த ் தைகய மனித ,
ெஷய்தா�ைடய சக்திக்� ��ைமயாக 
ைடந், ெஷய்தான் காட்�ம் வழிைய பி
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வான. இத்ெதாடர்ப்பின் காரணமாக பின
இ � விைள�களில்

ஒன்� நைடெப .

இம்மனிதன் பலஹீனமான ஒ�வனாக இதால்
ெஷய் தான ின ் பைடய, கட்டைளகைள ப ி
பற்�ம் ஒ� சிப்பாயாக மா�. இம்மனிதன
சக்தி வாய்ந்தவனாக இ�ந, அல்லாஹ்�க
எதிரான ெசயல்களி, ெஷய்தைன ஒ� ஆ�தமாக 
உபேயாகப் ப�த்�வ. ம�ைமக்�ப் பதிலா
இவ்�லக வாழ்க்ைகயில் ேமாகம் ெகாண
மனிதர்கைள �ரதஷ்டம் ��த்�க்

ெகாண்

காரண ம் அவர்கள் ெப ா�ைம இழந ்த� .
ெபாய, வஞ்சக, ேபாராைச, ேமாகம, தற்�கழ்ச,
நற்காாியம் ெசய்வைத தாமதப் ப, என்�ம
நிைலயான ஆகிராவின் இலாபத்திற்� பதிலா
இ வ்�லகில் கிைடக்�ம் தற்கா�க இ
ேத�தல் ஆகியன இவர்கள� ெல் �ைறயா�.
நபி (ஸல) அவர்கள் இப்ப�ப் பட்ட மனிதர
பற்றி இவ்வா� �றிப்பிட்ட.
“ �ண் கற்பைனயில் � , தன் ஆசா
பாசங்கைள பின் பற்�ம் மனிதன் உண்
உதவியற்றவ.”
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�ரதிர்ஷ்டசா�களான இவர்கள் பின
வைகயில் உள்ள.
 ஒ� சாரார் அல்லா க்�, அவ�ைடய 
� த�க ் �ம ்  எ த ிராக �த்தம் பிர
ெச ய் தவர்கள , மக்கைள அ ல் ல ாஹ்வ
பாைதயி�� ந்� ஒ�க், �மியில் விஷம
தனத்ைத பரப்� கின்.
 ஒ� சாரார் உலகலாவிய  வாழ்வில் மாத்த
கவனம் ெச�த்�கின.
 ஒ� சாரார் இரட்ைட நாக்�ள்ள நயவ
களாக இனிய வார்த்ைதகளால் மக்கைள
வசப்ப�த், அதன் �லம் எப்ப�யாவ� லா
ெப�வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்டவ.
 ஒ�  ச ாரார் க ா ம ெவறி பி�த்தவர்க ,
அைதேய ேத� அைலபவர்க.
 இன்ெனா� சாரா�க்� யாேர�ம் எச்சாி
ெசய்தா, தாம் பாவ மன்னிப்� ேத�வத
வி�ம்பினா�, தமக்� மன்னிப்ப கிைட
எவ்வித சாத்திய�மி ல ்ைல என ் � ெ
காரணம்

��பவர்.
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 இன்ெனா� சாரார் தம� ெதா�, ேநான்ப
னால் அ ல ் ல ாஹ் �க்� எவ்வித ல
கிைடக்கப் ேபாவதில. எம�  நற் ெசய�ன
� ல ம , �வர்க்கத்ைத அைடய �� ,
ஆ னால் அல ் ல ாஹ் அளவற்ற அ� ,
ஆைகயால் அவன் தன் அ�ளால் �வர்க
ந ி ச்சயமாகக் ெகா�ப்பான் என் � 
பவர்க.
 இன்ெனா� சாரார் பாவங்கைள விட்� ந
ெதன ் ப� அ ல ் ல ாஹ்வின ்  மன்ன
தன்ைமைய ம�ப்பதா�ம் என்� �தர்க்க
�ாிபவர்க.
 இன்�ெமா� சாரா, “எல்லா பாவங்களி�
�ழ்கிய பன, இப்ேபா� தவ்பா ெசய்வத
என்ன பயன் கிைடக?�� உட�ம் நீாில
�ழ்கிக் ெகாண்��ப, விரைல மாத்திரம
நீ�க்� ேமல் ைவத்தி�ப்பதால் என்
கிைடக்�?” என்� விரக்தி�டன் ேப�பவ.
 இன்�ெமா� சாரா, மரணம் ெந�ங்�ம் ேப
நாங்கள ் தவ்பா ெசய் என்� �ராப்
ேப�பவர்க.
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நன்ைம தீைமைய பிாித்தறி�ம் ஆற்றைல 
ஆசா பாசங் க�க்� அ�ைமயாக்கிய இந்த ,
தம� பிைழயான ஆைசகைள �ர்த்தி ெசய்வத
அல்லாஹ் ெகா�த்த அறிைவ உபேயாகிக்க 
ேத�கிறார்க. இப்ப�ப்பட்ட மக்களின் 
ெஷய்த்தானால் சிைற பிப் பட, தவறான 
ேந ாக்கங்க�க் காக பயன ் ப �த்தப் .
�ஸ்�ம் சிைறக் ைகதிகைள பன்றி வ, ம� 
பானம் தயாாிப, சி�ைவகைள �மத்தல் ேபான
தவறான காரணங்க�க்காக உபேயாகப் ப�த
காபிர் மன்னனின் உதாரணத்ைத சற்� சிந்
பா�ங்க. தன� ப�த்தறிைவ ெஷத்தா�க்
அ�ைமயாக்�ம் ஒ�, �ஸ்�ைம சிைற பி�த்
அவைன காபிாிடம் ஒப்பைடக்�ம் கீழ்த
காாியத்ைத ெசய்தவ�க்� சமமானவனாகி.
3.

ஒ� பக்கத்தில் ப�த், மதம் ஆகியை

களின் ேநாக், இன்ெனா� �றத்தில் இச
ளின் ேநாக்கம் ஆகிய இைவயிரண்�
இைடயில் ெ�ம் ேபாராட்டம் நைடெப�க.
இைவக�க்கிைடயில் ெவற்றி ேதால்வி மாறி ம
வ�ம. நல்  அமல்க, ெகட்ட காாியங்க�ட
கலக்�ம் ஒ�

�ஸ்�மின் நிைல .
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ம�ைமயில் மனிதன ி ன் ��� ேம
�றிப்பிட்ட �ன்� �ட்டத்தினாின் ந
ஒத்தி�க். சில மனிதர்கள் நரகத எட்��ம
பார்க்கா� �வர்க்கத்தில் பிரேவசி. சிலர்
�வர்க்கத்ைத கண்களால் ஒ�ேபா�ம் 
ந ரக த ் தில ்  பிரேவ சிப ் பா . ேவ�ம் சிலர
நரகத்தில் சில காலம் தங்கிய, இ�தியில்
�வர்க்கம் ��வா.
ெபா�ைமயின் பல்ேவ� நிைல
சில மனிதர்க�க்� ெ�ைமைய கைட
பி�க்கெப�ம் ேபாராட்டத்� கஷ்டத்�க்
ஆளாக ேநாி�ம. ேவ�ம் சில�க்� ெபா�ைமை
கைடபி�ப்ப� மிக�ம் இல�வான விஷயமா.
�தல் வைகைய ேசர்ந்த மன, பலம் வாய்ந
எதிாி � டன் �� �ச்�டன ் மல்�த்தம் 
இ�தியில் ேதால்வி யைடந்தவேபான்றவ.
ப ல கீனமான எதிாி � டன் மல்�த்தம் �ா
அ வைன ேதாற்க�த்தவைன ேபான்ற
இரண்டாவ� வைகைய ேசர்ந். இந்த �த்த
ரஹ்மா�ைடய ேபார் �ரர்க�க்�ம்  ை
ைடய சிப்பாய்க�க்�ம் இைடயில் நைட 
� த ் த த ் ைத ேபான்றத . ைஷ த ் தா� ை டய
சிப்பாைய ேதாற்க�க ��ய மனிதன, இ�தி
யில் ைஷத்தாைனேய ேதாற்க�த்� வி.
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அ ப ்� ல ் ல ாஹ்
இப் �  ம ( ர ழ ி )
பின்வ�மா�  அறிவிக்கிறார. “ஒ� ஜின்�டன
மல்�த்தம் �ாிந ் � அதைன ேதாற்க�த
மனிதன, ‘நீ ஏன் இவ்வள� பலகீனம, மிகச்
சிறியவனாக  இ�க்கிறா? ’ என்� ேகட்ட.
அதற்� அந்த ஜ, ‘மற்ற ஜின்க�டன் ஒப்ப
ேபா� நான் மிகப் ெபாிய, ெப�ம் பலசா�ய
ேவன . ’ என்� �றினா . ”    அ தைன ேகட்ட
ஒ�வர, “அந்த மனிதர் உம(ரழி) தானா?” என்�
வினவினார. அதற்� அப்�ல்லாஹ் இப்� 
( ர ழ ி ) “ அவைர த ் தவி ர  ேவ� யாராக இ�க்
���ம?” என்� பதில் �றின.
“ஒட்டகத்தின் மீ� பயணம் ெசய்�ம் மனித
ஒட்டகத ் ைத சாட்ைட அ � ப ் ப� ேபால
ைஷ த ் தா�க்� ஒ� வி�வாசி சாட்ைட
ெகா�க்கிறா . ” என்� சில சஹாபாக்க
�றினார்க.
ஒ� ைஷ த ் தாைன சந் த ித்த இன்ெ
ைஷ த ் தா , “ ந ீ  ஏ ன் இவ்வள� ெம�ந
பலஹீனமாக இ�க்கிறா?” என்� விசாாித்.
அ தற ் � அந்த ைஷத் , “ ச ா ப ் பி�ம ் ேபா
அல்லாஹ்வின் ெபயைர ��ம் ஒ� மனிதே
நான் இ�க்கிே. அதனால் அவ�டன் ேசர்
என ் னால் சாப்பிட �� . அ வன் நீர
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அ � ந ்�ம ் ேபா� அல்லாஹ்வின் ெ
��வான. அதனால் அவன் நீர�ந்�ம்ேபா
என்னால் நீர் அ�ந்த �. அவன் �ட்�க்
� ை ல � ம்ேபா� அ ல ் ல ாஹ்வின் ெப
��கிறான . அதனால் நான் ெவளியில் நி
ேவண்��ள்.” என்� பதில் �றி.
அதற்� �தல் ைஷத், “நான் இைன
�ள்ள மனிதன் சாப்பி�ம் ேபா� அல்லா
ெபயைர ��வதில்ை, அதனால் நா�ம் அ
டன் ேசர்ந்� சாப்பி�க. நீர் அ�ந் �ம் ேப
அவன் அல்லாஹ்வின் ெபயைர ��வத.
அதனால் நா�ம் நீர் அ�ந்�க . அ வன்
�ட ் �க்�ள் ெசல்�ம் ேபா� அல்ல
ெபயைர ��வதில்ை . அ தனால் நா�ம
�ட்�க்�ள் �ைலகி.” என்��றிய�. சில
சலபிகளிடமி�ந்� இப்ன் அ�த் �ன்யா 
அறிவிக்கிறா.
ஆைகயால, எவெரா�வர் ெபா�ைமைய பழக்க
ப� த ் த ி க் ெகாள ் கிறாேரா அவர� எதிாி
அவ�க்� பயப்ப�கின ். ெபா�ைம�டன்
இ � ப ் ப ைத யா ர ் கஷ்டமாக
காண்கிறா
அவ�ைடய எதிாிகள் அவைர தாக்கி அவ�க
�ன்பமைழக்க எப்ேபா�ம் தயாராக இ�ப்ப
அந்த மனிதர் ெப�ம் அபாயத்தில் இ�க.
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ெபா�ைம எப்ேபா�நமக்�ேதைவப்ப�கிற?
வாழ்வில் பின்வ�ம் நிைலகளில் எமக்� ெ
ேதைவப் ப�கிற;
1. அல்லாஹ்ைவ வழிபட்� அவன் கட்டை
பின் பற்�ம் ே,
2. பாவமான காாியங்களி��ந்� ங்�வதற,
3. அல்லாஹ்வின் நியதிக( கழா கத்) ஏற்�க
ெகாள்�ம் ேப . இ ைவ �க்மான ்  த
ைமந்த�க்� ெகா�த்த அறி�ைறகள.

“ என ் ன�ைம ைமந்த ! ந ீ ெதா�ைகைய 
நிைறேவற்�வாயா. ந ன்ைமைய ெகாண்�
( பிறைர ) ஏ �வாயாக . பாவமான காாியங்ள
��ந்�ம(மனிதர்கை) விலக்�வாயக. ேம�ம,
உனக்ேகற்ப�ம் கஷ்ட, நீ ெபா�ைம�டன்
ச கி த ்�க் ெகாள்வா . ந ி ச ்சயமா ,    இ � 
( அ ல்லாஹ் கட்டைளய )    காாியங்களில
உ �தியானதில் உள ்ளதா. ” � ரா �க்மான

௩௧;௧௭.

