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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ

உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� சஹாபாக்கள் (மற்�ம் அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம்) தன� ஸலாத்ைத ெத��த்�க் ெகாண்�
ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹ� தஅ�� மற்�ம் �ரா
ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ற� "ப��த்தமாக்கப்பட்ட இதயம்" என்ற தைலப்�ல்
அவர்கள�ப் ேப�ைரைய �கழ்த்�னார்கள்:

ْلٍب َسِل﮵�ٍم ﴿.٩ ـَه ﮳�ِ﮴�َ ﮲ْ َأ﮴�َى الّلَ
ّالَ َمں ُع َماٌل َوَال ﮳�َ﮲�ُوَن ﴿٨٩﴾ ٕاِ ﴾ ﮵�َْوَم َال ﮵�َ﮲�﮲�َ

யவ்ம லா யன்ஃப'உ  மா�வ்வலா ப�ன். இல்லா மன் 'அதல்லாஹ � கல்�ன்
ச�ம். 
"அந்நா�ல் ெசல்வ�ம், �ள்ைளக�ம் (யாெதா�) பய�ம் அ�க்கா�.
"எவெரா�வர் ப��த்த இதயத்�டன் அல்லாஹ்�டம்  வ��றாேரா அவைரத்
த�ர ".(அஷ் �அரா 26:89-90)

�ர்ப்� நா�ல், ஒ� ���ைறவான (�ய்ைமயான) இதயம் (கல்�ன் ச�ம்)
மட்�ேம ம�த�க்� பயன�க்கக் ��யதாக இ�க்�ம். ஒ� �� �ைறவான
இதயம் என்றால், இைறவன் மற்�ம் அவ�ைடய �தர்கள் (அைல) அவர்களால்
கற்�க்கப்பட்ட நம்�க்ைகைய உ��யாக (பற்�க்) ெகாண்�ள்ள ஓர் இதயம்,
ேவ� எவ்�த பல ெதய்வ நம்�க்ைக (�ர்க்) ��ந்�ம் (�ற்��ம்)
�தந்�ரமான� என்ப� இதன் ெபா�ள். நான் உங்க�க்�  ��வ� ேபாலேவ,
அ�, “�ழ்ப்ப�யாைம உட்பட அைனத்� வைகயான அ�க்�க���ந்�ம்
�ய்ைமயான ஓர் இதயமா�ம்.”

இதயமான� ெதாடர்ந்� இவ் உலகத்�ன் கவர்ச்�க�க்� ஆளா�ன்ற�.
இதயம் இைறவ�ன் அச்சத்�னால்  ஊ��� �ைறந்���ம்ேபா�, இந்த
கவர்ச்�த் (�ண்�தல்)கைள எ�ர்த்� �ற்�ம் வண்ணம் அ� (தன்ைனக்)
கட்�ப்ப�த்�க் ெகாள்�ற�. ஆனால் அந்த (இைற)அச்சம் இல்லாத �ைல�ல்
இதயம் �ர்ெகட்�ப்ேபாய்  ஒ� த� நபைர, அவர� பைடப்பாள�க்� 
 �ழ்ப்ப�வ���ந்�ம் த�த்����ன்ற�.

