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ச ோதனை விடயத்தில் நோற்பது நபிம ோழிகள் 

 

(அறபுத் மதோகுப்பு:- கோலித் பின் ஸுஊத் அல்புனைஹித்) 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 وبعد، آله وصحبه اجمعين،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، نبينا دمحم وعلى 

 

 

இது ச ோதனைகள் விடயத்தில் நபிம ோழியில் வந்திருக்கும் நோற்பது ஹதீஸ்களின்: கோரணங்கனள, நுணுக்கங்கனள 

சபசுவதும், அதற்கோக மபோறுன  கோப்பதன்  ிறப்பு, அதனை ஏற்றுக்மகோள்ளல்,  றுன யில் அதற்கு கினடக்கும் 

 கத்தோை கூலி, அதைோல் போவங்கள்  ன்ைிக்கப்படுதல், அதன் வனககள், அதில்  ைிதர்களின் நிைன கள் 

பற்றியதோை மதோகுப்போகும்.              

அவற்றின் அர்த்தத்னத சுருக்க ோக மதளிவுபடுத்தியுள்சளன், ச ோதனையின் மபரும் ஆபத்தின் கோரண ோகவும், அதிகம் 

ஏற்படுகிறது என்பதைோலும், அதைளவில் அவ ியம் இருப்பதைோலும் இதனை ஒரு தைி போட ோக மதோகுத்துள்சளன்.    

இந்த பணினய  திப்பு ிக்க அல்ைோஹ்வின் மபோருத்தத்திற்குறியதோகவும்,  றுன யில் எைக்கு பயனுள்ளதோக 

ஆக்கு ோறும் அல்ைோஹ்விடம் சகற்கின்சறன், அவசை  ிறந்த மகோனடயோளன்.! 

 

 

ோியோத் நோட்டின் எழுத்தோளர்:- 

இப்னு புனைஹித் அல் கோலிதீ அன்ைஜ்தீ 

1438-2-27 
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அறிமுகவனர 

 

இதனை ம ோழிமபயர்ப்பதோல் இன்னும் பயனுள்ளதோக அன யும் என்பதோலும், மதோகுப்போளோின் சநோக்கம் 

வி ோை னடயும் என்பதைோலும் இதனை ம ோழிமபயர்ப்பு ம ய்கிசறன்.                 

குறிப்போக 2020-3ம்  ோதம் மதோடக்கம் பரவிவரும் மகோசரோைோ னவரஸ் கோரண ோக வீட்சடோடு இருக்கும் 

 ந்தர்ப்பத்னத பயன்படுத்த சவண்டும் என்ற சநோக்கில் இந்த பணி ச ற்மகோள்ளப்பட்டது.                      

அல்ைோஹ் நம் அனைவரது நல்ை முயற் ிகனளயும்  ைத்தூய்ன னய தந்து, ஏற்றுக் மகோள்வோைோக.! 

குறிப்பு:- 

 ிை நபிம ோழிகளுக்கு அதன் தரோதரம் பற்றிய குறிப்பு எழுதப்பட்டுள்ளது, 

ம ோழிமபயர்ப்பில், அல்ைது தகவல்களில் தவறுகள் கோணு ிடத்து, அதனை சுட்டிக்கோட்டிைோல்  ீர்திருத்திக் 

மகோள்ளைோம். அல்ைோஹ் நம் அனைவரது முயற் ிகனளயும் ஏற்போைோக! 

 

ம ோழிமபயர்ப்பு:-  

எம் எஸ் எம் முர்ஷித் அப்போஸி 

2020-04-14 (1441-8-19 ஹி) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 முதல் ஹதீஸ் 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  َما يُِصيُب الُمْسِلَم، ِمْن نََصٍب َوالَ َوَصٍب، َوالَ َهم ٍ َوالَ »: َعِن النَِّبي 
 ُ ، َحتَّى الشَّْوَكِة يَُشاُكَها، إِالَّ َكفََّر َّللاَّ  «ِبَها ِمْن َخَطايَاهُ ُحْزٍن َوالَ أَذًى َوالَ َغم ٍ

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:   ஒரு முஸ்லின த் னதக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு சநோிடும் துன்பம், 

சநோய், துக்கம், கவனை, மதோல்னை,  ைசவதனை ஆகிய எதுவோயினும் அதற்கு பதிைோக அவோின் போவங்களிலிருந்து 

 ிைவற்னற அல்ைோஹ்  ன்ைிக்கோ ல் இருப்பதில்னை.  (ஸஹீஹுல் புகோோி: 5641,5642. , முஸ்லிம்) 
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எைசவ ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படும் எந்த ஒரு வருத்தம், கஷ்டம், வலி, சநோய், துக்கம், கவனை,  ங்கடம் எதுவோக 

இருந்தோலும் தவறுகள்  ன்ைிக்கப்படுவதற்கும், போவங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கும், அவரது அந்தஸ்துகள் உயர்வதற்கும் 

கோரண ோக இருக்கும் என்று இந்த நபிம ோழி அறிவிக்கின்றது. இனவகள்  ிறிய போவங்கனளசய குறிக்கும்.. 

மபரும் போவங்களோக இருந்தோல், குறிப்போக நபிம ோழியில் வந்திருப்பது சபோன்று  ன்ைிப்பு சகற்பனதக் 

மகோண்சடயன்றி  ன்ைிக்கப்பட ோட்டோது, அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

 எனத விட்டும் நீங்கள் விைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கசளோ அத்தனகய மபரும்போவ( ோை கோோிய)ங்களிலிருந்து நீங்கள் 

விைகிக் மகோண்டோல், உங்களுனடய ( ற்ற  ிறிய) தீயனவகனள உங்கனள விட்டும் நோம் சபோக்கிவிடுசவோம் , 

இன்னும்,  ங்னகயோை நுனழவிடத்தில் உங்கனள நோம் நுனழவிப்சபோம்.(4:31) 

ச ோதனைகள் போவங்கனள சபோக்கும் என்பது, ச ோதனை ஏற்பட்டவுடன் மவறுப்பு மகோள்ளோ ல் இருக்கும் சபோசத 

கினடக்கும். ச லும் போவங்கள்  ன்ைிக்கப்படுவதற்கு மபோறுன கோக்க சவண்டும், நன்ன னய நோடசவண்டும் என்ற 

நிபந்தனைகளும் இல்னை, ஆைோலும் கூலி மகோடுக்கப்படுவதும், அந்தஸ்து உயர்வதும் அவர் மபோருன  கோத்து, 

நன்ன னய எதிர்ப்போர்த்தோசையன்றி கினடக்கோது, ஏமைைில் கூலி என்பது நற்கோோியத்திற்சக கினடக்கும்.  

ச ோதனைகள் தவறுகனள சபோக்கும், வழிபோடுகள் அந்தஸ்துகனள உயர்த்தும், ‘முஸ்ைத் அஹ் த்’ என்ற ஹதீஸ் 

புத்தகத்தில் பதியப்பட்டுள்ளது: அவர்கள், அபூ உனபதோ ரலி அவர்கள் சநோயில் இருக்கும் சபோது அவர்களிடம் 

ம ன்று. “அவரது சநோய்க்கோக கூலி மகோடுக்கப்படும்.” என்று கூற, “எைக்கு கூலிசயோ, அது சபோன்றசதோ கினடக்கோது, 

ஆைோலும் ச ோதனைகள் என்பது  ன்ைிப்போகும்” என்று அபூ உனபதோ ரலி கூறிைோர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இரண்டோவது நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل : عن ُهَرْيَرةَ، يَقُولُ  ُ بِِه َخْيًرا يُِصْب ِمْنهُ »: َّللاَّ  «َمْن يُِرِد َّللاَّ

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: யோருக்கு அல்ைோஹ் நன்ன னய நோடுகிறோசைோ அவனர ( த்திய) 

ச ோதனைக்கு உள்ளோக்குகிறோன்.  ஸஹீஹுல் புகோோி: 5645) 

 

இந்த ஹதீஸ்; “ஒரு முஃ ிைோை அடியோனுக்கு  றுன யில் கூலி வழங்க, அந்தஸ்னத உயர்த்த அல்ைோஹ் 

விரும்பிைோல், அவன் மபோறுன கோத்து, நன்ன னய எதிர்போர்த்து, கீழ்படிந்து, தைது இரட் கன் தைக்கு 

ஏற்படுத்தியனத ஏற்றுக்மகோள்வதற்கோக. அந்த அடியோனுக்கு அல்ைோஹ் ச ோதனைனய மகோடுக்கிறோன்.” என்பனத 

எடுத்துக்கோட்டுகின்றது. 

ச லும் மபோறுன கோக்கும் ஒரு முஃ ினுக்கு ச ோதனை வருவமதன்பது அவனுக்கு அல்ைோஹ் நைவு நோடியிருக்கிறோன் 

என்பதன் அனடயோள ோகும்.  

ச லும் ஒரு முஃ ின் ச ோதனைனய சவண்டுவது  ோர்க்கத்தில் அனு திக்கப்பட்டதல்ை,  ோறோக ச ோதனை நிகழ்ந்து 

விட்டோல் மபோறுன கோப்பசத சநோக்க ோகும்.  

ச லும் மபோறுன கோக்கும் முஃ ினுக்கு இறங்கும் ச ோதனை என்பது அல்ைோஹ்விட ிருந்து அருளோகவும் 

மகோனடயோகவும் இருப்பசதோடு, மவளிப்பனடயோக ச ோதனை மகடுதியோக இருந்தோலும் அவைது  ோர்க்கத்தில் 
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நைவோகும்,  

பல்ல் பின் ஸஹ்ல் கூறிைோர்கள்: ‘நிச் ய ோக சநோய்களில்  ிை அருள்கள் இருக்கின்றை, அறிவுள்ளவர்கள் அதனை 

அறியோ ல் இருப்பது தகோது, ஏமைைில் அனவ போவங்கனள சுத்தப்படுத்தும்,மபோறுன கோப்பதன் கூலிக்கு 

உள்ளோக்கும்,  றதியில் இருந்து விளிப்பூட்டும், ஆசரோக்கியத்தின் மபறு தினய ஞோபகமூட்டும், போவ ீட் ினய 

சவண்டி நிற்கும், தரு ம் ம ய்ய தூண்டும்.’ 

 

 

 

 மூன்றோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ : َعْن أَنٍَس، قَالَ   ِ َصلَّى َّللاَّ َ إَِذا أََحبَّ قَْوًما »: َعِن النَّبِي  إِنَّ ِعَظَم الَجَزاِء َمَع ِعَظِم البَاَلِء، َوإِنَّ َّللاَّ
َضا، َوَمْن َسِخَط   «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ »: «فَلَهُ السََّخطُ اْبتاََلُهْم، َفَمْن َرِضَي فَلَهُ الر ِ

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: மபோிய ச ோதனைகளுடசைசய மபரும் கூலியும் இருக்கின்றை, நிச் ய ோக அல்ைோஹ் 

ஒரு கூட்டத்னத சந ித்தோல் அவர்கனள ச ோதிக்கிறோன், எைசவ யோர் அதனை மபோருந்திக் மகோள்கிறோசரோ அவருக்கு 

அல்ைோஹ்வின் மபோருத்தம் கினடக்கும், யோர் மவறுக்கின்றோசரோ அவருக்கு மவறுப்பு இருக்கின்றது.                                  

(ஆதோரம் திர் ிதி: 2396, இதன் அறிவிப்போளர் மதோடோில் ‘ஸஃத் இப்னு ஸிைோன்’ என்பவர் இடம் மபற்றுள்ளோர், அவர் 

பைவீை ோைவர்) 

 

இந்த ஹதீஸ் மூைம்; ‘ றுன யின் கூலியும் இன்பமும் உைகத்தில் ஏற்படும் ச ோதனைகனள துயர்கனள னவத்சத 

அதிகோிக்கின்றை’ என்பது மதளிவோகின்றது. ச ோதனை அதிகோித்தோல் கூலி அதிகோிக்கும், ச ோதனை குனறந்தோல் 

கூலியும் குனறயும். ஸுப்யோனுஸ்  வ்ோீ ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: கூலி என்பது மபோறுன யின் அளவுக்சக 

கினடக்கும். உயர்ந்தவன் அல்ைோஹ் கூறுகின்றோன்:  

بُِرْوَن اَْجَرُهْم بَِغْيِر ِحَسابٍ    اِنََّما يَُوفَّى الصّٰ

 மபோறுன யுள்ளவர்கள் தங்கள் கூலினய நிச் ய ோகக் கணக்கின்றிப் மபறுவோர்கள்.”(அல்குர்ஆன்:39:10)          

ச லும் இந்த ஹதீஸ், ‘ஒரு அடியோனுக்கு ச ோதனை ஏற்படுவது அல்ைோஹ் அவனை சந ித்துவிட்டோன் என்பதன் 

ஆதோர ோகும், அதைோல்தோன் நபி ோர்களிலும் இனறசந ர்களிலும் அவன் சதர்வு ம ய்தவர்கனள அறிவீைர்கள் 

‘ச ோதனை என்பது அல்ைோஹ்வின் சகோபத்திற்கு அடயோளம்’ என்று கருதுவதற்கு  ோற்ற ோக ச ோதித்தோன்.’ என்பனத 

மதளிவோக்குகிறது.  

ச லும் உண்ன  முஃ ின் ச ோதனைனய மபோருந்திக் மகோண்டோல் அல்ைோஹ்வும் அவனை மபோருந்திக் மகோள்கிறோன், 

அவன் ச ோதனைனய மவறுத்தோல் அல்ைோஹ்வும் அவனை மவறுக்கிறோன் என்பதும் மதளிவோகிறது.  

ச லும் இந்த ஹதீஸ், ‘அல்ைோஹ்வுக்கு அவனுக்கு தகுதியோை விதத்தில் “ோிழோ- மபோருந்திக் மகோள்ளல், ஸக்த் - 

மவறுத்தல்” என்ற பண்புகள் இருக்கின்றை என்பனத மதளிவோக்குகிறது. இவ்விரண்டும் குர்ஆன் சுன்ைோவில் 

இருக்கும் ம யல்  ோர்ந்த இரு பண்புகளோகும். அல்ைோஹ் மபோருந்திக்மகோள்கிறோன் பனடப்பிைத்னத சபோன்றல்ை, 

அவன் மவறுக்கின்றோன் பனடப்பிைத்னதப் சபோன்றல்ை, அஹ்லுஸ்ஸுன்ைோ அறிஞர்கள், அல்ைோஹ்வின் பண்புகனள 

 றுத்து,  ோற்றருத்தம் மகோடுக்கும் ‘முஅவ்விைோக்களுக்கு’  ோற்ற ோக அல்ைோஹ்வுக்கு தகுதியோை விதத்தில் ம யல் 

 ோர்ந்த பண்புகள் இருக்கின்றை என்பதில் ஒன்றுபட்டுள்ளைர்.  

 

 

 

 நோன்கோவது நபிம ோழி 
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ   ِ َصلَّى َّللاَّ َما َيَزاُل الَباَلُء بِالُمْؤِمِن َوالُمْؤِمنَِة ِفي نَْفِسِه َوَولَِدِه »: َّللاَّ
َ َوَما َعلَْيِه َخِطيئَةٌ   «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ »: «َوَماِلِه َحتَّى يَْلقَى َّللاَّ

 حسن صحيح[ : حكم األلباني]

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: முஃ ிைோை ஆணுக்கும், மபண்ணுக்கும் அவர்களிலும், அவருனடய பிள்னளயிலும், 

ம ோத்திலும் அவர்கள்  ீது எந்த தவறும் இல்ைோத நினையில் அல்ைோஹனவ அவர்கள்  ந்திக்கும் வனர ச ோதனை 

வந்துமகோண்சட இருக்கும். (திர் ிதி:2399, இப்னு ஹிப்போன்: 2913) 

 

இந்த ஹதீஸ்; ‘ஒரு முஃ ினுக்கு தைது உடல், குடும்பம், ம ோத்து சபோன்றவற்றில் ச ோதனை வருவமதன்பது அவைது 

தவறுகள், பினளகளிலிருந்து அவனை சுத்தப்படுத்தும், எந்த தவறும் இல்ைோத நினையில் அல்ைோஹ்னவ  ந்திக்கும் 

அளவுக்கு  ன்ைிப்பு கினடக்கும்’ என்று மதளிவுபடுத்துகிறது.  ோலிக் இ ோம் அவர்களின் ‘முஅத்தோ’ எனும் நூலில், 

“ஒரு முஃ ின் எந்த தவறும் இல்ைோத நினையில் அல்ைோஹனவ  ந்திக்கும் வனர அவனுக்கு விருப்ப ோைதிலும் 

அவைது பிள்னளயிலும் ச ோதனை வந்துமகோண்சட இருக்கும்.” என்று வந்துள்ளது. 

ஒரு முஃ ினுக்கு ச ோதனை இறங்குவது என்பது இரு விதத்திைோகும்: 

ஒன்றில்; அவனை தவறுகளில் இருந்து விடுவித்து சுத்தப்படுத்துவதோகும். இது இனற நம்பிக்னக குனறந்த, 

கடன களில் மபோடுசபோக்கு ம ய்து,  சைோ இச்ன களிலும் ஆன களிலும் முழ்கியவர்களுக்குறியது, இப்னு அப்போஸ் 

ரலி அவர்கள் கூறிைோர்கள்: முஃ ின்களுக்கு அவர்களது போவங்களுக்குறிய தண்டனை (உைகிசைசய) 

முற்படுத்தப்படும், அவர்கள் அதற்கோக  றுன யில் குற்றம் பிடிக்கப்பட ோட்டோர்கள். 

இன்னும் ஒன்றில்; அந்தஸ்துகள் உயரவும்,  றுன யில் அவனுக்கு  திப்பு கினடப்பதற்கும், உயர்ந்த இடம் 

கினடப்பதற்கு ோகும், இது இனற நம்பிக்னகயில் பூர்த்தியனடந்த, உள்ரங்கங்களும் மவளிப்பனடகளும்  ீர்மபற்ற, 

தங்களுக்கு ஏவப்பட்டனவகளில் மபோடுசபோக்கு ம ய்யோத, போவத்தில் பிடிவோதம் கோட்டோதவர்களுக்குறியதோகும். 

ஒரு முஃ ினுக்கு, தைக்கு ச ோதனை வந்ததும் அவைது மவளிப்பனட நல்ைம் என்பனத னவத்து ஏ றோ ல் இருப்பது 

அவ ியம், ஏமைைில் அவன்  னறமுக ோை போவங்களில்  ிக்கியவைோக  ிைசவனள இருக்கைோம், எைசவ அவன் 

தன்னை பற்றிய  ந்சதகத்துடன் போவ ீட் ி,  ன்ைிப்புத் சதடுதனை அதிகப்படுத்தி, தைது உள்ளத்னத போிச ோதித்து, 

தைது ம யனையும் சநோக்கத்னதயும்  ீர் ம ய்து, தைது ம ோத்னத  ந்சதக ோைனவகளில் இருந்து சுத்தப்படுத்தவும் 

சவண்டும். 

 

 

 

 

 ஐந்தோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أَنٍَس، قَالَ   ِ َصلَّى َّللاَّ َل لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّْنيَا، َوإَِذا »: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ بَِعْبِدِه الَخْيَر َعجَّ إَِذا أََراَد َّللاَّ
ُ بَِعْبِدِه الشَّرَّ أَْمَسَك َعْنهُ بَِذْنبِِه َحتَّ   «ى يَُوافَِي بِِه يَْوَم الِقيَاَمةِ أََراَد َّللاَّ

 حسن صحيح[ : حكم األلباني] 

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு அடியோனுக்கு அல்ைோஹ் நைனவ நோடிைோல் உைகிசைசய தண்டனைனய 

அவ ர ோக மகோடுக்கிறோன், ஒரு அடியோனுக்கு அல்ைோஹ் மகடுதினய நோடிைோல்  றுன  நோளில் மகோடுப்பதற்கோக 

அவைது போவத்னத அவனுக்கோக தடுத்துனவக்கிறோன்.   ஆதோரம்: திர் ிதி: 2396 

இந்த ஹதீஸ்; ஒரு முஃ ினுக்கு அல்ைோஹ் நைனவ நோடிைோல் அவனை சுத்தப்படுத்தி, அவைது போவங்கனள 

 ன்ைிப்பதற்கோக, அவைது போவத்திற்கு தண்டனணயோக உைகிசைசய ச ோதனைனய மகோடுக்கிறோன், என்பனத 

மதளிவு படுத்துகிறது. ஏமைைில் முஃ ினுக்கு உைகில் தண்டனை அவ ரப்படுத்தப்படுவமதன்பது  றுன  வனர 
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பிற்படுத்தப்படுவனத விடவும்  ிறந்தசத, உைகத் தண்டனையோைது  றுன த் தண்டனைனயவிட  ிக 

இைகுவோைதோகும். 

ச லும், முஃ ினுக்கு தண்டனை முற்படுத்தப்படுவமதன்பது  ிைசவனள தைது உடலிசைோ  ிைசவனள தைது 

ம ோத்திசைோ,  ிைசவனள தைது குடும்பத்திசைோ (ச ோதனை) ஏற்படுவதோக இருக்கைோம்.  

ச லும், ஒரு அடியோனுக்கு அல்ைோஹ் மகடுதினய நோடிைோல் அவன் மபறுன யடித்து, உைக அைங்கோரத்னத மகோண்டு 

  னத மகோண்டு, ச லும்  டன யும்  றதியும் அதிகோித்து, அவைது தண்டனை வலுப்மபற்று, பிறகு 

னகச தப்பட்டவைோக போவத்தில் மூழ்கியவைோக அல்ைோஹனவ  ந்திக்கும் அளவுக்கு அவனை தண்டிப்பனத  றுன  

வனர பிற்படுத்தி, அவனை தோ தப்படுத்தி, (உைக)போக்கியங்கனளயும் வழங்கி, உைகத்தில் மநருக்கடிகனளயும் 

நீக்குகிறோன். இதுசவ மகட்டவர்கள், இனற  றுப்போளர்களின் நினையோகும். 

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு அடியோனுக்கு அவைது போவங்கள் இருக்க அவன் விரும்பியனத அல்ைோஹ் 

மகோடுப்பனத நீர் கண்டோல், அது அவனை விட்டுப் பிடிப்பதற்கோகும். பிறகு நபியவர்கள் :” 

ُرْوا بِٖه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم اَْبَواَب ُكل ِ َشْىٍءؕ  َحتّّٰٰٓى اَِذا فَِرُحْوا ِبَمۤا  ا نَُسْوا َما ذُك ِ ْبِلُسْونَ فَلَمَّ ا اََخْذٰنُهْم بَْغتَةً فَِاَذا ُهْم مُّ       اُْوتُْوۤ

அவர்களுக்கு நினைவூட்டப்பட்ட நற்சபோதனைகனள அவர்கள்  றந்துவிட்ட சபோது, அவர்களுக்கு (முதலில்) எல்ைோப் 

மபோருட்களின் வோயில்கனளயும் நோம் திறந்து விட்சடோம் - பின்ைர், அவர்களுக்கு மகோடுக்கப்பட்டனதக் மகோண்டு 

அவர்கள்  கிழ்ச் ியனடந்து மகோண்டிருந்த சவனள (நம் சவதனைனயக் மகோண்டு) அவர்கனள திடீமரைப் பிடித்துக் 

மகோண்சடோம்; அப்சபோது அவர்கள் நம்பிக்னக இழந்தவர்களோக ஆகிவிட்டைர். (6:44) என்று அர்த்தம் மகோண்ட 

வ ைத்னத ஓதிக்கோட்டிைோர்கள். (அஹ் த்:17311, இதன் அறிவிப்போளர் ‘ோிஷ்தீன் பின்  ஃத்’ என்பவர் 

பைவீை ோைவர்) 

ச லும் அநியோயம், உறனவ துண்டித்தல், சபோன்ற குறிப்பிட்ட  ிை போவங்களுக்கு அல்ைோஹ் ஈருைகிலும் 

தண்டனைனய வழங்குவோன் என்று சுன்ைோக்கள் பகர்கின்றை. எைசவ இந்த போவங்களுக்கோக உைகில் ஏற்படும் 

ச ோதனை  றுன  தண்டனைய தடுக்கோது, ஏமைைில் இவ்விரண்டும் அல்ைோஹ்விடம் கடுன யோைதும் கடுன யோை 

விபோீதம் மகோண்டது ோகும்.  

 

 

 

 ஆறோவது நபிம ோழி 

 
ِ، أَيُّ النَّاِس أََشد  بَاَلًء؟ قَالَ : قُْلتُ : َعْن ُمْصعَِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ  األَْنِبيَاُء ثُمَّ األَْمثَُل »: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُجُل َعلَى َحَسِب ِدينِِه، فَإِْن َكاَن ِدينُهُ ُصْلبًا اْشتَدَّ بَاَلُؤهُ، وَ  إِْن َكاَن فِي ِدينِِه ِرقَّةٌ اْبتُِلَي َعلَى فَاألَْمثَُل، فَيُْبتَلَى الرَّ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن »: «َحَسِب ِدينِِه، فََما يَْبَرُح البَاَلُء بِالعَْبِد َحتَّى َيتُْرَكهُ يَْمِشي َعلَى األَْرِض َما َعلَْيِه َخِطيئَةٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ُسئَِل أَيُّ النَّاِس  َوفِي البَاب َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َوأُْخِت ُحَذْيفَةَ ْبنِ « َصِحيحٌ  اليََماِن أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ
 حسن صحيح[ : حكم األلباني] «األَْنِبيَاُء، ثُمَّ األَْمثَُل فَاألَْمثَلُ »: أََشدُّ بَاَلًء؟ قَالَ 

ஸஃத் பின் அபீவக்கோஸ் ரலி அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நோன் நபியவர்களிடம் “அல்ைோஹ்வின் தூதசர!  ைிதர்களில் 

கடுன யோக ச ோதிக்கப்படுபவர் யோர்?” என்று சகட்சடன். அதற்கு நபியவர்கள்: நபி ோர்கள், பிறகு அவர்கள் 

சபோன்றவர்கள், பின்பு அவர்கள் சபோன்றவர்கள், ஒரு  ைிதன் அவைது  ோர்க்கப்பற்றின் அளவுக்கு 

ச ோதிக்கப்படுவோன், அவைது  ோர்க்கம் உறுதியோக இருந்தோல் அவனுக்கு ச ோதனை கடுன யோகும், அவைது 

 ோர்க்கத்தில் ம ன்ன  இருந்தோல் அவைது  ோர்க்கத்திற்கு ஏற்ப ச ோதிக்கப்படுவோன். ஒரு  ைிதன் அவன்  ீது எந்த 

போவமும் இல்ைோத நினையில் பூ ியில் நடக்கும் நினையில் விடப்படும் வனர அவனுக்கு ச ோதனை 

மதோடர்ந்துமகோண்சட இருக்கும்.    ஆதோரம்: )திர் ிதி:  (8932  

 

இந்த ஹதீஸ்; நபி ோர்களில் ஒரு கூட்டச   முதோயங்களில் ச ோதனைக்கு அதிகம் உள்ளோைோர்கள் என்பனத 

மதளிவுபடுத்துகிறது, அவர்களிடம் இருந்த மதளிவோை அறிவு, பை ோை நம்பிக்னக, அதிக மபோறுன யும் 
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அல்ைோஹ்வின் பக்கம்  ஞ் ைப்படுவதும் கோரண ோகும்.                        

பிறகு ச ோதனைக்கு உள்வோங்கப்படுவதில் ஈ ோைில் அதிகப்பட்ட, அல்ைோஹ் அளவில்  ிக மநருக்கமுள்ள முஃ ிைகள் 

அதிக கூலிகனள அனடந்துமகோள்ளும் மபோருட்டு இடம்மபறுவோர்கள், பிறகு அவர்களிலும் குனறந்த ஈ ோன் 

உள்ளவர்கள் இடம்மபறுவோர்கள். இப்படிசய நம்பிக்னக உனடயவர்கள் ச ோதனை கூடுவதிலும் குனறவதிலும் 

வித்தியோ ப்படுவோர்கள், ஒவ்மவோருவரும் அவரது நம்பிக்னகயின் அளவு, அல்ைோஹ்னவ  ோர்ந்திருப்பதன் அளவு 

ச ோதனையில் உள்வோங்கப்படுவர், யோருனடய நம்பிக்னக பை ோக இருக்குச ோ ச ோதனையும் கடுன யோக இருக்கும், 

யோருனடய ஈ ோன் பைவீைப்பட்டிருக்குச ோ அவருக்கு ச ோதனையும் இைகுவோக இருக்கும்.                                   