ந ன்ைம ய ி ன ்  பக்கம ்  மற்றவர்கைள ஏ
தா�ம் நன்ைமகள் ெசய, தீைமகைள விட்�ம
மற ் வர்கைள த�க்�ம் ேபா� தா�ம் த
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ெசய்வைத விட்� தன்ைன த�த்�க் ெகா
அடங்�.
அல்லாஹ்ைவ வணங்�வதில் ெப
அ ல்லாஹ்ைவ வணங்�வ� என
அ ல்லாஹ்வின ்  கட்டைள ஒ�ங்காக
நிைறேவற்�வதி� வணக்கத்�க்�ாிய ெ
கைள  அ றி�ட�ம் வி�வாச த ்�ட�ம் ந
ேவற்வ�ம் ஆ�. ெதாடர்ச்சியாக ெசய
படாத வ ண க்க வழிபா�களி னால ் எவ ் வி
பய�மில்ை . ஆ னால் ெதாடர்ந்� ெசய
வணக்கங்களி�ம் இரண்� ஆபத்�க்க.
அல்லாஹ் வின் தி�ப் ெபா�த்தத்ைத�ம
ெந�க்கத்ைத�ம் மாத்திரம ெசய்யப்படா
எந ்த ஒ� காாியத் ைத� ெதாடர்ந்� ெசய்
ெகாண்��க்�ம் ேபா� மனிதன் அதில் ந
இழந்� விடக் �. ஆைகயால் எம� இபாதா
காாியங்களில் இஹ்லாஸுடன் ஈ�பட்� அ
பா�காக்க ேவண். அ�த்ததா, ரஸூல்(ஸல)
அைலஹி வஸல்லம் அவர்களின் �ன்னா
� றனாக  ஏ ற ் படா� பா�கா த ்�க் ெக
ேவண்�. ஆைகயால் எந்த வணக்க வழிபா
�ன்னாஹ்�க்� ஏற்ப ெசய்யப்பட.
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பிைழயான ெசயல்களி��ந்� விழகியி�ப்பத
ெபா�ைம
பிை ழ யான ெ ச யல்கள ி ன் வ ி ைளவா
ஏ ற ் ப�ம் அல்லாஹ் வின் தண்டைன
ப�வ� அல்ல� அல்லாஹ் அளித்த அ�ட்
கைள பாவி த ்� பாவங்க �ாிவைத ப ் பற்ற
உள்ளத்தில் அல்லாஹ்வின் �ன்னிைலய
ஹ யா எ�ம் ெவட்க உண ர ்� ஆகியைவ
வளர் த ்�க் ெகாள்வதின் �லம் ெபா
வளர்க்க ��. அல்லா, அவ�ைடய அழகிய 
தி� ந ாமங்க , அவ�ைடய �னாதி சயங்கள
ஆகியைவ பற்றி அறிைவ வளர்ப்பதன் ,
ஹயா எ�ம் இந ெவட்க உணர்ைவ ேம�
வளர்க்க ��. ஹ யா என ்ப� நற்�ணங்
ெகாண்ட உயர்�� மக்களின் உயர் ப.
ஆைகயால் பயத்தின் காரணமாக பிைழயி��
ஒ�ங்�ம் மனிதைன வ,  ஹயா எ�ம் ெவட்
உணர்வால் பாவங்கைள விட்�ம் நீங்�ம்
உ யர் அந்தஸ்ைத அைடக ி . மனிதன்
அல்லாஹ்ைவ பற்ற, அல்லாஹ்வின் சக்த
பற்றி�ம் அறிந்� ைவத்தி�க் கிறான்
ஹ யா எ�ம் பண்�  � ட்�க ் காட் .
அல்லாஹ்ைவ பற்றிய பயத்தின் காரணமைழ
�ாியா� விழகி நிற்�ம் மனிதன்  தண்டை
பற்றி சிந்திக்கி. பய�ள்ள மனிதன் தன்
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பற்றி�, தண்டைனயி��ந்� தப்�வ� எப
என்பதில் கவனம் ெச�த்�க. ஆனால் ஹயா
எ�ம் பண்� ெகாண்ட மனிதன் அல்லா,
அ த�ைடய கீர்த்திைய பற்றி�ம ்  க
ெச�த்�கிறா. இ�வ�ேம ஈமானின் அந்தஸ்
அ ைட ந ்� விட ் ட . ஆ னால் ஹயா உள்
மனிதன , இ ஹ்ஸான ் எ �ம் ஈமானின ்
அந ் தஸ ் ைத  ெப�வதன் �லம் அல்ல
கண்ணால் காண்ப� ேபான்ற உணர்வில்
�ாிவதால் அவன் உள்ளத்ைத ஹயா ��ைம
நிரப்�கற�.
ஒ�வனின் இமான் �ைறயேவா அல்
� �ைமயாக  ந ீங்கேவா பிைழயான ெசயல
காரணமாகிற�. ஆைகயால் ஒ� வி�வாசி தன
ஈ மாைன பா�காக்க ேவண்�ெமன ்ற
பிைழயான ெசயைல விட்�ம் நீங்�வ� மிக
�க்கியம் என க�தப் ப�க.
“விபசாரம் ெசய்ப, விபசாரம் �ாி�ம
ேபா� அவன் � வி�வாசியல். ம� அ�ந்�
வன , ம�  அ � ந ்�ம் ேபா� அவன் 
வி�வாசியல். ஒ� தி�டன் தி��ம் ேபா� அவ
ஒ� வி�வாசியல். ஒ� வி�வாசி அ�மதிக்கப
பட்ட அேனக ெசயல்கைள விட்�ம் ஒ�ங்கிய
ேவண்�, ஏெனனில் சில ேவைலயில் த�க்
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பட்ட ெசய�க்�  அைவ வ காட்டக் �. ”
என்� நபி ஸல்லல்வாஹு அைலஹி வஸல
அறிவித்தார்.
ே ச ாதைனக�ம �ன ் பங்க ஏ ற ் ப�ம
சந்தர்ங்களி ெபா�ைம
கஷ்டமான சந்தர்ப்பங்களில் ெபா
கைடபி�க்�ம் �ைற;
1. எதிர்காலத்தில் கிைடக்கக் ��ய நற் 
பற்றி நிைனத். எமக்�கிைடக்கக் ��
நற்��கைளப் பற்எந்த அள�க்� வி�வாச
ெகாள்கிேறாேமா அந்அள�க்� ெபா�ை
ைய கைடபி � ப ் பதற் எமக ் � இ ே ல ச ாக 
இ�க்�. கிைடக்கக் ��ய நற்��கள் 
நம்பிக்ைக இல்லாவிட இவ்�லக வாழ்
�ம் ம�ைமக்�மவ்வத ேநாக்க�ம் இல்ல
ேபாய் வி� . உ டன � யாக கிைடக ் �ம
இ ன ் பத ் ைத

அ�பவிக்க மனித இய

வி�ம்�. ஆனால, அறி�ம் �திர்ச்சி�ம் ந
கால விைள�கைள பற்றி எண்ணத் �.
இதன் அ�ப்பைட ய, தப்பித்�க் ெகாள
வழி இ�ப்பி�ம் இல்லாவி, எம்ைம எதிர
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ேந ாக் �ம ்  எதைன�ம் தாங்கிக்  ம்
ெபா�ைமைய வ�ப்ப�த்திக் ெகாள்ள .
2. ெசௗகாியத்ைத நம்பிக்ைக�டன் எதிர் ப
�த்த. இந்த நம்பிக்ைக , உள்ளத்தி
உடன�யாக ஓரள� நிவாரணம் ெபற ���.
3. அல்லாஹ்வின் அளவற்ற அ�ைளப் 
சிந்தித். அல்லாஹ்வின் அளவற்ற அ
பற்றி உண�ம் ேப, இன்ைறய பிரச்சி
கைள ெபா�ைம�டன் சமாளிப்ப� இல�
கிற�. ச�த்திரத்ைதப் ேபான்ற  அல்லா
மாெப�ம் அ�ட் ெகாைடக�டன் ஒப்ப
ேபா� எம� இன்ைறய பிரச்சிைனகள் ெவ
மைழ �ளிகள் ேபால ேதான்.
அல்லாஹ ் எமக்�  ஏற்ெகனேவ அளித ்த
ெகாைடகைள மீண ் �ம் நிைன� ப திக்
ெகாள்�த. இ �  அல்லாஹ ் எம� ெபாழி�
அன்ைப நிைன� ப�த், வளமான எதிர்காலத்ை
பற்றிய நம்பிக்ைகைய உ�திப்ப.
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ஸப்ர– ெபா�ைம
அஷ்ெஷயிக் இப்� கய்யிம
ஜவzசிய்யா எ�தய
“உத்தத் அஸ் ஸாபிாீன் வ தாக”
“Uddat as Saabireen wa Dhakirat” – Thaha publications
  என்ற ��ன் ��க.
௨ம் பாக
ெபா�ைமயின் ஐந்� வைக
ஐந்� வைகயான அமல்களின் அ�ப்
யில் ெபா�ைமைய ஐந்� வைகயாக பிாிக்க.  
அைவயாவன 
வாஜிப் எ�ம் கட்டாயக் ,
மந்�ப ்
அமல்க,
மந்�ர்
மக்�ஹ்

எ�ம் ஊக்கம் ெகா�க்க
எ�ம் த�க்கடைவ,
எ�ம் ெவ�க்கப் ,

�பாஹ் எ�ம்
என்பைவகளா�.
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அ�மதிக்

படடைவ

வாஜிப் எ�ம் கட்டாய க
1. ஹராமான விஷயங்களி��ந்� விலக
இ�ப்பதில் ெபா�.
2. கட்டாய கடைமகைள நிைறேவற்�வதி
ெபா�ைம.
3. எம்மால் கட்�ப்ப�த்த ��யாத, ேநாய்
ேபான்ற �ன்கள் ஏற்ப�ம் ேபா� ெபா�
�டன் ேபாரா�த.
மந்�ப்

எ�ம் ம ெகா�க்க பட் ெபா�ைம

1. மக்�ஹ ்

எ� ம் ெவ�க்கப்ப�ம் விஷ

விட்�ம் விலகி இ�ப்பதில் ெப.
2. �ஸ்தஹப ்

எ�ம் வி�ம்ப, ஊக்�விக்க

பட்ட வணக்கங்கைள நிைறேவற்�வ
ெபா�ைம.
3. பழி வாங்�வைத வட்�ம் நீங்�வதற்� 
பி�க்�ம் ெபா�.
மந்�ர் எ�ம் த�க்கப் பட்ட விஷய
ெபா�ைம
1. மரணம் வைரயில் உ, பானம் எ��ம
இல்லாமல் ெபா�ைம�டன் விலகி இ�.
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2. ஹராமான, ெசத்த பிராணி அல்ல� இரத்
ேபான்றைவ தவிர ேவ� எந்த உண�ம் இல்
ேபா�, பசிக் ெகா�ைடயி  காரணமாக மரணம்
ஏற்படக் ��ம் என்ற நிைலயி�ம் இ
உண்ணாமல் இ�ப்பதில் ெப. “ெசத்த
பிராணி,

ஹராமான 

இைறச்ச,

இரத்தம

ேபான்றைவ தவிர ேவெறந்த உண�ம் இல்
நிைலயில் அவற்ைற சாப்பிட ம�த்� 
விைளவாக மரணைடபவன் நரகம் ெசல்,”
என்� தா�,

அஹ்மத இப்னம்பல

ரஹிமஹு�ல்லாஹ் அவர்கள் அறிவி
றார்க.
3. பிற�டம் ைகேயந்தாமல் இ�ப்பதில் ெ.  
பிறாிடம் ைகேயந்�வ�

அ�மதிக் கப்ப,

அல்ல� த�க்கப் பட்டதா என்ற ேகள்வியி
க�த்� ேவற்�ைம  உள.

பிறாிடம்

ைகேயந்தாமல் ெபா�ைம�டன் இ�ப்ப
அ�மதி 

உண்�

என 

இமாம் ஹம்ப

�றினார்க. “பிற�டம் ைகேயந்தா விட்ட
தான் மாிக்கக் ��ம் என பயப்ப�ம் ஒ
நிைல என்?“ என்� அவாிடம் வினவப்ப.
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“இல்ை. அவர் சாகமாட்ட.   அல்லாஹ
அவ�க்� (ாிஸ்க்) உணைவ  அ�ப்�வா.”
என்� இமாம் ஹம்பல் பதிலளித்.
ஒ�வ�ைடய ேதைவகைள 

�ம,

பிச்ைச

எ�ப்பைத விட்� அவன் விலகியி�க
உண்ைமயான ேநாக்கத்ைத�ம் அல
அறிவான.

அதனால் அல்லாஹ் அவனி

ாிஸ்க்ைக

அ�ப்�. இதன்

காரணமாக

பிச்ைச எ�ப்பைத இமாம் ஹம்பல் அ�ம
வில்ை.

இமாம் ஷாபி�ம் ேவ� சி

அறிஞர்க�ம் வித்தியாச
�றினார்க.

“அப்ப�ப்பட

க�த்ைத
(வ�ைம)

நிைலயில் இ�ப்பவன் ைகேயந்�வதற்� 
பட்�ள்ள. ைகேயந்�வதின் �லம் அ
மரணத்ைத விட்�ம் தன்ைன கப்பா
ெகாள்கிறா.

