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நபிகளாரின் வழிகாட்டல்
> Tamil-தமிழ் -<اتلاميلية

அஹ்மத் பின் உத்மான் அல் மசீத்
ஆசிாியாின்பபயர்


பெய்க் பசய்யத் இஸ்மாயில் இமாம்
பமாழி பபயர்த்தவர்

ஜாசிம் இப்னு தஇயான்/
முஹம்மத் அமீன்
மீளாய்வு பசய்தவர்கள்
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هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم يف عبادته
ومعامالته وأخالقه

اخترصه د .أمحد بن عثمان املزيد
من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لإلمام إبن القيم


ترمجة :الشيخ سيد إسماعيل إمام
مراجعة:حممدأمني  /جاسم دعيان
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அன்றாட வாழ்வில் நபிகளாாின்
வழிகாட்டல்
நூலாசிாியர்
அஹ்மத் பின் உத்மான் அல் மசீத்
பமாழி பபயர்த்தவர்
பெய்யித் இஸ்மாயீல் இமாம்
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடடயயானுமாகி
அல்லாஹ்வின் திரு நாமம் பகாண்டு ஆரம்பம் பசய்கியறன்
அல்லாஹ்வின் அருளும் சாந்தியும் ரெூல் (ெல்)
அவர்களின் மீதும் அன்னாாின் கிடளயார் மற்றும் யதாழர்கள்
மீதும் உண்டாவதாக.

அல்லாஹ் நம்மீது பசாாிந்துள்ள அருட் பகாடடகளில்
எல்லாம், அவன் நமக்குத் தந்துள்ள இஸ்லாம் மார்க்கயம மிகப்
பபாிய அருட் பகாடடயாகும். ஏபனனில் இதுதான் இயற்டக
யானதும்,
நடு
நிடலயானதும்,
அடனத்டதயும்
உள்ளடக்கியதுமான
மார்க்கம்.
யமலும்
அறிடவயும்
நல்பலாழுக்கடதயும் உள்ளடக்கிய மார்க்கமும், எல்லா
காலத்துக்கும், இடத்துக்கும் பபாருத்தமான மார்க்கமும்
இதுதான். அத்துடன் இலகுவான அருள் நிடறந்த மார்க்கமும்,
சகல பிரச்சிடனகளுக்கும் தீர்டவத் தரும் மார்க்கமும் இது
பவான்றுதான்.
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ஆடகயால் இன்டறய யுகத்தில் இஸ்லாம் மார்க்கத்தின்
பதளிவான யதாற்றத்டதயும், அதன் சிறப்புக்டளயும்,
அனுகூலங்டளயும் பற்றி எடுத்துக் காட்டுவது காலத்தின்
யதடவயாகும். யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்களின்
வழிகாட்டல்கள் யாவும், இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் பசயல்
வடிவமாக திகழ்கின்றன என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்டல.
ஏபனனில் நபிகளாாின் வழிகாட்டலில், அமுல் படுத்த
இலகுவான
இஸ்லாத்தின்
சகல
சிறப்பம்சங்ளும்
பபாதிந்துள்ளன. அதாவது நபியின் வழிகாட்டல் பபாருள்
முதல் வாதத்துடனும், ஆத்மீகத்துடனும் சம்பந்தப்பட்ட வணக்க
வழிபாடுகள், பகாடுக்கள் வாங்கல் நடவடிக்டகள், மற்றும்
நல்பலாழுக்கம் உள்ளிட்ட
அடனத்து விடயங்கடளயும்
உள்ளடக்கியதாகும்.
எனயவ ரெூல் (ெல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்கள்
பற்றிய சிறந்த நூல்களில் ஒன்றான, زاد المعاد في هدي خير العباد
என்ற இமாம் இப்னுல்டகயிம் (ரஹ்) அவர்களின் நூலில்
இருந்து இந்நுடல நான் வடித்பதடுத்துள்யளன். நபியவர்களின்
வாழ்வின் சகல அம்சங்களிலுமுள்ள வழிகாட்டல்கடளயும் நாம்
எடுத்துப் பின்பற்றவும், அதன்படி நாம் பசயல் படவும் ஏதுவாக
இது அடமந்துள்ளது.
இவ்விடயத்தில் நமக்குத் தூய எண்ணத்டதத் தந்து,
அருள் பாளிக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் யவண்டுகியறாம்.
டாக்டர் அஹ்மத் பின் அல் மஸீத்
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சுத்தம் மற்றும் மலசல கழிப்பின் ஒழுங்குகள்
1- நபி (ெல்) அவர்கள் கழிவிடத்தில் பிரயவசிக்கும்
யபாது,

امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
அல்லாஹ்யவ! பகட்ட டெத்தான்களின் தீடமகடள
விட்டும் உன்னிடம் காவல் யதடுகியறன்
என்றும்,
அங்கிருந்து பவளியய வரும் யபாது,  غفرانكஅல்லாஹ்யவ!
உனது
மன்னிப்டப
பசால்வார்கள்.

யவண்டுகியறன்

என்றும்

1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பபரும்பாலும் அமர்ந்த வாயர
சிறுநீர் கழிப்பார்கள்.
2- அன்னார் தங்களின் யதடவடயப் பூர்த்தி பசய்த
பின்னர் சில யவடள தண்ணீடரக் பகாண்டும், சில
யவடள

கற்கடளக்

பகாண்டும்

சுத்தம்

பசய்து

பகாள்வார்கள்.
இன்னும் சில யவடள இவ்விரண்டடயும் ஒன்று யசர்த்து
சுத்தம் பசய்து பகாள்வார்கள்.
3- நபியவர்கள் சுத்தம் பசய்யும் யபாது தங்களின் இடது
டகயால் சுத்தம் பசய்வார்கள்.
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4- தண்ணீர் பகாண்டு அன்னார் சுத்தம் பசய்ததும், அதன்
பின்னர் தங்களின் டகடய

நிலத்தில் அடித்துத்

யதய்த்துக் பகாள்வார்கள்.
5- நபியவர்கள்

பிரயாணத்திலிருக்கும்

யவடளயில்

தங்களின் யதடவடய நிடறயவற்றச் பசல்லும் யபாது
தங்களின்

யதாழர்கடள

விட்டும்

மடறந்து

பகாள்வார்கள்.
6- சில யவடள தன் இலக்கின் இறுதி வடர பசன்றும், சில
யவடள ஈத்த மரப் பத்டதகளின் இடடயில், இன்னும்
சில யவடள ஓடடயின் மரங்களுக்கிடடயில் மடறந்து
பகாள்வார்கள்.
7- சிறு நீர் கழிப்பதற்காக மிருதுவான பூமிடய நாடிச்
பசல்வார்கள்.
8- தன் யதடவடய நிடறயவற்றும் பபாருட்டு அமரும்
யவடளயில் நிலத்திற்குச் சமீபமாகும் வடரயில் தனது
ஆடடடய உயர்த்த மாட்டார்கள்.
9- நபியவர்கள்

சிறு

நீர்

கழிக்கும்

யவடளயில்

அன்னாருக்கு யாயரனும் ெலாம் பசான்னால் அன்னல்
நபியவர்கள் பதில் ெலாம் பசால்ல மாட்டார்கள்

ரெூல் (ெல்) அவர்களின் வுழூஃ
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பபரும்பாலும் ஒவ்பவாரு
பதாழுடகக்கும்

பவவ்யவறாக

வுழூஃ

பசய்து
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பகாள்வார்கள். சில யவடள பல பதாழுடககடள ஒயர
வுழூடவக் பகாண்டு நிடறயவற்றிக் பகாள்வார்கள்.
2- நபியவர்கள் சில யவடள இரண்டு டககள் நிடறவான
ஒரு அள்ளு தண்ணீடரக் பகாண்டும், இன்னும் சில

யவடள அதன் மூன்றில் இரண்டு பாகம் அளவு
பகாண்ட

தண்ணீடரக்

பகாண்டும்,

யவறு

சில

யநரங்களில் அடத விடவும் அதிகமான தண்ணீடரக்
பகாண்டும் வுழூஃ பசய்து பகாள்வார்கள்.
3- குடறந்த அளவு தண்ணீர் உபயயாகித்து வுழூவு பசய்து

பகாள்ளும் ஒரு மனிதராக ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
விளங்கினார்கள். யமலும் வுழூவின் யபாது ஏற்படும்
தண்ணீர்

விரயம்

பற்றி

தன்

சமூகத்தினடர

எச்சாிக்டகயும் பசய்தார்கள்.
4- நபியவர்கள் வுழூவின் உருப்புக்கடள ஒரு தடடவ
அல்லது இரண்டு தடடவகள் அல்லது

மூன்று

தடடவகள்

பசய்து

தண்ணீர்

ஊற்றி

வுழூஃ

பகாள்வார்கள். சில யவடள சில உருப்புக்கடள
இரண்டு தடடவகளும் இன்னும் சில உருப்புக்கடள
மூன்று தடடவகளும் கழுவிக் பகாள்வார்கள். ஒரு
யபாதும் மூன்று தடடவகளுக்கு அதிகமாக அன்னார்
கழுவிக் பகாண்டதில்டல.
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5- நபியவர்கள் சில யவடள ஒரு உள்ளங் டக அளவு

தண்ணீடரயும், இன்னும் சில யவடள இரண்டு உள்ளங்
டக அளவு தண்ணீடரயும் மற்றும் சில யவடள மூன்று
உள்ளங் டக

அளவு தண்ணீடர எடுத்து வாய்

பகாப்பளித்தடலயும்

நாசிக்கு

தண்ணீர்

பசலுத்துவடதயும் ஒன்றாகச் யசர்த்துச் பசய்வார்கள்.
6- நபியவர்கள் வலது டகயால் நாசிக்குத் தண்ணீர்

பசலுத்தி இடது டகயால் மூக்டக உாிஞ்சி விடுவார்கள்.

7- வுழூஃவின் யபாது வாய் பகாப்பளிக்கவும், நாசிக்குத்
தண்ணீர் பசலுத்தவும் தவற மாட்டார்கள்.

8- தடல முழுவடதயும் மஸ்ஹு பசய்து பகாள்ளும்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தன் டககடள தடலக்கு

முன்னும் பின்னும் ஒரு தடடவ பகாண்டு பசல்வார்கள்.
9- நபியவர்கள் பநற்றி முடியின் மீது மஸ்ஹு பசய்யும்
யபாது தடலப்பாடகயின் யமலாலும் மஸ்ஹு பசய்து
மஸ்டஹப் பூரணப்படுத்திக் பகாள்வார்கள்.
10- தடலடய மஸ்ஹு பசய்யும் யபாது, அதனுடன் இரு
காதுகடளயும்
யசர்த்து
மஸ்ஹு
பசய்துக்
பகாள்வார்கள், அவ்வமயம் அதன் உள்யளயும்,
புறத்டதயும் மஸ்ஹு பசய்து பகாள்வார்கள்.
11- பூட்ஸ்

அணிந்து

பகாள்ளாத

யபாது

கால்கடளயும் கழுவிக் பகாள்வார்கள்.

இரண்டு
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12- வுழூடவ
வாிடச
கிரமமாக
இடடவிடாது
பதாடர்ச்சியாக பசய்து முடிப்பார்கள்.
13- வுழூடவ பிஸ்மிடய பகாண்டு துவங்கும் நபியவர்கள்
வுழூஃ பசய்து முடிந்ததும்,

ْ َ ً َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
 وأشهد أن ُممدا عبد اهلل،شيك ل
ِ  وحده ل،أشهد أن ل إِل إِل اَّلل
َْ ْ َ ََ َ
َْ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ
ََ
،سبحانك الله َم،ين
ي َواجعل ِن مِن المتطه ِر
ِ  اللهم اجعل ِن مِن اتلواب،ورسول
ََ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َْ
“، أستغ ِفرك وأتوب إَِلك،و ِِبم ِدك أشهد أن ل إِل إِل أنت

“வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்டவ யன்றி
எதுவுமில்டல. அவன் ஒருவன், அவனுக்கு இடண
எதுவுமில்டல என்று சாட்சி பகர்கின்யறன். யமலும்
முஹம்மது (ெல்) அவர்கள் அவனின் அடியாரும்,
தூதருமாவார்
என்றும்
சாட்சி
பகர்கின்யறன்.
அல்லாஹ்யவ!
நீ தூய்டமயான வன், நீயய
புகழுக்குாியவன்.
வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானவன்
உன்டனயன்றி எதுவுமில்டல. உன்னிடம் பாவ
மன்னிப்புக் யகாாி உன் பக்கம் திரும்புகியறன்.” என்று
ஓதுவார்கள்.
14- வுழூடவ துவங்கும் யபாது பதாடக்டக அகற்றிக்
பகாள்ளுமுகமாக நிய்யத்து டவத்துக் பகாண்யடன்,
அல்லது பதாழுடக அங்கீகாிக்கப் படுவதற்காக நிய்யத்
டவத்துக் பகாண்யடன் என்று தங்களின் வாயால்
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நபியவர்களும் அன்னாாின் யதாழர்களும்
பசான்னதில்டல.

ஒரு யபாதும்

15- முழங்டக, மற்றும் கரண்டடக்கால் விடயத்தில்
நபிகளார் எல்டல மீறியதில்டல.
16- வுழூஃ பசய்த பின்னர் தங்களின் உருப்புக்கடளத்
துடடத்துக் பகாள்ளும் வழக்கம் ரெூல் (ெல்)
அவர்களிடம் இருந்தில்டல.
17- சில யவடள தங்களின் தாடிடய நபியவர்கள் யகாதி
விடுவார்கள்,
எனினும்
வழடமயாக
அப்படிச்
பசய்ததில்டல.
18- தங்களின் விரல்கடளக் யகாதி வந்த அன்னார்
அதடனயும் எப்யபாதும் யபணி வரவில்டல.
19- தான் வுழூஃ பசய்யும் யபாபதல்லாம் யாயரனும்
தனக்குத் தண்ணீர் ஊற்றிவிடும் பழக்கம் நபிகளாாின்
வழிகாட்டலாக இருந்ததில்டல. எனினும் அவசியம்
ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் சிலர் அன்னாருக்குத்
தண்ணீர் ஊற்றி உதவியுள்ளனர். எனினும் தாங்கனாகயவ
தண்ணீர் ஊற்றி வுழூஃ பசய்து பகாள்வயத ரெூல் (ெல்)
அவர்களின் வழக்கமாக இருந்தது.

பூட்ஸ் யமல் மஸ்ஹு பசய்தல்
1- நபியவர்கள் ஊாில் இருக்கும் யபாதும், பிரயாணத்தில்
இருக்கும் யபாதும் தங்களின் பூட்ஸ் யமல் மஸ்ஹு
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பசய்துள்ளார்கள். யமலும் ஊாிலிருக்கும் ஒருவர், ஒரு
பகலும் ஒரு இரவும் யசர்ந்த ஒரு தினமும், ஒரு பிரயாணி
பகலும் இரவும் யசர்ந்த மூன்று தினங்களும் தங்களின்
பூட்ஸ் யமல் மஸ்ஹு பசய்து பகாள்ள நபியவர்கள்
அனுமதியளித்தார்கள்.
2- நபியவர்கள் பூட்ஸ் மீது மஸ்ஹு பசய்யுமிடத்து அதன்
யமல் பக்கத்தில் தண்ணீடரத் தடவிக் பகாள்வார்கள்.
யமலும் தடலடய மஸ்ஹு பசய்யும் யபாது பநற்றி முடிடய
மஸ்ஹு பசய்து பகாள்வதுடன் தடலப்பாடகயின் மீதும்
மஸ்ஹு பசய்து பகாள்வார்கள்.
3- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பூட்ஸ் அணிந்திருக்கும்
யவடளயில் அதன் யமல் மஸ்ஹு பசய்து பகாள்வார்கள்,
அல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் தங்களின் காடலக் கழுவிக்
பகாள்வார்கள். ஒரு யபாதும் இதற்கு மாறாக அன்னார்
பசயற்பட்டதில்டல.

தயம்மம் பசய்யும் யபாது
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தான் பதாழும் பூமியின்
யமலிருக்கும் மண் அல்லது கூலாங் கல் அல்லது மணல்
எடதயயனும் பகாண்டு தயம்மம் பசய்து பகாள்வார்கள்.
யமலும் “என் உம்மத்டதச் யசர்ந்த ஒருவர் எங்யகயயனும்
இருக்கும் யபாது அன்னவடர பதாழுடகயின் யநரம்
வந்தடடந்தால், அதுயவ அவாின் பதாழுடகயின் இடம்.
யமலும் அதுயவ அவர் தன்டன தூய்டமப் படுத்திக்
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பகாள்ளும்
பபாருளுமாகும்”
கூறினார்கள்.

என்று

நபியவர்கள்

2- நீண்ட பிரயாணத்தின் யபாது தயம்மம் பசய்து
பகாள்வதற்காக நபியவர்கள் மண் எடதயும் எடுத்துச்
பசன்றதில்டல.
அப்படி
எவருக்கும்
கட்டடள
பிறப்பிக்கவும் இல்டல.
3- நபி (ெல்) அவர்கள் ஒவ்பவாரு பதாழுடகக்கா கவும்
தயம்மம் பசய்து பகாண்டார்கள் என்பதற்யகா, அப்படி
கட்டடளளயிட்டார்கள் என்பதற்யகா ஆதாரம் எதுவும்
காணப்பட வில்டல. எனினும் அன்னார் பபாதுவாக
தயம்மடம வுழூவின் தானத்தியலயய டவத்தார்கள்.
4- நபியவர்கள் முகத்திற்கும், இரண்டு டககளுக்குமாக
மண் மீது ஒரு தடடவயய டகடயத் தட்டிக்பகாண்டார்கள்.

பதாழும் யபாது
a. பதாழுடகடய ஆரம்பித்தலும், ஓதல்களும்
1- நபியவர்கள் பதாழுடகக்காக எழுந்து நின்றதும்
‘அல்லாஹு அக்பர்’ என்று பசால்வார்கள். அதற்கு முன்னர்
யவபறதுவும் அன்னார் ஓதியதில்டல. யமலும் ஒரு யபாதும்
நிய்யத்டத வாயால் பமாழிந்ததில்டல.
2- அப்பபாழுது முதலில் இரு டககடளயும் அதன்
விரல்கடளயும் உயர்த்தி, இரண்டு காதுகளுக்கும்
புயங்களுக்கும் யநராகவும், கிப்லா திடசக்கு யநராகவும்
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டவத்துக் பகாள்வார்கள். பின்னர் வலது டகடய இடது
டகயின் யமலால் டவத்துக் பகாள்வார்கள்.
3- நபியவர்கள் பதாழுடகடய ஆரம்பித்ததும் சில யவடள,

 امهلل،امهلل باعد بين وبي خطاياي كماباعدت بي املرشق واملغرب
اغسلن من خطاياي باملاء واثللج والربد امهلل نقن من خطاياي كما ينىق
،اثلوب األبيض من ادلنس
“அல்லாஹ்யவ! கிழக்கிற்கும் யமற்குக்கும் இடடயய எட்ட
முடியாத பபரும் தூரத்டத நீ எப்படி ஏற்படுத்தி
இருக்கின்றாயயா, அயத யபால்
எனக்கும் என்
தவறுகளுக்குமிடடயில் எட்ட முடயாத தூரத்டத
ஏற்படுத்தி டவப்பாயாக. அல்லாஹ்யவ! என் தவறுகடள
தண்ணீடரக் பகாண்டும், பனிடயக் பகாண்டும், குளிர்
நீடரக் பகாண்டும் கழுகி விடுவாயாக. அல்லாஹ்யவ!
அழுக்குகடள விட்டும் பவண்ணிர ஆடட தூய்டமப்
படுத்தப் படுவது யபான்று என் பாவங்கடள விட்டும்
என்டனத் தூய்டமயாக்கி டவப்பாயாக.” என்றும்,
இன்னும் சில யவடளகனில்,

ً
ّ
ّ
 وما أنا من،وجهت وجيه لّلي فطر السموات واألرض حنيفا مسلما
ّ
ّ
 ل شيك ل، إن صاليت ونسيك وُمياي وممايت هلل رب العاملي،املرشكي
،وبذلك أمرت وأنا اول املسلمي
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“நான் ஒரு தூய முஸ்லிமாக இருக்கும் நிடலயில்,
விண்டணயும், மண்டணயும் படடத்த ஒருவனின் பக்கம்,
என் முகத்டதத் திருப்பிக் பகாண்யடன். எனது
பதாழுடகயும், வணக்க வழிபாடுகளும் என் வாழ்வும்,
சாவும் சர்வயலாக இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்யக
உாித்தானடவ. அவனுக்கு இடண எதுவும் இல்டல.
அப்படியய எனக்கு கட்டடளயயிடப்பட்டுள்ளது யமலும்
நான் முஸ்லிம்களில் முதலாமவன்.” என்றும் ஓதுவார்கள்.
4- அதன் பின்  اعوذ باهلل من الشيطان الرجيمஎன்று கூறி விட்டு,
அதடனத்
ஓதுவார்கள்.

பதடர்ந்து

ெூரத்துல் பாதிஹாடவ

5-யமலும் நபியவர்கள் இரண்டு சந்தர்ப்பத்தில் பமௌனமாக
இருப்பார்கள். அடவ தக்பீர் தஹ்ாீமாவுக்கும், ெூரா
பாதிஹா
ஓதுவதற்கு மிடடயில் ஒரு தடடவயும்,
இன்பனாரு
தடடவ
பாதிஹா
ெூரா
ஓதிய
பின்னருமாகும். இப்படி ஒரு ாிவாயத்திலும் இன்பனாரு
ாிவாயத்தில் நிடலயிலிருந்து றுகூவிற்குச் பசல்ல முன்னர்
எனவும் பதிவாகியுள்ளது.
6- ெூரா பாதிஹா ஓதி முடிந்ததும் இன்பனாரு ெுராடவ
ஓத ஆரம்பிப்பார்கள். அதடன சில யவடள நீட்டி
ஓதுவார்கள். சில யவடள பிரயாணம் யபான்ற ஏயதனும்
கருமம் வரும் யபாது அதடனக் சுறுக்கிக் பகாள்வார்கள்.
எனினும் அயனகமாக, ெூராக்கடள நடு நிடல படுத்தி
ஓதுவயத அதிகம்.
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7- பஜ்ருத் பதாழுடகயின் யபாது அறுபது ஆயத்துக்கள்
முதல் நூறு ஆயத்துக்கள் வடரயில் ஓதுவார்கள். சில
யவடள

ق

ெூராடவயும் சில யவடள ெூரா

‘றூடமயும், ஓதியிருக்கின்றார்கள்.
சந்தர்ப்பத்தில்,
ْ
ْ َّ َ
إِذا الشمس ك ِِّو َرت

இன்னும்

சில

“சூாியனின் பிரகாசம் மங்க டவக்கப்படும் யபாது” என்ற
ெூராடவ ஓதுவார்கள். யமலும் சில யவடள இரண்டு
ரக்ஆத்திலும்

ت ْاْلَرْ ضُ ِز ْل َزا َل َها
ِ إِ َذا ُز ْل ِز َل
“பூமி பலமாக அடசக்கப்படும் யபாது” என்ற ெூராடவ
ஓதுவார்கள். யமலும் பிரயாணத்தில் இருக்கும் யபாது குல்
அஊது பிரப்பில் பலக், மற்றும் குல் அஊது பிரப்பின்
நாஸ்
ஆகிய
இரண்டு
ெூராக்கடளயும்
ஓதியிருக்கின்றார்கள். யமலும் ஒரு முடற ரெூல் (ெல்)
َ ْ ْ
அவர்கள்  المؤ ِمنونஅத்தியாயத்டத ஓதிக் பகாண்டிருக்கும்
யபாது மூொ, ஹாரூன் (அடல) ஆகியயார் பற்றிய
பசய்தியுள்ள இடத்டத அடடந்ததும், அவர்களுக்கு
இருமல் ஏற்பட்டது. எனயவ அன்னார் உடயன
ருகூவுக்குச் பசன்று விட்டார்கள்.
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8- பவள்ளிக் கிழடம ெுபுஹுத் பதாழுடகயில் أَ َلم
ََ َ ْ ََى
َ َع ْاْل
ெஜதா டவயும் ان
نس
 هل أتஎன்ற ெூராடவயும் ஓதி
ِ ِ
வந்துள்ளார்கள்.
9 சில யவடள நபியவர்கள், ழுஹர் பதாழுடகயில்
கிராஅத்டத நீட்டிக் பகாள்வார்கள். யமலும் ழுஹர்
பதாழுடகயில் கிராஅத்டத நீட்டியிருந்தால் அெர்
பதாழுடகயில் அதன் பாதி அளவும், யமலும் ழுஹாில்
கிராஅத்டத சுறுக்கியிருந்தால் அதன் பாதி அளவும் என
இரண்டு யநரத்திலும் ஓத யவண்டியடத வடரயடர பசய்து
பகாள்வார்கள்.
ُّ
10- மஃாிபுத் பதாழுடகயில் ஒரு முடற
ور
ِ الط
َ ْ
ெூராடவயும்
இன்பனாரு
தடடவ
الم ْر َسال ِت
ெூராடவயும் ஓதினார்கள்.
11-

இொத் பதாழுடகயில் எவ்வளவு யநரம் ஓத

யவண்டுபமன்படத முஆத் (ரழி) அவர்களுக்கு எடுத்துக்
காட்டு முகமாக அதில்
َّ
َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ِّ َ
َ
ْ َّ
ِّ َ
 َوالليْل ِإ َذا َي ْغ َ ى-َع
ش
 س ِب ِح اسم ربِك اْل-  َوالشم ِس َوض َحاها- ني
ِ وا ِتل
ِ
யபான்ற ெூராக்கடள நபியவர்கள் ஓதினார்கள். எனினும்
இொவில் பகரா ெூரா ஓதுவடத அன்னார்
விரும்பவில்டல.
12- ஒரு ரக்ஆத்தில் ஒரு ெூராடவ பூரணமாக ஓதுவது
ரெூல் (ெல்) அவர்களின் வழி முடறயில் ஒன்றாகும்.
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யமலும் சில யவடள ஒரு ெூராடவ இரண்டு ரக்ஆத்திலும்
ஓதி இருக்கின்றார்கள். இன்னும் சில யவடள ெூராவின்
ஆரம்பப் பகுதில் இருந்து ஓதியிருக்கின்றரார்கள். எனினும்
ெூராவின்
கடடசியிலிருந்தும்
அதன்
நடுப்
பகுதியிலிருந்தும் ஓதியதாகத் பதாியவில்டல. யமலும்
நபில் பதாழுடகயில் ஒரு ரக்அத்தில் இரண்டு
ெூராக்கடள ஓதியிருக்கின்றார்கள். எனினும் ஒயர
ெூராடவ இரண்டு ரக்ஆத்திலும் ஓதியிருப்பது அாிது.
யமலும் ஜும்ஆவிலும், இரண்டு பபருநாளிலும் தவிர யவறு
பதாழுடக எதிலும் எந்த பவாரு ெூராடவயும் குறிப்பிட்டு
அதடன ஓதும்படி ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறியதில்டல.
13- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒரு மாத காலம் பஜ்ருத்
பதாழுடகயில் றுகூவுக்குப் பின்னர் குனூத் ஓதினார்கள்.
பின்னர் அதடன விட்டு விட்டார்கள். ஏபனனில்
நபியவர்கள் இப்படி குனூத் ஓதியதற்கான காரணம்,
அப்யபாது அசம்பாவிதம் ஒன்று ஏற்பட்டிருந்ததுயவ.
எனயவ பிரச்சிடன நீங்கியதும் குனூத் ஓதுவடத
நபியவர்கள் நிறுத்தி விட்டார்கள். ஆடகயால் குனூத்
ஓதுவதானது
பிரச்சிடனளுடன்
பதாடர்பு
பட்ட
ஒன்யறயன்றி பஜ்ருத் பதாழுடகயுடன் சம்பந்தப்பட்ட
விடயமல்ல.

நபிகளார் பதாழுடகடய நிடறயவற்றிய முடற
1- எல்லாத் பதாழுடகயிலும் இரண்டாவது ரக்அத்டதப்

பார்க்கிலும் முதலாவது ரக்அத்டத நீட்டிக் பகாள்வார்கள்.
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2- ெூராடவ ஓதி முடித்ததும், மூச்சு விட்டு அது திரும்பும்
வடரயிலான யநரம் வடரயில் பமௌனமாக இருப்பார்கள்.
பின்னர் இரு டககடளயும் உயர்த்தி ருகூவுக்குச் பசன்ற
வாறு அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் பசால்வார்கள்.
பின்னர் தங்களின் உள்ளங் டககடள தங்களின் முழங்
கால்களின் மீது டவத்து அதடன பிடித்துக் பகாள்வார்கள்.
அவ்வமயம் தங்களின் டககடள தங்களின் விலாக்கடள
விட்டும் தூரமாக்கிக் பகாள்வார்கள். யமலும் தங்களின்
முதுடக விாித்து, நீட்டி, சம நிடலயில் டவத்துக்
பகாள்வார்கள். அவ்வமயம் தங்களின் தடலடய உயர்த்திக்
பகாள்ளவுமட்டார்கள், தாழ்த்திக் பகாள்ளவு மாட்டார்கள்.
எனினும் அதடன தங்களின் முதுகுக்கு யநராக டவத்துக்
பகாள்வார்கள்.
3- யமலும்  سبحان ريب العظيمஎன்று பசால்வார்கள். சில

ْ ْ َ َ

َ َْ

َََ َ َ

َ َ َ ْ

ُّ

யவடள  اللهم اغ ِفر ِل، سبحانك اللهم ربنا َو ِِبم ِدكஎன்றும், سبوح

َ

َ

ُّ َ

ُّ

ُّ  قدوس رب المالئ ِك ِةஎன்றும் பசால்வார்கள்.
وح
ِ والر

ருகூவிலும் ெுஜூதிலும் பத்து தஸ்பீஹாத்துக்கள்
பசால்லும் யநர அளவு தாித்திருப்பதுதான் ரெூல் (ெல்)
அவர்களின் வழடம. சில யவடல, நிடலயில் எவ்வளவு
யநரம் தாித்து நிற்பார்கயளா, அயத அளவு ருகூவிலும்
ெுஜூதிலும் தாித்திரப்பார்கள். எனினும் சில யவடள
இரவுத்
பதாழுடகயில்
மாத்திரயம
இவ்வாறு
பதாழுவார்கள். பபாதுவாக பதாழுடகடய உாிய
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முடறயில் சாியாக நிடறயவற்றுவயத நபியவர்களின்
நடடமுடற.

سمع اهلل ملن محده
என்று கூறிய வாறு தடலடய உயர்த்துவார்கள். அப்யபாது
இரண்டு டககடளயும் உயர்த்தி, முள்ளந்தண்டட நிமிர்த்தி
பகாள்வார்கள். ெுஜூதிலிருந்து தடலடய உயர்த்தும்
யபாதும்
அப்படியய
பசய்வாரகள்.
எனயவதான்
“ருகூவிலும் ெஜூதிலும் தன் முள்ளந்தண்டட நிமிர்த்திக்
பகாள்ளாத மனிதனின் பதாழுடக திருப்திகரமான தல்ல”
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
யமலும் நபிகளார் நிடலக்கு வந்ததும்

َْ َ ََ َََ
احلمد
ربنا ولك

என்று பசால்வார்கள். சில யவடள

َْ َ َ َََ
احلمد
ربنا لك

என்றும், இன்னும் சில யவடள

ََ َ
َْ
احلمد
الله َم َربنا لك

என்றும் பசால்வார்கள்.
6- கடடமயான இந்த இஃதிதாலின் நிடலடய, ருகூவின்
அளவு நீட்டுவார்கள். அவ்வமயம்,
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 وملء مابينهما وملء ما، امهلل ربنا ولك احلمد ملء السموات واألرض
،  ولكنا لك عبد،  أحق ما قال العبد، شئت من يشء بعد أهل اثلناء واملجد
"  ول ينفع ذا اجلد منك اجلد، ل مانع ملا أعطيت ول معطي ملامنعت
“எங்கள் இடறவயன! வானம் பூமிக்கு இடடயயயும் அடவ
இரண்டிற்கும் இடடயயயும் நிடறவாக வுள்ள புகழ் யாவும்
உனக்யக பசாந்தம். யமலும் பாராட்டுக்கும் புகழுக்கும்
உாியவயன! அதற்கு யமலாலும் இன்னும் எத்தடனப்
பாரட்டுக்கள் உனக்கு யவண்டுபமன்று நீ எண்ணியிருக்
கின்றாயயா அதுவும் உனக்யக பசாந்தம். இப்படி உன்
அடிடம கூறுதற்கு நீ மிகவும் தகுதியானவன். யமலும் நாம்
அடனவருயம உன் அடிடமகள். ஆடகயால் நீ
பகாடுத்தடத தடுக் கூடியவன் ஒருவனும் இடல. நீ தடட
பசய்து டவத்துள்ளடதத் யாரும் தரவும் இயலாது. யமலும்
பசல்வம் யாவும் உனக்குாியது. ஆடகயால் ஈற்றில்
பணக்காரனின் பணம் அவனுக்குப் பயன் தராது”. என்று
ஓதுவார்கள்
7- பின்னர் தக்பீர் கூறியவாறு ெஜூதில் விழுவார்கள்.
அவ்வமயம் முதலில் முழங்கால் இரண்டடயும் நிலத்தில்
டவப்பார்கள்.
பின்னர்
டககள்
இரண்டடயும்
டவப்பார்கள். அதன் பின்னர் பநற்றிடயயும் மூக்டகயும்
டவப்பார்கள். தங்களின் தடலப்பாடக சுற்றின் மீது
ெஜூது பசய்யமாட்டார்கள் பநற்றிடயயும் மூக்டகயும்
நிலத்தில் டவத்யத ெஜூது பசய்வார்கள். நபியவர்கள்
பவற்று நிலத்தின் மீது ெுஜூது பசய்வயத அதிகம்.

20

ஆயினும் தண்ணீர் மீதும் சகதி மீதும், ஈச்ச ஓடலயால்
யவயப்பட்ட
விாிப்பு
மற்றும்
பாயின்
மீதும்,
உயராமத்துடன் பதனிட்ட யதாலின் மீதும் நபிகளார்
ெஜூது பசய்திருக்கிறார்கள்.
8- ெுஜூது பசய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் தங்களின்
பநற்றிடயயும், டகடயயும் நிலத்தின் மீது அழுத்திக்
பகாள்வார்கள். யமலும் தங்களின் இரண்டு டககடளயும்
விலாடவ விட்டும் விலக்கிக் பகாள்வார்கள். அவ்வமயம்
தங்களின் அக்குள் பகுதியின் பவண்டம பதாியும் படி
டககடள தூரமாக்கிக் பகாள்வார்கள்.
9- ெுஜூதின் யபாது தங்களின் டகடய இரண்டு
புஜத்துக்கும், காதுக்கும் யநராக டவத்துக் பகாள்வார்கள்.
யமலும் கால் விரல்கடள கிப்லாவுக்கு யநராக டவத்து,
தங்களின் உள்ளங் டககடளயும் விரல்கடளயும் விாித்து
டவத்துக் பகாள்வார்கள். யமலும் விரல்கடள அதிகம்
விாித்துக் பகாள்ளாமலும், யசர்த்துக் பகாள்ளா மலும்
பார்த்துக் பகாள்வார்கள்.
10-யமலும்

ْ َ َ ْ
َََ َ
َ َ َ ْ
 الله َم اغ ِف ْر ِل,وِبَم ِدك
ِ سبحانك اللهم ربنا

“இடறவா! உன்டனத் துதிக்கியறன். நம் இரட்சகயன!
உன்டனப் பாராட்டுகின்யறன். என்டன மன்னிப்பாயாக”
என்றும்

ّ
ّ
ّ رب املالئكة
“والروح
سبوح قدوس

21

மலக்குகளினதும், ஜிப்ாீலினதும் இரட்சகயன!
நீ
யமன்டமயானவன்,
தூய்டமயானவன்”
என்றும்
பசால்வார்கள்.
11-பின்னர் டககடள உயர்த்தாமல் தக்பீர் கூறியவாறு
தடலடய உயர்த்துவார்கள். பின்னர் தங்களின் இடது
பாதத்டத விாித்து அதன் மீது அமர்ந்து, வலது பாதத்டத
நட்டிக் பகாள்வார்கள். யமலும் தங்களின் டககடள
பதாடடகளின் யமல் டவத்துக் பகாள்வார்கள். அவ்வமயம்
முழங் டககடள பதாடடகளின் யமலாலும் டககளின்
ஓரத்டத முழங்காலின் யமலாலும் டவத்துக் பகாள்வார்கள்.
அத்துடன் இரண்டு விரல்கடளப் பிடித்து அதடன ஒரு
வட்டமாக ஆக்கி தங்களின் ஒரு விரடல உயர்த்தி அதடன
அடசத்த வண்ணம் பிரார்த்தடன பசய்வார்கள். யமலும்,

ْ
ْ َ
ْ
ْ َ َْْ َ
ْ اج
 َو ْارزق ِن،  َواه ِد ِين، رب ِن
 و،  وارمح ِن، الله َم اغ ِف ْر ِل

“அல்லாஹ்யவ! என்டன மன்னித்து என் மீது அருள்
புாிவாயாக. என் மூட்டுக்கடளப் பலப்படுத்திடு வாயாக,
யமலும் எனக்கு யநர்வழிடயத் தந்து எனக்கு ஆகாரமும்
தந்தருள்வாயாக” என்ற துஆடவயும் ஓதுவார்கள்.
12- நபியவர்கள் ெுஜூதில் எவ்வளவு
யநரம்
தாித்திருப்பார்கயளா அவ்வளவு யநரம் இக்கடடமடய
நிடறயவற்றும் யபாதும் தாித்திரப்பது அன்னாாின் ஒரு
வழி முடறயாகும்.
13-பின்னர் நபியவர்கள் எழுந்து நிற்பார்கள். அப்யபாது
பதாழுடகயிடன ஆரம்பிக்கும் யபாது சற்று பமௌனமாக
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இருந்தது யபான்று பமௌனம் சாதிக்க மாட்டார்கள். மாறாக
உடயன ஓதத் துவங்குவார்கள். பின்னர் முதலாவது
ரக்அத்டத யபாலயவ இரண்டாவது ரக்அத்டதயும்
பதாழுவார்கள். எனினும் முதல் ரக்அத்தில் பசய்த பமளனம்
காத்தல், துவக்க துஆ ஓதல், தக்பீர் தஹ்ாீமா பசால்லுதல்,
அதிக யநரம் எடுத்தல் ஆகிய நான்கு கருமங்கடளயும்
தவிர்த்துக் பகாள்வார்கள். ஏபனனில் நபியவர்கள்
முதலாவது ரக்அத்டத, இரண்டாவது ரக்அத்டத விடவும்
நீட்டித் பதாழுது வந்தார்கள். அன்னார் இப்படிச் பசய்யக்
காரணம் ஜமாஅத்தில் யசர வரும் மஃமூமின் காலடி ஓடச
ஓயும் வடரயிலாக இருக்கலாம்,
14- தெஹ்ஹதுக்காக அதாவது அத்தஹிய்யாத்துக் காக
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அமர்ந்து பகாண்டதும் தங்களின்
இடது டகடய இடது பதாடட மீதும், வலது டகடய வலது
பதாடட மீதும் டவத்து ஆல் காட்டி விரலால் சாடட
காட்டுவார்கள். அதடன உயர்த்தியயா, படுக்க டவத்யதா
டவக்க மாட்டார்கள். எனினும் அதடன சற்றுத் தாழ்த்தி
அடசத்துக் பகாண்டிருப்பார்கள். அவ்வமயம் சின்ன
விரடலயும், அதடன அடுத்த விரடலயும் மடித்துக்
டவத்துக் பகாண்டு நடு விரடலயும், பபரு விரடலயும்
யசர்த்து அதடன வட்டமாக ஆக்கிக் பகாள்வார்கள்.
யமலும் துஆவின் யபாது அதாவது ெலவாத்து
இப்ராஹீமிய்யா முடிந்ததும் ஆல் காட்டி விரடல உயர்த்தி
அதடனப் பார்த்த வண்ணம் பிரார்த்தடன பசய்வார்கள்.
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15- இவ்வமர்வில் நபி (ெல்) அவர்கள் இருக்கும் யபாது,

 السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل،اتلحيات هلل والصلوات و الطيبات
 أشهد أن ل هلإ إل اهلل، السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلي،وبراكته
وحده ل شيك ل وأشهد أن ُممدا عبده ورسول
“சகல மாட்சிடமயும், பதாழுடககளும், நற் கிாிடயகளும்
அல்லாஹ் ஒருவனுக்யக உாித்தாகும். நபிகளார் அவர்கயள!
உங்கள் மீது சாந்தியும், அல்லாஹ்வின் அருளும்,
பாக்கியமும்
உண்டாகட்டும்.
யமலும்
நம்மீதும்,
அல்லாஹ்வின்
நல்லடியார்கள்
மீதும்
சாந்தி
உண்டாகட்டும்.
வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானவன்
அல்லாஹ்டவ யன்றி எதுவுமில்டல. அவன் ஒருவன்.
அவனுக்கு இடண
எதுவுமில்டல என்று சாட்சி
பகர்கின்யறன். யமலும் முஹம்மத் அல்லாஹ்வின்
அடிடமயும், தூதருமாவார் என்றும் சாட்சி பர்கன்யறன்.”
என்ற தெஹ்ஹதுடவ ஓதுவார்கள். யமலும் இதடன ஓதும்
படி தன் யதாழர்களுக்கும்
கற்றுக் பகாடுத்தார்கள்.
இவ்வாறு முதலாவது அத்தஹிய்யாத்டத ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் சுருக்கமாக ஓதுவார்கள். பின்னர் தக்பீர் கூறிய
வாறு பதாடடயின் மீது அழுத்தம் பகாடுத்த வண்ணம்
தங்களின் காலின் முன் பகுதிடயயும், முட்டுக்காடலயும்
ஊன்றி எழுந்து நிற்பார்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தில் தங்களின்
டகடயயும்
உயர்த்துவார்கள்.
பின்னர்
ெூரா
பாதிஹாடவ மாத்திரம் ஓதுவார்கள். சில யவடள இறுதி
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இரண்டு ரக்ஆத்திலும் ெூரா பாத்திஹா மாத்திரமல்லாது
அடத விடவும் யமலதிகமாக எடதயயனும் ஓதுவார்கள்.
16- நபியவர்கள் இறுதி அத்தஹிய்யாத்தில் அமரும் யபாது
தங்களின் ஆசனப் பகுதியின் மீது அமர்ந்து பகாள்வார்கள்.
அவ்வமயம் தங்களின் ஆசனப் பகுதிடய நிலத்தின்
பக்கமாகக் பகாண்டு வந்து தங்களின் பாதத்டத ஒரு
பக்கத்தால் பவளியய பகாண்டு வருவார்கள். அப்பபாழுது
இடது காடல தங்களின் பதாடடக்கும், மற்றும்
பகண்டடக் காலின் கீழ் பாகத்திலும் ஆக்கிக்
பகாள்வார்கள். அத்துடன் இடது பாதத்டத நிமிர்த்தி
டவத்துக் பகாள்வார்கள். சில யவடள அதடன விாித்து
டவத்துக் பகாள்வதுமுண்டு. யமலும் தங்களின் வலது
டகடய வலது பதாடடயின் யமல் டவத்து ஆல்காட்டி
விரடல உயர்த்தியும், மற்றும் மூன்று விரல்கடள மடித்தும்
டவத்துக் பகாள்வார்கள். யமலும் .

وأعوذ بك من فتنة املسيح،امهلل إين أعوذ بك من عذاب القرب
 امهلل إين أعوذ بك من املأثم،وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات،ادلجال
واملغرم
“அல்லாஹ்யவ! கப்ாின் யவதடனடய விட்டும் உன்னிடம்
பாதுகாவல் யதடுகின்யறன், யமலும் தஜ்ஜாலின்
யசாதடனடய விட்டும் உன்னிடம் பாது காவல்
யதடுகியறன், இன்னும் வாழ்விலும், சாவிலும் ஏற்படும்
யசாதடனகடள விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல்
யதடுகியறன். அல்லாஹ்யவ! இன்னும் கடன் பழுடவயும்,
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மற்றும் பாவ காாியங்கடள விட்டும் உன்னிடம்
பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்.” என்று பிரார்த்தடன
பசய்வார்கள்.
பின்னர் வலது பக்கமாக

َْ ْ َْ َ
ِالسالم عليكم َو َرمحة اهلل

என்று ெலாம் பசால்வார்கள். அவ்வாறு
பக்கமாகவும் ெலாம் பசால்வார்கள்.

இடது

17- தனக்கு முன் ஒரு அம்டபயயா, தடிடயயயா
ெுத்ராவாக- மடறப்பாக ஆக்கிக் பகாள்ளுமாறு
பதாழுடகயாளிகளுக்கு
ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கட்டடளயிட்டார்கள். நபியவர்கள் பயணத்திலும், திறந்த
பவளியிலும் பதாழும் யபாது தனக்கு முன்னால் ஒரு
ஈட்டிடய டமயப்படுத்தி டவத்து, அதடன ெுத்ராவாக
ஆக்கிக் பகாள்வார்கள். சில யவடள தனது பயணப்
பபாதிடய எடுத்து அதடன முன்னால் டவத்துக் பகாண்டு
பதாழுவதும் உண்டு..
18- நபிகளார் ஒரு மதிலுக்குப் பக்கத்தில் பதாழுதால்,
இடடயில் ஒரு ஆடு நடமாடும் அளவு இடட பவளிடய
விட்டு டவப்பார்கள். அதிலிருந்து மிகவும் தூரமாகி நிற்க
மாட்டார்கள். ஆடகயால் ெுத்ராவுக்குப் பக்கத்தில் நின்று
பகாள்ளுமாறு யதாழர்களுக்குக் கட்டடளயிட்டார்கள்.

நபிகளார் பதாழும் யவடளயில்
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1- அன்னார் பதாழும் யவடளயில் திரும்பிப் பார்க்க
மாட்டார்கள்.
2- தங்களின் கண்கடள மூடிக் பகாள்ளவு மாட்டர்கள்.
3- நபிகளார் பதாழும் யவடளயில் தங்களின் தடலடயப்
பணித்துக் பகாள்வார்கள். யமலும் அன்னார் நீட்டித் பதாழ
நிடனக்கும் யபாது, பிள்டளயின் அழுடகச் சத்தம்
யகட்டுவிட்டால் அது குழந்டதயின் அன்டனக்கு சிரமத்டத
ஏற்படுத்தி விடுயமா என அஞ்சி உடயன பதாழுடகடய
இலகு படுத்தி விடுவார்கள்.
4- நபியவர்கள் பதாழும் தருவாயில் தன் மகளின் பிள்டள
தங்களின் புஜத்தின் யமல் ஏறிக் பகாண்டால், நபிகளார்
எழுந்து நிற்கும் யபாது பிள்டளடயத் தூக்கிக் பகாண்டு
எழும்புவார்கள். ருகூவும், ெுஜூதும் பசய்யும் யபாது
பிள்டளடயக் கீயழ இறக்கி டவப்பார்கள்.
5-சில யவடள பதாழுது பகாண்டிருக்கும் அண்ணல்
நபியின் முதுகின் யமல் ஹென் அல்லது ஹுடென் (ரழி)
அவர்கள் வந்து ஏறிக் பகாள்வார்கள், அப்யபாது குழந்டத
கீயழ விழுந்து விடுவடத விரும்பாத நபியவர்கள்
ெஜதாடவ நீட்டிக் பகாள்வார்கள்.
6- சில யவடள அன்னார் பதாழுங்கால் ஆயிொ (ரழி)
அவர்கள் வந்து விடுவார்கள், அப்யபாது அவருக்குக்
கதடவத் திறந்து பகாடுத்து விட்டு தங்களின்
முெல்லாவுக்குத் நபிகளார் தரும்பி விடுவார்கள்.
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7- பதாழும் யபாது தங்களுக்கு யாயரனும் ெலாம்
பசான்னால், அதற்கு டசடக மூலம் பதில் தருவார்கள்.
8- பதாழும் யபாது சில யவடள தங்களின் வாயால்
காற்டற
ஊதிக்
பகாள்வார்கள்,
அழுவார்கள்,
யதடவப்பட்டால் கடனப்பார்கள்.
9- சில யவடள பவற்றுக் காயலாடும், இன்னும் சில
யவடள பாதரட்டச அணிந்தவாறும் நபியவர்கள்
பதாழுவார்கள். யமலும் யூதருக்கு மாறாக பாதணியணிந்து
பதாழும்படி அன்னார் கட்டடள யிட்டார்கள்.
10- சில யவடள ஒரு ஆடடடய அணிந்து பகாண்டும்,
இன்னும் சில யவடள இரண்டு ஆடடகடள அணிந்து
பகாண்டும் பதாழுவார்கள். அண்ணல் நபியவர்கள்
இப்படித் பதாழுவயத அதிகம்.

