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அளவ>ற அ�ளாள�. நிகர>ற அ��ைடேயா�, 

அ�லாBவி� தி�4ெபயரா� ஆர�பி�கிேற� 

அCேஷB ஸாலிB அ� ெபௗ(f)ஸா� அவ�க, 

வழ�கிய 

அணி��ைர    

�கழைன�$� அ�லாBG�ேக, 

   அCேஷB ஸுைலமா� பி� ஸாலிB அ� 
ஜ�Kஃ அவ�க, எMதிய “இ�லா�தி� 
பா�ைவயி� �ராதன இட�கைள� த சி�த�” 
எ�ற சிN Oைல4 பா�ைவயி5ேட�. (இ�) 

மா��க�தி� தைலெயன4ப0� அகீதாG�Q(1) 
பாதி4� ஏ>ப0�$� (இ$ ேபா�ற) �ராதன 
இட�கைள உயி�4பி�$ அத� Tல� ெப�ைம 
பாரா5:�ெகா,வதி� ம�கU�ேக>ப50,ள 
சி�க�களிலி�#$ விழி4K50வத>காக (இதைன) 
ெவளியி50, விநிேயாக� ெச6வத>Q மிகG� 
ேதைவயான, பய',ள ஓ� அ�சமாக (இதைன) 
நா� க<0 ெகா<ேட�. (இைத) எMதி, 

                                                             

(1) அகீதா எ�ப$ ஒ� மா��க�தி� அ:4பைட� 
ெகா,ைகைய� Qறி�கி�ற$. 
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ெதளிGப0�தியத>காக ேவ<: அ�லாB 
அவ�கU�Q ந>Xலி வழ�Qவானாக. 

   எ�க, நபி &ஹ�ம� (ஸ�) அவ�கU�Q�, 
அவ�க, Q0�ப�தா�, ேதாழ�கU�Q� அ�லாB 
சா#தி, சமாதான� அ�,வானாக. 

 

 

எMதியவ� 

ஸாலிB பி� ெபௗஸா� அ� ெபௗஸா� 

1429/4/21 ஹி 
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"�#ைர 

   இைறவா! உ�னிட�தி� உதவிைய[�, 
அ'Xல�ைத[�, ந�வா64ைப[� ேக5கிேற�, 
நி;சயமாக ந\ உயிேரா0 நிைலயாக நி>பவ'�, 
அைன�தி� மீ$� ச�தி ெப>றவ'மாவா6. 

   அகில�தாைர4 பைட�$4 ப�பாலி�Q� 
அ�லாBG�ேக எ�லா4 �கM�, அவ� 
எ�கU�Q (இ�லா�ைத) மா��கமா�கி, அதைன4 
ப�Kரண4ப0�தி, எம�காக அதைன4 ெபா�#தி� 
ெகா<டா�. 

   அகில�தா��Q அ�5ெகாைடயாகG�, 
ஆதாராமாகG�, அ'4ப4ப5ட, Qைரஷி� 
ேகா�திர�தி� ஹாஷி� Q0�ப�ைத; ேச�#த 
&ஹ�ம� பி� அ4$�லாB (ஸ�) அவ�க, 
மீ$ சா#தி[�, சமாதான&� உ<டாவதாக! 
எ�கைள அவ� ெதளிவான பாைதயி� வி50; 
ெச�றா�. அ4பாைதயி� இரG அத'ைடய 
பகைல4 ேபா�N ெதளிவாக இ��Q�. யா� 
அைத4 பி�ப>Nகி�றாேரா அவ� 
ஈேட>றமைடவா�. யா� அைத வி50� தி��பி 
ேவN பாைதயி� ெச�கிறாேரா அவ� அழி#$ 
வி0வா�. 
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   எ�க, நபியி� ேதாழ�கைள அ�லாB 
ெபா�#தி� ெகா,வானாக! அவ�க, 
அ�லாBG�Q�, அவன$ _த��Q�, &�லி� 
தைலவ�கU�Q�, ஏைனய &�லி�கU�Q� 
நலG நாட�X:யவ�களாக இ�#தா�க,. எ�க, 
நபியி� /வ0கைள4 பி�ப>றினா�க,. அ�லாB 
அவ�க, அைனவைர[� ெபா�#தி� 
ெகா,வானாக! 

   இைற�_த�களி� &தலாமவ� ெதாட�க� 
இNதி�_த� வைர அைனவ�� இர<0 பிரதான 
விடய�கைள நிைலநா5ட அ'4ப4ப5டா�க, : 

1) அ�லாBைவ வி/வாச�ெகா,வ$� , அத>Q� 
$ைண  நி>பைவகைள[�, அத� ப�க� வழி 
கா5ட�X:யைவகைள[� நிைலநா50த�. 

2) இைண ைவ�தைல[�, அத�பா� 
இ50;ெச�`� வழிகைள[� வி50 வி0த�. 

  இத>Q ஆதாரமாக பி�வ�� இைறவசன�ைத� 
Qறி4பிடலா� : 

� �
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�m� �m�� �l� �k� �j��i� �h� �g��f� �e� �d

n �l٣٦: النحل  

 "அ�லாBைவ வண�Q�க,. ேம`� அ�லாB 
அ�லா$ வண�க4ப0� தாX�ைத வி50, 
விலகி� ெகா,U�க,, என� XN� _தைர 
ஒaெவா� சTக�தி`� நி;சயமாக நா� அ'4பி 
ைவ�ேதா�". (அ�Q�ஆ� – 16:36) 

மனித வரலா>றி� ஏ>ப5ட மிக4 ெப�ய 
ச�G, தட��றcG, அ�லாBG�Q இைணைவ�$, 
அவ'ட� ேச��$ அவ� அ�லாேதாைர 
வண�QவதாQ�. இத� காரணமாக�தா� 
இைற�_த�கைள அ'4�வத� பிரதான 
Qறி�ேகாளாக இைணைவ�தைல ஒழி4ப$�, 
ம�கைள ஏக�$வ�தி�பா� மீ5ெட04ப$� 
அைம#தி�#த$. அ�லாB XNகிறா� : 

�m��������L���K�� �J�� �I��H��G��F��E��D��C��B��A

��O���N��Ml ٢٥: ا�نبياء 
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 "நி;சயமாக எ�ைன� தவிர உ<ைமயாக 
வண�க4பட� தQதியானவ� ேவN யா�மி�ைல. 
எனேவ எ�ைனேய வண�Q�க,. என நபிேய 
நா� உம�Q &�ன� எ#த� _த��Q� வஹ\ 
அறிவி�காம� அவைர நா� அ'4பியதி�ைல." 
(அ�Q�ஆ� – 21:25) 

நபி ஸ� அவ�க, Xறினா�க, : "நா� 
இNதி நா, ெந��Q� சமய�தி� அ�லாBG�Q 
இைணைவ�காம� அவ� மா�திர� 
வண�க4ப0வத>காக, வாைள� ெகா0�$ 
அ'4ப4ப50,ேள�. எ�'ைடய ஆகார� என$ 
ஈ5: நிழலி� ைவ�க4ப50,ள$. என$ 
க5டைள�Q மாN ெச6பவ�கU�Q இழிG�, 
சிNைம[� ஏ>ப0�. யா� பிற சTக�தி>Q 
ஒ4பாQகிறாேரா அவ� அ;சTக�ைத; 
ேச�#தவராவா�. (1) "   