(எம்ெப�மானார்) ஹஜ்ரத் ந�கள் நாயகம்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:
(கவர்ச்�கரமான) ஆைச�ட்�தல்களான�, �ன்னப்பட்ட பா�ல் நார்கள்
ெசா�கப்ப�வ� ேபால் ஒன்றன்�ன் ஒன்றாக இதயத்�ற்�ள்
ெசா�கப்ப�ம். எந்த இதயம் (அத்தைகய) ஆைச�ட்�தல்கைள ஏற்�க்
ெகாள்�றேதா அதன் ேமல் ஒ� க�ம்�ள்� ��ந்���ம். (அவற்ைற) ஏற்�க்
ெகாள்ளாத இதயத்�ல் ஒ� ெவண்�ள்� ைவக்கப்ப�ம். இதன் �ைளவாக
இரண்� வைகயான இதயங்களாக மா���ம்:  ெவள்ைளயான� ஒ�
ெவண்ைமயான பாைற ேபான்� ஆ���ம். இதன் �ற� வான�ம், ���ம்
இ�க்�ன்ற காலம் வைர, ேவெறந்த இடர்ப்பா�ம், கவர்ச்��ட்�தல்க�ம்
அதைனப் பா�க்கா�. இன்ெனா� வைக க�ைமயான மற்�ம் ���
�ற�ைடய (இதயாமன�) , ஒ� க�ழ்க்கப்பட்ட ேகாப்ைபையப் ேபால் மன
அைம��ன்�, நன்ைமயானைவ எைவ என்� அைடயாளம் காணாம�ம்
�யைவகள் எைவகேளா அவற்���ந்� �ல��டாம�ம், ேவட்ைககள்/
உணர்ச்�க� னா�ம் மட்�ேம �ரம்���க்�ம். (�ல் �ஸ்�ம்)
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ம�தன் தன� ஆ�ள் ��வ�ம் இந்த உலகத்�ன் கவர்ச்�க�க்�ம், �ண்�
தல்க�க்�ம் எ�ராக (எந்த) தய�ம் காட்டாத ஒ�ப் ேபாைர ைத�யமாக
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இதைன அைடவதற்�, அவர் தன்ைன வணக்க
வ�பாட்�ன்  �லம் பலப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

தவறாக வ�நடத்� அவைன அ�த்�ட எல்லா ேநரங்க��ம் ெஷய்த்தான்,
ம�த�ன் இதயத்�ல் தன� �ஷத்ைத உட்ெச�த்த �யன்� ெகாண்��க்
�றான். ஒ� நப�ன் இதயம் (�க்�ல்லாஹ்) இைறவைன �ைன� ��வ�
��ந்�ம் �ல���ம்ேபா� அவன் (ெஷய்தான்) அத்தைகயவ�ன் இதயத்�ல்
��ேய�, அவன� (����த்தல்) “வஸ்வா�க�ன்” �லம் அவைர
ஆ�க்கம் ெச�த்த �யல்�றான். அந்த நபர் அல்லாஹ்ைவ �ைன�
�ர்ந்த�டன் அவன் (ெஷய்த்தான்) அவமானத்�(னா)ல் �ன்வாங்����றான்.

ஆ��ம், இதயம் இரண்� வைகயான அகத்�ண்�த�க்� உட்பட்ட� என்ற
உண்ைம�ன் பார்ைவைய�ம் நாம் இழந்��டக் �டா�. ஒ��றம், நான்
�ன்� ��ப்�ட்ட� ேபால, இைறவ�க்� �ழ்ப்ப�யாைமைய �ண்��ன்ற
ைஷத்தா�்ட��ந்� வ�ம் எண்ணங்க�ம், அ�ம�க்கப்படாத (�லக்கப்
பட்ட) ஆைசக�ன் (�தான) மன�ைற�ம், ம��றம், ம�தைன நல்ல
ெசயல்கைளச் ெசய்ய �ண்��ன்ற இைறவனால் �ய�க்கப்பட்ட ஒ� மலக்
�ம் ஒவ்ெவா� ம�த�க்�ம் இ�க்�ன்றனர்.

(எம்ெப�மானார்) ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: “இ� (வைகயான)
அகத் �ண்�தல்கள் (அல்ல�  ����த்தல்கள்) இதயத்�ல் எ��ன்றன,
�தலாவ� வானவ�ட��ந்� ஏற்ப��ற�, அவர் நன்ைம�ன் பக்க�ம்,
உண்ைம�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்�ன்ற ��ப்பத்�ன் பக்க�ம் �ண்�
�ன்றார். அதைன உணரக்��யவர், அ� அல்லாஹ்�ட��ந்� வந்த�
என்பைத அ�ந்� ெகாள்ளட்�ம்! (அதற்காக) அவர் அவைன (அல்லாஹ்ைவ)
��க்கட்�ம்!

