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சுவனத்தின் வாலிபத் தலைவர்கள்

ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ
வேண்டும் என்று படிப்படியாக எல்லா விஷயங்களிலும்
கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறார்கள். வாழ்ந்தும் காட்டியுள்ளார்கள்.

குறிப்பாக குடும்ப விஷயங்களிலும் குழந்தைகளை பராமரிப்பதிலும் நமக்கு
முன்மாதிரிகளை காண்பித்துள்ளார்கள் என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாது.

 "أدﺒوﺎ أوﻠادﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻠاﺚ ﺧﺼاﻞ ﺣﺐ ﻧﺒﻴﻜﻢ وﺤﺐ أﻬﻞ ﺑﻴﺘﻪ وﻌﻠﻰ:ﻗاﻞ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻪ وﺴﻠﻢ
."ﻗراءﺔ اﻠﻘرآﻦ

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் : உங்களுடைய குழந்தைகளை 3
விஷயங்களில் நெறிப்படுத்துங்கள்,

1. உங்களது நபியின் மீது பிரியம் கொள்வது

2. அவர்களின் குடும்பத்தினரை பிரியம் கொள்வது

3. இறை வேதத்தை ஓதுவது என்று சொன்னார்கள்.
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நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் முக்கியமாக நெறிப்படுத்தும் விஷயங்களில் நாயகம்
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பிரியமும் அவர்களது குடும்பத்தாரின்
பிரியமும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

அதனால் தான் அல்லாஹ்வும் நம்மை ஸலவாத்து சொல்ல கட்டளையிடும்போது,
ரசூலுல்லாஹ்வின் குடும்பத்தார் மீதும் சொல்ல சொல்கிறான்.

) ﺇِﻥَّ اﻠﻞَّـﻪَ ﻭَﻡَﻝَاﺊِﻙَﺕَﻩُ ﻱُﺹَﻝُّوﻦَ ﻉَﻝَﻯ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﻱَﺍ ﺃَﻱُّﻩَﺍ
(8) ( اﻞَّﺫِﻳﻦَ آﻢَﻥُوﺎ ﺹَﻝُّوﺎ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝِّﻡُوﺎ ﺕَﺱْﻝِﻳﻢًﺍ

33:56. இந்த நபியின் மீது அல்லாஹ் அருள் புரிகிறான். மலக்குகளும் அவருக்காக
அருளைத் தேடுகின்றனர். முஃமின்களே நீங்களும் அவர் மீது ஸலவாத்து சொல்லி
அவர் மீது ஸலாமும் சொல்லுங்கள்.

 ﻛﻴﻒ:  أﻦّﻫﻢ ﺳأﻠوﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻞّﻯ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻪ،  أﺨرﺞ اﻠﻨﺴاﺌﻲ وﻐﻴرﻪ ﻋﻦ أﺒﻲ ﻫرﻴرﺔ:
 ﻗوﻠوﺎ اﻠﻠﻬﻢّ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻢّﺩ وﻌﻠﻰ آﻞ ﻣﺤﻢّﺩ وﺒارﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻢّﺩ وآﻞஅ : ﻧﺼﻞّﻱ ﻋﻠﻴﻚ ؟ ﻗاﻞ
 واﻠﺴﻠاﻢ، ﻣﺤﻢّﺩ ﻛﻤﺎ ﺻﻞّﻳﺖ وﺒارﻜﺖ ﻋﻠﻰ إﺒراﻬﻴﻢ وآﻞ إﺒراﻬﻴﻢ ﻓﻲ اﻠﻌاﻠﻤﻴﻦ إﻦّﻙ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ

இந்த வசனம் இறங்கியதும் நாயகம் ஸல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்களிடம்
ஸஹாபாக்கள் : நாயகமே உங்களின் மீது நாங்கள் எப்படி ஸலவாத் சொல்வது என்று
வினவ, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் :