ச லும் ச ோதனை என்பது போவங்கனள சபோக்கக்கூடியதும், தவறுகனள சுத்தப்படுத்தக்கூடியதும், அந்தஸ்துகனள 

உயர்த்தக்கூடியது ோகும்.               

ச ோதனை என்பது  ந்சதோ ங்கனளயும் துக்கங்கனளயும் ச ர்த்துக்மகோள்ளும் மபோது அம்  ோகும், அல்ைோஹ் 

கூறுகிறோன்: 

                            َوَنْبلُْوُكْم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً 

 போீட்ன க்கோக மகடுதினயயும், நன்ன னயயும் மகோண்டு நோம் உங்கனளச் ச ோதிக்கிசறோம்.(21:35) 

இப்னு அப்போஸ் ரலி அவர்கள் கூறிைோர்கள்: மகடுதினயயும், நன்ன னயயும் மகோண்டு நோம் உங்கனளச் 

ச ோதிக்கிசறோம்; என்றோல் கஷ்டம் ம ோகுசு,ஆசரோக்கியம் சநோய், ம ல்வ ம ழிப்பு ஏழ்ன  , அனு திக்கப்பட்டது 

தடுக்கப்பட்டது, கட்டுப்படுவது  ோறும ய்வது, சநர்வழி வழிசகடு சபோன்றவற்னற மகோண்டு ச ோதிப்போன் 

என்பசத.                        

எைசவ ஒரு முஃ ினுக்கு அவ ிய ோைது, ச ோதனையில் மபோறுன கோத்து, அல்ைோஹ்வின் முடினவ ஏற்கும் 

விடயத்தில் நபி ோர்களின் நினைனய பின்பற்றி, மபோறுப்பதும், மபோருந்திக்மகோள்வதும், அல்ைோஹ்விடம் அவன் 

கரு த்னத ஒப்பனடத்து, தன் இரட் கனை மவறுக்கோ ல், அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ச ோதனை ஆசரோக்கியத்னத விட 

 ிறந்தது என்று உறுதியோக இருப்பது ோகும். 

 

 

 

 ஏழோவது நபிம ோழி 

 

صلَّى هللا عليه -وكانت له صحبةٌ من رسول هللا  -عن جده عن أبيه-السُّلَمي : عن محمِد بن خالٍد قال إبراهيم
إن العَبَد إذا َسبَقَت له من هللا عزَّ وجلَّ منزلَةٌ لم : "يقول -وسلمصلَّى هللا عليه -سمعُت رسوَل هللا : قال -وسلم

ثم " ثم َصبََّره على ذلك: "زاد ابُن نُفَيلِ -يَبلُْغها بعمِله، ابتاله هللاُ جل وعز في َجَسِده، أو في ماِله، أو في َولَِده 
                                 "حتَّى يُبلغَهُ المنزلةَ التي سبقْت له من هللا جل وعز" -اتفقا

     .هو الحسن بن عمر بن يحيى: أبو المليح. حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دمحم بن خالد ومن فوقه
                                       

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு அடியோனுக்கு அல்ைோஹ்விடம் ஒரு அந்தஸ்து (இடம்) இருந்து அதனை அவைது 

ம யைோல் அனடந்துமகோள்ள முடியோது என்றிருந்தோல், அவனை அல்ைோஹ் உடலிலும், அல்ைது ம ோத்திலும், அல்ைது 

பிள்னளயிலும் ச ோதிக்கிறோன், பிறகு அவன் விடயத்தில் அல்ைோஹ்விடம் முந்திய அந்த அந்தஸ்து இடத்னத அனடயும் 

அளவுக்கு அதற்கோக ம ோறுன கோப்போன்.                              

ஆதோரம்: அபூதோவுத்: 3090; இந்த அறிவிப்போளர் மதோடோில் வரும் ‘முஹம் த் பின் கோலித், அபுல்  லீஹ்’ என்பவர்கள் 

 ஜ்ஹூல் அறியப்படோதவர்கள் என்ற வி ர் ைத்திற்குறியவர்களோவர்.) ஆைோல் இசத அறிவிப்பு அபூ ஹுனறரோ ரலி 

வழியோக இப்னு ஹிப்போைில்: 2908, பின் வரு ோறு பதியப்பட்டுள்ளது; 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَبُو ُهَرْيَرةَ، قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ اْلَمْنِزلَةُ، فََما َيْبلُغَُها ِبَعَمٍل، »: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُجَل ِلتَُكوَن لَهُ ِعْنَد َّللاَّ إِنَّ الرَّ
ُ َيْبتَِليِه بَِما يَْكَرهُ َحتَّى يُبَل ِغَهُ            إِيَّاَهافَاَل يََزاُل َّللاَّ
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“ஒரு  ைிதனுக்கு அல்ைோஹ்விடம் ஒரு அந்தஸ்து இடம் இருக்கும், அவைது ம யல் மூைம் அதனை அவன் 

அனடந்துமகோள்ள  ோட்டோன், எைசவ அவன் அதனை அனடந்துமகோள்ளும் மபோருட்டு அவன் விரும்போத ஒன்னறக் 

மகோண்டு அல்ைோஹ் அவனை ச ோதித்துக்மகோண்சட இருப்போன்.” 

 

இந்த ஹதீஸ் மூைம் முஃ ின்களில் ஒரு  ோரோர் இருக்கின்றைர், அவர்களது ம யல்களோல் அனடய முடியோத சுவை 

அந்தஸ்து, இடம் உயர்வதற்கோகசவ ச ோதனை அவர்களுக்கு இறங்கும், எைசவ அவர்களுக்கு அல்ைோஹ் 

ச ோதனையின் ஒரு வோயினை திறந்து, ம ோறுன கோத்து, அவைிடம் நன்ன  எதிர்போர்க்கும் போக்கியத்னதயும் வழங்கி, 

அந்த அந்தஸ்து இடத்னத அனடயச் ம ய்கிறோன். என்பது மதளிவோகிறது.                                 

எைசவ ஒரு முஃ ினுக்கு அவைது நல்ை ம யல் மூைம் திறக்கப்படோத நினையில், ஏழ்ன , கடன், சநோய், தந்னதக்கு 

 ருத்துவம் ம ய்வது, ஒரு வைது குனறந்த பிள்னளனய பரோ ோிப்பது, ச ோதனைக்கு உற்பட்ட ஒருவர் விடயத்தில் 

ஈடுபடுவது, இது சபோன்ற ஒரு மதோடர் ச ோதனைக்கு ஆளோகுவதன் மூைம் சுவைக் கதவு ஒன்று அவனுக்கு 

திறக்கப்பட்டுள்ளது என்றோல், அவன் அல்ைோஹ்விடம் நன்ன னய எதிர்போர்த்து, மபோறுன  என்ற வணக்கம் மூைம் 

சுவைத்தில் உள்ள உயர்ந்த அந்தஸ்னத அனடயும் வனர அல்ைோஹ்வுக்கு ம ய்ய சவண்டியனத அவன் 

ம ய்யட்டும்.                

ச லும் இந்த ஹதீஸ், நல்ை ம யல்கள் என்பை அந்தஸ்துகள், சுவைத்தில் உயர்வுகள் கினடக்க கோரண ோகும் 

என்பனதயும் உணர்த்துகிறது, சுவைம் நுனழதல் என்பது அல்ைோஹ்வின் அருளோலும்  ிறப்போலும் கினடப்பதோகும், 

அல்ைோஹ் தைது அடியோர்களில் நல்ைவர்களுக்கு அனத எழுதுகிறோன், அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

َن اْلُمْحِسنِْينَ   ِ قَِرْيٌب م ِ    اِنَّ َرْحَمَت َّللاّٰ

நிச் ய ோக அல்ைோஹ்வின் அருள் நன்ன  ம ய்சவோருக்கு  ிக   ீபத்தில் இருக்கிறது.  (அல்குர்ஆன்: 7:56) 

 

 

 

 எட்டோவது நபிம ோழி 

 

َعَجبًا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَرهُ ُكلَّهُ َخْيٌر، َولَْيَس َذاَك »: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُصَهْيٍب، قَالَ َعْن 
اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا لَهُ، َوإِْن أََصابَتْهُ َضرَّ   «اُء، َصبََر فََكاَن َخْيًرا لَهُ أِلََحٍد إاِلَّ ِلْلُمْؤِمِن، إِْن أََصابَتْهُ َسرَّ

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு முஃ ிைின் விடயம் ஆச் ர்ய ோைசத!, ஏமைைில் அவைது ம யல் அனைத்தும் 

நல்ைதோகும், அது ஒரு இனறவிசுவோ ிக்சக அன்றி சவறுயோருக்கும் இருக்கோது, அவனுக்கு  ந்சதோ  ோை ஒன்று 

ஏற்பட்டோல் (அல்ைோஹ்வுக்கு) நன்றிம லுத்துகிறோன் அது அவனுக்கு நைவோக ஆகிவிடுகிறது, அவனுக்கு தீங்கோை 

ஒன்று நடந்துவிட்டோல் மபோருன  கோக்கிறோன், அது அவனுக்கு நைவோக ஆகிவிடுகிறது. (ஆதோரம்: முஸ்லிம்) 

 

இந்த ஹதீஸ் மூைம் ஒரு இனற நம்பிக்னகயோளோின் எல்ைோ விடயங்களும் நல்ைதுதோன், உைக வோழ்வில் மபோறுன , 

அன தி,  ை ஆருதல்,  றுன யில் இன்பம், திருப் மபோருத்தம், நற்கூலி எதில் இருக்கின்றசதோ அந்த நைவின் பக்கம் 

இட்டுச்ம ல்கிறது, என்பனத உணர்த்துகிறது. இந்த போக்கியம்,  ிறப்பு என்பது அல்ைோஹ்னவ  ைத்தூய்ன யுடனும் 

அவனுக்கு அடிபணிவதன் மூைமும் நற்கோோியங்கள் மூைமும் அல்ைோஹ்சவோடு னவத்திருக்கும் மதோடர்பு மூைமும் 

ஏற்றுக்மகோண்ட நம்பிக்னகயோளருக்கு  ட்டும் உோித்தோைதோகும். 

இனற நம்பிக்னகயோளன் இரு நினைன களுக்கு இனடயில் இருக்கிறோன்; 

ஒன்று; ம ழிப்போை ம ல்வகர ோை ஆசரோக்கிய ோை நினை, எைசவ அருளோைனுக்கு நன்றி ம லுத்தி, 

பயைனடகிறோன்.                                 

இரண்டு; மநருக்கடியோை தீங்குகளுக்கு உள்ளோை சநோயுற்ற கஷ்ட ோை நினை, எைசவ அவன் மபோறுன கோத்து 

அல்ைோஹ்விடம் நன்ன னய எதிர்போர்த்து, பயைனடகிறோன், அவைது கனட ி முடிவு புகழுக்குறியதோக இருக்கிறது. 

எைசவ அவன் இரு நினைகளிலும் கூலி மகோடுக்கப்பட்டவைோகவும், மபோருந்திக் மகோள்ளப்பட்டவைோகவும் 
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இருக்கிறோன். ஏமைைில், அவன் அல்ைோஹ்வின் தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டோன், ச லும் அவன் அல்ைோஹ்வின் அடின , 

அவன் நோடிய விதத்தில் னகயோள்வோன் என்று உருதியோக இருந்தோன். இப்படித்தோன் ஒரு முஃ ிைின் வோழ்க்னக 

முழுவதும் ஈசடற்றம் இன்பம் சநர்வழி மகோண்டதோக இருக்கும். இது  ிருக வோழ்க்னக வோழும் நயவஞ் கர்கள் 

இனற றுப்போளர்களின் வோழ்வுக்கு  ோற்ற ோைதோகும், அவன் வி ோை ோை அருள் மபற்ற நினையில் இருந்தோல் 

மபருன யடிக்கிறோன், அடக்கியோளுகிறோன் தைக்கு (அருள் ம ய்த) அல்ைோஹ்வுக்கு நன்றி ம லுத்தோ ல் இருக்கிறோன். 

ச லும், மநருக்கடியில் கஷ்டத்தில் இருந்தோல் மவறுப்பனடகிறோன், கைக்க னடகிறோன், மபோறுன யிைந்து, நன்ன  

எதிர்போர்க்கோ ல் இருக்கிறோன். எைசவ அவன் போக்கியம் இைந்த துர்பபோக்கிய ோலியோக இரு நினைகளிலும் 

ஆகிவிடுகிறோன், ஏமைைில் அவன் அல்ைோஹ்வின் அடின  என்பனத உணரவு ில்னை, இனற நம்பிக்னகனய 

ரு ிக்கவு ில்னை, பனடப்போளைின் சநோக்கத்னத  றந்துசபோைோன்.  

 

 

 

 ஒன்பதோவது நபம ோழி 

لَِك؟ َما »: ْلُمَسي ِِب فََقالَ عن َجابُِر ْبُن َعْبِد هللِا، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َدَخَل َعلَى أُم ِ السَّائِِب أَْو أُم ِ ا
ى، اَل بَاَرَك هللاُ ِفيَها، فَقَالَ : قَالَتْ « يَا أُمَّ السَّائِِب أَْو يَا أُمَّ اْلُمَسي ِِب تَُزْفِزفِيَن؟ ى، فَإِنََّها تُْذِهُب »: اْلُحمَّ اَل تَُسب ِي اْلُحمَّ

 «َخَطايَا بَِني آَدَم، َكَما يُْذِهُب اْلِكيُر َخبََث اْلَحِديدِ 

ஜோபிர் பின் அப்துல்ைோஹ் ரலி அவர்கள் கூறிைோர்கள்:? நபியவர்கள் உம்முஸ் ஸோஇப் அல்ைது உம்முல் முஸய்யப் 

என்பவோிடம் ம ன்று, ‘உ க்கு என்ை, உம்முஸ் ஸோஇசப அல்ைது உம்முல் முஸய்யசப முைங்குகின்றீர்கள்?’ என்று 

சகற்க, கோய்ச் ல் பிடித்திருக்கிறது, அதில் அல்ைோஹ் பரகத் ம ய்யோ ல் இருக்கட்டும். (என்று கோய்ச் னை ஏ ) 

நபியவர்கள், நீர் கோய்ச் னை திட்டசவண்டோம், ஏமைைில் இரும்பில் உள்ள கனரனய மநருப்பு உனை சபோக்குவது 

சபோன்று அது ஆதோ ின்  க்களுனடய போவங்கனள சபோக்கிவிடும்.’ என்று கூறிைோர்கள்.   (ஆதோரம்: முஸ்லிம்) 

 

இந்த ஹதீஸ் மூைம் நபியவர்கள் சநோயோளிகனள சநோய் வி ோோிக்க ம ன்றதும், அவர்களுடன் மதோடர்புடன் இருந்ததும் 

மதளிவோகின்றது, சநோயோளிகனள சநோய் வி ோோிப்பதும், அவர்களுடன் மதோடர்புடன் இருப்பதும்  ிறப்பு ிக்க 

வணக்க ோகும், நபிவழி எடுத்துனரப்பது சபோன்று ‘அல்ைோஹ் சநோய் வி ோருப்பவருடன் இருப்பதும், வோைவர்களின் 

துஆ கினடப்பதும், இனற அருளும்  ன்ைிப்பும் கினடப்பதும், போக்கியமும் சுவை இன்பமும் கினடத்தல்’ சபோன்ற 

மபரும் கூலிகனளயும் அதற்கோக அல்ைோஹ் ஒழுங்கபடுத்தியுள்ளோன்.  

ச லும் இந்த ஹதீஸ்,  ைிதனுக்கு ஏற்படும் கோய்ச் னை ஏ க்கூடோது, ஏமைைில் அதன் மூைம் அல்ைோஹ் ஒரு 

நம்பிக்னகயோளனர, மநருப்பு இரும்னப சுத்தப்படுத்தி, கனரகனள சபோக்குவது சபோன்று அவரது போவங்கனள சபோக்கி, 

அந்தஸ்துகனள உயர்த்துவதற்கோக ச ோதிக்கிறோன் என்பனத மதளிவுபடுத்துகிறது. 

அல்ைோஹ் கோய்ச் னையும் ஏனைய சநோய்கனளயும் ஒரு சநோக்கத்திற்கோகசவ பனடத்துள்ளோன், அனவகள் 

அல்ைோஹ்வின் அனு தியின்றி நைசவோ தீங்சகோ ம ய்யோத பனடப்புகளோகும், அதனை திட்டுவது எந்த பயனு ற்றது, 

அதன் மூைம் அல்ைோஹ்சவோடு ஒழுக்க ின்றி நடப்பதும், அவைது சநோக்கத்தில் குனற ம ோல்கிற நினையும் 

ஏற்படும்.                     

கோய்ச் ல் சூடோைதோகும், அதற்கு நிவோரணம் குளிர்ததியோை நீரோகும், நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘நிச் ய ோக 

கோய்ச் ல் என்பது நகரத்தின் ஜுவோனையோகும், அதனை நீனரக்மகோண்டு குளிர்பபடுத்துங்கள்.’ ஆதோரம்: புகோோி 

 

 

 

 பத்தோவது நபிம ோழி 
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َهِذِه الَمْرأَةُ : بَلَى، قَالَ : الَجنَِّة؟ قُْلتُ أاَلَ أُِريَك اْمَرأَةً ِمْن أَْهِل : قَاَل ِلي اْبُن َعبَّاٍس : َعَطاُء ْبُن أَبِي َربَاحٍ، قَالَ  
َ ِلي، قَالَ : السَّْوَداُء، أَتَِت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَتْ  إِْن ِشئِْت »: إِن ِي أُْصَرعُ، َوإِن ِي أَتََكشَُّف، فَاْدعُ َّللاَّ

َ أَْن يُعَافِيَكِ َصبَْرِت َولَِك الَجنَّةُ، َوإِْن ِشئِْت َدَعْوُت  َ ِلي أَْن الَ : أَْصبُِر، فَقَالَتْ : فَقَالَتْ « َّللاَّ إِن ِي أَتََكشَُّف، فَاْدعُ َّللاَّ
ٌد، أَْخبََرنَا َمْخلٌَد، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ، أَْخبََرنِي َعَطاءٌ  ثَنَا ُمَحمَّ ْمَرأَةً أَنَّهُ َرأَى أُمَّ ُزفََر تِْلَك ا»: أَتََكشََّف، فََدَعا لََها َحدَّ

 «َطِويلَةً َسْوَداَء، َعلَى ِستِْر الَكْعبَةِ 

அதோஃ இப்னு அபீ ரபோஹ்(ரஹ்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:  இப்னு அப்போஸ்(ரலி) என்ைிடம், 'ம ோர்க்கவோ ியோை ஒரு 

மபண் ணினய உங்களுக்குக் கோட்டட்டு ோ?' என்று சகட்டோர்கள். நோன், 'ஆம்; (கோட்டுங்கள்)' என்று ம ோன்சைன். 

அவர்கள், இந்தக் கறுப்பு நிறப் மபண் ணிதோம் அவர். இவர் (ஒரு முனற) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 'நோன் வலிப்பு 

சநோயோல் போதிக்கப்படுகிசறன். அப்சபோது என் (உடலிலிருந்து ஆனட விைகி) உடல் திறந்து மகோள்கிறது. எைசவ, 

எைக்கோக அல்ைோஹ்விடம் பிரோர்த்தியுங்கள்' என்றோர். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீ நினைத்தோல் மபோறுன யோக 

இருக்கைோம். உைக்கு ம ோர்க்கம் கினடக்கும். நீ விரும்பிைோல் உைக்குக் குண ளிக்கும்படி அல்ைோஹ்விடம் நோன் 

பிரோர்த்திக்கிசறன்' என்று கூறிைோர்கள். இந்தப் மபண் ணி, 'நோன் மபோறுன யோகசவ இருந்துவிடுகிசறன். ஆைோல், 

என் உடல் திறந்துமகோள்கிறது. அப்படித் திறந்து மகோள்ளோ ல் இருக்க அல்ைோஹ்விடம் பிரோர்த்தியுங்கள்' என்று 

கூறிைோர். அவ்வோசற நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்மபண்ணுக்கோகப் பிரோர்த்தனை ம ய்தோர்கள். (ஆதோரம்: ஸஹீஹுல் 

புகோோி: 5652) 

இந்த ஹதீஸ் வலிப்பு சநோய்க்கோக மபோறுன கோப்பதன்  ிறப்னப அதற்கு கூலி சுவைம் என்பனத 

எடுத்துனரக்கின்றது.                                          

வலிப்பு (உடல் கட்டுண்டு விழுதல்) என்பது  ிைசவனள மவளிப்பனட சநோயோக இருக்கும்,  ிைசவனள ஜின் 

தோக்கத்திைோல் ஏற்படும். இந்த  ிறப்போைது, கஷ்டம் மவளிப்பனடயோக இருக்கும், சூனகனய உண்டோக்கும் அனைத்து 

சநோய்களுக்கும் மபோதுவோைதோகும், மகன் ர் சநோனயக் மகோண்டு ச ோதிக்கப்படுவது  ிகக் கடுன யோைதோகும், யோர் 

நன்ன னய எதிர்போர்த்து மபோறுன கோக்கின்றோசரோ அவருக்கு சுவைம் இருக்கின்றது, இந்த நபிம ோழியில் சூனகனய 

ஏற்படுத்தும் சநோயோல் போதிக்கப்பட்சடோருக்கு  ிகப் மபோோியசதோர் நன் ோரோயம் இருக்கின்றது. 

இந்த நபிம ோழியில்  றுன யில் கூலினய எதிர்போர்த்து மபோறுன கோக்க  க்திமபற்றவர், இந்த மபண் ணி ம ய்தது 

சபோன்று  ருத்துவம் ம ய்வனத விடைோம் என்பனத ஆகு ோக்கின்றது. இது மபோிய அளவில் அல்ைோஹ்னவ 

 ோர்ந்திருக்கும் ‘தவக்குல்’ அதிக அளவில் உள்ள, கஷ்டத்னத மபோறுக்கும் உள்ளம் உள்சளோருக்கு 

அனு திக்கப்பட்டதோகும்.                 

ச லும் மபண் ணியின் சபனுதலின்  ிறப்பு, கஷ்ட சூழல் ஏற்படுகிற நினையிலும் தன்னை  னறப்பதில் கோட்டிய 

ஆர்வத்னதயும் இந்த நபிம ோழி கோட்டுகின்றது, ஏமைைில் இந்த நல்ை மபண் ணி நபிகளோோிடம்  னறனவயும், உடல் 

கட்டுண்டு விழுகிற நினையில்  னறவிடம் மவளிப்படோது இருப்பனதயும் சவண்ட, நபியவர்கள் பிரோர்த்தனையும் 

ம ய்தோர்கள், அவளது சவண்டுதலும் நினறசவறிற்று, இதுசவ சபணுதல் உள்ள தூய்ன யோை நம்பிக்னகயுள்ள 

மபண்களின் வழியோகும்.                      

ச லும் இந்த ஹதீஸில், துஆ என்பது, சநோய்களுக்கு  ருத்துவம் ம ய்வதில் அல்ைோஹ்வின் அனு தியுடன் நிபந்தனை 

பூர்ததியோகி, தனடக் கோரணிகள் இல்ைோத சபோது தோக்கத்னத ஏற்படுத்தும் பயைளிக்கும்  ோர்க்கம் அனு தித்த ஒரு 

கோரணியோகும் என்பதும் இருக்கின்றது. இது அனுபவப்பட்ட ஒரு விடய ோகும், எைசவ ஒரு இனற 

நம்பிக்னகயோளனுக்கு இந்த கோரணினய விடுவது ஆகோது, இது னவத்தியர்களிடத்தில் பயனுள்ள  ருந்துகனள 

எடுப்பதுடன் (நபிவழி மூைம்)  ோியோை  ோந்திோீக முனறகனள ச ற்மகோள்வது பயைளிப்பது சபோன்றதோகும்.                           

எைசவ ஒரு சநோயோளி அல்ைோஹ்வின் பக்கம் மபோறுப்பு  ோட்டியவைோக பயனுள்ள கோரணிகனள ம ய்வதில் நல்ை 

முனறயில் நடந்துமகோண்டோல் அல்ைோஹ் அவனை குணப்படுத்துவோன், (நபி இப்றோஹீம் அனை கூறிய கூற்னற) 

அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: 

  َواَِذا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفْيِن ۙ 

 “நோன் சநோயுற்றோல், அவசை என்னைக் குணப்படுத்துகிறோன்.(26:80) 
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 பதிசைோரோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ، قَالَ  َ »: َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْمَرأَةٍ تَْبِكي ِعْنَد َقْبٍر، فَقَالَ : َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ اتَِّقي َّللاَّ
إِنَّهُ النَِّبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : تَْعِرْفهُ، فَِقيَل لََهاإِلَْيَك َعن ِي، فَإِنََّك لَْم تَُصْب ِبُمِصيبَِتي، َولَْم : قَالَتْ « َواْصبِِري

اِبيَن، فَقَالَتْ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم تَِجْد ِعْنَدهُ َبوَّ ْبُر ِعْنَد »: لَْم أَْعِرْفَك، فَقَالَ : فَأَتَْت بَاَب النَّبِي  إِنََّما الصَّ
ْدَمِة األُولَ   «ىالصَّ

அைஸ் இப்னு  ோலிக்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: கப்ருக்கருசக அழுது மகோண்டிருந்த ஒரு மபண்னண நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கடந்து ம ன்றசபோது, 'அல்ைோஹ்னவ அஞ் ிக் மகோள்! மபோறுன யோக இரு!' என்றோர்கள். அதற்கு அப்மபண், 

என்னைவிட்டு அகன்று ம ல்வீரோக! எைக்சகற்பட்ட இத்துன்பம் உ க்சகற்பட வில்னை' என்று அவர் நபி(ஸல்) 

அவர்கள் என்ற அறியோ ல் கூறிைோள். அ(வளிடம் உனரயோடிய)வர் நபிமயைக் கூறப்பட்டதும் அப்மபண் நபி(ஸல்) 

அவர்கள் இருக்கு ிடத்திற்கு வந்தோள். அங்சக கோவைோளிகள் எவரு ில்னை. 'நோன் உங்கனள (யோமரை) அறியவில்னை' 

என்று நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறிைோள். 'மபோறுன  என்பது, துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் (னகக் மகோள்வசத)' 

என்று இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்.  (ஆதோரம்:புகோோி: 1283, முஸ்லிம்) 

 

இந்த ஹதீஸ் ச ோதனையின் சபோது மபோறுன யோக இருப்பதன் கட்டோயத்னதயும், மபோறுன யில்  ிறந்ததும் அதன் 

கூலியும் ஒரு நம்பிக்னகயோளருக்கு ஏற்படும் ச ோதனையின் ஆரம்ப கட்டத்திசைசய, நன்ன னய எதிர்போர்தது, 

அல்ைோஹ்விடம் தன்னை  ீட்டி, தைது உள்ளம் நோவு உடல் உறுப்புக்கனள அல்ைோஹ்னவ மவறுப்பனடயச் ம ய்வனத 

விட்டு தடுத்துக்மகோள்ளும் சபோது எழுதப்படும், என்பனதயும் மதளிவுபடுத்துகிறது. இதுசவ கூலினய மபற்றுத்தரும் 

புகழப்பட்ட மபோறுன யோகும்,  ோறோக ச ோதனையின்சபோது மவறுப்பனடந்துவிட்டு, பிறகு சநரம் கழிந்து அதனை 

 றந்தோல் அவனுக்கு கூலி கினடக்கோது, ஏமைைில் அவன் நன்ன னய எதிர்போர்த்து மபோறுன  

கோக்கவில்னை.                   

ச லும்  ண்ணனறகளில்  த்தம் உயர்த்தி அழுவமதன்பது கட்டோயம் சபணசவண்டிய மபோறுன க்கு எதிரோைது, 

ஏமைைில் அப்படி அழுவது அல்ைோஹ்வின் முடினவ மவறுப்பதிலும், அவைது தீர்ப்னப மபோருந்திக் 

மகோள்ளோன யிலும் உள்ளதோகும். அதைோல் தோன் நபியவர்கள் அந்தப் மபண்ணுக்கு மபோறுக்கு ோறும்,  ஞ் ைத்னத 

விடு ோறும் ஏவிைோர்கள். 

ச லும் நபிகளோருக்கு உயர்ந்த  திப்பு இருக்கும் நினையில் தோழ்ன யோை முனறயில் நடந்தோர்கள் என்பதற்கு இந்த 

நபிம ோழி எடுத்துக்கோட்டோகும். அவர்களின் வோழ்க்னக மபருன  ஆடம்பரத்தில் இருந்து  ிக தூர ோை, ம ன்ன யோக 

இருந்தது.                        

