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 லஸீயஶ தேடுேல்:  

 லஸீயஶ என்மஶல் ஒன்றம அறைலேற்கஶன லறஷ, சஶேனம் என்று பபஶருள் . இன்று லஸீயஶ 
என்பறே நல்யடிஶர்கறரக் பகஶண்டு அலர்கரின் பபஶறுட்ைஶல் அல்யஶஹ்றல பநறுங்குலது 
என்ம கறுத்ேஷல் அேஷகஶன பஸ்யஷம்கரஶல் பஶலிக்கப்படுகஷன்மது . 

 

 இப்படி அஶா்த்ேம் பகஶள்லேற்கு குர்ஆனிதயஶ அல்யது வேஷழஷதயஶ சஶன்றுகள் ஏதும் 
இருக்கஷன்மேஶ? என்று பஶர்த்ேஶல் பேரிலஶக எந்ே சஶன்றுகளும் இல்றய. அல்யஶஹ் 
அல்குர்ஆனில் இண்டு இைங்கரில் லஸீயஶ என்ம பசஶல்றய பஶலிக்கஷன்மஶன் . அந்ே இண்டு 
இைங்கரிலும் அல்யஶஹ்லிைம் பநறுக்கத்றே தேடுலறேத குமஷபிடுகஷன்மஶன் . எனதல 
அல்யஶஹ்றல பநறுங்குலபேன்பது  லணக்க  லறஷபஶடுகள் பயத உருலஶகும். எனதல 
அல்யஶஹ்றல பநறுங்க நஶம் பசய்பம் லணக்கங்கதர லஸீயஶலக அறபம் . 

 

 தலும் லஸீயஶ என்பது றுறில் நபிகரஶருக்கு கஷறைக்கும் அந்ேஸ்து என்பறேபம் 
வேீஸ்கரில் பஶர்க்கபடிபம் . இக்கறுத்துக்களுக்கு  ஶமஶக இன்று சஷயர் கூறுலறே தபஶன்று ஒரு 
னிேறனக் பகஶண்டு அல்யஶஹ்றல பநறுங்குலது என்ம அறுத்ேம் அேற்கு இல்றய 
என்பறேபம் நஶம் லிரங்கஷக்பகஶள்ரதலண்டும் . 

 பஃஷன்கதர ! அல்யஶஹ்றல அஞ்சஷக் பகஶள்ளுங்கள் ; அலன்பஶல் பநருங்குலேற்குரி  ( லஸீயஶறல ) 
லறஷற(லணக்கங்கரின் பயம்) தேடிக் பகஶள்ளுங்கள் ; அலனுறை பஶறேில் தபஶர்புரிபங்கள் ; 

அப்பபஶழுது நீங்கள் பலற்மஷ பபமயஶம் . (5:35) 
 (அல்யஶஹ்றலன்மஷ ) இலர்கள் ஶற பிஶர்த்ேஷக்கஷன்மஶர்கதரஶ  அலர்கள் , ஏன் அலர்கரில் ஷகழம் 

(இறமலனுக்கு ) பநருக்கஶனலர்கள்  கூை ேங்கள் இறமலன்பஶல் (பகஶண்டு பசல்ய) நற்கருங்கறர 
(லஸீயஶறல ) பசய்து பகஶண்டும் அலனது அருறர எேஷர்பஶர்த்தும் அலனது ேண்ைறனக்கு அஞ்சஷபத 
இருக்கஷன்மனர் . நஷச்சஶக உது இறமலனின் ேண்ைறன அச்சப்பைத் ேக்கேஶகதல உள்ரது. (17:57) 

 

 எனதல அல்யஶஹ்லிைம் பநறுங்குலேற்கஶக  பசய்ப்படும் லணக்கங்கள்ேஶன்  லஸீயஶ எனப்படும் . 
 இறமத்தூேர் (ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் : பஶங்கு பசஶல்லறேக் தகட்ை பின், 'பூணஶன இந்ே 

அறறப்பின் இட்சகனஶன அல்யஶஹ்தல ! நஷறயஶன பேஶழுறகக்குரிலதன ! பவது நபி(ழல்) 
அலர்களுக்கு லஸீயஶ என்ம அந்ேஸ்றேபம் சஷமப்றபபம் லறங்குலஶஶக ! நீ லஶக்கரித்ேலஶறு 
புகழுக்குரி இைத்ேஷல் அலர்கறர எழுப்புலஶஶக !' என்ம துஆறல ஓதுகஷமலருக்கு றுற நஶரில் 
என்னுறை பரிந்துற கஷறைத்து லிடுகஷமது '.  (புவஶரி: 614)  

