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١ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“யார் தின�ம் காைல, மாைலய�ல்  

 سَِّميُع اْلعَِليمُ  ، َوُهَو اللسََّماءِ ي اْسِم هللاِ الَِّذي َال يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اْألَْرِض َوَال فِ بِ 

“ப�ஸ்மில்லாஹில்லத� லா ய�ர்� மஅஸ்மிஹ� ைஷஉன் ப�ல் அர்ழி வலா 

ப�ஸ்ஸமாஇ, வஹுவஸ் ஸம�உல் அழ�ம்” என்� 3 தடைவ ஓ�வாேரா 

அவ�க்� எவ்வ�தத் த�ங்�ம் ஏற்படா�”.  

�ல் : இப்� மாஜாஃ 3134. 

மற்ெறா� அறிவ�ப்ப�ல் “யார் ப�ஸ்மில்லாஹில்லத� லா ய�ர்�..... என்� 3 

தடைவகள் ஓ�வாேரா அவ�க்� காைல வைர எவ்வ�தத் த�ங்�ம் ஏற்படா�, 

அேத ேபான்� காைலய�ல் 3 தடைவகள் ஓதினால் மாைல வைர எவ்வ�தத் 

த�ங்�ம் ஏற்படா�” என இடம்ெபற்�ள்ள�. �ல் : அ�தா�த் 5088. 

ெபா�ள் : 

அல்லாஹ்வ�ன் தி�ப்ெபயர் ெகாண்� (ஆரம்ப�க்கின்ேறன்). அல்லாஹ் 

எப்ப�ப்பட்டவெனன�ல், அவ�ைடய ெபய�டன் இப்�மிய��ம், வான��ம் 

எப்ெபா��ம் த�ங்கிைழத்திட ��யா�. அவன் எல்லாவற்ைற�ம் ேகட்பவன், 

பார்ப்பவன்.  
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٢ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

ஸூரா இஃலாஸ், ஸூரா அல்பலக், ஸூரா அந்நாஸ் ஆகிய �ன்� 

அத்தியாயங்கைள�ம் காைல, மாைலய�ல் 3 தடைவகள் ஓ�வ� 

அைனத்�த் த�ங்�க�க்�ம் ேபா�மான பா�காப்பா�ம்.  

�ல் : அ�தா�த் 5082, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 4406. 
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٣ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

வ �ட்�லி�ந்� ெவள�ேய�ம் ேபா�  

ةَ إِالَّ  تََوكَّ بِْسِم هللاِ    �ِ  بِاْلُت َعلَى ِهللا َال َحْوَل َوَال قُوَّ
"ப�ஸ்மில்லாஹி தவக்கல்� அலல்லாஹி லா ஹவ்ல வலா �வ்வத 

இல்லா ப�ல்லாஹ்"  என்� �றினால் அச்சந்தர்ப்பத்தில், "ந� ேபா�மாக்கிக் 

ெகாள்ளப்பட்� வ�ட்டாய், ந� பா�காக்கப்பட்� வ�ட்டாய்" என்� �றப்ப�ம். 

ைஷத்தான் அவைர வ�ட்�ம் �ரமாகிவ��கின்றான். 

�ல் : திர்மித� 3426, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 6419.  

ெபா�ள்  

அல்லாஹ்வ�ன் ெபயரால் அவன்ம�� ெபா�ப்�ச் சாட்�யவனாக 

(ெவள�ேய�கிேறன்). நன்ைம ெசய்ய சக்திேயா பாவத்திலி�ந்� ம�ள்தேலா 

அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட தவ�ர நைடெபற மாட்டா�. 
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٤ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

““உங்கள�ல் ஒ�வர் (பயணத்தில்) ஓ�டத்தில் இறங்கித் தங்�ம்ேபா�.  ::  

اِت ِمْن َشّرِ َما َخَلقَ    أَُعوذُ بَِكِلَماِت ِهللا التَّامَّ
"அஊ� ப� கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்� மா கலக" என்� 

�றினால், அவர் அங்கி�ந்� �றப்பட்�ச் ெசல்�ம்வைர அவ�க்� 

எ��ம் த�ங்கிைழக்கா�””  ..  