பதாழுது முடிந்ததும்
1- இறுதி ெலாம் கூறிய பின், மூன்று தடடவகள்
இஸ்திஃபார் பசய்வார்கள். அதன் பிறகு, கிப்லா
திடசடய யநாக்கிய வாறு

َ َ ْ
َ َ
َ َ َْ َ َ
اجلالل واإلكرام
اذا
ي
ت
تبارك
،
الم
الس
ِنك
م
و
،
الم
الس
اللهم أنت
ِ

“அல்லாஹ்யவ! நீயய சாந்தி. உன்னிடமிருந்யத சாந்தி
ஏற்படுகின்றது. கீர்த்தியும் கண்ணியமுமிக்க இடறவயன
நீ அருள் மிக்கவன்.” என்று பசால்வார்கள். அதன் பிறகு
அவசரமாக மஃமூன்களின் பக்கமாக திரும்பி விடுவார்கள்.
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யமலும் தங்களின் வலது புறத்தாலும், சில யவடல இடது
புறத்தாலும் அப்படி திரும்புவார்கள்.
2- அன்னார் பஜ்ருத் பதாழுடகடய பதாழுது முடிந்ததும்
சூாியன் உதயமாகும் வடரயில் தாங்கள் பதாழுத
இடத்தியலயய அமர்ந்திருப்பார்கள்.
3- சகல பர்ழான பதாழுடகக்குப் பிறகும்,

ْ
َ ّ
ُّ ّ
َ
َ
َ ،احل ْمد
َ ـلك ول
وهو ىلع ك يشء
 ل الم،ل هلإ َ إل اَّلل وحده ل شيك ل
ّ
َ
ََْ
ْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َّ الله
 َول ينفـع ذا،ـي ملِا منـعت
 ول مع ِط،ـم ل مان ِع ملِا أعطـيت
،قدير
َ ْ ّ َ
َ ـك
.اجلـد
اجلـ ِد مِن
َ
َ
 ل انلعمة ول، ول نعبد إل إياه، ل هلإ إل اهلل،ل حول ول قوة إل باهلل
َ
َ
كر َه الاكفرون
ِ  ل هلإ إل اهلل ُملصي ل ادلين ولو،الفضل ول اثلناء احلسن

“வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானவன்
அல்லாஹ்
டவயன்றி எதுவும் இல்டல அவன் ஒருவன். அவனுக்கு
இடண ஒன்றுமில்டல. ஆட்சி அடனத்தும் அவனுக்யக
பசாந்தம். புகழ் யாவும் அவனுக்யக உாியன’ அவன்
யாவற்றின் மீதும் வல்லடமயுள்ளவன். அல்லாஹ்யவ நீ
பகாடுத்தடத எவராலும் தடுத்துவிட முடியாது. யமலும் நீ
தடுத்து டவத்தடத எவராலும் தரவும் முடியாது.
அல்லாஹ்வின் உதவியின்றி எதிலும் எத்தடகய
அடசவும், சக்தியும் இல்டல. நாம் அவடனயன்றி யவறு
எடதயும் வணங்க மாட்யடாம். சகல அருளும், உதவியும்
அவடனயய சாரும். சிறந்த எல்லாப் பாராட்டுக்களும்
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அவனுக்யக பசாந்தம். வணக்கத்திற்குத் தகுதியாவன்
அவடனயன்றி எதுவும் இல்டல. எனயவ அதற்குத்
தகுதியானவன் அவன் ஒருவன் மாத்திரயம.” என்று
ஓதுவார்கள்.
َ
4-யமலும் சகல பர்ழான பதாழுடகக்குப் பிறகும், هلل
ِ سبحان ا
என்படத முப்பத்து மூன்று தடடவயும்
 احلمد للهஎன்படத முப்பத்து மூன்று தடடவயும்,

 اهلل أكربஎன்படத முப்பத்து மூன்று தடடவயும், ஓதுவார்கள்
ஈற்றில் நூறாவதாக

ل هلإ إل اهلل وحده ل شيك ل ل امللك ول احلمد وهو ىلع ك شىيء قدير
.”வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்டவ யன்றி
எதுவும் இல்டல. அவன் ஒருவன். அவனுக்கு இடண
ஒன்றுமில்டல. சகல ஆட்சியும் அவனுக்யக பசாந்தம்.
இன்னும் புகழ் அடனத்தும் அவனுக்யக உாியன. யமலும்
அவன் சகல வஸ்துக்கள் மீதும் வல்லடமயுள்ளவன்.” எனும்
வாசகத்டத ஓதி முடிப்பார்கள். .

ெுன்னத்தான, பதாழுடகயும், இரவுத்
பதாழுடகயும்
1.

பபாதுவாக

ெுன்னத்தான

பதாழுடககடளயும்,

காரணம் குறிக்காத நப்லான
பதாழுடககடளயும்
தங்களின் இல்லத்தியலயய ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
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பதாழுவார்கள். குறிப்பாக மஃாிப் ெுன்னத்டத வீட்டில்
பதாழுவார்கள்.
2. நபியவர்கள் ஊாில் இருக்கும் யபாது ெுன்னத்தான
பத்து ரக்ஆத்துக்கடளயும் யபணி பதாழுது வருவார்கள்.
அடவயாவன

ழுஹருக்கு

முன்னர்

இரண்டு

ரக்ஆத்துக்களும், அதன் பின்னர் இரண்டு ரக்ஆத்துக்களும்,
மஃாிபுக்குப்

பின்னர்

இரண்டு

ரக்ஆத்துக்களும்,

இொவுக்குப் பின்னர் இரண்டு ரக்ஆத்துக்களும் பஜ்ருக்கு
முன்னர் இரண்டு ரக்ஆத்துக்களு மாகும். இவற்றில் பஜ்ாின்
ெுன்னத்து

தவிர

ஏடனயவற்டற

தம்

வீட்டில்

பதாழுவார்கள்.
3. மற்பறல்லா ெுன்னத்தான பதாழுடககடள விடவும்

பஜ்ருடடய ெுன்னத்தின் விடயத்தில் நபியவர்கள் அதிக
அக்கடற காட்டி வந்தார்கள். அதடனயும், வித்ருத்
பதாழுடகடயயும் நபியவர் கள் ஒரு யபாதும்
விட்டதில்டல. அன்னார் அவற்டற ஊாில் இருக்கும்
யபாதும் தவற விட்டதில்டல, பிரயாணத்தில் இருக்கும்
யபாதும் தவற விட்டதில்டல. யமலும் பர்ழான
பதாழுடகயுடன் சம்பந்தப் பட்ட ராதிபான இவ்விரு
பதாழுடககடளயும் தவிர்ந்த யவறு எந்த ராதிபான
ெுன்னத்துத் பதாழுடகடயயும் பிரயாணத்தில் இருக்கும்
யபாது நபிகளார் பதாழுததாக அறிவிப்புக்களில்
காணப்படவில்டல.
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4. பஜ்ருடடய ெுன்னத்துக்குப் பின்னர் தங்களின் வலது
புறமாக நபிகளார் சாய்ந்து பகாள்வார்கள்
5. சில யவடள நபியவர்கள் ழுஹருக்கு முன்னர் நான்கு
ரக்ஆத்துக்கள் பதாழுவார்கள். ழுஹருக்குப் பிந்திய
இரண்டு ரக்ஆத்துக்களும் அன்னாருக்குத் தவறி விடும்
பட்சத்தில் அன்னார் அதடன அெருக்குப் பின்னர் கழா
பசய்து பகாள்வார்கள்.
6. அன்னார் இரவுத் பதாழுடகடய அயனகமாக நின்று
பகாண்டு பதாழுவார்கள். சில யவடள உட்கார்ந்து
பகாண்டும் பதாழுவார்கள். சில யவடள உட்கார்ந்தவாறு
ஓதிக் பகாண்டிருக்கும் நபியவர்கள், ஓதுவதற்கு இன்னும்
சற்று எஞ்சி இருக்கும் யபாது எழுந்து நின்று அதடன ஓதி
விட்டு அந்த நிடலயிலிருந்து ருகூவுக்குச் பசல்வார்கள்.
7.
நபிகளாாின்
இரவுத்
பதாழுடக
பலவாறு
அடமந்திருந்தது.
முதலில்
இரண்டிரண்டு
ரக்ஆத்துக்களாகத் எட்டு ரக்ஆத்துகள் பதாழுவார் கள்.
ஒவ்பவாரு இரண்டு ரக்அத்திற்குப் பிறகும் ெலாம்
பகாடுப்பார்கள். அதன் பின்னர் வித்ருத் பதாழுடகடய
நிடறயவற்றுவார்கள். வித்ருத் பதாழுடகடய ஐந்து
ரக்அத்துக்களாகயவா, ஒன்பது ரக்அத்துக்களாயவா, ஏழு
ரக்அத்துக்க ளாகயவா பதாழுவார்கள். இதில் வித்டர ஐந்து
ரக்அத்துக்களாக நிடறயவற்றும் யபாது, இடடயில்
உட்காராமல் ஐந்து ரக்அத்துக்கடளயும் ஒயரயடியா கத்
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பதாழுவிட்டு இறுதியாகக் கடடசி ரக்அத்தில் உட்கார்ந்து
அத்தஹிய்யாத் ஓதி, அதன் பின் ெலாம் பகாடுப்பார்கள்.
ஆனால் ஒன்பது ரக்அத்துக்கடளக் பகாண்டு வித்ரு
பதாழும் யபாது, முதலில் எட்டு ரக்அத்துக்கடளயும்
இடடவிடாது பதாடர்ச்சி யாகத் பதாழுது விட்டு அதில்
முதலாம் அத்தஹிய்யாத்துக்காக அமருவார்கள். அதன் பின்
எழுந்து ஒன்பதாவது ரக்அத்டதத் பதாழுவார்கள். பின்னர்,
ஒன்பதாவது ரக்அத்தில் இரண்டாம் அத்தஹிய்யாத்துக்காக
அமர்ந்து பகாள்வார்கள். அதில் அத்தஹிய்யாத் ஓதிய
பின்னர் ெலாம் பகாடுப்பார்கள். இவ்வாயற ஏழு
ரக்அத்துககடளக் பகாண்டு வித்ரு பதாழும் யபாது, ஆறு
ரக்அத்துக் கடளயும் இடடவிடாது பதாடர்ச்சியாகத்
பதாழுது விட்டு ஆறாவது ரக்அத்தில் முதலாம்
அத்தஹிய்யாத்துக்காக அமருவார்கள். பின்னர் எழுந்து
ஏழாவது ரக்அத்டதத் பதாழுவார்கள். பின்னர் அதில்
இரண்டாவது அத்தஹிய்யாத்டத ஓதி விட்டு ெலாம்
பகாடுப்பார்கள்.
அத்துடன் ஏழு, ரக்அத்துக்கடளக் பகாண்ட வித்ருத்
பதாழுடகயிடனத் பதாழும் சமயத்தில், அதடனத் பதாழுது
முடித்த பிறகு இன்னும் இரண்டு ரக்அத்துக்கள்
பதாழுவார்கள். அதடன நின்று பதாழாமல் உட்கார்ந்து
பதாழுவார்கள்.
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8. வித்ருத் பதாழுடகடய சில யவடள இரவின் முதல்

பகுதியிலும், சில யவடள அதன் நடுப் பகுதியிலும்,
இன்னும் சில யவடள அதன் இறுதிப் பகுதியிலும்
நிடறயவற்றுவார்கள். யமலும் “வித்ருத் பதாழுடகடய,
உங்களின் இரவுத் பதாழுடகயின் இறுதித் பதாழுடகயாக
ஆக்கிக் பகாள்ளுங்கள்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
நவின்றார்கள்
9. சில யவடள வித்ருக்குப் பின் உட்கார்ந்து பகாண்டு
இரண்டு ரகஆத்துக்கள் பதாழுவார்கள். யமலும் சில
யவடளகளில் அவ்விரண்டு ரகஅத்தி லும் உட்கார்ந்தவாறு
கிராஅத்டத ஓதுவார்கள். அவ்வமயம் ருகூஃ பசய்ய
நிடனத்தால் எழுந்து நின்று, அதன் பின் ருகூஃ
பசய்வார்கள்.
10. நபியவர்ளுக்குத் தூக்கம் யமலிட்டாயலா அல்லது
அபசௌகாியம்
ஏற்பட்டாயலா
பகற்
பபாழுதில்
பண்ணிரண்டு ரக்ஆத்துக்கள் பதாழுவார்கள்.
11. ஓாிரவு நபியவர்கள் ஒரு ஆயத்டத திரும்பத் திரும்ப
ஓதிக்
பகாண்டு
ெுப்ஹு
வடர
நின்று
பகாண்டிருந்தார்கள்.
12. இரவுத் பதாழுடகயில் சில யவடள அல் குர்ஆடன
பமௌனமாகவும், சில யவடள ஓடசயுடனும் ஓதுவார்கள்.
அவ்வாயற சில யவடள நிடலயில் நிற்படத நீட்டிக்
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பகாள்வார்கள். இன்னும் சில யவடள அதன் நீளத்டதக்
சுறுக்கிக் பகாள்வார்கள்.
13. நபியவர்கள் வித்ருத் பதாழுடகயில்,
َ َّ
ْ َ
َ ْ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ
قل ه َو اللـه أ َحد,  قل يَا أي َها الَكفِرون, َس ِِّب ِح اس َم َر ِّبِك اْلَع
எனும் ெூராக்கடள ஓதுவார்கள்

ெலாம்

பகாடுத்ததும் நபியவர்கள்  سبحان الملك القدوسஎன்று
மூன்று தடடவகள் பசால்வார்கள். மூன்றாவது தடடவயில்
தங்களின் சப்தத்டத நீட்டி உயர்த்தி பகாள்வார்கள்.

ஜும்ஆ தினத்தில் நபியவர்கள்
1- நபிகளார் ஜும்ஆ தினத்டத பகௌரவித்தும் அதடன
சிறப்பித்தும் அத்தினத்தில் வியசடமான சில காாியங்கடள
யமற் பகாண்டும் வந்தார்கள். இதன் மூலம் அத்தினத்தில்
எப்படி நடந்து பகாள்ள யவண்டு பமன்பதற்கான சிறந்த
வழிகாட்டடள தந்துள்ளார்கள். இத்தினத்தில் நபிகளார்
குளித்து, அழகான ஆடட அணிந்து, அத்தினத்டத
பகௌரவித்தார்கள். யமலும் இத்தினத்தில் குத்பா
பிரசங்கத்திற்குச் பசவிமடுத்தடலக் கடடமயாக்கி னார்கள்.
அத்துடன் அன்னார் மீது அதிகமாக ெலவாத்து
பசால்வடதயும் விதியாக்கினார்கள்.
2- மக்கள் பள்ளி வாயலில் ஒன்று கூடியதும் நபிகளார்,
மக்களுக்கு ெலாம் கூறுவார்கள். பின்னர் மிம்பாில் ஏறி
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மீண்டும் ஜனங்கடள யநாக்கி ெலாம் கூறி விட்டு
அமர்ந்து பகாள்வார்கள். அதடனத் பதாடர்து பிலால் (ரழி)
அவர்கள் அதான் பசால்வார்கள். அதான் முடிந்ததும்,
நபிகளார்
எழுந்து
நின்று
அதானுக்கும்
குத்பாவுக்குமிடடயில் இடடபவளியின்றி உடனடியாக
குத்பாடவ ஆரம்பிப்பார்கள். குத்பா ஓதும் யபாது ஊன்றிக்
பகாள்வதற்காக, ஒரு தடிடய அல்லது ஒரு வில்டல
எடுத்துக் பகாண்டு மிம்பர் மீது ஏறுவார்கள்.
.3. எழுந்து நின்று பகாண்டு பிரசங்கம் பசய்யும் அன்னார்
இடடயில் சற்று அமருவார்கள். பின்னர் மீண்டும் எழுந்து
இரண்டாம் குத்பா ஓதுவார்கள்.
4. குத்பா பிரசங்கம் நிகழ்த்துடகயில் தன் பக்கம் பநருங்கி
வரும்படியும், குத்பாடவ காது தாழ்த்தி யகட்கும் படியும்
கட்டடளயிடுவார்கள். அவ்வமயம் “தன் யதாழனிடம்
பமௌனமாக இரு” என்று அறிவிக்கும் மனிதன் குத்பாவின்
பலடன வீனாக்கி விட்டான், எவன் இதடன வீனாக்கி
விட்டாயனா அவனுக்கு ஜும்ஆவின் பலன் கிட்டாது”
என்று கூறுவார்கள்.
5. நபியவர்கள் குத்பா பிரசங்கம் நிகழ்த்த துவங்கியதும்
அன்னாாின் கண்கள் சிவந்து விடும். சப்தம் உயர்ந்து
விடும். யகாபம் யமயலாங்கி விடும். அப்யபாதவர்கள் ஒரு
படடத் தளபதி எச்சாிக்டக பசய்து பகாண்டிருப்பது
யபான்று காட்சி யளிப்பார்கள்.

36

6. குத்பாவின் யபாது  اما بعدஎன்று விளிப்பார்கள். யமலும்
அன்னார் தங்களின் குத்பாடவ சுறுக்கமாக நிகழ்த்தி,
பதாழுடகடய நீட்டிக் பதாழுவார்கள்.
7.
தங்களின்
குத்பாவில்
இஸ்லாத்தின்
அடிப்படடகடளயும், அதன் சட்டங்கடளயும் பற்றித் தன்
யதாழர்களுக்கு அறிவுறுத்துவார்கள். யமலும் கட்டடள
ஏதும்
வரும்
யபாது
அதடன
அவர்களுக்கு
எடுத்யதவுவார்கள், அவ்வாயற தடட ஏதும் வரும் யபாது
அதடன விட்டும் அவர்கடளத் தடுப்பார்கள்.
8. ஏயதனும் ஒரு யதடவ ஏற்பட்டாயலா, அல்லது
எவயரனும் விளக்கம் யகாாி அதற்குப் பதில் அளிக்க
யவண்டியிருந்தாயலா தங்களின் குத்பாடவ இடடயில்
நிறுத்தி, மீண்டும் குத்பாடவத் பதாடரு வார்கள். சில
யவடள ஏதும் அவசியம் ஏற்பட்டால் மிம்பாிலிருந்து கீயழ
இறங்கி வந்து விட்டு மீண்டும் அவ்விடத்துக்குத்
திரும்புவார்கள்.
சந்தர்ப்பத்திற்குத்
யதடவயான
விடயங்கடளப்
பற்றி
மக்களுக்கு
குத்பாவில்
கட்டடளயிடுவார்கள். மக்கள் மத்தியில் வறுடமப் பட்ட
எவடரயுயமா, அல்லது யதடவப் பட்ட எவடரயுயமா
கண்டு பகாண்டால் அவர்களுக்கு தர்மம் பசய்யும்படி
மக்கடளத் தூண்டி அடதச் பசய்யும் படி அவர்களுக்குக்
கட்டடளயிடுவார்கள்.
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9. நபியவர்கள் குத்பா நிகழ்த்தும் யபாது அல்லாஹ்வின்
நாமம் உடரக்கும் யபாது தங்களின் ஆல்காட்டி விரடலக்
பகாண்டு டசடக பசய்வார்கள். மடழயின்றி பஞ்சம்
ஏற்பட்டால் குத்பாவில் மடழ யவண்டி பிரார்த்தடன
பசய்வார்கள்.
10. நபியவர்கள் ஜும்ஆ பதாழுது முடிந்ததும் அதன்
ெுன்னத் இரண்டு ரக்ஆத்டதயும் தங்களின் இல்லம்
பசன்று பதாழுவார்கள். யமலும் அதடன பதாழுதவர்கள்
தங்கள் வீடுகளுக்குச் பசன்றதும் யமலும் நான்கு
ரக்ஆத்துக்கள் பதாழும்படி ஏவினார்கள்.

இரு பபருநாட்களில் நபியவர்கள்
1. நபியவர்கள் இரண்டு பபருநாடளயும் “முெல்லாவில்”பபருநாள்
பதாழுடக
நடாத்தும்
டமதானத்தில்
பதாழுவார்கள். அந்நாளில் அன்னார் அழகான ஆடடடய
அணிந்து பகாள்வார்கள்.
2. நபியவர்கள் யநான்புப் பபருநாளன்று வீட்டிலிருந்து
புறப்பட முன் ஒற்டறப் படடயாகச்
சில ஈத்தம்
பழங்கடளச் சாப்பிடுவார்கள். ஆனால் ஹஜ்ஜுப்
பபருநாளன்யறா முெல்லாவிலிருந்து திரும்பி வரும்
வடரயில் எதுவும் சாப்பிட மாட்டார்கள். திரும்பிய பின்
தங்களின் உழ்ஹிய்யா குர்பானியிலிருந்து சிலடத
உண்பார்கள். யமலும் யநன்புப் பபருநாள் பதாழுடகடய
யநரம் தாழ்த்தி பதாழும் நபிகளார், அடத விடவும்
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ஹஜ்ஜுப் பபருநாள் பதாழுடகடய யநர காலத்துடன் முன்
கூட்டித் பதாழுவார்கள்.
3. அன்னார் முெல்லாவுக்கு நடந்து பசல்வார்கள்.
அவர்களுக்கு முன்னால் ஈட்டிபயான்றும்
எடுத்துச்
பசல்லப்படும். முெல்லாவில் டவத்து அதன்பால் நின்று
பதாழுவதற்கு அது ெுத்தராவாக நட்டி டவக்கப்படும்
4. நபியவர்கள் முெல்லாடவ பசன்றடடந்ததும் பதாழ
ஆரம்பிப்பார்கள். அதற்காக அதானும் இகாமத்தும்
பசால்லப்பட மாட்டாது. யமலும் நபியவர்கள்

ُالصالة

 جامعةஎன்றும் கூறமாட்டார்கள். யமலும் பபருநாள்
பதாழுடகடயத் பதாழ முன்னரும் அதன் பின்னரும்
நபியவர்கயளா அன்னாாின் யதாழர்கயளா முெல்லாவில்
யவறு எந்தத் பதாழுடகடயயும் பதாழவில்டல.
5. நபிகளார் குத்பாவுக்கு முன்னர் இரண்டு ரக்ஆத்துக்கள்
பதாழுவார்கள். முதலாவது ரக்அத்தில் தக்பீர் தஹ்ாீமா
உள்ளடங்களாக
பதாடர்ச்சியாக ஏழு தக்பீர்கள்
பசால்வார்கள். எல்லா இரண்டு தக்பீர்களுக்குமிடடயில்
சற்று பமௌனமாக இருப்பார்கள். தக்பீர்களுக் கிடடயில்
குறிப்பிடத்தக்க திக்ரு எதடனயும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
ஓதினார்களா என்பதற்குப் பதிவுகள் எதுவும் இல்டல.
தக்பீர்
அடனத்டதயும்
பூர்த்தி
பசய்ததும்
ஓத
ஆரம்பிப்பார்கள். அதன் பின் தக்பீர் கூறி ருகூஃ
பசய்வார்கள். முதலாம் ரக்அத்தின் பின்னர் இரண்டாம்
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ரக்அத்தில் பதாடர்ச்சியாக ஐந்து தக்பீர்கள் பசால்வார்கள்.
அதன் பின் ஓதத் துவங்குவார்கள். பதாழுடக முடிந்ததும்
மக்கள் வாிடசகளில் அமர்ந்திருக்க நபியவர்கள் பிரசங்கம்
நிகழ்த்துவார்கள். அவ்வமயம் நபியவர்கள் நல்லுபயதசம்
பசய்வார்கள். யமலும் நல்லடத பசய்யும் படியும், தீயடத
விட்டும் விலகும் படியும் மக்களுக்குக் கட்டடள

 ا ْقتَ َربَت‘ قெூராக்கடள
பூரணமாக ஓதி முடிப்பார்கள். சில யவடள سبِّح ا ْس َم
َ
யிடுவார்கள். பதாழுடகயில்
மற்றும் ْال َغاشيَة

ெூராக்கடள ஓதுவார்கள்.

6.
நபியவர்கள்
நிலத்தில்
நின்று
பிரசங்கம்
நிகழ்த்துவார்கள். அங்கு மிம்பர் எதுவும் இருக்கவில்டல.
7. யமலும் குத்பாவில் அமராதிருக்க நபியவர்கள்
சலுடகயளித்தார்கள். அவ்வாயற
ஜும்ஆ தினத்தில்
பபருநாள் வந்தால், பபருநாள் பதாழுடகடயக் பகாண்டு
ஜும்ஆத் பதாழுடகடயத் தவிர்த்துக் பகாள்ளவும்
சலுடகயளித்தார்கள்.
8. பபருநாள் தினத்தில் பதாழுடகக்கு பசல்லவும்
பதாழுடகயின் பின் திரும்பி வரவும் பவவ்யவறு
வழிகடளப் நபியவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

சூாிய கிரகணம் யதான்றும் யபாது நபிகளார்
1. சூாிய கிரகணம் ஏற்பட்ட யபாது நபியவர்கள் தங்களின்
யமல் துண்டட இழுத்துக் பகாண்டு, பீதியுடன்
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பள்ளிவாசடல யநாக்கி விடரந்தார்கள். அங்கு முன்யன
பசன்று இரண்டு ரகஆத்துக்கள் பதாழுதார்கள். முலாவது
ரக்அத்தில் ெூரதுல் பாதிஹாவும் இன்பனாரு நீளமான
ெூராவும்
ஓதினார்கள். சத்தமிட்டு
கிராஅத்டத
ஓதினார்கள். பின்னர் ருகூ;ஃ பசய்தார்கள். அதில் நீண்ட
யநரம் நின்று பகாண்டிருந்தார்கள். பின்னர் ருகூவுலிருந்து
எழுந்தார்கள். அந்த நிடலயிலும் நீண்ட யநரம் வடர நின்று
பகாண்டிருந்தார்கள். இது முதலில் நின்ற நிடலயன்று.
யமலும்
நபியவர்கள்
ருகூவிலிருந்து
தடலடய
உயர்த்தியதும்.

سمع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد
என்று பசான்னார்கள், அந்த நிடலயில் டவத்தும் ஓதத்
துவங்கினார்கள். பின்னர் மறுபடியும் ருகூவுக்குச் பசன்று
அந்த ருகூவிலும் நீண்ட யநரம் இருந்தார்கள். இது
முதலாவது ருகூஃ அல்ல. இது யமலதிகமான இன்பனாரு
ருகூவாகும். பின்னர் அந்த ருகூவலிருந்து தடலடயத்
தூக்கினார்கள். பின்னர் ெஜதாவுக்குச் பசன்றார்கள்.
அதில் நீண்ட யநரம் இருந்தார்கள். இவ்வாறு முதலாம்
ரக்அத்டதத்
பதாழுது
முடிந்ததும்
இரண்டாவது
ரக்அத்டதத் பதாழுதார்கள். இதிலும் முதலாம் ரக்அத்தில்
பசய்தது யபாலயவ பசய்தார்கள். இதன்படி ஒவ்வாரு
ரக்அத்தும் இரண்டு ருகூஃகளும் இரண்டு ெஜூதுகளும்
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பகாண்டதாக
இருந்தது.
பதாழுது
முடிந்ததும்
கருத்தாளமான பிரசங்கம் ஒன்டற நிகழ்த்தினார்கள்.
2. கிரகணம் யதான்றிய யபாது அல்லாஹ்டவ திக்ரு
பசய்யுமாறும்,
பதாழுடகயிலும்
மற்றும்
துஆ
இஸ்திஃபாாிலும்
ஈடுபடுமாறும்
நபியவர்
கள்
கட்டடளயிட்டார்கள். யமலும் தர்மம் பசய்யுமாறும்,
அடிடமகடள
உாிடமயிடுமாறும்
அன்னார்
உத்தரவிட்டார்கள்.

மடழ யதடவப்பட்ட யபாது நபிகளார்
1. மடழ யதடவப்படும் யபாது நபியவர்கள் மிம்பாில்
டவத்து குத்பாவின் இடடயய மடழடய யவண்டி
பிரார்த்தடன
சந்தர்ப்பத்திலும்
பசய்வார்கள்.

பசய்வார்கள்.
மடழ
ஒரு

ஜும்ஆ

யவண்டி
முடற

அல்லாத

பிரார்த்தடன
பள்ளிவாசலில்

அமர்ந்திருந்தவாறு தங்களின் இரண்டு டககடளயும்
உயர்த்தி மடழடய யவண்டி அல்லாஹ்விடம் துஆ
பிரார்த்தடன பசய்தார்கள்.
2. மடழக்காக
நபியவர்கள்

பிரார்த்தடன

பசய்யும்

யபாது.

ً
ً
 وانرش، اعجال غري آجل امهلل اسق عبادك وبهائمك، نافعا غري ضار
ً
ً
رمحتك وأيح بدلك امليت امهلل اسقنا غيثا مغيثا مريئا
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“இடறவா! உன் அடியார்களுக்கும், உன் கால்
நடடகளுக்கும் தண்ணீர் புகட்டிடுவாயாக. உன் அருள்
மூலம் யகடு விடளயாது அதன் மூலம் பயன் தர தக்கதாய்,
கால தாமதமின்றி இப்பபாழுயத அதடனப்
பரவச்
பசய்திடுவாயாக, இடறவா! இறந்து யபாயுள்ள உனது
யதசத்துக்கு வாழ்வளிப்பாயாக. இடறவா! நமக்குத்
தாரளமாக மடழடய பபாழியச் பசய்திடுவாயாக.” என்று
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரார்த்தடன பசய்தார்கள் என்று
பதிவாகியுள்ளது.
3. யமகத்டதயும் காற்டறயும் நபியவர்கள் காணுமிடத்து
அதன் தாக்கம் அன்னாாின் முகத்தில் பதாியும். எனயவ
அவர்கள் முன்னும் பின்னும் யபாய் வருவார்கள். (அதாவது
ஒரு இடத்தில் நிற்காது நடப்பார்கள்.) அவ்வமயம் மடழ
பபாழிந்தது விட்டால் அன்னார் மகிழ்ச்சி அடடவார்கள்.
4.யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மடழடயக் கண்டதும்.

“ امهلل صيبا نافعاஇடறவா! இதடன பயன் தர
தக்கதாக பகாட்டச் பசய்வாயாக” என்று பசால்வார்கள்,
யமலும் நபி (ெல்) அவர்கள், தங்கள்
யமனியில் மடழத்
தண்ணீர் பட யவண்டும் என்பதற்காக
தங்களின்
ஆடடடய சற்று திறந்து பகாள்வார்கள். அது பற்றி
அன்னாாிடம் வினவப்பட்ட யபாது, அது அல்லாஹ்விட
மிருந்து கிடடத்துள்ள புது மடழ - அருள் என்று
கூறினார்கள்.
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5. மடழ அதிகாித்த யபாது அதடன நிறுத்த பிரார்த்தடன
பசய்யுமாறு ெஹாபாக்கள் ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம்
யவண்டினர். அப்யபாது நபிகளார்,

ِّ
َ َْ َ َ
 ومنابت، امهلل ىلع اآلاكم والظ َراب وبطون األودية، ول علينا،اَلنا
امهلل حو
الشجر

“அல்லாஹ்யவ! இம்மடழடய நமதூருக்குச் சூழ பபாழியச்
பசய்திடுவாயாக. இதடன நமது ஊர் மீது இறக்கி
விடாயத. அல்லாஹ்யவ! இதடன குன்றுகளிலும், மர
மட்டடகள் மீதும், மடலகள் மீதும், அருவிகளுக்குள்யளயும்
மற்றும் பசடிகள் முடளக்கும் இடங்களிலும் பபாழியச்
பசய்வாயாக.” என்று பிரார்த்தடன பசய்தார்கள்.

அச்ச காலத்து பதாழுடகயில் ரெூல் (ெல்)
1-

ரெூல் (ெல்) அவர்கள் யுத்த களத்தில் இருக்கும்
யபாது, அவர்களுக்கும் கிப்லாவுக்கும் இடடயில்
எதிாிகள் இருந்தால், அப்யபாது நபிகளார் முஸ்லிம்
படடடய

இரண்டு

வாிடசயில்

நிறுத்துவார்கள்.

பின்னர் தக்பீர் தஹ்ாீமா பசால்வார்கள். அப்யபாது
இரண்டு

அணியிலும்

நிற்கும்

யாவரும்

தக்பீர்

முழங்குவார்கள்.
பின்னர் நபியவர்கள் ருகூஃ பசய்யும் யபாது
எல்யலாரும் ஒன்றாக ருகூஃ பசய்து விட்டு, நபியவர்கள்
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ருகூவிலிருந்து எழும் யபாது எல்யலாரும் ஒனறாக எழுந்து
நிற்பர். பின்னர் நபிகளார் ெுஜூது பசய்யும் யபாது
அன்னாருக்கு அடுத்துள்ள முதலாம் ெப்பில் இருப்பவர்கள்
மாத்திரம் நபியுடன் யசர்ந்து ெுஜுது பசய்வர். அப்யபாது
இரண்டாம்
வாிடசயிலிருப்யபார்
எதிாிகடள
முன்யனாக்கியவாறு நிடலயில் நிற்பர்.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் இரண்டாம் ரகஅத்திற்காக
எழுந்ததும், இரண்டாவது வாிடச யில் இருப்யபார்
இரண்டு ெுஜூதுகடளயும் நிடற யவற்றுவார்கள். அதன்
பின்னர் அவர்கள் முதலாம் ெப்பில் இருக்கின்றவர்களின்
இடத்தில் வந்து நிற்பார்கள். யமலும் ஆரம்பத்தில் முதலாம்
ெப்பில் இருந்தவர்கள் பின் வாிடசக்கு வருவார்கள். இதன்
மூலம் இரண்டு வாிடசயில் இருந்தவர்களும் முதல்
வாிடசயில் இருந்த சிறப்பிடன பபறுவர். யமலும்
ஏற்பகனயவ இரண்டாம் வாிடசயில் இருந்த வர்களும்
ரெூலுல்லாஹ்வுடன் யசர்ந்து இரண்டு ெுஜூதகடளயும்
நிடறயவற்றிக் பகாள்ளும் யபற்டறப் பபறுவர். பின்னர்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ருகூஃ பசய்ததும் இரண்டு
வாிடசயிலும் இருப்பவர்கள், முன்னர் முதலாம் ரக்அத்தில்
நடந்து பகாண்ட பிரகாரம் நடந்து பகாள்வார்கள்.
அதாவது இரண்டு வாிடசயிலும் இருப்பவர்கள் ரெூல்
(ெல்) அவர்களுடன் ஒன்றாக ருகூஃ பசய்து. ஒன்றாக
எழுந்து நிற்பர்.
யமலும் நபியவர்கள் இரண்டாம்
ரக்அத்தின் ெுஜூதுக்குச் பசல்லும் யபாது தற்யபாது
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முதலாம் வாிடசயில் இருப்பவர்களும் நபிகளாருடன்
யசர்ந்து இரண்டு ெுஜூதுகடளயும் பசய்வார்கள்.
ஆனால் இரண்டாம் வாிடசயில் நிற்யபார் அப்படியய
நின்ற நிடலயில் நிற்பார்கள். பின்னர் நபியவர்கள்
அத்தஹிய்யாத்துக்காக அமர்ந்ததும் தற்சமயம் பின்
வாிடசயில் இருக்கும் அந்த அணியினர், தாங்கள்
நிடறயவற்ற யவண்டிய இரண்டு ெுஜூதுகடளயும்
பசய்து
விட்டு
ரெூலுல்லாஹ்வுடன்
யசர்ந்து
பகாள்வார்கள். பின்னர் எல்யலாரும் ஒன்றாக ெலாம்
பகாடுப்பர்.
2-

கிப்லா திடசயில் அல்லாமல் யவறு திடசயில் எதிாி இ
ருந்தால், நபியவர்கள் சில யவடள தங்களின் அணிடய
இரண்டு குழுக்களாகப் பிாிப்பார்கள். இதில் ஒரு
குழுவினடர எதிாிகளுக்கு யநராகவும் இன்பனாரு
குழுடவ

தன்னுடன்

பதாழுகின்ற

குழுவாகவும்

நிறுத்துவார்கள். அப்யபாது தன்னுடன் இருக்கும்
குழுவினர் ஒரு ரக்அத்டத பதாழுவர். பின்னர் அவர்கள்
பதாழுடகயில் இருந்தவாயற எதிாிகடள யநாக்கி
நிற்கும் குழுவின் இடத்திற்குச் வருவார்கள். அதடன
அடுத்து

எதிாிகளின்

திடசயிலிருந்த

குழுவினர்,

நபிகளாருடன் இருந்த குழுவின் இடத்திற்கு வருவர்.
அப்பபாழுதவர்கள்
இரண்டாவது
ரக்அத்தில்
நபியவர்களுடன் யசர்ந்து தங்களின் முதலாவது ரக்அத்டத
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பதாழுவார்கள். இந்நிடலயில் இரண்டு ரக்அத்துக்கடளயும்
நிறயவற்றியுள்ள ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
ெலாம்
பகாடுத்து விடுவார்கள். ஆனால் இதுவடர இரண்டு
குழுவினரும்
ஒயரபயாரு ரக்அத்டத மாத்திரம்
நிடறயவற்றியிருக்கின்ற படியால், அவர்கள் தங்களின்
எஞ்சியுள்ள மற்பறாரு ரக்அத்டதயும் இமாம் ெலாம்
பகாடுத்த பின்னர் தனியாகத் பதாழுது விட்டு ெலாம்
பகாடுப்பார்கள்.
3-

சில யவடள
ரக்அத்டத

நபியவர்கள் ஒரு குழுவினருக்கு ஒரு
பதாழ

டவத்து

விட்டு

இரண்டாம்

ரக்அத்திற்காக எழுந்து நிற்பார்கள். நபியவர்கள் அப்படி
நின்று பகாண்டிருக்க, அந்தக் குழு

இரண்டாவது

ரக்அத்டத தனியாக நிடறயவற்றி விட்டு ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் ருகூவில் இருந்து எழுந்திருக்க முன்னர்
ெலாம் பகாடுப்பர். அதடனயடுத்து அடுத்த குழுவினர்
நபியவர்கள் இரண்டாம் ரக்அத்தில் இருக்க அங்கு
வந்து

யசருவார்கள்.

யமலும்

நபியவர்கள்

அத்தஹிய்யாத்துக்காக அமர்ந்து பகாண்டதும் அந்தக்
குழுவினர்

எழுந்து

நிடறயவற்றுவார்கள்.

தங்களின்

மறு

ரக்அத்டத

யமலும்

அந்தக்

குழுவினர்

அத்தஹிய்யாத் ஓதி முடிக்கும் வடரயில், ரெூல் (ெல்)
அவர்கள்

தங்களின்

அத்தஹிய்யாத்தில்

காத்திருப்பார்கள். பின்னர் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
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ெலாம்

பகாடுத்ததும்

அவர்களும்

ெலாம்

பகாடுப்பார்கள்.
4-

சில யவடள நபியவர்கள் ஒரு குழுவினருக்கு இரண்டு
ரம்ஆத்துக்கடள

பதாழ

டவப்பார்கள்.

பின்னர்

அக்குழுவினர் ெலாம் பகாடுத்து விடுவார்கள். அதன்
பின் அடுத்தக் குழுவினர் ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம்
வந்து

யசர்ந்து

பகாள்வார்கள்.

அப்பாழுது

அவர்களுக்கும் இரண்டு ரக்ஆத்துக்கடள நபியவர்கள்
பதாழ டவப்பார்கள். பின்னர் அவர்கள் எல்யலாருக்கு
மாக அன்னார் ெலாம் பகாடுப்பார்கள்.
5-

சில யவடள நபியவர்கள் ஒரு குழுவினருக்கு ஒரு
ரக்அத்டத பதாழ டவப்பார்கள். பின்னர் அக்குழுவினர்
பசன்று விடுவார்கள். அவர்கள் யவறு எதடனயும்
பசய்ய மாட்டார்கள். பின்னர் அடுத்தக் குழுவினர்
நபியவர்களிடம் வருவார்கள். நபியவர்கள், அந்தக்
குழுவினருக்கும் ஒரு ரக்அத்டத பதாழ டவப்பார்கள்.
அவர்களும் யவறு எதடனயும் பசய்ய மாட்டார்கள்.
இதன்படி நபியவர்களுக்கு இரண்டு ரக்ஆத்துக்களும்,
இரண்டு

குழுக்களுக்

கும்

ஒரு

ரக்அத்தும்

உாித்துடடயதாகும்.

ஜனாொடவ ஆயத்தப்படுத்துதல்
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1- ஏடனய சமூகத்தினருக்கு மாறாக ஒரு டமயித்தின்
இறுதி சடங்குகடள நல்ல முடறயில் யமற்பகாள்ள
யவண்டும் என்பதற் காக சிறந்த வழிகாட்டல்கடள
நபியவர்கள் தன் சமூகத்திற்குத் தந்துள்ளார்கள். இது
டமயித்துட னும், அதன் குடும்பத்தாருடனும் மற்றும்
சுற்றத்தாருடனும் அழகிய முடறயில் நடந்து பகாள்ள
யவண்டு

பமன்ற

நல்ல

அனுகு

முடற

கடள

உள்ளடக்கியதாகும். இதில் முதலாவது, மரணத்டத
எய்திருப்பவர் சுகவீனமுற்றிருக்கும் யபாது அவடர
தாிசித்து அவருக்கு மறுடமடயப்பற்றி நிடனவூட்டி,
அவர்

பிறருக்குச்

பசால்ல

யவண்டிய

விடயம்

ஏதுமிருந்தால் அது பற்றி வஸிய்யத் பசய்யுமாறும்,
மற்றும் பதௌபா பசய்து பகாள்ளுமாறும் அவாிடம்
யவண்டிக் பகாள்வதாகும். அவ்வாயற மரணத்டத
பநருங்கியுள்ளவாின் இறுதி வாசகம்

شهادة ان الهلإ إالاهلل
“வணங்கத்
தகுமானவன்
அல்லாஹ்டவயன்றி
எதுவுமில்டல” என்ற வாசகமாக இருக்க யவண்டும்.
எனயவ
அவருக்கு
அந்த
வாசகங்
கடள
அறிவுருத்துவதும் இதில் அடங்கும்.
2- மனிதாில் அல்லாஹ்வின் விதிடய மனப் பூர்வமாக
ஏற்றுக் பகாண்ட, அவனின் புகடழ யமண்டமப்
படுத்திய ஒரு மா மனிதராக ரெுல் (ெல்) அவர்கள்
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விளங்கினார்கள். எனினும் தன் புதல்வன் இப்ராஹீம்
மரணத்டதத் தழுவிக் பகாண்ட யபாது அவர் மீது
தனக்கிருந்த அன்பு, கருடணயின் காரணமாக அவாின்
பிாிடவக் கண்டு நபியவர்கள் அழுதார்கள். ஆயினும்
அன்னாாின் உள்ளத்தில் அல்லாஹ்டவப் பற்றிய
திருப்தியும், அவன் மீதான நன்றியும் நிறம்பியிருந்தது.
யமலும் அன்னாாின் நாவு அல்லாஹ்டவ நிடனவு
கூறுவதிலும், துதி பாடுவதிலும் சதாவும்
இருந்தது.

யமலும்

“கண்

கலங்கி,

மூழ்கி
உள்ளம்

கவடலயுற்றுள்ள யபாதிலும், அல்லாஹ்வுக்கு திருப்தி
தரும்

வார்த்டதகடளயன்றி

யவறு

வார்த்டத

எதடனயும் நாம் யபச மாட்யடாம்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் நவின்றார்கள்.
3- மரணத்திற்காக
பகாள்வடதயும்,

கண்ணத்தில்
சப்தமிட்டு

ஒப்பாாி

அடறந்து
டவத்து

அழுவடதயும் நபியவர்கள் தடுத்தார்கள்.
4- யமலும் டமயத்திடன

அல்லாஹ்வின் பால் வழி

அனுப்பி டவப்பதற்காக அதடனக் கழுவி, குளிப்பாட்டி
தூய்டமப் படுத்தி பவள்டள ஆடடயில் கபனிட்டுத்
தீவிரமாக அதடன ஆயத்தப்படுத்து மாறு ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் வழி காட்டிச் பசன்றார்கள்.
5- யமலும் டமயத்தின் முகத்டதயும், யமனிடயயும் மூடி
டவப்பதும், அவ்வாயற அதன் இரண்டு கண்கடளயும்
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மூடி விடுவதும் நபியவர்களின் சிறந்த வழிகாட்டடலச்
சார்ந்த தாகும்.
6- சில

யவடள

நபியவர்கள்,

டமயத்டதப்

முத்தமிடுவார்கள்.
7- யமலும் டமயித்டத மூன்று தடடவ அல்லது ஐந்து
தடடவகள் கழுவும் படியாக ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பணித்தார்கள்.

யமலும்

டமயத்டத

குளிப்பாட்டுகின்றவாின் எண்ணத் திற்கு ஏற்றாப்
யபால்

அடதவிட

இறுதியாக

கற்பூரம்

அதிகமாகக்

கழுவும்

படியும்,

பகாண்டு

கழுவும்

படியும்

நபியவர்கள் பணித்தார்கள்.
8- யபார்க் களத்தில் உயிர் நீத்த ெஹீடத நபியவர்கள்
குளிப்பாட்ட வில்டல. யமலும் ெுஹதாக்கள் தம்முடன்
டவத்திருந்த
பின்னர்

யபாராயுதங்கடள எல்லாம் அகற்றி,

அவர்கள்

அவர்களுக்கு

அணிந்திருந்த

கபனாக

ஆடடடயயய

ஆக்கினார்கள்.

யமலும்

அவர்களுக்காக ஜனாொ பதாழுடக நடாத்த வில்டல.
9- இஹ்ராம்
தண்ணீரும்,

அணிந்த

நிடலயிலுள்ள

இளந்டத

இடலயும்

டமயித்டத
பகாண்டு

குளிப்பாட்டும்படி நபியவர்கள் பணித்தார்கள். யமலும்
அவர் அணிந்திருக்கும் இஹ்ராடமயய கபனாக ஆக்கிக்
பகாள்ளுமாரும் உத்தர விட்டார்கள். யமலும் அந்த
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டமயித்துக்கு மனம் பூசுவடதயும், அதன் தடலடய
மூடுவடதயும் நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
10-

டமயித்திற்கு பவள்டள நிரத்தில் அழகாக கபன்

அணிவிக்கும்படி டமயித்தின் உாிடம யாளனுக்கு
நபியவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்.
11- டமயத்டத முற்றாக மடறக்க கபன் பற்றாக் குடறயாக
இருந்த யபாது, நபியவர்கள் டமயத்தின் தடலடய
கபடனக் பகாண்டு மூடிவிட்டு, அதன் இரண்டு
கால்கடளயும் புற்கடள டவத்து மடறத்தார்கள்.

