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பாகம் 1 – ஆரம்ப காலம் 

1.1 - பிறப்பு 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் யாலன வருடம் ரபஉீல் அவ்வல் ொதம் 
பன்னிரண்டாம்  ாள் திங்கட்கிழலெ லவகலறப் வபாழுதில் 
பிறந்தார்கள். அதாவது, கி. பி. 20-08-570 ல் ஜனனொனார்கள். 
எென் யதசத்து ொகாைதிபதியாகிய அப்ரஹா எனும் 
கிறிஸ்தவன் ஒரு வபரிய ஹபஷிச் யசலனயுடன் வபரிய 
யாலன ஒன்றின் ெீது ஏரியவனாய் கஃபதுல்லாஹ் ெீது 
பலட எடுத்து வந்தான். இது அப்துல் முத்தலிபின் ஆட்சியின் 
யபாது கி.பி. 570ஆம் ஆண்டு  டந்தது. யாலன 
அரபிகளிடத்தில் ஓர் நூதனொன பிராைியாய் இருந்தது. 
வதய்வகீ யசாதலனயால் அப்ரஹாவின் பலட 
 ாசெலடந்தது. இந் ிகழ்ச்சிலயக் குறித்து அவ்வருடத்துக்கு 
அரபிகள் “ஆமுல் பலீ்” (யாலன வருடம்) என்பர்.       
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1.2 – ெளர்ச்சி 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களின் பிறப்பிற்கு இரண்டு ொதங்களுக்கு முன்னர் 
அன்னவர்களின் தகப்பனார் ஸிரியாவிற்கு வியாபாரஞ் 
வசய்யப் புறப்பட்டுப் யபாகும்யபாது “யத்ரிப்” எனும்  கரில் 
 ஜ்ஜார் வர்க்கத்தினராகிய அன்னாரின் ொென்ொர்களின் 
ஸ்தலத்தில் வபாத்தானார்கள். ஐந்து ஓட்டலககலளயும், ஓர் 
அடிலெ வபண்லையும் தவிர ஏலனய எப்வபாருலளயும் 
அவர்கள் விட்டுச் வசல்லவில்லல. பட்டைங்களில் வசிக்கும் 
அக்கால அரபிகள் தங்கள் ஆண் ெகவுக்கலள, உடல் 
வலிலெ,  ற்குைம்,  ாத்திறன் ஆகியவற்றின் 
அபிவிருத்திக்காக  ாட்டுப் புறங்களில் வளர விடுதல் 
வழக்கம். இதற்கிைங்க அப்துல் முத்தலிப், தன் யபரலன 
ஸஃதுக்கிலள “துஐல்” ெகள் ஹலீொவிடம் பாலூட்டி 
வளர்ப்பதற்காக யவண்டி ஒப்பலடத்தனர். பால்ய  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள்  ான்கு வருடொனயபாது தங்கள் தாயாரிடம் 
ஹலீொ  ாயகி திருப்பி ஒப்பலடத்து விட்டார்.       
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1.3 - தாயின் ெரறவு 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களின் ஆறாம் வயதில் தாயார் ஆெினா “அப்வா” 
எனும் கிராெத்தில் காலொனார்கள். ெக்காவின் 
தலலவர்களுள் ஒருவராகிய அப்துல் முத்தலிபின் 
பராெரிப்பின் கீழ் உம்மு ஐெனால் அப்வபாழுது அந்த சிறுவர் 
வளர்க்கப்பட ய ர்ந்தது. ஆனால் இந்  ிகழ்ச்சிக்கு பின் 
இரண்டு வருடங்கள் கழித்து அப்துல் முத்தலிப் தெது நூற்று 
 ாற்பதாம் வயதில் காலஞ் வசல்ல, அலி (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு) வின் தகப்பனார் அபூதாலிப் அச்சிறந்த 
குழந்லதலய வளர்க்கும் வபாறுப்லப ஏற்றார்.      

 

1.4 - முதல் பயணம் 

பதின்மூன்றாம் வயதில்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் வியாபாரத்திற்காகப் 
வபரிய தகப்பனார் அபூதாலிபுடன் முதலாவதாக 
ஸிரியாவுக்குப் பிரயாைஞ் வசய்துவகாண்டிருக்கும் வபாழுது 
“புஸ்ரா” என்னும் ஊரில் “புலஹரா” வவனும் கிறிஸ்தவ 
ெதகுரு  பியவர்களில்  பித்துவ அறிகுறிகலள 
கண்டுபிடித்து அவற்லற அபூதாலிபுக்குக் கூறி 
“அச்சிறுவலனப் பத்திரொகப் பார்த்துக்வகாள்ளும்” என்று 
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கூறினார். இதலன உண்லெவயன அறிந்த அபூதாலிப் 
அவ்விடத்திலிருந்து திரும்பி வந்துவிட்டார்கள்.   

 

1.5 - இரண்டாம் பயணம் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் இருபத்லதந்தாம் வயதில் ெற்வறாரு முலற 
“குலவலித்” எனும் தனவந்தரின் புதல்வியாம் அன்லன 
கதீஜாவின் வியாபாரப் வபாருட்கலள ஏற்றிக்வகாண்டு 
ஸிரியா வசல்ல ய ர்ந்தது. இம்முலற இலடயில்  ஸ்தூறா 
எனும் கிறிஸ்தவ குரு திரு பிலயக் கண்டதும் கூறிய 
கூற்றும், முன்னர் புலஹராவின் கூற்லற யபால் இருந்தது. 
அதிக இலாபத்துடன் வியாபாரத்லத முடித்துக்வகாண்டு 
திரும்பினர் “உம்ெி பி” அவர்கள். பிரயாைத்தின்யபாது 
 ிகழ்ந்தலவ,  ஸ்தூறாவின் கூற்று ஆகியவற்லற 
கதீஜாவுடன் கூறாது, கூடச் வசன்ற “லெஸறா”  ிம்ெதி 
காைவில்லல. அத்தலனயும் எடுத்து கூறினார்.  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் ெீது கதீஜா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா) வின் 
அன்புப் வபருக்கு அதிகரித்தது. இத்தலகய அன்புகள் திரண்டு 
பதிந்தலெயய, பின்னர் கதீஜா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா) 
வால்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
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வஸல்லம்) அன்னவர்கலள ெைக்கக் யகாரப்படக் 
காரைொனது.           

 

1.6 - திருெணம், பிள்ரளகள் 

குறிப்பிடப்பட்ட வியாபாரத்லத முடித்துக்வகாண்டு  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் ெக்கா வந்து இரண்டு ொதங்கள் கழிந்து 
அன்லன கதீஜா பிராட்டியாலர ெைந்தனர். பிரபல 
வியாபாரியாகிய கதீஜா பிராட்டியாருக்யகா அப்யபாது வயது 
 ாற்பதாயிருந்தது. அது ெட்டுெல்லாெல் அதற்கு முன் 
இரண்டு புருஷர்களுக்கு ெலனவியாயிருந்து 
விதலவயுொயிருந்தார்.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கும் அன்லன கதீஜா 
 ாயகிக்கும் மூன்று ஆண்களும்,  ான்கு வபண்களும் 
பிறந்தனர். அவர்களின் வபயர்கள் முலறயய:- (ஆண்கள்) 
காஸிம், அப்துல்லாஹ், இப்ராஹிம் என்பவர்களாகும். 
(வபண்கள்) முலறயய: லஸனப், ருக்லகய்யா, உம்மு 
குல்தூம், பாத்திொ ஆகியயாராம். ஆண் குழந்லதகள் 
குழந்லதப் பருவத்தியலயய காலஞ்வசன்றுவிட்டனர். 
வபண்கள் ஜவீித்திருந்து கல்யாைஞ் வசய்து பிற்காலத்தில் 
பிதாவின் சிறப்புகலளக் கண்டுகளித்தனர்.      
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1.7 - நம்பிக்ரக மகாண்டடாரின் அன்ரையர் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் இருபத்லதந்தாவது வயதில் கதீஜாப் 
பிராட்டியாலர ெைமுடித்த பின் 50 வயது வலர (அதாவது 
 லர, திலர, மூப்பு எல்லாம் யதான்றும் வலர) முன்னர் இரு 
புருஷர்களுக்கு ெலனவியாயிருந்து விதலவயாயிருந்த 
கதீஜாப் பிராட்டியாருடன் ெட்டுயெ வாழ்ந்து வந்தனர். 
பின்னர் அன்லன கதீஜாவின் ெலறவிற்கு பின் தெது 
முதுலெ வயதில் சித்தவிகார எண்ைத்தினாலன்றி 
அன்னவர்களின் வபருந்தன்லெயினாலும், அன்பினாலும், 
 ற்குைத்தின் உச்சிலயச் சிறு பராயம் வதாட்யட 
எய்தியவர்களாயிருந்ததாலும், பலவழிகளால் இஸ்லாத்துக்கு 
உதவி வபறுவதற்காகவும், இன்னும் பலவிதொன தகுந்த 
 ியாயங்களுக்காகவும் (அந்த  ியாயங்கலளச் சுருக்கம் கருதி 
ஈண்டு  ாம் விடுத்யதாம்) வஸௌதா, ஆயிஷா, ஹப்ஸா, 
ரம்லா, உம்மு ஸல்ொ, லஸனப், லெமூனா, ஜுலவரியா, 
ஸபிய்யா, லரஹானா ஆகிய பதிவனாரு பரிசுத்த 
 ாயகிொர்கலள ெைந்தார்கள். இவர்களுக்கு “உம்ெஹாதுல் 
முஃெினனீ்” அதாவது "விசுவாசிகளின் அன்லனயர்" என்று 
வசால்லப்படும். அவர்களில் ஆயிஷா, லெமூனா, ஸபிய்யா, 
ஹப்ஸா, உம்முஸல்ொ, லஸனப், ஜுலவரியா, ரம்லா, 
வஸௌதா ஆகியயார்கள்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
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அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் 
யதகவியயாகத்தின்யபாது ஜவீித்திருந்தனர்.  

 

1.8 - கல் ரெத்தல் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களுக்கு வயது முப்பத்லதந்து  ிகழும்யபாதுதான் 
சரித்திரப் பிரசித்திவாய்ந்த “ஹஜருல் அஸ்வத்” என்னும் 
கல்லல உரிய இடத்தில் லவப்பதற்கு  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் 
தீர்ப்லப குலறஷியர் விரும்பிக் யகார அப்படியய வசய்தனர். 
இதுகாலல  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கு “அல் அெீன்” என்னும் சிறப்புப் 
வபயலர எல்யலாரும் வழங்கி வந்தனர். ( ம்பத்தக்கவர்) 
என்பது அதன் வபாருள்.  