اﻠﻠﻬﻢّ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻢّﺩ وﻌﻠﻰ آﻞ ﻣﺤﻢّﺩ وﺒارﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻢّﺩ وآﻞ ﻣﺤﻢّﺩ ﻛﻤﺎ ﺻﻞّﻳﺖ وﺒارﻜﺖ ﻋﻠﻰ
إﺒراﻬﻴﻢ وآﻞ إﺒراﻬﻴﻢ ﻓﻲ اﻠﻌاﻠﻤﻴﻦ إﻦّﻙ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ

''யாஅல்லாஹ் ! நீ இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின்
குடும்பத்தினர் மீதும் எப்படி ஸலவாத்தையும் பரக்கத்தையும் பொழிந்தாயோ அதே
போன்று முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்களின் மீதும்
அவர்களின் குடும்பத்தினர் மீதும் நீ ஸலாத்தையும் பரக்கத்தையும் பொழிவாயாக! ''
என்று சொல்லுங்கள், இன்னும் அதே போன்று ஸலாமும் சொல்லுங்கள் என்று
சொன்னார்கள்.
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அதுமட்டுமில்லாமல், நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின்
குடும்பத்தினர் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று அல்லாஹ் அருமறையில் சான்று
கூறுகின்றான்.

ِ) ﺇِﻥَّﻡَﺍ ﻱُﺭِﻳﺪُ اﻠﻞَّـﻪُ ﻝِﻱُﺫْﻩِﺏَ ﻉَﻧﻚُﻡُ اﻠﺮِّﺝْﺱَ ﺃَﻩْﻝَ اﻞْﺏَﻱْﺕ
( ﻭَﻱُﻁَﻩِّﺭَﻙُﻡْ ﺕَﻁْﻩِﻳﺮًﺍ
33:33.

(நபியின்) வீட்டையுடையவர்களே! உங்களை விட்டும் அசுத்தங்களை நீக்கி, உங்களை
முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கிவிடவே அல்லாஹ் நாடுகிறான். 33:33.

இன்னும் அவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்று அருமறையில் கூறுகின்றான்.

42:23ﺫٰ ﻝِﻙَ اﻞَّﺫِﻯْ ﻱُﺏَﺵِّﺭُ اﻠﻞّٰﻩُ ﻉِﺏَاﺪَﻩُ اﻞَّﺫِﻱْﻥَ ﺍٰﻡَﻥُﻭْﺍ
ﻭَﻉَﻡِﻝُوﺎ اﻠﺺّٰﻝِﺡٰﺕِؕ ﻕُﻝْ ﻝَّﺍۤ ﺍَﺱْــٴَــــﻞُـﻚُﻡْ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﺍَﺝْﺭًﺍ ﺍِﻝَّﺍ
ْاﻞْﻡَﻭَﺩَّﺓَ ﻑِﻯ اﻞْﻕُﺭْﺏٰﻯؕ ﻭَﻡَﻥْ ﻱَّﻕْﺕَﺭِﻑ

ٌﺡَﺱَﻥَﺓً ﻥَّﺯِﺩْ ﻝَﻩٗ ﻑِﻱْﻩَﺍ ﺡُﺱْﻥًﺍ ؕ ﺍِﻥَّ اﻠﻞّٰﻩَ ﻍَﻑُﻭْﺭٌ ﺵَﻙُﻭْﺭ

ஈமான் கொண்டு (ஸாலிஹான) நல்ல அமல்கள் செய்துவரும் தன் அடியார்களுக்கு
அல்லாஹ் நன்மாராயங் கூறுவதும் இதுவே: (நபியே!) நீர் கூறும்: “உறவினர்கள் மீது
அன்பு கொள்வதைத் தவிர, இதற்காக நான் உங்களிடம் யாதொரு கூலியும்
கேட்கவில்லை!” அன்றியும், எவர் ஒரு நன்மை செய்கிறாரோ, அவருக்கு நாம் அதில்
பின்னும் (பல) நன்மையை அதிகமாக்குவோம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்
மன்னிப்பவனாகவும், நன்றியை ஏற்றுக் கொள்பவனாகவும் இருக்கின்றான்.