ஜனாொத் பதாழுடகயில் நபிகளாாின்
வழி முடற
1. டமயித்டதப் பள்ளிவாசலுக்கு பவளியய டவத்து
ஜனாொத் பதாழுடகடய நடாத்துவயத நபியவர்களின்
வழக்கம். சில யவடள பள்ளிக்குள்யள டவத்தும்
நபியவர்கள்
ஜனாொத்
பதாழுடகடய
நடாத்தியிருக்கின்றார்கள்.
ஆயினும்
எல்லா
சந்தர்ப்பங்களிலும் நபியவர்கள் இவ்வாறு பசய்ததில்டல.
2. நபியவர்கள் ஜனாொத் பதாழுடகடய நடாத்த முன்
வந்தால், ‘அந்த டமயித்தின் மீது கடன் சுடம ஏதும்
உண்டா?” என்று விசாாிப்பார்கள். அப்படி ஏதும் இல்டல
என்றால் அதன் ஜனாொத் பதாழுடகடய ரெூல் (ெல்)
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அவர்கள் நடாத்துவார்கள். அப்படி இருந்தாயலா
நபியவர்கள்
ஜனாொத்
பதாழுடகடய
நடாத்த
மாட்டார்கள். மாறாக அதன் ஜனாொத் பதாழுடகடய
அதன் உாிடமயாளர்கள் நடாத்தும்படி கட்டடளயிடு
வார்கள். எனினும் ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ்
பவற்றி வாயடலத் திறந்து பகாடுத்த பின்னர், நபியவர்கள்
கடன் பட்ட டமயித்தின் கடன் பபாறுப்டப தாங்கயள
எற்றுக் பகாண்டு அதன் ஜனாொ பதாழுடகடயயும்
தாங்கயள நடாத்தி டவத்தார்கள். யமலும் டமயித்தின்
கடடன நிடறயவற்றும் பபாருட்டு தாங்கள் பகாடுத்த
பணத்டத, டமயித் விட்டுச் பசன்ற பசாத்துக்களில் இருந்து
நபியவர்கள் எடுத்துக் பகாள்ளவில்டல. அவற்டற அதன்
வாாிெுகளுக்யக விட்டுக் பகாடுத்தார்கள்.
3. நபியவர்கள் ஜனாொத் பதாழுடகயில் அல்லாஹ்டவப்
யபாற்றிப் புகழ்ந்து, டமயித்துக் காக துஆவும் யகட்பார்கள்.
இத் பதாழுடகடயப் பபாதுவாக நான்கு தடடவகள்
தக்பீர்கள் கூறி நடாத்தி வந்த நபியவர்கள். சில யவடல
ஐந்து தடடவகள் தக்பீர் கூறி அதடன நடாத்தியும்
இருக்கின்றார்கள்.
4. டமயித்துக்காக மனத் தூய்டமயுடன் துஆ யகட்கும்படி
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பணித்தார்கள். யமலும் ரெூல்
(ெல்) அவர்கள்,

53

َ
َ َ َْ َ َ َ َ ََ
ِّ َ َ ِّ َ
َ َ
 وشا ِه ِدنا،  وذك ِرنا َوأنثانا، برينا
ك
و
غرينا
ص
و
،
نا
ت
مي
و
ا
ن
ي
حل
ِ
اغفر
هم
الل
ِ
ِ
َ
َ
َ ََْ ْ َ
ْ
ْ َ ََْ ْ ْ َ َ َ َ
ِ من أحييته منا فأحيِه ىلع اإلس
 َومن َتوفيته منا، الم
 اللهم. واغئ ِبنا
َ
َ
ْ ْ َْ
ََْ َ َْ
َ َ ََ
 َول تفتِنا بعده،  الله َم ل َت ِرمنا أج َره، اإليمان
فت َوفه ىلع
ِ
“இடறவா! நம்மிடடயய ஜீவித்துக் பகாண்டிருப்ப
வர்கடளயும், இறந்து யபானவர்கடளயும், நமது
சிறியயாடரயும், பபாியயாடரயும், நமது ஆண்கடளயும்
பபண்கடளயும் மன்னித்திடு வாயாக. இடறவா!
நம்மிடடயய
எவடர
நீ
உயிருடன்
இருக்கச்
பசய்கின்றாயயா
அவடர இஸ்லாத்தின் மீது வாழ
டவப்பாயாக.
யமலும்
எவடர
நீ
மரணிக்கச்
பசய்கின்றாயயா அவடர ஈமானின் மீது மரணிக்கச்
பசய்வாயாக. இடறவா! அவாின் கூலிடய நமக்கு
இல்லாமல் பசய்து விடாயத. யமலும் அவருக்குப் பின்னர்
நம்டம யசாதடனக்குள்ளாக்கி விடாயத” என்றும்,
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“இடறவா! அவடர மன்னித்து, அவருக்கு கருடண
காட்டுவாயாக. யமலும் அவாின் பதால்டலகடள நீக்கி
அவடர மன்னித்திடுவாயாக. அவடர கண்ணியமாக
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உபசாிப்பாயாக, யமலும் அவர் பிரயவசிக்கும் ஸ்தானத்டத
விசாலமாக்கி விடுவாயாக. அவடர தண்ணீடரக்
பகாண்டும் பணிடயக் பகாண்டும் குளிர்ந்த ஜலத்டதக்
பகாண்டும் குளிப்பாட்டுவாயாக. அழுக்டக விட்டும்
பவண்ணிற ஆடட தூய்டமப்படுத்தப் படுவது யபான்று
பாவங்கடள விட்டும் அவடரத் தூய்டமயாக்கிடுவாயாக.
அவருடடய இல்லத் திற்குப் பதிலாக அடத விடவும் சிறந்த
இல்லத்டதக் அவருக்குக் பகாடுத்திடுவாயாக. அவாின்
குடும்பத்டத விடவும் சிறந்த குடும்பத்டதயும், அவாின்
மடனவிடய விடவும் சிறந்த மடனவிடய யும் அவருக்குக்
பகாடுத்திடுவாயாக. யமலும் அவடர சுவனபதயில்
பிரயவசிக்கச் பசய்வாயாக. யமலும் கப்ாின் யவதடனயும்
மற்றும் நரக யவதடனடயயும் விட்டும் அவடரப்
பாதுகாப்பா யாக”. என்றும் பிரார்த்தடன பசய்துள்ளார்கள்
என ஹதீஸில் பதிவாகியுள்ளது.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஜனாொத் பதாழுடகடய
நடாத்தும் யபாது, அது ஆண் டமயித்தாக இருந்தால்
அதன், தடலக்கு யநராகவும், பபண் டமயித்தாக இருந்தால்
அதன் இடுப்புக்கு யநராகவும் நின்று பகாள்வார்கள்.
நபியவர்கள் குழந்டதயின் ஜனாொத் பதாழுடக டயயும்
முன்னின்று
நடாத்துவார்கள். ஆனால் தற்பகாடல
பசய்தவனின் ஜனாொடவ யும், கனீமத் பபாருளில்
யமாசடி பசய்தவாின் ஜனாொடவயும் நபிகளார் முன்
நின்று நடாத்த மாட்டார்கள்.
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கல்பலறிந்து மரண தண்டடன பபற்ற ஜுஹனீ குலத்து
பபண்ணின் ஜனாொடவயும் நபியவர்கள் நடாத்தி
டவத்தார்கள்.
மன்னர் நஜ்ஜாெி அவர்கள் வபாத்தான யபாது அவாின்
“காயிப்”
ஜனாொத்
பதாழுடகடய
நபியவர்கள்
பதாழுதார்கள். எனினும் எல்லா டமயித்தின் மீதும் நபி
(ெல்) அவர்கள் “காயிப்” ஜனாொ பதாழுடக
பதாழுதார்கள் என்பது அவர்களின் வழிகாட்டலில்
காணப்பட வில்டல.
ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்கு ஏயதனும் ஜனாொத்
பதாழுடக தவறி விட்டால் உாியவாின் கப்ாின் பால்
பசன்று ஜனாொத் பதாழுடகடய நிடறயவற்றிக்
பகாள்வது நபியவர்களின் ஒரு வழி காட்டலாகும்.

டமயித்டதக் கபனிடுதலும் அதனுடன்
பதாடர்புடடய ஏடனய விடயங்களும்
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஜனாொத் பதாழுடகடய
நிடறயவற்றியதும்

ஜனாொவின்

முன்னால்

நடந்தவாறு டமயவாடிக்குச் பசல்வார்கள். யமலும்
வாகனத்தில்

பசல்யவார்

அதன்

பின்னால்

பசல்வடதயும், நடந்து பசல்யவார், அதன் முன்னாயலா,
பின்னாயலா, வலது, இடது புறங்களில் பசன்ற
யபாதிலும் அதற்கு மிக பநருக்கமாகச் பசல்ல யவண்டும்
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என்படதயும்

நபியவர்கள்

ஒரு

ெுன்னத்தான

வழிமுடறயாக ஆக்கினார்கள். யமலும் ஜனாொடவ
யவகமாக எடுத்துச் பசல்லும் படியாகவும் நபியவர்கள்
கட்டடளயிட்டார்கள்.
2- டமயித் கப்ாில் டவக்கப்படும் வடரயில் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் உட்கார்ந்து பகாள்ள மாட்டார்கள்.
3- ஜனாொ பசல்லும் யபாது எழுந்து நிற்கும் படி
நபிகளார் பணித்தார்கள். சில யவடள அன்னார்
உட்கார்ந்து பகாண்டும் இருந்துள்ளார்கள்,
4- சூாியன் உதிக்கும் யபாதும், அது மடறயும் யபாதும்,
மற்றும்

நடுப் பகலிலும் ஜனாொடவ அடக்கம்

பசய்யாமலிருப்பது

நபியவர்களின்

வழிகாட்டலில்

ஒன்றாகும்
5- புடத

குழிடய

தடலமாட்டிலும்

ஆழமாகத்
கால்

யதாண்டி

மாட்டிலும்

அதன்
அதடன

விசாலப்படுத்தி டவப்பதும் நபி (ெல்) அவர்கள்
காட்டித் தந்த ஒரு வழியாகும்.
6- புடத குழியில் டமயித் டவக்கப்பட்ட பின் அதன்
தடலப் புறத்தில் மூன்று தடடவகள் நபியவர்கள் மண்
யபாடுவார்கள்.
7- டமயித் அடக்கம் பசய்யப்பட்டு முடிந்ததும், ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் கபுாின் பக்கமாக நின்று பகாண்டு
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அதற்காகப்

பிரார்த்தடன

பசய்வார்கள்.

அப்படி

பசய்யுமாறு தன் யதாழர்கடளயும் பணித்தார்கள்.

8- கப்ாில் டவக்கப்படிருக்கும் டமயித்தின் பக்கத்தில்
அமர்ந்து பகாண்டு ரெூல் (ெல்) அவர்கள் குர்ஆன்
ஓதியயதா,

டமயித்துக்கு

“தல்கீன்”

பசால்லிக்

பகாடுத்தயதா இல்டல.

9- ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்,

மரண

அறிவித்தல்

பகாடுப்படதத் தவிர்த்து வந்ததுடன், அதடனத் தடட
பசய்தார்கள்.

கப்ர் ஸ்தானத்தில் கவணிக்க யவண்டிய ஒழுங்கு
முடறகளும், ஆறுதல் பதாிவித்தலும்
10-

புடத குழியின் யமல் புறத்டத உயர்த்தி டவப்பதும்,

அதடனக் கட்டுவதும், அதடன பமழுகி விடுவதும்,
அதன் மீது dome - குவிந்த கூடற எழுப்புவதும் நபி
வழியல்ல.
11-

நபி (ெல்) அவர்கள் அலி (ரழி) அவர்கடள யமன்

யதசத்துக்கு அனுப்பிய யபாது அவாிடம், சிடல
எதடனயும் அழிக்காது விட யவண்டாம் என்றும்,
உயரமாக காட்சியளிக்கும் புடத குழி எதடனயும்
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மட்டமாக்காது விட யவண்டாம் என்றும் கூறினார்கள்.
எனயவ உயரமாக காட்சி யளிக்கும் சகல கப்ருகடளயும்
மட்ட

மாக்க

யவண்டுபமன்பயத

நபியவர்களின்

வழிமுடறயாகும்.
12-

கப்ருக்கு சாந்து பூசுவடதயும், அதன் மீது கட்டிடம்

எழுப்புவடதயும்,

அதன்

மீது

எழுத்துக்கள்

பபாறிப்படதயும் நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
13-

கப்டர இனங் கண்டு பகாள்ள விரும்புயவார்,

அதற்யகார் அடடயாளமாக அதன்மீது ஒரு கல்டல
டவத்துக் பகாள்ளலாம், என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
யபாதடன பசய்தார்கள்.
14-

கப்ருகடள பள்ளிவாசலாக ஆக்கிக் பகாள்வ டத

யும், அதன் மீது விளக்யகற்றுவடதயும் நபியவர்கள்
தடட பசய்தார்கள். யமலும் அப்படிச் பசய்கின்றவடன
சபித்தார்கள்.
1- யமலும் அங்கு பதாழுவடதயும், மற்றும் தங்களின்
கப்டர களியாட்ட இடமாக ஆக்கிக் பகாள்வடதயும்
நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
2- யமலும் கப்ருகடளக் யகவலப் படுத்துவதும், அதடன
மிதிப்பதும், அதன் மீது அமர்ந்து பகாள்வதும், அதன்
மீது சாய்ந்து பகாள்வதும், அவ்வாயற அதடன
பகௌரவப்படுத்துவதும் நபி வழியல்ல.
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3- யமலும் இறந்து யபான தங்களின் யதாழர்களின்
கப்ருகடள, நபியவர்கள் தாிசித்து வந்ததன் யநாக்கம்
அன்னவர்களுக்காகப்
அவர்களுக்காக

பிரார்த்தடன

பாவமன்னிப்புக்

பசய்யவும்

யகாறவும்தான்.

யமலும் கப்றுடளத் தாிசிப்பவர்கள்,

ْ َ
َْ ْ ََ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ْاَّلل بكم
َ
ِّ
يار مِن المؤ ِمنِي والمسلِ ِمي وإِنا إِن شاء
ِ
ِ السالم عليكم أهل ادل
َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ
ََ
 أسأل اَّلل نلا ولكم العافِية، ل ِحقون
"இங்கு குடியிருக்கும் விசுவாசிகயள! முஸ்லிம்கயள!
இன்ொஅல்லாஹ் நிச்சயமாக நாம் உங்களிடம் வந்து
யசருயவாம். நான் எமக்காகவும் உங்களுக்காகவும்
அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக் யகாறுகின்யறன்.” என்று
பசால்வது ெுன்னத்தான காாியமாகும்.
4- யமலும் டமயித்தின் வீட்டாருக்கு ஆறுதல் கூறுவது நபி
வழியாகும். எனினும் ஆறுதல் பசால்வதற்காக ஒன்று
கூடுவது நபி வழியல்ல. அவ்வாயற மரணித்தவருக்காக
டமய வாடியியலா, அதுவல்லாத இடத்தியலா குர்ஆன்
ஓதுவதும் நபி வழியல்ல.
5- யமலும் மக்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக டமயித்தின்
வீட்டார் சிரமப் படக்கூடாது, ஏபனனில் அது நபி
வழியல்ல. மாறாக மற்றவர்கள் அவர்களுக்கு உணவு
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சடமத்துக் பகாடுக்கும் படி ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கட்டடளயிட்டார்கள்.

ெகாத்தும், ெதகாவும்
ெகாத்
1- இவ்விடயத்தில்

ரெூல்

(ெல்)

அவர்களின்

வழிகாட்டல் பாிபூரணமானது. அதன் நிொப் யாது,
அதடன எப்பபாழுது, எந்த அளவு வழங்க யவண்டும்?
அது எவர் மீது கடடம, அதடன யாருக்கு வழங்க
யவண்டும்?

என்படத

அவர்களின்

எல்லாம்

வழிகாட்டல்

ரெூல்

(ெல்)

பதளிவாக

எடுத்துடரக்கின்றது. இதன் மூலம் பணக்காரனின்
நலடனயும், ஏடழகளின் நலடனயும் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் யபணி பாதுகாத்திருக்கின்றார்கள். எனயவ
பசல்வந்த ாின் பபாருளில் இருந்து அவர்களுக்கு யகடு
எதுவும் ஏற்படாதவாறு ஏடழகளுக்குத் யபாதுமானடத
வழங்குமுகமாக

ெகாத்டத

நபியவர்கள்

கடடமயாக்கினார்கள்.
2- ஒருவன் ெகாத் பபறத் தகுதியுடடயவன் என்படத
அல்லாஹ்வின் தூதர் அறிந்திருந்தால், அவனுக்கு
ெகாத்டத வழங்குவார்கள். எவனின் நிலவரம் குறித்து
நபியவர்கள் அறிந்திருக்க வில்டலயயா அப்படியான
ஒருவர் அன்னாாிடம்யவண்டி நின்றால், அவாிடம்,
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இதில் பசல்வந்தனுக்கும், சம்பாதிக்கத் திராணியுள்ள
வனுக்கும்

எந்தப்

பங்கும்

இல்டல

என்று

அறிவிப்பார்கள். அதன் பின்னயர அந்த மனிதனுக்கு
ரெூல் (ெல) அவர்கள் ெகாத்டத வழங்குவார்கள்.
3- யமலும்

எவ்வூாிலிருந்து

படுகின்றயதா,

ெகாத்

அவ்வூாில்

ெகாத்

அறவிடப்
பபறத்

தகுதி

பபற்றவர்களுக்கு மத்தியில் அதடனப் பகிர்ந்த ளிப்பயத
நபிகளாாின்

வழிகாட்டலாகும்.

மக்களிடடயய

பகிர்ந்தது

எனயவ
யபாக,

அவ்வூர்
எஞ்சியது

நபிகளாாிடம் எடுத்து வரப்படும். அப்யபாது அதடன
பபறத் தகுதியாயனாருக்கு ரெூலுல்லாஹ் (ெல்)
அவர்கள் பகிர்ந்தளிப்பார்கள்.
4- கால்

நடடகள்,

தானியம்,

பசல்வங்கடளப்

பபற்று

களிடமிருந்து

ெகாத்டதப்

கனிகள்

விளங்கும்

ஆகிய
தனவந்தர்

பபற்று

வர

யசகாிப்பவர்கடள நபிகளார் அனுப்புவார்கள்.
5- ஈத்த மரச் பசாந்தக்காராின் ஈத்தம் பழங்கடளயும்,
திராட்டச பசாந்தக்காராின் திராட்டசப் பழங்கடளயும்
மதிப்பீடு

பசய்வதற்காக

மதிப்பீட்டாளர்கடள

நபியவர்கள் அனுப்புவார்கள். அவர்களின் மதிப்பீட்டில்
எத்தடன “வெக்” இருக்கின்றன என்படத நபியவர்கள்
அவதானிப்பார்கள். பின்னர் அந்த அளவின் படி
அவர்களிடமிருந்து

பபற

யவண்டிய

ெகாத்தின்
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அளடவ நபியவர்கள்

நிர்ணயிப்பார்கள். (வெக்

என்பது ஓர் அளவு)
6- யமலும் குதிடர, அடிடம, யகாயவறு கழுடத, கழுடத,
காய் கறிகள், சாதாரணமாக யசமித்து டவக்க இயலாத
கனிகள்

என்பவற்றிலிருந்து

ெகாத்டத

அறவிட

நபிடவர்கள் வழி காட்டவில்டல. எனினும் இதிலிருந்து
திராட்டசப் பழத்திற்கும், யபாீத்தம் பழத்திற்கும் ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் விதிவிலக்களித்தார்கள். எனயவ இதில்
காயந்தது என்றும் காயாதடவ என்றும் நபியவர்கள்
யவறு படுத்த வில்டல.
7- ெகாத்டத அறவிடும் யபாது அதில் மிகச் சிறந்தடத
மாத்திரம்

அறவிட்டுக்

பகாள்வது

நபிகளாாின்

வழிகாட்டலாகாது. மாறாக அதில் நடுத்தரமானடத
அறவிடுவயத நபி (ெல்) அவர்களின் வழிகாட்டலாகும்.
8- தர்மம் பசய்தவர் தன் தர்மத்டத விடல பகாடுத்து
வாங்கிக்

பகாள்வடத

ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்

தடுத்தார்கள். எனினும் தன் தர்மத்டதப் பபற்றுக்
பகாண்ட ஏடழ, அதிலிருந்து எடதயாவது அவருக்கு
அன்பளிப்புச் பசய்தால் அதடன அவர் உண்ண
நபியவர்கள் அனுமதித்தார்கள்.
9- சில யவடள முஸ்லிம் மக்களின் நலன் கருதி,
நபியவர்கள் ெதகா நிதியிலிருந்து கடன் வாங்கிக்
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பகாள்வார்கள், பின்னர் அதன் இலாபத்திலிருந்து
கடடன திருப்பிக் பகாடுத்து விடுவார்கள்.
10-

யமலும் ெகாத்டத எடுத்து வரும் மனிதருக்கு

ரெூல் (ெல்) அவர்கள்,

امهلل بارك فيه ويف ابله
“இடறவா! இவர் விடயத்திலும், இவாின் ஒட்டகத்தின்
விடயத்திலும் அபிவிருத்தி பசய்வாயாக” என்றும், சில
யவடள

امهلل صل عليه
“இடறவா! இவர் மீது அருள் புாிவாயாக” என்றும்
பிரார்த்தடன பசய்வார்கள்.

ெகாத்துல் பித்ர்
1- ெகாத்துல் பித்ருக்காக ஈத்தம் பழம், யகாதுடம, மற்றும்
பவண்பணய் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு “ொஉ”டவ (ஒரு
யசடர) கடடமயாக்கினார்கள். (ஒரு ொஉ என்பது
நான்கு தடடவகள் இரண்டு டக நிடறய அள்ளி
எடுக்கும் ஓர்அளவு)
2- பபருநாள் பதாழுடகடயத் பதாழ முன்னர் ெகாத்துல்
பித்டர வழங்குவயத நபி வழியாகும். ஏபனனில் “யார்
இதடன

பதாழுவதற்கு

முன்னர்

நிடறயவற்றி
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டவத்தாயரா

அதுதான்

ஏற்றுக்

பகாள்ளப்பட்ட

ெகாத்தாகும், எவர் அதடனத் பதாழுடகக்குப் பின்னர்
நிடறயவற்றினாயரா அது ெகாத்துல்பித்ர்

ஆகாது,

மாறாக அதுவும் ஏடனய தர்மத்டதப் யபான்ற ஒரு
பபாதுவான தர்மயம” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
நவின்றார்கள்.
3- நபியவர்கள் ெகாத்துல் பித்டர பபாதுவாக எட்டுக்
கூட்டத்தினருக்கும்

பகிர்ந்தளிக்காமல்,

குறிப்பாக

அதடன. ஏடழகளுக்குப் பகிர்ந்தளித்தார்கள்.

உபாி –யமலதிக தர்மம்
1- தனக்குச்

பசாந்தமானவற்றில

இருந்து

தர்மம்

பசய்வடத மிகவும் விரும்புகின்ற ஒரு மாமனிதராக
நபிகளார்

விளங்கினார்கள்.

அல்லாஹ்

தனக்கு

வழங்கியிருப்படத அதிகாித்து டவத்துக் பகாள்ள
யவண்டு பமன்யறா, தர்மத்தின் காரணமாக தன்
பசல்வம் குடறந்து விடுபமன்யறா நபிகளார் ஒரு
யபாதும் நிடனத்ததில்டல.
2- நபி

(ெல்)

பகாள்வடத

அவர்கள்
விட,

பிறாிடமிருந்து

பபாற்றுக்

மற்றவர்களுக்குத்

பகாடுப்பதியலயய மிக மகிழ்ச்சியடடந்தார்கள்.

தாம்
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3- யதடவப்பட்ட
யதடவடய

எவயரனும்

முன்

நபிகளாாிடம்

டவத்தால்,

அப்பபாழுது

தன்
தன்

யதடவடயப் விட மற்றவாின் யதடவக்கு நபிகளார்
முன்னுாிடம அளிப்பார்கள். எனயவ சில சமயங்களில்
அப்படி

தங்களின் உணடவயும், இன்னும் சில

சமயங்களில் தங்களின் ஆடடடயயும் பிறருக்கு வாாி
வழங்கி யிருக்கின்றார்கள்.
4- தம்முடன்

இருக்கின்றவர்களுக்கு

பகாடுக்காமல்

இருப்பபதன்பது நபியவர்கடளப் பபாருத்த வடர, அது
ஒரு அசாத்தியமான விடயம்.
5- நபியவர்களின் தர்மம் பல வடகப்பட்டதாக இருந்தது.
சில

யவடள

நன்பகாடடயாகவும்,
ெதகாவாகவும்,

அண்ணல்
இன்னும்
இன்னும்

நபியவர்கள்
சில
சில

யவடள
யவடள

அன்பளிப்பாகவும். மற்றும் சில யவடள ஒருவாிடம் ஒரு
பபாருடள வாங்கிய பின் அப்பபாருடளயும், அதன்
கிரயத்டதயும் அயத நபருக்கு வழங்கி விடுவதன்
மூலமும், யமலும் சில யவடள எடதயயனும் கடனாகப்
பபற்ற பின் கடடனத் திருப்பிக் பகாடுக்கும் யபாது
அடத விடவும் அதிகமாகத் திருப்பிக் பகாடுப்பதன்
மூலமும், சில யவடள நன் பகாடட எடதயும் பபற்றுக்
பகாண்ட பின்னர் அதற்குப் பகரமாக அடத விடவும்
அதிகமாக நன்பகாடட வழங்குவதன் மூலமும் என பல
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வடகயிலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தர்மம் பசய்து
வந்தார்கள்.

யநான்பு விடயத்தில் நபிகளாாின்
வழி காட்டல்
1- ரமழான் மாதப் பிடறடய திட்டவட்டமாகக் காணாத
வடர, அல்லுது சாியான சாட்சி மூலம் அது உறுதிப்
படுத்தப்படாத வடரயில் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
ரமழான் மாத யநான்பு பிடிக்க மாட்டார்கள். எனயவ
பிடறடயக் கண்ணால் காணாமலும், சாட்சி மூலம் அது
உறுதிப் படுத்தப்படாமலும் இருந்தால் ெஃபான்
மாதத்டத பூரணமான முப்பது நாட்களாகக் கணித்துக்
பகாள்வார்கள்.

இவ்விடயத்தில்

இதுயவ

நபி

வழியாகும்.
2- யமலும் முப்பதாவது இரவில் பிடற பதன்படாத வாறு
யமகம் குறுக்கிட்டிருந்தால், ெஃபான் மாதத்டத முப்பது
நாட்களாகப் பூரணப்படுத்திக் பகாள்வார்கள். யமலும்
யமக மூட்டமுள்ள நாளில் நபியவர்கள் யநான்பு பிடிக்க
மாட்டர்கள். அத்தினத்தில் யநான்பு பிடிக்கும் படி
உத்தரவு பிரப்பிக்கவும் மாட்டார்கள்.
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3- பிடறடய இரண்டு சாட்சிகள் உறுதிப் படுத்தியதும்
ெஃபான் மாதத்டத டக விட்டு ரமழான் மாதத்டத
ஏற்றுக் பகாள்வயத நபி வழியாகும்.
4- யமலும் பபருநாள் பதாழுடக அறிவிக்கும் யநரம் கழிந்த
பின்னர் பிடற கண்டதாக ஒருவர் சாட்சியளித்தால்,
நபியவர்கள்

யநான்டப

மற்றவர்களும்

விட்டுவிடுவார்கள்.

யநான்டப

விடும்

படி

கட்டடளயிடுவார்கள். பின்னர் மறு நாளில் உாிய
யநரத்தில்

பபருநாள்

பதாழுடகடய

நிடறயவற்றுவார்கள்.
5- நபியவர்கள்
யநான்பு

அதான்

பசான்னவுடன்

திறப்பார்கள்.

அப்படி

அவசரமாக
பசய்யும்படி

மற்றவர்கடளயும் தூண்டினார்கள். யமலும் தான் ெஹர்
பசய்ததுடன், மற்றவர்கடளயும் ெஹர் பசய்யும்படி
தூண்டினார்கள்.

யமலும்

நபியவர்

கள்

ெஹர்

பசய்வடதப் பிற்படுத்தியதுடன் அப்படி பிற்படுத்தி
ெஹர்

பசய்ய

யவண்டு

பமன

மற்றவர்கடள

ஆர்வமூட்டினார்கள்.
6- நபிகளார் யநான்பு பபருநாள் பதாழுடகக்கு முன்னர்
காடலயில் சாப்பிடுவார்கள். ஈத்தம் பழம் ஏதும்
இருந்தால் அன்னார் அதடன உண்பார்கள். அப்படி
இல்டல எனறால் சில மிடக்குத் தண்ணீர் அருந்திக்
பகாள்வார்கள்.
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7- காடலயில் யநான்டப விடும் யவடளயில், நபிகளார்,

ْ ْ ََْ َ َ
ََ
َ َ َ ْ َْْ َ َََ
ذه َب الظمأ َوابتلت العروق وثبت األجر إِن شاء اَّلل

“தாகம் நீங்கி விட்டது, நரம்புகள் ஈரமாகி விட்டன,
இன்ொஅல்லாஹ்
இதன்
கூலியும்
உறுதியாகி
விட்டது” என்று கூறுவார்கள்.
8- நபிகளார் ரமழான் மாதத்தில் அதிகமாக இபாதத்தில்
ஈடுபடுவார்கள். யமலும் இம் மாதத்தில் ஜிப்ாீல் (அடல)
அவர்களும் ரெூல் (ெல்) அவர்களும் பரஸ்ரம்
அல்குர்ஆடன ஓதிக் பகாண்டிருப்பார்கள்.
9- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ரமழான் மாதத்தில் அதிகம்
தானதர்மங்கள் வழங்கி வந்ததுடன் அல்குர்ஆன் ஓதல்,
பதாழுதல், திக்ரு பசய்தல், இஃதிகாப் இருத்தல்
யபான்ற காாியங்களில் அதிகமாக ஈடுபட்டு வந்தார்கள்.
10-

நபியவர்கள் சில யவடள ஏடனயயாருக்கு அல்லாத

பிரத்தியயகமான தனிப்பட்ட சில இபாத்ததுக்களில்
ஈடுபடுவார்கள். எனயவ அன்னார் யநான்பு திறக்காமல்
பல யநான்புகடளத் பதாடர்ந்து யநாற்றிருந்தார்கள்.
இதடன பசய்ய ரெூலுல்லாஹ் தன் யதாழர்களுக்கு
அனுமதிக்கவில்டல. எனினும் அவர்களுக்கு, ெஹர்
வடரயில் பதாடர்ந்து யநான்பு டவத்திருக்க அனுமதி
வழங்கினார்கள்.
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யநான்பு டவத்திருக்கும் யபாது
அனுமதிக்கப்பட்டடவயும்,
அனுமதிக்கப்படாதடவயும்
1- யநான்பாளி

ஆபாச

யபச்சுக்களிலும்,

கூச்சல்

யபாடுவதிலும், ஏசுவதிலும், ஏச்சுப் யபச்சுக்க ளுக்குப்
பதில் தரும் காாியங்களிலும் ஈடுபடு வடத நபிகளார்
தடட பசய்தார்கள். யமலும் தன்டன ஏசியவனிடம்
“நான் யநான்பு டவத்தி ருக்கின்யறன்” என்று கூறும் படி
பணித்தார்கள்.
2- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரயாணத்தில் இருக்கும்
யபாது யநான்பு டவத்திருக்கின்றார் கள், யமலும்
யநான்டப

விட்டுமிருக்கின்றார்கள்.

எனயவ

இவ்விடயத்தில் ெஹாபாக்கள் தாம் விரும்பியடதச்
பசய்து பகாள்ள அவர்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள்.
3- யுத்தத்தில் எதிாிகடள பநருங்கும் யபாது யநான்டப
விட்டு விடும் படி நபிகளார் உத்தரவிட்டார்கள்.
4- பிரயாணி யநான்டப விடுவதற்கு, பிரயாணத் தின் தூர
எல்டலடய

வடரயடர

பசய்வது

நபிகளாாின்

வழிகாட்டடலச் சாராது.
5- ெஹாபாக்கள் பிரயாணத்டத ஆரம்பித்ததும் யநான்டப
விட்டு விடுவார்கள். அதற்குத் தங்களின் வீட்டு
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எல்டலடயத் தாண்ட யவண்டு பமன்பது அவர்களுக்கு
ஒரு பபாருட்டாக இருக்கவில்டல.
6- சில யவடள யநான்பு காலத்தில் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் பஜ்ரு யநரத்டத அடடயும் யபாது அவர்கள்
பபரும்பதாடக்டக

உடடயவராக

இருப்பார்கள்.

எனினும் அந்யநரத்தில் பஜ்ருக்குப் பின் நபிகளார்
யநான்பு டவத்திருக்கும் நிடலயில் குளித்துத் தங்களின்
பதாடக்டக நீக்கிக் பகாள்வார்கள்.
7- சில யவடள நபிகளார் ரமழான் மாதத்தில் யநான்பு
டவத்திருக்கும் யபாது தன்

மடனவியர் சிலருக்கு

முத்தம் தந்துள்ளார்கள்.
8- யமலும் நபிகளார் யநான்பு டவத்திருக்கும் யபாயத
மிஸ்வாக் பசய்து பல் துலக்கிக் பகாள்வார்கள். யமலும்
வாய் பகாப்பளித்து நாசிக்குத் தண்ணீரும் பசலுத்திக்
பகாள்வார்கள்.

அவ்வாயற

தங்களின்

தடலயில்

தண்ணீரும் ஊற்றிக் பகாள்வார்கள்.
9- யநான்பாளி மறதியாக சாப்பிட்டாயலா, பருகினாயலா
அதற்காக

அந்த

யநான்டப

கழாச்

பசய்ய

யவண்டியதில்டல என்றார்கள் காருண்ய நபிகளார்
அவர்கள்.
10- யநாயாளியும், பிரயாணியும் யநான்டப விட்டுவிட்டு
பின்னர் கழாச் பசய்து பகாள்ள அவர்களுக்குச்
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நபிகளார் சலுடக வழங்கினார் கள். அவ்வாயற
தங்களின்

உயிர்

மீது

அச்சம்

பகாண்டுள்ள

கர்ப்பிணிக்கும் பாலூட்டும் தாய்க்கும் நபிகளார்
சலுடகயளித்தார்கள்.

யமலதிக யநான்பு
பர்ழு யநான்பல்லாத உபாி யநான்புகடள எவ்வாறு
யநாற்றல் யவண்டுபமன்பதற்கும் ரெூல்) (ெல்)
வழிகாட்டித் தந்துள்ளார்கள். இதன் மூலம் ஆத்மாவுக்கு
சிரமம் ஏற்படாதவாறு உயர் இலட்சியத்டத அடடயும்
வாயப்பு கிட்டும். ரெூல் (ெல்) அவர்கள் எல்லா
மாதத்திலும் யநான்பு யநாற்று வந்திருக்கின்றார்கள். சில
யவடள சில மாதத்தில் நபிகளார் அதிகமாக யநான்பு
யநாற்று வருவார்கள், அப்பபாழுது இனி நபியவர்கள்
யநான்டப விடயவ மாட்டார்கயளா என்று மக்கள்
கூறுமளவுக்கு அந்த மாதத்தில் நபிகளாாின் யநான்பு
அதிகமாக இருக்கும். அப்பபாழுது யநான்பு பிடிப்படத
நபிகளார் நிறுத்தி விடுவார்கள். சில மாதத்தில் நபிகளார்
பல நாட்கள் யநான்பு யநாற்காமல் இருந்து விடுவார்கள் .
அப்யபாது இனி நபியவர்கள் யநான்பு டவக்க
மாட்டார்கயளாஎன்று மக்கள் பசால்லி விடுவார்கள் .
அப்பபாழுது நபிகளார் யநான்பு யநாற்க ஆரம்பித்து
விடுவார்கள். எவ்வாறாயினும் எந்தபவாரு மாதத்திலும்
ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் யநான்பு யநாற்காமல்
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இருந்ததில்டல. யமலும் ரமழான் மாதம் தவிர்ந்த யவறு
எந்த மாதத்திலும் மாதம் முழுதும் நபியவர்கள் யநான்பு
யநாற்றதில்டல. யமலும் ஏடனய மாதங்கடள விடவும்
ெஃபான் மாத்த்தில் யநாற்கும் யநான்புகயள அதிகம்.
1- குறிப்பாக பவள்ளிக்கிழடம யநான்பு யநாற்படத
நபியவர்கள் விரும்பவில்டல. எனினும் திங்கட்கிழடமயும்,
வியாழக்கிழடமயும் யநான்பு யநாற்று வந்துள்ளார்கள்.
2- பயனத்திலும் சாி ஊாில் இருக்கும் யபாதும் சாி
ஐயாமுல்பீழ் தினங்களில் யநான்பு யநாற்படத நபியவர்கள்
ஒரு யபாதும் விட்டதில்டல.
3- எல்லா

மாதத்திலும்

நபிகளார்,

பபௌர்ணமி

நாட்களில் மூன்று தினங்கள் யநான்பு யநாற்றுள்ளார்கள்.
4- நபியவர்கள்

ெவ்வால்

மாதத்தின்

ஆறு

யநான்புகடளப் பற்றிக் குறிப்பிடும் யபாது “இடவ ரமழான்
யநான்புடன் யசர்ந்து ஒரு வருட யநான்புக்குச் சமமாகும்”
என்றார்கள். யமலும் நபியவர்கள், ஏடனய நாட்கடள
விடவும் ஆசூரா தினத்டதத் யதடி அத்தினத்தில் யநான்பு
யநாற்பார்கள்.

யமலும்

அன்டறய

யநான்பு

கடந்த

ஆண்டின் பாவங்களுக்குப் பிராயச்சித்தமாகும் என்றும்
கூறினார்கள்.
5- யமலும் அரபா தினத்டதப் பற்றிக் குறிப்பிடும்
யபாது, “அன்டறய யநான்பு கடந்த வருடத்தினதும்,
எஞ்சிய

வருடத்தினதும்

பாவங்களுக்குப்

பிராயச்
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சித்தமாகும்.”

என்று

ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்

நவின்றார்கள்.
6- வருடம் பூராவும் யநான்பு யநாற்பது நபிகளாாின்
வழிடயச் சார்ந்ததல்ல. ஏபனனில் “வருடம் பூராவும்
யநான்பு யநாற்றவன் யநான்பு யநாற்கவும் இல்டல, அவன்
யநான்டப

விடவும்

இல்டல”

என்று

நபிகளார்

கூறினார்கள்.
7- சில யவடள உபாி – யமலதிக யநான்பு பிடிக்க
நிய்யத் டவத்திருந்த நபியவர்கள், பின்னர் அந்த யநான்டப
விட்டு விடுவதுமுண்டு. யமலும் சில யவடள தங்களின்
இல்லாளிடம் நபியவர்கள் பசன்று “உங்களிடம் ஆகாரம்
ஏதும் உண்டா?” என்பார்கள். அதற்கு அவர்கள் “இல்டல”
என்றால், நபியவர்கள் “அப்படியாயின் நான் நிச்சயமாக
யநான்பு டவத்துள்யளன்” என்று பசால்வார்கள்.
8- யமலும்

“உங்களில்

யநான்பு

டவத்திருக்கும்

எவயரனும் விருந்துக்கு அடழக்கப்படால், அவர் “நான்
நிச்சயமாக

யநான்பு

கூறிவிடுவாராக”

என

பிடித்திருக்கின்யறன்”
ரெூல்

(ெல்)

கூறினார்கள்.

இஃதிகாப் இருக்கும் யபாது

என்று
அவர்கள்
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1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் வபாத் வடரயில்
ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களும் ‘இஃதிகாப்’
இருந்து வந்தார்கள். எனினும் அன்னாருக்கு ஒரு முடற
‘இஃதிகாப்’ இருக்க கிடடக்கவில்டல. எனயவ அதடன
அன்னார்

ெவ்வால்

மாதத்தில்

கழா

பசய்து

பகாண்டார்கள்.
2- நபியவர்கள் ஒரு தடடவ ரமழான் மாதத்தின் ஆரம்ப
பத்து நாட்களிலும், இன்பனாரு தடடவ நடுப் பத்து
நாட்களிலும்,

மற்பறாரு

தடடவ

கடடசிப்

பத்து

நாட்களிலும் இஃதிகாப் இருந்து, அதில் டலலதுல் கத்டர
அடடந்து பகாள்ள முயன்றார்கள். பின்னர் அது பிந்திய
பத்தில்தான்

இருக்கின்றது

என்பது

அன்னாருக்குத்

பதளிவாக பதாிய வந்ததும், தாங்கள் இடறயடி யசரும்
வடரயில், அன்னார் பதாடர்ந்தும் கடடசிப் பத்தில்
இஃதிகாப் இருந்து வந்தார்கள்.
3- யநான்பின்றி

நபியவர்கள்

இஃதிகாப்

இருந்ததில்டல.
4- தான் தனியாக பள்ளிவாசலில் ஒதுங்கியிருக்க அங்கு
தனக்பகாரு கூடாரம் அடிக்குமாறு ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
உத்தரவு பிரப்பிப்பார்கள்.
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5- ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்

இஃதிகாப்

இருக்க

நிடனத்தால், பஜ்ருத் பதாழுடகடய நிடறயவற்றி விட்டு
இஃதிகாடபத் பதாடங்குவார்கள்.
6- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் இஃதிகாப் இருக்கும்
இடத்தில் அன்னாருக்கு விாிப்பும், கட்டிலும் யபாடப்படும்.
எனயவ நபியவர்கள் தங்களின் அந்தக் கூடாரத்திற்குள்
பசன்று அதில் தனியாக இருப்பார்கள்.
7- நபியவர்கள் இஃதிகாப் இருக்கும் யபாது, மனிதத்
யதடவடய நிடற யவற்றிக் பகாள்ள வல்லாது யவறு
எதற்காகவும்

தங்களின்

இல்லத்திற்குச்

பசல்ல

மாட்டார்கள்.
8- சில யவடள இஃதிகாபில் இருக்கும் நபியவர்கள்,
ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் மாதத் தீட்டுடடயவராய் இருக்கும்
நிடலயிலும் தங்களின் தடலடய அவர் வாாி விடும்
பபாருட்டு, அவர்களின் வீட்டுக்குள் தம் தடலடய
டவப்பார்கள்.
9- இஃதிகாபில் இருக்கும் நபிகளாடரப் பார்க்க சில
யவடள அன்னாாின் மடனவியர் எவரும் இரவில் வருவர்.
பின்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து எழுந்து யபாகும் யபாது,
நபியவர்களும் அவருடன் எழுந்து பசன்று அவடர
அனுப்பி டவப்பார்கள்.
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10-

நபியவர்கள்

இஃதிகாபில்

இருக்கும்

யவடளயில் எந்தபவாரு மடனவியுடனும் சல்லாபம்
பசய்ததில்டல. அவ்வாயற அவர்கடள முத்தமிடயவா,
யவறு எந்தக் காாியயமா பசய்யவுமில்டல.
11-

நபியவர்கள் எல்லா ஆண்டுகளிலும் பத்து

தினங்கள் இஃதிகாப் இருந்து வந்தார்கள். எனினும்
அன்னாாின் உயிர் எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு அன்னார்
இருபது தினங்கள் இஃதிகாப் இருந்தார்கள்.

ஹஜ்ஜும், உம்ராவும்
(1)நபிகளாாின் உம்ரா
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் நான்கு தடடவகள் உம்ரா
பசய்தார்கள்.

இதில்

ஒன்று

உம்ரதுல்

ஹுடதபிய்யாவாகும். இது முஷ்ாிகீன்கள் ரெூல்
(ெல்)

அவர்கடள

மக்காவுக்குள்

வர

விடாமல்

அவர்கடள அங்கு டவத்து தடுத்த யபாது நிகழ்ந்தது.
எனயவ நபியவர்கள், தடுக்கப்பட்ட அவ்விடத்தில்
குர்பானீ பகாடுத்து, முடிடயயும் சிடறத்து இஹ்ராம்
உடடடயக் கடலந்தார்கள்.
2- இரண்டாவது உம்ரா, உம்ரதுல் கழா எனப்படும்.
முந்திய

ஆண்டு

நபியவர்கள்

டவத்து

உம்ரா

பசய்ய

ஹுடதபிய்யாவில்

இயலாதவாறு

தடுக்கப்
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பட்டார்கள் அல்லவா? எனயவ அதடனக் கழா
பசய்யுமுகமாக நபியவர்கள் பசய்த உம்ராயவ இந்த
உம்ரதுல் கழா என்பது.
3- நபியவர்களின் மூன்றாவது உம்ரா, அன்னார் தங்களின்
ஹஜ்ஜுடன் யசர்த்து ஒன்றாகச் பசய்த உமராவாகும்.
4- நபியவர்களின் நான்காவது உம்ரா, அன்னார் ஜஃரானா
எனும் இடத்திலிருந்து யமற் பகாண்ட உம்ராவாகும்.
5- நபியவர்கள் உம்ராவுக்காகப் புறப்பட்டுச் பசல்லும்
யவடளயில்,
மக்காவின் எல்டலக்கு பவளியில்
அவர்களுக்கு ஏயதனும் இடடயூறு ஏற்பட்டு, அதன்
காரணமாக அதடன மக்காவின் எல்டலக்கு பவளியில்
முறித்துக் பகாண்ட எந்தபவாரு உம்ராவும் இல்டல.
மாறாக ஹுடதபிய்யாவில் இடட நிறுத்தப்பட்ட உம்ரா
உள்ளிட்ட நபியவர்களின் எல்லா உம்ராவும் மக்காவின்
எல்டலக்குள்யளயய நிகழ்ந்தன.
நபியவர்கள் வருடத்தில் ஒரு உம்ரா மாத்திரயம
பசய்தார்கள்.
அன்னார்
வருடத்தில்
இரண்டு
தடடவகள் உம்ரா பசய்யவில்டல.
5- நபியவர்களின்

எல்லா

உம்ராவும்

ஹஜ்ஜின்

மாதங்களியலயய நிகழ்ந்தன. அதாவது ெவ்வால்,
துல்கஃதா மற்றும் துல்ஹிஜ்ஜா மாதங்களியலயய
நிகழ்ந்தன.
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6- யமலும் “ரமழான் மாதத்து உம்ரா, ஒரு ஹஜ்ஜுக்குச்
சமமாகும்”

என்று

ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்

நவின்றார்கள்.
(2) நபிகளாரின் ஹஜ்ஜு
1. ஹஜ்ஜு

கடடமயாக்கப்பட்டதும்

தாமதமின்றி

உடயன

நபியவர்கள்

ஹஜ்ஜுக்

கடடமடய

நிடறயவற்றினார்கள். நபியவர்கள் ஒயரபயாரு ஹஜ்
மாத்தியம

பசய்தார்கள்.

அதடன

உம்ராவுடன்

இடணத்து யமற் பகாண்டார்கள்.
2. ழுஹர்

பதாழுடகக்குப்

பின்னர்

ஹஜ்ஜுக்காக

நபியவர்கள் நிய்யத் டவத்து,

,  إن احلمد وانلعمة لك وامللك,  بليك ل شيك لك بليك, بليك امهلل بليك
 بليك، ل شيك لك
3. “அல்லாஹ்யவ! உன் அடழப்டப ஏற்றுக் பகாண்யடன்,
உன் அடழப்டப ஏற்றுக் பகாண்யடன் உனக்கு இடண
எதுவுமில்டல,

சர்வ

புகழும்,

அருளும்,

ஆட்சி

அதிகாரங்களும் உனக்யக பசாந்தம், உனக்கு இடண
எதுவுமில்டல.” என்ற தல்பியாடவ யதாழர்களும்
யகட்கும் படியாக சப்தமிட்டுச் பசான்னார்கள். யமலும்
இதடன ஓடசயுடன் பசால்லும் படி யதாழர்களுக்கும்

79

உத்தரவிட்டார்கள். யமலும் மக்கள் அதிகமாக இருந்த
யபாதும்

அவர்கள்

குடறவாக

இருக்த

யபாதும்

அவர்களுக்குச் சிரமம் தராது நபியவர்கள் எப்யபாதும்
தல்பியாடவக் கூறிக் பகாண்டிருந்தார்கள்.
3- தம் யதாழர்கள் இஹ்ராம் அணியும் யபாது ஹஜ்ஜின்

மூன்று வடகயில் தாம் விரும்பிய படி நிய்யத் டவத்துக்
பகாள்ள
அவர்களுக்கு,
நபியவர்கள்
வாய்ப்பளித்தார்கள். யமலும் அவர்கள் மக்காடவ
பநருங்கியதும், எவபரல்லாம் ஹஜ்ஜுக்பகன்றும்,
கிரான் ஹஜ்ஜுக்பகன்றும் நிய்யத் டவத்தார்கயளா
அவர்களில் தம் வசம் குர்பானீ
டவத்தில்லாத
ஹாஜிகள் தங்களின் நிய்யத்டத உம்ராவின் பக்கம்
மாற்றிக் பகாள்ளும் படி கூறிக் இதடன ஒரு
ெுன்னத்தாகவும் ஆக்கினார்கள்.