                                                             

(1) இ#த நபிெமாழி : அBம� (2/50), இ4' அபீ ைஷபா 
(4/212), அ4$ பி� ஹுைம� (1/267) ஆகிய ஹத\� 
கிர#த�களி� பதிய4ப50,ள$. அறிஞ� அ�னஊ� 
இ#நபி ெமாழி பலவ \னமான$ எ�N Xறி[,ளா�. 
அறிஞ� அ�பானி அவ�ைடய "இ�வாஉ� கg�" 
எ�ற Oலி� "ஹஸ�" எ�ற தர�தி� உ,ளதாக� 
Xறி[,ளா�. 
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ேம>Xற4ப5ட இைறவசன&�, 
நபிெமாழி[� _த�கைள அ'4பியத� பிரதான 
ேநா�க� இைணைய ஒழி�$, ம�கைள 
ஏக�$வ�தி�பா� மீ5ெட04ப$தா� எ�பைத 
ெதளிவாக� XNகி�றன. ஏென�றா� இ#த 
இைணைவ�த� அ#த அளG�Q மிக 
ேமாசமான$�, அ:யா�கUைடய இ�ைம, 
மNைம வாc�ைகயி� இ$ மிக 
அபாயகரமான$மான ெசய� எ�பதனா� தா� 
இ#த அளG�Q வலி[N�த4ப50,ள$. 

இ#த� ெதாQ4பி� –இ�ஷா அ�லாB- நபி 
ஸ� அவ�க, அறிவி�$; ெச�ற, த�சி�த, 
பாவி�த /வ0கைள4 ப>றி[�, இஸலா�தி� 
பா�ைவயி� அத� ச5ட�ைத[�, இaவிடய�தி� 
நபி�ேதாழ�களி� நிைல4பா5ைட[� 
விள�கG,ேளா�. 

ச�தி வா6#த அ�லாBவிட� உதவிைய[�, 
ந�வா64ைப[� ேக5கிேற�. 
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ஆஸா� )آثار(  எ�பத� ெபா�'  : 

ஆஸா� آثار எ�ற அற�4பத� அஸ� أثر எ�ற 
ெசா�லி� ப�ைமயாQ�. இ$ ஒ� 
ெபா�Uைடய எiசிய பQதிைய� Qறி�கி�ற$.(1) 
அதாவ$ &� ெச�றவ� பி� வ�ேவா��Q 
வி50; ெச�றவ>ைற� Qறி�Q�. 

நபி (ஸ�) அவ�க' வி)*+ ெச�ற -வ*களி� 
வைகக'   :  

நபி (ஸ�) அவ�க, வி50; ெச�ற /வ0க, 
T�N வைக4ப0� : 

I. அவ�களா� அறிவி�க4ப5ட ெச6திக,. 
II. அவ�க, த�சி�த இட�க,. 
III. அவ�க, பாவி�த (அவ�க, ச=ர� ச�ப#த4ப5ட) 

/வ0க,. 

 

 

                                                             

(1) அ� காTஸு� &ஹ\� எ�ற அற� 
அகராதியிலி�#$ ெபற4ப5ட$. 
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1. நபி ஸ� அவ�களா� அறிவி�க1ப)ட 
ெச2திக' : 

இ$ அவ�கUைடய ெபா�ெமாழிகU�, 
ஸு�னாGமாQ�. இ#த வைக�Q &�கிய�$வ� 
அளி�$, அதைன4 ேபணி4 பா$கா�$, அத� ப: 
ெசய>ப0வ$ கடைமயாQ�. இைறவ� 
தி��Q�ஆனி� பி�வ�மாN XNகிறா� : 

�m������������������������	 �l٧: الحشر   

"இ�_த� உ�கU�Q எைத வழ�கினாேரா 
அைத ந\�க, எ0�$� ெகா,U�க,. அவ� எைத 
உ�கU�Q� த0�தாேரா அைத வி50� விலகி� 
ெகா,U�க,". (அ�Q�ஆ� – 59:07) 

நபி (ஸ�) அவ�க, Xறினா�க, : "ந\�க, 
எ�'ைடய வழி&ைறைய[�, என�Q4 
பி�னா� வ�� ேந�வழி ெப>ற 
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கgபா�கUைடய(1) வழி&ைறைய[� ப>றி4 
பி:�$� ெகா,U�க, (2)." 

2. நபி ஸ� அவ�க' த சி�த இட�க'  :  

இ$ இ� வைக4ப0� : 

&தலாவ$ வைக : 

� ெதாMைகைய நிைறேவ>Nவைத நபியவ�க, 
ஷ=அ�தாக(3) ஆ�கிய ம�ஜி$கைள� த�சி�த�. 

� நபியவ�க, ெதாMத ம�ஜி$க,, ஆனா� 
ம>றவ�கைள அதி� ெதாழ�_<0வ$ 
ச�ப#தமாக எ#த ஆதாரா&� வரவி�ைல. 

 

 

                                                             

(1) கgபா�க, எ�ற பத� ஆ5சி� தைலவ�கைள� 
Qறி�கி�ற$. 

(2) ஆதார� : அKதாG�, தி�மிதி, இ4' மாஜா, தாரமி, 
அBம�. 

(3) ஷ=அ� எ�ற பத� மா��க� எ�ற ெபா�ைள� 
Qறி�கி�ற$. 
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இர<டாவ$ வைக : 

�ராதன இட�க,, நபியவ�க, தா<:; 
ெச�ற இட�க,, அ�ல$ த�சி4பைத 
மா��கமா�கிய இட�கைள� த�சி�த�. 

அத� வி�வான ச5ட� பி�வ�மாN : 

"தலாவ� வைக : 

� நபியவ�க, ெதாMைகைய ேம>ெகா,வ$ 
மா��கெமன� Xறிய, அ�ல$ நபியவ�க, 
ெதாMத ம�ஜி$கைள� த�சி�த�. இaவைகைய 
நபியவ�கைள� ெதா50� ச�யான அறிவி4பாள� 
வ�ைச Tல� அறிவி�க4ப5டைத� ெகா<0 
மா�திரேம அறிய &:[�. 

நபியவ�க, ெதாMைகைய ேம>ெகா,ள 
சிற4பி�$� Xறிய T�N ம�ஜி$க, : 

I. அ� ம�ஜி$# நபவி. 
II. அ� ம�ஜி$� ஹரா�. 
III. அ� ம�ஜி$� அ�ஸா. 
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நபி (ஸ�) அவ�க, Xறினா�க, : 
"ம�ஜி$� ஹரா�, எ�'ைடய இ#த ம�ஜி� 
(ம�ஜி$# நபவி), ம�ஜி$� அ�ஸா ஆகிய 
T�N ப,ளிகைள� தவிர அதிக ந�ைமைய 
எதி�பா��$4 பயண� ேம>ெகா,ள� Xடா$. (1)  " 

� ஸஹ\ஹான ஆதார�களி� அ:4பைடயி� 
நபியவ�க, ெதாழ�_<டாத ம�ஜி$�க,, 
இட�கைள4 ெபாN�தவைர – அ#த இட�தா� 
நபியவ�க, நட#$ ெச�றா`�, உ5கா�#தா`�, 
அ�ல$ அaவிட�தி� ெதாMதா`�- 
அaவிட�கைள வண�க�தல�களாக� 
Qறி4பி50 எ0�க &:யா$. 