 நபி ( ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் : நீங்கள் பஶங்கு பசஶல்லறே தகட்ைஶல் பஅத்ேஷன் பசஶல்லறேப் 
தபஶன்று பேஷல் கூறுங்கள் . பிமகு என்ீது ழயலஶத் பசஶல்லுங்கள் . ஏபனனில் ஶர் என் ீது ஒரு 
லிடுத்ேம் ழயலஶத் பசஶல்கஷன்மஶதஶ அலர்ீது அல்யஶஹ் பத்துலிடுத்ேம் அருள் புமஷகஷன்மஶன் , பின்பு 
அல்யஶஹ்லிைம் லஸீயஶறலக் தகளுங்கள் , லஸீயஶ என்பது சுலனத்ேஷல் உள்ர ஒரு அந்ேஸ்ேஶகும் , 

அது அல்யஶஹ்லின் அடிஶர்கரில் ஒரு அடிஶனுக்தக கஷறைக்கும் , அந்ே அடிஶனஶக நஶன் இருப்பறே 
ஆறசறலக்கஷன்தமன் . ஶர் எனக்கஶக அந்ே லஸீயஶறலக் தகட்கஷன்மஶதஶ அலருக்கு எனது ளபஶஅத் 
கைறஶகஷலிடும் .  (பஸ்யஷம்) 
 

 அனுேஷக்கப்பட்ை லஸீயஶ (அல்யஶஹ்றல பநருங்குலேற்கஶன லறஷ) பறமகள்: 
 நஶம் பசய்பம் நல்யமங்கறர பன்றலத்து பிஶர்ேஷத்ேல் , அல்யஶஹ்றல பநருங்குேல் . 

உேஶணஶக , "இறமலஶ! எனது இந்ே அறயக் பகஶண்டு இந்ே லிறைத்றே 
நஷறமதலற்றுலஶஶக ." என்பறேப் தபஶன்று.  

 எங்கள் இறமலதன ! உங்கள் இறமலன் ீது நம்பிக்றக பகஶள்ளுங்கள் என்று ஈஶனின் பக்கம் 
அறறத்ேலரின் அறறப்றபச் பசலிடுத்து நஶங்கள் ேஷைஶக ஈஶன் பகஶண்தைஶம் ; எனதல “எங்கள் 
இறமலதன ! எங்களுக்கு , எங்கள் பஶலங்கறர ன்னிப்பஶஶக ! எங்கள் ேீறகறர எங்கறர லிட்டும் 
அகற்மஷ லிடுலஶஶக ; இன்னும் , எங்க(ளுறை ஆன்ஶக்க )றரச் சஶன்தமஶர்களு (றை ஆன்ஶக்களு )ைன் 
றகப்பற்றுலஶஶக !” (3:193) 
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 இறமத்தூேர் (ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் : "( பன்கஶயத்ேஷல் ) பன்று னிேர்கள் நைந்து பசன்மனர் . 
அப்தபஶது றற பபஶறஷந்ேது . அலர்கள் றயில் உள்ர குறகில் தறறந்ேனர் . ஒரு பபரி பஶறம 
உருண்டு லந்து குறக லஶசறய அறைத்ேது . அப்தபஶது அலர்கள் ேக்குள் , 'நீங்கள் பசய்ே 
நல்யமங்கரில் ஷகச் சஷமந்ேறேக் கூமஷ அல்யஶஹ்லிைம் பிஶர்த்ேஷபங்கள் ' என்மனர் .  

அலர்கரில் ஒருலர் , 'இறமலஶ எனக்கு லது பேஷர்ந்ே பபற்தமஶர் இருந்ேனர் ; நஶன் ஆடு தய்க்க 
பலரித பசன்றுலிட்டுப் பிமகு லந்து, பஶல் கமந்து, பஶல் பஶத்ேஷத்றேப் பபற்தமஶர்கரிைம் பகஶண்டு 
லருதலன் . அலர்கள் அருந்துலஶர்கள் . பிமகு குறந்றேகளுக்கும்  குடும்பத்ேஶருக்கும்  என் றனலிக்கும் 
பகஶடுப்தபன் . ஓர் இழ ேஶேஶக லந்தேன் . பபற்தமஶர் உமங்கஷலிட்ைனர் . அலர்கறர எழுப்புலறே 
நஶன் லிரும்பலில்றய . குறந்றே பசஷஶல் என் கஶயடிில் அழுேனர் . லிடிபம்லற இதே நஷறய 
நீடித்ேது. இறமலஶ ! நஶன் இறே உன்னுறை ேஷருப்ேஷற நஶடிச் பசய்ேஷருப்பேஶக நீ அமஷந்ேஶல் 
நஶங்கள் லஶனத்றேப் பஶர்க்கும் லறகில் ஓரிறை பலரிற ஏற்படுத்து ' எனக் கூமஷனஶர் . அவ்லஶறு 
(பஶறம லியகஷ) இறைபலரி உண்ைஶனது .  