அறிவ�ப்பவர்  கவ்லா ப�ன்த் ஹகீம் அஸ்ஸுலமிய்யா (ரலி). 

�ல் : �ஸ்லிம் 2708. 

ெபா�ள்   ::  

அல்லாஹ்வ�ன் ப��ரணமான வார்த்ைதகைளக் ெகாண்� அவன் பைடத்த 

அைனத்�ப் பைடப்�க்கள�ன் த�ைமைய வ�ட்�ம் நான் பா�காவல் 

ேத�கின்ேறன்.  
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٥ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�  ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“�ன்பத்திற்�ள்ளானவைரக் கண்�  

لَنِي عَ  ا اْبتََالَك بِِه ، َوفَضَّ ْن َخَلقَ ثِيٍر مِ كَ  ىلَ اْلَحْمُد ِ�ِ الَِّذي َعافَانِي ِممَّ  تَْفِضيًال  مَّ

“அல்ஹம்� லில்லாஹில்லத� ஆபான� மிம்மப்தலாக ப�ஹ� வபழ்ழலன� 

அலா க��ன் மிம்மன் கலக தப்ழ�லா” என்� �றினால் அத்�ன்பம் 

அவைரப் ப��க்க மாட்டா�”. 

�ல் : திர்மித� 3431, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 6248. 

ெபா�ள் : 

எதைனக் ெகாண்� உன்ைன ேசாதித்தாேனா அதிலி�ந்� எனக்� 

ஆேராக்கியம் அள�த்�, அவன் பைடத்த ெப�ம்பாலான மக்கைள வ�ட 

என்ைன ேமம்ப�த்திய அல்லாஹ்�க்ேக எல்லாப் �க�ம். 
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٦ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�  ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள்  

 "امِ ِئ األَْسقَ َسيِّ  نَ مِ وِم،َواْلُجَذا ونِ ُجنُ لْ اوَ  ِص رَ البَ  اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوذُ بَِك ِمنَ 

“அல்லாஹும்ம இன்ன� அஊ� ப�க மினல் பரஸி வல்ஜு�ன� 

வல்ஜுதாமி, வமின் ஸய்ய�இல் அஸ்காம்” எ�ம் �ஆைவ ஓதக் 

��யவராக இ�ந்தார்கள் என அனஸ் (ரலி) அவர்கள் �றினார்கள். 

�ல் : அ�தா�த் 1554, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 1281. 

ெபா�ள் :  

இைறவா, ெவண்�ஷ்டம், ைபத்தியம், ெதா�ேநாய் மற்�ம் ெகா�ய 

ேநாய்கைள வ�ட்�ம் உன்ன�டம் பா�காவல் ேத�கிேறன். 
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٧ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள்  

ِل عَ    كَ ْقَمتَِك، َوَجِميعِ َسَخطِ نِ َءِة فَُجاوَ  َك،تِ افِيَ اللُهمَّ ِإنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوتََحوُّ
அல்லாஹும்ம இன்ன� அஊ� ப�க மின் ஸவாலி நிஃமதிக, வதஹவ்�லி 

ஆப�யதிக, வ�ஜாஅதி நிக்மதிக, வஜம�இ ஸகதிக” எ�ம் �ஆைவ�ம் ஓதி 

வ�வார்கள் என இப்� உமர் (ரலி) அவர்கள் ��கின்றார்கள். 

�ல் : �ஸ்லிம் 2739. 

ெபா�ள் :  

என� இரட்சகேன, உன� அ�ள் ந�ங்கி வ��வதிலி�ந்�ம், உன� 

ஆேராக்கியம் மாறிவ��வதிலி�ந்�ம், தி�ெரன வ�ம் உன� 

தண்டைனய�லி�ந்�ம், உன� அைனத்� வ�த ேகாபத்திலி�ந்�ம் உன்ன�டம் 

பா�காவல் ேத�கின்ேறன்.  
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٨ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�  ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“ஓர் அ�யான் ேகட்�ம் �ஆக்கள�ல் 

 َ ْنيَا َواْآلِخَرةِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأ  لَُك اْلُمعَافَاةَ فِي الدُّ

“அல்லாஹும்ம இன்ன� அஸ்அ�கல் �ஆபாத ப�த்�ன்யா வல் ஆகிரா” 

எ�ம் �ஆைவ வ�ட சிறந்� கிைடயா�”.  