 

1.9 - ஒழுக்கம் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களின் குைமும், ஒழுக்கமும் ொனிடர் ெனதில் 
 ிலனக்கக்கூடிய எவ்விதத்திலும் ெிகச் சிறப்பு 
வாய்ந்தனவாகும். உண்லெ யபசுதல், வாக்குறுதிலய 
 ிலறயவற்றுதல், அொனிதத்லதக் காப்பாற்றுதல், அன்பு, 
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வபாறுலெ, விசுவாசம் முதலிய  ற்குைங்கள் 
இயற்லகயாகயவ இவர்களுக்கலெந்திருந்தன. எழுத வாசிக்க 
அறியாத ‘உம்ெி’ யாகயவயிருந்தது அன்னாருக்கு சிறப்லப 
இன்னும் அதிகரிக்கச் வசய்தது. விக்கிரக ஆராதலனலய 
ஒருயபாதும் அவர்கள் வசய்ததில்லல, விசுவாசம் முதலிய 
 ற்குைங்களின் காரைொகத்தான் “அல் அெீன்” (விசுவாசி) 
என்ற வகௌரவப்பட்டத்லத அக்கால ஜனங்கள் 
அன்னாருக்களித்தனர்.  
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பாகம் 2 – நுபுவ்ெத் (நபித்துெம்) 

2.1 - நுபுவ்ெத்துக்கு முன் அரபிகள் 

நுபுவ்வதுக்கு முன் அரபிகளில் பலர் விக்கிரக 
ஆராதலனகாரர்களாக இருந்தனர். ஆனாலும் சில 
நுண்ைறிவு, புத்தி நுட்பமுலடயயார் அலதப் 
பழிப்பவராயிரும் இருந்தனர். உதாரைொக அரபிகளில் 
பிரபல யபச்சாளரும், பிரசங்கியுொன “லகஸ் பின் ஸாஇதா” 
உெரின் சிறிய தகப்பன் “அபூ ஸயதீ் பின் வஸய்த்” 
“வரக்கத்திப்னு வ ௌபல்” யபான்றவர்கலளக் கூறலாம்.  

 

2.2 - நுபுவ்ெத்தின் பின் அரபிகள்  

சின்னஞ் சிறுவராயிருக்கும்யபாது  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
தனித்திருப்பதில் விருப்பம். அதற்காக ய ரங்கலள ஒதுக்கி 
உலயகாரின் சீர்யகடு, அலதத் தவிர்க்கும் வழிவலககள், 
இலறவலன பற்றிய தியானம் முதலியவற்றில் 
சிந்தலனலய அடிக்கடி வசலுத்துபவராயிருந்தனர். 
ெக்காவிலிருந்து மூன்று லெல் தூரத்திலிருக்கும் “ஹிரா” 
என்னும் குன்றின் குலகக்கு அடிக்கடி யபாய்த் 
தியானித்துக்வகாண்டு இவலௌகிக பராக்குகலள 
விட்வடாழிந்திருப்பார்கள். நுபுவ்வத்துக்குக் வகாஞ்சம் முன்பு 
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இத்தலகய  ிலல அதிகரித்துக்வகாண்டு வந்தது. ொனசீக 
இயற்லகத் தத்துவங்கள் சாதாரைொய் ஒருவரின் 
 ாற்பதாவது வயதில் ெிக  ல்ல  ிலலயிலிருக்கும். 
இவ்வயதில் அய கொக ஏலனய தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் 
 பித்துவம் அருளப்வபற்றது. எனயவ எம்பிரானுக்கு அப்யபாது 
வயது  ாற்பது. உண்லெயான கனவுகலள ஆரம்பத்தில் 
காைத் வதாடுத்தார்கள். பின்னர் ஜிப்ரீல் என்னும் (ெலக்கு) 
யதவதூதர் மூலொய் அக்குலகயில்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
தங்கியிருக்கும்யபாயத முதன்முதலாக அல்லாஹ் பின்வரும் 
யதவ வாக்கியங்கலள அருளினான்.  

“உெது இரட்சகனின் திரு ாெத்தால் ஓதுவரீாக! அவன் தான் 
(எல்லாம்) பலடத்தவன். ொனிடலன உதிரக்கட்டியில் 
 ின்றும் பலடத்தான். ஓதுவரீாக! யெலும் உெது இரட்சகன் 
ெகா கண்ைியமுள்ளவனாக இருக்கின்றான். எழுதுயகாலலக் 
வகாண்டு அவன் கற்பித்தான். அறியாதவற்லற 
ொனிடவர்க்கத்துக்கு அவன் படிப்பித்தான்.”  

இச்சந்தர்ப்பந்தான் முதன் முதலில்  பிப் பட்டம் இப்பூலகில் 
லவத்து  பிகள்  ாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதாகும். 
கதீஜாப்பிராட்டியாரின் வபரிய தகப்பர் “வ ௌபலின்” ெகன் 
‘வரகத்’ என்பவர் அக்காலல ெக்காவில் யவதங்கள், 
ஆகெங்கள், சம்பந்தப்பட்ட அறிவால் ெிக்க சிறப்புவாய்ந்தவர் 
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எனப் பிரக்யாதி வபற்றவர். அவரிடம் கதீஜாப்பிராட்டியார் 
ஓடிப்யபாய் தன் கைவருக்கு  ிகழ்ந்த விஷயத்லத உலரக்க, 
அவர் பிராட்டியாலரப் பார்த்து “வரக்காவின் ஆத்ொ யார் 
லகவசம் இருக்கிறயதா அந்த  ாயனின் ெீது ஆலையாய், 
மூஸாவிடம் வந்துவகாண்டிருந்த  ாமூஸுல் அக்பர் 
( ாமூவஸன்பது ஜிப்ரீலுக்வகாரு வபயர்) உெது கைவரிடம் 
 ிச்சயொக வந்துவிட்டார், உெது கைவர் ஓர்  பியயயன்றி 
யவறில்லல” எனப் பகர்ந்தார்.  

 

2.3 - அரைத்தல் 

அல்லாஹ்வின் ஆலைக்கிைங்க ஆரம்பத்தில் 
இரகசியொகவும், பின்னர் பகிரங்கொகவும், இம்லெ, ெறுலெ, 
இரண்டிலும்  ட்பயனளிக்கும் இயற்லக ொர்க்கொகிய 
இஸ்லாம் ெதத்லதப் யபாதித்தனர்.  

 

2.4 - முதல் ஈொன் மகாண்டெர்கள் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கலள  பியாக ஆண்களில் அபூபக்கரும் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு), வபண்களில் கதீஜா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) பிராட்டியாரும், சிறுவர்களில் அலி 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களும், அடிலெகளில் லஸத் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) என்பவரும் முதன் முதலில் 
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ஈொன் ( ன்னம்பிக்லக) வகாண்டவர்களாவர். பின்னர் வரவர 
 ன்னம்பிக்லகவகாண்டவர் அதிகரித்துக்வகாண்யட வந்தனர்.  

 

2.5 - அரைக்கும்டபாது டநர்ந்தது 

சுத்த சத்திய சன்ொர்க்கத்தின்பால் அலழக்கும் செயம் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களும், கவலலகளும் 
அளப்பரியன. கற்களால் அவர்களின் கூட்டத்தார் 
அவர்களுக்கு எறிந்து துன்புறுத்தினர்.  ிகரற்ற அழகுலடய, 
கஸ்தூரி வாசம் கெழும், பரிசுத்த யெனியில் குப்லபகலள 
அள்ளிக்வகாட்டினர். கனத்த சரசரப்பான புடலவலயச் 
சிறப்பான கழுத்தில் யபாட்டுத் திருகினர். புன்படுத்தினார்கள். 
அழுகிய அசூசியான குடலலக்வகாண்டு வந்து ொலலயாக 
அன்னாரின் கழுத்தில் யபாட்டனர். தங்கள் சிறிய ெகளாகிய 
பாத்திொ இலதக் கண்ணுற்றுக் கண்ைரீ் ொறி 
வசாரிந்தார்கள். யெலும் அவர்களால் கூடிய எல்லா 
இன்னல்கலளயும் விலளவித்து முடித்தனர். கலடசியாக 
உலக ரட்சகரின் உயிலரயய பிடுங்கி எடுக்க முடிவும் 
வசய்தனர். இத்துலைக்கும்  பியவர்கள் லகவகாண்ட 
வபாறுலெ எனும் ஆயுதம் ெிக உதவியாயிருந்தது. 
சன்ொர்க்க அலழப்லபக் லகவிடாது வசய்தனர். 
 ம்பிக்லகயில் சிறிதும் கலக்கயெற்படவில்லல. கலடசியாக 
வவற்றியும் வபற்றனர்.  
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பாகம் 3 –  ஹிஜ்ரத் 

3.1 - முதலாம் ஹிஜ்ரத்  

(ஹிஜ்ரத் என்பது வவறுத்தல்)  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கு 
ெட்டுெல்லாெல் சிஷ்யர்களுக்கும் இன்னல்கள் பல 
விலளத்தனர். எனயவ ெக்காலவவிட்டு, ‘ஹப்ஷா 
(அபிஸீனியா) வுக்குச் வசன்று விடுொறு  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
சீடர்களுக்கு ஆக்ஞாபித்தார்கள். இது  பித்துவத்தின் பின் 
ஐந்தாம் ஆண்டு  ிகழ்ந்தது. அப்யபாது அபதீாலிபின் குொரர் 
ஜஃபர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) என்பவர் தலலலெயின் கீழ் 
பத்து ஆண்களும் ஐந்து வபண்களும் வசன்று மூன்று ொதம் 
கழித்து ெீண்டனர். ஜஃபரின் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) 
கரத்தில் “ ஜ்ஜாஷி” ென்னர் இஸ்லாத்லத ஒப்புக்வகாண்டார். 
அன்று  ஜ்ஜாஷி ென்னனின் அலவயில் ஜஃபரால் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) இஸ்லாத்தின் வர்ைலன 
எடுத்யதாதப்பட்ட விதத்லதயிட்டுக் கூறும்வபாழுது பிரபல 
ஐயராப்பிய அரசியல் தந்திரவாதியாகிய குரூெர் 
பின்வருொறு கூறுகிறார்: 

“கிழக்கிலிருந்து யெற்குவலரயுள்யளார் அத்தலனயபரும் கூடி 
இஸ்லாெிய ெதத்லதப்பற்றி அது இத்தலகயவதன்று 
வர்ைிக்குெிடத்து அன்று அபிஸீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத்துச் 
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வசன்றவர்களின் வர்ைலனலய அழகிலும் வபாருட்வசறிந்த 
சுருக்கத்திலும் ெிலகக்க முடியாது.”  