ற்பமஶருலர் , 'இறமலஶ ! என்னுறை ேந்றேின் உைன் பிமந்ேஶரின் கறர எந்ே ஆணும் எந்ேப் 
பபண்றணபம் லிரும்புலறேலிை  அேஷகஶக லிரும்பிதனன் என்பறே நீ அமஷலஶய் . அலள் ேனக்கு தறு 
ேீனஶர் ேரும்லற ேன்றன அறைபடிஶது  என்மஶள் . நஶன் உறறத்து தறு ேீனஶறத் ேஷட்டிதனன் . 
அலளுறை இண்டு கஶல்களுக்கஷறைத  நஶன் அர்ந்ேதபஶது அல்யஶஹ்றல அஞ்சஷக்பகஶள் ! உரி 
பறமின்மஷ பத்ேஷறற உறைக்கஶதே ! என்று அலள் கூமஷனஶள் . உைதன அலறரலிட்டு நஶன் 
எழுந்து லிட்தைன் . இறே உன்னுறை ேஷருப்ேஷற நஶடி நஶன் பசய்ேஷருப்பேஶக நீ அமஷந்ேஶல் இந்ேச் 
சஷத்றேலிட்டு  நீக்கு' எனக் கூமஷனஶர் . அல்யஶஹ் அலர்கறரலிட்டும்  பன்மஷல் இண்டு ைங்கு 
(சஷத்றே ) நீக்கஷனஶன் .  

ற்பமஶருலர் , 'இறமலஶ நஶன் பன்று ழஶழ தகழ்லகு கூயஷக்கு ஒரு தலறயஶறர அர்த்ேஷதனன் . 
கூயஷற நஶன் பகஶடுத்ேதபஶது அறே அலர் றுத்துலிட்ைஶர் . அந்ேக் தகழ்லறகப் பிர் பசய்தேன் . 
அேன் லருஶனத்ேஷல் ஶடுகறரபம் அறே தய்ப்பலறபம்  லிறயக்கு லஶங்கஷதனன் . பிமகு அலர் 
லந்து, அல்யஶஹ்லின் அடிறத ! என்னுறை கூயஷறக் பகஶடு! என்மஶர். இந்ே ஶடுகள் , அறே 
தய்ப்பலர்கள் எல்யஶம் உக்குரிறல ; எடுத்துச் பசல்லும் என்று கூமஷதனன் . அேற்கலர் என்றனக் 
தகயஷ பசய்கஷமீஶ? என்று தகட்ைஶர். நஶன் உம்றக் தகயஷ பசய்லில்றய ; இறல உக்குரிறலேஶன்  
எனக் கூமஷதனன் . இறமலஶ ! இறே நஶன் உன்னுறை ேஷருப்ேஷற நஶடிச் பசய்ேஷருப்பேஶக நீ அமஷந்ேஶல் 
எங்கறரலிட்டு இந்ேச் சஷத்றே நீக்கு' எனக் கூமஷனஶர் . பழுறஶகச் சஷம் லியகஷது ." 
(புவஶரி:2215, பஸ்யஷம் ) 

 

 அல்யஶஹ்லி பபர்கள் , பண்புகறர பன்னிறுத்ேஷ தலண்டுேல் . உேஶணஶக ; ஶ அல்யஶஹ் நீ 
இமக்கபள்ரலனஶக  இருக்கஷன்மஶய் , எனதல எனக்கு இமக்கம் கஶட்டுலஶஶக . என்று தகட்பது 
தபஶன்று. 