ச லும் அதில் அறிவற்றவர்கசளோடு நபியவர்கள் கோட்டிய ம ன்ன யும்,  க்கள் சநோவினை ம ய்யும்சபோது கோட்டிய 

மபோறுன யும், தைக்கோக பழிவோங்கோன யும் எடுத்துக்கோட்டப்படுகிறது, ஏமைைில் அவர்களது சநோக்கம் 

 ோர்க்கத்திற்கு உதவுவதும்,  ைிதர்களுக்கு சநர்வழி கோட்டுவது ோகும். எைசவ அனழப்போளர்களுக்கு அவர்கனள 

முன் ோதிோி எடுப்பதும், தைக்கோக சகோபப்படோ ல் இருப்பதும் அவ ிய ோகும். 

 

 

 பன்ைிரண்டோம் நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ  ِ َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْعَطاُهْم، : َعْن أَبِي َسِعيٍد الُخْدِري  إِنَّ نَاًسا ِمَن األَْنَصاِر َسأَلُوا َرُسوَل َّللاَّ
َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر فَلَْن أَدَِّخَرهُ َعْنُكْم، »: فَأَْعَطاُهْم، ثُمَّ َسأَلُوهُ، فَأَْعَطاُهْم َحتَّى نَِفَد َما ِعْنَدهُ، فَقَالَ  ثُمَّ َسأَلُوهُ،

 ُ ُ َوَمْن يَتََصبَّْر يَُصب ِْرهُ َّللاَّ ُ، َوَمْن يَْستَْغِن يُْغنِِه َّللاَّ ، َوَما أُْعِطَي أََحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوأَْوَسَع ِمَن َوَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّهُ َّللاَّ
ْبرِ   «الصَّ
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அபூ ஸயீத் அல்குத்ோீ(ரலி) அவர்கள் அறிவித்தோர்கள்: அன் ோோிகளில்  ிைர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் யோ ித்தோர்கள். 

நபி(ஸல்) அவர்களும் அவர்களுக்குக் மகோடுத்தோர்கள். பிறகும் நபியவர்களிடம் அவர்கள் யோ ித்தோர்கள் அப்சபோதும் 

அவர்களுக்குக் மகோடுத்தோர்கள். பிறகும் அவர்கள் சகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள்  ீண்டும் அவர்களுக்கு அவர்களிடம் 

இருந்த அனைத்தும் தீரும்வனர மகோடுத்தோர்கள். பின் 'என்ைிடம் ம ல்வம் என்று எது இருந்தோலும் நோன் உங்களுக்குத் 

தரோ ல் பதுக்கி னவக்கசவ  ோட்சடன். ஆயினும் யோர் சுய ோியோனதனயப் சபணிக் மகோள்கிறோசைோ அவனை 

அல்ைோஹ் சுய ோியோனதசயோடு வோழச் ம ய்வோன்; யோர் பிறோிடம் சதனவயற்றவைோக இருக்கிறோசைோ அல்ைோஹ் 

அவனைத் சதனவயற்றவைோக ஆக்குகிறோன். யோர் மபோறுன னய ச ற்மகோள்ள முயற் ி ம ய்கிறோசைோ அவனை 

அல்ைோஹ் மபோறுன யோளைோக ஆக்குவோன்; ச லும், மபோறுன னய விடச்  ிறந்த, வி ோை ோை அருட்மகோனட 

எவருக்கும் மகோடுக்கப்படுவதில்னை' என்றோர்கள்.  

(ஆதோரம்: புகோோி: 1469,முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி; ம ோத்து குனறந்து, மநருக்கடி நினையில் உள்ளவர்  க்களிடம் சகட்கோ ல் சபணிக்மகோள்வது, 

அடுத்தவர்களிடம் இருப்பதில் சதனவயற்றிருப்பது என்பவற்றின்  ிறப்னப எடுத்துனரக்கின்றது. ஒரு இனற 

நம்பிக்னகயோளர் அல்ைோஹ்விடம் உதவிசதடுவனதக் மகோண்டும், மபோறுன னயக் மகோண்டும், அல்ைோஹ்னவ 

பூரண ோக  ோர்ந்திருப்பதன் மூைமும் பனடப்புகனளவிட்டு சபணிக்மகோள்வோன். அது அவனை பனடப்புகளிடம் 

சகவைப்படுவதில் இருந்தும் ம ோல்லிக் கோட்டப்படுவதிலிருந்தும் உயர்த்தும். 

 ச லும்  க்களிடம் சகட்பதிலிருந்து சபணிக்மகோள்பவனை அல்ைோஹ் சபணுதல் உள்ளவைோக ஆக்குகிறோன், 

அல்ைோஹ்னவக் மகோண்டு சபோது ோக்கிக் மகோள்பவனை அல்ைோஹ் அவைது உள்ளனத தன்ைினறவோைதோக ஆக்கி, 

அவைது வோழ்வோதோரத்னத வி ோைப்படுத்தி, அவைது கவனைனய சபோக்கி, கஷ்டத்னத நீக்கிவிடுகிறோன், ச லும் யோர் 

பனடப்பிைத்னதக் மகோண்டு திருப்தியனடகிறோசைோ அவனுக்கு அல்ைோஹ் உதவ  றுத்துவிடுகிறோன், அவைது 

உள்ளத்னத சதனவ நினறந்ததோக ஆக்கி, அவனை இழிவபடுத்தி, அவனை விட்டுவிடுகிறோன், யோர் தைது  க்தினய 

ம ைவிட்டு, மபோறுன னய அனடவதில் முயற் ிக்கிறோசைோ அவனுக்கு அல்ைோஹ் உதவி ம ய்கிறோன், மபோறுன யின் 

வோயில்கனள திறந்துவிடுகிறோன்.  

ச லும் மபோறுன னயவிட  ிறந்த,  திப்பிற்குோிய ஒரு மகோனட எந்த அடியோனுக்கும் மகோடுக்கப்படவில்னை, 

ஏமைைில் அதற்கு கினடக்கும் கூலி அல்ைோஹ்விடம் கணக்கின்றி உள்ளதோகும் என்பனதயும் இந்த நபிம ோழி 

கோட்டுகிறது.  

இந்த ஹதீஸ் ஏழ்ன யோலும் கஷ்டத்தோலும் ச ோதிக்கப்படுவர்களுக்கு ஆருதல் ம ோல்வதிலும், அன திபடுத்துவதிலும் 

 ிகப் மபரும் அடிப்பனடயோகும்.  

இந்த நபிம ோழியில் நபியவர்களின் மகோனடமகோடுக்கும் பண்பு,  றுன யுடன் அவர்களுக்கு இருந்த மதோடர்பு, உைக 

இன்பத்தில் பற்று குனறவு, முஃ ின்களுக்கினடயில் ம ோத்துக்கனள பங்கனவப்பதில் இருந்த ஆர்வம், நல்ை 

விடயங்களில் ம ைவும ய்தல் என்பவற்றிற்கு  ோன்று இருக்கின்றது. இந்த சதோழன , அல்ைோஹ்னவ பற்றி 

நல்மைண்ணம், அவன் பக்கம்  ோர்ந்திருத்தல், உள உருதி எைபற்றோல் உள்ளம் நினறந்துவிட்டோல் உள்ளத்தில் 

இடம்பிடித்துவிடும்.  

 

 

 

 பதின்மூன்றோம் நபிம ோழி 

 

ُ إلْيِه ملَكيِن فقاَل إذا : عن عطاء بن يسار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اِدِه ؟ فإذا : مِرَض العبُد بعَث َّللاَّ انُظروا ماذا يقوُل لعوَّ
ِ عز وجل  َ وأثنى علْيِه رفعا ذِلَك إلى َّللاَّ إنَّ لعبدي عليَّ إن توفَّيتُهُ أن : فيقوُل  –َوهَو أعلُم  -جاءوهُ حمَد َّللاَّ

لَهُ لَ   حًما خير ِمن لحِمِه ودًما خيًرا من دِمِه وأن أُكف َِر عْنهُ سي ِئاتِهِ أدخلَهُ الجنَّةَ وإن أنا شفيتُهُ أن أبد ِ
 .مرسل: خالصة حكم المحدث 
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நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்:ஒரு அடியோன் சநோய்வோய்ப்பட்டோல் அல்ைோஹ் அவைிடம் இரண்டு வோைவர்கனள 

அனுப்பி, அவர் தன்னை சநோய் வி ோோிக்க வருபவர்களிடம் என்ை ம ோல்கிறோர் என்று போருங்கள் என்ற கூறுகிறோன், 

சநோயோளி அவர்களிடம் அல்ைோஹ்னவ புகழ்ந்து, துதித்துவிட்டோல் வோைவர்கள் அதனை அல்ைோஹ்விடம் 

எடுத்துனரப்போர்கள்- அவன் அறிந்தவன்-, அப்சபோது அல்ைோஹ்: ‘அவனை நோன் னகப்பற்றிவிட்டோல் அவனை சுவைம் 

நுனழவிப்பதும், அவனை குணப்படுத்திைோல் அவைது உடல்  னதனய  ிறந்த  னதயோக குருதினய  ிறந்த குருதியோக 

 ோற்றுவதும், அவைது தவறுகனள அவனைவிட்டு நீக்குவதும் என் ீது கடன யோகும்’ என்று கூறுவோன்.    (ஆதோரம்: 

முஅத்தோ  ோலிக், இது பைவீை வனகனய  ோர்ந்த முர் ல் (நபிகளோோிட ிருந்து தோபிஈ அறிவிப்பது) ஆகும்) 

 

இந்த நபிம ோழி; சநோயிைோல் ச ோதிக்கப்பட்டவர் அல்ைோஹ்னவ புகழ்ந்து துதிப்பதன்  ிறப்னப எடுத்துனரக்கிறது, 

இதுசவ ச ோதனை நினையில் மபோறுன க்கு உள்ள இட ோகும், அப்படி இருக்கும்  ைிதனுக்கு குண னடந்த அவைது 

உடம்புக்கு அருள் ம ய்வனதயும்,  ரணிக்கும் நினையில் போவங்கனள  ன்ைித்து, சுவைம் நுனழவிப்பனதயும் 

அல்ைோஹ் மபோறுப்சபற்கிறோன். இது சநோயில் மபோறுன  கோப்பவனுக்கு உள்ள மபரும் கூலினய கோட்டுகிறது. எைசவ 

ஒரு முஃ ினுக்கு சநோய் மூைம் ச ோதனை ஏற்பட்டோல் அல்ைோஹ்னவ புகழ்வனத அதிகப்படுத்துவதும், 

பனடப்பிைங்களிடம் முனறப்படுவதிலிருந்து நோனவப் சபணுவதில் முயற் ிப்பதும்,  ங்கடத்னத மவளிப்படுத்தோ ல், 

தவறுகள்  ன்ைிக்கப்பட்டு, அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படும் வனரயில் இருப்பது அவ ிய ோகும். முன்சைோர்களோை அந்த 

நல்ைவர்கள் தங்களுக்கு சநோய் இருந்தோல் தங்களது சபச்சுக்கனள போதுகோப்பதிலும், அல்ைோஹ் அல்ைோதவர்களிடம் 

முனறப்படுவதில் ஈடுபட்டுவிடோ ல் தங்கள்  ோர்க்கத்னத சபணிக்மகோள்வதிலும்  ிக கவைம் எடுப்பவர்களோக 

இருந்தோர்கள்.  

 

 

 

 பதிநோன்கோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َجابٍِر، قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ أَْهُل البَاَلِء  يََودُّ أَْهُل العَافِيَِة يَْوَم الِقيَاَمِة ِحيَن يُْعَطى»: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 حسن[ : حكم األلباني]«الثََّواَب لَْو أَنَّ ُجلُوَدُهْم َكاَنْت قُِرَضْت فِي الدُّْنيَا بِالَمقَاِريِض 

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள் : (உைகில்) ஆசரோக்கிய ோக இருந்தவர்கள்,  றுன  நோளில் (உைகில்) 

ச ோதனைக்குள்ளோைவர்களுக்கு கூலி மகோடுக்கப்படும்சபோது; ‘அவர்களது சதோல்களும் உைகில் கத்தோிக்சகோல்களோல் 

மவட்டப்பட்டிருப்பனத’ஆன ப்படுவோர்கள்.  

(ஆதோரம்: திர் ிதி:2402, இதனை இ ோம் அல்போைி அவர்கள் ஹ ன் தரத்திைோைது எை கூறியுள்ளோர்கள்) 

இந்த நபிம ோழி ச ோதனைக்குள்ளோைவர்களின் மபோறுன க்கோத்தன , ச ோதனைனய கஷ்டத்னத மபோருந்திக் 

மகோண்டன , உைகில் அருள்கனள இழந்தன க்கோை  றுன  கூலி,  ிறப்னப எடுத்துனரக்கிறது, ச ோதனைக்கோை 

கூலியின் மபறு தி அதிகத்னத போர்க்கும் ஆசரோக்கியம் மபற்றவர்கள் தங்கள் சதோல்களும் கத்தோிகளோல் 

மவட்டப்பட்டிருக்க சவண்டுச  எை ஆன மகோள்ளும் அளவுக்கு இருக்கும். 

இதில் உைகில் ச ோதிக்கப்படுசவோருக்கு மபரும் ஆருதல் இருக்கின்றது.  ைிதர்களுல் அதிக ோைவர்கள் ச ோதனைனய 

ஒரு தண்டனையோகசவ எண்ணுகின்றைர், ஒரு முஃ ின் ச ோதனையின்  ிறப்னபயும், அதற்கு  றுன யில் கினடக்கும் 

கூலினயயும் உணர்ந்தோல் அவைது விடயத்தில் ச ோதனை அருளோக  ோறிவிடும்,  ம்போ னை, வணக்கம் ம ய்வதன் 

இன்பம், தைது இனறவனுடைோை மதோடர்பின் பைம், அல்ைோஹ்னவப் பற்றிய நல்மைண்ணம் ஆதரவு,  ற்றுமுள்ள 

உள்ளம்  ோர்ந்த கரு ங்கள், வர்ணிக்க முடியோத அளவு வணக்கம் ம ய்வதன் வழிகள் என்பவற்றின் வோயில் 

அவனுக்கோக திறக்கப்படும், வஹ்ப் பின் முைப்பிஹ் ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு  ைிதன், ச ோதனைனய 

அருளோக போர்க்கோத வனரயிலும், இைகுவோை வோழ்க்னகனய ச ோதனையோக போர்க்கோத வனரயிலும் பூர்த்தியனடந்த 

விளக்கம் உள்ள விளக்க ோலியோக இருக்க ோட்டோன். 

ச ோதனையின்  ிறப்புக்களில் உள்ளதுதோன்: அது நம்பிக்னகயோளோிட ிருந்து (அல்ைோஹ்னவ)  றந்திருப்பனத 

விரட்டும், தூக்கத்திலிருந்து அவனை விழித்து எழச்ம ய்யும், இப்னு னத ியோ ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: எந்த 
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துன்பத்னதக் மகோண்டு நீ அல்ைோஹ்வின் பக்கம் திரும்புவோசயோ அது, உன்னை அல்ைோஹ்வின் ஞோபகத்திலிருந்து 

 றக்கச் ம ய்யுச  அந்த இன்பத்னத விடவும் உைக்கு  ிறந்ததோகும்.  

 

 

 

 பதினைந்தோவது நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ    ُ تَعَالَى: " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َما ِلعَْبِدي الُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء، : يَقُوُل َّللاَّ
 اْحتََسبَهُ، إاِلَّ الَجنَّةُ إَِذا قَبَْضُت َصِفيَّهُ ِمْن أَْهِل الدُّْنيَا ثُمَّ 

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்' அல்ைோஹ் கூறிைோன்: இனறநம்பிக்னகயுள்ள என் அடியோர், அவருக்குப் 

உைகில் பிோிய ோை ஒருவோின் உயினர நோன் னகப்பற்றிவிடும்சபோது நன்ன னய நோடிப் மபோறுன  கோத்தோல், 

ம ோர்க்கச  அவருக்கு நோன் வழங்கும் பிரதிபைைோக இருக்கும். (ஆதோரம்: புகோோி: 6424) 

 

நபியவர்கள் அல்ைோஹ் கூறியதோக கூறும் (ஹதீஸுல் குத்ஸியோை) இந்த நபிம ோழி, உைகில் விருப்ப ோை ‘கைவன் 

 னைவி, பிள்னள,  சகோதரன், நண்பன், அல்ைது ஒரு முஃ ின் சதர்வும ய்திருக்கும்’ ஒருவனர இழந்து, மபோறுன  

கோப்பதன்  ிறப்னப மதளிவுபடுத்துகிறது, நிச் ய ோக அதற்கோக மபோறுன கோத்து, அல்ைோஹ்விடம் கூலினய 

எதிர்போர்த்தோல் அவனுக்கு சுவைம் இருக்கின்றது, மபோறுன , நன்ன னய நோடுதல் என்பது, அல்ைோஹ்னவ 

மவறுப்பூட்டும் தடுக்கப்பட்ட ம ோற்கள், ம யல்கனள விடுவதோகும், அது மவளிப்பனடயோகசவோ உள்ரங்க ோகசவோ 

இருக்கைோம், ஒரு நம்பிக்னகயோளர் துன்பங்களில் ஆருதல் மபறுபவரோக, தைது  ோர்க்க உைக விடயத்தில் 

பயனுள்ளதில் ஈடுபடுபவரோக, தைது கவனை துயரங்கனள புதுப்பித்து, தூக்கிவிடுகின்ற அனைத்திலிருந்தும் 

தூர ோைவரோக இருக்க சவண்டும், துக்கம்  னறவோைனத தடுக்கவும்  ோட்டோது, தோகித்தவனுக்கு தோகத்னத 

தீர்க்கவும் ோட்டோது, உைனக விட்டு பிோிந்து ம ல்வமதன்பது ஒவ்மவோரு நம்பிக்னகயோளனும் நடந்து ம ல்லும் ஒரு 

போனதயோகும், அல்ைோஹ்வின் நோட்டத்னதக் மகோண்டு நண்பர்கனள  ந்திப்பது சுவைத்திைோகும், அல்ைோஹ்வின் அருள் 

வி ோை ோைதோகும். அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: 

 َوَما اْلَحٰيوةُ ؕ  فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َواُْدِخَل اْلَجننَّةَ فَقَْد فَاَز ؕ  َواِنََّما تَُوفَّْوَن اُُجْوَرُكْم يَْوَم اْلِقٰيَمةِ ؕ ُكلُّ نَْفٍس َذآّٰٮِٕقَةُ اْلَمْوتِ 
   الدُّْنيَۤا ااِلَّ َمتَاعُ اْلغُُرْورِ 

ஒவ்சவோர் ஆத் ோவும்  ரணத்னதச் சுகித்சத ஆகசவண்டும்; அன்றியும் - இறுதித் தீர்ப்பு நோளில் தோன், உங்களுக்குோிய 

பிரதி பைன்கள் முழுன யோகக் மகோடுக்கப்படும்; எைசவ எவர் (நரக) மநருப்பிலிருந்து போதுகோக்கப்பட்டுச் 

சுவர்க்கத்தில் பிரசவ ிக்கு ோறு ம ய்யப்படுகிறோசரோ அவர் நிச் ய ோக மவற்றியனடந்து விட்டோர்; இவ்வுைக 

வோழ்க்னக ஏ ோற்றப் மபோருசளயன்றி சவறில்னை. 3:185) 

 

 

 

 பதிைோறவது நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَبُو ُموَسى يَقُولُ  إَِذا َمِرَض العَْبُد، أَْو َسافََر، ُكتَِب لَهُ ِمثُْل َما َكاَن َيْعَمُل »: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 «ُمِقيًما َصِحيًحا

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: அடியோன் ஆசரோக்கிய ோைவைோய், ஊோிலிருக்கும்சபோது ம ய்யும் 

நற்ம யல்களுக்குக் கினடப்பது சபோன்ற (அசத) நற்பைன் அவன் சநோயுற்று விடும்சபோது அல்ைது பயணத்தில் 

இருக்கும்சபோது அவனுக்கு எழுதப்படும். (ஆதோரம்: புகோோி: 2996) 

 

இந்த நபிம ோழி, ஒரு முஃ ினுக்கு ஒரு சநோய் குறுக்கீடு அல்ைது பயணம் ஏற்பட்டோல், அவன் ஆசரோக்கிய ோக உள்ள 
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சநரத்திலும் ஊோில் தோித்து இருக்கும் நினையிலும் உபோியோை வழிபோடுகள் எை அவன் மதோடர்ந்து ம ய்து 

வந்தனவகளின் கூலி, இந்த குறுக்கீடுகளோல் ம ய்யமுடியோ ல் சபோகும் நினையில் அவனுக்கு எழுதப்படும், அைஸ் ரலி 

அவர்களின் வழியோக நபிகளோோின் கூற்றோக அஹ் தில் பதியப்பட்டுள்ளது; “அல்ைோஹ் ஒரு முஸ்லி ோை அடியோனை 

அவைது உடலில் ஒரு ச ோதனை மகோண்டு ச ோதித்தோல், அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: ‘அவன் ம ய்துவந்த நல்ை ற்கனள 

அவனுக்கு எழுதுங்கள்’, அவனை குணப்படுத்திைோல் அவனை சுத்தப்படுத்தி கழுவுகிறோன், அவனை  ரணிக்க 

ம ய்தோல் அவனை  ன்ைித்து அருள் புோிகிறோன்.” இந்த ம ய்தி அல்ைோஹ் தன் அடியோர்களுக்கு இயைோத சபோதும் 

வழிபோடுகளுக்குறிய, நல்ை நடத்னதக்குறிய கூலினய மதோடர்ந்து மகோடுப்பதன் மூைம் கோட்டும் ம ன்ன , புோியும் 

மகோனட, ம லுத்தும்  ங்னகனய எடுத்துக் கோட்டுகிறது.  

அந்த நபிம ோழியில்; உபோியோை வணக்கங்கள் மூைம் அல்ைோஹ்னவ மநருங்கமுடியோத சநோயோளிகளுக்கு ஒரு 

நன் ோறோயம் இருக்கின்றது. 

ச லும்; ஆசரோக்கிய ோை ஓய்வோக உள்ள நினையில் நல்ைறம் ம ய்வனத அதிகப்படுத்த சவண்டும் என்கிற ஒரு 

விழிப்புணர்வும் ன க்கினையும் புத்தியுள்ளவர்களுக்கு அந்த நபிம ோழியில் இருக்கின்றது, ஒருசவனள அவருக்கு 

நல்ைறம் ம ய்வனத விட்டும் தடுக்கும் ஒரு குறுக்கீடு ஏற்பட்டோல் முந்னதய நற்கரு த்தின் கூலி எழுதப்படும். இப்னு 

உ ர் ரலி அவர்கள் கூறுவோர்கள்: 'நீ  ோனை சநரத்னத அனடந்தோல் கோனைசவனளனய எதிர்போர்க்கோசத! நீ கோனை 

சவனளனய அனடந்தோல்  ோனை சநரத்னத எதிர்போர்க்கோசத! நீ சநோய்வோய்ப்படும் நோளுக்கோக உன்னுனடய 

ஆசரோக்கியத்தில்  ிறி(து சநரத்)னதச் ம ைவிடு. உன்னுனடய இறப்பு(க் குப் பிந்திய நோளு)க்கோக உன்னுனடய 

வோழ்நோளில்  ிறி(து சநரத்)னதச் ம ைவிடு' (புகோோி: 6416)  ைிதன் ஆசரோக்கிய ோக உள்ள கோைத்தில் நற்கரு ம் 

ம ய்வதில் மபோடுசபோக்கு ம ய்தோல், அவன் ம ய்த மபோடுசபோக்கிற்கோக சநோய்வோய்ப்பட்டு இயைோதுசபோகும் 

 ந்தர்ப்பத்தில் னகச தப்படுவோன், அவைது னகச தம் அந்த சநரத்தில் பயைளிக்கோது.  

 

 

 

 பதிசைழோம் நபிம ோழி 

 

َما ِمْن ُمْسِلٍم تُِصيبُهُ ُمِصيبَةٌ، َفيَقُوُل : " َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ : قَالَتْ َعْن أُم ِ َسلََمةَ، أَنََّها 
ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُونَ }: َما أََمَرهُ هللاُ  َخْيًرا ِمْنَها، إاِلَّ ، اللُهمَّ أُْجْرِني فِي ُمِصيَبتِي، َوأَْخِلْف ِلي [٦٥١: البقرة]{ إِنَّا ّلِِلَّ

ا ماَت أبو َسلََمةَ، قُلتُ : أَْخلََف هللاُ لَهُ َخْيًرا ِمْنَها قالَتْ  ُل َبْيٍت هاَجَر إلى : فَلَمَّ أيُّ الُمْسِلِميَن َخْيٌر ِمن أبِي َسلََمةَ؟ أوَّ
ُ لي  ُ عليه وسلََّم، ثُمَّ إن ِي قُلتُها، فأْخلََف َّللاَّ ُ عليه وسلَّمَ َرسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  …َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

உம்மு ஸை ோ (ரலி) அவர்கள் கூறியதோவது: "ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏசதனும் துன்பம் சநரும்சபோது அவர் அல்ைோஹ்வின் 

கட்டனளக்சகற்ப "இன்ைோ லில்ைோஹி வ இன்ைோ இனைஹி ரோஜிஊன்" (நிச் ய ோக நோம் அல்ைோஹ்வுக்சக 

உோியவர்கள்; அவைிடச  திரும்பிச் ம ல்பவர்கள்) என்றும், "அல்ைோஹும்  ஃஜுர்ைீ பீ முஸீபதீ வஅக்லிப் லீ னகரம் 

 ின்ஹோ" (இனறவோ, எைக்சகற்பட்ட இத்துன்பத்திற்கோக எைக்கு நன்ன னய வழங்குவோயோக, அதனை விட 

 ிறந்தனத  ோற்றீடோக தருவோயோக!) என்றும் கூறிைோல், அதற்கு ஈடோக அனதவிடச்  ிறந்தனத அவருக்கு அல்ைோஹ் 

வழங்கோ ல் இருப்பதில்னை" என்று அல்ைோஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள். 

(என் முதல் கணவர்) அபூ ை ோ (ரலி) அவர்கள் இறந்தசபோது நோன் "அபூஸை ோனவவிட முஸ்லிம்களில்  ிறந்தவர் 

எவர் இருக்க முடியும்? அல்ைோஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முதன்முதலில் நோடு துறந்துவந்த குடும்பம் 

(அவருனடய குடும்பம்தோன்)" என்று கூறிசைன். ஆயினும், நோன் அதனை ம ோன்சைன். அவ்வோசற அவருக்கு ஈடோக 

அல்ைோஹ் தன்னுனடய தூதனரசய (இரண்டோவது கணவரோக) எைக்கு வழங்கிைோன்.… (ஆதோரம்: முஸ்லிம்: 1674) 

 

இந்த நபிம ோழி; ச ோதனைக்கு உள்ளோைவர் 

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه   ، اللُهمَّ أُْجْرنِي فِي ُمِصيبَِتي، َوأَْخِلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها[٦٥١: البقرة]{ َراِجعُونَ إِنَّا ّلِِلَّ
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என்று ம ோல்வது  ோர்க்க அடிப்பனட, ச லும் அந்த சநர்த்தில் உருதியோை நினையில் அதனை கூறிைோல் அல்ைோஹ் 

ச தனையில் மபோறுன  கோத்த நன்ன னய மகோடுத்து, அவன் இழந்தனத விடவும்  ிறந்தனத பகர ோக மகோடுக்கிறோன், 

எைசவ ஈருைக நைவும் அவனுக்கு ஒன்றோக கினடத்துவிடும் என்பனத உணர்த்துகிறது, இப்படி ச ோதனைக்கு பதில் 

கூறுபவனர அல்ைோஹ் புகழ்ந்துனரத்து, அவருக்கு மூன்று வித ோை நற்ம ய்திகனள  ோன்றுபகர்கிறோன், அல்ைோஹ் 

கூறுகிறோன்:  

ِ َواِنَّنآّٰ اِلَْيِه ٰرِجعُْونَؕ الَِّذْيَن اَِذآّٰ اََصابَتْهُ  ا اِنَّا ّلِِلّٰ ِصْيَبةٌ ۙ قَالُْوّٰٓ ب ِِهْم َوَرْحَمةٌ .  ْم مُّ ْن رَّ ٮَِٕك َعلَْيِهْم َصلَٰوٌت م ِ
ٮَِٕك ُهُم   اُوٰلّٰٓ

َواُوٰلّٰٓ
  اْلُمْهتَُدْونَ 

(மபோறுன  உனடசயோரோகிய) அவர்களுக்குத் துன்பம் ஏற்படும் சபோது, “நிச் ய ோக நோம் அல்ைோஹ்வுக்சக 

உோியவர்கள்; நிச் ய ோக நோம் அவைிடச  திரும்பிச் ம ல்சவோம்” என்று கூறுவோர்கள்.( 2:156)இத்தனகசயோர்  ீது 

தோன் அவர்களுனடய இனறவைின் நல்ைோ ியும், நற்கிருனபயும் உண்டோகின்றை, இன்னும் இவர்கள் தோம் சநர் 

வழினய அனடந்தவர்கள்.(2:157) 

உம்மு ஸை ோ ரலி அவர்கள் கைவனை- அவர்  ைிதர்களில் நல்ைவரோக இருந்தோர்- இழந்தசபோது, அல்ைோஹ்வின் 

 ிறப்பில் உருதிமகோண்டவரோகவும், கூலினய எதிர்போர்த்தவரோகவும் அந்த திக்னர கூறிய சபோது அல்ைோஹ் அவரது 

கைவனை விட  ிறந்தவனர பகர ோக ஆக்கி, அவசரோ தன் உள்ளத்தில் தன் கைவனை விட நல்ை ஒருவர் 

வரசவ ோட்டோர் என்று நினைத்துக்மகோண்டிருந்த நினையில் நபியவர்கனள திரு ணம் ம ய்துனவத்தோன். 