،  أﺨرﺞ اﺒﻦ اﻠﻤﻨذﺮ واﺒﻦ أﺒﻲ ﺣاﺘﻢ واﻠﻄﺒراﻨﻲ واﺒﻦ ﻣردوﻴﻪ ﻣﻦ ﻃرﻴﻖ اﺒﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺒﻦ ﻋﺒاﺲ:
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...  ﻟﻢّﺍ ﻧزﻠﺖ ﻫذﻪ اﻠآﻴﺔஅ : ﻗاﻞ

 ﻋﻠﻲ وﻔاﻄﻤﺔ ووﻠدﻬﺎ:  ﻳﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﻣﻦ ﻗراﺒﺘﻚ اﻠذﻴﻦ وﺠﺒﺖ ﻣوﺪّﺗﻬﻢ ؟ ﻗاﻞ: ﻗاﻠوﺎ

இந்த வசனம் இறங்கிய போது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லலாம்
அவர்களிடம் ஸஹாபாக்கள் : யா ரசூலுல்லாஹ், உங்களுடைய எந்த உறவினர்களை
நாங்கள் பிரியம் கொள்வது எங்கள் மீது கடமை என்று வினவ, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு
அலைஹிவ ஸல்லலாம் அவர்கள் : அலி, பாத்திமா மற்றும் அவர்களின் இரு பிள்ளைகள்
(ரலியல்லாஹு அன்ஹும்) என்று சொன்னார்கள்.

அருள்மறையில் அல்லாஹ், நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்களின்
குடும்பத்தினர் மீதும் ஸலாம் உரைக்கின்றான்.

َ ) ﺱَﻝَاﻢٌ ﻉَﻝَﻯٰ ﺇِﻝْ ﻱَاﺲِﻳﻦ: آﻞ ﻳاﺴﻴﻦ

37:130. “ஸலாமுன் அலா இல்யாஸீன்”

 اﻠﻨﺒﻲ ﻣﺤﻢّﺩ ﺻﻞّﻯ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻪஞ  ﻳاﺴﻴﻦஅ  إﻦّ اﻠﻤراﺪ ﻣﻦ: ورﺪ ﻓﻲ اﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻠﺘﻔاﺴﻴﺮ

இந்த வசனத்திற்கு குர்ஆனின் விரிவுரையாளர்கள், இந்த வார்த்தையை கொண்டு
அல்லாஹ் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்களை தான்
நாடுகிறான் என்று கூறுகின்றார்கள்.

:  إﻦّ اﻠﻠﻪ ﺳﻢّاﻨﻲ ﻓﻲ اﻠﻘرآﻦ ﺑﺴﺒﻌﺔ أﺴﻤاءஅ :  وورﺪ ﻋﻨﻪ ﺻﻞّﻯ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻪ أﻦّﻩ ﻗاﻞ.
ﻣﺤﻢّﺩ وأﺤﻤﺪ وﻄﻪ وﻴﺲ واﻠﻤزﻢّﻝ واﻠﻤدﺚّﺭ وﻌﺒﺪ اﻠﻠﻪ

இன்னும் ஹதீஸ்களில் : நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
சொன்னார்கள் : நிச்சயமாக அல்லாஹ் எனக்கு குர்ஆனால் 7 பெயர்கள்
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வைத்துள்ளான் : 1. முஹம்மது 2 . அஹ்மத் 3. தாஹா 4. யாசீன் 5. முஸ்ஸம்ம்மில் 6.
முத்தஸ்ஸிர் 7. அப்துல்லாஹ்.
என்று சொன்னார்கள்.

எனவே இதில் "இல் யாசீன்'' என்ற வார்த்தையில் ''இல்'' என்பது குடும்பம் என்ற
அர்த்தத்தையும், யாசீன் என்பது றஸூலுல்லாஹ்வையும் குறிக்கும். எனவே இதன்
அர்த்தம் ''யாஸீனின் குடும்பம்'' .