 அல்யஶஹ்ழக்கு அறகஷ ேஷருநஶங்கள் இருக்கஷன்மன ; அலற்றமக் பகஶண்தை நீங்கள் அலறனப்  

பிஶர்த்ேஷபங்கள் . அலனுறை ேஷருநஶங்கறர ேலமஶக பன்படுத்துதலஶர்கறர  ( புமக்கணித்து ) லிட்டு 

லிடுங்கள் - அலர்களுறை பசல்களுக்கஶக அலர்கள் (ேக்க) கூயஷ பகஶடுக்கப்படுலஶர்கள் . (7:180)  
 ஜஶபிர் ( மறஷ) அமஷலித்ேஶர்கள் : நபி(ழல்) அலர்கள் எங்களுக்கு எல்யஶ லிளங்கரிலும் நல்யறேத் 

தேர்ந்பேடுக்கப் பிஶர்த்ேஷக்கும் பறமற ( இஸ்ேஷகஶஶறல ) குர்ஆனின் அத்ேஷஶங்கறரக்  கற்றுத் 
ேருலறேப் தபஶன்று கற்றுத் ேருபலர்கரஶய் இருந்ேஶர்கள் . 
(அந்ே பறமஶலது ): நீங்கள் ஒன்றமச் பசய் நஷறனத்ேஶல் கூடுேயஶன (நபியஶன) இண்டு க்அத்கள் 
பேஶழுது பகஶள்ளுங்கள் . பிமகு அல்யஶஹ்லிைம் ,  

'அல்லஹஸம்  இன்ன ீஅஸ்தகபிருக்க  பிஇல்க்க , வஅஸ்தக்தருக்க  பிகுத்த்தக்க , வஅஸ்அலுக்க  
ன் பழ்லக்கல் அழீம். பஇன்னக்க தக்தரு வலஹ அக்தரு. வதஃலமு வலஹ அஃலமு வஅன்த்த 
அல்லஹமுல் குயூப். அல்லஹஸம்  இன்குன்த்த தஃலமு அன்ன ஸஹதல் அம் ககருன்லீ பீதனீி, 

வஆஶீ , வஆகபத அம்ரீ' பீ ஆஜல அம்ரீ வஆஜலஸ பக்துர்ஸ லீ. வஇன் குன்த தஃலமு அன்ன 
ஸஹதல் அம் ஶர்ருன் லீ பீ தனீ,ீ வஆஶீ , வஆஜலஸ ' பஸ்ரிப்ஸ அன்ன ,ீ வஸ்ரிபின  ீஅன்ஸ , 

வக்துர் லல் கக கஸஷகஹன , ஷம் ள்ளின  ீபிஸ ' 
என்று பிஶர்த்ேஷத்து , 'உங்கள் தேறல இன்னபேனக் குமஷப்பிடுங்கள் ' என்று கூமஷனஶர்கள் .  
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(பபஶருள்: இறமலஶ! நீ அமஷந்துள்ர படி ( எது எனக்கு) நன்ற(தஶ அ)ேறன தலண்டுபன உன்னிைம் 
தகஶருகஷதமன் . உன்னுறை ஶபபரும் அருரியஷருந்து தகஶருகஷதமன் . ஏபனனில் , 'நீத ஆற்மல் ஷக்கலன் ; 

எனக்தகஶ எந்ே ஆற்மலும் கஷறைஶது . நீத நன்கமஷந்ேலன் ; எனக்தகஶ எந்ே அமஷழம் கஷறைஶது . நீத 
றமலஶனலற்றம  நன்கமஷந்ேலன் . இறமலஶ! இந்ேக் கஶரிம் எனக்கும் 'என் ஶர்க்கத்ேஷலும் என் 
லஶழ்க்றகிலும் என் கஶரித்ேஷன் படிலிலும் ' அல்யது 'என் இம்ற லஶழ்லிலும் றுற லஶழ்லிலும் ' 

நன்றஶனேஶக இருக்குபன நீ அமஷந்ேஷருந்ேஶல் அறேச் சஶேஷப்பேற்குரி ஆற்மறய எனக்கு லறங்குலஶஶக ! 
இந்ேக் கஶரிம் எனக்கு 'என் ஶர்க்கத்ேஷலும் லஶழ்க்றகிலும் ேீறஶனபேன நீ அமஷந்ேஷருந்ேஶல் 
இக்கஶரித்றே என்றனலிட்டுத் ேஷருப்பிலிடுலஶஶக ! என்றனபம்  இக்கஶரித்றேலிட்டுத்  ேஷருப்பிலிடுலஶஶக . 
நன்ற எங்கஷருந்ேஶலும் அறே அறைலேற்குரி ஆற்மறய எனக்கு  லறங்குலஶஶக ! பிமகு அேஷல் எனக்குத் 
ேஷருப்ேஷற அரித்ேஷடுலஶஶக .) (புவஶரி: 6382) 