இந்த திக்ர், ஒரு இனற நம்பிக்னகயோளர் அல்ைோஹ்சவ கரு ங்கனள திட்ட ிடுபவன் என்பனத பூரண ோக 

ஏற்றுக்மகோள்வனதயும், அல்ைோஹ்விடம் திரும்பி ம ல்வனத ஏற்றுக் மகோள்வனதயும், அவைது கரு ம் அனைத்தும் 

அல்ைோஹ்விடச   ீழுகிறது என்பனதயும், அவன் பக்கச  சதனவயுள்ளவன் என்பனதயும், அவன்  ீது மபோறுப்பு 

 ோட்டுவதிலும், கரு த்னத அவைிடம் ஒப்பனடப்பதிலும், அவைிடச  கூலினயயும், நிைன கள்  ோறுவதன் நல்ை 

முடினவயும் சதடுவனதயும் ஏற்றுக் மகோண்டவன் என்ற விடயங்கனள மபோதிந்துள்ளது, இந்த திக்ர், ஏகத்துவத்னதயும், 

அடின த்துவத்தின் முக்கிய அடிகனளயும் மபோதிந்திருக்கிறது, அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ُ ُهَو اْلَغنِىُّ اْلَحِمْيدُ  ِِۚ َوَّللاّٰ اَيَُّها النَّاُس اَْنتُُم اْلفُقََرآُّٰء اِلَى َّللاّٰ
   ٰيۤ

 ைிதர்கசள! அல்ைோஹ்வின் உதவி (எப்மபோழுதும்) சதனவப்பட்டவர்களோக இருப்பவர்கள் நீங்கள்; ஆைோல் 

அல்ைோஹ் எவோிடமும் சதனவப்படோதவன்; புகழுக்குோியவன்.(35:15) 

ஸஈத் பின் ஜுனபர் ரலி அவர்கள்- இந்த திக்ோின்  ிறப்னப மதளிவுபடுத்த- கூறிைோர்கள்: இந்த வோர்த்னதகள் எங்களது 

நபிக்கு முன்ைர் எந்த நபிக்கும் மகோடுக்கப்படவில்னை, அவற்னற யஃகூப் நபியவர்கள் அறிந்திருந்தோல், ‘யோ அஸபோ 

அைோ யூஸுப- யூஸுனபப் பற்றி (எைக்கு ஏற்பட்டுள்ள) துக்கச !-‘ என்ற (னகச த்தப்படும்) வோர்த்னதனய கூறியிருக்க 

 ோட்டோர்கள். 

 

 

 

 பதிமைட்டோம் நபிம ோழி 

 

ِ، قَالَ  ِ َصلَّى هللاُ : عن َعْبَد َّللاَّ : قَالُوا« إِنَُّكْم َستََرْوَن بَْعِدي أَثََرةً َوأُُموًرا تُْنِكُروَنَها»: َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاَّ
ِ؟ قَالَ  َ َحقَُّكمْ »: فََما تَأُْمُرنَا يَا َرُسوَل َّللاَّ  «أَدُّوا إِلَْيِهْم َحقَُّهْم، َوَسلُوا َّللاَّ

அப்துல்ைோஹ் இப்னு  ஸ்வூத்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 'எைக்குப் பிறகு 

(ஆட் ியதிகோரத்தில் உங்கனளவிடப் பிறருக்கு) முன்னுோின  வழங்கப்படுவனதயும், நீங்கள் மவறுக்கிற  ிை 

விஷயங்கனளயும், போர்ப்பீர்கள்' என்றோர்கள்.  க்கள், 'அப்சபோது நோங்கள் என்ை ம ய்ய சவண்டும் என்று தோங்கள் 

கட்டனளயிடுகிறீர்கள், இனறத்தூதர் அவர்கசள?' என்று சகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள், '(ஆட் ியோளர்களோை) 

அவர்களுக்கு அவர்களின் உோின னய வழங்கிவிடுங்கள்; உங்கள் உோின னய அல்ைோஹ்விடம் சகளுங்கள்' 

என்றோர்கள்.(ஆதோரம்: புகோோி: 7052) 
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இந்த நபிம ோழி; ஆட் ியோளர்களின் அநியோயம், அவர்களது குைப்பம்,  முதோயத்தின் ம ோத்துக்கனள 

னகயகப்படுத்துதல், குடி க்கள் உோின னய வழங்கோன  சபோன்றவற்றின் மூைம் இனற நம்பிக்னகயோளருக்கு ஏற்படும் 

ச ோதனை பற்றி எடுத்துனரக்கிறது, நபியவர்கள் அறிவித்தனவ நீண்ட கோை ோக நடந்துவிட்டது, ஏனைய கோைங்களில் 

அது பிரபல்ய ோகிவிட்டது, அது நபித்துவ அனடயோளங்களில் ஒரு அனடயோள ோகும்.  

ச லும், ஆட் ியோளர்களின் அநியோயங்களில் மபோறுன  கோப்பதும், நல்ை விடயத்தில் ம வி டுத்து, கட்டுப்படுவதும் 

கட்டோயம் என்பனத இந்த நபிம ோழி உணர்த்துகிறது, எைசவ இனற நம்பிக்னகயோளர் அவர்களது கடன கனள 

நினறசவற்றி, அவர்கள் போல்படுத்தும் தைது உோின னய அல்ைோஹ்விடம் சகட்போர், அவர்களுக்கு எதிரோக 

மவளிசயறுவதும், குடி க்கனள அவர்களுக்கு எதிரோக தூண்டுவதும் நம்பிக்னகயோளர்  ீது தடுக்கப்பட்டதோகும். 

ச லும் கூட்டன ப்பிலிருந்து மவளிசயறுவது பற்றி எச் ோிக்னக வந்துள்ளது, ச லும் ஆட் ியோளர்களின் 

அநியோயங்களுக்கு உைகில் மபோறுன  கோத்தவர்  றுன யில் நபிகளோோின் நீர்த் தடோகத்திடம் வருவோர் என்று 

நபிம ோழி  ோன்றுபகர்கிறது. மபோறுன  கோக்கும் நம்பிக்னகயோளருக்கு ஆருதல் தரும் இத்துனை  ிறப்பும் 

நன் ோறோயமும் இருக்கிறசதோ!  

இந்த அடிப்பனட (ஆட் ியோளர்களுக்கு எதிறோக மவளிக் கிைம்புதல் கூடோது) என்பது அஹ்லுஸ் ஸுன்ைோனவ (நபி 

வழினயப் பின்பற்றி இஸ்ைோ ிய கூட்டன ப்னப பற்றிப்பிடித்தவர்கள் எைப்படும் மவற்றிமபறும் கூட்டம்) 

 ோர்ந்தவர்கள் ஒரு ித்து கோணப்பட்டதுடன், கவோோிஜ்கள் (நபித்சதோழர்கனளசய கோபிர் என்று கூறி வழிபட்டோர்கள்), 

முஃதஸிைோக்கள் (குர்ஆன் சுன்ைோனவ விட தன்  ிந்தனைக்கு முதலிடம் மகோடுத்து, நபிவழியில் ஒருபகுதினய  றுத்து, 

அல்ைோஹ்வின் பண்புகனள  றுத்தவர்கள்), ரோபிழோக்கள் (அபூபக்ர், உ ர் உஸ் ோன் ரலி சபோன்சறோோின் ஆட் ினய 

 றுத்து, நபித்சதோழர்களில் குறிப்பிட்ட  ிைனர தவிர்த்து  ற்றவர்கனள கோபிர் என்று கூறிய ஷீஆக்கனள 

 ோர்ந்தவர்கள்) சபோன்ற வழிமகட்டவர்கள் அந்த அடிப்பனடயில்  ோறும ய்தோர்கள். அைஸ் ரலி அவர்களிடம் 

ஹஜ்ஜோஜ் என்ற ஆட் ியோளோின் அநியோயம் பற்றி  க்கள் முனறப்பட்டசபோது மபோறுன  கோக்கும்படிசய ஏவிைோர்கள். 

ஹஸனுல் பஸோீ ரஹ் கூறிைோர்கள்: ‘ஹஜ்ஜோஜ் என்பவர் அல்ைோஹ்வின் தண்டனையோகும், அல்ைோஹ்வின் 

தண்டனைனய னகயோல் தடுக்கோதீர்கள், ஆைோலும் உங்கள்  ீதுள்ள கடன  அடிபணிந்து, அல்ைோஹ்விடம் 

 ன்றோடுவதோகும், ஏமைைில் அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ُعْونَ  َولَقَْد اََخْذٰنُهْم بِاْلعََذاِب فََما اْستََكانُْوا ِلَرب ِِهْم َوَما    َيتََضرَّ

திடைோக நோம் அவர்கனள சவதனைனயக் மகோண்டு பிடித்திருக்கிசறோம்; ஆைோல், அவர்கள் தங்கள் இனறவனுக்குப் 

பணியவு ில்னை; தோழ்ந்து பிரோர்த்திக்கவு ில்னை. (23:76)’ அஹ் த் பின் ஹம்பல் ரஹ் குறிப்பிட்டுக் கோட்டிைோர்கள: 

‘அநியோயக்கோர ஆட் ியோளர்களுக்கு எதிறோக மவளிசயறுவது, ஒரு நூதை -பித்அத்தோை- நபிவழினய விட்டு 

மவளிசயற்றும் ஒரு ம யைோகும். 

 

 

 

 பத்மதோன்பதோம் நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ، قَالَ  َ قَالَ : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ : َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ اْبتَلَْيُت إَِذا : إِنَّ َّللاَّ
ْضتُهُ ِمْنُهَما الَجنَّةَ   َعْيَنْيِه،: يُِريدُ " َعْبِدي ِبَحبِيبَتَْيِه فََصبََر، َعوَّ

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்'  அல்ைோஹ் கூறிைோன்: நோன் என் அடியோனை, அவனுனடய 

பிோியத்திற்குோிய இரண்டு மபோருட்கனள(ப் பறித்து)க் மகோண்டு ச ோதித்து, அவன் மபோறுன  கோப்போசையோைோல், 

அவற்றுக்கு பதிைோக ம ோர்க்கத்னத நோன் அவனுக்கு வழங்குசவன்.  

('பிோியத்திற்குோிய இரண்டு' என்பது அவோின் இரண்டு கண்கனளக் குறிக்கும்.)  

(ஆதோரம்: புகோோி: 5653, முஸ்லிம்) 
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இந்த நபிம ோழி, கண்போர்னவனய இழந்தவர் மபோறுன கோத்து, நன்ன னய எதிர்போர்ப்பதன்  ிறப்னப 

எடுத்துனரக்கிறது, அவருக்கு அல்ைோஹ் இந்த ச ோதனைக்கு மபோறுன கோத்தன க்கு பகர ோக சுவைத்னத கூலியோக 

மகோடுக்கிறோன்,  றுன யின் நினையோை சுவை இன்பம்  ந்சதோ ம் என்பது, உைகில் போர்னவ என்ற இன்பத்னத விட 

 ிகவும் மபறு தியோைதும், மதோடர்ந்திருக்கும் ஒன்று ோகும். 

இந்த நபிம ோழியில் மபோறுன கோக்கும் போர்னவ இழந்தவர்களுக்கு மபோியசதோர் நற்ம ய்தி இருக்கிறது,  ோறோக 

மவறுப்னபக் கோட்டும் போர்னவ இழந்தவர் ஈருைக துர்போக்கியத்னதயும் ச ர்த்துக்மகோண்டோர். 

இந்த  ிறப்புக்குள் போர்னவ இல்ைோ ல் பிறந்து, இந்த மபரும் அருனள இழந்த நினையில், அவசரோ மபோறுன க்கோத்து, 

நன்ன னய எதிர்போர்த்து, மவறுப்னப கோட்டோ லும், பனடப்புகளிடம் முனறப்படோ லும் உள்ள நினையில் 

வோழ்ந்தவரும் அடங்குவோர், அல்ைோஹ் அவருக்கு சுவைத்தில் மதோடர் இன்பத்னதயும் முடிவில்ைோத  ந்சதோ த்னதயும் 

உைகில் மபோறுத்தன க்கு பிரதியோக மகோடுப்போன். 

 

 

 

 இருபதோம் நபிம ோழி 

 

ِ ْبُن َمْسعُودٍ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، فََمِسْستُهُ بِيَِدي : َعن َعْبُد َّللاَّ َدَخْلُت َعلَى َرُسوِل َّللاَّ
ِ، إِنََّك لَتُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا؟ فَقَاَل َرُسوُل : فَقُْلتُ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ يَا َرُسوَل َّللاَّ أََجْل، ِإن ِي أُوَعُك َكَما »: َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فَقُْلتُ « يُوَعُك َرُجالَِن ِمْنُكمْ  ثُمَّ قَاَل َرُسوُل « أََجلْ »: َذِلَك أَنَّ لََك أَْجَرْيِن؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ  ُ لَهُ َسي ِئَاتِِه، َكَما تَُحطُّ الشََّجَرةُ »: َسلَّمَ َّللاَّ َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُهُ أَذًى، َمَرٌض فََما ِسَواهُ، إاِلَّ َحطَّ َّللاَّ

 «َوَرقََها

அப்துல்ைோஹ் இப்னு  ஸ்ஊத்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:  இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கடும் கோய்ச் ைோல் 

 ிர ப்பட்டுக்மகோண்டிருந்தசபோது நோன் அவர்களிடம் ம ன்று அவர்கனள என் னகயோல் மதோட்டு, 'இனறத்தூதர் 

அவர்கசள! தோங்கள் கடும் கோய்ச் ைோல்  ிர ப்படுகிறீர்கசள!' என்று சகட்சடன். அதற்கு இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் , 

'ஆம்; உங்களில் இருவர் கோய்ச் ைோல் அனடயும் துன்பத்னதப் சபோன்று நோன் (ஒருவசை) அனடகிசறன்' என்று 

கூறிைோர்கள்.  

நோன், '(இந்தத் துன்பத்தின் மூைம்) தங்களுக்கு இரண்டு ( டங்கு) நன்ன கள் கினடக்கும் என்பதோ இதற்குக் கோரணம்?' 

என்று சகட்சடன். இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 'ஆம்' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, 'ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படும் 

சநோயோயினும், அது அல்ைோத சவறு துன்ப ோயினும்,  ரம் தன் இனைகனள உதிர்த்துவிடுவனதப் சபோன்று அவோின் 

போவங்கனள அல்ைோஹ் உதிர்க்கோ ல் விடுவதில்னை' என்று கூறிைோர்கள். (ஆதோரம்: புகோோி: 5660, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, நபி ஸல் அவர்களுக்கு கூலி இரட்டிப்பு என்பதைோல் சநோய், கோய்ச் லும் இரட்டிப்போக்கப்பட்டுள்ளது, 

என்பனத எடுத்துனரக்கிறது, அது அவர்களது நம்பிக்னகயின் பைம், அல்ைோஹ்னவ  ோர்ந்திருப்பதில் போிபூரணம், 

அவர்களது மபரும் மபோறுன யின் கோரணத்தோைோகும்.  

ச லும் ச ோதனை கூடுகிற அளவு கூலியும் அதிகோிக்கும் என்பதற்கும் இந்த நபிம ோழி ஆதோர ோகும். ச லும், 

ஆசைோ னை மபறுதல், நிவோரண வழினய சதடல் அது சபோன்ற ஒரு நல்ை சநோக்கத்திற்கோக தைக்கு ஏற்பட்டுள்ள 

ச ோதனைனய ஒரு நம்பிக்னகயோளன்  ற்றவர்களுக்கு ம ோல்ைைோம் என்ற அனு தியும் இந்த நபிம ோழியில் 

இருக்கிறது,  ோறோக பனடப்பிைத்திடம் முனறப்பட்டுக்மகோள்ளும் சநோக்கில் அன யு ோக இருந்தோல் அது கூடோது, 

ஏமைைில் அது மபோறுன க்கும் அல்ைோஹ்சவோடு நடந்துமகோள்ளும் ஒழுக்கத்திற்கும்  ோற்ற ோைதோகும். 

ச லும், கோய்ச் ல் குற்றங்களுக்கு போிகோர ோக அன யும்,  ரங்கள் இனைகள் அனைத்னதயும் வ ந்த கோைத்தில் உதிரச் 

ம ய்வது சபோன்று போவங்கனள சபோக்கும் என்றும்  ோன்று பகர்கிறது, அது ஒரு நம்பிக்னகயோளனை அவன் 

மவறுப்னபக் னகவிடும்சபோது சுத்தப்படுத்துகிறது, அவன் மபோறுன கோத்தோல் அதற்கோக கூலி மகோடுக்கப்பட்டு, 

அந்தஸ்தும் உயர்த்தப்படுகிறது, யஸீத் பின்  ய்ஸரோ கூறிைோர்கள்: ’ஒரு அடியோன் சநோய்வோய்ப்படுகிறோன், 
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அவனுக்கோக அல்ைோஹ்விடம் எந்த நல்ை கோோியமும் இல்னை என்றோல், அவைது முந்னதய போவங்களில்  ிைனத 

அவனுக்கு நினைவூட்டி, அவைது கண்ணிலிருந்து அல்ைோஹ்வின் அச் த்திைோல் கண்ணீனர மகோசுவின் தனை 

சபோன்ற அளவு மவளியோக்கி, அவனை சுத்தப்படுத்தப்பட்ட நினையில் (படுக்னகயிலிருந்து) எழுப்புகிறோன், அல்ைது 

அவனை  ரணிக்க ம யகிறோன்’ 

 

 

 

 இருபத்சதோறோவது நபி ம ோழி 

 

يُح تُِميلُهُ، »: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ  ْرعِ اَل تََزاُل الر ِ َمثَُل اْلُمْؤِمِن َكَمثَِل الزَّ
 ،«اْلبَاَلُء، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق َكَمثَِل َشَجَرةِ اأْلَْرِز، اَل تَْهتَزُّ َحتَّى تَْستَْحِصدَ َواَل يََزاُل اْلُمْؤِمُن يُِصيبُهُ 

அல்ைோஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்  : ஓர் இனறநம்பிக்னகயோளோின் நினையோைது, (இளம்) பயிர் 

சபோன்றதோகும். கோற்று அனதச்  ோய்த்துக்மகோண்சடயிருக்கும். (அவ்வோசற) இனறநம்பிக்னகயோளருக்குச் ச ோதனைகள் 

ஏற்பட்டுக்மகோண்சடயிருக்கும். நயவஞ் கைின் நினை, (வினறப்போக நிற்கும்) சதவதோரு  ரத்னதப் சபோன்றதோகும். 

அடிசயோடு மவட்டப்படும் வனர அது அன யோது.  (ஆதோரம்:ஸஹீஹ் முஸ்லிம்: 5410) 

 

இந்த நபிம ோழி, மபரும்போலும் ச ோதனை என்பது நம்பிக்னகயோளனுக்சக குறிப்போைது என்பனத உணர்த்துகிறது, 

தவறுகளில் இருந்து அவனை சுத்தப்படுத்துவதற்கோகவும், உைகிசைசய தண்டனைனய வினரவுபடுத்துவதற்கோகவும், 

 றுன யில் அந்தஸ்னத உயரத்துவதற்கோகவும், உைகின் பக்கம்  ோயந்து, (அல்ைோஹ்னவ)  றந்து வோழ்வது 

நீடிக்கோ ல் இருப்பதற்கும் ச ோதனை நம்பிக்னகயோளனுக்சக குறிப்போைதோகும். எைசவ இனற நம்பிக்னகயோளோின் 

வோழ்க்னக நினையோைது, கோற்று அடிசயோடு நீக்கிவிடோ ல் இடதும் வைது ோக  ோயத்துவிடும் பைம் குன்றிய  ரத்னதப் 

சபோன்று ச ோதனை மூைம்  ோற்றம் மபறக்கூடியதோகும்.  

 ோறோக இனற றுப்போளன்,  றுன னய  றந்து உைகின் பக்கம்  ோய்ந்திருக்கும் மகட்டவன், அவனை அல்ைோஹ் 

தோ தப்படுத்துகிறோன், அவனுக்கு ச ோதனைனய இறக்கவும் ோட்டோன், போக்கியத்னத மகோடுத்து படிப்படியோக 

னகயோள்வோன், அவைது சநரம் முடிந்துவிட்டோல், அடிசயோடு பிடுங்கப்படும் வனர விழோத, கோற்று எந்த தீங்கும் 

ம ய்யோத பை ோை  ரத்னதப் சபோன்று ஒசரயடியோக பிடித்துவிடுவோன்.  

 

 

 

 இருபத்து இரண்டோவது நபிம ோழி 

 
 .إذا َحَزبَهُ أْمٌر َصل ى  -صلَّى هللا عليه وسلم  -كان النبي : عن ُحَذيفة قال

 

ஹுனதபோ ரலி அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நபி ஸல் அவர்களுக்கு ஏதும் சநர்ந்துவிட்டோல் மதோழுவோர்கள். 

(ஆதோரம்: அபூதோவுத்:1319, இதன் அறிவிப்போளர் மதோடோில் ‘முஹம் த் பின் அபதில்ைோஹ்’ என்பவர் 

இடம்மபற்றுள்ளோர், அவர் யோர் என்று அறியப்படோதவர், எைசவ இது பைவீை ோகும்.’) 

 

இந்த நபிம ோழி, நபி ஸல் அவர்களுக்கு ஏதும் ச ோதனை அல்ைது முக்கிய விடயம் ஏற்பட்டுவிட்டோல் அவர்கள் 

மதோழுனகயின் பக்கம் ம ல்வதும், அல்ைோஹ்வின் பக்கம் ஒதுங்கி, தன் சதனவனய அவைிடம் முனறப்படுவதும், 
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பனடப்புகளின் பக்கம் (சதனவ முன்னவப்புக்கோக) திரும்பிப் போர்க்கோதவரோக அல்ைோஹனவப் பற்றி நல்மைண்ணம் 

மகோள்வதும் அவர்களது நனடமுனறயோக இருந்தது என்பதனை எடுத்துக்கோட்டுகிறது.  

ச லும், ச ோதனைனய நீக்குவதற்கும் குனறப்பதற்கும்  ிகச்  ிறந்த கோரணியோக மதோழுனக இருக்கிறது என்பதற்கும் 

இந்த நபிம ோழி  ோன்றுபகர்கிறது, அசதசபோன்று தர் ம் ம ய்தல், அல்ைோஹ்னவ ஞோபகமூட்டல் பிரோர்த்தனை 

குர்ஆன் ஓதல் உனடவுகனள  ோிம யதுவிடும், உள்ளத்னத விோிவுபடுத்தி, நிைன னய  ீரோக்கும், இனற 

நம்பிக்னகயோளைின் உள்ளத்னத இனைக்கும், “அதுல்ைோஹ் பின் அப்போஸ் ரலி அவர்களது  சகோதரன் கஸ்ம் பின் 

அப்போஸ்  ரணித்த ம ய்தி அவர்களிடம் எத்தினவக்கப்பட்ட சபோது, அவர்கள் பயணத்தில் இருந்தோர்கள், உடசை 

‘இன்ைோ லில்ைோஹ்……’ என்ற வோர்த்னதனய ம ோல்லிவிட்டு, போனதனய விட்டு விைகி, (ஒட்டகத்னத) 

படுக்கவிட்டுவிட்டு, இரண்டு ரக்அத்கள் மதோழுதோர்கள், அதில் அ ர்னவ நீட்டிைோர்கள், பிறகு எழுந்து தைது 

வோகைத்னத சநோக்கி: ’மதோழுனகனயக் மகோண்டும், மபோறுன னயக் மகோண்டும் உதவி சதடுவீரோக’ என்ற கூறியவோறு 

நடந்தோர்கள்.” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இருபத்து மூன்றோம் நபிம ோழி 

 

ُ َعْنُهَما، قَالَ  ُ »: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ِعْنَد الَكْرِب يَقُولُ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ الَ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
ُ َربُّ السََّمَواِت َواألَْرِض، َوَربُّ العَْرِش الَعِظيمِ العَِظيُم الَحِليُم، الَ إِلَهَ إاِلَّ   «َّللاَّ

 

இப்னு அப்போஸ்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நபி(ஸல்) அவர்கள் துன்பம் சநரும்சபோது 'ைோ இைோஹ 

இல்ைல்ைோஹுல் அழீமுல் ஹலீம். ைோ இைோஹ இல்ைல்ைோஹு ரப்புஸ் ஸ ோவோதி வல்அர்ளி வ ரப்புல் அர்ஷில் அழீம்' 

என்று பிரோர்த்திப்போர்கள். (மபோருள்: கண்ணியம் வோய்ந்சதோனும் மபோறுன   ிக்சகோனு ோகிய அல்ைோஹ்னவத் தவிர 

சவறு இனறவன் யோரும் இல்னை. வோைங்கள்  ற்றும் பூ ியின் அதிபதியும்  ோமபரும் அோியோ ைத்தின் அதிபதியு ோை 

அல்ைோஹ்னவத் தவிர சவறு இனறவன் யோரும் இல்னை.)  (ஆதோரம்: புகோோி: 6345, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழியில் ச ோதனைக்கோை பிரோத்தனை முனற ம ோல்ைப்பட்டுள்ளது, ஒரு இனற நம்பிக்னகயோளனுக்கு 

ச ோதனை ஏற்பட்டோல் நபியவர்களின் வழிமுனறனய பின்பற்றியவைோக, அல்ைோஹ் அவைது ச தனைனய நீக்கி, 

கவனைனய விடுவிப்பதற்கோக அதனை அவன் கூறுவோன்.  

பிரோர்த்தனை என்பது ச ோதனைனய நீக்குவதிலும் குனறப்பதிலும் ம யைோற்றும் ஒரு ஆயுத ோகும், இப்னு னத ியோ 

ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘பிரோர்த்தனை ச ோதனைனய நீக்கும் ஒரு கோரணியோகும், துஆ என்பது ச ோதனைனய விட 

பை ோைதோக இருந்தோல் அதனை நீக்கும், சநோயின் கோரணி பை ோைதோக இருந்தோல் அது நீக்க ோட்டோது, ஆைோலும் 

ச தனைனய பைவீைப்படுத்தி, குனறக்கும், எைசவதோன் கிரகணங்கள் அல்ைோஹ்வின் அத்தோட் ிகளின் சபோது 

மதோழுனக, பிரோர்த்தனை, போவ ன்ைிப்பு சதடல், தர் ம் ம ய்தல் சபோன்றனவ ஏவப்பட்டுள்ளை.’ 

இந்த பிரோர்த்தனை  ோர்க்கத்தின் முக்கிய கருத்துக்களோை; ஓோினறக்மகோள்னக, புகழுதல், துதித்தல் சபோன்றவற்னற 

மபோதிந்திருக்கின்றது.  ச ோதனைக்குள்ளோைவன் அல்ைோஹ்வின் அருள், மகோனட, மபோறுன , கருனணயின் பக்கம் 

சதனவயுள்ளவன் என்பனத ஏற்றக்மகோள்வனதயும், அல்ைோஹ் தைது அதிகோரத்னதக் மகோண்டு திட்ட ிடுவனதயும், 

அவைது ஞோைத்தின் பூரணத்துவத்னத அவன் மபோருந்திக்மகோள்வனதயும் மபோதிந்துள்ளது.  

