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சளலிலள நழதர் மூம் 

யஸீள ஹதடுதல் 

M.S.M.இம்தழனளஸ் யூசுப் றழ  
உனழயடன் இயக்கும் இனச்சமுள் 

ன்டத்தயுள் ல்டினளர் ஒயயளழடம் ஸசன்று 

தங்களுக்கு ஏற்ட்டியக்கும் துன்ங்க வக்கழட 

அல்ளஹ்யழடம் ழபளர்த்தழக்குநளறு ஹகளயயது 

இஸ்ளத்தழல் தடுக்கப்ட யழல். 

ழத் ஹதளமர்கள் தங்களுக்களக தங்களுக்கு 

ஏற்ட்டியக்கும் கஷ்டங்களுக்hக அல்ளஹ்யழடம் 

ழபளர்த்தழக்குநளறு ழ(றல்) அயர்கழடம் 

ஹயண்டியுள்ளர்கள் என்த லதவஸ்கழல் 

களணமுடிகழது. 

7) ابلخاري صطيص ஃ 116) 

ذَِ   ًُ  َ َ ااُ  َضدَّد ِ    ْب
َ
ًُ  ِ    َاَا :  َاَا  َرَباٍح،    َ : َ تَّداٍس  ا ْب

َ
ِر َي   

ُ
   ً 

َ
َر  ًْب  ااْب ِم  ِى ُْب َ

  
ِذ ِ :  َاَا  ةَََل،:  ُهْبُج  اجلٍََّدِث؟ َُ  ُ 

َ
ّْبَداُا، الَيرْب  حَِج  الصَّد

َ
َِ  ااُ  َصَلَّد  ااَّدِ َّد      ََشهَّدوَ  َ هَيْب

ُع، إِ يِّن : َ َ انَجْب  َ ْصْب
ُ
ُف، َ  ِ يِّن    حََكشَّد

َ
َ   َادْبعُ     َ لَِي  َصَ ْبِ   ِ  ْبِج  إِ ْب »:  َاَا  ِ ، ااَّد

ّْبُ   ِ  ْبِج  َ  ِ ْب  اجلٍََّدُث، َ  َدَ   ْب  ااَّد
َ
،: َ َ انَجْب  «ُ َ اِ يَِي    ُ ِ صْب

َ
 إِ يِّن : َ َ انَجْب   

ُف، حََكشَّد
َ
َ   َادْبعُ     ْب  ِ   ااَّد

َ
َف،  َ    حََكشَّد

َ
ا  ََدَ     َِ َ َثٍَا ل ٌد، َضدَّد ٌَا حُمَيَّد َ َ خْب

َ
  

ًِ  ،َ ْبَ ٌ   َ  ًِ ِ   ُسَر ْبٍز، اةْب َ َ خْب
َ
َُ »: َ َ ااٌ    ٌَّد

َ
ى  

َ
 َّد  َر 

ُ
 ً  حِهْبَي  ُز َرَ   

َ
َر  ِّ هَثً  ااْب  َ 

ّْبَداَا، ِ  َ َ  َش تَثِ  ِش ْب الَل ْب » 
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அதள இப்னு அபீ பளஹ் (பஹ்) அயர்கள் 

அழயழக்கழளர்கள்: 'சுயயளசழகளுள் ஒயயபள 

ஒயஸண்நணழன உக்குக் களண்ழத்துத்து 

தபட்டுநள எ  இப்னு அப்ளஸ்(பலி)அயர்கள் 

என்ழடம் ஹகட்டளர்கள். அதற்கு ளன் ஆம் 

என்ஹன். அயர்கள் ஸசளன்ளர்கள் (இஹதள) 

இந்தக் கயப்பு ழப் ஸண்நணழதளன். இயள் 

ழ(றல்) அயர்கழடம் யந்து  'சழஸளழுது ளன் 

நனக்கம் ஹளட்டு யழழுந்துயழடுகழஹன்., இதளல் 

என் ஆடகள் யழகழயழடுகழன். எக்களக 

அல்ளஹ்யழடம் ழபளர்த்த ஸசய்யுங்கள் 

என்ளள். 