அதனால்

(பிறாிடம)

ைகேயந்தாவிட்டால் அவன்  தவ� ெசய்
கின்றா.”
4. வன விலங்�க,

பாம்�க,

ெந�ப்,

நீர்

ேபான்றைவகளின் �லம் மரணம் ஏற்படக
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ஆபத்தான சந்தர்ப்பங்களில் அவசர 
ெபா�ைம�டன் ெசயல் ப.
5. �ஸ்�ம்க�க்கிைடயில் பித்னா ஏ
காலங்களில் ெபா�ைமைய கைட பி�த.
�ஸ்�ம்கள் மத்தியில் கலவரம்
ஒ�வைரெயா�வர் ெகாைல ெசய் ெகாள்ள
��ய ேநரத்தில் ெபா�ைம�டன் வில
யி�ப்ப� �பாஹ (அ�மதிக்கப ் பட)
மாத்திரமல்லா� 

�ஸ்த (வி�ம்பத ் தக)

ஆ�ம. அதைன பற்றி நபி ஸல்லல்லா
அைலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வின
ேபா�, “ஆதா�ைட  இ� பிள்ைளகளில் நல
மகைன ேபால் இ.” என்� பதிலளித்ர்க.
இன்ெனா� ஹதீ�ல “அல்லாஹ்�ைட
அ�யார்களில் ெகால்லப்பட்டவைன ேப,
ெகாைலயாளியாக இ�க்காே.” என்�ம“அவன்
(ெகாைலயாளி) அவ�ைடய பாபச் ெசய�டன
உன்�ைடய பாவச் ெசயைல�ம் �மக்.”
என்�ம் நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸ
அவர்கள் �றினார. இன்�ெமா ஹதீ�ல்
“வாள் அதிக பிரகாசமாக இ�ந்தால் உன் ை
�கத்தில் ேபாட்�க் .” என்� �றினார்.
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ஆத�ைடய  இரண்� மக்களில் நல்லவ�
கைதைய  அல்லாஹ ் எமக்� அறிவித.
இவ்வி�வாில் ஒ� மகன் தி�ம்பி ச
யிடாமல் சரணைடந்த சம்ப, அந்த மகைன
அல்லாஹ ் பாராட்ம் நாம் அறிேவ.
ஆனால் �ஸ்�ம்கள் காபிர்க�க்� எ
ேபாரா�வ� ேவ� விஷயமா�ம. இப்ப�யான
சந்தர்ப்பத, ஒ�  �ஸ்�ம ் எதிாிகளிடமி�ந
தன்ைன பா�காத்�க் ெகாள்ள ேபா
ேவண்�.
தன்ைன�ம் இஸ்லாத்ை
பா�காக்�ம் ெபா�ட ்� எதிர ்த்� ேபாரா
ஜிஹாத் ன்ப.
மக்�ஹ்

எ�ம் ெவ�க்கப் பட்ட .

1. மனிதனின் உடம்�க்� அவசியம (உண�,
பானம, உட�ற�) ேதைவகைள விட்�ம் தன
உடல் நலத்�க்� ெக�தல் ஏற்ப�ம் �
அவற்றி��ந்� விலகி ெபா�ைம�ட
இ�த்த.
2. மக்�ஹ ்

எ� ம் ெவ�க ்கப் பட்ட காாிய

ெபா�ைம�டன ஈ�ப�தல.

�பாஹ் எ�ம்

அ�மதிக்கப் பட்ட ெ
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�பாஹ் எ�ம் அ�மதிக்கப் பட்ட காாிய
ெசய்வைத விட்�ம் விலகி இ�ப்பதில்
பி�க்�ம் ெபா�.
நல்ல ெபா�ைம�ம் ெகட்ட ெபா�ை
ெகட்ட ெபா�ைம என்ப� ஒ�வர ் தன
��த் திறைமைய�ம் உபேயாகித்� தான் பப்
பட்ட ேநாக்கத்ைத அை, அதன் �லம
அல்லாஹ்வின் அன், நாட்டத்ைத�ம் ெப
��ய வழிகள் இ�ந்�ம் அவற்ைற விட்� �
விலகி  இ�ப்பதில் காட்�ம் ெபா�ைம .
பைடத்தவனாகிய அல்லாஹ்ைவ விட்டால்
வாழ்க்ைகயில்ைல என்� அறிந்த,
அல்லாஹ்ைவ விம் ேவண்�ெமன்
விலகியி�ப்பதில் காட்�ம் ெபா�ைம மி
க�னமான, மிக�ம் கீழ்தரமான ெபா�ைம என
க�தப் ப�. அதற்� காரணம் இந்த பி�வாதம
ெபா�ைமைய விட மிக�ம் வ�வான ேவ� எ��ம
இல்ை. தன்�ைடய ேநசர்க�க்காக எந
கண்�ம் கண்�, எந்த கா�ம் ேகராத, எவ�ம்
கற்பைன ெசய்திராத ம�ைமைய அல்ல
தயாாித்தி�க்கிற. ஆனால் அதைன பற்றி
எவ்வித ஆர்வ�மின்றி இ�ப்பவைன 
அஜாக்கிரைதயான ேவ� எவ�ம் இ�க்க ��.
அைனத்ைத�ம் �றந்� வ ஒ� �றவிைய கண்ட
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ஒ� மனிதன, “உலக  ஆைசகைள விட்�ம்  நீங்
வா�ம் உ�ைடய �றவரத்ைத ேபால் நா
எவைர�ம் கண்ட தில.” என்� ஆச்சாிய
பட்டா. அதற்� அந்த �ற, “நான் ��கிய கா,
அற்பமான இவ்�லக வாழ்க்ைகைய  தான் 
இ�க்கிேற. ஆனால் நீேய, என்�ம் ���றா
நீண்ட கால ம�ைமைய �றந்� வாழ்கிற?
உன்�ைட �றவரம ் தான்ைன விட மிக�ம்
வ�வான�” என்� பதிலளித்த.
ஷிப்�(ரஹி) அவர்களிடம் ஒ� மனி, “எந்த
வைகயான ெபா�ைம மிக�ம் கஷ்ட ன�?” என்றி
வினவினார. “அல்லாவின் உதவிைய ேத�வதில
ெபா�ைம” என்� ஷிப் (ரஹி) பதில் �றினா.
அந்த மனிதன
“இல்ை”
என்�
�,
“அப்ப�யானல் அல்லாஹ�க்காக கைட பி�க
ெபா�ைம.”
என்� ஷப் (ரஹி)
என்�
பதிலளித்தா. அதற்�ம“இல்ை” என அந்த மனிதர
�ற  “அல்லாஹ்வின் தி�ப் ெபா�த்தம் 
ெபா�ட்� கைட பி�க்�ம் ெபா” என� ஷிப்�
(ரஹி) �றினார. அதற்�ம் அந்த மனி“இல்ை”
என்� �றினா. “அப்ப�யா னால் உன் பத
என்?” என்� ஷிப்�  தி�ப்பிக் ேகட்ட, “
அல்லாஹ்விடமி�ந்� விலகியி �ப்பதில் க
தீவிரமான ெபா�ைம.” என்� அந்த மனிதன் �ற
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பதிைல ேகட்ட ஷிப் (ரஹி) உயிர் ேபாவைதப
ேபால் கதறினா.
நல்ல ெபா�ைம இரண்� வைகப் .
அைவயாவன,
‘அல்லாஹ்வின் ெபா�
ெபா�ைம�டன் இ�ப்ப,   அல்லாஹ்வி
உதவி�டன் ெபா�ைம�டன் இ�ப்ப�ம.

“ேம�ம, உமதிரட்சகனின ் தீர்ப (எதிர்
பார்த) ெபா�த்தி�ப்�ர. நிச்சயமாக நீர ் ந
கண்க�க்� �ன்பாகேவ இ�க்கி.” ௫௨/௪௮.
அல்லாஹ்வின் உதவி�டன் க�ம்
ெபா�ைமயில்லா விட்ட,
அல்லாஹ்வி
ெபா�ட்� ெபா�ைம�டன் இ�க்க ��.

“ேம�ம, (நபிேய!) நீர் ெபா�ைம�டன
இ�ப்�ரா. ேம�ம, உம்�ைடய ெபா�ைம
அல்லாஹ்ைவ ெகாண்ேட தவிர இ.” ௧௬/௧௨௭.
அல்லாஹ்�ைடய உதவியின்றி ெபா�
ைய அைடய ��யா�. இதற்காக அல்லாஹ் ய 
உதவி�டன் அல்லாஹ்வின் �ைண�ம்
ேதைவ என்பைத பின் வ�ம் ஹதீஸ் அல்
விளக்�கிற.
“அவன் எைதக் ெகாண்� ெசவிம�க
றாேனா அந்த ெசவியாக நானாேவ, அவன் எைதக
ெகாண்� பார்க்கிராேனா அந்த பா
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நானாேவன,  எந்த ைகயால் அவன் அ�க்கி ற,
அந்த ைகயாக நானாேன.”
ஈமான் ெகாண்டவன் ம, பிைழ �ாிபவன்
மீ�ம, அல்லாஹ்வின் உதவி கிைடப்,
அவர்கள் இ�வ�க்�ம் அல்லாஹ்வின் ,
ாிஸ்க்� ம் ெகா�க ்கப் ப�. இந்நத ஹதீஸ
ேம�ம் பல விஷயங்கைள விவாிக்க. ஒ� �மின்
அதிகமான  நப்ல் வணக்கங்களில் ஈ�ப�ம,
அவன் அல்லாஹவின் ெந�ங்கிய அன்
�ைணைய�ம் ெப�கிறா. இந்த அந்தஸ்ைத 
�மின் அைட�ம்ேப, அவன் ெசவிெகா�ப்ப
அல்லாஹ்வின் ெசவியாக  இ�. அவன்
பார்ப்ப� அல்லாஹ்வின் பார்ைவயாக.
அல்லாஹ் அவ�டன் இல்லா� எதைன�ம்
ெசய்ய மாட்ட. எவர இந்த  நிைலைய
அைடகிறாேரா, அவர் அல்லாஹ்வின் ெபா�
அல்லாஹ்வின் சந்ேதாஷத்ைத�, எந்த
க�ைமயான �ன்பத்ைத�ம் தாங்கிக் ெக.
இந்த நிைலைய அைடயாதவர் இந்த ெபா�ைம ய
அந்தஸ்ைத அைடய மாட். இவர் எந்த அள�க
அல்லாஹ்வின் நற்ைப அைடகிற, அந்த
அள�க�  அவ�ைடய ெபா�ைமயின் தரம
இ�க்�. அல்லாஹ்வின் நற்ைப சம்பாதித
�மின, மற்றவர்கள் அைடய ��யாத அள�
ெபா�ைமயின் சிகரத்ைத அைடவ. இத்தைகய
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ெபா�ைமைய ெபற்றவர்கள் இவ்�ல,
ம�ைமயி�ம் ெவற்றி ெபற்றவர்களாகி.
இவர்கைள பற்றி அல்லாஹ இவ்வா�க்கினா.

“வி�வாசங்ெகாண்ேடா! ெபா�ைம மற்�ம
ெதா�ைகைய ெகாண்� உதவி ேத�ங்.
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ெபா�ைமயாளர்க
இ�க்கிறா.” ௨/௧௫௨.
அல்லாஹ்விஅழகிய பண்�கைளகைடபி�த்ல
ஒ�வன் அல்லாஹ்வின் அழகிய பண
மீ� ேநசம் ைவப்பதன் �லம் அல்லாஹ்ைவ 
���ம. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அஸ அதிக ெபா�ைமயாளன. அவைன விட மிகப்
ெபா�ைமயாளன் எவ�ம் இல. தா�த்(அைல)
க்� “என்�ைடய அழகிய பண்�கைள பயின்
ெகாள. ஏெனனில் நான் அ ஸ் , மிகப்
ெபா�ைமயாளன.“ என்� அல்லாஹ் வஹி �
அறிவித்தா. அல்லாஹ் அவ�ைடய கிய 
பண்�கைள�,
�ணாதிசயங்கைள�ம
வி�ம்�பவ. தன்�ைடய அழகிய பண்�களி
விைள�கைள 
அவ�ைடய 
அ�யார்களில
காண்பதற்� வி�ப்ப�ள.
அல்லாஹ
அழகானவன, அதனால் அழைக வி�ம்�கிற.
அல்லாஹ் அதிகம் மன்னி, அதனால்
மன்னிப்ைப வி�ம்�கி. அல்லாஹ ் பர
44