4- நபியவர்கள் பல்லக்கின் உள்யள அமர்ந்து பகாள்ளாது
ஒட்டகத்தின்

மீது

இருந்து

பகாண்டு தங்களின்

ஹஜ்டஜ நிடறயவற்றினார்கள். அவர்களின் உணவு
ஒட்டகத்தின்

அடிப்

பாகத்திலிருக்கும்

டபயில்

டவக்கப்பட்டிருந்தது. யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
மக்காடவ அடடந்த யபாது தங்களுடன் குர்பானீ
டவத்தில்லாத அடனவரும்

தங்களின் ஹஜ்டஜ

உம்ராவின் பக்கம் மாற்றி, உம்ராடவ நிடறயவற்றி
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விட்டு,

தங்களின்

தங்களுடன்

இஹ்ராடம

குர்பானீ

இஹ்ராமுடன்

நீக்கும்

படியும்,

டவத்திருப்பவர்கள்,

பதாடர்ந்து

இருக்குமாறும்

உத்தரவிட்டார்கள். பின்னர் அங்கிருந்து கிளம்பி
“தூதுவா” என்ற இடத்டத வந்தடடந்தார்கள். அங்கு
துல் ஹிஜ்ஜா மாதம் நான்காம் நாள், ஞாயிறு இரடவக்
கழித்தார்கள். அங்கு ெுப்ஹுத் பதாழுடகடயயும்
நிடறயவற்றினார்கள். யமலும் அங்கு குளித்து விட்டு
அல்

ஹஜூன்

ென்யதுல்

என்ற

உல்யாவின்

இடம்

பதாியும்படியான

ஊடாக

மக்காவுக்குள்

பிரயவசித்தார்கள்.
பின்னர்
நபியவர்கள்
மஸ்ஜிதுல்
ஹராமில்
பிரயவசித்தார்கள்.
அங்கு
தஹிய்யதுல்
மஸ்ஜித்
பதாழுடகடயத் அன்னார் பதாழவில்டல. உடயன
கஃபாடவ பநருங்கினார்கள். ஹஜருல் அஸ்வதுக்கு யநாில்
நின்று பகாண்டதும் அதடன முத்தமிட்டார்கள். அதற்காக
முண்டியடிக்க வில்டல. பின்னர் தங்களின் வலது பக்கமாக
வந்து, கஃபாடவ தங்களின் இடது புறத்திலாக்கிக்
பகாண்டார்கள்.
கஃபாவின்
வாசலிலும்,
அதன்
பீலிக்கடியிலும், அதன் தூண் உள்ள இடங்களிலும்
நபியவர்கள் துஆ எதுவும் யகட்கவில்டல. எனினும்
ருக்னுல் யமானீயிக்கும், மற்றும் ஹஜருல் அஸ்வத்துக்கும்
இடடயில் நபியவர்கள், துஆ யகட்டிருக்கின் றார்கள்.
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(ருக்ன் என்பது, தூண், மூடல எனும் கருத்டதத் தரும்.
கஃபாவின் நான்கு தூண்களும், மூடலகளும் அடவ
அடமந்திருக்கும் திடசடய அடிப்படடயாக டவத்து
பல்யவறு பபயர்கள் பகாண்டு அடழக்கப்படுகின்றன.
இதன்படி
கஃபாவின் கிழக்குத் திடச
மூடல “
அர்ருக்னுஷ் ெர்கீ” என்றும், யமன் திடச மூடல
அர்ருக்னுல் யமானீ என்றும், ொம் யதச திடசயிலிருக்கும்
மூடல அர்ருக்னுஷ் ொமீ என்றும், இராக்குத் திடச
மூடல
அர்ருனுல் இராகீ” என்றும் வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன.) நபியவர்கள் யமன் யதசத் திடசயிலிருந்த
ருக்னுல் யமானிக்கும் மற்றும் ஹஜருல் அஸ்வத்
அடமந்துள்ள தூணுக்கும் இடடயில் டவத்து,
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“நம் இரட்சகயன! நமக்கு இவ்வுலகிலும் நல்லடதத் தந்து
மறு உலகிலும் நல்லடதத் தந்தருள்வாயாக”
என்று பிரார்த்தடன பசய்தார்கள். தவாபின் யபாது இது
தவிர குறிப்பாக யவறு துஆ எதடனயும் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் குறிப்பிட்டுச் பசால்ல வில்டல.
யமலும் தவாபின் முதல் மூன்று சுற்றுக்களின் யபாதும்
நபியவர்கள் ரமல் பசய்தார்கள். ரமல் என்பது யவகமாக
நடப்படதக் குறிக்கும். அதாவது இச்சந்தர்ப்பத்தில்
ரெூல் (ெல்) தங்களின் எட்டுக்கடள பநருக்கமாக
டவத்து யவகமாக நடந்தார்கள். அவ்வமயம் தங்களின்
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புயத்தின் யமல் யபாட்டிருந்த யபார்டவயின் ஒரு
முடனடய தங்களின் ஒரு யதாலுக்கு யமலால் யபாட்டுக்
பகாண்டார்கள்., யமலும் தங்களின் மறு யதாடலயும்,
புயத்டதயும் திறந்து டவத்துக் பகாண்டார்கள். இதுயவ
ரமலின் முடறயாகும்.
யமலும் ஹஜருல் அஸ்வதுக்கு யநாில் வருகின்ற
யபாபதல்லாம் நபியவர்கள் தடலப்பாகம் வடளந்த
தங்களின் ஊன்று யகாடலக் பகாண்டு அடதத் பதாட்டு
தடிடய முத்திக் பகாண்டார்கள். அப்யபாது للا أهكْ َب هر
ه
என்றும் கூறினார்கள்.
யமலும் நபியவர்கள் ருக்னுல் யமானியிடம் வந்ததும்
அதடனத் பதாட்டார்கள். எனினும் அதடனத் பதாட்ட
தங்களின் டகடய நபியவர்கள் முத்திக்பகாள்ள
வில்டல.
நபியவர்கள் தங்களின் தவாடப நிடறவு பசய்ததும்,
மகாமு இபராஹீமுக்குப் பின்னால் வந்து நின்று,

واختذوا من مقام إبراهيم مصىل
என்ற வாசகத்டத ஓதினார்கள். அதன் பின்னர், மகாமு
இக்ராஹீடம தமக்கும், கஃபாவுக்கும் மத்தியில் ஆக்கிக்
பகாண்டவாறு இரண்டு ரக்ஆத்துக்கள் பதாழுதார்கள்.
அவ்விரு ரக்ஆத்திலும்,

قُلْ هُ َو اللَّـهُ أَ َح ٌد

ُون
َ قُلْ يَا أَ ُّيهَا ْال َكافر
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சூரா காபிரூன், சூரா இஹ்லாஸ் ஆகிய இரண்டு
ெூராடவயும் ஓதினார்கள்.
பின்னர் ெபா குன்றின் பக்கம் பசன்றார்கள். அதடன
பநருங்கியதும்.

َّ
َ
َ ْ َ َّ َّ
]159 :الصفا َوال َم ْر َوة ِمن ش َعائِ ِر اللـ ِه [ابلقرة
إِِن

என்று ஓதினார்கள். அதடன அடுத்து

أبدأ بما بدأ اهلل به
“அல்லாஹ் எடதக் பகாண்டு ஆரம்பம் பசய்தாயனா
அவ்விடத்திலிருந்து தவாடப ஆரம்பம் பசய்கின்யறன்”
என்று கூறினார்கள். பின்னர் அந்தக் குன்றின் யமல் ஏறி
டபதுல்லாஹ் பதாியும் படியாக நின்று கிப்லாடவ
முன்யனாக்கி னார்கள். அதடன அடுத்து அல்லாஹ்டவ
ஏகத்துவப்படுத்தி, அவன் மீது தக்பீர் கூறினார்கள்.
பின்னர்,

 ل، ل امللك ول احلمد وهو ىلع ك يشء قدير،ل هلإ إل اهلل وحده ل شيك ل
 وهزم األحزاب وحده، ونرص عبده، أجنز وعده،هلإ إل اهلل وحده
"அல்லாஹ்டவத் தவிர வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன்
எவரும், எதுவும் இல்டல, அவன் ஒருவன் அவனுக்கு
இடண எதுவுமில்டல. ஆட்சி அதிகாரமும், சர்வ புகழும்
அவனுக்யக பசாந்தம். அவன் அடனத்து வஸ்துக்களின்
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மீதும் வல்லடமயுள்ளவன். அல்லாஹ்டவத் தவிற
வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் எவரும், எதுவும் இல்டல.
அவன் ஒருவன், அவன் தன் வாக்டக நிடறயவற்றியவன்,
தன் அடியானுக்கு உதவி பசய்தவன், படடகடளத்
தனியாகத் யதாழ்வி யடடயச் பசய்தவன்.” எனும்
வாசகங்கடள மூன்று தடடவகள் ஓதி, அதனிடடயய
பிரார்த்தடன பசய்தார்கள்.
பின்னர் அங்கிருந்து இறங்கி மர்வாவுக்கு நடந்து
வந்தார்கள். அப்யபாது நபிகளாாின் பாதங்கள் இரண்டும்
பல்லத்தாக்கின் நடுப் பகுதிக்கு இறங்கி வந்த யபாது,
அங்கிருந்து பல்லத்தாக்டக கடக்கும் வடரயில் இரண்டு
பச்டச நிற களங்கடர விளக்கிற்கும் அடடயாள
விளக்கிற்கும் இடடயில் ஓடிச் பசன்றார்கள். நபியவர்கள்
தங்களின் ெஃயுடவ ெபா, மர்வாவுக்கிடடயிலான
ஓட்டத்டத கால் நடடயாக ஆரம்பித்தார்கள். பின்னர்
அங்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகாித்ததும், ஒட்டகத்தின்
யமயலறி ெஃயுடவ நிடறவு பசய்தார்கள்.
நபியவர்கள் மர்வாடவ வந்தடடந்ததும், அதன் யமல் ஏறி
நின்றார்கள்.
பின்னர்
கிப்லாடவ
முன்யநாக்கி,
அல்லாஹ்வின் மீது தக்பீர் கூறி அவடன ஏகப்படுத்தி,
ெபா குன்றின் மீது பசய்தது யபாலயவ இங்கும்
பசய்தார்கள்
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மர்வாவில் தங்களின் ெஃயுடவ நிடறவு பசய்து பகாண்ட
நபிகளார் தம் வசம் குர்பானீ இல்லாத சகல காாின் மற்றும்
முப்ாித் ஹாஜிகளும் தங்களின் இஹ்ராடமக் கட்டாயம்
கடலந்து விட யவண்டும், என கட்டடளயிட்டார்கள்.
(ஹஜ்டஜயும், உம்ராடவயும் ஒன்றாகச் யசர்த்து
நிடறயவவற்ற பவன இஹ்ராம் அணிந்து நிய்யத் டவத்துக்
பகாண்ட யாத்திாி “காாின்” என்றும், உம்ராவுக்காக நிய்யத்
டவத்து இஹ்ராம் அணிந்து பகாண்டு, மக்காவுக்குச்
பசன்று, உம்ராவின் கடடமகடள நிடறயவற்றிய பின்,
துல் ஹிஜ்ஜா பிடற எட்டாம் நாள் மக்காவில் டவத்து
ஹஜ்ஜுக்காக மீண்டும் இஹ்ராம் அணிந்து ஹஜ்ஜுக்
கடடமகடள நிடற யவற்றும் ஒருவர் முதமத்திஉ என்றும்
யமலும் காாினுக்கும், முதமத்திஉவுக்கும் மாறாக
ஹஜ்டஜத் மாத்திரம் நிடனத்து இஹ்ராம் அணிந்து
பகாண்ட ஹாஜி முப்ாித் என்றும் அடழக்கப்படுவர்)
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள், தான் பகாடுக்க
யவண்டிய குர்பானீ பிராணிடய தம் வசம் டவத்திருந்ததன்
காரணமாக அன்னார், உம்ராடவ நிடறயவற்றிய பின்னர்,
தங்களின் இஹ்ராடமக் கடலந்து விடவில்டல. அன்னார்
ஹஜ்டஜ நிடறயவற்றும் காலம் வடரயில் தங்களின்
இஹ்ராம் உடடயில் பதாடர்ந்து இருந்தார்கள். யமலும்
“நான் என் காாியத்டத முன்பனடுத்து விட்டால்,
அதிலிருந்து பின் வாங்க மாட்யடன். நான் என்னுடடய
குரபானீடயக் பகாண்டு வராதிருந்தால், நான் இதடன
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உம்ராவாக
மாற்றிக்
கூறினார்கள்.

பகாண்டிருப்யபன்”

என்று

பின்னர் இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கிக் பகாள்ளும் பபாருட்டு
பமாட்டடயடித்துக்
பகாண்யடாருக்கு
மூன்று
தடடவகளும், முடிடயக் குடறத்துக் பகாண்யடாருக்கு ஒரு
தடடவயுமாக ரெூல் (ெல்) அவர்கள் துஆ பசய்தார்கள்.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மக்காவில் தங்கியிருந்த காலத்தில்,
தர்வியா - எனும் துல்ஹிஜ்ஜாவின் எட்டாம் நாள் வடரயில்
மக்காவுக்கு பவளியய இருந்த தங்களின் வதிவிடத்தில்
பதாழுடகடய கஸ்ரு பசய்து- சுறுக்கித் பதாழ
டவத்தார்கள்.
தர்வியா தினம் காடலயில் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
தன்னுடன் இருப்பவர்கள் சகிதம் மினாடவ யநாக்கிப்
புறப்பட்டார்கள். அப்பபாழுது முன்னர் தங்களின்
இஹ்ராடமக் கடலந்தவர்கள், தாமிருக்கும் இடத்தில்
இருந்த வாயற ஹஜ்ஜுக்காக இஹராம் அணிந்து நிய்யத்
டவத்தனர்.
மினாடவ பசன்றடடந்த நபிகளார் அங்கு ழுஹடரயும்,
அெடரயும் ஒயர யநரத்தில் யசர்த்து இரண்டு இரண்டு
ரக்அத்துக்களாகச் சுறுக்கித் பதாழுதார்கள். (இப்படித்
பதாழுவது ஜம்மு கஸ்ர் எனப்படும்) அன்றிரவு நபியவர்கள்
அங்கு தங்கினார்கள். சூாியன் உதயமானதும் அங்கிருந்து
அரபாவுக்குச் பசன்றார்கள். யமலும் நபிகளாாின் யதாழர்
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சிலர் தல்பியாடவ முழங்கினர். இன்னும் சில யதாழர்கள்,
தக்பீர் முழங்கினர். இதடன பசவி மடுத்துக் பகாண்டிருந்த
ரெூல் (ெல்) அவர்கள், எவடரயும் ஆட்யசபிக்க வில்டல.
யமலும் தங்களின் கட்டடளப்படி தனக்காக நமிராவில்
அடிக்கப் பட்டிருந்த கூடாரத்டத அன்னார் கண்டார்கள்.
நமிராவானது அரபாடவச் யசர்ந்த இடமல்ல. இது
அரபாவின் கிழக்குத் திடசக்குாிய ஒரு கிராமம்.
எவ்வாறாயினும் நபியவர்கள் அதில் இறங்கினார்கள்.
சூாியன் உச்சியிலிருந்து விலகும் வடர அதில்
இருந்தார்கள். பின்னர் தங்களின் “கஸ்வா” எனும்
ஒட்டகத்டத பகாண்டு வரும் படி உத்தரவிட்டார்கள்.
நபியவர்களின் கட்டடளப்படி ஒட்டகத்தில் ஆசனம்
பூட்டப்பட்டது.
பின்னர் நபியவர்கள் “உர்னா” பூமியின் பத்ன் அல் வாதி
வடர பசன்றார்கள். அங்கு தங்களின் ஒட்டகத்தின் மீது
இருந்தவாறு
மக்களுக்யகார்
மகத்தான
உடர
நிகழ்த்தினார்கள். அதில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படடகடள
உறுதிப்படுத்தி,
ெிர்க்கின்
அடிப்படடகடளயும்,
பமௌட்டீகச் பசயல்கடளயும் கண்டித்தார்கள். யமலும்
யவதங்கள் அடனத்தும் ஒருமித்து ஹராம் என்று
கூறியவற்டற உறுதிப்படுத்தி, ஜாஹிலிய்ய- பமௌட்டீக
விடயங்கடளயும், ஜாஹிலிய்யத்தான வட்டிடயயும்
தங்களின் பாதத்துக்கடியில் யபாட்டு மிதித்தார்கள். யமலும்
பபண்கள் விடயத்தில் நல்ல முடறடயக் டகயாலுமாறு

88

உபயதசம் பசய்தார்கள். யமலும் அல்லாஹ்வின் யவதத்டத
பற்றிப் பிடித்துக் பகாள்ளுமாறு தங்களின் சமூகத்திற்கு
வஸிய்யத் பசய்தார்கள். யமலும் இவற்டற ஏற்றுக்
பகாள்ளு மாறும் அவர்கடள யவண்டிக்பகாண்டார்கள்.
அத்துடன் அல்லாஹ்டவ சாட்சியாக டவத்து தாங்கள்
எத்தி டவத்து விட்டதாகவும், பபாறுப்டப நிடறயவற்றி
விட்டதாகவும், உபயசம் பசய்து விட்டதாகவும் பிரகடனம்
பசய்தார்கள்.
நபிகளார், பிரசங்கத்டத நிடறவு பசய்ததும், அன்னாாின்
கட்டடளப்படி பிலால் (ரழி) அவர்கள் அதானும்,
இகாமத்தும் பசான்னார்கள். அடத அடுத்து ரெூல் (ெல்)
ழுஹடர இரண்டு ரக்அத்தாகச் சுறுக்கித் பதாழுதார்கள்.
அதில் கிராஅத்டத பமளனமாக ஓதினார்கள். அன்று ஒரு
ஜும்ஆ தினம் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. பின்னர் பிலால்
(ரழி) அவர்கள் மீண்டும் இகாமத் பசான்னார்கள்.
அப்யபாது நபியவர்கள் அெடரயும் இரண்டு ரக்அத்தாகச்
சுருக்கித் பதாழுதார்கள். அவ்வமயம் அவர்களுடன் மக்கா
வாசிகளும் இருந்தனர். எனினும் அவர்கள் பதாழுடகடயப்
பூரணப்படுத்தித் பதாழ யவண்டு பமன்யறா, அல்லது
அவர்கள் ஜம்உ பசய்வடதத் தவிர்த்துக் பகாள்ள
யவண்டுபமன்யறா
நபியவர்கள்
அவர்களுக்கு
உத்தரவிடவில்டல.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் பதாழுடகடய
நிடறயவற்றிய பின்னர் ஒட்டகத்தில் ஏறி அரபாவுக்கு
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வந்தார்கள்.
அன்று
நபியவர்கள்
யநான்பு
டவத்துள்ளார்கயளா என்று மக்கள் ஐயம் பகாண்டிருந்த
யபாது, நபியவர்கள் அரபாவில் தங்குமிடத்தில் இருக்கும்
யபாது அன்னாருக்கு டமமூனா (ரழி) அவர்கள் ஒரு
பாத்திரத்தில் பால் அனுப்பினார்கள். அப்யபது ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் அதடனக் குடித்தார்கள். அங்கிருந்த
மனிதர்களும் அதடன அவதானித்துக் பகாண்டி ருந்தனர்.
பின்னர் நபியவர்கள் மடலக்குக் கீயழ கற்கள் நிடறந்த ஓர்
இடத்தில் கிப்லாடவ முன்யனாக்கியவாறு நின்றார்கள்.
அங்கு நபிகளார் தங்களின் ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து அதன்
கயிற்டறத் தங்களின் முன்னால் டவத்துக் பகாண்டு,
பிரார்த்தடன பசய்யவும், இடரஞ்சவும் ஆரம்பித்தார்கள்.
சூாியன் மடறயும் வடரயில் இதில் ஈடுபட்டார்கள்.
பின்னர் “பத்னு உர்னா”டவ விட்டும் எல்யலாடரயும்
எழும்பும்படி நபியவர்கள் கட்டடள யிட்டார்கள். பின்னர்
தாங்கள் தங்கிருந்த இடத்டதக் காட்டி “ நான்
இவ்விடத்தில் தங்கியுள்யளன். அரபாவின் எல்லா இடமும்
“பமௌகப்” தான்- தங்குமிடம்தான்” என்று கூறினார்கள்.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரார்த்தடன பசய்து
பகாண்டிருந்த யபாது, ஒரு ஏடழ உணவு யவண்டி
டகயயந்துவது யபான்று தங்களின் இரு கரங்கடளயும்
தமது பநஞ்சின் பக்கமாக உயர்த்தி டவத்துக்
பகாண்டிருந்தார்கள். யமலும் நபிகளார் “பிராத்தடனயில்
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சிறந்தது அரபாவின் பிரார்த்தடனயாகும், நானும் எனக்கு
முந்திய நபிமார்களும் பசான்ன வார்த்டதகளில் சிறந்தது,

 ل امللك ول احلمد وهو ىلع ك يشء قدير،ل هلإ إل اهلل وحده ل شيك ل
“அல்லாஹ்டவத் தவிர வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன்
எவனும் இல்டல, எதுவும் இல்டல, அவன் ஒருவன்,
அவனுக்கு இடண எதுவுமில்டல. ஆட்சி அதிகாரமும், சர்வ
புகழும் அவனுக்யக பசாந்தம். அவன் அடனத்து
வஸ்துக்களின் மீதும் வல்லடமயுள்ளவன் எனும்
வார்த்டதயாகும்” என்றும் கூறினார்கள்.
வானத்தின் சூாியனின் மஞ்சல் நிறம் யாவும் நீங்கி அது
முற்றாக மடறந்து விட்ட யபாது, நபியவர்கள் உொமா
பின் டெத் (ரழி) அவர்கடளத் தமக்குப் பின்னால் ஏற்றிக்
பகாண்டு
மிக
அடமகியாக
அரபாவிலிழுந்து
புறப்பட்டார்கள்.
யமலும்
தனது
ஒட்டகத்தின்
கடிவாளத்டத
தன்னுடன்
யசர்த்து
டவத்துக்
பகாண்டார்கள். அதன் காரணமாக அதன் தடல
அன்னாாின் ஆசனத்தின் ஓரத்டதத் பதாடக் கூடிய வாறு
இருந்தது. அப்பபாழுது நபிகளார், “ஜனங்கயள! அடமதி
இருங்கள். ஏபனனில் தீவிரப்படுவதில் நன்டம இல்டல”
என்று கூறினார்கள்.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒடுக்கமான ஒரு வழியால்
பவளியயறினார்கள்.
அப்யபாது
அவசரயமா,
மந்தபகதியயா இல்லாமல் சாதாரணமாக நடந்து
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பசன்றார்கள். வழி விசாலமாகவுள்ள இடத்தில் யவகமாக
நடந்தார்கள்.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் வழியில்
தல்பியாடவ நிறுத்தாமல் கூறிக் பகாண்யட பசன்றார்கள்.
இடட வழியில் நபிகளாருக்குச் சிறு நீர் கழிக்க யவண்டிய
யதடவ ஏற்பட்டது. எனயவ அன்னார் சிறு நீர் கழித்த
பின்னர் சுத்தம் பசய்து பகாண்டார்கள். யமலும்
அவ்விடத்தில் பதாழாமல் நடடடயத் பதாடர்ந்தார்கள்.
அப்படியய முஸ்தலிபாடவ வந்தடடந்த ரெூலுல்லாஹ்
அங்கு பதாழுடகக்காக வுழூஃ பசய்து பகாண்டார்கள்.
பின்னர் அதானும், இகாமத்தும் பசால்லும் படி பிலால்
(ரழி) அவர்கடளப் பணித்தார்கள். பபாதிகடள இறக்கி
டவத்து, ஒட்டகங்கள் படுத்துக் பகாள்ளும் முன்னர்
மஃாிபுத் பதாழுடகடயத் பதாழுதார்கள். ெஹாபாக்கள்
தம் பபாதிகடள இறக்கிய பின்னர் மீண்டும் இகாமத்
பசால்லும் படி நபியவர்கள் பணித்தார்கள். பின்னர் அதான்
இன்றி
இகாமத்துடன்
இொத்
பதாழுடகடயத்
பதாழுதார்கள். இரண்டு பதாழுடகக்கும் இடடயில் யவறு
எதுவும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பதாழவில்டல. பின்னர்
ெுபுஹு வடர நித்திடர பகாண்டார்கள். எனயவ
அன்றிரவு நபிகளார் கண் விழித்திருக்கவில்டல.
அன்றிரவு
சந்திரன்
மடறந்ததும்
தங்களின்
குடும்பத்திலுள்ள பலவீனர்களுக்கு, பஜ்ரு உதயமாக
முன்னர் மினாவுக்குப் புறப்பட்டுச் பசல்ல, நபியவர்கள்
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அனுமதியளித்தார்கள். எனினும் சூாியயாதயத்திற்கு முன்
கல் எறிய யவண்டாம் என அவர்கடள நபிகளார்
பணித்தார்கள்.
பஜ்ரு உதயமானதும் அதான் கூறப்பட்டது. பின்னர்
அதன் ஆரம்ப யநரத்தியலயய இகாமத்தின் பின் ரெுல்
(ெல்) அவர்கள் பஜ்ருத் பதாழுடகடய பதாழுதார்கள்.
பின்னர் ஒட்டகத்தில் ஏறி முஸ்தலிபாவில் உாிய
இடத்திற்கு வந்தார்கள். யமலும் முஸ்தலிபாவின் எல்லா
இடமும் ஹாஜிகள் தாிப்பதற்குாிய இடம்தான், என்று
நபிகளார் ஜனங்களுக்கு அறிவுருத்தினார்கள். பின்னர்
கிப்லாடவ முன்யனாக்கி நன்றாக விடியும் வடரயில் துஆபிரார்த்தடனயிலும், மற்றும் தக்பீர் பசால்வதிலும், திக்ரு
பசய்வதிலும் ஈடுபட்டார்கள். பின்னர் பழ்ல் இப்னு
அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கடளயும் தம்முடன் ஏற்றிக் பகாண்டு,
சூாியன் உதயமாக முன்
முஸ்தலிபாவிலிருந்து
புறப்பட்டார்கள்.
ஜம்ராவில் எறிய ஏழு கற்கடளப் பபாறுக்கி எடுக்க
முடியாமல், இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் வழியில் சிரமப்
பட்டார்கள். அதடனக் கண்ட நபியவர்கள் அதடனத் தம்
டகயுள் டவத்து பநாறுக்கினார்கள். பின்னர் “இது
யபான்ற கற்கடளக் பகாண்டு எறியுங்கள். யமலும் மார்க்க
விடயத்தில் நீங்கள் எல்டல மீறி விடுவடதயிட்டும்
உங்கடள எச்சாிக்டக பசய்கின்யறன்” என்று கூறினார்கள்.
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நபியவர்கள் “பத்னு முஹஸ்ஸிடர” வந்தடடந்த யபாது
நடடயின் யவகத்டதக் கூட்டினார்கள். யமலும் ஜம்ரதுல்
குப்ரா ஊடாக பவளியயறும் மத்திய பாடதயால்
பசன்றார்கள். தல்பியா கூறிய வாறு
மினாடவ
வந்தடடந்த நபியவர்கள், கல்பலறியத் துவங்கினார்கள்.
எனயவ சூாிய உதயத்தின் பின் நபியவர்கள் ஒட்டகத்தில்
இருந்த வாறு ஓடடயின் பள்ளத்திலிருந்து ஜம்ரதுல்
உக்பாவுக்குக் கல் எறிந்தார்கள். அவ்வமயம் தங்களின்
இடது புறத்தில் கஃபாடவயும் வலது புறத்தில்
மினாடவயும் டவத்துக் பகாண்டார்கள். ஒவ்பவாரு
கல்டல எறியும் யபாதும் ரெுலுல்லாஹ் தக்பீர்
பசன்னார்கள்.
பின்னர் நபியவர்கள் மினாவிலிருந்து திரும்பினார் கள்.
அதடனயடுத்து மக்களுக்குத் பதளிவான பிரசங்கம் ஒன்று
நிகழ்த்தினார்கள். அவ்வமயம்
குர்பானீ பகாடுக்கும்
நாளின் கண்ணியத்டதயும் அதன் சிறப்டபயும் பற்றி
மக்களுக்கு எடுத்து விளக்கினார்கள். அவ்வாயற மக்காவின்
கண்ணியத்டதயும் அவர்களுக்கு எடுத்துடரத்தார் கள்.
யமலும் அல்லாஹ்வின் யவதத்தின் பிரகாரம் அவர்கடள
வழி
நடாத்தும்
தடலவர்களுக்குக்
கட்டுப்பட்டு
நடக்குமாறும் அவர்களுக்குக் கட்டடளயிட்டார்கள்.
அத்துடன் ஹஜ்ஜின் கிாிடயகடளயும் அவர்களுக்குக்
கற்றுக் பகாடுத்தார்கள். பின்னர் மன்ஹருக்கு- அதாவது
கால்நடடகள் அறுக்கும் இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர்
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பசன்றார்கள்.
அவ்விடத்தில்
நூறு
ஒட்டகங்கள்
அறுக்கப்பட்டன. அதில் அறுபத்து மூன்று ஒட்டகங்கள
நபியவர்கள்
அறுத்தார்கள்.
அதில்
எஞ்சியடத
அறுக்கும்படி
அலீ
(ரழி)
அவர்களுக்குக்
கட்டடளயிட்டார்கள். ஒட்டகங்கள் அறுக்கப்படும்யபாது
அதன் இடது முன் கால்கள் கட்டி டவக்கப்பட்டிருந்தன.
யமலும் அதடன ஏடழகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்குமாறும்,
அதிலிருந்து எதடனயும் கசாப்புக்காரனுக்குக் பகாடுக்க
யவண்டாம் என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்.
யமலும் மினாவின் எல்லா இடங்களும் குர்பானீ
பிரானிகள் அறுப்பதற்கு ஏற்ற இடம் என்றும், மக்காவின்
பாடதகளும் அப்படியய என்றும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
தம் யதாழர்களுக்குத் பதளிவு படுத்தினார்கள்
பின்னர் நபியவர்கள் முடி பவட்டுபடர அடழத்தார்கள்.
அவர் நபிகளாாின் தடலயின் வலது பக்கத்டத முதலில்
சிடரத்தார். அதன் பின்னர் இடது பாகத்டத சிடரத்தார்.
பின்னர் நபிகளார், எவபரல்லாம் தங்களின் முடிடய
சிடரத்துக் பகாண்டனயரா அவர்களுக்காக மூன்று
தடடவகளும், யமலும் எவர்கள் தங்களின் முடிடய
பவட்டிக் பகாண்டனயரா அவர்களுக்காக ஒரு தடடவயும்
துஆ பசய்தார்கள்.
பின்னர் ழுஹருக்கு முன்னர் வாகனத்தில் ஏறி மக்காவுக்குப்
புறப்பட்டார்கள். அங்கு தவாபுல் இபாழாடவ- ஹஜ்ஜின்
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தவாடப நபிகளார் நிடற யவற்றினார்கள. இது தவிர
யவறு தவாப் எதடனயும் அன்னார் நிடறற்றவில்டல.
யமலும் இந்த தவாபிலும், அவ்வாயற தவாபுல் விதாவிலும்
அன்னார் ரமல் பசய்யவுமில்டல.
மக்காவில்
பிரயவசித்ததும் நிடறயவற்றும் தவாபுல் குதூமில்
மாத்திரயம நபிகளார் ரமல் பசய்தார்கள்.
பின்னர் நபிகளார் ெம்ெம் கிணற்றின் பக்கம்
பசன்றார்கள். அங்கு மக்கள் தண்ணீர் அள்ளிக்
பகாண்டிருந்தனர். அப்யபாது அவர்களிடமிருந்து நபிகளார்
வாளிடயப் பபற்று, அங்கு நின்று பகாண்டு தண்ணீர்
அருந்தினார்கள். பின்னர் மீண்டும் மினாவுக்குத் திரும்பி
வந்த நபிகளார், அங்கு அன்றிரடவக் கழித்தார்கள்.
நபியவர்கள் மக்காவுக்குச் பசன்ற யபாது, அன்று
எவ்விடத்தில் டவத்து ழுஹர் பதாழுதார்கள் என்பதில்
ஒற்டறக் கருத்துக் காணப்பட வில்டல. நபியவர்கள்
அன்று மினாவில் ழுஹர் பதாழுதார்கள் என்று இப்னு உமர்
(ரழி) அவர்களும், மக்காவில் பதாழுதார்கள், என்று ஜாபிர்
(ரழி) அவர்களும் மற்றும் ஆயிொ (ரழி) அவர்களும்
அறிவித்துள்ளனர்.
மறு நாள் விடிந்ததும் சூாியன் உச்சிலிருந்து விலகும் வடர
நபிகளார் காத்திருந்தார்கள். சூாியன் சாய்ந்ததும் தங்களின்
தங்கு தலத்திலிருந்து ஜம்ராக்கலுள்ள இடத்திற்குச்
பசன்றார்கள். முதலில் ஜம்ரதுல் ஊலாவுக்குக் கல்
எறிந்தார்கள். இது மஸ்ஜிதுல் கீபுக்குப் பக்கத்தில்
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இருக்கின்றது. அதற்கு ஏழு கல்பலறிந்தார்கள். ஒவ்பவாரு
கல்டல எறியும் யபாதும்

 هللاُ أ ْكبَرஎன்று கூறினார்கள்.

பின்னர் இயன்ற அளவு அதற்கு முன்னுள்ள ஜம்ராவின்
பக்கம் முன்யனறினார்கள். அங்கு கிப்லாவின் பக்கம் முகம்
யநாக்கி தங்களின் இரு கரம் ஏந்தி ெூரா அல் பகரா
அளவு நீளமான ஒரு பிரார்த்தடனயில் ஈடுபட்டார்கள்.
பின்னர் ஜம்ரதுல் வுஸ்தாவுக்கும் அயத யபான்று கல்
எறிந்தார்கள். பின்னர் பல்லத்தாக்கின் இடது பக்கத்தால்
இறங்கினார்கள். அங்கும் கிப்லாடவ முன்யனாக்கி நின்று
இரு கரயமந்தி முன்னர் யபாலயவ நீண்ட யநரம்
பிரார்த்தடனயில்
ஈடுபட்டார்கள்.
அதடனயடுத்து
மூன்றாம் ஜம்ராவின் பக்கம் நபியவர்கள் வந்தார்கள்.
அதுதான்
“ஜம்ரதுல் அகபா” - இறுதி ஜம்ரா
எனப்படுகிறது. அங்கு அந்த பல்லத்தாக்கின் உள்யள
நபியவர்கள் வந்தார்கள். பின்னர் ஜம்ராடவத் தங்களின்
முன் புறமாகவும், கஃபாடவ தங்களின் இடது
பக்கமாகவும், மினாடவ தங்களின் வலது பக்கத்திலும்
ஆக்கிக் பகாண்டார்கள். இங்கும் முன் யபாலயவ ஏழு
கற்கள் எறிந்தார்கள். இங்கு கல் எறிதடல நிடறவு பசய்த
நபியவர்கள், அங்கு யமலும் நின்று பகாண்டிருக்காது
அங்கிருந்து திரும்பி விட்டார்கள்.
நபியவர்கள் ழுஹர் பதாழ முன்னர் ஜம்ராக்களுக்கு கல்
எறிந்து விட்டு அங்கிருந்து திரும்பிய பின்னயர ழுஹர்
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பதாழுதார்கள் என்பது பபரும்பாயலாாின் கருத்து. யமலும்
அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களிடம் தண்ணீர் இடரக்கும்
பபாறுப்பு சாட்டப் பட்டிருந்தது. ஆடகயால் மினாவில்
கழிக்க யவண்டிய இரவுகடள, அவர் மக்காவில் கழிக்க
அவருக்கு ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்.
நபியவர்கள் ஐயாமுத் தஷ்ாீக்கின் மூன்று நாட்களில்
அவசரப்பட்டு
இரண்டு நாட்களில் மினாவிலிருந்து
பவளியயறி விடாமல், அங்கு மூன்று நாளும் தங்கி இருந்து
கல் எறிந்தார்கள். மூன்றாம் நாள் ழுஹருக்குப் பின்
புறப்பட்டு “அல் மிக்ெடப” வந்தடடந்தார்கள். அங்கு
ழுஹர், அெர், மஃாிப், இொ ஆகிய பதாழுடகடளத்
பதாழுதார்கள். பின்னர் அங்கு சற்று யநரம் தூங்கிபயழுந்து
மக்காவுக்குச் பசன்றார்கள். அங்கு ெஹர் யநரத்தில்
தவாபுல் விதாஃடவ நிடற யவற்றினார்கள். இந்தத்
தவாபில்
நபியவர்கள்
“ரமல்”
பசய்யவில்டல.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெபிய்யா (ரழி) அவர்களுக்கு மாதத்
தீட்டு ஏற்பட்டிருந்தது. எனயவ அவர் தவாபுல் விதாஃடவ
நிடறயவற்றாம லிருக்க அவருக்கு ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
சலுடக வழங்கினார்கள். ஆடகயால் அவர் தவாபுல்
விதாஃடவ நிடறயவற்ற வில்டல.
ஆயிொ (ரழி) அவர்களின் மனம் திருப்தியடடயும்
பபாருட்டு அவர் உம்ராவுக்கு நிய்யத் டவத்து வர, அவாின்
சயகாதரன் அப்துர் ரஹ்மான் என்பாருடன் அன்றிரவு
அவடர, நபியவர்கள் “தன்ஈமுக்கு” அனுப்பி டவத்தார்கள்.
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ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் உம்ராரடவ நிடறயவற்றி
முடிந்ததும், நபியவர்கள் சகல யதாழர்கடளயும் அடழத்து
மக்காவிலிருந்து புறப்டுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். எனயவ
மக்கள் யாவரும் அங்கிருந்து பயணமாகினர்.

குர்பான் விடயத்தில் நபிகளாாின் வழிகாட்டல்
1. ஹத்யு
1- ஹஜ்ஜு

கிாிடயகளின்

டவக்கும் பிராணி

பபாருட்டு

யவறுபடுத்தி

“ஹத்யு எனப்படும். எனயவ

இவ்வாறு யவறு படுத்திய, ஆடு, மாடு, ஒட்டம்
என்பவற்டற, நபியவர்கள் தாங்கள்

தங்கியருந்த

இடத்திலும், தங்களின் ஹஜ்ஜுவிலும், உம்ராவிலும்
தனக்காகவும், தன் மடனவியருக் காகவும் அறுத்துப்
பலியிட்டார்கள்.
2- யவறுபடுத்திய
எதடனயும்

ஆட்டின்

பதிய

யமனியில்

டவக்காது,

அடடயளம்

அதன்

கழுத்தில்

வடளயல் ஒன்டறத் பதாங்க விடுவயத நபிகளாாின்
நடடமுடறயாகும். ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஊாில்
இருந்து பகாண்டு ஒரு ஹத்யுடவ மக்காவுக்கு அனுப்பி
டவத்த யபாது, அதன் காரணமாக ஒரு முஹ்ாிமின் மீது
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சில விடயங்கள் ஹராமாகி விடுவது யபான்று, இந்த
ஹத்யுவின் காரணமாக ரெூலுல்லாஹ்வின் மீது
எதுவும் ஹராமாகி விடவில்டல.
3- யமலும் நபியவர்கள் ஒட்டடகடய யவறு படுத்திய
யபாது

அதன்

கழுத்தில்

வடளயடல

பதாங்க

விட்டதுடன், அதன் யமல் ஒரு அடடயாளத்டதயும்
பதித்தார்கள்.

அப்பபாழுது

அதன்

திமிழின்

யமற்பரப்பின் வலது பக்கத்தில் இரத்தம் வழியும் படி
இயலசாகக் கீறி விட்டார்கள்.
4- யமலும் ஹத்யுடவ ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அனுப்பி
டவக்கும் யபாது அதடன எடுத்துச் பசல்பவாிடம்,
அதற்கு நாசம் ஏதுமுண்டாகி அது அழிந்து விடும்
என்றிருந்தால்

அதடன

அறுத்து

விடும்

படி

கட்டடளயிட்டார்கள். பின்னர் அதடன எடுத்துச்
பசல்பவாின் பசருப்டபத் அதன் இரத்தத்தில யதாய்த்து,
அதடன அதன் கண்ணத்தின் யமல் டவக்கும் படியும்,
அதிலிருந்து எதடனயும் அவரும், அவாின் சகாக்களும்
உண்ணாமல், அதன் மாமிசத்டதப் பகிர்ந்து விடுமாறும்
உத்தரவிட்டார்கள்.
5- யமலும்

ஹத்யுவின்

விடயத்தில்

தங்களின்

யதாழர்களுக்கிடடயில் கூட்டுச் யசர்த்தார்கள். இதன்
படி ஒரு ஒட்டகத்டத ஏழு யபாரும், அவ்வாயற ஒரு
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மாட்டட ஏழு யபரும் கூட்டு யசர்ந்து குர்பான்
பகாடுப்பதற்கு நபிகளார் வாயப்பளித்தார்கள்.
6- யதடவப்படால் ஹத்யுடவ இழுத்துச் பசல்லும் நபர்
தனக்கு இன்பனாரு பிராணி கிடடக்கும் வடர அதில்
ஏறிச்

பசல்ல

நபியவர்கள்

அவருக்கு

அனுமதியளித்தார்கள்.
7- ஒட்டகத்டத நிற்பாட்டி அதன் இடது முன்காடல கட்டி
டவத்து அதடன அறுப்பதுயவ நபி வழியாகும். யமலும்
அதடன அறுக்கும்

யபாது அன்னார் பிஸ்மிலும்,

தக்பீரும் பசால்வார்கள்.
8- அறுக்க யவண்டிய தங்களின் பிராணிடய நபியவர்கள்
தங்களின் கரத்தினாயல அறுப்பார்கள். சில யவடள
அதில் சிலடத அறுக்கும் பபாறுப்டப யாாிடமாவது
ஒப்படடத்து விடுவார்கள்.
9- நபியவர்கள் ஆட்டட அறுக்கும் யபாது தங்களின்
பாதத்டத அதன் கன்னத்தின் அகளமான பகுதியின்
யமல் டவத்துக் பகாள்வார்கள். பின்னர் பிஸ்மியும்
தக்பீரும் பசால்லி அதடன அறுப்பார்கள்.
10-

தமது உம்மத்தினர், தங்களின் ஹத்யவில் இருந்தும்,

உழ்ஹிய்யாவிலிருந்தும்,
உணவுக்காக

அதடன

சாப்பிடுவ
யசகாித்து

நபியவர்கள் அனுமதித்தார்கள்.

டதயும்,

டவப்படதயும்
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11-

சில யவடள நபியவர்கள் குர்பானீ மாமிசத்டதப்

பகிர்ந்து விடுவார்கள். சில யவடள விரும்பியயார்
அதிலிருந்து பவட்டி எடுத்துக் பகாள்ளட்டும் என்று
கூறுவார்கள்.
12-

உம்ராவின்

ஹத்யுடவ

மர்வாவில்

டவத்தும்,

கிரானின் ஹத்யுடவ மினாவில் டவத்தும் அறுப்பது
நபிகளாாின்
யபாதும்

வழிகாட்டலாகும்.

நபியவர்கள்

இஹ்ராமின்

நீங்கிவிடுமுன்னர்

ஒரு

நிடலயிலிருந்து

தங்களின்

ஹத்யுடவ

அறுத்ததில்டல. யமலும் சூாியன் உதிக்க முன் அதடன
அறுக்க ஒரு யபாதும் யாடரயும் அனுமதிக்கவும்
இல்டல.

உழ்ஹிய்யாவில் நபிகளாாின் வழி முடற
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் உழ்ஹிய்யா பகாடுப்படதக்
டகவிட்டதில்டல.

பபருநாள்

பதாழுடகடய

நிடறயவற்றிய பின் இரண்டு பசம்மாி ஆடுகடள
நபிகளார் அறுப்பார்கள். யமலும் “ஐயாமுத் தஷ்ாீக்கின்
எல்லா நாட்களும் குர்பானீ பகாடுக்கும் நாட்கள்தான்”
என்றும் நவின்றுள்ளார்கள்.
2- “பதாழுடக
அறுத்துப்

நிடறயவற்றப்பட

முன்

எவயரனும்

பலியிடுவாராகில்,

அது

ஹஜ்ஜின்

வழிபாட்டடச் சாராது, அது அவன் தன் குடும்பத்திற்குக்
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பகாடுக்கும் ஒரு மாமிசம்தான்” என்று நபியவர்கள்
அறிவித்துள்ளார்கள்.
3- குர்பானீ பகாடுக்கும் பிராணி ஆடாக இருந்தால்,
ஆறுமாதம் நிரம்பிய குட்டிடயயும், மாடாக இருந்தால்,
ஐந்து வயது நிரம்பிய மாட்டடயும், ஒட்டகமாக
இருந்தால்

மூன்றாம்

ஆண்டில்

பிரயவசித்துள்ள

ஒட்டகத்டதயும் அறுக்கும் படி ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கட்டடள பிறப்பித்தார்கள்.
4- நபியவர்கள்

உழுஹிய்யா

குடறகளில்லாத
பசய்பதடுப்பார்கள்.

நல்ல

பகாடுக்கும்
பிராணிடயத்

எனயவ

காதருந்த,

யபாது
பதாிவு
பகாம்பு

டடந்த, ஒற்டறக் கண்ணுள்ள, பநாண்டியான, எழும்பு
முறிந்த பிராணிகடள உழ்ஹிய்யா பகாடுப்படத
நபிகளார்

தடட

குடறயில்லாத

பசய்தார்கள்.
நல்ல

ஆடகயால்
பிராணிகடளக்

கவணித்பதடுக்குமாறு நபிகளார் கட்டடள யிட்டார்கள்.
5- யமலும் உழ்ஹிய்யா பகாடுக்க நாடியிருக்கும் ஒருவர்,
அதடன நிடறயவற்றும் வடர, துல் ஹிஜ்ஜா மாதத்தின்
பத்து நாட்களிலும் தங்களின் முடிபயடதயும் அகற்றி
விட யவண்டாம் என நபியவர்கள் பணித்தார்கள்.
6- உழ்ஹிய்யா பிராணிடய பதாழுடக நிடறயவற்றும்
டமதானத்தில் அறுப்பதுவும் ஒரு நபி வழியய.
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7- யமலும் தனக்காகவும், தன் குடும்ப அங்கத்தினர் அதிக
எண்ணிக்டகயுடடயவராக,
எண்ணிக்டக

யுடடயவராக

அல்லது

குடறந்த

இருந்த

யபாதிலும்

அவர்கள் எல்யலாருக்குமாக ஒரு ஆடு யபாதுமானது,
இதுவும்

நபிகளாாின்

சிறந்த

வழிகாட்டடலச்

சார்ந்ததாகும்.