 நபி ( ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் : ஒரு னிேனுக்கு கலறயதஶ , துக்கதஶ ஏற்பட்டு , அலன் 
'அல்யஶஹ்தல நஶன் உனது அடிற , உனது அடிறின் கன், எனது பன்பனற்மஷ தஶம் உனது 
றகில் உள்ரது , உனது படிதல என்னில் நைக்கும் , உனது ேீர்ப்பு நீேஶனதே , உனது அறனத்து 
பபறக் பகஶண்டு உன்னிைம் தகட்கஷன்தமன் , (நீ உனக்கு றலத்ே பபதஶ , அல்யது நீ தலேத்ேஷல் 
இமக்கஷ பபதஶ , அல்யது நீ உனது பறைப்பினத்ேஷல் ஒருலருக்கு கற்றுக்பகஶடுத்ே பபதஶ , அல்யது 
நீ உனது றமலஶன அமஷலில் தேர்ழ பசய்துறலத்ேஷருக்கும்  பபதஶ ) உனது குர்ஆறன எனது 
உள்ரத்துக்கு லசந்ேஶகழம் , கண்ணுக்கு குரிர்ச்சஷஶகழம் , எனது கலறயற தபஶக்கக்கூடிேஶகழம் , 

துக்கத்றே நீக்கக்கூடிேஶகழம்  ஆக்கஷலிடுலஶஶக . என்று பிஶர்த்ேஷத்ேஶல் அலனது துக்கத்றே தபஶக்கஷ 
சந்தேஶசத்றே ஏற்படுத்துலஶன் .  (அஹ்த் , இப்னு வஷப்பஶன் ) 

 

 ஒருலரிைம் துஆ தகட்கச் பசஶல்லதும் , அந்ே துஆறல றலத்து நஶம் பிஶர்ேஷப்பதும் ஆகுஶனதே . 
உேஶணஶக ஒருலர் எக்கஶக துஆ தகட்ைஶல் , ஶ அல்யஶஹ் அலது துஆறல என் 
லிறைத்ேஷல் ஏற்பஶஶக என்பது தபஶன்று. 

 உஸ்ஶன் பின் வஹறன f என்ம தேஶறர் கூமஷனஶர்கள் : கண்பஶர்றல இறந்ே ஒரு னிேர் நபிகரஶரிைம் 
லந்து 'எனக்கு நஷலஶணம் அரிக்க அல்யஶஹ்லிைம் பிஶர்த்றேபங்கள் ' என்று கூமஷனஶர் , அேற்கு 
நபிலர்கள் 'நீ லிரும்பினஶல் நஶன் துஆ தகட்கஷன்தமன் , நீ லிரும்பினஶல் பபஶறுறஶக  இரு, 

பபஶறுறஶக இருப்பது உனக்கு நல்யது.' என்மஶர்கள் . அேற்கலர் பிஶர்த்ேஷபங்கள் . என்மஶர் . அப்தபஶது 
நபிலர்கள் அலருக்கு அறகஶக ழழூ எடுத்து இண்டு க்அத்கள் பேஶழுதுலிட்டு பின்லருஶறு துஆக் 
தகட்கச் பசஶன்னஶர்கள் . 'இறமலஶ இமக்கத்ேஷன் நபி பவம்ேஶகஷ எனது நபிறக் பகஶண்டு எனது 
தேறல நஷறமதலறுலேற்கஶக  உன்றன தநஶக்குகஷன்தமன் , இறமலஶ என்னுறை லிறைத்ேஷல் 
அலருறை (நபிகரஶரின் ) தலண்டுதகஶறர ஏற்பஶஶக , அலது லிறைத்ேஷல் எனது தலண்டுதகஶறர 
ஏற்பஶஶக .'  (அஹ்த் , ேஷர்ஷேீ) 

 

 தலும் உர் (மறஷ) அலர்கள் அப்பஶஸ் (மறஷ) அலர்கறர பன்னிறுத்ேஷ தகட்ைது தபஶன்றும் . 
 அனஸ்(மறஷ) அமஷலித்ேஶர்கள் : க்களுக்குப் பஞ்சம் ஏற்படும் பபஶழுது உர்(மறஷ), அப்பஶஸ்(மறஷ) பயம் 

(அல்யஶஹ்லிைம் ) றற தலண்டுபலர்கரஶக  இருந்ேனர் . 'இறமலஶ ! நஶங்கள் எங்கள் நபிற 
உன்னிைம் பிஶர்த்ேஷக்கக் தகஶருதலஶம் . நீ எங்களுக்கு றற லறங்கஷனஶய் . (இப்தபஶது) எங்கள் நபிின் 
ேந்றேின் உைன் பிமந்ேஶற உன்னிைம் பிஶர்த்ேஷக்கக் தகஶருகஷதமஶம் . எங்களுக்கு றற 
லறங்குலஶஶக !' என்று உர்(மறஷ) கூறுலஶர்கள் . அலர்களுக்கு றற பபஶறஷபம் . (புவஶரி: 1010)  