தயாளன,
அதனால் தயாள தன்ைமை
வி�ம்�கின்ற. அவன் சகல�ம் அறிந்,
அதனால் அறி�ள்ள மக்கைள வி�ம்�கி.
அல்லாஹ் ெப�ம் சக்தி வாய, அதனால்
பலகீனமான வி�வாசிைய விட  சக்தி வாய்ந
�மிைன வி�ம்� கின்ற. அல்லாஹ் அஸ் ஸ
மிகப் ெபா�ைமயாள, அதனால ெபா�ைம 
யாளர்கைள ேநசிக்கிற. அல்லாஹ் அஷ் ஷ
நன்றி�ள்ள, அதனால் தனக்� நன்றி ெச�த
வர்கைள ேநசிக்கிற. ஆைகயால் தன� அழகிய
பண்�கைள  பயி�ம் மக்கைள ேநசிக்க.
அதனால் அல்லாஹ் அவர்க�டன் இ�க்.
இ� தான் அல்லாஹ்�, அ�யா�க்�ம
இைடயி�ள்ள ெந�க்கமான விேஷட சிேனகமா.
இதனால் ெபா�ைமைய
கைடபி�ப்,
அல்லாஹ்விடம் �ைறயி�வ� ஆக
இவ்விரண்�க்�ம் இைடயில் எவ்வித �ர
கிைடயா�.
அ�ைக�ம, அல்லாஹ்விடம் �ைறயி�த 
அந்த மனித�க்� ெபா�ைமயில்ைல எ
க�தப்படா. யா�ப் (அைல) அவரகள் “அழகான 
ெபா�ைமைய ைகக்ெகாள்வேத மிக்க .” என்�
(ஸப்�ன் ஜம) அல் �ர்ஆன் �ரா �ஸ௧௨;௮௩
�றினார. ஆனால் தன் மகன் �ஸுப் மீ� ெக
அன்�, அவைர  இழந்த ேசாக�ம் காரணம,
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“�ஸுைப பற்றிய என் �க்!” என்� �றினா.
�ரா �ஸுப்௧௨;௮௪ இங்� ஸப்�ஜமீல் என்ப
மக்களிடம் �ைறயிடா� இ�ப்பைத �றிக்.
அல்லாஹ்விடம் �ைறயி�வ� எம� ெபா�ைம
சிைதத்� விடா. யா�ப் (அைல) அவர்கள
“என்�ைடய �க்கத்ைத�ம் கவைலைய�ம்
�ைறயி� வெதல்லாம் அல்லாஹ்விடேம.” �ரா 
�ஸுப்௧௨;௮௬ என்� �றியைத கவனிக்க.
�ஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அை
வஸல்லம் அவர்கள் மீ�ம் ஸப்�ன ் ஜம
ெபா�ைமைய �மத்தினா. அதன் ப� நபி
அவர்க, அல்லாஹ்வின் கட்டைளகைள ஏ
ெகாண், “யா  அல்லாஹ ் பலஹீனத்ை,
உதவியற்ற நிைலைய�ம் உன்னிட
�ைறயி�கிேறன.” என்� பிரார்த்தைன �ாிநகள.
ெபா�ைமயின்றி மனிதனால் எ��ம் ��
எந்த ஒ� சந்தர்ப்பத்தி�ம், அல்லாஹ
வின் கட்டைளைய நிைறேவற்ற, அல்ல�
அல்லாஹ் த�தற்ைற விட்� விழகி இ�க்கே
அல்ல� அல்லாஹ்வின் தீர
்ப்ைப
ெகாள்ளேவ, அல்ல� அல்லாஹ்விடமி�ந்� ெ
அ�ட் ெகாைடக நன்றி �றேவா ேதைவயான
நிைலயில் மனிதன் வாழ்கி. இந்த எல்ல
சந்தர்ப்பங்களி�ம் மனித�க்� ெ
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ேதைவப்ப�வதால ் தன� இ�தி �ச்� வ
ெபா�மைய கைடபி�க்கா� ஒ�வரா�ம் வா
��யா�. நாங்கள் வி�ம்பி, வி�ம்பாமேலா
எங்கள் வாழ்வில் சம்பவங்கள் நி. இநத 
ஒவ்ெவா� சந்தர்ப்பத்தி�ம் ெப
ேதைவப்ப�கிற.
ஆேராக்கிய, பா�காப், பலம, ெசல்வ,
ஆைசகள் �ர்த்தி அைடதல் ேபான்றைவக
மனித�க்� கிைடத்தால் அைவ என்ெற
நிைலத்� நிற்�ம் என்� அவன் க�தக்.
இந்த ெசல்வத்தின் காரணமாக அகம, �ண்
விரயம, கவைலயின்ைம ேபான்ற அல்ல
வி�ம்பாத ெசயல்களில் ஈ�படக் . தன� 
ெசல்வத்ைத, சக்திைய�ம் உலக இன்பத்�க்
ெசல� ெசய்யக் �ட. ஏெனனில்அள�க்� மீறி
இன்பம் இ�தியில் �யரத்தில்.
அல்லாஹ்�க்காக  ெசலவிட ேவண்�ய ,
ஸதகா ேபான்றைவகைள ெச�த்த ேவண்,
இல்லாவிட்டால் அல்லாஹ் தன� பரக
நி�த்தி வி�வா. ஹராமான வழியில் பணத்ை
ெசல� ெசய்யா, அல்லாஹ் ெவ�க்�ம் மக்
வழியி�ம் ெசல� ெசய்வைத த�த்�க் ெக
ேவண்�. இவற்�க்� ெபா�ைம ேதைவ
ப�கிற�. ஆைகயால் அஸ் �த்தீக ்�ன்
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உ�தியான  ஈமான ெகாண்டவர்கைளத் தவ
மற்றவர்களால் இதைன சாதிக்க �.
வளமான  நிைலயில் ெபா�ைம�டன் இ�ப
ைத, விட கஷ்டமான நிைலயில் ெபா�ம�டன
வாழ்வ� இேலசா�.
“ஈமான் ெகாண்டவர், ஈமான் ெகாள்ளா
வர்க�, ேசாதைனகள் நிைறந்த காலத்த
ெபா�ைம�டன் வாழக் ம.   ஆனால் வளமான
வாழ்க்ைகயி� ம் ெபா�ைமயிடன் வாழ்
உ�தியான  ஈமான் ெகாண்டவர்கள ால் மாத்த
���ம.” என்� ஒ� ஸலபி �றினா.
ெச ல்வ, மைனவியர, பிள்ைளகள ் பற்
அல்லாஹ ் �ர்ஆனில் எச்சாிக்ைக ெ
இதைனப் பற்றி.
“வி�வாசம் ெகாண்ேடா!
உங்க�ைடய
ெசலவங்க�, உங்க�ைடய மக்க�ம் அல்
�ைடய  நிைனவி��ந்� உங்கை (தி�ப்ப)
�ணாக்கி விட ேவண்ட. இன்�, எவர் அைத
ெசய்கிறாேரா அவர்கள் தாம் நஷ்டமைடந்.”
�ரா அல் �னாபி�ன௬௩;௯
“வி�வாசம் ெகாண்ேடா! நிச்சயமாக உங்க
மைனவியாி�ம,
உங்கள
் பிள்ைளகம்
உங்க�க்� விேராதிகள் இ�க்கி. ஆகேவ 
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அவர்கைளப ் பற்றி எச்சாிக்ைகயாக இ
ெகாள்�ங்.” �றா அத் தகா�ன௬௪;௧௪
இந்த �ர்ஆன் ஆயத் �றிப்ப�ம் விேரா
ெவ�ப்�, சச்சர�ம் காரணமில. மாறாக 
ஹிஜ்ர, ஜிஹாத, அறிைவத் ேத� பயணம் ெசய,
சதகா ெகா�த்தல் ேபான்ற மார்க்கம
கடைமகைள  நிைறேவற்ற வழி விடாத பாச�,
பற்�த�ம் தான் காரணமாகின.
ேமற் �றிப்பிட ்ட �ர ்ஆன் வசனத்ைதப
இப்� அப்பா(ர�) அன்ஹுவிடம் ஒ� மனித
ேகள்வி ேகட்டேப, அவர் இவ்வா� விளக்
�றினார்க. “மக்காவாசிகள் சி இஸ்லாத்ை
ஏற்�க் ெகாண்டா. ஆனால் நபி (ஸல)
அவர்க�டன் மதீனா�க்� ஹிஜ்ரத் ெசய்ய வி
ேபா� அவர்க�ைடய மைனவிய�, பிள்ைளக�ம
அவ்வா� ெசல்ல விடா� த�த்தா. இ�தியில்
அவர்க�ம் மதீனா�க்� ெசன்� �ஸ்�ம் ச�
ேசர்ந்�க் ெகாண்ட , ஏறெகனேவ  அங்�
��ெபயர்ந்த �ஸ்�, இஸ்லாமிய அறிவில
தம்ைம விட மிக�ம் உயர்ந்தவர்களாக இ�ப
கண், தம்�ைடய அறியாைமக்� காரணமா
அைமந்த மைனவி மக்கைள தண்�
�ைனந்தார்.
ஆைகயால்
“வி�வாசம்
ெகாண்ேடாே! நிச்சயமாக உங்கள் மைனவியா,
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உங்கள ் பிள்ைளகம் உங்க�க்� விேராதி
இ�க்கின்ற. ஆகேவ  அவர்கைளப ் பற்
எச்சாிக்ைகயாக இ�ந்�க் ெகாள.” என்ற
�றா  அத் தகா�ன ௬௪;௧௪ ஆயத்ைத அல்லா
இறக்கினா. இ�  ஹஸன் ஹதீஸ ் என திர்மி
அறிவிக்கிறா.
“உங்களைடய ேகாைழத்தனத்�, கஞ்சத
தனத்�க்�ம் உங்களைளகேள காரணம.” என்ற
ஹதீஸ்
ஒ� மனிதன் இஸ்லாத்தில் 
�வத்ைத�, ெவற்றிைய�ம் அைடவைத அவ
ைடய மைனவிய�ம் பிள்ைளக�ம் த�க்கிறா
என்� �ட்�க் காட்�. ஒ�  �ைற  நபி  (ஸல)
அவர்கள ் �த்பா பிரசங்கம் நடத்திக் ெ
ைகயில, �ழந்ைதகளான ஹஸ, ஹுைஸன்
இ�வ�ம் தத்தித் த�மாறி நடப்பைதக,
�த்பாைவ இைடயில் நி�த்தி �ழந்ைதகைள வ
அைணத்�க் ெகாண்டா. பின், ‘வி�வாசம்
ெகாண்ேடாே! நிச்சயமாக உங்கள் மைனவியாி,
உங்கள ் பிள்ைளகளி�ம் உங்க�க்� விேர
இ�க்கின்ற.’ என்� அல்லாஹ் உண்ை
�றினான. இவ்வி� �ழந்ைதகள் தத்தித் த�
நடப்பைதக் கண ்� �த் பாைவ ெதாடர்ந்�
எனக்� ெபா�ைமயி�க்க வில. அதனால்
�த்பாைவ நி�த்தி அவ்வி� வைர �ம் வ
அைணத்� ெகாண்ேட.” என்� �றினார். நபி 
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(ஸல) அவர்கள் �ழந்ைதகள் மீ� ெகாண்ட அ
அன்பின் ரணமாக�ம, �ழந்ைதகள் மீ� இரக்
காட்�ம ் ப� மக்க�க்� எ�த்�க் 
ேநாக்கத்தின் காரணமாக�ம் இதைன ெசய்.
வசதி�ள்ள ஒ�வ�க, தான் எவ்வா� நடந்
ெகாள்வ� என்பைத தீர்மானம் ெசய்�ம் �
�ள்ள காரணத்தால் அவர் கட்�ப்பா
ெபா�ைம�டன் வாழ்வ� மிக�ம் க. உண� 
இல்லா� ெபா�ைம�டன ் பசியில் வா�ம் 
�க்�  உண� கிைடத்தால் அவர� ெபா�
பலகீனமைட�ம. அேத ேபான், ெபண்கள் அ�கி
இல்லாத ேபா, ஒ�வர� காமாைசைய கட்�ப
ப�த்�ம் காாியம் இேலசாக ேதா.
வணக்க வழிபாட்�ல் ெபா
மானிடர்களாகிய நாம் இயற்ைகயான ேசாம
காரணமாக வணக்க வழிபா�கைள ெசய்வை
ெவ�க்கிேறா. ஈவிரக்கமற்ற உள்ளம் ெக
வன,   உலக  இன்பங்கள் பற்றி அதிகமாக நி
ப�ம் அல்லாஹ்வின் சிந்ைனயற்ற ம
ெந�ங்கிப ் பழ�வ�ம் காரணமாக அதிகம
பாவங்கள் ெசய்வதால் வணக்க வழள் பற்ற
சிந்திப்பதில. அத்�டன் ெதா�ைகயில் ஈ�
டா�ம, மனதில் ேவ� சிந்தைன�, அவசர 
அவசரமாக ெதா�� ��த்� வி�வா.
51

வணக்க வழிபாட்�ல் ஈ�ப�ம் ேபா� ஒவ்
கட்டத்தி�ம் ெபா�ைம ேதைவப� க. வணக்க
வழிபாட்ைட ஆரம்பிக்� �ன் தன� நிய்யத் ச
அைமந்ததா என்� உ�திப் ப�த்திக் ெ
ேவண்�. மற்றவர ் கண்க�க்� அழகாக க
ேவண்�ம ் என்ற ேநாக்கமின்றி �ய்
உள்ளத்ேதா� ெசய்ய ேவ. ெதா�ைகயில்
இ�க்�ம் ேபா� பாி�த்தமான நிய்யத,
அல்லாஹ்வின் தி�ப்திைய ெப�ம்
ேநாக்கத்�, தன� ஒவ்ெவா� அைசை �ம்
சம்�ர்ணப் ப�த்த ே. ெதா�ைகைய ��த்த
பின, தன� ெதா�ைஹைய  நாசப்ப�த்தக் �
எந்த ெசய��ம் ஈ� படா� கவணமாக இ�க
ேவண்�. “வி�வாசம் ெகாண்ேடா! ....நீங்கள
உங்க�ைடய தர்மங்கைள ெசால்�க் காண,
ேநாவிைன ெசய்�ம் �ணாக்கி விடாதீ.” என்�
அல்லாஹ் �ர்௨;௨௬௪ வசனத்தில் ��கிற.
ஒவ்ெவா�வ�ம் தன் ெசய்ைககைள பற்றி ெ
ெகாள்ளா� ெபா�ைம�டன்  இ�க்க ேவ.
மனித  உள்ளத்தில் எ�ம் ெ, பகிரங்கமாக
ெசய்�ம் பிைழயான காாியங்கைள விட அவ�
அதிக பாதகத்ைத விைளவிக்கக் . அேத  
சமயத்தல் தன� வணக்க வழிபா�கள் பற
ஆரவாரம் ெசய்ய, அதைனப் பற்றி பிற�க்
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ெசால்�க் காண்பிக்கா� நடந்�க் 
ேவண்�.
பாவம ெசய்வதி��ந்� விழ�வதில் ெபா
பாவமான காாியங்களி��ந்� விழ�வதற
சிறந்த வழ, தீய பழக்கங்கைள உடன�யா
நி�த்�வ�, தீய ெசய�க்� உடந்ைதயா
இ�க்�ம் நண்பர்கைள விட்�ம் நீங்�.
மனிதனின் நடத்ைதக்� �க்கிய காரணம் 
வழக்கங்க. இத�டன   இச்ைச�ம் ேசர்ந
ெகாண்டா, ைஷத்தானின் இரண்� சிப்பா
மனி�டன் இைணந்�க் ெகாள்கிற.
இவர்க�க்� எதிராக �ாி�ம் ேபா மத�ம, மனச்
சாட்சி�ம் வ�விழந்� ேபாகி.
கஷ்ட நிைலயி�, மனிதனின் கட்�ப்ைட
மீறிய சந்தர்ப்பங்க ேதைவப்ப�ம் ெபா�
ெந�ங்கிய ஒ�வாின் மர, ேநாய, ெசல்வத்தி
நஷ்டம ் என்பைவ இ� வைகயா. அவன� 
கட்�ப்பாட்ைட மீறி ஏற்ப�ம் , பிறரால்
ஏறப�ம் அவ��க,
தாக்�தல் ேபான
நஷ்டங்க�ம் இதில் அ.
தன்ைன மீறி நடக்�ம் பிரச்சிைனக
சந்திக்�ம் மனிதர ்கள் பின் வ �ம் ஒ� 
ெசயல் �ாிவார்.
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1. ைகயாலாகாத, தி�ப்தியற்ற நி, பதற்றமைட
தல, �ைறயி�தல.
2. அல்லாஹ்�க்காக அல்ல� �ணிச்
ெபா�ைமயாக பிரச்சிைனைய எதிர் ேநாக.
3. ஏற்பட்�ள்ள நிைலைமைய மன உ�தி
ஏற்�க் ெகாள்.   இ� ெபா�ைமயின்
உயர்ந்த கட்டம.
4. ஏற்பட்�ள்ள நிைலைமைய நன்றி�டன் 
ெகாள்�த.