அகீகாவில் நபிகளாாின் வழிகாட்டல்
1- “எல்லா

பிள்டளகளும்

அறுக்கப்படும்

அதன்

அதன்

ஏழாம்

நாளில்

அகீகாவுடன்

அடகு

டவக்கப்பட்டுள்ளது. யமலும் அந்நாளில் அதன் முடி
சிடரக்கப்பட்டு
யவண்டும்”

அதற்குப்

என்று

பபயரும்

ரெூல்

சூட்டப்பட

(ெல்)

அவர்கள்

நவின்றார்கள்.
2- யமலும் “சிறுவனுக்கு இரண்டு ஆடுகளும், சிறுமிக்கு
ஒரு ஆடும் அகீகாவாகும்” என்றும் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
(இன்ொஅல்லாஹ் அடுத்த இதழில் பதாடரும்)

பகாடுத்தல் வாங்கலில்
நபிகளாாின் வழிகாட்டல்
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1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பபாருட்கடள விற்படனயும்
பசய்தார்கள், விடல பகாடுத்து வாங்கியுமிருக்கின்றார்கள்.
தங்களுக்கு நபித்துவம் கிடடத்த பின்னர் அன்னார்
வர்த்தகம் பசய்தடத விட விடல பகாடுத்து வாங்கியயத
அதிகம். யமலும் அன்னார் வாடடகக்குக்கும் பகாடுத்தார்
கள், வாடடகக்கு எடுத்தும் இருக்கின் றார்கள். அவ்வாயற
அன்னார்
விடயங்கடளப்
பபாறுப்
யபற்றுக்
பகாண்டார்கள், அது யபால் அதன் பபாறுப்புக்கடளப்
பிறாிடம்
சாட்டினார்கள்.
ஆனால்
அன்னார்
பபாறுப்புக்கடளப் பிறாிடம் சாட்டியடத விட, அதடனத்
தாங்கள் பபாறுப்யபற்றுக் பகாண்டயத அதிகம்.
2- யமலும் நபி (ெல்) அவர்கள் பபாருடள வாங்கும்
யபாது அதடன உடன் காசுக்கும் வாங்கினார்கள். பிற்
பகாடுப்பனவுக்கும் வாங்கினார்கள். யமலும் நபிகளார்
மற்றவருக்கு சிபாாிசு பசய்திருப்படதப் யபான்று
மற்றவாின் சிபாாிடசத் தாங்களும் பபற்றிருக்கின்றார்கள்.
யமலும் அன்னார் அடகு டவத்தும், அடகு இல்லாமலும்
கடன் வாங்கி இருக்கின்றார்கள். அவ்வாயற பபாருடள
இரவலாகவும் வாங்கி யிருக்கின்றார்கள்.
3ரெூல்
(ெல்)
அவர்கள்
நன்பகாடட
வழங்கியிருக்கின்றார்கள்,
நன்பகாடடடய
ஏற்றுக்
பகாண்டுமிருக்கின்றார்கள். சில யவடள தாங்கள் ஏற்றுக்
பகாண்ட
நன்பகாடடடயத்
திருப்பிக்
பகாடுத்திருக்கின்றார்கள்.
அவ்வமயம்
அந்த
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நன்பகாடடடயத் தந்தவர் அதடனத் திருப்பி எடுக்க
விரும்பாத யபாது, தாங்கள் அதடனத் திருப்பித்
தருவதற்காகன நியாயங்கடள அவாிடம் நபியவர்கள்
எடுத்துக் கூறுவார்கள். நபியவர் களுக்கு மன்னர்கள்
வழங்கிய நன்பகாடடகடள
ஏற்று, அதடனத் தன்
யதாழர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தார்கள்.
4- பகாடுக்கல் வாங்கல் விடயத்தில் மற்பறல்லா
மனிதர்கடள விடவும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மிகச் சிறந்த
ஒரு
மனிதராக
விளங்கினார்கள்.
யமலும்
எவாிடமிருந்யதனும் அன்னார் ஒரு பபாருடளக் கடனாக
வாங்கினால், அதடனத் திருப்பிக் பகாடுக்கும் யபாது
அடத விடவும் சிறந்தடதக் பகாடுப்பார்கள். அத்துடன்
அந்த மனிதனுக்கும், அவாின் குடும்பத்துக்கும், அவாின்
பசல்வத்திலும் அபிவிருத்தியும் பரக்கத்தும் ஏற்பட
யவண்டுபமன பிரார்த்தடனயும் பசய்வார்கள். ஒரு முடற
நபியவர்கள் ஒருவாிடம் ஒரு ஒட்டகத்டதக் கடனுக்கு
வாங்கியிருந்தார்கள். பின்னர் ஒட்டகத்தின் பசாந்தக்காரன்
அதடனக் யகட்டு வந்து, வாயில் வந்தவாறு கடுடமயாக
ரெூல் (ெல்) அவர்களுடன் யபசினான். அப்பபாழுது
நபித் யதாழர்கள் அம்மனிதடரத் தாக்க முயன்ற யபாது,
நபியவர்கள் “அவடர விட்டுவிடுங்கள். ஏபனனில்
பபாருளின் உாிடமயாளனுக்கு யபசும் உாிடம உண்டு”
என்று பசான்னார்கள்.
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5அறியாடம
காரணமாக
எவயரனும்
நபியவர்களுடன் கடுடமயாக நடந்து பகாண்டால், அது
நபியவர்களுக்கு ஆத்திரத்டத ஏற்படுத்தாது. மாறாக அது
அவர்களின் பபாறுடமடய அதிகப்படுத்தும். எனயவ கடும்
யகாபத்துக்கு இலக்கானவர், தன் யகாபத்டத வுழூடவக்
பகாண்டு அடணத்துக் பகாள்ளுமாறும், டெத்தாடன
விட்டும்
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் யதடுமாறும்
நபியவர்கள். உத்தர விட்டார்கள். யமலும் நின்று
பகாண்டிருக்கும் யபாது ஒருவருக்குக் யகாபம் ஏற்பட்டால்,
அவர் உட்கார்ந்து பகாள்வதன் மூலம் தன் யகாபத்டத
அடணத்துக்
பகாள்ளுமாறு
நபியவர்கள்
உத்தரவிட்டார்கள்.
6- நபியவர்கள் யாருடனும் கர்வத்துடன் நடந்து
பகாண்டதில்டல. மாறாக தங்களின் யதாழர்களுடன்
மிகவும் தாழ்டமயுடன் நடந்து பகாண்டார்கள். யமலும்
சிறியயார் பபாியயார் என்ற யபதமின்றி அடனவருக்கும்
ெலாம் பசால்வார்கள்.
7- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பகிடி பண்ணுவார்கள்.
நபியவர்கள் பகிடி பண்ணும் யபாதும் உண்டமடயத்தான்
யபசுவார்கள். யமலும் நபியவர்கள் சியலடடயாகப்
யபசுவார்கள், ஆனால் அன்னாாின் சியலடடயில் பபாய்
இருக்காது. அதில் உண்டமதான் இருக்கும்.
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8- தன் காாியங்கடளச் பசய்து பகாள்ள தாங்கயள
முன் வருவார்கள். எனயவ தங்களின் பாதணி பழுது
பட்டால் அதடன தம் டகயால் டதத்துக் பகாள்வார்கள்.
அவ்வாயற
தங்களின்
ஆடடகள்
டவத்திருக்கும்
இடத்திலிருந்து
அதடனத்
தாங்கயள
எடுத்துக்
பகாள்வார்கள், தங்களின் வாளிக்கு ஒட்டுப் யபாட்டுக்
பகாள்வார்கள், ஆட்டிலிருந்து பால் கரந்து பகாள்வார்கள்,
இவ்வாறு தம் யவடலகடளத் தாங்கயள பசய்து
பகாண்டார்கள், யமலும் தன் குடும்பத்தவருக்கும்
பணிவிடட பசய்து பகாடுத்தார்கள். பள்ளிவாசல்
நிர்மாண யவடல நடந்து பகாண்டிருந்த சமயத்தில் தம்
யதாழர்களுடன் யசர்ந்து அவர்களும் கற்கடளச் சுமந்து
வந்தார்கள்.
9- மனிதாில் மனம் திறந்த ஒரு மாமனிதராகவும், நல் மனம்
படடத்தவராகவும் அன்னல் நபி (ெல்) அவர்கள்
விளங்கினார்கள்.
10- இரண்டு விடயத்தில் எடதயயனும் பதாிவு பசய்து
பகாள்ள அன்னாருக்கு வாயப்பளிக்கப் பட்டால், அதில்
இலகுவானடத அவர்கள் பதாிவு பசய்து பகாள்வார்கள்.
11- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களுக்கு எதிரான எந்த
அநியாயத்துக்கும் எதிராக நடவடிக்டக எடுத்ததில்டல.
எனினும் அல்லாஹ்வின் கட்டடள ஏயதனும் அழிக்கப்
படும் யபாது அதடன நபியவர்கள் பார்த்துக் பகாண்டு
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இருக்க மாட்டார்கள். எனயவ அவ்வமயம் அவர்களுக்கு
ஏற்படும் யகாபத்திற்கு எதிாில் யாரும் நிற்க இயலாது.
12- நபியவர்கள் பிறருக்கு ஆயலாசடன வழங்கியதுடன்
பிறாின் ஆயலாசடனகடளப் பபற்றுக் பகாண்டார்கள்.
யமலும் யநாயாளிடயத் தாிசிக்கச் பசன்றார்கள்.
ஜனாொவில் கலந்து பகாண்டார்கள். அடழப்புக்குப் பதில்
பகாடுத்தார்கள். விதடவ, ஏடழ, பலமிழந்யதார் களின்
யதடவகடள
நிடறயவற்றித்
தரும்
விடயத்தில்
அவர்களுக்குப் பக்க பலமாக இருந்தார்கள்.
13- ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம், அவர்களுக்கு
விருப்பமான ஏயதனும் ஒரு பபாருடள எவயரனும் எடுத்து
வந்தால், அவருக்காக நபி
(ெல்) அவர்கள் துஆ
யகட்பார்கள். யமலும் எவயரனும் நபியவரகளுக்கு ஏதும்
நன்டம பசய்தால், அன்னவாிடம்,

جزاك اهلل خريا
அல்லாஹ்
உங்களுக்குச்
சிறந்த
கூலிடயத்
தந்தருள்வானாக” என்று துஆ யகட்பார்கள். அத்துடன்
அன்னவடரப் பாராட்டுவார்கள்.

திருமணமும், குடும்ப வாழ்க்டகயும்
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1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரம்மசாாியத்டத
விரும்பவில்டல. மாறாக அன்னார் திருமணத்டதயும்,
குடும்ப வாழ்க்டகடயயும் பவகுவாக விரும்பினார்கள்
என்படத நபியவர் களின் வாக்கும் வாழ்வும் உறுதி
பசய்கின்றன. “உங்களின் உலக வாழ்வில் எனக்கு மிகவும்
விருப்பமானது, பபண்ணும், வாசடனயும்தான். யமலும்
என் கண் குளிர்ச்சி பதாழுடகயில் டவக்கப்பட்டுள்ளது”
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள். யமலும்
“இடளஞர்கயள! உங்களில் திருமணம் பசய்து பகாள்ள
திராணியுள்ளவர் திருமணம் பசய்து பகாள்ள யவண்டும்.”
என்றும், “நீங்கள் பாிவுள்ள, மற்றும் அதிகமதிகம்
குழந்டதகடள பபறுக்கூடிய பபண்டணத் திருமணம்
பசய்து பகாள்ளுங்கள்” என்றும் கூறினார்கள்.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்கள் மடனவியருடன்
யசர்ந்து வாழ்ந்த வாழ்க்டக, நல்லயதார் குடும்ப
வாழ்க்டகயாகவும், நற் பண்புகள் பகாண்டதாகவும்
இருந்தது. யமலும் “உங்களில் எவர் தன் இல்லாளிடம்
சிறந்து விளங்கு கின்றாயரா, அன்னவர்தான் உங்களில்
சிந்தவர். யமலும் நாயனா, என் மடனவியாிடம் சிறந்து
விளங்கும் விடயத்தில் உங்கடள விடவும் சிறந்தவனாக
இருக்கின்யறன்.” என்று கூறினார்கள்.
3- நபியவர்களின் மடனவியாில் எவயரனும்,
தடடயில்லாத கருமம் எதடனயும் பசய்யும்யபாது,
நபியவர்களும் அதில் கலந்து பகாள்வார்கள். யமலும்
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ஆயிொ (ரழி) அவர்களுடன் விடளயாடு வதற்காக
நபியவர்கள் மதீனாவின் சிறுமிகடள அனுப்புவார்கள்.
யமலும் ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் வாய் டவத்துக் குடித்த
பாத்திரத்தில், அவர்களின் வாய் பட்ட இடத்தில் நபிவர்கள்
தங்களின் வாடய டவத்துக்
குடித்தார்கள். யமலும்
அன்டன ஆயிொ அவர்களின் மடியில் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் சாய்ந்து பகாள்வார்கள். அத்துடன் சில யவடள
ஆயிொ (ரழி) அவர்களுக்கு மாதத் தீட்டு ஏற்பட்டிருந்தால்,
அவர் உடுத்திருக்கும் இடுப்புத் துணிடய மாற்றிக்
பகாள்ளுமாறு நபியர்கள் யவண்டிக் பகாள்வார்கள்.
பின்னர்
நபியவர்கள்
அவர்களுடன்
பநருங்கியிருப்பார்கள்.
4- அெர் பதாழுடகக்குப் பின் நபியவர்கள்
தங்களின் மடனவியாின் இல்லங்களக்குச் பசன்று,
அவர்களிடம் நலம் விசாாிப்பார்கள். அத்துடன் இரவு
யநரம் வந்ததும், தவடணப்படி எந்த மடனவியிடம்
அன்டறய இரடவக் கழிக்க யவண்டுயமா, அதன் பிரகாரம்
அன்டறய இரடவ அவாிடம் கழிப்பார்கள்.
5- நபியவர்கள் தங்களின் மடனவியாிடம் இரடவக்
கழிக்கும் விடயத்திலும், அவர்களுக்கு ஜீவயனாபாயம்
வழங்கும் விடயத்திலும் உாிய முடறயில் தவடணடயயும்,
பங்குகடளயும் வகுத்து டவத்திருந்தார்கள். சில யவடள
சந்தர்ப்பத்டதப் பபாருத்து தங்களின் ஏடனய மடனவியர்
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முன்னிடலயில் சில மடனவியின் பக்கம் வியசட கவணம்
பசலுத்துவார்கள்.
6- நபியவர்கள் இரவின் கடடசி பகுதியிலும் மற்றும்
முன்னிரவிலும் தம் மடனவியாிடம் வந்து தங்குவார்கள்.
எனயவ இரவின் ஆரம்பப் பகுதியில் நபியவர்கள்
கலடவயில் ஈடுபட்டால் சில யவடள அப்பபாழுயத
குளித்து விட்டு தூங்கி விடுவார்கள். சில யவடள வுழூ
பசய்து பகாண்டு தூங்கி விடுவார்கள். யமலும் “எவன் தன்
மடனவியின் ஆசனப் பகுதியில் பிரயவசித்தாயனா, அவன்
சாபத்துக்குாியவன்” என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
யமலும் உங்களில் தன் மடனவியுடன் யசர விரும்பும்
ஒருவன், அப்யபாது,

َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َ
الله َم جنبنا الشيطان َوجنب الشيطان ما َرزقتنا
“அல்லாஹ்யவ! எங்கடள விட்டும் டெத்தாடன
தூரமாக்கி டவப்பாயாக. யமலும் நீ எமக்குத் தந்தருளும்
பாக்கியத்டத விட்டும் டெத்தாடனத் தூரமாக்கி
டவப்பாயாக.”
என்று
பிரார்த்தடன
பசய்து
பகாள்வார்கள்.” ஏபனனில் இப்படி பசால்வதன் மூலம்,
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
அவர்கள்
இருவருக்குமிடடயில்
குழந்டத
கிடடப்பதற்கான
வாய்ப்பிருந்தால்,
டெத்தானால் அந்த பிள்டளக்கு ஒரு யபாதும் யகடு
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விடளவிக்க முடியாது” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
7- யமலும் நீங்கள் எவயரனும் ஒரு பபண்டணயயா,
யசவகடனயயா, அல்லது ஒரு கால் நடடடயயயா
அடடந்து பகாள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் அதன் பநற்றி
முடிடயப் பிடித்து, பிஸ்மில் பசால்லி,

امهلل إين أسألك خريها وخري ماجبلت عليه وأعوذ بك من شها
وش ماجبلت عليه
“அல்லாஹ்யவ! அதன் நன்டமகடள எனக்கு
அநுகூலமாக்கித் தந்து, அதன் தீடமகளள விட்டும்
என்டனப்
பாதுகாத்தருளுமாறு
உன்னிடம்
யவண்டுகியறன்” என்று பிரார்த்தடன பசய்யுமாறு ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
8- யமலும் நபியவர்கள் திருமணம் பசய்து பகாண்ட
புது மாப்பிள்டளயிடம்,

"  ومجع بينكما يف خري،  وبارك عليك، بارك اهلل لك
“அல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள் பாளித்து, நன்டம
பயக்கும் விடயத்தில்
உங்கள் இருவரும் மத்தியில்
ஒற்றுடமடய
ஏற்படுத்தி
டவப்பானாக.”
என்று
வாழ்த்துவார்கள்.
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9- நபியவர்கள் பிரயாணம் யமற் பகாள்ளும் யபாது,
தம்முடன்
மடனவியர்
எவடரயும்
அடழத்துச்
பசல்வதாயின்,
அவர்களுக்கிடடயில்
சீட்டுப்
யபாடுவார்கள். அதில் எவர் பதாிவாகின்றயரா, அவடர
தன்னுடன் அடழத்துச் பசல்வார்கள். மற்றவர்கள்
விடயத்தில் யவறு தீர்ப்பபதுவும் எடுக்க மாட்டார்கள்.
10- ஏடழகடள ஒதுக்கி டவப்பதும், அவர்கடள
பவறுப்பதும், அவர்களின் மீது சுடமடய ஏற்படுத்துவதும்,
அவர்கடள வஞ்சிப்ப தும், அவர்கடளத் தூரமாக்கி
டவப்பதும் நபியவர்களின் வழிகாட்டடலச் சார்ந்ததல்ல.
11- நபியவர்கள் தம் மடனவியாில் சிலடர விவாக
ரத்து பசய்து விட்டு, மீண்டும் அவர்கடளச் யசர்த்துக்
பகாண்டார்கள். யமலும் அன்னார் தம் மடனவியடர ஒரு
மாத காலம் வடர “ஈலாஉ” பசய்திருந்தார்கள். எனினும்
நபியவர்கள் தம் மடனவியர் எவடரயும் “ழிஹார்”
பசய்ததில்டல.
ஒருவர் தன் மடனவியிடம் “ அல்லாஹ்வின் மீது
ஆடணயாக நான் இனி யமல் உன்னுடன் யசர மாட்யடன்,
என்று சத்தியம் பசய்து கூறுவது “ஈலாஉ” எனப்படும்,
இப்படி தன் மடனவிடய “ஈலாஉ” பசய்தவன் நான்கு
மாதம் முடியும் வடரயில் அவடளத் தீண்டாமல் இருந்தால்.
அது தலாக்காக மாறிவிடும். அதனால் அது விவாக ரத்துச்
சட்டத்தின் கீழ் வந்து விடும்.
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ஜாஹிலிய்யாக் காலத்துப் பபண்கள் “ஈலாஉ” மூலம்
பபரும் கஷ்டங்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் ஆளானார்கள்.
ஏபனனில் அக்காலத்தில்
தம் மடனவியாின்
குற்றங்கடளச் சகிக்க முடியாத ஆண்கள் “ஈலாஉ” மூலம்
அவடள ஒதுக்கி டவக்கும் யபாது “அல்லாஹ்வின் மீது
ஆடணயாக இரண்டு வருடங்கள் வடர, அல்லது ஆயுள்
பூராவும் நான் உன்னுடன் கூட மாட்யடன்” என்று
கூறிவிடுவார். இதன் காரணமாக “ஈலாஉ” பசய்தவனின்
மடனவி அவனுக்கு மடனவியாக இருந்து அவனுடன்
வாழவும் முடியாமல், அவனிடமிருந்து விவாக ரத்துப்
பபற்று பிாிந்து பசல்லவும் முடியாமல் பபரும்
பகாடுடமக்கு
உட்பட்டாள்.
எனயவ
இந்தக்
பகாடுடமயிலிருந்து பபண்கடளக் காப்பாற்றுமுகமாக
இஸ்லாம் மார்க்கம் “ஈலாஉ” விடயத்தில் நான்கு மாதக்
காலக் பகடுடவ விதித்தது.
எனயவ கட்டுப்படாத மடனவிக்கு ஒழுக்கத்டதக்
கற்றுக் பகாடுக்கும் யநாக்கில் அவளுடடய கணவன்
அவடள “ஈலாஉ” மூலம் ஒதுக்கி டவக்க விரும்பினால்,
அதற்கு இஸ்லாம் மார்க்கம் நான்கு மாத காலம் அவகாசம்
தந்துள்ளது. ஆடகயால் நான்கு மாதங்கடள விடவும் அதிக
காலத்துக்கு, ஒருவன் தன் மடனவிடய “ஈலாஉ”
பசய்திருந்தால் அது பசல்லுபடியாகாது, எனயவ நான்கு
மாதம் கழியும் வடர காத்திராமல், அதற்குள்ளாக
அவளுடன் அவன் கூடி அவடள தன் மடனவியாக
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டவத்துக் பகாள்ள யவண்டும். அல்லது அவனிடமிருந்து
அவள் விவாக ரத்து பபற்றுச் பசல்லலாம் என்ற
உாிடமடய அல்குர்ஆன் அவளுக்கு வழங்கியது. இவ்வாறு
“ஈலாஉ” விடயத்தில் இஸ்லாம் மார்க்கம் திருத்தத்டத
ஏற்படுத்தி, ஜாஹிலிய்யாக் கால பகடுடமயிலிருந்து பபண்
இனத்டத காப்பற்றியது.
யமலும் “ழிஹார்” என்பது ஒருவன் தன் மடனவியிடம் நீ
என் தாடயப் யபான்றவள், அல்லது என் சயகாதாி யபான்று
எனக்கு மஹ்ரமான இன்னாடரப் யபான்று எனக்கு நீ
எனக்கு ஹராமாக்கப் பட்டவள், என்று பசால்வடத,
அல்லது தன் மடனவியின் உருப்பபதடனயும் தனக்கு
மஹ்ரமான பபண் எவாினதும் உருப்புக்களுக்கு ஒப்பிட்டுச்
பசால்வடதக் குறிக்கும். இப்படி “ழிஹார்” பசய்த
பபண்டண அவளின் கணவன் தீண்டுவது அவன் மீது
ஹராமாகி விடும். இதன் மூலம் பபண் அநியாயத்திற்கு
இலக்காகின்ற படியால், இஸ்லாம் “ழிஹாடர” தடட
பசய்துள்ளது. எனயவ தன் மடனவிடய ழிஹார் பசய்த
கணவனுக்குத் தன் மடனவி பிடிக்க வில்டல என்றால்
அவன் அவடளத் தலாக் பசய்து விட யவண்டும். அல்லது
ழிஹாடர விட்டும் நீங்கி அவடள மடனவியாக டவத்துக்
பகாள்ள யவண்டும். அப்படியில்லாமல், அவள் மடனவி,
ஆனால் மடனவி இல்டல என்ற இரண்டும் பகட்ட
நிடலக்கு அவடளத் தள்ளக் கூடாது.
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எனயவ ழிஹாருக்குட் பட்ட மடனவிடய கணவன்
யசர்த்துக் பகாள்ளும் யபாது, அவளுடன் கலடவயில்
ஈடுபட முன்னர் அவன் “கப்பாரா” பகாடுப்பது அவன் மீது
கடடம. கப்பாரா பகாடுக்கு முன் அவளுடன் அவன்
கூடுவது ஹராமாகும். எனயவ இதற்கு கப்பாராவாக ஒரு
அடிடமடய உாிடமயிட யவண்டும், அதற்கு வசதி
இல்லாது யபானால், இரண்டு மாதம் பதாடர்ந்து யநான்பு
பிடிக்க யவண்டும். அதற்கும் திராணி இல்டல பயன்றால்
அறுபது மிஸ்கீன்களுக்கு உணவளிக்க யவண்டும்.

உணவும், பானமும்
ஆகார விடயத்தில் நபிகளாாின் வழி காட்டல்
1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களிடம் உள்ளடதக்
பகாண்டு திருப்தியடடவார்கள். எனயவ டக வசம்
உள்ளடத ஒதுக்க மாட்டார்கள். அவ்வாயற இல்லாத
ஒன்டற அடடந்து பகாள்ளும் பபாருட்டு தங்கடள
வருத்திக் பகாள்ளவும் மாட்டார்கள். யமலும் ஹலாலான
உணபவதுவும்
அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டால்,
அயனகமாக
அதடன
அவர்கள்
உண்ணாமல்
இருப்பதில்டல. எனினும் அன்னவாின் மனம் விரும்பாத
ஆகாரம் எதுவும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டால் அதடன
அவர்கள் உண்ணாமல் தவிர்ந்து பகாண்டாலும், அதடன
ஹராம் என்று பசால்ல மாட்டார்கள். அத்துடன் அதடன
உண்ணும் படியாகத் தங்கள் மனடத வற்புருத்தவும்
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மாட்டார்கள். எந்தபவாரு உணடவப் பற்றியும் ஒரு
யபாதும் குடற கூறமாட்டார்கள். அவ்வுணவு தங்களுக்குப்
பிடித்தால் அதடனச் சாப்பிடுவார்கள். அல்லாது யபானால்,
அதடன உண்ணாமல் விட்டு விடுவார்கள். உடும்புக் கறி
உண்ணுவது தங்களின் பழக்கத்தில் இல்லாததன்
காரணமாக அதடன அவர்கள் உண்ணாமல் விட்டு
விட்டார்கள்.
2நபியவர்கள்
தங்களுக்கு
வாய்த்தடதச்
சாப்பிடுவார்கள். எனினும் உணவு கிடடக்காது யபானால்,
பபாறுடமயுடன் இருப்பார்கள். சில சமயங்களில்
பட்டினிடயத் தாங்கிக் பகாள்வ தற்காக தங்களின்
வயிற்றில் கல்டலக் கட்டிக் பகாண்ட சந்தர்ப்பங்களும்
உண்டு. யமலும் நபியவர்களின் வீட்டு அடுப்பங் கடரயில்
பல நாட்கள் பநருப்பு எாிந்ததில்டல.
3- இன்பனாரு உணடவ உட் பகாள்ளாது, ஒயர
வடகயான (விடல கூடிய) உணடவ மாத்திரம் சாப்பிட்டு
வரும் பழக்கம் நபியவர்களின் வழி முடறயில் காணப்பட
வில்டல.
4-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் இனிப்புப் பண்டமும்,
யதடனயும் விரும்பி சாப்பிட்டார்கள். யமலும் ஒட்டகம்,
யகாழி, பசம்மாி ஆடு, பவள்ளாடு, முயல் ஆகிய
மிருகங்களின் மாமிசத்டதயும், கடல் உணவுகடளயும்
சாப்பிட்டார்கள். அவ்வாயற பபாாித்த கறிடயயும்
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யபாீத்தம் பழத்டதயும், மாமிசம் யசர்த்து சடமத்த
பராட்டிடயயும், சாப்பிட்டார்கள். யமலும் எண்டணய்
கலந்த பராட்டிடயயும், பவள்ளாிக் காடய ஈத்தம்
பழத்துடன் யசர்த்தும் நபியவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். யமலும்
சடமத்த பூசனிக் காடய நபியவர்கள் விரும்பி
சாப்பிட்டார்கள். யமலும் உலர்த்திய இடறச்சியும், ஈத்தம்
பழத்டத பவண்டணயுடன் யசர்த்தும் நபியவர்கள்
உண்டார்கள்.
5-நபியவர்கள்
மாமிசத்டத
பவகுவாக
விரும்பினார்கள். அதிலும் மிருகத்தின் முன் காலும்,
ஆட்டின் முன் பகுதியும் ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்கு
மிகவும் விருப்பத்திற்குாியடவயாக இருந்தன.
6- தங்களின் பிரயதசத்துப் பழங்கள் வரும் காலத்தில்
அதடன நபியவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அதடன ஒதுக்க
மாட்டார்கள்.
7-நபியவர்களின் முக்கியமான ஆகாரம் நிலத்தில்
ஒரு விாிப்பின் மீது டவக்கப்படும்.
8- வலது டகயால் உண்ணும் படியும், இடது
டகயால் உண்ண யவண்டாம் என்றும் நபியவர்கள்
உத்தரவு பிறப்பித்தார்கள். யமலும் “டெத்தான் இடது
டகயால் சாப்பிடுகின்றான், அவன் இடது டகயினாயலயய
பருகுகின்றான்” என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
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9- நபியவர்கள் மூன்று விரலால் சாப்பிடுவார்கள்.
சாப்பிட்டு முடிந்தும் தங்களின் விரல்கடளச் சூப்புவார்கள்.
10- நபியவர்கள் சாய்ந்து பகாண்டு சாப்பிட
மாட்டார்கள். சாய்ந்து இருத்தல் மூன்று வடகப்படும்.
ஒன்று பக்கவாட்டில் சாய்ந்து இருத்தல், இரண்டாவது
சம்மனம் கட்டி அமருதல், மூன்றாவது ஒரு டகடய ஊண்டி
சாய்ந்து
பகாண்டு மறு டகயால் சாப்பிடுதல்.
எவ்வாறாயினும் சாப்பிடும் யபாது இவ்வாறு மூன்று
விதமாகச் சாய்ந்து பகாண்டு சாப்பிடுவது இழிவான
பசயலாகும். யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் சாப்பிடும்
யபாது தங்களின் இரண்டு பகண்டடக் காடலயும்
நிற்பாட்டி, குந்தியவாறு சாப்பிடுவார்கள். யமலும் “நான்
அடிடம உட்காருவது யபால் உட்கார்ந்து, அடிடம
சாப்பிடுவது யபான்று சாப்பிடுகின்யறன்” என்று
கூறுவார்கள்.
11- நபியவர்கள் உணவில் டக டவத்ததும்,
“பிஸ்மில்லாஹ்” என்று பசால்வார்கள். யமலும் உணவு
சாப்பிடுகின்றவடர பிஸ்மில் பசால்லுமாறு பணித்தார்கள்.
யமலும் ”உங்களில் எவராகிலும் சாப்பிடும் யபாது முதலில்
அல்லாஹ்வின் பபயடரக் கூறிக் பகாள்ள யவண்டும்.
சாப்பாட்டின் ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ்வின் பபயடரக்
குறிப்பிட மறந்து விட்டால்,  بسم اهلل يف أول وآخرهஎன்று
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பசால்லி விடவும்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
12- யமலும் “அல்லாஹ்வின் பபயர் குறிக்காமல்
உண்ணும் உணடவ டெத்தான் தனக்கு ஆகுமாக்கிக்
பகாள்வான்.” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
13- பகாடட வள்ளல்கள் பசய்வது யபான்று
தங்களின் விருந்தினருக்கு நபியவர்கள் திரும்பத் திரும்ப
உணவு பாிமாறு வார்கள்.
14- தங்களின் எதிாில் உணவு டவக்கப்பட்டதும்
நபியவர்கள்,

ً
ً ً
احلمد هلل كثريا طيبا مباراك فيه غري مكيف ول مودع ول مستغىن عن ربن
ْ ََْ
ً َ ً ِّ ً
َ
ً َْ ْ
ًَْ
ٍّ ِ ري َمك
يف ول م َودع ول مستغىن
كثريا طيبا مب َاراك فِي ِه غ
احلمد هللِ محدا
َ ُّ ْ َ
عنه َربنا

“பாிசுத்தமானதும்
அருள்
நிடறந்ததும்
எண்ணிலடங்காததுமான புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்யக
பசாந்தம். நம் இரட்சகயன! யாரும் உனது புகடழக் கூறி
அதடன நிடறவு பசய்யவும், அதிலிருந்து விடட பபறவும்,
மற்றும்
யதடவயற்றிருக்கவும்
இயலாது”
என்று
கூறுவார்கள்.
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15- நபியவர்கள் மக்களிடமிருந்து ஆகாரம் எதுவும்
சாப்பிட்டால், அவர்களுக்காக பிரார்த்தடன பசய்யாமல்
அவ்விடத்டத விட்டும் பவளியயற மாட்டார்கள். யமலும்

ّ
 وصلت عليكم،  وأكل طعامكم األبرار، أفطر عندكم الصائمون

املالئكة
“உங்ளிடம் யநான்பாளிகள் யநான்பு திறந்து
பகாண்டனர், உங்களின் ஆகாரத்திடன சான்யறார்
சாப்பிட்டு விட்டனர், யமலும் மலக்குகளின் பிராத்தடன
உங்கடள வந்து அடடந்து விட்டது” என்று கூறுவார்கள்.
(இந்த பிராரத்தடனயில் யநான்பாளிகள் பற்றிக் குறிப்பிப்
பட்டுள்ள யபாதிலும், இது யநான்புடன் மாத்திரம்
சம்பந்தப்பட்டதல்ல,
பபாதுவாக
யநான்பல்லாத
காலத்திலும் நபியவர்கள் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்கள்,
என்று அஷ்பெய்க் அல்பானீ (ரஹ்) அவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
16- ஏடழகளுக்கு விருந்தளித்து உபசாிப்யபாருக்காக
நபியவர்கள் பிரார்த்தடன பசய்து, அவர்கடளப்
பாராட்டுவார்கள்.
17- சிறியயார், பபாியயார், சுதந்திரவான், அடிடம,
பட்டிக்காட்டான், வழிப்யபாக்கர் முஹாஜிர் என்ற
பாகுபாடின்றி யாருடனும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிடுவடத
ஒரு யபாதும் நபியவர்கள் பவறுத்ததில்டல.
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18- நபியவர்கள் யநான்பு டவத்திருக்கும் யபாது,
அவர்களுக்கு உணவு பாிமாறப்பட்டால், அன்னார், “நான்
யநான்பு டவத்திருக்கின்யறன்" என்று கூறுவார்கள்.
யமலும் ஒருவர் யநான்பு டவத்திருக்கும் யபாது யாயரனும்
அவருக்கு உணவு பாிமாறினால், அந்த மனிதருக்காக துஆ
யகட்குமாறு, யநான்பாளிடய நபியவர்கள் பணித்தார்கள்.
யமலும் யாருக்கு உணவு வழங்கப்படயதா அவர் யநான்பு
டவத்திருக்க
வில்டலயனில்,
அவர்
அதடனச்
சாப்பிடும்படியும் நபியவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்.
19ரெுல் (ெல்) அவர்கடள யாயரனும்
சாப்பட்டுக்கு அடழத்தால், அதில் கலந்து பகாள்வதற்காக
அன்னார் பசல்லும் யபாது அடழயாத விருந்தாளி
எவயரனும் அவர்கடளப் பின் பதாடர்ந்து வருவாராகில்,
சாப்பாட்டுக்கு அடழத்த வீட்டுக்காரனிடம் “ இன்னார்
நம்டமப் பின் பதாடர்ந்து வந்திருக்கின்றார். நீங்கள்
விரும்பினால் அவடர அனுமதிக்கலாம். அல்லது
இவ்விடத்திலிருந்து அவர் திரும்பி விட யவண்டும் என்று
நீங்கள் கருதினால் அவர் இங்கிருந்து திரும்பி விடுவார்”
என்று நபியவர்கள் கூறுவார்கள்.
20- கூட்டுச் யசர்ந்து சாப்பிடுவதன் காரணமாக
தமது வயிறு நிரம்புவதில்டல, என்று தங்களிடம்
முடறயிட்டவர்களிடம், “நீங்கள் பிாிந்து விடாது, ஒன்றாக
இருந்து சாப்பிடுங்கள். அப்பபாழுது அல்லாஹ்வின்
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பபயடரச் பசால்லுங்கள். அதன் மூலம் அல்லாஹ் பரக்கத்
பசய்வான்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
21- யமலும் “மனிதன் தான் நிரப்பிக் பகாள்ளும்
பாத்திரங்களில் பகட்டது, அவனின் வயிற்டற விட
எதுவுமில்டல. யமலும் மனிதன் எடுத்துக் பகாள்ளும்
கவளங்களின் அளவுகயள, அவனின் முல்லந் தண்டட
நிமிர டவக்கின்றன. எனயவ அவனுக்கு அப்படிச் பசய்ய
யவண்டு பமனறால், அவன் தன் வயிற்றில் உணவுக்காக
மூன்றில் ஒரு பாகத்டதயும், குடி பானத்துக்காக மூன்றில்
ஒரு பாகத்டதயும், மூச்சு விடுவதற்காக மூன்றில் ஒரு
பாகத்டதயும்
ஒதுக்கிக்
பகாள்வானாக”
என்று
கூறினார்கள்.
22- ஓாிரவு நபியவர்கள் தங்களின் வீட்டில்
பிரயவசித்த யபாது ஏதும் உணவு கிடடக்குமா, என்று
யதடிப் பார்த்தார்கள். அப்யபாது அவர்களுக்கு உணவு
எதுவும் கிடடக்க வில்டல. எனயவ

امهلل أطعم من أطعمىن واسق من سقاين
“அல்லாஹ்யவ! எனக்கு உணவளிப்பவனுக்கு நீ
உணவளிப்பாயாக,
யமலும்
எனக்குத்
தண்ணீர்
புகட்டுகின்றவனுக்கு நீ தண்ணீர் புகட்டுவாயாக.” என்று
துஆ யகட்டார்கள்.

அருந்தும் விடயத்தில் நபிகளாாின் வழிகாட்டல்
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1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அருந்தும் யபாது, உடல்
ஆயராக்கியத்டதப் யபணிக் பகாள்ளும் விடயத்தில் அதிகம்
கவணம் பசலுத்தி வந்தார்கள். யமலும் ரெூல் (ெல்)
அவர்களுக்குக் குளிர் பானம் மிகவும் விருப்பமான ஒன்றாக
இருந்தது. நபியவர்கள் சில யவடல பவறும் பாடலத்
தூய்டமயாகக்
குடிப்பார்கள்.
அதில்
எதுவும்
கலக்கமாட்டார்கள். சில யவடல அதில் தண்ணீர்ர் கலந்து
பகாதிக்க டவத்துக் குடிப்பார்கள். யமலும் உணவு, மற்றும்
குடி பான விடயத்தில பாலுக்கு நிகரான உணவு யவறு
எதுவும் இல்டல என்ற படியால் நபியவர்கள் பால்
அருந்திய பின்,

امهلل بارك نلا فيه وزدنا منه
“அல்லாஹ்யவ! இவ்விடயத்தில் நமக்கு பரகத்டதயும்
அபிவிருத்திடயயும்
ஏற்படுத்து
வாயாக”
என்று
கூறுவார்கள்.
2- உணவு சாப்பிட்டதும் அதற்கு யமலால் தண்ணீர்
குடிக்கும் பழக்கம் நபியவர்களிடம் இருந்தில்டல. யமலும்
இரவின் ஆரம்பப் பகுதியில் ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்காக
“நபீத்” எனும் திராட்டசப் பழச் சாறு தயார் பசய்யப்படும்.
மறு நாள் காடலயிலும், இரவும் அதடன நபியவர்கள்
குடிப்பார்கள். யமலும் அதற்கு அடுத்த நாளும், இரவும்,
அதடன நபியவர்கள் குடிப்பார்கள். அத்துடன் அதடன
அடுத்த நாளும் அெர் வடரயில், நபியவர்கள் அதடனக்
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குடிப்பார்கள். அதன் பிறகும் அதில் ஏயதனும்
எஞ்சியிருந்தால்.
அதடனத்
தன்
யசவகனுக்குப்
புகட்டுவார்கள். அல்லது அதடனக் பகாட்டி விடும் படி
பணிப்பார்கள்.
(“நபீத்” என்பது, ஈத்தம் பழம் கலந்த இனிப்பான
திராட்டசப் பழச்சாறாகும். இப்படியான திராட்டசப் பழச்
சாற்றில் மாற்றம் ஏற்பட்டு அது யபாடதப் பபாருளாக
மாறிவிடும் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக அதடன மூன்று
நாட்களுக்கு யமல் நபியவர்கள் குடித்ததில்டல.)
3- நபியவர்கள் எதடனயும் குடிக்கும் யபாது
உட்கார்ந்து பகாண்டு குடிப்பதுதான் அவர்களின் வழக்கம்.
எனயவ நின்று பகாண்டு குடிப்படத நபியவர்கள்
கண்டித்தார்கள். எனினும் நபியவர்கள் ஒரு முடற நின்று
பகாண்டு குடித்தார்கள். இதற்குப் பல காரணங்கள்
கூறப்படுகின்றன. இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்தில் நபியவர்கள்
அப்படிச் பசய்தார்கள், என்றும், நின்று பகாண்டு குடிக்க
ஆரம்பத்தில் அனுமதி இருந்த படியால், நபியவர்கள்
அப்படிச் பசய்து, பின்னர் அதடனத் தடட பசய்து
விட்டார்கள்
என்றும்,
இரண்டு
காாியங்களும்
அனுமதிக்கப்பட்டடவயய
என்படத
எடுத்துக்
காட்டுவதற்காக நபியவர்கள் அப்படிச் பசய்தார்கள்
என்றும் கூறப்படுகின்றன.
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4- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் எடதயயனும் குடிக்கும்
யபாது ஒயர தடடவயில் குடிக்க மாட்டார்கள், அதடன
மூன்று தடடவகள் மூச்சு விட்டு விட்டுக் குடிப்பார்கள்.
யமலும்

َ انه َأ ْر َوى و َأ ْم َرأ َوأبْرأநிச்சயமாக இது தாராளமாகவும்,

இலகுவாக
உட்பசல்லக்
கூடியதாகவும்,
சுகம்
தரக்கூடியதாகவும் இருந்தது என்று கூறுவார்கள். யமலும்
நபியவர்கள் மூச்சு விடும் யபாது, தான் குடிக்கும்
யகாப்டபக்குள்யள மூச்சு விடமாட்டார்கள் என்பது
கவணத்திற் பகாள்ள யவண்டும். ஏபனனில் “உங்களில்
எவயரனும் குடிக்கும் யபாது யகாப்டபயில் மூச்சு விடாமல்
இருக்கட்டும். ஆயினும் அவர் மூச்சு விடுவதாயின், தன்
வாடய பாத்திரத்டத விட்டும் தூரமாக்கிக் பகாள்ளட்டும்.”
என்று நபியவர்கள் நவின்றார்கள். யமலும் நபியவர்கள்,
உடடந்த, ஓட்டடயான யகாப்டபயில் குடிப்படதயும்,
மற்றும் தண்ணீர் டவக்கும் பாத்திரத்தில் வாய் டவத்து
குடிப்படதயும் தடட பசய்தார்கள்.
5- ரெுல் (ெல்) அவர்கள் குடிக்கும் யபாது பிஸ்மில்
பசால்வார்கள். குடித்து முடிந்ததும் அல்லாஹ்டவப்
புகழ்வார்கள். யமலும் “உண்ட உணவுக்காகவும், குடித்த
பானத்திற்காகவும் அல்லாஹ்டவப் புகழும் அடியாடன
அல்லாஹ் பபாருந்திக் பகாள்வான்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
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6- ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்காக உவர்ப்பில்லாத
நல்ல தண்ணீர் எடுத்து வரப்படும். யமலும் நபியவர்கள்
இரவு யநரத்தில் எடுத்து டவத்த தண்ணீடரத்
யதர்ந்பதடுப்பார்கள்.
7- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் குடித்து முடிந்ததும்,
வலது பக்கத்தில் இருப்பருக்கு அதடனக் பகாடுப்பார்கள்,
ஆனால் இடது பக்கத்தில் இருப்பவர் அவடர விடவும்
பபாியவராயின்,
அதடன
முதலில்
அவருக்குக்
பகாடுப்பார்கள்.
8- பாத்திரத்டத மூடியயா, அதன் வாடயக் கட்டியயா
டவக்கும் படி, அல்லது அதன் யமல் குச்சி ஒன்டறயாவது
டவத்து விடும்படி
ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கட்டடளயிட்டார்கள்.

மார்க்கப் பிரச்சா விடயத்தில் நபிகளாாின் வழி
காட்டல்
1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் இரவிலும் பகலிலும்,
மற்றும் இரகசியமாகவும் பவளிப்படட
யாகவும்
அல்லாஹ்வின்
பால்
மக்கடள
அடழத்துக்
பகாண்டிருந்தார்கள். நபியவர்கள் தங்களுக்கு நபித்துவம்
கிடடத்து, அவர்கள் மக்காவில் இருந்த முதல்
மூன்றாண்டுகளில் மடறவான முடறயில் அல்லாஹ்வின்
பக்கம் அடழப்பு விடுத்துக் பகாண்டிருந்தார்கள்.
எப்பபாழுது “ஆகயவ உங்களுக்கு ஏவப்பட்டடத
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(தயக்கமின்றி) நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிவித்து விடுங்கள்”
(15-94) என்ற வசனம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்டயதா,
அவர்கள் உடனடியாக அல்லாஹ்வின் கட்டடளடயத்
பதளிவு படுத்துவதற்காக களம் இறங்கினார்கள். அதனால்
அவர்களுக்கு
விடுக்கப்பட்ட
எந்த
பவாரு
பழிச்பசால்டலயும்,
கண்டனத்டதயும்
அன்னார்
பபாருட்படுத்த வில்டல. எனயவ அன்னார் பபாியயார்,
சிறியயார், சுதந்திரவான், அடிடம, ஆண் பபண் என்றும்,
மனு ஜின் என்றும் வித்தியாசம் பாராமல் யாவடரயும்
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அடழத்தார்கள்.
2- மக்காவில் தன் யதாழர்கள் மீதான பதால்டலகள்
தீவிரம் அடடந்த யபாது, ஹபொவுக்கு புலம் பபயர்ந்து
பசல்ல அவர்களுக்கு நபியவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்..
3- யமலும் “தாஇப்” வாழ் மக்கள் தங்களுக்கு
உதவுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நபியவர்கள் அங்கு
பசன்றார்கள். அவர்கடள அல்லாஹ்வின் பக்கம்
அடழத்தார்கள். ஆனால் நபியவர்கள் தங்களுக்கு
உதவக்கூடிய ஒருவடரயும் அங்கு
காணவில்டல.
அந்த மக்கயளா, நபியவர்களுக்குக் கடும் பதால்டலயும்
துன்பமும் விடளவித்தனர்.
நபியவர்கள் அந்த
மக்களிடமிருந்து, பபற்றுக் பகாண்ட கஷ்டங்களும்,
துயரங்களும் தங்களின் சமூகத்தாாிடம் அடடந்து
பகாண்டடத விடவும் பாாியது. ஈற்றில் அம்மக்கள்
நபியவர்கடள மக்காவுக்யக துரத்தி விட்டனர். எனயவ
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முத்இம் இப்னு அதீ என்பாாின் பாதுகாப்பின் யபாில்
நபியவர்கள் மக்காவில் பிரயவசித்தார்கள்.
4- மக்காவில் பத்தாண்டுகள் நபியவர்கள் அடழப்புப்
பணிடய யமற்பகாண்டார்கள். எல்லா ஆண்டும் ஹஜ்ஜுக்
காலத்தில்
பவளியூாிலிருந்து
வரும்
ஹாஜிகள்
தங்கியிருக்கும் வீடுகளுக்குச் பசன்று அவர்கடள
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அடழத்தார்கள். அவ்வாயற
ஹஜ்ஜுக் காலத்தில் “உக்காழ், மஜின்னா, மற்றும் துல்
மஜாஸ்” எனும் சந்டதகளில் ஒன்று யசரும் மக்களிடம்
பசன்று அவர்கடள அல்லாஹ்வின் பக்கம் நபியவர்கள்
அடழத்தார்கள். அத்துடன் அவர்களின் கபீலாக் கடளப்
பற்றியும்,
அவர்களின்
இருப்பிடங்கள்
பற்றியும்
அவர்களிடம் யகட்டுத் பதாிந்து பகாள்வார்கள்.
5- பின்னர் அகபா குன்றின் மீது கஸ்ரஜ்
கூட்டத்டதச் யசர்ந்த ஆறு யபர்கடள ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் சந்தித்து, அவர்கடள இஸ்லாத்தின் பால்
அடழத்தார்கள். அவர்கள் ஆறு யபரும் இஸ்லாம்
மாரக்கத்டத ஏற்றுக் பகாண்டு அங்கிருந்து மதீனாவுக்குத்
திரும்பிச் பசன்றனர். அவர்கள் அங்கு மக்கடள
இஸ்லாத்தின் பால் அடழத்தனர். இதன் காரணமாக
மதீனா எங்கும் இஸ்லாம் மார்க்கம் பரவியது. மதீனாவில்
இஸ்லாம் மார்க்கம் பசன்றடடயாத ஒரு வீயடனும் இருக்க
வில்டல. எல்லா இல்லங்களிலும் இஸ்லாம் புரயவசித்தது.
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6- மறு வருடம் மதீனாவிலிருந்து பன்னிபரண்டு
யபர்கள் வந்திருந்தனர். இவர்களுடன் அகபா குன்றின் மீது
டவத்து சத்தியப் பிரமாணம் பசய்து பகாள்வதாக
நபியவர்கள், அவர்களுக்கு வாக்களித்திருந்தார்கள். அதன்
பிரகாரம் அவர்கள், நபியவர்களின் கட்டடளடயக் யகட்டு
அதற்கு அடிபணிய யவண்டுபமன்றும், இஸ்லாத்திற்காக
பசலவு பசய்ய யவண்டுபமன்றும், நல்லடதக் பகாண்டு
ஏவி, தீயடத தடுத்து வர யவண்டுபமன்றும், எந்த பவாரு
பழிச் பசால்டலயும், கண்டனத்டதயும் பபாருட்படுத்தாமல்
அல்லாஹ்வின் விடயங்கடள யபசி வர யவண்டுபமன்றும்,
யமலும் நபியவர் களுக்கு உதவி ஒத்தாடசகள் பசய்வதுடன்
தமது உயிடரயும், மடனவி மக்கடளயும் பாதுகாப்பது
யபான்று நபியவர்கடளயும் பாதுகாத்துக் பகாள்ள
யவண்டபமன்றும், இதடன அவர்கள் பசய்து வந்தால்
அவர்களுக்கு சுவர்க்கம் உண்படன்றும், அவர்களுடன்
ரெூல் (ெூல்) அவர்கள் சத்தியப் பிரமாணம் பசய்து
பகாண்டார்கள்.
பின்னர் அம்மக்கள் மதீனாவுக்குத் திரும்பினர்.
அல்குர்ஆடனக் கற்றுக் பகாடுக்கவும், அல்லாஹ்வின் பால்
மக்கடள அடழக்கவும் அவர்களுடன் இப்னு உம்மி மக்தூம்
(ரழி) அவர்கடளயும், முஸ்அப் இப்னு உடமர் (ரழி)
அவர்கடளயும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அனுப்பி
டவத்தார்கள். அவர்கள் இருவாின் மூலம் ஏராளமான
மக்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்றுக் பகாண்டனர்.
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உடெத் இப்னு ஹுடழர், ெஃத் இப்னு முஆத் என்ற
இருவரும் இவர்களிடம் இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்றுக்
பகாண்டவர்கயள.
7- அதன் பின்னர் நபியவர்கள் மக்காவின்
முஸ்லிம்கடள, மதீனாவுக்கு
ஹிஜ்ரத் பசல்ல
அனுமதியளித்தார்கள். எனயவ மக்கள் இடம் பபயரலானர்.
அவர்கடளத் பதாடர்ந்து ரெூல் (ெல்) அவர்களும்,
அவர்களின் யதாழர் அபூ பகர் ஸீத்தீக் (ரழி) அவர்களும்
மதினாவுக்கு ஹிஜரத் பசய்தனர்.
8- அங்கு பதாண்ணூறு யபர்கடளக் பகாண்ட
அன்ொாீன்களுக்கும், முஹாஜிாீன்களுக் குமிடடயில்
சயகாதர ஒப்பந்தம் ஒன்டற நபியவர்கள் பசய்து
டவத்தார்கள்.

