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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�.,
ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�பத்�ல்லாஹ் (அைல) அவர்கள்; தஷ்ஹத்
தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� '�ரார்த்தைன�ன் உயர் �றப்�கள்'
என்ற தைலப்�ல் ��ஆ ேப�ைரைய வழங்�னார்கள்:
*வ�ர் ரப்� அத் �ல்� �த்கல �த்�ன் வ அக்�ஜ்� �ஹ்ரஜ �த்�ன் வஜ்அல்�
�ல் ல�ன்க �ல்தானான் ந�றா*

�ர் ���ராக: என் இைறவா! என்ைன (�ண்�ம் மக்கா�ற்�ள்) நல்ல
�ைற�ல் �ைழயச் ெசய்வாயாக! நற்ெபயைர �ட்� ெசல்�ம் �ைற�ல்
(மக்கா���ந்�)என்ைன ெவ�ேயறச் ெசய்வாயாக! ேம�ம் உன்�ட��ந்�
எனக்� உத�யாளராக�ம் சாட்�யாக�ம் �ளங்�ம் ஒ�வைர �ய�ப்பாயாக!
(அல் இஸ்றா17:81)

இந்த �ஆ �ஹம்மத் ந�(ஸல்) அவர்க�க்�, அவர்கள் மக்கா���ந்�
ம�னா �ற்�(�ஜ்ரத்) இடம் ெபயர்வதற்� �ன்னர் (வ�) அ��க்கப்பட்ட�.
அ(ந்)த(இைற ெவ�ப்பட்�)ற்�ள் அவர்கள� இ��யான ��ம்�தல் மற்�ம்
அவர்கள� நா� �றந்� ெசல்�தல் பற்�ய ஒ� �ன்ன��ப்�ம் (அடங்�)
உள்ள�. இ� �க�ம் பரந்த ஒ� �ளக்கத்ைத�ம் ெகாண்�ள்ள�.

ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா�ல் ப�ன்�ன்� ஆண்�களாக
�ன்��த்தப்பட்டார்கள். இந்த காரணத்�னாேலேய, அவர்கள் ம�னா�ற்�
இடம் ெபயர்ந்தார்கள். அவர்கள் உண்ைம�டன் �றப்பட்� (�ண்�ம்) உண்ைம
�டேனேய ��ம்� வந்தார்கள். அவர்கள� �றப்ப�த�க்� �ன்பாகேவ
அவர்கள� ��ம்�தல் ��த்� ஏன் ��ப்�டப்பட்ட� என்ற ேகள்�
எ��ற�.? இைறவன் தன� ஞானத்�ல் ஹஜ்ரத் ந� ெப�மானார் (ஸல்)
அவர்கள், மக்காைவ �ட்� �ரந்தரமாக ெவ�ேயற ேவண்���க்�ம் (என்ற)
எண்ணம் அவர்கைள ஒ� ெநா�ப்ெபா�� �ட பா�த்� ��வைத
��ம்ப�ல்ைல. அவர� ��ம்�தைல (பற்�) �த�ேலேய ��ப்�ட
ப்பட்டதற்�க் (காரணம்), அைத இன்�ம் �ட்டவட்டமாக�ம் அவர்கள்
��ம்�வ�வார்கள் என்� அவர்க�க்� உ��ய�ப்பதற்காக�ம் அதனால்,
வ�த்தப்ப�வதற்�ம் கவைலப்ப�வதற்�ம் எந்த அவ�ய�ம் இல்ைல.
(என்பதற்�மா�ம்).