அதற்கு ழ(றல்) அயர்கள் 'வ யழயம்ழளல் 

இதப் ஸளறுத்துக்ஸகளள்., உக்குச் சுயம் 

கழடக்கும். அல்து அல்ளஹ்யழடம் ளன் 

ழபளர்த்த ஸசய்ன ஹயண்டுஸந வ 

யழயம்ழளல் உக்கு ழயபளணம் அழக்க 

(அல்ளஹ்யழடம்) ழபளர்த்த ஸசய்கழஹன் 

என்ளர்கள்.  

அதற்கு அயள்- '(அப்டினளனழன்) ளன் 

ஸளறுநனளக இயக் கழஹன். ஆளல் என் 

ஆடகள்  யழகளதழயக்க அல்ளஹ் யழடம் துஆ 

ஸசய்யுங்கள் என்ளள். அந்தப் ஸண்நணழக்களக 
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ழ(றல்) அயர்கள் துஆ ஸசய்தளர்கள்' (நூல்: 

புகளளழ, முஸ்லிம்) 

தன்னுடன ஹளனழ சுகப்டுத்த 

அல்ளஹ்யழடம் துஆ ஹயண்டுநளறு இந்த சலளழ 

ஸண் ழ(றல்) அயர்கழடம் ஹபடினளக யந்து 

முனழடுகழளர். அதளல் அந்தப் ஸண் ணுக்கு 

கழடகக்கூடின ன்நக ழனயர்கள் யழக் 

கப்டுத்துகழளபகள். 

அதுஹளல் கண்ஸதளழனளத ஒய ஹதளமர் ழ(றல்) 

அயர்கழடம் யந்து தது ளர்யக்களக 

ழபளர்த்தழக்குநளறு ஹகளளழன சம் யமும் ழபசழத்தழப் 

ஸற்தளகும்.  

இது ற்ழ உஸ்நளன் இப்னு அவப் (பலி) அயர்கள் 

ழன்யயநளறு அழயழக்கழளர்கள். கண் ஸதளழனளத 

ஒய நழதர் ழ(றல்) அயர்கழடம் யந்து எக்கு 

சுகம் கழடப்தற்களக அல்ளஹ்யழடம் 

ழபளர்த்த ஸசய்யுஙகள் என்ளர்.அப்ஹளது 

ழனயர்கள் வ யழயம்ழளல் ழபளர்த்தழக்கழஹன். வ 

யழயம் ழளல் ஸளறுநனளக இயம். அது உக்கு 

ன்நனளகும் என்ளர்கள்.  அப்ஹளது அந்த 

நழதர் தக்களக ழபளர்த்தழக்கு நளறு 

கூழளர்.அதற்கு ழனயர்கள் அமகழனமுனழல் வ 

வுழு ஸசய்து யழட்டு  
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وَّد  ُِ لَُي  إِ يِّن  الهَّد
َ
شْب 

َ
   َُ َّسَّد حَ

َ
دٍ  ةِ َِتييِّنَي  إَِ ْبَي  َ   َِث، ٌَِ يِّن  حُمَيَّد ُج  إِ يِّن  الرَّدْحْب ِْب َّسَّد  إَِ   ةَِي  حَ

ِذ ِ  َضاَسِ   ِ   َر يِّن  َُ   َ ، تِلُ ْب وَّد  ِ َ ُِ َُ  الهَّد ِ َّد   ََش يِّن ْب  

என்று கூறுநளறு கூழளர்கள். 

துஆயழன் ஸளயள்:னளஅல்ளஹ்! கயண 

ழனளகழன முலம்நத் (றல்) அயர்க ஸகளண்டு 

உன்ழடம் முன்ஹளகழனயளக 

ஹகட்கழஹன்.முலம்நஹத! உங்கள் மூநளக என் 

இபட்சகழடம் எது இந்த ஹதயன 

ழஹயற்றுநளறு(ளர்யன யமங்குநளறு) 

ஹகட்கழஹன். னளஅல்ளஹ்! எது யழரனத்தழல் 

அயயடன (முலம்நத்(றல்) 

அயர்களுடன)ழபளர்த்தன ஏற்ளனளக. 