நபியவர்களின் அமானிதம் யபணுதல்,
நல்லிணக்கம் மற்றும், தூதுவர்களுடன் நடந்து
பகாண்டமுடற
1-“அன்னிய ஒருவருக்கு ஒரு முஸ்லிம் வழங்கிய
பாதுகாப்பு உத்தரவாத விடயத்தில் சகல முஸ்லிம்களும்
சமமானவர்கள். எனயவ கீழ் மட்டத்திலிருக்கும் ஒரு
முஸ்லிம்
வழங்கிய
பாதுகாப்பு
உத்தரவாதமும்
இதன்படியய டகயாளப்படும்” என்று ரெுல் (ெல்)
அவர்கள்
கூறினார்கள்.
யமலும்
“எவருக்யகனும்
இன்பனாரு சமூகத்துடன் உடன்படிக்டக ஏதுமிருந்தால்,
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அதன் காலக்பகடு முடியும் வடரயில் அதன் ஒரு
முடிச்டசயயனும் அவர் அவிழ்த்து விடயவா, அல்லது
அதில் இன்பனாரு முடிச்சு யபாடயவா கூடாது, ஆனால்
ஒப்பந்தத்டத முறித்துக் பகாண்டாயலா இதடனப் யபண
யவண்டிய தில்டல. அவர்களும் இவ்விடயத்தில்
சமமானவர் கள்.” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
2- யமலும் “எவராகிலும் ஒரு மனிதனின் உயிருக்குப்
பாதகாப்பு உத்தரவாதம் வழங்கிய பின்னர், அவர் அந்த
நபடரக் பகாடல பசய்து விடுவாராகில், நான்
பகாடலகாரனின் பபாறுப்பிலிருந்து நீங்கிக் பகாண்யடன்”
என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
3இரண்டு
தூதர்கள்
முடெலமா
என்பானிடமிருந்து வந்து, ரெூல் (ெல்) அவர் களிடம்
யபச யவண்டியடத எல்லாம் யபசிய பின் நபியவர்கள்,
அவர்கடளப் பார்த்து “தூதுவர் பகால்லப்படலாகாது
என்று இல்லாதிருந்தால், உங்கள் இருவாின் கழுத்டதயும்
நான் பவட்டி இருப்யபன்” என்று கூறினார்கள். இதன் பின்
தூதுவர் எவடரயும் பகாடல பசய்யக் கூடாது என்ற
நபியின் வழி முடற அமுலுக்கு வந்தது.
4- நபியவர்கள் தங்களிடம் வந்த தூதர் எவரும்
தங்களின் மார்க்கத்டத ஏற்றுக் பகாண்டால், அன்னவடரத்
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தம்முடன் டவத்துக் பகாள்ள மாட்டார்கள். நபியவர்கள்
அவடர திருப்பி அனுப்பி விடுவார்கள்.
5- ரெூல் அவர்களிடம் அனுமதி பபறாமல்,
முஸ்லிம் சமூகத்திற்குப் பாதகமில்லாத ஒரு விடயத்தில்
நபித் யதாழர் எவருடனாவது, தங்களின் எதிாிகள் எவரும்
உடன்படிக்டக பசய்து பகாண்டால், அதடன பசயற்
படுத்த நபியவர்கள் இடமளித்தார்கள்.
6- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் எதிாிகளுடன் பத்தாண்டு
கால யுத்த நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஒன்றில் டகசாத்திட்டார்கள்.
அதில் எதிர் தரப்பிலிருந்து இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்று
தங்களிடம் வருகின்ற வடர அவர்களிடயம திருப்பி
அனுப்பிவிட
யணடும்
என்றும்,
முஸ்லிம்களின்
தரப்பிலிருந்து எதிாி களிடம் வருகின்றவடரத் தங்களிடம்
திருப்பி யனுப்ப யவண்டியதில்டல என்றும் அதில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் எதிர் தரப்பி லிருந்து
வரும் பபண்கள் விடயத்தில் இந் நிபந்தடனயில் அல்லாஹ்
மாற்றத்டத ஏற்படுத்தி னான். எனயவ அங்கிருந்து வரும்
பபண்கடளப் பாியசாதடன பசய்து பார்த்து, அவர்கள்
முஸ்லிம்கள்தான்
என்பது
பதளிவாகிய
பின்னர்
அவர்கடளத் திருப்பி அனுப்ப யவண்டாம் என்று
அல்லாஹ் கட்டடள பிறப்பித்தான்.
7- முஸ்லிம் ஒருவாின் மடனவி முர்தத்தாகி
விட்டால், அவளுக்கு பகாடுக்கவிருக்கும் மஹடர

134

அவளுக்குத திருப்பிக் பகாடுத்து விடயவண்டும், என்று
முஸ்லிம்களுக்கு நபியவர்கள் கட்டடள யிட்டார்கள்.
இதன்படி காபிரான ஒருவனின் மடனவி அவனின்
மார்க்கத்டத விட்டு இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்றுக்
பகாண்டால், அவர்கள் அந்த “முஹாஜிரா” பபண்ணின்
மஹடரத் திருப்பிக் பகாடுப்பதுவும் கடடமயாகி விடும்.
8- எதிாிகளிடமிருந்து தப்பி வந்து, தங்களிடம்
யசர்ந்து பகாண்ட ஒருவடர, எதிாிகள் எடுத்துச்
பசல்லுமிடத்து, அதடன நபியவர்கள் தடுக்க வில்டல.
அத்துடன் திரும்பி வரும்படி அவடரத் வற்புருத்தவில்டல,
கட்டடளயிடவுமில்டல. யமலும் அவர்களிடமிருந்து தப்பி
வந்த ஆண்கள், ரெூல் (ெல்) அவர்களின் டகயிலிருந்து
விடுபட்டு பசல்லும் யபாது அவர்கள் தங்களின் எதிாிடயக்
பகாடல பசய்து விட்டாயலா, அல்லது அவர்களின்
பபாருள் எதடனயும் எடுத்துக் பகாண்டு, அவர்கள்
தங்களிடம் வந்து யசர வில்டல என்றாயலா, அவர்களின்
அந்த பசயடல ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கண்டிக்கவில்டல.
அத்துடன் அவர்களுக்காக அதன் பபாறுப்டபத் தாங்கள்
ஏற்றுக் பகாள்ளவுமில்டல.
9- டகபர் வாசிகளுடன் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
சமாதான
உடன்படிக்டக
பயான்று
பசய்து
பகாண்டார்கள்.
அப்யபாது
அவர்கள்,
தாங்கள்
விரும்பியடத எடுத்துச் பசல்லலாம் என்றும், அதன்படி
அவர்களின் ஒட்டங்களில் ஏற்றிக் பகாள்ளும் அடனத்தும்
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அவர்களுக்கு உாியபதன்றும், தங்கமும், பவள்ளியும்
மற்றும் ஆயுதமும் அல்லாஹ்வின் தூதருக்குாியன என்றும்
குறிப்பிட்டார்கள்.
10- யமலும் பூமியின் உற்பத்தியில் பாதிடய
அவர்கள் எடுத்துக் பகாள்ளலாம் என்றும், இன்னும்
அவர்கள் விரும்பிய காலம்வடர அதில் குடியிருக்கலாம்
என்றும் அவர்களுடன் நபியவர் கள் உடன்படிக்டக பசய்து
பகாண்டார்கள். யமலும் அவர்களின் கனிகடள மதிப்பீடு
பசய்வதற்காக வருடம் யதாறும் மதிப்பீட்டா ளர்கடள
அனுப்பினார்கள். மரத்திலிருந்து பறிக்கும் கனிகடள
அவர்கள் கவணித்து மதிப்பீடு பசய்த பின்னர், முஸ்லிம்
தரப்பினருக்கு கிடடக்க யவண்டிய பங்கிடன நபியவர்கள்
பபாறுப்யபற்று, அதடன முஸ்லிம் சமூக விவகாரத்தில்
பயன் படுத்தினார்கள்.

மன்னர்களுக்கு அடழப்பு விடுத்தலும்,
அவர்களின் பால் தூதர்கடளயும்,
நிருபங்கடளயும் அனுப்புதலும்
1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஹுடதபிய்யா
விலிருந்து திரும்பியதும், அரசர்களுக்கு கடிதங்கள்
எழுதவும், அவர்களிடம் தூதுவர்கடள அனுப்பவும்
பதாடங்கினார்கள். அச்சமயம் உயராமாபுாி அரசனுக்குக்
கடிதம் ஒன்று எழுதி அதடன அவருக்கு அனுப்பி
டவத்தார்கள். அது கண்டு அவர் இஸ்லாம் மார்க்கத்டத
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ஏற்றிட
எண்ணிய
பசய்யவில்டல.

யபாதிலும்

அவர்

அப்படி

2- மன்னர் நஜ்ஜாெி அவர்களுக்கும் ஒரு கடிதம்
எழுதினார்கள். அவர் இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்றுக்
பகாண்டார்.
3- யமன் யதசத்திற்கு அபூ மூொ அல் அஷ்அாீ
அவர்கடளயும், மஆத் இப்னு ஜபல் அவர்கடளயும்
அனுப்பினார்கள். அந்நாட்டுப் பிரடஜகள்
எவ்வித
எதிர்ப்பும் இல்லாமல் இஸ்லாம் மார்க்கத்டத ஏற்றுக்
பகாண்டனர்.

முனாபிக்குகளும் நபியவர்களின் நடவடிக்டகயும்
1- முனாபிக்குகள் பவளிப்படடயில் பசால்வடத
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஏற்றுக் பகாண்டு, அவர்களின்
அந்தரங்க
விவகாரங்கடள
அல்லாஹ்விடம்
சாட்டினார்கள்.
யமலும்
ஆதாரங்கடளயும்
அத்தாட்சிகடளயும்
அடிப்படட
யாக
டவத்யத
அவர்களுடன் பசயவாற்றினார்கள். அவர்களின் உண்டம
நிடல பதாிய வந்ததும் அவர்கடளப் புறக்கனித்தார்கள்.
அவர்களுடன் கடுடமயாகவும் நடந்து பகாண்டார்கள்.
யமலும்
பதளிவான
வார்த்டதகடளக்
பகாண்டு
அவர்களின் உள்ளத்தில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தினார்கள்.
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2- யமலும் அவர்களின் உள்ளத்தில் மாற்றத்டத
ஏற்படுத்து முகமாக அவர்கடள நபியவர்கள் பகாடல
பசய்ய வில்டல. “முஹம்மத், தன் சஹாக்கடள பகாடல
பசய்கின்றார், என்று மக்கள் யபசிக் பகாள்ளாமல் இருக்க
யவண்டும்” என்றும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

நபிகளாாின் தியானம்
அல்லாஹ்டவ நிடனவு கூறுவதிலும், அவடனத்
தியானிப்பதிலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒரு
பாிபூரணமான மனிதராக விளங்கினார்கள். பமாத்தத்தில்
நபியவர்களின் யபச்சுக்கள் யாவும் அல்லாஹ்டவ நிடனவு
கூறுகின்ற, அதனுடன் பதாடர்புடடய விடயங்க ளாகயவ
இருந்தன. யமலும் நபியவர்கள், சமூகத்தினருக்கு வழங்கிய
ஏவலும், விலக்களும், சட்டங்களும் அல்லாஹ்டவ நிடனவு
படுத்துகின் றனவாகயவ இருந்தன. யமலும் நபியவர்களின்
பமௌனம் அவர்கள் அல்லாஹ்டவ மனதில் நிடனவு
கூறுகின்றதாய் விளங்கின. அவாயற நபியவர்கள் எழுந்து
நிற்கும் யபாதும், உட்காரும் யபாதும், சாய்ந்து இருக்கும்
யபாதும், நடந்து பசல்லும் யபாதும், வாகனத்தில் ஏறும்
யபாதும், அதிலிருந்து இறங்கும் யபாதும், பிரயாணத்தி
லிருக்கும் யபாதும், மற்றும் ஊாில் இருக்கும் யபாதும்
அன்னார் விடும் ஒவ்பவாரு மூச்சிலும் அல்லாஹ்டவப்
பற்றிய நிடனவும், தியானமும் ஓடிக் பகாண்டிருந்தன.
ரெூல் (ெல்) அவர்களின் காடல, மாடல துஆ
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1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் காடலயில் எழுந்ததும்,

َ ْ
َ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ
ْ ََ َ ْ َ ْ َ
َ َ ََ َ ِ َ ْ
 وىلع دِي ِن نبِينا ُممد صىل،اإلسال م وىلع َكِم ِة اإلخال ِص
ِ ِأصبحنا ىلع فِطرة
َ ََ
َ َ َ ً ْ ًْ َ ْ ْ َ
 حنِيفا مسلِما َو ما اك ن مِ َن،  َو ىلع مِ ل ِة ِأبينا إب َرا هِ ي َم،ا هلل عليه وسلم
َ الم ْرشك
ِي
ِ
“இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீதும் தூய்டமயான
வாக்கின் மீதும், நமது நபி முஹம்மத் (ெல்)
அவர்களினதும் மற்றும் இடணடவக்கும் கூட்டத்டதச்
யசராத தூய்டமயான, முஸ்லிமான நம் தந்டத இப்ராஹீம்
(அடல) அவர்களினதும் மார்க்கத்தின் மீதும், நாம்
இருக்கும் நிடலயில் நமது காடலப்பபாழுடத அடடந்து
பகாண்யடாம்.” என்று கூறுவார்கள். யமலும் உங்களில்
எவரும் காடலப் பபாழுடத அடடந்து பகாண்டதும்,

امهلل بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك نموت وإَلك النشور
“அல்லாஹ்யவ! உன் பபாருட்டால் நாம் காடலப்
பபாழுடதயும் மாடலப் பபாழுடதயும் அடடந்து
பகாண்யடாம், யமலும், உன் பபாருட்டாயலயய நாம் உயிர்
வாழ்கின்யறாம், நாம் மரணமடடவதும். அதன்படியய.
யமலும் உன் பக்கயம நாம் மீண்டும் எழுப்பப் படுயவாம்.”
என்றும்
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 ا مهلل إ ين أسألك خري هذا اَلوم، أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملي
 وأعوذ بك من ش ما فيه و ش ما، وهداه،وبركته، ونوره،  ونرصه،فتحه
"بعده
“ஆட்சி அதிகாரம் யாவும் சர்வயலாக இரட்சகனாம்
அல்லாஹ் ஒருவனுக்யக உாித்துடடயதாக இருக்கும்
நிடலயில், காடலப் பபாழுடத நாம் அடடந்து விட்யடாம்.
அல்லாஹ்யவ! இந் நாளின் பவற்றி, உதவிகள், பிரகாசம்,
மற்றும் அதன் பரகத்து, யநர் வழி அடனத்டதயும் நமக்குக்
பபற்றுத் தருமாறு நான் உன்னிடம் யவண்டுகின்யறன்.
யமலும் இத்தினத்திலும், அதன் பின்னரும் ஏற்படக் கூடிய
சகல தீடமகடள விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல்
யதடுகின்யறன்,” என்றும்
கூறும் படி நபியவர்கள்
நவின்றார்கள்.
2-

யமலும்

سيد اإلستغفار

மண்ணிப்புக்” யகாரல் என்றால்

“தடலடமப் பாவ

ََ َ ْ َ ََ َ َْ َ َ َْ َ َ
ِّ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ
 وأنا ىلع عه ِدك ووع ِدك،  ل إِل إ ِل أنت خلقتن وأنا عبدك، اللهم أنت ر يب
َ
َ
َ َ
ْ
َ
ِّ َ  أ عوذ ب َك م ِْن، اس َت َط ْعت
َ َ  أ بوء ل َك بِنِ ْعمتِ َك، صن ْعت
 وأ بوء، لع
ش ما
ما
ِ
ً
ْ َ َْ
َ َ
ْ
ُّ
ََ َ ََ َ ْ
َ َْ َ
ْ اغف
ار موقِنا
ه
انل
ِن
م
ا
ه
ال
ق
من
.
ت
ن
أ
ل
إ
وب
ن
اذل
ر
ف
يغ
ل
ه
ن
إ
ف
،
ل
ر
بذنيب ف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َ
َْ ْ
َ
ََ َ ْ َ
 ومن قالها م َِن،  فهو مِن أ ه ِل اجلن ِة، س
ِ  فمـات مِن يو ِم ِه قبل أ ن يم، بِها
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ْ َ ْ
َْ
َ
ْ ْ َ َ َ َ َ
 فهو مِ ن أ ه ِل ا جلن ِة » ر واه، اللي ِل وهو مو قِن بها فما ت قبل أ ن يصبِح

. ابلخاري

அல்லாஹ்யவ! என் இரட்சகன் நீயய,. வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானவன் உன்டனயன்றி எதுவும் இல்டல. நீயய
என்டனப் படடத்தாய். நாயனா உன் அடிடம. நான்
என்னால் முடிந்த வடர உன் உடன்படிக்டகயின் மீதும்
உனக்களித்த
வாக்குறுதியின்
மீதும்
உறுதியாக
இருக்கின்யறன். நான் யமற் பகாள்ளும் தீடமகடள
விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன். யமலும் நீ
என் மீது பசாாிந்துள்ள அருட்பகாடடகடள நான் ஏற்றுக்
பகாள்கின்யறன். அத்துடன் எனது குற்றங்கடளயும் நான்
ஒப்புக் பகாள்கின்யறன். ஆடகயால் நீ என்டன
மன்னித்தருள்வாயாக. ஏபனனில் பாவங்கடள மன்னிக்கக்
கூடியவன் உன்டனயன்றி யவறு எவரும் இல்டல.” என்ற
வாசகங்களாகும்.
எனயவ எவர் இந்த வாசகங்கடளக் காடலயில் எழுந்ததும்
உறுதியான எண்ணத்துடன் ஓதுகின் றாயரா, அவர் அன்று
மாடலப் பபாழுடத அடடய முன்னர் மரணமடடந்து
விடுவாராகில், அவர் சுவர்க்கத்தில் பிரயவசித்து விடுவார்.
யமலும் எவர் இதடன மாடலப் பபாழுதியலா, இரவியலா
உறுதியான எண்ணத்துடன் ஓதுகின்றாயரா, அவர்
அன்டறய இரவில் மரணமடடந்து விடுவாராகில் அவரும்
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சுவர்க்கதில் பிரயவசித்து விடுவார்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
3- யமலும் ஒருவன் காடலயில் நூறு தடடவகள்,

َ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُّ َّ َ َ َ
يشء ق ِدير
ك
ِ  ل الملك ول احلمد وهو ىلع،شيك ل
ِ  وحده ل،ل إِل إِل اَّلل
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ْ َ
،  َو كتِبت ل مِائة حسنة، رش ِرقا ب
ِ  اك نت ل عد ل ع،  ِيف يوم مِائة مر ة،
َ ْ َّ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ِ ان يَ ْو َمه َذل َِك َح َّت ي ْم
س
ط
ِ  واكنت ل ِحرزا مِن الشي، وُمِيت عنه مِائة سيِئة
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
 إِل أحد ع ِمل أكث مِن ذل ِك،  ولم يأ ِت أحد بِأفضل مِما جاء ب ِ ِه،
“வணக்கத்துக்குத்
தகுதியான
இடறவன்
அல்லாஹ்டவயன்றி எதுவமில்டல. அவன் ஒருவன்.
அவனுக்கு இடண எதுவுமில்டல. சகல ஆட்சி
அதிகாரங்களும், பாராட்டுக்களும் அவனுக்யக உாியன.
யமலும் சர்வ விடயங்கள் மீதும் வல்லடம யுடடயவனும்
அவயன.” எனும் வாசகங்கடள ஓதி வருவானாகில், அது
அவன் பத்து அடிடமகடள விடுதடல பசய்ததற்குச்
சமனாகும், யமலும் அதன் நிமித்தம் அவனுக்குப் பத்து
நன்டமகள் எழுதப்படும். அவனுடடய பத்துத் தீடமகள்
அழிக்கப்படும். யமலும் அன்டறய தினம் அவன் மாடலப்
பபாழுடத அடடயும் வடரயில் டசத்தாடன விட்டும்
அவடனப் பாது காக்கும் அரனாகவும் அது விளங்கும்,
என்றும், யமலும் இதனுடன் இன்னும் யமலதிக நல்லமல்
பசய்த ஒரு மனிதடனயல்லாது யவறு எவரும் இவன்
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பசய்த நல் அமலுக்கு ஈடாக எதடனயும் பகாண்டு வர
இயலாது,” என்றும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
4- யமலும் காடலயில் எழுகின்ற யபாதும், மாடலப்
பபாழுடத அடடகின்ற யபாதும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பின் வரும் துஆக்கடள ஓதுவார்கள்,

 امهلل إين أسألك العفو والعافية يف،امهلل إين أسألك العافية يف ادلنيا واآلخرة
 ا مهلل احفظن من بي يدي، ا مهلل اسرت عوريت،دين ودنياي وأهيل ومال
 وأعوذ بعظمتك أن أغتال،ومن خليف وعن يمين وعن شمال ومن فويق
.من َتيت
“அல்லாஹ்யவ! இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் சுக
வாழ்டவ உன்னிடம் யவண்டு கியறன். அல்லாஹ்யவ!
என்னுடடய உலக, மறுடம, குடும்ப, மற்றும் என்
பபாருளாதாரம் ஆகிய விவகாரங்களில் மன்னிப்டபயும்,
நல்லடதயும்
ஏற்படுத்தித்
தருமாறு
உன்னிடம
யவண்டுகியறன். அல்லாஹ்யவ என்னுடடய தவறுகடள
மடறத்திடுவாயாக. அல்லாஹ்யவ! என் எதிர் புறத்தாலும்,
பின் புறத்தாலும், வலது புறத்தாலும், இடது புறத்தாலும்,
யமல் புறத்தாலும் என்டனப் பாதுகாப்பாயாக. யமலும்
நான் மண்ணுக்குள் புடதயுண்டு பகால்லப்படுவடத
விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்.”
5- யமலும்,
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بسم اهلل اذلي ل يرض مع اسمه يشء يف األرض ول يف السماء وهو السميع
،العليم
“பூமியிலும்
வானத்திலுமுள்ள
எந்தபவாரு
பபாருளும் அல்லாஹ்வின் பபயருடன் தீடம எதுவும்
விடளவிக்காது.
அவன்
அடனத்டதயும்
யகட்கின்றவனாகவும், எல்லாவற்டறயும் அறிந்தவ னாகும்
இருக்கின்றான்”
என்ற
வாசகத்டத
தினமும்
காடலயிலும்
மாடலயிலும் ஓதி வருகின்ற அடியடன எந்த பவாரு
தீங்கும் விடளவிக்காது” என்று ரெூ (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
6- “நான் காடலயிலும் மாடலயிலும் ஓதி
வரும்படியாக ஏயதனும் ஒன்டற எனக்குக் கற்றுத்
தாருங்கள்” என்று அபூ பக்ர் (ரழி) அவர்கள் ரெூல் (ெல்)
அவர்களிடம் யகட்ட யபாது, அதற்கு நபிகளார்,

َ
َ
، رب ك يشء ومليكه، ،امهلل فاطر السموات واألرض اعل َِم الغيب والشهادة
 أعوذ بك من ش نفس ومن ش الشيطان وشكه. أشهد أن ل هلإ إل أنت
ً وأن اقرتف ىلع نفس
" سوءا أو أجره إىل مسلم
“வானங்கடளயும்,
பூமிடயயும்
படடத்த
அல்லாஹ்யவ!
மடறவானடதயும்,
பவளிப்படட
யானடதயும் அறிந்தவயன! எல்லா வஸ்துக்கடள யும்
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இரட்சிப்பவயன! அதன் பசாந்தக்காரயன! உன்டன யன்றி
வணக்கத்திற்குத் தகுதியான எதுவுமில்டல, என்று நான்
சாட்சி பகர்கின்யறன். யமலும் என் ஆத்மாவின்
தீடமடயயும், மற்றும்
டசத்தானின் தீடமடயயும்,
அவடன இடணயாக ஆக்கிக் பகாள்வடத விட்டும்
உன்னிடம் பாதுகாப்புத் யதடுகின்யறன். யமலும் நாயன
என் உயிருக்கு தீடம எதடனயும் விடளவிப்படத, அல்லது
இன்பனாரு முஸ்லிமிடம் அதடன இழுத்து வருவடத
விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் யதடுகின்யறன்.” என்ற
வாசகத்டத நீங்கள் காடலயிலும், மாடலயிலும்,
இன்னும்ம் நீங்கள் படுக்டகக்குச் பசல்லும யபாதும் ஓதி
வாருங்கள், என்று கூறினார்கள்.

ரெூல் (ெல்) அவர்கள் வீட்டுக்குள்யள வரும்
யபாதும், பவளியய பசல்லும் யபாதும்
1- ரெூல்

(ெல்)

அவர்கள்

வீட்டிலிருந்து

பவளியயறும் யபாது,

 أو أزل أو،  ا مهلل إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، باسم اهلل تولكت ىلع اهلل
 أو أجهل أو جيهل لع،  أو أظلم أو أظلم، أزل
“அல்லாஹ்வின் பபயரால் என் பபாறுப்புக்கடள
அல்லாஹ் விடயம சாட்டி விட்யடன். அல்லாஹ்யவ! நான்
வழி பகடுப்படத யும், வழி பகடுக்கப்படுவடதயும் விட்டும்.
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யமலும் நான் பிறடரச் சறுக்கி விடுவடதயும், பிறர் மூலம்
நான் சறுக்கி விடப்படுவடதயும் விட்டும், யமலும் நான்
அநீதி விடளவிப்படதயும், பிறர் மூலம் எனக்கு அநீதி
உண்டாவடதயும் விட்டும் யமலும் நான் மற்றவடர
முட்டாள் ஆக்குவடதயும், மற்றவர் மூலம் நான் முட்டாள்
ஆக்கப்படுவடதயும் விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல்
யதடுகின்யறன்.” என்று கூறுவார்கள்.
2- யமலும் எவர் தன் வீட்டிலிருந்து பவளியய
பசல்லும் யபாது,

من قال إذا خرج من بيته بسم ا هلل تولكت ىلع ا هلل ولحول ول قوة إل
 وتنىح عنه الشيطان،  كفيت ووقيت وهديت:  يقال ل، باهلل
“அல்லாஹ்வின் பபயரால், என் பபாறுப்புக்கடள
அல்லாஹ்விடயம ஒப்படடத்து விட்யடன். அல்லாஹ்வின்
உதவியின்றி எந்த பவாருளிலும் எவ்வித அடசவும்,
சக்தியும்
இல்டல.”
என்ற
வாசத்டத
கூறிக்
பகாள்கின்றாயரா, அவாிடம் “உனக்குப் யபாதிய அளவு
வழங்கப்பட்ட விட்டது., நீ பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டாய்,
யமலும் சீரான வழியும் உனக்கு காட்டப்பட்டு விட்டது.
யமலும் அவனிடமிருந்து டசத்தானும் தூரமாகி விட்டான்”
என்று கூறப்படுபமன, ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
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3-யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பதாழுடகக்காகப் புறப்படும் யபாது.

பஜ்ருத்

ً
ً
ً
ً
، ويف سميع نورا، ويف برصي نورا، ويف لساين نورا،مهلل اجعل يف قليب نورا
ً
ً
ً
ً
 ومن، ومن َتيت نورا، ومن فويق نورا، وعن يساري نورا،وعن يمين نورا
ً
ً
ً
ً
) وأعظم ل نورا، واجعل ل يف نفس نورا، ومن خليف نورا،أمايم نورا
“அல்லாஹ்யவ! என் உள்ளத்திலும், என் நாவிலும்,
என் பார்டவயிலும், என் பசவியிலும், என் வலப்
புறத்திலும், என் இடப் புறத்திலும், என் யமல் புறத்திலும்,
என் கீழ் புறத்திலும், என் முன் புறத்திலும், என் பின்
புறத்திலும், யமலும் என் ஆத்மாவிலும் பிரகாசத்டத
ஏற்படுத்தி, என் பிரகாசத்டத இன்னும் அதிகப்படுத்தி
டவப்பாயாக.” என்று பிரார்த்தடன பசய்வார்கள்.

 وفال رسول اهلل اذا ولج الرجل بيته فليقل4ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ
َ َْ َ َ
َ
اَّلل و
 وخ، اللهم إِ ين أسألك خري المول ِج
ِ َو ِمْسِب اَّلل،جلنا
ِ  ِمْسِب، ري المخ َر ِج
َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
، َوىلع اَّللِ َربنا ت َولكنا،خ َرجنا
யமலும் ஒருவர் தன் வீட்டில் பிரயவசிக்கும் யபாது,
“அல்லாஹ்யவ! நான் பிரயவசிக்கும் இடத்டத நல்லதாய்
ஆக்கியருள்வாயாக. யமலும் நான் புறப்பட்டுச் பசல்லும்
இடத்டதயும்
நல்லதாய்
ஆக்கியருள்வாயாக.
அல்லாஹ்வின் பபயரால் நாம் இங்கு பிரயவசித்யதாம்.

147

யமலும் அல்லாஹ்வின் பபயரால் நாம் இங்கிருந்து
புறப்பட்யடாம். யமலும் நம் இரட்சகனாம் அல்லாஹ்வின்
மீது நமது பபாறுப்புகடளச் சாட்டி
َ விட்யடாம்” என்ற

ْ َ َ ْ ِّ َ

َ

வாசகங்கடளச் பசால்லி விட்டு,  ثم ل ِيسلم ىلع أهلِ ِهஅவர் தன்
வீட்டார் மீது ெலாம் பசால்வாராக” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.

நபியவர்கள் பள்ளி வாசலில் பிரயவசிக்கும் யபாது
1- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பள்ளி வாசலில்
பிரயவசிக்கும் யபாது,

أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
“கண்ணிய மிக்க அல்லாஹ்வின் பபாருட்டால்., அவனின்
கண்ணியமான திருமுகத்தின் பபாருட்டால், அவனின்
பூர்வீக அதிகாரத்தின் பபாருட்டால், தூக்கி எறியப்பட்ட
டசத்தாடன விட்டும் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்.” என்று
கூறுவார்கள். யமலும் இப்படிக் கூறினால், “அவர்
இன்டறய தினத்தில் என்னிடமிருந்து முற்றாகப்
பாதுகாக்கப்ப்பட்டு விட்டார்” என்று டசத்தான் கூறுவான்”
என ரெூலுல்லாஹி (ெல்) அவர்கள் நவின்றார்கள்.
2-யமலும் உங்களில் எவயரனும் பள்ளி வாசலில்
பிரயவசிக்கும் யபாது, அவர் ரெூல் (ெல்) அவர்ளின் மீது
ெலாத்தும் ெலாமும் கூறிய பின்னர்,
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، امهلل افتح ل أبواب رمحتك
“அல்லாஹ்யவ! உன்னுடடய அருள் நிடறந்த வாசல்கடள
எனக்குத் திறந்து விடுவாயாக” எனறும், பள்ளி வாசலில்
இருந்து பவளியய வரும் யபாது.

امهلل إين أسألك من فضلك
“அல்லாஹ்யவ! நான் உன்னிடம் , உனது அருடள
யவண்டுகியறன், என்றும் அவர் கூறிக் பகாள்வாராக”
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

தடலப் பிடறடயக் காணும் யபாது
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தடலப்பிடறடயக்
காணும் யபாது,

َْ
 ربـي،  والسـالم ِة واإلسـالم، باَلمـن واإليمـان
اللهـم أهللـه علينـا
ِ
َ ُّ
وربـك اهلل

“என்னுடடய
இரட்சகனும்,
உன்னுடடய
இரட்சகனும் அல்லாஹ்தான். ஆடகயால் அல்லாஹ்யவ!
இந்தப் பிடற மூலம் நம் மீது அருடளயும், ஈமாடனயும்,
மற்றும்
சாந்திடயயும்,
இஸ்லாத்டதயும்
பவளிப்படுத்துவாயாக” என்று பசால்வார்கள்.

தும்மல் மற்றும் பகாட்டாவி ஏற்படும் யபாது
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1“அல்லாஹ்
நிச்சயமாக
தும்மடல
விரும்புகின்றான்.
யமலும்
பகாட்டாவிடய
பவறுக்கின்றான். எனயவ உங்களில் எவயரனும் தும்மிய
பின்னர் அவர்  احلمد هللஎன்று அல்லாஹ்டவப் புகழ்ந்து
விட்டால்., அதடனச் பசவியுறும் ஒரு முஸ்லிம் يرمحك اهلل
“அல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள் புாிவானாக” என்று
பசல்வது அவர் மீது கடடம. ஆனால் பகாட்டாவி
டசத்தானிடமிருந்து
ஏற்படுவதாகும்.
ஆடகயால்
உங்களில் எவருக்யகனும் பகாட்டாவி வந்து விட்டால்,
அவர் தன்னால் முடிந்த வடர அடதத் தடுத்துக்
பகாள்ளட்டும். ஏபனனில் பகாட்டாவி விட்டவடரப்
பார்த்து டசத்தான் சிாிக்கின்றான்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
2-ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்கு பகாட்டாவி வந்து
விட்டால் நபியவர்கள் தங்களின் வாய் மீது தங்களின்
டகடய அல்லது துணிடய டவத்துக் பகாள்வார்கள்.
அதன் மூலம் தங்களின் சப்தத்டதத் தாழ்த்திக்
பகாள்வார்கள் அல்லது மடறத்துக் பகாள்வார்கள்.
3-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தும்மியடதக் யகட்டு,
அன்னாாிடம் يرمحك اهلل

“அல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள்

புாிவானாக”

என்று

கூறப்

பட்ட

யபாது,

அதற்கு

நபியவர்கள்,

"  يرمحنا اهلل وإياكم ويغفر نلا ولكمஅல்லாஹ்

150

நம் மீதும், உங்கள் மீதும் அருள் புாிவானாக, யமலும்
நம்டமயும், உங்கடளயும் அவன் மன்னிப்பானாக” என்று
கூறுவார்கள்.
4-யமலும் உங்களில் ஒருவருக்குத் தும்மல் வந்து
விட்டால், அவர்  " احلمد هللபுகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்யக
உாித்தாகும்” என்று கூறுவாராக. அதற்கு அவாின்
சயகாதரன் அல்லது அவாின் யதாழன் “ يرمحك اهللஅல்லாஹ்
உங்கள் மீது அருள் புாிவானாக” என்று கூறுவாராக.
அதற்கு அவர்

يهديكم اهلل ويصلح بالكم

“அல்லாஹ்

உஙகளுக்கு
யநர்
வழிடயத்
தந்து
உங்களின்
விவகாரங்கடளச் சீரடமத்துத் தருவானாக” என்று
கூறட்டும்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
5-உங்களில் தும்மல் ஏற்பட்ட ஒருவர், அதற்காக
அல்லாஹ்டவப் புகழ்வாராகில், நீங்கள் அவருக்காகப்
பிரார்த்தடன
பசய்யுங்கள்.
அவர்
அதற்காக
அல்லாஹ்டவப் புகழ வில்டல எனில், நீங்கள்
அவருக்காகப் பிரார்த்தடன பசய்ய யவண்டாம். யமலும்
ஒருவர் மூன்று தடடவக ளுக்கும் அதிகமாக தும்மி
விட்டால்
அவருக்காவும்
பிரார்த்தடன
பசய்ய
யவண்டியதில்டல. என்னும் “இவர் ஜலயதாசம் பிடித்த ஒரு
மனிதர்” என்று கூறிவிட யவண்டும், என்று ரெூல்(ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.

151

6-யமலும் யூதர்கள் தங்களுக்காக ரெுல் (ெல்)
அவர்கள்

“ يرمحكم اهللஅல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள்

புாிவானாக” என்று பிரார்த்தடன பசய்ய யவண்டு
பமன்படத எதிர்பார்த்தவர்களாக, நபியவர்களிடம் வந்து
தும்முவார்கள். அப்யபாது நபியவர்கள், يهديكم اهلل ويصلح

“بالكمஅல்லாஹ் உங்களுக்கு யநர் வழிடயத் தந்து,
உங்களின் விவகாரங்கடளச் சீரடமத்துத் தருவானாக”
என்று கூறுவார்கள்.

யசாதடனக்குள்ளானவடனக் காணும் யபாது
ஓதும் துஆ
யசாதடனக்குள்ளானவடனக் காணும் ஒருவன்,
அந்யநரத்தில்
ََ َْ ْ ا
َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ه
ْ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ ال
ن ََع ك ِث ري ِم َّم ْن خل َق تف ِضيال
ل
ض
ف
و
،
ه
ب
ك
" احلمد ِلِل ا ِلي عف ِان ِمما ابت
ِ
ِ
“புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்யக பசாந்தம். அவன்
உன்டன யசாதித்துள்ள விடயத்திலிருந்து என்டனப்
பாதுகாத்து எனக்கு ஆயராக்கியத்டதத் தந்திருக்கின்றான்.
யமலும் அவன் தனது அதிகமான சிருஷ்டிகளுக்கு
வழங்கியுள்ள அருட்பகாடடகடள விடவும் ஏராளமான
அருட்பகாடடகடள எனக்கு வழங்கியுள்ளான்.” எனும்
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வாசகங்கடள ஓதினால், அத்தடகய யசாதடன எங்கு
ஏற்பட்ட யபாதிலும், அது அவடனத் தீண்டாது” என்று
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

கழுடத கத்துவடதயும், யசவல் கூவுவடதயும்
யகட்கும் யபாது
கழுடத கத்தும் சத்தம் யகட்டால், டசத்தாடன விட்டும்
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் யதடு மாறும், யசவல் கூவும்
சத்தம் யகட்டால் அல்லாஹ்விடம் அவனின் அருடளக்
யகட்குமாறும், ரெூல் (ெல்) தன் உம்மத்திரனருக்குக்
கட்டடளயிட்டார்கள்.

கடும் யகாபத்துக்குள்ளானவன் பசய்ய
யவண்டியது
கடும் யகாபத்துள்ளானவடன வுழூஃ பசய்து
பகாள்ளுமாறு ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பணித்தார்கள்.
யமலும் அப்யபாது அவன் நின்று பகாண்டிருந்தால்
அவடன உட்கார்ந்து பகாள்ளுமாறும், அவன் உகார்ந்து
பகாண்டிருந்தால் சாய்ந்து பகாள்ளுமாறும், அத்துடன்
டசத்தாடன விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் யதடிக்
பகாள்ளுமாறும் அவடன, ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பணித்தார்கள்.

அதானும், அதன் திக்ருகளும்
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ْْ َ
1-அதாடன  ت ْر ِجيعபசய்தும்

ْْ َ
 ت ْر ِجيعஇல்லாமலும்,

பசால்லும் முடறடய ரெூல் (ெல்) அவர்கள் காட்டித்
ْْ َ
தந்துள்ளார்கள். ( ت ْر ِجيعஎன்றால் அதான் பசால்லும் யபாது
 اهلل اكربஎன்ற வாசகத்டத நான்கு தடடவகள் கூறிய பின்

 اشهد ان الاهل االاهللஎன்ற வாசகத்டதயும், اشهد ان حممدا رسول اهلل
எனும் வாசகத்டதயும் இரண்டு தடடவகள் பமதுவாகவும்,
யமலும் இரண்டு தடடவகள் சத்தத்டத உயர்த்தியும்
கூறுவடதக் குறிக்கும். இதன்படி இந்த வாசகம்
ஒவ்பவான்றும் நான்கு தடடவகள் உச்சாிக்கப்படும்)
2-அதான் பசால்வடதச் பசவி மடுக்கும் ஒருவன், يح
 َع الصالة يح َع الفالحஎனும் வாசகங்கள் தவிர ஏடனய
வாசகங்கடளக் யகட்கும் யபாது பதிலுக்கு முஅத்தின்
பசால்வது யபான்று அயத வாசகங்கடளத் திரும்பச்
பசால்லும் படியும், எனினும் அவ்விரு வாசகங்கடளயும்
பசவி மடுக்கும் யபாது,

الحول والقوة إال باهلل

எனும்

வாசகத்டதக் கூறுமாறும், ரெூலுல்லாஹி (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
3-யமலும் அதான் பசால்வடதக் யகட்கும் ஒருவன,
َّ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ ا
هلل
ِ ِ ر ِضيت با،شيك هل َوأن حممدا عبده َورسوهل
ِ أنا أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال
ا
ْ َ ْا
، َوبِاْلسالمِ ِدينا، َوبِم َح َّم رد َرس ْوال،ربا
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“வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்டவயன்றி
எதுவுமில்டல, அவன் ஒருவன், அவனுக்கு இடண
எதுவுமில்டல என்றும், முஹம்மத் (ெல்) அவர்கள்
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனின் தூதருமாவார் என்றும்
நான் சாட்சி பகர்கின்யறன். யமலும் அல்லாஹ் என்
இரட்சகனாகவும், முஹம்மத் (ெல்) அவர்கள் என்
ரெூலாகவும், இஸ்லாம் என்னுடடய மார்க்கமாகவும்
இருப்படத இட்டு நான் திருப்தி அடடகின்யறன்.” என்று
கூறினால், அவனுடடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்,
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என ஒரு
ாிவாயத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
4-யமலும் எவர் அதான் ஒலிடயக் யகட்டு, அதற்குப்
பதில் கூறிய பின், ரெூல் (ெல்) அவர்களின் மீது
ெலவாத்து உடரத்து, அதடனத் பதாடர்ந்து,
 آت حممد الوسيلة والفضيلة وابعثه، والصالة القائمة،(امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة
ا
ا
)مقاما حممودا الي وعدته
“பாிபூரண
இந்த
அடழப்பினதும்,
நிடலயான
பதாழுடகயினதும் உாிடமயாளனான அல்லாஹ்யவ!
முஹம்மத் (ெல்) அவர்களுக்கு சுவர்க்கத்திலுள்ள “வஸீலா”
எனும் யமலான இடத்டதயும், மற்றும் யமலதிக
அந்தஸ்டதயும் வழங்குவாயாக. யமலும் நீ வாக்களித்துள்ள
“மகாமுன் மஹ்மூத்” என்ற சபாஅத் பசய்யும் அந்தஸ்டதயும்
அவருக்கு வழங்குவாயாக” என்று பசால்வாராகில்,
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அவருக்கு தன்னுடடய சபாஅத் கிட்டும், என்று ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் நவின்றார்கள்.
5-யமலும் அதானுக்கும், இகாமத்திற்கும் இடடயில்
யகட்கும் பிராத்தடன, மறுக்கப்பட மாட்டாது, என்று
நபியவர்கள் கூறினார்கள்.