 நபிகரஶர் கஶயத்ேஷல் நபிகரஶறக் பகஶண்டு றற தகட்ைலிேம் பிஶர்த்ேஷக்கச் பசஶல்யஷத . 
 அனஸ் இப்னு ஶயஷக்(மறஷ) அமஷலித்ேஶர்கள்: நபி(ழல்) அலர்கரின் கஶயத்ேஷல் ஒரு பறம க்கறரப் 

பஞ்சம் லஶட்டிது. ஜஹம்ஆ நஶரில் நபி(ழல்) அலர்கள் பசஶற்பபஶறஷழ நஷகழ்த்ேஷக் பகஶண்டிருந்ேதபஶது 
ஒரு கஷஶலஶசஷ எழுந்து, 'இறமத்தூேர் அலர்கதர! பசல்லங்கள் அறஷந்துலிட்ைன. குறந்றே குட்டிகள் 
பசஷஶல் லஶடுகஷன்மனர். எனதல எங்களுக்கஶக அல்யஶஹ்லிைம் பிஶர்த்ேஷபங்கள் ' என்று கூமஷனஶர். 
நபி(ழல்) அலர்கள் ேங்கரின் இண்டு றககறரபம் உர்த்ேஷ பிஶர்த்ேஷத்ேஶர்கள். அந்ே தநத்ேஷல் 
லஶனத்ேஷல் எந்ே றற தகத்றேபம் நஶங்கள் பஶர்க்கலில்றய. என் உிர் எலனுறை றகலசம் 
உள்ரதேஶ அலன் தல் ஆறணஶக நபி(ழல்) அலர்கள் ேம் றககறரக் கஸதற இமக்கும் பன்பஶக 
றயகறரப் தபஶல் தகங்கள் ேஷண்டு லந்ேன. நபி(ழல்) அலர்கள் ஷம்பரியஷருந்து 
இமங்குலேற்குள்ரஶக றற பகஶட்டி அலர்கரின் ேஶடிியஷருந்து லறஷந்ேறே நஶன் பஶத்தேன். அன்றம 



    

 by Murshid Abbasi 60 Tute 11 

 

ேஷனபம் அேற்கடுத்ே நஶளும் அேற்குடுத்ே நஶளும் அேற்கு று ஜஹம்ஆ லறிலும் எங்களுக்கு 
றற பபஶறஷந்ேது.  

(று ஜஹம்ஆலில்) அதே கஷஶலஶசஷ அல்யது தலபமஶருலர் எழுந்து 'இறமத்தூேர் அலர்கதர! 
கட்டிைங்கள் இடிந்து லிழுகஷன்மன. பசல்லங்கள் பழ்கஷன்மன. எனதல எங்களுக்கஶக அல்யஶஹ்லிைம் 
பிஶர்த்ேஷபங்கள்" என்மஶர். நபி(ழல்) அலர்கள் ேங்கரின் றககறர உர்த்ேஷ 'இறமலஶ! எங்கள் சுற்றுப் 
புமங்கறர தநஶக்கஷ ( இறே அனுப்புலஶஶக!) எங்களுக்குக் தகடு ேருலேஶக ( இம்றறற) ஆக்கஷ 
லிைஶதே!" என்று கூமஷனஶர்கள். தகம் உள்ர பகுேஷற தநஶக்கஷ நபி(ழல்) அலர்கள் றசறக பசய்ே 
தபஶபேல்யஶம் அம்தகம் லியகஷச் பசன்மது. ேீனஶ நகர் பபரும் பள்ரஶக ஶமஷது. (இம்றறஶல்) 
'கனஶத்' எனும் ஓறை ஒரு ஶேம் ஓடிது. பல்தலறு பகுேஷகரியஷருந்து லருபலர்களும் இம்றறறப் 
பற்மஷப் தபசஶயஷருந்ேேஷல்றய .  (புவஶரி: 933) 

 

 குமஷப்பிட்ை ஒரு னிேறனதஶ , அலது ேஷப்றபதஶ பன்றலத்து லஸீயஶ தேடுலேற்கு எந்ே 
பேரிலஶன சஶன்றுகளும் இல்றய. ஶமஶக அது ளஷர்க்கஷற்கு இட்டுச் பசல்லும் ஒரு கஶணிஶக 
அறந்துலிடும். இன்றம சபகத்ேஷல் இந்ே நஷறயற நஷறமதல பஶர்க்கபடிபம். 

