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َالُم َعَل﮵�ُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َو﮳�ََرَ�﮴�ُُه الّسَ

உலெகங்��ம் உள்ள தம� அைனத்� சஹாபாக்கள் (மற்�ம் அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம்) ஸலாத்ைத ெத��த்�க் ெகாண்�, ஹஜ்ரத்
�ைஹய்யத்�ன் (அயத�) அவர்கள் தஷ்ஷ�, தஅ�� மற்�ம் �ரா
பாத்�ஹா ஓ�ய �ற� ��னார்கள்:

நாம் ஒ�ேபா�ம் நம� நற்ெசயல்கைள �ளம்பரம் ெசய்யக்�டா�. இஸ்லாம்
ேநர்ைம/உண்ைமத் தன்ைமக்� அ�க �க்�யத்�வம் வழங்��ன்ற�.
அர்-�யா மற்�ம் �ம்ராஹ் என்� அைழக்கப்ப�வதற்ெக�ராக நாம்
எச்ச�க்கப்ப�வதற்� இ��ம் ஒ� காரணமா�ம்.

அர்-�யா என்ப� "பகட்�", "�ண் தற்ெப�ைம" அல்ல� "மற்றவர்க�க்�
காண்�க்க ெசயல்கைளச் ெசய்வ�" என்� ெபா�வாக அைழக்கப்ப��ற�. 
ம��றம் �ம்ராஹ் என்ப� மற்றவர்கள் அைதப் பற்� ேபச ேவண்�ம் என்ற
ஒேர ேநாக்கத்�ற்காக நாம் ெசய்�ம் ஒ� ெசயைலக் ��க்�ற�.

ஒ� நம்�க்ைகயாள�ன் ேநர்ைமைய ைஷத்தான் �ஷமாக்��ம் வ�க�ல்,
மற்றவர்க�டம் அவர� நல்ல ெசயல்கைளப் பற்� ��மா� �ண்ட
ைவப்ப�ம் ஒன்றா�ம். அதைன “(ெவ�ப்பைடயாக)ப�ரங்கப்ப�த்�தல்”
என்� �றலாம். 

ஒ� நபர் தன� உைரயாட�ல் மற்ெறா� நப�டம் �ன்வ�ம் ெதாடர்கைள
ேப�வதன் �லம் அர்-�யா அல்ல� �ம்ராஹ்ைவ அ�ந்�ெகாண்ேடா
(அல்ல� அ�யாமேலா) ெசய்�ன்றார் என்பதற்� �ல எ�த்�க்காட்�கள்
இங்ேக உள்ளன.

1. "நான் தஹஜ்�த்�க்காக அ�காைல 3 ம�க்� எ�ந்தேபா�,   ��ராக
இ�ந்த�."

2. "அல்ஹம்��ல்லாஹ், நான் கைட��த்த �ைகயான ேநான்�ன் �லம்
என்னால் ��தல் எைடைய கட்�ப்ப�த்� �ைறக்க ��ந்த�. "

3. எனக்� வாய்ப்� �ைடக்�ம்ேபா� எனக்� தர்மம் வழங்க ��ப்பமா�ம்...”

4. “�ச்சயமாக �ர்ஆன் ஓ�தல் (மன) அைம�க்கான ஒ� �லகாரணம்
ஆ�ம். ஒவ்ெவா� நா�ம் மஃக்�ப் ெதா�ைகக்�ப் �ற� நான் �ர்ஆைன
ஓ� ��த்த�டன்,என் கவைல���ந்� �ட்� ெபற்ற� ேபால்
உணர்�ேறன்.. "

பல ஹ�ஸ்க�ல்,  ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் ஒ�
நல்ல நம்�க்ைகயாள�ன் �ணங்க�ல் ஒன்�, அவர் தன� நல்ல
ெசயல்கைள ப�ரங்கமாக அ��க்கமாட்டார் என்� நமக்�க் கற்�க்
ெகா�த்�ள்ளார்கள். இைறத்�தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:
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தன� �ழைலத் த�ர ேவ� �ழேல இல்லாத (ம�ைம) நா�ல் தன்�ைடய
�ழ�ல் அல்லாஹ் ஏ� ேப�க்� மட்�ம் �ழல் ெகா�ப்பான். தன்�ைடய
இடக்கரத்�க்�த் ெத�யாமல் வலக் கரத்தால் இரக�யமாக தர்மம் ெசய்பவன்.
(�கா�,�ஸ்�ம்)

ஒ�வர் �ர�பலன் எதைன�ம் எ�ர்பார்க்காத வண்ணம் நம்�ல் எத்தைன
ேபர் ஒ� நல்ல ெசயைலச் ெசய்யத் தவ����ேறாம் என்ப� இைறவ�க்�
ெத��ம். எந்த அள�ற்� என்றால் நம்�ல் �லர் அதற்� �ர�பலனாக
அவர்கள் ��ம்�ம் (எ�த்�க்காட்�: ெப�ைம, பாராட்�, அங்�காரம், ெவ�ம�
ேபான்ற) அங்�காரத்ைதப் ெபற ��யா� என்� ெத�ந்தால் அவர்கள்
அவ்வாறான நற் ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்� (�ட) ��ம்பமாட்டார்கள்.

ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள் இதைன�ம்  ���ள்ளார்கள்: “மக்கேள!
உங்கள் ��க�ல் (உப�யானத் ெதா�ைககைளத்) ெதா��க்ெகாள்�ங்கள்;
ஏெனன்றால் கட்டாய ெதா�ைககைளத் த�ர ம�த�ன் �றந்த ெதா�ைக
�ட்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ெதா�ைகயா�ம். ” (�கா�).

பகட்�ன்(/ெவ�க்காட்�த�ன்) வைககள்:(அர்-�யா)

  1. ெசய�ன்(இபாதத்�ன்) ஆரம்பத்�ல் அர்-�யா(பகட்� இ�க்�மா�ன்) -
இ� (அந்த இபாதத்)ெசயைல ரத்� ெசய்�ற�.

  2. ெசய�ன்(இபாதத்�ன்) ேபா� அர்-�யா(பகட்� வ�மா�ன்) - அைத
அகற்� ��வ� கட்டாயமா�ம், ேம�ம் ஒ�வர் அவ்வா� ெசய்வ�ல் ெவற்�
ெபற்றால், அச்ெசயல் ஏற்�க் ெகாள்ளப்ப�ம்.

 3. ெசய�க்� (இபாதத்�ற்�)ப் �ற� அர்-�யா (பகட்� வ�மா�ன்) - இந்த
ெசயைல எவராவ� �கழ்ந்தால், அந்த ெசயல் ரத்� ெசய்யப்ப��ற�.

அ�தர்(ர�) அவர்களால் அ��க்கப்பட்�ள்ள ஒ� ஹ��ல்: ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்க�டம் ஒ� நல்ல ெசயைலச் ெசய்த ஒ� நபைரப் பற்� ேகட்ட
ேபா�,  மற்றவர்கள் அதற்காக அவைரப் பாராட்��ன்றார்கள். அல்லாஹ்�ன்
�தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:

"ஒ� நம்�க்ைகயாள�க்� இ� ஒ� நற்ெசய்�யா�ம்." (�ஸ்�ம்).

ம��றம், அந்த நபர் தாேன, எவைரேய�ம் ப�க்��, அவ�க்காகச் ெசய்த நற்
ெசயல்கைளப் பற்� �கழ்ந்� ேப��ன்றாெர�ல், இவ்வாறான (ப�க்��தல்
மற்�ம் �ைன�ட்�தல்) ெசயைல (இபாதத்ைத) ரத்� ெசய்����ற�.
எ�த்�க்காட்�: “நான் இதைன அல்ல� அதைன உங்க�க்காக ெசய்�ள்ேளன்
என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்.?" ேம�ம், �ரா அல்-பக்கரா (அத்�யாயம்
2: மா�), வசனம் 265 இல் அல்லாஹ் ���றான்:"நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கேள!
ெகா�த்தைதச் ெசால்�க் காண்�த்�ம், ேநா�ைனகள் ெசய்�(�ன்��த்�
�)ம் உங்கள் ஸதக்காைவ (தான தர்மங்கைளப்) பாழாக்� �டா�ர்கள்…"

ஆதலால்தான், ஒ� உண்ைமயான நம்�க்ைகயாள�க்� அர்-�யா�ம் அல்-
�ம்ராஹ்�ம்  தைட ெசய்யப்பட்�ள்ள�.  ேநர்ைமத் தன்ைம மக்க�க்காக
அல்லாமல், அல்லாஹ்�ன் பார்ைவ��ம் (அவன�) உயர்வான ம�த்த�க்�ம்
உ�த்தான�  என்பதால் ெசய�ல் ேநர்ைமத் தன்ைம அவ�யமா�ம்.
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ேம�ம் ஒ� நம்�க்ைகயாளர் இரண்டாம் (தர) �ந்தைன இல்லாமல் நல்ல
நம்�க்ைக�ல் ெசயல்பட்டாேலா, அல்ல� ம�தேநயத்�ற்� ஒ� நல்ல
�ன்மா��ைய வழங்�ம் வண்ணம் ஒ� நல்ல ெசயைலச் ெசய்தால், அதனால்
மக்கள் அல்லாஹ்�ன் ெபா�ட்� நற்ெசயல்கைளச் ெசய்�றார்கள், எனேவ
இந்த ெசயல் ஏற்�க்ெகாள்ளப்படக்��ய�. (அைனத்�ம் அந்த நப�ன்
ேநாக்கத்ைதப் ெபா�த்ததா�ம்). ஏெனன்றால் இ� �ற நல்ல ெசயல்க�ன
அ�வைடக்கான ஒ� வளமான இடமா�ம். ஆனால் �யா�ம் �ம்ராஹ்�ம்
தவறான�, ஏெனன்றால் இந்த இரண்�ம் மக்க�ன் ெசயல்க�ல்
பங்ெக�க்�ம் ெபா�ட்� ைஷத்தாைன அைழக்�ற�. ேம�ம் அைவகைள
அல்லாஹ்�ன் பார்ைவ�ல் பயனற்றதாக�ம், ெவ�க்கத்தக்க தாக�ம்
ஆக்����ன்ற�.