ஒ�வர் தனக்� ஏற்பட்

பிரச்சிைனக்காக அல்லாஹ்�க்� 
ெச�த்�வதால் இ� ம�ம் உன்னதமா
கட்டமா�.
மற்ற மனிதர்களால் ஏற்ப�ம் நஷ்ட,
பிரச்சிைனகைள�ம் எதிர்ேநாக்�ம் ேபா� இ
நடந்�க் ெகாள்ள.
1. அவர்கைள மன்னி, அைனத்ைத�ம் மறந
விடலாம.
2. அவர்களிடம் ப� வாங்கா� விட்� வி.
3. தனக்� நஷ்டத்ைத ஏற்ப�த்தியவ
அனியாயக்காரர

் என அறிந்த,

இ� 

அல்லாஹ்வின் ஒ� ஏற்பா� என்� 
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ெகாள்வ. ெவப்ப, �ளிர் ேபான்ற கா
நிைலைய பற்றி �ைறயி�வ� அறி�ன. அ� 
ேபால் மனிதர்களால் சில சமயங்களில் ஏ
��ய தீங்�ைகைள�ம் த�க்க ��யா� எ,
பல்ேவ� உ�வத்தில் தீங நைட ெபற்றா�ம
இைவ 

அைனத்�ம் அல்லாஹ்

ஏற்பாட்�னால் நைடெப�கிற� என்� அறி
ெகாள்�த.
4. தனக்� தீைம

�ாிந்தவ�க்� நன்ைமெ.

இதன் �லம் ஏற்படக் ��ய எராள
நன்ைமகைள அல்லாஹ் மாத்திரேம அற.
மனிதன் தானாக ஒ� நிைலைமைய ஏற்ப�த,
அதன் விைளகள் அவைன�ம் மீறி நைடெப�
ேபா� இ�க்க ேவண்�ய ெபா�. உதாரணமாக 
காதல் என்ப� ஒ�வன் தானாக வி�ம
ெதாடங்கினா�, அதனால் ஏற்படக் �
விைள�கைள  அவனால் கட்�ப் ப�த்த ��
ேபாகக் ��. ஒ�வர் பல் ேவ� ேநாய்க�,
ேவதைனக்�ம ் தன்ைன ஆளாக்கிக் தல.
உதாரணமாக, �ைகத்த,  ��, ேபாைத வஸ்�க் க
பாவைன �லம, தன� உடல் நலம் பாதிக்க ெச
�ாிதல. அள�க்� மீறிய  �, ேபாைத ெபா�ட்கைள
உபேயாகித்தால் இ�தியில் அதன் பாவை
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நி�த்த ��யா� ேபா�. இப்ப�ப் பட்ட நிைல
தவிர்த்�க் ெக,
மனிதன் தன்ை
ெபா�ைம�டன் கட்�ப் ப�த்திக்ெகாள்ள.
ஒ�வைர இழந்த ேசாமான நிைலயில் ெபா�ை
தான் ேநசித்த ஒ�வைர இழக்�ம் ேபா� 
மனித�ம் ெப�ம் �யரத்�க்� ஆள
இயற்ைகே. இப்ப�ப்பட்ட சமயங்களில் 
வித்தியாசமான �ைறயில் நடந்�க் ெகாள்.  
ஆனால் இைவ அைனதம் அவர்க�க்� ஏற்
நஷ்டத்தின் தன்ைமைய க. ஒப்பாாியி�த.
மாித்தவைர பற்றி அள� மீறி �கழ, ஆைடகைள 
கிழித்�க் ெகாள்�தல் என்பைவ ஜாஹி
எ�ம் அறியாைம
காலத்தின் சான்�க.
ஆனால் இன்�ம் இஸ்லாமிய ச�கங்
அவற்ைற காண ��கிற. ஒ�  �ஸ்�க்�
இவ்வா� நடந்�க் ெகாள்ள அ�மதி .
வாழ்வில் ஏற்ப�ம் எந்த �ன்பைத �ம் ஒ
ெபா�ைம�டன் தாங்கிக் ெகாள்ள  ேவண
ேபால் தன� ெந�ங்கிய ஒ�வைர இழந
�யரத்ைத�ம் ெபா�ைம�டன் தாங்கிக் ெ
ேவண்�.
தன� ெந�ங்கிய ஒ�வர� மரணத்�க்� �,
மரணத்தின் ேபா, மரணத்தின் பின்�ம் கண
விட�ம, �யரப்பட�ம் ஒ�வ�க்� அ�மதி .
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ஒ�வர�  உயிர் பிாி��ன் கண்ணீர் சிந்த அ
இ�ப்பி�, ஒ�வர் மரணமைடந்த பின் அ�
மக்�ஹு என்� இமாம் ஷாபி ��கிறா.
ஆனால் மரணத்�க்� �, மரணத�க்�
பின்�ம் அ�வதற்� அ�மதி�ண்� என
சாியான க�த்தா�. ஜாபிர் இப்� அப்�ல்
(ர�) பின் வ�மா� அறிவிக்கிறார. “என� 
தந்ைத உஹுத் ேபாாில் மரணமைடந்த ேபா� 
�யரத்தில் அ�ே. அதைன  நி�த்�மா� சிலர
எனக்� �றிய ேபா�, நபி  (ஸல) அவர்கள என்
அ�ைகைய  நி�த்�மா�
�ற வில். என� 
அத்ைத பாத்�ம(ர�)  அவர்க�ம் கண்ணீர் 
ஆரம்பித்த ேபா� நப (ஸல) அவர்க, “நீங்கள
அ�தா�ம் அழா விட்டா�ம் பரவாயி.
மலக்�கள் அவ�ைடய உயிைர எ�த்�க் ெக
வானத்தில் ஏ�ம் , அவ�க்� நிழல் ெகா�த்
ெகாண்��ந்தார.” என்� அறிவித்தார.
ர�ல் (ஸல) அவர்கள� மகள் �ைகய் (ர�)
அன்ஹா அவர்கள் மரணித்த ,ெபண்கள் அ
ஆரம்பித்தார. அவர்க�ைடய அ�ைகைய
நி�த்�ம ் ப� உம (ர�) அன்ஹு பிரம்பா
அ�க்கத் ெதாடங்கிய ே, நபி  (ஸல) அவர்க,
“யா உமர! அவர்ைள அ�வதற்� வி�ங்.” என்�
�றி, ெபண்கைள ேநாக், “நீங்கள் அழ ��.
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ஆனால, ெஷய்தா�ைடய  அ�ைகைய விட்�
தவிர்ந்�க் ெகாள்.
கண்களி�ம
உள்ளத்தி�ம் இ�ந்� வ�வ� அல்லா
மி�ந்� வ�வதால் அ� க�ைணயா. ஆனால்
ைககளா�ம் நாவா�ம் வ�ம் ல் ெஷய்தானி
மி�ந்� வ�கிற.”
என்�
�றினார்.
(அறிவிப்பவர் அஹ)
நபி  (ஸல) அவர்கள ் தனக்� ெந�க்க
யாேர�ம் இறந்த பல சந்தர்ப்பங்களில் �
கண்ணீர ் வ�த்ததாக நிைறய ஹதீஸ்கள்.
நபி (ஸல) அவர்கள் தன� தாயாாின் கப்ைர தாிச
ேபா� கண்ணீர வ�த்தைத கண்ட ஏைனயவர்
கண்ணீர் சிந்தினா. உஹுத் ேபாாில் ஷஹீதா
உத்மான் இப்ன் (ர�) அவர்கைள நபி(ஸல)
அடக்கம் ெசய்த ே, அன்னார� கண்களி��ந
வ�ந்த கண்ணீர் உத(ர�) அன்ஹுவின் �கத்த
வி�ந்த. ேராம ராஜ்யத்�க்� எதிராக �த்தா 
இடத்தல் நைடெபற்ற �த்தத்தில் (ர�)
அன்ஹு�ம் ேதாழர்க�ம் ஷஹீதான ெசய்,  
கண்களி��ந்� கண்ணீர் ெகாட்�யவா�(ஸல)
அவர்க அறிவித்தார்.
இன்�ெமா� ஸஹீஹான ஹதீசி, நபி  (ஸல)
அவர்கள் மரணித்த ே, அ� பக்கர(ர�) அன்ஹு
கண்ணீர் சிந்தியவா� அன்ன�த்த மிட்டார.
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ஆைகயால, �க்கம் நிைறந்த சந்தர்ப்
அழக்�டா� என த�க்�ம் ஹ, ஒப்பாாி
ைவப்ப, இறந்தவாின் �கழ் பா, ஆைடகைள,
தைல ��ைய  கைலத்�க் ெகாள்வ� ேபா
ெசயல்கைள த�க்கிற� என்பைத நாம் �ாி
ெகாள்ள ேவண்.
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ஸப்ர– ெபா�ைம
அஷ்ெஷயிக் இப்� கய்யிம
ஜவzசிய்யா எ�தய
“உத்தத் அஸ் ஸாபி வ தாகிராத”
  என்ற ��ன் ��க.
௩ம் பாக ெதாடர்கிற
இறந்தவாின் �கழ் பா�வ�ம் ஒப்பாாிய
இமாம் ஷாப, மற்�ம் ஏைனய மார்
அறிஞர்களின் க�த்�ப்  ப� மாித்தவாின
பா�வ�ம,
ஒப்பாாியிட்� கதறி அ�வ�
ஹராமான ெசயல்களா�. அப்�ல்லா இப்ன
மஸூத் (ர�) அவர்கள் ரஸூ (ஸல) அவர்கள
அறிவித்த பின் வ�ம் ஹதீைஸ அஹ
அறிவிக்கிறார்.
“தன்
கன்னங்களில் அ�த்�க் ,
ஆைடகைள கிழித்�க் ெகாண்�ம் ஜாஹி�ய்யா
மக்கைளப் ேபால் நடந்�க் ெக ாள்�ம்
எம்ைம சார்ந்தவன்.” ஆதாரம் இமாம் 
�ஹாாி, �ஸ்�.
நபி  (ஸல) அவர்கள் �றியதாக அ� மா�க்
அஷ்அாி பின் வ�மா� அறிவிக்கிறா.
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“ஜாஹி�ய்யாக் காலத்தின் நான்� பழக
என� மக்கள் மத்தியில் இன்�ம. என� 
ச�கம் அதைன விட்�ம் என்�ம் ந.
அைவயாவன, உயர் பரம்பைர பிறப்பில�ைம 
ேத�வ�, மற்றவர்களின் பரம்பைர யில் �
ேத� அவர்கைள ேகவலப்ப�த், ேசாதிடம்
பார்ப்பதன் �லம்  நா�வ�, ஒப்பாாியிட்
கதறி அ�வ� ஆகியைவயா�ம.
“ஒப்பாாியிட்� கத�ம் பழக்கத்ைத  ஒ�
ெபண, தன� மரணத்�க் � �ன் அதற பாவ 
மன்னிப்� ேத விட்டா, ம�ைம  நாளில் தார
ஆைடகள் அணிந்தவள,
உடம்ெபங்�
சிறங்�டன ் எ�ப்பப் ப.” என  நபி  (ஸல)
அவர்கள் �றினார. ஆதாரம் �ஸ்.
நபி  (ஸல) �றியதாக  அ�  �ஸா  (ர�) பின
வ�மா� அறிவிக்கிறார்.
“உயி�டன் இ�ப்பவர்களின் ஒப்பாா
காரணமாக மாித்தவர ் கஷ்டத்�க்� ஆளா.
‘எவ்வள� ெபாிய நஷ். எனக்� ஆைட அணிவித்
என� வல� கரத்ைத இழந்� விட்!.’ என ஒ� 
ெபண் கதறி அ�ம்ேப, ‘அவள� வல� ைக  நீ 
தானா? அவ�க்� ஆதரவளித்த� நீ தா?  
அவ�க்� ஆைட அணிவித்த� நீ தா?’ என்�
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மாித்தவாிடம் க�ைமயா ேகள்வி ேகட்கப்.”
ஆதாரம் அஹம.
மாித்தவாின் �கழ் பா, கதறி  அ�வ�  
ேபான்ற ெசயல் கள் ஹர ாம் என்பதில்
சந்ேதக�மில். இைறவைனப் பற்றி அதி�ப்
ெதாிவிக்�ம் ேப, ெபா�ைமயின்றி நடந்�
ெகாள்�ம் ேபா� ஹராம் அன்றி ேவ� எவ
இ�க்க ���? தன� �கத்தில் அ�த்
ெகாள்�ம்ேப,
தைல
��ைய  இ�த்�க
ெகாள்�ம் ேப, தன் உயிைர  பறித்�
ெகாள்�மா� அல்லாஹ்விடம் கத�ம்,
ஆைடகைள கிழித்� தன� ெபா�ட்கை
நாசமாக்கிக் ெகாள்�ம் , அல்லாஹ் அநீத
ெசய்� விட்டதாக �ற்றம் சாட்�ம,
மாித்தவாிடம் லாத  நற் �ணங்கைள கற்ப
ெசய்� �கழ் பா�ம்ே, தனக்�த் தாேன ஒ�வ
ெக�தல் ெசய்�க் ெகாள்க.   இந்த பட்�ய�
இ�க்�ம ் எந்த ெச, மாித்தவ�க்காக கதற
அ�வ� த�க்கப் படேவண்�ம் என்பதற்� ே
காரணமாக அைம�ம.
ஒ� சில வார்த்ைதகைள ��
மறித்த�க்காக
கண்ணீர் சிந்�ம்,
அவைரப் பற்றி ஒ� சில வார்த்ைதகள் ��
அ�மதி  உண். ஆனால் அைவ உண்ைமயா
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வார்த்ைதகளாக இ�க்க ேவ. இவற்ைற ��ம
ேபா� கதறி அழேவா, அல்லாஹ்வின் கட்டைள
�ைற கா�ம் �ைறயில் ேபசேவா அ�மதியில.
இப்ப�ப்பட்ட சந்தகளில்
ஒ� சில
வார்த்ைதகள் �றிப்பி�ம்,
அைவ 
ெபா�ைமக்�  மாற்றமாகேவா ஹராமாகேவ
க�தப்படா.   நபி  (ஸல) அவர்கள் வபாத்த
ேபா�, அ� பக்கர (ரழி)   அன்ஹு அங்
பிரேவசித், நபியவர்களின் ெநற்றியில்
கண்க�க் கிைடயில் �த்த, “என�  நபிேய!
என�  இனிய  நணபேர! என�  அன்�க்�ாியவ!’
என்�
�றினார்.”
என  அனஸ் (ரழி)
அறிவித்தார்.
அனஸ் (ரழி)
பின் வ�ம் சம்பவத
அறிவித்தார். நபி (ஸல) அவர்கள் அதிக �க�ன
காரணமாக, அ�க்க� மயக்கம் அைடந்த. அந்
நிைலைய கண்ட பாத்திம (ரழி) அன்ஹா “என்
தந்ைதக்� எவ� ெபாிய �ன்பம் ஏற்ப�க”
என்� மனம் வ�ந்தி கள. நபி (ஸல) அவர்க,
“உன� தந்ைதக்� இன்ைறய நாைளக்�ப் பிற�
�ன்ப�ம் இல” என்� �றினார். நபி (ஸல)
அவர்கள் வபாத்தான ே, “இைறவனின்
அைழப்�க்� பதிலளித
்த என் தந!
�வர்க்கத்தில்மிடத்ைத ெபற்�க்ெகாண்ட
தந்ைதே! உங்கள் மரணத்தின் ெசய்தி ஜிப்
63