ஏெனனி� அ$ ேபா�ற இட�களி� 
ெதாMவதா� Qறி4பி5ட ந�ைம 
இ��Qெம�ேறா, அ�ல$ நபியவ�க, 
அaவிட�களி� ெதாMைக ேம>ெகா,U� ப: 
_<:யதாகேவா ஸஹ\ஹான எ#தவித 
அறிவி4�� கிைடயா$. ேம`� 
த�சி4பத>காகேவா, ேவN ேநா�க�கU�காகேவா 
அaவிட�கைள நாடலாகா$. இைணைவ4பி� 

                                                             

(1) அறிவி4பவ� : அKஹுைரரா (ரழி), ஆதார� : 
�ஹா� (1189), &�லி� (1397). 
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ப�க� இ50;ெச�`� வழிகைள 
அைட4பத>காகேவ இ$ த0�க4ப50,ள$. 

மனித உ,ள�க, அaவிட�கைள நா:; 
ெச�N, அ�Q வண�கG�, அaவிட�கைள� 
தா<:; ெச�`� ேபா$ அைத ஒ� 
ஸு�னாவாக எ0�$� ெகா,ளG� &>ப0�. 
ஆனா� எaவித ஐய&மி�றி இ$ 
அ�லாBGைடய மா��க�தி� kைழ#த 
பி�அ�$�களாQ�. (1) 

வண�க�களி� அ:4பைட, அவ>ைற 
ஆதார� உ,ளவ>Nட� நிN�தி� ெகா,வ$தா�. 
யா� அ�லாBைவ ஆதாரமி�லாத ஒ� ெசயலி� 
Tல� வண�Qகி�றாேரா அaவண�க� 
ஏ>N�ெகா,ள4படமா5டா$. அ$ நிராக��க4ப50 
வி0�. அவ� மா��க�தி� �திய ஒ� பி�அ�ைத 
ெச6தவராவா�. 

பி�அ� எ�பத>Q இமா� ஷாதிபி (ரB) 
அவ�க, பி�வ�மாN வைரவில�கண� 
XNகிறா�க, : "அ$ மா��க�தி� �திதாக� 

                                                             

(1) பி�அ� எ�ப$ இ�லா�தி� நபி (ஸ�) அவ�க, 
கா5:�தராத ெசய�கைள வண�கமாக எ<ணி; 
ெச6த�. 
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க<0பி:�க4ப5ட வழி&ைறயாQ�. அ$ 
ஷ=அ�தி>Q ஒ4பானதாக இ�4பேதா0, அைத; 
ெச6வத� Tல� அளG�கதிகமாக அ�லாBைவ 
வண�Qவேத நாட4ப0கி�ற$. (1) 

ேஷஹு� இ�லா� இ4' ைதமி6யா 
(ரB) அவ�க, Xறினா�க, : "நபியவ�க, 
ஹிரா�Qைகயி� இைறவைன வண�கிய$ 
அவ�கU�Q நபி�$வ� கிைட4பத>Q 
&�ன�தா�. பி�� அ�லாB அவைர 
நபி�$வ�தி� Tல&�, �ஸால�தி� (2) Tல&� 
க<ணிய4ப0�தி, பைட4பின�க, அவைர 
வி/வாச� ெகா<0, அவ��Q� க504ப50, 
அவைர4 பி�ப>ற ேவ<0� எ�N� 
கடைமயா�கிய ேபா$, அவ��, அவைர 
ஏ>N�ெகா<ட சிற#த ச&தாயமான ஆர�பகால 
&ஹாஜி=�கU� /மா� 10 வ�ட�கU�Q� 
ேம>ப5ட கால� ம�காவி� த��தி�#தா�க,. 
அ;சமய�தி� நபிேயா, அ�ல$ அவ�ைடய 
ேதாழ�கேளா யா�� அ#த ஹிரா�Qைக4 ப�க� 
ெச�லவி�ைல. 

                                                             

(1) அ� இஃதிஸா� – 1/37 
(2) �ஸால� எ�ப$ _$ எ�ற ெபா�ைள� Qறி�Q�. 
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பி�� நபியவ�க, ஹிlர� ெச6$ மத\னா 
ெச�றா�க,. அ�கி�#$ 4 தடைவ உ�ரா; ெச6ய 
வ#தா�க,. நபி[ட� ேச�#$ ெப��பா�ைமயான 
&�லி�க, ஹl ெச6தா�க,. அ�லாB நா:ய 
ஒ� சிலைர� தவிர ேவNயா�� நபி[ட� ஹl 
ெச6ய பி� வா�கவி�ைல. இaவைன�$ 
சநத�4ப�களி`� நபிேயா, அ�ல$ ேதாழ�கேளா 
யா�� ஹிரா�Qைக4 ப�கேமா, அ�ல$ 
ம�காவி`,ள ஏைனய இட�கU�ேகா வரேவா, 
அ�ல$ த�சி�கேவா இ�ைல. 

அேத ேபா�Nதா� அ�Q�ஆனி� 
Xற4ப50,ள Qைக :  

�m��¤��£��¢��¡������l ٤٠: التوبة  

"Qைகயி� இ�வ�� ஒ�வராக இ�#த 
ேபா$....." (அ�Q�ஆ� – 9:40) 

இ�Qைக ம�காவி� ெஸௗ� எ'� 
மைல�ெதாட�� அைம#$,ள$. அ�Qைகைய 
நா:4 பிரயாண� ேம>ெகா,வ$, அைத� 
த�சி4ப$, அதி� ெதாM$, பிரா��தைன ��வ$ 
ேபா�ற எ#த ஒ�ைற[� நபியவ�க, தம$ 
சTக�தி>Q மா��கமாக அறி&க4ப0�தவி�ைல. 
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நபி (ஸ�) அவ�க, ம�காவிேல ம�ஜி$� 
ஹரா�ைத� தவிர ேவN ம�ஜி$கைள� 
க5டவி�ைல. மாறாக நபியவ�க, பிற#த 
இட�தி� நி�மாணி�க4ப5ட ம�ஜிேதா, அ�ல$ 
ஏைனய ம�ஜி$கேளா அைன�$� �திதாக 
உ�வா�க4ப5டேத. நபியவ�க, பிற#த இட�ைத 
த�சி4பைதேயா, அ�ல$ மினாG�Q4 
பி�னா`,ள அகபா(1) நட#த இட�ைத� 
த�சி4பைதேயா அவ�க, தம$ சTக�$�Q 
மா��கமா�கவி�ைல. ஆனா� த>ேபா$ 
அவ��காக அaவிட�தி� ஒ� ம�ஜி� 
க5ட4ப50,ள$. 