 

3.2 - இரண்டாம் ஹிஜ்ரத்  

முதலாம் ஹிஜ்ரத்தின் பின் ஹம்ஸாவும் உெறும் 
இஸ்லாத்லத ஏற்றனர். அப்வபாழுது முஸ்லிம்களின் 
வதாலக  ாற்பது ஆண்களும் பதியனாரு வபண்களுொவர். 
உெர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) இஸ்லாொனதும், 
முஸ்லிம்கள் முன்னிலும் கூடிய ஊக்கம் வபற்றனர். 
இதனால் பல வர்க்கத்தினரிலடயும் சன்ொர்க்கம் துரிதொய்ப் 
பரவலானது. இலதக் கண்ணுற்ற குலறஷியர் அஞ்சினர். 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கலள வகால்ல யயாசித்தனர். ெலலகளால் 
சூழப்பட்ட ஓர் பள்ளத்தாக்கில் (ஷுஃபு அப ீதாலிப்) ஹாஷிம் 
வர்க்கத்தினயராடு  பியவர்கலளத் தடுத்து லவத்தனர். 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கலளக் வகால்வதற்கு ஒப்பலடக்கும் வலர 
உைவுப் வபாருட்கலளத் தடுப்யபாம் எனத் தடுத்தார்கள். 
இலதவயாட்டிய தீர்ொனவொன்லறக் கஃபாவில் 
வதாங்கவிட்டனர். இது  பித்துவம் ஏழாம் ஆண்டில் 
 ிகழ்ந்தது. இந் ிலலயில் சிஷ்யர்கலள ெீண்டும் 
அபஸீீனியாவுக்கு ஏகுொறு உத்தரவிட்டனர்  பியவர்கள். 
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இது இரண்டாம் ஹிஜ்ரத் 83 ஆண்களும் 18 வபண்களும் இந்த 
ஹிஜ்ரத்தில் பங்குபற்றினர். எென் யதசத்து “அபூ மூஸா அல் 
அஷ் அரீயும்” அவரின் குழுவினரும் அதில் கலந்து 
வகாண்டனர். இத்தலகய விதொய் 
முற்றுலகயிட்டவர்களாய்ச் சுொர் மூன்று வருடங்களாய் 
 பியவர்கள் இருந்தனர். இரகசியொய்ச் சிலயவலள யசரும் 
உைலவத் தவிர ெற்ற ய ரங்களில் இலலகலளப் 
புசித்தவர்களாயிருந்தனர். அபூதாலிபின் உதவியுெிருந்தது. 
கஃபாவில் வதாங்கவிடப்பட்ட தாள் கலரயானால் 
அரிக்கப்பட்டு அழிந்து யபானது. குலறஷியர் 
உடன்படிக்லகலய முறித்தனர்.  பித்துவத்தின் பத்தாம் 
வருடம் முற்றுலகயிலிருந்து வவளிவந்தனர்.  

 

3.3 - தாயிபுக்கு ஹிஜ்ரத் 

சம்ரட்சலை வசய்துவகாண்டிருந்த அபதீாலிப்  பித்துவத்தின் 
பத்தாம் ஆண்டில் காலஞ்வசல்லயவ குலறஷியரின் 
அட்டூழியம் ெிக்க கடுலெயாயது. எனயவ தாயிபுக்கு 
ஹிஜ்ரத்துச் வசன்று ஒரு ொதம் கழித்தனர். ‘தகீப்’ 
கிலளயாலரத் தங்களுக்கு உதவிக்கு  பியவர்கள் 
அலழத்தார்கள். அதற்குக் கிலடத்த பிரதிபலன் கல்லடியும் 
இரத்த ஒழுக்குொகும். ‘முத்அம்’ என்பவரின் பாதுகாவலில் 
ெக்கா வந்து யசர்ந்தார்கள்  பியவர்கள்.  
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3.4 - தரீெயிரைத்டதாரில் பிரசித்தி 
ொய்ந்தெர்கள் 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களுக்கு ெிகக் கடுலெயான இன்னல்கள் 
விலளத்தவர்களுள் அபூலஹப், அபூஜஹ்ல், வலீத், உத்பா, 
லஷபா ஆகியயார் பிரசித்தி வபற்றவர்கள்.  

‘அல் இஸ்ரா’ ( டு ிசிப் பிரயாைம்), அல்ெிஃராஜ் 
(விண்ணுலக யாத்திலர) எனப்படும் இச் சம்பவங்கள் 
ஹிஜ்ரத்துக்கு முன் சுொர் பதினாறு ொதங்களுக்கு முன்னர் 
 ிகழ்வுற்றவதன  ிச்சயிப்பயத ெிகப் வபாருத்தொனது. 
( பித்துவத்தின் பதியனாராம் ஆண்டு இறுதி) இந்த யாத்திலர 
எத்தலகயது, ஸ்தூல சரீரத்துடனா, அன்றி ஸூட்செ ஆவி 
ெட்டுொ, அல்லது இரண்டும் யசர்ந்தா என்பவற்லறயிட்டுச் 
சரித்திர ஆசிரியர்களுக்கிலடயில் இற்லற  ாள் வலர 
வபரும் வபரும் அபிப்பிராய யபதங்கள் இருக்கின்றன. சிலர் 
அன்லறய ெிஃராஜ்  ிகழ்ச்சி முழுவதும் ஆண்ெயலாக 
(ஆலயெ ெலகூத்) உவெதறி சனத் யதாற்றொகும் (ஆனால் 
வவறும் கனவன்று) எனச்சாதிக்கின்றனர். இக் காட்சி 
 ிகழ்ந்தயபாது  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் கஃபாவின் ஒரு பகுதியான ஹிஜர் 
என்னுெிடத்தில்  ித்திலரக்கும் விழிப்புக்குெிலடயய ஒரு 
லெயொன  ிலலயிலிருந்தார்கள் என்பது புகாரி 
முஸ்லிொகிய உண்லெக் கிரந்தங்களிலிருந்தும் 
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அறியக்கிலடக்கின்றது. இவ்லவபவம்  டந்தது  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் ஏலனய  பிொர்களிலும் சிறப்புலடயயார் 
என்பலத எடுத்துக் காட்டுகின்றது. இதில் அவர்கள் லபதுல் 
முகத்திலஸயும், விண்ணுலகில் ஆதம் 
(அலலஹிஸ்ஸலாம்) முதலிய  பிொர்கலளயும், 
சுவர்க்கத்லதயும்,  ரகத்லதயும் தரிசித்தனர். அன்று 
அல்லாஹ்வால் ஐங்காலத் வதாழுலக என்னும் 
அருட்வகாலட  பியவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது.  
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பாகம் 4 –  இஸ்லாம் பரவுதல் 

4.1 - ெதைீாெில் இஸ்லாம் 

 பித்துவத்தின் பதியனாராம் வருடம் யாத்திலர காலத்தில் 
ெக்காவிற்கு யாத்திரீகர்களாக வரும் வவளியூர் ெக்களுக்குச் 
சன்ொர்க்கத்லதப் யபாதிக்கச் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது. இதனால் 
வவளியூரவருள் ெதீனா (யத்ரீப்) வாசிகளில் அறுவர் 
அவ்வருடம் இஸ்லாலெத் தழுவினர். அடுத்த ஆண்டில் 
பன்னிருவர் ய ர்வழிலயக் கலடப்பிடித்தனர். அறுதி ொனம் 
வசய்து வகாண்டனர். இன்யனாரின் காரைத்தால் அக்காலல 
ெதீனாவில் எந்த  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின்  லலவப் பற்றிப் 
யபசாவதாளிந்ததில்லல. பதின்மூன்றாம் வருடம் எழுபது 
ஆண்களும் இரு வபண்ெைிகளும் ய ர்வழிலயப் 
பின்பற்றினர்.  

4.2 - ெதைீாவுக்கு ஹிஜ்ரத் 

ெீண்டும் குலறஷிகளின் அட்டூழியம் 
குலறந்தபாடில்லாதலதயும் ெதீனாவில் இஸ்லாம் ஓரளவு 
பரந்திருத்தலளயும் உத்யதசித்து  பியவர்கள் ெக்காவிலிருந்த 
முஸ்லிம்கள் எல்யலாருடனும் ஹிஜ்ரத் வசல்ல ய ர்ந்தது. 
முதலில் இரகசியொய்  பியவர்களின் உத்தரவுப்படி 
ெக்காலவத் துறந்து ெதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் யபாய்க் 
வகாண்டிருந்தனர். இலதயறிந்த குலறஷியர் ஒன்று யசர்ந்து 
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உலக ரட்சகரின் உயிருக்கு உலல லவக்க முடிவு வசய்து 
வகாண்டனர்.  பியவர்கள் அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு) அவர்களுடன் பலகவரறியா வண்ைம் 
ெக்காவிலிருந்து ரபிஉல் அவ்வல் முதல் யததி 
வியாழக்கிழலெயில் (கி. பி. 622 – ம் ஜூலல 22 –ம் யததி) 
யத்ரிபுக்கு ஹிஜ்ரத்துப் யபாகத் வதாடுத்தார்கள். 
வவளிப்படும்யபாது தங்களின் சயனத்தில் ெருெகன் அலி 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கலளச் சயனிக்குொறு 
வசால்ல உடயன தங்கள் ஞானகுருவுக்காக உயிலரயய 
அர்ப்பைம் வசய்ய முழு ெனத்துடன் ஒப்புக் வகாண்டு 
அங்ஙனம் வசய்தார்கள். எதிரிகள் அவ்வில்லத்லத 
முற்றுலகயிட்டுக் வகாண்டு  பியவர்கலள எல்யலாரும் 
யசர்ந்து ஒயர முலறயில் வகால்ல வந்த அத்துலைத் 
தலலவர்களுகும் வதரியா வண்ைம் தப்பிச் வசல்ல 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் புரிந்தான். வதௌவரனும் 
குன்றின் குலகயில் மூன்று  ாள் ெலறந்திருந்தனர். பலகவர் 
வதாடர்ந்து யதடி வந்தனர். குலகயில் ெலறந்திருக்கும் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கலள கண்டு பிடிப்பது கஷ்டொன 
விஷயவொன்றல்ல. ஆனால் அவர்களின் வதய்வகீப் பற்றும் 
அன்னவர்கள் ெீது அல்லாஹ்வின் அனுக்கிரகமுயெ அன்று 
அன்னவர்கலள காப்பாற்றின. பலகவரின் அச்சம் இன்வறனக் 
கண்டவபாழுது வவளிப்பட்டு ரபிஉல் அவ்வல் பன்னிரண்டாம் 
யததி திங்கட்கிழலெ ‘குபா’ என்னும் இடத்லத அலடந்தனர்.  
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4.3 - இஸ்லாத்தின் முதல் குத்பாப் பிரசங்கம் 

‘குஃபா’ வில் சில  ாள் தங்கியிருந்து அங்வகாரு 
பள்ளிவாயிலும் கட்டினார்கள். இதுதான் இஸ்லாத்தில் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களால் முதன் முதல் கட்டப்பட்ட ெசூதியாகும். 
பின்னர் அலதச் யசர்ந்த ‘வாதிஸாலிம்’ என்னுெிடத்லத 
அலடந்து யதாழயராடு வதாழுதார்கள். அங்கு இஸ்லாத்தின் 
முதல் குத்பாப் பிரசங்கத்லத  டத்தினார்கள். ெதீனாவில் 
புகுந்தார்கள். புகுமுன் ெதீனாவாசிகள் ெிக ெரியாலதயுடன் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கலள அரபிக்கீதம் (தலஅல் பத்ரு எனும் கீதம்) 
பாடியவர்களாய் அலழத்துச் வசன்று ஆதரித்தார்கள்.  