 

 பேல் லிறைம் நபிகரஶருக்கு பன்னர் எேறனதஶ நபிஶர்கள், நல்யலர்கள் ணித்ேஶர்கள். 

அலர்கள் ஶருறை பபஶறுட்ைஶலும் அல்யஶஹ்றல பநறுங்கும் ஒரு பறமற நபிகரஶர் 
கஶட்டித்ேலில்றய. 

 

 ஆனஶல் இப்படி பபஶறுட்ைஶல் தகட்பறே அனுேஷப்பலர்கள் பன்னஶல் கூமப்பட்ை இண்டு 
வேீஸ்கறரபம் (கண் பஶர்றல இறந்ேலரின் பசய்ேஷ, உர் (மறஷ) அலர்கரின் பசய்ேஷ) ஆேஶஶக 
கஶட்டி நபிகரஶரின் பபஶருட்ைஶலும், நல்யலர்கள் பபஶருட்ைஶலும் தகட்பறே அனுேஷக்கஷன்மனர்.  

 

 குமஷப்பு: அந்ே இண்டு வேீஸ்கறரபம் நன்மஶக சஷந்ேஷத்து பஶர்த்ேஶல் இப்படி அனுேஷப்பலர்களுக்கு எந்ே 
ஆேஶபம் இல்றய என்பறே அமஷந்து பகஶள்ரயஶம் .அறல பின்லருஶறு : 

1. பலறுதன இன்று தகட்பது தபஶன்று தகட்க படிபம் என்மஷருந்ேஶல் ஏன் இண்டு வேீழஷலும் 
நபிகரஶறத் தேடி லதலண்டும் . இன்றமக்கு தகட்பது தபஶன்று எங்கஷருந்தும் தகட்டிருக்கயஶத !  

 எனதல நபிகரஶற தேடி லந்து நபிகரஶரிைம் துஆ தகட்குஶறு தலண்டினர் என்பது பேரிழ. 
இப்பபஶது எப்படி ணித்ே நபிகரஶற பன்னிறுத்ேஷ தகட்கயஶம். 

2. உர் ( மறஷ) அலர்கள் ஏன் அப்பஶஸ் ( மறஷ) அலர்கறரக் பகஶண்டு தகட்கதலண்டும் , நபிகரஶற 
பன்னிறுத்ேஷ தகட்டிருக்கயஶத ,  

 அலர்கள் நபிகரஶரிைம் படித்ேது உிர் உள்ரலரிைம் துஆ தகட்கச் பசஶல்லறேத , அேனஶல் ேஶன் 
ணித்துலிட்ை நபிகரஶரின் பபஶறுட்ைஶல் தகட்கஶல், உிதஶடிருந்ே அப்பஶஸ்(மறஷ)  பயம் றய 
தலண்டினஶர்கள் . தலண்ைப்பட்ைறேத உர் அலர்கள் அல்யஶஹ்லிைம் பறமப்படு பசய்ேஶர்கள் . 

3. கண் பஶர்றல இறந்ேலரின் வேீழஷல் 'நீ லிறும்பினஶல் நஶன் துஆச் பசய்கஷன்தமன் .' என்று பேரிலஶக 
லந்துள்ரதுைன், அலர், நபித துஆ தகளுங்கள் என்றும் கூறுகஷன்மஶர் . நபிறக் பகஶண்டு தகட்க படிபம் 
என்மஷருந்ேஶல் இப்படிபல்யஶம் பசஶல்யத்தேறலில்றய . எனதல ஒருலரின் துஆறல றலத்தே 
அல்யஶஹ்றல பநறுங்கபடிபம் . 

4. தலும் நபிகரஶர் அல்யஶஹ்றல பநறுங்கும் பகஶக ழழூ பசய்து இண்டு க்அத்கள் பேஶழுஶறும் 
ஏழகஷன்மஶர்கள் . பபஶறுட்ைஶல் தகட்ைல் கஷறைக்கும் என்மஶல் சும்ஶ தகட்கச் பசஶல்யஷிருக்கயஶத . 
தலும் கண் பஶர்றல இறந்ேலர் துஆ தகட்கும் தபஶது 'ஶ அல்யஶஹ் என் லிறைத்ேஷல் நபிகரஶரின் 
பரிந்த்றற ஏட்பஶஶக ' என்று தகட்ைேன் பயம் நபிகரஶர் துஆ தகட்ைஶர்கள் . அந்ே துஆறலத இலர் 
லிறைத்ேஷல் ஏற்குஶறு அல்யஶஹ்லிைம் தலண்டுகஷன்மஶர் என்பது பேரிலஶக லிரங்குகஷன்மது . 