ச லும், அல்ைோஹவுக்கு அர்ஷ் எனும்  ிம் ோ ைம் இருக்கிறது, அது பனடப்புகளில்  ிக  கத்துவ ோைது என்பதும் 

இந்த ஹதீஸின்  ோன்றோகும். குர்ஆனும் ஆதோரப்பூர்வ ோை நபிம ோழியும்  ோன்றுபகர்வது சபோன்று கன்ைியம்  ிக்க 

அல்ைோஹ், தைது கன்ைியத்திற்கு மபோருத்த ோை அன வோக அர்ஷின்  ீது அன ந்துள்ளோன், அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: 

ْحٰمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستَٰوى   اَلرَّ

 அர்ரஹ் ோன் அர்ஷின்  ீது அன ந்தோன். (அல்குர்ஆன்: 20:5) 

அல்ைோஹ் -அர்ஷில் அன ந்தோன்- என்ற இஸ்திவோவின் உண்ன த் தன்ன னய  றுத்து, அதன் அருத்தத்னத  ோற்றிய 

பகுத்தறிவு வோதிகளோை முஅத்திைோக்களுக்கு (அல்ைோஹ்வின் பண்புகனள  றுத்தவர்கள்)  ோற்ற ோக, நபிவழினயப் 

பின்பற்றும் அறிஞர்கள், இ ோம்கள் ‘இந்த பன்பு அல்ைோஹ்வுக்கு தகுதியோை முனறயில் இருக்கிறது’ என்பதில் 

ஒன்றுபட்டுள்ளைர். எைசவ முன்சைோர்களோை அறிஞர்கள் இ ோம்கள் எந்த  த்தியத்தில் இருந்தோர்கசளோ அதற்கு  ோறு 
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ம ய்து, தங்களது பினழயோை  ிந்தனைகனள -முஅத்திைோக்கள்- பின்பற்றிைோர்கள். இப்னு னத ியோ ரஹ் அவர்கள் 

கூறிைோர்கள்: ‘அல்ைோஹ் -அர்ஷில் அன ந்ததோன் என்ற கருத்து மகோண்ட- இஸ்திவோஃ என்பதன் அடிப்பனட குர்ஆன், 

நபிவழி, இந்த உம் த்தின் முன்சைோர்கள் -ஸைப்கள்- நபிவழினயப் பின்பற்றிய அறிஞர்களின் ஏசகோபித்தனைக் 

மகோண்டும் ச லும் அனுப்பப்பட்ட ஒவ்மவோரு நபி ோர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட ஒவ்மவோரு சவதத்னதக் மகோண்டும் 

தோிபட்டதோகும்’ 

 

 

 

 இருபத்து நோன்கோம் நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ، قَالَ  ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَى أَِبي َسْيٍف القَْيِن، َوَكاَن : َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ
ِ َصلَّى  ْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّالَُم، فَأََخَذ َرُسوُل َّللاَّ هُ، ثُمَّ َدَخْلنَا َعلَْيِه بَْعَد ِظئًْرا ِِلِ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِْبَراِهيَم، فَقَبَّلَهُ، َوَشمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم تَْذِرفَاِن، فَقَ  ْحَمِن ْبُن َذِلَك َوإِْبَراِهيُم يَُجوُد ِبنَْفِسِه، فََجعَلَْت َعْينَا َرُسوِل َّللاَّ اَل لَهُ َعْبُد الرَّ
ُ َعْنهُ عَ  ِ؟ فَقَالَ : ْوٍف َرِضَي َّللاَّ ، ثُمَّ أَتَْبَعَها بِأُْخَرى، فَقَاَل َصلَّى «يَا اْبَن َعْوٍف إِنََّها َرْحَمةٌ »: َوأَْنَت يَا َرُسوَل َّللاَّ

بُّنَا، َوإِنَّا بِِفَراقَِك يَا إِْبَراِهيُم إِنَّ العَْيَن تَْدَمُع، َوالقَْلَب يَْحَزُن، َوالَ نَقُوُل إاِلَّ َما يَْرَضى رَ »: هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
 «لََمْحُزونُونَ 

அைஸ்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நோங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களின்  கன் இப்ரோஹீம் வளர்ந்து வந்த) 

அபூ னஸப் என்ற மகோல்ைோின் வீட்டிற்குச் ம ன்சறோம். அவர் இப்ரோஹீ ின் போல்குடித் தோயோருனடய கணவரோவோர். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்ரோஹீன த் தூக்கி முகர்ந்து முத்த ிட்டோர்கள்.  ற்மறோரு முனற நோங்கள் வீட்டினுள் 

நுனழந்சதோம். அப்சபோது இப்ரோஹீ ின் உயிர் பிோிந்து மகோண்டிருந்தது. நபி(ஸல்) அவர்களின் கண்கள் நீனரப் 

மபோழியைோயிை. இனதக்கண்ட அப்துர் ரஹ் ோன் இப்னு அவ்ப்(ரலி) 'இனறத்தூதர் அவர்கசள! தோங்களு ோ 

(அழுகிறீர்கள்)?' எைக் சகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவ்பின்  கசை! நிச் ய ோக இது கருனணயோகும்' என்று 

கூறிவிட்டு ச லும் மதோடர்ந்து அழுதோர்கள். பிறகு, 'கண்கள் நீனரச் ம ோோிகின்றன் உள்ளம் கவனைப்பட்டுக் 

மகோண்டிருக்கிறது; எைினும், இனறவன் விரும்போத எந்த வோர்த்னதனயயும் நோங்கள் கூற  ோட்சடோம். இப்ரோஹீச ! 

நிச் ய ோக நோங்கள் உன்னுனடய பிோிவோல் அதிகக்கவனைப்படுகிசறோம்' என்றோர்கள். (ஆதோரம்: புகோோி: 1303, 

முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபி ம ோழி, நபி ஸல் அவர்கள் தைது  கன் இப்றோஹீ ின் பிோிவுக்கோக அழுதது சபோன்று கண்ணீர் மகோட்டும் 

அளவு அழுவதும், ஒரு சந ைின் இழப்புக்கோக உள்ளத்தோல் கவனைப்படுவதும் ஒரு நம்பிக்னகயோளனுக்கு 

அனு திக்கப்பட்டது என்பனத  ோன்றுபகர்கிறது. ஏமைைில் இது அல்ைோஹ் விரும்பும் இறக்கம், கருனணயின் 

மவளிப்போடோகும், அதற்கோக குற்றம் பிடிக்கப்பட ோட்டோது, ஏமைைில் அது கட்டோயம் கனடப்பிடிக்கசவண்டிய 

மபோறுன க்கு  ோற்ற ோகோது,  ோறோக  த்த ிட்டு அழுவது, ஒப்போோியிடுவது அது ஆதோரப்பூர்வ ோை நபிம ோழிகளில் 

வந்திருப்பது சபோை நபியவர்கள் தடுத்த மபரும் போவ ோகும்.  

ச லும், ஒரு நம்பிக்னகயோளன் ச ோதனையின் சபோது இனறவனுக்கு விருப்ப ோைனதத் தவிர சப  ோட்டோன், 

இனறவனை மவறுப்பூட்டும் விதத்தில் சபசுவது அவனுக்கு ஆகோது என்பனதயும் இந்த நபிம ோழி எடுத்துனரக்கிறது, 

அது அல்ைோஹ்வின் தீர்ப்புக்கு எதிரோக குறுக்கிடுவதோகவும், -நோன் உன்னை சந ிக்க நீ ஏன் எைக்கு இப்படி ம ய்தோய்- 

எை இனறவைிடம் சகள்வி சகற்பதோகவும், இதுசபோன்ற அல்ைோஹ்னவப் பற்றி நல்மைண்ணம் மகோள்ளோத 

அறிவீைர்கள் சபசுகின்ற தனடம ய்யப்பட்ட சபச்சுக்கனள சபசுவதோகவும் அன யும். -அல்ைோஹ் போதுகோப்போைோக- 

அல்ைோஹ் தைக்கு விருப்ப ோைவர்கனள, தோன் சதர்வும ய்தவர்கனள நினறவோை சநோக்கத்திற்கோக ச ோதிப்போன், 

அவன் ம ய்வனதப்பற்றி சகள்வி சகட்கப்பட ோட்டோது, அவர்கசள (அடியோர்கசள) சகட்கப்படுவோர்கள்.  

புஹோோி, முஸ்லிம் ஹதீஸ் புத்தகங்களில் நபிகளோோின் கூற்று பதியப்பட்டுள்ளது; ‘நிச் ய ோக  ரணித்தவர், அவரது 

குடும்பத்திைோின் அழுனக கோரண ோக தண்டிக்கப்படுகிறோர்’ 

அதன் அருத்தம்; யோர் உைக வோழ்க்னகயில் தைது குடும்பத்தில் ஒப்போோினவப்பனத ஏற்று, அவர்கனள தடுக்கோ ல் 
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இருந்தோசரோ அவனர,அல்ைது,  ரணத்தின் பின் தைக்கோக அழு ோறு உயில் ம ோன்ைவனர குற்றம் பிடித்து 

தண்டிப்போன் என்பதோகும்.  ோறோக அதனை தன் குடும்பத்திற்கு ஏவோதவர், அதற்கு கோரண ோக இருக்கோதவர் 

 ோர்க்கப்படி குற்றம்பிடிக்கப்பட ோட்டோர். அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ْزَر اُْخٰرى ِ   ِۚۚ   َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ و 

ஓர் ஆத் ோவின் (போவச்)சுன னய  ற்சறோர் ஆத் ோ சு க்கோது. (6:164) 

 

 

 

 இருபத்து ஐந்தோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ، قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن  الَ َيتََمنَّيَنَّ أََحُدُكُم الَمْوَت ِمْن ُضر ٍ أََصابَهُ، : " أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ
 " َوتََوفَِّني إَِذا َكانَِت الَوفَاةُ َخْيًرا ِلي اللَُّهمَّ أَْحيِِني َما َكانَِت الَحيَاةُ َخْيًرا ِلي،: فَإِْن َكاَن الَ بُدَّ فَاِعاًل، فَْليَقُلْ 

 

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள் : உங்களில் எவரும் த க்கு சநர்ந்த எந்தத் துன்பத்தின் கோரணத்திைோலும் 

 ரணத்னத விரும்பிட சவண்டோம். அவ்வோறு அவர் ஏசதனும் ம ய்சதயோகசவண்டும் என்றிருந்தோல், 'இனறவோ! (நோன்) 

உயிர் வோழ்வது எைக்கு நன்ன யோக இருப்பின், என்னை உயிர் வோழச் ம ய்வோயோக! நோன் இறந்து சபோய்விடுவசத 

எைக்கு நன்ன யோக இருப்பின் எைக்கு இறப்னபத் தருவோயோக!' என்று சகட்கட்டும்.   (ஆதோரம்: புகோோி: 5671, 

முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ஒரு இனற நம்பிக்னகயோளனுக்கு ஒரு ச ோதனை ஏற்பட்டன க்கோக அது எந்தளவு இருந்தோலும் 

 ரணத்னத ஆன னவப்பது தடுக்கப்பட்டது என்பனத உணர்த்துகிறது, ஏமைைில் அவன் வோழ்வதில் நைவு இருக்கும், 

அவன் நல்ைவைோக இருந்தோல் அவனுக்கு நைவு அதிகோிக்கும், அவன் போவம் ம ய்தவைோக இருந்தோல் போவ ீழ்ச் ி 

மபறுவோன், எைசவ அப்படி பிரோர்த்திக்க நினைத்தோல் அவைது பிரோர்த்தனைனய  ிக  ிறந்தனதக் மகோண்டு 

வனரயருத்து சகட்கசவண்டும், எைசவ அவன் : ‘இனறவோ நோன் வோழ்வதில், அல்ைது  ரணிப்பதில் எது உைது 

அறிவுக்கும் ஞோைத்துக்கும் ஏற்ப எைக்கு  ிக  ிறந்தசதோ அதனை எைக்கோக சதர்வு ம ய்வோயோக!’ என்று சகட்க 

சவண்டும்.  ோறோக அவைது  ோர்க்க விடயத்தில் குைப்பம் ஏற்படுவனத அவன் பயந்தோல், அவைது  ோர்க்கத்னத 

கோப்பதற்கோகவும், முஸ்லி ோக  ரணிப்பதற்கும் இருதி முடிவு நல்ைதோக அன வதற்கும் அவனுக்கு அப்படி சகட்பதற்கு 

அவகோ ம் வந்திருப்பனத னவத்து  ரணத்னத ஆன னவப்பதில் தவறில்னை, ஸைப் (முன்சைோர்)களில் பைர் அப்படி 

ம ய்தும் இருக்கிறோர்கள். அலி ரலி அவர்கள் அவரது ஆட் ிக்கோைத்தின் கனட ியில், விடயங்கள் அவருக்கு 

னககூடோது, ஆட் ி விடயம் கடுன யோகி ம ல்கின்ற நினைனய கண்டசபோது; ‘அல்ைோஹ்சவ என்னை நீ 

னகப்பற்றிவிடுவோயோக, ஏமைைில் நோன் அவர்கனள  லித்துவிட, அவர்கள் என்னை  லித்துவிட்டோர்கள்.’ என்று 

சகட்டோர்கள். ச லும் அஹ் த் இப்னு ஹம்பல் ரஹ் அவர்கள்; ‘நோன் கோனையிலும்  ோனையிலும்  ரணிப்பனத 

ஆன னவக்கிசறன், உைகில் நோன் குைப்பத்திற்கு உள்ளோக்கப்படுவனத நோன் பயப்படுகிசறன்’ என்று கூறிைோர்கள். 

ச லும் இ ோம் புஹோோி ரஹ் அவர்கள், அவருக்கும் குரோஸோன்  ன்ைனுக்கும் இனடயில் பிரச் னை நிகழ்ந்து, நடக்க 

சவண்டிய விடயங்கள் நடந்சதோியசபோது, ‘இனறவோ என்னை உன்ைளவில் னகப்பற்றிக்மகோள்வோயோக!’ என்று 

சகட்டோர்கள். 

 

 

 

 இருபத்து ஆறோவது நபிம ோழி 
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ِ : َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ  ُم بَْيَن يََدْيَها ِمْن َولَِدَها ثاَلَثَةً، ِإالَّ »: َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم،قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما ِمْنُكنَّ اْمَرأَةٌ تُقَد ِ
ِ، أَِو اثَْنْيِن؟ قَالَ : ، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمْنُهنَّ «َكاَن لََها ِحَجابًا ِمَن النَّارِ  تَْينِ : يَا َرُسوَل َّللاَّ َواثَْنْيِن »: ، ثُمَّ َقالَ فَأََعاَدتَْها َمرَّ

 «َواثَْنْيِن َواثَْنْينِ 

அபூ ஸயீத் அல்குத்ோீ(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: 'உங்களில் ஒருவர், தன் 

குழந்னதகளில் மூன்று சபனர இழந்துவிடுகிற மபண்ணுக்கு அக்குழந்னதகள் நரகத்திலிருந்து கோக்கும் தினரயோக 

 ோறிவிடுவோர்கள்' என்றோர்கள். அப்சபோது அப்மபண்களில் ஒருவர், 'இனறத்தூதர் அவர்கசள! இரண்டு குழந்னதகனள 

இழந்துவிட்டோலு ோ?' என்று சகட்டோர். இனத அந்தப் மபண் இரண்டு முனற திரும்பத் திரும்பக் சகட்க, 'ஆம்; இரண்டு 

குழந்னதகனள இழந்துவிட்டோலும் தோன்' என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் மும்முனற பதிைளித்தோர்கள். (ஆதோரம்: புகோோி: 

7310,முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, மபற்றோர் தம் பிள்னளகனள இழந்து மபோறுன கோப்பதன்  ிறப்னபயும், அவருக்கு  றுன யில் 

கினடக்கும் கூலியின்  கத்துவத்னதயும், இழப்புற்ற குழந்னத இரண்டு, அனதவிட அதிக ோக உள்ள நினையில் 

மபற்சறோர் நரகில் நுனழவனத தடுக்கும் தனடயோக இருப்பதுடன், சுவைம் நுனழய  ிபோோிசும் ம ய்யும் என்பனதயும் 

உணர்த்துகிறது, யோர் நரனக விட்டும் தூர ோக்கப்படுகிறோசரோ அவன் சுவைத்தில் நுனழவிக்கப்படுவோன், 

புஹோோியில்(1248) அைஸ் ரலி வழியோக பதியப்பட்ட நபிம ோழியில்: இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: 

ஒரு முஸ்லிமுக்கு பருவ னடயோத மூன்று (குழந்னதகள்)  ரணித்துவிட்டோல் அவன், அக்குழந்னதகளின்  ீது கோட்டிய 

இரக்கத்தின் கோரணத்தோல் அவனர அல்ைோஹ் ம ோர்க்கத்தில் பிரசவ ிக்கச் ம ய்வோன்.' என்று இடம்மபற்றுள்ளது. 

இந்த  ிறப்பு வயதுக்கு வரோத  ஆண் மபண் அனைத்து பிள்னளகளுக்கும் மபோதுவோைதோகும், வயதுக்கு வந்தவனர 

இழப்பதன் மூைம் ஏற்படும் கஷ்டம்  ிகப் மபோியது, எண்ணிக்னக அதிகோிக்க அதிகோிக்க கூலியும் மபோிதோகும். 

முஸ்லிம்களின் குழந்னதகள் சுவைத்தில் இருக்கும், அஹ் த் பின் ஹம்பல் ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘முஸ்லிம்களின் 

குழந்னதகள் சுவைத்தில் இருப்போர்கள் என்பதில் யோரும் முரண்படவில்னை.’ இனைனவப்போளர்களின் குழந்னதகனள 

மபோறுத்தவனர, அவர்கள் விடய ோக அபூ ஹுனரரோ ரலி வழியோக புகோோி: 1384, முஸ்லி ில் : ‘இனணனவப்சபோோின் 

குழந்னதகள் பற்றி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் விைவப்பட்டது. அதற்கவர்கள், 'இவர்கள் (உயிருடன் இருந்திருந்தோல்) 

என்ை ம ய்திருப்போர்கள் என்பனத அல்ைோஹ் நன்கறிந்தவன்' எைக் கூறியதோக வந்துள்ளது.  

 

 

 

 இருபத்து ஏழோவது நபிம ோழி 

 

 ِ ِ، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُموَسى األَْشعَِري  ُ ِلَماَلِئَكتِهِ : " َصلَّى َّللاَّ : إَِذا َماَت َولَُد العَْبِد قَاَل َّللاَّ
: ونَ َماَذا قَاَل َعْبِدي؟ فَيَقُولُ : َنعَْم، فَيَقُولُ : َقبَْضتُْم ثََمَرةَ فَُؤاِدِه، َفيَقُولُونَ : نَعَْم، َفيَقُولُ : قَبَْضتُْم َولََد َعْبِدي، فَيَقُولُونَ 
 ُ وهُ َبْيَت الَحْمدِ : َحِمَدَك َواْستَْرَجَع، َفيَقُوُل َّللاَّ  حسن[ : حكم األلباني   ] اْبنُوا ِلَعْبِدي َبْيتًا فِي الَجنَِّة، َوَسمُّ

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஒரு அடியோைின் குழந்னத  ரணித்துவிட்டோல், அல்ைோஹ் வோைவர்களிடம்; ‘எைது 

அடியோைின் குழந்னதகனள னகப்பற்றிவிட்டீர்கசள!’ என்றதும், அவர்கள் ஆம் என்று கூற,  ீண்டும் ‘அவைது 

உள்ளத்தின் கைினய னகப்பற்றிவிட்டீர்கசள!’ என்றதும், அவர்கள் ஆம் என்று கூற, ‘எைது அடியோன் என்ை 

ம ோல்கிறோன் என்று சகட்க, அதற்கு அவர்கள் ‘உன்னை புகழ்ந்து, இன்ைோ லில்ைோஹி வ…என்றும் கூறுகிறோன்’ 

என்போர்களோம், அதற்கு அல்ைோஹ், ‘எைது அடியோனுக்கு சுவைத்தில் ஒரு வீடு கட்டுங்கள், அதற்கு ‘னபதுல் ஹம்த், 

புகழின் வீடு’ எை மபயோிடுங்கள் என்று கூறுகிறோன்.  

(ஆதோரம்: திர் ிதி:1021,இது ஹஸன் தரத்திைோைது எை இ ோம் அல்போைி கூறியுள்ளோர்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ஒரு நம்பிக்னகயோளன் தைது பிள்னளனய இழக்கின்ற சநரம் அல்ைோஹ்னவ புகழ்ந்து, இன்ைோ 

லில்ைோஹி வ… என்று ம ோல்வதன்  ிறப்னப எடுத்துனரக்கின்றது, அது, அவன் அல்ைோஹ்வின் ஏற்போட்னட 



 M S M MURSHID ABBASI                                                           24 
 

மபோருந்திக்மகோண்டுள்ளோன் என்பதற்கும், அவைது உள்ளம் விோிவனடந்துள்ளது என்பதற்கும் அனடயோள ோகும், 

ஏமைைில் அல்ைோஹ் அவைது பிள்னள விடயத்தில் நல்ை சதர்னவ சதர்வும ய்து, அதனை சுவைம் நுனழவதற்கும் 

 றுன நோளில் அவனுக்கு போிந்துனர கினடப்பதற்கும் அருள்புோியப்பட்ட கோரணியோக ஆக்கியுள்ளோன். இதுசவ 

அல்ைோஹ்வுக்கு கட்டுப்படுதல், மபோறுந்திக்மகோள்ளுதல் என்பதன் இட ோகும், அதைோல்தோன் அவனுக்கு அல்ைோஹ் 

குறிப்போை அருனள, வோைவர்கள் கட்டும் ஒரு வீட்னட பிறதியீடோக மகோடுத்து, அவன் உைகில் அல்ைோஹ்னவ 

புகழ்ந்தன க்கோக அந்த வீட்டுக்கு புகழின் வீடு -னபதுல் ஹம்த்- என்று மபயரும் னவக்கிறோன், எைசவ யோர் உைகில் 

அல்ைோஹ்னவ புகழ்கிறோசைோ  றுன யில் அவைது ம யல் புகழப்படும், இதுசவ உைகில் புகழ்வதன்  ிறந்த 

இடங்களுல்  ிறந்த இட ோகும்.  

இந்த நபிம ோழியில் பிள்னளனய இழக்கும் ஒவ்மவோருவருக்கும், அவர் கைங்கோ ல், அல்ைோஹ்னவ புகழ்ந்து, 

நன்ன னய எதிர்போர்த்து மபோறுன கோத்தோல், ஆருதல் ம ய்தியும், அவனுக்குறிய மபரும் கூலி, உயர் அந்தஸ்து 

பற்றிய விளக்கமும் இருக்கிறது. 

 

 

 

 இருபத்து எட்டோம் நபிம ோழி 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَبُو ُهَرْيَرةَ، قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ اْلَمْنِزلَةُ، فََما َيْبلُغَُها ِبَعَمٍل، »: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُجَل ِلتَُكوَن لَهُ ِعْنَد َّللاَّ إِنَّ الرَّ
ُ َيْبتَِليِه بَِما يَْكَرهُ َحتَّى يُبَل ِغَهُ إِيَّاَهافَاَل يََزاُل   .«َّللاَّ

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நிச் ய ோக  ைிதனுக்கு அல்ைோஹ்விடத்தில் ஒரு அந்தஸ்து இருக்கிறது, அதனை 

அவன் நன்ன னய மகோண்டு அனடந்து மகோள்ள ோட்டோன், எைசவ அல்ைோஹ் அவனுக்கு அந்த அந்தஸ்னத அனடயச் 

ம ய்யும்வனர, அவன் விரும்போத ஒன்னறக் மகோண்டு ச ோதித்துக் மகோண்சட இருப்போன்.  (ஆதோரம்: இப்னு ஹிப்போன்: 

2908) 

 

இந்த நபிம ோழி, உைகில் நற்ம யல் ம ய்வதில்: ஒன்றில் கடன களில் மபோடுசபோக்கு, அல்ைது உபோியோைவற்றில் 

உதோ ீைம் அல்ைது தடுக்கப்பட்டனவகனள ம ய்தல் சபோன்றவற்றிைோல் மபோடுசபோக்கு ம ய்திருந்தோலும்  ிை இனற 

நம்பிக்னகயோளர்களுக்கு சுவைத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்து எழுதப்படும் என்பனத உணர்த்துகிறது, எைசவ 

அல்ைோஹ்வின் ஞோைத்தின்படி வருன , சநோய், அச் ம், இழப்பு, கவனை.… இதுசபோன்ற ஒன்னறக் மகோண்டு அவனை 

ச ோதித்து, அவனுக்கு போவங்களுக்கு போிகோரம் வழங்குவதற்கோகவும், அந்தஸ்துகனள உயர்த்துவதற்கோகவும், அவைது 

நன்ன கனள அதிகோிப்பதற்கோகவும் மபோறுன யின் வோயினையும் திறக்கிறோன், இந்த ச ோதனை மூைம் அல்ைோஹ் 

அவனுக்கோக  றுன யில் ஏற்போடும ய்திருக்கும் உயர்ந்த அந்தஸ்னத அனடவதற்கோக ச ோதிக்கிறோன். 

 ச லும் ச ோதனை என்பது போவங்களுக்கு போிகோர ோக, அந்தஸ்துகளின் உயர்வுக்கோை, சுவைத்தில் உயர்வோை 

இடங்கனள அனடவதும் கினடப்பதற்கோை கோரண ோக இருக்கும் என்பனதயும் இந்த நபிம ோழி  ோன்றுபகர்கிறது. 

 

 

 இருபத்து ஒன்பதோவது நபிம ோழி 

 

ِ، قَالَ  ِ صل ى : َعن ُجْنَدُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ َكاَن فِيَمْن َكاَن قَْبلَُكْم َرُجٌل بِِه ُجْرٌح، : " هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ تَعَالَى َ الدَُّم َحتَّى َماَت، قَاَل َّللاَّ ينًا فََحزَّ بَِها يََدهُ، َفَما َرقَأ ْمُت َعلَْيِه : فََجِزَع، فَأََخَذ ِسك ِ بَاَدَرنِي َعْبِدي بِنَْفِسِه، َحرَّ

 " الَجنَّةَ 
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ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள் : இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:  

உங்களுக்கு முன்ைிருந்தவர்களினடசய ஒருவர் இருந்தோர். (ஒரு முனற) அவர் கோய னடந்தோர். அவரோல் வலி 

மபோறுக்கமுடியோ ல் ஒரு கத்தினய எடுத்து தன் னகனயத் துண்டித்தோர். அவர் இறக்கும் வனர இரத்தம் நிற்கோ ல் 

மகோட்டிக் மகோண்சடயிருந்தது. அல்ைோஹ், 'என் அடியோன், தன் விஷயத்தில் (அவ ரப்பட்டு) என்னை முந்திைோன். 

அவன்  ீது நோன் ம ோர்க்கத்னத ஹரோ ோக்கிவிட்சடன்' என்று கூறிைோன்.  (ஆதோரம்: புகோோி: 3463, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ஒரு இனற நம்பிக்னகயோளன் சநோய், கோயம் சபோன்றவற்றின் வலியில் இருந்து தப்பிப்பதற்கோக 

தன்னைத்தோசை மகோனைம ய்துமகோள்வது தனடம ய்யப்பட்டது, அப்படி ம ய்வது நரகத்னத கடன யோக்கும் மபரும் 

போவங்களில் உள்ளதோகும் என்பனத அறிவிக்கிறது, ஏமைைில் அல்ைோஹ் இந்த உயினர அவனுக்கு நம்பிக்னக 

அடிப்பனடயில் மகோடுத்தள்ளோன், அதனை போதுகோப்பனதயும் கட்டோயப்படுத்தியுள்ளோன். எைசவ அதில் அவன் 

நினைத்த விதத்தில் போவிப்பனத ம ோந்தப்படுத்திக்மகோள்ள ோட்டோன். அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ا اَْننفَُسُكمْ  َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًماؕ َواَل تَْقتُلُْوۤ    اِنَّ َّللاّٰ

நீங்கள் உங்கனளசய மகோனைம ய்து மகோள்ளோதீர்கள் - நிச் ய ோக அல்ைோஹ் உங்களிடம்  ிக்க 

கருனணயுனடயவைோக இருக்கின்றோன். (4:29) 

ச லும், (உைகில் கஷ்டப்படுவது என்ற) இந்த நரகில் இருந்து அன தியனடவதற்கோக தண்டிக்கப்படுவனத 

 ோற்றிக்மகோள்ளும் சபோர்னவயில் ஒரு முஸ்லிம் தற்மகோனை ம ய்வது அனு திக்கபட ோட்டோது என்பனதயும் இந்த 

ஹதீஸ் அறிவிக்கிறது,  ோறோக இதுசபோன்ற நினையில் அவன்  ீதுள்ள கடன , அல்ைோஹ் அவனை மபோருந்திக் 

மகோள்ளும் நினையில் அவனை  ந்திக்கும் வனர மபோறுன கோப்பசதயோகும். யோர் அல்ைோஹ்விடம் உதவிசதடியவரோக 

மபோறுன கோக்கிறோசரோ அவருக்கு அவன் உதவிம ய்கிறோன். ச ோதனை எந்த அளனவ அனடந்தோலும், கஷ்டம் 

எவ்வளவு மபோிதோைோலும், உைகச  அவைக்கு இருண்டோலும் ஒரு முஸ்லிம் தற்மகோனை ம ய்வது 

தடுக்கப்பட்டதோகும், யோர் தற்மகோனை ம ய்கிறோசைோ அவன் நரகம் நுனழவோன், உைகக் கஷ்டங்களுக்கோக மபோறுன  

கோப்பதும், அல்ைோஹ்விடம் அதற்கோை கூலினய எதிர்போர்ப்பதுச  இனற நம்பிக்னகயோளன்  ீதுள்ள கடன யோகும். 