இைவ، அ�லாB Xலி தர�X:ய, 
வி��ப�த�க, மா��க�தி� உ,ளதாக இ�#தா� 
அதைன அதிக� அறி#$, ெசய�ப0�$வதி� 
த\விர� கா5ட�X:யவராக நபி (ஸ�) அவ�க, 
தா� இ�#தி�4பாரக,. ேம`� தம$ 
ேதாழ�கU�Q� க>N� ெகா0�தி�4பா�க,. 
நபி�ேதாழ�க,, அவ�கU�Q4 பி�னா� 
வ#தவ�கைள விட அaவிட�கைள அதிக� 
அறி#தவ�களாகG�, அதைன   ெசய�ப0�த அதிக 
                                                             

(1) அகபா எ�ப$ நபியவ�கU�Q�, 
மத\னாைவ;ேச�#த அ�ஸா�� ேதாழ�கU�Q� 
ம�தியி� நட#த உட�ப:�ைகயாQ�. 
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அ�கைற[,ளவ�களாகG� இ�#தா�க, எ�ப$ 
அறிய4ப5ட விடயமாQ�. 

அவ�க, யா�� அைவகளி� எ#த4 
பQதிைய[� தி��பி�Xட4 பா��காததா�, அ$ 
ேபா�ற விடய�க, அவ�க, வண�கமாக, 
இைறவனி� பா� ெந��கமா�க�X:ய 
வழிபாடாக� கணி�காத, மா��க�தி� �திதாக 
உ�வா�க4ப5ட பி�அ�$�களி� உ,ளெத�ப$ 
அறிய4ப50வி5ட$. யா� அதைன இைறவனி� 
பா� ெந��கமா�க�X:ய வண�க வழிபாடாக4 
பய�ப0�$கிறாேரா அவ� நபியவ�கU�, அவர$ 
ேதாழ�கU� ெச�லாத பாைதைய4 
பி�ப>றியவராவா�. ேம`� அ�லாB 
உ�தரவிடாத விடய�கைள மா��க�தி� 
உ�வா�கியவராவா�. 

நபி (ஸ�) அவ�கU�Q நபி�$வ� 
கிைட�த, அ�Q�ஆ� இற�கிய, இ�லா�தி>Q 
&� அவ�க, அ�லாBைவ வண�கிய அ#த 
ஹிரா�Qைக, ம>N� அ�லாB அவ'ைடய 
_த� (ஸ�) அவ�கU�Q அைமதி இற�கிய, 
அ�Q�ஆனி� ெசா�ல4ப5ட இ$ ேபா�ற 
Qைககளி� நபிகளா�� தQதி�ேக இ#த; ச5ட� 
எ�றா�, ஸஹ\ஹான அறிவி4பி� Tல� 
அறிய4ப5ட ஏைனய நபிமா�களி� இட�கைள 
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நா:;ெச�வேதா, பிரயாண� ேம>ெகா,வேதா, 
ெதாMைக, பிரா��தைன ேபா�ற வண�க�க, 
ெச6ய; ெச�வேதா அறேவ Xடா$ எ�ப$ 
அறிய4ப5ட விடயேம. அ$ேவ ெபா6ெயன 
அறிய4ப5டா�, அ�ல$ ச�யான அறிவி4� என 
நிmபனமாகாவி5டா� அத'ைடய நிலைம எ4ப:? 

(1) 

(ஆசி�ய� ௬Nகிறா�) நா� XNகிேற� : இமா� 
இ4' ைதமி6யா (ரB) அவ�க, /5:�கா5:ய 
அ#த இட�கைள� த�சி4பைத ம�க, 
வண�கமாக, அ:யா'�Q ந�ைம வழ�க4ப0� 
ஸு�னாவாக எ0�$� ெகா<டைத4 பா��$ ந\� 
ஆ;ச�ய4ப0கி�ற\�. அதிக &�லி�கU�Q 
மைற#தி��க�X:ய (ெத�யாத) இ$ ேபா�ற 
விடய�களி� கவனெம04ப$ ஒaெவா� 
&�லிமான ஆ<, ெப< மீ$� கடைமயாQ�. 

 

 

 

                                                             

(1) அ� இ�திழா – 2/806, 807 
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அ�த இட�கைள நா4+ெச�வதி� ச)ட	: 

Qறி�ேகா,கU�Q எ�ன ச5டேமா, அத� 
வழிவைககU�Q� அேத ச5ட� தா�. 
ஏென�றா�, இைணைவ4பி�பா� இ50; 
ெச�`� வழிகைள த0�காம� வி50வி50 
இைணைவ4ைப மா�திர� எaவாN தைட 
ெச6வா�? அaவாN யாராவ$ எ<ணினா� அ$ 
மதியனீ�. அ�லாBG�Q உய�வான உதாரண� 
உ<0. ேம`� நிர4பமான அறிG ஞான&� 
அவ'�ேக உ,ள$. அவ� இைணைவ4பி�பா� 
இ50; ெச�பைவகைள மா��கமா�கி வி50, 
இைணைய ஹராமா�கவி�ைல. மாறாக 
இர<ைட[� தா� த0�$,ளா�. 

இமா� இ4'� க6யி� (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க, : "Qறி�ேகா,, ேநா�க�க,, அத� 
ப�க� இ50;ெச�`� காரண�க, வழிகளி�றி 
அைடய &:யா$ எ'� ேபா$, அ�காரண�க,, 
வழிக, அ#த ேநா�க�கைள� $ய�#ததாகG�, 
அவ>Nட� ேச��$� கணி�க4பட�X:யதாகGேம 
உ,ளன. 
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ஹராமா�க4ப5டைவ, பாவ�க,, 
இவ>றி'ைடய வழிக,. அ$ 
ெவN�க4ப5டைவயா? (ம�mஃ), அ�ல$ 
த0�க4ப5டைவயா? எ�பைத அaவழிக, எ#த 
அளG�Q அத� ேநா�க�களி�பா� 
இ50;ெச�கி�றன, எ#த அளG�Q அவ>Nட� 
ெதாட��ப50,ளன எ�பைத4 ெபாN�ேத 
த\�மானி�க4ப0கி�றன. 

அேத ேபா�Nதா� வண�க 
வழிபா0கUைடய வழிக,. அைவ எ#த அளG�Q 
வி��ப�த�க$, அ'மதியளி�க4ப5ட$ எ�பைத 
அவ>றி� ேநா�க�களி� ப�க� இ50; ெச�`� 
வித�ைத4 ெபாN�ேத த\�மானி�க4ப0கி�றன. 

ஒ� Qறி�ேகாUைடய வழி 
அ�Qறி�ேகாைள� $ய�#த$தா�. அaவிர<0ேம 
ேதைவயான$தா�. எ�றா`� &தலாவ$, 
Qறி�ேகா, எ�ற =தியி`�, ம>ற$ அத>கான 
வழிவைக எ�ற =தியி`� ேவ<ட4ப5டதாக 
உ,ள$. 