இந்த �ரார்த்தைன (�ஆ) ஹஜ்ரத் ந� (ஸல்) அவர்கள் மக்கா���ந்�
ெவ�ேயற ேவண்�ய �ழ்�ைலகைள ெவ�ப்ப�த்��ன்ற�. அவர்கள�
எ��கள் அவர்கைள ஒ� ெபாய்யர், �ைனந்� ��பவர் மற்�ம் ஒ�
ெபாய்யான �ர்க்கத�� என்ெற ல்லாம் �த்�ைர �த்���ந்தனர். ம�னா�ல்
அவர்கள் ெபற்ற வரேவற்� அவர் கள� உண்ைமக்� சாட்�யம் அ�க்�ன்ற�.
ம�னாேவா� ெதாடர்�ைடய (இவ்) வசனம் மக்கள் அவர்க�ைடய உண்ைமக்�
சாட்�யம் அ�ப்பார்கள் என்பைத�ம், அவர்கள் �ண்�ம் வ�ம்ேபா� மக்கா
மக்க�ம் அவ்வாேற இ�ப் பார்கள் என்பைத �ம் ��ப்பாக உணர்த்��ன்ற�.
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இ� அவர்க�ைடய �ரார்த்தைனக�ன் �ைள�ம், இைறவ�ன் த�ப்பட்ட
உத��மா�ம். இந்த �ரார்த்தைன�ம் (�ஆ) �ட அைனத்� பயணங்கள்
சம்பந்தமாக�ம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். �ர்ஆ�ய (�ஆக்கள்) �ரார்த்தைன
களான� (�கப்)பரந்த ெபா�ைளக் ெகாண்�ள்ளன. ேம�ம் பல்ேவ�
�ஷயங்க�டனான ெதாடர்�ற்ேகற்ப (அந்த �ஆக்கைள) ெசய்யலாம். ��
�ர்ஆன்(���ன்ற) ஒ� ��ப்�ட்ட �கழ்� அல்ல� �ழ்�ைலேயா�
ெதாடர்�ப்ப�த்�ம் எந்த �ஆவாக இ�ந்தா�ம்,(அதைன நாம் நம�) அன்றாட
வாழ்க்ைக�ல் அ�கமாக அல்ல� �ைறவாக நைடெப��ன்ற (அதற்�)
ஒப்பான �ழ்�ைலக�ன்ேபா� (நாம்)பயன்ப�த் தலாம். இ�ேவ ஹஜ்ரத்
ந�(ஸல்) அவர்கள் மற்�ம் அவர்கள� ேதாழர்கள� நைட�ைறயாக இ�ந்த�.

இந்த �ரார்த்தைன�ன் மற்ெறா� அம்சம் ஒ� நப�ன் வாழ்க்ைக�ல்
ெதாடர்ந்� மா� வ�ம் �ைலைமக�டன் ெதாடர்�ைடயதா�ம். இந்த
மாற்றங்கள் �ய���ந்� நல்லவவற்�ற்ேகா அல்ல� (அதற்�)
ேநர்மாறாகேவா நடக்க���ம் ேம�ம் (இதற்� �ந்ைதய வசனங்க�ல் �ட
இைறவன் �ரார்த்தைன�ன் வ�காட்�தைல ெவ�ப் ப�த்��ள்ளான். இதன்
�லம் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்(�கப்) ெப�ய ஆன்�க உச்சத்�ற்�
உயரக்��ம் ( என்பைத இவ்வா� ��ப்���ன்றான் )

"��யன் சாய்ந்த�ல் இ�ந்� இர�ல் நன்றாக இ�ட்���ம் வைர ெதா�ைக
ைய �கச் �றந்த �ைற�ல் �ைறேவற்��ராக! ேம�ம் அ�காைல ெதா�ைக
ைய�ம் ஓ�வைத�ம் (�ைறேவற்��ராக).அ�காைல�ல் ெதா� வ�ம்,
ஓ�வ�ம் சாட்�க் �றத் தக்கதாக இ�க்�ன்ற�.இன்�ம் இர�ல் (ஒ� ��)
ப���ல் ெதா�� வ��ராக. (அ�) உங்க�க்காக ஒ� உப�யான �ரார்த்
தைன (அல்ல� ஆன்�க லாபமா�ம்): �ைர�ல் உங்கள் இைறவன் உங்கைள
�க�ம் ம�ைம�ம் ெகாண்ட ஓர் இடத்�ற்� உயர்த்���வான்!”
(அல் இஸ்றா 17:79-80)