அஹ்லுஸ் ஸுன்ைோ எனும் (மவற்றி மபறும் சநர்வழி மபற்ற) கூட்டத்திைர், குர்ஆன் நபிம ோழியின் மவளிப்பனடக்கு 

அன வோக தற்மகோனை ம ய்துமகோண்டவர் ஏனைய மபரும்போவங்கள் ம ய்தவர்கள் சபோன்சற நரகில் 

நிரந்தர ோக்கப்பட ோட்டோர் என்பதில் ஒன்றுபட்டுள்ளைர், அதற்கு ஆதோரங்கள் குவிந்திருக்கின்றை.  ோறோக 

கவோோிஜகள் (மபரும் போவம் ம ய்தவர்கள் நிரந்தர நரகவோ ிகள் என்று கூறியவர்கள்)  த்திய போனதயிலிருந்து 

வழிதவறி ம ன்று, தற்மகோனை ம ய்தவன் நிரந்தர ோக நரகில் இருப்போன் என்று கருதிைோர்கள். 

 

 

 

 முப்பதோவது நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعْبد  ِ ْبُن أَبِي أَْوَفى قَاَل، قَاَل َرُسوَل َّللاَّ ، َوَسلُوا »: َّللاَّ ِ أَيَُّها النَّاُس، الَ تََمنَّْوا ِلقَاَء العَُدو 
َ العَافِيَةَ، فَإَِذا لَِقيتُُموُهْم فَاْصبُِروا، َواْعلَُموا أَنَّ الَجنَّةَ تَْحَت ِظالَِل السُّ  اللَُّهمَّ ُمْنِزَل الِكتَاِب، »: ثُمَّ قَالَ « يُوفِ َّللاَّ

 «َوُمْجِرَي السََّحاِب، َوَهاِزَم األَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َواْنُصْرنَا َعلَْيِهمْ 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறோைோர்கள்: 'எதிோிகனளப் (சபோர்க்களத்தில்)  ந்திக்க ஆன ப்படோதீர்கள். அல்ைோஹ்விடம் 

ஆசரோக்கியத்னத சகளுங்கள். எதிோிகனளச்  ந்திக்க சநோிட்டோல் மபோறுன யோக இருங்கள். ச லும், 'ம ோர்க்கம் 

வோட்களின் நிழல்களுக்குக் கீசழ இருக்கிறது' என்பனத அறிந்து மகோள்ளுங்கள்'  (ஆதோரம்: புகோோி: 3025, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ‘கோபிர்கசளோடு யுத்தம் ம ய்வதற்கு உள்ளோகுவனத ஆதரவுனவப்பனத தடுப்பதுடன், 

ஆசரோக்கிய ோை நிைன னய சவண்டுவதன் பக்கம் வழிகோட்டுவதுடன், கோபிர்கனள யுத்தகளத்தில்  ந்திக்கும் சபோது 

மபோறுன  கோப்பத்னதயும்’ உணர்த்துகிறது.  
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ச லும் இந்த நபிம ோழி, ச ோதனைகனள சவண்டி அதற்குள்ளோகுவது, தன் ீது  ோர்ந்திருந்து, தன்னை சுத்தப்படுத்தல் 

சபோன்றவற்னற தடுப்பதில் ஒரு அடிப்பனடயோக இருக்கிறது. ஏமைைில் அவனுக்கு என்ை சநரும், ச ோதனை 

இறங்கும் சபோது அவைது நினை என்ைவோக இருக்குச ோ என்பது அவனுக்கு மதோியோது,  ிைசவனள அவைது 

நம்பிக்னக பைவீை ோகைோம், அவைது மபோறுன னய அவன் இழந்து, கைக்க னடயைோம், அதுசவ அவனுக்கு 

ச ோதனையோக ஆகிவிடைோம், எைசவ அவன்  ோர்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டதில் வீழ்ந்துவிடுவோன். ஏமைைில் அவன் 

தைது  க்தியிலும், ஆற்றலிலும் மபோறுப்பு னவத்தவைோக ம யற்படுவதைோல் அது தடுக்கப்பட்டது, இது 

தற்மபருன னய  ோர்ந்ததோகும். யோர் தைது ஆற்றலிலும்,  க்தியிலும் நம்பிக்னக னவக்கிறோசரோ அவருக்கு அல்ைோஹ் 

கஷ்டங்களில் உதவ றுத்துவிடுவோன், நபி ஸல் அவர்கள் கோனையிலும்,  ோனையிலும்: 

 يا حيُّ يا قيُّوُم برحمتَِك أستغيُث أصِلح لي شأني كلَّهُ وال تَكلني إلى نفسي طرفةَ عينٍ 

என்று ம ோல்பவரோக இருந்தோர்கள். (நஸோஇ, அறிவிப்போளர் மதோடோில்  ர்ச்ன  உள்ள ம ய்தியோகும்) 

ச லும் ஆசரோக்கியத்னத சவண்டுவதும் சுன்ைோ என்பதற்கு இந்த நபிம ோழி  ோன்றோகும், நிச் ய ோகசவ நபியவர்கள் 

அதனை அதிகம் சவண்டுபவரோக இருந்தோர்கள், ஆசரோக்கிய ஆனட என்பது ச ோதனைனயவிடவும் ஒரு முஃ ினுக்கு 

 ிறந்ததும் வி ோை ோைது ோகும், ஆசரோக்கியம் என்பது:  ோர்க்கத்திலும், உடலிலும், ம ோத்திலும், குடும்பத்திலும், 

எல்ைோ நினைகளிலும் இருக்கும் எல்ைோ நைவுகளு ோகும். முதர்ோிப் பின் அப்தில்ைோஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘நோன் 

ச ோதிக்கப்பட்டு, மபோறுன  கோப்பனதவிடவும் ஆசரோக்கியம் மபற்று, அதற்கு நன்றி ம லுத்துவதோைது எைக்கு 

 ிகவும் விருப்பத்திற்குறியதோகும்.’ 

ச லும் இந்த நபிம ோழி, விசரோதினய  ந்திக்கும்சபோது மபோறுன  கட்டோயம் என்பனத  ோன்றுபகர்கிறது, நிச் ய ோக 

அல்ைோஹ் நம்பிக்னகயோளர்களுக்கு விசரோதிகனள  ந்திக்க சநர்நதோல் உறுதியோகவும் இனற  ிந்தனைசயோடும் 

இருக்கு ோறு வழிகோட்டியுள்ளோன். அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

َ َكِثْيًرا لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحْونَ  ا اَِذا لَِقْيتُْم فِئَةً فَاثْبُتُْوا َواْذُكُروا َّللاّٰ اَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوۤ
    ِٰۚيۤ

ஈ ோன் மகோண்டவர்கசள! நீங்கள் (சபோோில் எதிோியின்) கூட்டத்தோனரச்  ந்திப்பீர்களோயின் உறுதியோக இருங்கள் - 

அல்ைோஹ்னவ அதிக ோக தியோைம் ம ய்யுங்கள் - நீங்கள் மவற்றியனடவீர்கள். (8:45) 

அல்ைோஹ்னவ அதிகம் நினைவூட்டுவது, அவைிடம் உதவி சதடுவது, அவைிடம் மபோறுன , உறுதி, விசரோதிகனள 

மவற்றிமகோள்வது சபோன்றனத சகட்பது இனற றுப்போளர்களுக்கு எதிறோக உதவினய மபற்றுத்தரும் கோரணிகளில் 

 ிகவும்  ிறந்ததோகும். புகோோி, முஸ்லி ில் வந்திருப்பது சபோன்று, நபியவர்கள் விசரோதிகனள  ந்திக்கும் சநரத்தில் 

பிரோர்த்தனை ம ய்பவர்களோக இருந்தோர்கள், யுத்த சநரத்தில் அனத அதிகப்படுத்துவோர்கள், யுத்த நோளில் புறமுதுகிட்டு 

ம ல்வது கடுன யோை எச் ோிக்னகக்குறியதோகும் எை நபம ோழில் வந்திருக்கிறது.  

ச லும், நபிவழிக்கு சநர்பட்ட  ோர்க்கம் அனு தியளித்த சபோரோட்டம் என்பது சுவைத்துக்கோை வழியோகவும், அதில் 

நுனழவதற்கு கோரணியோகவும் இருக்கிறது. 

 

 

 

 முப்பத்து ஒன்றோம் நபிம ோழி 

 

يُْؤتَى بِأََشد ِ النَّاِس بُْؤًسا فِي … : " قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك، قَالَ  (٧٠٨٢) - ٥٥ 
بُْؤًسا قَطُّ؟ َهْل َمرَّ بَِك ِشدَّةٌ قَطُّ؟  يَا اْبَن آَدَم َهْل َرأَْيتَ : الدُّْنيَا، ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة، َفيُْصبَُغ َصْبغَةً فِي اْلَجنَِّة، فَيُقَاُل لَهُ 

ِ َما َمرَّ بِي بُْؤٌس قَطُّ، َواَل َرأَْيُت ِشدَّةً قَطُّ : فَيَقُولُ   " اَل، َوهللاِ يَا َرب 

அல்ைோஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: …அவ்வோசற, இவ்வுைகில் கடுன யோை துன்பத்தில் வோழ்ந்த 

ம ோர்க்கவோ ிகளில் ஒருவர்  றுன நோளில் மகோண்டுவரப்பட்டு, ம ோர்க்கத்திற்குள் எடுத்துக்கோட்டப்படுவோர். பிறகு 

அவோிடம், "ஆத ின்  கசை! (உைகில்) எப்சபோசதனும்  ிர த்னதக் கண்டோயோ? எப்சபோசதனும் துன்பம் ஏதும் உ க்கு 

ஏற்பட்டதோ?" என்று சகட்கப்படும். அதற்கு அவர் "அல்ைோஹ்வின்  ீதோனணயோக! இல்னை, என் இனறவோ! 



 M S M MURSHID ABBASI                                                           27 
 

ஒருசபோதும் எைக்கு எந்தத் துன்பமும் ஏற்பட்டதில்னை. ஒரு சபோதும் நோன்  ிர த்னதக் கண்டது ில்னை" என்று 

கூறுவோர்.(ஆதோரம்: முஸ்லிம்: 5407) 

 

இந்த நபிம ோழி, உைகில் ஒரு நம்பிக்னகயோளனுக்கு நிகழும் வரு ோைக் குனறவு, மநருக்கடி நினை, உைனக 

அனுபவிக்க முடியோன ,  ைிதர்களின் அடக்குமுனற, வோழ்விடங்களில் கவைிப்போரற்று இருப்பது சபோன்ற கஷ்டம் 

என்பது, அவைது மபோறுன யுடனும் அவன் அல்ைோஹ்னவ புகழ்வதுடனும் இருக்கும் சபோது அது மபரும் 

அருளோகவும்,  றுன யில் மதோடர்  ந்சதோ  ோகவும்  ோறும், அது உைகில் அவன் பட்ட துயனர சுவைத்தில் ஒரு 

தடனவ கோட்டி எடுக்கப்பட்டவுடசைசய  றக்கடிக்கும். என்பனத உணர்த்துகிறது, 

இது அந்த  ைிதனுக்கு, இந்த உைகம் எவ்வளவு நீண்டு ம ன்றோலும் அனவ  ிை நோட்கசள என்று  ிந்திப்பனத 

கட்டோய ோக்கும், எைசவ அதில் எற்படும் ச ோதனைகளுக்கு மபோறுன  கோத்து, அல்ைோஹ்வுக்கு கட்டுப்படுவனத 

பற்றிப்பிடித்து,  ோர்க்கத்னத கனடபிடித்து, தைது இனறவனை நல்ைமுனறயில் ஆதரவும் னவத்து, அவைின் 

வோக்குறுதினயயும் கூலினயயும் உறுதியோக அவன் நம்புவோன். சுவைத்தின் குனறந்த இன்பச  இந்த உைகம் அதில் 

உள்ளனத விடவும்  ிறந்து என்பதற்கும், நரகில்  ிறிய தண்டனை உைகில் இருக்கும் அனைத்து தண்டனைகனள 

விடவும் கடுன யோைது என்பதற்கும் ஆதோரங்கள் இருக்கின்றை. எைசவ ஒரு நம்பிக்னகயோளன் இந்த கருத்தில் 

 ிந்தித்தோல், மபோறுன  கோத்து, உைக இன்பத்னத விட  றுன  இன்பத்னதயும்,  றுன  ச ோதனைனய விட உைக 

ச ோதனைனயயும் சதர்ந்மதடுப்போன். 

ச லும் இந்த நபி ம ோழியில், ஒரு நம்பிக்னகயோளனுக்கு இந்த உைகம் என்பது ச ோதனையின் இல்ைம், கஷ்டங்கள், 

கவனைகள், துக்கங்கள் அதில் இயல்போைது என்பனதயும், சுவைம் என்பது அருளுக்குறிய இல்ைம், அது 

 ந்சதோ ங்களுக்கோகவும்,  கிழ்ச் ிகளுக்கோகவும், நிரந்தர ோக இருப்பதற்கும் பனடக்கப்பட்டது என்ற சுட்டிக்கோட்டலும் 

இருக்கின்றது. எைசவ புத்தியுள்ள ஒரு நம்பிக்னகயோளன் நினைத்திருக்கும் சுவைத்னதவிட நீங்கிவிடும் உைனக 

சதர்ந்மதடுக்க  ோட்டோன். அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ِخَرةُ َخْيٌر وَّ اَْبٰقىؕ , 61  بَْل تُْؤثُِرْوَن اْلَحٰيوةَ الدُّْنيَا ۖ    َوااْلٰ

எைினும், நீங்கசளோ ( றுன னய விட்டு விட்டு) இவ்வுைக வோழ்னவத் சதர்ந்மதடுத்துக் மகோள்கிறீர்கள்.(16) ஆைோல் 

 றுன  (வோழ்க்னக)சயோ  ிறந்ததோகும்; என்றும் நினைத்திருப்பதும் ஆகும். (87:17) 

கதோதோ ரஹ் கூறிைோர்கள்: ‘அல்ைோஹ் போதுகோத்தவர்கனளத் தவிற  ைிதர்கள் உைனகசய சதர்ந்மதடுத்தோர்கள்.’ 

 

 

 

 முப்பத்து இரண்டோவது நபிம ோழி 

 

، قَالَ  ِ ٌد بُْرَدةً لَهُ فِي ِظل ِ الَكْعبَِة، : َعْن َخبَّاِب ْبِن األََرت  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُمتََوس ِ َشَكْونَا إِلَى َرُسوِل َّللاَّ
َ لَنَا؟ قَالَ  أاَلَ تَْستَْنِصُر لَنَا، أاَلَ : قُْلنَا لَهُ  ُجُل فِيَمْن قَْبلَُكْم يُْحفَُر لَهُ فِي األَْرِض، فَيُْجَعُل ِفيِه، »: تَْدُعو َّللاَّ َكاَن الرَّ

َما ُدوَن  أَْمَشاِط الَحِديدِ فَيَُجاُء بِاْلِمْنَشاِر فَيُوَضُع َعلَى َرأِْسِه فَيَُشقُّ بِاثْنَتَْيِن، َوَما يَُصدُّهُ َذِلَك َعْن ِدينِِه، َويُْمَشُط بِ 
نَّ َهَذا األَْمَر، َحتَّى يَِسيَر  ِ لَيُتِمَّ اِكُب ِمْن َصْنعَاَء إِلَى لَْحِمِه ِمْن َعْظٍم أَْو َعَصٍب، َوَما يَُصدُّهُ َذِلَك َعْن ِدينِِه، َوَّللاَّ الرَّ

ئَْب َعلَى َغَنِمِه، َولَِكنَُّكْم  َ، أَِو الذ ِ  «تَْستَْعِجلُونَ َحْضَرَمْوَت، الَ يََخاُف إِالَّ َّللاَّ

 

 

கப்போப் இப்னுல் அரத்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள், கஃபோவின் நிழலில் தம்  ோல்னவ 

ஒன்னறத் தனையனணயோக னவத்துச்  ோய்ந்து மகோண்டிருந்தசபோது அவர்களிடம் முனறயிட்டபடி, 'எங்களுக்கோக 

(அல்ைோஹ்விடம்) நீங்கள் உதவி சகோர ோட்டீர்களோ? எங்களுக்கோக அல்ைோஹ்விடம் பிரோர்த்தனை 

ம ய்ய ோட்டீர்களோ?' என்று சகட்சடோம். அதற்கு அவர்கள், 'உங்களுக்கு முன்ைிருந்தவர்களினடசய (ஏகத்துவக் 

மகோள்னகனய ஏற்றுக் மகோண்ட) ஒரு  ைிதருக்கோக  ண்ணில் குழிசதோண்டப்பட்டு, அவர் அதில் நிறுத்தப்பட, வோல் 
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மகோண்டுவரப்பட்டு அவோின் தனை  ீது னவக்கப்பட்டு அவர் இரு கூறுகளோகப் பிளக்கப்பட்டோர். ஆயினும், அ(ந்தக் 

மகோடுன யோை)து அவனர அவோின்  ோர்க்கத்திலிருந்து பிறழச் ம ய்யவில்னை. ச லும், இரும்புச்  ீப்புகளோல் அவர் 

(ச ைி) சகோதப்பட, எழும்னப தவிர்த்து இனறச் ியும்  னதயும் இருக்கோது. அ(ந்தக் மகோடூர ோை  ித்திரவனத) 

கினடத்தும் கூட அவனர அவோின்  ோர்க்கத்திலிருந்து பிறழச் ம ய்யவில்னை. அல்ைோஹ்வின்  ீதோனணயோக! இந்த 

(இஸ்ைோத்தின்) விவகோரம் முழுன ப்படுத்தப்படும். எந்த அளவிற்மகன்றோல் வோகைத்தில் பயணம் ம ய்யும் ஒருவர் 

(ய ைில் உள்ள) 'ஸன்ஆ' விலிருந்து 'ஹளர  வ்த்' வனர பயணம் ம ய்து ம ல்வோர். (வழியில்) அல்ைோஹ்னவத் தவிர, 

அல்ைது தன் ஆட்டின் விஷயத்தில் ஓநோனயத் தவிர சவமறதற்கும் அவர் அஞ்  ோட்டோர். ஆயினும், நீங்கள் தோன் 

அவர ப்படுகிறீர்கள்' என்று கூறிைோர்கள். 

(ஆதோரம்: புகோோி: 3612) 

 

இந்த நபிம ோழி, அல்ைோஹ்னவ ஓர்ன ப்படுத்தி, அவனுக்கு கட்டுப்படுவதன் பக்கமும், இனைனவப்னபயும் அதற்கு 

இட்டுச்ம ல்பனவகனளயும் கண்டிப்பதன் பக்கமும் அனழக்கும் உண்ன யோை அனழப்போளனுக்கு ச ோதனை என்பது 

கடந்து ம ன்ற வழிமுனறயோகும், எல்ைோக் கோைங்களிலும் அல்ைோஹ்வின் விசரோதிகளின் பிரபை ோை 

வழிமுனறயோகும்,  ைிதன் ச ோதிக்கப்படுவதில்  ிகப் மபோியது, அவைது இஸ்ைோத்தில், இனற நம்பிக்னகயில் 

நபிவழினய பின்பற்றுவதில் ஏற்படும் ச ோதனையோகும் என்பனத உணர்த்துகிறது, ஏமைைில் அந்த ச ோதனை 

 ிைசவனள அவனை போவத்திசைோ, நூதை வழிசகட்டிசைோ, இனற  றுப்பிசைோ மகோண்டுசபோய் ச ர்க்கும், அது 

அவைது  ோர்க்கத்னத நஷ்ட னடய ம ய்யும்,  ோர்க்கம் என்பது ஒரு முஸ்லிம் தன் வோழ்க்னகயில் ம ோந்தப்படுத்திக் 

மகோள்வதில்  ிகவும்  ிறந்ததோகும். 

ச லும், ச ோதனைக்கு உள்ளோகும் ஒரு அனழப்போளனுக்கு மபோறுன னய கனடபிடித்து, பை ோக சு ந்துமகோண்டு, 

 த்தியத்தில் உறுதியோக இருப்பதும், நம்பிக்னக இழக்கோ ல் அல்ைோஹ்விடத்தில் கூலினய எதிர்போர்ப்பனதயும் 

சநர்வழியோக இந்த நபிம ோழி கோட்டுகிறது. 

ச லும்,  த்தியம், நபிவழி அன தியோை முனறயில் தோ த ோகசவ பரவும் என்பதற்கோை அனுபவோீதியோை நபிவழி 

வழிகோட்டல் பற்றிய மதளிவும், பயன் அனடவதில் அவ ரப்படக்கூடோது என்பது பற்றிய மதளிவும் இதில் 

இருக்கின்றது, ஏமைைில் போவத்னத  ோற்றுவதும்  ைிதர்கள் எந்த அ த்தியத்தில் வளர்ந்து, ஆளோகிைோர்கசளோ அந்த 

அ த்தியத்னத நீக்குவமதன்பதும், மபோறுன , ஞோைம், மதோடர் கஷ்டம் சபோன்றவற்றின் பக்கம் சதனவகோணும், எவர் 

பயைனடவதில் அவ ரப்பட்டு, ஞோை ின்றி அனழப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு, நபிவழிகளுக்கு  ோறு ம ய்கிறோசரோ 

அவரது அனழப்புப் பணி வீைோகிவிடும், தகுதியோைனத விட்டும் விைகி,  க்கனள  த்தியத்னத விட்டும் விரண்சடோடச் 

ம ய்துவிடுவோர். 

ச லும் இந்த நபிம ோழி, அனழப்போளர்கள் ச ோதிக்கப்படுவது, அவர்கள் மபோறுன கோப்பது பற்றிய 

அடிப்பனடயோகும்.  ிைசவனள பணத்னதக் மகோண்சடோ, உைக அழங்கோரங்கனளக் மகோண்சடோ ச ோதிக்கப்படுவது, 

தண்டனை தீங்குகனள விடவும் கடுன யோை ச ோதனையோக இருக்கைோம், முன்னைய அறிஞர்களுல்  ிைர் 

கூறிைோர்கள்: ‘துன்பங்கனளக் மகோண்ட ச ோதனை அதில் நல்ைவனும் மகட்டவனும் மபோறுன  கோப்போர்கள், 

இன்பத்னத மகோண்ட ச ோதனையில் உண்ன  நம்பிக்னகயோளனைத் தவிற எவரும் மபோறுன  கோக்க ோட்டோரகள்.’ 

 

 

 

 முப்பத்து மூன்றோம் நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ  ِ، َعِن النَّبِي  الدُّْنيَا ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ، َوإِنَّ هللاَ ُمْستَْخِلفُُكْم إِنَّ »: َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 
َل فِتْنَِة بَِني إِْسَرائِي  «َل َكانَْت فِي الن َِساءِ فِيَها، فََيْنُظُر َكْيَف تَْعَملُوَن، فَاتَّقُوا الدُّْنيَا َواتَّقُوا الن َِساَء، فَإِنَّ أَوَّ

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: இந்த உைகம் இைின யோைதும் பசுன யோைதும் ஆகும். அதில் உங்கனள 

அல்ைோஹ் மபோறுப்போளர்களோக ஆக்கி, நீங்கள் எவ்வோறு ம யல்படுகிறீர்கள் என்று போர்க்கிறோன். ஆகசவ, 

இவ்வுைகத்தின் ச ோதனையிலிருந்தும் மபண்களின் ச ோதனையிலிருந்தும் உங்கனளக் கோத்துக்மகோள்ளுங்கள். 



 M S M MURSHID ABBASI                                                           29 
 

ஏமைைில், பனூ இஸ்ரோயீல்  முதோயத்தோோினடசய நனடமபற்ற முதல் குழப்பம் மபண்களோல்தோன் ஏற்பட்டது. 

இனத அபூ யீத் அல்குத்ோீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறோர்கள்.       (ஆதோரம்: முஸ்லிம்: 5292) 

 

இந்த நபிம ோழி மூைம் நபியவர்கள்,  ைிதன் ச ோதனைக்கு ஆளோகி, ஏ ோற்ற னடயும் உைனக இரண்டு பண்புகனள 

மகோண்டு வர்ணித்துள்ளோர்கள்:  

ஒன்று; அது அனுபவிக்க இைின யோைது.  

இரண்டு; அதனை போர்த்து, அதன் ரு ினய ரு ிப்பவர் ச ோதனைக்கு ஆளோகும் அளவுக்கு அது பசுன யோை 

நிறத்னதயுனடயது. 

பிறகு நபியவர்கள், நிச் ய ோக அல்ைோஹ் அதனைக் மகோண்டு எங்கனள ச ோதித்து போிச ோதனை ம ய்து, அதன் 

இன்பத்திலும், ர னையிலும் நோங்கள் என்ை ம ய்கிசறோம் என்பனத போர்ப்பதற்கோக அதனை அழகுபடுத்தி, 

கவர்ச் ியோக்கியும் னவத்திருக்கிறோன் என்பனத மதளிவுபடுத்திைோர்கள்.  

எைசவ யோர் அதில் எல்னை  ீறி நடந்து,  சைோஇச்ன கனள ம ய்து, வழிபோடுகளில் மபோடுசபோக்கு ம ய்து 

 றுன னய விட உைக இன்பத்னத சதர்வும ய்கிறோசரோ அவருக்கு நரகச  ஒதுங்கும் இட ோக இருக்கும். யோர் 

அல்ைோஹ்வின் முன்ைோல் நிற்பனத பயந்து, தன்  சைோஇச்ன கனள விட்டு தன்னை தடுத்து, அதனை அல்ைோஹ் 

அனு தித்ததில் பயன்படுத்துகின்றோசரோ அவன் ஒதுங்கும் இட ோக சுவை ோக இருக்கும், எைசவ இனற 

நம்பிக்னகயோளன் உைகின் குழப்பத்னதயும், அழங்கோரத்னதயும் விட்டு தன்னை கோத்துக்மகோள்வோன், அதனை 

நல்ைமுனறயில் நிர்வகித்துக்மகோள்வோன், முன்னைய நல்சைோர்கள் நினை சபோன்று உைனக உள்ளத்தில் இருந்து 

மவளியோக்கி, தன் னகயில் னவத்துக்மகோள்வோன், உைகின் ஒரு சநோக்கத்திற்கோக  ோர்க்கத்னத விற்க ோட்டோன். 

ஷுன த் பின் அஜ்ைோன் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘இரண்டு  ைிதர்கள் உைகிசைசய தண்டிக்கப்படுவோர்கள்; ஒருவர் 

அவருக்கு உைகம் மகோடுக்கப்பட்டு, அதிசைசய கஷ்டப்பட்டு, அதிசைசய பரோக்கோகியவர், இரண்டோ வர் உைகம் 

அவனர விட்டும் தூர ோக்கப்பட்ட ஏனழ, அவைது உள்ளம் அதன் னகச தத்தோசைசய கவனைப்பட்டுக் 

மகோண்டிருக்கும்.’ 