துல் ஹிஜ்ஜா மாத்தில் திக்ாில் ஈடுபாடு பகாள்ளல்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் துல்ஹிஜ்ஜா மாத்தின்
பத்தாவது நாளில் துஆ பிரார்த்தடனயில் அதிகமாக
ஈடுபட்டு வந்தார்கள். யமலும் அத்தினத்தில் அதிகமாக
கலிமாவும்,
தக்பீரும்
பசால்லுமாறும்,
இன்னும்
அல்லாஹ்டவ அதிகமதிகப் புகழுமாறும் கட்டடள
யிட்டார்கள்

அல்குர்ஆன் பாராயணம்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒரு “ஹிஸ்பு” குர்ஆடன சிரமம்
எதுவுமின்றி ஓதுவார்கள். (அல் குர்ஆனின் பதிடனந்து
பாகங்கள் ஒரு ஹிஸ்பு, எனப்படும்)
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அல் குர்ஆடன அவசரமாகவும்
யவகமாகவும் ஓதியதில்டல. அதடன முடறப்படி
தர்த்தீலாக ஓதினார்கள். எனயவ அவர்கள் ஓதும் யபாது
ஒவ்பவாரு எழுத்தும் பதளிவாக விளங்கத் தக்கதாய்
இருந்தன.
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யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் எல்லா ஆயத்தின்
முடிவிலும் அதடன நிறுத்தி, அடுத்து வரும் ஆயத்திடன
அதிலிருந்து பிாித்து, ஓதுவார்கள்.
யமலும் நபியவர்கள் அல் குர்ஆடன ஓதும் யபாது,
மத்துடடய எழுத்துக்களான பநடில் எழுத்துக்கடள நீட்டி
ஓதுவார்கள். இதன் பிரகாரம்  الرحيم, الرمحنஎனும் பசாற்கடள
நீட்டி ஓதுவார்கள்.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கிராஅத்டத ஆரம்பம்
பசய்யும் யபாது  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمஎன்று கூறி
டசத்தாடன விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் யதடிக்
பகாள்வார்கள். சில யவடள,
َْ
َْ َْ
امهلل إن أعوذبك من الشيطان الرجيم ِم ْن هم ِزهِ َونف ِخ ِه َونف ِث ِه
“அல்லாஹ்யவ! எறியப்பட்ட டசத்தானின் தீங்குகள்,
ஊசலாட்டங்கடள விட்டும், யமலும் அவன் வாயிலிருந்து
பவளியாகும் காற்று, எச்சில்கடள விட்டும் உன்னிடம்
பாதுகாவல் யதடுகியறன்” என்று கூறுவார்கள்.
நபியவர்கள் நிடலயிலும், உட்கார்ந்தும், சாய்ந்தும்,
வுழூவுடனும், வுழூ இல்லாமலும் அல்குர்ஆடன ஓதி
இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஜனாபா எனும் பபரும்
பதாடக்குடன் இருந்த சந்தர்ப்பங்கடளத் தவிர யவறு
எந்தபவாரு சந்தர்ப்பமும் அவர்கள் அல்குர்ஆடன ஓத
தடடயாக இருக்கவில்டல.
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நபியவர்கள் அல்குர்ஆடன இராகத்துடன் ஓதுவார்கள்.
யமலும் “அல்குர்ஆடன இராகத்துடன் ஓதாதவன் நம்டமச்
சார்ந்வனல்ல” என்றும், “நீங்கள் உங்களின் ஓடச மூலம்
அல்குர்ஆடன அழகு படுத்துங்கள்” என்றும் கூறினார்கள்.
இன்பனாருவர் அல்குர்ஆடன ஓத, அதடன ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் விருப்பத்துடன் பசவிமடுத்து வந்தார்கள்.
நபியவர்கள் அல்குர்ஆடன ஓதும் சந்தர்ப்பத்தில்
ெஜதாவின் வசனம் வந்தால், தக்பீர் கூறி ெஜதா
பசய்வார்கள். அவ்வமயம் சில யவடள ெுஜூதில் இருந்த
வாறு,
َ ه ل ِ َّ ِّلي َخلَ َقه َو َص َّو َره َو َش َّق َس ْم َعه َو َب
َ ِ َس َجد َو ْج
"رصه ِبَ ْو ِ ِهل َوق َّوتِ ِه
“தன் பசயலாலும் வல்லடமயாலும் தன்டனப்
படடத்து,
வடிவடமத்து,
தன்
பசவிடயயும்,
பார்டவடயயும் திறக்கச் பசய்து அதடனக் யகட்கவும்,
பார்க்கவும் பசய்த அல்லாஹ்வுக்கு என் முகம் சாஸ்டாங்கம்
பசய்தது” என்றும், இன்னும் சில யவடள
ْ ْ
ْ ا
ْ َ َْ َ ْ ْ ْ
َْ
ْ  َو َض ْع َع ه، أج ارا
،  َواج َعل َها ِ ْل ِعند َك ذخرا، ن بِ َها ِو ْز ارا
" امهلل أكتب ِل بِها ِعندك
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ه
َ َ َْ
" ن ك َما تق َّبلتَ َها ِم ْن عب ِد َك داو ْود
وتقبلها ِم
“அல்லாஹ்யவ!
இதன்
மூலம்
உன்னிடம்
எனக்பகாரு கூலிடய பதிவு பசய்து டவப்பாயாக. யமலும்
இதன் மூலம் என் பாவ பமான்டற அழித்து விடுவாயாக.
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யமலும் இதடன உன்னிடம் எனது யசமிப்பாகவும் டவத்து
உன்னுடடய அடியார் தாவூதிடமிருந்து நீ இதடன ஏற்றுக்
பகாண்டது யபால், என்னிடமிருந்தும் நீ இதடன ஏற்றுக்
பகாள்வாயாக” என்றும் கூறுவார்கள். யமலும் இந்த
ெுஜூதிலிருந்து தடலடய உயர்த்தும் யபாது ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் தக்பீர் பசான்னதில்டல அவ்வாயற
அவ்வமயம் அத்தஹிய்யாத் ஓதவும், ெலாம் பகாடுக்கவும்
இல்டல.

நபியவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணும் யபாது
1.

ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணும் யபாது

அவர்களின்

இரண்டு

கண்களும்

சிவந்து

விடும்.

அவர்களின் குரல் உயர்ந்து விடும். அவர்களின் யகாபம்
கடினமாகி விடும். அப்பபாழுது அவர்கள் ஒரு படடடய
எச்சாிக்டக

பசய்யும்

ஒரு

தளபதி

யபான்று

காட்சியளிப்பார்கள். யமலும் “அவன்தான் நீங்கள் காலப்
பபாழுடதயும், மாடலப் பபாழுடதயும் அடடயும்படி
பசய்தான்” என்று கூறுவார்கள். யமலும் தங்களின் ஆல்
காட்டி

விரடலயும்,

இவ்விரண்டடயும்

நடு
யபால்

விரடலயும்
இறுதி

பிடணத்து,

நாள்

மிகவும்

பநறுக்கமாக இருக்கும் நிடலயில் நான் அனுப்பப்
பட்டுள்யளன்” என்று கூறுவார்கள். யமலும்
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 وش اْلمور،اهلدي هدي حممد
 وخي، فإن خي احلديث كتاب اهلل،أما بعد
ِ
َ
 ولك بدعة ضاللة))؛،حمدثاتها
“ஹம்து, ெலாவாத் என்படதக் கூறிய பின்னர்,
பசய்தியில் சிறந்தது அல்லாஹ்வின் யவதமாகும், இன்னும்
வழிகளில் சிறந்தது முஹம்மத் (ெல்) அவர்களின்
வழியாகும், மார்க்கக் கருமங்களில் தீயது அநாசாரமாகும்.
யமலும் அநாசாரங்கள் யாவும் வழி யகடாகும்” என்று
கூறுவார்கள். யமலும் ரெுல் (ெல்) அவர்கள் முதலில்
அல்லாஹ்டவப் புகழாமல் எந்த பவாரு பிரசங்கமும்
நிகழ்த்த மாட்டார்கள்.
2.

யமலும்

எவ்வாறு

உடர

நிகழ்த்த

யவண்டு

பமன்படதத் தன் யதாழர்களுக்கு ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கற்றுக் பகாடுத்தார்கள். அவ்வமயம்
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شور أنفسنا وسيئات أعمانلا
من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل و أن حممدا

.عبده ورسوهل
“புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்யக பசாந்தம். நாம்
அவடனப் யபாற்றுகின்யறாம். யமலும் நாம் அவனிடம்
உதவி
யகாாி,
அவனிடம்
பாவ
மன்னிப்பும்
யகாருகின்யறாம். யமலும் நம் ஆத்மாவின் தீடம கடளயும்,
நமது பகட்ட பசய்டகடளயும் விட்டும் அல்லாஹ்விடம்
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பாதுகாவல் யதடுகின்யறாம். அல்லாஹ் யாருக்கு யநர்
வழிடயக் பகாடுக்கின்றாயனா, அவடன யாரும் வழி
பகடுக்க முடியாது. யமலும் அவன் யாடர தவறான
வழியில் பசல்ல விட்டு விடுகின்றாயனா, அவனுக்கு
யாராலும் யநர் வழிடயக் பகாடுத்திடவும் முடியாது.
யமலும்
வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானவன்
அல்லாஹ்டவயன்றி எதுவும் இல்டல என்றும், முஹம்மத்
(ெல்) அவர்கள் அவனின் அடியாரும் தூதருமாவார்
என்றும் நான் சாட்சி பகர்கின்யறன்.” என்று கூறி விட்டு,
َّ َ ُّ َ َ
َ
َّ
َ َّ
َ ال
)102’ين َآمنوا اتقوا اللـه َح َّق تقاتِ ِه (آل عمران
ِ يا أيها
َ
َّ
ْ َّ ِّ
ََ َ
َّ
َ
َّ
َّ يَا أ ُّي َها
)01 ,الي خلقكم ِمن نف رس َوا ِحد رة (النساء
ِ انلاس اتقوا َربكم
َّ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ َّ
َْا َ ا
َ
)اْلحزاب٧٠﴿ الين آمنوا اتقوا اللـه وقولوا قوال س ِديدا
ِ يا أيها
ஆகிய திரு வசனங்கடள ஓதுவார்கள்.
இஸ்திகாரா” பசய்யும் முடறடயத் தன்
யதாழர்களுக்கு ரெூல் அவர்கள் கற்றுக் பகாடுத்தார்கள்.
“இஸ்திகாரா” என்றால் தான் யமற் பகாள்ள நிடனக்கும்
காாியம் நல்லபதனில் அது அநுகூலமாக யவண்டும்
என்றும், இல்டலபயனில் அது தடடப்பட யவண்டும்
என்றும் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தடன பசய்வடதக்
குறிக்கும். இது பற்றி சில நபித் யதாழர்கள் குறிப்பிடும்
யபாது,
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ه َ
َّ
َه َ ْ َ ََ
ه َ
َ َ َ
ور ُك َها ك َما ي َعلمنا
َكن رسول ِالِل صىل اهلل عليه وسلم يعلمنا االس ِتخارة ِيف اْلم ِ
ُّ َ َ ْ ْ ْ َ
ْ َ ْ َ َْْ َ ْ َْ َ َْ
َ ْ َْ َ
َ َ َّ َ َ
ني ِم ْن غ ِي الف ِريض ِة ث َّم
السورة ِمن القر ِ
آن يقول  :إذا هم أحدكم بِاْلم ِر فليكع ركعت ِ
ْ
ِِلَقل
்“ரெூல் (ெல்) அவர்கள் எங்களுக்கு அல்குர்ஆன
ெூரா ஒன்டறத் கற்றுத் தருவது யபான்ற இஸ்திகாரா
்பசய்யும் முடறடயக் கற்றுத் தந்தார்கள். உங்களில
்யாயரனும் ஒரு காாியத்டதச் பசய்ய நிடனத்தால், அவர
்பர்ழுத் பதாழுடகடய தவிர இரண்டு ரக்ஆத்துக்கள
பதாழுது விட்டு
َ ْ َ ْ
ْ َ َْ ْ
ْ َ ََْ َ
َّ ه َ ْ
 ( 3الله َّم إن أستَ ِخي َك بِ ِعل ِمك َ ,وأستَق ِدر َك بِقد َرتِك َ ,وأسألك ِم ْن فض ِلك ال َع ِظ ِيم
ْ
َّ ْ ْ َ ْ َ َ َّ
فَإنَّ َك َت ْقدر َوال أَقْدر َ ,و َت ْعلَم َوال أَ ْعلَم َ ,وأَنْ َت َ
وب  ,الله َّم إن كن َت تعلم أن
ي
غ
ال
الم
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َْ
اِش َو َعقِبَ ِة أم ِري أ ْو قال َ :ع ِج ِل
هذا اْلم َر (هنا تسيم حاجتك ) خي ِل ِيف ِد ِين َو َم َع ِ
َّ
ْ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ
َّ َ ْ
أَ ْمري َوآجله  ,فَاقْد ْره ل َوي َ ه ْ
ارك ِل ِفي ِه  ,الله َّم َو ِإن كن َت تعلم أن هذا اْلم َر
ب
م
ث
ل
ه
ِّس
ِِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ش ل يف دين َو َم َع ِ َ َ َ
ْ
ٌّ
َ
آج ِل ِه
اِش وع ِقب ِة أم ِري أو قال  :ع ِج ِل أم ِري و ِ
(هنا تسيم حاجتك ) ِ ِ ِ ِ
َ ْ
ارضن به َ .وي َس هيم َح َ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ
اْصفْه َع هن َو ْ ْ َ ْ ْ ْ
اجتَه )
اْصف ِن عنه َواقدر ِل اْلي حيث َكن ثم ِ ِ ِ ِ
ِ
,ف ِ
ََ ْ َ
َّ َ ه
َ
ار ُّي)
خ
و ِِف رواية ثم رض ِن بِ ِه( رواه ابل ِ
்“அல்லாஹ்யவ! உன் அறிவின் பபாருட்டால் நான
்பசய்ய நிடனக்கும் கருமத்தில
உன் பதாிடவ
யவண்டுகின்யறன்.
்யமலும் உன் வல்லடமயின
்பபாருட்டால் அதடனச் பசய்யும் திராணிடய நான
உன்னிடம் யவண்டுகின்யறன். யமலும் உன் மகத்தான
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அருட் பகாடடடயயும் உன்னிடம் யவண்டுகின்யறன்.
ஏபனனில் நிச்சயமாக நீ திராணி உள்ளவனாகவும், நான்
திராணி இல்லாதவனாகவும் இருக்கின்யறன். இன்னும் நீ
அறிந்தவனாகவும்
நான்
அறியாதவனாவும்
இருக்கின்யறன். யமலும் நீயயா மடறவான அடனத்டதயும்
அறிந்தவனாகவும்
இருக்கின்றாய்.
ஆடகயால்
அல்லாஹ்யவ! இக் காாியம் (தன்னுடடய காாியம்
என்னபவன்படதக் குறிப்பிடல் யவண்டும்.) எனக்கு என்
மார்க்க விடயத்திலும், என் வாழ்வாதார விடயத்திலும், என்
விவகாரத்தின் முடிவிலும் பயனுள்ளது என்று நீ
கருதுவாயாகில், அதடனச் பசய்யும் திராணிடய நீ
எனக்குத் தந்து நீ அதடன எனக்கு அனுகூலமாக்கி அதில்
பரக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தித் தந்தருள்வாயாக. யமலும் இக்
கருமம் (தன்னுடடய காாியம் என்ன பவன்படதக்
குறிப்பிடல் யவண்டும்.) எனக்கு என் மார்க்க விடயத்திலும்,
என் வாழ்வாதார விடயத்திலும், என் விகாரத்தின்
முடிவிலும் தீடம பயக்கும் என்று நீ கருதுவாயாகில்
அதடன விட்டும் என்டனத் தடுத்து, சிறந்த விடயம்
எங்கிருந்த யபாதிலும் அதடனச் பசய்யும் ஆற்றடல நீ
எனக்குத் தந்திடுவாயாக. யமலும் அதடனக் பகாண்டு
திருப்தியடடயும் மன நிடலடயயும் நீ எனக்குத்
தந்திடுவாயாக.” என்று பிராத்தடன பசய்யுமாறு
கூறினார்கள், என்று கூறினர்.”
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தூங்கும் யபாதும், கண் விழிக்கும் யபதும், கனவு
கண்ட யபாதும்
1. ரெூல் (ெல்) அவர்கள் நித்திடர பகாள்ளும் யபாது,
சில யவடள விாிப்பிலும் மற்றும் யதால் விாிப்பிலும்,
இன்னும் சில யவடள பாயிலும், மற்றும் சில யவடள
தடரயிலும்,
கட்டிலிலும்
தூங்குவார்கள்.
நபியவர்களின் விாிப்பு இடலகளால் நிரப்பப்பட்ட
பதனிட்டத் யதாடலக் பகாண்டதாக இருந்தது.
அன்னாாின்
தடலயடணயும்
அப்படியய
அடமந்திருந்தது.
2. ரெுல்
(ெல்)
அவர்கள்
யதடவக்கதிகம்
தூங்கமாட்டார்கள். யமலும் தங்களின் யதடவக்கும்
குடறவாக தூங்காமல் இருக்கவும் மாட்டார்கள்.
3. நபியவர்கள் இரவின் ஆரம்பப் பகுதியில் நித்திடர
பசய்து விட்டு, இரவின்
கடடசிப் பகுதியில்
எழுந்திருப்பார்கள். சில யவடள முஸ்லிம் மக்களின்
நலன் கருதி இரவின் முதற் பகுதியில் தூங்கி விடாமல்
கண் விழித்திருப்பார்கள்.
4. நபியவர்கள் இரவு காலத்தில் பிரயாணம் பசய்யும்
யபாது ஓய்வு எடுத்துக் பகாள்வதற்காக இரவின்
இறுதிப் பகுதியில் எங்யகனும் இறங்கினால் தங்களின்
வலது பக்கமாகச் சாயந்து பகாள்வார்கள். யமலும்
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அவ்வாறு ெுபுஹுக்குச் சற்று முன் இறங்கினால்
தங்களின் கால் சந்டத நிற்பாட்டி, தங்களின்
மணிக்கட்டின் மீது தங்களின் தடலடய டவத்துக்
பகாள்வார்கள்.
5. ரெுல் (ெல்) அவர்கள் நித்திடர பகாண்டால்
அவர்கள் சுயமாக எழுந்திருக்கும் வடர, அவர்கடள
யாரும் எழுப்ப மாட்டார்கள். யமலும் நபியவர்களின்
இரண்டு கண்களும் தூங்கிய யபாதிலும் அவர்களின்
உள்ளம் தூங்குவது இல்டல.
6. நபியவர்கள் நித்திடரக்காகத் தங்களின் படுக்டகக்குச்
பசன்றதும்,
َ ْ
ْ
بِاس ِمك الله َّم أحيا َوأموت
“அல்லாஹ்யவ! நான் உயிர் வாழ்வதும், இறந்து யபாவதும்
உன் பபயராயலயய.” என்று கூறுவார்கள். யமலும்
நபியவர்கள், தங்ளின் உள்ளங் டககள் இரண்டடயும்
ஒன்று யசர்த்து அதன் மீது ,
 قل أعوذ برب انلاس, سورة اْلخالص قل أعوذ برب الفلق,
எனும் ெூராக்கடள ஓதி அதடன பகாண்டு தங்களின்
யதகத்தின் மீது இயலுமான இடபமல்லாம் தடவிக்
பகாள்வார்கள். முதலில் தங்களின் தடல மீது
தடவுவார்கள், பின்னர் தங்களின் முகத்திலும், உடம்பின்

165

முன் பக்கத்திலும் தடவுவார்கள். இவ்வாறு மூன்று
தடடவகள் பசய்வார்கள்.
7.
நபியவர்கள் வலது பக்கமாக சாய்ந்து பகாண்டு
நித்திடர பசய்வார்கள். அவ்வமயம் தங்களின் டகடய
வலது கன்னத்திற்குக் கீயழ டவத்துக் பகாண்டு,
َ َ ْ َ َّ ِّ
َ
َْ
ن َعذابَك يَ ْو َم تبعث ِع َباد َك
ِ اللهم ق
“அல்லாஹ்யவ! நீ உன் அடியார்கடள எழுப்பும் நாளில்,
உன் யவதடனடய விட்டும் என்டனக் காப்பற்றுவாயாக”
என்று கூறுவார்கள். யமலும் தம் யதாழர்கள் சிலாிடம்
“,நீங்கள் உங்கள் படுக்டகக்குச் பசல்லும் யபாது நீங்கள்
பதாழுவதற்காக வுழூ பசய்து பகாள்வது யபான்று வுழூ
பசய்து பகாள்ளுங்கள். பின்னர் உங்களின் வலது
பக்கமாகச் சாய்ந்து பகாண்டு,
ْ َ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
َْ ْ َ َ َ ْ
ْ َّ
 َوأجلَأت،  وف َّوضت أم ِري إِلْك،  َووجهت َوجه إِلْك، الله َّم أسلمت نف ِِس إِلْك
ْ
َ َ
َ َ َّ َ ْ
َ َ َ َ ْ ا ْ ا
ْ
ْ
ْ
كتابك
 َآمنت ِب،  ال َملجأ وال َمنىج ِمنك إال إِلْك،  َرغبة َورهبَة إِلْك، ظهري إِلْك
ْ َ
َ َ َ َْ
»  َونبيهك الي أ ْر َسل َت، زلت
الي أن
“அல்லாஹ்யவ! என் ஆத்மாடவ உன்னிடம்
ஒப்படடத்து விட்யடன். என் முகத்டத உன் பக்கம்
திருப்பிக் பகாண்யடன். என்னுடடய விவகாரத்டத
உன்னடம் சாட்டி விட்யடன். என்னுடடய முதுடக உன்
பக்கம் ஒதுக்கிக் பகாண்யடன். இது உன்டன அடடய
யவண்டுபமன்ற ஆர்வத்திலும், உன் மீதுள்ள அச்சத்தின்
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காரணமாகவும் தான். ஏபனனில் உன் பக்கத்திலன்றி நான்
ஒதுங்கிக் பகாள்ளவும், உன்டன விட்டும் தப்பித்துக்
பகாள்ளவும் எனக்கு எந்த பவாரு இடமும் இல்டல.
நாயனா நீ இறக்கிய யவத்தின் மீதும், நீ அனுப்பிய உன்
நபியின் மீதும் விசுவாசம் பகாண்டுள்யளன்.” என்று
கூறுங்கள். யமலும்
இந்த வாசகங்கள் உங்களின்
யபச்சுக்களின்
இருதியாக இருக்கட்டும். யமலும்
இந்நிடலயில் அன்டறய இரவு நீங்கள் இறந்து யபானால்,
நீங்கள் இயற்டகயான இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் இறந்து
யபாவீர்கள்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
8. ரெுல் (ெல்) அவர்கள் இரவில் எழுந்திருக்கும்
யபாது,
َ َ َّ
َْْ َ ْ
َّ َ
َ ادة
َ َّ َ َ
أنت
ِ ات َواْلر ِض عل ِ َم الغي ِب َوالشه
ِ امهلل رب جربيل وميَكئيل وإرسافيل فا ِطر السمو
َ ْ
َْ ْ
َ َّ ْ
ََ ْ
ْ
َ
َ ْ َتْكم َب
ني ِعبَا ِد َك ِفي َما َكنوا ِفي ِه يتَ ِلفون امهلل اه ِد ِن ل ِ َما اختَلف ِفي ِه ِم َن احل َ هق إنك
َ َت ْه ِدي َم ْن ت َ َشاء َإل
اط م ْستَ ِق ريم امهلل
ْص ر
ِ
“ஜிப்ாீல், மீகாஈல், இஸ்ராபீல் என்யபாாின்
இரட்சகயன! வானத்டதயும் பூமிடயயும் படடத்தவயன!
மடறவானடதயும், நிதர்சனமானடதயும் அறிந்தவயன!
உன் அடியார்கள் முரண் பட்டிருக்கும் விடயத்தில்
அவர்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பு வழங்குபவன் நீயய.
அல்லாஹ்யவ! நிச்சயமாக நீ யாருக்கு யநர் வழிடயக்
பகாடுக்க நாடுகின்றாயயா, அவருக்கு யநர் வழிடயக்
பகாடுப்பவன் நீயய, என்ற படியால். உன்டமயான

167

விடயத்தில், எதன் மீது அவர்கள் முரண் பட்டுள்ளனயரா
அவ்விடயத்தில்
எனக்கு
சாியான
வழிடயக்
காட்டியருள்வாயாக.” என்று கூறுவார்கள்.
9.
யமலும் ரெுல் (ெல்) அவ்கள் தூக்கத்டத
விட்டு கண் விழித்ததும்,
احلمد هلل الي أحيانا بعد ما أماتنا و إِله النشور
“நம்டம இறக்கச் பசய்த பின் நமக்கு உயிர் பகாடுத்த
அல்லாஹ்வுக்யக புகழ் யாவும் பசாந்தம். யமலும்
அவனிடயம நாம் எழுப்பப்படுயவாம்.” என்று கூறுவார்கள்.
அதன் பின் மிஸ்வாக் பசய்து பகாள்வார்கள். சில யவடள
ஆல “இமரான்” அத்தியாயத்தின் இறுதி பத்து
வசனங்கடளயும் ஓதுவார்கள்.
10. யமலும் யசவல் கூவும் சப்தத்டதக் யகட்கும் யபாது
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அல்லாஹ்டவப் யபாற்றிப்
புகழ்ந்து, அவடன பபருடமப் படுத்தி அவனிடம்
பிரார்த்தடன பசய்வார்கள்.
11. யமலும் “நல்ல கனவு அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து
வருகின்றடவ, மற்ற கனவுகள் டசத்தானிடமிருந்து
வருபடவ. ஆடகயால் யாயரனும் தனக்குப் பிடிக்காத
கனபவான்டறக் கண்டால், அவர் தன்னுடடய இடது
பக்கத்தில் மூன்று தடடவகள் துப்பி விட்டு டசத்தாடன
விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் யதடிக் பகாள்ள
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யவண்டும்,
அப்யபாது
அது
அவருக்கு
தீடம
விடளவிக்காது. எனயவ அது பற்றி யாாிடமும் கூறவும்
கூடாது யமலும் அவர் நல்ல கனபவான்டறக்
காண்பாராகில், அவர் அடதயிட்டு மகிழ்ச்சியடடந்து
பகாள்ள யவண்டும். அத்துடன் தனக்கு விருப்பமான
ஒருவாிடமல்லாது யவறு எவாிமும் அதடனத் பதாியப்
படுத்தக் கூடாது” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள். யமலும் எவர் தனக்குப் பிடிக்காத கனடவக்
காண்கின்றாயரா, அவர் தான் படுத்திருக்கும் பக்கத்டத
விட்டும் விலகி மறு பக்கமாகத் திரும்பி ெலவாத்து
பசால்லிக் பகாள்ள யவண்டும் என்றும் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் நவின்றார்கள்

ஆடட அழங்கார விடயத்தில் நபிகளாாின் வழி
காட்டல்.
1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் வாசடனப் பபாருட்கடள
பவகுவாக விரும்பி வந்ததுடன், அதடன அதிகமாகப்
பயன் படுத்தியும் வந்தார்கள். யமலும் அவர்கள் அதடன
ஒரு
யபாதும்
தட்டிக்
கழித்ததில்டல.
யமலும்
நபியவர்களுக்கு கஸ்தூாி மிகவும் பிடித்தமான ஒரு
விெயம் வாசடனப் பபாருளாகும்.
2-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பல் துலக்குவடத மிகவும்
விரும்பினார்கள். எனயவ அவர்கள் யநான்பு டவத்திருக்கும்
யபாதும், யநன்பில்லாத யபாதும், தூக்கத்டத விட்டும் கண்
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விழிக்கும் யபாதும், வுழூஃ பசய்யும் யபாதும், மற்றும்
பதாழுடகக்காக ஆயத்தமாகும் யபாதும், வீட்டில்
பிரயவசிக்கும் யபாதும் என எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும்
மிஸ்வாக் பசய்து பகாள்வார்கள்.
3-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கண்களில் சுர்மா
யபாட்டுக் பகாள்வார்கள். யமலும் “ நீங்கள் இட்டுக்
பகாள்ளும் சுர்மாக்களில் சிறந்தது “இஸ்மித்” என்ற
சுர்மாவாகும்” என்று ரெூல் அவர்கள் நவின்றார்கள்.
(இஸ்மித் என்பது சிவப்புச் சாயல் பகாண்ட ஒரு வடக
கருடமயான சுர்மாவாகும். இது சுர்மா வடககனில்
எல்லாம் மிகவும் சிறந்தது.)
4-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் தடல முடிடயச்
சீவிக் பகாள்வார்கள். சில யவடள ஆயிொ (ரழி) அவர்கள்
ரெுல் (ெல்) அவர்களின் முடிடய சீவி விடுவார்கள்.
யமலும் நபியவர்கள் சில யவடள தங்களின் தடல முடிடய
சிடரத்துக் பகாள்வார்கள். சில யவடள அப்படி பசய்ய
மாட்டார்கள்.
5- ஹஜ்ஜு, உம்ரா கிாிடயகடள நிடற யவற்றும்
சந்தர்ப்பதிலல்லாது யவறு சந்தர்ப்பங்களி,ல் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் தங்களின் தடல முடிடய முற்றாகச் சிடரத்துக்
பகாண்டதில்டல யமலும் நபியவர்களின் முடி அன்னாாின்
புஜத்திற்கு யமலாகவும், காதின் மடலுக்குக் கீழாகவும்
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இருந்தது. யமலும் அவர்களின் முடி அவர்களின் காதின்
மடலில் பட்டுக் பகாண்டிருந்தது.
6-தடல முடியின் சில பாகத்டத சிடரத்தும் இன்னும்
சில பாகத்டதச் சிடரக்காமலும் விட்டு டவப்படத
நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
7- “நீங்கள் இடண டவப்பவர்களுக்கு மாறு
பசய்யுங்கள், இன்னும் உங்கள் தாடிடய வளர்த்து,
மீடசடய சிடரயுங்கள்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
8-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களுக்கு வாய்த்த
ஆடடகடள அணிந்து பகாள்வார்கள். எனயவ சில யவடள
கம்பளி ஆடடடயயும், இன்னும் சில யவடள பருத்தி
ஆடடடயயும் மற்றும் கதர் ஆடடடயயும் அணிவார்கள்.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்களுக்கு கமிடச - ஜுப்பா
மிகவும் விருப்பமான ஓர் ஆடடயாக இருந்தது.
9-யமலும் நபியவர்கள் வாிகள் இடப்பட்ட யமன்
யதசத்தின் ஆடடடயயும்,
அதிலும் பசுடம நிற
ஆடடடயயும், ஜுப்பா, மற்றும் மணிக்கட்டு ஒடுக்கமான
ஆடட, நீட்ட கால் சட்டட, லுங்கி, சால்டவ, பூட்ஸ்,
பசருப்பு, தடலப்பாடக என்பவற்டறயும் அணிந்தார்கள்.
10-யமலும் நபியவர்கள் தடலப்பாடக அணியும்
யபாது அதன் சில பகுதிடய தங்களின் தாடடக்குக் கீழ்
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பக்கத்தில் டவத்துக் பகாள்வார்கள். சில யவடள அதன்
முடனடய தங்களின் பின் புறத்தில் பதாங்க விடுவார்கள்.
சில யவடள பதாங்க விடமாட்டார்கள்.
11-யமலும் நபியவர்கள் கருப்புத் தடலப்பாடகயும்,
சிவப்பு லுங்கியும், சால்டவயும் அணிந்தார்கள்.
12-யமலும் நபியவர்கள்
அணிந்தார்கள்.
அவ்வமயம்
பதிக்குமிடத்டத உள்ளங் டக
பகாண்டார்கள்.

பவள்ளி யமாதிரம்
யமாதிரத்தில்
கல்
பக்கமாக டவத்துக்

13-யமலும் நபியவர்கள் சட்டட, சால்டவ
தடலப்பாடக என்று எந்த பவாரு புத்தாடடடய அணியும்
யபாதும் அதன் பபயடரக் குறிப்பிட்டு
َ َ
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ
َْ َْ
 أسألك ِم ْن خ ِيهِ وخ ِي َما ص ِن َع هل وأع ْوذ بِك ِم ْن، ن هذا
ِ  امهلل لك احلمد أنت كسوت:
َ
ش ِه َو َ ه
َ ه
. ش َما ص ِن َع هل
“அல்லாஹ்யவ! புகழ் யாவும் உனக்யக பசாந்தம்.
இதடன நீயய எனக்கு அணிவித்தாய். எனயவ அதன்
நலடனயும், அதன் உருவாக்கத்தின் நலடனயும்
உன்னிடம் யவண்டுகியறன். யமலும் அதன் தீடமடயயும்,
அதன் உருவாக்கத்தின் தீடமடயயும் விட்டும் உன்னிடம்
பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்.” என்று கூறுவார்கள்.
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14-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் சட்டட அணியும் யபாது
தங்களின் வலது பக்கத்தால் அதடன அணியத்
பதாடங்குவார்கள்.
15 ரெுல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் தடல முடிடய
வாரும் யபாதும், பசருப்பு அணியும் யபாதும், அதடன
சுத்தம் பசய்யும் யபாதும், அதடன எடுக்கும் யபாதும்
பகாடுக்கும் யபாதும் வலது டகயால் பாிமாறிக்
பகாள்வடதயய மிகவும் விரும்பினார்கள்.
16-ரெூல் 9ெல்) அவர்கள் தங்களுக்குத் தும்மல்
வரும் யபாது தங்களின் வாய் மீது தங்களின் டகடயயயா,
ஒரு துணிடயயயா டவத்து அதன் சப்தத்டதக் அடக்கிக்
பகாள்வார்கள்.
17-வீட்டு
மூடலயில்
ஒளிந்து
பகாள்ளும்
கன்னியடரப் பார்க்கிலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மிகவும்
நாணமுள்ளவராக விளங்கினார்கள்.
18-சிாிக்க யவண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள்
சிாிப்பார்கள்.
நபியவர்களின்
சிாிப்பு
பபரும்பாலும் புன்முறுவலாகத் தான் இருந்தது. சில
யவடள நபியவர்கள் சிாிக்கும் யபாது அவர்களின்
கடடவாய்ப் பற்கள் பவளியில் பதாியும். யமலும்
நபியவர்கள் சிாிக்கும் யபாது சத்தமிட்டு சிாிக்க
மாட்டார்கள், அது யபான்றுதான் அவர்கள் அழும் யபாதும்
அதில் ஒப்பாாியும், அதிக சப்தமும் இருக்காது. எனினும்
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அவ்வமயம் அவர்களின் இரண்டு கண்ணிலிருந்தும்
கண்ணீர் வடியும், அவ்வமயம் அவர்களின் இருதயத்தின்
இடரச்சல் பிறர் யகட்கக்கூடியதாய் இருக்கும்.

ெலாம் கூறலும் அனுமதி பபறுதலும் .
1-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மக்களிடம் வரும்
யபாதும், அவர்களிடமிருந்து விடட பபறும் யபாதும்
அவர்களுக்கு ெலாம் பசால்வார்கள். யமலும் ெலாதடதப்
பரப்பும்படி நபியவர்கள் கட்டடளயிட்டார்கள்.
2-யமலும் சிறியயார் பபாியயாருக்கும், நடந்து
பசல்யவார் உட்கார்ந்து இருப்யபாருக்கும், வாகனத்தில்
பசல்யவார் நடந்து பசல்யவாருக்கும், சிறு கூட்டத்தினர்
பபரும் கூட்டத்தினருக்கும் ெலாம் பசால்ல யவண்டும்,
என்றார்கள் ரெுல் (ெல்) அவர்கள்.
3-நபியவர்கள் எவடர சந்தித்தாலும் அவருக்கு
அன்னவர்கயள முதலில் ெலாம் பசால்வார்கள். யமலும்
அவர்கள் பதாழுடக அல்லது சுய யதடவ ஒன்டற
நிடறயறறிக் பகாள்ளுதல் யபான்ற காாியம் எதிலும்
ஈடுபட்டிருக்கும்
சந்தர்ப்பமல்லாது
யவறு
எந்த
சந்தர்ப்பதியலனும் அவர்களுக்கு யாயரனும் ெலாம்
கூறிவிட்டாயலா, உடயன நபியர்கள் அவருக்கு அது
யபான்று அல்லது அடதவிடவும் சிறந்த முடறயில் பதில்
ெலாம் பசால்வார்கள்.
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4-யமலும் நபியவர்கள் முதலில் ெலாம் பசால்லும்
யபாது
السالم عليكم ورمحة اهلل
என்று பசால்வார்கள்.
பசால்கின்றவர்

யமலும்

முதலில்

ெலாம்

عليك السالم
என்று பசால்வடத அவர்கள் விரும்ப வில்டல. எனினும்
ெலாம் கூறியவருக்குப் பதில் கூறும் யபாது,
وعليك السالم
என்று அதன் ஆரம்பத்தில்
பகாண்டார்கள்.

و

எழுத்டதயும் யசர்த்துக்

5-யமலும் பபரும் கூட்டத்தினருக்கு நபியவர்கள்
ெலாம் கூறுடகயில் தாங்கள் கூறும் ெலாம் அவர்கள்
யாவடரயும் பசன்றடடயாது என்று நிடனத்தால்,
அவர்களுக்கு மூன்று தடடவகள் ெலாம் பசால்வார்கள்.
6-யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பள்ளி வாசலில்
பிரயவசித்ததும், முதலில் இரண்டு ரகஅத் “தஹிய்யதுல்
மஸ்ஜித்” பதாழுடகடயத் பதாழுவார்கள். அதன் பின்னர்
மக்களிடம் வந்து அவர்களுக்கு ெலாம் பசால்வார்கள்.
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7-யமலும் நபியவர்கள் பதாழுடகயில் இருக்கும்
யபாது ஜாடட மூலம் பதில் ெலாம் கூறியிருக்கின்றார்கள்
இதுவல்லாது யவறு சந்தர்ப்பங்களில் அன்னார் தங்களின்
டக மூலயமா, சிரசு மூலயமா, விரல் மூலயமா ஜாடட
பசய்து ெலாத்திற்குப் பதில் கூறியதில்டல..
8-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் சிறுவர்கள் இருக்கும்
இடங்கடளயும், பபண்கள் இருக்கும் இடங்கடளயும்
தாண்டிச் பசல்லும் யபாது அவர்களுக்கு ெலாம்
கூறுவார்கள். அவ்வாயற
நபித்யதாழர்கள் ஜும்ஆ
பதழுடகடயத் பதாழுது விட்டுச் பசல்லும் வழியில்
வயயாதிபர்கடளக் கண்டால் அவர்களுக்கு ெலாம்
பசால்வார்கள்.
9-ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் சமூகத்தில்
இல்லாத ஒருவருக்குத் தங்களுடடய ெலாத்டதக் கூறி
விடும்படி,யான பபாறுப்டப
இன்பனாருவாிடம்
ஒப்படடப்பார்கள். யமலும் யாயரனும் இன்பனாருவருக்கு
தன்னுடடய ெலாத்டதக் கூறும் படி தங்களிடம் கூறினால்
அதன் பபாறுப்டப நபியவர்கள் ஏற்றுக் பகாள்வார்கள்.
யமலும் யாயரனும் தங்களிடம் பிறருடடய ெலாத்டதத்
தாங்கி வந்தால், அதற்கு நபியவர்கள் பதில் கூறும் யபாது
ெலாம் கூறியவருக்கு மாத்திரமல்லாம் அதடனத் தாங்கி
வந்தவருக்கும் யசர்த்துப் பதில் கூறுவார்கள்.
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10-ஒருவன் தன் சயகாதரடனச் சந்திக்கும் யபாது
அவருக்குத் தடல சாய்க்கலாமா? என்று நபிகளாாிடம்
வினவப்பட்டது. அப்யபாது, நபியவர்கள் இல்டல
என்றார்கள். அபபாழுது அவடரத் கட்டித் தழுவி
முத்தமிடலாமா? என்று மீண்டும் வினவப்பட்டது. அதற்கும்
நபியவர்கள் இல்டல என்றார்கள். அப்பபாழுது,
அப்படியாயின்
அவருடன்
டகலாகு
பசய்து
பகாள்ளலாமா? என்று மறுபடியும் வினவப்பட்டது. அதற்கு
நபியவர்கள் ஆம் என்றார்கள்.
11-நபியவர்கள் தங்களின் குடும்பத்தாாிடம் வரும்
யபாது, அவர்களிடம் குடற யதடி வருவது யபான்று
அவர்களிடம் திடீர் பிரயவசம் பசய்ய மாட்டார்கள்.
மாறாக அவர்களிடம் பசல்லும் யபாது அவர்களுக்கு
முதலில் ெலாம் பசால்வார்கள். யமலும் அவர்களிடம்
பிரயவசித்ததுவும் அவர்களிடம் குசலம் விசாாிப்பார்கள்.
12-நபியவர்கள் இரவு காலத்தில் தங்களின்
வீட்டுக்குச் பசன்றால், தூங்கிக் பகாண்டிப்பவர்கள் எழுந்து
விடாதபடி, விழித்திருப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் யகட்கும்
படியாக ெலாம் பசால்வார்கள்.
13-யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் யாடரயயனும்
காணச் பசன்று அவாிடம் அனுமதி யகாருங் கால்,
அவர்களிடம் நீங்கள் யார்? என்று வினவினால் அதற்கு
நபியவர்கள் “நான்” என்று பதில் பசால்ல மாட்டார்கள்,
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மாறாக “இன்னாாின் மகன் இன்னார்” என்று கூறுவார்கள்.
அல்லது தங்களின் புடணப் பபயடரயயா, தங்களின்
பட்டத்டதயயா கூறுவார்கள்.
14-யமலும் தங்களின் அனுமதி யகாரலுக்குப் பதில்
கிடடகாத யபாது, ரெூல் (ெல்) அவர்கள் மூன்று
தடடவகள் அனுமதி யகாருவார்கள். அதற்கும் பதில்
கிடடக்காது யபானால் அங்கிருந்து திரும்பிப் யபாய்
விடுவார்கள்.
15-யமலும் ெலாம் கூறி அனுமதி யகார யவண்டு
பமன்று, அனுமதி யகாரும் முடறடய ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் தன் யதாழர்களுக்கு கற்றுக் பகாடுத்தார்கள்.
16-ரெுல் (ெல்) அவர்கள் யாருடடயயனும்
வீட்டுக்குச் பசன்றால், அதன் கதவுக்கு யநாில் வந்து நின்று
பகாள்ள மாட்டார்கள். எனினும் அதன் வலது, அல்லது
இடது பக்கத்தில் நின்று பகாள்வார்கள். யமலும் “அனுமதி
யகாருதலின் அவசியம், பார்டவயின் நிமித்தயம” என்று
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

யபச்சு மற்றும் பமௌனம் விடயத்தில்
கவணமாக இருத்தல்
1.
அல்லாஹ்வின் சிருஷ்டிகளில் மிகவும் பதளிவாகவும்
இனிடமயாகவும், யவகமாகவும் யபசும் ஒரு மனிதராக
நபியவர்கள், விளங்கினார்கள்.
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2.
யதடவயிருந்தால் மாத்திரயம ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் யபசுவார்கள். ஆடகயால் யதடவயற்றப்
யபச்சுக்களியலா, தவறான யபச்சுக்களியலா நபியவர்கள்
ஈடுபட மாட்டார்கள். எனயவ ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பபரும்பாலும் பமௌனமாகயவ இருப்பார்கள்.
3.
நபியவர்களின் யபச்சு சுறுக்கமாகவும், கருத்துச்
பசறிவுள்ளதாகவும் இருந்தது. யமலும் நபியவர்கள் யபசும்
யபாது தங்களின் வார்த்டதகடளப் பிாித்துப் பிாித்துப்
யபசுவார்கள். அதனால் அவர்களின் வாக்குகடள
கணக்கிட்டுப் பார்க்க விரும்பும் ஒருவர் அதடனக்
கணக்கிட முடியுமானதாக இருந்தது. யமலும் நபியவர்கள்
பசால்லும் வார்த்டதகடளக் யகட்டு அதடன பாடமிட்டுக்
பகாள்ள முடியாத படி அவர்களின் யபச்சு யவகம்
கூடியதாக இருக்கவில்டல. யமலும் அவர்கள் தங்களின்
யபச்சில் இடடஞ்சல் ஏற்படக் கூடிய வாறு யபச்டச
இடட இடடயய துண்டிக்க மாட்டார்கள்.
4.
நபியவர்கள் உடர நிகழ்த்தும் யபாது நல்ல அழகான
வார்த்டகடளத் பதாிவு பசய்து யபசுவார்கள். அவர்களின்
யபச்சில் ஆபாசம் இருக்காது.
5.
தகுதியற்றவர்கள் விடயத்தில் கண்ணியமான
பசாற்கடளப்
பயன்படுத்துவடதயும்,
கண்ணிய
மானவர்களின் விடயத்தில், தகுதி குடறந்த பசாற்கடளப்
பயன் படுத்துவடதயும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
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விரும்பவில்டல. எனயவ முனாபிக்குகடளப் பார்த்து பிரபு
என்றும், அபூஜஹ்டல அவனுடடய பபயரான “அபுல்
ஹகம்” அறிவின் தந்டத என்றும், அரசர்கடள மன்னாதி
மன்னன் என்யறா, “கலீபதுல்லாஹ்” அல்லாஹ்வின்
பிரதிநிதி என்யறா கூறுவடதயும் நபியவர்கள் தடட
பசய்தார்கள்.
6.
யமலும் யாருக்யகனும் டசத்தானிடமிருந்து தீங்கு
ஏதும் ஏற்பட்டால், டசத்தாடன சபித்துக் பகாண்டும், ஏசிக்
பகாண்டும், அவன் நாசமாகக் கடவது என்றும் பசால்லிக்
பகாண்டு இருக்காமல்  بسم اهللஅல்லாஹ்வின் பபயரால்
உதவி யதடுகின்யறன் என்று கூறும் படி ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
7.
நபியவர்கள் அழகிய பபயர்கடள விரும்பினார்கள்.
யமலும் யாயரனும் தம்மிடம் ஒரு தூதடர அனுப்புமிடத்து
அழகிய நாமமும், அழகிய முகமும் உடடய ஒருவடர
அனுப்பி டவக்கும் படி ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கட்டடளயிட்டார்கள். பசால்டல கவணித்து, அதற்கும்,
அதடனக் பகாண்டு பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளவனுக்கு
மிடடயில் உள்ள பதாடர்டப நபியவர்கள் எடுத்துக்
காட்டுவார்கள்.
8.
யமலும் உங்களின் பபயர்களில் அல்லாஹ்வுக்கு
மிகவும் விருப்பமானது, அப்துல்லாஹ் - அல்லாஹ்வின்
அடியான், அப்துர் ரஹ்மான்- அருளாளனின் அடியான்

180

என்றும் யமலும் ஹாாிஸ்- விவசயி, ஹம்மாம்- காாிய
சித்தன்
எனும்
பபயர்களும்
அல்லாஹ்வுக்கு
விருப்பமானடவ என்றும், இன்னும் பபயர்களில்
யமாசமானடவ ஹர்பு - யுத்தம், முர்ரா- உயலாபி என்படவ
என்றும் ரெுல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
9.
பாவி என்ற பபாருளுடடய ‘ஆஸியா’ எனும்
பசால்டல பகாண்டு பபயர் சூடிய ஒரு பபண்டண
நபியவர்கள் பார்த்து நீ “ஜமீலா”- அழகி என்று அவளின்
பபயடர பபயர் மாற்றம் பசய்தார்கள். யமலும் ”அஸ்ரம்”காது கிழிந்தவன் எனும் பபயருடடயவனின் பபயடர ز ْر َعة
“முடள பயிர்” என்று மாற்றினார்கள். அவ்வாயற
நபியவர்கள் மதீனாவுக்கு விஜயம் பசய்த சமயம் அதன்
பபயர் “யஸ்ாிப்” “இழிவானது” என்றிருந்தது. அதடன
நபியவர்கள் “டதயிபா” அதாவது “சிறந்தது” என்று
மாற்றினார்கள்.
10. தன்னுடடய பசாந்தப் பபயரல்லாமல், அதற்குப்
பதிலாக இன்பனாரு பபயடரத் பதாிவு பசய்து அதன்
முன்னால் “அபூ” அள்ளது உம்மு என்று யசர்த்துக்
பகாள்வது “குன்னிய்யத்” எனப்படும். நபியவர்கள்
தங்களின் யதாழர்களுக்கு இவ்வாறு புடணப் பபயர்கள்
சூட்டினார்கள். சில யவடள நபியவர்கள் சிறார்கடளயும்
புடணப் பபயர் பகாண்டு அடழத்தார்கள். அவ்வாயற
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தங்களின் மடனவியர் சிலருக்கும் இவ்வாறு புடணப்
பபயர்கடளச் சூட்டினார்கள்.
11. யமலும்
பிள்டளயுடடயவர்களும்,
இல்லாத
வர்களும் தங்களுக்குக் குன்னியத்துக் கடள டவத்துக்
பகாள்ள யவண்டு பமன்பது நபி வழியாகும்.
12.

َ
َ
யமலும் “‘ ” ِعشاءஇரவு’ என்படதத் தவிர்த்து ,””عتَ َمة

“கறுப்பாயி”

என்று

பபயர்

டவத்துக்

பகாள்வடத

َ
நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள். யமலும்  ك ْرمஎன்றால்
விசுவாசியின்

உள்ளம்

திராட்டசப் பழத்டத,

என்பதாகும்.