அறிவ�ப்பவர் : அ� ஹுைரரா (ரலி) 

�ல் : இப்� மாஜாஃ 3851, ஸஹ�ஹுல் ஜாமிஃ 5703. 

ெபா�ள் : 

இைறவா, இம்ைமய��ம், ம�ைமய��ம் ஆேராக்கியத்ைத உன்ன�டம் 

ேவண்�கின்ேறன். 



10

٩ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“நப� ��ஸ் (அைல) ம��ைடய வய�ற்றிலி�ந்� ேகட்ட �ஆ 

 َال إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

“லாஇலாஹ இல்லா அன்த ஸுப்ஹானக, இன்ன� �ன்� மினல் ழாலிம�ன்” 

என்பதா�ம். ஒ� �ஸ்லிம் எந்தெவா� வ�டயத்திற்காக�ம் இைத 

ைவத்�ப் ப�ரார்த்தித்தால் அல்லாஹ் அவ�க்�  பதிலள�க்காமல் 

இ�ப்பதில்ைல”.  

�ல் : திர்மித� 3505, ஸஹ�ஹுத் தர்கீப் 1644. 

ெபா�ள் :  

உண்ைமயாக வணங்கப்படத் த�தியானவன் உன்ைனத் தவ�ர ேவ� 

யா�மில்ைல, நிச்சயமாக நான் அநியாயக்காரர்கள�ல் ஆகிவ�ட்ேடன். 

 

இமாம் இப்�ல் கய்ய�ம் (ரஹ்) ��கின்றார்கள் : உலகத் �ன்பங்கைள 

ஓ�ைறக் ெகாள்ைக ந�க்கியைதப் ேபான்� ேவெற��ம் ந�க்கவ�ல்ைல. 

அதனால் தான் �ன்பங்கள�ன் ேபா� ஓ�ம் �ஆ ஓ�ைறக் ெகாள்ைகயாக 

இ�ந்த�. ேகட்ட�டன் ஏற்கப்ப�ம் �ஆவான ஓ�ைறக் ெகாள்ைக�ைடய 

�ஆைவத் தான் நப� ��ஸ் (அைல) அவர்க�ம் ேகட்டார்கள்.  

�ல் : அல்பவாஇத் (பக் 66).  
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١٠ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“ந�ங்கள் அல்லாஹ்வ�டம் தாங்க ��யாத ேசாதைன, அழிவ�ல் வ �ழ்வ�, 

வ�திய�ன் ேக�, எதி�களால் ஏற்ப�ம் மன உைளச்சல் 

ஆகியவற்றிலி�ந்� பா�காப்�க் ேகா�ங்கள்”.  

�ல் : �ஹா� 6616. 
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١١ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

அப்�ர்ரஹ்மான் இப்� அப� பக்ரா (ரஹ்) அவர்கள் தன� தந்ைதய�டம், 

“அன்�த் தந்ைதேய, தாங்கள் தின�ம் காைல, மாைலய�ல் 3 வ��த்தம் 

 ، الَّ أَْنتَ إِلَهَ إِ َال  ،ي بََصِري ي فِ َعافِنِ  مَّ اللَُّهمَّ َعافِنِي فِي بََدنِي ، اللَُّهمَّ َعافِنِي فِي َسْمِعي ، اللَّهُ 
  الَّ أَْنتَ إِلَهَ إِ  َعَذاِب اْلقَْبِر ، الَ ْن ُعوذُ بَِك مِ ي أَ  إِنِّ نِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلفَْقِر ، اللَُّهمَّ إِ  اللَُّهمَّ 