ச லும், இந்த நபிம ோழி, முன்னைய கோை  முதோயத்திலும் இந்த  முதோயத்திலும் மபண்களின் குழப்பத்தின் 

வலுன னய எடுத்துக்கோட்டுகிறது, ஏமைைில் இயற்னகயோகசவ  ைித உள்ளங்கள் மபண்கனள சந ிப்பதிலும், 

அவர்கள் பக்கம்  ோய்வதிலுச  பனடக்கப்பட்டுள்ளை, எைசவ அவர்களோல் ச ோதிக்கப்படுவமதன்பது 

வினரவோைதோகும், மபோது இடங்களில் அவர்கசளோடு கைந்திருப்பமதன்பது ச ோதனைனய பரவைோக்கி, அதன் 

சதனவனயயும் அதிகோிக்க ம ய்துவிடும் ஒன்றோகும்,  ைிதனை மபோறுத்தவனர மபண்கள் விடயத்தில்  ிகவும் 

பைவீை ோைவைோக, அவர்கனள விட்டு மபோறுன  கோக்கோதவைோக இருக்கின்றோன். எைசவ யோர் மபண்கள் தரப்பில் 

மபோடுசபோக்கு ம ய்து, சவலினய சுற்றி ச ய்ந்து விட்டோசரோ, னஷத்தோன் அவனை வழிமகோடுத்து தடுக்கப்பட்டதில் 

வீழ்த்திவிடுவோன், யோர் தைது உள்ளத்னத கட்டுப்படுத்தி, தைது  ோர்க்கத்திற்கு சபனுதல் எடுத்து, சபணுதைோக 

பயணிக்கிறோசரோ அவர், அவர்களது ச ோதனையிலிருந்து ஈசடற்ற னடவோர், முன்ம ன்ற நல்ைவர்கள் மபண்களின் 

குைப்பத்னத தவிர்ந்துமகோள்வதில் அதிக சபணுதல் கோட்டுபவர்களோக இருந்தைர். ஸஈத் இப்னுல் முஸய்யப் ரஹ் 

கூறிைோர்கள்: ‘எந்த ஒன்னறயோவது (வழிமகடுப்பதிலிருந்து) னஷத்தோன் நம்பிக்னக இழந்துவிட்டோல் அதைிடம் 

மபண்கள் பக்கத்தோல் வந்துவிடுவோன்.’ 

 

 

 

 முப்பத்து நோன்கோம் நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ : َعْن َعائَِشةَ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن الطَّاُعوِن، فَأَْخبََرَها نَِبيُّ َّللاَّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيِه أَنََّها َسأَلَْت َرُسوَل َّللاَّ
ُ َرْحَمةً ِلْلُمْؤِمِنيَن، فَلَْيَس ِمْن َعبْ » ُ َعلَى َمْن يََشاُء، فََجعَلَهُ َّللاَّ ٍد يَقَُع الطَّاُعوُن، فَيَْمُكُث ِفي أَنَّهُ َكاَن َعَذابًا يَْبعَثُهُ َّللاَّ

ُ لَهُ   «، إاِلَّ َكاَن لَهُ ِمثُْل أَْجِر الشَِّهيدِ بَلَِدِه َصابًِرا، يَْعلَُم أَنَّهُ لَْن يُِصيَبهُ إاِلَّ َما َكتََب َّللاَّ
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ஆயிஷோ(ரலி) கூறிைோர்கள் : நோன் இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் மகோள்னளசநோய் குறித்துக் சகட்சடன். அப்சபோது 

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் என்ைிடம் மதோிவித்தோர்கள்: அது, தோன் நோடியவர்களின்  ீது அல்ைோஹ் அனுப்பும் 

சவதனையோக இருந்தது. (ஆைோல், இப்சபோது) அனத இனறநம்பிக்னகயோளர்களுக்கு அல்ைோஹ் கருனணயோக 

ஆக்கிவிட்டோன். எைசவ, (இனறவைின்) அடியோர் ஒருவர் மகோள்னளசநோய் பரவும்சபோது த க்கு அல்ைோஹ் எழுதிய 

விதிப்படிசய அல்ைோ ல் எந்த சநோயும் தம்ன த் தீண்டோது எை உறுதி பூண்டவரோகத் தம் ஊோிசைசய மபோறுன யுடன் 

(நினை குனையோ ல்) இருப்போரோயின் அவருக்கு உயிர்த் தியோகிக்குக் கினடக்கும் அனதப் சபோன்ற நன்ன  

( றுன யில்) கினடக்கும். (ஆதோரம்: புகோோி: 5734) 

 

இந்த நபிம ோழி, முஹம் த் நபி ஸல் அவர்களின்  முதோயத்தின் நம்பிக்னக உள்ள அடியோர்கனளயும் அவர்களது 

போவங்கனள சுத்தப்படுத்தி, அவர்களது அந்தஸ்துகனள உயர்த்தி அவர்களுக்கு அருள் புோிவதற்கோக, முன்ைோல் 

இருந்தவர்களுக்கு தண்டனணயோக இருந்த அந்த ப்சைக் சநோனயக் மகோண்டு அல்ைோஹ் ச ோதிப்போன் என்பனத 

உணர்த்துகிறது, இது இந்த  முதோயத்தின்  ிறப்புகளில் உள்ளதோகும். 

ச லும், ச ோதனை என்பது மவளிப்பனடயில் மகடுதியோக, கஷ்ட ோக இருந்தோலும், இனற நம்பிக்னகயோளர்களுக்கு 

அது நைவோகவும் அருளோகவும் இருக்கிறது என்பனதயும் உண்ரத்துகிறது.  

ச லும், யோர் ப்சைக் சநோயோல் போதிக்கப்பட்டு, ஊனர விட்டுப் சபோகோ ல் அங்சகசய மபோறுன யுடன் நன்ன னய 

எதிர்போர்த்து இருந்த நினையில்  ரணிக்கிறோசரோ அவர் தியோகியோவோர் என்பனதயும் இந்த நபிம ோழி 

 ோன்றுபகர்கிறது.  

-மவளிப்பனடனய போர்க்கும் சபோது- இந்த  ிறப்பு, நோடுகளில் பரவி,  ைிதர்கனள அழிக்கும் ஒவ்மவோரு 

மதோற்றுசநோய்க்கும் மபோதுவோைதோகும்.   ஒரு ஊோில் அது நிகழும் சபோது  ோர்க்க்த்தில் அனு திக்கப்பட்டது; அங்சக 

நுனழயோ ல் இருப்பதும், அங்கிருப்பவர் சநோயில் இருந்து ஓடும் சநோக்கில் அங்கிருந்து மவளிசயறோ ல் 

இருப்பது ோகும், எைசவ விரண்டு ஓடும் எண்ண ில்ைோ ல் ஒரு நல்ை சநோக்கத்திற்கோக யோர் மவளிசயறுகிறோசரோ 

அவர் தடுக்கப்பட்டனத ம ய்தவரோக ஆக ோட்டோர். 

புகோோி, முஸ்லிம் சபோன்ற மதோகுப்புக்களில் ‘ப்சைக் சநோய்  தீைோவுக்குள் நுனழயோது’ என்று வந்துள்ளது, இது ஏனைய 

ஊர்களுக்கு இல்ைோத  தீைோவுக்குள்ள  ிறப்புக்களில் உள்ளதோகும்.  

 

 

 

 முப்பத்து ஐந்தோவது நபிம ோழி 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  ُ َعْنهُ، أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ : إِنَّ ثاَلَثَةً فِي َبنِي إِْسَراِئيلَ : " َوَسلََّم، يَقُولُ َعْن أَبَي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْن يَْبتَِلَيُهْم، فَبَعََث إِلَْيِهْم َملًَكا، فَأَتَى األَْبرَ  أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ : َص، فَقَالَ أَْبَرَص َوأَْقَرَع َوأَْعَمى، بََدا ّلِِلَّ

فََمَسَحهُ فََذَهَب َعْنهُ، فَأُْعِطَي لَْونًا َحَسنًا، َوِجْلًدا : ْلٌد َحَسٌن، قَْد قَِذَرنِي النَّاُس، قَالَ لَْوٌن َحَسٌن، َوجِ : إِلَْيَك؟ قَالَ 
، قَاَل إِنَّ األَْبَرَص، َواألَْقَرعَ : البَقَُر، ُهَو َشكَّ فِي َذِلكَ : أَْو قَالَ  -اِِلبُِل، : أَيُّ الَماِل أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَالَ : َحَسنًا، فَقَالَ 

أَيُّ َشْيٍء : يُبَاَرُك لََك فِيَها َوأَتَى األَْقَرَع فَقَالَ : ، فَأُْعِطَي نَاقَةً ُعَشَراَء، فَقَالَ -البَقَُر : أََحُدُهَما اِِلبُِل، َوقَاَل اآلَخرُ 
فََمَسَحهُ فََذَهَب َوأُْعِطَي َشعًَرا َحَسنًا،  :أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَاَل َشعٌَر َحَسٌن، َويَْذَهُب َعن ِي َهَذا، قَْد قَِذَرنِي النَّاُس، قَالَ 

أَيُّ : يُبَاَرُك لََك فِيَها، َوأَتَى األَْعَمى فَقَالَ : فَأَْعَطاهُ بَقََرةً َحاِماًل، َوقَالَ : البَقَُر، قَالَ : فَأَيُّ الَماِل أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَالَ : قَالَ 
ُ : َشْيٍء أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَالَ  ُ إِلَْيِه بََصَرهُ، َقالَ : إِلَيَّ بََصِري، فَأُْبِصُر بِِه النَّاَس، قَالَ  َيُردُّ َّللاَّ فَأَيُّ الَماِل : فََمَسَحهُ فََردَّ َّللاَّ
ِلَهَذا َواٍد ِمْن بَقٍَر، فَأَْعَطاهُ َشاةً َواِلًدا، فَأُْنتَِج َهَذاِن َوَولََّد َهَذا، َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمْن إِبٍِل، وَ : أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَاَل الَغنَمُ 

بَِي الِحَباُل فِي َسفَِري،  َوِلَهَذا َواٍد ِمْن َغنٍَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى األَْبَرَص فِي ُصوَرتِِه َوَهْيئَتِِه، فَقَاَل َرُجٌل ِمْسِكيٌن، تَقَطَّعَتْ 
ِ ثُمَّ بَِك، أَْسأَلَُك بِالَِّذي أَ  ِفي  ْعَطاَك اللَّْوَن الَحَسَن، َوالِجْلَد الَحَسَن، َوالَماَل، بَِعيًرا أَتَبَلَُّغ َعلَْيهِ فَالَ بَالََغ اليَْوَم إاِلَّ بِاّلِلَّ

ُ؟ : إِنَّ الُحقُوَق َكِثيَرةٌ، فَقَاَل لَهُ : لَهُ  َسفَِري، فَقَالَ  َكأَن ِي أَْعِرفَُك، أَلَْم تَُكْن أَْبَرَص يَْقَذُرَك النَّاُس، فَِقيًرا فَأَْعَطاَك َّللاَّ
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ُ إِلَى َما ُكْنَت، َوأَتَى األَْقَرَع فِي ُصوَرتِِه : لَقَْد َوِرثُْت ِلَكابٍِر َعْن َكابٍِر، فَقَالَ : فَقَالَ  إِْن ُكْنَت َكاِذبًا فََصيََّرَك َّللاَّ
ُ إِلَى َما : قَالَ ِمثَْل َما قَاَل ِلَهَذا، فََردَّ َعلَْيِه ِمثَْل َما َردَّ َعلَْيِه َهَذا، فَ : َوَهْيئَتِِه، فَقَاَل لَهُ  إِْن ُكْنَت َكاِذبًا فََصيََّرَك َّللاَّ

َرُجٌل ِمْسِكيٌن َواْبُن َسبِيٍل َوتََقطََّعْت بَِي الِحبَاُل فِي َسفَِري، فَالَ بَالََغ : ُكْنَت، َوأَتَى األَْعَمى فِي ُصوَرتِِه، فَقَالَ 
ِ ثُمَّ بَِك، أَْسأَلَُك بِالَِّذي  ُ : َردَّ َعلَْيَك بََصَرَك َشاةً أَتَبَلَُّغ ِبَها فِي َسفَِري، فَقَالَ اليَْوَم إاِلَّ بِاّلِلَّ قَْد ُكْنُت أَْعَمى فََردَّ َّللاَّ

ِ، فَ  ِ الَ أَْجَهُدَك اليَْوَم بَِشْيٍء أََخْذتَهُ ّلِِلَّ إِنََّما قَاَل أَْمِسْك َمالََك، فَ بََصِري، َوفَِقيًرا فَقَْد أَْغنَانِي، فَُخْذ َما ِشئَْت، فََوَّللاَّ
ُ َعْنَك، َوَسِخَط َعَلى َصاِحَبْيكَ   " اْبتُِليتُْم، فَقَْد َرِضَي َّللاَّ

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:  பனூ இஸ்ரோயீல் குைத்தோோில்: மதோழு சநோயோளி, வழுக்னகத் தனை 

உனடயவர், குருடர் ஆகிய மூன்று சபனர அல்ைோஹ் ச ோதிக்க நோடி வோைவர் ஒருவனர அவர்களிடம் அனுப்பிைோன். 

அவர் மதோழு சநோயோளியிடம் வந்து, 'உைக்கு  ிகவும் விருப்ப ோைது எது?' என்று சகட்க அவர், 'நல்ை நிறம், நல்ை 

சதோல் (தோன் எைக்கு  ிகவும் விருப்ப ோைனவ.)  க்கள் என்னை அருவருக்கிறோர்கள்' என்று கூறிைோர். உடசை 

அவ்வோைவர் அவனர தடவ, அந்த வியோதி அவனர விட்டுச் ம ன்றுவிட்டுது. அவருக்கு அழகிய நிறமும் அழகிய 

சதோலும் தரப்பட்டை. பிறகு அவ்வோைவர், 'எச்ம ல்வம் உங்களுக்கு  ிகவும் விருப்ப ோைது?' என்று சகட்க அவர், 

'ஒட்டகம் தோன்... (என்சறோ) அல்ைது  ோடு தோன்...' -அறிவுப்போளர்  ோடு சகட்டது மதோழு சநோயோளியோ வழுக்னக தனை 

உள்ளவரோ என்பதில்  ந்சதகப் பட்டுள்ளோர் - என்று பதிைளித்தோர். கருத்தோித்த ஒட்டகம் அவருக்கு மகோடுக்கப்பட்டது. 

அவ்வோைவர், 'இதில் உைக்கு பரகத் (வளர்ச் ி) வழங்கப்படும்' என்று கூறிைோர்.  

பிறகு அவ்வோைவர் வழுக்னகத் தனையோிடம் ம ன்றோர். 'உைக்கு  ிகவும் விருப்ப ோைது எது என்று சகட்டோர், அவர், 

'அழகோை முடியும் இந்த வழுக்னக என்னைவிட்டுப் சபோய் விடுவதும் தோன்,  க்கள் என்னை அருவருத்துவிட்டோர்கள்' 

என்று கூறிைோர். உடசை அவ்வோைவர், அவோின் தனைனயத் தடவிக் மகோடுக்க, அவருக்கு அழகோை முடி 

வழங்கப்பட்டது. அவ்வோைவர், 'எச்ம ல்வம் உைக்கு விருப்ப ோைது?' என்று சகட்டோர். அவர், ' ோடு தோன் எைக்கு  ிக 

விருப்ப ோை ம ல்வம்' என்று கூறிைோர். உடசை வோைவர் அந்த வழுக்னகத் தனையருக்கு கர்ப்ப ோை  ோடு ஒன்னறக் 

மகோடுத்து, 'இதில் உைக்கு வளர்ச் ி வழங்கப்படும்' என்று கூறிைோர். 

பிறகு, அவ்வோைவர் குருடோிடம் ம ன்று, 'உைக்கு  ிகவும் விருப்ப ோைது எது?' என்று சகட்டோர். அவர், 'அல்ைோஹ் 

என் போர்னவனய எைக்குத் திரும்பச் ம ய்வதும் அனதக் மகோண்டு  க்கனள நோன் போர்ப்பதும் தோன்' என்று 

பதிைளித்தோர். அவ்வோைவர் அவனரத் தடவி விட, அல்ைோஹ் அவருக்கு அவோின் போர்னவனயத் திருப்பித் தந்தோன். 

அவ்வோைவர், 'உைக்கு எச்ம ல்வம் விருப்ப ோைது?' என்று சகட்க அவர், 'ஆடு தோன்' என்று பதில் அளித்தோர். 

உடசை, அவ்வோைவர் அவருக்குக் கருவுற்ற ஆடு ஒன்னறக் மகோடுத்தோர்.  

அந்த இருவரும் (-ஒட்டகம் வழங்கப்பட்டவரும்  ோடு வழங்கப்பட்டவரும்-) நினறய குட்டிகள் ஈன்றிட மபற்றைர். இவர் 

(-ஆடு வழங்கப்பட்டவர்-) நினறயக் குட்டிகள் மபற்றோர். மதோழு சநோயோளியோய் இருந்தவருக்கு ஒரு கணவோய் நிரம்ப 

ஒட்டகங்களும் வழுக்னகத் தனையரோய் இருந்தவருக்கு ஒரு கணவோய் நிரம்ப  ோடுகளும், குருடரோக இருந்தவருக்கு ஒரு 

கணவோய் நிரம்ப ஆடுகளும் கினடத்தை.   

பிறகு அவ்வோைவர் மதோழு சநோயோளியோய் இருந்தவோிடம் தம் பனழய சதோற்றத்திலும் அன ப்பிலும் ம ன்று, 'நோன் ஓர் 

ஏனழ  ைிதன். என் பயணத்தில் என் வோழ்வோதோரம் அறுபட்டுவிட்டது. இன்று உதவிக்கோை வழி வனக (எைக்கு) 

அல்ைோஹ்னவயும் பிறகு உன்னையும் தவிர சவமறவரு ில்னை. உைக்கு அழகிய நிறத்னதயும் அழகிய சதோனையும் 

ம ல்வத்னதயும் மகோடுத்த (இனற) வைின் மபயரோல் உன்ைிடம் ஓர் ஒட்டகத்னதக் சகட்கிசறன். அதன் வோயிைோகப் 

பயணத்தில் நோன் சபோக சவண்டிய இடத்னதச் ம ன்றனடசவன்' என்று கூறிைோர். அதற்கு அந்த  ைிதர், '(எைக்குக்) 

கடன கள் நினறய இருக்கின்றை., என்றோர். உடசை அவ்வோைவர், 'உன்னை எைக்குத் மதோியும் சபோலுள்ளசத. 

 க்கள் அருவருக்கிற மதோழு சநோயோளியோக நீ இருக்கவில்னையோ? நீ ஏனழயோக இருக்கவில்னையோ? பிறகு அல்ைோஹ் 

உைக்கு (ம ல்வத்னதக்) மகோடுத்தோன் அல்ைவோ?' என்று சகட்டதற்கு அவன், 'வோனழயடி வோனழயோக வோோி ோகப் 

மபற்சறன்' என்று பதிைளித்தோன். உடசை அவ்வோைவர், 'நீ (இக்கூற்றில்) மபோய்யைோயிருந்தோல் நீ முன்பு எப்படி 

இருந்தோசயோ அப்படிசய உன்னை அல்ைோஹ்  ோற்றி விடட்டும்' என்று கூறிைோர். 

பிறகு வழுக்னகத் தனையோிடம் தம் (பனழய) சதோற்றத்திலும் அன ப்பிலும் வந்து முன்பு இவோிடம் (மதோழு 

சநோயோளியிடம்) ம ோன்ைனதப் சபோன்சற கூறிைோர். அவனும் முதைோ வன் அவருக்கு பதிைளித்னதப் சபோன்சற 

பதிைளித்தோன். வோைவரும், 'நீ (உன் கூற்றில்) மபோய்யைோயிருந்தோல் நீ முன்பு எப்படியிருந்தோசயோ அப்படிசய 

உன்னை அல்ைோஹ்  ோற்றி விடட்டும்' என்று கூறிைோர். 



 M S M MURSHID ABBASI                                                           32 
 

 பிறகு (இறுதியோக), குருடோிடம் தம் சதோற்றத்திலும் அன ப்பிலும் வந்து, 'நோன் ஓர் ஏனழ  ைிதன்; வழிப்சபோக்கன். 

என் வோழ்வோதோரம் (வழிச் ம ைவுக்கோை பணம்) தீர்ந்து சபோய்விட்டது. இன்று உதவிக்கோை வழிவனக (எைக்கு) 

அல்ைோஹ்னவயும், பிறகு உன்னையும் தவிர சவமறவரு ில்னை. என் பயணத்தில் என் சதனவனயத் தீர்த்துக் மகோள்ள 

உதவும் ஆடு ஒன்னறத் தரும்படி உைக்குப் போர்னவனயத் திரும்பத் தந்தவன் மபயரோல் சகட்கிசறன்' என்று 

ம ோன்ைோர். (குருடரோயிருந்து போர்னவ மபற்ற) அந்த  ைிதர் வோைவோிடம், 'நோன் குருடைோகத் தோன் இருந்சதன். 

அல்ைோஹ் என் போர்னவனயத் திருப்பித் தந்தோன். நோன் ஏனழயோக இருந்சதன்; என்னைச் ம ோல்வந்தைோக்கிைோன். 

எைசவ, நீ விரும்புவனத எடுத்துக்மகோள். அல்ைோஹ்வின்  ீதோனணயோக! நோன் இன்று நீ எடுக்கிற எந்தப் 

மபோருனளயும் திருப்பித் தரும்படி அல்ைோஹ்விற்கோக  ிர ப்படுத்த  ோட்சடன்' என்று கூறிைோர். உடசை அவ்வோைவர், 

'உன் ம ல்வத்னத நீசய னவத்துக் மகோள். இது உங்கனளச் ச ோதிப்பதற்கோகத் தோன். அல்ைோஹ் உன்னைக் குறித்து 

திருப்தியனடந்தோன். உன் இரண்டு சதோழர்கள் (மதோழு சநோயோளி)  ற்றும் வழுக்னகத் தனையன்)  ீது சகோபமுற்றோன்' 

என்று கூறிைோர்கள்.  (ஆதோரம்: புகோோி: 3464, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, அருள்கனளக் மகோண்டும் அதற்கோக நன்றி ம லுத்துவது மகோண்டும் ச ோதிக்கப்படைோம் 

என்பதற்கோை அடிப்பனடயோகும், ஏமைைில் அல்ைோஹ் ஒரு அடியோனை ‘அவன் நன்றி ம லுத்துகிறோைோ, அதற்குறிய 

கடன கனள ம ய்கிறோைோ, அல்ைது அனவகளுக்கு நன்றி  றந்து, அவனுக்கு அருள் புோிந்தவனை 

நிரோகோிக்கின்றோைோ!’ என்று ச ோதிப்பதற்கோக, அருள்களில் பைவனகயோைனத அள்ளிக் மகோடுப்போன்,  கிழ்ச் ிகனள 

வி ோை ோக்குவோன்,  

எைசவ நன்றி ம லுத்தியவைோக, அருளோைன் அல்ைோஹ்வுக்கு ம ய்யசவண்டிய கடன னய ம ய்பவைோக இருந்தோல், 

அருள்கள் மதோடர்ந்திருக்கும், குருடைின் நினைசபோன்று உபகோரத்திற்கு போிகோரம் என்ற அடிப்பனடயில் ச லும் 

அதிகோிக்கும்,  ோறோக அருனள  றுத்து, மபருன பட்டவைோக அழனக நிறோகோித்தோல், மதோழுசநோயோளி, வழுக்னகத் 

தனை ஏற்பட்டவன் நினைசபோன்று அருள்கள் நீங்கி, தண்டனை என்ற வழியில் அழிக்கப்படும்.  

அருள்களுக்கு நன்றி ம லுத்தல் என்பது அனவ மதோடர்ந்திருப்பதற்கு கோரண ோகும், நன்றி றுத்தல் என்பது அனவ 

நீங்குவதற்கு கோரண ோகும், அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

  َولَٮِْٕن َكفَْرتُْم اِنَّ َعَذابِْى لََشِدْيدٌ   َواِْذ تَاَذََّن َربُُّكْم لَٮِْٕن َشَكْرتُْم اَلَِزْيَدنَّنُكمْ 

“நீங்கள் நன்றி ம லுத்திைோல், உங்களுக்கு நிச் ய ோக நோன்அதிக ோக்குசவன்; (அவ்வோறில்ைோது) நீங்கள்  ோறு 

ம ய்தீர்களோைோல் நிச் ய ோக என்னுனடய சவதனை  ிகக் கடுன யோைதோக இருக்கும்” என்று உங்களுக்கு இனறவன் 

அறிக்னக இட்டனதயும் (நினைவு கூறுங்கள்).(14:7) 

எைசவ அருள்கள் நன்றி ம லுத்தப்பட்டோல் நிற்கும், நன்றி  றுக்கப்பட்டோல் ஓடிவிடும்.  

நன்றி ம லுத்தல் மூன்று அடிப்பனடகனளக் மகோண்டது; அல்ைோஹ்வின் அருனள உள்ளத்தோல் ஏற்று, அருள் 

புோிந்தவனை நோவிைோல் ஏற்று, அருள் புோிந்தவனுக்கு அடிபணிவதில் உடலுருப்புக்களோல் நற்கரு ம் ம ய்வதோகும், 

அருனள  றுக்கும் அவனை படிப்படியோகவிட்டு,  றுன யில் தண்டனைனய கடுன யோக்குவதற்கோக  ிைசவனள 

அல்ைோஹ் தண்டனைனய தோ தப்படுத்தைோம், நல்ைனதக் மகோண்டு ச ோதிப்பதோைது மகடுதினயக் மகோண்டு 

ச ோதிப்பனத விடவும் மபரும் ச ோதனையோகவும், உள்ளத்துக்கு கடுன யோைதோகவும் இருக்கும். அதிக ோை  ைிதர்கள் 

துன்பங்கனளக் மகோண்டு ச ோதிக்கப்பட்டோல் மபோறுன  கோப்போர்கள், இன்பங்கனளக் மகோண்டு ச ோதிக்கப்பட்டோல் 

தோங்க ோட்டோர்கள்.  

இந்த நபிம ோழி, ம ல்வங்களோல் ச ோதிக்கப்பட்டு, சதனவயுள்ளவர்கள், ஏனழகளின் கடன கனள அறியோதிருக்கும் 

ம ல்வந்தர்களுக்கு அறிவுனரயோகவும், நினைவூட்டைோகவும் இருக்கின்றது. 

அடுத்த இருவனரயும் சபோன்று அழகோக இருப்பனத நிபந்தனையிடோ ல் போர்னவயற்றவன் போர்னவனய சவண்டுவதில் 

சுருக்கிக் மகோண்டதில், சபோது ோைதில் திருப்தி அனடவதன்  ிறப்புக்கோை ஆதோரம் இருக்கின்றது, இதுசவ சபணுதல் 

உள்ள உைக பற்றின்றி வோழ்சவோோின் அந்தஸ்தோகும், அதைோல்தோன் ம ோத்தில் ஆட்டு  ந்னதனய அவன் சதர்வு 

ம ய்தோன். 

ச லும், அருளுக்கு நன்றி ம லுத்துவது அல்ைோஹ்வின் மபோருத்தத்னத மபறுவதற்கு கோரணியோக இருக்கும், நன்றி 

 றுப்பது அல்ைோஹ்வின் மவறுப்பு கினடப்பதற்கு கோரண ோக இருக்கும் என்பதற்கும் இந்த நபிம ோழி  ோன்றோகும்.  
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 முப்பத்து ஆறோம் நபிம ோழி 

 

ي، َسأَْلُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَطانِي، ثُمَّ َسأَْلتُهُ فَأَْعَطانِي، ثُمَّ َسأَْلتُهُ فَأَْعَطانِ : قَالَ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، 
، فََمْن أََخَذهُ بِِطيِب يَا َحِكيُم، إِنَّ َهَذا الَماَل َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ » -قَاَل ِلي : َوُربََّما قَاَل ُسْفيَانُ  -« َهَذا الَمالُ »: ثُمَّ قَالَ 

بَُع، َواليَُد العُْليَا َخْيٌر ِمَن نَْفٍس بُوِرَك لَهُ فِيِه، َوَمْن أََخَذهُ بِإِْشَراِف نَْفٍس لَْم يُبَاَرْك لَهُ فِيِه، َوَكاَن َكالَِّذي يَأُْكُل َوالَ يَشْ 
 «اليَِد السُّْفلَى

ஹகீம் இப்னு ஹிஸோம்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நோன் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (தர் ம்) சகட்சடன். அவர்கள் 

எைக்குக் மகோடுத்தோர்கள். பிறகும் நோன் அவர்களிடம் சகட்சடன். அவர்கள் எைக்குக் மகோடுத்தோர்கள்.  ீண்டும் 

அவர்களிடம் சகட்சடன். எைக்குக் மகோடுத்தோர்கள். பிறகு என்ைிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘ஹகீச ! இச்ம ல்வம்' 

பசுன யோைதும் இைின யோைதும் ஆகும். இனத(ப் சபரோன யின்றி) நல்ை எண்ணத்துடன் மபறுகிறவருக்கு அதில் 

அபிவிருத்தி ம ய்யப்படும்.  ைத்னத அனையவிட்டு(ப் சபரோன யுடன்) இனத எடுத்துக் மகோள்கிறவருக்கு அதில் 

அபிவிருத்தி வழங்கப்படுவதில்னை. அவர் உண்ட பின்பும் வயிறு நிரம்போதவனரப் சபோன்றவரோவோர். ச ல் னகதோன் 

கீழ்க் னகனயவிடச்  ிறந்ததோகும்' என்றோர்கள்.(ஆதோரம்: புகோோி: 6441) 

 

இந்த நபிம ோழி, பணம் என்பது அதன் அழகு, இைின யிைோல் மபரும் ச ோதனையோக இருக்கிறது என்பனத 

அறிவிக்கின்றது, அல்ைோஹ் அதன்மூைம் உைகில் அடியோனை போிச ோதனை ம ய்கிறோன்,  றுன யில் அனதப்பற்றி 

அவர்கனள வி ோோிப்போன், எைசவ யோர் அதனை நல்லுள்ளத்துடன் னக நீட்டி சகட்கோ லும் சபரோன  மகோள்ளோ லும் 

எடுக்கின்றோசைோ அவனுக்கு அந்த ம ோத்து அபிவிருத்தி உள்ளதோக  ிர ம் அற்றதோக அன யும். யோர் ம ல்வத்தின் 

உறின யின்றி அதனை எடுக்கின்றோசரோ அல்ைது அனத ம ோந்தப்படுத்திக் மகோள்வதில் ஆர்வம் மகோண்டு அதில் 

சபரோன  னவக்கின்றோசரோ, அவருக்கு அந்த ம ோத்து ச ோ  ோைதோக, அபிவிருத்தி எடுக்கப்பட்டதோக இருக்கும். 