 

4.4 - யூதரின் மபாறாரெ 

ெதீனாவில் இஸ்லாத்தின் சிறப்லபத் கண்ணுறச் சகியாத 
யூதர்கள், யகாபத்தாலும், வபாறாலெயாலும்,  ன்னம்பிக்லக 
வகாண்டவர்யபால்  டிக்கும்  யவஞ்சகர்களாகிய 
முனாபிக்குகளின் ஒரு கூட்டத்லதத் தூண்டிவிட்டு 
முஸ்லிம்கலளத் வதாந்தரவு வசய்தனர். அம்முனாபிக் 
குலத்தின் தலலவர் ‘அப்துல்லாஹ் இப்னு உலப’ ஆவான். 
முஸ்லிம்களின் வசயல்கலள யவவு பார்த்து ெக்கத்துக் 
குலறஷியர்களுக்கு அறிவிப்பர். சுயலாகங்கள், சியலலடக் 
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கவிகள், பாடிப் வபருொலனயும் முஸ்லிம்கலளயும்  ிந்தித்து 
வந்தனர். பின்னர்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களும் யூதர்களும் முடித்துக் 
வகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் பயனாய் அது ஒருவாறு ஒடுங்கியது.  

 

4.5 - யுத்தம் ெிதிக்கப்பட்டது 

இதுகாறும் (13 வருடங்களாக), கிலடத்தலதக்வகாண்டு 
திருப்தியலடதல், ஆதாரம் காட்டுதல், வபாறுலெ 
முதலியவற்றினால் சத்திய சன்ொர்க்க அலழப்பு  ிகழ்ந்தது. 
ஆனால் சன்ொர்க்கத்லதயும் தங்கலளயும் 
காப்பாற்றிக்வகாள்ள அலவ ொத்திரம் யபாதாெற்யபாகும் 
காலம் வர, வாலளயுருவும்  ிர்ப்பந்தமும்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கும் 
யதாழர்களுக்கும் ஏற்பட்டது. அதற்காக முஸ்லிம்களுக்கு 
யுத்தம் விதிக்கப்பட்டது.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் பிரசன்னொயிராத 
யுத்தங்கள் (ஸரிய்யத்) முப்பத்லதந்தும் பிரசன்னொயிருந்த 
யுத்தங்கள் (கஸ்வத்) இருபத்யதழும்  ிகழ்ந்தன. உஹுத் 
யுத்தமும் ஹுலனன் யுத்தத்தின் முதற் பகுதியும் தவிர 
ஏலனய யுத்தங்களில் முஸ்லிம்கற்கு அல்லாஹ் 
வவற்றியளித்தான். இருபத்யதழு யுத்தங்களும் 
காலவவாழுங்குப்படி கீழ்க்குறிக்கப்படுகின்றன, (1) வத்தான் 
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(அல்லது அப்வாஃ) யுத்தம், (2) ரவ்லாவில்  ிகழ்ந்த புவாத் 
யுத்தம், (3) அஷீரா, (4) முதலாம் பத்று, (5) வபரிய பத்று (6) 
பனஸீலீம், (7) ஸவகீ், (8) கத்பான், (9)  ஜ்ரான், (10) உஹுது, 
(11) ஹம்றாஉல் அஸத், (12) பன ீ நுலளர், (13) தாதுர்ரிகாஃ, 
(14) கலடசி பத்று, (15) தூெதுல் ஜுன்துல், (16) கந்தக், (17) 
பனகீுலறளா, (18) பனலீஹ்யான், (19) தீகிறத், (20) பனில் 
முஸ்தலக், (21) ஹுலதபிய்யா, (22) லகபர், (23) உம்ரதுல் 
களா, (24) ெக்காலவக் லகப்பற்றுதல், (25) ஹுலனன், (26) 
தாயிப்), (27) தபூக்.  

பிரசன்னொயிருந்தது ொத்திரெின்றி  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
சண்லட வசய்த யுத்தங்கள் ஒன்பது. அலவ: இரண்டு பத்று, 
உஹுது, கந்தக், குலறளா, முஸ்தலக், லகபர், ஹுலனன், 
தாயிப் என்பனவாம்.  

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் சந்லதயிலும் திருவிழாக்களிலும் இஸ்லாெிய 
பிரசாரம் வசய்து அலதப் பரப்ப முயற்சித்தார்கள். அதனால் 
அதிக வவளியூர் வாசிகள் இஸ்லாலெத் தழுவினர். 
ெதீனாவாசிகள் சன்ொர்க்கத்லதத் தழுவியது இஸ்லாம் 
பரவுவதற்கு ெிகவும் முக்கியொன ஒரு காரைம்.  
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பாகம் 5 – முக்கிய யுத்தங்கள் 

5.1 - மபரிய பத்று யுத்தம் 

ஹிஜ்ரத் இரண்டாம் ஆண்டில் ரெலான் ொதம் 17ம் யததி 
இந்த யுத்தம்  டந்தது. முஸ்லிம்கள் 313 யபர்களும், 
பலகவரில் 1000 குலறஷிகளும் இதில் கலந்துவகாண்டனர். 
உண்லெக்கும் உண்லெயல்லாததற்கும் இலடயில் பிரிக்கும் 
எல்லலயாயிருந்தது இச்சண்லட. முஸ்லிம்கள் அன்று 
ஜயித்தார்கள். வகாஞ்சப்யபர்களாகிய முஸ்லிம்கள் அதில் 
யதாற்றிருந்தால் இஸ்லாம் ெதத்தின்  ிலல 
என்னவாயிருக்குவென்பது வசால்லாெயல விளங்கும். 
ொனுஷீக சக்தியாலன்றித் வதய்வகீ பக்தியாயலயய இது 
வவல்லப்பட்டது. குலறஷியர்களில் 70 வரீர்கள் 
சிலறபிடிக்கப்பட்டனர். அபூஜஹ்ல், உத்பா, உலெயா, வலீத் 
உட்பட ெற்றும் 70 பிரசித்திவபற்ற குலறஷித் தலலவர்கள் 
வகால்லப்பட்டனர். முஸ்லிம்களில் வகால்லப்பட்டவர் 
வதாலக 12க்குக் கூடவில்லல. பத்று என்பது ெக்காவிற்கும், 
ெதீனாவிற்கும் இலடயிலுள்ள ஓர் சிற்றூர். அதற்குச் 
செீபத்தில் இந்த யுத்தம்  ிகழ்ந்ததனால் பத்று 
யுத்தவென்றனர். காரைம் தங்களின் எல்லாப் 
வபாருட்கலளயும் பறிவகாடுத்துவிட்டு ெதீனா வந்து 
வறுலெயால் வாடும் முஹாஜிர்கள், அபூஸுப்யானின் 
தலலலெயில் வியாபாரத்திற்காக ஸிரியா வசன்று திரும்பும் 
குலறஷியரிடம் பழிக்குப் பழிவாங்க எண்ைங்வகாண்டனர். 
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ெதீனாவிலிருந்த, முன் கூறப்பட்ட  யவஞ்சகர்கள் 
அபூஸுப்யானுக்குச் வசய்திலய அறிவித்துவிட்டனர். 
அபூஸுப்யான் ெக்காவிற்கு  ிருபவெழுத, அங்கிருந்த 
அபூஜஹ்ல், உத்பா, உலெயா முதலியயார் 1000 யபார் 
வரீருடன் முஸ்லிம்கலளயும்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கலளயும் 
சம்ஹாரம் வசய்ய வந்தனர். குலறஷியரின் இச்வசய்திலய 
அலனவரின் யவலலக்காரர் சிலரின் மூலம் அறிந்த  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் 313 யதாழர்களுடன் பத்ரில் பாலலயெிட்டனர். 
யுத்தத்தில் முஸ்லிம்களால் சிலற பிடிக்கப்பட்யடார்களில் 
இரு வகுப்பினர் இருந்தனர். ஒன்று பைக்காரலரக் 
வகாண்டது. ெற்றது ஏலழகலளக் வகாண்டது. சீொன்கலள 
அன்னவரின் இனத்தவர் பைம் வகாடுத்து ெீட்டிச் 
வசல்பவராயிருந்தனர். ஏலழக் லகதிகலளயிட்டு 
முஸ்லிம்கள் வசய்ததானது, அந்த இஸ்லாெிய அரபிகளின், 
யகதியான சீர்திருத்த  ிலலலய எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
அவர்கள் என்ன வசய்தனவரனின், ஏலழக் லகதிகளில் 
ஒவ்வவாருவனும் ெதீனாவின் சிறார்களில் பதின்ெருக்கு 
எழுத வாசிக்கக் கற்றுக்வகாடுத்துவிட்டால் அவனுக்குச் 
சுதந்திரெளித்தனர். இஸ்லாம், முதல் நூற்றாண்டியலயய 
எய்திய  ாகரீகத்லதப் யபான்று 20ம் நூற்றாண்டிலும் 
ஐயராப்பா அந் ிலலலய அலடயவில்லலவயன்று இதனால் 
சரித்திராசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.  
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5.2 - கத்பான் டபார் 

கத்பான் யுத்தம் ஹிஜ்ரத் 3ஆம் வருடம்  ிகழ்ந்தது. 
முக்கியொன ஓர் யுத்தெல்லாவிடினும் அதில்  ிகழ்ந்தயவார் 
ஆச்சரிய சம்பவத்திற்காக அலத எழுதுகியறாம். தஃதூர் 
இப்னு ஹாரித் என்பவரின் தலலலெயில் தஃலபா 
கிலளயினரின் 450 வரீர் ெதீனாலவத் தாக்க வவளிப்பட்டனர். 
இலதயறிந்து  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்களும் சில யதாழர்கயளாடு 
தற்காப்பிற்காக ஆயத்தொகிப் பலகவர்கலள ‘கத்பானில்’ 
சந்தித்தார்கள். ஆனால் வியராதிகள் ெலலகளில் ஓடிப்யபாய் 
பதுங்கி விட்டனர். இவ்யுத்தத்தில்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
தங்கள் ஈரொன யெலாலடலய அவிழ்த்து உலர ஒழுங்கு 
வசய்துவிட்டுத் தனிலெயாய் ஓர் ெர ிழலில் 
சாய்ந்துவகாண்டிருந்தனர். அச்செயம் திடீவரன்று ‘தஃதூர்’ 
என்பவன் உருவிய வாளுடன்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கலளக் 
வகால்லுவதற்கு ஓயடாடி வந்து “இப்வபாழுது என் 
கரத்திலிருந்து உம்லெத் காப்பாற்றுபவர் யார்?” எனப் 
பயங்கரத் வதானியில் கர்ஜித்தான். அப்வபாழுது  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் “அல்லாஹ்தான்” என்று கூறிய ெறுவொழியின் 
பாங்லகச் வசவியுற்ற தஃதூறுக்கு ஒருவித அதிர்ச்சியும் 
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திடுக்கமும் உண்டாகிக் லகயிலிருந்த வாள் கீயழ விழுந்து 
விட்டது. அப்வபாழுது  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் அவ்வாலளக் 
லகயிவலடுத்துக்வகாண்டு, “இப்வபாழுது என் கரத்திலிருந்து 
உம்லெக் காப்பாற்றுபவர் யார்?” என்று வினவ, அவன் 
“ஒருவருெில்லல” என்று பதில் வசான்னான். அவலனத் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் ென்னித்துவிட்டார்கள்.  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் 
 ற்குைத்தின் காரைொக அவன் இஸ்லாத்லதத் தழுவியது 
ெட்டுென்றி அவன் கூட்டத்தினலரயும் அவயன 
இஸ்லாத்துக்கு அலழக்கலானான்.  