இைறவ� ஒ� விடய�ைத� த0�Q� 
ேபா$ அத�பா� ெகா<0 ெச�`� வழிக, 
இ�#தா� அதைன உ5ப0�த�, உNதி4ப0�த�, 
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அத� ேவலிய�ேக ெந��Qவைத� த0�த� 
ேபா�றவ>ைற[� ேச��$�தா� த0�கி�றா�. 
ேம`� அவ� ஹரா�தி�பா� இ50;ெச�`� 
வழிவைககைள[�, காரண�கைள[� 
அ'மதி�தா�, அ$ அ#த ஹரா�ைத &றி�$, 
உ,ள�கைள அத� ப�க� _<:விட�X:யதாக 
மாறிவி0�. அ�லாBGைடய அறிG, ஞான� 
அைத &>றாக மN�கி�ற$. அ$ மா�திரமி�றி 
உலக ஆ5சியாள�களி� அரசியேல அதைன 
மN�கி�ற$. ஏெனனி� அவ�களி� ஒ�வ� 
அவ�ைடய பைட�ேகா, பிரைஜ�ேகா, 
Q0�ப�தி>ேகா ஒ�ைற� த0�$வி50, பி�� 
அத� காரண�கைள[�, பாைதகைள[� 
அ'மதி�தா� அ$ &ர<பாடாகேவ 
கணி�க4ப0�. (1) "  

இமா� இ4'� க6யி� (ரB) அவ�க, 
தன$ "இஃலா&� &வ�கிஈ� அ� ர4பி� 
ஆலமீ�" எ�ற Oலி�, ஹரா�தி�பா� இ50; 
ெச�`� வழிகU� –அ$ அ:4பைடயி� 
அ'மதி�க4ப5டதாக இ�#தா`�– 
த0�க4ப5டைவேய எ�பத>கான ஆதார�கைள� 
Xறி[,ளா�க,. அ�லாB XNகிறா� : 

                                                             

(1) இஃலா&� &வ�கிஈ� – 1/ 108, 109 
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"அ�லாBைவய�றி அவ�க, 
அைழ4பவ>ைற ந\�க, தி5டாத\�க,. ஏெனனி�, 
அவ�க, அறியாைமயினா� வர�� மீறி, 
அ�லாBைவ� தி50வா�க,". (அ�Q�ஆ�  –  6: 
108) 

இaவசன�தி� இைணைவ4பவ�க, 
அ�லாBைவ; சாட�Xடா$ எ�பத>காக 
அவ�கUைடய கடG,கைள நி#தி4பைத, 
சா0வைத இைறவ� தைட ெச6$,ளா�. 
அவ�கUைடய கடG,கைள நி#தி4ப$ 
அ�லாBG�காக ைவரா�கிய� ெகா,ளG�, 
அவ�கைள ெப�� ேகாப�ெகா,ள; ெச6யG�, 
அவ�கUைடய கடG,கைள இழிGப0�தG� 
உதG� எ�றபத>காக அ$ தைட 
ெச6ய4ப50,ள$. அவ�க, அ�லாBைவ 
நி#தி�காமலி�4பதி`,ள நலG, நா�க, 
அவ�கUைடய கடG,கைள நி#தி4பதி`,ள 
நலைவ விட4 ெபா��தமானதாக உ,ள$. இ$ 
விழி4�ண�q50வத>காக, (அத>Q� ேமலாக) 
அ'மதி�க4படாத ஒ�ைற; ெச6ய, 
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அ'மதி�க4ப5ட ஒ�N காரணமாக� Xடா$ 
எ�பைத� ெதளிவாக உண��$வ$ 
ேபா�N,ள$.(1) 

ேம`� இமா� இ4'� க6யி� (ரB) 
அவ�க, "Qறி�ேகா,கU�Q எ�ன ச5டேமா, 
அத� வழிவைககU�Q� அேத ச5ட� தா�" 
எ�பத>Q /மா� 99 ஆதார�கைள� 
Xறி[,ளா�க,. அவ>றிலி�#$ 75வ$ 
ஆதார�ைத மா�திர� இ�Q Qறி4பி0கிேறா�. 

"நபியவ�க, ஸT� X5ட� அழி#த 
இட�ைத� தா<0� ேபா$, அேத ேபா�ற 
ேவதைன இவ�கU�Q� ஏ>பட�Xடா$ 
எ�பத>காக அM$ ெகா<ேட ேபாQமாN த� 
ேதாழ�கைள ஏவினா�க,. அழாம� அaவிட�தி� 
kைழவைத ேவதைன ஏ>ப0வத>Q�ய 
காரணமாக நபியவ�க, ஆ�கி[,ளா�க,. (2) 

 

 

                                                             

(1) இஃலா&� &வ�கிஈ� – 3/ 110. 
(2) இஃலா&� &வ�கிஈ� – 3/ 121. 
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க5பா உம� ரழி அவ�க9ைடய ச	பவ	  :  

மஃm� பி� ஸுைவ� அ�அஸத\ (ரB) 
Xறினா�க,: "நா� அமீ�� &ஃமின \� உம� பி� 
ஹ�தா4 (ரழி) அவ�கUட� ெவளியி� ெச�ேற�. 
நா� (_�கி) அதிகாைலயி� எM#த$�, எ�கைள 
ைவ�$ அவ� பl� ெதாMைக  நட�தினா�. பி�� 
ம�க, ஏேதா திைசைய ேநா�கி4  ேபாவைத� 
க<ட உம� (ரழி) அவ�க,، "இவ�க, எ�ேக 
ெச�கிறா�க,? " எ�N ேக5டா�க,. அத>Q 
"அமீ�� &ஃமின \ேன! இ#த இட�தி� நபி (ஸ�) 
அவ�க, ெதாMத ஒ� ம�ஜி� இ��கி�ற$. 
இவ�கU� அ�Q ெச�N ெதாMகி�றா�க," என 
பதிலளி�க4ப5ட$. உடேன அவ�، "இ$ ேபா�ற 
ெசயலி� காரணமாக�தா� உ�க, &�ேனா� 
அழி#தன�. அவ�க, த�க, நபிமா�களி� 
/வ0கைள� ேத:; ெச�N, அ#த இட�கைள 
வழிப0� தள�களாக எ0�$� ெகா<டா�க,. 
யா� இ4ப,ளியி� ெதாMைக ேநர�ைத அைட#$ 
ெகா,கிறாேரா அவ� அதி� ெதாM$ 
ெகா,ள50�. அaவாறி�ைலெயனி� அவ� 
ேபா6�ெகா<ேட இ��க50�. ேவ<0ெம�ேற 
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அைத நா:; ெச�ல ேவ<டா�" எ�N 
Xறினா�க,. (1) 

�ராதன இட�களி� இர:டாவ� வைக : 

�ராதன இட�க, எ�ப$, பிரயாண�தி� 
ேபா$ நபியவ�க, தா<:; ெச�ற இட�க,, 
அ�ல$ த<:�க4ப5ட சTக�தின�� 
இட�கைள(� த�சி�தைல)� Qறி�Q�. 