இரண்டாவதாக எ��(யா�ய ைஷத்தா�)ட��ந்� (ஏற்ப��ன்ற) �ைமைய
(ேநாக்�ய) எ�ச்��ம், சத்�யத்ைத ம�ப்பதற்�ம் (ம�தைன) நன்ைம�
��ந்� �ைச ��ப்�வதற்�மான ��ப்பமா�ம். அதைன உணரக்
��யவர், ச�க்கப்பட்ட ைஷத்தா�க்� எ�ராக அல்லாஹ்�டம் அைடக்கலம்
ேத�க் ெகாள்ளட்�ம் ”  (�ர்��).

என� ேப�ைரைய ��ப்பதற்� �ன், ��க் �ர்ஆ���ந்� �ல
வசனங்கைள�ம், இந்த �ஷயம் ��த்த �ல ஹ�ைஸ�ம் ேமற்ேகாள்
காட்��ேறன்:

�ர்ஆன்

அல்லாஹ்ைவ �ைன� ��வதற்ெக�ராக எவர்க�ன் உள்ளங்கள் க�ன
மானைவயாக இ�க்�ன்றனேவா அவர்க�க்� அ��தான்! அவர்கள் �கப்
ப�ரங்கமான வ�ேகட்�ல் இ�க்�ன்றனர். (அஸ் �மர் 39:23).

தன� மேனா இச்ைசகைள தன� கட�ளாக ஆக்�க்ெகாண்டவைன
பார்த்�ரா? ேம�ம் அல்லாஹ் தன� ஞானத்�ன் அ�ப்பைட�ல் அவைன
வ�தவ�யவன் என்� �ர்மா�த்�, அவன� கா�க��ம், அவன� உள்ளத்
��ம் �த்�ைர�ட்� அவன� கண்க�ல் �ைர�ட்�ள்ளான். எனேவ
அல்லாஹ்

2



அல்லாஹ்�(ைடய இச்ெசய�)க்�ப் �ன்னர் அவ�க்� ேநர்வ� காட்�பவர்
யார்? �ங்கள் அ��ைர�ைனப் ெபற்�க் ெகாள்வ�ல்ைலயா? (அல் ஜா�யா
45:24).

இவர்கேள நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கள், இவர்க�ன் உள்ளேம அல்லாஹ்�ன்
�ைனவால் அைம�யைட�ன்ற�. (அர் ரஅத் 13:29).

ஹ�ஸ்

"ைஷத்தான்கள் ஆத�ன் மகன்க�ன்
(மக்க�ன்) இதயங்கைள (த்�ண்��ன்ற கவர்ச்�கைளக் ெகாண்�த்) �ைர
�ட�ல்ைலெயன்றால், அவர்கள் �வர்க்கத்�ன் ஆட்�ையக்
கண்��ப்பார்கள்”. (அஹ்மத்)

ந�கள் நாயகம் (ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்) அவர்கள் ��னார்கள்:"
உட�ல் ஒ� சைதத்�ண்� இ�க்�ற�. அ� நன்றாக இ�ந்தால் ��
உட�ம் நன்றாக இ�க்�ம்; ஆனால், அ� �ணா� �ட்டால், உடல் ���ம்
�ணா� ��ம் – �ச்சயமாக அந்த (சைதத்) �ண்� தான் இதயம் (�ல்
:�கா�) 

அைனத்� (�தமான) உடல் மற்�ம் ஆன்�க ேநாய்க���ந்�ம் அல்லாஹ்
நம் இதயங்கைள பா�காப்பானாக!

