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ஆசிரியர் உரர  

 

அஸ்ஸைாமு அலைக்கும்,  
 

மாகபரும் தெசீைர், கமய்நிலை கண்ட ஞானி, ெங்லகக்குரிய குதுபுர் ரப்பானி, சுல்தானுல் அவ்லியா 
முஹிய்யதீன் அப்துல் காதிர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் உைக முஸ்லிம்கள் 
அலனெராலும் யபாற்றிக் ககாண்டாப்படும் ஒரு உன்னத மகான் ஆொர்கள். முஸ்லிம் அல்ைாதெர்கள் 
கூட மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் மீது 
மதிப்பும், மரியாலதயும், கண்ணியமும் லெத்து அெர்கலள யபாற்றுகிோர்கள். இது அல்ைாஹ் 
அெர்களுக்கு ெழங்கிய மாகபரும் அருட்ககாலட எனைாம்.  
 
"காதிரியா தரீக்கா" என்னும் ஆத்மீக பள்ளிலய உருொக்கிய கெம்மல் இெர்கள். இெர்கள் இந்த ஆத்மீக 
பள்ளி மூைம் எத்தலனயயா யேெர்கலள உருொக்கி, மனிதர்கலள புனிதர்களாக ஆக்கிய மாகபரும் 
மகான் ஆொர்கள். தங்களது சிேப்பான கொற்கபாழிவுகளால் பை ைட்ெக்கணக்கான மக்கலள புனித 
இஸ்ைாத்திற்குள் ககாண்டு ெந்த இப்படிபட்ட உத்தமரின் ொழ்க்லக ெரைாற்லே ஒவ்கொரு 
முஸ்லிமும் அறிெது மிக முக்கியமானது. அெர்களின் ொழ்க்லக ெரைாற்லே ொசிப்பதன் மூைம்  

அெர்களின் பாதச்சுெட்லட பின்பற்றி ோமும் நிச்ெயம் கெற்றி அலடயைாம் என்ே 
ேல்கைண்ணத்யதாடு இந்த குறுநூலை எழுதியனன். எல்ைாம் ெல்ை அல்ைாஹ் இந்த சிறு முயற்சிலய 

ஏற்றுக்ககாள்ொனாக... 
 

 

 

முஹம்மத் அப்துல் ரஹ்மான் 
 ஆசிரியர்  
  18 - 12 - 2018 
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வவளியீட்டாளர் உரர  

 

அஸ்ஸைாமு அலைக்கும்,  
 

கமயில் ஒப் இஸ்ைாம் என்பது ஓர் அரசியல் ொர்பற்ே இைாப யோக்கமற்ே உைக இஸ்ைாமிய பிரச்ொர 
(தஃொ) அலமப்பாகும்.  
 

கமயில் ஒப் இஸ்ைாம் பதிப்பாளர்களாகிய ோங்கள் பல்யெறு கமாழிகளிலும் இஸ்ைாமிய நூல்கலள 
கெளியிட்டு ெருகியோம். அந்த ெரிலெயில் முஹம்மத் அப்துல் ரஹ்மானால் எழுதப்பட்ட 
"முஹிய்யதீன் அப்துல் காதிர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு)" என்ே குறுநூலை கெளியிடுெதில் 
கபரும் மகிழ்ச்சி அலடகியோம். 
 

 

 

தமிழ் பிரிவு 

மமயில் ஒப் இஸ்லாம்  
 

www.mailofislam.com 
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பிறப்பு 

ஆத்மீக கடல், ஞானதீபம், கமய்நிலை கண்ட ஞானி, காதிரியா 
தரீக்காவின் ஸ்தாபகர், மாகபரும் தெசீைர், குத்புல் அக்தாப், 
ககௌதுல் அஃழம், முஹிய்யத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீைானி 
(ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள், ஹிஜ்ரி 470 ரமழான் மாதம் 
பிலே 1 திங்கட்கிழலம இரவு ஸஹர் யேரத்தில் (கி. பி. 1078 - மார்ச் 
19 ஆம் திகதி) ஈரான் ோட்டின் ஜீைான் என்னும் ேகலர ஒட்டிய 
நீப் என்னும் கிராமத்தில் பிேந்தார்கள். 

 

பிறப்பின் சிறப்பு 

முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) 
அெர்கள் ேபிகள் ோயகம் (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) 
அன்னெர்களின் 11ெது தலைமுலேயில் பிேந்த 
யபரப்பிள்லளயாொர்கள். இெர்களின் தந்லதயாரின் கபயர் 
லஸய்யது அபூஸாலிஹ் இப்னு மூஸா (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு). 
தாயாரின் கபயர் உம்முல் லகர் என்னும் அமத்துல் ஜப்பார் 
என்பதாகும். இெர்களின் தந்லதயார் ஒரு ஸூஃபி மகானாகவும், 
தாயார் சிேந்த தக்ொவுலடெர்களாகவும் விளங்கினார்கள். 
இெர்கள் பிேக்கும்யபாது இெர்களின் தாயாருக்கு ெயது அறுபது.  

முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) 
அெர்கள் தந்லத ெழியில் ஹஸனியாகவும் தாய்ெழியில் 
ஹுலஸனியாகவும் விளங்குகிோர்கள். அதாெது ஹஸனி 
என்ோல் ேபிகள் ோயகம் (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) 
அன்னெர்களின் திருப்யபரர் கெய்யதுனா ஹஸன் 
(ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்களின் ெம்ொெழியிலும்   
ஹுலஸனி என்ோல் மற்றுகமாரு திருப்யபரர் கெய்யதுனா 
ஹுலஸன் (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்களின் 
ெம்ொெழியிலும்   பிேந்தெர்கள் என்பதாகும்.  
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♦ இயற் கபயர் :   அப்துல் காதிர்  
 

♦ சிேப்பு கபயர்கள் :   முஹிய்யத்தீன் 

   ககௌதுல் அஃழம் 

   குத்புல் அக்தாப் 
 

♦ பிேந்த ோள் :   ஹிஜ்ரி 470 - ரமழான் மாதம் 
   பிலே 1 - திங்கட்கிழலம  

   கி. பி. 1078 மார்ச் 19  
 

♦ பிேந்த இடம் :   ஜீைான் - ஈரான்  
 

♦ மலேந்த ோள் :   ஹிஜ்ரி 561 - ரபியுல் ஆகிர்   
   பிலே 11 - திங்கட்கிழலம 

   கி.பி. 1166 பிப்ரெரி 14  
 

♦ மலேந்த இடம் :   பக்தாத் - ஈராக் 
 

♦ ககாள்லக :    சுன்னத் ெல் ஜமாஅத் 
 

♦ மத்ஹப் :    ஹன்பலி 
 

♦ தரீக்கா :    காதிரியா (ஸ்தாபகர்) 
 

♦ நூல்கள்:    1.    குன்யத்துத் தாலிபீன்  
   2.    புத்தூஹுல் லகப்  
   3.    பத்ஹுர் ரப்பானீ  
   4.    கஸீதா ககௌதிய்யா  
   5    பஷாயிருல் லகராத் 
   6.    அல்பொயிது ெல் ஹிந்து  
   7.    அழ்ழயூைாதுர் ரப்பானிய்யா  

   8.    மொஹிபு ரஹ்மானியா 

ஜீலான் -  ஈரான் (2018)  
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பிறப்பின்பபாது நடந்த அற்புதங்கள்  

முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு 
அன்ஹு) அெர்கள் பிேந்தயபாது பல்யெறு அற்புதங்கள் 
நிகழ்ந்யதறின. இெர்கள் பிேந்த தினத்தன்று அெர்களின் 
தந்லதயின் கனவில் ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு 
அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் யதான்றி, 
“அபூொலியஹ! உமக்கு அல்ைாஹுத்தஆைா அருந்தெப் 
புதல்ெலர அளித்திருக்கிோன். அெர் எனக்கும் 
அல்ைாஹ்வுக்கும்  மிகப் பிரியமானெர். ெலிகள், 
குதுபுகள்  ஆகியயாரிலடயய அந்தஸ்து மிக்கெர்” என 
அறிவித்தார்கள் . 

இெர்கள் கருவிலிருக்கும்யபாது இெரது அன்லனயின் கனவில் ஹழ்ரத் கிலுறு (அலைஹிஸ்ஸைாம்) அெர்கள் யதான்றி 
“உமது  கர்ப்ப அலேயில் இருப்பெர் எல்ைா ெலிமார்களுக்கும் தலைெரான முஹ்யித்தீன் என்பெராொர்” என்று ேன்மாராயம் 
கூறிச் கென்ேனர்.  

முஹிய்யத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் பிேந்த இரவில் ஜீைான் ேகரில் மட்டும் 1001 
குழந்லதகள் பிேந்தன. அதில் கபண் குழந்லதகள் ஒன்று கூட இல்லை. அலெ அத்தலனயும் பிற்காைத்தில் 
ெலிமார்கைாகவும், ொன்யோர்களாகவும் ஆயின.  

ரமழான் மாதம் முதல் பிலே அன்று பிேந்த முஹிய்யத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி அெர்கள் பகலியை பால் அருந்தாது 
இரவியை மட்டும் பால் அருந்தியலத கண்ட அெர்களின் அன்லனயெர்கள் தம் புதல்ெர் அல்ைாஹ்வின் யபரருள் கபற்ேெர் 
என்பலத உணர்ந்து ககாண்டனர். அயத யபாை, அடுத்த ெருடம் கார்முகில் காரணமாக மக்கள் பிலே காணாது தவித்தயபாது, 
ரமைான் பிலே ஒன்று அன்று இெர்கள் பால் அருந்தாதினால் அன்றுதான் ரமைான் பிலே ஒன்று என்று கணித்தார்கள். 
பின்னர் அதுயபாையெ பக்கத்துக்கு ஊரில் பிலே கதன்பட்டது என்ே கெய்தி ெந்ததும் மக்கள் அலனெரும் வியப்புற்ோர்கள்.  

