
�ளி�பத�கான ஒ���ைறக� 

� ஒ� மனித� கடைமயான �ளி�ைப நிைறேவ��� எ�ண��ட� �  உடைல#� த�ண$ரா& 
க வினா& அவன� கடைம ந$)கிவி*�. 

� ஆனா-� அத�கான ஒ )� �ைறகைள நபி (ஸ&) அவ1க2 கா34�த5�2ளா1க2, அவ�ைற 
கவனி�பத� 6லேம �ளி�ைப வண7கமா7கலா�. 

� ஒ���ைற பி�வ�மா�, 

� பா�திர�தி��2 ைகைய 8ைழ7க �� ெவளியி& ைகைய க விவி3*, ெதா ைக7� ேபா�� 
;< ெச>� ெகா2ள&, ஆனா& கா& க ;வைத மா�திர� �ளி�?7� பி� ைவ��7ெகா2ள&. 
அதைன#� �ளி�த இட�ைத மா�றி க ;த&. 

� நபிகளாA� மைனவி ைம6னா (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: 'நபி(ஸ&) அவ1க2 கா&கைள 
வி3*வி3* ெதா ைக7� ;<D ெச>வ� ேபா�� ;<D ெச>வா1க2. ேம-� த)க2 
ம1மEதல�ைத#� உடலி& ப3ட அF�த)கைள#� க ;வா1க2. பி�ன1 த)களி� மீ� 
த�ண $ைர ஊ��வா1க2. பி�ன1 சிறி� நக15� நி�� த)களி� இர�* கா&கைள#� 
க ;வா1க2. இ�தா� நபி(ஸ&) அவ1களி� கடைமயான �ளி�பாக இ�5த�"  (?ஹாA: 248, 

249, �Eலி�) பா�திர�தி& ைகைய 8ைழ7க �� ைகைய ெவளியி& க ;வா1க2, எ�� 
�Eலிமி& வ5�2ள�. 

� பிற� இ� ைககைள#� த�ண$A& இ3*, தைலைய �ைட5� வி3*, தைல7� ஆர�பமாக 
6�� அ&-க2 ஊ��த&, அதி-� வலைத7 ெகா�* ஆர�பி�த&, பிற� �  உடைல#� 
க ;த&. 

� ஆயிஷா (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: 'நபி(ஸ&) அவ1க2 கடைமயான �ளி�ைப 
நிைறேவ���ேபா� �தலாவதாக� த)களி� இர�* ��ைககைள#� க ;வா1க2. 
பி�ன1 ெதா ைக7� ;<D ெச>வ� ேபா& ;<D ெச>வா1க2. பி�ன1 விர&கைள� 
த�ண $A& 6LகD ெச>� அைத7 ெகா�* தைல �4யி� அ4�பாக�ைத7 ேகா�வா1க2. 
பி�ன1 அவ1க2 தைலயி� மீ� 6�� �ைற ைகயினா& த�ண $ைர7 ேகாA ஊ��வா1க2. 
பி�ன1 த)களி� உட& � வ�� த�ண$ைர ஊ��வா1க2"  (?ஹாA: 248...�Eலி�) 

� ம�ெறா� அறிவி�பி&; பா�திர�திலி�5� த)களி� ைகயி& அ2ளி� த)களி� தைலயி� 
வல�?ற� ஊ��வா1க2. பி�ன1 இட�?ற� ஊ��வா1க2. பி�ன1 த)களி� இர�* 
ைககளா& தைலைய� ேத>�பா1க2" (?ஹாA: 258, �Eலி�) 

� ெப�க2 தைலயி& ெகா�ைட க34யி�5தா& கடைமயான �ளி�?7காக அதைன அவிL7க 
ேவ�4யதி&ைல. 

� உ�� ஸலமா (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: நா� அ&லாMவி� NதAட�, என� தைலயி& 
ெகா�ைட க3*பவளாக நா� இ�7கி�ேற�, கடைமயான �ளி�?7காக அதைன நா� 
அவிL7க ேவ�*மா? எ�� ேக3க, ேதைவயி&ைல, மாறாக உ� தைல மீ� 6�� 
அ&-கைள ஊ�றிவி3*, உட-7� ஊ��, ந$ F�தமைடவா>. எ�� Bறினா1க2.  (�Eலி�: 
770) 

� இ�O உம1 (றழி) அவ1க2, கடைமயான �ளி�பி� ேபா� த� ெப�கP7� தைல �4ைய 
அவிL7க ெசா�னைத ேக2விப3ட ஆயிஷா (றழி) அவ1க2 அதைன க�4�தா1க2. 
(�Eலி�: 773) 
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� ம7க2 பா1ைவ7�3ப3ட இட)களி& �ளி7�� ேபா� க3டாய� திைர ேபா�ற ஒ�ைற7 
ெகா�* த�ைன மைற7க ேவ�*�, ஆனா& தனிைமயி&, அைறக2 ேபா�றவ�றி& 
நி1வாணமாக �ளி�பதி& தவறி&ைல, ஆனா& அ&லாMேவ ெவ3க�பட� த�தியானவ� எ�ற 
அ4�பைடயி& மைற��7 ெகா2வேத சிற5த�. 
� நபி (ஸ&) அவ1க2 Bறினா1க2: 6ஸா நபி#�, அ>Q� நபி#� நி1வாணமாக �ளி�தா1க2. 