இ4' உம� (ரழி) அவ�க, 
அறிவி�கிறா�க,: "நபி (ஸ�) அவ�க, "அ� 

                                                             

(1) இ;ச�பவ�தி� அறிவி4பாள� வ�ைச 
ச�யானதாQ�. அதி`,ள அறிவி4பாள� 
அைனவ�� �ஹா�, &�லிமி� வர�X:ய 
அறிவி4பாள�கேள. "ஹ�மலா" எ�பவைர� தவிர. 
அவ� &�லிமி� வர�X:ய அறிவி4பாள�. 
இதி� சில மா>ற�கUட'�, X5ட�கUட'� 
இ4' அபீ ைஷபாவி`� (2/376, 377), ஸஈ� இ4' 
ம�ஸூ� எ�ற ஹத\� ெதாQ4பி`� இ;ச�பவ� 
இட�ெப>N,ள$. அேத ேபா�N "அஃமC" 
எ�பவைர� ெதா50� "அK &ஆவியா" எ�பவ� 
அறிவி�க�X:ய அறிவி4� இ4' 
ைதமியாGைடய "அ� இ�திழாஃ" எ�ற Oலி� 
(2/744) இட� ெப>N,ள$. 
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ஹிl�" (1) எ�ற இட�ைத� தா<:; ெச�ற 
ேபா$، பி�வ�மாN Xறினா�க,: "அ�கிரம� 
��#தவ�களி� வசி4பிட�களி� 
அவ�கU�Q�கிைட�த அேத த<டைன 
உ�கU�Q� கிைட�$வி0ேமா எ�றiசி, 
அMதப:ேய kைழ[�க,". பிறQ அவ�க, ேசண 
இ��ைகயி� மீ$ இ�#தப:ேய த� 
ேபா�ைவயா� த�ைம மைற�$� 
ெகா<டா�க,.(2) 

இமா� இ4' ஹஜ� (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "ந\�க, அMதப:ேய" எ�ற 
நபியவ�களி� X>N�Q, kைழ[� ேபா$ 
மா�தி� எ�N அ��த� கிைடயா$. மாறாக அ#த 
இட�ைத� தா<: &:[� வைர எ�ப$ தா� 
அ��த�. (3) 

                                                             

(1) ஹிl� எ�ப$ ஸT� X5ட�தா� வாc#த இட�. 
இவ�கU�Q ஸாலிB (அைல) அவ�க, _தராக 
அ'4ப4ப5டா�க,. த>ேபா$ இ$ "மதாஇ� 
ஸாலிB" எ�ற ெபய� ெகா<0 
அைழ�க4ப0கி�ற$.  

(2) �ஹா� (3380), &�லி� (2980). 
(3) ப�ஹு� பா� (1/530) 
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ம>ேறா� அறிவி4பி�، "ம�க, நபி (ஸ�) 
அவ�கUட� ேச�#$ ஸT� X5ட�தா� வாc#த 
"அ� ஹிl�" எ�ற இட�தி� இற�கினா�க,. 
அ�Q,ள கிணNகளிலி�#$ ம�க, ந\� 
இைர�தா�க,. அதைன4 பய�ப0�தி، மாG 
பிைச#தா�க,. (இைத� க<ட) நபியவ�க, 
அவ�க, இைர�த ந\ைர� ெகா50� ப:[�, 
பிைச#த மாைவ ஒ5டக�கU�Q த\னியாக4 
ேபா0� ப:[� பணி�தா�க,. ேம`� 
ஒ5டக�க, த<ண \� Q:�க வ�� 
கிணNகளிலி�#$ ந\� இைர�Q� ப:[� 
ஏவினா�க,." (1) 

ம>ேறா� அறிவி4பி�، "தK� [�த� நட#த 
ஆ<0 நபியவ�க, ம�கUட� ேச�#$ ஸT$ 
X5ட�தா�ைடய வ \0கU,ள "அ� ஹிl�" 
எ'� இட�தி� இற�கினா�க,. ம�க, ஸT� 
X5ட�தா� ந\� Q:�த கிணNகளிலி�#$ ந\� 
இைர�$, அத� Tல� மாG பிைச#தா�க,. 
இைற;சி சைம4பத>காக பாைனகைள 
ைவ�தா�க,. உடேன நபியவ�க, ஏவ, அவ�க, 
பாைனயி`,ளவ>ைற� ெகா5:னா�க,. பிைச#த 
மாைவ ஒ5டக�தி>Q த\னியாக4 ேபா5டா�க,. 

                                                             

(1) &�லி� (2981) 
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பி�� நபியவ�க, அவ�கைள; ேச��$� ெகா<0, 
ஒ5டக�க, த<ண \� Q:�Q� கிண>றி>Q4 
பயணி�தா�க,. த<:�க4ப5ட X5ட�தின� 
இ�#த இட�களி� kைழய ேவ<டாெம�N 
அவ�கைள� த0�தா�க,. 
"அவ�கU�ேக>ப5டைத4 ேபா�N உ�கU�Q� 
ஏ>ப0ெம�N நா� அi/கிேற�. எனேவ ந\�க, 
அவ�களி�#த இட�தி>Q; ெச�ல ேவ<டா�" 
எ�N Xறினா�க,. (1) 

ைஷஹு� இ�லா� இ4' ைதமி6யா 
(ரB) அவ�க, Xறினா�க,: "த�கU�Q� 
தா�கேள அநியாய� ெச6$ ெகா<டவ�க, 
வசி�த இட�கU�Q; ெச�ல ேவ<டாெம�N 
நபியவ�க, த0�$,ளா�க,.  அaவிட�கைள� 
தா<:;ெச�ல ேந�#தா� ேவகமாக ெச�`� ப: 
வழிகா5:[,ளா�க,. இ4' உம� (ரழி) அவ�க, 
அறிவி�கிறா�க,: "நபி (ஸ�) அவ�க, "ஹிl�" 
பிரேதச�ைத� கட#$ ெச�ற ேபா$, தம�Q� 
தாேம அந\தமிைழ�$� ெகா<டவ�களி� 
வசி4பிட�களி� அM$ெகா<ட�லாம� ேவN 
விதமாக kைழயாத\�க,. உ�கU�Q அழ 
&:யாவி5டா� (இைற� த<டைனயாக) 

                                                             

(1) &�ன� அBம� – (10/191, 192) (5984) 
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அவ�கைள� த\<:ய ேவதைன உ�கைள[� 
த\<:வி0ேமா எ'� அ;ச�தி� (காரணமாக) 
அaவிட�களி� kைழயாத\�க,". எ�N 
Xறினா�க,. பிறQ த� தைலைய த� 
ேமல�கியா� மைற�$�ெகா<0 அ#த4 
ப,ள�தா�ைக� கட�Q� வைர ேவகமாக4 
பயணி�தா�க,. 

Qறி4பாக இ#த இட�தி� வ#$,ள 
தைட[�தரG க0ைமயானதாக உ,ள$. இதனா� 
தா� அவ�க, ஸT� X5ட� பய�ப0�திய 
த<ண \ைர ைவ�$ மாG பிைச#த ேபா$, அதைன 
பிராணிகU�Q ஊ50மாN�, அதைன உ5ெகா,ள 
ேவ<டாெம�N� பணி�தா�க,. இைத விட 
ெதளிவான ஹரா� ேவN எ$ உ,ள$? அவ�க, 
அ�லாBவி� பாைதயி� அற4ேபா� 
��ய�X:யவ�க,. அ$G� அதிக ேதைவக,, 
கCட�க, இ�#த ேநர�தி� நட#த சிரமமான 
ஒ� [�த�. அ$ தா�, பா$கா�க4ப5ட 
எ#தெவா� பதிேவ0� அவ�கUைடய ெதாைகைய 
ம5:ட &:யாத அளவி>Q அதிகமாேனா� கல#$ 
ெகா<ட தK� [�த�. அவ�க, வாc�ைக; 
சிரம�$ட'�, ெபா�ளாதார4 ப>றா� 
Qைற[ட'� ெவளி4ப50; ெச�றா�க,. 
அ4ப:யி�#$� அவ�கUைடய ெபNமதி மி�க 
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உணவான இ#த பிைச#த மாவா� ெச6ய4ப5ட 
உணைவ சா4பிட ேவ<டாெம�N நபியவ�க, 
ஏGகிறா�க,. அaவாN அ'மதியளி�க 
வழியி�#தா� அ#த அ'மதிைய4 ெப>N� 
ெகா,ள மிகG� தQதி[,ளவ�க, அ#த 
நபி�ேதாழ�க, தா�. எனேவ அ#த ஊ��Q; 
ெச�வ$, ந\� இைர4ப$  ஆகியவ>ைற வி50� 
நபியவ�க, த0�த$, ஹரா� எ�ற 
அ:4பைடயி�தா� எ�ப$ ெதளிவாக 
அறிய4ப50 வி5ட$." (1)  