ஆன்�க ���ல் உயர்ந்� பறக்க ��ம்�ம் அைனவ�ம் ெதா�ைகைய
�ைறயாகத்  ெதாடர்ந்� ேபண ேவண்�ம். அதன் ெபா�ைள ச�யாகப் ��ந்�
ெகாள்ள ேவண்�ம், இல்ைலெய�ல் ப�ரா�ன் மகன் பல்ஆ�ன்
�ஷயத்ைதப் ேபாலேவ, அவர் (தாேம) வ�தவ�வதற்� ெபா�ப்பா���வார்.

பல்ஆம் ஒ� ேநர்வ� ெபற்ற ம�தராக இ�ந்தார். �ற� அவர் உலக
ஆைசக�க்� கவரப்பட்� இைற அச்சத்���ந்� �ல� �ன்னர் இ��க்�
ஆளானார். நாம் எம்�ைடய இைற ெவ�ப்பா�கைள (அைடயாளங்கைள)
வழங்�ய ஒ� வ�ைடய �ைலைய �ர் அவர்க�க்� எ�த்�ைரப்�ராக!
�ன்னர் அவர் அவற்���ந்� ந��த் த�த்� �ட்டார். இதனால் ைஷத்தான்
அவைரப் �ன்பற்�ச் ெசன்றான். ஆகேவ அவர் வ�தவ�யவர்கைளச்
ேசர்ந்தவரா��ட்டார். நாம் ��ம்���ப்�ன் அவற்�ன் (அைடயாளங்கள்)
�லம் நாம் அவைர உயர்த்� இ�ப்ேபாம். ஆனால் அவர் ���ன் பக்கம்
சாய்ந்� தம� �ய ��ப்பங்கைள �ன்பற்�ச் ெசன்��ட்டார். எனேவ
அவ�ைடய �ைல ஒ� நா�ன் �ைலையப் ேபான்ற� ;அதைன �ர்
தாக்�னா�ம் அ� நாக்ைக ெதாங்க�ட்�க் ெகாண்��க்�ம், �ர் அதைன
�ட்� �ட்டா�ம் அ� நாக்ைக ெதாங்க �ட்�க் ெகாண்��க்�ம். இ�ேவ 
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எம்�ைடய இைற ெவ�ப்பா�கைள (அைடயாளங்கைள) ெபாய்ப்ப�த்�ம்
ச�தாயத்�ன�ன் �ைலயா�ம். எனேவ அவர்கள் �ந்�க்�ம் ெபா�ட்�
(இத்தைகய) வரலா�கைள எ�த்�க் ���ராக. (அல் அஃரா ஃப் 7:176-177)

ெப�ம்பா�ம் ஒ� நபர் உல�ன் பார்ைவ�ல் அங்�காரம் ெப�வதற்காக
�யநல ேநாக்கங்க�ன் அ�ப்பைட�ல் ஆன்�க உயர் தரத்ைதயைடய
��ம்��ன்றார். அவர்க�க்� ஆன்�க அ�பவத்ைதப் ேபான்ற அ�பவங்கள்
இ�க்கலாம்; அதைன அவர்கள் இைறவ�ட��ந்� வந்�ள்ளதாக�ம்
�ைனக்கலாம். ஆனால் அைவ ைஷத்தா�ட��ந்� வந்ததா�ம்.