(நூல்:தழர்நழதழ)  

சலளளக்கள் குமந்த ழந்ததும் அக்குமந்தன 

ழனயர் கழடம் ஸகளண்டுயயயளர்கள். 

அக்குமந்தக்களக ழனயர்கள்  அயள் யம் 

ஹயண்டி (பகத் ஹயண்டி) ழபளர்த்தழக்கவும் 

ஹளவத்தப்மத்த ழனயர்கள் ஸநன்று 

குமந்தனழன் யளனழல் ஹதய்க்கவும் (தஹ்வக் 

ஸசய்னவும்) ஹயண்டும் என்று யழயம்ழளர்கள் 

என் லதவஸ்களும் சலவலஷல் புகளளழனழல் 

தழயளகழயுள்த களண முடிகழது. 

கடுநனள யபட்சழ ஏற்ட்ட ஹளதும் நம 

ஸளமழன ழபளர்த்தழக்குநளறு ழகளப அனுகழ  

ஹகட்டியக்கழளர்கள். 
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2) ابلخاري صطيص ஃ 28) 

  َُ ٌَّد
َ
 ََس  َشِي َ   

َ
   ًَ  َّد  رُ يَذْب ُ  َىالٍِي،  ْب

َ
ّْب َ  َدَخَم  رَُسً     ًْب  اجلُُيَ ثِ  يَ   َِسا َ  َ  َ  ةَاٍا  ِى

، ِ  َ رَُشُّا  الِيٍْبَ ِ َِ  ااُ  َصَلَّد  ااَّد تََم  ََيْبُ ُب،  َااِوٌ   ََشهَّدوَ  َ هَيْب خَ ْب ِ  رَُشَّا   َاشْب  ااَّد
َِ  ااُ  َصَلَّد  ِ  رَُشَّا  يَا: َ َ اَا   َااًِيا،  ََشهَّدوَ  َ هَيْب هََلِج : ااَّد اِِش، َُ َّ  َ ااْبَ َ َ ِج  الَي

تُُم، َ   َادْبعُ  الصُّ ِ  رَُشُّا   ََرَ  َ :  َاَا  يُِغيثٍَُا، ااَّد َِ  ااُ  َصَلَّد  ااَّد ،  ََشهَّدوَ  َ هَيْب َِ  يََديْب
وَّد »: َ َ اَا  ُِ ِ ٍَا، الهَّد وَّد  اشْب ُِ ِ ٍَا، الهَّد وَّد  اشْب ُِ ِ ٍَا الهَّد  َُس   َاَا  «اشْب

َ
  : َ  َ  ِ  ِ   ٌََرى َىا َ ااَّد

َيااِ  ًْب  الصَّد ٍََا َ َىا َ يْب ًا َ  َ   ََزَ ثً  َ  َ  َشَطاٍا، ِى َ  ةَيٍْب ًْب  َشهْب ٍ  َ َبنيْب  َدارٍ  َ  َ  َ يْبٍج، ِى
ًْب  َ َ هََ جْب :  َاَا  َِ  ِى ْبِس، ِىرْبُم  َشَطاةَثٌ  َ َرااِ ا ان ُّ َ ِج   َهَيَّد َّشَّد َياَا، حَ  اٌْب ََ َ ْب  الصَّد
، ُثوَّد  َ َر ْب ىْب

َ
ِ :  َاَا    ٍَا ا َ  َ ااَّد  ْب

َ
َس  َر  يْب ًْب  رَُسٌم  َدَخَم  ُثوَّد  ِشخًّا، الشَّد  ِ   ابَلاِا  َ لَِي  ِى

ِتهَِث، اجلُُيَ ثِ  ِ  َ رَُشُّا  الُي ْب َِ  ااُ  َصَلَّد  ااَّد َُ  ََيْبُ ُب،  َااِوٌ   ََشهَّدوَ  َ هَيْب تَهَ خَ ْب   َاشْب
ِ  رَُشَّا  يَا: َ َ اَا   َااًِيا، هََلِج : ااَّد اُا  َُ َّ اْب