அறிவிக்கப ் பட்ட  என் தந!” என்�
�யரத்�டன் �றினார. நபி  (ஸல) அவர்கைள
அடக்கம் ெசய்� ��த்த, “அனஸ! நபி  (ஸல)
அவர்கைள �மியில் அடக்கம் , அவர்கைள
மண்ணால் �� மைதைத  உங்களால ் எப்
தாங்கிக் ெகாள்ள ��?”   என ேகட்டதாக
அனஸ்(ரழி) அவர்கள் அறிவித்தா. ஆதாரம் அல
�ஹாாி.
நபி  (ஸல) அவர்க, தன் �தல்வன் இப்ரா
மாித்தேபா, “உன� மரணித்�க்காக நாங்கள் 
வ�ந்�கிேறாம் இப்ராஹ!.”
என்�
உைரத்தார். இந்த சம்பவங், அல்லா வின்
ஆைணக்� அதி�ப்தி ெதாிவிக்�ம் ேநாக்கமா
அல்ல� அல்லாஹ்�க்� எதி
�ைறயி�வதாகேவா க�தப் படக் �ட. மாறாக 
இச் சம்பவங்கள் �யரத்ைத�ம் கண்ணீைர�
காண்பிக்�ம் ெசயல.
மனிதர்கள் ஒப்பாாியிட்� கத�வதால் மாி
�னபத்�க்� ஆளாகிற.
உமர் இப்� கத்த (ரழி), அவர� மகன,
மற்�ம்அல் �கீரா இப்ன்  (ரழி) ஆகிேயார்
அறிவித்த
ஒ� ஸஹீஹான ஹதீ�ல
மாித்தவ�க்காக ஓலமிட்� கத�ம் ெசய
மாித்தவர ் �ன்பப் ப�வதாக �றிப்பிடப.
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இந்த ஹதீைஸ விளங்கிக் ெகாள்வதில் எ
பிரச்சிைன�ம் இ�க்க �. அத்�டன்  இந
ஹதீஸ் �ர்ஆ�க், ஷாீஆவின் அ�ப்பை
ெகாள்ைகக்ேகா மாற்றமாக இ�ப்பதாக க�தப்
�டா�.
ஒ�வர் ெசய்த �ற்றத்�க
இன்ெனா�வர் தண்�க ்கப் படக ் ��ம் 
ெபா�ளல். உறவினர்கள் ஓலமிட்� கத�வ
காரணமாக மாித்தவக்� தண்டைன ெகா�க்
ப�வதாக  நபி  (ஸல) அவர்கள ் �றிப்பிடவி.
ஆனால் இதன் காரணமாக மாித்தவர்
மைடவதாகத் தான் �றிபிட்டா. அேத ேபான்,
கப்ாில் இ�க்�ம் மாி, அ�த்த கப்ாில் இ�க
ஒ�வ�க்� தண்டைன ெகா�க்கப் ப�ம் 
�ன்பமைடகிறா. உயி�டன் இ�க்ைகயில் அ�
�ட்�க்கார ர் ஏேத�ம் தண்டைனக்� 
ேபா� இவர் �ன்பப் ப�வ� ேபான்ற சம்ப
இதற்� உதாரணம் காட்ட �. அதனால்
மாித்தவாின் உறவினர்கள் ஜாஹி�ய்யா கால
மக்கைளப் ேபால்அவர� �கழ், கதறி 
ஒப்பாாியி�ம் ேப, அதன் காரணமக மாித்தவர
�ன்பப ் ப�வ. இ� தான் இந்த ஹதீ�
�றப்ப�ம் �ன்பம.

ெபா�ைம�ம் நன் உணர்�
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ெபா�ைம ஈமானின் பாதியா�
ஈமான் இ� பாதிகைள ெகாண்�ள. ஒன்� ஸப்
எ�ம் ெபா�ை, மற்ற� ஷுக்ர் எ�ம் ந
உணர். அதனால் தான் அல்லாஹ் ெபா�ை
அ�கில நன்றி உணர்ைவ�ம் �றிப்பிட் .
“மி�ந்த ெபா�ைம�டனி�ப்ேப, அதிக நன்றி
ெச�த்�ேவார ் ஆகிய ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 
மாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் இ�க்.” �ரா 
௧௪; ௫
“நிச்சயமாக இதில் அதிகமாகப் ெபா
�ைடேயார, நன்றி�ைடேயா�க்� பல அத்தா
கள் �க்கின்.” �ரா ௩௧; ௩௧
“ெபா�ைம�ைடயவர, நன்றி ெச�த்�பவ
ஆகிய ஒவ்ெவா� வ�க்�ம் நிச்சயமாக இ(பல)
ப�ப்பிைனகள் இ�க்கி.” �ரா௩ ௪;௧௯.
“அதிகமாகப் ெபா�ைம ெகாள்ேவ, நன்றி
ெச�த்�ேவார் ஆகிய ஒவ்ெவ�வ�க்�ம்  மாக 
இதில் பல அத்தாட்சிகள் இ�றன.” �ரா 
௪௨;௩௩
ஈமானின் ஒ� பாதி ெபா�ை, ம� பாதி நன்றி
உணர்� என்� ��வதற்�ாிய காரணங்க;
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1.

ஈமான் என்ப� வார், ெசயல, ேநாக்கம

ஆகியவற்ைற ெகாண்�ள்ளே,

இைவ 

அைனத்�ம் இரண்� விடயங்களின் அ யில்
அைமந்�ள். அைவயாவன ெசயல் ப�த்த
அல்ல� விலகி இ�த்தல ் என்பத. ெசயல்
ப�த்தல ் என்ப� அல்லாஹ்வின் கட
அைமய ஒ� காாியத்ைத நிைற ேவற். இ� நன்றி
உணர்வின்

உண்ைம நிைலய. விலகி இ�த்தல

என்ப� அல்லாஹ் த�த்த காாியங்ைள விட்�ம்
�ரமாக ஒ�ங்�வதில் ெபா�ைம காட.  
அதாவ� 

அல்லாஹ்வி

கட்டைளைய

நிைறேவற்றல மற்�ம அல்லாஹ ் த�த்தைவக
விட்�ம் நீங்கி ஒ�ங்கி இ�த்தல் என்ற 
மதத்தில் ��ைமயாக அடங்கி�.
2. ஈமான் இ� �ண்களின் மீ� எ�ப்பப் ப.
அைவ திட நம்பிக்ைக�ம் ெபா� மா�ம. பின்
வ�ம் �ர்ஆன் வசனத்ைத கவணி.
“ேம�ம, அவர்கள் ெபா�ைமயாக இ�ந
ெபா��  நம� கட்டைளைளக் ெகாண்� ேநர்
நடப்பவர்களான தைலவர்கைள�ம் அவர்க
�ந்� நாம் ஆக்கிே.
அவர்கள் நம
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வசனங்கைள உ�தி ெகாள்பவர்களாக
இ�ந்தன.” �ரா ௩௨;௨௪.
அல்லாஹ்வின் கட்ட,
அவன்
த�த்தைவக, அவன�  நற்
�, அவன� 
தண்டைன ஆகியவற்றின் உண்ைம நிைலைய 
வி�வாசத்தின் �லேம நாம் அறிகிே.
ெபா�ைமைய கைடபி�ப்பதன் �லேம அவன
கட்டைளகைள நிைறேவற�ம, அவன் த�த
ைவகைள விட்� விலக�ம் எமக்� சாத்திய மா.
இைற வி�வாசமற்ற ஒ�வரால் அல்லாஹ்
கட்டைளைள நிைறேவற்றே
அல்ல�
த�த்தைவகைள விட்� விலகேவா ஒ� ேபா�
��யா�. உண்ைமயிேலேய இந்த இைற வி�வாச
அல்லாஹ்விடமி�ந்ேத எமக்� கிை.
ஆைகயால் ெபா�ைம இல் விட்டால் இை
எதைன�ம் எம்மால் சாதிக்க �. இதன்
காரணமாக ெபா�ைம என்ப� ஈமானின் ஒ
பாதியா�ம. அ�த்த பாதி ன்றி உணர்வா.
3.

மனிதனின் நடத்ைதைய கட்�ப்ப�

இரண்� விதமான ஆற்றல்கள் அவனிடம்.
ஒன்� ஒ� காாியத்ைத ெசய்�ம் , மற்ற� ஒ�
காாியத்ைத ெசய்யா� விலகி இ�க்�ம் .
இதன் அ�ப்பைடயில் மன, தான் வி�ம்பியை
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ெசய்வா,

தான் வி�ம்பாதைத வ� 

விலகியி�ப்பா. மதம் என்ப� ஒ� காாியத்
ெசய்வ� அல்ல� விலகி இ�ப. அதாவ� 
அல்லாஹ்வின் கட்டைளைய ஏற்� ெசயல் �
அல்லாஹ ் தைட ெசய்தைவகைள விட்� வி
இ�ப்ப�ம் ஆ. ெபா�ைமயில்லா விட்ட
இைவ  இரண்ைட�ம ் எவரா�ம் நிைறேவ
��யா�.
4. பயம,

எதிர் பார்ப்� ஆகிய

இரண

��ைமயாக  அடங்கியி�ப்ப� மதத்தில்.  
உண்ைமயான ஈமான் ெகாண்டவர் அல்லா
அ�ைள எதிர்பார், பயபக்தி�டன் இ�ப்.
“(நம்�ைடய அ�ை)
ஆசித்�,
(நம்
தண்டைனைய) பயந்�, நம்ைம(பிரார்தைன
ெசய்) அைழப்பவர்களாக�ம் இ�ர்க.” �ரா 
௨௧; ௯0
“அல்லாஹ்! உன்னிடேம சரணைடந்ே,
உன் பக்கேம �கம் தி�ம்ப. யா  அல்லா!
என�  சகல காாியங்கைள�ம் உனக்ேக ெபா
ளிக்கிேற. உன� அ�ைள  எதிர் பார், உனக்�
பய பக்தி�டன் உன்னிடேம பா�கா
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ேத�கிேறன.” என்� நபி
பிரார்த்தைன �ாிவார.