இதயத்�ன் ஆன்�க மரணேம ேவ� எந்த ேநாைய�ம் �ட �க�ம்
ேமாசமான� என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்! ஆகேவ, �ரார்த்தைன�ன்
�லம் (நாம்) நம� இதயத்ைத ெம��ட்ட�ம், ெகட்�ப்ேபாகாமல்
பா�காக்க�ம் நம்மால் ��ந்த அைனத்ைத�ம் ேமற்ெகாள்ேவாம்! இன்ஷா
அல்லாஹ். ஆ�ன்!
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மனிதன் தன� ஆய�ள் ��வ�ம் இந்த உலகத்தின்மனிதன் தன� ஆய�ள் ��வ�ம் இந்த உலகத்தின்மனிதன் தன� ஆய�ள் ��வ�ம் இந்த உலகத்தின்
கவர்ச்சிக�க்�ம், ��ண்�தல்க�க்�ம் எதிராககவர்ச்சிக�க்�ம், ��ண்�தல்க�க்�ம் எதிராககவர்ச்சிக�க்�ம், ��ண்�தல்க�க்�ம் எதிராக
(எந்த) தயவ�ம் காட்டாத ஒ�ப் ேபாைர ைதரியமாக(எந்த) தயவ�ம் காட்டாத ஒ�ப் ேபாைர ைதரியமாக(எந்த) தயவ�ம் காட்டாத ஒ�ப் ேபாைர ைதரியமாக
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இதைன அைடவதற்�, அவர்ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இதைன அைடவதற்�, அவர்ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இதைன அைடவதற்�, அவர்
தன்ைன வணக்க வழிபாட்�ன்தன்ைன வணக்க வழிபாட்�ன்தன்ைன வணக்க வழிபாட்�ன்      �லம் பலப்ப�த்திக்�லம் பலப்ப�த்திக்�லம் பலப்ப�த்திக்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.ெகாள்ள ேவண்�ம்.ெகாள்ள ேவண்�ம்.

தவறாக வழிநடத்தி அவைன அழித்திட எல்லா ேநரங்தவறாக வழிநடத்தி அவைன அழித்திட எல்லா ேநரங்தவறாக வழிநடத்தி அவைன அழித்திட எல்லா ேநரங்
களி�ம் ெஷய்த்தான், மனிதனின் இதயத்தில் தன�களி�ம் ெஷய்த்தான், மனிதனின் இதயத்தில் தன�களி�ம் ெஷய்த்தான், மனிதனின் இதயத்தில் தன�
விஷத்ைத உட்ெச�த்த �யன்� ெகாண்��க்கிறான்.விஷத்ைத உட்ெச�த்த �யன்� ெகாண்��க்கிறான்.விஷத்ைத உட்ெச�த்த �யன்� ெகாண்��க்கிறான்.
ஒ� நபரின் இதயம் (திக்�ல்லாஹ்) இைறவைனஒ� நபரின் இதயம் (திக்�ல்லாஹ்) இைறவைனஒ� நபரின் இதயம் (திக்�ல்லாஹ்) இைறவைன
நிைனவ� ��வதிலி�ந்�ம் விலகிவி�ம்ேபா� அவன்நிைனவ� ��வதிலி�ந்�ம் விலகிவி�ம்ேபா� அவன்நிைனவ� ��வதிலி�ந்�ம் விலகிவி�ம்ேபா� அவன்
(ெஷய்தான்) அத்தைகயவரின் இதயத்தில் ��ேயறி,(ெஷய்தான்) அத்தைகயவரின் இதயத்தில் ��ேயறி,(ெஷய்தான்) அத்தைகயவரின் இதயத்தில் ��ேயறி,
அவன� (����த்தல்) “வஸ்வாஸ�களின்” �லம்அவன� (����த்தல்) “வஸ்வாஸ�களின்” �லம்அவன� (����த்தல்) “வஸ்வாஸ�களின்” �லம்
அவைர ஆதிக்கம் ெச�த்த �யல்கிறான். அந்த நபர்அவைர ஆதிக்கம் ெச�த்த �யல்கிறான். அந்த நபர்அவைர ஆதிக்கம் ெச�த்த �யல்கிறான். அந்த நபர்
அல்லாஹ்ைவ நிைனவ� �ர்ந்தவ�டன் அவன்அல்லாஹ்ைவ நிைனவ� �ர்ந்தவ�டன் அவன்அல்லாஹ்ைவ நிைனவ� �ர்ந்தவ�டன் அவன்
(ெஷய்த்தான்) அவமானத்தி(னா)ல் பின்வாங்கிவி�(ெஷய்த்தான்) அவமானத்தி(னா)ல் பின்வாங்கிவி�(ெஷய்த்தான்) அவமானத்தி(னா)ல் பின்வாங்கிவி�
கிறான்கிறான்கிறான்

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