 

கல்வி 

மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்களின் பச்சிளம் பருெத்தியையய 
அெர்களின் தந்லதயார் இலேயடி எய்தினார்கள். தாயின் அரெலணப்பில் ெளர்ந்த குதுபு ோயகம் அெர்கள், குழந்லத 
பருெத்தியையய கல்வியில் சிேப்புற்று விளங்கினார்கள். ஆரம்பத்தில் கல்விலய தம் கொந்த ஊரான ஜீைான் ேகரியையய 
கற்ோர்கள். ஆறு ெயதில் பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்ட அெர்கள் ஏலனய மாணெர்கள் மனனஞ் கெய்ய ஒரு ொரம் பிடிக்கும் 
ஒரு பாடத்லத இெர்கள் ஒயர ோளில் மனனஞ் கெய்து விடுொர்கள். சிறுெயதியையய அெர்கள் திருக்குர்ஆலன மனப்பாடம் 
கெய்துவிட்டார்கள். 

பதிகனட்டு ெயலத அலடந்த கபாழுது உயர்கல்வி கற்பதற்காக பக்தாது ேகர் கெல்ை முடிவு கெய்தார்கள். அதற்காக தம் 
அன்லனயிடம் அனுமதி யகாரினார்கள். முதலில் தம் மகலன விட்டு பிரிய மனமின்றி அழுதார்கள். ஆனாலும் பிேகு 
அெரின் இந்த முடிலெக் யகட்டு மனம் மகிழ்ந்து, உடயன அனுமதி அளித்தார்கள் அன்னாரின் தாயார் அெர்கள்.   

தந்லதயார் அபூொலிஹ் (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் தம் குடும்பத்தினருக்காக விட்டுச் கென்ே 80 கபாற்காசுகளில் 40 
கபாற்காசுகலள ோயகம் அெர்களின் ெட்லடப் லபயில் லெத்து லதத்து கல்வி கற்க அனுப்பி லெத்தார்கள் தாயார் 
அெர்கள். 
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அச்ெமயம் தம் லமந்தலர யோக்கி, எப்யபாதும் உண்லமயய யபெ 
யெண்டும் என்று உபயதசித்து அனுப்பி லெத்தார்கள். பக்தாதிற்காக 
பயணமாகிச் கெல்லும் வியாபாரிகளுடன் யெர்ந்து ககாண்டார்கள் 
ோயகமெர்கள். இவ்வியாபாரிகள் ஹமதான் எனும் ேகலரக் கடந்து 
கெல்லும் யபாது ெழிப்பறித் திருடர்கள் அறுபது யபர் இெர்கலள 
ெலளத்துக் ககாண்டார்கள். ோயகமெர்கலள ககாள்லளயர்கள் 
யொதித்து யகட்டயபாது, தம்மிடம் ோற்பது கபாற்காசுகள் இருப்பதாக 
உண்லமலய கொன்னார்கள். ஆனால் திருடர்கள் ேம்பவில்லை. 
இறுதியாக திருடர்கள் தலைெரிடம் ககாண்டு கென்ேனர். அங்கும்  
அெர்கள் உண்லமயய யபசினார்கள். ோயகமெர்கலள யொதித்துப் 
பார்த்த யபாது, அெர்கள் கொன்னது உண்லம என்று கதரியெந்தது. 
வியப்புற்ே கள்ெர்கள், காரணம் யகட்டயபாது, தாயாரிடம் ககாடுத்த 
ொக்குறுதி படி ோன் உண்லமலயயய யபசியனன் என்றுலரத்தார்கள். 
இலதக்  யகட்டு கள்ெர்கள் திருந்தி, இனியமல் பாெச் கெயல்களில் 
ஈடுபட யபாெதில்லை என்று ோயகமெர்களிடம் ெத்தியம் கெய்து 
ககாடுத்தனர். இலேெனிடமும் பாெமன்னிப்புத் யதடினர். 
பிற்காைத்தில் இெர்கள் அலனெரும் ெலிமார்களாக திகழ்ந்தனர் என 
ெரித்திரம் கூறுகிேது.  
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ஆசிரியர்கள் 

 

♦ ஃபிக்ஹு :   அபுல் ெஃபா அலி பின் அகீல்  

  காஸி அபூ ஸஈத் முபாரக் முகர்ரமி  
 

♦ ஹதீது :   அபூ காலிப் அஹ்மது  

  அபுல் காஸிம் அலி  
    

♦ இைக்கியம் :   அபூ ஸகரிய்யா யஹ்யா  தப்யரஸி    

♦ சூபிெம் :   அபுல் லகர் ஹம்மாத் அல் தப்பாஸ்  
 

♦ இதர ஆசிரியர்கள்:  

  அபூ அல் ஹென் அபூ யாைா 

  அபூ அல் கத்தாப் ஹன்பலி 

  முஹம்மத் இப்ன் ஹுஸ்லனன் 

  அபூபக்கர் இப்ன் முஸப்பர் 

  இன்னும் பைர் 

தனது உயர்தர கல்விலய பக்தாதுக்கு கென்று அங்கு பிரபைமாக இருந்த மாகபரும் அறிஞர்களிடம் கற்ோர்கள். தப்ஸீரிலும், 
ஹதீஸிலும், ஃபிக்ஹு பாடங்களிலும் சிேந்து விளங்கிய ஒவ்கொரு பாடத்துக்கும் பிரபைமாக இருந்த மார்க்க 
அறிஞர்களிடம் கென்று கல்வி கற்ோர்கள். முதலில் மார்க்க ெட்ட (ஃபிக்ஹு) கல்விலய தாஜுல் ஆரிபீன் (இலேயேெர்களின் 
கிரீடம்) என்று புகழ்கபற்ே அபுல் ெஃபா அலி பின் அகீல் அெர்களிடமும் காஸி அபூ ஸஈத் முபாரக் முகர்ரமி அெர்களிடமும் 
கற்ோர்கள். பின்னர் ஹதீது கலைலய  அபூ காலிப் அஹ்மது மற்றும் அபுல் காஸிம் அலி ஆகியயாரிடம் கற்று யதர்ந்தார்கள். 
அரபு இைக்கியத்லத அபூ ஸகரிய்யா யஹ்யா தப்யரஸி  அெர்களிம் கற்ோர்கள்.  

பள்ளியில் பயிலும்யபாது அெர்கள் ஒரு ோலள ஏழு பங்குகளாக பிரித்து அெற்றில் மூன்று பங்குகலள கல்விக்கும் மூன்று 
பங்குகலள ெணக்கத்திற்கும் ஒரு பங்லக உேக்கத்திற்கும் கெைவிட்டார்கள்.  ககாஞ்ெம் ககாஞ்ெமாக தம் தாய் ககாடுத்து 
அனுப்பிய 40 கபாற்காசுகளும் கலரய கதாடங்கின. ெறுலமயிலும் பசியிலும் கஷ்டத்யதாடு படித்தார்கள். பக்தாது ேகரில் 
ஹைாைான உணவுக்காக யதடி அலைந்தார்கள். அது கிலடக்கும்ெலர பசியாக இருந்தார்கள். மாணெராக இருந்த 
காைகட்டத்தில் பாடங்கலள மனனம் கெய்ெதற்காக ஊருக்கு கெளியிலுள்ள காட்டிற்கு கென்று விடுொர்கள். அங்கு 
கிலடக்கும் கனிகலளயும், கிழங்குகலளயும், கீலரகலளயும் புசித்யத பசிலய தீர்த்துக் ககாண்டார்கள். 

ஏழு ஆண்டு காைம் விடா முயற்சியுடன் கல்வி பயின்று ஹிஜ்ரி 496 துல்ஹஜ் மாதம் தமது 25 ஆம் ெயதில் பக்தாத் ெர்ெ 
கைாொலையின் உயர்தர பரீட்லெயில் யதர்ச்சி கபற்ோர்கள். 
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ஷைக்கின் சகவாசம் 

எல்ைா விதமான கல்விலயயும் கற்ே பின் தனக்கு ஒரு ஆத்மீக ெழிக்காட்டி யதலெ என்பலதயும் அதுயெ தன்லன 
அல்ைாஹ்விடம் கேருங்கச்கெய்யும் ெழி என்றும் உணர்ந்தார்கள். எனயெ தனக்கு ஆத்மீக ெழிக்காட்ட ஒரு ஞானகுருலெ 
தந்தருளுமாறு அல்ைாஹ்விடம் இலேஞ்சினார்கள். அப்கபாழுது இலேென் அெர்களுக்கு லஷகு அபுல் லகர் ஹம்மாத் 
அல் தப்பாஸ் என்னும் மார்க்க கபரியாலர யதர்ந்கதடுத்து ககாடுத்தான். அந்த லஷக் அெர்கள் ககௌஸுல் அஃைம் 
முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்களுக்கு பைெலகயான ஆத்மீக ஞானங்கலள 
கற்றுக்ககாடுத்தார்கள். பை கடுலமயான யொதலனகலள கெய்தார்கள். எனினும் ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் 
ெகிப்புதன்லமயுடனும், திட ேம்பிக்லகயில் மலையாகவும் விளங்கினார்கள். பின் மூன்று ஆண்டுகளில் 'தஸவ்வுஃப்' என்னும் 
ஆத்மா ஞானத்தில் யதர்ச்சி கபற்ோர்கள். அப்யபாது லஷகு ஹம்மாத் அெர்கள், "இந்த அஜமி அப்துல் காதிர் ெரும் 
காைத்தில் மாகபரும் ஞானியாக விளங்குொர். தம் பாதம் ெகை ெலிமார்களின் யதாள் மீது இருப்பதாக கொல்லும்படி 
அல்ைாஹ்ொல் உத்தரவிடப்படுொர். இெர் காைத்திலுள்ள எல்ைா ெலிமார்களும் இெருக்கு தலைப்பணிொர்கள்" என்று 
கூறினார்கள் . 