நான் என� அைனத்� சஹாபாக்கள், உண்ைமையத் ேத�பவர்கள்,
�ஸ்�ம்கள் மற்�ம் அைனத்� ம�த இனத்�ற்�ம் வ���த்�வ�
என்னெவன்றால், (�ங்கள்) ேநர்ைமயான பாைத�ல் ெதாடர்ந்� �ன்ேன�ச்
ெசன்� இைறவ�ட��ந்� உத�ையத் ேத�க்ெகாள்�ங்கள். ��ைமயான
�ம், ��வான�மான �ரார்த்தைனயான�, பல்ேவ� �ைலைமகள் மற்�ம்
�ழ்�ைலகள் ெதாடர்பான ஆழமான அர்த்தங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. அ�
ஆன்�க மற்�ம் ெபௗ�க பயணங்கைள உள்ளடக்�ய�.

ஒ�வர் ேசாதைனகள் மற்�ம் �ன்பங்க�ன்ேபா�, நம்�க்ைகைய
ஒ�ேபா�ம் இழந்��டக்�டா�. ஒ�வர் இைறவ�டத்�ல் தன்ைன
ெபா�ைம�டன் அர்ப்ப�த்�க் ெகாண்டால், அவன் ஒ�வர� �யரத்ைத
அகற்� அதற்�ப் ப�லாக அவன� ம�ழ்ச்��ன் ெவ�ம�யால் (அவைர)
ஈ�ெசய்வான். அல்லாஹ் உங்கைள �ன்ேனா�களாக�ம், அவன� அன்ைபப்
ெபறக்��யவர்கைளச் சார்ந்தவர்களாக�ம் ஆக்� ��வானாக! ம�ழ்ச்�
மற்�ம் �க்கமான சமயமாக இ�ப்��ம் எப்ேபா�ேம உங்கள் ��ப்பத்ைத
அல்லாஹ்�டம் ஒப்பைடத்� ��ங்கள்; (அவ்வாறா�ன்) �ங்கள் ஒ�ேபா�ம்
ேதால்� அைடந்தவராக இ�க்க மாட்�ர்கள். அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்�க்காக
�ங்கள் உல�ல் ெவ�ப்பைடயாக “இழக்�ன்ற" அைனத்�ம்,(அதாவ�)
இப்ேபாைதக்� அல்லாஹ் உங்க�ட��ந்� மைறத்� ைவத்��க்�ம் �த்�ய
ெவ�ம� அசாதாரண ம�ப்ைப�ம், �ைவைய�ம் ெகாண்டதாக இ�க்�ம். 
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ஒ�வர் ேசாதைனகள் மற்�ம் �ன்பங்க�ன்ேபா�,
நம்�க்ைகைய ஒ�ேபா�ம் இழந்��டக்�டா�. ஒ�வர்
இைறவ�டத்�ல் தன்ைன ெபா�ைம�டன் அர்ப்ப�த்�க்
ெகாண்டால், அவன் ஒ�வர� �யரத்ைத அகற்� அதற்�ப்
ப�லாக அவன� ம�ழ்ச்��ன் ெவ�ம�யால் (அவைர)
ஈ�ெசய்வான். அல்லாஹ் உங்கைள �ன்ேனா�களாக�ம்,
அவன� அன்ைபப் ெபறக்��யவர்கைளச் சார்ந்தவர்
களாக�ம் ஆக்� ��வானாக! ம�ழ்ச்� மற்�ம் �க்கமான
சமயமாக இ�ப்��ம் எப்ேபா�ேம உங்கள் ��ப்பத்ைத
அல்லாஹ்�டம் ஒப்பைடத்� ��ங்கள்; (அவ்வாறா�ன்)
�ங்கள் ஒ�ேபா�ம் ேதால்� அைடந்தவராக இ�க்க
மாட்�ர்கள். அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்�க்காக �ங்கள் உல�ல்
ெவ�ப்பைடயாக “இழக்�ன்ற" அைனத்�ம்,(அதாவ�)
இப்ேபாைதக்� அல்லாஹ் உங்க�ட��ந்� மைறத்�
ைவத்��க்�ம் �த்�ய ெவ�ம� அசாதாரண ம�ப்ைப�ம்,
�ைவைய�ம் ெகாண்டதாக இ�க்�ம்

க�ஃப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க� 