“அல்லாஹும்ம ஆப�ன � ப� பதன �, அல்லாஹும்ம ஆப�ன � ப� ஸம்ஈ, 

அல்லாஹும்ம ஆப�ன � ப� பஸ�, லா இலாஹ இல்லா அன்த, 

அல்லாஹும்ம இன்ன� அஊ� ப�க மினல் �ப்�, வல் பக்�, அல்லாஹும்ம 

இன்ன� அஊ� ப�க மின் அதாப�ல் கப்�, லா இலாஹ இல்லா அன்த” 

என்� �றி ப�ரார்த்திக்கின்ற�ர்கேள”? என்� ேகட்டதற்�, “நான் இவற்ைற நப� 

(ஸல்) அவர்கள் ஓ�வைதக் ேகட்��க்கின்ேறன். அவர்கைளப் ப�ன்பற்ற நான் 

ஆைசப்ப�கின்ேறன்” என்றார்கள்.  

�ல் : அ�தா�த் 5090.  

ெபா�ள் 

இைறவா! என� உடலில் ஆேராக்கியம் அள�ப்பாயாக! இைறவா! என� 

ெசவ�ப்�லன�ல் ஆேராக்கியம் அள�ப்பாயாக! இைறவா! என� பார்ைவய�ல் 

ஆேராக்கியம் அள�ப்பாயாக! உண்ைமயாக வணங்கப்படத் த�தியானவன் 

உன்ைனத் தவ�ர ேவ� யா�மில்ைல. இைறவா! இைறநிராக�ப்�, 

வ�ைமைய வ�ட்�ம் உன்ன�டம் பா�காவல் ேத�கிேறன். இைறவா! 

மண்ணைற ேவதைனைய வ�ட்�ம் உன்ன�டம் பா�காவல் ேத�கிேறன். 

உண்ைமயாக வணங்கப்படத் த�தியானவன் உன்ைனத் தவ�ர ேவ� 

யா�மில்ைல. 
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١٢ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

அப்�ல்லாஹ் இப்� உமர் (ரலி) அவர்கள் ��கின்றார்கள்  : 

நப� (ஸல்) அவர்கள் ப�ன்வ�ம் �ஆைவ தின�ம் காைல, மாைலய�ல் ஓதி 

வ�வைத வ�டேவ மாட்டார்கள் : 

ْنيَا َواْآلِخَرِة ، ال ِدينِي َوُدْنيَاَي  اْلعَْفَو َواْلعَافِيَةَ فِي أَْسأَلُكَ  يمَّ إِنِّ لَّهُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلعَافِيَةَ فِي الدُّ
ْيِن يََديَّ َوِمْن َخْلِفي ، ْظنِي ِمْن بَ  اْحفَ ُهمَّ ِتي ، اللَّ َوآِمْن َرْوَعاَوأَْهِلي َوَماِلي ، اللَُّهمَّ اْستُْر َعْوَرتِي 

 يَل ِمْن تَْحتِ أُْغتَا نْ َمتَِك أَ ظَ َوَعْن يَِمينِي َوَعْن ِشَماِلي ، َوِمْن فَْوقِي ، َوأَُعوذُ بِعَ 

அல்லாஹும்ம இன்ன� அஸ்அ�கல் ஆப�யத ப�த்�ன்யா வல் ஆகிரா, 

அல்லாஹும்ம இன்ன� அஸ்அ�கல் அப்வ  வல் ஆப�யத ப� த�ன � 

வ�ன்யாய வஅஹ்� வமா�, அல்லாஹும்மஸ்�ர் அவ்ராத�, வஆமின் 

ெரௗஆத�, அல்�ஹம்மஹ்பழ்ன� மின் ைபன� யதய்ய, வமின் கல்ப�, வஅன் 

யம�ன �, வஅன் ஷிமா�, வமின் ெபௗகீ, வஅஊ� ப�அழமதிக அன் 

உஃக்தால மின் தஹ்த�.  

�ல் : அ�தா�த் 5074, ஸஹ�ஹுல் கலிமித் தய்ய�ப் (பக் 27.) 