 

ஹஜ் மற்றும் ஸியாரத் 

மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் தனது ஆத்மீக கல்விலய 
நிலேவு கெய்த பின் தம்  குருோதரின் அனுமதியயாடு புனித மக்கா கென்று ஹஜ் கடலமலய நிலேயெற்றினார்கள்.  
ஹஜ்ஜின்யபாது அல்ைாஹ்வின் யபகராளி அெர்களின் உள்ளத்தில் ஊடுருவி பாய்ந்தது. அதலனத் தாங்கி நிற்கும் 
ஆற்ேலை அெர்களுக்கு அளித்து பின்ெருமாறு அெர்களுடன் யபசினான் அல்ைாஹ்.  

ெல்ைதீன ஜாஹிதூ; பீனா ைேஹ்தீனஹும் ஸாபில்னா' (எெர்கள் ேமக்காகப் கபரும் துன்பத்லத யமற்ககாள்கிோர்கயளா, 
அெர்களுக்கு ோம் யேர்ெழிலயக் காட்டுயொம்) என்ே, தான் திருமலேயில் கூறிய ெெனத்லதத் திரும்பக் கூறிய பின், 
"அப்துல் காதியர! நீர் 'கதௌஹீது' என்னும் ஏகத்துெத்லத பற்றிப் பிடிப்பீராயின், ோம் உமக்குப் பற்பை அற்புதங்கலளக் 
காட்டுயொம். எப்கபாழுதும் நீர் தனித்திருந்து, என் நிலனவில் யதாய்வீராக! உம் ோட்டத்லதத் தூக்கி எறிந்து விட்டு எம் 
ோட்டயம உம் ோட்டம் என்ோகுவீராக! ேம் ோட்டமின்றி இவ்வுைகில் யாகதான்றும் நிகழ்ெதில்லை என்று திட்டமாக 
அறிவீராக! உம்லமக் ககாண்டு பைர் ேம்லம அணுகி, ேம் அருளுக்குப் பாத்திரமாக யெண்டும் என்று ோம் விரும்புகியோம்'' 
என்று கூறினான் இலேென். இலேெனின் இச்கொல் இளெலின் இதய கமைத்லத மைரச் கெய்தது. 

10 admin@mailofislam.com www.mailofislam.com 

பைய்க் அப்துல் காதிர் பள்ளிவாசல் - பக்தாத், ஈராக் - 2015 

http://www.pr-uae.com


பின்னர் பக்தாது திரும்பிய அெர்கள் மீண்டும் தம் பாட்டனார் ேபிகள் ோயகம் (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) 
அன்னெர்கலள ஸியாரத் கெய்ெதற்காக மீண்டும் புனித மதீனா ேகருக்கு ேடந்யத ெந்து அங்கு 40 ோட்கள் தங்கி 
இருந்தார்கள். ேபிகள் ோயகம் (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) அன்னெர்கலள மரியாலத கெய்ெதற்காகயெ 
ஹஜ்ஜுக்கு ெந்த பயணத்தியையய ஸியாரத் கெய்யாமல், ோயகம் (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) அன்னெர்கலள 
ெந்திக்க தனி பிரயாணத்தில் ெர யெண்டும் என்ே முடிகெடுத்தார்கள். 
 

துறவு  

“அப்துல் காதியர! நீர் 'கதௌஹீது' என்னும் ஏகத்துெத்லத பற்றிப் பிடிப்பீராயின், ோம் உமக்குப் பற்பை அற்புதங்கலளக் 
காட்டுயொம். எப்கபாழுதும் நீர் தனித்திருந்து, என் நிலனவில் யதாய்வீராக! “  என்று ஹஜ்ஜின்யபாது அல்ைாஹ் கூறியலத 
நிலனவில் ககாண்டு இபாதத்துகளிலும், தியானத்திலும் ஈடுபடுெதற்காக பக்தாலத விட்டு கெளியயறி ஈராக் காடுகலள 
யோக்கி கென்ோர்கள். கர்க் என்னும் காட்டில் பாழலடந்த கட்டிடத்திலிருந்து கடும் தெம் கெய்தார்கள். அது எப்படிப்பட்ட தெம் 
என்ோல் ெருடத்தில் ஒரு தடலெ அெர்களுக்கு ஒரு மனிதர் கம்பளி உடுப்பு ஒன்லே ககாடுப்பார். அலத 
அணிந்துக்ககாண்யட ோட்கலள யபாக்குொர்கள். அெர்கள் கெருப்பு அணியாமயையய கல்லும், முள்ளும் நிலேந்த 
காடுகளில் ேடந்து யபாொர்கள். ஒரு ெருஷம் முழுெதும் அெர்கள் கெறும் காய்கறிகலள உண்டு தண்ணீர் குடிக்காமல் தெம் 
கெய்தார்கள். மறு ஆண்டில் தண்ணீர் மட்டும் குடித்துக்ககாண்டு யெறு எதுவும் ொப்பிடாமல் தெம் கெய்தார்கள். மூன்ோம் 
ஆண்டில் தண்ணீரும் அருந்தாமல், எதுவும் ொப்பிடாமல், தூங்காமல் தெத்தில் ஈடுபட்டார்கள்.  

அெர்களின் மாண்பிலன அறியாது அவ்ெழியய கெல்லும் மடமாக்கள், அெர்கலள ஊலமயர் என்று எண்ணிச் கெல்ெர்.  
கடும் தெத்திலனக் கண்டு, அெர்களின் ேஃப்ஸ் (இச்லெ) எதிர்ப்லபத் கதரிவித்த கபாழுது, அெர்கள் அதலன எதிர்த்து 
ெப்தமிடுெர். அலதக் கண்டு ெழிப்யபாக்கர் சிைர், "ெற்று யேரத்திற்கு முன் அலமதியாக இருந்த இெர், திடீகரன எெருடயனா 
ெண்லட கெய்ெது யபான்று கபரும் கூச்ெலிடுகிோயர, இெருக்குப் லபத்தியம் முற்றிவிட்டது யபால் இருக்கிேது'' என்று கூறிச் 
கெல்ெர்.  

சிை கபாழுது அெர்கள் உச்சி யெலளயில், பாலை மணலில் கெறும் காலுடன் ேடந்து கெல்ெர். மற்றும் சிை கபாழுது, 
கெயிலில் குளிப்பது யபான்று கெகுயேரம் கபாறி பேக்கும் மணலில் கெறும் காலுடன் நின்று ககாண்டிருப்பர். யெறு சிை 
கபாழுது அெர்கள், முட்புதர்களின் ஒரு பக்கல் புகுந்து மறுபக்கல் கெளி ெருெர். அப்கபாழுது அெர்களின் உலட கிழிந்து, 
உடலிலும் முட்கள் கீறி இரத்தம் கசிந்யதாடும். அெர்களின் இவ் அெை நிலைலயக் கண்டு அெர்கள் மீது இரக்கமுற்றுச் சிைர் 
அெர்கலள மருத்துெமலனக்கு அலழத்துச் கெல்ெர்.  

ஆண்டுக் கணக்காகப் பட்டினி கிடந்து, அயகார தெம் கெய்தததன் காரணமாகச் சிை கபாழுது, அெர்கள் கலளப்பு யமலிட்டுப் 
பிணம் யபால் கிடப்பலதக் கண்டு, அெர்கள் இேந்து விட்டார்கயளா என்று சிைர் எண்ணி, அெர்கலள ேல்ைடக்கம் கெய்யக் 
குளிப்பாட்டத் கதாடங்கும் கபாழுது, அெர்கள் உணர்வு கபற்று எழுெதுமுண்டு. 

யமலும் அெர்கள் இஷாவுக்காக கெய்யும் வுளுவுடன் சுபஹ் கதாழுலகலயயும் கதாழுதார்கள்.  அதாெது இஷா கதாழுலக 
முடிந்ததும் அெர்கள் ஒற்லேக் காலில் நின்றுக்ககாண்டு அருகிலுள்ள ஒரு தூணில் தம் ஒரு லகலய தூக்கி லெத்து கட்டிக் 
ககாள்ொர்கள். தமக்கு தூக்கம் ெராமல் இருக்க இப்படி கெய்து விட்டு திருக்குர்ஆன் முழுெலதயும் ஓத ஆரம்பிப்பார்கள். 
அப்கபாழுது கபாழுதும் புைர்ந்து விடும். உடயன சுபஹ் கதாழுலகலயயும் கதாழுொர்கள். ஸுப்ஹானல்ைாஹ்! எப்படிப்பட்ட 
கடும் தெம்! அதனாயையய அெர்களுக்கு மாகபரும் தெசீைர், கமய் நிலை கண்ட ஞானி என்று பை பட்டங்கள் ஏற்பட்டன. 
கடலமயான கதாழுலககலள முலேப்படி முடித்துக் ககாண்டு அெர்கள் ேபில் கதாழுலகயின் மூைமும், குர்ஆலனப் பற்றி 
சிந்தலனயில் இருப்பார்கள். இவ்விதமான கடும் தெத்தில் அெர்கள் இருந்த யபாது பை ேபிமார்களுக்கும், மகான்களுக்கும் 
ெழிக்காட்டிய லஸய்யதுனா கிழ்று (அலைஹிஸ்ஸைாம்) அெர்கலள ெந்திக்க ொய்ப்பு கிட்டியது. கிழ்று 
(அலைஹிஸ்ஸைாம்) அெர்கள் குதுபு ோயகம் அெர்களுக்கு இஸ்முல் அஃைத்லத கற்றுக்ககாடுத்து மலேந்தார்கள். தனது 
அபாரமான கடும் தெத்தாலும், முயற்சியாலும் சிேப்பான ஆத்மீக படித்தரங்கலள அலடந்தார்கள் குதுபு ோயகம் அெர்கள். 
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முஹிய்யதீன் என்ற சிறப்பு மபயர் கிஷடத்தஷம 