 

5.3 - உஹுதுப் டபார்  

உஹுது என்பது ெதீனாவிலிருந்து மூன்று 
லெல்களுக்கப்பால் உள்ள ஒரு ெலல. அவ்விடத்தில்தான் 
இவ்யுத்தம் ய ர்ந்தது. பத்ரில் அலடந்த யதால்விக்குப் 
பழிவாங்குவதற்காக யவண்டிச் சுொர் 3000 வரீர்கலளத் 
திரட்டிக்வகாண்டு 200 குதிலரகள், சுொர் 2000 
ஒட்டகங்களுடன் ெிகப்வபரிய யசலனயாய்க் குலறஷியர், 
ஹிஜ்ரத் மூன்றாம் ஆண்டில் வந்தனர்.  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் 



 

www.mailofislam.com Page 29 
 

வபரிய தகப்பனார் ‘அப்பாஸ்’ அனுப்பிய தூதனால் 
இலதயறிந்யத  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 700 வரீருடன் 
உஹுலதயலடந்தனர். (1000 யபரில் 300  யவஞ்சகர்  ழுவி 
விட்டனர்) அங்குள்ள சிறிய குன்றின் யெல் 50 அம்பு வரீலர 
அைிவகுத்து எதுவரினும் இடம் வபயராதிருக்க 
யவண்டுவென ஆக்ஞாபித்து ெற்யறாலர முன்னைிகளில் 
 ிறுத்தினார்கள். குலறஷியரில் அபூஜஹ்ல் ெகன் இக்ரிொ, 
காலிதிபுனு வலீத், அம்ரிபுனு ஆஸ் ஆகியயார் ஒவ்வவாரு 
பகுதிக்குச் யசலனத் தலலவராயிருந்தனர். ஹிஜ்ரத் மூன்று 
ஷவ்வால் 15 இல் சண்லட ஆரம்பொனது. முஸ்லிம்கள் 
வவற்றி வகாண்டனர். குலறஷியர் பின்வாங்கி ஓட 
முஸ்லிம்கள் சூலறயாடத் வதாடங்கினர். குன்றிலிருந்த 
அம்பு வரீரும் இலதக் கண்ணுற்று,  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் 
ஆக்லஞலயக் கூட ெறந்து வகாள்லளப் வபாருள் யசர்க்கச் 
வசன்றனர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்லதக் காலித் பயன்படுத்தி 
முஸ்லிம்கலளத் தாக்க, முஸ்லிம் வரீர்கள் பின்வாங்கினர். 
ஹம்ஸா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) துவஜாதிபதி முஸ்அப் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) உட்பட 70 முஸ்லிம் வரீர்கள் 
வகால்லப்பட்டனர். ஆனால் காபிர்களில் ெடிந்யதார் முப்பத்து 
மூவராவர். கீழ் உதட்டில் ஓரம் புலதக்க,  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
பல்வலான்று உலடந்தது. இப்னு காெியா வவனும் குலறஷிக் 
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காபிர்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கலள வவட்ட, அதலன தல்ஹா பின் 
உலபதுல்லா லகயால் தட்டி காப்பாற்ற அவர் விரல்கள் 
அறுந்தன. அபூஸுப்யான் குன்றின் ெீயதறி ஓ முஹம்ெயத! 
ஓ அபூபக்கயர! ஓ உெயர!” எனக் கத்தினான். 
பதிலில்லாததால் எல்யலாரும் ொண்டனர் என்று ஏளனொகச் 
வசான்னான். உடயன உெர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) எழுந்து 
“அல்லாஹ்வின் துயராகியய! எல்யலாரும் 
உயிருடனிருக்கின்யறாம்.” என்றனர். குலறஷியர் பின் 
ெக்காவிற்குத் திரும்பினர்.  

 

டதால்ெிக்குக் காரணங்கள்:-  

(1) தளபதியின் ஆக்லஞலய ெறந்தலெ.  
(2) ‘ஒளஸ், கஸ்ரஜ்’ யகாத்திரத்தவர் ஹிஜ்ரத்துக்கு முன் 

 டந்த சில விஷயங்களுக்காகப் பழிக்குப் பழி வாங்க 
எத்தனித்தலெ (உம்மு ஹாரிஸ் முஜத்தலரக் 
வகான்றலெ)  

                           

5.4 - அகைி யுத்தம் 

(‘அஹ்ஸாப்’ என்றும் வசால்லப்படும்) ஹிஜ்ரத் ஐந்தாம் 
ஆண்டில் துல்கஃதா ொதம்  ிகழ்ந்த ஓர் பிரதான யுத்தம் 
இது. யதசப்பிரஷ்டம் வசய்யப்பட்ட யஹூதிகள் 
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தூண்டுதலால், குலறஷிகள்,  ாட்டறபிகள் (பதவிகள்) 
யஹூதிகள், ஹபசிகள், ஆதியயார் அடங்கிய 10,000 யபார் 
வரீர்வகாண்ட ஒரு கூட்டுச் லசனியம் அபூஸுப்யான் 
தலலலெயில் புறப்பட்டு ெதீனாவுக்கு வருவலதச் 
வசவியுற்ற  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள், யதாழர்கயளாடு கலந்தாயலாசித்து, 
அம்ெகா வபரிய யசலனயயாடு யுத்தம் புரிய ெதீனாவுக்கு 
வவளியய வசல்லலாகாவதன்று, ஸல்ொனுல் பாரிஸீயின் 
அபிப்பிராயத்திற்கிைங்க ஓர் அகழிலய 6  ாட்களில் 
யதாண்டி முடித்தனர். 3,000 யபர்வகாண்ட யசலன ெதீனாலவப் 
பாதுகாத்தது. அகழிக்குத் வதற்யக அைிவகுத்து  ின்றது 
அபூஸுப்யானின் கூட்டுச்யசலன. முஸ்லிம் வரீர் அம்புொரி 
வபாழிந்து அகழிலயக் காத்தனர். சுொர் 15  ாள் முற்றுலக 
 ீடித்தது. பின்னர் அல்லாஹ் அருளால் புயல் காற்யறாடு 
கடும் ெலழயும் வபய்தது. பலகவர்களின் குதிலரகளும், 
ஒட்டகங்களும் ொண்டு ொய்ந்தன. யசலனயுள் ய ாய் 
பரவிற்று. இன்னல்கலளச் சகிக்வகாைாது, வந்த வழியய 
வசன்றது கூட்டுச் யசலன. ஒப்பந்தத்லத ெீறி இராஜ 
துயராகம் வசய்த பனகீுலறளா யூதர்களில் 600 யபர்கள், 
அவர்கள் தலலவன் ஸஃதிபுனு முஆவின் தீர்ப்பின்படி 
வகால்லப்பட்டனர். ெதீனாவில் ஓர் அகழி யதாண்டி அதில் 
அன்யனார் எறியப்பட்டனர்.  
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5.5 – ரகபர்  

ஹிஜ்ரத் 7 ம் ஆண்டு யஹூதிகள் குடியிருப்பான லகபர்பதி, 
 பியவர்களுடன் 1600 முஸ்லிம் வரீர்களால் 6  ாட்களாய் 
முற்றுலகயிடப்பட்டு 7ம்  ாள் முஸ்லிம்களால் 
லகப்பற்றப்பட்டது. அதில் யஹூதிகள் யதசப்பிரஷ்டம் 
வசய்யப்பட்டனர். லகபரின் யூதர்கள்தான் அகழி யுத்த 
 ாட்களில் கூட்டுச் யசலனலயத் தூண்டிவிட்டார்கள். யெலும் 
யூதர்கள்  யவஞ்சகர்கலளத் துலையாகக்வகாண்டு 
முஸ்லிம்கலள அழிக்கத்தலலப்பட்டார்கள். இத்துடன் 
யூதரின் வதாந்தரவு ஒருவாறு அடங்கியது. பின்னர் 
 யவஞ்சகர் தலலவன் அப்துல்லாஹ் பின் உலப இறந்தான். 
இனி இவர்களின் வியராதமும் ஒழிந்தது. அலி 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் லகபர் சண்லடயில் 
ெிகவும் கஷ்டெலடந்தார்கள்.  

 

5.6 - முஃதாெின் டபார் 

முஃதாவின் சம்வத்திற்குத்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் பிரசன்னொகாது 
யபானாலும்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் முஸ்லிம் யசலனகளுக்கு சில 
வபறுெதி ெிக்க வபான்வொழிகளான யபாதலனகள் 
வசய்தலெயால் இதலனயும் இங்கு எழுதுகியறாம். 3000 யபார் 
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வரீர்கலளத் தயாரித்து  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் லஸதிப்னு 
ஹாரிதாலவத் தலலவராக்கி புஸ்ராவின் (ஏர்சலீமுக்குச் 
செீபொய்) ஓர் சிற்றரசயனாடு சண்லட வசய்ய 
அனுப்பினார்கள். ஏவனனில், சிற்றரசன் அதற்குமுன்  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களால் அனுப்பப்பட்ட தூதலரக் வகாலல புரிந்து 
பல சபதங்களும் கூறியிருந்தான். எனயவ, அதற்காக 
ஹிஜ்ரத் 8ம் வருடம் முன் கூறப்பட்ட யசலனலய 
ஆயத்தப்படுத்தி, அவர்களுக்கு இக்காலத்திலும் 
யசலனகளுக்கு உபயதசிப்பதற்கு ெிக பயன் 
தரக்கூடியலவயான சில ஒப்பற்ற உபயதசங்கலள புரிந்தனர். 
அவற்றில் சில:  

 “டகாயில்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள ெக்கலள 
துன்புறுத்தாதீர்கள். 
 

 “மபண்கரளக் வகாலல வசய்யாதீர்கள்.” 
 

 “சிறுெர்கரள வகாலல வசய்யாதீர்கள்.” 
 

 “ெடயாதிபர்கரள வகாலல வசய்யாதீர்கள்.”  
 