(ஸல)

அவர்கள

ஆைகயால, ஒ� வி�வாசி எதிர் பார்ப, பய 
பக்தி�ம் உள்ளவரா. ஆனால் எதிர ் பார்,
பய பக்தி�ம் ெபா��ள்ள மனிதாிடம் மாத்திர
காண ���ம. பயபக்தி
ஒ� வி�வாசிக்
ெபா�ைமைய ெகா�க்க ேவண். அத்�டன
எதிர்பார்ப்� அ� நன்றி�ணர்வின் பக்கம்
காட்ட ேவண்.
5. மனிதன் ெசய்யக் ��ய எந்த ஒ� ெச
அவ�க்� இவ்�லகி�ம் ம�ைமயி�ம் ந
பயக்க

��யதாக அல்ல�  தீங்� விைளவி

��யதாக  அைம�ம.

இல்லாவி�ல் அச்ெச

இவ்�லகில் நன்ைம ெத்தா�, ம�ைமயில்
தீங்� விைளவக்க

��.

இதன்

காரணமாக

ம�ைமயில் நன்ைம  பயக்�ம் காாியங்
ஈ�ப�வ�ம, ம�ைமயில் தீங்� ஏற்படக் 
காாியங்களில் ஈ�படா� விழ�வ�ம்
மனித�க்� சிறந்த வழியா. ஈமானின் உண்ை
நிைல இ�ேவ. அதாவ� தனக்� நன்ைமயளிக்
காாியங்கைள ெசய்�ம் ேபாவன் அவன் நன்
உணர்�டன் ெசயல் �ாிகி. தனக்� தீைம
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விைளவிக்க

��யைவகளில் இ�ந்� வில�ம் ே

அவன் ெபா�ைமைய ைகயா�கிறா.
6. அல்லாஹ்வின் கட்டைளகைள நிைறே
ேவண்�, அல்ல� அல்லாஹ் த�த்தைவ
விட்� நீங்கிட அல்ல� அல்லாஹ்வின் நி
ஏற்�க் ெகாள்ள

ேய  நிைலயில் மனிதன

எப்ேபா�ம் வாழ்கி. இப்ப�ப்பட ்ட எல
சந்தர்ப்பத்ைத�ம் அம் மனிதன் ெபா�
நன்� உணர்�ட�ம் எதிர் ேநாக்க .
அல்லாஹ்வின் கடகைள  நிைற ேவற்�வ�
நன்றி உணர்வா. த�க்கப் பட்டைவகைள வி
நீங்கி யி�ப்ப, அல்லாஹ்வின்யதியில் தி�ப்த
அைடத�ம் ெபா�ைமயின் அைடய மா�ம.
7. மனிதன ஒன்�க்ெகான்� எதிரான திைசக�
எப்ேபா�ம் இ�க்கப் ப�க.

இவ்�லக

ஆைசகள, இன்பங்களால் க ப�வதா? அல்ல�
அல்லாஹ் அவன�
மனித�க்கா)

நண்ப�க்

(நல்

தயார் ெசய்� ைவத்தி�க

ம�ைமயின் நைலயான �வன பதிைய  அைடய 
ஆைச ைவப்பத?

இவ்�லக ஆசாபாசங்கை

நிராகாிப்ப� ெபா�ைம என க�தப்ப�வ� ேப,
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ம�ைம வாழ்�க்�ம் அல்லாஹ்வின் அைழ
பதிலளிப்ப� நன்றி உணர்வ.
8. மதம் இரண்
அடக்கி�ள்.

� �க்கிய இலட்சியங

ஒன்� மன உ�த,

மற்ற�

ெபா�ைம�டன் �ப�ம் விடா �யற்.
இவ்விரண்� விஷயங்கைள�ம்

(ஸல)

அவர்களின் �ஆ �றிப்பி�க.
“யா அல்லா!  என� சகல காாியங்களி�ம் விட
�யற்சி�டன் ஈ�பட, ஒ�க்கமான ேநர் வழியி
இ�ப்பதற்காக மன உ�திைய�ம் உன்னி
ேகட்கிேற.”
9. (ஹக் எ�) உண்ைமைய�, ஸபர் எ�ம
ெபா�ைமைய�ம் அ�ப்பைடயாக் ெகாண்ட� 
மதம் என பின்வ�ம் �ர ்ஆன் வசனம் .  

“.....சத்தியத்ைத ஒ�வ�க்ெகா�வர் உபே
ெசய்�,
ெபா�ைமைய ெகாண்�ம
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் உபேதசிக்கிறார்...” (�ரா 
அல் அஸ�௧�௩�௩�
மனிதன்
தன் விஷயத்தி�ம் மற்
விஷயத்தி�ம் ேநர்ைம�டன் ெசயல் �ாிய 
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பட்�ள்ள. இ�  நன்றி உணர்வின் யதார
நிைலயா�ம. ஆனால் ெபா�ைமயின்றி இதை
சாதிக்க ��யா. அதனால் தான் ெபா�ைம என்
ஈமானின் பாதி என்� �றப்ப�க. அல்லாஹ
சகல விஷயங்கைள�ம் அறிந்.
அல் �ர்ஆன்  ெபா�ைம
1. அல்லாஹ்வின் கட.

ெபா�ைம 

வி�வாசியின் மீ� ஆைணயாக்கப் பட்
“இன்�ம் நீர் ெபா�ைம�டன் இ�ப,
இன்�ம் உம� ெபா�ைம அல்லாஹ்ைவ ெகா
தவிர இல்ை.” �ரா அந் நஹல௧௬; ௧௨௭
“ேம�ம, (நபிேய!) உமதிைறவனின் தீர்ப்
(எதிர் பர்த) ெபா�த்தி�ப்�ர.” �ரா  அத் �ர
௫௪;௪௮
2. ெபா�ைமக்� மாற்றமா

அைனத்ம்

த�க்க பட்�ள்.
“நீ�ம் ெபா�ைமயாக இ�ப்�ர. (நிராகாித்)
அவர்க�க் காக நீர் அவசரப் பட் ே.”
�ரா அல் அஹ்கா௪௬;௩௫
“(விவாசம் ெகாண்ேடா!) நீங்கள் ைதாிய
இழந்� விட ேண்டா, கவைல�ம் பட
ேவண்டா.” �ரா ஆல இம்ரான௩;௧௩௯.
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“ஆகேவ  நீர் உமதிரட்னின் கட்டைளக்கா
ெபா�ைம�டனி�ப்�ரா. ேம�ம, மீ�ைடய
வைரப் ேபான் (��ஸ) நீர் ஆகி விட
ேவண்டா. அவர் �க்கம் நிரம்பப் ெபற்
அைழத்த ேபா...” �ரா அல் கலம௬௯;௪௮.
3. ெவற்றிகம் ெசழிப்�க்�ம் ெபா�ைம
நிபந்தை.
“வி�வாசம் ெகாண்ேடா!
நீங்கள
ெபா�ைமைய கைட பி��ங்க. ேம�ம,
ஒ�வ�க்ெகா�வர
் உ�தியாக இ�ந்
ெகாள்�ங். ேம�ம் எந்ேநர�ம் சித
யி�ங்க.   அல்லாஹ்�க ்� பய (நடந்�)
ெகாள்�ங்.
நீங்கள
(இம்ைமயி�ம
ம�ைமயி�ம்) ெவற்றியை �ர்க.” �ரா ஆல
இம்ரான௩;௨00.
4. ெபா�ைமயாளர்களின் �� இரட்�ப்பா
ப�ம.
“அத்தைகேயார – அவர்கள் ெபா�ைம�  
இ�ந்தன் காரணத்த, இரண்� தடைவ
அவர்கள�(நற) �� ெகா�க்கப் ப�வார.”
அல் கஸஸ௨௮;௫௪
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“ெபா�ைமயாளர்க, தங்க�ைடய
�ைய 
நிைற� ெசய்யப் ப�வெதல்லாம் கின்றிே
தான’   என்� நிைன� ���ரா.” அல் ஜுமர
௩௯;௧0
�ைலமான் இப்� காசி (ரஹ) எ�ம் அறிஞர
“ஒவ்வா�  நன்ைமக்�ம் உாிய ��ைய பற்றி ெ
வந்�ள். ெபா�ைமக்�ாிய ��ைய தவி, அ� 
ெகாட்�ம் ெப� மைழைய ேபான” என� 
அறிவிக்கிறா.
5. ெபா�ைம�ம் ஈமா�ம் மார்க்கத்  
களிடம் இ�க்க ேவண்�ய பண்�க.
“ேம�ம் அவர்கள் ெபா�ைம�டன் இ
ெபா��, நம்�ைடய கட்டைளையக் ெகா
ேநர் வழி நடப்பவர் களான தைலவர்கை
அவர்களி��ந்� நாம் ஆக்கி. அவர்கள
நம்�ைடய வசனங்க உ�தி ெகாள்பவ
களாக�ம் இ�ந்த.” �ரா அல் சஜதா௩௨;௨௪
6. அல்லாஹ்வின் சிேனகத்ைத ெப�ம் ஒேர
ெபா�ைம.
“ஆகேவ  நீங்கள் ெபா�ைமயாக இ�ங.
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ெபா�ைம�ள்
க�டன்  இ�க்கின்.” �ரா அன்பால௮;௪௬
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அ�  அல் தக்காக் என்ற அறிஞர் பின் 
அறித்தா. “ெபா�ைம�ள்ள மனிதர்கள் த
இவ்�லகி�ம் ம�ைமயி�ம் உண்ைமயிே
ெவற்றி ெபற்றவர்கள. காரணம்  அவர்க
அல்லாஹ்வின் சிேனகத்ைத ெபாற்.”
7. ெபா�ைமயாளர்க�க்� அல்லாஹ் 
மடங்�  நற் �� வழங்�. அைவயாவன 
அவன� ஆசீ, க�ைண, ேநர் வழி என்பைவ.
“...ேம�ம் இவற்ைற ெபா�த்
ெகாள்பவர்க�க்� நீர் நன்மாரா   
�ராக.
அவர்கள
் எத்தைகேயாெரன,
தங்க�க்� ஏேத�ம் ஒ� �ன்பம் �,
‘நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹ்�க்க
இ�க்கின்ேற. நிச்சயமாக அவன ் பக்க
தி�ம்பிச் ெசல்பவர்களாக இ�க்க.’ என� 
��வார்க. அத்தைகேயார - அவர்கள் மீ
தான் அவர்க�ைடய இரட்சகனிடமி�
நல்லாசிக�, கி�ைப�ம் ஏற்ப�கின.
ேம�ம, அவர்கள ் தாம் ேநர் வழிை
ெபற்றவர்.”   �ரா பகரா ௨; ௧௫௫- ௧௫௭
சலபி ஒ�வ�க்� ஒ� ெப�ம் �ன்பம் ஏற
ேபா�, அவ�க்� ஆ�தல்ற வந்த மக்கை
ேநாக்கி அவர் இவ்வா� �றி.
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“ெபா�ைமயாளர்க�க்� �ன்� நற் ��
ெகா�ப்பதாக அல்லாஹ் வாக்களித்தி�க்�,
நான் ஏன் ெபா�ைமைய கைட பி�க்க �?
அைவ ஒவ்ெவான்�ம் இவ்�ல, இதில் உள்
சகலவற்ைற�ம் விட சிறந்தத.”
8. ெபா�ைம என்ப� அலாஹ்வின் உதவிை
ெப�ம் வழியா�.
“நீங்கள் ெபா�ைமைய ெகாண,
ெதா�ைகைய ெகாண்�ம (அல்லாஹ்வி)  
உதவி ேத�ங்க. �ரா பகரா ௨; ௪௫
அதாவ� ெபா�ைமயற்றவர்க�க
உதவி�ம் இல்.

்� எவ்

9. ெபா�ைம�ம் இைற பக்தி� அல்லாஹ்வி
உதவி�ம,

ஆதர�ம் ெப�வதற்�ாிய

நிபந்தைகள.
“ஆம. நீங்கள் ெபா�ைம�டனி�ந ்� பயந
ெகாள்�ர்கள் என, அந்ேநரத்தில் உங்கள
எதிாிகள் தாக்க வந்த ேபாத, ேபார்க் �றிக
ெகாண்ட வர்களான மலக்�கள்  ஐயாயிரத
ெகாண்� உங்கள் இரட்சகன் உங்க�க்
ெசய்வா.” �ரா ஆல இம்ரான௩;௧௨௫.
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10. ெபா�ைம�ம் இைற பக்தம் எதிாிகளின
தந்திரங்களில் இ

ெப�ம் பா�கா

பளிக்�.
“நீங்கள் ெபா�ைம�டனி�ந (அல்லாஹ்)
பயந்� ெகாள்�ர்களா, அவர்க�ைடய
�ழ்ச்சி உங்க�க்� யெதா� தீங்
விைளவித்திடா.” �ரா ஆல இம்ரான௩;௧௨0.
11. �வர்க்கத்தில் இ�க்�மைமயாளர க�க்�
மலக்�கள் சலாம் ��வா.
“மலக்�கள் ஒவ்ெவா� வாச���ந்� அவர்க
பிரேவசிப்பார். நீங்கள (வாழ்க்ைகயில் க
கைள)
ெபா�த்�க் ெகாண்ட காரணம
உங்க�க்�ச் சாந்தி உண்ட. (இந்) கைடசி 
�� மிக்க நல்லதாயிற(என்� ��வார்) �ரா 
அர் ரஅத௧௩;௨௩-௨௪.
12.