ஹிஜ்ரி 511 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கெள்ளிக்கிழலம. அப்கபாழுது முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு 
அன்ஹு) அெர்களுக்கு 40 ெயது நிலேவுற்று, 41 ஆம் ெயது கதாடங்கி இருந்தது. ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் ஒரு ோள் 
கால்களில் கெருப்பின்றி கானகத்தின் ேடுயெ பக்தாது ேகலர யோக்கி ெரும்யபாது, ெழியில் பைஹீனமான ெயயாதிகர் 
ஒருெர் அமர்ந்திருந்தார். ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கலள கண்ட அெர், அெர்களுக்கு ஸைாம் கொன்னார். அதற்கு அெர்கள் 
பதில் ஸைாம் கூறினார்கள். பிேகு அெர், தம்லம தூக்கி நிறுத்தும்படி யகட்டுககாண்டார். ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் 
அெலர தூக்கி நிறுத்தினார்கள். உடயன அெர் தம் முதுலம நீங்கி ொலிபராக மாறினார். இலதக்கண்டு திடுக்கிட்ட 
ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களிடம் அெர் கொன்னார்: "ோன்தான் தீன் என்னும் ென்மார்க்கமாகும். நீங்கள் இந்த தீலன 
ஹயாத்தாக்கிய முஹிய்யத்தீன் ஆவீர்கள்" என்று கூறி மலேந்தார். இவ்ொறு கூறி மலேந்தெர் ஒரு மைக்கு ஆொர். 

இதன் பின்னர்  பக்தாதின் ஒரு பள்ளிொெலை அலடந்தார்கள். அப்கபாழுது அெர்களின் முன் ஒருெர் ெந்து அெர்களுக்கு 
'ஸைாம்' உலரத்து, அெர்களின் காைடியில் ஒரு யொடி கெருப்லப லெத்து, ''அணிந்தருள்வீர்!'' என்று யெண்டி நின்ோர். 
அவ்ொயே அெற்லே அணிந்து ககாண்டு, அெர்கள் பள்ளி கென்ே கபாழுது, பள்ளியில் இருந்யதார் அலனெரும் கெளியய 
ெந்து, "முஹ்யித்தீயன ெருக! முதல்ெனின் ெலியய ெருக! தங்கலளக் ககாண்டு தான் இஸ்ைாம் புத்துயிர் கபே 
யெண்டுகமன்று ெற்று யேரத்திற்கு முன் யபசிக் ககாண்டிருந்யதாம். தாங்களும் ேல்ை யெலளயாக ெந்து யெர்ந்தீர்கள்" 
என்று மகிழ்ச்சி கமாழி பகர்ந்தனர். அதன்பின் அெர்கள் கதாழுது முடித்துப் பள்ளியிலிருந்து கெளி ெந்த கபாழுது, மக்கள் 
அதன் ொயிலியை குழுமி நின்று அெர்களின் கரகமடுத்துக் கண்களில் ஒற்றி, "யா முஹியித்தீன்! யா முஹிய்யித்தீன்!” 
என்று கூறி மகிழ்ச்சிக் கண்ணீர் கொரிந்து நின்ோர்கள். 

 

காதிரியா தரக்ீகாவின் உருவாக்கம் 

ஹிஜ்ரி 521 ஷவ்ொல் 11ம் ோள் கெவ்ொய்கிழலம, ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களின் கனவில் ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு 
அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் யதான்றி, "அப்துல் காதியர! ெழிதெறி கெல்லும் மக்கலள ஏன் யேர்ெழிக்கு 
அலழக்காமல் இருக்கிறீர்கள்" எனக் யகட்டார்கள். அலதக் யகட்டு திடுக்கிட்ட ககௌஸு அஃைம் அெர்கள், "யா ரசூைல்ைாஹ்! 
(ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) ோன் அரபி இல்லையய! அஜமிதாயன. எனயெதான் அரபிகளின் ேகரத்தில் அரபு 
கமாழியில் யபெ தயங்குகியேன்" என்று கூறினார்கள். இந்த பதிலைக்யகட்ட அண்ணல் ேபி (ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி 
ெஸல்ைம்) அன்னெர்கள் சிரித்த முகத்துடன் ககௌஸு ோயகத்தின் ொலய திேக்கச்கொல்லி 7 தடலெ தங்களின் 
முபாரக்கான எச்சிலை துப்பினார்கள். அன்று முதல் ககௌஸு ோயகமெர்கள் திேலமயாக யபசும் ஆற்ேல் கபற்ோர்கள்.  
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என்ோலும் முதல் முலேயாக யபெ ஆரம்பித்தவுடன் மீண்டும் தயக்கம் ெரயெ, அப்யபாது இமாம் அலி (ரழியல்ைாஹு 
அன்ஹு) அெர்கள் யதான்றி, தங்களுலடய உமிழ்நீலர 6 தடலெ உமிழ்ந்து கென்ோர்கள்.   

இதன் பைனாக அெர்கள் ொதுரியமாக யபசும் ெல்ைலம கபற்ோர்கள். அதற்கு பிேகு ககௌஸுல் அஃைத்தின் 
திருொயிலிருந்து ஞானப்யபாதலனகளும், மார்க்க பயான்களும் கெளிெரத் கதாடங்கியது.  

ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் இஸ்ைாத்திற்கு கெய்த யெலெயால் ைட்ெக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் யேர்ெழிப் கபற்ோர்கள். 
பல்ைாயிரக்கணக்கான யூதர்களும், கிறிஸ்தெர்களும் இஸ்ைாத்லத தழுவினார்கள். ஆயிரக்கணக்கானெர்கள் அெர்களின் 
முரீதாகி (மாணெராகி) அவ்லியாக்கள் ஆனார்கள்.  

ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களின் ஒரு பயானுக்கு 70 ஆயிரம் யபர்கள் ெலர கூடி பயான் யகட்டார்கள். அெர்களின் பயான் 
எந்தளவு தாக்கத்லத ஏற்படுத்தியது என்ோல் அெர்களின் பயாலனக் யகட்க பை ஊர்களிலிருந்தும் முஸ்லிம்கள் கூட்டம், 
கூட்டமாக பக்தாத்துக்கு ெரத்கதாடங்கினார்கள். இதனால் அெர்கள் வீற்றிருந்து கொற்கபாழிவு யமற்ககாண்ட பாபுல் 
அஸஜின் தலைலமபீடத்தில் இடப்பற்ோக்குலே ஏற்பட்டு கட்டிடம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. அப்கபாழுதும் இடம் 
யபாதாலமயால் ேகருக்கு கெளியில் உள்ள பரந்த பூமியில் யபச்சு யமலட அலமக்கப்பட்டு அதில் அமர்ந்து ஞான யபருலர 
ெழங்கினார்கள். அெர்களின் இரவு பயான் கூட்டத்தில் கைந்து ககாள்ெதற்காக பகலியையய இடம்பிடிப்பதற்காக  மக்கள் 
முண்டியடித்து ககாண்டு ெருொர்கள்.  சிறிது தாமதித்து ெந்ததன் காரணமாக இடம் கிலடக்காதெர்கள் தாம் ெந்த 
ஒட்டலகயின் மீயதா குதிலரயின் மீயதா ஏறி உட்கார்ந்து ககாண்டு பயான் யகட்பர். அெர்களின் பிரெங்கத்லத ஏேக்குலேய 
400 அறிஞர்களுக்கு யமல் இருந்து எழுதிக் ககாண்டிருப்பார்கள். அலெ பின்னர் நூல் ெடிவில் ஆக்கப்பட்டன. அலெதான் 
புத்தூஹுல் லகப் மற்றும் பத்ஹுர் ரப்பானி ஆகிய நூல்களாகும்.  

ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களின் கொற்கபாழிவு யகட்யபார் மனலத கெர்ெதாகவும், கல்கேஞ்லெயும் கலரப்பதாகவும் 
கொற்சுலெ, கபாருள் கபாலிவு ஆகியலெ நிலேந்ததுமாக இருந்தது. அெர்களின் பயான்கலள யகட்டு பைர் 
அவ்விடத்தியை கூக்குரலிட்டு அழுது புரளுொர்கள். இன்னும் பைர் கானகம் யோக்கி கென்று விடுெர். இன்னும் சிைர் 
பயாலன யகட்டு அல்ைாஹ் அல்ைாஹ் என்று முழக்கமிட்டெராக இலே அன்பியை கைந்து தம்லம மேந்து தம் உயிலர 
நீத்தனர். எல்ைா மக்களும் பயாலன யகட்பது மட்டுமல்ைாமல் அலத தங்கள் ொழ்க்லகயில் எடுத்தும் ேடந்தார்கள்.  