َ
تُُم، َ ااْبَ َ َ ِج  اا َ   َادْبعُ  الصُّ  ااَّد

ا، َِ ِصلْب ِ  رَُشُّا   ََرَ  َ :  َاَا  ُ يْب َِ  ااُ  َصَلَّد  ااَّد ،  ََشهَّدوَ  َ هَيْب َِ وَّد »:  َاَا  ُثوَّد  يََديْب ُِ  الهَّد
َا، اَ ٍْب َّ َا، َ  َ  َض وَّد  َ هَيٍْب ُِ َراِا  َ ااَسا ِ  َ اجِلتَااِ  ااَ  ِ  َ َ  الهَّد  ْبدِ  َ انليِّن

َ
 يَثِ َ اا

َشرِ  َ َىٍَاةِِج  ،:  َاَا  «الشَّد ٍَا  َااْبَ َ َ جْب ِ    ََخرَسْب يْبِس  ِ   َايْب : َ ِ ٌي   َاَا  الشَّد
نْبُج 

َ
 ََس   ََص 

َ
   ًَ َّ : َىالٍِي   ْب ُُ ُا؟ الرَّدُسُم   َ  َّد

َ
دْبِري  َ »:  َاَا  اا

َ
 » 

 ஶம்ஆ ளழல் ழ(றல்) அயர்கள் ழன்று உப 

ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டியக்கும்ஹளது நழம்ர் (ஹநட) 

இயந்த தழசனழலுள் யளசல் யமழனளக ஒயயர் 

யந்தளர். ழன்யளஹ ழ(றல்) அயர்க ஹளக்கழ 

இத்தூதர் அயர்கஹ! களல் டகள் 

அமழந்துயழட்ட. ளதகள் 
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துண்டிக்கப்ட்டுயழட்ட. எஹய எங்களுக்கு 

நம ஸளமழனச் ஸசய்யுநளறு அல்ளஹ்யழடம் 

ழபளர்த்தழயுங்கள் என்று ஹகட்டளர். ழ(றல்) 

அயர்கள் தங் கழன் கக உனர்ததழ, 'இயள! 

எங்களுக்கு நம ஸளமழ னச் ஸசய்யளனளக! 

இயள! எங்களுக்கு நம ஸளமழனச் ஸசய் 

யளனளக! இயள! எங்களுக்கு நம ஸளமழனச் 

ஸசய்யளனளக!' என்று ழபளர்த்தழத்தளர்கள். 

அல்ளஹ்யழன் நவது ஆணனளக யளத்தழல் 

தழபண்ட ஹநகத்தஹனள ழளழத்து கழடக்கும் 

ஹநகங்கஹனள (நமக்குளழன) எந்த 

அழகுழகஹனள ளங் கள் களணயழல். 

எங்களுக்கும் (அதளயது நதவளவுக்கும்) 'றல்ஃ' 

எனும் நக்குநழடஹன எந்த வீடும் கட்டிடமும் 

இயக்கயழல். ( ஸயட்டஸயழனளக இயந்தது) 

அப்ஹளது அம்நக்குப் ழன் புநழயந்து ஹகடனம் 

ஹளன்று ஒய ஹநகம் ஹதளன்ழ யளத்தழன் நனப் 

குதழக்கு யந்து சழதழ நம ஸளமழந்தது. 

அல்ளஹ்யழன் நவது ஆணனளக ஆறு ளள்கள் 

சூளழனஹன ளங்கள் ளர்க்கயழல்.  

அடுத்த ஶம்ஆயழல் ழ(றல்) அயர்கள் ழன்று 

உப ழகழ்த்து ம்ஹளது ஒயயர் அஹத யளசல் 

யமழனளக யந்தளர். ழன்யளஹ ழ(றல்) 

அயர்க ஹளக்கழ இத்தூதர் அயர்கஹ! 
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ஸசல்யங்கள் அமழந்துயழட்ட. ளதகள் 

துண்டிக்கப்ட்டு யழட்ட. எஹய நமன 

ழறுத்துநளறு அல்ளஹ்யழடம் ழபளர்த்தழயுங்கள் 

என்ளர். உடன் ழ(றல்) அயர்கள் தம் கன 

உனர்த்தழ இயள! எங்கள் சுற்றுப் புங்கழல் 

(இம்நமனப் ஸளமழனச் ஸசய்யளனளக!) 