இமா� இ4'� க6யி� (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "யா� ேகாப�தி>Q,ளானவ�க,, 
த<:�க4ப5டவ�க, வாc#த இட�ைத� தா<:; 
ெச�கிறாேரா، அவ��Q அதி� kைழயேவா, 
த��$ நி>கேவா &:யா$. மாறாக ேவகமாக� 
தா<:; ெச�Nவிட ேவ<0�. அ#த இட�ைத� 
தா<0� வைர அவ� தன$ ஆைடயா� 
மைற�$� ெகா<0, அவ� அMத நிைலயி`�, 

                                                             

(1) ஷரஹு� உ�தா – ெதாMைகயி� பாட� – ப�: 507-
510, ேம`� இ$ ப>றிய தகவ`�Q:, மlTஃ 
பதாவா (15/324), இ�திழாஉ� ஸிராதி� &�தகீ� 
(1/233-238), த4s� அ�Q�$பீ (10/45). 
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ப:4பிைன ெபற�X:ய நிைலயி`ேம தவிர 
அ�Q kைழய�Xடா$". (1) 

இமா� இ4' ரஜ4 (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "இ#த ஹத\� த<டைன இற�கிய 
இட�கU�Q4 ப�Kரண உ,ள;ச�$ட'�, 
ப:4பிைன[ட'ேம தவிர kைழய &:யா$ 
எ�பைத� ெதளிவாக� XNகி�ற$. அ4ப�Kரண 
நிைலயான$ அ�லாBவி� அ;ச�தா� 
அMவ$�, அ#த இட�தி� இ�#தவ�கU�Q 
இற�கிய ேவதைனைய4 பய4ப0வ$மாQ�. 
இ�தைகய &ைறயி� அ�லாம� இ�Q 
kைழவ$, அவ�கU�Q ஏ>ற4ப5ட ேவதைன 
ஏ>படலாெமன அiச4ப0கிற$.  இ$ ேபா�ற 
இட�களி� வசி�கேவா, த��கேவா Xடாெத�N 
இ#நபிெமாழி /5:�கா5:[,ள$. இமா� 
க�தாபி[�, இ�'� சில அறிஞ�கU� இைத� 
ெதளிவாக� Xறி[,ளா�க,". (2) 

                                                             

(1) ஸா$� மஆ� (3/560), இ$ ப>றி ேமலதிக 
தகவ�கU�Q இேத Oலி� (2/255), அ� ஜவா�� 
காபீ، ப�: 94 

(2) ப�ஹு� பா� 3/237, இ$ ப>றி ேமலதிக� 
தகவ�கU�Q  :  அஃலா&� ஹத\� 1/394. 
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ைஷஹு� இ�லா� இ4' ைதமி6யா 
(ரB) அவ�க, Xறினா�க,: "நபி (ஸ�) அவ�க, 
அ#த இட�ைத நா:; ெச�N ெதாழவி�ைல. 
மாறாக அ#த இட�தி� இற�கினா�க, 
எ�பத>காக அதி� ெதாMதா�க,. எ�கிற ேபா$�, 
நபியவ�கUைடய ேநா�க��தி� அவ��Q 
உட�படாம� ெவளிர�க; ெசயலி� மா�திர� 
அவ�ட� X50; ேச�வ$ அவைர4 
பி�ப>Nவதாக அைமயா$. மாறாக அ#த 
இட�ைத� ெதாMைகைய� ெகா<0 
Qறி4பா�Qவ$, எ#த� காரண�தி>காக 
ேவத�கார�க, அழி�க4ப5டா�கேளா அ#த வைக 
பி�அ�களி� உ,ள$ என உம� (ரழி) அவ�க, 
அபி4பிராய4ப5டா�க,. எ�கிற ேபா$�, அaவாN 
ெச6பவ� ெவளிர�கமாக நபியவ�கU�Q 
ஒ4பாQகிறா�. உ,ள�தா� ெச6ய�X:ய 
அமலான، ேநா�க�தி� யஹூதி, நஸாரா�கU�Q 
ஒ4பாQகிறா�". (1) 

ேம`� இ4' ைதமி6யா (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "அKப�க�, உம�, உ�மா�, அலி 
(ரழிய�லாஹு அ�ஹு�) அேத ேபா�N 
ஆர�ப�தி� இ�லா�தி� kைழ#த 

                                                             

(1) மlTஃ பதாவா 1/128. 
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&ஹாஜி=�க,, அ�ஸா�க, அைனவ�� 
மத\னாவிலி�#$ ம�காவி>Q ஹlஜாஜிகளாகG�, 
உ�ரா; ெச6பவ�களாகG� பிரயாணிகளாகG� 
ேபா6�ெகா<:�#தா�க,. அவ�களி� யா�� 
நபியவ�க, ெதாMத இட�கைள� ேத:; ெச�N 
ெதாMததாக எ#த ஒ� அறிவி4�� வரவி�ைல. 
அaவாN ெச6வ$ அவ�களிட�தி� 
வி��ப�த�கதாக இ�#தி�#தா� அவ�க, 
அதைன &#தி� ெகா<0 ெச6தி�4பா�க, 
எ�ப$ அறிய4ப5டேத. ஏெனனி� அவ�க, 
நபியவ�கUைடய ஸு�னாைவ  ஏைனயவ�கைள 
விட அறி#தவ�கU�, பி�ப>Nபவ�கU� ஆவ�". 
(1) 

&ஹ�ம� பி� வcழாB (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "அ�Q�ஆனி`�, ஸஹ\ஹான 
ஹத\�களி`� இட�ெப>N,ள, மத\னாவி`,ள 
Qபா, உஹ$ ேபா�றவ>ைற� தவிர ஏைனய 
ம�ஜி$கU�Q�, /வ0கU�Q� ெச�வைத 
இமா� மாலி� (ரB) அவ�கU�, ஏைனய மத\னா 

                                                             

(1) அ� இ�திழாஃ 2/748. 
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அறிஞ�கU� ெவN���X:யவ�களாக 
இ�#தா�க,". (1) 

Qறி4�: இ4' ைதமி6யா (ரB) அவ�க, 
Xறினா�க,: "த<டைன இற�காத இைற 
நிராக�4� (Q4�), பாவ�க, நைடெபN� இட�க, 
ேபா�றவ>ைற ஈமா'�கான, வழிபா5:>கான 
இடமாக மா>றினா� அ$ சிற#த விடயேம. 
ஏெனனி� நபியவ�க, தாஇ4 வாசிகU�Q 
அவ�கள$ சிைலக, இ�#த இட�ைத ம�ஜிதாக 
மா>NமாN பணி�தா�க,. யமாமா வாசிகU�Q 
அவ�க, &�ன� வழிப50�ெகா<:�#த 
இட�ைத ம�ஜிதாக எ0�$�ெகா,UமாN 
ஏவினா�க,. நபி (ஸ�) அவ�கUைடய ம�ஜி� 
(அ� ம�ஜி$# நபவி) இைணைவ4ேபா�ைடய 
அட�க�தலமாக இ�#த$. அ�ம<ணைறகைள� 
ேதா<: எ0�தத� பி�ன� அaவிட�ைத 
ம�ஜிதாக மா>றினா�க,. 