மக்கள் தன் உள்ளங்கலள பரிசுத்தப்படுத்தி ேல்ைெர்களாக ொழயெ ககௌஸு அஃைம் (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் 
காதிரியா தரீக்காலெ உருொக்கினார்கள். திக்ருகலளயும், ேபில் கதாழுலககலளயும் யபாதித்தார்கள். ஒவ்கொரு 
ஹாஜத்துகலளயும் அலடய தன் முரீதுகளுக்கு திக்ரு முலேகலள கொல்லி ககாடுத்தார்கள். அெர்கள் இலெகலள 
கதாகுத்து ககாடுத்த கிதாபிற்கு "ராத்திப்" என்று கபயர் கூேப்படுகிேது. இந்த ராத்திப்புகலளயய இன்றும் காதிரி தரீக்காலெ 
பின்பற்றுயொர் வீடுகளிலும், பள்ளிொெல்களிலும், தக்கியாக்களிலும் ஓதி ெருகிோர்கள். 
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அல்லாஹ்வின் கட்டஷளஷய மவளிப்படுத்தல் 

ஹிஜ்ரி 559 ஆம் ஆண்டில் ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களின் 89ம் ெயதில் ஒரு மகத்துெமிக்க ெம்பெம் ேடந்தது. 
அல்ைாஹ்வின் உத்தரவு ஒன்று அெர்களுக்கு ெந்து அலத அெர்கள் மக்களுக்கு கூறினார்கள்: "எனது பாதம் எல்ைா 
ெலிமார்களின் யதாளின் யமல் இருக்கிேது" என்று கூறினார்கள். இவ்ொறு அெர்கள் கூறியயபாது அெர்களின் முன்னால் 
‘குத்பு’க்கான ககாடி ஏற்ேப்படுெலதயும் அெர்களின் தலைமீது ‘ககௌது’க்கான மகுடம் சூட்டப்படுெலதயும் உைகம் 
முழுெதிலும் இருந்த ெலிமார்கள் அலனெர்களும் தமது ஆத்ம கண்களால் கண்டார்கள். எல்யைாரும் ஒயர யேரத்தில் 
ககௌஸு அஃைம் அெர்களின் பாதத்லத தங்கள் யதாள் மீது ஏற்பதாக கூறினார்கள்.  

இவ்ொறு ககௌஸுல் அஃைம் கூறியயபாது பதாஹியில் இருந்த ெண்ணம் சுல்தானுல் ஆரிபீன் லெயத் அஹ்மத் கபீர் 
ரிஃபாயி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு)  அெர்களும், குராொனில் இருந்த ெண்ணம் காஜா முயினுத்தீன் சிஸ்தி (ரழியல்ைாஹு 
அன்ஹு)  அெர்களும் ஞாயனாதயத்தின் மூைம் அறிந்து  ககௌஸு அஃைம் அெர்களின் பாதத்லத தங்கள் யதாள் மீது 
ஏற்பதாக கூறினார்கள். 
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குடும்ப வாழ்க்ஷக 

மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி 
(ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் தமது ொலிப ெயதில் ஆத்மீக 
கல்வி கற்பதிலும், தெத்திலும் ஈடுபட்டு விட்டதால் அெர்கள் 
திருமணம் கெய்து ககாள்ளவில்லை. ஆனால் ஹிஜ்ரி 521ல் ேபிகள் 
ோயகம் (ஸைைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) அன்னெர்கள் 
ககௌஸுல் அஃைம் அெர்களின் கனவில் யதான்றி திருமணம் கெய்து 
ககாள்ளுமாறும், அதுயெ உங்களுலடய ஆத்ம ஞானம் 
ெம்பூரணமலடய அெசியமும் ஆகும் என்ோர்கள். அலதகயாட்டி 
அெர்கள் திருமணம் கெய்தார்கள். தமது 51ம் ெயதில் ோன்கு 
மலனவிமார்கலள மணந்து 27 ஆண் குழந்லதகலளயும், 22 கபண் 
குழந்லதகலளயும் கமாத்தம் 49 குழந்லதகலள கபற்ோர்கள். 
இெர்களின் ஆண் மக்கள் சிேந்த கல்விமான்களாகவும், 
ெலிமார்களாகவும் ஆனார்கள். அதில் சிைர் உைகின் பல்யெறு 
பகுதிகளுக்கும் கென்று இஸ்ைாமிய தஃொ பணிலய சிேப்பாக 
கெய்தார்கள். 

அல்ைாஹ்வின் ெணக்கத்தில் ஈடுபடுெதும், மக்களுக்கு அருட் 
யபருலரகலள ெழங்குெதுமான தெகேறியில் ஈடுப்பட்டு 
இருந்தயபாதும் ஒரு குடும்பத்தலைெர் தம் மலனவி மக்களுடன் 
எவ்விதம் ேடந்து ககாள்ள  யெண்டுயமா, அவ்விதயம அெர்கள் 
அணுெத்தலனயும் குலே லெக்காமல் ேடந்து ககாண்டனர். 
அெர்கள் தம் மலனவிமார்களுடன் அன்கபாழுக உேொடினர். தம் 
கண்மணி மக்களுடன் ககாஞ்சிக்குைவி உலரயாடினர்.  

குடும்பம் 
 

♦ தந்லத:   லஸய்யது அபூஸாலிஹ் இப்னு 
  மூஸா    
 

♦ அன்லன:   உம்முல் லகர் என்னும் அமத்துல் 
  ஜப்பார்  
 

♦ மலனவியர்:    

  1.    மதீனா ஸாஹிபா  
  2.    ஸாதிக்கா  
  3.    மூமீனா  
  4.    மஹ்பூபா   

♦ பிள்லளகள்:   49  

♦ புதல்ெர்கள்:  
  1.    கஸய்யிது லஸபுத்தீன்  
  2.    கஸய்யிது ஷர்புத்தீன்  
  3.    கஸய்யிது ஈஸா  
  4.    கஸய்யிது அப்துர் ரஜ்ஜாக்  
  5.    கஸய்யிது அப்துல் அஜீஸ்  
  6.    கஸய்யிது அப்துல் ெஹ்ஹாப்  
  7.    கஸய்யிது ஸிராஜுத்தீன்  
  8.    கஸய்யிது அப்துல் ஜப்பார்  
  9.    கஸய்யிது ஷம்சுத்தீன்  
  10.    கஸய்யிது தாஜுத்தீன்  
  11.    கஸய்யிது அப்துல் முஇஸ்ஸி  
  12.    கஸய்யிது இப்ோஹீம்  

  13.    கஸய்யிது அபுல் பஜ்ல்  

http://www.pr-uae.com


தம் மலனவிமார்களுக்கு அன்ோட வீட்டு யெலைகளில் உதவி 
புரியவும், கலடத்கதரு கென்று வீட்டுக்கு யெண்டிய கபாருள்கலள 
ொங்கி ெரவும், மலனவிமார்களில் எெயரனும் யோய்ொய்ப்படின் 
அெர்களின் அருகமர்ந்து, அெர்களுக்குப் பணிவிலடகள் புரியவும் 
கெய்தனர். அப்கபாழுது அெர்கயள வீட்லடப் கபருக்கவும், தண்ணீர் 
ககாணரவும், அடுக்கலளயில் அமர்ந்து கராட்டி சுடவும் கெய்தனர்.  

அெர்களின் மலனவிமார்களும், அெர்களுக்கு இலளத்துப் யபாகாது, 
அெர்களுக்குப் யபாட்டியிட்டுக் ககாண்டு ஊழியம் புரிந்து ெந்தனர். 
மலனவி மக்கயளாடு அெர்கள் இல்ைே ொழ்க்லகலய இனியத ேடத்தி 
ெந்த யபாதினும், உைக ஆொபாெங்கள் அெர்களின் உள்ளத்தில் 
அணுெத்தலனயும் இல்ைாதிருந்தது.  

தம் மக்கள் கல்வி, யகள்விகளில் சிேந்து விளங்க யெண்டும் 
என்பதற்காக, அெர்களுக்குத் தாங்கயள முன் ெந்து கல்வி 
புகட்டியயதாடு மட்டுமல்ைாது, பக்தாதில் அச்ெமயத்தில் மாண்புற்று 
விளங்கிய, அறிவில் சிேந்த யமலதகளிடமும், அெர்கலள அனுப்பிக் 
கல்வி கபேச் கெய்தனர். அதன் காரணமாக அெர்களின் மக்களான 
லஷகு அப்துல் ெஹ்ஹாப், லஷகு ஈஸா, லஷகு அப்துர் ரஸ்ஸாக், 
லஷகு மூஸா ஆகியயார் அறிொர்ந்த ஆன்யோர்களாகவும், 
ொன்யோர்களாகவும் விளங்கி, ோனிைத்தின் ோைா பகுதிகளுக்கும் 
கென்று தீன்சுடர் ககாளுத்தி நின்ேனர்.  

 

வியாபாரம் 

அெர்களின் குடும்பம் கபரிய குடும்பமாகயிருந்ததால், அதன் 
கெைவினங்களுக்காக ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் கபரும் ொணிபம் 
கெய்தனர். நிர்யாணம் அலடெதற்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ெலர 
ொணிபம் கெய்து ெந்த அெர்கள், பின்னர் அதலனத் தம் 
அபிமானிகளிடம் ஒப்பலடத்து விட்டனர். ொணிபம் கெய்து 
ககாண்டிருக்கும் கபாழுது அதில் ஒரு பற்ேேற்ே நிலைலயயய 
யமற்ககாண்டனர்.  