அவர்கள் செய்யும் அமல்கள் அல்லாஹ்வுக்காக தான் இருக்கிறது என்று அருள்
மறையில் கூறிக்காட்டுகின்றான்.

* ) ﻭَﻱُﻁْﻉِﻡُوﻦَ اﻠﻂَّﻉَاﻢَ ﻉَﻝَﻯٰ ﺡُﺏِّﻩِ ﻡِﺱْﻙِﻳﻦًﺍ ﻭَﻱَﺕِﻳﻢًﺍ ﻭَﺃَﺱِﻳﺮًﺍ
ﺇِﻥَّﻡَﺍ ﻥُﻁْﻉِﻡُﻙُﻡْ ﻝِﻭَﺝْﻩِ اﻠﻞَّـﻪِ ﻝَﺍ ﻥُﺭِﻳﺪُ ﻡِﻧﻚُﻡْ ﺝَﺯَاءً ﻭَﻝَﺍ
( ﺵُﻙُوﺮًﺍ

76:8. மேலும், அ(வ்விறை)வன் மீதுள்ள பிரியத்தினால் ஏழைகளுக்கும்,
அநாதைகளுக்கும், சிறைப்பட்டோருக்கும் உணவளிப்பார்கள்.

76:9. “உங்களுக்கு நாங்கள் உணவளிப்பதெல்லாம், அல்லாஹ்வின் முகத்திற்காக
(அவன் திருப்பொருத்தத்திற்காக); உங்களிடமிருந்து பிரதிபலனையோ (அல்லது நீங்கள்)
நன்றி செலுத்த வேண்டுமென்பதையோ நாங்கள் நாடவில்லை” (என்று அவர்கள்
கூறுவர்).

அவர்களிலும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்கள் ஹசன் மற்றும்
ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களின் மீது தனி பிரியம் கொண்டிருந்தார்கள்.

 اﻠﺤﺴﻦ واﻠﺤﺴﻴﻦ ﺳﻲّدﺎ ﺷﺒاﺐ أﻬﻞ اﻠﺠﻦّﺓ: ﻗاﻞ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻪ

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்கள் : ''ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு
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அன்ஹு அவர்கள் தான் சொர்கத்து வாலிபர்களின் இரு தலைவர்கள் '' என்று சுப
சோபனம் சொன்னார்கள்.

 ))ﻛاﻦ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ إذﺎ ﺳﺠﺪ وﺜﺐ اﻠﺤﺴﻦ واﻠﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﻬرﻪ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﻗاﻞ
ﻓإذﺎ أرادوﺎ أﻦ ﻳﻤﻨﻌوﻬﻤﺎ أﺸاﺮ

(( ﻣﻦ أﺤﺒﻨﻲ ﻓﻠﻴﺤﺐ ﻫذﻴﻦ:إﻠﻴﻬﻤﺎ أﻦ دﻌوﻬﻤﺎ ﻓإذﺎ ﻗﻀﻰ اﻠﺼﻠاﺔ وﻀﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺠرﻪ وﻘاﻞ

அவர்களை மிகவும் பிரியத்துடன் கவனித்து கொண்டார்கள். ரஸூலுல்லாஹி
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸஜ்தாவில் இருக்கும்பொழுது, ஹசன்
ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் அவர்களின் முதுகின் மீது ஏறி
இருக்கும்போது யாரேனும் அவர்களை தடுக்க வந்தால் அவர்களை விட்டுவிடுமாறு
சமிக்கை செய்வார்கள். பின் தொழுகை முடித்த பின்பு அவ்விருவரையும் தனது மடியில்
வைத்துக்கொண்டு : யார் என்னை விரும்புகிறாரோ அவர்கள் இந்த இருவரையும்
விரும்பட்டும் என்று சொன்னார்கள்.