ஆடகயால்
َ
َ
 ِعنبஎன்பதற்குப் பதிலாக ك ْرم

என்று பசால்வடதயும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தடட
பசய்தார்கள்.
13. யமலும் “இன்ன நட்சத்திரத்தின் பபாருட்டால் நமக்கு
மடழ பபாழிந்தது, என்றும், அல்லாஹ்வுடடயவும்,
உங்களுடடயவும் நாட்டத்தின் பிரகாரம் இது நடட
பபற்றது, என்றும் கூறுவடத ரெுல் (ெல்) அவர்கள் தடட
பசய்தார்கள். அவ்வாயற அல்லாஹ்வின் மீதல்லாது, யவறு
எவர் மீதும் ஆடணயிடயவா, அதிகமாக சத்தியம்
பண்ணயவா கூடாபதன்றும் நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
யமலும்
சத்தியம்
பண்ணுகின்றவன்
ஒருவடனக்
குறிப்பிட்டு “இந்த யஹூதி” இவ்வாறு பசய்தால்” என்று
அல்லது இது யபான்ற வாசகத்டதக் கூறி சத்தியம் பசய்ய
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யவண்டாம் என்றும் நபியவர்கள் கூறினார்கள். அவ்வாயற
ஒரு எஜமான் தன் அடிடமடயப் பார்த்து “என் அடியாயன!
என் அடியாயள! என்றும், அவ்வாயற ஒருவன் என் ஆத்மா
பகட்டு விட்டது, என்றும், டசத்தான் நாசமடடயக் கடவது,
என்றும், அல்லாஹ்யவ! நீ விரும்பினால் என்டன
மன்னித்து விடு, என்றும் கூறலாகாது” என ரெூல (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
14. யமலும் காலத்டதயும், காற்டறயும், காய்ச்சடலயும்,
மற்றும் யசவல் கூவும் சப்தத்டதயும் நபியவர்கள் திட்ட
யவண்டாம் என்றார்கள். அவ்வாயற ஜாஹிலிய்யாக் கால
மக்கடளப் யபான்று குடும்பப் பபருடம யபசுவடதயும்
நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.

நடந்து பசல்லும் யபாதும், உட்கார்ந்திருக்கும்
யபாதும்
1.
ரெூல் (ெல்) நடந்து பசல்லும் யபாது பள்ளம்
இறங்குவது யபான்று யவகமாக நடப்பார்கள். ஏபனனில்
நபியவர்கள் யவகமாகவும், அழகாகவும், அடமதியாகவும்
நடக்கும் ஒரு மனிதராக விளங்கினார்கள்.
2.
நபியவர்கள் சில யவடள பசறுப்பு அணிந்து
பகாண்டும், இன்னும் சில யவடள பவற்றுக் காலுடனும்
நடந்து பசல்வார்கள்.
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3.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒட்டகம், குதிடர,
யகாயவறு கழுடத, கழுடத என்பவற்றில் சவாாி
பசய்வார்கள். யமலும் நபியவர்கள் சில யவடள யசணம்
பூட்டிய - ஆசனம் பூட்டிய குதிடரயிலும், சில யவடள
ஆசனம் பூட்டாத குதிடரயிலும் சவாாி பசய்வார்கள்.
யமலும் தங்களின் வாகனத்தில் தங்களுக்கு முன் புறத்திலும்
மற்றும் பின் புறத்திலும் ஆட்கடள ஏற்றிச் பசல்வார்கள்.
4.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் சில யவடள தடரயிலும்,
பாயிலும், விாிப்பிலும் அமர்ந்திருப்பார்கள்.
5.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தலயடணயில் சாய்ந்து
பகாள்ளும் யபாது, சில யவடள தங்களின் இடது
பக்கமாகவும், இன்னும் சில யவடள தங்களின் வலது
பக்கமாகவும் சாய்ந்து பகாள்வார்கள்.
6.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் சில யவடள
சப்பணமிட்ட படியும், மல்லாந்த படியும், அமருவார்கள்.
சில யவடள தங்களின் ஒரு காடல மறு காலின் யமலால்
டவத்துக் பகாணடு உட்காருவார்கள். யமலும் நபியவர்கள்
தங்களிடம் பலவீனம் எதடனயும் காணும் யபாது,
யதடவபயனக் கண்டால் தங்களின் சில யதாழர்களின் மீது
சாய்ந்து பகாண்டு பசல்வார்கள்
7.
பவயிலின் சில பகுதியும், நிழலின் சில பகுதியும்
கலந்து படர்ந்திருக்கும் இடத்தில் உட்கார்ந்து பகாள்வடத
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
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8.
அல்லாஹ்டவப் பற்றி நிடனவு படுத்தாத
மஜ்லிெுகடளநபியவர்கள் விரும்ப வில்டல. எனயவ “ஒரு
அமர்வில் பங்யகற்ற எவயரனும் அதில் அல்லாஹ்டவ
நிடனவு கூற வில்டலபயனில், அவருக்கு அல்லாஹ்வின்
புறத்திலிருந்து கவடல உண்டாகும்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
9.
யமலும் “கூச்சல் அதிகமான ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து
பகாண்ட ஒருவர், அங்கிருந்து எழுந்திருக்க முன்னர்,
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ْ
ْ َْ ْ
َ َ
ْ
دك أشهد أن ال هلإ َ إال أن َت أستَغ ِفر َك وأتوب ِإِلْك
سبحانك اللهم وبم
“அல்லாஹ்யவ உன்டனப் யபாற்றிப் புகழ்கின்யறன்.
உன்டனயன்றி வணக்கத்திற்குத் தகுதியான கடவுள்
எதுவுமில்டல. ஆடகயால் உன்னிடம் பாவ மன்னிப்புக்
யகாாி உன்னிடயம மீளுகின்யறன்” என்று கூறுவாராகில்
அந்த மஜ்லிஸில் ஏற்பட்ட தவறுக்காக அவருக்கு
மன்னிப்பளிக்கப்படும்” என்று ரெூல் )ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.

அருள் கிட்டும் யபாது, துயரம் நீங்கும்
யபாது ெஜதா சுக்ர்
ரெுல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் யதடவயயதும்
நிடறயவறும் யபாது, அதன் நிமித்தம் அல்லாஹ்வுக்கு
நன்றி பசலுத்துமுகமாக ெுஜூது பசய்து அல்லாஹ்டவப்
பபருடமப் படுத்துவார்கள்.
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துக்கம், துயரங்களுக்குப் பாிகாரம்
1-துக்கம் ஏற்படும் யபாது ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
َّ َّ َ
ُّ َّ َّ َ
ْ َ ُّ َ َّ َّ
 ال ِإ َهل ِإال الِل َرب، العظ ِيم
ِ  ال ِإهل إِال الِل رب العر ِش، العظيم احل ِليم
ِ ال ِإهل إِال الِل
َ ُّ
ُّ َ
ْ
َ
الكريم
العرش
 ورب،  ورب اْلرض،وات السبع
ِ
ِ السم
ِ
“கண்ணியமும் ஞானமுமிக்க அல்லாஹ்டவ யன்றி
வணக்கத்திற்குத் தகுதியானது எதுவு மில்டல. கண்ணியம்
பபாருந்திய அர்ெின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்டவயன்றி
வணக்கத் திற்குத் தகுதியானது எதுவுமில்டல. ஏழு
வாணங்கள், பூமி, மற்றும் கண்ணியம் பபாருந்திய அர்ெின்
இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்டவயன்றி வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானது எதுவுமில்டல.” என்று கூறுவார்கள்.
2.
கவடல
தரும்
சம்வம்
ஏயதனும்
நபியவர்களுக்கு ஏற்பட்டால், அவர்கள்
ْ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ُّ َ َ
مح ِتك أستَ ِغيث
يا يح يا قيوم بِر
“நித்திய ஜீவயன! என்றும் நிடலத்திருப்பவயன!
உன் அருளால் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்.” என்று
கூறுவார்கள். யமலும் கவடலகள் அதிகாிக்கும் யபாது,
َّ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َ َََْ
ن ُكه ال هلإ إال
 وأص ِلح ِل ش ِأ،ني
ع
ة
ف
ر
ط
ِس
ف
كل ِن ِإل ن
ِ
ِ امهلل رمحتك أرجو فال ت
ر

) (رواه أبو داود والنسائ.أنت
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“அல்லாஹ்யவ! உன் அருடள விரும்புகியறன்.
ஆடகயால் ஒரு பநாடிப் பபாழுயதனும் என் காாியங்களின்
பபாறுப்டப என் ஆத்மாவிடம் சாட்டி விடாயத. யமலும்
எனது சகல கருமங்கடளயும் எனக்கு சீராக்கித்
தந்திடுவாயாக. உன்டனயன்றி
வணக்கத்திற்குத்
தகுதியானது
எதுவுமில்டல”
என்று
கூறும்படி
பசான்னார்கள். யமலும் நபியவர்கள் தங்களுக்கு கவடல
அதிகாிக்கும் யபாது பதாழுவார்கள்.
3.

யமலும் துக்கம் துயரத்திற்குள்ளான அடியான்,
َ َ َ ْ َ نَاصي, ابن أَ َمت َك,  ا ْبن َعبْد َك،امهلل إن َعبْد َك
َّ ِ  َع ْدل, يف ح ْكم َك
َِّ ِ اض
يف
 م ر, ت ِبي ِدك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ
َ
َ
ْ َّ
ْ  أ ْو أن ْ َز ْ َتله, أ ْسأل َك بك هل ِا ْس رم ه َو ل َ َك َس َّميْ َت ب ِه َن ْف َس َك, قَ َضاؤ َك
 أو َعلمتَه،يف ِكتَابِك
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ َ َْ ْ ا
ْ
ْ أن تْ َعل الق ْرآ َ َن َربيْ َع قَل
 وذهاب,  وجالء حز ِن,  َون ْو َر َصد ِري, ب
, أحدا ِمن خل ِقك
ِ
ِ
ْ ِّ ِ يم َو َغ
ْ ِّ ِ َه
, يم
“அல்லாஹ்யவ! நான் உனது அடிடம. உனது
அடிடமயின் மகன், உனது அடியானின் மகன். எனது
பநற்றி முடி உன் டக வசமிருக்கின்றது. உன் கட்டடள
என் மீது பசயல்பட்ட வண்ணம் இருக்கின்றது. என் மீதான
உனது தீர்ப்பு நீதியானதாகவும் இருக்கின்றது. ஆடகயால்
இடறவா! கண்ணியம் பபாருந்திய அல்குர்ஆடன எனது
உள்ளத்தின் வசந்தமாகவும், எனது மனதின் ஒளியாகவும்,
எனது
துக்கம்
துயரங்களின்
நீக்கியதாகவும்
ஆக்கியருளுமாறு நீயய உனக்கு டவத்துக் பகாண்ட,
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அல்லது உனது யவதத்தில் நீ இறக்கி டவத்த, அல்லது நீ
உனது அடியான் ஒருவனுக்குக் கற்றுக் பகாடுத்த எல்லா
பபயர்களின் பபாருட்டாலும் யவண்டுகின்யறன்” என்று
கூறுவானாகில், அல்லாஹ் அவனுடடய துக்கம்
துயரங்கடளப் யபாக்கி, அதற்குப் பதிலாக அவனுக்கு மன
மகிழ்ச்சிடயத் தராமல் இருக்கமாட்டான்.” என்று ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
4.

யமலும் அச்சம் ஏற்படும் யபாது,

 وش عباده ومن همزات الشياطني، "أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من غضبه وعقابه
" وأن حيرضون
“அல்லாஹ்வின்
யகாபத்திலிருந்தும்,
அவனின்
தண்டடனயிலிருந்தும்,
அவனின்
அடியார்களின்
தீடமகளில் இருந்தும், சாத்தான்களின் தீடமகளில்
இருந்தும் அடவ என்னிடம் ஆஜராகுவதில் இருந்தும்
அல்லாஹ்வின்
பாிபூரணமான
வாக்கியங்களின்
பபாருட்டால் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்” என்று கூறும்
படி ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் யதாழர்களுக்குக்
கற்றுக் பகாடுத்தார்கள்.
5.

யமலும் ஏயதனும் துயரத்திற்கு இலக்கான ஒருவன்,

،  واخلف ل خيا منها،  امهلل أجرن يف مصيبت، إنا هلل وإنا إِله راجعون
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“நாம் அல்லாஹ்வுக்குாியவர்கள். நிச்சயமாக நாம்
அவனிடயம திரும்பி விடுயவாம். அல்லாஹ்யவ! எனது
துயரத்டத அகற்றி ,அதற்குப் பதிலாக அடத விடவும்
சிறந்தடத எனக்குத் தந்திடுவாயா” என்று கூறுவானாகில்,
அல்லாஹ் அவனுடடய துயரத்டத அகற்றி அடதப்
பார்க்கிலும் சிறந்த ஒன்டற அவனுக்கு வழங்குவான்”
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

பிரயாணம் யமற் பகாள்ளும் யபாது
1.
வியாழக்கிழடம முற்பகலில் பிரயாணம் பசய்வடத
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் விரும்பினார்கள்.
2.
யமலும் ஒருவர் இரவில் தனியாக நடந்து
பசல்வடதயும், தனியாகப் பிரயாணம் பசய்வடதயும்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் விரும்பவில்டல.
3.
யமலும் மூவர் ஒன்றாகப் பிரயாணம் பசய்யும்
யபாது, அவர்களில் ஒருவடரத் தங்களின் தடலவராக
ஆக்கிக் பகாள்ளுமாறு ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பிரயாணிகளுக்கு கட்டடளயிட்டார்கள்.
4.
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் வாகனத்தில்
ஏறியதும்,
 اهلل أكرب، என்று மூன்று தடடவகள் பசால்வார்கள். பின்னர்
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َ َ َ َ َ َّ
َ ْ
َ حان َّالي َس َّخ َر َ َنلا َه َذا َو َما ك َّنا َهل م ْقرن
ني * َو ِإنا ِإل َر هبنا لمنق ِلبون امهلل إنا
{سب،
ِ
ِِ
َّ نسأل َك يف سفرنا هذا
 امهلل هون علينا سفرنا هذا، ومن العمل ما ترىض،الرب واتلقوى
 امهلل اصحبنا يف، واْلليفة يف اْلهل، امهلل أنت الصاحب يف السفر،واطو عنا بعده
سفرنا واخلفنا يف اهلنا
“இதடன நமக்கு வசப்படுத்தித் தந்த அல்லாஹ்டவத
நாம் துதிக்கின்யறாம். நாம் இதடனக் கட்டுப்படுத்தக்
கூடியவர்கள் அல்ல. நிச்சயமாக நாம் நமது இரட்சகனிடம்
பசல்லக் கூடியவர்கயள. அல்லாஹ்யவ நாம் நமது இந்தப்
பிரயாணத்தில் நன்டம பயக்கும் விடயங்கடளயும், இடற
பக்திடயயும், நீ பபாருந்திக் பகாள்ளும் காாியத்டதயும்
உன்னிடம் யவண்டுகின்யறாம். யமலும் நமது இந்தப்
பயணத்டத இலகுவாக்கி அதன் தூரத்டத சுறுக்கித்
தந்தருள்வாயாக. அல்லாஹ்யவ! நீதான் நமது பயணத்
யதாழன். நமது குடும்பத்தின் பிரதிநிதியும் நீயய.
அல்லாஹ்யவ! நீ நமது பயணத்தில் நமக்குத் யதாழனாக
இருந்து, நமது குடும்பதில் நமக்குப் பிரதிநிதியாகவும்
இருப்பாயாக.”
என்று
கூறுவார்கள்.
யமலும்
பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும்,
" لربنا حامدون، عبدون، تائبون،"آيبون
“நாம் திரும்பிவிட்யடாம், நாம் அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்டப
யவண்டுகின்யறாம், யமலும் நமது இரட்சகடன வணங்கி
அவடனப் யபாற்றுகின்யறாம்.” என்று கூறுவார்கள்.
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5.
யமலும் நபியவர்கள் யமடுகளில் ஏறும் யபாது
அல்லாஹு அக்பர் என்று பசால்வார்கள். யமலும் ஒருவர்
நபியவர்களிடம் வந்து “நான் பயணம் பசய்யப்
யபாகியறன்” என்றார். அப்பபாழுது நபியவர்கள்
“அல்லாஹ்டவப் பயந்து பகாள்ளும் படியும், எல்லா
உயரமான இடத்திலும் “அல்லாஹு அக்பர்” என்று கூறும்
படியும். நான் உனக்கு வஸிய்யத் பசய்கின்யறன்” என்று
அவாிடம் கூறினார்கள்.
6.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் பிரயாணத்தில்
இருக்கும் யபாது காடலப் பபாழுடத அடடந்தால்,
َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ا
َ َ َّ َ
هلل ِم َن
ِ فضل علينا عئِذا بِا
ِ سمع سا ِمع ِبم ِد الِل وحس ِن بالئِ ِه علينا ربنا صا ِحبنا وأ
َّ
ار
ِ انل
“அல்லாஹ்வின் புகடழயும், அவன் நம்மீது பசாாிந்துள்ள
அருடளயும் நாம் யமயலாங்கச் பசய்யதாம். நமது
இரட்சகயன! நீ நம்முடன் இருந்து நீ நம்மீது அருள்
புாிவாயாக. யமலும் நம்டம நரகிலிருந்து உன்னிடம்
பாதுகாப்பாயாக” என்று கூறுவார்கள்.
7.
யமலும் யதாழர்கள் பயணமாகின்ற யபாது
அவர்களிடம் நபியவர்கள்.
َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َََ َ َْ َ
َْ
خوا ِتي َم أعمال ِك
أستَ ْو ِدع اهلل ِدينك وأمانتك و
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“உங்களின்

மார்க்கத்டதயும்,

உங்ளின்

பபாறுப்புக்கடளயும்,
உங்களின்
காாியங்களின்
முடிடவயும்
அல்லாஹ்வின்
பபாறுப்பில்
விட்டு
விடுகின்யறன்” என்று கூறி, அவர்கடள வழி அனுப்பி
டவப்பார்கள்.
8.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தம் யதாழர்களிடம்
உங்களில் எவயரனும் எங்யகனும் ஓாிடத்தில் இறங்கினால்
அவர்,
أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من ش ماخلق
“அல்லாஹ்வின் சிருஷ்டிகளின் தீடமகடள விட்டும்
அல்லாஹ்விடம் அவனின் பாிபூரணமான வாரத்டதகளின்
பபாருட்டால் பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்” என்று
கூறுவாராக” என நவின்றார்கள்.
9.
யமலும் “பிரயாணி தன்னுடடய பயணத் யதடவடய
நிடறயவற்றிக் பகாண்டதும், உடயன தன் இல்லத்திற்கு
திரும்பி விட யவண்டும்” என்று ரெுல் (ெல்) அவர்கள்
பிரயாணிகளுக்குக் கட்டடளயிட்டார்கள்.
10. யமலும் தூது பகாண்டு பசல்வதற்குாிய குறுகிய
தூரமான
சுமார்
பத்து
டமல்கள்
பகாண்ட
பதாடலவுக்காயினும் மஹ்ரமின்றி பபண்கள் பிரயாணம்
பசய்யக் கூடாது என்றார்கள் நபியவர்கள். அவாயற
எதிாிகள் அல்குர்ஆடன இழிவு படுத்தக் கூடும் என்ற
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அச்சம் காணப்படுமாயின் அவர்களின் பிரயதசங்களுக்குப்
பயணம் பசய்யும் யபாது அங்கு அல்குர்ஆடன எடுத்துச்
பசல்வடதயும் நபியவர்கள் தடட பசய்தார்கள்.
11. இடண டவப்பவர்கள் மத்தியில் வசித்துக் பகாண்டு
இஸ்லாமிய நடவடிக்டககடள யமற்பகாள்வதில் தடடகள்
இருந்தால், அங்கிருந்து இடம் பபயர இயலுமான முஸ்லிம்
பிரடஜடய அங்கு குடியிருக்க யவண்டாம் என்று
அவர்கடள ரெுல் (ெல்) தடட பசய்தார்கள். யமலும்
முஷ்ாிக்கீன்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து வரும் எந்த பவாரு
முஸ்லிமின் பபாறுப்டபயும் தங்களால் ஏற்றுக் பகாள்ள
முடியாது, என்றும், யமலும் முொிகீன்களுடன் இருந்து
அவர்கடளப் யபான்று வாழ்ந்து வரும் ஒருவனும்
அவர்கடளப் யபான்ற ஒருவயன, என்றும் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
12. நுபுவ்வத்தின் பின்னர் ரெுல் (ெல்) அவர்கள்
நான்கு வடக பயணங்கடள யமற் பகாண்டார்கள். ஒன்று
அவர்களின் ஹிஜ்ரத் பயணம். இரண்டாவது அவர்களின்
ஜிஹாத் பயணம். இது அவர்கள் அதிகமாக யமற் பகாண்ட
ஒரு பயணமாகும். மூன்றாவது அவர்களின் உம்ராப்
பயணம். நான்காவது அவர்களின் ஹஜ்ஜுப் பயணம்.
13. நபியவர்கள் பிரயாணத்தில் இருக்கும் யபாது நான்கு
ரக்ஆத்துக்கடளச் சுறுக்கித் பதாழுவார்கள். எனயவ
அவர்கள் பயணத்திற்காகப் புறப்படது முதல் அதிலிருந்து
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திரும்பி வரும் வடரயில்
அதடன இரண்டு
ரக்ஆத்துக்களாகத் பதாழுவார்கள். யமலும் நபியவர்கள்
பிரயாணத்தில் இருக்கும் யபாது வித்ருத் பதழுடகயும்
ெுபுஹுவின் ெுன்னத்துத் பதாழுடகயும் நீங்களாக
ஏடனய ெுன்னத்துத் பதாழுடககடளத் தவிர்த்து பர்ழுத்
பதாழுடகயுடன் தங்களின் பதாழுடகடய சுறுக்கிக்
பகாள்வார்கள்.
14. யமலும் பதாழுடகடயக் கஸ்று பசய்து பகாள்வும்,
யநான்டப யநாற்காமலிருக்கவும், பயணம் இத்தடன
தூரத்திடனக் பகாண்டிருக்க யவண்டு பமன்று, அதன்
தூரத்திடன தங்களின் உம்மத்தினர்ருக்கு நபியவர்கள்
வடரயடற பசய்யவில்டல.
15. ரெூல் (ெல்) அவர்கள் வாகனத்தில் சவாாி பசய்து
பகாண்டிருக்கும்
யபாது
“ஜம்உ”
பசய்து
பதாழமாட்டார்கள். எனினும் பயணத்தில் கடளப்பு
ஏற்படும் யபாது வாகனத்திலிருந்து இறங்கிய பின்னயர
ஜம்உ
பசய்வார்கள்,
அவ்வாயற
பதாழுடகடய
நிடறயவற்றிய சற்று யநரத்தில் பயணம் பசய்ய விருக்கும்
சந்தர்ப்பத்திலும் பதாழுடகடய “ஜம்உ” பசய்வார்கள்.
யமலும் சூாியன் உச்சியிலிருந்து விலக முன்னர்
நபியவர்கள் பயணம் பசய்வார்களாயின் ழுஹடர,
அெருடடய யநரம் வடரயில் பிற்படுத்தி டவப்பார்கள்.
பின்னர் வாகனத்திலிருந்து இறங்கி அதடன அெருடன்
யசர்த்துத் பதாழுவார்கள். யமலும் அன்னார் பயணத்டத
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யமற்பகாள்ள
முன்னர்
சூாியன்
உச்சியிருந்து
விலகியிருந்நதாயலா, நபியவர்கள் முதலில் ழுஹர்
பதாழுடகடயத் பதாழுவார்கள். அதன்
பின்னயர
தங்களின் பயணத்டத யமற் பகாள்வார்கள். யமலும்
நபியவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் பசய்ய யவண்டிய
சந்தர்ப்பத்தில் மஃாிபுத் பதாழுடகடய இொவுடன்
யசர்த்துத் பதாழுவதற்காக அதடன இொவுடடய யநரம்
வடர பிற்படுத்தி டவப்பார்கள்.
16. யமலும் நபியவர்கள் இரவிலும் சாி பகலிலும் சாி,
அவர்கள் வாகனத்தில் ஏறிச் பசல்லும் யபாது அது எந்தத்
திடசயில் பசன்ற யபாதிலும் அதடனப் பபாருட் படுத்தாது
அதில் இருந்தவாயற நபிலான பதாழுடக கடளத்
பதாழுவார்கள். அவ்வமயம் ருகூடவயும், ெுஜூடதயும்
சாடட பசய்து நிடறயவற்றுவார்கள். யமலும் ருகூடவ
விடவும் ெுஜூடத தாழ்வாக ஆக்கிக் பகாள்வார்கள்.
17. சில யவடள ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ரமழான்
மாதத்தில் பிரயாணம் பசய்த யபாது யநான்பு யநாற்படத
தவிர்த்துக் பகாண்டார்கள். எனினும் அப்யபாது யநான்டப
விடுவதா, அல்லது டவத்துக் பகாள்வதா? என்ற
விடயத்தில் தாங்கள் விரும்பியடதத் பதாிவு பசய்து
பகாள்ளும் வாய்ப்டபத் தங்களின் யதாழர்களுக்கு
நபியவர்கள் வழங்கினார்கள்.
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18. நபியவர்கள் பியாணத்தின் யபாது அயனகமாக
பூட்ஸ் அணிந்து பகாள்வார்கள்.
19. நீண்ட நாட்களின் பின்னர் வீடு திரும்புயவார், இரவு
காலத்தில் வந்து தங்களின் வீட்டுக் கதடவத் தட்ட
யவண்டாம், என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தடட உத்தரவு
பிறப்பித்தார்கள்.
20. யமலும் நாய் மற்றும் மணிகடள டவத்துள்ள
பிரயாணக் யகாஷ்டியினருக்கு, மலக்குகள் வழித்
யதாழர்களாக இருக்க மாட்டார்கள்” என்று ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் கூறினார்கள்.
21. யமலும்
ரெூல்
(ெல்)
அவர்கள்
பிரயாணத்திலிருந்து
ஊர்
திரும்பியதும்
முதலில்
பள்ளிவாசலுக்குச் பசன்று இரண்டு ரக்ஆத்துக்கள்
பதாழுவார்கள், யமலும் தங்களின் குடும்பச் சிறார்களுக்கு
எடதயயனும் பாிசிலாகக் பகாடுப்பார்கள்.
22. பயணத்திலிருந்து திரும்பியவடர ரெூல் (ெல்)
அவர்கள் “முஆனகா” பசய்து வரயவற்பார்கள. அன்னவர்
தங்களின் குடும்பத்டதச் யசர்ந்தவபரனில் அவடர
முத்தமிடுவார்கள்.

மருத்துவமும், யநாயாயாளிகடளத் தாிசித்தலும்
1- நபியவர்கள் தங்களுக்கு சுகவீனம் ஏற்பட்ட
யபாது, அதற்காக அவர்கள் டவத்தியம் பசய்து
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பகாண்டார்கள். யமலும் தங்களின் குடும்பத்தினரும்,
யதாழர்களும் யநாய்வாய்ப் பட்ட யபாது அவர்கடள
டவத்தியம்
பசய்து
பகாள்ளுமாறு
நபியவர்கள்
பணித்தார்கள்.
2. யமலும் “யநாய்க்குாிய நிவாரணம் எதடனயும்
ஏற்படுத்தாமல், எந்த பவாரு யநாடயயும் அல்லாஹ்
இறக்கவில்டல” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
3. யநாய்களுக்கு மூன்று வடகயில் ரெூல் (ெல்)
அவர்கள்
பாிகாரம் பசய்தார்கள். ஒன்று பபௌதிக
முடறயில் இரண்டாவது ஆத்மீக மருந்துகள் மூலம்
மூன்றாவது இரண்டு முடறகளும் ஒன்று யசர்ந்த
டவத்தியம் என்பன.
4. மதுபானம் பகாண்டும், அசுத்தமான பபாருடளக்
பகாண்டும் டவத்தியம் பசய்வடத ரெூல் )ெல்) அவர்கள்
தடட பசய்தார்கள்.
5. ரெூல் (ெல்) அவர்கள், சுகவீனமுற்ற தன்
யதாழர்கடள யநாய் விசாாித்து வந்தார்கள். யமலும்
தங்களுக்குப் பணிவிடட பசய்து வந்த ஒரு யூதப் டபயன்
சுகவீனமுற்ற யபாதும் இன்னும் இடண டவப்பாளராக
இருந்த தங்களின் சிறிய தந்டத சுகவீனமுற்ற யபாதும்
அவர்களிடம் யநாய் விசாாிக்க ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
பசன்றார்கள். அவ்வமயம் அவர்களிடம் நபியவர்கள்
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இஸ்லாம் மார்க்கத்டத முன் டவத்த யபாது யூதப் டபயன்
இஸ்லாம் மார்கத்டத ஏற்றுக் பகாண்டான், எனினும்
நபியவர்களின் சிறிய தந்டத இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்
பகாள்ளவில்டல.
6. யமலும் நபியவர்கள் யநாயாளியிடம் பநருங்கி வந்து,
அவாின் தடலமாட்டில் அமர்ந்திருந்து பகாள்வார்கள்.
பின்னர் அவாின் நிடலப் பற்றி வசாாிப்பார்கள்.
7. யமலும் யநாயாளிடய, யநாய் விசாாிப்பதற்பகன்று
குறிப்பாக ஒரு நாடளயயா, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட
யநரத்டதயயா யவறு படுத்தி டவக்கும் வழக்கம்
நபியவர்களின் வழிகாட்டலில் காணப்பட வில்டல.
எனயவ இரவிலும், பகலிலும், மாத்திரமின்றி யவறு
சந்தர்ப்பங்களிலும் யநாயாளிகளிடம் பசன்று யநாய்
விசாாிப்படத ரெூல் (ெல்) அவர்கள் அனுமதித்தார்கள்.

பபௌதிக மருந்துகடளக் பகாண்டு
டவத்தியம் பசய்தல்
1- நரக பகாதிப்பின் பரவுதலின் காரணமாகயவ காய்ச்சல்
அல்லது கடும் காய்ச்சல் உண்டாகின்றது, ஆடகயால்
தண்ணீடரக் பகாண்டு அதடனக் குளிரச் பசய்யுங்கள்”
என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
(காய்ச்சல் பல வடக. யமலும் அதன் சிகிச்டசயும்
ஆளுக்காள் யவறு பட்டடவ என்ற படியால் காய்ச்சல்
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பீடித்திருபவர் மீது தண்ணீர் ஊற்றும் விடயத்தில்
இதடனக் கருத்தில் பகாள்வது அவசியம். இது பமாழி
பபயர்த்யதான் கருத்து)
2- உங்களில் எவருக்யகனும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் மூன்று
இரவு ெஹர் யநரத்தில் அவர் மீது தண்ணீடரத் பதளித்து
விடுங்கள்” என்று ரெுல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
3- யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களுக்குக் காய்ச்சல்
ஏற்பட்டால், ஒரு யதால் பத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுத்து வரச்
பசய்து அதடனத் தங்களின் தடல மீது பகாட்டிக்
குளிப்பார்கள். யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம்
காயச்ச்ல் பற்றி பல தடடவகள் எடுத்துக் கூறப்பட்ட யபாது
அதடனக் யகட்டுக் பகாண்டிருந்த ஒரு மனிதன் அதடன
திட்டலானார். அப்யபாது நபியவர்கள் “அதடனத் திட்ட
யவண்டாம். ஏபனனில் இரும்பிலிருக்கும் அழுக்டக
பநருப்பு எப்படி அகற்றி விடுகின்றயதா அது யபான்று
நிச்சயமாக இது பாவங்கடள அழித்து விடும்” என்று
கூறினார்கள்.
4- ஒருவர் ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம் வந்து “எனது
சயகாதரனுக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது,” என்றார்.
இன்பனாரு அறிவிப்பில் அவருக்கு வயிற்றுப் யபாக்கு
ஏற்பட்டிருக்கின்றது” என்றார், என்று பதிவாகியுள்ளது.
அப்யபாது
நபியவர்கள்
“அவருக்குத்
யதடனப்
புகட்டுங்கள்” என்றார்கள். யமலும் நபியவர்கள் தண்ணீாில்
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யதடனக் கலந்து காடலயில் பவறும் வயிற்யறாடு அதடன
குடிப்பார்கள்.
5- மதீனாவில் சிலாின் வயிறு ஊதி அவர்கள் வயிற்றுக்
யகாளாறுக்கு இலக்காகி யிருந்தனர். அவர்களிடம் ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் “ெதகாவாக கிடடத்திருக்கும் ஒட்டகம்
டவத்திருக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் பசன்று அதன் சிறு
நீடரயும், அதன் பாடலயும் அருந்துங்கள்” என்றார்கள்.
அவர்களும் அப்படியய பசய்தனர். அதனால் அவர்கள்
குணமடடந்தனர்.
6- உஹுது யுத்தத்தின் யபாது ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
காயப்பட்டார்கள். அவ்வாமயம் பாதிமா (ரழி) அவர்கள்
ஒரு பாய்த் துண்டட எடுத்து வந்து அதடன எாித்து அதன்
சாம்படல
நபியவர்களின்
காயத்தில்
டவத்துக்
கட்டினார்கள். அது இரத்தம் வடிவடத தடுத்து விட்டது.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் உடப இப்னு கஃபு (ரழி)
அவர்களிடம் ஒரு டவத்தியடர அனுப்பினார்கள். அவர்
உடபயின் நரம்பபான்டற அறுத்து அதன் மீது பநருப்பால்
சூடு யபாட்டர்கள். அதன் பின்னர் நபியவர்கள் “யதன்
அருந்துதல், ஹிஜாமா பசய்தல், பநருப்டபக் பகாண்டு சூடு
யபாடுதல் ஆகிய மூன்று விடயங்களிலும் யநாய் நிவாரணி
இருக்கின்றது. எனினும் எனது உம்மத்தினர் சூடு யபாட்டுக்
பகாள்வடத நான் தடட பசய்கின்யறன்” என்று
கூறினார்கள். சூடு யபாடும் யபாது அதி சீக்கிரத்தில் வலி
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ஏற்படுகின்ற படியால், ஏடனய டவத்திய முடறகள்
பயனளிக்காத யபாது இறுதி கட்டத்தில் இதடன யமற்
பகாள்ள யவணடு பமன்படதயய இந்நபி பமாழி சுட்டிக்
காட்டுகின்றது.
7- ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஹிஜாமா பசய்து
பகாண்டார்கள்.
யமலும்
தங்களுக்கு
ஹிஜாமா
பசய்தவருக்கு அதன் கூலிடயயும் பகாடுத்தார்கள். யமலும்
நீங்கள் பசய்து பகாள்ளும் சிகிச்டசயில் சிறந்தது,
ஹிஜாமாவாகும்” என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். யமலும்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் இஹ்ராமுடன் இருக்கும் யபாது
அவர்களுக்குத் தடலவலி ஏற்பட்டது. அப்யபாது
நபியவர்கள் அதற்காக ஹிஜாமா பசய்து பகாண்டார்கள்.
அவ்வாயற அவர்களின் கால் சந்தின் மீது வலி ஏற்பட்ட
யபாதும் நபியவர்கள் ஹிஜாமா பசய்தார்கள்.
யமலும் தங்களின் இரண்டு புயங்களுக்கும் மத்தியில்
முதுகின் மீதும் தங்களின் கழுத்தின் பக்கத்திலிருக்கும்
இரண்டு நரம்புகள் மீதும் நபியவர்கள் ஹிஜாமா பசய்து
பகாள்ளும் யபாது, முதுகுப் பகுதிக்காக் ஒரு தடடவயும்,
கழுத்தின் நரம்புகளுக்காக இரண்டு தடடவகளும் என
மூன்று விடுத்தம் ஹிஜாமா பசய்து பகாள்வார்கள். யமலும்
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் நஞ்சூட்டிய ஆட்டிடரச்சிடய
சாப்பிட்ட யபாது தங்களின் இரண்டு புயங்களுக்கும்
மத்தியில் முதுகின் மீது மூன்று விடுத்தம் ஹிஜாமா பசய்து
பகாண்டார்கள். யமலும் ஹிஜாமா பசய்து பகாள்ளும்படி
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தங்களின் யதாழர்கடள
பணித்தார்கள்.

ரெுல்

(ெல்)

அவர்கள்

8- எவயரனும் தன்னுடடய தடலயில் வலி ஏற்பட்டுள்ளது
என்று ரெுல் (ெல்) அவர்களிடம் முடறயிட்டால்,
நபியவர்கள் அவாிடம் “நீங்கள் ஹிஜாமா பசய்து
பகாள்ளுங்கள்” என்று கூறுவார்கள். அவ்வாயற
தன்னுடடய இரண்டு காலிலும் வலி ஏற்பட்டுள்ளது, என்று
எவயரனும் முடறயிட்டால், அவாிடம் நபியவர்கள் “நீங்கள்
மருதாணி யபாட்டுக் பகாள்ளுங்கள்” என்று கூறுவார்கள்.
9- ரெுல் (ெல்) அவர்களுக்கு ஏயதனும் காயம்
ஏற்பட்டாயலா, அல்லது முள் ஒன்று டதத்து விட்டாயலா
அவர்கள் அதன் மீது மருதாணிடய டவத்துக்
பகாள்வார்கள்.” என்று ராபிஃ (ரழி) அவர்களின் தாயாரும்
ரெூல் அவர்களின் யசவகியுமாகிய ெல்மா (ரழி)
அவர்கள் கூறினார்கள், என்று திர்மிதியில் குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளது.
10. கால் சந்திலிருந்து துவங்கி அதன் பின் பக்கமாக
َ ه
பதாடட வடர இறங்கி வரும் வலிடய  ِع ْرق النساஎன்பர்.
இதடனப் பற்றிக் குறிப்பிடும் யபாது ரெூல் (ெல்)
ه
அவர்கள், “ ” ِع ْرق النساவின் மருந்து, தினமும் பவறும்
வயிற்றுடன் ஆட்டின் பின் கால் சந்தின் ெூப்பிலிருந்து
சிலடத பருகுவதாகும்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.

202

11. வயிறு காய்ந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படும் யபாது,
அதற்குாிய யபதி மருந்து பற்றி ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
குறிப்பிடும் யபாது,
“மரணத்டதத் தவிர எல்லா யநாய்களுக்குமான
َّ
ُّ َّ
நிவாரணம்
‘ ’السناஎன்ற இடலயிலும், السنوت
என்பதிலும் இருக்கின்றன. ஆடகயால் இவ்விரண்டடயும்
நீங்கள் பாவியுங்கள். என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள். ( யமலும் سنَا
ِّ  الஎன்பது ஒரு வடக இடல
இது யபதி மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதடன
ஆங்கிலத்தில் senna leaf என்றும் தமிழில் நிலாவிடர
ُّ َّ
என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். யமலும் السنوت
என்றால் யதன்
என்றும், சீரகம் என்றும் யவறுபட்ட இரண்டு கருத்துக்கள்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.)
12. யமலும் “நீங்கள் இட்டுக் பகாள்ளும்
சுர்மாக்களில் சிறந்தது “இஸ்மித்” என்ற (சிவப்புச் சாயல்)
சுர்மாவாகும் இது பார்டவடயத் பதளிவாக்கும், முடிடய
வளரச் பசய்யும்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
13. யமலும் எவர் காடலயில் எழுந்ததும் ஏழு அஜ்வா
ஈத்தம் பழங்கடளச் சாப்பிடுகின்றாயரா, அன்டறய நாளில்
அவருக்கு நஞ்சும், சூனியமும் தீங்கு விடளவிக்காது” என்று
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
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14.யமலும் “நீங்கள் உங்களின் யநாயாளிகடள
உண்ணும்படியும் அருந்தும்படியும் வற்புருத்தாதீர்கள்.
ஏபனனில் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உணவும்
பானமும் வழங்குகின்றான்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
15. ெுடஹப் (ரழி) அவர்களுக்குக் கண் எாிச்சல்
ஏற்பட்டிருந்த யபாது அவடர ஈத்தம் பழம் சாப்பிட
யவண்டாபமன நபியவர்கள் தடுத்தார்கள். எனினும் அவர்
சில யபாீத்தம் பழங்கடள சாப்பிடுவதற்கு நபியவர்கள்
அனுமதியளித்தார்கள். யமலும் அலி (ரழி) அவர்களுக்கு
கண் எாிச்சல் ஏற்பட்ட யபாது “றுதப்” எனும் பசங்காய்
ஈத்தம் பழம் சாப்பிட யவண்டாபமன அன்னவடர ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் தடுத்தார்கள்.
16.
யமலும்
“உங்களின்
யாருடடயயனும்
பாத்திரத்தில் ஈ விழுந்தால் அதடன அதனுள் அமிழ்த்தி
விடுங்கள். ஏபனனில் அதன் ஒரு இறக்டகயில் யநாயும்,
மறு இறக்டகயில் நிவாரணமும் இருக்கின்றன” என்று
ரெூல் (ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
17. தல்பீனா” வானது யநாயாளியின் மனக்
கவடலடயப் யபாக்கி அவனின் உள்ளத்தில் ஆறுதடலக்
பகாண்டு வரும்” என்று ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள். “தல்பீனா” என்பது தண்ணீாில் யகாதுடம
கப்பி கலந்து தயாாித்த ஒரு வடக உணடவக் குறிக்கும்.
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18. யமலும் “கருஞ்சீரகத்டத பாவித்து வாருங்கள்.
ஏபனனில் மரணத்டதத் தவிர எல்லா யநாய்களுக்கும்
நிச்சயமாக இதில் நிவாரணம் உண்டு” என்று ரெூல்
(ெல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
19. “நீங்கள் சிங்கத்டத விட்டும் விரண்டு ஓடுவது
யபான்று குஷ்ட்ட யராகிடய விட்டும் விரண்டு ஓடுங்கள்”
என்றும்,
யநாயாளிகளுக்கு
பதாண்டு
பசய்து
பகாண்டிருக்கும் யசவகர்கள் சுக யதகிகளிடம் வர
யவண்டாம்” என்றும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
(இவர்களிடம்
யநாய்க்
கிருமிகள்
இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற படியால், அடவ
மற்றவர்களிடம் பரவக் கூடும். எனயவ ஏடனயவர்கள்
அவர்கடள விட்டும் விலகி இருப்பயத சாலச் சிறந்தது
என்படதயய இந்நபி பமாழி பதளிவு படுத்துகின்றது.)
20. பனூ ெகீப் கூட்டத்தினாின் தூதக் குழுவில் ஒரு
குஷ்ட்ட யராகியும் இருந்தார். அவாிடம் நபியவர்கள்
“நாங்கள் உங்களிடம் சத்தியப் பிரமாணம் வாங்கி
விட்யடாம், ஆடகயால் நீங்கள் திரும்பி விடுங்கள்” என்று
பசால்லியனுப்பினார்கள்.

ஆத்மீக மருந்து மூலம் சிகிச்டச அளித்தல்
1. ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஜின்களிடமிருந்தும், கண்
திருஷ்டியிலிருந்தும் பாதுகாவல் யதடினார்கள். யமலும்
கண் திருஷ்டிக்காக அல்குர்ஆன் வசனங்கள், துஆக்கள்
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என்படதக்
பகாண்டு
ஓதிப்
பார்க்கும்படி
கட்டடளயிட்டார்கள். யமலும் “கண் திருஷ்டி நிஜமானது.
விதிடய மிடகத்துவிடும் படியான கருமம் ஏதுமிருந்தால்
அதடனயும் கண் திருஷ்டி மிடகத்து விடும். இன்னும்
இதிலிருந்து நிவாரணம் பபற உங்களில் எவருக்யகனும்
குளிக்க யவண்டிய யதடவ ஏற்பட்டால் அவர் நீராடிக்
பகாள்ளட்டும்” என்றும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்.
2. ரெூல் (ெல்) அவர்கள் ஒரு சிறுமியின் முகத்தில்
ஜின் திருஷ்டி ஏற்பட்டிருப்படதக் கண்டார்கள். அப்யபாது
“அவளுக்கு திரஷ்டி ஏற்பட்டிருக்கின்றது, ஆடகயால்
அவளுக்கு ஓதிப் பாருங்கள்” என்று கூறினார்கள்.
3. ரெூல் (ெல்) அவர்களின் யதாழர்களில் சிலர்,
பாம்பு பகாட்டிய ஒருவருக்கு ெூரா அல்பாதிஹாடவ
ஓதிய யபாது அவர் குணமடடந்தார். எனயவ அவாிடம்
நபியவர்கள், “இதுபவாரு ஓதல் என்று உங்களுக்குத்
பதாிவித்தவர் யார்?” என்று யகட்டார்கள்.
4-ரெூல் (ெல்) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து “
இன்றிரவு என்டன ஒரு யதள் பகாட்டி விட்டது” என்றார்
அதற்கு நபியவர்கள்,
اعوذ بكلمات اهلل اتلامات من ش ما خلق
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என்ற வாசகத்டத நீங்கள் மாடலப் பபாழுதில்
ஓதியிருந்தால்
அது
உங்களுக்குக்
யகடு
விடளவித்திருக்காது” என்று கூறினார்கள்.

பயன் தரும் இலகுவான சில பாிகாரங்கள்
1. யாயரனும் ஏயதனும் காயத்தின் மூலயமா அல்லது
பவட்டுக் காயத்தின் மூலயமா அவஸ்டதக்குள்ளானால்
நபியவர்கள் தங்களின் சுட்டு விரடல பூமியின் டவத்து
விட்டு, பின்னர் அதடன உயர்த்தி,
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ
َ ْ َ ْ
أر ِضنا بِ ِريْق ِة َبع ِضنا يشَف َس ِقيمنا بِإذ ِن َر هبنا
بسم اهلل تربة
“அல்லாஹ்வின் பபயரால், நமது எச்சிலின்
உதவியால், அல்லாஹ்வின் கட்டடளயின் பிரகாரம் நமது
நிலத்து மண்ணின் மூலம் நமது யநாயாளிக்கு குணம்
கிட்டட்டும்” என்று கூறுவார்கள்.
நபியவர்களிடம் சில யதாழர்கள், தங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கும் வலி பயான்டறப் பற்றி முடறயிட்டனர்.
அதற்கு ரெூல் (ெல்) அவர்கள் நீங்கள் உங்களின்
டகடய உங்களின் உடம்பில் வலியுள்ள இடத்தில் டவத்து
أع ْوذ بع َّز ِة ا َ َ ْ َ ْ َ ه
أجد َو ا َحا ِذر
ِ
ِِ
ِ هلل و قدرتِ ِه ِمن ش ما
“அல்லாஹ்வின் கண்ணியத்தினதும், அவனின்
வல்லடமயினதும் உதவிடயக் பகாண்டு எனக்கு
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ஏற்பட்டுள்ள தீடமயிலிருந்து பாதுகாவல் யதடுகின்யறன்”
என்று ஏழு தடடவ பசால்லுங்கள்” என்று கூறினார்கள்.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் தங்களின் குடும்ப
அங்கத்தினர் சிலருக்காக அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல்
யதடுவார்கள். அவ்வமயம் அவர்கள்,
ْ َْ
َّ َ
َ ا
ْ
ْ
َ
َّ َ ْ
ْ الش
فاءا ال يغا ِدر َسق اما
ايف ْل ِشف َاء ِاال ِشفاء َك ِش
ابلأا َس َواش ِف أنت
امهلل أذ ِه ِب
“அல்லாஹ்யவ! நீயய நிவாரணம் அளிப்பவன்.
யநாய் ஒட்டிக் பகாண்டு இருக்காதபடி முற்றாக நிவாரணம்
அளிக்கக் கூடியவன் உன்டனயன்றி யவறு எவரும்
இல்டல. ஆடகயால் நீ இந்தப் பீடடடய அப்புறப் படுத்தி
சுகத்டதயும் தந்திடுவாயாக” என்று கூறுவார்கள்.
யமலும் ரெூல் (ெல்) அவர்கள் யநாயாளிடயத்
தாிசிக்கச் பசல்லுமிடத்து,
ْ
َ ال بَأ َس َطه ْور ِا ْن
شاء اهلل
“கவடலப் படாதீர்கள் அல்லாஹ் நாடினால் இது
உங்கடளத் தூம்டமப் படுத்தி டவக்கும்” என்று
கூறுவார்கள்”
(அல்லாஹ்வின் உதவியால் முற்றுப் பபற்றது)
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