தலும் நபிகரஶரின் லிறைத்ேஷல் (துஆறல ஏற்கும் லிறைத்ேஷல்) எனது பரிந்துறற ஏற்பஶஶக  
என்றும் பசஶல்லுஶறு ஏழகஷன்மஶர்கள் என்மஶல், நபிகரஶரின் பரிந்துறற ஏட்கச் பசஶல்லும் எனது 
பரிந்துறற ஏற்பஶஶக என்பதே. 

 

 எனதல குமஷப்பிட்ை ஒரு னிேறக்பகஶண்டு அலது பபஶறுட்ைஶல் தகட்கயஶம் என்மஷருந்ேஶல் 
இத்துறன லிறைங்கள் நைந்ேஷருக்கத் தேறலில்றய. மஶக இன்று தகட்பது தபஶன்று 
(நபிகரஶரின், நல்யடிஶர்கரின் பபஶறுட்ைஶல் நஷறமதலற்று) என்று தகளு என்று கற்றுக் 
பகஶடுத்ேஷருக்கயஶம். எனதல ேனி னிேனின் பபஶறுட்ைஶல் தகட்பது என்பது ஒருனிேற 
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அல்யஶவஷலின் அந்ேஸ்துக்கு எடுத்துச் பசல்லும் ஒரு ளஷர்க்றக ஏற்படுத்தும் ஒரு அம்சஶகும். 
அல்யஶஹ்தல எம் அறனலருக்கும் சத்ேஷ ஶர்க்கத்ேஷல் சரிஶன பேரிறலத் ேதலண்டும்.  

 குமஷப்பு: இந்ே இண்டு வேீஸ்கரியஷருந்தும் லிரங்கபடிபஶனது , ஒருலரிைத்ேஷல் துஆக் 
தகட்குஶறு தகட்டுக்பகஶண்டு, அலர் தகட்கும் துஆறல பன்னிறுத்ேஷ அல்யஶஹ்றல பநறுங்க 
படிபம் என்பதே. 

 

 தலும் ஆேம் (அறய) அலர்கள் பேௌபஶ பசய்ேதபஶது பவம்ேஷன் பபஶறுட்ைஶல் ன்னிப்புக் 
தகட்ைேஶகழம் , பவம்றே பறைக்கலிட்ைஶல் உம்ற பறைத்ேஷருக்கஶட்தைஶம்  என்று 
அல்யஶஹ் ஆேம் (அறய) அலர்களுக்கு கூமஷேஶகழம் ஒரு பசய்ேஷ பசஶல்யப்படுகஷன்மது . இது 
நபிகரஶரின் ீது இட்டுக்கட்ைப்பட்ை பபஶய்ஶன ஒரு பசய்ேஷஶகும் . ஶமஶக ஆேம் நபி எப்படி 
அல்யஶஹ்லிைம் ன்னிப்புத் தேடினஶர்கள் என்பறே குர்ஆன் கூறுகஷன்மது தகளுங்கள் . 

 பின்னர் ஆேம் ேம் இறமலனிைஷருந்து  சஷய லஶக்குகறரக் கற்றுக் பகஶண்ைஶர் ; (இன்னும் , 

அலற்மஷன் பயஶக இறமலனிைம் ன்னிப்புக்தகஶரினஶர் ;) எனதல இறமலன் அலற 
ன்னித்ேஶன் ; நஷச்சஶக அலன் ஷக ன்னிப்தபஶனும் , கருறணஶரனும்  ஆலஶன். (2:37) 

 அேற்கு அலர்கள்: “எங்கள் இறமலதன ! எங்களுக்கு நஶங்கதர ேீங்கஷறறத்துக் பகஶண்தைஶம் - நீ 
எங்கறர ன்னித்துக் கஷருறப பசய்ஶலிட்ைஶல் , நஷச்சஶக நஶங்கள் நஷ்ைறைந்ேலர்கரஶகஷ  
லிடுதலஶம்” என்று கூமஷனஶர்கள் . (7:23) 

 

 எனதல இந்ே உண்றகறர லிரங்கஷ ளஷர்க்கஷயஷருந்து லிடுபட்டு லஶறபற்சஷப்தபஶஶக . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