எங்களுக்குப் ளதகநளக இத வ ஆக்கழ யழடளஹத. 

இயள! நணற் குன்றுகள், நகள், ஓடகள், 

யழ ழங்கள் ஆகழனயற்ழன் நவது 

(இம்நமனப் ஸளமழனச் ஸசய்யளனளக!) என்று 

ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உடஹ நம ழன்து. 

ளங்கள் ஸயனழலில் டந்து ஸசன்ஹளம். 

இபண்டளயதளக யந்த நழதர் முதலில் 

யந்தயர்தளநள? என்று அஸ்(பலி) அயர்கழடம் 

ஹகட்ஹடன். அதற்கு அயர்கள் ஸதளழ னளது என்ர் 

எ ரளவக் கூறுகழளர்.  

அழயழப்யர்: அஸ் இப்னு நளலிக்(பலி) 

அழயழத்தளர். நூல்: புகளளழ) 

நதவளயழல் நமனழன்ழ கடுநனள 

ஞ்சத்தழளல் யளடின ஹளது  நமக்களக துஆ 

ஸசய்யுநளறு ஒய ழத்ஹதளமர் ழகள ளழடம் யந்து 

ஹயண்டுகழளர். ழனயர்களும்  நமன ஹயண்டி 

அல்ளஹ்யழடம் ழபளர்த்தழத்தளர்கள்.  
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அப்ழபளர்த்தன ஏற்று அல்ளஹ் நமன 

ஸளமழன யழத்தளன். 

அதுஹளல் கடுநனள அந்தநமனழளல் 

அமழவுகள் ஏற்ட்ட ஹளதும் அந்த நமனi ழறுத்த 

ழபளர்த்தழக்குநளறு ழ(றல்) அயர்கழடம் யந்து 

ஸசளன் ஹளது ழனயர்கள் ழபளர்த் தழத்தளர்கள் 

அல்ளஹ் அந்த ழபளர்த்தனயும் ஏற்றுக் 

ஸகளண்டளன். 

இத்தூதர் என் யகனழல் ழனயர்கள் 

உனழயடன் இயக்கும் ஹளது அயர்கது துஆய 

ஸ சலளளக்கள் முனன்றுள்ளர் கள். எஹய 

உனழயடன் இயக்கும் ல் சளலிலள நழதளழடம் 

துஆ ஸசய்யுநளறு தளபளநளக ஹகட்களம் 

ழ(றல்) அயர்கழன் யளத்(நபணத்தழற்குப் ழன் 

உநர் (பலி) அயர்கழன் ஆட்சழக் களத்தழல் 

நமனழன்ழ ஞ்சம் ஏற்ட்டது. அப்ஹளது உநர் 

(பலி) அயர்கள் ழ(றல்) அயர்கழன் ஸளழன 

தந்த அப்ளஸ் (பலி)அயர்கழடம்  நமக்களக 

ழபளர்த் தழக்குநளறு ஹயண்டிளர்கள். இச்ஸசய்தழ 

புகளளழனழல் ழன் யயநளறு தழவு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

2) ابلخاري صطيص ஃ 27) 
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ًْب    َِس  َ 
َ
   ًِ  َّد  َىالٍِي، ةْب

َ
ًَ  ُ َيرَ    اِا   ْب ُ  َرِ َ  ااَ َّد ، ااَّد َُ   ََطُ ّا إَِ ا َ  َ  َ ٍْب

  َ ًِ  ةِانَ تَّداِس  اشْب َصْب ِهِب، َ تْبدِ  ةْب وَّد »: َا َ َ ا الُي َّد ُِ ُم  ُكٍَّدا إٌَِّدا الهَّد َّشَّد  ةِ َِتييِّنٍَا إَِ ْبَي  َاخَ
ِ يٍَا، ُم  َ  ٌَِّدا  َ َصْب َّشَّد ِ ٍَا ٌَِبييِّنٍَا ةَِ ويِّن  إَِ ْبَي  َاخَ ّْب َ :  َاَا  ،« َاشْب  َ   َيُصْب