காபி�கU�Q ேவதைன இற�கிய 
இட�களிேலேய (வசி4பதி�) அவ�கUட� 
X50;ேசர� Xடாெத�N ஷ=ஆ தைட[�தரG 
பிற4பி�தி��Q� ேபா$ அவ�க, ெச6ய�X:ய 
                                                             

(1) இ4' வcழாB தன$ ெதாQ4பி� (இல 102) 
இதைன அறிவி�$,ளா�க,. 
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ெசய�களி� அவ�கUட� எaவாN X50; 
ேச�வ$.........?. (1) 

3. நபியவ�க' ச<ர	 ச	ப�த1ப)ட -வ*க' : 

ச=ர� ச�ப#த4ப5ட /வ0க, எ�பத� 
ெபா�, நபியவ�களி� ச=ர� ப5ட இட�களாQ�. 
அைத� ெகா<0 பர�க� ேத0வ$ 
அ'மதி�க4ப5டதாQ�. அத>கான ஆதாரமாக 
பி�வ�� நபி ெமாழி அைம#$,ள$. அK 
ஜுைஹபா (ரழி) அவ�க, Xறினா�க,: "நபி (ஸ�) 
அவ�க, ந<பக� ேநர�தி� எ�களிட� �ற4ப50 
வ#தா�க,. அவ�கU�Q Gt; ெச6ய த<ண \� 
ெகா<0வர4ப50, அதி� அவ�க, Gt; 
ெச6தா�க,. அவ�க, மீத� ைவ�த த<ண \ைர 
ம�க, த�களி�  மீ$ தடவி�ெகா<டா�க,. (2)   

ம>ேறா� அறிவி4பி� "நபி (ஸ�) அவ�க, 
Gt; ெச6தா�, அவ�க, மீத� ைவ�கிற 
த<ண \ைர எ0�$� ெகா,வதி� 
ஒ�வ��ெகா�வ� ேபா5:யி50� 
ெகா,வா�க,".(3) 

                                                             

(1) அ� இ�திழாஃ 1/237, 238. 
(2) �ஹா� 187 
(3) �ஹா� 189 
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மி�வ� பி� மBரமா, ம�வா� பி� 
ஹக� (ரழிய�லாஹு அ�ஹுமா) ஆகிேயா� 
Xறினா�க,: "நபியவ�க, ஹுைதபி6யா� 
கால�தி� �ற4ப5டா�க,....." அ#த நபிெமாழியி� 
பி�வ�மாN அறிவி�க4ப50,ள$: "அவ� எ;சி� 
$4பினா�، அவ�� ேதாழ�களி� ஒ�வ� அதைன 
த� ைகயி� ஏ#தி� ெகா<0, அைத த� 
&க�தி`�, ேமனியி`� ேத6�$� ெகா,வா�". (1) 

இ$ அ�லாB நபியவ�களிட�தி� 
ைவ�$,ள சிற4�, பரக� (அபிவி��தி) 
ேபா�றவ>றி� காரணமாக அவ�கU�Q மா�திர� 
ெசா#தமான சிற4ப�சமாQ�. இaவிடய�தி� 
அவைர ைவ�$ ஏைனேயாைர அளவிட &:யா$. 
இதனா� தா� நபி�ேதாழ�க,, அKப�க�, உம�, 
உ�மா�, அg (ரழிய�லாஹு அ�ஹு�) 
ேபா�ற சிற#தவ�க, அவ�களி� இ�#$� நபி 
உயி�ட� இ��Q� ேபாேதா, மரணி�த பி�ேபா 
இaவாN நட#$ ெகா,ளவி�ைல". (2)  

                                                             

(1) �ஹா� 2732 
(2) அ4$� &Bஸி� அ� அ4பா� எ�பவ�ைடய 

மா��க�திலி,ளாத /வ0கைள 
க<ணிய4ப0�$வைத வி50� எ;ச��த� எ�ற 
அர� ெமாழி Oலிலி�#$ ஒ� சில 
மா>ற�கUட� எ0�க4ப5ட$. 
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எனேவ உ<ைமைய உ<ைமயாக 
எ�கU�Q எ0�$� கா5:, அதைன4 
பி�ப>றG�, ெபா6ைய ெபா6யாக எ�கU�Q 
எ0�$�கா5:, அதைன� தவி�#$ ெகா,ளG� 
வ�ல அ�லாBவிட� பிரா��தைன ெச6கிேற�. 

அ�லாBேவ எ�லா� அறி#தவ�. 
எ�கUைடய நபி &ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க, 
மீ$�, அவ�க, கிைளயாள�க,, ேதாழ�க, 
அைனவ� மீ$� அ�லாB சா#தி[�, 
சமாதான&� அ�,வானாக ! 
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�ைண நி�றைவ 

1. அ�Q�ஆ�. 

2. த4s� இ4' கs�. 

3. த4s� அ� Q�$ப.ீ 

4. ஸஹ\ஹு� �ஹா�. 

5. ஸஹ\B &�லி�. 

6. ஸுன� அப ீதாq�. 

7. ஸுன� இ4' மாஜாஃ. 

8. &�ன� அBம�. 

9. &ஸ�ன4 இ4' அப ீைஷபா. 

10. ஸுன� ஸஈ� பி� ம�ஸூ�. 

11. &�ன� அ4� பி� ஹுைம�. 

12. அஃலா&� ஹத\�. 

13. ப�ஹு� பா= ஷரB ஸஹ\ஹி� �ஹா� (இமா� 

இ4' ஹஜ��Q�ய$.) 

14. மlTஃ பதாவா (இமா� இ4' 

ைதமி6யாG�Q�ய$). 

15. இ�திழாஉ� ஸிராதி� &�தகீ� (இமா� இ4' 

ைதமி6யாG�Q�ய$) 

16. இஃலா&� &வ�கிஈ� (இமா� இ4'� 

க6யி&�Q�ய$). 
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17. ஸா$� மஆ� (இமா� இ4'� க6யி&�Q�ய$). 

18. அ�ஜவா�� காபி(F) (இமா� இ4'� 

க6யி&�Q�ய$). 

19. அ� இஃதிஸா� (இமா� ஷாதிப[ீ�Q�ய$). 

20. ஷரஹு� உ�தா. 

21. அ� பாஇ� அலா இ�கா�� பிதஇ 

வ�ஹவாதி� (இ4' அப ீஷாமாG�Q�ய$). 

22. கிதா�� ஹவாதிஸி வ� பிதஃ (இமா� 

த�_ஷி�Q�ய$). 

23. அ�$ர�� ஸனி6யா. 

 

 

 

 