ஒருோள் அெர்கள் தம் இல்ைத்தில் அமர்ந்திருக்கும் கபாழுது ஒருெர் 
ெந்து அெர்களின் வியாபாரக் கப்பல்கள் புயலில் சிக்கிக் 
ககாண்டதாகக் கூறினார். அதுயகட்ட அெர்கள், ''அல்ஹம்துலில்ைாஹ்'' 
என்று கூறினர். அடுத்த ோள் மற்கோருெர் ெந்து ''புயலில் சிக்கிய 
தங்களின் கப்பல் தப்பித்துக் ககாண்டது'' என்று கூறினார். அது 
யகட்டும் அெர்கள், ''அல்ஹம்துலில்ைாஹ்'' என்று கூறினர்.  
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குடும்பம் 

 14.    கஸய்யிது முஹம்மது ஜாஹித்  
 15.    கஸய்யிது அபூபக்கர் ஜக்கரிய்யா  
 16.    கஸய்யிது அப்துர் ரஹ்மான்  
 17.    கஸய்யிது முஹம்மது  
 18.    கஸய்யிது அபுன் ேஸ்ரு மூஸா  
 19.    கஸய்யிது ஜியாவுத்தீன்  
 20.    கஸய்யிது யூசுப்  
 21.    கஸய்யிது அப்துல் காலிக்  
 22.    கஸய்யிது லஸபுர் ரஹ்மான்  
 23.    கஸய்யிது முஹம்மது ொலிஹ்  
 24.    கஸய்யிது ஹபீபுல்ைாஹ்  
 25.    கஸய்யிது மன்சூர்  
 26.    கஸய்யிது அப்துல்ைாஹ்  
 27.    கஸய்யிது யஹ்யா  
 

♦ புதல்விகள்:  
 1.    ஆஃபியா  
 2.    யாசீன் 
 3.    ஹலிமா  
 4.    தாஜ் 
 5.    ஸாஹிதா 
 6.    தாஹிரா 
 7.    உம்முல் பஸல் 
 8.    ஷரீபா 
 9.    ஆபிதா 
 10.    கதீஜா 
 11.    ரஜி 
 12.    உம்முல்பத்ஹு 
 13.    ஸஹரா 
 14.    ஜமால் 
 15.    லகருன்னிொ 
 16.    ஷாஹ்ோஸ் 
 17.    ஷாஹ் 
 18.    பாக்கிரா 

 19.    கபயர் கதரியவில்லை 
 20.    கபயர் கதரியவில்லை 

 21.    கபயர் கதரியவில்லை 
 22.    கபயர் கதரியவில்லை 
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இவ்விரு நிகழ்ச்சிகலளயும் கண்டு, கபரிதும் வியப்புற்ே ஒருெர் ஆண்டலக அெர்கலள யோக்கி, ''தங்களின் கப்பல்கள் 
புயலில் தப்பிய கெய்தி அறிந்து அல்ஹம்துலில்ைாஹ் என்று தாங்கள் கூறியலதப் புரிந்து ககாண்யடன். ஆனால் யேற்று 
ஒருெர் ெந்து தங்களின் கப்பல்கள் புயலில் சிக்கிக் ககாண்டன என்று கூறிய கபாழுதும் தாங்கள், 'அல்ஹம்துலில்ைாஹ்' 
என்று கூறியது தான் எனக்குப் புரியவில்லை!' என்று கூறிய கபாழுது, ''கப்பல்கலள இழந்ததற்காகயொ, அெற்லே மீளப் 
கபற்ேதற்காகயொ ோன் இலேெலனப் புகழவில்லை. இழப்புச் கெய்தி அறிந்து, என் மனம் சிறியதனும் துன்புோது இலே 
ோட்டத்லத இனிலமயுடன் ஏற்றுக்ககாண்டது கண்டு இலேெலனப் புகழ்ந்து, அெனுக்கு ேன்றி கெலுத்தியனன். இரு எதிர் 
மாோன நிலைகளிலும், இலேெனின் சித்தயம தன் சித்தம் எனக் ககாள்ளும் மனநிலைலய எனக்குத் தந்த இலேெலன 
ோன் என்கேன்றும் புகழ்ந்து ககாண்டிருப்யபன்' என்று அெர்கள் கூறினர்.  

 

உருவ அஷமப்பு  

மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி (ரழியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்கள் ேடுத்தர உயரமும் பருமனும் 
ொய்க்கப் கபற்ேெர்களாக இருந்தார்கள். கெந்நிேத்துச் கெம்மைாய் விளங்கிய அெர்கள் விரிந்த மார்பும், அகன்ே கேற்றியும், 
கபரிய தலையும் கபற்றிருந்தார்கள். அெர்களின் இருபுருெங்களும் ெந்தித்துக் ககாண்டன. அெர்களின் அழகுத் 
திருமுகத்தில் எப்கபாழுதும், ஒரு யபகராளி இைங்கிக் ககாண்டிருந்தது. அெர்களின் மூக்கிலிருந்து நீர் சிந்துெலதயயா, 
கதாண்லடயிலிருந்து காேல் ெருெலதயயா, உடலின் மீது ஈ அமர்ெலதயயா, எறும்பு ஊருெலதயயா எெரும் கண்டதில்லை.  

 

குண நலன்கள் 

அறிவுத் துலேயிலும், ஆத்மீகத் துலேயிலும் அெர்கள் மாகபரும் பதவிலய எய்தப் கபற்றிருந்த யபாதினும், எளிலமயின் 
திருவுருொக அெர்கள் விளங்கினர். தம்மினும் ெயதில் சிறியெர்கள் மீது அன்பு கெலுத்திய அெர்கள், தம்மினும் ெயதில் 
கபரியெர்களுக்குப் கபரிதும் மரியாலத கெலுத்தினர். அெர்கலள எெயரனும் ெந்திப்பின் - அெர் சிறியெராகயொ, 
கபரியெராகயொ இருந்தயபாதினும் ெரியய - முதல் 'ஸைாம்' அெர்களுலடயதாகயெ இருந்தது. ஏலழ, எளியெர்கலளயும், 
அெர்கள் ககௌரவித்தனர். அல்ைாஹ்யெ கெல்ென், ஏலனயயார் அலனெரும் ஏலழகயள என்று அெர்கள் கருதினர். 
அெர்கள் தம் ொணாளில் எந்த அரெருலடயயொ, அலமச்ெருலடயயொ இல்ைத்திற்குச் கென்ேதும் கிலடயாது. அரெர்கயளா, 
அலமச்ெர்கயளா தம் இருப்பிடம் ெரின், அெர்களுக்கு எழுந்து மரியாலத கெய்ததும் கிலடயாது.  
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குதுபு நாயகம் பற்றிய அல்லாமா இக்பாலின் அருரமயான கவிரத 

 

ேம்மிலடயய பாங்கின் ெடங்கு இருக்கிேது! அதில் ஹஸ்ரத் பிைால் (ரலியல்ைாஹு அன்ஹு) வின் ரூஹ் இல்லை.  
 

ஏடுகளும், கல்விகளும் நிலேய இருக்கின்ேன!  கஸ்ஸாலி இமாமின் உள்ளுணர்வு இல்லை!  
 

யமலடகள் நிலேயப் யபாடப்படுகின்ேன! எனினும் இந்த ெமுதாயப் யபச்ொளர்களிடம் இலேக் காதல் எனும் கேருப்பு 
இல்லையய!  கொற்களில் மின்னல் இல்லையய!  ொர்த்லத எனும் ஜுொலைகள் யகட்பெர்கலள எரிக்கவில்லையய!  
 

பக்தாது வீதிகளில் குதுபு ோயகம் இயத குர்ஆன் ஹதீலஸத் தாயன கூறினார்கள்! யகட்ட மக்ககளல்ைாம் தலரயில் புரண்டு 
அழுதார்கள்!  ெட்லடலய கிழித்துக் ககாண்டெர்கள் எத்தலன யபர்!  அல்ைாஹ்! அல்ைாஹ்! என்று அங்யகயய உயிலர 
விட்டெர்கள் எத்தலன யபர்!  லபத்தியம் பிடித்துக் காட்டுக்குச் கென்ேெர்கள் எத்தலன யபர்!  
 

ஆம்! அன்று இலேெனுக்காகப் யபசினார்கள்! இன்று இலரக்காகப் யபசுகிோர்கள்!” 
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மஷறவு 

மாகபரும் தெசீைர் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதர் ஜீைானி ரலியல்ைாஹு அன்ஹு அெர்கள் தங்கள் பூத உடலைவிட்டு 
மலேயும் யேரம் ெந்தது. அலத கைௌஹுல் மஹ்பூல் என்னும் ஏட்டில் அெர்களால் பார்க்க முடிந்தது.  

ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் தனது இறுதி யேரத்லத 
அலடந்தகபாழுது மைக்குமார்களும், அவ்லியாக்களின் 
ரூஹுகளும் அெர்கலள பார்க்க 
ெந்துக்ககாண்டிருந்தன. ஒவ்கொருெருக்கும் ஸைாம் 
கூறிக்ககாண்யட இருந்தார்கள். பிேகு ககௌஸுல் 
அஃைம் அெர்கள் குளித்துவிட்டு இஷா கதாழுலகலய 
கதாழுதார்கள். நீண்டயேரம் ஸுஜூதில் இருந்து தன் 
குடும்பத்தார்களுக்கும், கொந்தக்காரர்களுக்கும் தன் 
முரீதுகளுக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும் துஆ யகட்டார்கள். 
ஸுஜூதிலிருந்து அெர்கள் தலைலய உயர்த்தியதும்" 
ொந்தியலடந்த ஆத்மாயெ! உன் அல்ைாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பி ெருொயாக. என் சுெர்க்கத்தில் புகுந்து 
ககாள்ொயாக" என்ே திருக்குர்ஆன் ெெனம் அெரீரியாக 
யகட்டது. கலடசி யேரம் ெந்துவிட்டலத உணர்ந்த 

ககௌஸுல் அஃைம் ரலியல்ைாஹு அன்ஹு அெர்கள் தன் ொயால் திருக்கலிமாலெ கூறி மூன்று தடலெ “அல்ைாஹ் 
அல்ைாஹ் அல்ைாஹ்” என்று அலழத்தார்கள். அயதாடு தன் 91ெது ெயதில் ஹிஜ்ரி 561 ரபியுல் ஆகிர் பிலே 11 (கி.பி. 1166 ஆம் 
ஆண்டு பிப்ரெரி மாதம் 14 ஆம் திகதி திங்கட்கிழலம) அன்று இந்த உைலக விட்டு மலேந்தார்கள்.  