 “பசுெரங்கரள வவட்டாதீர்கள்.”  
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என்பனவாம். முஸ்லிம் அரபிச்யசலன முஃதாவிற்கு 
வந்தலடந்ததும் அங்கு ரூம் யதசத்தவரின் இரண்டு இலட்சம் 
வகாண்ட பிரொண்டொனயவார் பலட திரண்டு  ிற்பலதக் 
கண்டனர். லதரியொய் யுத்தம் புரிந்தனர். முஸ்லிம் 
யசலனத்தலலவர் லஸத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) 
வகால்லப்பட்டார். பின்னர் ஜஃபர் இப்னு அபதீாலிப் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) தலலலெத் பதவி ஏற்று 
 டத்தினார். வகாடிலய ஏந்தியிருந்த அன்னாரின் வலக்லக 
பலகவரால் முறிக்கப்பட இடக்லகயால் வகாடிலயத் 
தாங்கிக்வகாண்டு  டத்தினார். அதுவும் வவட்டப்பட்டு பின்னர் 
அவர்களும் வகால்லப்பட்டார்கள். கலடசியாகக் காலித் 
இப்னு வலீத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) (இப்யபாது இவர் ஓர் 
உண்லெ முஸ்லிம்) தலலலெ தாங்கினார். அன்னாரின் 
யபார்  டத்தும் திறனால் அராபிய முஸ்லிம் யசலன 
காப்பாற்றப்பட்டது.  

 

5.7 - ஹுரதபிய்யா உடன்படிக்ரக 

ஹிஜ்ரத் ஆறாம் ஆண்டில்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் உம்ராவவனும் 
வைக்கத்லத  ிலறயவற்ற யவண்டி பிரைியின் 
வாலளத்தவிர யவறு ஆயுதமும் இல்லாெல் 1500 
சகாக்களுடன் ெக்கொ  கலர ய ாக்கிப் புறப்பட்டனர். 
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ஹுலதபிய்யாலவ அலடந்ததும் (ஹுலதபிய்யா என்பது 
ெக்காவிலிருந்து சிறிது தூரத்திலிருக்கும் ஒரு கிைறு) 
அன்னவர்கலள ெக்காவினுள் புகவிடாெல் தடுத்துப் யபார் 
புரிவதற்காக குலறஷியர் தயாராகி வந்தனர்.  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் தாம் 
கஃபாலவத் தரிசிக்கயவயன்றிப் யபார் புரியும் ய ாக்கத்யதாடு 
இங்கு வரவில்லல என்று குலறஷியர்க்குக் கூற அங்கு 
இருத்தரப்பினருக்குெிலடயய சில  ிபந்தலனகள் அடங்கிய 
ஓர் உடன்படிக்லக எற்படலாயிற்று. அது ஹுலதபிய்யா 
உடன்படிக்லக எனப்படும். ஹுலதபிய்யாவில் சில  ாட்கள் 
தங்கியிருந்து பின்னர் ெக்கா வசல்லாது ெதீனாவிற்குத் 
திரும்பினர்.  

நிபந்தரைகள்:-  

1. “பத்து வருடங்கள் வலர இரு சாராரும் யபார் 
புரிவதில்லல.  

2. எத்தலகய அச்சமுெின்றி இரு தரப்பினரும்  ாட்டில் 
வாழ யவண்டும்.  

3. முஸ்லிம்கள் இவ்வருடம் ெக்காவிற் 
பிரயவசிக்கக்கூடாது. அடுத்த வருடம் ெக்காவுக்கு 
வரும்யபாது  ிராயுதபாைிகளாக வந்து மூன்று 
தினங்கள் தங்கியிருக்கலாம். அம்மூன்று தினங்களிலும் 
குலறஷியர் வவளியய வசன்று விடுவர்.  

4. குலறஷியரில் எவயரனும் உத்தரவின்றி ெதீனாவுக்கு 
வந்து விட்டால் அவர் திருப்பி அனுப்பப்பட யவண்டும். 
அதற்கு ொறாய் முஸ்லிம்களில் எவயரனும் 
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குலறஷிகளில் வந்துவிட்டால் அவர்கள் திருப்பி 
அனுப்பப்பட ொட்டார்கள்.  

5. இரு கட்சியினரும் தத்தெக்குரிய யவறு 
யகாத்திரத்தாருடயன சொதான உடன்படிக்லக வசய்து 
வகாள்ளலாம். ஆனால், குலறஷியரின்  ண்பர்கலள 
முஸ்லிம்கள் எதிர்ப்பது கூடாது. அவ்வாயற 
முஸ்லிம்களின்  ண்பர்கலளயும் குலறஷியர் 
தாக்குவது தகாது.”  

 

5.8 - ென்ைர்கரள இஸ்லாத்துக்கு 
அரைத்தல் 

அயரபியாவின்  ானாபக்கங்களிலும் இஸ்லாெிய ஒளிபறந்து 
பிரகாசித்துக் வகாண்டிருப்பலத அறிந்த  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் பிற 
 ாடுகளிலுள்ள அக்காலத்து ஏலனய அரசர்கலளயும் 
இஸ்லாெளவில் அலழத்தனர். தகுந்த தூதுவர்களிடம் 
கடிதங்கலள வகாடுத்து ரூம் யதசக் லகஸரிடம் ஒருவரும், 
டெஸ்கலஸ ஆண்டு வகாண்டிருந்த கஸ்ஸான் வகாத்திரத்து 
முந்திறு என்பானிடம் ஒரு தூதுவரும், ெிஸ்ரின் 
அதிபதியான முவகௌகஸ் இடம் ஒரு தூதுவரும், பாரசீக 
ென்னரான கிஸ்றாவிடம் ஒரு தூதரும், அபிஸீனிய 
ென்னரிடம் ஒரு தூதரும், பஹ்லரனின் அரசரிடம் ஒரு 
தூதரும், அம்ொனின் இரு இராசரிடம் ஒரு தூதரும், 
யொொவின் அரசரிடம் ஒரு தூதருொகச் வசன்றனர். 
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ஆனால், பஹ்லரன் அரசரும் அம்ொனின் இரண்டு 
அரசலரயும் தவிர ஏலனயயார் அப்வபாழுது இஸ்லாலெக் 
லகக்வகாள்ளவில்லல. ஏலனய அரசருள் பாரசீக ஷாஹ் 
என்பவர் தூதரின்  ிருபத்லத எடுத்துத் துண்டு துண்டாய்க் 
கிழித்து விட்டயதாடு அவலரக் கடுலெயாய் அவொனமும் 
படுத்தினான். ரூம் யதசக் லகஸர் தூதுவலர வரயவற்று 
ெரியாலத வசய்து அனுப்பினான். முவகௌகஸ் என்னும் 
ெிஸ்றுத் யதசாதிபதி  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்குச் சில 
 ன்வகாலடகளும், ொரியா வவனும் கிபுதி அடிலெப் 
வபண்லையும் அனுப்பி லவத்தார். டெஸ்கஸின் அரசன் 
தூதுவலர ஒயரயடியாகக் வகான்றுவிட்டான்.  

 

5.9 – குரறஷியர் உடன்படிக்ரகரய ெீறல்  

ஹுலதபிய்யா உடன்படிக்லக எழுதப்பட்டு 
இரண்டவதாண்டில் குலறஷியரின் ய சக் கூட்டத்தினராகிய 
பக்ர் வம்சத்தினர் சிலர் முஸ்லிம்களின் ய சக 
கூட்டத்தினராகிய ‘குஸாஆ’ வர்க்கத்தவலர அகாரைொய்த் 
தாக்கிக் கஃபாவவனும் யதவாலயத்துள்ளும் துரத்திச் வசன்று 
ஒரு சிலலர படுவகாலலயும் வசய்தனர். அதுகாலல 
குலறஷியர்களும் தங்கள்  ண்பர்களுடன் யசர்ந்து வகாண்டு 
முஸ்லிம்களின் ய யர்கலளத் தாக்கினர். இதற்குரிய 
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காரைம் யாவதன வினவியயபாது  அம்ெக்கா வாசிகள் 
திருப்திகரொன காரைம் கூறாது முஸ்லிம்கலள 
யுத்தத்திற்கு வருொறு அலழத்தனர். இம்முலறயாய் 
அவர்கள் உடன்படிக்லகலய ெீறினர்.  

 

5.10 – ெக்காரெ ரகப்பற்றல் 

குலறஷியர் உடன்படிக்லகலய ெீறிவிட்டனராதலால் 
ஹிஜ்ரத் எட்டு ரெழான் 20ம் யததியில்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 10,000 
முஸ்லிம் வரீருடன் வசன்று இரத்தம் சிந்தாெல் ெக்காலவக் 
லகப்பற்றினார்கள். அங்குள்ளாருக்குச் சர்வ தாராளத்துடயன 
வபருந்தன்லெயான ென்னிப்லப அளித்துவிட்டார்கள். அங்கு 
சிரங்குனிந்து  ின்ற எல்லாக் குலறஷியலரயும் ய ாக்கி 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் “சயகாதரர்கயள!  ீங்கள் என்னிலிருந்து 
எத்தலகய  ீதிலய எதிர்பார்த்திருக்கிறரீ்கள்?” என்று வினவ 
அவர்கவளல்யலாரும் “ ீர் ஒரு யெலான 
சயகாதரராயிருக்கின்றரீ், ஒரு யெலான சயகாதரர் 
புத்திரராயிருக்கின்றரீ்” என்று தயங்காது சட்வடன 
விலடயளித்தார்கள். 18 வயதுலடய ‘இதாப் இப்னு அஸ்யத்’ 
என்பவலர ெக்காவிற்கு கவர்னராக  ியெித்துவிட்டு  பி 
 ாதரும், சகாக்களும், ெதீனா வசன்று விட்டார்கள். ெக்கா 
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பிடிபட்ட வபாழுதுதான் ‘அபூஸுப்யான்’ அவர் ெகன் 
‘முஆவியா’ அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களின் 
தகப்பன் ‘அபூகுஹாபா’ ஆகியயார் இஸ்லாலெத் தழுவினர்.  