 அஸ்(பலி) அழயழக்கழளர்கள்.நக்களுக்குப் 

ஞ்சம் ஏற்டும் ஸளழுது உநர்(பலி) அப்ளஸ்(பலி) 

மூம் (அல்ளஹ்யழடம்) நம ஹயண்டுயர்களக 

இயந்தளர்கள்.இயள! ளங்கள் எங்கள் ழன 

உன்ழடம் ழபளர்த்தழக்கக் ஹகளயஹயளம். வ 

எங்களுக்கு நம யமங்கழளய். ( இப்ஹளது) 

எங்கள் ழனழன் தந்தனழன் உடன் ழந்தளப 

உன்ழடம் ழபளர்த்தழக்கக் ஹகளய கழஹளம். 

எங்களுக்கு நம யமங்குயளனளக என்று உநர்(பலி) 

கூறுயளர்கள். அயர்களுக்கு நம ஸளமழயும். எ 

அஸ் (பலி) அயர்கள் அழயழக்கழளர்கள். 

உநர்(பலி) அயர்;கழன் ஹயண்டுத ஏற்று 

அப்ளஸ் (பலி) அயர்கள் ழபர்த்தழக்கும் ஹளது 

وَّد  ُِ َُ  الهَّد اْب  لَوْب  إٌَِّد ِ
َشفْب  َ لَوْب  ةَِذٌْبٍب  إِ َّد  ةََ اٌ  َ  ْب ّْب  إِ َّد  يُكْب ََ  َ  َدْب  ةَثٍ ةِخَ َّسَّد ّْب ُ  حَ  ِ   انْبَ 

ًْب  لَِيَ ِ   إَِ ْبَي  ِذ ِ  ٌَِبييِّنَي  ِى َُ يْبِديٍَا َ 
َ
ٌُِّا  إَِ ْبَي    اِصيٍَا ةِااُّ َّ َبثِ  إَِ ْبَي  َ ٌَ ّْب  ةِاتلَّد

ِ ٍَا رْبَخِج  انْبَغيْبَد   َاشْب
َ
َيااُ   َ  تَااِ  ِىرْبَم  الصَّد ِ

َصتَِج  َض َّد  اجلْب خْب
َ
رْبَ    

َ   ََ َش  ااْب
2) ضشر  ةً ابلاري  خص ااَّداُس  ஃ 497  

னளஅல்ளஹ் எந்தஸயளய துன்மும் ளயத்தழன் 

களபணநளகஹய இங்குகழது. அது 

ளயநன்ழப்ழன் மூம் வங்குகழது. உன் ழனழடம் 
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எக்கு இயக்கும் கண்ணழனத்தழன் களபணநளக இந்த 

சமூகம் என்க் ஸகளண்டு உன்ழடம் 

முன்ஹளக்குகழது. ளயங்களுக்கு ளழகளபநளக 

ளயநன்ழப்க் ஸகளண்டு எங்கது கபங்க 

உனர்த்தழயுள்ஹளம்.எங்களுக்கு நமன 

ஸளமழனச் ஸசய்யளனளக என்று ழபளர்த்தழத்தளர்கள். 

(நூல்: த்லஷல் ளளழ) 

அவ்யளஹ முஆயழனள (பலி) அயர்கழன் 

ஆட்சழக்களத்தழல் ஞ்சம் ஏற்ட்ட ஹளது னஸீத் 

இப்னுல் அஸ்யத்(பலி) அயர்கள் மூம் நம 

ஹயண்டி ழபளர்த்pத்தளர்கள்.(நூ: இப்னு அறளகவர்) 

உனழயடன் இயக்கும் சளலிலள நழதர் மூம் 

யஸீள ஹதடளம் என்த இந்த ஸசய்தழகள் 

உறுதழனளக ஸதளழயழக்கழன்.  

 