 

மவ்லித் - உரூஸ் - கந்துூரி 

ககௌஸுல் அஃைம் அெர்கள் பிேந்த தினம் ரமழான் 
பிலே 1 ஆகும். அத்தினத்தில் அெர்கலள நிலனவு 
கூர்ந்து பாத்திஹா மற்றும் மவ்லித் மஜ்லிஸ்கள் 
உைககங்கும் ேடத்தப்படுகின்ேன.  

அயதயபான்று அெர்களின் நிலனவு தினமான ரபியுல் 
ஆகிர் பிலே 11 இல் உைகின் பை பாகங்களிலும் 
அெர்கலள நிலனவு கூர்ந்து மவ்லித் மஜ்லிஸ்கள், 
உரூஸ் (கந்தூரி) லெபெங்கள் ேடாத்தப்படுகின்ேன.  

இவ்ொறு அல்ைாஹ்வின் யேெலர நிலனவு கூர்ெதன் 
மூைம் பாெ மன்னிப்பும், அல்ைாஹ்வின் யேெமும், 
அருளும் எமக்கு கிலடக்கப் கபறுகிேது.. 

17 admin@mailofislam.com www.mailofislam.com 
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அடக்கஸ்தலம் - பக்தாத், ஈராக் 

ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹிெஸல்ைம் கூறினார்கள்: 

ேபிமார்கலள நிலனவு கூர்ெது ெணக்கமாகும். ஸாலிஹீன்கலள (அவ்லியாக்கலள) நிலனவு கூர்ெது பாெப்பரிகாரமாகும்.   

(நூல் - அல் ஜாமிவுஸ்ஸகீர்) 

பைய்க் அப்துல் காதிர் ஜலீானி அவர்களின் உரூஸ் 

தின ஒன்று கூடல் - பக்தாத், ஈராக் - 2018 
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பைய்க் அப்துல் காதிர் ஜலீானி அவர்களின் உபபதசங்கள்  

 நீ விரும்புெது அது உனக்கு கிலடப்பதற்குரியதாயின். நீ விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் அது உன்லன 
ெந்தலடயும். 

 

 கபாறுலமலய கலடப்பிடியுங்கள். ஏகனனில், இவ்வுைகமானது ஆபத்துகளும், துன்பங்களும் நிலேந்த ஸ்தைமாகும். 
சுகம் இருந்தால் அதனுடன் கஷ்டமும், இன்பம் இருந்தால் அதனுடன் துன்பமும், ெெதி இருந்தால் அதனுடன் 
கேருக்கடியும் இருப்பது இவ்வுைக ொழ்வின் இயல்பாகி விட்டது.  

 

 நிச்ெயமாக அல்ைாஹ் தன் அன்பர்களுக்கு யெதலன ககாடுப்பதில்லை. ஆனால் யொதலன கெய்ொன். என்று ேபிகள் 
ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் அருளியுள்ளார்கள். முஃமீன்கள், அென் யொதலனயில் 
ஸ்திரமாய் இருந்து ெருொர்கள். அல்ைாஹ் எவ்விதம் யொதித்தாலும் அச்யொதலனயின் சிரமத்துக்கு பிேகு 
ெரயெண்டிய ேன்லமக்காகயெ அவ்விதம் யொதித்து அருள்ொன். ஆலகயால் அெர்கள் யொதலனயில் உண்டாகும் 
கஷ்டங்களிலடயய திருப்தியும், மனப்கபாறுலமயும் ொய்ந்த்தெர்களாகயெ இருந்து ெருொர்கள்.  

 

 ஒரு ெழிகாட்டி இல்ைாதெனுக்கு கண்டிப்பாக லஷத்தாயன ெழிகாட்டியாக அலமொன்” என்று ஒரு ஞானி கூறியுள்ளார். 
அல்குர்ஆன், ஹதீஸின் படி ேடக்கும் கபரியார்களின் அடிச்சுெட்லட (ெழிலய) பின்பற்றி ேடந்து ேல்கைண்ணத்துடன் 
அெர்களின் யபாதலனகலள யகட்டு மனத்கதளிவு கபறுங்கள். அதுயெ உங்கலள கெற்றியின் பாலதயில் அலழத்துச் 
கெல்லும்.  

 

 நீ ெறுலமயில் கஷ்டப்படுலகயில், உனக்கு திருமணம் கெய்து ககாள்ளும் ஆலெ உண்டாகிேது. ஆனால் உனக்கு 
அதற்கான ெெதி இல்லை. எனயெ, அந்த ஆலெலய உன்னுள் உண்டாக்கிய ெக்திக்கு உரியெனான 
அல்ைாஹ்விடமிருந்து உதவிலய எதிர்பார்த்தெனாக கபாறுலமயுடன் காத்திரு. அப்யபாது அதற்கான ொய்ப்லபயும் 
ெருொலயயும் ேட்ககாலடயாக தந்து, யபாதுமான அளவுக்கு உனக்கு உணவு முதலியன கிலடக்க உதவி கெய்து, 
இம்லமயிலும், மறுலமயிலும் அந்தப் பாரத்லத நீ எளிதாக சுமக்கும் படி கெய்ெதன் மூைம் அெயன உனக்கு உதவுொன். 
அதுெலர நீ ககாண்டிருந்த கபாறுலமக்காகவும், அென் ேல்ைருளில் திருப்தி காட்டியதற்காகவும், அல்ைாஹ், அெலன 
"கபாறுலமயாளன்"  "ேன்றி விசுொெம் உலடயென்" என்று அலழப்பான். அதனால் அென் உன் பரிசுத்தத்லதயும், 
ெக்திலயயும் அதிகரிப்பான். 

 

 யொதலனயில் இருந்து கெருண்யடாடாதீர்கள். கபாறுலமலயக் ககாண்டு ஏற்கப்படும் யொதலனயய ெர்ெ 
ேன்லமகளினதும் அஸ்திொரமாகும். ேபித்துெத்தினதும், கதய்ெ யதாழலமயினதும் (விைாயத்) கதய்ெ ஞானத்தினதும் 
(மஃரிபத்) கதய்ெ அன்பினதும் அஸ்திொரமாய் இருப்பது யொதலனயயயாகும். ஆகயெ யொதனயில் கபாறுலம 
இல்ைாது யபாகும்யபாது அஸ்திொரயம இல்ைாத நிலையாகிவிடுகிேது. 

 

 துயரம் உன்லன ேசுக்குெதற்காக ெருெதல்ை. உன்லன யொதித்து, உன் ஈமானின் உறுதிலய ஊர்ஜிதம் கெய்து, உன் 
ேம்பிக்லககளின் அடிப்பலடலய உறுதியாக்கி, உன்லனப் பற்றி உன் இலேென் ககாண்டுள்ள அன்பான எண்ணங்கள் 
பற்றிய ேற் கெய்திலய உன் அந்தரங்கத்தில் புகுத்துெதற்காகயெ அது ெருகிேது என்பலத நீ உணர்ந்துக்ககாள். “மிக 
மிக நிச்ெயமாக உங்களில் தம்லம மிகவும் கடுலமயான முயற்சியில் ஈடுபடுத்துபெர்கலளயும், ெகிப்புத் தன்லம 
உலடயெர்கலளயும் அறிந்து அலத கெளிப்படுத்தும் ெலர யொதிப்யபாம்” (47: 31) என்று அல்ைாஹ் கூறியுள்ளான். 

 

 ஞானம் நூல்களில் இல்லை. பூரணத்துெம் கபற்ே ஞானிகளின் ொயில் இருக்கிேது. 
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பைய்க் அப்துல் காதிர் ஜலீானி அவர்களின் உபபதசங்கள்  

 நீ கபாறுலமலய லகக்ககாள்! அென் விதித்த விதிலய திருப்தியயாடு ஏற்றுக்ககாள்! உனக்கு கதரியாது உன் விதிலய 
மாற்றி யெறு விதமாக எழுதவும் அெனால் முடியும். உன் கபாறுலமலய கண்டு திருப்தியுற்று யொதலனலய 
இல்ைாமலும் கெய்துவிடுொன். பிேகு உன் நிலைலயக் கண்டு நீயய மகிழ்ொய், நீ கெருண்டு, திடுக்கிட்டு 
ஆத்திரப்பட்டாயயா நிச்ெயம் உன் சுலமலய கனமானதாக்கி விடுொன். உன் ஆட்யெபலன உன் தண்டலனலய 
அதிகரித்தான் உதவும்.  

 

 பணத்தின் மீதுள்ள யமாகத்தால் பணக்காரர்களுக்கு பயந்து அடிபணிபெனின் மார்க்கப் பற்றில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 
பறியபாய் விட்டது.” என்று ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் கூறியதாக ரிொயத்து 
கெய்யப்பட்டுள்ளது. உள்களான்றும், புேகமான்றுமாயிருக்கும் முனாபிக்குகயள, கெனித்துக் யகளுங்கள். 
பணக்காரர்களுக்கு பயந்து அடிபணிபென் கதியய இதுகென்ோல் பணக்காரர்களின் தயலெ கபறுெதற்ககன்யே 
கதாழுது ககாண்டும், யோன்பு பிடித்துக்ககாண்டும். ஹஜ்ஜு கெய்துக்ககாண்டும், பணக்காரர்களின் வீட்டு 
ொெல்படிகலள முத்தமிட்டுக் ககாண்டும் இருப்பெனுலடய கதி என்ன?  