(?ஹாA: 278, 279, �Eலி�) 
� உ�� ஹானிஃ (றழி) அவ1க2 அறிவி�தா1க2: 'ம7கா ெவ�றி ெகா2ள�ப3ட ஆ�4& 

நபி(ஸ&) அவ1களிட� ெச�றி�5ேத�. அ�ேபா� அவ1க2 �ளி��7 ெகா�4�5தா1க2. 
அவ1கைள பா�திமா(றழி) மைற��7 ெகா�4�5தா1க2. அ�ேபா�, நபி(ஸ&) (எ�ைனD 
F347கா34) 'இ� யா1?' எ�� ேக3டா1க2. நா� உ�� ஹானிஃ எ�ேற�" (?ஹாA: 280, 

�Eலி�) �Eலிமி� அறிவி�பி& (791) ஒ� ஆைடயா& மைற�தா1க2, �ளி�� �45த;ட� 
தன� ஆைடைய எ*�� F�தி7 ெகா�டா1க2. எ�� வ5�2ள�.  

� ைம6னா (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: நபிகளா1 கடைமயான �ளி�? �ளி�தா1க2, நா� 
அவ1கைள மைற��7 ெகா�4�5ேத�....(?ஹாA: 281) 

� �ஆவியா (றழி) அவ1க2, தனிைமயி& இ��பவ1 உ1யானாக இ�7கலாமா? எ�� நபிகளாAட� 
ேக3ட ேபா�, அ&லாMேவ  ெவ3க�பட� த�தியானவ�. எ�� நபியவ1க2 Bறினா1க2. 
(அSதா;�: 4017, தி1மிதி: 2769) 

• தனிைமயி& இ�7�� ேபா� நி1வாணமாக �ளி�பைத தைட ெச>� எ5த ஒ� ஹத$ஸு� 
வரவி&ைல எ�பேதா*, மைற��7 ெகா2வ� சிற5த� எ�ேற ெசா&லலா�. 

� �ளி7�� ேபா� த�ண $ைர வ $�விைரய� ெச>யாதி��த&. 
� 'நபி(ஸ&) அவ1க2 நா�� '���'விலி�5� ஐ5� '���' வைர உ2ள த�ண$A& 

�ளி�பா1க2. ஒ� '���' அள; த�ண$A& ;<D ெச>வா1க2" (?ஹாA: 201, �Eலி�) 
� �ளி�� �45த பி� �ைட7கலா� அதி& தவறி&ைல. 

� நபி (ஸ&) அவ1க2 �ளி�� �45த;ட� ைம6னா (றழி) அவ1க2 �ைட�பத�� �ணி 
வழ)கியேபா� அதைன நபியவ1க2 பாவி7கவி&ைல. (?ஹாA: 259, �Eலி�) 

• �ளி�த பி� �ைட�பைன பாவி7�� வழைம நபிகளாAடமி�5ததாேல அதைன ைம6னா 
(றழி) அவ1க2 ெகா*�தா1க2, ேம-� நபிகளா1 பாவி7கவி&ைல எ�பைத� தவிர, 

த*7கவி&ைல. 
� சிறிய பா�திர)களி-� ைகைய வி3* அ2ளி7 �ளி7கலா�. 

� ஆயிஷா (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: 'நாO� நபி(ஸ&) அவ1கP� 6�� அ&- த�ண$ைர7 
ெகா2P� ஒேர பா�திர�திலி�5� �ளி�ேபா�. அ�ேபா� எ)க2 இ�வA� ைககP� அ5த� 
பா�திர�தி& மாறி மாறிD ெச&-�"  (?ஹாA: 261.., �Eலி�: 756) 

� கடைமயான �ளி�?7� பி�ன1 எVசியி�7�� த�ண$ைர �ளி7க� பய�ப*�தலா�. 
� இ�O அ�பாE (றழி) அவ1க2 Bறினா1க2: ைம6னா (றழி) அவ1க2 �ளி�� எVசிய 

த�ண $A& நபியவ1க2 �ளி�பா1க2.  (�Eலி�: 760) 
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