ெபா�ள்  

இைறவா! நான் உன்ன�டம் ஈ�லக ஆேராக்கியத்ைத�ம் ேகட்கிேறன். 

இைறவா! நான் உன்ன�டம் என� மார்க்கம், இவ்�லக வாழ்�, ��ம்பம், 

உடைம அைனத்தி�ம் மன்ன�ப்ைப�ம், ஆேராக்கியத்ைத�ம் ேகட்கின்ேறன். 

இைறவா! என்�ைடய �ைறகைள மைறப்பாயாக. என� அச்சங்கைள 

ந�க்�வாயாக. இைறவா! எனக்� �ன்ப��ந்�ம், ப�ன்ப��ந்�ம், வல�, இட� 

�றங்கள�லி�ந்�ம், ேமலி�ந்�ம் என்ைனப் பா�காப்பாயாக. கீேழ இ�ந்�ம் 

எதிர்பாராத வ�தமாக தாக்கப்ப�வதிலி�ந்� உன� கண்ண�யத்ைதக் ெகாண்� 

நான் பா�காப்�த் ேத�கிேறன்.  
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١٣ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“யார் பஜ்ர் ெதா�கிறாேரா அவர் அல்லாஹ்வ�ன் ெபா�ப்ப��ள்ளார்”.  

�ல் : �ஸ்லிம் 657. 

இமாம் நவவ � (ரஹ்) ��கின்றார்கள் : ேமற்கண்ட நப�ெமாழிய�ன் அர� 

�லத்தில் இடம்ெபற்�ள்ள “திம்மத்” என்ற ெசால்லிற்� ெபா�ப்�, பா�காப்� 

என இ�வ�தக் க�த்�க்கள் அறிஞர்களால் �றப்பட்�ள்ளன.  

ஷரஹ் ஸஹ�ஹ் �ஸ்லிம் 5/158. 
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١٤ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் : 

“யார் ஸூரா பகராவ�ன் இ�தி இ� வசனங்கைள�ம் ஓ�ரவ�ல் 

ஓ�கின்றாேரா அ� அவ�க்�ப் ேபா�மானதா�ம்”.  

�ல் : �ஹா� 5009, �ஸ்லிம் 808. 

இமாம் நவவ � (ரஹ்) ��கின்றார்கள் : “ேபா�மான�” என்றால், இர�த் 

ெதா�ைகக்�ப் பதி�டா�ம், ைஷத்தாைன வ�ட்�ம் பா�காக்�ம், 

ஆபத்�க்கைள வ�ட்�ம் பா�காக்�ம், ேமற்கண்ட அைனத்�ம் உள்ளடங்�ம் 

எனப் பல க�த்�க்கள் உள்ளன..  

ஷரஹ் ஸஹ�ஹ் �ஸ்லிம். 
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١٥ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

அ� ஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் �றினார்கள் : “ைஷத்தான் தன்ன�டம், ந� 

�ங்கச் ெசன்றால் }}    ُُهللاهللاُُ  الال  إإِِللََههََ  إإِِالال  ههُُوَوَ  االْلْحَحَييُُّّ  االلْْققََييُُّّوومم  {{  எ�ம் ஆய�ல் �ர்ஸிைய 

��ைமயாக ஓ�, அல்லாஹ்வ�டமி�ந்� உனக்ெகா� காவலாள� இ�ந்� 

ெகாண்ேட இ�ப்பார். காைல வைர ைஷத்தான் உன்ைன ெந�ங்கேவ 

மாட்டான்” என்� �றினான். அம்மக்கள் நல� ெசய்வதில் அதிக அக்கைற 

உள்ளவர்களாக இ�ந்தனர். இதைனக் ேகட்ட நப� (ஸல்) அவர்கள் “அவன் 

உம்மிடம் உண்ைமதான் �றி�ள்ளான். ஆனால் அவன் ெபாய்யன்” 

என்றார்கள். 