 

 அல்ைாஹ்வின் ோட்டத்துக்கு இணங்கியெர்களாகி விடும் ெழி யதடுங்கள். ேடக்கப் யபாெது உங்களின் ோட்டம் அல்ை. 
அெனுலடய ோட்டயமயாகும். அெனது ோட்டம் ேலடகபறுெதற்கு எதிராக உங்களின் ோட்டம் என்ன கெய்ய முடியும்? 
அெனது ோட்டம் ேலடகபறுெதில் குறுக்கிடும் ஆத்மாக்கள் அழிவுக்குள் ஆகும் என்பதில் ெந்யதகம் உண்டா? ‘அெனது 
ோட்டம் ேலடகபேட்டும்’ என்ேெர்களாக தக்தீருக்கு (விதிக்கு) அடிப்பணிந்தெர்களாகி விடுங்கள்.  

 

 மனித யகாடிகளுக்கு யெலெ கெய்து அெர்கள் யதலெகலளப் பூர்த்தி கெய்து ககாடுப்பெயன அல்ைாஹ்வின் 
உண்லமயான அடியான் ஆொன். அவ்ொறு பணியாற்றும் அந்த உண்லம யெெகன் இலேெனின் ெகை ேல் 
அருட்யபறுகலளயும் ககாள்லளயடித்துக் ககாண்டு, ஏலழகள் அனாலதகள், கடனில் மூழ்கிக் கஷ்டப்படுயொர் 
ஆகியயாலர ஆதரித்து லகத்தூக்கி விடுகிோன். அெயன இலேெனால் மன்னாதி மன்னனாக மதிக்கப்படுகிோன்.  

 

 உன் ஆழ்ந்த உேக்கத்திலிருந்து விழித்கதழு. விழிப்புணர்ச்சி என்ே நீலர ககாண்டு உன் முகத்லத கழுவு. நீ எந்த 
நிலையிலிருக்கிோய்? முஸ்லிமாகொ? காபிராகொ? முஃமினாகொ? முனாபிகாகொ? ஏகத்துெொதியாகொ? 
இலணலெப்பெனாகொ? முகஸ்துதி பிரியனாகொ? உள்ளம் தூய்லமயுலடயெனாகொ? யேர்பட்டு ேடப்பெனாகொ? 
மாறுபட்டு ேடப்பெனாகொ? கபாருத்தம் உலடயெனாகொ? கெறுப்பு உலடயெனாகொ? கண்லணத் திேந்து 
கெனித்துப்பார். உன் நிலை எதுொயினும் உன் கெயல் எதுொயினும் அதன் ைாப ேஷ்டம் உனக்கு தான் அன்றி 
அல்ைாஹ்வுக்கு அல்ை என்பலத உணர்ந்துக்ககாள்.  

 

 கபாறுலமலய லகக்ககாள், மனப்பூர்ெமாக அடிபணிய பழகிக்ககாள். அலமதியாய் இரு, கமௌனமாய் இரு எச்ெரிக்லக! 
தப்பித்துக்ககாள்ெதில் எச்ெரிக்லக! சீக்கிரம்! அல்ைாஹ்வுக்கு அஞ்சு! மீண்டும் அல்ைாஹ்வுக்கு அஞ்சு! உன் பார்லெலய 
கீழ் யோக்கி கெய்! உன் கண்கலள திருப்பு! ோணத்துடன் ேடந்துக்ககாள்! விதிெெம் தனக்குரிய யேரத்லத அலடயும் 
ெலர, உன் லகலய பிடித்து உன்லன முன்னணிக்கு இழுத்துக் ககாண்டு ெரும்ெலர இந்த நிலையியையய இரு. 
அதன்பின் நீ பாரமாக கருதியலெ யாவும் உன்லன விட்டு அகற்ேப்படும். அருள்மாரி, கருலண, பரிவு என்ே கடலியை நீ 
மூழ்கடிக்கப்படுொய். கமஞ் ஞானத்தாலும் கதய்ெ ரகசியங்களாலும், ஒளியாலும் நீ சூழப்பட்டெனாய் அப்யபாது நீ 
அருகில் உள்ளெனாகவும், ேன்ககாலடகள் கபறுபெனாகவும், யதலெகள் அற்ேெனாகவும், உறுதியும் உயர்ந்த பதவியும் 
கபற்ேெனாகவும் ஆகிவிடுொய்.  
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 ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்களின் ெமூகத்தில் ஒருெர் ெந்து “யா ரசூைல்ைாஹ்! 
ோன் உங்கலள மிகவும் யேசிக்கின்யேன்”என்று கூறினார். அதற்கு ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி 
ெஸல்ைம் அன்னெர்கள்: 

“அப்படியாயின் கபரும் யொதலனலயயும், ெறுலமலயயும் தாங்கிக்ககாள்ள தயாராக இரு. என்லன யேசிப்பதாக கூறும் 
நீர், என் குணைட்ெணங்கலள கபற்றுக்ககாள்ள யெண்டும். அவ்ொோயின் எனது அன்பிற்குரியெராவீர்”.என்று ோயகம் 
ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் கூறினார்கள். 

இவ்ொயேதான் அபூபக்கர் ஸித்தீக் (ரலியல்ைாஹு அன்ஹு) அெர்களுலடய யேெம் இருந்தது. ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு 
அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்களுலடய ேட்லபப் கபற்ேதும் அெர்கள் அந்த அருலம ோயகத்திற்காக தனது 
கபாருட்கலளகயல்ைாம் ொரி ெழங்கினார்கள். அவ்ொறு ெழங்கி ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் 
அன்னெர்கள் யபான்ே குணம் கபற்று அன்னெர்கலளப்யபான்று ெறுலமயில் பங்ககடுத்தார்கள். கபரும் சீமானாக 
ொழ்ந்த அெர்கள் கம்பளி ஆலட அணிந்துக்ககாள்ளும் அளவுக்கு எளிலமலய மகிழ்வுடன் ஏற்று ரஸுல் 
(ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம்) அன்னெர்களுலடய யேெத்லதயய உள்ளும், புேமும், அந்தரங்கத்திலும், 
பகிரங்கத்திலும் எடுத்து ேடந்தார்கள். 

“பள்ளத்லத யோக்கி பாய்ந்யதாடிச் கெல்லும் தண்ணீலர விட அதியெகமாக என்லன யேசிக்கும் மனிதனுக்கு ெறுலம 
விலரந்யதாடிச் கெல்ைக்கூடியது” என்று ேபிகள் ோயகம் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் அன்னெர்கள் 
கூறியிருப்பது இக்காரணத்திற்காகயெ. 

இெற்லேக்ககாண்டு  ோம் உணர்ந்து ககாள்ெது யாகதனில், ரஸுல் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி ெஸல்ைம் 
அன்னெர்களின் யேெத்துக்கு நிபந்தலன ெறுலம என்பதுவும், அல்ைாஹ்வின் யேெத்துக்கு நிபந்தலன யொதலன 
என்பதுவுயம. எல்ைா விதமான யொதலனகளும் யேெர்களுக்யக ெந்து யெரும், காரணம் அெர்கள் அல்ைாஹ்விடம் 
ககாண்டுள்ள யேெத்தில் கபாய், உள்களான்று புேகமான்ோன சுபாெம், முகஸ்துதி, முதலியன இல்ைாமல் உள்ளம் 
சுத்தமுள்ளெர்களாக இருக்கிோர்களா என்று என்று பரீட்சிக்கப்படுொர்கள் என்று கபரியார்களில் ஒருெர் 
கூறியுள்ளார்கள். 
 

 எந்தப் பாக்கியத்லதயும் நீயாக லகப்பற்றி ககாள்ளயொ, எந்தத்துயலரயும் ஒதுக்கிக் ககாள்ளயொ எந்த முயற்சியும் 
கெய்ய யெண்டாம். பாக்கியம் உனக்கு விதியில் இருந்தால், நீ அலத யதடினாலும், யதடாவிட்டாலும் அது உன்லன 
ெந்தலடயும். நீ விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் துயரம் விதிக்கப்பட்டிருப்பின், அதுவும் உன்லன ெந்தலடயயெ 
கெய்யும் உன் கதாழுலக மூையமா உன் ெகிப்புத்தன்லம, கபாறுலம ஆகியெற்ோயைா அலத ஏற்று உன் இலேெனின் 
அருலளப்யபறு.  

 உங்கள் உணலெயும், உலடலயயும், உள்ளத்லதயும் தூய்லமயாக்கி லெத்தீர்கயளயானால் தூயெர் (ஸுபி) 
ஆகிவிடுவீர்கள். ஸுபி என்ே கொல் ‘தஸவ்வுப்’ என்ேதிலிருந்து ெந்தது. தஸவ்வுப் என்ே கொல் ‘ஸா’ என்றிலிருந்து 
மூைத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. ‘ஸபா’ என்பதற்கு கபாருள் “தூய்லம” என்பதாகும். ஸுப் என்ே கம்பளி உலட 
அணிந்யதார்கயள. உண்லமயான ஸுபி யாகரன புரிந்துக்ககாள்ளுங்கள். 

 

 அன்பர்கயள, எனது ஞான உபயதெத்லத ஏற்று புனிதப்படுங்கள்! என் மீது குலே கூோதீர்கள்! என்லனப்பற்றி புேம் 
யபொதீர்கள்! ோயனா உங்கலள பரியொடு யோக்குகியேன். உங்கள் சுலமலய ஏற்கியேன். உங்கள் கமய் ெணக்கங்கலள 
ஏற்கவும், பாெங்கலள மன்னிக்கவும் அல்ைாஹ்விடம் எந்யேரமும் பிரார்த்திக்கியேன். என்லன கமய்யாக அறிந்து 
ககாண்டெர்கள்தான் மரணம் ெலர என்லன விட்டு அகைாமல் என்லன உணொகவும், பானமாகவும், உலடயாகவும், 
யபரின்ப யபராகவும், முன்மாதிரியாகவும் ஏற்பார்கள்.  
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