 

5.11 - ஹுரைன் யுத்தம் 

முஸ்லிம்கள் முறிவுற்ற இரு யுத்தங்களில் முந்தியது 
உஹுத் யுத்தம். இரண்டாவது ஹுலனன் யுத்தொகும். 
முந்தியத்தின் கலடசியில் முஸ்லிம்கள் யதால்வியுற்றார்கள். 
பின்லனயதின் கலடசியில் முஸ்லிம்கள் 
வவற்றிப்வபற்றார்கள். ஹுலனன் யபார் ஹிஜ்ரத் 8ம் 
ஆண்டில்  டந்தது. ‘துலகப்’ ‘ஹவாஸின்’ என்னும் இரு 
வர்க்கத்தினர் அரபிகலளத் திரட்டிக்வகாண்டு,  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
தங்கள் சகாக்கயளாடு ெக்கா வவற்றி வகாண்டு 
திரும்பும்யபாது, தாக்க வந்தனர்.  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுடன் 
10,000 ெதீனாவாசிகளும், ெக்கா வவற்றிக்வகாண்ட வபாழுது 
2000 முஸ்லிம்களானவரும், முஸ்லிெல்லாத 80 யபர்களும் 
வகாண்ட ஒரு கலப்புச் யசலனயிருந்தது. வதாலகயால் 
கூடினவராயிருந்தலெயால் முஸ்லிம்கள் பலகவரின் 
சூழ்ச்சிகலளப்பற்றிச் சிறிது கவலலயனீொயிருந்து விட்டனர். 
எதிரிகள் ஹுலனன் எனும் ஓலடயின் வ ருக்கொனயவார் 
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பாகத்தில் ெலறந்திருந்து முஸ்லிம்கள் ெீது அம்புொரி 
வபாழிய அன்யனார் திடுக்கிட்டு ஒன்றும் புரியாது 
யதால்வியுற்று கலலந்து சின்னாபின்னப்பட்டனர்.  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களுடன் பிரபல்யம் வாய்ந்த வபரிய யதாழர்கலளத் 
தவிர்த்து, யவவறவரும் இருக்கவில்லல. அப்வபாழுது 
அப்பாஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் முன் பாய்ந்து 
யதாற்கடிக்கப்பட்டவர்கலளக் கூவியலழத்து, லதரியொய் 
 ின்று எதிர்க்குொறு உற்சாகப்படுத்தினார்கள். உடயன 
எல்யலாரும் ெீண்டும் வந்து பலகவர்கலள முறியடித்தனர். 
பலகவர்களில் 70 யபர் வகால்லப்பட்டனர். எண்ைற்றவர்கள் 
லகதியாயினர். முஸ்லிம்களில்  ான்கு யபர் ொத்திரம் 
வகால்லப்பட்டனர்.  

 

5.12 - தாயிப் யுத்தம் 

ஹுலனன் யபார்  ிகழ்ந்த அன்று குலறஷியரில் ஒரு 
பகுதியினர் தாயிபுக்குத் திரண்யடாடி பாதுகாப்புச் 
வசய்துவகாண்டு இருந்துவிட்டனர். முஸ்லிம்கலளத் தாக்க 
ஆயத்தொய் அன்யனார் இருந்தனராதலால் 19  ாட்கள்வலர 
 பியவர்களும் சகாக்களும் அவர்கலள முற்றுலகயிட்டதுடன் 
‘ஸல்ொனுல் பாரிஸி’ (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களின் 
ஆயலாசலனக்கிைங்க இயந்திரம் மூலம் முஸ்லிம்கள் 
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தாக்கினர். முஸ்லிம்களில் 12 யபர் வகால்லப்பட்டனர். 
ஆனால் வகாஞ்ச  ாட்களின் பின்னர் இவர்கள் அலனவரும் 
இஸ்லாலெத் தழுவிவிட்டனர்.  

 

5.13 - தபூக் யுத்தம் 

இது ஹிஜ்ரத் 9ம் வருடம்  ிகழ்ந்தது. இதில் ஒரு யுத்தமும் 
 ிகழவில்லல. ஆனால் ெலழயின்லெ, பஞ்சம், 
யவளாண்லெ உண்டாகாலெ ஆகியவற்றின் காரைத்தால் 
ெனிதர் வறுலெயால் வாடிக்வகாண்டிருக்கும் 
காலொயிருந்ததால் பைவசூல், இயன்றவரின் உதவி, பைச் 
வசலவு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்துக்காக இது 
எடுத்வதழுதப்படுகிறது. ஸிரியாவில் ‘ஹர்கியூலஸின்’ 
தலலலெயில் இலட்சக்கைக்கான உயராெப் பலடகள் 
திரண்டு முஸ்லிம்கலளக் கடுலெயாய்த் தாக்கி அழித்துவிட 
ஆயத்தொயிருக்கின்றனர் எனும் வசய்தி  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுக்கு 
எட்டியது. அப்வபாழுது  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் பைம் பலடத்த 
முஸ்லிம்கள் ஏலழ முஸ்லிம்கலள அதற்காக 
ஆயத்தப்படுத்த யவண்டுவென ஆக்ஞாபித்தார்கள். (இதுதான் 
இஸ்லாத்தின் முதலாவது வசூல்) உடயன உஸ்ொன் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) 10,000 தங்கக் காசுகலளயும், 300 
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ஓட்டலககள் முதலியவற்லறயும் சிறிதும் தயங்காது  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களின் சமுகத்திற் குவித்தார்கள். அபூபக்கர் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களிடம் அப்வபாழுதிருந்த 
வசல்வம் அலனத்லதயும் (4000 வவள்ளிக்காசு) வகாண்டுவந்து 
உதவினார்கள். உெர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் 
முதலில் பாதிலயக் பதுக்காெல் வகாண்டுவந்தார்கள். 
ஏலனய சீடர்களும் தங்களால் ஆனவற்லறச் வசய்தார்கள். 
அன்று  ிகழ்ந்த ெற்வறாரு முக்கிய சம்பவம் யாவதனில் 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களின் சீஷர்களின் வபண்கள் தங்களிடெிருந்த 
விலலயுயர்ந்த  லககள், ஆபரைங்கள் ஆகியவற்லறப் 
பட்டாளத்துக்குக் வகாடுத்துதவியதாகும்.  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 30,000 
வரீர்களுடன் தபூக்லக அலடந்தார்கள். அங்கு எதிரிகளின் 
யசலனலய அவர்கள் காைவில்லல. ஆனால் எதிரிகளுக்காக 
‘யயாஹன்னா’ என்பவன் வந்து சொதானம் 
வசய்துவகாண்டான். திலர வசலுத்துவவதன ஓர் 
உடன்படிக்லகயும் வசய்துக்வகாள்ளப்பட்டது.  
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பாகம் 6 – இறுதி ஹஜ்ஜும் நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அரலஹி ெஸல்லம்) 

அன்ைெர்களின் ெரறவும்  

6.1 - அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) 
அெர்களின் ஹஜ்ஜு 

ஹிஜ்ரத் 9 ஆம் வருடம் கலடசிப் பகுதியில்  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள், 
ஹஸ்ரத் அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கலள 
ஹஜ்ஜின் தலலவராய்  ியெித்து ெனிதர்கலளக் வகாண்டு 
ஹஜ்லஜ  டத்துொறு ஏவி ஹஸ்ரத் அலி (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு) அவர்களுக்கு ‘பறாஅத்’ எனும் குர்ஆனின் 
அத்தியாயத்தில்  ின்றும் சில வாக்கியங்கலள 
அம்ெனிதருக்கு ஒதுொரும் கட்டலளயிட்டனர். அதன் 
பயனாய் அந்த வருடத்தின் பின்னர் இலைலவத்து 
வைங்கும் எவரும் ஹஜ்ஜு வசய்யாது ஒழிக்கப்பட்டனர்.  

 

6.2 - இறுதி ஹஜ்ஜு 

இது ஹிஜ்ரத் 10 ஆம் ஆண்டு  ிகழ்ந்தது. ஹிஜ்ரத்துக்குப் 
பின்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் இதுவன்றி யவறு ஹஜ்ஜு 
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வசய்யவில்லல. அப்வபாழுது சுொர் ஒரு இலட்சத்துப் 
பதினாயிரம் யபர்கள்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களுடன் புறப்பட்டு ஹஜ்ஜு 
வசய்யப் யபானார்கள். இத்வதாலகயினால் இஸ்லாம் இக் 
வகாஞ்ச வருடங்களில் எவ்வளவுக்கு பரவியிருந்தவதன 
ஒருவாறு ஊகிக்கலாம்.  

 

6.3 - இறுதி ஹஜ்ஜின் குத்பாப் பிரசங்கம்  

துல்ஹஜ் 8 ஆம் யததி ெினாவில் இரவு தரித்தப்பின் 9 ஆம் 
யததி வவள்ளிக்கிழலெ அறபாத்லத அலடந்தார்கள்.  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களும் சகாக்களும், அங்கு  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
தங்கள் வசாந்த ஒட்டகத்தின் ெீது ஏறினவர்களாய்  ிகழ்த்திய 
பிரசங்கங்கள் ெிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தன. அவற்றின் 
சுருக்கம் பின்வருொறு:-  

“ஜனங்கயள! என்னால் உங்கள் ெத்தியில் அறிவிக்கப்படும் 
விஷயங்களுக்குச் வசவிெடுப்பரீ்களாக! ஏவனனில், இயதா 
இந்தப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இவ் வருடத்துக்குப் பின் 
உங்கலள  ான் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிட்டாெல் 
யபாகலாம்.  ீங்கள் இப்பரிசுத்த  கலரயும் இப்பரிசுத்த 
ொதத்லதயும், இப்பரிசுத்த தினத்லதயும் எவ்வளவு தூரம் 
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கண்ைியொய் ெதிக்கின்றரீ்கயளா அவ்வளவு வகௌரவொக 
உங்களில் ஒவ்வவாருவரினதும் உதிரத்லதயும், வசாத்லதயும், 
ொனத்லதயும் ெதிப்பரீ்களாக! வெௌட்டீக காலத்தின் 
கருெங்களலனத்தும் என் பாதத்தின் கீழ்ப் 
யபாடப்பட்டிருக்கின்றன. எவ்விதத்திலாவது  ம்பிக்லக 
காரைொக லவக்கப்பட்ட வபாருள் எதுெிருப்பின் அலத 
உரியவருக்குக் வகாடுத்துவிடுங்கள். ஜனங்கயள! விசுவாசிகள் 
யாவரும் சயகாதரராவார். எனயவ, உங்கள் சயகாதரரின் 
எப்வபாருலளயும் அவர் ெனமுவந்து  தந்தாலன்றி  ீங்கள் 
உபயயாகிப்பது முற்றிலும் தவறு. உங்கள் வபண்கலள 
 டத்தும் விஷயத்தில்  ீங்கள் ஆண்டவனுக்கு அதிகம் 
அஞ்சயவண்டும். வபண்கள் ஒழுங்காய்  டத்தப்படுவார்கள் 
எனும் அல்லாஹ்விடத்து விசுவாசப் வபாறுப்புடன் 
அவர்கலள  ீங்கள் வபறுகின்றரீ்கள். அடிலெகலள அன்பாய் 
ஆதரியுங்கள். அவர்கள் குற்றம் புரிந்தால் 
ென்னித்துவிடுங்கள். ஜனங்கயள! அரபிகள் அஜெிகலளக் 
(அரபியல்லாதவர்) காட்டினும் யெம்பட்டவரல்லர். 
அஜெிகளும் அரபிகலளக் காட்டினும் யெம்பட்டவர்களல்லர். 
 ீங்கள் எல்யலாரும் ஆதெின் ெக்கயள. ஆனால், அந்த 
ஆதயொ ெண்ைிலிருந்து பலடக்கப்பட்டார். எனக்குப் 
பின்னால்  ீங்கள் ெதம் ொறி உங்களிற் சிலர், சிலரின் 
கழுத்துக்கலளத் திைிக்க வழி வசய்து வகாள்ளாதீர்கள். 
எனக்குப் பின்னால்  ீங்கள் வழிதவறிப் யபாகாதிருப்பதற்காக 
இரண்டு வபாருட்கலள  ான் உங்களிடம் லவத்துவிட்டுச் 
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வசல்கியறன். அவற்லறப் பலொகப் 
பற்றிக்வகாள்வரீ்களானால் ஒரு யபாதும் வழி தவற 
ொட்டீர்கள். அலவ, ஒன்று அல்லாஹ்வின் யவதொகிய அல் 
குர்ஆன், ெற்றது எனது குடும்பத்தினர்.”  