எதிாிகள் எம்ைம நடத்திய� ேப

அவர்கைள�ம் நடத்த அல்லாஹ் எமக்� 
அளித்�ள்ள, ஆனால் ெபா�ைமைய ேப�வ�
சிறந்த� என�ம் �றி�ள்.
“வி�வாகேள! நீங்கள ் தண்�ப்பதாக இ�ந
எந்த அள�க்� நீங்கள் தண்�க்கப் ப,
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அ� ேபான்
அள�க்� தண்��ங.
(தண்�க்க) ெபா�த்�க் ெகாள்�ர்களா
நிச்சயமாக அ� ெபா�ைமயாளர்க�க்� மி
சிறந்ததா�.” �ரா அந் நஹல௧௬;௧௨௬.
13. அல்லாஹ்வின் மன்ன,

நற்

���ம

கிைடப்பதற்�ாிய நிபைனகள, ெபா�ைம �ம்
நற் காாியங்க�.
“(�ன்பங்கைள சத்) ெபா�த்�க் ெகா,
நன்ைமயான
காாியங்கைள ெசய்
வ�கின்றார்கேள அத்தைகயவர்கைள ,
அத்தைகேயா,
அவர்க�க்� மன்னி,
மாெப�ம்  (நற) ���ம் உண.“ �ரா  ஹூத்
௧௧;௧௧.
14. ஒ�வர் தன� காாியங்க ெசய்வதில் காட்
ெபா�ைம அவர� ைதாியத்ைத�ம் உ�திைய
எ�த்�ககாட்�.
“ேம�ம, எவெரா�வர்(பிறரால் பாதிக்கப் ப
பின) ெபா�த்�க் ெகாண்� மன்னித்� வ,
நிச்சயமாக இ�
காாியங்களி
உ�தியானதா�ம.” �ரா அஷ்ஷுஅரா௪௨;௪௩.
“என� ைமந்தே!... நீ  நன்ைமைய ெகாண்
(பிறைர) ஏ�வாயாக. பாவமான காாியங்கள
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��ந்� வலக்�வாயா. ேம�ம் உனக்ே
ப�ம் கஷ்டங், நீ ெபா�ைம�டன் சகித்�
ெகாள்வாயா. நிச்சமாக இ� காாியங்களி
உ�தி யானதில் உள்ளதா.” �ரா �க்மான
௩௧;௧௭.
15. �மின்களின் ெபா�ைமயின் காரணம
அவர்க�க்� உதவி�ம் ெவற்றி�ம் ெகா�ப
அல்லாஹ் வாக்களித்தி �கன.
“...ேம�ம்இஸ்ராயி�ன் மக்கள, அவர்கள
ெபா�ைம  �டன் இ�ந்த காரணமாக உ
இரட்சகனின் அழகிய வாக்� பர மாகிய�.”
�ரா அல் ஆர. ௭;௧௩௭
16. அல்லாஹ்வின் ேநசத்ைத ெப�வ
ெபா�ைமைய  ஒ� நிபந்தைனயாக ைவத்த.
“ேம�ம் எத்தைனேயா நபிமார, அவர்க�டன
அல்லா வின் நல்ல�யார்கள் ெக
அேநகம் ேபர ் ேசர் (அல்லா வின்
பாைதயில) �த்தம் ெசய்தி�க்கி. ஆனால்
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் த
ஏற்பட்டவற்றின் காரணமாக அவ
ைதாியமிழந்� விடவில்.   (எதிாிக�க்)
ஐக்கியப ் பட்� விட�மி.
ேம�ம,
(�ன்பங்கைள சகித்�க் ெக)
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ெபா�ைமயாளர்கைள அல்ல ேநசிக்க றான.”
�ரா ஆல இம்ரான௩;௧௪௬
17. அல்லாவின

அேனக

பாக்கியங்க

அைடவதற்� ெபா�ைமைய நிபந்தைனயாக்
இ�க்கின்ற.
“ெபா�ைமயாய் இ�ந்தார்கேள அத
ேயாைர தவிர (ேவ�) எவ�ம் அதைன அைடய
மாட்டார். ேம�ம் கத்தான பாக்கி
ைத�ைடேயாைர தவிர (மற்) எவ�ம் அதைன
அைடய மாட்டாக.” �ரா �ஸ்�லாத௪௧;௩௫
18. ெபா�ைம�ம் நன்றி�ணர்�ம்

ெகாண்ட

மாத்திரம் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளி
ெப�வார்க.
“அல்லாஹ்வின் அ�ட்ெகாைடைய ெக
கட�ல்
கப்பல் மிதந்� ெசல்வைத 
காணவில்ைலய? நிச்சயமாக இதி, அதிகமாக 
ெபா�ைம�ைடேயார, நன்றி ெசய்ேவா�க்� 
அத்தாட்சிகள் இ�க்க.” �ரா �க்மான
௩௧;௩௧
“இன்�ம் மைலகைள ேபான்� கட�ல் ெச
கப்பல்க�ம் அவ�ைடய அத்த களில்
உள்ளைவயா�. அவன் நா�னால் காற்
81

நி�த்தி வி�வா. அப்ேபா அதன் ேமல
பரப்பின் மீ (அைசவற்) நின்றை யாக 
அைவ  ஆகி வி�ம.   அதிகமாக ெபா�ைம 
ெகாள்ேவா, நன்றி ெச�த்�ேவார் ஆக
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் நிச்சயமாக இதில
அத்தாட்சி கள்  உ.” �ரா  அஷ் ஷுஅரா
௪௨; ௩௨, ௩௩
19. அய்�ப் நபியின் ெபா�ைமைய அஹ
ேபாற்�கிறா.
“நிச்சயமா
நாம் அவைர
 மிக்
ெபா�ைமயானவராகேவ கண்ேடா. (அவர)
மிக்க நல்ல�ய. நிச்சயமாக அவர (நம் பா)
அதிகமாக மீளக் ��யதராக இ�ந்த.” �ரா 
சாத்௩௮;௪௪
அய்�ப (அைல) அவர்களின் ெபா�மயி
ெபா�ட்டால் அவர்கைள சிறந்தவர்
��கிறான. ஆைகயால் ேதைவயான சந்த பத்தல்
ெபா�ைமயிழக்�ம் மனிதன் ேதாழ
யைடந்தவனா, பாவம் ெசய்தவனாக க�
ப�கிறான.
20. ஈமானற்ற மக்கள் சத்தியத்
ெபா�ைமைய�ம் விட்� நீங்கியவர்க
அல்லாஹ் ��கிற. இதன் ப� ெபா�ை
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யாளர்கேள உண்ைமயிேலேய ெவற
ெபற்றவர்.
“காலத்தின் மீ� சத்திய; நிச்சயமக மனிதன்
நஷ்டத்தில் இ�க்க. வி�வாசம் ெகாண,
நற்க�மங்கைள ெசய,   சத்தியத்ை
ஒ�வ�க்ெகா�வர
் உபேதச
ம் ெச,
ெபா�ைமைய ெகாண்�ம் ஒவ ெகா�வர்
உபேதசிக்கிறார்கேள அ ேயாைர தவிர.”�ரா 
அல் அஸர௧0௩; ௧-௩
இந்த �ராைவ பற்றி விளக்கம்ெசய்�ம்
இமாம் அஷ் ஷாபி (ரஹ)   இவ்வா�
�றினார்க.
‘இந்த �ராைவ பற்றி மக்கள் ஆழ்ந்� சிந,
இ� ேதைவயான ேநர் வழிைய காட். அவன� 
அறி�, ெசயல் -அதாவ� ஈமான, நல் அமல் ஆகி
இரண்�ம் சம்�ர்ணமைட�ம் வைர மனிதன
நிைலைய   அைடய  ��யா�. மனிதன, தா�ம்
�ரண நிைலைய அைடய ேவண்�ய அேத ேநரத்தி
மற்றவர்கைள�ம் �ரண நிைலக்� ெகாண்� 
ேவண்�. அதாவ� சத்தியத்ைத ஒ�வ�க்ெகா�
கற்க் ெகா�க்க ேவண. இைவ அைனத்��ம்
அ�ப்பைட ெபா�ை யா�ம.’
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21. விேமாசனம் ெபற்றவர்களின் �க ்கிய
ெபா�ைம�ம் க�ைண�மா�ம ் என அல்ல
அறிவிக்கனறான.
“பின்னர ் வி�வாச ம் ெக, ெபா�ைமைய 
ெகாண்� ஒ�வ�க்ெகா�வர் உபேதசம் ெ,
அன்� ெச�த்�மா� ஒ�வ ெகா�வர்
உபேதசம் ெசய்�க்ெகாண்�ம ேதாாில்
உள்ளவராக அவர ் இ�ப்பத.”   �ரா  அல்
பலத்௯0;௧௭
22. இஸ்லா,

ஈமான் ஆகியைவயின ் பிரதா

�ண்�டன் ெபா�ைமைய�ம் ேசர்
அல்லாஹ் �றிப்பிட்�.
ெதா�ைக�டன் ேசர்த்� இவ்
�றிப்பிட்�ள்.
“நீங்கள் ெபா�ைமைய ெகாண்�ம் ெதா�ை
ெகாண்�, (இரட்சகனிட) உதவி ேத�ங்க.
நிச்சயமாக அ�ேவ உள்ளச்
ெகாண்டவர்க�க்கன(ஏைனேயா �க்) மிகப்
பாரமானதா�ம.” �ரா பகரா ௨;௪௫
நல் அம�டன் ேசர்த்� இவ
�றிப்பிட்�ள்.
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“(�ன்பங்கைள சகி) ெபா�த்�க் ெகா,
நன்ைமயான
காாியங்கைள ெசய்
வ�கின்றார்கேள அத்தைகயவர்கைள .
அத்தைகேயா,
அவர்க�க்� மன்னி,
மாெப�ம்  (நற) ���ம் உண.“ �ரா  ஹூத்
௧௧;௧௧
நன்றி உணர்�டன் ேசர
�றிப்பிட்�ள்.

்த்� இ

“இன்�ம் மைலகைள ேபான்� கட�ல் ெச
கப்பல்க�ம் அவ�ைடய அத்தாட்சி
உள்ளைவயா�. அவன் நா�னால் காற்
நி�த்தி வி�வா. அப்ேபா� அதன் ேம
பரப்பின் மீ(அைசவற்) நின்றைவயாக அைவ
ஆகி வி�ம. அதிகமாக ெபா�ைம ெகாள்ேவா,
நன்றி ெச�த்�ேவார் ஆகிய ஒவ்ெவா�வ�
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சி கள் .”
�ரா அஷ் ஷுஅரா௪௨;௩௨,௩௩
உண்ைம�டன் ேசர்த்� இவ
�றிப்பிட்�ள்.
“காலத்தின் மீ� சத்திய, நிச்சயமாக மனிதன
நஷ்டத்தில் இ�க்க. வி�வாசம் ெகாண,
நற்க�மங்கைள ெசய,   சத்தியத்ை
ஒ�வ�க்ெகா�வர
் உபேதச
ம் ெச,
ெபா�ைமைய ெகாண்�ம் ஒவ ெகா�வர்
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உபேதசிக்கிறார்கேள அத் ேயாைர தவிர.”
�ரா �ரா அல் அஸர௧0௩;௧-௩
“...உண்ைமேய ��ம் ஆண், உண்ைமேய
��ம் ெபண்க,ெபா�ைமயாளர்களான
ஆண்க�,ெபா�ைமயாளர்களான ெபண
�ம, உள்ளச்சத்ேதா� நடக்�ம் ,
உள்ளச்சத்ேதா� நடக்�ம் ெ...”  �ரா 
அல் அஹ்சா௩௩;௩௫
க�ைண�டன் ேசர்த்� இவ்வா� �றி
�ள்ளா.
“பின்னர ் வி�வாச ம் ெக, ெபா�ைமைய 
ெகாண்� ஒ�வ�க்ெகா�வர் உபேதசம் ெ,
அன்� ெ�த்�மா�
ஒ�வ�க்ெ �வர்
உபேதசம் ெசய் ெகாண்�ம் இ�ந்ேதாா
உள்ளவராக அவர ் இ�ப் �ம.” �ரா  அல்
பலத்௯0;௧௭
ஈமா�டன் ேசர்த்� இவ்வா� �றிப்
ளான.
“பின்னர ் வி�வாச ம் ெக, ெபா�ைமைய 
ெகாண்� ஒ�வ�க்ெகா�வர் உபேதசம் ெ,
அன்� ெச�த்�� ஒ�வ�க்ெக �வர்
உபேதசம் ெசய்�க்ெகாண்�ம் இ�ந்ேத
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உள்ளவராக அவர ் இ�ப்பத.” �ரா  அஸ்
ஸஜ்தா௩௨;௨௪.
அல்லாஹ்வின் அ, அவன�  சிேனகிதத்ை,
அவன�  உதவிைய, அவன�  ஆதரைவ, மற்�ம
அவன�  நற்��ைய அைடவதற்� ெபா�ைமை
அல்லாஹ் இேலசான வழியாக அைமத �க்கிறா.
இைவ மனித�க்� அளிக்கப் பட்ெப�ம்
ெகௗரவ�ம, அ��ம்  ஆ�.
(ெதாட�ம)
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