இவர்கள் இருவரை நேசிப்பது அல்லாஹ் மற்றும் ரசூல் இருவரின் நேசத்தையும் நமக்கு
பெற்று தரும் :

َﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻉَﻝِﻱُّ ﺏْﻥُ ﻡُﺡَﻡَّﺩٍ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻭَﻙِﻳﻊٌ ﻉَﻥْ ﺱُﻑْﻱَاﻦَ ﻉَﻥْ ﺩَاﻮُﺩ
ْﺏْﻥِ ﺃَﺏِﻱ ﻉَﻭْﻑٍ ﺃَﺏِﻱ اﻞْﺝَﺡَّاﻒِ ﻭَﻙَاﻦَ ﻡَﺭْﺽِﻱًّﺍ ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﺡَاﺰِﻡٍ ﻉَﻥ
َﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﻕَاﻞ

َﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻡَﻥْ ﺃَﺡَﺏَّ اﻞْﺡَﺱَﻥ
ﻭَاﻞْﺡُﺱَﻱْﻥَ ﻑَﻕَﺩْ ﺃَﺡَﺏَّﻥِﻱ ﻭَﻡَﻥْ ﺃَﺏْﻍَﺽَﻩُﻡَﺍ ﻑَﻕَﺩْ ﺃَﺏْﻍَﺽَﻥِﻱ

ﺳﻨﻦ اﺒﻦ ﻣاﺠﻪ اﻠﻤﻘدﻤﺔ ﺑاﺐ ﻓﻀﻞ اﻠﺤﺴﻦ واﻠﺤﺴﻴﻦ

நாயகம் ஸல்லலலாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன்னர்கள் : யார் ஹஸன்
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மற்றும் ஹுசைன் இருவரையும் நேசிக்கின்றாரோ அவர் என்னை நேசிப்பவராவார். யார்
அவர்கள் இருவரையும் பகைத்துக்கொள்கின்றாரோ அவர்கள் என்னை
பகைத்தவராவார்.

ٍ)ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﺡَﺝَّاﺞٌ ﺡَﺩَّﺙَﻥِﻱ ﺇِﺱْﺭَاﺊِﻳﻞُ ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﺇِﺱْﺡَاﻖَ ﻉَﻥْ ﻩَاﻦِﺉ
ِﻉَﻥْ ﻉَﻝِﻱٍّ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﻕَاﻞَ اﻞْﺡَﺱَﻥُ ﺃَﺵْﺏَﻩُ اﻠﻦَّاﺲِ ﺏِﺭَﺱُوﻞ
ِاﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩ

ِﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻡَﺍ ﺏَﻱْﻥَ اﻠﺺَّﺩْﺭِ ﺇِﻝَﻯ اﻠﺮَّﺃْﺱِ ﻭَاﻞْﺡُﺱَﻱْﻥُ ﺃَﺵْﺏَﻩُ اﻠﻦَّاﺲ
(َﺏِاﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻡَﺍ ﻙَاﻦَ ﺃَﺱْﻑَﻝَ ﻡِﻥْ ﺫَﻝِﻙ

ﻣﺴﻨﺪ اﺤﻤﺪ ﻛﺘاﺐ ﻣﺴﻨﺪ اﻠﻌﺸرﺔ اﻠﻤﺒﺸرﻴﻦ ﺑاﻠﺠﻨﺔ ﺑاﺐ وﻤﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺒﻲ ﻃاﻠﺐ

அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள்: மக்களே! ஹசன் ரலியல்லாஹு
அன்ஹு அவர்கள் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின்
தலை முதல் நெஞ்சிற்கு ஒப்பாக இருப்பார்கள், இன்னும் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு
அன்ஹு அவர்கள் அவர்களின் மீத பாதிக்கு ஒப்பாக இருப்பார்கள்.

இப்படிப்பட்ட ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களையும் அவர்களின்
குடும்பத்தினரையும் பிரியம் கொண்டு றஸூலுல்லாஹ்வின் ப்ரியத்தையும் ஏக
இறைவனின் ப்ரியத்தையும் பெற அல்லாஹ் நமக்கு தோளபீக் செய்வானாக . ஆமீன்.
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