இறுதியில் பின்வருொறு அங்கு குழுெியிருந்த 
முஸ்லிம்கலள ய ாக்கிக் யகட்டார்கள்: “ஆண்டவனால் 
எனக்கிடப்பட்ட ஊழியத்லத  ான் வசவ்வயன 
 ிலறயவற்றிவிட்யடனா?” “ஆம்! ெிக  ன்றாய்  ிலறயவற்றி 
விட்டீர்கள்.” என்று எல்யலாரும் ஒயர வதானியாக ெறுவொழி 
கூறினார்கள். பின்னர்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் தலலலய 
உயரக்கிளப்பி “ஆண்டவயன! இதற்கு  ீயய சாட்சி” என்று 
வசால்லி ெீண்டும் அம்ெனிதலர ய ாக்கி “இங்கு 
சமுகெளித்திருப்பவர்கள் இச்சுப வசய்திகலளவயல்லாம் 
சமுகெளியாயதாருக்கும் வகாண்டு வசல்வார்களாக” என்று 
யவண்டிக்வகாண்டார்கள். இந்த ஹஜ்ஜின் யபாதுதான் 
கலடசியாக இறங்கிய பின் வரும் யவதவாக்கியங்கள் 
அருளப்பட்டன. “உங்கள் யவதத்லத இன்று உங்களுக்கு  ான் 
பூர்த்திவசய்து விட்யடன். உங்கள் ெீது எனது 
அருட்வகாலடலயப் பூரைொக்கியனன். யெலும் உங்களுக்கு 
இஸ்லாலெயய ெனமுவந்து ொர்க்கொக்கித் தந்யதன்.” இறுதி 
ஹஜ்லஜ முடித்துக் வகாண்டு ெதீனா திரும்பிய  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் 17 வயதுலடய ‘உஸாெத் இப்னு வஸய்து’ 



 

www.mailofislam.com Page 47 
 

என்பவற்றின் தலலலெயின் கீழ் ஒரு யசலனலயத் 
தயாரிக்கும் யவலளயில் ஈடுபட்டார்கள். முஃதாவுக்குச் 
செீபொகவுள்ள ‘பல்கா’ எனும் பகுதிக்குக் ‘கஸ்ஸான்’ 
யகாத்திரத்தினயராடு யுத்தம் வசய்ய அச்யசலனலய 
ஆயத்தப்படுத்தி லவத்தார்கள். இந்த “கஸ்ஸான்” 
யகாத்திரத்தவரான ‘முன்திறு’ எனும் டெஸ்கஸின் 
தலலவன்,  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்களின் தூதலரக் வகான்றுவிட்டான் 
என்பலத  ாம் முன்னயெ படித்திருக்கியறாம். அதற்காகத் 
தகுந்த  ியாயந்தராது சண்லடக்கு வருவானாயின் 
அவயனாடு யுத்தம் புரிய யவண்டித்தான் இச்யசலனலய 
 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். இது ஹிஜ்ரத் 11ம் 
ஆண்டு  லடப்வபற்றது.  

 

6.4 - நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி ெஸல்லம்) அன்ைெர்களின் 

சுகெைீம் 

உஸாொவின் யசலனலய ஆயத்தொக்கிய பின்னர்  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்களுக்குச் சுகவனீம் ஆரம்பித்தது. முதலில் 
தலலவலி வதாடங்கியது. ய ாய் வகாஞ்சம் கடுலெயான 
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வபாழுது தங்கள் ெலனவியரின் அனுெதி வபற்றபின் 
ஆயிஷா  ாயகியின் வடீ்டியலயய இருந்தார்கள். காய்ச்சலின் 
கடுலெலய இயலசாக்குவதற்குக் குளிர்ந்த  ீலரத் 
திருயெனியில் ஊற்றச் வசான்னார்கள். கூட்டுத் 
வதாழுலகலய  ிலறயவற்றப் பள்ளிவாயிலுக்குப் புக அறயவ 
முடியாத செயத்தில் யதாழர் அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு) அவர்களுக்கு அலத  டத்துொறு 
கட்டலளயிட்டார்கள். இப்படிப் பதியனழு வதாழுலககலள 
அபூபக்கர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் வதாழுதார்கள். 
ஆனால் ‘அன்ஸார்கள்’  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் சந் ிதானத்லத 
 ிலனத்து அழுது முலறயிட்டதன் காரைொய் அலி 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களின் ெீது சாய்ந்தவர்களாய் 
‘பழுல், அப்பாஸ்’ (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆகியவர்கள் 
முன்னாள் தாங்கிக் வகாண்டு யபாக  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் 
பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து ெிம்பரின் (பிரசங்க யெலட) 
முதற்படியில் இருந்துவகாண்டிருக்க, ெனிதர்கள் எல்யலாரும் 
அங்கு குழுெினர். அப்வபாழுது  பிகள்  ாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அன்னவர்கள் ஒரு 
பிரசங்கம் புரிந்தார்கள். அதில் சில விஷயங்கள் வருொறு:- 
“ஜனங்கயள! உங்கள்  பியின் ெலறலவ  ிலனத்து  ீங்கள் 
அச்சமுறுகிறரீ்கள் என்று யகள்விப்படுகியறன். எனக்கு 
முன்வந்த  பிொர்களில் எவயரனும் சதா ஜவீித்துக் 
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வகாண்டிருந்தார்களா? அப்படி அவர்கள் ஜவீித்திருப்பின் 
 ானும் உங்களுடன்  ீடூடி காலம் ஜவீித்திருக்கலாம். அறிந்து 
வகாள்ளுங்கள்!  ான் என் இரட்சகலன அலடயப் யபாகியறன். 
 ீங்களும் என்லன வந்தலடவரீ்கள். ெக்காலவத் துறந்து 
வந்த முஹாஜிர்களுக்கு  ன்றி வசய்யுொறு  ான் 
உங்களுக்கு  ல்லுபயதசம் புரிகின்யறன். ெக்கள் 
 ன்றியுலடயயாராயிப்பின் தலலவர்களும் அவர்களுக்கு 
 ன்றி வசய்வர். ெக்கள் தீலெ விலளவிப்பவராயின் 
தலலவராலும் அலதத்தான் எதிர்ப்பார்க்கலாம்.”  

 

6.5 - ெரறவு 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் தங்களின் 63வது வயதில் ஹிஜ்ரத் 11ஆம் 
ஆண்டு ரபியுல் அவ்வல் 12ஆம் திகதி ெத்தியானம் 
பிராட்டியார் ஆயிஷாவின் வடீ்டில் அன்னாரின் ெடியியலயய 
தலல லவத்தவர்களாய் இவ்வுலலக விட்டு பிரிந்தனர். 
அங்யகயய  ல்லடக்கம் வசய்யப்பட்டார்கள். 
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பாகம் 7 – நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி ெஸல்லம்) அன்ைெர்களின் சில 

ெருணரைகளும், குணங்களும்  

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) 
அன்னவர்கள் சிவப்பு  ிறங் கலந்த வவண்லெ 
 ிறமுலடயவர்களாகவும், அழகில்  ிகரற்றவர்களாகவும், 
 டுத்தர உயரமும்,  டுத்தர பருப்பமும் உலடயவர்களாகவும் 
இருந்தார்கள். தலலெயிர்  ன்கு கருப்லபயும், விசாலொன 
கண்கலளயும், விரிந்த வ ற்றிலயயுமுலடயவர்களாகவும் 
கண்களின் வவண்பாலகயின் ஓரங்களில் ஓர் இயலசான 
சிவப்புக் கலந்தும் இருக்கும். ய ரிய முகமும், ய ரிய 
மூக்கும் ஒழுங்கான பற்களும் அடர்ந்த தாடியும் அழகிய 
உயர்ந்த கழுத்தும் அகன்ற வ ஞ்சும் ெரியாலதக்குரிய 
யதாற்றமும் அலெந்தவர்கள். சாந்த குைமும், 
தயவிரக்கமும், ெிகக் கூரிய புத்தியும், உண்லெயும், உறுதி 
வாக்கும், ய ர்லெயும், ஈலகயும் உலடயவர்கள். 
 ற்குைங்களில் இவர்கலள ஒப்பாரும், ெிக்காரும் யாரும் 
இல்லல. யவலலக்காரலரயயா, ெலனவிொர்கலளயயா, 
ஒருயபாதும் அவர்கள் அடித்ததில்லல. உயர்ந்த 
பதவியிலிருந்தும் சகாக்களின் சலபக்குப் யபாவார்களானால் 
சலபயின் கலடசியில்தான் யபாய் உட்காருவார்கள். 
இரப்யபார்க்கு ஈந்துவிட்டுத் தாங்கள் பட்டினியிருப்பார்கள். 
தீலெ வசய்யவாலரச் சாபம் இடும்படி யதாழர் கூறின் “ ான் 
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உலயகார்க்கு கருலைக்கு அனுப்பப்பட்யடயனயன்றி 
அவர்கலளச் சபிக்கவன்று” என்பார்கள். பரெ சத்துருக்கள் 
ெீதும் இரக்கங் காட்டுவார்கள். ெக்கா சரைலடந்தயபாது 
பழிக்குப் பழிவாங்காது ென்னித்துவிட்டார்கள். தங்கள் 
ஆலடலயத் தாங்கயள கழுவிக் வகாள்வார்கள். சிலர் 
சந்லதயிலிருந்து சாொன்கலளச் சுெந்து வகாண்டுவரக் 
யகட்பார்கள்.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் வகாடுக்கொட்டார்கள். ெற்றும் 
 பிொர்கலளப் யபாலன்றி அவர்களின் ஒவ்வவாரு சரித்திரம், 
வசய்லக, வசால் முதலியன யாவும் வதளித்வதடுத்து 
வலரயப்பட்டிருக்கின்றன. உலகில் யவவறாருவரின் 
சரித்திரமும் இதுயபால் வலரயப்படவில்லல.   

இந்த விண்ைகமும் ெண்ைகமும்  ிலலத்திருக்கும் 
காலவெல்லாம்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் ெீது அல்லாஹ் சலவாத்தும் 
ஸலாமும் வசால்வானாக...     

 

ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்ெத் 

ஸல்லல்லாஹு அரலஹி ெஸல்லம் 
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       ஏலனய  பிொர்கள், சஹாபாக்கள், வலிொர்கள்  
சரிலதகலள எங்கள் இலையத்தளத்தில் வாசியுங்கள்: 

www.mailofislam.com 
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