அல்லாஹ் நம்ைம அர்-�யா���ந்�ம், அல்-�ம்ராஹ்���ந்� காப்பாற்
�வானாக! அல்லாஹ் நம� உணர்�கைளக் கட்�ப்ப�த்�, அைவகைள
நமக்�ள் இ�க்�ன்ற இைற ஒ��ன் அ�ைமகளாக்�ட உத� ெசய்வானாக!.
இன்ஷா அல்லாஹ். ஆ�ன்.
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தன� �ழைலத் த�ர ேவ� �ழேல இல்லாத ம�ைமதன� �ழைலத் த�ர ேவ� �ழேல இல்லாத ம�ைமதன� �ழைலத் த�ர ேவ� �ழேல இல்லாத ம�ைம
நா�ல் தன்�ைடய �ழ�ல் அல்லாஹ் ஏ� ேப�க்�நா�ல் தன்�ைடய �ழ�ல் அல்லாஹ் ஏ� ேப�க்�நா�ல் தன்�ைடய �ழ�ல் அல்லாஹ் ஏ� ேப�க்�
மட்�ம் �ழல்ெகா�ப்பான். அவர்கள்: ���க்க அரசன்.மட்�ம் �ழல்ெகா�ப்பான். அவர்கள்: ���க்க அரசன்.மட்�ம் �ழல்ெகா�ப்பான். அவர்கள்: ���க்க அரசன்.
அல்லாஹ்�ன் வணக்கத்�ல் �ைளத்��க்�ம்அல்லாஹ்�ன் வணக்கத்�ல் �ைளத்��க்�ம்அல்லாஹ்�ன் வணக்கத்�ல் �ைளத்��க்�ம்
இைளஞன். பள்�வாசல்க�டன் �ைணக்கப்பட்டஇைளஞன். பள்�வாசல்க�டன் �ைணக்கப்பட்டஇைளஞன். பள்�வாசல்க�டன் �ைணக்கப்பட்ட
இதயத்ைத உைடயவன். அல்லாஹ்�க்காகேவஇதயத்ைத உைடயவன். அல்லாஹ்�க்காகேவஇதயத்ைத உைடயவன். அல்லாஹ்�க்காகேவ
ேந�த்�, அவ�க்காகேவ ஒன்�ைணந்�, அவ�க்ேந�த்�, அவ�க்காகேவ ஒன்�ைணந்�, அவ�க்ேந�த்�, அவ�க்காகேவ ஒன்�ைணந்�, அவ�க்
காகேவ ��ந்த இ�வர், அழ�ம் அந்தஸ்�ம் உள்ளகாகேவ ��ந்த இ�வர், அழ�ம் அந்தஸ்�ம் உள்ளகாகேவ ��ந்த இ�வர், அழ�ம் அந்தஸ்�ம் உள்ள
ஒ� ெபண் தன்ைன (தவ�க்�) அைழத்தேபா� 'நான்ஒ� ெபண் தன்ைன (தவ�க்�) அைழத்தேபா� 'நான்ஒ� ெபண் தன்ைன (தவ�க்�) அைழத்தேபா� 'நான்
அல்லாஹ்�க்� பயப்ப��ேறன்' எனக் ��யவன்.அல்லாஹ்�க்� பயப்ப��ேறன்' எனக் ��யவன்.அல்லாஹ்�க்� பயப்ப��ேறன்' எனக் ��யவன்.
தன்�ைடய இடக்கரத்�க்�த் ெத�யாமல் வலக்தன்�ைடய இடக்கரத்�க்�த் ெத�யாமல் வலக்தன்�ைடய இடக்கரத்�க்�த் ெத�யாமல் வலக்
கரத்தால் இரக�யமாக தர்மம் ெசய்பவன், த�த்�கரத்தால் இரக�யமாக தர்மம் ெசய்பவன், த�த்�கரத்தால் இரக�யமாக தர்மம் ெசய்பவன், த�த்�
�ந்� அல்லாஹ்ைவ �ைனத்� �ர்ந்� (அவ�ைடய�ந்� அல்லாஹ்ைவ �ைனத்� �ர்ந்� (அவ�ைடய�ந்� அல்லாஹ்ைவ �ைனத்� �ர்ந்� (அவ�ைடய
அச்சத்தால்) கண்�ர் வ�த்தவன் ஆ�ேயாராவர்.அச்சத்தால்) கண்�ர் வ�த்தவன் ஆ�ேயாராவர்.அச்சத்தால்) கண்�ர் வ�த்தவன் ஆ�ேயாராவர்.

ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:-ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:-ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:-         