அவனுக்கு திருப்தி இருக்கோது, அவனுக்கு மகடுதிசய ஏற்படும். 

தகுதியின்றி  க்களிடம் சகட்டுவோங்குவதில் எச் ோிக்னகயும், இழிவுபடுத்தலும் (இஸ்ைோத்தில்) வந்திருக்கிறது, ஸஹீஹ் 

முஸ்லிம் என்ற நபிம ோழி மதோகுப்பில் அபூ ஹுனரரோ ரலி வழியோக வந்திருக்கிறது; நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: 

‘யோர்  க்களிடம் அவர்களது ம ோத்துக்கனள அதிகப்படுத்திக்மகோள்ளும் சநோக்கில் சகட்கின்றோசரோ, அவர் சகட்பது 

மநருப்புத் துண்னடயோகும், எைசவ அவர் (சகட்பனத) குனறத்துக்மகோள்ளட்டும், அல்ைது 

அதிகப்படுத்திக்மகோள்ளட்டும்.’ 

யோர் னகசயந்தி சகட்பனத மதோழிைோக எடுத்துக்மகோண்டோசரோ அவர்  ீது சகவைம் இழிவு  ோட்டப்படும், அசதசநரம் 

சதனவக்கோக சகட்பதிலும், ஆட் ியோளோிடம் சகட்பதிலும்  லுனக வந்திருக்கிறது, திர் ிதி என்ற நபிம ோழித் 

மதோகுப்பில் ஸமுரோ பின் ஜுன்துப் ரலி வழியோக பதிவு ம ய்யப்பட்டுள்ளது, நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: 

னகசயந்தி சகட்பது கஷ்டப்படுத்திக் மகோள்வதோகும், ஒரு  ைிதன் அதனைக் மகோண்டு தன் முகத்னத கஷ்டப்படுத்திக் 

மகோள்கிறோன், ஆைோலும் ஒரு  ைிதன் ஆட் ியோளோிடம் சகட்பது, அல்ைது கட்டோய ோை ஒன்றிற்கோக சகட்பனத 

தவிர.’  

யோருக்கு சகட்கோ ல் வோழ்வதற்கு உள்ளம்  க்தி மபற்றிருக்கின்றசதோ அவர் சகட்கோ ல் சபணுதல் கோட்டுவது 

 ிறந்ததோகும், யோருக்கு ஏழ்ன  கோரண ோக சகட்கும் அவகோ ம் வழங்கப்பட்டு, பிறகு அவருக்கு சபோது ோைது 

கினடத்துவிட்டோல், அவர் னகநீட்டி சகட்கோ ல் தடுத்துக்மகோள்வதும், அனதவிட்டு சபணுதல் எடுப்பதும் 

கட்டோய ோகும். 

ச லும் இந்த நபிம ோழி, மகோடுப்பவர் சகட்பவனர விட  ிறந்தவர் என்பனத எடுத்துனரக்கிறது, எல்ைோ விடயத்திலும் 

நைவு இருக்கிறது, ச லும்,  க்கள் னககளில் இருப்பனத விட்டும் சதனவயற்றிருப்பது, தவிர்நதிருப்பது  ிறந்தது 

என்பனதயும் அறிவிக்கின்றது, சகட்கோ ல் கினடக்கும் அன்பளிப்புகள், மகோனடகனள ஏற்பது இந்த தனடயில் 

வர ோட்டோது, ஏமைைில் இதனை பற்றி நபியவர்கள் கூற்றும் ம யலும் வந்திருக்கிறது, ச லும், அதிக ம ோத்து 

இருப்பது ஒரு அடியோைின் ஈசடற்றத்திற்சகோ, அல்ைோஹ்வின் அன்பு கினடத்ததற்சகோ அடயோள ோக இருக்க ோட்டோது, 

ச லும், ம ோத்து குனறந்திருப்பது ஒரு அடியோைின் துர்பபோக்கியத்திற்சகோ, அல்ைோஹ்வின் மவருப்பிற்சகோ 
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அடயோள ோக இருக்கோது, ஏமைைில் இந்த உைனக அல்ைோஹ் தோன் சந ிப்பவருக்கும் சந ிக்கோதவருக்கும் 

மகோடுக்கிறோன், இந்த ம ல்வத்னதக் மகோண்டு அல்ைோஹ் அடியோர்கனள ச ோதிக்கிறோன், நிச் ிய ோக அல்ைோஹ் 

தன்னை  றுக்கும் கோபிர்களுக்கும் அவர்களுக்கு ச ோதனையோகவும்,  றுன யில் தண்டனைனய 

கடுன யோக்குவதற்கும் இந்த உைகில் இன்பங்களில் வி ோைப்படுத்துகிறோன், அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: 

 فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهْوِن ِبَما ُكْننتُْم تَْستَْكبُِرْوَن فِى ااْلَْرِض  ِۚ فِْى َحيَاِتُكُم الدُّْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بَِها  اَْذَهْبتُْم َطي ِٰبنِتُكمْ  
 ِ    بَِغْيِر اْلَحق 

“உங்கள் உைக வோழ்க்னகயின் சபோது உங்களுக்குக் கினடத்திருந்த  ண ோை மபோருட்கனளமயல்ைோம், வீண் ம ைவு 

ம ய்து, (உைக) இன்பம் சதடிைீர்கள், “ஆகசவ நீங்கள் பூ ியில் அநியோய ோகப் மபருன யடித்துக் மகோண்டு இருந்த 

கோரணத்தோல், இழிவு தரும் சவதனைனய இன்று நீங்கள் கூலியோகக் மகோடுக்கப்படுகிறீர்கள்” (என்று அவர்களுக்குக் 

கூறப்படும்). (46:20) 

போக்கியம் மபற்றவர், எல்ைோ நினைகளிலும் அல்ைோஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு, இன்பங்களில் அவனுக்கு நன்றி ம லுத்தி, 

துன்பங்களில் மபோறுன  கோத்துவோழ்பவசர.  

 

 

 

 முப்பத்து ஏழோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ، قَالَ  ِ َرِضَي َّللاَّ لََطَم الُخُدوَد، َوَشقَّ الُجيُوَب،  لَْيَس ِمنَّا َمنْ »: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد َّللاَّ
 «َوَدَعا بَِدْعَوى الَجاِهِليَّةِ 

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்:  துன்பத்திைோல் தன்னுனடய கன்ைத்தில் அனறந்து மகோள்பவனும் 

ஆனடனய கிழித்துக் மகோள்பவனும் அறியோன க் கோைத்துச் ம ோற்கனளப் பயன்படுத்துபவனும் நம்ன ச்  ோர்ந்தவன் 

அல்ைன்.'  (ஆதோரம்: புகோோி: 1294, முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ச ோதனை ஏற்படும்சபோது கன்ைத்தில் அனறந்து மகோள்வது, ஆனடனய கிழிப்பது, ஒப்போோி னவத்து 

அழுவது, அழினவ சவண்டி பிரோர்திப்பது சபோன்றனவ தடுக்கப்பட்ட ஹரோம் என்பனத மதளிவுபடுத்துகிறது, ச லும் 

அனவகள் நபிகளோோின் வழிமுனறனய  ோரந்தனவகளும் அல்ை, அவற்னற அல்ைோஹ் தடுத்திருப்பதும், அதன் 

 ட்டத்னத கடுன யோக்கி இருப்பதும், அவற்றில் மபோறுன  இழப்பது, அல்ைோஹ்வின் முடினவ மவருப்பது, 

அல்ைோஹ்னவப் பற்றி தப்மபண்ண  னவப்பது சபோன்றவற்றின் மவளிப்பனடயோக இருப்பதைோல்தோன், இந்த 

ம யல்கள் நபிகளோர் நபியோக வந்த  டன  கோை  க்களிடத்தில் பரவைோைனவயோக இருந்தை, ச லும், இனற 

 றுப்போளர்களிடமும்,  ோர்க்க அறிவற்ற  ிை முஸ்லிம்களிடமும் இன்றும் இருக்கின்றை, எைசவ ஒரு இனற 

நம்பிக்னகயோளனுக்கு ச ோதனை ஏற்படும்சபோது தனடம ய்யப்பட்ட அழித்துக் மகோள்ளுதல், அத்து ீறுதல் சபோன்ற 

ஒன்னற -அது அவசைோடு  ம்பந்தப்பட்டதோகசவோ, சவறு ஒருவசரோடு  ம்பந்தப்பட்டதோகசவோ இருக்கைோம்-ம ோல்வது, 

ம ய்வது தடுக்கப்பட்டதோகும்,  ோறோக அவன் மபோறுன கோப்பதும் அல்ைோஹ்விடம் நன்ன னய எதிர்போர்ப்பதும் 

அவைிடம் கரு த்னத ஒப்பனடப்பதும் அவனுக்கு அவ ிய ோைதோகும், இதுசவ இனற நம்பிக்னகயோளனையும் இனற 

 றுப்போளனையும் ச ோதனை நினையில் வித்தியோ ப்படுத்தும் அம்  ோகும், எைசவ இனற நம்பிக்னகயோளன் 

மபோறுன கோத்து, அல்ைோஹ்விடம் ஒப்பனடப்போன், இனற  றுப்போளன் மகட்டவன் மவறுப்னபக்கோட்டுவோன், 

நிரோகோிப்போன்.  

நிச் ய ோகசவ ஒப்போோி னவப்சபோருக்கு  றுன யில் கடுன யோை எச் ோிக்னக வந்திருக்கிறது. நபி ஸல் அவர்கள் 

கூறிைோர்கள்: ஒப்போோி னவப்பவள் அவள்  ரணிப்பதற்கு முன்ைர் போவ ீழ் ி மபறவில்னையோைோல்  றுன  நோளில் 

தோர் கவ மும், ம ோோியிைோல் கவ மும் அணிவிக்கப்பட்ட நினையில் எழுப்பப்படுவோள். (ஆதோரம்:முஸ்லிம்) 
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 முப்பத்து எட்டோவது நபிம ோழி 

 

ُ َعْنهُ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعِن أَبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ ُ : " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَُسبُّ َبنُو آَدَم الدَّْهَر، َوأَنَا : قَاَل َّللاَّ
 " بِيَِدي اللَّْيُل َوالنََّهارُ الدَّْهُر، 

இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்'  அல்ைோஹ் கூறிைோன்: ஆத ின்  கன் ( ைிதன்) கோைத்னத ஏசுகிறோன். 

நோசை கோைம் (பனடத்தவன்). என் னகயில் தோன் இரவுபகல் (இயக்கம்) உள்ளது. (ஆதோரம்: புகோோி: 6181) 

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعِن   «اَل تَُسبُّوا الدَّْهَر، فَإِنَّ هللاَ ُهَو الدَّْهرُ »: النَِّبي 

 

நபி ஸல் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: நீங்கள் கோைத்னத திட்டசவண்டோம், ஏமைைில் நிச் ய ோக அல்ைோஹசவ கோை ோக 

(இயக்குபவைோக) இருக்கிறோன். (ஆதோரம்: முஸ்லிம்) 

 

இந்த நபிம ோழி, ச ோதனைகள் ஏற்படும்சபோது கோைத்னத ஏசுவது தடுக்கப்பட்டது என்பதனை உணர்த்துகிறது, இந்த 

 ட்டம் எல்ைோவற்றிற்கும் மபோதுவோைதோகும், அது சநரத்னத நோனள, இரனவ,  ோதத்னத, வருடத்னத ஏசுவனத அது 

மபோதிந்து மகோள்ளும், அதனை விட்டும் தடக்கப்பட்டன க்கோை கோரணம் என்ைமவைில், ‘கோைம் என்பது 

பனடக்கப்பட்ட ஒன்றோகும், அதைோல் முடிவில்  ோற்றம் ஏற்படுத்த இயைோது, எந்த கரு த்னதயும் தோைோக 

திட்ட ிடமுடியோது, அது மவறு சை ச ோதனை நிகழும் கோைம்  ட்டுச ,  ோற்றத்னத ஏற்றபடுத்தபவனும், 

நிர்ணயிப்பவனும் உண்ன யில் கன்ைியம் மபோருந்திய அல்ைஹ்சவ’ என்பதைோல் தோன்.                       

கோைத்னத திட்டுதல் என்பது  டன கோை  முதோயத்தின் ம யைோகும், எைசவ ஒரு நம்பிக்னகயோளன் கோைத்னத 

ஏ ிைோல் அந்த ஏச்சு அல்ைோஹ்வுக்சக ச ரும், ஏமைைில் அவசை ம ய்பவனும், ச ோதனைனய இறக்குபவனு ோவோன், 

எைசவ அல்ைோஹ்னவ தூய்ன ப் படுத்துவதற்கோக, அவைது கன்ைியத்னத போதுகோப்பதற்கோக  ிைசவனள 

நம்பிக்னகயோளைின் உள்ளத்தில் அப்படி ஊ ைோடோ ல் இருக்கைோம் எப்படியிருந்தோலும் இந்த ஏச்சு 

தடுக்கப்பட்டதோகும்,  

 ிை மூடர்கள், கோைம் என்பது மகட்டது நடப்பதில் தோக்கம் ம லுத்துகிறது என்று என்று கருதுகின்றைர்,  ிை 

சநரங்கனள னவத்து அப குணம் போர்க்கின்றைர், இனவ அனைத்தும்  ோர்க்கத்தில் அ த்திய ோைதோகும், ஏமைைில் 

அது கட்டோய ஓோினறக் மகோள்னகக்கு  ோற்ற ோைதோகும், 

ஒரு நம்பிக்னகயோளன், சகவைப்படுத்தி குனற ம ோல்லும் அடிப்பனடயில் இல்ைோ ல், தகவல் ம ோல்வதன் 

அடிப்பனடயில் கோைத்னத மகட்டது, கஷ்ட ோைது என்சறோ வர்ணித்தோல் அது ஆகு ோைதோகும், ஏமைைில் அது 

அல்ைோஹ்வின் தீர்ப்னப விதினய ஏற்பதற்கு முரணோக இருக்க ோட்டோது, அல்குர்ஆைில் லூத் நபி வோயிைோக 

வந்திருக்கிறது,  

  ٰهَذا يَْوٌم َعِصْيبٌ 

 இது மநருக்கடி  ிக்க நோளோகும்” என்று கூறிைோர்.(11:77) 

 

கோைம் என்ற ம ோல் மகோண்டு அல்ைோஹ்வுக்கு மபயர் ம ோல்ைப்பட ோட்டோது, அதனை பண்போகனவக்கப்படவும் 

 ோட்டோது, ஏமைைில் கோைம் என்பது அல்ைோஹ்வின் திருநோ ங்களிசைோ, பண்புகளிசைோ வரவில்னை.  

 

 

 

 முப்பத்து ஒன்பதோவது நபிம ோழி 

 



 M S M MURSHID ABBASI                                                           36 
 

لََنْنُظُر إِلَى الِهالَِل ثاَلَثَةَ أَِهلٍَّة فِي َشْهَرْيِن، َوَما أُوقَِدْت فِي اْبَن أُْخِتي، إِْن ُكنَّا »: َعْن َعائَِشةَ، أَنََّها قَالَْت ِلعُْرَوةَ 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم نَارٌ  األَْسَوَداِن التَّْمُر َوالَماُء، إِالَّ أَنَّهُ قَْد »: َما َكاَن يُِعيُشُكْم؟ قَالَتْ : فَقُْلتُ « أَْبيَاِت َرُسوِل َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِجيَراٌن ِمَن األَْنَصاِر، َكاَن لَُهْم َمنَاِئُح، َوَكانُوا َيْمَنُحوَن َرُسولَ َكاَن ِلرَ  ِ َصلَّى هللاُ ُسوِل َّللاَّ  َّللاَّ
 «َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْبيَاِتِهْم فََيْسِقينَاهُ 

உர்வோ இப்னு ஸுனபர்(ரலி) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ஆயிஷோ(ரலி) அவர்கள் என்ைிடம் ' சகோதோி (அஸ் ோவின்) 

 கசை! நோங்கள் இரண்டு  ோதங்களில் மூன்று பினறகனள கோண்சபோம், (ஆைோல்,) இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களின் 

இல்ைங்களில் மநருப்பு பற்றனவக்கப்பட்டிரோது' என்று கூறிைோர்கள். அதற்கு நோன் '(அப்படியோைோல்) நீங்கள் எப்படி 

வோழ்க்னக நடத்திைீர்கள்?' என்று சகட்சடன். (அதற்கு) அவர்கள் கறுப்புப் மபோருட்களோை சபோீச் ம் பழமும் நீரும்தோன் 

(அப்சபோது எங்கள் உணவு) இருப்பினும், அன் ோோிகளில்  ிைர் இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களின் அண்னடவீட்டோரோக, 

இருந்தைர். அவர்களிடம் (இைவ  ோகப் போல் கறந்து மகோள்வதற்கோை) இரவல் ஒட்டகங்கள் இருந்தை. 

(அவற்றிலிருந்து போல் கறந்து) இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களுக்குத் தம் இல்ைங்களிலிருந்து அவர்கள் 

மகோடுத்தனுப்புவோர்கள். அந்தப் போனை நபி(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு அருந்தக் மகோடுப்போர்கள்.  (ஆதோரம்: புகோோி: 

6459, முஸ்லிம்)  

 

இந்த நபிம ோழி, நபிகளோோிைதும், அவர்களது  னைவி ோர்களிைதும் வோழ்க்னகயின் மநருக்கடி, இருப்பனத 

மகோண்டும், குனறந்த கட்டிச் ோதைத்னதக் மகோண்டும் சபோது ோக்கிக் மகோள்வனதயும் மதளிவுபடுத்துகிறது, நிச் ிய ோக 

அல்ைோஹ் தைது நபிக்கு பூர்த்தியோை ஒரு சநோக்கத்திற்கோக இந்த நினைனயசய சதர்வும ய்தோன், நபியவர்களும் 

அர ர்களிைதும், ஆடம்பரக் கோரர்களிைதும் வோழ்க்னகனயவிட ஏழ்ன , உைகில் பற்று அற்றிருப்பனதசய சதர்வு 

ம ய்தோர்கள்.  

இந்த நபிம ோழி, ஏழ்ன யோலும் கடைோலும் ச ோதிக்கப்பட்டு, உைக வோழ்க்னக மநருக்கடியோகிவிட்ட 

ஒவ்மவோருவருக்கும் ஆருதைோக இருக்கின்றது, எைசவ அவர் அல்ைோஹ் மகோடுத்த பங்னக ஏற்று, மபோறுன கோத்து, 

அல்ைோஹ்னவக் மகோண்டு சபோது ோக்கிக் மகோண்டு, பனடப்புகளிடம் முனறபட்டு, தனடம ய்யப்பட்டனத ம ய்யவும் 

 ோட்டோர்,  ோறோக சபணுதைோக வோழ்ந்து, சுவை இன்பத்னத சதர்வு ம ய்வோர், மபோறுன கோக்கும் ஏனழக்கு மபரும் 

 ிறப்பு (இஸ்ைோத்தில்) வந்திருக்கிறது, இ ோம் அஹ் த் பின் ஹம்பல் ரஹ் அவர்கள் கூறிைோர்கள்: ‘ஏழ்ன யில் 

மபோறுன கோத்தல் என்பது ஒரு அந்தஸ்தோகும், அதனை  திப்புக்குறியவர்கனளத் தவிர அனடய  ோட்டோர்கள். 

ச லும் இந்த நபிம ோழியில், அண்னட வீட்டோருக்கு உணவளித்து உபகோரம் ம ய்வதன்  ிறப்பும்,  திப்போை ஒருவர், 

னகநீட்டி சகட்கோ ல் சபரோன  மகோல்ைோ ல் மகோடுக்கப்படும் அன்பளிப்னப ஏற்பதன்  ிறப்பும் இருக்கின்றது.  

ச லும், இந்த கோைத்தில் இருக்கும் அதிக ோை  னைவி ோர்கனள சபோன்றல்ைோது, ஒரு நல்ை  னைவி நிைன  

மநருக்கடியோக, ம ல்வம் குனறவோக இருக்கும்சபோது மபோறுன கோப்பது, இந்த நற்குணம் மூைம் அல்ைோஹ்வுக்கு 

அடிபணிவது, அல்ைோஹ்விடம் இருக்கும் கூலினயயும், அவைது மபோருத்தத்னதயும் சதடுவது பற்றிய  ிறப்பும் இந்த 

நபிம ோழியில் இருக்கிறது. அல்ைோஹ்சவ துனண! 

 

 

 

 

 நோற்பதோவது நபிம ோழி 

 

اْنُظُروا إِلَى َمْن أَْسفََل ِمْنُكْم، َواَل تَْنُظُروا إِلَى َمْن »: َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ 
 «َعلَْيُكمْ  -قَاَل أَبُو ُمعَاِويَةَ  -ُهَو فَْوقَُكْم، فَُهَو أَْجَدُر أَْن اَل تَْزَدُروا ِنْعَمةَ هللاِ 

அல்ைோஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள்: உங்களுக்குக் கீழிருப்பவர்கனளப் போருங்கள். உங்கனளவிட 

ச லிருப்பவர்கனளப் போர்க்கோதீர்கள். அதுசவ அல்ைோஹ் புோிந்திருக்கும் அருட்மகோனடகனள நீங்கள் குனறத்து 

 திப்பிடோ லிருக்க  ிகவும் ஏற்றதோகும். (ஆதோரம்: முஸ்லிம்) 
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இந்த நபிம ோழியில், உடைோலும் ம ோத்தோலும் தைது நினையோலும் ச ோதிக்கப்பட்டவருக்கு ஆருதலும் 

அன திப்படுத்தலும் இருப்பசதோடு, இன்ப நினைன யிலும் தன்னைவிட கீழ் உள்ளவர்கனள போர்ப்பனதயும், 

பைவித ோை அருள்கனளப் மபற்று தன்னைவிட ச ன்ன  மபற்றிருப்பவனர போர்க்கோ ல் இருப்பதன் பக்கமும் 

வழிகோட்டுகிறது, தைது இனறவனுக்கு அவன் அளித்த அருற்மகோனடகளுக்கு நன்றி ம லுத்தட்டும், அதில் பற்றற்று 

இருக்கட்டும். ச லும் இழந்த அருளுக்கோக அவனை புகழட்டும், ஏமைைில் அவன் ஒரு அருனள இழந்திருந்தோல் 

 ற்றவர் இரண்டு அருள்கனள இழந்திருப்போர், அவர் இரண்னட இழந்திருந்தோல்  ற்றவர் மூன்னற இழந்திருக்கைோம்… 

இப்படிசய  ிந்திக்கட்டும், ஒருவர் ம ோத்து என்ற போக்கியத்னத இழந்திருந்தோல்  ற்றவர் ஆசரோக்கியத்னதயும் 

போதுகோப்னபயும் இழந்திருப்போர், ம ோத்து என்ற போக்கியத்னத விடவும் இவ்விரண்டும்  ிக முக்கிய ோைதோகும். ஒருவர் 

போர்னவ என்ற அருனள இழந்திருந்தோல்  ற்றவர் சகற்கும், சபசும் போக்கியத்னத இழந்திருப்போர், ஒருவர் ஒரு உறுப்னப 

இழந்திருந்தோல்  ற்றவர் அன ய முடியோத சூனகனய அனடந்திருப்போர், யோர் கடுன யோக ச ோதக்கப்பட்டவர்களின் 

நிைன கனள சநோட்ட ிட்டு போர்க்கிறோசரோ அவர், ஒரு அருனள இழந்து ச ோதனைக்குள்ளோைவரோக இருந்தோல் 

அவோிடம் சவமறோரு அருள் இருக்கும் அதனைப் போர்த்து அனத இழந்தவர் மபோறோன படும் நினையில் இருப்போர் 

என்பனத உருதிபடுத்திக் மகோள்வோர். 

ச லும், உைகில் தன்னைவிட ச ல்நினையில் உள்ளவர்கனள ஒரு நம்பிக்னகயோளன் போர்ப்பதும், அறிவதும் 

அவனுக்கு கவனைனய மகோண்டுவந்து, ச ோகத்னத உருவோக்கும், அவைிடம் இருக்கும் ஏனைய அருட்மகோனடகனள 

 ிறுன ப்படுத்த தூண்டும், ச லும் மபோறோன  என்ற போவத்தின் பக்கமும், நன்றிம லுத்துவனத குனறப்பதன் பக்கமும் 

இட்டுச்ம ன்று,  றுன க்குறிய நற்கரு த்தில் ஈடுபடுவனத விட்டு தின திருப்பிவிடும் என்பனதயும் இந்த நபிம ோழி 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

எைசவ ஒரு நம்பிக்னகயோளனுக்கு அவ ிய ோைது, ஏனழகளுடன் சதோழன  போரோட்டுவதில் ஆர்வம் கோட்டுவதும், 

ம ல்வந்தர்களுடன் சதோழன  போரோட்டுவதில் சதனவயற்று இருப்பதுச யோகும். அவ்ன் இப்னு அப்தில்ைோஹ் ரஹ் 

கூறிைோர்கள்: ‘ம ல்வந்தர்களுடன் சதோழன  னவத்து, என்னைவிட கவனை  ிக்க ஒருவனர நோன் கண்டதில்னை, ஒரு 

 ிருகத்னத எைது  ிருகத்னதவிட  ிறந்ததோகவும், ஒரு ஆனடனய எைது ஆனடனய விட  ிறந்ததோகவும் கண்சடன், 

ச லும் ஏனழகழுடன் சதோழன  னவத்சதன் அன தி அனடந்சதன்.’ 

ஒரு நம்பிக்னகயோளன்  ிந்திப்பது அவ ியம், அவைிட ிருந்து ஒரு அருனள அல்ைோஹ் எடுத்தோல், சவமறோரு அருனள 

மகோடுப்போன், ஒரு வோயினை மூடிைோல், சவமறோரு வோயினை திறப்போன், உர்வதுப்னு ஸுனபர் ரஹ் அவர்கள் அவரது 

இடது கோல் துண்டிக்கப்பட்டசபோது கூறிைோர்கள்: ‘ நீ (ஒன்னற) எடுத்தோலும், (ஒன்னற)  ீதம் னவத்திருக்கிறோய், நீ 

(என்னை) ச ோதித்தோலும் ஆசரோக்கிய ோக னவத்துள்ளோய்.’ யோர் அடுத்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ச ோதனைனய 

போர்க்கின்றோசைோ அவனுக்கு தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ச ோதனை இைகுவோக மதன்படும். 

 

ஆக்கம் முடிந்துவிட்டது, 

அல்ைோஹ்வுக்சக எல்ைோப்புகழும், அவைது அருனளக் மகோண்சட நற்கோோியங்கள் பூர்த்தியனடகின்றை, அல்ைோஹ்வின் 

அருளும்  ோந்தியும்  ைிதர்களின் தனைவரோை எங்கள் நபி முஹம் த் ஸல் அவர்கள்  ீதும், அவர்களது 

குடும்பத்தவர்கள், போிசுத்த ோை  னைவியர்கள்  

 ீதும் உண்டோவதோக! 