�ல் : �ஹா� 2311. 
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١٦ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் :  

“ப�ரார்த்தைன இறங்கிய ேசாதைன ந�ங்க�ம், இ� வைர இறங்காத 

ேசாதைனையத் தட்ட�ம் பயன்ப�ம். நிச்சயமாக ேசாதைன 

இறங்�கின்ற�. அதைன ப�ரார்த்தைன சந்திக்கின்ற�. ம�ைம வைர 

இரண்�ம் ஒன்�க்ெகான்� ேமாதிக் ெகாள்கின்றன”.  

�ல் : ஹாகிம் 1819, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 7739, (இந்நப�ெமாழி ஹஸன் எ�ம் 

தரத்தி�ள்ளதா�ம்).  
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١٧ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் :  

“ந�ங்கள் இர�த் ெதா�ைகையக் கைடப���ங்கள், ஏெனன�ல் அ� 

உங்க�க்� �ன் ெசன்ற நல்ல�யார்கள�ன் பண்பா�ம், அல்லாஹ்வ�டம் 

ெந�க்கத்ைத ஏற்ப�த்தக் ��யதா�ம், பாவத்ைத வ�ட்�ம் த�க்கக் 

��யதா�ம், சி� பாவங்க�க்�ப் ப�காரமா�ம், உடலில் ெதாற்�ம் 

ேநாைய வ�ரட்டக் ��யதா�ம்”.  

�ல் : திர்மித� 3549, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 4079. 
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١٨ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் :  

“நற்ெசயல்கள் த�ய ���கள், ஆபத்�க்கள், அழி�கைள வ�ட்�ம் 

பா�காக்�ம், இவ்�லகில் நல� ெசய்ேவார்தான் ம�ைமய��ம் நல� 

ெசய்ேவார்களா�ம்”. 

�ல் : அல்�ஃஜ�ல் அவ்ஸத் 6092, ஸஹ�ஹ் அல்ஜாமிஃ 3795. 
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١٩ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

நப� (ஸல்) அவர்கள் �றினார்கள் :  

“பாத்திரங்கைள �� ைவ�ங்கள், ேதால்ப்ைபகைளக் கட்� ைவ�ங்கள், 

ஏெனன�ல் வ�டத்தில் ஓ�ரவ�ல் ெதாற்� ேநாய் இறங்�கின்ற�. 

திறந்தி�க்�ம் எந்தப் பாத்திரத்தி�ம், ேதால்ப்ைபகள��ம் அ� 

இறங்காமல் இ�ப்பதில்ைல”.  

�ல் : �ஸ்லிம் 2014. 
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٢٠ 

 

ேநாய், ெதாற்�ேநாய்கள�லி�ந்� �ஸ்லிம் 

பா�காப்�ப் ெபற 

அப்�ல்லாஹ் இப்� அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் �றினார்கள் : உமர் (ரலி) 

அவர்கள் ஷாம் (ஸி�யா) ப�திக்�  �றப்பட்�ச் ெசன்றார்கள். “ஸரஃக்” 

எ�ம் இடத்ைத அைடந்த ேபா� ஷாம் ப�திய�ல் ெதாற்� ேநாய் பர�வதாக் 

ேகள்வ�ப்பட்டார்கள். அப்ேபா� அப்�ர்ரஹ்மான் இப்� அவ்ப் ர(லி) அவர்கள் 

வந்� நப� (ஸல்) அவர்கள் �றியதாகப் ப�ன்வ�மா� �றினார்கள் : 

“ஓர் ஊ�ல் அந்ேநாய் இ�ப்பதாக ந�ங்கள் ேகள்வ�ப்பட்டால் அங்� 

ெசல்லாத�ர்ள். ந�ங்கள் அங்கி�க்�ம் ேபா� அந்ேநாய் ஏற்பட்டால் 

அதிலி�ந்� தப்�வதற்காக அங்கி�ந்� ெவள�ேய ெசல்லாத�ர்கள்”.  

எனேவ உமர் (ரலி) அவர்கள் “ஸரஃக்” எ�ம் இடத்திலி�ந்ேத தி�ம்ப�ச் 

ெசன்� வ�ட்டார்கள்.  

�ல் : �ஹா� 6973. 

 

 

 

 

 

 

 

 




